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 چكيده

گيري از تكنولوژي در ساير صنايع و و بهره د هر جامعههاي ساخت متناسب با رشنياز به استفاده از تكنولوژي
هاي ساخت اين نيازها ممكن است منشاء اختراع و يا انتقال تكنولوژي. هاي اجرايي آن جامعه متغير استتوانايي
 .گردند

سازي بين اجزاء و هاست و در هر انتخاب، هماهنگهاي ساخت، مقدمه انتقال آن تكنولوژيانتخاب تكنولوژي
-هاي مطالعاتي مناسب و نيز راهاتخاذ روش .سازي با محيط بسيار مهم است و نياز به مطالعه كافي داردهماهنگ

هاي ساخت در موفقيت و سوددهي وار از انتخاب تا انتقال تكنولوژيكارهاي صحيح و در نتيجه طي مراحل سلسله
كنولوژي ساخت طي مراحل انتقال از فراگيري دانش بهترين حالت انتقال يك ت. هاي ساخت بسيار مهم استتكنولوژي

وجود دارد كه » هاي ساختانتقال بهينه تكنولوژي«موانع متعددي در جهت . فني، تا توليد و گسترش داخلي است
 .هاي مناسب در جهت رفع آنها از اهميت بااليي برخوردار استشناخت و ارائه راه حل
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 مقدمه -۱

برداري، نيازهاي مشتريان، شرايط بازار رقابتي و محصوالت وساز، شرايط بهرهتغيير در مقادير ساخت امروز
جويي در همچنين صرفه. ه استنوين در اين صنعت گرديدهاي نهايي صنعت ساختمان، باعث استفاده از تكنولوژي

نفوذ را به ذي گروه -عنوان عواملي مؤثربه –هاي اجرايي و مديريتي مصرف انرژي و مواد اوليه و كاهش هزينه
ها در طوري كه اين گروهتشويق و ترغيب نموده است؛ به_ در صنعت ساختمان_استفاده بيشتر از  تكنولوژي 

هاي طي ساليان اخير بسياري از تكنولوژي. پردازندگون به انتقال تكنولوژي ميبسياري از كشورها و در ابعاد گونا
ها و افراد وارد كشور گرديده نوين ساخت كه در كشورهاي ديگر مطالعه، توليد و استفاده گرديده، توسط شركت

 .استاست و نيز به همين منظور مراكز مطالعاتي بسياري در كشور و نيز در سراسر جهان تأسيس شده 

 

 هاي ساختفرآيند انتخاب تكنولوژي -۲

اين . كارگيري آن در صنعت ساختمان استهاي مختلف براي بهفرآيند انتخاب تكنولوژي ساخت، انتخاب روش
هاي كاري و اجرايي و هاي مديريتي و سازماندهي، گروهآالت،  ابزار، مصالح، روشها شامل انتخاب ماشينروش
 .تهاي فني مختلف اسدانش

برداري و زني، نقشهها در تمام مراحل ساخت از مراحل آغازين پروژه شامل گمانهانتخاب صحيح اين روش
كاري داخلي  كاري، نازكسازي، تا مراحل ساخت شامل خاكبرداري و حفاري، فونداسيون، اسكلت، سقف، سفتآماده

 .داراي اهميت فراواني استبرداري و نگهداري ساختمان و خارجي و تأسيسات، فضاي سبز، بهره

ترين و آوردن و انتخاب مدرندستممكن است اين اشتباه در ذهن صورت پذيرد كه منظور از اين كار به
كارگيري هماهنگ و سازگار تمام اجزاء ها مستلزم بهدر حالي كه استفاده از اين روش. هاستجديدترين اين تكنولوژي

نتيجه دلخواه را به همراه نخواهد  -به دليل ناهماهنگي با ديگر اجزاء –اجزاء  پيشرفت نامتناسب يك جزء از. آن است
 .داشت

شده با سايت و هاي ساخت، هماهنگي بين اجزاء انتخاباجزاء تكنولوژي) سازيمتناسب(سازي عالوه بر هماهنگ
اخت كامل منطقه و سايت، اين انتخاب نيازمند مطالعات گسترده و شن. حوزه پيراموني آن حائز اهميت بسيار است

نفوذ، سوابق تاريخي، مطالعات اجتماعي، مطالعات هاي ذيو دستگاه هاي خرد و كالن دولتگذارياقليم، سياست
 .باشدالمللي ميهاي بينهاي موجود و تبادالت و رقابتاقتصادي، پتانسيل



زاري در جهت تأمين نيازهاي زندگي، عنوان ابعنوان يك هدف بلكه بههاي ساخت نه بهاستفاده از تكنولوژي
 .ايجاد رفاه اجتماعي و توسعه اقتصادي قابل قبول است

 

 هاي ساختمراحل انتقال تكنولوژي -۳

است كه طي  واريساخت نيازمند گذراندن مراحل تدريجي و سلسله ورود به مبحث انتخاب و انتقال تكنولوژي
فني و سپس به تجربه و تثبيت آن اطالعات و پس از آن به آموزش نتايج نفوذ در ابتدا به فراگيري دانش ذيآن عوامل 

 .پردازندآمده و در نهايت به توليد و گسترش آن تكنولوژي ميدستبه

هاي در شركت هاي مطالعاتي و مهندسان مشاور و كسب تجربه و تالشبه بياني ديگر مطالعات، در بخش
د ياد گرفتن از طريق انجام دادن، شرايط بهبود و توسعه تكنولوژي را فراهم در اين حالت فرآين. شودسازنده انجام مي

آورد و در صورت پردازش صحيح مطالعات و تجارب اجرايي شرايط انتقال تكنولوژي در باالترين سطح، براي مي
 .گرددتوليد كنندگان داخلي فراهم مي

در ) ، كره، تايوان، مالزي و فيليپينژاپن( رهاعملكرد كشورهاي جنوب شرقي آسيا و تجربيات اين كشومطالعه 
. تواند الگوي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه باشدخصوص انتقال تكنولوژي پس از دهه چهل ميالدي، مي

واگذاري منابع طبيعي و نيروي كار خود، به  اند از مرحله رشد متكي بههاي متفاوتي توانستهاين كشورها به گونه
هاي توليدي خود در صنعت ين واردات به توليد داخلي و سرانجام به مرحله صادرات تكنولوژيمراحل جايگز

 .ساختمان برسند

، كه »زدگي كاذبتكنولوژي«هاي ساخت در كشور و با هدف رهايي از مراحل ذيل به منظور انتقال تكنولوژي
 .شودعه گذاشته شود، پيشنهاد ميممكن است توسط كشورهاي توليد كننده در پيش پاي كشورهاي در حال توس

 فراگيري دانش فني   _۱_۳

موارد متعددي . هاي متناسب مطالعاتي استانتخاب و انتقال تكنولوژي با هدف انتخاب تكنولوژي، نيازمند روش
    _شده، شناخت ناكافي و نداشتن خط مشي معينعلت كمبود مطالعات انجاماز انتقال تكنولوژي وجود دارد كه به

عنوان محور اصلي كار لذا اين بخش به .اندبه موفقيت نرسيده _رغم تالش فراوان در انتخاب نوع و واردات آنعلي
 .باشدحائز اهميت فراوان مي



ها و شبكه اينترنت به با مطالعه كتب و مجالت و مقاالت داخلي و خارجي در كتابخانهگروه محقق  در اين مرحله
ها و نظرات معيني به بازديدهاي هدفمند و مرتبط با موضوع زند و سپس با داشتن ايدهپرداكامل موضوع مي بررسي

هاي آموزشي نيز صورت دورهاين بازديدها به. پردازندميتكنولوژي كننده تحقيق از كشورهاي توليدكننده و مصرف
بعدي است و هر گونه تصميم  هايبديهي است تصميمات اتخاذ شده در اين مرحله پايه تمامي حركت. شوندانجام مي

 .بار آوردناپذيري را بهتواند خسارات جبراننادرست مي

 

 تجربه و تثبيت اطالعات   _۲_۳

هاي ساخت و نتايج حاصله از آن در مقياس كالن، تعريف و توجيه بهتري دارد، اگرچه استفاده از تكنولوژي
در اين . هاي فني و پتانسيل باال آغاز شودبا توانايي هاي كوچكها و شركتبايست از كارگاهوليكن شروع آن مي

 .شوندهاي سازنده مشخص ميتجربيات اجرايي، بسياري از موارد براي گروه

توان انتظار داشت كه براي ساخت يك پل با يك تكنولوژي خاص، تنها با خواندن كتاب در مورد چگونگي نمي
دهند نيز اين آمادگي را در ما كه ديگران همين كار را چگونه انجام ميحتي مشاهده اين. انجا م كار، آن را فراگرفت

رو شدن با مسايل، تالش مداوم در حل مشكالت و حركت تالش در انجام همان كار، روبه بلكه از طريق. كندايجاد نمي
بهبود تكنولوژي  هاي كوچك به بزرگ است كه فراگيري، انباشت دانش، نوآوري، تطبيق با محيط وتدريجي از مقياس

 .پذيردصورت مي

 آمدهدستآموزش نتايج به   _۳_۳

     وژي باعث تثبيت دانش مربوطه آموزش نتايج حاصله از مطالعات و تجربيات فرآيند انتخاب و انتقال تكنول
هاي جديد پويايي فرآيند انتخاب و نوآوري، خالقيت و كسب دانستههاي و تجربيات باعث گردد و انتقال اين دانستهمي

  ها وتشكيل كالس. شودهاي جديد ميگيرنده و حتي فراتر از آن توليد ايدهدهنده و آموزشهاي آموزشبين تيم
سعه شده و توهاي انتخابمنظور اجراي بهينه تكنولوژيهاي آموزشي و تربيت نيروهاي متخصص و كارا بهدوره
شدن بستر رشد تكنولوژي و رهايي از وابستگي و واردات تكنولوژي و استحكام هاي متخصص، باعث فراهمتيم

 .گرددساختار پژوهشي و تحقيقاتي در كشور مي

 توليد و گسترش   _۴_۳

اي و هها و نظرات منطبق با شرايط بومي و منطقوجود آمدن ايدهآمده و بهعملبا تكميل اطالعات و تجارب به
هاي هاي دولتي مرتبط، تشكيل بخشگاهها و كارخانجات توليدي، تشويق و حمايت دستانتقال آنها به افراد، شركت



 هاي اجرايي و تبادل نظر بين  گروههاي تخصصي و تربيت تيمها و كارخانجات، تشكيل دورهتحقيقاتي در شركت
   آوري ساخت و صادرات آن انجاموژي و سپس گسترش فنتدريج توليد تكنولمشاوران، سازندگان و طراحان به

 .پذيردمي

عنوان يكي از كشورهاي همسايه جمهوري اسالمي ايران با حركت در اين راستا و دريافت كشور تركيه به
و بومي كردن آنها و سپس توليد، گسترش و صادرات آن در ) از كشورهاي اروپايي(هاي مختلف ساخت تكنولوژي

هاي صنعت آوريترين كشورهاي منطقه در توليد و گسترش فنعنوان يكي از موفقف، امروزه بهسطوح مختل
 .باشدساختمان مطرح مي

 

 انتقال بهينه تكنولوژي -۴

   اين انتقال . توانند در سطوح مختلف به انتقال تكنولوژي بپردازندهاي دولتي و يا خصوصي ميافراد، شركت
كه دريافت، كاربرد و  _و يا سطح مياني  _كه همان دريافت و كاربرد تكنولوژي است_طح ترين ستواند در پايينمي

منظور توليد داخلي كه دريافت دانش به _و يا در باالترين سطح _اي استاصالح و انطباق آن با شرايط بومي و منطقه
      اي نوين ساخت توسط هتاكنون بسياري از تكنولوژي. صورت پذيرد _هاي نو استو رسيدن به تكنولوژي

هاي و افراد متخصص وارد كشور گرديده و در موارد متعددي فرآيند انطباق با محيط و بومي كردن شركت
تواند به انتقال شود كه هر شخص يا شركتي در چه سطحي مياين سئوال مطرح مي. تكنولوژي به وقوع پيوسته است

 هايي است؟ دنبال رفع چه نيازتكنولوژي بپردازد؟ و به

گذار، توليد كننده، مصرف كننده و مهندسان مشاور هاي سرمايهتوان تمامي افراد و شركتدر يك نگرش كلي مي
توانند نفع اين فرآيند انگاشت كه همگي در صورت هدفمند شدن و تعيين خط مشي كلي ميرا عضوي از مجموعه ذي

 .هاي ساخت بپردازندولوژيدر سطوح مختلف و با هماهنگي يكديگر به انتقال تكن

فراگيري دانش فني           تجربه و تثبيت اطالعات        آموزش (در اين حالت فرآيند انتخاب و انتقال تكنولوژي 
و سپس با نيازها و  ترين سطح انجام شدهبا روشي صحيح از پايين )دست آمده              توليد و گسترشنتايج به

چنين قت پيدا كرده و در نهايت توسط كارشناسان و كارخانجات داخلي توليد شده است و در شرايط محيطي مطاب
 .شرايطي انتقال بهينه تكنولوژي صورت پذيرفته است

 



 هاي ساختموانع انتقال تكنولوژي -۵

و به واسطه شرايط اقتصادي و محدوديت منابع مالي _هاي راهبردي اغلب كشورهاي در حال توسعه در برنامه
هاي ساده، مصالح محلي، ابزار ارزان و نيز كاهش واردات در رئوس استفاده از تكنولوژي _تعداد زياد نيروي كار

رو هاي ساخت و انتقال آنها به كشور را با موانع متعدد روبهبرنامه قرار گرفته است و اين امر استفاده از تكنولوژي
 .كندمي

قطعي در ميان كارگران ساده و در عين حالي نياز به نيروي متخصص اگرچه با ورود يك تكنولوژي، بيكاري م
تنها هر يك از هاي صحيح انتقال نهيابد، ولي در صورت تداوم اين امر و حمايت دولت و طي روشافزايش مي

 .يابدخوبي حل خواهند گشت، بلكه نياز به نيروهاي كاري در آينده افزايش ميمشكالت فوق به

گردند، عنوان موانعي كه باعث جلوگيري از انتقال صحيح تكنولوژي ساخت به كشور ميدام بهموارد ذيل هر ك
اندركاران، شرايط براي انتقال بهينه كارهاي مناسب توسط دستمطرح هستند و در صورت مطالعه و ايجاد راه

 .گرددتكنولوژي ساخت فراهم مي

 تدوين استراتژي مشخص از طرف دولتعدم  -

 د كنندگان داخلي مصالح سنتي و پيمانكاران محليمقاومت تولي -

 و فراواني كارگران ساده در كشورارزاني  -

 كمبود مديران توانمند و نيروهاي انساني مجرب -

عت ساخت نزد مشتريان و نبودن رقابت كيفي در اكثر مناطق كشور  و بودن محصوالت نهايي صناهميتكم -
 اي توليد مرغوبهاي ساختماني برحذف انگيزش الزم در شركت

 وابستگي و نياز به سرمايه اوليه براي انتقال تكنولوژي -

 حفظ موازنه صادرات و واردات كشور -

 

 هاي ساختژيگزارش مراحل انتقال يك نمونه از تكنولو -۶

نيروي . شودهاي ما تدريس ميسال است كه شيوه توليد، استفاده و مزاياي بتن غلتكي در دانشگاه ۴۰بيش از «
هاي اول تا و آگاه در اين باره در كشور تربيت شده است و دانشجويان ايراني بارها در المپياد بتن رتبه متخصص

شود مياستفاده اما همچنان از آسفالت قيري . اند و در اين باره همه شرايط و امكانات فراهم استسوم را كسب كرده
 !شنايي با اين مقوله ندارندها چندان تمايل به آمديران و كارفرمايان پروژه و گويي



هايي با كيلوگرم بر سانتيمتر مربع است كه در مقابل بتن ۵۰۰مقاومت استانداردترين بتن در ايران حدود 
      شود و اين مسئله در طول زمانهزار كيلوگرم بر سانتيمتر مربع، بتني متوسط ارزيابي مي ۵هزار و  ۴مقاومت 

 .هاي ضرر هستندها از جمله محلها و خيابان و بزرگراهدهمعناي زيان خواهد بود كه جابه

هنوز از اين روش در كشور استفاده نشده است،   1هاي غلتكيآشنايي با بتن اگر تاكنون و با توجه به پيشينه
گمشده بين  توان فاصله بسيار بين مجامع علمي و صنعتي در كشورمان را علت اين مسأله فرض كرد و نيز حلقهمي
دليل عدم همراهي مديران دولتي كه نقطه عطفي در ن دو كه همان واحدهاي تحقيق و توسعه هستند، اما هنوز بهاي

شده گذشته ندارند، در اين زمينه هاي آزمودهشيوهاين شيوه هستند و عادت به ترك  جاانداختن و گسترش استفاده از
 2».هنوز تغييراتي بنيادين رخ نداده است

 

 گيرينتيجه -۷

هيا ساخت و هدفمند نمودن فرايندهاي موازي و كنترل آنها، كارگيري فرايند انتخاب و انتقال تكنولوژيبه
اين . آوردوجود مينفوذ كشور را بهنفع و ذيعوامل ذيبين هاي ساخت ستفاده از تكنولوژيهماهنگي الزم در ا

 .گرددوساز مياعتالي فرهنگ معماري و ساخت هاي شخصي و ملي و نيزباعث جلوگيري از اتالف سرمايه هماهنگي

منظور جلوگيري از هاي ساخت، بههاي غير مسئول از چرخه انتخاب و انتقال تكنولوژيحذف افراد يا شركت
 .هاي ساخت، گامي مؤثر در رسيدن به اين هدف استكارگيري تكنولوژيهاي ذهني كارفرمايان در بهآشفتگي

 

 :منابع و مĤخذ

۱[  تحقيقات خودكفايي ايران، تهرانمركز  فرآيند انتقال تكنولوژي، ، حسن، آقايي [

 ۴مجله شريف، شماره هاي اقتصادي و اجتماعي انتقال تكنولوژي، جنبهطبيبيان، محمد،  [۲]

 ۴مجله شريف، شماره  انتقال تكنولوژي،  نقش مديريت درعلينقي، ، مشايخي [۳]

 )۱۳۷۵( ايران، تهران دانشگاه صنعتي شريف، ، تكنولوژيسلسله انتشارات ، ابوالحسن، وفايي [۴]

                                                            
١  - RCCP 

 ۳۷۲۳روزنامه همشهري، سال سيزدهم، شماره جاي قير، سيمان به، )۱۳۸۴(مهاجري، آذر  - ٢


