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 چکیده

 یبرا ییدنبال الگوه مطالعه ب ینافزار است و اافزار و سازمانانتقال ناقص انسان یراندر ا یانتقال تکنولوژ یندفرآ یاصل یهااز چالش کیی هدف:

 حل چالش است. یبرا یندفرآ یندانش در ا یریتمد یریکارگه ب

شامل مقاالت  یهاآنانجام شد، از منابع کتابخ 1400تا  1399 یهاکه در سال یلیتحل -یقیمطالعه تطب یندر ا: هامنابع اطالعات و داده

و  یفارس یهاآنبه زب "دانش یریتمد"و  "یانتقال تکنولوژ" مرتبط با یهاواژهیدها با کلنامهیانو پا ی, گزارشات صنعتیکتب، گزارشات مورد ی،علم
منتشر  Springerو  SID ،Magiran ،Civilica ،RICeST ،Irandoc، ISI ،Science Direct ،Google Scholar اطالعاتی یهادر بانک یسیانگل

 اند.، استفاده شده2021تا 1990شده از سال 
قرار گرفتند  ی( مورد بررسی)اسناد یلیتحل – یفیدانش به روش توص یریتو مد یانتقال فناور یهامدل :مطالعه برایانتخاب  هایروش

( و پرداختن به اهداف R&Dو توسعه ) یقانتقال دانش، پرداختن به واحد تحق ینداختن به فرآچون پرد یارهاییدانش که مع یریتو پنج مدل مد
در  یانتقال تکنولوژ یندگانه فرآشش یبا فازها ییشده و در گام نها یسهمقا هاآن یها و مبنارا داشتند با استخراج مشابهت یصنعت یتوسعه تکنولوژ

 شدند. یبررس یلیتحل - یقیمطالعه تطب یک

اکتساب، انطباق ، جذب،  و ینشبا شش فازگز Frid و 5W1H ،SCPTS ،EKMM ،Bhatt پنج مدل یقتطب :نتایجمطالب و  ترکیب

 ییها به تنهاکدام از مدلیچ ه یانتقال تکنولوژ یندفرآ یچیدگیپ یلنشان داد که به دل یلو تحل یسهمقا یقاز طر یکاربرد، توسعه و اشاعه تکنولوژ
 .یدگرد یشنهادپ یبا هر فاز انتقال تکنولوژ یقمرکب از چند مدل در تطب ییالگو ینو بنابرا یستندن تکنولوژیانتقال  یهمه فازها مالحظات یپاسخگو

تواند یم یگانه انتقال تکنولوژشش یمنطبق با فازها 5W1H ،SCPTS ،EKMM ،Bhattدانش  یریتمد یهااز چهار مدل یبیترک :گیرینتیجه

 دهد. یشرا افزا شانس انتقال کامل
 .دانش، انتقال دانش یریتمد یهامدل ی،نتقال تکنولوژا ها:کلیدواژه

 مروری نوع مقاله:

 10/06/1400پذیرش مقاله:  08/06/1400اصالح نهایی:              05/03/1400 دریافت مقاله:

-64 :7(2) ؛1400. نوین پزشکی یرساناطالعی. مجله انتقال تکنولوژ ینددانش در فرآ یریتمد یهااز مدل یردارببهره یقیمطالعه تطبیر. ترک ام یاتب، طهمورثی سهراب مجید، زادهیسرن ارجاع:

73 . 

  

  مقدمه:
مختلف  یهاتوان اجزاء و بخشیم یکل یبنددسته یکدر 

آالت، ینماش یزات،)تجه افزاررا در چهار گروه سخت یتکنولوژ

و ...(،  یوتریکامپ یافزارهاها، نرمها، نقشه)طرح افزار...(، نرم و هاآنساختم

 افزار( و سازمانیانسان یروین یهاو مهارت ی)دانش ضمن افزارانسان

 داد.  ی( جایریتیمد یهاو جنبه یسازمان ساختار انی،)فرهنگ سازم

تواند اهداف توسعه یراهبرد واحد نم یکها نشان داده اتخاذ پژوهش

 .اجزاء را برآورده کند ینها و انتقال کامل اکتشر یو توسعه تجار یتکنولوژ

و توسعه به  یقبنگاه و از واحد تحق یکدر درون  یتکنولوژ یانتقال عمود

دو بنگاه متفاوت  یانم یتکنولوژ یو انتقال افق یاتو عمل یدتول ایهبخش

 یالمللینب یهایهمکار یقاز طر یحت یاصنعت خاص و  یککشور در  یک

  [.1،2] کندیم یانها را نمایچیدگیپ یشترها ببنگاه یانم
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 زاده و همکارانسرنی                                                                                                                                                   یلوژکنوانتقال ت ینددانش در فرآ یریتمد

 

 1400تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع

نشان داده که  یرانا یفضا و همکاران در صنعت هوا یعیمطالعه رف

دانش و  یریتمد یانم یرابطه معنادار صیننخبگان و متخص یدگاهدر د

 یرثأتترین مهموجود دارد و  یواردات یهایانتقال اثربخش و موفق تکنولوژ

 یشسازمان و افزا یکیتکنولوژ یهایلتانسدانش را بر ارتقاء پ یریتمد

موانع انتقال  یمطالعات بر رو ی[. بررس3] اندجذب دانسته یتظرف

 یریتبر لزوم توجه به مد یمبن یشتریما را به شواهد ب یراندر ا یتکنولوژ

 د. کنیدانش رهنمون م

Scaringellaa و ساخت  یو همکاران در گزارش انتقال تکنولوژ

را مسائل مربوط  یاساس یهااز چالش یکیرضا مشهد امسقف ورزشگاه ام

 یسازمان یادگیری یتدانش در شرکت آذران، ظرف یریتبه فقدان مد

کارکنان  یانم یازو عدم انتقال حداقل دانش مورد ن یرانیدر طرف ا یینپا

 یزو در هند ن یستن یرانچالش البته مختص کشور ا ین. اانددیدو بنگاه م

از هفت چالش بزرگ بر  یکیبه عنوان  یانسان یهایهسرماموانع مرتبط با 

مطرح شده است. گزارش تجربه  یتکنولوژ یزآمیتسر راه انتقال موفق

 یدهنده آلماناز انتقال یساخت کشت یدر انتقال فناور یزوایکوشرکت ا

 ی،مدارک شامل حفاظت، کدگذار یستمچون عدم استفاده از س لیعوام

درون و برون  یو مطمئن اطالعات فن یعدل سرو فقدان تبا یبندطبقه

 یسازیمثر در تصمؤم یهایستمس یریعدم بکارگ یتو در نها یسازمان

-6] شمردیبرم یرا به عنوان موانع انتقال کامل تکنولوژ یانیم یریتمد

4 .] 

سازمان  یبازطراح یازمندن یرندهگ یو جذب تکنولوژ قدر فاز انطبا

 یواردات یثر متناسب با تکنولوژؤدانش م یریتنظام مد یک یجادا یبرا

ساخت  یو همکارانش بر پروژه انتقال تکنولوژ یقاست. پژوهش صد

عملکرد مربوط به  ینتریفژنراتور نشان داده که در فاز انطباق و جذب ضع

ساخت ژنراتور بوده  یمتناسب با تکنولوژ سازمانمجدد  یباز طراح یفهوظ

 [. 7] است

با تمرکز بر موانع انتقال کامل  یرانا در یاریبس یهاپژوهش

دانش  یریتمد یهاصورت گرفته که نشان داده فقدان نظام یتکنولوژ

 .است بوده یواردات یهایتکنولوژ یمانع انتقال اجزاء انسان

وجود دارد اما  یمتفاوت یهایبندخصوص انواع دانش دسته در

را  دانش آن یریتحوزه مد ینکه اکثر متخصص یهاآندوگ یبندطبقه

 .کندیم یبندیمتقس Tacit و Explicit دانش را به دو نوع ،اندیرفتهپذ

و ناملموس دارد، فرموله کردن آن دشوار  یذهن یفیتک یدانش ضمن

ضبط و ثبت در  یتمحدود قابل درک است، قابل یطاست، در بافت و مح

ن و ملموس دارد، در زبا ینیع یفیتک یحذهن افراد را دارد. دانش صر

گسترده قابل درک است و  یطیدارد، در بافت و مح یانب یتقابل یرسم

 [.8را دارد ] یرونیثبت ب یتقابل

 Orlikowskiو Blacker  یاشبکه پو یکبر نقش دانش به عنوان 

دانش محور  یهنظر یاترا در ادب "یعمال دانشا"نند و عبارت کیم یدتأک

قابل انتقال از نظر  تاییسمنبع ا یکدانش به عنوان  یگزینها جابنگاه

دانش سه  یریتمد یها[. به عنوان فصل مشترک مدل9دانند ]یم یزیکیف

را  یانسان یرویها و نیفناور یندها،دانش شامل فرآ یریتدر مد اصلیعنصر 

ساختار  یرونیدو عامل ب یرکه تحت تأث یافت ینمتخصص یدگاهتوان در دیم

اطالعات(  ی)عمدتاً فناور یکیتکنولوژ یهایرساختز ینو همچن یسازمان

( 1دانش هستند )شکل  یریتدر مد یاساس یرهایهنده شبکه متغدشکل

[10          .] 

 
 

 دانش یریتمد یعناصر اصل -1 شکل

 

دانشگاه رم بر  یریتو همکارانش در دپارتمان مد یمحمد بررسی

کند که نشان از یرا ارائه م یو کارخانجات هوشمند شواهد یعصنا یرو

 یعصنا ینا یتجار یدانش در راهبردها یریتمد یهااستقرار نظام یتاهم

 یریتمد یهاتوجه به نظام یرانا یمیپتروش یعصنا یدارد. در شرکت مل

آغاز  یدوم دهه هشتاد شمس یمهدر ن یقاتیتحق یهادانش از حوزه

 Sharon یاست که در شرکت بزرگ نفت یدر حال ینا .شودیم

و همکاران با  ییدهه زودتر آغاز شد. توال یکانش د یریتمد یهایتفعال

 یدانش با بررس یریتمد یهایستممند سبر ضرورت استقرار نظام یدکأت

و  Petrobrasچون  ییهایدر کمپان یدانش یهاتجارب توسعه شبکه

Toyota را  یراندانش در صنعت نفت ا یرتمد یضرور یهاجنبه

 [. 11-13] انداستخراج کرده

 یلدهد که با وجود تماینشان م یسمدرسه کسب و کار پارمطالعه 

چالش بنگاه ترین مهم یرانیبه طرف ا یانتقال تکنولوژ یبرا یاربس

65 
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 زاده و همکارانیسرن                                                                                                                                                   یانتقال تکنولوژ ینددانش در فرآ یریتمد

 

1400دوم، تابستان  ارهدوره هفتم، شم، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 

دو  یدانش یو آشکار تفاوت مبان یضمن شانتقال دان یبرا یفرانسو

 ییالگو یافتندو حوزه،  ینا یهایچیدگی[. با وجود پ4سازمان بوده است ]

را داشته  یانتقال تکنولوژ یندکاربرد در فرآ یتقابلدانش که  یریتاز مد

گشا خواهد راه یاربس یپروژه انتقال تکنولوژ یکموفق  یریتمد یباشد برا

 .یممطالعه به دنبال آن هست ینبود که در ا

 

 : هامواد و روش

است و به لحاظ  یپژوهش از نوع کاربرد ینا یق،اهداف تحق براساس

از منظر  ین( و همچنی)اسناد یلیحلت -یفیتوص یقتحق یک یکردرو

. یردگیم یجا یقیتطب ی،ایسهدر دسته مطالعات مقا یقانجام تحق یوهش

و  یانتقال فناور یها، ابتدا مدل1400تا  1399 یهامبنا در سال ینبر ا

، "یتکنولوژ یریتمد" یهاواژهیددانش با کل یریتمد هایسپس مدل

 یریتمد"، "یموانع انتقال تکنولوژ"، "انتقال دانش" ،"یانتقال تکنولوژ"

 Technology Management"، Technology" ،"دانش

Transfer"" ،"Knowledge Transfer" ،"Barriers of 

Technology Transfer" ،""Knowledge Management در منابع ،

 یمورد بررس 2021تا 1990معتبر منتشر شده از سال  یسیو انگل یفارس

 ها و اسناد مرتبط مطالعه شود. ها و پژوهشرشقرار گرفت تا گزا

دانش قابل استفاده در  یریتمد یهامدل یافتن یبرا یدر گام بعد

 :چون ییهاواژه یدبا کل یدیو تول یصنعت یهاحوزه

Manufacturing Knowledge Transfer"" ،

"Manufacturing Knowledge Management" ،"Industrial"  

Knowledge Management" "Engineering Knowledge 

Management" ،" Industrial Knowledge Management"  و

  جستجو انجام شد. NEARو  AND یعبارات با عملگرها ینا یبترک

همه  یاز مرور کل سسند شد که پ 240جستجو تعداد  ینحاصل ا

عنوان آن مرتبط با  53مقاله و سند مرتبط با پژوهش بود که  130 هاآن

 یلدله مطالعه مورد استفاده قرار گرفت که ب ینپژوهش بوده و در ا هدف

در  یدترلزوم استفاده از منابع جد یندر محتواها و همچن ییهاشباهت

قرار گرفته  یبردارمقاله مورد بهره ینعنوان از اسناد در نگارش ا 19 یتنها

 براساسدانش، پنج مدل  یریتمتعدد مد یهامدل یاناست. از م

 یانتقال دانش، پرداختن به واحدها یندچون داشتن فرآ هایییارمع

پرداختن به اهداف توسعه  ینو همچن (R&D) و توسعه یقتحق

با  یقتطب یانتخاب شدند. برا یقو تطب یسهمقا یبرا یصنعت یتکنولوژ

انتقال  یندفرآ یقو تطب یسهمقا یل،تحل یقاز طر یانتقال تکنولوژ یندفرآ

استخراج شد و در  هاآن یهادانش مشابهت ریتیمد یهابا مدل یفناور

 یو به روش مرور انتقاد یاکتشاف یکردبا رو یبیترک یالگو یک یتنها

 یذکر است در تمام یان. شایدها ارائه گردگزارش یمحتوا یلو تحل یاتادب

 یدهگرد یتمرتبط با پژوهش رعا یانجام مطالعه مالحظات اخالق راحلم

 .است.

 

 :هایافته

 براساسشده، پنج مدل  یدانش بررس یریتمد یهامدل نیااز م

 یانتقال دانش، پرداختن به واحدها یندچون داشتن فرآ یارهاییمع

پرداختن به اهداف توسعه  ینو همچن (R&D)سعه و تو یقتحق

 یرانتخاب شدند که به شرح ز یقو تطب یسهمقا یبرا یصنعت یتکنولوژ

 د:باشنیم

کند و یم یفانش را در پنج سطح تعرد فرآیند مدیریت:  Fridمدل 

 یناست. ا یبنگاه صنعت یدانش بر طرح تجار یریتمدل اعمال مد یکردرو

، یدتول یشرکت صنعت یکدر  2014در سال  Caganovaط مدل توس

کار گرفته ه ب یدر کشور اسلواک یکوچک آب یهایروگاهمونتاژ و نصب ن

دادن  یقچون تطب یاماتداشته است. در سطح اول اقد یموفق یجشده و نتا

مدنظر است و در  یو اهداف سازمان با اهداف دانش یتمورأانداز، مچشم

شود. یبنگاه م یاصل یتدانش اولو یرتنقشه راه مد یک ینسطح دوم تدو

اطالعات مورد  یافتدانش، در یریتمد یرساختدر سطح سوم توسعه ز

دانش در دستور  یریتدم یابیو ارز نترلک یتور،مان یهابرنامه یو اجرا یازن

ها و اقدامات یتها، فعالو برنامه یطرح تجار ی. بازنگریردگیکار قرار م

 یدکأمورد ت یدانش در سطح بعد یریتشده در آن با نقشه راه مد یفتعر

کردن  ینهدنبال نهاده ب یستیسطح بنگاه با یندر آخر یتاست و در نها

 [.14ت دانش باشد ]یریاز مد یابتکارات موفق ناش

کار گرفته شده چرخه ه ب Olico ینفت یدر کمپان:  SCPTSمدل 

دهد و پنج یرا مدنظر قرار م یمهندس یهاآندانش در سازم یریتعمر مد

ساختار،  ی،انسان یروین ی،دهنده مدل شامل استراتژعامل شکل

 ،اول یهکند. در الیم یلتحل یهو فرهنگ را در بستر سه ال یتکنولوژ

و در سه  یدانش یندهایفرآ یبر مبنا دارزشمن یمهندس دانش یبندطبقه

و آشکار  یحاست که دسته اول عبارت است از دانش صر یدکأدسته مورد ت

ها. درس ها، گزارشدستورالعمل ین،ها، قوانیاستشامل راهنماها، س

و ...  یابیحلراه یابی،عارضه ی،اندازراه یندهایمرتبط با فرآ یهاآموخته

 یو دسته سوم تجارب و دانش چگونگ ددهنیم یلا تشکدسته دوم ر
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 زاده و همکارانسرنی                                                                                                                                                   یلوژکنوانتقال ت ینددانش در فرآ یریتمد

 

 1400تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع

دوم با  یهمستند شدن را ندارند. ال یتقابل یکه به سادگ یندهاستفرآ

 یاناست م یشبکه ارتباط یکدانش  یریتچرخه عمر مد یعنوان جانب

بنگاه، جذب و توسعه  یازدانش مورد ن یینچهار عامل مختلف از جمله تع

سوم که  یهو مرور دانش. ال یریگزهدانش، انتشار دانش و اندا

چون راهبرد، ساختار  یدانش هستند عوامل یریتمد یهاکنندهیلتسه

شوند یرا شامل م یو تکنولوژ یانسان یروین ی،فرهنگ سازمان ی،سازمان

 .[15] (2 )شکل کنند یبانیدوم پشت یهال یهااز گام یستبایکه م
  

 
 SCPTSدانش  تیریمدل مد -2 شکل

 

شرکت  یک یهایتفعال یهپوشش کل یبرا: EKMMمدل 

شده و از نه بخش  یشنهادو همکارانش پ Oztemelتوسط  ینکارآفر

از  یکمپان یک یهابخش یشده که تمام یلتشک یسلسه مراتب

 یها و تا تمامیرساختو از ز یتکنولوژ یریتها و راهبردها تا مدیاستس

دهد. در یقرار م دخو یرا تحت لوا یانسان یرویو ن یریتیمد یهابخش

دانش در  یروزرساندانش و به یددانش، تول یمدل سه وجه جستجو ینا

 یعنی یهال یندانش در سلسله مراتب پس از اول یریتمد یندهایفرآ یهال

مدل  ین. سازمان دانش در ایرندگیدانش قرار م یریتمد یهاساختیرز

 یهبا ال یافهاست که رابطه دو طر یتخصص یناظر بر عملکرد واحدها

 یکه ناظر بر درک مشترک کارکنان از مفهوم دانش به عنوان ارزش یبعد

دانش  یابیارز یهال یتست دارد. در نهاهاآن یکننده رفتار سازمانیینکه تع

 یهایتفعال یعملکرد و حت ی،تکنولوژ یریتمد ی،راهبرد یریتمد

در  حیحش صحاصل کند که دان ینانکند تا اطمیم یابیرا ارز یانمشتر

 کار گرفته شده استه درست توسط فرد درست و در زمان درست ب یجا

[16.] 

مکان زمان، انتقال دانش  یسماتر یکاستفاده از  با: 5W1Hمدل 

که محور زمان  یاکند به گونهیم یبندها را دستهاز کارخانه یادر شبکه

 چرخه عمر یا یمختلف توسعه محصول و تکنولوژ یآن شامل فازها

خطوط  یاها محصول است )چهار فاز( و محور مکان آن شامل کارخانه

شش سئوال  یسماتر یل(. اما در تحل3 )شکل دباشیعضو شبکه م یدتول

Know-Why ،Know-Who ،Know-Where ،Know-What ،

Know-When ،Know-How شود. پاسخ یرا مطرح مKnow-Why 

انتقال دانش  یقکه از طرو ارتقاء و بهبود عملکرد شب یبا اهداف تجار

مستتر  Know-Whereدر پاسخ به  Know-Whoمرتبط است و پاسخ 

از چه  یگربه عبارت د یادانش از کجا به کجا منتقل شود  ین که. ااشدبیم

توان رخ دهد. دانش یدر سه حالت م یابد،انتقال  یو به چه کس یکس

به کارخانه  یاهآنمشخص از کارخ یفاز توسعه تکنولوژ یکتواند در یم

انتقال صورت  یگربه فاز د یکارخانه از فاز یکدر  یامنتقل شود  یگرد

 یکفاز توسعه محصول در  یکدو از  ینا یبدر حالت ترک یا و یردگ

 )شکل در بستر شبکه منتقل شود یگرکارخانه به فاز باالتر در کارخانه د

3[ )17]. 

 

   5W1H دانش یریتمدل مد یسماتر -3 شکل
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 زاده و همکارانیسرن                                                                                                                                                   یانتقال تکنولوژ ینددانش در فرآ یریتمد

 

1400دوم، تابستان  ارهدوره هفتم، شم، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 

در ایجاد  هاآنمدل ایجاد دانش به توانایی سازم یندر ا :Bhattمدل 

 مبنایی نشدا یجادا قابلیتهای نوین و مفید اشاره دارد و حلها و راهایده

 به عتباربخشیا و هددمی نشانوری را آنو یجاددر ا هاشرکت توانایی برای

 ثرا نشاروی د بر توانندمی هاشرکت کهدارد  شارهای اگستره به، نشدا

 یسازمانده ی. براکنند یابیارز سازمانی محیط برآن را  ثراتو ا گذاشته

 یهامناسب و روش یهااستانداردها، فرمت یریارگه کدانش، ب

ثر و فراهم نمودن امکان انتشار دانش در همه ؤم یو کدگذار یمستندساز

 ستا هاییشیوهاز  حاکی نشدا توزیعبرخوردار است.  یتسطوح از اهم

 یزن ینجا. اشودمی ئهارا سازمان عضایهمه ا به نشدا طریقاز آن  که

 بر مستقیم ثرا تواندمی فرادها و ایکتکن سازمان، هایفناوری بین تعامل

 .[18] (4 )شکل باشد شتهدا نشدا توزیع

 دانش بت مدیریتمدل  -4 شکل

 

 و اکتساب ینشگز ی،شش فاز اصل یرا دارا یانتقال تکنولوژ یندفرآ

توسعه  ی،کاربرد تکنولوژ ی،جذب تکنولوژ ی،انطباق تکنولوژ ی،تکنولوژ

 [. 19کنند ]یم یفتعر یاشاعه تکنولوژ ی،تکنولوژ

را در  یدانش باال مالحظات صنعت یریتمد یهایکها و تکنمدل

 یقدر تطب ،شودیمشاهده م یرگونه که در جدول ز و همان یرندگینظر م

 (.1 دارند )جدول ییهاها و تفاوتمشابهت یانتقال تکنولوژ یندبا فرآ
 

 تکنولوژی انتقال فازهای با تطبیق در دانش مدیریت هایمدل مقایسه دولج-1 جدول

 EKMM مدل 
 مدل 

SCPTS 
 Bhatt مدل 

 مدل
5W1H 

 مدل

Frid 

 دانش مدیریت هایمدل

 (1395 رادفر،) تکنولوژی انتقال فرآیند در هاشاخص

 انتقال فازهای

 یتکنولوژ

 تکنولوژیکی نیاز تعیین - * - × -
 و گزینش

 اکتساب

 تکنولوژی

 جذب ظرفیت تعیین - * - × ×

 مناسب تکنولوژی انتخاب - * - - ×

 مناسب انتقال روش اعمال و انتخاب - * × * -

 انطباق ظرفیت تعیین × * × × ×

 تکنولوژی انطباق

 وارداتی

 یواردات تکنولوژی در اصالحات - * - - -

 زیرساخت و انسانی نیروی سازمان، در اصالحات × * - × ×

 تکنولوژی استقرار * * * * *

 کارکنان آموزش برنامه تدوین × * × × ×

 تکنولوژی جذب

 وارداتی

 آموزشی هایبرنامه اجرای × * × × ×

 افزارهانرم و مدارک و اسناد دریافت × * × × -

 سازمان در دااسن و دانش انتشار × * × × -

 محصول و واحد تفصیلی طراحی - - × - -

 تکنولوژی کاربرد

 انتقالی

 بازار و تولید ریزی،برنامه کنترل، هایسیستم استقرار × - - - ×

 بیرونی نفعانذی با هماهنگی و همکاری - - - - *

 تجاری برداریبهره × * × * *

 یتکنولوژ توسعه راه نقشه تعیین × - - - ×

 تکنولوژی توسعه

 وارداتی

 هاطراحی انجام و فنی تیم توسعه - * * - -

 تکنولوژی ایجاد و هانمونه ساخت و سازیبه - * - - -

 تکنولوژی تکمیل و آزمایشی تولید - * - - -

 سازمان داخل در تکنولوژی اشاعه و برداریبهره × * × × *

 تکنولوژی اشاعه

 وارداتی

 هدف صنایع باخانت - * - - -

 انتقال مناسب روش اعمال و انتخاب - * - - -

 تکنولوژی انتقال قرارداد قالب در فروش - * - - -

 

فاز انطباق  یبرا 5W1Hمدل  ی،و اکتساب تکنولوژ ینشفاز گز یبرا  SCPTSو   5W1H یهااز مدل یبرداربا توجه به جدول فوق، بهره

مدل  ی،واردات یجذب تکنولوژ زفا یبرا Bhattمدل  ی،تکنولوژ
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 1400تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع

EKMM 5مدل  ی،واردات یفاز کابرد تکنولوژ یبراW1H فاز  یبرا

 ینا یشنهادپ یفاز اشاعه تکنولوژ یبرا  5W1Hو مدل  یتوسعه تکنولوژ

 (.5 )شکل مطالعه است

 

 

 یژوتکنول انتقال مختلف فازهای در دانش مدیریت هایمدل از برداریبهره پیشنهادی الگوی -5 شکل

 

نکته الزم  ینموجود ذکر ا یهابا مدل یشنهادیپ یالگو ینا یسهدر مقا

بر دانش در  یمبتن یانتقال تکنولوژ یهامدل یدانش یهااست که جنبه

 یانتقال تکنولوژ یهاپروژه یاجرا یلدله مانند و بیم یباق یکسطح تئور

ه ر بتمک یکتئور یمبان ینمشابه ا یبا سطح دانش ییهابنگاه یاندر م

. عمده [9]اند مند مورد استفاده قرار گرفتهو نظام یصورت عمل

 هایمکانیزم تکنولوژیانتقال  هایدانش مبنا در مدل  رویکردهای

ناظر بر  بیشترپرکاربرد  یکنند و مدلنمیارائه  فرآیندها این برای عملیاتی

 ها هستند.شرکت میان تجاریو  حقوقی هایهمکارینحوه 

 

 گیری:نتیجهبحث و 

انتقال ناقص  یراندر ا یانتقال تکنولوژ یاصل یهااز چالش یکی

 یریکارگه ب گفتیشافزار است و با توجه به مطالب پافزار و سازمانانسان

 یبرا یثرؤتواند راهبرد میم یدانش در انتقال تکنولوژ یریتمد یهامدل

است که  یعامل یانتقال تکنولوژ یندفرآ گییچیدچالش باشد اما پ ینا

را پوشش  دانش، مالحظات آن یریتروش مد یامدل  یکاز تنها  ادهاستف

دانش  یریتمدل مد ینمرکب از چند ییاز الگو یبرداردهد و لذا بهرهینم

 .  باشدیم یازن یصنعت

گانه انتقال شش یدانش با فازها یریتمد یهامدل یقتطب در

مباحث مرتبط با فاز اول در دو مدل  یشترینمطالعه ب نیدر ا یتکنولوژ

5W1H و SCPTS 5دل م یسشود. ماتریم یدهدW1H  پاسخ به سه و

ما را به  یقاًدق Know-What ، Know-Where، Know-Why سوال

مناسب و  یجذب، انتخاب تکنولوژ یتظرف یینتع یکی،تکنولوژ یازن یینتع

 یهدر ال یزن SCPTS کند. مدلیانتخاب روش مناسب انتقال رهنمون م

 یتا حدود یدانش یرساختز یبررس یقجذب را از طر یتاول ظرف

 یبردارو بهره یکیتکنولوژ یازن ییندوم خود تع یهکند و در الیمشخص م

سازمان و خارج سازمان را  دروندانش از  یافتدر یانتقال برا یهااز روش

 .  دهدیمدنظر قرار م

، مدل ین با فاز دوم انتقال تکنولوژپوشامدل هم ینترنزدیک

5W1H  بود که با لحاظ کردن چرخه عمر دانش و پاسخ به سه سوال   

Know-Who  ،Know-Where ،Know-What انطباق را  یتظرف

 یانسان یرویو سازمان، ن یواردات یاصالحات مورد نظر در تکنولوژ یین،تع

 یرندهدر مکان گ یوژاستقرار تکنول یو برا ردهک ینیبیشساخت را پیرو ز

در کدام سطح از چرخه عمرش  یچه تکنولوژ که ینا یینبرنامه دارد. تع

با در نظر  ،منتقل شود یگرکارخانه به کارخانه د یکدر بستر شبکه از 

تحقق فاز  یدهنده تکنولوژ یفیتک ینشبکه و همچن یرندهگرفتن عضو گ

 .  کندیم یلاول و فاز دوم انتقال را تسه

ها چرخه انتقال و جذب دانش درون سازمان مدل یتبه ماهتوجه  با

توان گفت هر پنج مدل یم یباشد و به نوعیمورد توجه م هاآندر همه 

فاز سوم انتقال  یعنی یواردات یمنطبق با فاز جذب تکنولوژ یکردهاییرو

 یندیرا از نظر فرآ یانپوشهم یشترینب Bhatt اما مدل ،را دارند یتکنولوژ
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 زاده و همکارانیسرن                                                                                                                                                   یانتقال تکنولوژ ینددانش در فرآ یریتمد

 

0140تابستان، دومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 

 یشنهاددانش پ یو سازمانده نشدا به عتباربخشیمراحل ا یقاز طر

 محیط برآن را  ثراتا هاشرکتبه دانش،  یکند. در اعتبار بخشیم

 یقدانش افراد سازمان، از طر یهایتو قابل یکنندم یابیارز سازمانی

 ین،نو یهایمواجه با ابزارها و تکنولوژ یبرا یازدانش مورد ن یروزرسانبه

کنند. در یدانش و مهارت افراد را حفظ م یده و اثربخشش ارسنجیاعتب

مناسب و  یهااستانداردها، فرمت یریکارگه دانش، ب یسازمانده

ثر و فراهم نمودن امکان انتشار ؤم یو کدگذار یمستندساز یهاروش

 .  دارد یتمدل اهم یندانش در همه سطوح بنگاه در ا

اشاره  یاز تکنولوژ یبرداربه بهره یمصورت مستقه ها کمتر بمدل

 یریتمد یکردهایبر رو یاست مبتن یکه مدل EKMM  اما مدل ،اندکرده

 یترمناسب یشنهادهایپ یفاز چهارم انتقال تکنولوژ یکسب و کار برا

 یریتمد ی،راهبرد یریتچون مد یدانش عوامل یابیارز یهدارد و در ال

 یابیارزرا  یانمشتر یهایتفعال یعملکرد و حت یریتمد ی،تکنولوژ

درست توسط  یدر جا یححاصل کند که دانش صح ینانکند تا اطمیم

دانش  ،مدل ینکار گرفته شده است. در اه فرد درست و در زمان درست ب

کند و مدل یم یداپ یتاهم نفعانیذ یرو سا یانشده از مشتر یافتدر

دانش با  یریتمد یراهبرد رنامهب یکدانش در واقع در قالب  یریتمد

 یطراح یشود و لذا برایمورد نظر کسب و کار مطرح م یتجار اهداف

و  یدتول یزی،رکنترل، برنامه یهایستمواحد و محصول، استقرار س یلیتفص

که در  یتجار یبردارو بهره یرونیب نفعانیبا ذ یو هماهنگ یبازار، همکار

 .  برنامه دارد ،مورد توجه است یفاز چهارم انتقال تکنولوژ

 ی،نقشه راه توسعه تکنولوژ یینتع یازمندن یواردات یلوژتکنو توسعه

 یتها و در نهاو ساخت نمونه یسازها، بهیانجام طراح ی،فن یمتوسعه ت

پنج مدل مورد  یاناست که در م یتکنولوژ یلو تکم یشیآزما یدتول

مالحظات  یها تا حدوداز کارخانه یامدل انتقال دانش در شبکه ی،بررس

 Know-Who چون یدهد و پاسخ به سواالتیشش مرا پو نجمفاز پ

 ،Know-What، Know-How، Know-When یادیتا حدود ز 

 یهاو طرف یگشاست چرا که تمرکز خود را بر موضوع انتقال تکنولوژراه

از چرخه عمر  یدر هر سطح یگذارد و از آنجا که انتقال تکنولوژیانتقال م

را  یتکنولوژ یلو تکم یسازبه یابر یفن تیمدر  ییرلذا تغ ،یردپذیرا م

هم  Know-How خصوص پاسخ به پرسشه . بیردگیفرض م یشپ

است و هم ناظر بر  یگرکارخانه به کارخانه د یکانتقال از  یناظر بر چگونگ

 .  در طول چرخه عمرش یتوسعه تکنولوژ یچگونگ

دارد و در بستر  یشتریانطباق ب 5W1Hاما در فاز ششم باز مدل  و

چون اشاعه  یعناصر ی،و دهنده تکنولوژ یرندهگ یهااز کارخانه یاشبکه

هدف، انتخاب و اعمال روش  یعدر داخل سازمان، انتخاب صنا یتکنولوژ

-Know چون ییها. پرسشیابیمیرا م یمناسب انتقال و انتقال تکنولوژ

Why، Know-Where، Know-What، Know-How  هم اهداف

کنند یم ینمع یرا تا حدود یانتقال تکنولوژ منجر به عقد قرارداد یتجار

را مورد توجه و  یثر انتقال تکنولوژؤو هم انتخاب مقصد مناسب و روش م

   .دهندیقرار م یبررس

متخصص و نبود نظام  یانسان یرویکمبود ن یلدله ب یتکنولوژ انتقال

افزارها محدود و سخت یزاتبه انتقال تجه دانش مناسب صرفاً یریتمد

 یتحقق انتقال تکنولوژ یتوانند برایدانش م یریتمد یهاد. مدلشویم

 یندفرآ یچیدگیاما با توجه به پ یرنددو بنگاه مورد استفاده قرار بگ یانم

و لذا  یستروش پاسخگو ن یامدل  یکاستفاده از تنها  یتکنولوژ قالانت

شد. گشا باتواند راهیدانش م یریتمد یهااز مدل یبیاز ترک یبرداربهره

 یعدر صنا یانتقال تکنولوژ یندهایالگو در فرآ یناز ا یعمل یبرداربهره

 نینقوا براساسالگو  یسازیمتفاوت، بوم یبنگاه ینمختلف و در سطوح ب

تواند در یم یکاربر یهاحلدر کشور و ارائه راه یناظر بر انتقال تکنولوژ

 . شود یفتعر یدجد یهاقالب پژوهش

 

 :یتشکر و قدردان

و  یرتدانشکده و مد یریتدانند از مدیبر خود الزم م سندگانینو

واحد تهران  یریتدانشکده مد یصنعت یریتگروه مد یعلم تأیاعضاء ه

 .  یندتشکر نما یدانشگاه آزاد اسالم یمرکز

 

 تعارض منافع:

 . پژوهش وجود ندارد. یندر ا یتعارض منافع یچه

 

 سهم نویسندگان:

اطالعات،  یآورجمع یده،ل( ارائه ااو یسنده)نو زادهیسرن یدمج

 یسنده)نو یطهمورث سهراب ؛درصد 40 یینسخه نها یدأینگارش مقاله و ت

مطالعه، کمک به نگارش  یطراح و کمک در یی( راهنماو مسئول دوم

سوم(  یسنده)نو ترک یاتب یرام ؛درصد 40 یینسخه نهاتأیید مقاله و 

 20 یینسخه نهاتأیید له و کمک به نگارش مقا طالعه،م یطراح مشاوره در

  درصد.
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Review Article 
 

Abstract 
 

Introduction: One of the main challenges of technology transfer in Iran is the imperfect transfer of 

humanware and orgaware. This study sought a model for applying knowledge management to solve the 

challenge of technology transfer. 

Information sources or data: This comparative-analytical study was performed from 2020 to 2021. 

Library resources included articles, books, case reports, industrial reports and dissertations with keywords 

related to "technology transfer" and "knowledge management" published from 1990 to 2021 in Persian and 

English extracted in SID, Magiran, Civilica, RICeST, Irandoc, ISI, Science Direct, Google Scholar, Springer 

databases. 

Selection methods for study: Technology transfer and knowledge management models were initially 

studied descriptive-analytically. Then, five knowledge management models that met the criteria were adapted 

to the six phases of the technology transfer process in a comparative-analytic study. 

Combined content and result: Adaptation of the five models with six phases of acquisition, adaptation, 

absorption, application, development and dissemination of technology showed that none of the models alone 

are responsive to the considerations of technology transfer phases due to the complexity of technology transfer 

process. Therefore, a combination of several models was proposed to be adapted for each technology transfer 

phase. 

 

Conclusion: A combination of four knowledge management models including 5W1H, SCPTS, EKMM and 

Bhatt in accordance with the six phases of technology transfer can increase the chance of complete transfer. 

Keywords: Technology transfer, Knowledge management models, Knowledge transfer. 
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