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 چکیده

قیق هدف این تحپژوهش حاضر با موضوع تاثیر مدیریت دانش بر انتقال فناوری در شرکت صبا باتری صورت پذیرفت. 

خلق دانش ، توزیع دانش ، ثبت ذخیره و نگهداری دانش ، کاربرد و بهره برداری دانش و تاثیر ارزیابی و  بررسی تاثیر

.  از آنجایی که انتقال فناوری برای پیشرفت صنایع مختلف کاربردهای زیادی دارد است بازخورد دانش بر انتقال فناوری

واند در مدیریت دانش می ت ملکرد سازمانی استفاده می کنند و اکثر جوامع پیشرفته از انتقال تکنولوژی برای بهبود ع و

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش اجرا این خصوص کمک کننده باشد انجام این پژوهش ضرورت دارد. 

داد عاین تحقیق با استفاده از روش نمونه برداری غیر احتمالی ت توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری

برای جمع آوری داده ها از مدیران و کارشناسان مربوط به نفر از تولید کندگان شرکت صبا باتری تشکیل می دهد 82

تولید کنندگان باتری از طریق پرسشنامه استفاده شده است .ابزار سنجش بایستی از پایایی و روایی الزم برخوردار باشد 

متخصصان و کارشناسان بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده بنابر این برای سنجش روایی پرسش نامه از 

نتایج حاصل نشان داد خلق دانش، توزیع دانش، ثبت ذخیره و نگهداری دانش،  استفاده شده است. ار لیزرلرم افزها از ن

شترین معناداری دارد و بی کاربرد دانش، ارزیابی و بازخورد دانش بر انتقال تکنولوژی در شرکت صباباتری تاثیر مثبت و

  ( مربوط به متغیر خلق دانش می باشد.28/0تاثیر با ضریب )

 .فناوریانتقال خلق دانش، توزیع دانش، ثبت دانش، کاربرد دانش، ارزیابی دانش، ، واژه های کلیدی:مدیریت دانش
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  بیان مسأله.1

د محدونی انسا یرویو ن هیموتور محرک رشد سازمان ها، به سرما گرید د،یو ورود به هزاره جد یبا گذر از انقالب صنعت  

شدن  یدر عصر حاضر، دانش است. جهان یاقتصاد یرشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه ها ریمتغ نیشود. مهمتر ینم

 میها و خدمات و کیفیت عظ تیفعال یها، برون سپار مانساز یمجدد، کوچک ساز یروز افزون کسب و کارها، مهندس

و  ارزشمند " یمنبع"دانش، به عنوان  یها ییاثربخش تر و کارآتر دارا یریدارد که به کارگ نینشان از ا یهمگ یفناور

 کپارچهی ی(. با ظهور اقتصاد دانش محور، اقتصاد جهان 2002است )پالپوز،  افتهی گریاز هر زمان د شیب یتیاهم یراهبرد

هد خوا میعظ یانقالب اقتصاد کی،  جهیشود. نت یواحد م یاقتصاد جهان کیاطالعات ، مبدل به  یشده و توسط فناور

 یهیند. بدباش دیجد یاقتصاد یها تیبا واقع یو سازگار رییتغ ندیمستمرا در فرا دیشرکت ها با د،یجد طیشرا نیبود. در ا

اقتصاد ، دانش به  نیکه در ا ی(. به طور 1822، انیاست )نوروز "دانش  " دیداقتصاد ج نیدر ا تیموفق دیاست که کل

سازمان ها نام برده  یو راهبرد یرقابت تیمز نیشود و از آن به عنوان مهمتر یمحسوب م دیعامل تول نیعنوان مهمتر

آمد و همگان  یحساب م همنبع با ارزش ب کیبه عنوان  یمتوال انیسال ی(. دانش ط 2002و همکاران ، ایشود )سور یم

محصول  تیفیدر ک ییبسزا ریتواند تاث یم حینکته اشراف داشتند. استفاده ازدانش در مکان و زمان به صورت صح نیبر ا

 (.  1821، یشرکت داشته باشد ) صوف کی

، یکی از ملزومات اساسی مدیریتی در کشورهای در حال توسعه است. یکی از عناصر بسیار مهم فناوریانتقال مدیریت 

می توانند در کنار هم مزایای قابل توجهی به دست  فناوریانتقال ت دانش است. مدیریت دانش و حاضر در آن، مدیری

 چه آن بسا چه شویم؛ ملی مقیاس در کالن های کاری  دهند و در نبود این دو کنار هم، باید متحمل هزینه ها و دوباره

 هزینه با که است چیزهایی آن از حراست و نگهداری در ها آن ناتوانی دارد می نگه عقب ها قدرت برابر در را کشورها

یگر به د فناوریانتقال ی پیشرو نه تنها از اشتباهات خود درس می گیرند، بلکه کشورها که حالی در آموزند، می گزاف

گاهی تصور می شود به محض اینکه منبع .(1822قلیچ لی، )کشورها را فرصتی مناسب برای توسعه دانش خود می بینند

به سادگی صورت می گیرد و نیازی به تسهیلگری و  فناوریانتقال ال و دریافت فناوری وجود داشته باشد عمل ارس

می انجامد و جز انتقال تعدادی ماشین آالت و یا  فناوریانتقال پشتیبانی وجود ندارد؛ این طرز فکر اغلب به شکست در 

تعدادی کاتالوگ، نقشه و دستوالعمل غیرقابل استفاده چیزی به همراه ندارد. فناوری بایستی از یک کانال ارتباطی که 

د رخ نخواه فناوریانتقال شامل انواع تخصص ها و دانش هاست عبور نماید. در ادامه خواهیم دید بدون انتقال دانش، 

داد؛ حتی بدون مدیریت دانش، فناوری در سازمان یا صنعت بالاستفاده خواهد بود؛ چرا که دانش عنصری اساسی در 

مقوله فناوری است و مدیریت دانش در جایگاه پشتیبان، موجب می شود فرایند انتقال و بلوغ فناوری به طور مؤثر و 

 .(1821ابطحی و صلواتی،)کارآمد طی شود

باشد، شناخت هر چه بهتر این کننده و واردکننده می، فاصله دانشی موجود مابین تأمینفناوریتقال اناساس مفهوم 

واهد ، انتقال تکنولوژی رخ نخانتقال دانش فاصله، انتظارات از انتقال را بهتر می تواند برآورده سازد. واضح است که بدون

از بروز مشکالت در به کارگیری فناوری، بهتر است دانش ضمنی های فناورانه و پیشگیری منظور افزایش تواناییداد. به
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 بدون در نظر گرفتن انتقال دانش ضمنی و تلویحی فناوریهم در کنار دانش آشکار منتقل شود، شاید بتوان گفت بسته 

انش تواند مربوط به واحدهای مهندسی، طراحی، تعمیر و نگهداری، بازاریابی، فروش و دناقص هست. این دانش می

این دانش می تواند در مورد چرایی ها و چگونگی های .(2018 )منوریان، باشد …رسانی و یاتخصصی تولید و خدمت

موجود در یک فناوری باشد که یا به عمد توسط انتقال دهنده جهت حفظ وابستگی و درآمدهای آتی منتقل نمی شود 

رنده موجود مابین پذی فناوریمنظور پر کردن فاصله دانشی و  به  فناوریانتقال یا از تدوین آن غفلت شده است.فرآیند 

فناوری می تواند .به عنوان یک روش و ابزار مناسب سود می برد” مدیریت دانش“، همواره از فناوریو انتقال دهنده 

مان کوتاه کردن زمسیرهای جدید، کارا و کوتاه برای بشر به وجود آورد. در واقع امکاناتی برای ارتقا کیفیت و بهره وری، 

ر باز آنجایی که فعالیت های اقتصادی متمرکز .آورد می وجود به رسیدن محصول به بازار و برآورده کردن نیازهای بشر

دانش است؛ پیدایش و گسترش فناوری های اطالعاتی و فناوری های عمومی با اثر فرابخشی، بافت اقتصادی و اجتماعی 

فناوری های اطالعات محور، نه تنها بر فناوری های برتر اثر می گذارد بلکه رقابت پذیری، کشورها را تغییر می دهد. این 

 .(1822)قلیچ لی، بهره وری و کیفیت را در صنایعی که فناوری بالغ و انتشار یافته دارند؛ بهبود می بخشند

تکنولوژی در اولویت باشد، در  انتقال .انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن در راستای رشد اقتصادی کشور خواهد بود

از انجایی .صورتی که انتقال تکنولوژی در واردات مدنظر باشد کمک اساسی به زیرساخت های تولیدی ما انجام خواهد شد

دانش در خود هستند تا از گردونه  تیریمد یساز ادهیپ ازمندیمختلف ن عیکوچک و بزرگ و صنا یسازمان ها یتمامکه 

و دانش  ی، استفاده بهتر از منابع انسان یطیمح ریمتغ طیدر برابر شرا عیو عکس العمل سر یریپذ عقب نمانند. انعطاف

 انیاست )نوروز یامروز یسازمان ها یدانش برا تیریمد یدستاوردها ر،بهت ماتیاتخاذ تصم نیموجود نزد آن ها و همچن

 یداشته باشند. سازمان ها برا یدانش موثر  ندیکند تا فرا یها کمک مدانش به سازمان تیریمد نی(. همچن 1821،

 یبه آن ها م یانیاامر کمک ش نیدانش در ا تیریو مد ندیبهره جو دیدانش جد جادیاز دانش موجود و ا دیانتخاب بازار با

 لآید ارزیابی گذشته و حاه به اینکه انتقال فناوری  جز الینفک توسعه کشور به حساب میجبا تو(. 1821کنند )پاپلوز؛

های توسعه باشد تا در برنامهترین اولویتها میساسیاوضعیت ساختار انتقال فناوری  برای تدوین استراتژی کالن ملی از 

ذشته، ترسیم وضع موجود و گفواید تحقیق : کشور و نیز بررسی تصویب قوانینی در این زمینه مورد استقاده قرار گیرد. 

های فوق در بخشهای داخلی با مثال ای اساسی، راهبردهای کلی با ذکر نمونهتصویر وضع مطلوب با برجسته کردن مولفه

 .باشدهای اساسی میگیریکشورهای خارجی و مسیرها و جهت

ن راستا در ایلذا  تاثیر دارد؟ صبا باتریکارخانه در  فناوریانتقال بر دانش  تیریمد ایاست که آ نیاتحقیق حاضر ز ا هدف

ر انتقال بدانش  عیتوز ؛ بر انتقال فناوری در شرکت صبا باتری تاثیر داردخلق دانش فرضیه های زیر مطرح شده است : 

 بر انتقال فناوری در شرکت صبا باتری تاثیر دارد؛دانش  یو نگهدار رهیثبت، ذخفناوری در شرکت صبا باتری تاثیر دارد؛ 

ناوری در بر انتقال فو بازخور دانش  یابیارزبر انتقال فناوری در شرکت صبا باتری تاثیر دارد؛دانش  یکاربرد و بهره بردار

 شرکت صبا باتری تاثیر دارد.

 تشریح و بیان موضوع. 2

 های مرتبط با موضوع(مدل و هانظریه ،بیان مفاهیم اساسی) تحقیقمروری بر مباني نظری  .2-1

 انتقال تکنولوژی-2-1-1

ست؛ که ا ریانکار ناپذ یالزمه کیو در حال توسعه  افتهیتوسعه  یکاستن از فاصله فناوری کشورها یفناوری برانتقال ا

اهمیت انتقال  شود. یرا شامل م یمختلف یهاابزار و روش رنده،یانتقال دهنده فناوری و انتقال گ تیبا توجه به موقع
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کی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای  شکاف فناوریفناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پر کردن 

توسعه یافته انکار نشدنی می باشد. انتقال فناوری بر اساس شرایط دهنده و گیرنده فناوری، به روش های مختلفی انجام 

 با مطالعه سابقه توسعه کشورهای درحال توسعه، خصوصا کشورهای شرق آسیا مالحظه می شود که آنها در می شود.

مسیر توسعه، بنیان فناوری کشور خود را از طریق انتقال آن از سایر کشورهای توسعه یافته، تقویت کرده و سپس با ایجاد 

زیربنای اقتصادی مناسب، درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خود آمده اند. اگر کشورهای درحال توسعه به عنوان 

علمی و فناوریکی الزم جهت توسعه اقتصادی را بدون بهره گیری از  یک راه حل دیگر قصد دارند که خود دانش های

دانش های موجود که نتیجه تحقیقات پژوهشگران و اندیشمندان جهان است کسب کنند، این نه تنها عملی بس مشکل 

نی کم ااست، بلکه باعث اتالف غیرمنطقی نیروها و منابع می شود. از طرفی دیگر دستیابی به چنین هدفی در مدت زم

امکان پذیر نمی باشد. لذا برای کاستن فاصله فناوری بین کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه، انتقال دانش 

تم ها و سیسکی بهترین گزینه است فناوری به منزله تمامی دانش ها، محصوالت، فرآیندها، ابزارها، روش علمی و فناوری

 . (2011)کومار و همکاران، گیردمات مورد استفاده قرار میهایی است که در خلق کاالها یا ارائه خد

انتقال فناوری را می توان به صورت انتقال دارایی های فکری فناوریکی از قبیل مانند مهارت ها، دانش ها، تجهیزات و 

 غیر آن تعریفروش های ساخت از محل تولید شده یا توسعه یافته به محل دیگر، از طریق روش های مرسوم قانونی و یا 

نمود. تقویت بنیه تولیدی و برپایی اقتصادی توانمند و پویا، مستلزم گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن می باشد که 

(.انتقال فناوری فرآیند به اشتراک گذاری 2012،  1د )محقر و همکارانکندر این میان فناوری نقش اساسی را بازی می

ها و نمونه های تولید و ابزارها بین دولتمردان و سایر نهادهاست تا اطمینان حاصل  مهارت ها، دانش، فناوری ها ، روش

گیرد که توانایی استفاده و توسعه فراتر شود توسعه های فناورانه و علمی در اختیار دایره وسیعتری از کاربرانی قرار می

 (.2010، 2همکاران آنها را در قالب محصوالت، فرآیندها، کاربردها و خدمات را دارند )چن و

  بر انتقال فناوری رگذاریتاث یدیعوامل کل

این عوامل می تواند زیرساخت های برای پیاده سازی انتقال فناوری عوامل متعددی باید توامان وجود داشته باشد که 

 اقتصادی، بازاریابی، دارا بودن تکنولوژی ، مدیریت مناسب و... است که در زیر شرح داده شده است :

های جدید وجود دارد و در ها اشاره به مزیت نسبی دارد که در فناوریعوامل اقتصادی از دیدگاه آن عوامل اقتصادی:

، 3شود است )کومار و همکارانهای موجود مقایسه میپارامترهای اجتماعی، اقتصادی، کاربردی، رضایت و راحتی، با فناوری

2011 .) 

                                                 
1 Mohaghar et al 
2 - Chen et al 

3 -Kumar et al 
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هایی برای افزایش تمایل سازمان ها به نوآوری در جهت فراهم آوردن اشاره به تالش عوامل بازاریابی عوامل بازاریابي:

باشد گذاری میاطالعاتی در راجع با منافع و دانش محصوالت و فرآیندهای تولید با شرکت ها و سازمان ها در فاز هدف

 (.2011)کومار و همکاران، 

های پیشرفته برای تحقق وانایی سازمان در جهت اتخاذ فناوریها اشاره به تعوامل فنی از دیدگاه آن عوامل فني:

های فنی و سازمانی موجود بستگی دارد است بخشیدن به منافع مورد انتظار از فرآیند پذیرش فناوری دارد که به توانایی

 (.2011)کومار و همکاران، 

ونی دارد که ممکن است در جهت اتخاذ فناوری های قانها اشاره به چارچوبعوامل قانونی از دیدگاه آن عوامل قانوني:

ها شوند و پشتیبانی آموزشی کافی از آنهای دوستانه و انگیزشی حمایت میبسیار مهم باشد و اغلب به وسیله سیاست

هایی که برای این (. شاخص2012،  4شود )محقر و همکارانها داده میهایی برای افزایش استفاده از آنشده و یارانه

 باشد. المللی میهایی از قبیل اختیارات دولتی؛ عوامل محیطی؛ و مالحظات بینل مطرح کردند شامل شاخصعام

های مدیریتی در جهت تغییردادن استفاده ها و نگرشها اشاره به دیدگاهعوامل مدیریتی از دیدگاه آن عوامل مدیریتي:

هایی از قبیل کاربردهای استراتژیک؛ منابع شامل شاخص(. که 2011، 5ها دارد )هسو و همکاراناز عملکرد فناوری

 باشد. ای و آموزشی؛ و تعهد میهای توسعهشخصی؛ حمایت

 مدیریت دانش-2-1-2

مدیریت دانش ارتباط مستقیمی با اثربخشی انتقال فناوری دارد و دانش نقش میانجی را در این زمینه ایفا می کند. 

ود عوامل مرتبط با فرآیند انتقال فناوری، بهبود عملکرد سازمان و در نهایت کسب مدیریت دانش فرصت الزم رابرای بهب

مزیت رقابتی فراهم میکند . مدیریت دانش را به عنوان فرآیندهایی تعریف می کنند که دانش را خلق نموده و تسهیم ، 

( مدیریت دانش را مدیریت دانش 1112انتشار و استفاده از آن در درون سازمان مدیریت می کند. داونپورت و همکاران )

سازمان از طریق فرآیندهایی خاص و نظام مند سازمانی برای کسب ، سازماندهی ؛ نگهداری ، کاربرد ، تسهیم و تجدید 

نمودن دانش ضمنی و آشکار از کارکنان برای بهبود عملکرد و خلق ارزش می دانند. گوپتا و همکاران معتقدند مدیریت 

ت که به سازمان ها در کشف ، انتخاب، سازماندهی ، انتشار و انتقال اطالعات مهم و تجارب ضروری دانش فرآیندی اس

برای فعالیت هایی از قبیل حل مسئله ، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند)منوریان 

 قال فناوری  در  باتری خودرو می پردازد.دانش بر انتتاثیرمدیریت (. در این راستا این تحقیق به بررسی 2018،

سازمان از  یازمورد ن یو جذب داده، اطالعات و دانش ها ییشنناسنا   یالزم برا یها یندفرا یجادا یعنی: دانش یریتمد

 .(2002سازمان و افراد )بلوم،  یها و اقدام ها یمو انتقال آن ها به تصم یرونیو ب یدرون یطمح

چند بخش از  یا یک یدهد که توسننط دگرگون سنناز یسننازمان را نشننان م یها یسننطح از توانمند یک سننطح بلوغ

پور،  یکند)حسنقل یم یفرا در زمان توص یتماه یکبلوغ، توسعه  یبه دسنت آمده اسنت.مدل ها   یسنازمان  یندهایفرا

1822). 

                                                 
4 Mohaghar et al 

5  Hsu et al 
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دربرگیرنده فعالیتهایی اسنت که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است که شامل توسعه، کشف و   کسب  دانش:  

 نقل از نیومن و کنارت(.، به1821شود)ابطحی و صلواتی،تسخیر دانش می

 (.1821کند)همان منبع، عبارت است از فعالیتهایی است که دانش را در سیستم ماندگار میسازی دانش: ذخیره

اشننناره به فعالیتهایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفردیگری را  ل دانش:انتقا

 (.41، ص1821شود) ابطحی و صلواتی،شود و شامل ارتباطات ترجمه، تبدیل، تفسیر و تسویه دانش میشامل می

دانش در فرآیندهای سننازمانی هسننتند) ابطحی و  شننود که درارتباط با اجرایشننامل فعالیتهایی میبکارگیری دانش: 

طور درونی از طریق تولید یک شده توسط سازمان ممکن است به، به نقل ازنیومن و کنارت(. دانش خلق1821صلواتی، 

ها یا برداری از گواهینامهطور بیرونی از طریق حق بهرهبرداری شننود، یا اینکه بهبینی یک خدمت، بهرهمحصننول یا پیش

 (.11،ص1822ای مورد استفاده قرارگیرد) قلیچ لی، کردن خدمات مشاورهاهمفر

 مدیریت دانش در انتقال تکنولوژی 

 جنس نقش آفرینی مدیریت دانش در این گام ها بیشتر راهبردی  :انتخاب و شناسایي مراحل در دانش مدیریت

ی پیشین و همچنین چینش و بازنمایی داده ها است. مدیریت دانش باید بتواند با فراهم کردن اطالعات و دانسته ها

و اطالعات موجود به اجتناب از خطاهای راهبردی و بهینه سازی تصمیمات کمک کند. مدیریت دانش باید بتواند 

بهترین دسترسی را به کل دارایی های دانشی سازمان برای شناسایی فناوری های مناسب و منابع آن فراهم کن.نقشه 

کند. مدیریت دانش باید بتواند تجربه های تلخ و شیرین در مورد مرحله به خوبی ایفای نقش می های دانش در این

تناسب فناوری ها با سازمان ما، تاریخچه تعامالت ما با منابع فناوری و تنگناها و گلوگاه های احتمالی را گوشزد کند. 

ه خوبی مشخص کند از نظر دانشی، ظرفیت حتی اگر سازمان در مدیریت دانش خوب کار کرده باشد، می تواند ب

 .پذیرش کدام نوع فناوری را بیشتر دارد تا انتخاب هوشمندانه تری داشته باشد

 حضور و نقش مثبت مدیریت دانش در این گام ها غیرقابل انکار است. صرف خرید و : اکتساب در دانش مدیریت

أ، کفایت نمی کند و موجب انتقال ناقص و سطحی دریافت اسناد و مدارک و یکسری کاتولوگ و توضیحات از مبد

ی ها و حتبایستی به جمع آوری اطالعات و دانش صریح و ضمنی، درس آموخته  فناوریانتقال فناوری می شود. تیم 

نندگان کنکات ریز مرتبط با فناوری جدید از مبدأ فناوری بپردازند، هر چند سیاست بسیاری از فروشندگان و عرضه

باید اما به هر نحو ن فناوری بر عدم ارائه اطالعات و تجربیات به صورت کامل و وابسته نگه داشتن مقصد فناوری است

از تالش دست برداشت تا اکتساب کامل و مؤثر صورت گیرد. اگر در مبدأ فناوری مدیریت دانش پیاده سازی شده 

 .گیردباشد مرحله اکتساب باکیفیت بهتری صورت می

 ه کارگیری در بهترین حالت بعد از اکتساب فناوری، هنوز سازمان در ب :یادگیری و برداریبهره در دانش مدیریت

فناوری بالغ نیست. اگر قرار باشد این بلوغ به دست بیاید تنها از طریق بهره برداری و یادگیری رخ می دهد. به عبارتی 

چرخه بهبود مستمر باید در این مراحل وجود داشته باشد. یادگیری درون زای سازمان یا صنعت از این مرحله شروع 

آوری دانش ضمنی و ها در مرحله پایانی یادگیری موجب جمعرس آموختهکارگیری مدیریت دمی شود. حضور و به

شود. مرحله یادگیری صریح تولید شده در خودِ سازمان می شود و منجر به افزایش مهارت ما در استفاده از فناوری می

 :قسمت دانست ۲توان در را می

 .اده از آن را بهبود می دهدیادگیری درزمینه استفاده از فناوری که راندمان سازمان در استف .1
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های سازوکار فناوری و عناصر آن که می تواند ما را قادر به یادگیری درزمینه طراحی و ساخت و پیچیدگی .2

 .بهبود، توسعه و نوآوری در فناوری کند

 بد که جلو می رود در می یا فناوریانتقال سازمان در هر گام  :فناوری انتقال های گام بهبود در دانش مدیریت

چگونه می توانسته در مراحل قبلی بهتر عمل کند تا مشکالت فعلی را نداشته باشد. هر چند شاید برای فرایند فعلی 

، و ریفناودیر شده باشد اما سازمان باید این یادگیری را نگهداری کند در مواجهه با شرایط مشابه از نظر منبع، نوع 

 .گیرد کار به را خود آموخته بتواند …

 : است شده داده نشان فناوری انتقال بر موثر عوامل زیر 1شکل در

 

 
 (2112)کومار و همکاران، عوامل کلیدی تاثیرگذار بر انتقال فناوری  -1شکل 
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 )بررسی سوابق موضوع و مرور تحقیقات پیشین(. مروری بر پیشینه تحقیق 2-2

دریافت تا کنون پژوهشی که این دو متغیر یعنی مدیریت با مروری در بانک های اطالعاتی و مقاالت معتبر پژوهشگر 

دانش و انتقال فناوری را به طور همزمان مورد بررسی قرار داده باشد انجام نشده است اما                پژوهش های 

 :استداخلی و خارجی که متغیرهای این تحقیق را به طور مجزا مورد بررسی قرار داده است در جدول ذیل آورده شده 

 تحقیقات انجام شده در راستای پژوهش-1جدول

پژوهشگران و  عنوان پژوهش شماره

 سال

روش 

 پژوهش

 خالصه نتایج

رابطه بین مدیریت  1

دانش و مزیت 

 رقابتی شرکت ها

 اردکانی و همکاران

(1821) 

علمی 

 پژوهشی

که در این پژوهش نه تنها  نتایج نشان داد

ارائه می چارچوبی برای فهم و درک مفاهیم 

شود بلکه به ما نشان می دهد چگونه می 

توانیم نتایج تجاری را از مدیریت دانش 

 بگیریم.

بررسی رابطه بین  2

مدیریت دانش و 

فرهنگ سازمانی 

در بین اعضای 

 هئیت علمی

خاک پور و 

 (1822همکاران )

که فرهنگ های نتایج نشان داد  پیمایشی

 نه وسازمانی،مشارکتی انعطاف پذیر ،نوآورا

رسالتی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم 

دانش با توجه به روشی که دانش تسهیم می 

 شود تعدیل می گردد.

بررسی تاثیر  8

مدیریت دانش و 

نقش منابع انسانی 

در توسعه صنعت 

 ساختمان

حاجی 

کریمی،محمد 

 حسین و همکاران

(1822) 

علمی 

 پژوهشی

ت صنعکه افراد و کارکنان و نتایج نشان داد 

مل کلیدی در اجرای پروژه ها می اساخت،عو

باشند بطوریکه دانش ،تجربه و مهارت های 

افراد می تواند هزینه، سرعت و کیفیت 

دستاوردهای پروژه را به شدت تحت تاثیر 

 خود قرار دهد.
بررسی رابطه بین  4

مدیریت دانش و 

بهره وری منابع 

 انسانی

زاهدی و همکاران 

(1821) 

علمی 

 پژوهشی

که رمز موفقیت سازمان ها نتایج نشان داد 

در بهره وری و مدیریت دانش است که در هر 

دوی آنها منابع انسانی نقش کلیدی ایفا می 

کند و در پایان بر این نکته اشاره دارد که بین 

بهره وری منابع انسانی و مدیریت دانش 

ارتباط مستقیم وجود دارد و یا تاکید بر رابطه 

لی از بهره وری منابع انسانی و بین آن دو،مد

مدیریت دانش یا رویکردی استراتژیک ارائه 

 شده است.
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مدیریت دانش،  1

نوآوری و عملکرد 

 موسسه

اگرچه دانش به خودی خود نتایج نشان داد  Isi (2001داروش)

یک منبع است اما مدیریت موثر دانش،افراد 

درون موسسه سازمان را قادر می سازد تا 

بیشتری از سایر منابع موجود در بهره 

موسسه ببرند. داروش براساس یافته های 

پژوهش خود مدعی شد که هر سه مولفه 

 مدیریت دانش با هم و یا نوآوری رابطه دارند

عوامل تعیین  6

کننده برنامه های 

موفق مدیریت 

 دانش

خلیفا، محمد و 

 (2008لیو،وانسا)

Isi  ان به عنو که فناوری اطالعاتنتایج نشان داد

یک کاتالیزور و عامل تسریع بخش سطح 

تحقق استراتژی های مدیریت دانش به 

تنهایی نمی تواند خود یک عامل تنها برای 

مدیریت دانش باشد و در صورتی می تواند 

موثر و مثبت باشد که ظرفیت ساختاری 

مدیریت دانش یعنی رهبری،فرهنگ سازمانی 

 باشدو استراتژی در سازمان وجود داشته 
در مقاله ای تحت  1

عنوان تشخیص 

موانع فرهنگی در 

 مدیریت دانش

 النگ،دیوید و

 فاهی ،لیام

(2000) 

Isi  که فرهنگ نامناسب،مهم نتایج نشان داد

ترین مانع برای خلق و نفوذ سرمایه دانش 

 می باشد

 

 چارچوب مفهومي تحقیق /مدل .2-3

در این تحقیق مدیریت دانش به عنوان )متغیر پیش بین( متغیری که تالش می شود تغییرات آن توسط متغیر کیفیت 

محصول به عنوان متغیر )مالک( و با توجه به مؤلفه های آن تشریح شوند. سیستم مدیریت دانش یکی از راهکارهای مهم 

باشد. مدیریت دانش شیوه شناسایی ،در اختیار گرفتن ، برای افزایش کیفیت و بهبود مستمر خدمات و محصوالت می 

سازمان دهی و پردازش اطالعات جهت خلق دانش می باشد که پس از آن توزیع می شود و سپس در دسترس دیگران 

(. ایکوجیرو نوتاکا کارشناس مشهور  1822قرار می گیرد تا برای خلق دانش بیشتر استفاده شود )جعفری و همکاران ،

ی گوید ، در اقتصادی که تنها چیز ثابت بی ثباتی است ، یک منبع مطمئن و با دوام مزیت رقابتی مدیریت دانش ژاپن م

است. وقتی هر شب تقاضاها تغییر می کند، فناوری ها توسعه می یابد، رقبا زیاد می شوند، شرکت هایی موفق می شوند 

رده در سراسر سازمان اشاعه دهند و به سرعت آن را به صورت که همواره دانش جدید ایجاد می کنند، آن را به طور گست

محصوالت جدید ارائه دهند. مدیریت دانش فرایند شناسایی دارایی هوشمند و ایجاد فرهنگ و زیرساخت های اطالعاتی 

ن، داست که مشارکت و فراگیری را ترغیب می کند. این فرایند به دنبال ایجاد فرایند هوشمند به وسیله بدست آور

پرورش و استفاده از تمامی آن چیزی است که کارکنان می دانند. این سرمایه در سازمان های دانش محور امروزی زبان 

را به وجود می آورد که با انتقال  "دانش جمعی"مشترکی است که فرایندها و مفاهیم و اطالعات جدید را به کارگرفته ،
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(. مدیریت دانش مفهوم  1821یجاد می کند )احمدی و همکاران ،آن به محصوالت و خدمات جدید ارزش افزوده ا

پیچیده ای است و از ابعاد متفاوتی تشکیل شده است. سازمان هایی که ادعا می کنند مدیریت دانش برایشان اهمیت 

نش تشخیص دا -1اشتراک دانش ، -4نگهداری دانش، -8توسعه دانش،-2بکارگیری دانش، -1دارد، باید به این ابعاد )

دومین متغیری است که در این تحقیق مورد توجه قرار  فناوریانتقال تحصیل دانش( توجه ویژه ای داشته باشند.  -6

گرفته است و اثرات مدیریت دانش بر روی آن مد نظر می باشد. با توجه به مطالب موجود در مورد بررسی نقشی که 

داشته باشد لذا به کارگیری مدیریت دانش یکی از اصول مهم در  تاثیر فناوریانتقال سیستم مدیریت دانش می تواند بر 

در زیر عواملی که به صورت مشترک در مدیریت دانش و انتقال فناوری وجود دارد اورده شده است. فناوریانتقال جهت 

 است.

 

 
 الگوی مفهومی تحقیق -2شکل 

 

 تحقیقهای گزاره. 4

 . اهداف تحقیق4-1

 در شرکت صباباتری. فناوریانتقال  برخلق دانش  بررسی تاثیر 

 در شرکت صباباتری. فناوریانتقال دانش  عیتوز بررسی تاثیر 

 در شرکت صباباتری. فناوریانتقال  بر دانش ینگهدارو  رهیثبت، ذخ بررسی تاثیر 

 در شرکت صباباتری. فناوریانتقال بر دانش  یکاربرد و بهره بردار بررسی تاثیر 

 در شرکت صباباتری. فناوریانتقال  برو بازخور دانش  یابیارز بررسی تاثیر 

 های تحقیق. سئوال4-2 

 در شرکت صبا باتری تاثیر دارد؟ فناوریانتقال خلق دانش بر  آیا 

 در شرکت صبا باتری تاثیر دارد؟ فناوریانتقال بر دانش  عیتوز آیا 

 در شرکت صبا باتری تاثیر دارد؟ فناوریانتقال بر دانش  یو نگهدار رهیثبت، ذخ آیا 

 در شرکت صبا باتری تاثیر دارد؟ فناوریانتقال بر دانش  یکاربرد و بهره بردار آیا 

 در شرکت صبا باتری تاثیر دارد؟ فناوریانتقال بر و بازخور دانش  یابیارز آیا 
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 های تحقیق. فرضیه4-3

  در شرکت صبا باتری تاثیر دارد. فناوریانتقال بر خلق دانش 

 در شرکت صبا باتری تاثیر دارد. فناوریانتقال بر دانش  عیتوز 

 در شرکت صبا باتری تاثیر دارد. فناوریانتقال بر دانش  یو نگهدار رهیثبت، ذخ 

 در شرکت صبا باتری تاثیر دارد. فناوریانتقال بر دانش  یکاربرد و بهره بردار 

 در شرکت صبا باتری تاثیر دارد. فناوریانتقال بر و بازخور دانش  یابیارز 

 

 تحقیق. روش 2

در این  .می باشد توصیفی پیمایشیاز نظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع  ومی باشد  از نظر هدف، کاربردی این پژوهش

 های یک جامعه است در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگی

این گروه پیشینه تحقیق که  و بررسی ادبیات به مربوط اطالعات آوری جمع برای ای کتابخانه روش از پژوهش این

ای استفاده ش کتابخانه، باید از روتحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه

در این پژوهش جهت استفاده خواهد گردید.  اطالعات جامعه مورد نظر آوری جمع برای میدانی از روش و همچنین کند

کومار هش وپژاستاندارد  پرسشنامه، (2002دانش شرون الوسون ) تیریپرسشنامه استاندارد مد 2گردآوری اطالعات از 

باباتری در شرکت ص فناوریانتقال تاثیر مدیریت دانش بر تحقیق حاضر به بررسی  .شد. استفاده خواهد( 2011و همکاران)

عداد ت جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت صباباتری می باشند. هجری شمسی می پردازد.  1931و در سال 

ای و میدانی جهت گردآوری کتابخانهدر پژوهش حاضر از هر دو روش  نمونه به روش فرمول کوکران انتخاب خواهدشد/

   ها استفاده گردیده است.داده

از اساتید مجرب در  1ها به رای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامهبپایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بدست آمد. 

 داده شده که مورد تایید قرار گرفت.زمینه مدیریت و روش تحقیق 

 پایایی متغیر

 16/0 خلق دانش

 28/0 توزیع دانش

 12/0 ثبت، ذخیره و نگهداری دانش

 24/0 کاربرد، بهره برداری دانش

 11/0 ارزیابی و بازخورد دانش

 21/0 انتقال فناوری

 

 انتقال فناوری در شرکت صباباتری. برخلق دانش  بررسی تاثیر 

 انتقال فناوری در شرکت صباباتری.دانش  عیتوز بررسی تاثیر 

  انتقال فناوری در شرکت صباباتری. بر دانش ینگهدارو  رهیثبت، ذخ تاثیربررسی 
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 بر انتقال فناوری در شرکت صباباتری.دانش  یکاربرد و بهره بردار بررسی تاثیر 

 انتقال فناوری در شرکت صباباتری. برو بازخور دانش  یابیارز بررسی تاثیر 

افزار لیزرل برای تحلیل آماری استفاده شده است آوری شده از نرم  های جمعبرای نتیجه گیری و تحلیل دادهو در نهایت 

.  

 تجزیه و تحلیل داده ها 

 آزمون فرضیات تحقیق-

فرضننیه مطرح شننده اسننت که در این بخش، با اسننتفاده از نتایج مدل تحقیق مورد بررسننی قرار   1در تحقیق حاضننر، 

 گیرند.می

 فرضیه فرعي اول

 اولین فرضیه تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:   

 «تاثیر معني داری وجود دارد. شرکت صباباتری فناوریبر انتقال  مدیریت دانش  »

 نتایج حاصل از داده های آماری نتایج ضریب مسیر  مربوط به فرضیه فوق در جدول زیر ارائه شده است.

 نتایج بررسی فرضیه فرعی اول-1جدول 

 P-value مسیر ضری  آماره

 11/6 95/0 فناوریانتقال  ←مدیریت دانش 

و  11/0مقدار  فناوریانتقال  بر مدیریت دانششننود، مقدار ضننریب مسننیر  همان طور که در جدول فوق مشنناهده می

دار است. بنابراین درصد معنی 11بدسنت آمد،  لذا این ضنریب در سنطح اطمینان      =11/6P-valueآن     معناداری

 نتیجه فرضیه یک به شرح زیر است:

 « تاثیر معني داری وجود دارد شرکت صباباتری فناوریمدیریت دانش بر انتقال  »

 فرضیه فرعي دوم

 دومین فرضیه تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:   

 «.تاثیر معني داری وجود دارد شرکت صباباتری فناوریخلق دانش بر انتقال  »

 نتایج حاصل از داده های آماری نتایج ضریب مسیر  مربوط به فرضیه فوق در جدول زیر ارائه شده است.

 نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم -2جدول 

 P-value ضری  مسیر آماره
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 21/1 59/0 فناوریانتقال  ←خلق دانش 

  و معناداری 12/0مقدار  فناوریانتقال  بر خلق دانششود، مقدار ضریب مسیر همان طور که در جدول فوق مشاهده می

21/1P-value=    دار است. بنابراین نتیجه فرضیه یک درصد معنی 11بدسنت آمد،  لذا این ضریب در سطح اطمینان

 به شرح زیر است:

 « تاثیر معني داری وجود دارد صباباتریشرکت  فناوریخلق دانش بر انتقال  »

 فرضیه فرعي سوم

 سومین فرضیه تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:   

 .«تاثیر معني داری وجود دارد. شرکت صباباتری فناوریتوزیع دانش بر انتقال  »

 نتایج حاصل از داده های آماری مربوط به فرضیه فوق در جدول زیر ارائه شده است.

 نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم -9جدول 

 P-value ضری  مسیر آماره

 48/2 00/0 فناوریانتقال  ←توزیع دانش 

و  40/0مقدار  فناوریانتقال  بر توزیع دانششنننود، مقدار ضنننریب مسنننیر همان طور که در جدول فوق مشننناهده می

دار است. بنابراین نتیجه درصد معنی 11بدسنت آمد،  لذا این ضنریب در سطح اطمینان     =48/2P-value  معناداری

 فرضیه یک به شرح زیر است:

 .«تاثیر معني داری وجود دارد. شرکت صباباتری فناوریتوزیع دانش بر انتقال  »

 فرضیه فرعي چهارم

 چهارمین فرضیه تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:   

 .«تاثیر معني داری وجود دارد شرکت صباباتری فناوریثبت، ذخیره و نگهداری دانش بر انتقال  »

 نتایج حاصل از داده های آماری مربوط به فرضیه فوق در جدول زیر ارائه شده است.

 نتایج بررسی فرضیه فرعی چهارم-4جدول

 P-value ضری  مسیر آماره

 10/1 00/0 فناوریانتقال  ←ثبت، ذخیره و نگهداری دانش 
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 فناوریانتقال  بر ثبت، ذخیره و نگهداری دانش ینبشود، مقدار ضریب مسیر همان طور که در جدول فوق مشناهده می 

دار است. درصد معنی 11بدسنت آمد،  لذا این ضنریب در سطح اطمینان     =10/1P-value  و معناداری 01/0مقدار 

 بنابراین نتیجه فرضیه یک به شرح زیر است:

 « تاثیر معني داری وجود دارد شرکت صباباتری فناوریثبت، ذخیره و نگهداری دانش بر انتقال  »

تاثیر معني داری وجود  صباباتریشرکت  فناوریکاربرد و بهره برداری دانش بر انتقال  »فرضیه چهارم:

 ..«دارد

 نتایج حاصل از داده های آماری مربوط به فرضیه فوق در جدول زیر ارائه شده است.

 نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم-2جدول 

 P-value ضری  مسیر آماره

 20/1 95/0 فناوریانتقال  ← کاربرد و بهره برداری دانش

مقدار  فناوریانتقال  بر کاربرد و بهره برداری دانششنود، مقدار ضریب مسیر  همان طور که در جدول فوق مشناهده می 

دار است. بنابراین درصد معنی 11بدست آمد،  لذا این ضریب در سطح اطمینان   =20/1P-value  و معناداری 11/0

 نتیجه فرضیه یک به شرح زیر است:

 ..«تاثیر معني داری وجود دارد شرکت صباباتری فناوریکاربرد و بهره برداری دانش بر انتقال 

 

 .«.تاثیر معني داری وجود دارد شرکت صباباتری فناوریارزیابي و بازخورد دانش بر انتقال  »فرضیه پنجم:

 است.نتایج حاصل از داده های آماری مربوط به فرضیه فوق در جدول زیر ارائه شده 

 نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم -1جدول

 P-value ضری  مسیر آماره

 12/4 00/0 فناوریانتقال  ← ارزیابي و بازخورد دانش

مقدار  فناوریانتقال  بر ارزیابی و بازخورد دانششننود، مقدار ضننریب مسننیر  همان طور که در جدول فوق مشنناهده می

دار است. بنابراین درصد معنی 11بدست آمد،  لذا این ضریب در سطح اطمینان   =20/1P-value  و معناداری 11/0

 نتیجه فرضیه یک به شرح زیر است:
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 ..«تاثیر معني داری وجود دارد شرکت صباباتری فناوریارزیابي و بازخورد دانش بر انتقال 

 نتیجه گیری

را  یراتییکند تا شرکت ها تغیها شده و کمک مدر شرکت شتریب یریاست که باعث رقابت پذ یابزار یتکنولوژ انتقال

وجب توسعه م رد،یصورت گ تیموفقبا  یانتقال تکنولوژ ندیدر واقع، اگر فرآ .ندینما جادیاست، ا یضرور شانیبقا یکه برا

از پروژه  یاریاما، بس .شود یکننده م افتیسازمان و کشور در یکیتکنولوژ تیقابل شیافزا زیو ن یو اقتصاد یاجتماع ی

چرا . شوند یمورد نظر، با شکست مواجه م جیبه نتا یابیدستدر  ق،یدق یزینداشتن برنامه ر لیبدل یانتقال تکنولوژ یها

شوند، شکل  یم یمختلف ناش یکه از منابع یمختلف یفاکتورها نیاند و از تعامالت ب ایپو ،یانتقال تکنولوژ یکه پروژه ها

  .رندیگ یم

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کلیه متغیرهای مدیریت دانش روی انتقال تکنولوژی تاثیر داشتند. نتایج حاصل از 

بنابراین با استفاده از مدیریت دانش می توان انتقال تکنولوژی را به خوبی در شرکت صبا باتری پیاده سازی کرد و 

ده ازراهکارهای خلق دانش برگزاری سمینار، آموزش، بیشترین تاثیر برای مولفه خلق دانش بود که می توان با استفا

 کارگاههای مختلف و...  خلق دانش را بهبود بخشید که انتقال تکنولوژی در شرکت صباباتری بهتر صورت گیرد.

فرضیه یعنی )توزیع دانش، ثبت ذخیره و نگهداری  1در پژوهش حاضر پنج فرضیه مطرح شده است که نتایج نشان داد هر 

اربرد و بهره برداری دانش، ارزیابی و بازخورد دانش و خلق دانش( بر انتقال تکنولوژی تاثیر مثبت و معنادار دانش، ک

 می باشد(. 12/0داشتند و بیشترین تاثیر مربوط به فرضیه خلق دانش )ضریب مسیر 

 پیشنهادها

 یهای صنعتشرکتدر  یتکنولوژ یریتدوین و بازنگری ضوابط و الزامات قانونی در خصوص انتقال و بکارگ. 

  مدیریت هر بخش یا قمست از شرکت می بایست هدف ها و استراتژی های انتقال و توسعه تکنولوژی را بطور

ند که کهای توسعه تکنولوژی مشخص میسازگار و شفاف با برنامه های توسعه بخش تدوین و اعالم کند. این استراتژی

هایی در بخش ضننروری و اولویت دارد. )مثالد در بخش مهره سننازی، نولوژیانتقال یا توسننعه برای دسننتیابی چه نوع تک

 گری با برش بکار گرفته شود( ممکن است تکنولوژی خاصی در ریخته

 عوامل سیاسی و الزامات قانونی و دولتی برای مدیریت تغییر و مهندسی مجدد فرآیندها و آمادگی سازمان 

  رندیحوزه را به کار گ نیموفق در ا رانیمد یها تجربهمی بایسننت  سننازان چیشننکرت پتصننمیم گیرندگان. 

موفق از  رانیمد یریدارند. به کارگ یو اسناس  یاصنل  شنن قنانتقال تکنولوژی  ندیفرا تییموفق و باتجربه در موف رانیمد

 دهد.ی م یشرا افزا انتقال تکنولوژی ندیفرا تییاحتمال موف گر،ید یاز سو شرفتهیپ یهایفناور انصصمتخ سو و کی

 ی در رقابت یهاتینسننبت به مز تیرینسننبت به رقابت، ادراک مد تیریادراک مد ت،یریدر خصننوص تعهد مد

این ود. در ش یتیریمد یهاجنبه نیا تیو اقدام به تقو رندیمورد توجه قرار گ صورت توسعه انتقال و بکارگیری تکنولوژی

 رانیاز آنجا که رفتار مد نیرا بهبود و ارتقاء بخشند. همچن یتیریمد یهابهجن نیا یآموزشن  یهادوره یبا برگزار زمینه

 کیهر  توانیم نهیزم نیمناسب در ا یهالذا با ارائه مشاوره باشدیم یقیتطب یتکنولوژ یریدر خصنوص انتقال و بکارگ 

 .دیاز موارد فوق را بهبود بخش

 . فهرست منابع 11

 مرکز ارشد، کارشناسی دوره سمینار جدید، محصول توسعه الگوهای معرفی"،1932.اخباری،محسن 

 جنوب، تهران واحد تکمیلی تحصیالت
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 محصول های ایده انتخاب برای مفهومی چارچوبی ارائه ،(1931.)فرهاد میری، شاه. یاسر نژاد، قاسمی 

 21 شماره. نهم سال رشد، مراکز و ها پارک تخصصی فصلنامه نوآورانه، و جدید

 مدیریت  اخباری محسن فرد، تقوی محمدتقی دکتر: مترجم/مولف جدید محصول توسعه فرایند، 

 134 شماره-هجدهم سال-تدبیر ماهنامه2002توسعه

 ،تا ایده از جدید محصول توسعه و ساخت فرایند طراحی.1931.مصطفی مصطفوی،.محمود انصاری 

 1،شماره9 ارتعاشات،دوره و مکانیک مهندسی محصول،مجله

 اطمینان عدم تاثیر بررسی ،(1931) احمدی، جریر امین محمد نوروزی، عالی علیرضا،صمد زنده، بافنده 

 علوم پژوهشگاه پژوهشی علمی فصلنامه ، محصول حوزه در دانش مدیریت راهبردهای انتخاب بر محیطی

 340 – 329 ،ص4،شماره22 دوره ایران، اطالعات فناوری و

 انعطاف و سازمانی یادگیری بر مبتنی سازمان نوآورانه عملکرد مدل طراحی.1939.خدامی،سهیال.اصانلو،بهار 

 21 شماره سوم، و بیست سال راهبرد، فصلنامه استراتژیک، پذیری

 یافته و ها ،رویکرد جدید محصول توسعه استراتژی " ،1939 جواد سید ایرانبان ، محمد سید حسینی سید 

 تهران ، 14 ،شماره مدیریت دانش مجله ،" ها

 ن،یتأم رهیدانش در زنج تیریمد یندهایفرآ یبرا ی(، چارچوب1811محسن، ) ،یکابادین یعیشف -

  .رانیاطالعات ا یپژوهشگاه علوم و فن آور

چند  ی(، ساختار1810فرد، ) یتقو ،یمحمدتق ا،یکامران، الفت، لع ،یضیمحسن، ف ،یکابادین یعیشف  -

 رهیزنج دانش در عیبر انتقال، اشتراک و توز نیتأم رهیو فرهنگ زنج یاثر فرهنگ سازمان نییجهت تب یبعد

عات اطال آوری و فن لومپژوهشگاه ع ن،یتأم رهیبر بهبود عملکرد زنج دی: با تأکیصنعت خودروساز نیتأم

 .رانیا

 رامونیپ یپژوهش دیتوسعه محصول جد ندیدانش در عملکرد فرا تیری(، نقش مد1810) ر،یام ان،یمان - 

 .اطالعات یفناور تیریمد زد،یصنعت نرم افزار استان  SME یشرکت ها
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The Effect of Knowledge Management on Technology Transfer (Case Study: 

Saba Battery Companies) 
Mahdiyeh.hadigol 

 

Abstract 

This research was conducted on the effect of knowledge management on 

technology transfer in Saba Battery Co. The purpose of this research is to 

investigate the effect of knowledge creation, knowledge distribution, recording 

and knowledge storage, application and exploitation of knowledge, and the 

impact of knowledge assessment and feedback on technology transfer. Since 

technology transfer has many uses for the advancement of various industries, and 

most advanced societies use technology transfer to improve organizational 

performance, knowledge management can be helpful in this regard. This research 

is essential. This research is a descriptive correlational survey in terms of applied 

purpose. The statistical population of this study, using a non-probabilistic 

sampling method, consists of 28 generators of Saba Battery Company. For 

collecting data from managers and experts of battery manufacturers, a 

questionnaire has been used. The measurement tool should be reliable and The 

validity of the questionnaire has been used by experts and experts to evaluate the 

validity of the questionnaire. LISREL software has been used to analyze the data. 
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The results showed that knowledge creation, knowledge distribution, recording 

of knowledge storage, knowledge use, evaluation and feedback of knowledge on 

technology transfer have a positive and significant effect, and the highest impact 

was obtained with coefficient (0.92) related to the knowledge creation variable 

Be. 

  

Key words: knowledge management, knowledge creation, knowledge 

distribution, knowledge record, knowledge application, knowledge assessment, 

technology transfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1پیوست 

 ( آزمون پایایي  3-5-2

نسخه    SPSSداده های پرسشنامه پس از توزیع در بین جامعه آماری و وارد نمودن اطالعات آن در نرم افزار 

 . فرمول محاسبه آلفای کرونباخ به شرح زیر است : گردید محاسبه آنها )آلفای کرونباخ(ضریب پایایی ،  13

k تعدادسؤاالت=                                                                                    
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2

1
1
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 2

iS مجموع واریانس سؤاالت = 
2

tS( 244 :1939ها  )پاشا شریفی و شریفی، = واریانس نمره های خام آزمودنی 

قابل قبول  2/0ضعیف تلقی می شود، دامنه  ، معموالد1/0تر از  اعتبارهای کمای، در تحقیقات علمی پرسشنامه

تر شود بهتر است )سکاران،  کشود. البته هر چه ضریب اعتبار به عدد یک نزدیخوب تلقی می 3/0و بیش از 

 . در تحقیق مورد نظر از روش آلفای کرونباخ برای اعتبار پرسشنامه ها استفاده شد.( 932 :1930

 : مقدارضری  آلفای کرونباخ  متغیرهای تحقیق1جدول

 متغیرها سواالت ضریب آلفای کرونباخ

 مدیریت دانش 42الی  9 109/0

 انتقال دانش  42 78/0
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 موسسه آموزش عالي فارابي

تحصیالت تکمیلي مدیریت      

 

 :پرسشنامه 2پیوست 

 اندیشمندگرامی،

آن جناب به حوزه این پژوهش، خواهشمندم با صرف چند دقیقه از وقت  رزشمند و تسلطِ ابا توجه به تجربه 

نتقال ابر دانش تاثیرمدیریت با عنوان:گرانبهای خود، ضمن پاسخ به پرسشنامه زیر، مربوط به تحقیقی 

 انجام این پژوهش را امکان پذیر فرمایید. در شرکت صبا باتری  فناوری

پاسخ های آن بزرگوار، که انتظار می رود هر چه سریع تر دریافت شود، صرفا برای پژوهش پیشگفته بکار 

میرود و در جایی فاش نخواهد شد. لطفا  پاسخ به هر یک از پرسش ها با عالمت مشخص شود. در صورت نیاز 

............................... تماس حاصل  یمیلابه رفع ابهام در مورد پرسشنامه لطفا از طریق تلفن شماره ...........یا 

 فرمایید.

 با تشکر واحترام

 مهدیه هادی کل

 مدیریت صنعتیپژوهشگر مدیریت کارشناسی ارشد رشته: 

1شماره -پرسشنامه مدیریت دانش  

 انتقال و پردازش دانش، واشتراک میتسه دانش، کسب دانش، رهیذخ: دانش تیریمد ندیفرای ها اخصش

 دانش

 پرسش 

لیخ
یزي 

اد
 

یز
اد

 

 تا
ود
حد

ی
 

کم
 

لیخ
ي 

کم
 

ي
ین
فر
ش آ
دان

 

سازمان سازوکارهایی برای خلق و اکتساب دانش از منابع مختلف مانند کارکنان  1

 و مشتریان و تجارب دارد.
     

      کند.ها را تشویق میسازمان تبادل دانش و اطالعات بین افراد و گروه 2

      دهد.پاداش می سازمان به کارکنان دانشی 8
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      سازمان سازوکارهایی برای ایجاد دانش از دانش موجود و تجارب جدید دارد. 4

ب
جذ

 
ش
دان

 

 سازیهای سازنده پاسخ مناسب داده و اسنادی برای مکتوبسازمان در برابر ایده 1

 دهد.دانش کارکنان در اختیار آنان قرار می
     

جذب دانش از کارکنان، مشتریان و رقبا اندیشیده سازمان سازوکارهایی برای  6

 است.
     

      های مشخصی برای تبدیل دانش به برنامه عملیاتی دارد.سازمان روش 1

      های کارکنان دارد.سازمان خط مشی روشنی برای دریافت ایده 2

ش
دان
ي 
ده
مان
از
س

 

      دارد.سازمان خط مشی روشنی برای ثبت و روزآمد کردن دانش  1

ها به صورتی بندی دادهبندی و دستهسازمان روندهای مشخصی برای طبقه 10

 ترکیبی و چندمنظوره دارد.
     

      دهد.سازمان به پینشهادات دانش محور بازخورد صحیحی می 11

      سازمان فرایندهایی برای بکارگیری دانش اکتساب شده از تجارب دارد. 12

ره
خی
ذ

 
ش
دان

 

      افزاری برای ذخیره دانش وجود دارد.های داده و امکانات سختدر سازمان انباره 1

      د.کنسازمان از ابزارهای مختلفی برای ذخیره دانش افراد و کارکنان استفاده می 6

      کند.ها و دفترچه ها چاپ و منتشر میسازمان دانش اکتسابی را در قالب کتاب 1

      راهکارهایی برای حق امتیاز و کپی رایت دانش ایجاد شده، وجود دارد. 2

ار
ش
انت

 
ش
دان

 

      توانند به سادگی از آن استفاده کنند.دانش سازمانی به نحوی است که کارکنان می 11

سازمان گزارشات زمانبندی شده برای کارکنان، مشتریان و ذینفعان ارسال  12

 کند.می
     

      های متنوعی برای نشر دانش دارد.سازمان کتابخانه، مخازن داده و فرم 11

ها و جلسات متعددی در زمینه نشر دانش وجود ها، سخنرانیدر سازان کنفرانس 20

 دارد.
     

ش
دان
ی 
یر
رگ
کا
ب

 

سازمان روش های متنوعی برای توسعه دانش کارکنان و ارتقا آنها براساس دانش  21

 دارد.
     

سازمان سازوکارهای روشنی برای محافظت از دانش از استفاده غیرمجاز بیرونی و  22

 درونی دارد.
     

      کند.سازمان از دانش در عرصه رقابت و حل مشکالت استفاده می 28

هایی برای تحلیل و ارزیابی دانش جهت ایجاد الگوهای جدید کاری سازمان روش 24

 دارد.
     

 
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 24 

 2شماره -  فناوریانتقال پرسشنامه استاندارد 

 عامل های اصلي نماد عامل های فرعي

 اثربخشی هزینه یا مقرون به صرفه بودن

1C حاشیه سود باالتر عوامل اقتصادی 

 افزایش فروش مورد انتظار

 نفوذ در مناطق جدید

2C يابیعوامل بازار 

 حداکثرسازی مصرف توسط مشتریان موجود

 کنندگان نهاییپشتیبانی مصرف

 نیازهای بازار

 رقابت

 قضاوت در مورد زمانبندی

 تغییرات علمی

3C عوامل فني 

 کنندگانهای فنی تامینتوانایی

 تناسب محلی فناوری

 سازگاری

 برگشت سرمایه 

 کارکردها

 قابلیت مشاهده

 آزمون توانایی

 اختیارات دولتی

4C عوامل محیطی عوامل قانوني 

 المللیمالحظات بین

 کاربردهای استراتژیک

C5 عوامل مدیریتي 
 منابع شخصی

 ای و آموزشیهای توسعهحمایت

 تعهد
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