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چكيده

اساس تقاضای تکنولوژی و انتقال آن در سطوح بين المللی فاصله دانشی موجود ماابين تاامين کنناده و وارد
کننده تکنولوژی می باشد  .شناخت عميق این فاصله می تواند خواسته ها را در انتقال باين المللای تکنولاوژی
بهتر بر آورده سازد و سبب شود تا با استفاده از ابزار فن آوری اطالعات مدیریت دانش باه صاورت ماورر تاری
انجام گيرد و باعث کاهش در وقت و هزینه های انتقال گردد .همچنين در این مقاله مراحل انتقاال تکنولاوژی
بين المللی به همراه نوع فاصله دانشی شناسایی می گردد.
واژگان کليدي :مدیریت دانش ، 1دانش پنهان ، 2دانش آشكار ،3انتقال تكنولوژي بين المللي ، 4فاصله دانشي

5

مقدمه
امروزه اهميت دانش در انتقال بين المللی تکنولوژی بر مدیران دولتی و بخش خصوصی  ،پوشيده نيست ولی با این حال
کمترین تحقيق در کشورمان پيرامون این موضوع انجام گرفته است؛ این در حالی است که بساياری از ساازمانها درصادد
انتقال تکنولوژی به دیگر کشورها و بسياری دیگر واردکننده تکنولوژی از دیگر نقاط دنيا می باشاند.کشاور ماا هاز از ایان
رومند مستثنی نيست بصورتی که به طور همزمان در صنایعی مانناد نفات و گااز  ،فاو،د  ،خاودرو هاز انتقاال دهناده
تکنولوژی می باشيز و هز وارد کننده تکنولوژی  .این مقاله سعی بر آن دارد تا با تشریح فاصله های موجود مدیریت دانش
در انتقال بين المللی تکنولوژی و با در نظر گرفتن مراحل انتقال یا اخذ ،حاوی توصايه هاایی باه شارکتهای داخلای ،چاه
پذیرنده تکنولوژی و چه منتقل کننده تکنولوژی جهت پر کردن فاصله های موجود باشد .همچنين این تحقياق چگاونگی
مدیریت انتقال دانش به وسيله شرکتها با به کارگيری تکنولوژی اطالعات و مشکالتی که ممکن است با آنها روبهرو شوند را

1- knowledge management
2
- tacit knowledge
3
- explicit knowledge
4
- international technology transfer
5
- knowledge gap
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بررسی می کند .نتایج تحقيقات د،لت بر این دارد که بهره گيری از تکنولوژی اطالعات به سازمانها این اجازه را مای دهاد
که بتوانند دانش را ربت ،پردازش و آن را به صورت مناسب بين کاربران توزیع کنند.
کسب و کارها در یك محيط متمرکز بر دانش دایر هستند  ،به صورتی که می توان گفت داناش مهاز تار یان سارمایه
سازمان است ]  .[ 9 , 10 , 18 , 19 , 25 , 27 , 30 , 31 ,35هرساازمان داناش خااو و متناساب خاود را دارد کاه
عمليات سازمانی را ب هبود می دهد و می تواند در بدست آوردن مزیت رقابتی برای آن سازمان نقش منحصر به فردی را ایفا
نماید ]  . [ 18,20ضرورت یك عمليات موفق در یك محايط متمرکاز بار داناش  ،مادیریت داناش در آن محايط اسات .
مدیریت دانش به صورت مورر می تواند دسترسی سریع به دانش رایج و مناسب مورد نياز وظایف متعدد را به منظور بهبود
در تصميز گيری  ،تسهيل نماید و اجازه دهد دانش و اطالعات ،زم در سازمان جریان پيدا کرده و تساهيز شاود ] . [ 6,8
در ادبيات مدیریت دانش فعاليتهای کلی شامل جمع آوری  ،ساازمان دهای  ،تساهيز  ،تطبياق و بکاار گياری  ،تادوین و
مستند سازی ]  [ 22می باشد .مدیریت دانش از طریق یك فرآیند سيساتماتيك ماورد حمایات تکنولاوژی اطالعاات باه
سازمان این اجازه را می دهد تا برای دستيابی به اهداف سازمانی به وسيله بهبود عملکرد داناش منحنای و تلاویحی را باه
وجود آورد  ،در اختيار گيرد  ،توزیع کند و آن را بکار گيرد.
برای اجرایی کردن انتقال بين المللی تکنولوژی نياز به مواردی همچون تکنولاوژی تولياد  ،تکنولاوژی فرآیناد و داناش
چرایی یا مهارت پيشرفته است که با مدیریت پروژه  ،عمليات و حل مشکل در ارتباط باشاد  .ایان امار همچناين نيازمناد
برنامه ریزی و اجرای یك سری از فعاليتهای فرآیند انتقال تکنولوژی می باشد ] . [ 2 , 18 , 20
فرآیند انتقال تکنولوژی شامل یك سری از تصميمات ترتيب بندی شاده و ساازمان دهای شاده و مجموعاه فعاليتهاای
پيوسته ایست که مجموعه این وظایف ورودی های مناسب جهت پل زدن بر روی فاصله تکنولوژیاك  ،باين وارد کنناده و
انتقال دهنده تکنولوژی است ]  . [ 2آمار دهه نود ميالدی نشان دهنده این است که انتقال تکنولوژی به صاورت نامناساب
صورت گرفته است ]  ،[7,12,15,28,29,36زیرا مدیریت تکنولوژی فرآیند پيچيده ایسات جهات دساتيابی باه اهاداف
پروژه های انتقال تکنولوژی ] . [13,18,34دليل اصلی آن نيز فاصله دانشی بين پذیرنده و تأمين کننده تکنولوژی اسات.
مدیریت دانش موفق می تواند کارایی و ارر بخشی فرآیند انتقال تکنولوژی را در فرآیند بين المللی انتقال تکنولوژی بهباود
دهد .
مدیریت دانش در انتقال تکنولوژی بين المللی کامالً پيچيده است زیرا فرآیند انتقال تکنولاوژی باه کشاورهای در حاال
توسعه با یك اقتصاد نو ظهور از طریق یك کشور صنعتی که تکنولوژی مد نظر در آن مستقر شده است بایستی یك فاصله
یا خالء بزرگ را بپوشاند  .تحقيقات علمی مشخص کرده است که ورود تکنولوژی لزوما منجر به دریافت دانش تکنولوژیاك
و توانمندی در پروژه های انتقال بين المللی تکنولوژی نمیشود  .توسعههاای اخيار در تکنولاوژی اطالعاات مای تواناد در
کاهش بعضی از مشکالت کمك کند  .افزایش قدرت پردازش کامپيوترها و گوناگونی نرم افزارهای پيشرفته به خلق داناش،
تجزیه و تحليل سازماندهی داده های خام سرعت بخشيده است همچنين هزگرایی تکنولاوژی محاساباتی و ارتباطاات باه
انتشار دانش را سریعتر کرده است .
در نتيجه یکپارچاه ساازی سيساتز هاای انتقاال  ،باه وسايله اینترنات  ،اکساترانت و برناماه ریازی مناابع ساازمانی (
 ) Enterprise Recourse Planningمدایران را قادر ساخته تا بر دیگران سراسر محايط ساازمان باه راحتای ارتبااط
برقرار کنند]  . [ 16,17,18,19,20تحقيق العبيدی در سال  1111مشخص سااخت کاه کاه کاه شارکتهای درگيار در
فرآیند انتقال بين المللی تکنولوژی( ،) ITTابزارهای تکنولوژی اطالعات را برای کنترل فرآیند انتقال تکنولوژی به کار برده
اند ،ولی در مورد روشهای استفاده آنها برای دستيابی به دانش مورد نظر تحقيقی انجام نگرفته است ]  .[ 2تحقيق ناهاارا]
 [ 18,20مشخص کرد که شرکتهای دارای تکنولوژی با ،در کشورهای با صنایع پيشارفته کاه از ابزارهاای مختلاف  ITو
شبکه های جهانی ) نظير  CDو  DVDهای آموزشی ،چند رسانه ای مورر ،کامپيوترهاا باا اسااس نارم افزارهاای شابيه
سازی ،صفحات وب آموزشی ،اکسترانت چند رسانهای ،باز خورد از طریق ارتباطات ،نامه های الکترونيك و تکنولوژی ویدئو
کنفرانس( استفاده می کنند  ،موفق تر هستند  .با این حال وی جایگاه مبحث مدیریت دانش را در فعاليتهای باين المللای
انتقال تکنولوژی مشخص نساخته اس  .تحقيقات دیگری نيز در ایان زميناه انجاام گرفتاه اسات ولای بيشاتر باه توضايح
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چگونگی این امر پرداخته ان  .این تحقيق با ارائه نکات و توصيه هایی برای مدیران و شرکتهای تاأمين کنناده و پذیرناده
تکنولوژی سعی دارد تا از نگاهی نو به این مسئله نگاه کند و زوایای تاریك این قضيه را مشخص کند .

ادبيات تحقيق
الف) انتقال تکنولوژی و مدیریت دانش
تکنولوژی دارای تعاریف متعدد است .به عبارتی تکنولوژی یك پدیده متنوع مرکب شامل فرآیندهای منطقی و ارتباطات
فيزیکی نظاممند و هدفمند نظاممند که در اشياء فيزیکی( نظير ماشين ها و ابزارها ) یا مخلوقاات انساانی ( نظيار داناش
مهندسين یا تکنسين ها ) مجسز شده اند ،می باشد .دانش بکار گرفته شده با فرآیندهای فيزیکی در تکنولوژی های توليد
یا فرآیند در ارتباط است .فرآیندهای منطقی دانستن چگونه راه انداختن یك ماشاين مای باشاد  .اگرچاه کاه مهارتهاا و
تخصصهای چگونگی نصب ،راه اندازی ،تعمير و نگهداری و سود بردن از ابزارها یا ماشين آ،ت نيز دانش چگونگی یا مهارت
پيشرفته محسوب می شوند ] [ 1,2
در بيشتر موارد انتقال تکنولوژی مستلزم انتقال دانش مرتبط با فرآیندهای فيزیکی (اجزاء فيزیکی به عنوان مثال قطعات
دیجيتال) و همچنين دانش چگونگی یا مهارت پيشرفته مرتبط با راه اندازی آنها است .دانش به دو دساته داناش نهفتاه و
آشکار تقسيز می گردد]  .[ 21دانش آشکار یا صریح به طرحهای تفصيلی  ،طراحیها  ،دیاگرام هاا  ،خصوصايات و دیگار
موارد اطالق می،شود  .دانش صریح نسبتاً ساده تر تدوین یا کد بندی می گردد و بنابراین با حمایت تکنولوژی اطالعات باا
سهولت بيشتری به دیگران منتقل می گردد ]  . [ 4در صورتی که دانش نهفته هز مشکل تدوین می گردد و هز ایان کاه
اصو ً،در سازمانها تدوین شده نيست  .پالنی ]  [ 23,24اولين کسی بود که مفهوم داناش نهفتاه را معرفای کارد  .جملاه
معروف وی در این زمينه آن بود که  « :ما بيشتر از آنچه می گویيز ،می دانيز »  .آنتولی مشخص کرد کاه]  [ 4باه دليال
این که تکنولوژی اطالعات ظرفيت محدودی برای انتقال داناش نهفتاه دارد ،عمومااً ماا از آن بارای انتقاال داناش صاریح
استفاده میکنيز  .دانش به رو شهای دیگری نيز دسته بندی شده است اما ما در این تحقيق بيشاتر باا ایان ناوع از دساته
بندی در ارتباط هستيز  .عموماً محققين فناوری اطالعات با مدیریت دانش آشکار سر و کاار دارناد اماا ماا در ایان ناوع از
تحقيق با هر دو نوع آشکار ونهان در ارتباط هستيز .

ب)تکنولوژی و انتقال تکنولوژی
تکنولوژی سيستمی است که ترکيبی از داناش (آشاکار و پنهاان)  ،تخصصاها  ،مهارتهاا و فراینادها ورودی هاای آن را
تشکيل می دهند تا به وسيله آن ادراکات  ،توليد  ،عملياات  ،مادیریت بازاریاابی و کساب و کاار توانمنادی هاای شارکت
افزایش یابد] . [ 2 ,18,20,26
انتقال تکنولوژی یادگيری و فرآیند پيشرفته نسبت به حرکت مصنوعات فيزیکی می باشد  .محققان بر این اعتقاد بودناد
که این فرآیندچهار بعد اصلی دارد :ظرفيت ،ارتباطات ،بستر مناسب و پيامدها که فعاليت های اصلی تشکيل دهنده فرآیند
هستند .دانشگاهيان نيز مانند مشاوران پيشنهاد کردند هنگامی توانایی هوشی به صورت موفقيت آميز مادیریت مای شاود
که بستر برای مدیریت دانش توسعه یافته باشد ] .[ 2 ,35
مشخصأ توسعه تکنولوژی اطالعات امکان ذخيره سازی ،ویرایش و انتقال حجز زیاادی از داناش را ایجااد کارده اسات.
همانگونه ایان دسترسای بارای طارح هاای انتقاال ت کنولاوژی در هار زماان و مکاان تساهيل شاده اسات .تحقيقاات و
دست آوردهای علمی در دو دهه گذشته باعث شده تا موانع فاصله زمانی و جغرافيایی به وسيله تکنولوژی های ارتباطی باه
راحتی قابل حذف باشند و همچناين همکااری  ،همااهنگی و تقسايز جریاان داناش باين تاأمينکننادگان تکنولاوژی از
کشورهای صنعتی و گيرندگان تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه را تسهيل می کند  .هنگامی که ذخيره دانش انتقال
تکنولوژی پویا به وجود آمد ،تأمينکننده تکنولوژی میتواند آن را در دسترس آن دسته از افرادی قرار دهد که ذینفع مای
باشند.
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با استفاده از تکنولوژی اطالعات در زمان اجرا کردن فعاليتهای فرآیند انتقال تکنولوژی ،دانش افراد مای تواناد پاردازش
شود .فعاليت های عمومی فرآیند انتقال بين المللی تکنولوژی ]  [ 2,3,5,11,14,18,19,26,32که موجاب تساهيل در
مدیریت دانش و پيوستگی دانش می گردد شامل موارد زیر است :


تحقيقات در بازار بين المللی برای انتقال تکنولوژی



انتخاب یك دریافت کننده تکنولوژی



شناخت نيازهای تکنولوژیکال پذیرنده تکنولوژی



انتخاب تکنولوژی مناسب به منظور انتقال آن



مذاکره و قرارداد



انجام ماموریت پروژه انتقال تکنولوژی



ارزیابی

مطالعه بر روي موضوع
اساس تقاضای تکنولوژی فاصله دانش مابين درخواست دهنده و تأمين کننده تکنولوژی اسات  .بارای روشانتار شادن
موضوع بهتر است ابتدا مدل فاصله دانش مابين تأمين کننده و وارد کننده تکنولوژی را مورد تجزیه و تحليل قارار دهايز (
شکل  . )1این مدل  4فاصله را مابين واردکننده و تأمينکننده تکنولوژی مطرح می سازد  .فاصله اول ماابين آن ساطح از
دانش مورد انتظار مابين پذیرنده و آن سطح از دانش مورد نظر تأمين کننده تکنولاوژی بوجاود مای آیاد  .ممکان اسات
تأمينکننده در نظر داشته باشد دانش ادراکی از تکنولوژی را انتقال دهد ولی تقاضا کننده به دنباال فهاز سيساتمی از آن
تکنولوژی باشد.
در فاصله دوم اختالف مابين آن چيزی است که تصميز به انتقال گرفته می شود و آن چيزی که واقعاً منتقل میشاود .
ممکن است انتقال دانش به گونه ای باشد که کمتر از تصميمات گرفته شده منتقل گردد  .باه عناوان مثاال ممکان اسات
تصميز بر این باشد که فهز سيستمی منتقل گردد اما درحد مهارت پيشرفته منتقل گردد .
در فاصله سوم اختالف در خواسته ها برای جذب و آن چيزی که اکتساب می گردد ،می باشد  .هميشه خواساتههاا باا آن
چيزی که واقعاً جذب می شود یکی نيست .در نهایت فاصله چهارم بيان کننده فاصله دانش ارائه شده و فاصله دانش جذب
شده است ممکن است ارائه کننده با توان بالفعل با،یی برای انتقال حاضر شود ولی امکاناات و شارایط بارای جاذب مهياا
نباشد یا بالعکس ممکن است گيرنده آماده جذب هر گونه دانش باشد ولی انتقال دهناده دارای امکاناات و شارایط انتقاال
نباشد .
اینك که فاصله دانش در سطوح مختلف گيرنده و پذیرنده تکنولوژی مشخص گردید ،به دنبال ایجااد یاك فهاز عمقای از
تأرير مدیریت دانش در انتقال بين المللی تکنولوژی هستيز .ما در این تحقيق سعی مای کنايز باه پرسشاهای زیار پاسا
دهيز:


در هر کدام از وجوه یك فرآیند انتقال تکنولوژی مورد حمایت تکنولوژی اطالعات چگونه دانش آشکار و پنهاان
 ،تدوین  ،توزیع و مورد استفاده قرار میگيرد ؟

 چگونه میتوان فاصلههای مطرح شده را کز کرد ؟
تحقيقات زیادی در مورد مدیریت دانش و نقش آن را در تکنولوژی اطالعات انجام گرفته و همگی این تحقيقات به دنبال
افزایش یك درك عميق از این پدیده انجا م گرفته است .ابزار گردآوری اطالعات در ایان تحقيقاات پرسشانامه و مصااحبه
هستند .این تحقيق ها بيشتر متمرکز بر شرکتهای دارای تکنولوژی پيشرفته هساتند کاه از طریاق حمایتهاای تکنولاوژی
اطالعات تکنولوژی را به کشورهای در حال توسعه منتقل میکند و بر چالشهای پيرامون آن تأکيد دارد.
آن سطح از دانش که مورد نظر تأمين کننده تکنولوژی برای انتقال می باشد
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2
آن سطح از تکنولوژی که تأمين کننده تکنولوژی منتقل می کند

4

1

آن سطح از دانش که پذیرنده تکنولوژی دریافت می کند
3
سطح دانش مورد انتظار پذیرنده تکنولوژی
شكل ) :(1مدل فاصله دانش مابين تأمين کننده و وارد کننده تكنولوژي
پرسشنامه ها و مصاحبه ها در این تحقيقات به دنبال این هستند که مشخص کنند:


در کدام از جنبه های تکنولوژی اطالعات که از فرآیند انتقال تکنولوژی بين المللای حمایات مایکناد ،داناش
ذخيره ،توزیع و مورد استفاده قرار میگيرد؟



در هر کدام از جنبه های یك فرایند انتقال تکنولوژی مورد حمایت تکنولوژی اطالعات ،چگونه داناش پنهاان و
آشکار ،تدوین ،توزیع و مورد استفاده قرار میگيرد؟



تحقيق بين المللي بازار براي انتقال تكنولوژي

 در تدوین و توزیع و استفاده از دانش ضمنی و تلویحی (پنهان و آشکار) در هر کدام از جنبه های اصلی فرآیناد
انتقال تکنولوژی اطالعات با چه مشکالتی مواجه میشویز ؟
در یك نگاه کلی می توان گفت اکثراً ما بين شرکت پذیرنده تکنولوژی و شرکت انتقال دهنده تکنولوژی یاك فاصاله از
درك انتقال دانش وجود دارد  ،زیرا هميشه خواسته ها با آنچه که انتقال می یابد یکی نيست  .از ایان رو مای تاوان گفات
بهتر است که انتخاب ،با توجه به شرایط طرف مقابل انجام گيرد و پس از انتخاب  ،شرایط بارای پاذیرش و انتقاال داناش
آشکار و نهفته مهيا گردد .
فاصله دانش و نحوه مدیریت دانش مابين پذیرنده و انتقال دهنده تکنولوژی مشترك است  .از این رو بهتر اسات مراحال
و توصيه های زیر هز برای انتقال دهنده و هز پذیرنده تکنولوژی با حمایت تکنولوژی اطالعات مورد توجه قرار گيرد .

بهتر این است که شرکت پذیرنده تکنولوژی سوابق و امکانات انتقال دهنده را بررسای نمایاد و از لحاا جفات و جاور
شدن و پرکردن فاصله دانش با خود اطمينان ،زم را به عمل آورد و توصيه می شود بيشتر واحد تحقياق و توساعه انتقاال
دهنده را مورد ارزیابی قرار داد ،تا از نحوه عملکرد مدیریت دانش و چگونگی توزیع ،تساهيز و بکااربردن داناش در هنگاام
انتقال تکنولوژی اطمينان حاصل شود .تحقيق مناسب در این مورد می تواند فاصله نوع اول را به خوبی بپوشاند.


انتخاب پذیرنده یا تامين کننده تكنولوژي
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برای شرکت های انتقال دهنده تکنولوژی بهتر است در فرصتهای ایجاد شده در سراسر جهان بيشتر دقت کنند ،ساطح
امکانات و دانش طرف مقابل بيشتر بررسی کنند تا امکانات ،زم برای مدیریت دانش در هنگام انتقال تکنولوژی پيش بينی
گردد و سپس طرف مقابل خود را انتخاب کنند .ممکان اسات بعضای اوقاات سارمایه گاذاری سانگينی بار روی سيساتز
اطالعات برای طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار ،افزایش زیر ساختهای تکنولوژی اطالعات به منظور پردازش و توزیاع
نياز باشد و برآورده کردن آن هز برای انتقال دهنده و هز برای وارد کننده تکنولاوژی باه منظاور یاك انتقاال تکنولاوژی
موفق ،غير قابل اجتناب می باشد .در روش سنتی سفر به کشور پذیرناده تکنولاوژی و ارساال اطالعاات و داناش از طریاق
سخت افزار محض مطرح است در صورتی که در روش نوین استفاده از سخت افزار و نرم افزار را مطرح می نماید  .اینترنت
 ،اکسات رانت  ،ویادئو کنفرانساها  ،خاادمات آن ،یان پایگااه داده هاای موجااود بار روی وب ساایت  ،پسات الکترونيااك و
تلکنفرانسها و استفاده از نرم افزا رهای جهت پردازش ،توزیع ،تسهيز و بکارگيری باعث خواهند شاد تاا هاز هزیناه و هاز
زمان انتقال تکنولوژی مورد حمایت تکنولوژی اطالعات به نحو چشمگيری کاهش یا بد و فاصله ها نيز کز شوند .
وارد کنندگان تکنولوژی نيز بایستی با در نظر گرفتن فواصل موجود در مورد تامين کنندگان تصميز گياری کنناد ،ایان
امر به انتقال موفق تکنولوژی کمك خواهد نمود .همانطور که گفتاه شاد اساتفاده از ابازار تکنولاوژی اطالعاات کمکهاای
چشمگ يری در کاهش زمان و هزینه خواهد نمود ولی گاهی اوقات مالقات رو در رو اجتناب نا پذیر می باشاد .دقات کاافی
چه در انتخاب پذیرنده و چه در انتخاب انتقال دهنده تکنولوژی در کاهش فاصله نوع اول و سوم مورر می باشد.


انتخاب تكنولوژي به منظور انتقال تكنولوژي

برای پر کردن خأل مورد نظر و تکنولوژی مناسب به همراه دانش مورد نياز طرف مقابل بهتر آن است که افراد مناسابی
را جهت انجام مأموریتی سازمانی انتخاب کنيز  .فنآوری اطالعات این امکان را به ما می دهد که پروفایل پایگاه داده هاای
کارمندان را سریعتر و دقيق تر بررسی نمایيز و همچنين ارتباط با آنها را سریعتر انجام دهيز و مأموریتهای ،زم را به آنهاا
ارائه و یا آموزش دهيز .
برخی موارد مشاهده شده که انتقال دانش ،همراه انتقال تکنولوژی به علت انتخاب نامناسب افراد ،ناقص انجام گرفتاه و
فاصله دانشی ذکر شده به خوبی پر نشده و انتظارات نيز برآورده نشده است .
پس از انتخاب افراد بهتر است تحقيقات در مورد سطح و نوع تکنولوژی مورد انتقاال انجاام گيارد، .زم اسات از پایگااه
اطالعاتی سوابق انتقال استفاده گردد تا سطح و نوع تکنولاوژی ماورد انتقاال انتخااب گاردد .در بساياری از ماوارد انتقاال
تکنو لوژی فراتر از خواسته ها به دليل مشکالت در راه اندازی و یا تعميرات و نگهاداری ،در مراحال بعادی مشاکل آفارین
است .تحقيق و تامل در این موضوع می تواند فاصله دانشی نوع اول را کز کند.



مذاکره و قرار داد

در روش سنتی تعداد سفرها به کشورهای پذیرنده یا انتقال دهنده تکنولوژی زیااد اسات و نتيجاه آن شاامل اطالعاات
مرتبط با زمينه های انتقال  ،ارتباطات  ،جنبه ها و پی آمدها و رضایت ناشی از فرآیند انتقال تکنولوژی است .
معمو ً،مذاکره ها برای انتقال تکنولوژی چندین ماه طول می کشد و در این مذاکرات مفاد قرارداد پيراماون آن چيازی
که باید منتقل شود به اندازه جنبه های حقوقی آن مورد تجزیه و تحليل قرار میگيرد و معمو ً،حتی بعاد از عقاد قارارداد
سؤا،ت یا مسائلی برای طرفين پيش می آید که اکثراً سفر مدیران را در پی دارد و اغلاب فاصاله ناوع اول در ایان مرحلاه
بوجود می آید.
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روشهای نوین که استفاده از ویدئو کنفرانس و پست الکترونيك را مطارح سااخته و بار نحاوه پاردازش ،توزیاع و کااربرد
اطالعات تأکيد دارد  .با توزیع مناسب دانش سطح دسترسی ها به صورت مناسب تعریف شده و مسلماً مساائل و مشاکالت
پيش آمده کمتر خواهد بود .


انجام مأموریت پروژه انتقال تكنولوژي

بدیهی است با افزایش دانش پذیرنده تکنولوژی فاصله اطالعاتی و دانشی دو طرف کمتر می شود ،از این رو توصايه مای
شود که امکانات تکنولوژی اطالعات را در پذیرنده تکنولوژی با ،ببرید تا تامين کننده تکنولوژی بتواند آموزشها را ساریعتر
و با کيفيت با،تری انجام دهد .این عمل عالوه بر این که دانش را در طرف پذیرنده تکنولوژی باا ،مای بارد ایان امکاان را
برای تامين کننده تکنولوژی بوجود می آورد که با صرف هزینه کمتری تکنولاوژی و داناش ماورد نظار را منتقال کناد.
فاصله نوع چهار بيشتر در این قسمت مشاهده می گردد.
برای هر چه بهتر انجام گرفتن پروژه انتقال تکنولوژی می توان از موارد زیر کمك گرفت :


تکنولوژی اطالعات مبتنی بر شبکه



نرم افزار های کنترل پروژه متناسب با حجز اطالعات موجود در پروژه



سيستز عامل مناسب



استفاده از برنامه ریزی منابع سازمانی( )ERPکه برای بيشتر برای شرکتهایی دارای چندین پروژه موازی یاا در
یك بازه زمانی کوتاه توصيه می شود



سيستز عاملی که هز مورد استفاده پذیرنده و هز مورد استفاده انتقال دهنده تکنولوژی است



توزیع مناسب داده ها بوسيله پایگاه داده های مورد استفاده



سيستز های ویدئوکنفرانس به منظور برگزاری جلسات و آموزش



اساتفاده از دیگار نارم افزارهاای ماورد اساتفاده همچاون Mechanical ، Solid work ، CAD/CAM
. Desktop



کارکناان خاارا از کشاور بهتراسات از طریاق [  Serial Line internet protocol ] SLIPیاا [ ] PPP
 Point a point protocolبه شبکه متصل شوند .



آماده سازي بسته تكنولوژي

بسته تکنولوژی پيشنهاد داده شده شامل اجزاء فيزیکی و دانش مورد نياز پذیرنده تکنولوژی است که انتقال دهناده آن
را پيشنهاد می دهد  .به منظور افزایش توانایيهای بعدی تکنولوژیکی مرتبط با مشکالت و نقایص احتمالی بهتر است دانش
پنهان و یا ضمنی نيز با آن منتقل گردد  .ارسال دانش پنهان به واسطه بسته تکنولوژی بسيار مشکل است  .فاصله نوع دوم
و سوم بيشتر در این مرحله بيشتر مشاهده می گردد .مدیریت دانش صحيح و ارائه به موقع دانش مناسب ،در زمان و مکان
مناسب در انتقال بسته تکنولوژی بسيار مهز می باشد  .شاید بتوان گفت بسته تکنولوژی بدون در نظر گرفتن انتقال دانش
ضمنی و تلویحی ناقص می باشد  .بهتر است به همراه ارسال قطعات بوسيله ویدئوکنفرانس  ،اینترنات  CD ،هاا و DVD
هاو اکست رانت دانش دسته بندی شده مورد نياز پذیرنده تکنولوژی را انتقال دهند  .این دانش مربوط به واحدهای سيساتز
های مهندسی  ،سيستز های کيفيت  ،سيستز های اداره  ،سيستز های بازاریابی ،فروش و دانش تخصصی توليد و خادمت
رسانی می باشد که باید به نحوه مناسب تدوین و دسته بندی گردد و در اختيار کاربران قرار گيرد .
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به روز کردن دانش و امكانات مهندسي نيروي موجود

در برخی از موارد تکنولوژی در قسمت پذیرنده تکنولوژی فرسوده و قدیمی است و نياز به به روز کردن آن اسات .بهتار
است انتقال دهنده تکنولوژی امکانات و دانش مهندسی را تا سطح مطلوب انتقال دهد .عملکرد مناسب در این مرحله باعث
کاهش فاصله دانشی در مرحله چهارم می باشد.
در طول به روز سازی تکنولوژی از نرم افزارهای کنترل پروژه استفاده می گردد این نارم افزارهاا بيشاتر باا نحاوه و زماان
تخصيص منابع مالی ،زمان  ،منابع انسانی و تجهيزات در ارتباط هستند اما این نرم افزارها اصو ً،منابع دانش و نحوه تدوین،
توزیع و زمان کار بردن آنها را در نظر نمی گيرند .بهتر است دانش آشکار و حتی در برخی موارد دانش نهان شناسایی شود
و نحوه تخصيص مناسب دانش در انتقال تکنولوژیهایی با حجز با،ی قابل انتقال مشخص گردد .
همچنين بهتر است برای آموزش کارکنان پذیرنده تکنولوژی در حين انتقال تکنولوژی نارم افزارهاای چناد رساانه ای
طراحی و بوجود آید و مباحث مدیریت پروژه ،مدلسازی و تجزیه و تحليل عملياتی را آموزش دهد .
مدیریت دانش مناسب ارتباطات درون سازمانی را دوباره مورد بازبينی قرار می دهد و ارتباطات مناسب را ماورد تعریاف
قرار می دهد تا آن اطالعات و دانش از قسمتهای تعریف شده انتقال دهنده تکنولوژی به قسمتهای تعریف نشده در پذیرنده
تکنولوژی منتقل شود .
ابزارهای تکنولوژی اطالعات این امکان را می دهد تا عالوه بر دانش آشکار  ،دانش نهان نيز تا حد قابال قباولی منتقال
گردد .


ارزیابي

در طول فرآیند انتقال تکنولوژی  ،تأمين کننده تکنولوژی مایل بوده تا پيامدهای انتقال تکنولوژی را ماورد پاایش قارار
دهد که مباحثی نظير عملکرد تکنولوژی و شناخت مشکالت انتقال تکنولوژی را در بر می گيرد به این منظاور اساتفاده از
ابزار مناسب جهت چك کردن آنها و باز خورد اطالعات ،جهت اطمينان از این اقدامات انتقال تکنولوژی همانگونه که ماورد
انتظار است ،ضروری می باشد .
مدیریت دانش صحيح جهت جلوگيری از دوباره کاریهاا ،کنترلهاای ،زم و صاحيح در زماان مناساب ،تنظايز و ارساال
گزارشات به صورت دقيق و منظز ضروری می باشد .همچنين این باعث جلوگيری از خطاها می گردد .جهت انتقال داناش
حل مشکالت بوجود آمده استفاده از تلکنفرانسها و ویدئوکنفرانس جهت مبادله دانش در زمان و هزینه صرفه جاویی را باه
همراه دارد و غير قابل اجتناب به نظر می رسد .در بيشتر مواقع سؤا،ت ایجاد شده پيرامون نقص در داناش آشاکار نيسات
چون دانش آشکار به راحتی منتقل می گردد استفاده از وسایل تکنولوژی اطالعات باعاث مبادلاه روان داناش نهفتاه مای
گردد .
ارائه مدل و نتيجه گيري
همانگونه که گفته شد ،شرکتهای تأمينکننده و دریافتکننده تکنولوژی در ابتدای امار دارای یاك فاصاله دانشای باين
یکدیگر هستند .در بهترین انتقالها این فاصله به خوبی پوشانده شده است .این فاصله در ارار تفااوت داناش در هار دو ناوع
آشکار وپنهان می باشد .
بهتر این است قبل  ،حين و بعد از انتقال تکنولوژی بين المللی تأمين کننده تکنولوژی تجربههای بدست آمده از انتقاال
تکنولوژی قبلی را در پایگاه داده های یکپارچه شده صفحات وب قرار دهد تا در دسترس افراد مورد نياز قرار گيرد و ماابين
آنها با تعریف سطح دسترسی مناسب تسهيز گردد .
همينطور برای شرکتهایی که درخواست تکنولوژی را دارند بهتر این است که یاك باناك اطالعااتی از تاأمين کننادگان،
سوابق  ،امکانات و شرایط موجود در نظر بگيرند  .همچنين آنها می توانناد گفتگوهاای اولياه و مشااوره هاای قبال از عقاد
قرارداد را از طریق ویدئو و تلکنفرانسها انجام دهند .قبل از شروع پروژه سطح دانش مورد نظر خود را تعریف نمایند و بارای
دسترسی به آن سطح افراد را گزینش و سطوح دسترسی را بر حسب وظایف تعریف نمایند .
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همچنين مشخص شد تکنولوژی اطالعات همکاریها را جهت تدوین و توزیع دانش را در یك گساتره جهاانی و بادون در
نظر گرفتن مرزهای جغرافيایی  ،زمانی و فرهنگی افزایش میدهد  .توصيه می شود از نرم افزارهای چناد رساانه ای جهات
انتقال دانش نهان استفاده شود زیرا انتقال دانش آشکار به راحتی انجام میگيرد .
در این تحقيق برای پر شدن فاصله تکنولوژی مابين تأمينکننده و پذیرنده تکنولاوژی ،فرآیناد انتقاال تکنولاوژی باين
المللی با حمایت تکنولوژی اطالعات را جزء به جزء کردیز تا سهز مدیریت دانش در هر کدام از این اجزاء مشخص گردد .
بسياری مشاهده شده است که کشورهای دریافت کننده تکنولوژی نه تنها این فاصله را به خوبی پر کردهاند بلکه پس از
مدت کوتاهی توانستند در آن تکنولوژی دارای خالقيت و نوآوری شوند .
برای کسب دانش نهفته و آشکار از فرآیند انتقال تکنولوژی بایستی زمينه ها را برای جذب دانش مورد نظر فاراهز کارد.
این که بعد از انتقال تکنولوژی ما در نظر داریز در چه سطحی از دانش باشيز بستگی به مأموریات اولياه و تعریفاات ماا از
فرآیند انتقال تکنولوژی دارد .بایستی سعی شود جزئيات و زمان کسب داناش از پايش تعریاف شاود ،امکانات ،زم جهات
جذب و انبارش پيش بينی و مهيا گردد تا این فرآیند با موفقيت انجام پذیرد .
در نتيجه برای روشن شدن موضوع مدلی که مراحل و فرآیند انتقال تکنولوژی را در کنار مدیریت دانش ارائاه خواهاد
شد (شکل. )2

مدیریت دانش انتقال تکنولوژی
تکنولوژی

ارزیابی
تحقيق و
امکان پذیری

وارد
کننده
تکنولوژی
شناخت
نيازهای
پذیرنده

فرآیند
انتقال
تکنولوژی

انجام
ماموریت
انتقال
تکنولوژی

تأمين
کننده
تکنولوژی

مذاکره و
قرارداد
انتخاب
تکنولوژی
مناسب

پيامدها

ارتباطات

بستر [زمينه]

ظرفيت

شكل [ ]2تأثير مدیریت دانش در مراحل انتقال بين المللي تكنولوژي
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همان گونه که مشاهده می شاود فرآیناد انت قاال تکنولاوژی باه منظاور پار کاردن فاصاله دانشای و
 هماواره از مادیریت داناش در انتقاال،تکنولوژیکال موجود ما بين پذیرنده و انتقاال دهناده تکنولاوژی
 شناخت نيازهای، فرآیند انتقال تکنولوژی دارای مراحلی همچون امکان پذیری.تکنولوژی تارير می پذیرد
 انجام ما موریت انتقال تکنولوژی و ارزیابی مای، مذاکره و قرار داد، انتخاب تکنولوژی مناسب،وارد کننده
 همانگونه کاه. این مراحل هز در مورد تامينکننده و هز در مورد پذیرنده تکنولوژی مشترك است.باشد
 اساس تقاضای تکنولوژی و فرآیند انتقاال، ارتباطات و پيامدها، بستر، ظرفيت،در شکل مشاهده میگردد
.را تشکيل می دهد که تامين کننده و واردکننده تکنولوژی به صورت مستمر با آن در ارتباط می باشند
نتيجه
در این تحقيق فاصله دانشی در فرآبند انتقال بين المللی دانش را مورد تجزیه و تحليل قرار داده شاد و فواصال دانشای
 همچنين مراحل انتقال تکنولوژی و نوع فاصله هاا را در.موجود مابين تامين کننده و وارد کننده تکنولوژی معرفی گردید
آن مورد بررسی قرار گرفت و پيشنهاداتی برای مدیران مطرح گردید تا با استفاده از فن آوری اطالعات فاصله هاای دانشای
.را کز کرده و انتقال تکنولوژی به صورت موفق صورت گيرد

فهرست منابع
[1] z. Al-Obaidi, International Technology Transfer Mode Selection, Helsinki schools of economics, Series
B-135, HSE Press, Helsinki, 1993.
[2] z. Al-Obaidi, International Technology Transfer control:A Case Study of Joint Ventures in Developing
Countries, Helsinki schools of economics, Series A-151, HeSE Print, Helsinki, 1999.
[3] z. Al-Obaidi, “modeling in International Technology Transfer process,” in Perspectives on
Internationalization,U .Lehtinen and H. Seristo, Eds, Helsinki schools of economics and Business
Adminstration, HeSE Print, Helsinki,1999.
[4] C. Antonelli, New information technology and knowledge-based economy: The Italian evidenece,”
review of Industrial Organization, vol. 12, no. 4, pp.593-607, 1997.
[5] W. Behrens and P .M. Hawarenk, Manual for preparation of Industrial Feasibility Studies, Untited
Nations Industrial Development Organization, Vienna,1999.
[6] R. E. Bohhn, ”Measuring and managing technology knowledge,” Sloan Management review, vol .36, no.
1, pp. 61-73 ,1994.
[7] M. L. Clifford, ”How you can win in China, the obstacles are huge but surmountable. Business Week, pp.
40,-44, 26 may 1997.
[8] T. Davenport and L. prusak, ” Working knowledge,” Hardvard business school Press, Boston, 1998.
[9] P. F. Druker , post–captalist society .Butterworth Heineman, New York, 1993.
[10] R. M. Grant, ”prospering in dynamically – competitive environments: Organizational capability as
knowledge integration, organizational scince, vo.7, no. 4, pp. 375-387, 1996.
[11] R. Kpalinsky, “Technology transfer, adaption and generation: A framework for evaluation,” in
Technology Transfer in Developing Countries, M. Chartterji, Ed. The Macmillan Press Ltd., Houndsmills,
Gasingstoke, Hampshire and London, 1990.
[12] P. Lewis, ”Trunkliner program is scrapped,” Flight International, vol. 29, July-August 1998.
[13] C. Madu,” Transfering technology to developing countries: Critical factors for success,” Long Rang
Planninig, vol. 2, pp. 115-124, 3rd edition, 1995.
[14] D. Miles, ”Constructive change: managing international technology transfer,” International Labor
Officse, Geneva, 1995.
[15] J. Moxon and P .Lewis, :Airbus industries and AVIC abandon AE31X,” Flight International, pp. 8-14,
july 1998.
[16] L. K. Mytelka, “stimulating effective technology transfer: the case of textiles in Africa, “in Interntional
Technology Transfer, N. Rosenberg and C. Frischtak Eds. Praeger, New Yourk, pp. 77-126, 1985.

Archvie of SID
[17] N. Nahar and V.Svolation, “Information and communication technologies for global productivity
increase,” proceeding of 19th information systems, Architecture and Technolgy , (ISAT” 97), pp. 220-230,
Wroclaw, Poland, October 1997.
[18] N. Nahar, “ IT-enabled effective and efficient international technology transfer for SMEs,” in Evalution
and Challenges in System development”, J. Zupancic, W. Wojtowski, W. G. Wojtkowoski and S. Wrycza ,
EDs. Kluwer Academic/Plenum Publishers, pp. 85-98, New York ,2000.
[19] N. Nahar, K. Lyytinen and N. Huda, “IT-Enabbled international market reaserch for technology
transfer: Anew paradigm,” in Technology and Innovation Management”, D. F Kocaglu, and T. R. Anderson,
EDs, IEEE and PICMET, pp. 515-522, Oregon, USA, IEEE ISBN: 07803-5282-3 & PICM ISBN: 1-89084303-2, 1999.
[20] N. Nahar, V. Savolation , “IT-Enabled international promotion of technology transfer in enter prise
resource planning space,” Journal of Information and Control, vol. 9, no. 3, pp. 233-351, septamber2 000.
[21] I. Nonka and H. Takeuchi, The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, Oxford, 2001.
[22] C. O’Dell and C. J. Gayson, “If only knew what we know: The transfer of international knowledge and
best practice , New Yourk: The Free Press, 1998.
[23] M. Polanyi, Personal Knowledge: Towards a Post Critical Philosophy. Harper & Row, New York:
1962.
[24] M. Polanyi, The Tacit Demention. Rouledge and Kegan Paul, London, 1967.
[25] J. B. Quinn, P. Anderson and S. Finkelenstein, “ Leveraging intellect,” Academy of Management
Executive, vol. 10, no.3, pp. 7-27 1996.
[26] R. D. Rabinson, The International Transfer of Technology: Theory Issues and Practice, Ballinger
Publishing Company,” Cambridge, MA,V1998.
[27] R.M. Solow, S. S. Coben and J. Zysman, “Review of manufacturing matters: The myth of the postindustrial economy,” New York Times Book Review, July 1987.
[28] H. J. Steenhuis, “Manufacturing West European air craft parts in East Europe, a case study on transfer
of unstable production technology under a supply contact,” Working Paper, no. 98, University of Twente,
Department of Technology And Development, Enschede, 1999.
[21] H. J. Steenhuis, “Manufacturing West European air craft parts in East Europe, a case study on transfer
of established production technology under a supply contact,” Working Paper, no. 102, University of
Twente, Department of Technology And Development, Enschede, 1999.
[30] T.A. Stewart, intellectual Capital, The New Wealth of Organizatinos, Doubleday, Lomdon, 1997.
[31] K.E. Sveiby, The New Organizational Wealth:Managing and Measuring Knowledge-based Asset,
Berrett-Kohler Publisher, San Francisco,1997.
[32] D.J. Teece, The Multinational Corporation and the Resource cost of International Technology Transfer,
Ballinger Publishing Company,Cambridge, Massachusetts,1976.
[33] L.C. Thurow, The Future of Capitalism, Nicholas Breely publishing, London, 1998.
[34] E. Turban, L. Beach E. J. Aronson, Decision Support Systems and Intelligemt Systems, Prentice Hall,
New Jersey ,1997.
[35] F. Williams and D. Gibson, Technology Transfer: A Communication Perspective, New berry Park, CA:
Sage Publications,1990.
[36] M. Zielenziger, “A Chinese puzzele, American business are attracted to the huge potentioal of the
populous country, they are losing patience and profits as they hit roadblocks,” The Philadelphia Inquirer,
25June, 1998

