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 چکیده
در آغاز یادگیری . در این مقاله مفهوم یادگیری سازمانی و نقش آن در فرایند انتقال تکنولوژی را بررسی می کنیم

سازمانی و اندازه گیری آن تعریف می شود و سپس در مورد بکارگیری مفاهیم یادگیری سازمانی در فرایند انتقال 

اقدام ارتند از بکارگیری تجربیات قبلی، آموزش های رسمی، مهمترین شیوه های یادگیری عب. تکنولوژی بحث می نماییم

آنچه از بررسی مطالعات قبلی و بحث حاضر بدست می آید این است که . و استفاده از منابع خارجی اطالعات پژوهی

اقدام و آموزش های رسمی . تجربیات قبلی نقش مهم و غیر قابل انکاری در موفقیت فرایند انتقال تکنولوژی ایفا می کنند

سازمان های . نیز راه های دیگر کسب دانش مورد نیاز و کمک به انتقال و بکارگیری صحیح تکنولوژی هستند پژوهی

دریافت کننده همچنین می توانند از منابع خارجی، اطالعات و دانش الزم را کسب کنند و با یادگیری از این منابع بر 

 . مشکالت خویش در فرایند انتقال غلبه نمایند
 

 یادگیری سازمانی، انتقال تکنولوژی، دانش، یادگیری: كلیدی گانواژ
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 مقدمه -1

اکتساب و استفاده موفقیت آمیز یک تکنولوژی جدید از منابع خارجی تا حد بسیار زیادی بر موفقیت عملیاتی یک 

به [. 1]می دانیم که ایجاد و توسعه یک محصول و فرایند جدید کاری بسیار پیچیده و مشکل است . سازمان تاثیر می گذارد

نیازمند مواد اولیه، دانش، و تکنولوژی جدید هستند و در نتیجه باید عنوان مثال سازمان ها برای تولید یک محصول جدید، 

فشار های متعدد و نیازهای جدید مشتریان، مسابقه جهانی برای کسب مزیت رقابتی . هزینه و تغییرات زیادی را متحمل شوند

تغییرات باشند و به دانش و تکنولوژی این مسابقه، سازمان ها را وادار می کند تا به دنبال ایجاد . پایدار را ایجاد کرده است

در . در مورد اثرات یادگیری سازمانی بر انتقال تکنولوژی تحقیقات پراکنده و اندکی صورت گرفته است. جدید دست پیدا کنند

ند وجود عامل انسانی در فرای. نتیجه یافتن مقاالتی که این مبحث را بررسی کرده باشند کاری مشکل و حتی نا ممکن می باشد

با توجه به اینکه فرایند . انتقال تکنولوژی، مهمترین دلیلی است که اهمیت رابطه این دو موضوع با یکدیگر را نشان می دهد

انتقال تکنولوژی بسیار پیچیده است و به دانش متناسب نیاز دارد، سازمان ها باید همراه با انتقال فیزیکی تکنولوژی ساز و کار 

 . دوین نمایند تا به این وسیله فرایند انتقال با موفقیت به انجام برسدهایی را برای یادگیری ت

سپس روش های اندازه . در این مطالعه ابتدا یادگیری سازمانی را به عنوان یک زمینه تحقیق تعریف و بررسی می کنیم

. میزان یادگیری ایجاد شده آگاه باشدگیری و ارزیابی یادگیری سازمانی نیز ارائه می شوند چرا که هر سازمانی نیاز دارد تا از 

تجربه های پیشین یک سازمان . بعد از این بخش رابطه میان یادگیری سازمانی و فرایند انتقال تکنولوژی را بررسی می کنیم

 در فرایند های انتقال تکنولوژی، برگزاری دوره های آموزش رسمی و انجام پژوهش های کاربردی، و یادگیری از منابع خارجی

به عنوان مهمترین عناصر یادگیری سازمانی که در فرایند انتقال تکنولوژی وجود دارند و بر آن اثر می گذارند نیز از مواردی 

 .هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است
 

 مفاهیم و اندازه گیری: یادگیری سازمانی -2

را در سال های اخیر به طور جدی مورد  1م یادگیری سازمانیکسانی که به دنبال ایجاد بهبود در سازمان ها هستند، مفهو

مقاالت متعدد تالیف شده در مورد یادگیری سازمانی تائید کننده این مطلب است؛ و هر چه که به جلوتر . توجه قرار داده اند

 . می رویم میزان عالقه مندی به این موضوع بیشتر می شود

تبدیل شوند و قادر به   آن، سازمان ها یاد می گیرند که به موجوداتی شناختیبا مطالعه یادگیری سازمانی و راه های 

مشاهده فعالیت های خود باشند، برای کشف اثرات فعالیت های جایگزین دست به تجربه ناشناخته ها بزنند، و فعالیت های 

بستگی  دارد؛ به   ری ها در حافظه سازمانبه بازنگ  بهبود سازمانی[.  ]خود را برای دستیابی به بهبود عملکرد اصالح نمایند 

البته باید بیان نمود در [.  ]ویژه آن بخش از نقشه های شناختی که فعالیت های سازمان را به ستاده ها مرتبط می کنند 

ی مواقعی که حافظه سازمانی به خوبی تثبیت شده باشد می تواند مانع یادگیری جدید شود، مگر اینکه هنجار ها و رویه ها

ایجاد تغییر در حافظه سازمان به سادگی و با جایگزینی دانش . استانداردی برای انجام تجربه های جدید و تغییر موجود باشد

جدید به جای دانش قدیمی حاصل نمی شود زیرا سازمان ها به سختی می توانند آنچه را که اکنون می دانند فراموش کنند 

شامل )که حافظه سازمانی در یک شبکه گسترده و پیچیده از ارتباطات داخلی و خارجی  به عالوه این احتمال وجود دارد[.  ]

به دلیل همین گستردگی حافظه است که یافتن و تغییر دادن عناصر مشخصی از [.  ]توزیع شده باشد ( افراد و تکنولوژی

 .حافظه سازمانی مشکل گردد
 

 
                                                 

1 - Organizational Learning 

2 - Cognitive entities  

3 - Organizational Improvement 

4 - Organizational Memory 
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 تعریف یادگیری سازمانی( 2-1

اولین مشکل که مانع از . به سختی می توان عبارات مناسبی برای تعریف یادگیری سازمانی یافتدر زبان علم سازمان 

از یک سو تعاریف . جامع می شود، ایجاد تمایز میان نتایج یادگیری سازمانی و فرایند یادگیری می باشد رسیدن به یک تعریف

اکید می کنند که یادگیری به ارتقای اثر بخشی سازمان ت( 1711)  و فیول و لیلس( 1791) 1ارائه شده توسط آرجریس و شان

به عنوان تغییری در دامنه رفتار های بالقوه سازمان ( 1771)کمک می کند و از سوی دیگر یادگیری سازمانی از دیدگاه هاربر 

 [. ]تعریف می شود که شاید به ارتقای اثر بخشی سازمان منجر شود 

سازمانی است که   یک فرایند آگاهانه یا نا آگاهانه: می کنیم تعریفرا اینگونه ما در این مقاله یادگیری سازمانی 

[. 1]دستیابی، ارزیابی، و بازنگری حافظه سازمانی را ممکن می سازد و به این وسیله راهنمایی برای فعالیت سازمان می شود 

یک فرایند سازمانی است و به این ترتیب از یادگیری اوال، یادگیری سازمانی . در این تعریف باید به چند نکته بیشتر توجه نمود

بنابراین هر چند که یادگیری سازمانی . هایی که ممکن است در سایر سطوح مانند فردی و گروهی اتفاق بیافتد متمایز می شود

زمانی محدود ، تعریف ما تنها به سطح سا[6]در سال های اخیر بر تعامل میان یادگیری ها در سطوح مختلف تاکید می کند 

در حالیکه در طراحی سازمان های یادگیرنده بر فرایند های بدون سلسله . ثانیا، یادگیری سازمانی یک فرایند است. می شود

ثالثا، یادگیری سازمانی [. 1]مراتب و تیمی تاکید می شود، فرایند یادگیری می تواند در ترکیبات متنوع ساختاری پیاده شود 

به این معنی که یادگیری می تواند به وسیله فعالیت های هدفمند آگاهانه و یا حتی فعالیت . دی استهم عمدی و هم غیر عم

حافظه سازمانی شامل ادراکات . رابعا، حافظه سازمانی در این تعریف یک نقش کلیدی ایفا می کند. های ناآگاهانه رخ دهد

نهایتا، فرایند یادگیری سازمانی به عنوان [. 9]اری می باشد مشترک از هویت سازمان، مدل های ذهنی، و عادات شناختی و رفت

یک سازمان از طریق کسب دانش، راه های فعالیت خود را . راهنمایی برای فعالیت های سازمان در نظر گرفته شده است

 [.1]گسترش می دهد 

تند، در حالی که کاهش یا که یادگیری و فعالیت های سازمانی به هم مرتبط هس شوداز بحث باال چنین برداشت می 

همواره منجر به بهبود  یادگیریبه عبارت دیگر، . ارتقای اثر بخشی سازمانی ممکن است حاصل یادگیری سازمانی باشد

همچنین ممکن است که . اثربخشی نمی شود و ممکن است سازمان ها رفتار های نادرستی را از سایر سازمان ها یاد بگیرند

 .الت فعلی، از دانش فعالیت های موفق قبلی بهره برداری نادرستی بنمایندسازمان ها برای حل مشک

 
   اندازه گیری یادگیری( 2-2

 

 اندازه گیری ستاده ها 
 

. هنگامی که به یادگیری سازمانی به عنوان یک فرایند می نگریم، دو رویکرد برای ارزیابی یادگیری وجود خواهد داشت

های فعالیت های سازمانی و استخراج یادگیری از میان تغییرات ایجاد شده در طول زمان می  اولین رویکرد، اندازه گیری ستاده

 [.7]منحنی های یادگیری معمول ترین ابزار کاربردی در این رویکرد هستند . باشد

 

 اندازه گیری فرایند 
 

                                                 
1- Argyris and Schon 

2- Fiol and Lyles 

3- intentional and unintentional 

4- Measurement of learning 

5- Outcome measures 

6- Process measures 
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د یادگیری را به طور مستقیم هرچند که منحنی های یادگیری نرخ یادگیری را برآورد می کنند، اما نمی توانند فراین

در حقیقت داده هایی که بیشترین استفاده را در منحنی های یادگیری دارند، در مورد فرایند های سازمانی کسب . مطالعه کنند

متاسفانه تعداد تحقیقاتی که مستقیما به فرایند یادگیری پرداخته اند بسیار . و استفاده از دانش هیچ بینشی ایجاد نمی کنند

. ارائه شده است( 1777) 1یک رویکرد مناسب برای اندازه گیری فرایند یادگیری سازمانی توسط کراسن و دیگران. ندک استا

این محققان پرسشنامه ای را طراحی کرده اند که یادگیری را در سطوح فردی، گروهی، و سازمانی اندازه می گیرد و همزمان 

. البته این پرسشنامه نیز تا حد زیادی بر ستاده های یادگیری متمرکز است. سنجدجریان یادگیری میان این سطوح را نیز می 

 .در کل می توان گفت که پرسشنامه های معمول به سختی می توانند موضوعات نهفته در فرایند یادگیری را بدست بیاورند

های صورت گرفته را شرح می دهند، اندازه گیری فرایند یادگیری سازمانی باید به وسیله ساختار های نظری که فعالیت 

، شناخت  الهام شدن: شامل چهار رویداد اصلی است( 1777)به عنوان مثال چارچوب ارائه شده توسط کراسن . هدایت شود

بسط ،  یکپارچه سازی، توضیح یک ایده به یک یا چند نفر؛  درک کردنناآگاهانه از اتفاقات تفکیک ناپذیر در یک تجربه فردی؛ 

، فرایند کسب اطمینان از عادی بودن 1نهادینه سازیک فهم مشترک و یک فعالیت هماهنگ در میان افراد؛ و بسط دادن ی

در صورت توجه کردن به وقایع در طول زمان ممکن است که این چارچوب اندازه گیری را به سمت فرایند یادگیری . فعالیت ها

 .سازمانی هدایت کند

 

 ایندادغام اندازه گیری ستاده ها و فر 

به نظر می رسد که ادغام رویکرد های ستاده و فرایند کاری مفید باشد، زیرا این کار موجب می شود تا میان فعالیت های 

روش متداولی که معموال ستاده و فرایند را با . ایجاد کننده یادگیری و ستاده های حاصل از آنها ارتباط قوی تری به وجود آید

البته باید بیان کرد که دانش شبیه سازی ها تنها از فرایند یادگیری بدست می آید، . ازی استهم بکار می گیرد روش شبیه س

این مدل ها به شرح و تغییر فرایند یادگیری می پردازند [. 11]زیرا محققان یک مدل ریاضی برای نمایش آن ایجاد می کنند 

توجه به توانایی مطالعات شبیه سازی در نشان دادن رویداد های با . تا اثرات فرایند های جایگزین بر ستاده ها را مطالعه کنند

 .واقعی، واضح است که این مدل ها محدودیت هایی هم دارند، هر چند که در بسیاری موارد بینش خوبی ایجاد می کنند

 

 یادگیری سازمانی و انتقال تکنولوژی -3

در این بخش سعی می . صورت گرفته است  تکنولوژیمطالعات اندکی در مورد نقش یادگیری سازمانی در فرایند انتقال 

تعاریف متفاوتی از . کنیم تا یادگیری سازمانی را به عنوان عاملی اثر گذار بر فرایند انتقال تکنولوژی مورد بررسی قرار دهیم

یف عام کاری بی بنابراین تالش برای یافتن یک تعر. ارائه شده است( با توجه به ساختار یا هدف تحقیق)انتقال تکنولوژی 

بنا بر یک تعریف ساده، انتقال . حاصل است اما چنین تعریفی می تواند بینش مناسبی راجع به علل تفاوت ها ایجاد نماید

تکنولوژی به معنی حرکت تکنولوژی از یک سازمان به سازمان دیگر می باشد؛ که این حرکت در طول مرز های سازمان های 

این تعریف برای شرح و تحلیل دامنه وسیعی از تعامالت نهادی و سازمانی [. 1]صورت می گیرد  تامین کننده و دریافت کننده

شرکت های خصوصی، بنگاه های : منابع تکنولوژی عبارتند از. بکار می رود که شامل انواعی از تبادالت مرتبط با تکنولوژی است

کاربران نیز شامل مدارس، . نتفاعی تحقیقاتی، و حتی کل کشورحکومتی، آزمایشگاه های دولتی، دانشگاه ها، سازمان های غیر ا

در سازمان های منفرد مانند شرکت های بزرگ و . کسب و کارهای کوچک، صنایع، مجالس، شهر ها، ایاالت و کشور می باشد

                                                 
1- Crossan et al. 

2- Intuiting 

3- Interpreting 

4- Integrating 

5- Institutionalizing 

6- Technology Transfer Process 
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زمایشی، و نمونه شرکت های خصوصی تحقیقاتی، عبارت انتقال تکنولوژی برای شرح فرایند های انتقال ایده ها، نمونه های آ

 [.11]اصلی از مرحله تحقیقات به مرحله تولید محصول بکار می رود 

 
1تجربه(3-1

 

این کار به . سازمان ها پس از مشخص شدن برنامه های استراتژیک خود، اقدام به کسب تکنولوژی جدید می نمایند

پروژه های انتقال . را در تمام سازمان توزیع کنند کارکنانی نیاز دارد که به سرعت تکنولوژی را بکار گیرند و دانش کسب شده

بدون توجه به نتیجه و شکست یا . تکنولوژی همانند سایر تحوالت سازمانی می توانند با شکست یا موفقیت همراه شوند

ا باید در اینج. موفقیت، تجربه های حاصلی از این پروژه ها فرصت های ارزشمندی برای یادگیری در سازمان ایجاد می کنند

شکست بهر ور شکستی است که به ایجاد بینش، فهم، و . میان یک شکست بهره ور و یک موفقیت غیر بهره ور تمایز قائل شد

در . که موفقیت غیر بهره ور چنین نتیجه ای را در بر ندارد ؛ در حالی[ 1]در نتیجه افزایش شعور سازمان کمک می کند 

ی از تجارب پیشین اجرا می شوند، فرایند های ارزشمندی در کسب و حفظ دانش حقیقت فرایند هایی که با هدف یادگیر

 :بطور کلی می توان عنوان نمود که تجربه قبلی در زمینه انتقال تکنولوژی منافع زیر را برای سازمان در بر دارد. هستند

رد، فرصت های بهبود بیشتری در هر چه از تجربیات مرتبط با پروژه های انتقال تکنولوژی یادگیری بیشتری صورت گی -

 طول فرایند انتقال کشف می شوند؛

اگر شرکت دریافت کننده در طول مرحله تعیین مشخصات متوجه شود در مورد اثرات انتقال تکنولوژی بر سازمان عدم  -

تجارب قبلی ایجاد کند تا اطمینان زیادی وجود دارد، آنگاه برای شرکت بسیار مهم است که ساز و کار هایی برای یادگیری از 

 بتواند در پروژه انتقال فعلی فرصت های بهبود بیشتری داشته باشد؛

اگر عدم اطمینان زیادی در مورد تکنولوژی انتقال یافته وجود داشته باشد، شرکت دریافت کننده قطعا باید ساز و کار  -

 [. 1]های بهبود داشته باشد های نظام مندی برای یادگیری از تجارب قبلی به منظور ایجاد فرصت 

به این معنی که تجارب پیشین در مورد یک تکنولوژی . البته در استفاده از تجربه یک مشکل اساسی نیز وجود دارد

در بسیاری . ممکن است موجب شود تا سازمان بر استفاده از آن تاکید زیادی نماید و در نتیجه فرایند انتقال دچار مشکل شود

لی به قدری حافظه سازمانی را تحت تاثیر قرار داده اند که به سختی می توان تجارب جدیدی را وارد فعالیت موارد تجارب قب

اگرچه دانش ایجاد شده از تجارب همیشه راهنمای فعالیت های آینده می باشد، اما برخی از تجارب قبلی . های سازمان نمود

ی انتقال نداشته باشند و در نتیجه موانعی را در راه کسب دانش مرتبط و در انتقال تکنولوژی ممکن است ارتباطی با مسایل فعل

 .انتقال موفقیت آمیز ایجاد نمایند
 

2آموزش شغلی( 3-2
 

با این حال ممکن است که . همانطور که در باال مطرح شد تجارب قبلی می توانند در فرایند انتقال تکنولوژی موثر باشند

شرایط و الزامات تکنولوژی . ین نتواند بطور کامل پروژه های انتقال تکنولوژی را پوشش دهدیادگیری ناشی از تجربه های پیش

های جدید قطعا تفاوت های زیادی با تکنولوژی های قبلی دارد و این باعث می شود تا سازمان دریافت کننده به دانش جدید و 

تکنولوژی، برگزاری دوره های رسمی آموزش در شرکت  یک راه کسب دانش مورد نیاز برای انتقال. مناسب نیاز داشته باشد

برنامه . این کار به منظور غلبه بر موانع موجود در راه انتقال و بکار گیری تکنولوژی صورت می گیرد. دریافت کننده می باشد

 . های آموزشی باید با مشارکت شرکت تامین کننده تکنولوژی انجام پذیرد

                                                 
1- Experience 

2- Training  
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ی که حتی آشنایی ابتدایی با تکنولوژی جدید ندارند می توانند با گذراندن دوره های تحقیقات نشان می دهند کارکنان

برای هر نوع تکنولوژی، آموزش های خاصی مورد نیاز است که باید با [.  1]مناسب آموزشی مهارت های الزم را کسب کنند 

 .توجه به تجارب موجود، سطح دانش کارکنان، و نوع تکنولوژی تعیین شود

اولین مشکل هنگامی است که شرکت تامین . در هنگام آموزش های رسمی نیز ممکن است مشکالتی بروز نماید البته

تفاوت هایی مانند وضعیت حقوقی و سیاسی، فرهنگ . کننده و شرکت دریافت کننده تکنولوژی از دو کشور جداگانه باشند

هر چه [.  1]وره مناسب آموزش اخالل به وجود بیاورند جامعه، و سطح پیشرفت دو کشور می توانند در راه برگزاری یک د

تکنولوژی مورد نظر پیچیده تر و جدید تر باشد نیازمند حمایت بیشتری از سوی سازمان تامین کننده است تا دانش فنی مورد 

مشکل دوم تامین . در اینجا دومین مشکل بروز می کند[.  1]نیاز به خوبی انتقال یابد و یادگیری بطور کامل صورت پذیرد 

هزینه آموزش است که معموال شرکت تامین کننده تمایل دارد تا کمترین هزینه ممکن را متحمل شود و این ممکن است بر 

 .کیفیت و کمیت آموزش اثر بگذارد
 

1اقدام پژوهی (3-3
 

، محققان تالش می کنند از راه ایجاد اقدام پژوهیدر یک . یکی از اولین ابزار ها برای یادگیری سازمانی است اقدام پژوهی

در تحقیقات متعددی مشخص شده است که [. 1]یک بازخورد سیستماتیک برای سازمان مورد نظر عملکرد آنرا بهبود دهند 

به عنوان یک فرایند می تواند به سازمان ها کمک کند تا با ایجاد گروه های تحقیق برای برآوردن نیاز های خود، اقدام پژوهی 

این رویکرد به سازمان دریافت کننده اجازه می دهد تا بسیار فعال تر در فرایند کسب دانش [. 11]دگیری را تقویت نمایند یا

ساختاری برای تسهیل یادگیری فردی در فرایند های اقدام پژوهی . درگیر شود و در نتیجه فرایند یادگیری بهتر صورت پذیرد

 .دپیچیده انتقال تکنولوژی ایجاد می کن

می توانند برای تحقیق و ارائه پیشنهاد در مورد نقاط قابل بهبود از فرایند های کسب و اقدام پژوهی همچنین گروه های 

برای همکاری و پشتیبانی از اقدام پژوهی در این موارد استفاده از [. 16]کار و شیوه مدیریت انتقال تکنولوژی مفید باشند 

 .ش مورد نیاز انتقال تکنولوژی توصیه می شودبهترین فعالیت در فرایند کسب دان

که با  اقدام پژوهی( 1776)بنابر نظر آرجریس . همواره درست نیستاقدام پژوهی البته باید توجه داشت که استفاده از 

 .هدف ارتقای یادگیری سازمانی صورت می گیرد ممکن است مانعی برای یادگیری حقیقی باشد

 

2یادگیری از دیگران( 3-4
 

وه بر استفاده از منابع داخلی برای کسب دانش مورد نیاز و یادگیری سازمانی، بهره گیری از منابع خارجی دانش نیز عال

سازمان هایی که توانسته اند در فرایند انتقال تکنولوژی موفق باشند می توانند . در فرایند انتقال تکنولوژی بسیار مهم هستند

  الگو برداری از بهترین ها. سازمان هایی که قصد انتقال تکنولوژی دارند ایجاد کنند فرصت های مناسب یادگیری برای سایر

اگر چه تقلید کردن همواره این خطر را [. 19]یک شیوه معمول برای فراگیری بهترین راه حل ها از سایر سازمان ها می باشد 

ر انتقال نیابد، اما با این حال یکی از اصلی ترین راه دارد که دانش موجود در یک زمینه یا سازمان بطور کامل به سازمان دیگ

 .های یادگیری از خارج می باشد

این واسطه ها به . راه دوم برای یادگیری از دیگران در فرایند انتقال تکنولوژی، استفاده از واسطه های یادگیری است

عمل می کنند و بنابراین می توانند اطالعات مورد  عنوان عامل انتقال دانش از سازمان تامین کننده به سازمان دریافت کننده

استفاده از این واسطه ها یکی از راه های مفید برای . نیاز در رابطه با فرایند انتقال را در اختیار سازمان های دیگر قرار دهند

                                                 
1- Action Research 

2- Learning from others 

3- Benchmarking  
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مالحظه ای در مورد این شرکت ها در تعامالت پیاپی با مشتریان مختلف دانش قابل . غلبه بر ضعف دانشی سازمان ها است

فرایند های انتقال تکنولوژی کسب کرده اند و می توانند به سازمان ها کمک کنند تا به موفقیت بیشتری دست پیدا کنند 

[11.] 
 

 نتیجه گیری -4

همانطور . با بررسی پیشینه و مطالعه در مورد انتقال تکنولوژی و یادگیری سازمانی می توان به نتایج متعددی دست یافت

تجربه های قبلی در مورد انتقال تکنولوژی می توانند در پروژه . که بحث شد، یادگیری و تجربه بسیار به یکدیگر نزدیک هستند

اما همیشه این احتمال وجود دارد که این تجربه ها . ادگیری و عملکرد آگاهانه کمک کنندهای جدید انتقال موثر باشند و به ی

در برخی موارد تجارب قبلی دانش مفیدی برای انتقال و . نادیده گرفته شوند و یا اینکه استفاده از آنها با مشکالتی همراه باشد

ز وجود این تجربه ها موجب می شود تا یادگیری جدید در بکارگیری تکنولوژی جدید ایجاد می کنند اما در برخی موارد نی

 . سازمان صورت نگیرد

ممکن است در برخی موارد به ارتقای یادگیری منجر  اقدام پژوهیهرچند فرایند های رسمی مانند آموزش شغلی و 

در سازمان در راه انتقال نشوند اما این فرایند های رسمی یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر کمبود های دانشی موجود 

بسیاری از سازمان ها برای ایجاد هنجار ها و قوانین جدید از ره های رسمی آمادگی ندارند، بنابراین یادگیری . تکنولوژی هستند

 .سازمانی که از راه های غیر رسمی اتفاق می افتد ممکن است که بسیار اثربخش تر از آموزش های رسمی باشد

لبه بر کمبود دانش و یادگیری، استفاده از منابع خارجی مانند سازمان های واسطه و مشاوران می یک راه دیگر برای غ

این سازمان ها و مشاوران می توانند در طی مراحل انتقال تکنولوژی نیاز های سازمان را برآورده سازند و اطالعات الزم را . باشد

ای واسطه منابع ارزشمندی برای دانش هستند زیرا این سازمان ها به سازمان ه. در اختیار سازمان دریافت کننده قرار دهند

هر چه که از زمان انتقال تکنولوژی می گذارد نیاز سازمان . دلیل تعامل با سازمان های دیگر تجارب مفیدی کسب کرده اند

ار با تکنولوژی جدید حاصل دریافت کننده به واسطه ها کمتر می شود، زیرا یادگیری در سازمان صورت می پذیرد و تجربه ک

ممکن است که ارزش استراتژیک دانش کسب شده از واسطه ها اندک باشد اما استفاده از واسطه ها به  همی گردد؛ اگرچ

 .سازمان دریافت کننده اجازه می دهد تا تجربه کافی برای انتقال تکنولوژی در موارد بعدی را بدست آورد

 این نتایج نشان می دهد که چرا برخی سازمان ها می توانند در انتقال تکنولوژی و بکارگیری آن موفق شوند در حالی که 

به نظر می رسد که تفاوت در نوع تکنولوژی تاثیر اندکی در میزان موفقیت . سازمان های دیگر با شکست مواجه می شوند

سازمان هایی که تکنولوژی جدید را وارد کرده اند تاثیر زیادی دارد، یادگیری آنچه در موفقیت یا عدم موفقیت . داشته باشد

واضح است که انتقال تکنولوژی یک فرایند پیچیده اجتماعی است که در سازمان ها اجرا می شود، زیرا نمی تواند [. 17]است 

نقش تجربه، آموزش و پژوهش، و منابع یادگیری سازمانی موجب می شود تا . بدون دخالت تعداد زیادی از افراد اجرا شود

 .مختلف دانش را در یک فرایند انتقال تکنولوژی درک کنیم
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