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  کیده چ

در دنیاي پرتالطم امروزي بدنبال تغییر و تحوالت زیاد تکنولوژیکی، کسب و بهره برداري اثربخش تکنولوژي از یک          

در این مقاله  سعی بر آن شده تا به بررسی . تواند در موفقیت عملیاتی شرکت نقش مهمی را ایفاء نماید منبع خارجی می

با در نظر گرفتن ادبیات موجود در . قال تکنولوژي درونی در سطح پروژه ها پرداخته شودانتفرآیندهاي  شناسی  نوع مفهوم

شناسی شامل عدم قطعیت  هاي سازمانی پردازش اطالعات و وابستگی، ابعاد سه گانه نوع زمینه مدیریت تکنولوژي و تئوري

کننده تکنولوژي و اثربخشی  نولوژي و دریافتتکنولوژیکی در تکنولوژي که باید انتقال یابد، تعامل سازمانی بین منبع تک

نتایج تحقیق نشان می دهد که انطباق مناسب بین عدم قطعیت تکنولوژي و تعامل سازمانی، . فرآیند انتقال مشخص شده اند

واهد خ) مشارکتی و توسعه مشارکتی انتقالشده،  خرید معامله آزاد، خرید تسهیل(منجر به ایجاد فرایندهاي چهارگانه انتقال

هاي سازمانی الزم براي  بندي و تعیین مهارت ها را در طبقه شناسی انتقال تکنولوژي درونی، شرکت همچنین نوع. شد

. نماید  هاي مختلف انتقال تکنولوژي و ارزیابی ماهیت تکنولوژي انتقالی کمک می موقعیت

  عات، تئوري وابستگینوع شناسی، انتقال تکنولوژي درونی، تئوري پردازش اطال!:کلمات کلیدي

  

ه مقدم- 1

تواند در موفقیت عملیاتی شرکت نقش مهمی را ایفاء  کسب و بهره برداري اثربخش تکنولوژي از یک منبع خارجی می

هاي جدید محصول و فرایند کار بسیار دشواري  البته  به نظر می رسد که در عمل، اکتساب و شبیه سازي از تکنولوژي. نماید

ان مثال، در یک شرکت کامپیوتري، انتقال و بهره برداري از  یک تکنولوژي جدید محصول منجر به افزایش به عنو. می باشد

  [1].ها در توسعه محصول می گردد تأخیرات و هزینه

هاي  ها بر تمرکز روي فعالیت سازمان. معموالً انتقال تکنولوژي به شرکتها با مشکالت عملیاتی فراوانی مواجه می باشد

نمایند؛ که این امر منجر به ایجاد نیاز به همکاري و   هاي رقابتی کلیدي آنها هستند، تاکید می اي مرکزي که قابلیت محاوره

هاي خارجی به منظور تأمین منابع تکنولوژي و کاهش توسعه یا تولید تکنولوژي محصول یا فرایند در داخل  ارتباط با سازمان

ها در صورتی که درصدد رسیدن به انتقال کم هزینه،  دارد که شرکت تامین، بیان می فلسفه مدیریت زنجیره. سازمان می گردد

هایی که به طور فعال نسبت  هاي عملی در انتقال تکنولوژي باالدستی نیاز داشته و شرکت اثربخشی و کارایی هستند، به مهارت

هایی با  تکنولوژي -هاي داراي ریسک باال  کنولوژيتوانند ت دهند، می هاي تکنولوژي واکنش نشان می رشد نوآوري به نرخ روبه

بنا به دالیل فوق، می توان بیان نمود که انتقال تکنولوژي به عنوان . هاي خارجی تأمین نمایند را از سازمان - عدم قطعیت باال
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است که به مدیریت یک فعالیت تصادفی و نادر نیست؛ که بتوان آن را به صورت خاص مدیریت نمود، بلکه یک فرایند تکراري 

[2].هاي سازمانی نیاز دارد هدفمند با پشتیبانی مهارت

با این وجود، مطالعات پیشین، متغیرهاي مربوطه را به طور . سازد ادبیات موجود انتقال تکنولوژي، نکات مهمی را بیان می

سازمانی الزم براي انتقال انواع مختلف  شناسی تئوریک، واحد و یکپارچه از انواع فرایندهاي کاري درون سیستماتیک در یک نوع

تا ادبیات مدیریت عملیات و مدیریت تکنولوژي را از طریق  هستیملذا در این مقاله درصدد آن . ودندتکنولوژي ترکیب ننم

این چارچوب مفهومی، ماهیت . اي بیان نماییم توسعه یک چارچوب مفهومی از انتقال اثربخش تکنولوژي در سطح پروژه

اي را در  ها و تعامالت درون سازمانی و ارتباطات احتمالی بین تکنولوژي و سازمان در سطح پروژه ژي انتقالی، فعالیتتکنولو

هاي عملی جهت انتخاب بهترین رویکردهاي مدیریتی  هدف این چارچوب، ارائه اطالعات تئوریک و راهنمایی. شامل می گردد

 [3].براي انتقال تکنولوژي به سازمان می باشد

!!

نوع شناسی انتقال تکنولوژي درونی-2
1

  

آلی هستند که هر کدام از آنها یک  انواع ایده«ها  بندي بندي مفهومی است که در آن، طبقه ، یک شکل طبقه2شناسی نوع

شناسی، کاربرد رویکرد ترتیبی به مطالعه یک پدیده سازمانی  نوع. »دهند هاي سازمانی را نشان می ترکیب مجزا از مشخصه

سازي بیش از حد  دهد تا ارتباطات پیچیده و وابسته بین متغیرهاي فراوان را بدون ساده این رویکرد، به محققان امکان می. است

رود و براي  اي در زمینه استراتژي و مدیریت عملیات به کار می رویکرد ترتیبی به طور گسترده. پدیده مورد بررسی، بیان نمایند

[4].باشد سازي آنها با ارتباطات دومتغیره بسیار پیچیده است، مناسب می که مدلهاي سازمانی  مطالعه موقعیت

این . دهد فرایند است، که حجم و تنوع را نشان می - شناسی در مدیریت عملیات، ماتریس محصول ترین نوع شده شناخته

تنوع محصول مورد بررسی، مشخص  شناسی، در قطر ماتریس بهترین نوع فرایندهاي عملیاتی را با در نظر داشتن حجم و نوع

فرایند، در قطر ماتریس بهترین نوع فرایندهاي انتقال  - شناسی انتقال تکنولوژي درونی، نیز نظیر ماتریس محصول نوع. نماید می

. کننده تکنولوژي بیان می کند تکنولوژي را با در نظر داشتن عدم قطعیت تکنولوژي و تعامالت سازمانی بین منبع و دریافت

 انتقالشده،  خرید معامله آزاد، خرید تسهیل: شود، چهار نوع فرایند انتقال وجود دارد مشاهده می) 1(همانطور که در شکل

هر کدام از این فرایندها بهترین ترکیب بین عدم قطعیت تکنولوژي و تعامالت سازمانی را نشان . مشارکتی و توسعه مشارکتی

و تئوري  3هاي تئوریکی سازمان از قبیل تئوري پردازش اطالعات سازمانی بناي دیدگاهشناسی بر م همچنین این نوع. دهند می

[5].ها بنا نهاده شده است وابستگی بین سازمان
  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                                                          
1 - Inward Technology Transfer (ITT)
2 -typology
3 . Organizational Information Processing Theory (OIPT)
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  [5]شناسی انتقال تکنولوژي درونی نوع -1شکل

  

انتقال تکنولوژي- 3

تم هایی است که در تولید کاال یا ارائه خدمات به کار تکنولوژي شامل دانش، فرآورده ها، فرایندها، ابزارها، روشها و سیس

که توانایی یک سازمان را جهت ایجاد محصوالت و  1در زمینه عملیاتی، تکنولوژي عبارتست از دانش فنی. گرفته می شود

[6].دهد خدمات بهبود می

ه سازمان دیگر، یعنی از میان حرکت تکنولوژي از یک سازمان ب: ترین تعریف انتقال تکنولوژي عبارت است از معمول

هاي درون سازمانی به منظور حرکت تکنولوژي از میان  فرایند انتقال تکنولوژي، شامل فعالیت. کننده مرزهاي منبع و دریافت

کننده براي رسیدن به اهداف کارکردي خاص  کننده و همچنین بکارگیري آن توسط دریافت مرزهاي سازمان از منبع به دریافت

کننده با  اي و زمانی سازمان دریافت ربخشی فرایند انتقال تکنولوژي نیز میزان برآورده شدن اهداف کارکردي، هزینهاث. است

[7].باشد استفاده از تکنولوژي انتقالی می

  

زیربناهاي تئوري سازمانی در نوع شناسی انتقال تکنولوژي درونی-4

اگر . ل و انتشار هدفمند اطالعات مرتبط با انجام وظایف سازمانیآوري، تبدی پردازش اطالعات، عبارت است از تولید، جمع

هاي مختلف انتقال تکنولوژي متفاوت  چه برخی وظایف، منابع  اطالعاتی و الزامات تبدیل اطالعات ممکن است در موقعیت

به انتقال تکنولوژي با استفاده از بنابراین، نگاه . هاي اطالعاتی هستند باشند اما همه موارد انتقال تکنولوژي دربردارنده پردازش

زیربناي  -باشد که داراي یک دیدگاه اقتضایی می - این تئوري . رسد مفید به نظر می )OIPT(تئوري پردازش اطالعات سازمانی

ازش کند که وظایف سازمانی، الزامات پرد بیان می OIPT. دهد شناسی انتقال تکنولوژي ارائه شده در این مقاله را تشکیل می نوع

هاي پردازش اطالعات را فراهم  ابزارهاي مختلف به کار رفته توسط سازمان، قابلیت. اطالعات را براي سازمان مشخص می نمایند

میزان قطعیت ابزارهاي الزم براي . کند ها، کیفیت خروجی وظایف را مشخص می ها و قابلیت نموده و میزان انطباق نیازمندي

تفاوت بین میزان اطالعات الزم «عدم قطعیت وظیفه، عبارت است از . ظایف مختلف متفاوت استانجام وظایف سازمانی، براي و

شود و کمیت دانش یا اطالعاتی را که باید  براي انجام وظیفه و میزان اطالعاتی که در حال حاضر توسط سازمان پردازش می

. پردازش شود، کیفیت اطالعات نیز مهم استعالوه بر کمیت اطالعاتی که باید . "دهد کسب و پردازش شود، نشان می

دو عامل موثر در ایجاد پذیري وظیفه به عنوان مثال، تنوع و تحلیل. نمایند هاي وظیفه، عدم قطعیت وظیفه را ایجاد می مشخصه

   [8].باشند عدم قطعیت می

آخرین . نمایند العات استفاده میها در مراحل مختلف اجراي وظایف، از ابزارهاي سازمانی مختلف براي پردازش اط سازمان

هاي  سازمان. شوند شناخته می» ارگانیک«و » مکانیکی«هاي  نقاط در طیف ظرفیت پردازش اطالعات، به عنوان سازمان

هاي ارگانیک، براي سطوح کیفیت و کمیت باالي پردازش اطالعات کارا  مکانیکی براي سطوح کیفیت و کمیت پایین و سازمان

. باشند هاي وظایف در سطح مطلوب نمی ها تطابق مناسب را ندارند، خروجی ها و قابلیت زمانی که نیازمندي. و اثربخش هستند

[9].هاي اثربخش، باید سطح الزامات اطالعات با سطح ظرفیت پردازش اطالعات، متناسب باشد به منظور دستیابی به خروجی

. هاي درگیر در انتقال تکنولوژي است اله، ارتباط بین سازمانیکی از مالحظات کلیدي در چارچوب ارائه شده در این مق

شوند که در آن هر دو به  در فرآیندي با عنوان انتقال تکنولوژي درگیر می) کننده منبع و دریافت(دو واحد سازمانی مجزا 

هاي ساختاري  ن تئوري، جنبهای. کند تئوري وابستگی، میزان و اجزاء ارتباطات بین سازمانی را تشریح می. یکدیگر متکی هستند

چهار نوع وابستگی بین واحدي شناخته شده است که . کند و فرایندي ارتباطات بین دو واحد سازمانی مجزا را تشریح می

                                                          
1 - Know - how
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عملیات 

کارکردي

ارتباطات هماهنگی همکاري

  تعامل سازمانی       

)کننده  بین منبع و دریافت(

هاي  قابلیت

پردازش 

اطالعات

FIT

!هاي نیازمندي

!ازشپرد

اطالعات

!اثربخشی

!انتقال

تکنولوژي

هزینه

زمان

  عدم قطعیت 

!!تکنولوژي

!!!
ضمنی بودن

پیچیدگی

تازگی

. وابستگی تیم) 4دوجانبه، متقابل و ) 3درپی،  متوالی، دائمی، پی) 2ائتالف، ) 1: دهد گستره وابستگی اندك تا زیاد را پوشش می

توانند کار را به صورت کامالً مستقل از یکدیگر انجام دهند و نیاز کمی  تر وابستگی بدین معناست که واحدها می ایینسطوح پ

اشکال باالتر وابستگی، نشاندهنده ظرفیت . وابستگی بیشتر، به معناي عمق بیشتر ارتباط است. به تعامل، مشاوره یا تبادل دارند

[10].یت و کیفیت استببیشتر پردازش اطالعات از نظر کم

عدم . هاي پردازش اطالعات سازمانی و تئوري وابستگی، در کنار هم، بسیار مهم و باارزش است در نظر داشتن تئوري

نوع و شکل وابستگی بین سازمانی، ظرفیت پردازش . شود هاي پردازش اطالعات را موجب می قطعیت وظیفه، نیازمندي

در مورد . گردد ها، منجر به انجام اثربخش وظیفه می ها و قابلیت هایت انطباق مناسب نیازمندينماید و در ن اطالعات را ایجاد می

شناسی مطرح شده در این مقاله، عدم قطعیت تکنولوژي منطبق بر تئوري عمومی عدم قطعیت وظیفه بوده؛ تعامل  بحث نوع

با . ل تکنولوژي، منطبق بر اثربخشی وظیفه استسازمانی منطبق بر تئوري عمومی رویکرد سازمانی بوده و اثربخشی انتقا

یافته باید با نوع تعامل سازمانی  توان گفت نوع عدم قطعیت تکنولوژي انتقال در انتقال تکنولوژي، می OIPTاستفاده از اصول 

در شکل . ، چرا که این انطباق منجر به انتقال تکنولوژي اثربخش خواهد شد)و برعکس(کننده منطبق باشد  بین منبع و دریافت

استفاده از . نشان داده شده است ITTاع فرایندهاي انتقال، در قطر ماتریس ها بین این دو بعد با عنوان انو ، بهترین انطباق)1(

[8].به نمایش درآمده است )2(در انتقال تکنولوژي نیز در شکل  OIPTتئوري عمومی 

  

          

    

  

  

    

  

  

  

    

  [8]تئوري پردازش اطالعات سازمانی در مورد انتقال تکنولوژي -2شکل 

  

شناسی ابعاد نوع- 5

در دو بعد عدم قطعیت  ITTبندي عوامل موثر بر  در این بخش از طریق دسته. تاثیر دارند ITTیرهاي زیادي بر فرایند متغ

  .و تعامل سازمانی، به بررسی ابعاد نوع شناسی می پردازیم

   

عدم قطعیت تکنولوژي-5-1

» عدم قطعیت تکنولوژي«مانی، بر در زمینه انتقال تکنولوژي، مفهوم عدم قطعیت وظیفه در تئوري پردازش اطالعات ساز

در انتقال . کند ، عدم قطعیت وظیفه را به صورت فقدان دانش در مورد نحوه انجام وظیفه تعریف میOIPT. منطبق است
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. تکنولوژي، عدم قطعیت تکنولوژي عبارت است از فقدان دانش در مورد نحوه انتقال و بکارگیري تکنولوژي مورد بررسی

کننده جهت کسب و بکارگیري تکنولوژي و  یت تکنولوژي، تفاوت بین سطح دانش الزم براي سازمان دریافتبنابراین، عدم قطع

این عوامل با یکدیگر . عوامل بسیاري در ایجاد عدم قطعیت تکنولوژي دخیل هستند. کننده است سطح دانش واقعی دریافت

تازگی تکنولوژي، پیچیدگی تکنولوژي و : عبارتند از اند که تلفیق شده و سه بعد عدم قطعیت تکنولوژي را تشکیل داده

تازگی تکنولوژي، میزان تجربه قبلی در زمینه تکنولوژي و میزان تغییرات ایجاد شده در تکنولوژي . بودن تکنولوژي ضمنی

ژي، سطح پیچیدگی تکنولوژي، دربردارنده سطح وابستگی بین اجزاء تکنولو. دهد هاي قبلی را نشان می نسبت به تکنولوژي

بودن دانش موجود  بودن تکنولوژي، ضمنی منظور از ضمنی. وابستگی بین تکنولوژي و اجزاء خارج از آن و دامنه تکنولوژي است

عدم قطعیت تکنولوژي، همزمان با . در تکنولوژي بوده و شامل میزان تجسم فیزیکی، مدون بودن و کامل بودن تکنولوژي است

هاي پردازش  سطوح باالي عدم قطعیت تکنولوژي، منجر به ایجاد نیازمندي. یابد بعاد افزایش میافزایش میزان هر یک از این ا

[11].اطالعات بیشتر خواهد شد

  

تعامل سازمانی-5-2

باشد که ماهیت  منطبق است، می OIPTتعامل سازمانی، که بر مفهوم رویکرد سازمانی در  ITTشناسی  دومین بعد نوع

مانند عدم قطعیت تکنولوژي، عوامل فراوانی در تعامل . کند کننده را مشخص می منبع و دریافتارتباطات بین سازمانی بین 

ارتباطات، . اند بندي شده این عوامل در سه بخش ارتباطات، هماهنگی و همکاري بین دو سازمان طبقه. سازمانی موثر هستند

هماهنگی به ماهیت ساختار و فرایند طراحی شده . تشوند، اس شامل روش برقراري ارتباط و ماهیت اطالعاتی که تبادل می

گیري منافع دوجانبه  همکاري بیانگر تمایل یک شریک در پی. کننده اشاره دارد گیري بین منبع و دریافت براي تعامل و تصمیم

اطالعات  طلبانه است سطوح باالي تعامل سازمانی، منجر به ایجاد سطوح باالیی از قابلیت پردازش به جاي رفتار فرصت

[12].شود می

  

  انواع فرایندهاي انتقال تکنولوژي- 6

حاصل  ITTآل بین عدم قطعیت تکنولوژي و تعامل سازمانی چهار فرآیند انتقال تکنولوژي در نوع شناسی  از ترکیب ایده

[5].مشارکتی و توسعه مشارکتی انتقالشده،  خرید معامله آزاد، خرید تسهیل: شده که عبارتند از

بودن  باشد که سطح پیچیدگی، تازگی و ضمنی این فرایند زمانی مناسب می. است 1ایند انتقال، خرید معامله آزاداولین فر

کننده  بنابراین، تکنولوژي پس از اینکه دریافت شد، بدون هیچ مشکلی توسط دریافت. کننده پایین است تکنولوژي براي دریافت

به طور - نده، تمامی اطالعات الزم براي انتقال و استفاده موفق از تکنولوژي را کن در این حالت دریافت. شود به کار گرفته می

کننده وجود دارد و  ارتباط کمی بین منبع و دریافت. بنابراین، سطح عدم قطعیت تکنولوژي پایین است. دارد - بالقوه یا بالفعل

هاي پردازش اطالعات براي  نیازمندي. یین استبه همین دلیل، سطح تعامل سازمانی پا. هماهنگی و همکاري اندکی الزم است

  . هاي پردازش اطالعات، هر دو کم هستند و بنابراین انطباق الزم و مناسب بین آنها وجود دارد تکنولوژي و قابلیت

بودن تکنولوژي نسبت به حالت  در این روش، پیچیدگی، تازگی و ضمنی. است 2شده دومین فرایند انتقال، خرید تسهیل

در این . شود در این حالت تعامل سازمانی با سطح کم یا متوسط ارتباطات، هماهنگی و همکاري مشخص می. شتر استقبل بی

هاي  کننده و منبع وجود داشته و سطح قابلیت حالت نسبت به خرید معامله آزاد، ارتباطات دو طرفه بیشتري بین دریافت

  . پردازش اطالعات بین کم تا متوسط است

                                                          
1 -Arms-Length Purchase
2 -Facilitated Purchase
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در این روش، تازگی و پیچیدگی تکنولوژي متوسط یا زیاد بوده و میزان . است 1مشارکتی انتقالنتقال، سومین روش ا

عدم . شده است در نتیجه سطح کلی عدم قطعیت تکنولوژي باالتر از حالت خرید تسهیل. بودن آن کم یا متوسط است ضمنی

تعامل سازمانی بین منبع . کننده وجود دارد ي توسط دریافتقطعیت هم در فرآیند انتقال تکنولوژي و هم در بکارگیري تکنولوژ

هاي  سطح ارتباطات و همکاري باالتر است و توجه بیشتري به فعالیت. شده است کننده، بیشتر از حالت خرید تسهیل و دریافت

اد عدم قطعیت تکنولوژي مشارکتی، نشاندهنده سطح متوسط تا زی انتقالبنابراین، . شود کننده می هماهنگی بین منبع و دریافت

  . شود هاي پردازش اطالعات می ها و قابلیت و تعامل سازمانی است و این امر به نوبه خود منجر به ایجاد سطح باالیی از نیازمندي

است که بیانگر انطباق بین سطوح باالي عدم قطعیت و تعامل سازمانی  2چهارمین فرایند انتقال، توسعه مشارکتی

چنین تکنولوژي به . بودن تکنولوژي در سطوح باالي خود هستند حالت، تازگی، پیچیدگی و میزان ضمنی در این. باشد می

کننده ممکن  دریافت. باشد خوبی مستند نشده، به طور کامل تبیین و تشریح نشده یا به صورت نهایی خود در دسترس نمی

تکنولوژي موجود در . داند هاي آن را نمی فصیلی یا مشخصههایی در مورد کاربرد تکنولوژي داشته باشد، ولی طرح ت است ایده

اي از اجزاء عملیاتی باشد که باید به روش جدیدي با هم ترکیب شده و یک سیستم را تشکیل  تواند مجموعه این طبقه، می

امکانپذیر است، نیز عدم کننده  به عالوه، در این حالت، در مورد اینکه آیا انتقال همه اطالعات الزم از منبع به دریافت. دهند

کننده در توسعه مشارکتی، سطح باالي ارتباطات، همکاري و هماهنگی  مشخصه روابط بین منبع و دریافت. قطعیت وجود دارد

تعامل سازمانی در این فرایند انتقال، باالترین حد تعامل سازمانی و باالترین حد قابلیت پردازش اطالعات را فراهم . است

. کند می

  

گیري جهنتی-7

هاي عملیاتی با در نظر داشتن فلسفه مدیریت زنجیره تامین، تاکید بر تمرکز عملیاتی و پیشرفت  امروزه در سازمان

با وجود اینکه انتقال تکنولوژي، امروزه . تکنولوژیکی به عنوان فرایندهاي اثربخش انتقال تکنولوژي، امري مهم و ضروري هستند

افتد، انتقال تکنولوژي از یک سازمان به سازمان دیگر و بکارگیري آن در سازمان  فاق میتقریباً همیشه و در همه جا ات

به همین دلیل، مدیریت هدفمند فرایند انتقال تکنولوژي نیازمند . کننده، هنوز یک وظیفه سازمانی دشوار و ناموفق است دریافت

کننده مورد بررسی قرار گرفته، به همین دلیل  دیدگاه دریافت از آنجایی که در این مقاله موضوع بیشتر از. توجه بیشتر می باشد

بر اساس ادبیات گسترده و تحقیقات میدانی فراوان توسعه یافته و چهار نوع  ITTشناسی  نوع. انتقال تکنولوژي درونی مطرح شد

هاي مختلف انتقال  وقعیتبندي م ها را در طبقه ، شرکتITTشناسی  نوع. آل را مشخص نمود فرایند انتقال تکنولوژي ایده

هاي مختلف انتقال تکنولوژي و با  هاي سازمانی الزم براي موقعیت تکنولوژي، ارزیابی ماهیت تکنولوژي انتقالی و تعیین مهارت

  . کند پذیري کمک می هدف افزایش اثربخشی عملیاتی و رقابت

!!

  

:مراجع

[1]Oxley, J.E., (2000). Institutional environment and the mechanisms of governance: the impact of 
intellectual property protection on the structure of inter-firm alliances. Journal of Economic . 
Behavior and Organization 383,283–309.
[2]Kumar, V., Kumar, U., Persaud, A.,(2002). Building technological capability through importing 
technology. Journal of Technology Transfer 241,81–96.
[3]Reddy, N.M., Zhao, L.,(2002). International technology transfer: a review. Research 
Policy19,285–307.

                                                          
1 -Collaborative Hand-off
2 -Co-developing

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران

  

7

[4] Bozarth, C., McDermott, C.,(2000). Configurations in manufacturing strategy: a review and 
directions for future research. Journal of Operations Management 16, 427–439.
[5]Hayes, R.C., Wheelwright, S.C.,(2003). Link manufacturing process and product life cycles. 
Harvard Business Review 571 ,133–140.
[6]Stock, Gregory N,(2000), "A typology of project level technology transfer processes", Journal of 
Operations Management 18, 719-737.
[7]Tsang, E.W.K.,(2001). Choice of international technology transfer mode: a resource-based view. 
Management International Re view 372,151–168.
[8]Galbraith, J.,(2000). Organization Design. Addison-Wesley, Reading, MA.
[9]Tushman, M.L., Nadler, D.A.,(2001). Information processing as in integrating concept in 
organizational design. Academy of .Management Review 33,613–624.
[10]Adler, P.S.,(2003). Interdepartmental interdependence and coordination: the case of the design
manufacturing interface. Organization Science 62 ,147–167.
[11]Glass, A.J., Saggi, K.,(2002). International technology transfer and the technology gap. Journal 
of Development Economics 552 , 369–398.
[12]Das, T.K., Teng, B.,(2003). Between trust and control: developing confidence in partner 
cooperation in alliances. Academy of .Management Review 233 , 491–512.

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

