
 78-34، ص 5931، زمستان  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 تأمين مابين موجود دانشي فاصله المللي بين سطوح در آن انتقال و فناوري تقاضاي اساس

 در را خواسته ها ميتواند فاصله اين عميق شناخت. مي باشد فناوري كننده وارد و كننده

 دانش اين انتقال ديريتم از ابزار استفاده با تا شود سبب و سازد برآورده بهتر فناوري انتقال

 در اين. گردد انتقال هزينه هاي و وقت در كاهش باعث و گيرد انجام مؤثرتري صورت به

بررسي تاثير مديريت دانش بر انتقال فناوري از دانشگاه ها به شركت ايران خودرو به  مقاله

سالهاي عنوان بزرگترين توليد كننده خودرو در كشور كه با توجه به تجربيات تحريم در 

 گذشته به نظر مي رسد بهترين مركز براي انتقال و كسب تکنولوژي براي 

آن واحد توليدي دانشگاه ها مي باشند مي پردازد. در اين پژوهش به بررسي رابطه بين بين 

دروني سازي ، توانمندي فناوري،اجتماعي سازي، همکاري، ارتباط و بسط دانش با انتقال 

ه نتايج نشان مي دهد بين عوامل مذكور و انتقال فناوري از فناوري پرداخته مي شود ك

 دانشگاه ها به ايران خودرو رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد.

 مديريت دانش، انتقال فناوري، دانشگاه :يديکل واژگان
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 وکيلی خيد جبارس
 دانشگاه صنايع و معادن، دكتراي مديريت استراتژيک

 

 نويسنده مسئول:ميل نام و نشاني اي
 سخيد جبار وکيلی

hesabdar.vakili@gmail.com 

 

بررسی نقش مدیریت دانش در انتقال تکنولوژي از دانشگاه 

 به سازمان)نمونه موردي ایران خودرو(
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 مقدمه
در  كشورهاي. باشند داشته حضور جهاني رقابت عرصه در خواهند مي كه است سازمانهايي در موفقيت مهم عوامل از يکي تکنولوژي

با  دوم.  برسند نتيجه به تا كنند، اختراع دوباره را چيز همه اينکه يکي. دارند حل راه دو هستند ها تکنولوژي از بسياري فاقد كه توسعه حال

حركت  صورت به تکنولوژي انتقال .دهند انتقال را خود مطلوب تکنولوژي و شوند معامله وارد دارند را آنها نياز مورد تکنولوژي كه كساني

)صالحي و .ديگر كشور به كشوري از سازمان، به دانشگاه از ديگري، به سازمان يک از مثال. شود مي تعريف ديگر مکان به مکان يک از تکنولوژي

 .(8811عمل نيک،

ت و خدمات خود به اين فناوري ها با توجه به پيشرفت تکنولوژي در شاخه هاي مختلف، صنايع براي باال بردن سطح كيفيت محصوال

م متوسل مي شوند كه اين امر مي تواند فوايد زيادي را در بر داشته اشد. صنعت خودروسازي در ايران جزو بزرگترين و مهمترين صنايع كشور ه

و در ايران و خاورميانه ميباشد كه از لحاظ نيروي انساني و هم بازار بسيار مهم ان است . شركت ايران خودرو بزرگترين واحد توليد كننده خودر

داراي تنوع خودرو زياد و همچنين پيمان هاي همکاري با شركت هاي خارجي از نقاط مختلف جهان مي باشد. اما تجربه ي اين شركت در چند 

د و حتي قاره خود از دهه گذشته نشان ميدهد كه فناوري هاي وارد شده از طريق اين شركت هت عمال فناوري هايي است كه در كشورهاي خو

دور خارج شده اند به طور مثال مي توان از شركت پژوه فرانسه نام برد كه يکي از بزرگترين شركاي تجاري ايران خودرو مي باشد و فناوري 

اينکه اين كشورها ديگر در كشور فرانسه توليد نمي شوند و يا  602و يا پژو  504محصوالتي كه در سالهاي گذشته وارد ايران كرده مانند پژو 

ليد اين فناوري را بصورت ناقص وارد انتقال مي دهند كه در اين بين مي تواند از شركت سيتروئن و ماشين زانتيا نام برد كه با شروع تحريم ها تو

شور مشکالت ايجاد شده نوع از ماشين به دليل عدم توانايي در توليد قطعه اي كوچک متوقف شد.از ديگر معايب انتقال تکنولوزي از خارج از ك

و يا  توسط تحريم هاست به اين ترتيب كه وابستگي به خارج از كشور با ايجاد يک تحريم جديد امکان توقف توليد ماشين براي ايرانخودور را دارد

كه اين امر موجب اينکه براي رسيدن به سطح تکنولوژي موجود اين شركت بايد از پاييه شروع كند كه مدت زمان زيادي طول خواهد كشيد 

 نارضايتي مشتريان و كاهش وفاداري آنان ميگردد.لذا بهترين مکان براي انتقال تکنولوزي به شركت ايران خودرو دانشگاه ها ميباشند كه هم

اوري از دانشگاه به داراي اساتيد و نخبگان هستند و هم امکانات كاملي دارند كه ايران خودرو مي تواند از آن ها استفاده نمايد.براي انتقال فن

ر صنعت از مديريت دانش مي توان استفاده كه در دو جنبه تحقيق و توسعه براي ايجاد فناوري در دانشگاه و همچنين انتقال و بومي سازي آن د

 ايران خودرو كارايي دارد.

 

 از دیدگاه صاحبنظران مدیریت دانش
،كه در اين جا برخي از تعاريف اند، به تعريف مديريت دانش پرداختهاگونگوناز ديدگاه هاي  و صاحبنظران مديريت دانش،نويسندگان 

 مطرح شده را مي آوريم: 

خود را اداره مي كند كه شامل چگونگي جمع آوري،  يروش هايي است كه سازمان، دارايي هاي دانش مديريت دانش، شامل همه: 8رابيتز

 .د دانش استذخيره سازي، انتقال، بکارگيري، به روز سازي و ايجا

مديريت دانش، تالشي براي آشکار كردن دارايي پنهان در ذهن اعضاء و تبديل اين دارايي به دارايي سازماني است تا  :6الري پروساک

 (6084و ديگران، 8.)پيرر گانگونهمه كاركنان سازمان به آن دسترسي داشته باشند

به شکلي كه معلومات كاركنان را  ؛خالصه كردن دارايي اطالعات است عمليات كشف، سازماندهي و ،: مديريت دانش5داونپورتتام  

 .بهبود بخشد

مديريت دانش عبارت است از ايجاد ارزش از دارايي هاي پنهان شركت. زماني اين هدف تأمين مي شود كه بتوانيم  :4هوبرت سنت آنگو

تبادل و گردآوري دانش، توانا باشند. اين امر مستلزم آن است كه براي توانايي هاي سازماني و فردي را به گونه اي پرورش دهيم كه در ايجاد، 

 (2،6001)آبل.افراد بشر، ارزشي باال قائل شويم
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مند كشف، انتخاب، گونه تعريف مي كند: مديريت دانش، فرايند سيستماتيک و نظام مديريت تگزاس، مديريت دانش را اين دانشکده

مورد عالقه اش بهبود مي بخشد. مديريت دانش به سازمان  است؛ به گونه اي كه شناخت افراد را در حوزه اطالعات سازماندهي، تلخيص و ارائه

كند تا بتواند  ذخيره سازي و استفاده از دانش متمركز ،تا از تجارب خود، شناخت و بينش بدست آورد و فعاليت خود را بر كسب كمک مي كند

ي راهبردي و تصميم گيري از اين دانش بهره گيرد. مديريت دانش نه تنها از زوال دارايي هاي فکري و در حل مشکالت، آموزش پويا، برنامه ريز

 .(6085)شريفيان و ديگران،مغزي جلوگيري مي كند، بلکه به طور مداوم بر اين ثروت مي افزايد.

 

 مفهوم دانش
 تفاوت قائل شويم. «دانش»و  «اطالعات» ،«داده»قبل از توضيح مفهوم دانش، الزم است كه بين 

ها از هر نوع قضاوت، تفسير ومبناي قابل اتکا براي اقدام داده رشته واقعيت هاي مجرد در مورد رويدادها هستند.« هاداده» داده ها:

 روند.ضروري براي خلق دانش به شمار مي ها براي سازمان ها اهميت زيادي دارند، چراكه مواد اوليهمناسب تهي هستند. داده

هايي تغيير دهنده باشد. داشتن ارتباط و دار هستند. اطالعات بايد متضمن آگاهي و حاوي دادهها، معنياطالعات: اطالعات برخالف داده

و مفهوم خاصي به آنها ببخشد. با افزودن  ها، معني آن شوند كه ارائه دهندهها زماني به اطالعات تبديل ميهدف، ويژگي اطالعات است. داده

 كنيم.ها، در واقع آنها را به اطالعات تبديل ميزش به دادهار

ها كه از طريق قوانين، فرايندها اي است از دادهدانش تركيب سازمان يافته. گيرندها ريشه ميدانش از اطالعات و اطالعات از داده دانش:

تلقي  كه از فکر پديد آمده است و بدون آن اطالعات و دادهو عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت ديگر، دانش معنا ومفهومي است 

رود. دانش، در ذهن دانشور به وجود آمده و به كار مي. شوندشود. تنها از طريق اين مفهوم است كه اطالعات حيات يافته و به دانش تبديل ميمي

  شود.ي، فرايندهاي سازماني، اعمال و هنجارها مجسم ميهاي كاردانش در سازمان ها نه تنها در مدارک و ذخاير دانش، بلکه در رويه

داده ها به خودي خود عاري از مفهوم بوده و شامل مشاهدات، حقايق يا اعداد هستند. وقتي كه داده ها به منظور خاصي سازماندهي 

اختن الگوها و گرايشات نهان مورد تحليل شده و در يک متن قرار مي گيرند، تبديل به اطالعات مي شوند. هنگامي كه اطالعات براي آشکار س

 .(6085قرار مي گيرد به دانش تبديل مي شود.)پاک باز و ديگران،

 

 و انواع آن دانش سازمانی
است كه سازمان را در  دانش سازمانيبه ارائه خدمات و محصوالت مي پردازد. اين  دانشوسيله اين ه است كه ب دانشهر سازمان داراي 

 ه مي دارد و بقاي آن را تضمين مي كند.بازار رقابتي نگ

هاي شخصي شکل مي گيرد. دانش مي تواند  دانشسازماني از  دانشجايي كه هر سازمان متشکل از مجموعه افراد است، پس  از آن

... يافت شود كه با ناميده مي شود. همچنين دانش مي تواند در فرآيندها، قوانين، سيستم هاي كاري و  «دانش شخصي»متصل به افراد باشد كه 

 (6004)ايراني و ديگران،شناخته مي شود. «دانش گروهي»نام 

 هاي زير موجود باشد: دانش در هر سازمان مي تواند به شکل

شامل دانش خود محصول و نحوه توليد آن مي باشد. دانش خود محصول به معني رفع مشکالت ناشي از استفاده از  دانش محصول:

ش نحوه توليد به معني بهترين و مقرون به صرفه ترين روش توليد محصول مي باشد. اين نوع دانش، ساخت يافته و درون محصول مي باشد و دان

 سازماني مي باشد.

دانش افراد فعال در سازمان كه باعث شکل گيري محصوالت و خدمات آن سازمان مي شود. بيشترين فعاليت  دانش متخصصان:

 ستخراج، مستند سازي و قابل استفاده مجدد نمودن اين نوع دانش مي باشد.ها در مديريت دانش، ا سازمان

براي رسيدن به اهداف سازماني است. اين نوع دانش يک  كاركنانشامل تمام قوانين و فرآيندها و ابزارهاي مديريت  دانش رهبري:

 دانش دروني است كه معموال توسط افراد سطح اول هر سازمان تعيين مي گردند.

اين نوع دانش شامل برداشت هايي است كه از يک محيط مي توان داشت. اين نوع دانش به سختي به شکلي خارجي  محيطی: دانش

 (6008)كينگ،مي شود و عموما دانش دروني است. مشاهده
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 .تصويري كه از يک سازمان و يا مجموعه در اذهان شکل مي گيرد، دانش اجتماعي است دانش اجتماعی:

شوند. تحقيقات شناخته مي يا پنهان و ضمني يا آشکار دارد كه به عنوان دانش صريح وجود سازمان ها دو نوع دانش در ،راز ديدگاه ديگ

است كه وضوح كافي براي  آشکار، دانشي دانش است ضمنيو  پنهانمابقي  ٪10و  صريحآشکار و  دانش ٪60دهد كه تنها بسياري نشان مي

اما دانش  باشدهاي مدون سازماني و ساير مستندات مشابه مي ، كتاب، مقاله، سخنراني، روشدانشنوع از مصاديق اين  درک آن وجود دارد.

 .(6002)ييلماز،هاي فرهنگي جوامع گوناگون مستتر يافت. هاي سازمان و نيز در اندوختهها، رويهدرون اذهان انسان مي توان را ضمني

شود گيرد، در حالي كه دانش صريح بيشتر به دانشي اطالق مياختي و تجربي قرار ميدانش ضمني معموالً در قلمرو دانش شخصي، شن

در تمايز ميان  2دارد. دانش صريح به طور معمول هم به خوبي قابل ثبت است و هم قابل دسترسي است. پوالني يترعقالني و تري عينيكه جنبه

ها دشوار گويد كه بيان كردن دانش ضمني با واژهاو در اصل چنين مي«. آوريم، بدانيمكه به زبان مي توانيم بيش از آنمي»گويد: دو دانش مي

 است. 

دانش آشکار به راحتي قابل پردازش كامپيوتري، انتقال الکترونيکي و ذخيره سازي در پايگاه هاي اطالعاتي است؛ ولي ماهيت ذهني و 

ق منطقي و ساختارمند بسيار مشکل مي سازد. براي اينکه دانش ضمني در حسي دانش ضمني، پردازش و انتقال دانش كسب شده را از طر

عباسيان,  &)خدايي  .بايد آن دانش به كلمات يا اعدادي تبديل شوند كه براي هر كس قابل درک و فهم است سازمان انتقال و گسترش يابد،

8811). 

 

 مدیریت دانش پياده سازي مدل هاي

 مدل هاي با آشنايي ضمن تا است بنابراين الزم نيست، موجود باشد همگان توافق مورد كه دانشي مديريت مدل تاكنون كه آن جا از

 نخست، فوق، هدف به دستيابي فصل براي در اين .جست بهره هاآن از نظر، مورد با موضوع متناسب و مورد برحسب زمينه، اين در شده ارائه

 نسبتا مدل بر دو تمركز با مدل، چندين سپس، شود؛مي معرفي دانش، مديريت اده سازيمدل هاي پي با در رابطه شده ارايه هاي بندي دسته

ادامه مي يابد. در بخش پاياني  فصل اين مطالب دارند، بيشتري كاربرد و دهند مي قرار بررسي مورد دانش را مديريت مختلف، ديد دو از كه كامل

 ار مي گيرند.هاي معماري مديريت دانش مورد بررسي قراين فصل، مدل

 محتوايي نظر از آن ها بيشتر اند كهداده ارايه دانش مديريت سازيفرآيند پياده زمينه در را هاييمدل نويسندگان از بسياري تاكنون

 .(6004)هانگ و ديگران،.هستند داراي مراحل متفاوتي اما يکديگرند مشابه تقريبا

 

 8هيسيگ مدل

 است: شده تشکيل رفرآيند زي چهار از(2000) هيسيگ  مدل

 ارتباط ساختن و هاايده بين ارتباط ايجاد ،قابليت اين در .گرددميبر ارتباط و ايجاد يادگيري توانايي به امر اين :ایجاد دانش .8

 .است برخوردار كليدي اهميت از ،ديگر موضوعات با متقاطع هاي

 امکان كه اييافته سازمان ذخيره قابليت ،آن طريق از كه است دانش مديريت نياز مورد عنصر دومين عنوان به :دانش ذخيره .6

 در .آيد مي وجود به ،شود مي فراهم دانش موثر تسهيم و ديگر كاركنان براي به اطالعات دسترسي ،اطالعات سريع جستجوي

 .شود ذخيره همگان استفاده براي آساني به الزم هاي بايد، دانش سيستم اين

 ،مشترک اهداف كردن دنبال در جهت همکاران عنوان به افراد آن در كه جمعي همکاري يک توسعه به فرآيند اين نشر دانش: .8

 .كند مي اند،كمکوابسته يکديگر به فعاليت هايشان در و داشته هم به پيوستگي احساس

 ميسر جديد دانش عيني توسط كاربرد بيشتر ،دانش ايجاد كه مي شود آغاز ايده اين از فرآيند، چهارمين بردن دانش: بکار .5

 .(8811يزداني,  &)ساعدي  .كند مي تکميل را مديريت دانش مركزي فرايند دايره ،عنصر اين ،است

 
 

                                                           
7 Pulani 
8 Hicks 
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 9الروي مك مدل

 عمر نام دوره با فکري چوب چهار ،براي مديريت دانش (2002)80دانش مديريت المللي بين كنسرسيوم اعضاي ديگر همکاري با وي

 اينکه از پس تنها دانش» :است شده تاكيد نيز ديگري مهم نکته بر  (1995)88تاكوچي و نظريه نوناكا بر عالوه آن، در كه كرده تعريف دانش

 يعني فرايند دو به را دانش ايجاد فرايند «الروي مک»بنابراين «. نمود تسهيم كدگذاري يا ،مهار را آن توان مي آن از بعد و دارد وجود ،شد توليد

 مي كند: قسيمت دانش پيوسته كردن و دانش توليد

 دانش ارزيابي و اطالعات و دانش گروهي، كسب يادگيري وسيله به كه است جديد دانش سازماني خلق فرايند دانش: توليد .8

 .است يادگيري سازماني مترادف فرايند اين .گيردمي انجام

فعاليت  عمل اين .گيردمي جامكنند، ان تجويز مي را دانش تسهيم و اشاعه كه ها فعاليت برخي طريق از دانش: کردن پيوسته .6

برقراري  كه موجب اجتماعي هاي فعاليت ديگر و وغيره، جستجو، تدريس، تسهيم برنامه طريق از دانش اشاعه قبيل از هايي

 .(8812)شهبازي،.شود مي شامل گردد را مي ارتباط
 

 12من مدل بك
 :است داده پيشنهاد دانش مديريت فرآيند براي را زير مرحله هشت(1999) من بک

 .دانش قلمرو ،استراتژيک منبع ،دروني هاي صالحيت تعيين شناسایی: .8

 .موجود دانش كردن رسمي :تسخير .6

 .ناسازگار هايدانش رفع دقت دانش، و دانش، ارزش ارتباط تعيين انتخاب: .8

 .دانش الگوهاي انواع با دانش مخزن در شده يکي حافظه معرفي ذخيره: .5

 .ها گروه ميان در دانش مساعي و تشريک كار و عالقه پايه بر خودكار طور به نندگانك استفاده براي دانش توزيع پخش: .4

 و شغل مددكاري و كار و پشتيباني كردن خودكار ،مسائل حل ،ها گيري تصميم در دانش استفاده از و بازيافتن :بردن بکار .2

 .آموزش

 .قخال فکر و كار كردن تجربه ،تحقيقات حين در جديد دانش توليد :ایجاد .2

 (6008)جوهانسن و ديگران،.خدمات و قالب محصوالت در بازار به جديد دانش كردن عرضه و توسعه ،معامله و فروش  تجارت: .1

 7Cمدل 

                                                           
9 Mark McElroy 
10 Knowledge Management Consortium International (KMCI) 
11 Nonaka&Takeuchi 
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 به مدل اين اجزاي .است گرفته لقب 7C مدل ،رو اين از و شده است بنا است C آن ها  اول حرف كه واژه هفت مبناي بر مدل اين

 .(6004)شانکار و گوپتا،.است نشان داده شده 8 شکل در يک هر شرح همراه

 

 

 13تاکوچی و نوناکا مدل
 توسط آشکار و دانش پنهان دانش مفهوم .اند دانش داشته مديريت مباني بر بسياري تاثير تاكوچي و نوناكا مديريت، محققان ژاپني

 آشکار و پنهان هاي شکل همگرايي بين به توجه ، بابندي تقسيم اين در .است شده معرفي سازماني يادگيري ريزي نظريه طرح براي  نوناكا

 .است شده خودشان معروف نام به كه اندكرده گذاريپايه را مدلي دانش، آنان

 نيز و يکديگر به آنها تبديل نحوه داشته، به نهان مبذول آشکار و دانش نوع دو بر را خود تمركز ،پيشين مدل هاي خالف بر مدل اين

 چگونگي و دانش دو اين و تبديل استفاده پويا، نحوه مدل اين دارد. در سازماني توجه و گروهي ،سطوح فردي تمامي در آن ايجاد چگونگي

فرآيندي مستمر فرض شده است.)نوناكا و   6شماره شکل مارپيچي)حلزوني( مطابق حركت صورت به ،زمينه اين در دانش مديريت

 (8114تاكوچي،

 

 

 

 

                                                           
13 Nonaka&Takeuchi 

 ايجاد

Create 

 ،رانايجاد و تفاهم جديد با كار با همکا

 مشتريان و موسسات بيروني

 تسخير

Capture 
 تعيين ايده هاي بهتر و مستند نمودن آنان

 بسط

Contribute 

تسهيم ايده هاي خود براي 

 كمک به ديگران

 همکاري

Collaborate 
 تبادل دانش در سطح عمومي

 صرف كردنم

Consume 
 دانش جمعي براي آنچه كه بايد انجام دهيم ازاستفاده 

 ارتباطه، مبادل

Communicate 
كمک به ديگران براي توجه به دانش و فايده دانش خارجي 

 و بيروني كه ارزش فراگيري دارد

 فرهنگ

Culture 
 بسط فرهنگ تسهيم دانش در تمامي سازمان

 7C مدل -1 شکل
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 یتاکوچ و نوناکا دانش تیریمد یحلزون مدل -2 شکل

 

 سازماني، مي دانش توليد فرآيند بنابراين، .دانش هستند آورنده وجود افراد، به تنها كه است اين بر مذكور، فرض تفکر در همچنين

 .هدايت شود و اي، تقويتشده سازماندهي به طور افراد، توسط شده ايجاد آن، دانش در كه مستمر باشد فرآيندي عنوان به بايست

 شود:مي انجام سازمان گوناگون سطوح دانش، در نوع دو اين انتقال )تبديل( براي زير تاكوچي مراحل و نوناكا مدل مدل پايه بر

 ،افراد ميان بايد فرآيند اين موثر انجام ديگر، براي فرد به فرد يک نامشهود دانش انتقال پنهان(: به پنهان(نمودن اجتماعی .8

 نشست .شود مي ميسر همکاري و اجتماعي هاي نظريه از استفاده با ايجاد شود. كه گروهي كار توانايي و مشترک هنگفر

 دهد.  رخ تواند مي پنهان دانش اشتراک آن در كه است، كند، فعاليتيمي بحث آن داده، درباره توضيح را تجربيات كه گروهي

 قالب در را خود دانش تواند مي فرد حالت اين مشهود. در دانش به امشهودن دانش تبديل آشکار(: به سازي )نهان بيرونی .6

 از برداشت يا پرسش ها به پاسخ گروه، در يک گفتگوهاي ميان دهد ارايه آموزشي به ديگران منظم، سمينار،كارگاه مطالب

 .دهدمي رخ آنها در تبديل از نوع اين كه هستند معمولي فعاليت هاي رخدادها، از جمله

 ذخيره و گروهي آشکار دانش سمت فردي، به آشکار دانش مرحله، حركت، از اين در آشکار(: به آشکار(کردن برقرار يوندپ .8

آن  دنبال شده، به فراهم گروه طريق از مسائل حل موجود، امکان دانش از به استفاده توجه با و پذيرد مي صورت آن سازي

 .يابد مي دانش، توسعه

 گذراندن همچنين .شود سازمان، نهادينه مي در آمده دست به آشکار دانش مرحله، اين در نهان(: به سازي)آشکار درونی .5

 )موجود آشکار دانش از جديد پنهان دانش )كسب دارد پي در نيز شخصي را جديد ضمني دانش افراد، آفرينش براي مرحله اين

 .(6005)وونگ و اسپينوال،
 

 تکنولوژي انتقال و تکنولوژي
 به تا دهند مي تشکيل را آن هاي ورودي فرايندها و مهارتها ، تخصصها ، ( پنهان و )آشکار دانش از تركيبي كه است ستميسي تکنولوژي

و  85،6000وناهار 8111.)رابينز، يابد افزايش شركت هاي توانمندي كار و كساب و بازاريابي ماديريت ، عمليات ، توليد ، ادراكات آن وسيله

 (6004،و گاليوان 6000ناهار،

                                                           
14 Nahar 

 اجتماعي كردن

 آشکارسازي

 كردن دروني

 دانش پنهان فرد                    دانش آشکار فرد

 

 

 دانش پنهان جمعي                    دانش آشکار جمعي

 كردن پيوند برقرار
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 اين كه بودند اعتقاد اين بر محققان.  باشد مي فيزيکي مصنوعات حركت به نسبت پيشرفته فرآيند و يادگيري تکنولوژي انتقال

 مانند نيز دانشگاهيان. هستند فرآيند دهنده تشکيل اصلي هاي فعاليت كه پيامدها و مناسب بستر ارتباطات، ظرفيت،: دارد اصلي بعد فرآيندچهار

 باشد يافته توسعه دانش مديريت براي بستر كه شود مي مديريت آميز موفقيت صورت به هوشي توانايي هنگامي كردند پيشنهاد نمشاورا

 .(6086و وو ، 8111و ديگران، 84)استنکامپ,

 .است كارده ايجاد را دانش از زيادي حجم انتقال و ويرايش سازي، ذخيره امکان اطالعات تکنولوژي توسعه مشخصأ

 :كرد تقسيم عمده بخش سه به توان مي را آنها كه است اي پيوسته و مراحل گوناگون داراي تکنولوژي انتقال دفرآين

 تکنولوژي؛ كسب و انتخاب .8

 تکنولوژي؛ جذب و كاربرد انطباق، .6

 .تکنولوژي انتشار و توسعه .8

 و زمان هر در تکنولوژي انتقال هاي طرح براي دسترسي اين همانگونه. است گيري تصميم نيازمند مقاطعي در فوق مراحل از يک هر

 تکنولوژي وسيله به جغرافيايي و زماني فاصله موانع تا شده باعث گذشته دهه دو در علمي آوردهاي و دست تحقيقات. است شده تسهيل مکان

 از كشورهاي تکنولوژي انكنندگ تامين بين دانش جريان تقسيم و هماهنگي ، همکاري همچنين و باشند حذف قابل به راحتي ارتباطي هاي

 آمد، وجود به پويا انتقال تکنولوژي دانش ذخيره كه هنگامي.  كند مي تسهيل را توسعه حال در كشورهاي در تکنولوژي گيرندگان و صنعتي

 .(6080مي باشند.)وانگ و ژنگف ذينفع كه دهد قرار افرادي از دسته آن دسترس در را آن تواند مي تکنولوژي كننده تأمين

 هاي فعاليت .پردازش شود تواند مي افراد دانش تکنولوژي، انتقال فرآيند فعاليتهاي كردن اجرا زمان در اطالعات تکنولوژي از استفاده با

 : است زير موارد شامل گردد مي دانش پيوستگي و دانش در مديريت تسهيل موجاب كه  تکنولوژي المللي بين انتقال فرآيند عمومي

 تکنولوژي انتقال براي المللي بين بازار در تحقيقات 

 تکنولوژي كننده دريافت يک انتخاب 

 تکنولوژي پذيرنده تکنولوژيکال نيازهاي شناخت 

 آن انتقال منظور به مناسب تکنولوژي انتخاب 

 قرارداد و مذاكره 

 تکنولوژي انتقال پروژه ماموريت انجام 

 ،(6080ا و ديگران،، هيرر8111و بهرنز، 82،8110و كاپلينسکي 8114ارزيابي)مايلز. 

 

 دانش مدیریت و تکنولوژي انتقال
نظام  ارتباطات فيزيکي و منطقي فرآيندهاي شامل مركب متنوع پديده يک تکنولوژي عبارتي به. است متعدد تعاريف داراي تکنولوژي

 شده مجسم ( ها تکنسين يا دانش مهندسين نظير ) انساني مخلوقات يا ( ابزارها و ها ماشين نظير فيزيکي) اشياء در كه نظام مند هدفمند و مند

 چگونه دانستن منطقي فرآيندهاي. است ارتباط در فرآيند توليد يا هاي تکنولوژي در فيزيکي فرآيندهاي با شده گرفته بکار دانش. باشد مي اند،

 ماشين يا ابزارها از بردن سود و نگهداري و تعمير اندازي، راه نصب، چگونگي و تخصصهاي مهارتها كه اگرچه.  باشد مي ماشين يک انداختن راه

 .(82،8111،8118)العبيدي شوند مي محسوب مهارت پيشرفته يا چگونگي دانش نيز آالت

 و قطعات ديجيتال( مثال عنوان به فيزيکي )اجزاء فيزيکي فرآيندهاي با مرتبط دانش انتقال مستلزم تکنولوژي انتقال موارد بيشتر در

 (6008)نوكا، گردد مي تقسيم و آشکار نهفته دانش دسته دو به دانش. است آنها اندازي راه با مرتبط پيشرفته مهارت يا چگونگي دانش همچنين

 تر ساده نسبتاً صريح دانش.  مي،شود اطالق ديگر موارد و خصوصيات ، هما دياگرام ، ها طراحي ، تفصيلي هاي طرح به صريح يا آشکار دانش

 صورتي در.  (8112)آنتونلي، گردد مي منتقل ديگران به بيشتري با سهولت اطالعات تکنولوژي حمايت با بنابراين و گردد مي بندي كد يا تدوين

 مفهوم كه بود كسي اولين (8122و 8126) پالني.  نيست شده تدوين سازمانها در كه اصوال اين هم و گردد مي تدوين مشکل هم نهفته دانش كه

)بيشاپ و  كه كرد مشخص دانيم، آنتولي مي گوييم، مي آنچه از بيشتر كه ما بود آن زمينه اين در وي ه معروفجمل.  كرد معرفي را نهفته دانش

                                                           
15 Steenkamp 
16 Kpalinsky 
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صريح  دانش انتقال براي آن از ما عموماً ، دارد نهفته دانش انتقال براي محدودي ظرفيت اطالعات تکنولوژي كه دليل اين به (6088ديگران،

.  هستيم ارتباط در دسته بندي از نوع اين با بيشتر تحقيق اين در ما اما است شده بندي دسته نيز ديگري يروشها به دانش.  كنيم مي استفاده

 .هستيم ارتباط در ونهان آشکار نوع دو هر با از تحقيق نوع اين در ما اما دارند كار و سر آشکار دانش مديريت با اطالعات فناوري محققين عموماً

 

 فرضيه هاي تحقيق
 .ديريت دانش و توانمندي فناوري انتقال يافته از دانشگاه به شركت ايران خودرو رابطه وجود داردبين م .8

 .بين مديريت دانش و دروني سازي فناوري انتقال يافت از دانشگاه به ايران خودرو رابطه وجود دارد .6

 .ابطه وجود داردبين مديريت دانش و اجتماعي سازي فناوري انتقال يافت از دانشگاه به ايران خودرو ر .8

 .بين مديريت دانش و همکاري كردن براي انتقال فناوري از دانشگاه به ايران خودرو رابطه وجود دارد .5

 .بين مديريت دانش و بسط دانش براي انتقال فناوري از دانشگاه به ايران خودرو رابطه وجود دارد .4

 .فناوري رابطه وجود داردبين مديريت دانش و ارتباط بين دانشگاه و ايران خودو براي انتقال  .2

 

 مدل مفهومی تحقيق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقيق
 جزء سازمان عملکرد بر آن تأثير و دانشدر انتقال تکنولوژي از دانشگاه به صنعت مديريت  كاربرد دليل به هدف حيث از پژوهش اين

 مي مقطعي پيمايشي تحقيق يک تحقيق، اين تحقيق توصيفي، نوع مورد در اما است توصيفي ها داده گردآوري نحوه نظر از و تحقيقات كاربردي

 جامعه آماري اين پژوهش كاركنان بخش تحقيق و توسعه شركت ايران خودرو مي باشد. .باشد

 

 روش نمونه گيري
تعداد كل  در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است.براي تعيين تعداد نمونه براساس جدول دمورگان چون

 نفر مي باشد. 82نفر مي باشد تعداد نمونه اين تحقيق برابر با  56كاركنان بخش تحقيق و توسعه  برابر با 

 

 مدیریت دانش

 توانمندي فناوري

 توانمندي دانشی :

 دروني سازي

 اجتماعي سازي

 همکاري

 ارتباط

 بسط دانش

 

 

 انتقال فناوري
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 روش جمع آوري داده ها
در اين پژوهش جهت ارائه الگويي جهت بکارگيري مديريت دانش و تأثير آن بر انتقال تکنولوژي از روشهاي ذيل جهت گرد آوي اطالعات 

 خواهد شد:استفاده 

 اي: مطالعه اسنادي و کتابخانه -الف
ها و مجالت ها، ژورنالها و پروژهها، گزارش طرحنامهها، پاياناي نظير كتابدر اين راستا، ابتدا بررسي جامعي در اسناد و منابع كتابخانه

 دست خواهد آمد. به علمي و پژوهشي صورت گرفت و اطالعات نسبتاً جامع و كاملي نسبت به موضوع مورد بررسي

 جستجو از طریق منابع الکترونيکی: -ب
هاي پژوهشي، مقاالت علمي در اين زمينه و همچنين ارتباطات با محقيقن مربوطه در ساير براي كسب اطالعات جديد و گسترده، يافته 

 كشورها از منابع الکترونيکي )اينترنت( استفاده گرديد. 

 مطالعه ميدانی:  -ج

گردد كه پس از تدوين پرسشنامه نهايي، براي نيز براي كسب اطالعات مورد نياز از ابزار پرسشنامه محقق ساخت استفاده مي در اين بخش

ها اقدام صورت حضوري، با ارائه توضيحي متخصر در رابطه با موضوع و اهداف تحقيق، نسبت به تکميل پرسشنامهها، بهپر كردن پرسشنامه

 .ها تکميل گرددهاي مختلف پرسشنامهها و گروهعي گرديد كه از طيفگرديد. در اين راستا س

 

 ابزار اندازه گيري
 در اين پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گيري استفاده شده است.

 

 روش تجزیه و تحليل
در سطح استنباطي، از آلفاي . شودفته ميهاي بهره گرها و آزمون فرضيهدر اين تحقيق از استنباط آماري مربوط براي تجزيه و تحليل داده

هاي جهت آزمون فرضيه همبستگيز آزمون اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن و ا از آزمون كولموگروفكرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه،

 تحقيق استفاده گرديده است.

 

 پایایی و روایی
د دانشگاه و همچنين پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ كه برابر روايي اين پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و اساتي

 است پس قابل قبول مي باشد.( اثبات شده است. 0,2مي باشد)چون بزرگتر از  0,215با 

 

 تجزیه و تحليل
 به ترتيب تشريح خواهند شد. تحليل آماري كه در اين مقاله انجام گرفته اند شامل تحليل توصيفي و تحليل استنباطي مي باشد كه
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 تحليل آماري توصيفی

 
 جدول آمار توصيفی -2جدول 

 درصد تعداد سن درصد تعداد مدرک درصد تعداد جنسيت

 88,88 5 سال 80تا6 0 0 پايين ترپلم و دي 12,88 88 مرد

 88,1 4 زن
 82,88 88 سال50تا 80 1,88 8 فوق ديپلم

 800 82 كل

 64 1 سال 40تا50 88,88 86 ليسانس سابقه

 4,42 6 سال4زير 

 80,42 80 سال به باال  40 41,88 68 فوق ليسانس و باالتر

 88,11 4 سال80تا4

 82,88 88 سال60تا80

سال به  60

 باال
82 55,55 

 800 82 كل 800 82 كل 800 82 كل

 

 تحليل استنباطی

 اسميرنوف – کولموگرف آزمون از ادهاستف با داده ها بودن نرمال فرض بررسی
 چون .نرمال غير يا است برخوردار توزيع نرمال از شده جمع آوري داده هاي كه شود مشخص بايد ابتدا آماري تکنيکهاي از استفاده براي

 نرمال غير صورت در و نمود استفاده پارامتريک ازآزمونهاي ميتوان فرضيه ها براي آزمون شده جمع آوري داده هاي توزيع بودن نرمال درصورت

 متغيرها از هريک مورد در اسميرنوف – كولموگروف آزمون از حاصل نتايج بررسي به مرحله اين در منظور بدين .ناپارامتريک از آزمونهاي بودن

 .ميکنيم انتخاب را تحقيق فرضيات سقم و صحت بررسي براي مناسب حاصل، آزمونهاي نتايج اساس بر و مي پردازيم مستقل و وابسته ي

 

 متغيرها بودن نرمال آزمون نتيجه -3جدول 

 نتيجه تاييد فرضيه مقدار خطا سطح معني داري عامل رديف

 نرمال است H0 0,04 0,225 توانمندي فناوري  .8

6.  
 نرمال است H0 0,04 0,254 دروني سازي

8.  
 نرمال است H0 0,04 0,245 اجتماعي سازي
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5.  
 نرمال است H0 0,04 0,412 همکاري

4.  
 نرمال است H0 0,04 0,282 ارتباط

2.  
 نرمال است H0 0,04 0,215 بسط دانش

 

 داراي متغيرها اين در نتيجه است 0,04 اخط مقدار از بزرگتر مؤلفه ها تمام براي معني داري سطح مقدار چون فوق جدول نتايج به توجه با

 .و از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي گردد .هستند نرمال توزيع

 

 تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه اول:

 .مديريت دانش بر توانمندي فناوري انتقال يافته از دانشگاه به شركت ايران خودرو تاثير دارد

 

 فناوري : نتایج آزمون همبستگی پيرسون  براي متغير توانمندي5جدول 

 نتيجه آزمون تعداد سطح معني داري rمقدار همبستگي پيرسون  متغير

 تاييد 82 0,000 0,226 فناوري توانمندي

 

 شود مي گرفته نتيجه و شده تحقيق تأييد فرضيه شود مي مالحظه و شده استفاده پيرسون پارامتري آزمون از اول فرضيه تحليل جهت         

 .دارد وجود داري معني و باالتر از متوسط رابطه مستقيم فناوري دارايي ها  عوامل مديريت دانش و توانمندي متغير دو بين

 

 تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه دوم :
 .مديريت دانش بر دروني سازي فناوري انتقال يافت از دانشگاه به ايران خودرو تاثير دارد

 

 سازي : نتایج آزمون همبستگی پيرسون  براي درونی 6جدول 

 نتيجه آزمون تعداد سطح معني داري rممقدار همبستگي پيرسون  متغير

 تاييد 82 0,000 0,212 سازي دروني

 

 شود مي گرفته نتيجه و شده تحقيق تأييد فرضيه شود مي مالحظه و شده استفاده پيرسون پارامتري آزمون از دوم فرضيه تحليل جهت        

 .دارد وجود داري معني و باالتر از متوسط دارايي ها  عوامل مديريت دانش و دروني سازي رابطه مستقيم متغير دو بين
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 فرضيه سوم : تجزیه و تحليل و آزمون

 .مديريت دانش بر اجتماعي سازي فناوري انتقال يافت از دانشگاه به ايران خودرو تاثير دارد

 
 سازي : نتایج آزمون همبستگی پيرسون  براي متغير اجتماعی 7جدول 

 نتيجه آزمون تعداد سطح معني داري rممقدار همبستگي پيرسون  متغير

 تاييد 82 0,000 0,415 سازي اجتماعي

 

 شود مي گرفته نتيجه و شده تحقيق تأييد فرضيه شود مي مالحظه و شده استفاده پيرسون پارامتري آزمون از سوم فرضيه تحليل جهت        

 دارد. وجود داري معني و باالتر از متوسط دارايي ها  عوامل مديريت دانش و اجتماعي سازي رابطه مستقيم متغير دو بين

 

 هارم :تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه چ
 .مديريت دانش بر همکاري كردن براي انتقال فناوري از دانشگاه به ايران خودرو تاثير دارد

 

 : نتایج آزمون همبستگی پيرسون  براي متغير همکاري 8جدول 

 نتيجه آزمون تعداد سطح معني داري rممقدار همبستگي پيرسون  متغير

 تاييد 82 0,000 0,452 همکاري

 

  شود مي گرفته نتيجه و شده تحقيق تأييد فرضيه شود مي مالحظه و شده استفاده پيرسون پارامتري آزمون از ارمچه فرضيه تحليل جهت       

 دارد. وجود داري معني و باالتر از متوسط رابطه مستقيم دارايي ها  عوامل مديريت دانش و همکاري متغير دو بين

 

 تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه پنجم :
 نشگاه به ايران خودرو تاثير دارد.ط دانش براي انتقال فناوري از دامديريت دانش بر بس

 

 دانش : نتایج آزمون همبستگی پيرسون  براي متغير بسط 9جدول 

 نتيجه آزمون تعداد سطح معني داري rممقدار همبستگي پيرسون  متغير

 تاييد 82 0,000 0,265 دانش بسط
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 شود مي گرفته نتيجه و شده تحقيق تأييد فرضيه شود مي مالحظه و شده استفاده پيرسون پارامتري آزمون از پنجم فرضيه تحليل جهت

 دارد. وجود داري معني و باالتر از متوسط رابطه مستقيم دانش دارايي ها  عوامل مديريت دانش و بسط متغير دو بين 

 

 تجزیه و تحليل و آزمون فرضيه ششم :
 .ران خودو براي انتقال فناوري تاثير داردمديريت دانش بر ارتباط بين دانشگاه و اي

 

 : نتایج آزمون همبستگی پيرسون  براي متغير ارتباط 11جدول 

 نتيجه آزمون تعداد سطح معني داري rممقدار همبستگي پيرسون  متغير

 تاييد 82 0,000 0,225 ارتباط

 شود مي گرفته نتيجه و شده تحقيق تأييد فرضيه شود مي مالحظه و شده استفاده پيرسون پارامتري آزمون از ششم فرضيه تحليل جهت

 دارد. وجود داري معني و باالتر از متوسط دارايي ها  عوامل مديريت دانش و ارتباط رابطه مستقيم متغير دو بين 
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 نتيجه گيري 
ده در دانشگاه ها و شركت ايران يافت هاي اين تحقيق نشان ميدهد كه مديريت دانش مي تواند به عنوان پلي براي انتقال فناوري ايجاد ش

خودرو عمل نمايد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد بين دروني سازي و توانمندي فناوري،اجتماعي سازي، همکاري، ارتباط و بسط دانش رابطه 

فاده از مديريت دانش به مثبت و مستقيم وجود دارد. در اين تحقيق تالش شده است كه فاصله بين تامين كننده فناوري و پذيرنده آن با است

 حداقل ممکن برسد. در موارد بسياري مشاهده شده است كه شركت هاي دريافت كننده فناوري نه تنها اين فاصله را به خوبي پر كرده اند بلکه

 پس از مدت كوتاهي تونسته اند در ان فناوري داراي خالقيت و نوآوري شوند.

 انتقال از بعد كه اين .نمود فراهم نظر مورد دانش جذب براي را زمينهها بايستي فناوري انتقال فرآيند از آشکار و نهفته دانش كسب براي

 و جزئيات شود سعي بايستي .دارد انتقال فرآيند از ما تعريفات و اوليه مأموريت به بستگي باشيم دانش از سطحي چه در داريم نظر در ما فناوري

 .پذيرد انجام موفقيت با فرآيند اين تا شده مهيا و بيني پيش انبارش و جذب جهت الزم ناتامکا گردد، تعريف پيش از دانش كسب زمان

 در دانش مديريت از همواره آن، دهنده انتقال و پذيرنده بين ما موجود فناورانه و دانشي فاصله كردن پر منظور به فناوري انتقال فرآيند

 مناسب، فناوري انتخاب كننده، وارد نيازهاي شناخت پذيري، امکان همچون مراحلي ارايد فناوري انتقال فرآيند .پذيرد  مي أثير ت انتقال

 مشترک فناوري پذيرنده مورد در هم و كننده أمين مورد در هم مراحل اين .باشد  مي ارزيابي و فناوري انتقال مأموريت انجام قرارداد، و مذاكره

مراحل انتقال فناوري مي توانند به كار گرفته شوند.اما تمركز اصلي مديريت دانش در اين  . هركدام از متغيرهاي مورد استفاده در يکي ازاست

 مقاله بر روي بومي سازي فناوري در شركت ايران خودرو مي باشد .
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