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  :صنعت ـ الزامات اساسي تعامل دانشگاه

  با رويكرد مديريت دانش

 

1رضوان حسينقلي زاده
   

  

صنعت با رويكرد مبتني بر مديريت دانش ـ  بررسي الزامات اساسي تعامل بين دانشگاه پژوهشهدف اصلي اين  :چكيده

هاي مورد گردآوري داده. بهره گرفته شد براي دستيابي به اين هدف از روش پژوهش موردي .بودهاي مهندسي رشته در

  دست آمده از تحليلهنظر به نتايج ب. و پرسشنامه در جامعه آماري مورد مطالعه صورت گرفت نياز از طريق مصاحبه

  طور مستقيم وهدست آمده، الزامات اساسي تعامل دانشگاه و صنعت متناظر با شرايط علّي گرفته شد كه به هاي بداده

اين . شودصنعت موثرند و منشأ فعاليت دانشگاهيان در ارتباط با صنعت مي ـ گيري ارتباط دانشگاهدر شكلواسطه بي

درك سودمندي دانش، درك ضرورت دانش، هدفگذاري دانش، ارزشگذاري دانش، پيوستگي دانش، : ند ازاالزامات عبارت

ها در جامعه آماري نشان داد لفهؤرسي كمي اين مبر. ريسك پذيري، تناسب دانش، يادگيري در حين عمل و زبان مشترك

كه ضرورت و سودمندي ادراك شده از دانش، زبان مشترك، يادگيري در حين عمل، ارزشگذاري، ريسك پذيري، 

دانش و هدفگذاري دانش به ترتيب بيشترين ميزان را در جامعه آماري مورد مطالعه به خود  پيوستگي دانش، تناسب

  .اختصاص دادند

  

هاي مهندسي،  صنعت، رشته ـ مديريت دانش، ارتباط دانشگاه :كليدي هاي اژهو

  .الزامات اساسي
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 مقدمه .1

تا  است ظهور عصر اطالعات و ارتباطات و تأثير آن بر روند خلق دانش و توسعه فناوري باعث شده

ليد عنوان يك مزيت نسبي به سمت توتوسعه ملي به سرعت از وابستگي صرف به منابع طبيعي به

توانمندي . ]1[دانش و فناوري براي ايجاد مزيت رقابتي پايدار و در نتيجه، خلق ثروت سوق داده شود 

  منظور به ثمربخش راهبردهاي طراحي در بنگاهها ظرفيت و كالن ساختارهاي ايجاد در دولتها

اين امر به  برداري از فرصتهاي موجود تابع قابليتها و توانمنديهاي علمي و فني كشور است وبهره

ثر علم، ؤكارگيري متوانمنديهاي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در توليد و توزيع و به شدت تحت تأثير

 از اين رو، دانشگاهها زماني در مسير خدمت به توسعه و پويايي كشور قرار. ]2[دانايي و فناوري است 

د و در راه تحقيق و پژوهش گيرند كه دانش و تخصص خود را در توليدات صنعتي متجلي سازنمي

  .     ]3[براي پاسخگويي به نيازهاي صنايع و نيازهاي جامعه گامهاي جدي بردارند

هاي مهندسي كه هرچند نشان از به رغم افزايش كمي توليدات علمي دانشگاهي، به ويژه در رشته

يدات علمي در اين هنوز توازن مناسبي بين تول ،ظرفيتهاي نسبتاً باالي دانش مهندسي كشور دارد

  مهندسي و ـ هاي فنيانباشتگي دانش مهندسي در دانشكده. بخش با نيازهاي كشور وجود ندارد

آن در بخشهاي صنعتي و توليدي كشور و اثربخش نبودن كيفيت دانش توليد شده در به كار نبستن 

ناتواني و . ش داردها، حكايت از ضعف اساسي مديريت دانش در فرايند عرضه و تقاضاي داناين حوزه

از يك  ]5[سازي فعاليتهاي توليد، نشر و كاربست دانشناآگاهي جامعه دانشگاهي در كمك به بهينه

سازد، از سوي ديگر،  سو و ضعف تقاضاي دانش كه عمالً فعاليت نهادهاي علمي را با ركود مواجه مي

تباط نزديك بين دانشگاه و صنعت ار نبود .]6[سازد توسعه مبتني بر دانايي را با اختالل مواجه مي

 طوركلي حكايت از ناهمزماني علم و جامعه درطبق شواهد موجود گواهي بر اين ادعاست و اين ادعا به

چه بسا مشاركت مستقيم در زندگي اقتصادي هرگز هدف اصلي يك دانشگاه .]4[ايران دارد كشور

 .]7[كار شود  و قيق و دنياي كسباما اشتباه است كه مانع پيوند بين دنياي تح ،نخواهد بود

پژوهش را بر عهده دارند، بلكه مستقيماً در قبال  ياردانشگاهها نه تنها مسئوليت عرضه آموزش و اج

عالي در بررسي چالشهاي اساسي فرا روي آموزش) 1998(وبر  .]8[اندرشد اقتصادي جامعه نيز مسئول

عنوان يكي از رسالتهاي دانشگاه خاطرنشان پذيري بهكيد بر پاسخگويي و مسئوليتأدر هزاره سوم با ت

هاي هنگام ارائه برنامه ،نندكسازد كه دانشگاهها بايد با دقت بيشتري به ديدگاههاي جامعه توجه مي

پژوهشهاي جديد در برابر اين نيازها حساسيت بيشتري نشان دهند و اشتياق دادن تحصيلي يا انجام 

عالي از خود نشان دهند يا حتي در اين سسات آموزشؤدولت و ساير مبيشتري به مشاركت با صنعت، 

  .]9[كار رهبري را بر عهده بگيرند
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ثر آن در ارتباط بين دانشگاه و ؤ، طرح موضوع دانش و مديريت مطالب بيان شدهتوجه به م با

يربنايي هاي ز توان با نظر به مفروضه عنوان دو نهاد عرضه كننده و متقاضي دانش را ميصنعت به

اي ماهيت اجتماعي، فرايندي و زمينه. نظر قرار داد دمفهوم دانش، مديريت دانش و رويكردهاي آن م

يعني توليد دانش، كسب دانش،  ؛هاي زيربنايي راهبردهاي مديريت دانش دانش، بالطبع مفروضه

فرض اينكه دانش  در اين پارادايم، با. الشعاع قرار خواهد داد انتقال دانش و كاربست دانش را تحت

توان جداي  مديريت دانش را نيز نمي نظاماي اجتماعي است و خارج از آن قابل تعريف نيست، پديده

در اين صورت، . از عامالن اصلي توليد و كاربست دانش و كاركردهاي تعاملي آنها تعريف و طراحي كرد

رديابي آثار . كند انش معنا پيدا ميتعامل پويا بين دو نظام عرضه و تقاضاي دانش در معادله مديريت د

دانشگاههاي  ،اين تعامل و نقش دانشگاه در قبال جامعه در طول تاريخ حاكي از آن است كه امروزه

كه دانش  انشر دانش به اين معن ؛ يعنيآفرينيترين رسالت خود را دانشترين و اساسيمدرن مهم

كه ناظر بر انتقال دانش خلق شده در  ،جامعه خدمت بهنيز خلق شده از طريق تحقيق انتشار يابد و 

، )الگوي گيبونزي(سبك توليد دانش به شيوه جديد  .]10[كنند، معرفي مياستتر سطح جامعه وسيع

هاي مختلف كنفرانسها و  كيد بر مسئوليت اجتماعي دانشگاهها در بيانيهأمحوريت تناسب اجتماعي و ت

شيفت پارادايم در تعامل دانشگاه و صنعت با تكيه بر عالي حكايت از يك اي جهاني آموزشهنشست

اي و در اين رويكرد دانشگاه به عنوان عرضه كننده و توليد كننده دانش زمينه. رويكرد سيستمي دارد

رويكرد سيستمي تمام در . كند صنعت ايفاي نقش مي/ل واقعي جامعهئمتناسب با نيازها و مسا

گرهاي ش در ارتباطي پويا و تعاملي بين اين دو نهاد و واسطهدان چرخهفعاليتهاي مربوط به هدايت 

  .]12و  11[گيرد اين دو حلقه صورت مي

  

  مروري بر ادبيات پژوهش .2

ه مورد توجه بسياري از محققان بوده رتدبير راهبردهاي اساسي ارتباط بين دانشگاه و صنعت هموا

ثر و محدوديتهاي ؤيجاد همكاريهاي مبه طوركلي، مطالعات صورت گرفته بر دو محور روشهاي ا. است

؛ 1379؛ معتقد، 1383جهانگيريان، (عالي براي ايجاد ارتباط با صنعت متمركز شدند مراكز آموزش

؛ كارگر 1377؛ فهيمي و مداحي، 1382؛ صديق و اردشيري، 1382؛ كريميان اقبال، 1377منافي، 

؛ هداوند و 1382؛ سلجوقي، 1377؛ نقيان فشاركي، 1377؛ رضوي، 1377؛ رضايي، 1377راضي، 

؛ ابراهيمي 1387؛ باقري نژاد، 1386؛ فيوضات و تسليمي تهراني، 1382؛ قانعي راد،1387صادقيان،

؛ بهادري نژاد و 2005؛ نامپرسجايا و آيجل، 2002؛ اسكارتينگر و همكاران، 1386پور و همكاران، 

؛ هاشم نيا و 2003؛ پاويت، 2002- 2004؛ آدامز و همكاران، 2008؛ لوف و بروسترم، 1387نمكي، 

؛ سيگل و 2004؛ سيگل و فان،2001؛ واگو و همكاران، 2000؛ فلدمن و همكاران، 1388همكاران، 
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؛ 1388؛ قهرماني و ورهرامي، 1398؛ حسنقلي پور و همكاران، 2006؛ بونستورف، 2004همكاران،

رايطي كه در ايجاد و تقويت همكاري با نظر به مطالعات انجام شده، ش...). و 1388مهدي و همكاران، 

كارگيري دانش، فعال شدن هدرك فايده مندي دو نهاد از ب: ند ازاثر خواهند بود، عبارتؤاين دو نهاد م

واحدهاي تحقيق و توسعه در مراكز صنعتي، آموزش موازي در دانشگاه و صنعت، تجاري سازي دانش 

مالكيت (اعتماد و تعهد متقابل، حمايتهاي قانوني  پژوهشي، ـ هاي علمي فني استخراج شده از يافته

، ثبات اقتصادي و شرايط رقابتي، همسويي سياستهاي علمي و صنعتي در سطح كالن، ساختار )فكري

ثيرات أدهي و امتيازدهي و تپاداش نظام ، )مانند دفاتر ارتباط با صنعت و انتقال دانش(سازماني 

توان الزامات اساسي ارتباط دانشگاه و صنعت را  دبيات پژوهش ميبنابراين، با مروري بر ا. جهاني شدن

نشان  1كه در شكل  چنان ،با نظر به سازكارهاي مديريت دانش در همكاري بين دانشگران و كاربران

  .داده شده است، به تصوير كشيد

  

  
  

  استنتاج از ادبيات پژوهش ،الگوي مفهومي تحقيق: 1شكل

  

ترين الزامات تعامل بين شود كه مهمال مطرح ميؤمورد بحث اين س بنابراين، با نظر به مباحث

ال كلي، از منظر مديريت دانش ؤند؟ شايان ذكر است كه در پاسخ به اين سادانشگاه و صنعت كدام

در اين . رابطه بين توليد تا كاربست دانش به رابطه تعاملي بين دانشگاه و صنعت پرداخته شده است

هاي مهندسي و از منظر صنايع بر صنايع همكاري كننده با دانشكده گاه بر رشتهميان، در حوزه دانش

  . مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد متمركز شده است
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  روش پژوهش .3

استفاده  1منظور مطالعه الزامات تعامل دانشگاه و صنعت از روش پژوهش مورديدر اين پژوهش به

ه نخست، به نظر رسيد كه اين امر از منظر مطالعه نظر به ماهيت اكتشافي بودن پژوهش در مرحل. شد

گردآوري و تحليل  براي ،براي اين منظور. استكامالً موجه  ،]13[موردي كه جنبه اكتشافي دارد 

  دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد. شدها تركيبي از روشهاي كيفي و كمي استفاده  داده

گيري هدفمند نمونه گيري افراد مورد مشاهده از روشونهبراي نم وپژوهش انتخاب » مورد«عنوان به

نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي و مديران صنايع مرتبط  31با  ،در مجموع. استفاده شد

  منظور گردآوريبه. عنوان مطّلعان كليدي شناخته شدند، مصاحبه شدبه كه ،با اين دانشكده

باره شرايط بهبود تعامل  تر درفي با هدف دستيابي به فهم عميقهاي كيفي مورد نياز مصاحبه كيداده

هاي منظور تجزيه و تحليل دادهبه. صنعت در خالل تجارب شركت كنندگان صورت گرفتو دانشگاه 

تحليل تفسيري . هاي انجام شده از روش تحليل تفسيري استفاده شددست آمده از مصاحبهكيفي به

ها ها، مقولههاي پژوهش موردي است كه هدف اصلي آن يافتن سازهدهفرايندي براي بررسي دقيق دا

براي اين منظور، . ]14[روندمي كارو الگوهايي است كه براي توصيف و تبيين پديده مورد پژوهش به

  از مضمون مشترك موجود در ،هاي انجام شده به دقت مطالعه و سپسمتن مصاحبه

گاه از طريق مقايسه مفاهيم با نظر به وجوه آن. نها استنتاج شدهاي كليدي، مفاهيم مرتبط با آگزاره

گاه در مرحله دوم به منظور بررسي و آن. هاي اصلي استخراج شدند تشابه و تفاوتهاي آنها، مقوله

هاي  گردآوري داده براي. هاي كيفي از روش پيمايشي استفاده شد آزمون فرضيات مستخرج از يافته

 100حجم نمونه مورد نظر در اين مرحله مشتمل بر . ق ساخته استفاده شدكمي از پرسشنامه محق

  .كه با روش تمام شماري انتخاب شدند است) عضو هيئت علمي 125از مجموع (نفر 

 

 هاي پژوهش يافته .4

اين . ها،  نُه مقوله اصلي استخراج شدنداز مصاحبه دست آمدههبهاي در نتيجه تحليل و كدگذاري داده

درك سودمندي دانش، درك ضرورت دانش، ريسك پذيري، هدفگذاري دانش، : ند ازاعبارتها  مقوله

بنابراين، . ارزشگذاري دانش، پيوستگي دانش، تناسب دانش، يادگيري در حين عمل و زبان مشترك

اين . اندصنعت مهم و اساسيو ها فرضياتي متصور شد كه در تعامل دانشگاه با نظر به اين مقوله

دست در ادامه، با استناد به شواهد به. ا پيمايش در جامعه آماري مورد مطالعه بررسي شدندفرضيات ب

____________________________________________________________________ 
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موجود  يتهاي مستخرج تشريح و نتايج مربوط به پيمايش آن در وضع ها، مقوله آمده از مصاحبه

  .ه استدانشكده مهندسي ارائه شد

 

  درك سودمندي دانش •

جريان پيوسته و هدفمند از توليد دانش تا كاربست از ديدگاه مطّلعان كليدي، مديريت دانش يك 

دانش چشمگير ) توليد و نشر(گان كنندعنوان عرضهدر اين جريان به 1نقش دانشگران. استدانش 

. استمتقاضيان و به عبارت ديگر، كاربران دانش در خارج از دانشگاه عهده اما بخش ديگر آن بر  ،است

ثر در ايجاد تعامل ؤعنوان يكي از شرايط مرك سودمندي دانش بهدست آمده، دبر نتايج كيفي به بنا

كارگيري دانش براي هر هاحساس مطلوبيت و ارزش افزوده ناشي از ب هب معطوفبين دانشگاه و صنعت 

تواند منافعي براي آنها داشته درك اين نكته كه استفاده از دانش مي. استيك از دانشگران و كاربران 

بنابراين، استفاده از دانش بايد با منفعت كاربران پيوند بخورد تا . شود انگيزه مي باشد، موجب ايجاد

  آفريني كمكثروت وري وگذاري بر روي آن به ارتقاي كيفيت، بهرهآنها احساس كنند كه سرمايه

كمك دانش به توسعه و پيشرفت معطوف به درك سودمندي دانش از ديدگاه دانشگران نيز . كندمي

درآمدزايي براي دانشگاه، سمت و سو دادن به پيشرفت و توسعه علم و تعيين  يجاد فرصتهايكشور، ا

  .استجهتگيريهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه 

از بررسي مقوله درك سودمندي دانش در دانشكده مهندسي  دست آمدهه بهاي كمي تحليل داده

اند درك از سودمندي دانش نايل آمدهدهد كه اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي به اين  نشان مي

كارگيري دانش با ايجاد تغييرات فناورانه و نوآور توان رقابتي بخشهاي توليدي و خدماتي كشور هكه ب

مين منابع مالي أو با ايجاد فرصتهايي براي جلب حمايتهاي مالي صنعت به ت دهدميرا افزايش 

پژوهشي در تعيين   و علمي فعاليتهاي از تفادهاس سودمندي اين، بر عالوه .كندمي دانشگاه كمك

نتايج مربوط به  1جدول در . خوبي درك شده استجهتگيريهاي آموزشي و پژوهشي استادان نيز به

 انچگونگي وضعيت درك سودمندي دانش در دانشكده مهندسي با استفاده از شاخصهاي توصيفي نش

    .داده شده است

  

 درك ضرورت دانش  •

لذا، تعامالت دانشي . آيدوجود مياز دانش به دست آمدهه بنتيجه درك سودمندي درك ضرورت در 

باور داشته باشند، به صورت آن را و كنند از آن را درك  ناشيمندي بين دانشگران و كاربراني كه فايده

ورود به دنياي كسب و كار و رجوع به مراكز  برايو آنها را است يك احساس و ضرورت درآمده 
____________________________________________________________________ 

 

 .به مديران و صاحبان صنايع اشاره دارد» كاربران«به استادان دانشكده مهندسي و واژه » دانشگران«در سراسر اين مقاله واژه . 1
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ضرورت تلفيق تئوري و عمل از طريق فعال معطوف به درك اين مقوله . سازد اهي راغب ميدانشگ

. استكسب و كار  دنيايدانشگران به  شدن رداشدن واحدهاي تحقيق و توسعه در مراكز صنعتي و و

به توسعه روابط كاربران دانش با دانشگران كمك ) R&D(چه بسا فعال شدن مراكز تحقيق و توسعه 

تواند از اين ضرورت سرچشمه بگيرد كه آنها گيزه اين تعامل دانشي در بين دانشگران نيز ميان. كند

هاي زمينه ،كسب و كار ضمن تقويت و توسعه دانش خودبا ورود به دنياي د احساس كنند كه باي

 . فراهم كنندنيز آشنايي دانشجويان با فرهنگ كسب و كار را 

هاي كمي، در پي درك سودمندي، استادان دانشكده ل دادهاز تحلي دست آمدهبهبر نتايج  بنا

هاي پژوهشي در بهبود ويژه يافتهثير دانش بهأمهندسي ضرورت استفاده از دانش را با نظر به ت

لذا،  و انديادگيري دانشجويان و ارتقاي كيفيت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي آنها به خوبي درك كرده

ارتباط با بيرون از دانشگاه براي توسعه و ارتقاي دانش  برقراريويژه در استفاده از تجارب عملي به

از اين ديدگاه تقريباً هر دو گروه دانشگران و . كنندعلمي خود را يك ضرورت اساسي قلمداد مي

نتايج مربوط به  1جدول در . اندكاربران به برقراري اين ارتباط و تبادل دانش و تجربه متقاعد شده

 انعيت درك ضرورت دانش در دانشكده مهندسي با استفاده از شاخصهاي توصيفي نشچگونگي وض

    .اده شده استد

 

  ريسك پذيري •

ناشي از  ياهپذيرش خطر معطوف بهثر بر تعامالت دانشي ؤعنوان يكي از شرايط مريسك پذيري به

؛ استپژوهشي  بينانه به نتايج فعاليتهاي علمي و شكست در فرايند پژوهش، اعتماد و نگاه خوش

عنوان ابزاري براي بررسي و پاسخ به نيازهاي دانشي كاربران الزاماتي دارد كه انگيزه و پژوهش به

هاي انجام شده و پس از تحليل مصاحبه. دهدثير قرار ميأا و استفاده از نتايج آن را تحت ترتوانايي اج

كه شكاف ادراكي  به دست آمديجه هاي كليدي مربوط به مقوله ريسك پذيري اين نتشناسايي گزاره

گذاري، انتظار كاربران از سوددهي پژوهش در كاربر و متقابالً انتظارات متفاوت از سرمايهـ  دانشگر

  گذاري دانشي وپژوهش، سرمايه ياركوتاه مدت، اعتماد به پژوهش، پذيرش شكست در اج

  دست آمده،هاي بهبر يافته ابن. كننده ريسك پذيري استمحافظه كاري از مفاهيم اصلي تبيين

ترين ويژگي پژوهش خطرپذيري ناشي از فعاليتهايي است كه نتيجه آن قابل پيش بيني نيست و اصلي

چنانچه . مستلزم صرف نيرو و زمان زياد است و هميشه خطر شكست در آن وجود دارد ،درعين حال

آن را در هر صورت مثبت و ارزشمند  اي به پژوهش و نتايج آن داشته باشيم، نتايجبينانه نگاه خوش

تر از آن خطرپذيري براي توليد دانشهايي كه نيازمند ريسك و نوآوري و مهم. تلقي خواهيم كرد



  با رويكرد مديريت دانش :صنعت ـ الزامات اساسي تعامل دانشگاه

    

8 

انگيزه كاربران در  ،، از يك سو رغبت دانشگران و از سوي ديگراستحمايتهاي مالي از سوي كاربران 

  . دهدثير قرار ميأيد و كاربست دانش را تحت تگذاري مالي براي تولاعتماد به دانشگران و سرمايه

توان  هاي كمي در سطح دانشكده مهندسي چنين مي از تحليل داده دست آمدهه بنظر به نتايج 

كه به رغم ادراك سودمندي و ضرورت دانش، ترس مديران و صاحبان صنايع از ناكامي  كرداستنباط 

ل دچار ترديد ئتوانمنديهاي دانشگاهيان براي حل مسادر خصوص هاي تحقيقاتي معموالً آنها را پروژه

ترس دانشگران از انعقاد قراردادهاي بزرگ با صنايع و كاربران دانش نيز اغلب  ،د و از سوي ديگركنمي

نتايج مربوط به چگونگي وضعيت  1جدول در . شود هاي تعامالت دانشي مي مانع از فراهم شدن زمينه

  .  ان داده شده استه مهندسي با استفاده از شاخصهاي توصيفي نشمقوله ريسك پذيري در دانشكد

  

 هدفگذاري دانشي •

هدفگذاري مقوله ديگري از شرايط همكاري بين دانشگاه و صنعت است كه در سمت و سو دادن به 

. كنندهاي عمل را مشخص مياهداف معموالً راهبردها و برنامه. ثر استؤرفتارهاي دانشي دانشگران م

اي شدن توليد كه بخواهيم شعار توليد دانش در بستر كاربست يا به بيان ديگر، زمينه ن، ماداميبنابراي

له ئهاي توليد دانش در مرحله هدفگذاري، مسدانش را تحقق بخشيم، الزم است با شناسايي زمينه

شود  ينبود اهداف روشن و شفاف در مسير توليد و توسعه دانش سبب م. كاربست را مدنظر قرار دهيم

ل واقعي، ئنظرگرفتن نيازها و مسا بر سليقه و عاليق شخصي خود و بدون در تا دانشگران هر يك بنا

واضح است كه هدفگذاريهاي مبتني بر نيازهاي . مسيرهاي تحقيقاتي متفاوتي براي خود تعريف كنند

هاي انجام  احبهكه در مص چنان. واقعي هرگز موجب انباشت توليدات دانشي در دانشگاهها نخواهد شد

گاه انتظار كند و آنمي شده نيز بدان اشاره شده است، صرف اينكه ببينيم دانشگاه چه علمي را توليد

يعني تعريف  ؛بلكه بايد عكس اين انتظار. سازي آن را در عمل داشته باشيم، انتظار درستي نيستپياده

كاربست دانش بايد در توليد ديگر،  به بيان ؛اهداف دانشي بر اساس نيازهاي واقعي اتفاق بيفتد

كه اهداف و  آنجا ،يكي از الزامات اين امر، توجه به هدفگذاري دانشي است .دانش اتفاق بيفتد

 .شوند سياستهاي كالن علم و فناوري تعيين مي

كرد، بعد  مطالعهلي بايد ئچه مساباره  درله و اينكه اصالً ئگرايي و نحوه نزديك شدن به مسواقع

از ديدگاه . ثر استؤي از اين مقوله است كه در تمركز نيروهاي دانشي حول محور اهداف مديگر

ل خوب صرف ئل و نه پيدا كردن مسائدانشگران عمده نيروي دانشي آنان بر خوب حل كردن مسا

شدن نتايج و  بايگانيل بر نيازهاي واقعي به ئدليل مبتني نبودن مسابالطبع نتيجه اين كار به .شود مي

رسد كه چنانچه اصل  در يك نتيجه كلي چنين به نظر مي. شود ميمنجر عدم استفاده كاربران از آن 
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  ويژه كاربست دانشيعني هدفها فعال شوند، ساير فرايندهاي آن به ؛مديريت دانش نظامحياتي 

 .از انباشت توليدات دانشي ممانعت خواهد شد وبه خودي خود با شرايط واقعي محقق سازگار 

هاي كمي، از ديدگاه اعضاي هيئت علمي، در دانشكده  دست آمده از تحليل دادهبر نتايج به ابن

. هاي فعاليت استادان در آن تعريف شده باشد، وجود نداردمهندسي برنامه معيني كه اهداف و زمينه

دهند  جام ميهايي كه انرسد كه براي هر يك از اعضا اين موضوع كه نتايج پروژهچنين به نظر مي ،لذا

شود،  رسانند تا چه اندازه با شرايط اقتصادي و صنعتي جامعه ما مربوط ميهايي كه به چاپ ميو مقاله

هاي تحقيقاتي تعريف شده در چارچوب اهداف بلندمدت و از اين رو، اغلب پروژه. چندان مهم نيست

به چگونگي وضعيت نتايج مربوط  1جدول در . شوند هاي توسعه طراحي و تنظيم نميبرنامه

  .  ه استداده شد انهدفگذاري دانشي در دانشكده مهندسي با استفاده از شاخصهاي توصيفي نش

 

 ارزشگذاري دانش •

هاي هنجاري است كه انگيزه، نگرش و رفتار علمي دانشگران را در بر انگيزانندهمعطوف به ارزشگذاري 

ثير قرار أاي آنها تحت تنده شغلي و ارتقاي حرفهآي ويژه از طريق تعيين مسيرفرايند مديريت دانش به

جذابيت پاداشهاي مالي حاصل از  معطوف بهدهي علمي نمود بارز ارزشگذاري در نظام پاداش. دهد مي

از جمله معيارهايي ) ISI(المللي  كيد بر چاپ مقاله در نشريات معتبر بينأت. موفقيتهاي علمي است

كه در مقوله هدفگذاري اشاره چنان. دهد ثير قرار ميأشدت تحت تهاست كه رفتار علمي دانشگران را ب

 ،گيري رفتار و در نتيجهشاخصهاي ناقصي را براي اندازه) اهداف دانشي(شد، نقص در تعريف دانش 

چه بسا فعاليت خارج از اين . دهد حاكميت ارزشهاي نامطلوب بر فرهنگ دانشگاهي نتيجه مي

علمي تلقي شوند و  از نظرتوان عنوان افراد كمبه گونه افرادحتي اينشاخصها ممكن است ضد ارزش و 

اين درحالي است كه . هاي صنعتي پديد آيد پروژهدادن انجام  در خصوصنوعي ديدگاه كاسب كارانه 

هاي كاربردي با توجه به صرف ميزان انرژي و زمان بيشتر در مقايسه با پژوهشهاي بنيادي ارزش پروژه

گيري عملكرد و ايجاد توازن بنابراين، با رويكردي همه جانبه نگر به اندازه. نخواهد بودقطعاً كمتر 

 . توان موجبات پاسخگويي بيشتر را فراهم ساخت مي ،كيد بر كيفيت كارأمنطقي در ارزشگذاري، با ت

اهداف معين و نشدن هاي كمي، چه بسا تعريف از تحليل داده دست آمدهه بهاي بر يافته بنا

تا شاخصها و معيارهاي ارزشگذاري است  شدهبب سهاي مناسب در سطوح مختلف طراحي برنامه

كيد زياد بر چاپ مقاله و نشر دانش أصورت تك بعدي تعريف و اجرا شوند؛ ترفتار علمي استادان نيز به

 و نهاالمللي و عدم توجه به ارزش دانش فني و اقدام براي استخراج و ثبت آ در نشريات معتبر بين

هاي بنيادي در مقايسه با پژوهشهاي كاربردي در ارتقاي اختصاص امتياز باال به پروژه ،همچنين

ي هستند كه رفتار علمي دانشگران را در جهت توليد و انتقال ياي استادان از جمله شاخصهاحرفه
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اري نتايج مربوط به چگونگي وضعيت ارزشگذ 1جدول در . دهد تا كاربست دانش دانش سوق مي

  .اده شده استدان دانشي در دانشكده مهندسي با استفاده از شاخصهاي توصيفي نش

    

 پيوستگي دانش •

هاي رعايت پيوستگي تمام حلقه معطوف بهمقوله پيوستگي در راستاي توجه به مقوله هدفگذاري 

گي از اين پيوست. استزنجيره توليد ارزش شامل تحقيق، توسعه، نوآوري، توليد محصول و بازاريابي 

 ستمنظر يك جريان مستمر از هدفگذاري دانشي و توليد دانش تا مرحله توليد صنعتي و بازاريابي ا

پيوستگي ميان پژوهشهاي انجام شده بعد ديگري از ابعاد پيوستگي است كه بر مبناي آن بروندادهاي 

ژوهش ديگر استفاده عنوان دروندادهاي پاز يك پژوهش در يك جريان بهم پيوسته به دست آمدهه ب

شواهد گوياي اين واقعيت است كه دانشگران با تعريف مسيرهاي تحقيقاتي مستقل، پراكنده، . شودمي

ل موردي و اهداف متفاوت با هدف توليد مقاله متمركز ئتكراري و بعضاً موازي يكديگر بر مسا

شگران با كاربران مسلماً توزيع دليل نبود سازماندهي الزم و ارتباطات موردي دانهمچنين، به. شوند مي

 . طور هدفمند صورت نخواهد گرفتهاي پژوهشي بهبودجه

دهد كه با  هاي كمي در سطح دانشكده مهندسي نشان مي از تحليل داده دست آمدهه بنتايج 

هاي تحقيقاتي   نتايج پروژهاز رود  انتظار مي ،به هدفگذاري و ارزشگذاريهاي نه چندان مطلوب توجه

د، بسياري از اختراعات علمي ثبت شده تجاري سازي نشوند و اقدامي براي توليد صنعتي شواده ناستف

توان نتيجه گرفت كه بين فعاليتهاي علمي و  چنين مي ،طوركليبه. و بازاريابي آنها صورت نگيرد

، تجاري سازي و بازاريابي آن انسجام و اختراعتحقيقاتي در مراحل مختلف توليد دانش، ثبت 

نتايج مربوط به چگونگي وضعيت پيوستگي دانش در  1جدول در  .شود پيوستگي الزم ديده نمي

    .اده شده استدان دانشكده مهندسي با استفاده از شاخصهاي توصيفي نش

  

 تناسب دانش •

با نيازها و انتظارات جامعه سازگاري، همخواني و همزماني كاركردهاي دانشگاه معطوف به تناسب 

موريت دانشگاه در كنار ساير معيارها نظير كيفيت، أعنوان يكي از معيارهاي تحقق متناسب به. است

با توجه به پيچيدگي . كيد داردأكارايي و شفافيت بر نقش جديد دانشگاهها در خدمت به جامعه ت

زش با نيازها و انتظارات صنعت، تناسب تناسب آمو«مفهوم تناسب، ابعاد مختلفي از اين مفهوم نظير

ل صنعت، تناسب رشته تحصيلي با نيازها و انتظارات جامعه، تناسب تخصص ئپژوهش با نيازها و مسا

 كه رسد به نظر مي. توان مفهوم پردازي كرد را مي» جهاني/ملي/ل صنعت و تناسب دانش محليئبا مسا
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داشتن اينكه دانشگران و كاربران ضرورت وجود تناسب در هر بعدي از آن ايجاد نخواهد شد، مگر 

  . همكاري ميان طرفين را براي توسعه و تعالي خود و جامعه خود باور كنند

ها و سرفصلهاي بر نتايج به دست آمده از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي، برنامه بنا

؛ اولويتهاي پژوهشي ستندات جامعه نينيازها و انتظار ساختنآموزشي موجود تقريباً قادر به برآورده 

ل واقعي جامعه و بر اساس عالقه و كنجكاوي فردي تعيين و انجام ئاغلب بدون در نظر گرفتن مسا

د و با نهاي تحصيلي موجود در دانشكده مهندسي تقريباً تقاضا محوركه اغلب رشته شوند؛ درحاليمي

هاي شوند؛ اغلب پروژه و مياند ي ايجاد شدهاي و بومدر نظر گرفتن شرايط و پتانسيلهاي منطقه

مهم حكايت از آن دارد امر  اين. يابدتحقيقاتي متناسب با تخصص اعضاي هيئت علمي تخصيص نمي

هاي كه شناسايي و معرفي افراد به جامعه صنعتي با توجه به تخصص آنها براي شركت در پروژه

المللي مؤيد  بين/دست آمده از تناسب دانش مليهمچنين، نتايج به . تحقيقاتي در حد انتظار نيست

آن است كه بخش عمده توان پژوهشي اعضاي هيئت علمي صرف توليد دانش در حوزه علوم پايه و 

در نتيجه، بسياري از . شود تا رفع نيازهاي داخلي المللي مي قابل عرضه به مجالت و محافل علمي بين

در . برداري از اين دانش را ندارندب براي جذب و بهرهاي صنعتي داخلي توانايي و زمينه مناسهبخش

نتايج مربوط به چگونگي تناسب دانش در دانشكده مهندسي با استفاده از شاخصهاي  1جدول 

  .ه شده استداد انتوصيفي نش

 

  حين عمل  دريادگيري  •

حقق يادگيري تواند به ت از ديدگاه مطلعان توأم ساختن آموزشهاي صرف دانشگاهي با تجارب عملي مي

له در پاسخگويي به ئتوانمند و آشنا با روشهاي حل مس آموختگانيدانشتربيت . اثربخش كمك كند

به رغم . ز اهميت در ديدگاههاي مصاحبه شوندگان بودينكته حا) صنعت(ل روز جامعه ئنيازها و مسا

ست، آموزشهاي نظري ترين وظيفه دانشگاه آموزش و انتقال دانش تعريف شده ااينكه نخستين و اصلي

بنابراين، . ل روزمره آنها نداردئبه تنهايي اثربخشي الزم را در پاسخگويي به نيازهاي صنعت و حل مسا

توجه به جايگاه آموزشهاي عملي و . ثر باشدؤتركيبي از تجربه و علم آموخته شده نياز است تا م

ها را در شرايط عملي فراهم وختهز اهميت خواهد بود كه زمينه تقويت آميحانظر كارگاهي از اين 

از  ،، لذااستكه ارائه آموزشهاي عملي اساساً نيازمند حضور افرادي صاحب تجربه  از آنجا. كند مي

تواند  مندي از تجارب عملي آنها ميمنظور بهرهديدگاه مطلعان دعوت از صاحبان صنعت در دانشگاه به

توجه به مقوله يادگيري . فيق تئوري و تجربه باشدراه حل مناسبي براي تقويت آموزشهاي عملي و تل

يريهاي اخير گجهتبا توجه به قابل مالحظه است كه  نظردر حين عمل در دانشكده مهندسي از اين 
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سازي، ضرورت توجه به توانمندسازي دانشجويان در ايجاد كار و كارآفريني خصوصي زمينهدولت در 

 . سي آشكارتر شده استهاي مهند بر دانشگاهها به ويژه دانشكده

-هاي كمي در نمونه مورد مطالعه، اغلب استادان مي دست آمده از تحليل دادهاساس نتايج به بر

ويژه به ،هاي درسياين درحالي است كه برنامه. كوشند تا روحيه كاري را در دانشجويان تقويت كنند

قابليتهاي كارآفريني فراهم  هاي مهندسي، فرصت مناسبي براي ايجاد و تقويتدروس عملي رشته

اي مستلزم جلب همكاري صاحبان مهارت و تجربه ايجاد اين موقعيت چه بسا تا اندازه. سازندنمي

محدوديتهاي ناشي از قوانين و مقررات موجود، مورد با توجه به اين امر . باشدخارج از دانشگاه 

نتايج مربوط به چگونگي وضعيت  1لجدودر . دانشكده قرار نگرفته است/استقبال مديران دانشگاه

  .  ان داده شده استيادگيري در حين عمل در دانشكده مهندسي با استفاده از شاخصهاي توصيفي نش

  

  زبان مشترك •

با . ثر در تعامالت دانشي بين دانشگاه و صنعت قابليت استفاده از دانش استؤيكي ديگر از شرايط م

تعاريف و انتظارات متفاوت آنها از دانش، نيز گران و كاربران و توجه به تفاوتهاي زباني و فرهنگي دانش

دانشي كه طي يك . چگونگي ارائه دانش به نحوي كه قابل درك و استفاده باشد، چالشي اساسي است

شود، مستقيماً قابل انتقال به كاربران نيست، بلكه نيازمند ترجمه به زبان و  فرايند پژوهشي توليد مي

اي و فرمول و زبان كاربران از نوع زبان زبان دانشگران از نوع زبان حرفه. است) صنعت(ادبيات كاربران 

بلكه متقاضي فناوري  ،در نگاه اول صنعت متقاضي دانش نيست ،لذا. عمل و از جنس فناوري است

شود كه امكان كاربست  فناوري زبان مشترك ارتباط دو بخش صنعت و دانشگاه محسوب مي. است

گرچه دانشگران وظيفه . سازد ها در مراكز صنعتي را فراهم ميهتحقيقاتي جديد دانشگاهاي يافته

دانند، اما براي تحقق اهداف  يعني توليد فناوري نمي ؛اصلي خود را تحقق اين بعد از كاربست دانش

شت منظور جلوگيري از انبابهنيز  شوند وتوسعه اقتصادي كه اساساً پژوهشها با همين هدف تعريف مي

كه شكل ملموس كاربست  ،توليدات دانشي در دانشگاهها، سازكارهايي براي تبديل دانش به فناوري

د هرچند توليد فناوري جزء كاركردهاي دانشگران تعريف نشده دانش است، بايد طراحي و تنظيم شو

يتهاي گيري از آن متناسب با شرايط و ظرفاست، اما براي تبديل دانش به فناوري و چگونگي بهره

فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي و ارزشهاي انساني و اخالقي، از دانشگران انتظار همكاري در كليه 

هاي مهندسي به ويژه  اين نقش براي دانشگران رشته. فرايندهاي تبديل دانش به فناوري وجود دارد

يجاد اي و مشاركت در توليد صنعتي دانش دستكم در چارچوب ادر مراحل توليد دانش زمينه

سيس دفاتر مالكيت فكري و انتقال فناوري، مراكز أت. ز اهميت زيادي استيشركتهاي دانشگاهي حا

آفريني و پيشروي رشد و بعضاً ايجاد عنوان معاون پژوهش و فناوري، طي سالهاي اخير مؤيد نقش
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قش نهادهاي در عين حال، ن. استدانشگران در فرايند تبديل دانش به فناوري و نزديك شدن به بازار 

هاي واسط بين دانشكده مهندسي و صنعت در ايجاد زبان مشترك را نبايد ناديده گذار و حلقهسرمايه

 پشتيباني علمي از اين نهادها قطعاً بر عهده دانشگران در دانشكده مهندسي از طريق انجام. گرفت

 . استپژوهشهاي تقاضا محور و مبتني بر نيازهاي بازار دادن 

يج به دست آمده، به رغم درك اين نكته از سوي دانشگران كه صنعت متقاضـي فنـاوري   نظر به نتا

و امكانـات مناسـب و الزم بـراي تبـديل دانـش بـه فنـاوري در         است نه عرضه مستقيم دانش، زمينـه 

نتـايج مربـوط بـه چگـونگي وضـعيت زبـان مشـترك در         1جدول در . نيستدانشكده مهندسي فراهم 

    .ان داده شده استستفاده از شاخصهاي توصيفي نشدانشكده مهندسي با ا

صنعت در جامعه آماري مورد مطالعه ـ توصيف الزامات تعامل دانشگاه: 1جدول   

 حداكثر حداقل واريانس انحراف استاندارد ميانگين لفه هاؤم

 5 33/1 54/0 73/0 14/4 درك سودمندي دانش

 5 1 67/0 82/0 98/3 درك ضرورت دانش

 4 33/1 27/0 51/0 65/2 انشپيوستگي د

 5 1 46/0 68/0 20/2 هدفگذاري دانشي

 4 25/1 34/0 59/0 70/2 گذاري دانش ارزش      

  تناسب دانش      

 

54/2 33/0 11/0 78/1 67/3 

 33/4 2 25/0 5/0 97/2 يادگيري در حين عمل

 5 1 48/0 69/0 70/2 ريسك پذيري

 5 50/1 41/0 64/0 27/3 زبان مشترك

  

  كه مالحظهچنان .داده شده استساختاري مفروض نشان  نتايج آزمون مدل 2جدول در 

 61كه تقريباً  طوريبه. بيني نسبتاً بااليي برخوردار استشود، مدل برازش شده از قدرت پيشمي

لفه اصلي ؤاز مجموع نُه م. وسيله شرايط علّي تبيين شده استدرصد از تغييرات كاربست دانش به

ثير پنج متغير سودمندي ادراك شده، ضرورت ادراك شده، پيوستگي، هدفگذاري و أرايط علّي، تش
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دست آمده از نيز نتايج به 1شكل در . استدار ابر كاربست دانش معن) R2=607/0(زبان مشترك 

1تحليل 
PLS به طور خالصه و واضح به تصوير كشيده است .  

  
 ضريب مسير و سطوح معني داري شرايط علّي كاربست دانش نتايج مربوط به ضريب تعيين،:  2جدول 

 R2 سازه ها
ضريب 

 مسير

خطاي 

 استاندارد
Tمقدار 

ميانگين 

واريانس 

استخراج شده 

AVE 

 داريامعن

      607/0 كاربست دانش

سودمندي ادراك 

 شده
 509/0 135/0 780/3 784/0 000/0 

 000/0 770/0 600/9 134/0 291/1  ضرورت ادراك شده

 010/0 752/0 636/2 064/0 167/0  پيوستگي

 028/0 570/0 235/2 062/0 139/0  هدفگذاري

 674/0 376/0 422/0 058/0 025/0  ارزشگذاري

 826/0 282/0 - 220/0 060/0 - 013/0  تناسب

 301/0 556/0 041/1 056/0 058/0  كارآفريني

 886/0 543/0 144/0 058/0 008/0  ريسك پذيري

 037/0 494/0 - 122/2 060/0 - 128/0  مشتركزبان 

____________________________________________________________________ 
 

  از  بـراي ايـن منظـور   .ييدي با اسـتفاده از مـدل معـادالت سـاختاري اسـتفاده شـد      أزش مدل از روش تحليل عاملي تبه منظور برا. 1

برازش مدل پژوهش  اسـتفاده   براي XLSTAT 2010و 2نسخه شماره ) PLS)The Partial Least Squaresنرم افزار

  . شد
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  PLS روشنتايج آزمون مدل شرايط علّي كاربست دانش با استفاده از : 2شكل

  

  گيرينتيجه  .5

براي . بودبررسي الزامات تعامل دانشگاه و صنعت با رويكرد مديريت دانش  پژوهشهدف اصلي اين 

. ر روشهاي كيفي و كمي بهره گرفته شدكيد بأدستيابي به اين هدف از روش پژوهش موردي با ت

هاي انجام شده با مطلعان كليدي  هاي كيفي كه در نتيجه تحليل مصاحبه از يافتهدست آمده ه بنتايج 

با اين توصيف كه درك سودمندي و ضرورت دانش، . به دست آمد، نُه فرضيه اصلي استخراج شدند

ل ئدانشي درست و متناسب با نيازها و مسا گذاري براي دانش، تعيين اهدافريسك پذيري سرمايه

صنعتي و اقتصادي جامعه، تعريف معيارها و شاخصهاي درست ارزيابي دانش و رفتار دانشي استادان، 

رعايت تناسب آموزش، تناسب پژوهش، تناسب تخصص، تناسب رشته تحصيلي و تناسب دانش، بهبود 

د زبان مشترك بين دانشگران و كاربران از هاي ايجا زمينه ساختنيادگيري در حين عمل و فراهم 

هاي برقراري تعامل و همكاري دانشگاهيان و مديران و  طريق تبديل دانش به فناوري، در ايجاد زمينه

هدفگذاري، شناسايي، كسب، خلق، ارزيابي، سازماندهي، (صاحبان صنايع در فرايند مديريت دانش 

  . ثر خواهد بودؤم) كاربست دانش ،نهايتدر اك و حفظ و نگهداري و روزآمدسازي، انتقال و اشتر
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از آزمون فرضيات نشان داد كه درك سودمندي و ضرورت دانش، پيوستگي  دست آمدهه بنتايج 

فرايند توليد علمي، هدفگذاري دانشي و زبان مشترك بر تعامالت دانشي بين دانشكده مهندسي و 

ذاري، ريسك پذيري، يادگيري در حين عمل و هاي ارزشگلفهؤثير مأكه تدرحالي ،ثر استؤصنعت م

لفه نبايد به معناي آن باشد كه ساير ؤشايان ذكر است كه انتخاب اين پنج م. دار نشداتناسب معن

بنابراين، با توجه به . ثيرگذاري استأمسئله نرخ ت ؛ثيري ندارند و نبايد مالك قرار بگيرندأها تلفهؤم

صورتي كه اهداف  د كه دركر توان استنباط چنين ميده يادشهاي لفهؤهمبستگي و پيوستگي م

دانشي درست تعريف شده باشند، شاخصهاي ارزشيابي رفتار علمي دانشگران با الهام از اهداف درست 

كه در تعيين اهداف دانشي به نيازها و انتظارات  در صورتي ،همچنين. و دقيق تعريف خواهد شد

هاي تحصيلي ايجاد شده، تناسب كه تناسب رشته طوريبه ،جامعه توجه الزم مبذول شده باشد

هاي آموزش مهندسي با نيازها و هاي تخصيص يافته، تناسب برنامه تخصص دانشگران با پروژه

اي و كاربردي انتظارات بخشهاي توليدي و صنعتي جامعه، تناسب اولويتهاي پژوهشي بنيادي، توسعه

المللي در  ناسب توسعه و پيشروي دانش در سطح ملي و بيناين، ت ل واقعي جامعه و عالوه برئبا مسا

عالي با جامعه توان مدعي شد كه تناسب آموزش هاي مديريت دانش مد نظر قرار گيرد، ميبرنامه

هايي است كه به شدت به سودمندي و ضرورت مقوله ريسك پذيري يكي ديگر از. تحقق يافته است

با ايجاد و  ،لذا. استوابسته ز سوي دانشگران و كاربران دانش ادراك شده ناشي از استفاده از دانش ا

توان ميزان پذيرش خطر شكست در فعاليتهاي علمي و پژوهشي را افزايش تقويت اين احساس مي

  . داد

دست آمده از مطالعه اكتشافي در مرحله نخست اين پژوهش با هاي بهكه يافتهشايان ذكر است 

انطباق . چند محدود در ادبيات پژوهش، همخواني و سازگاري دارد هر ،نتايج مطالعات صورت گرفته

قانعي (دست آمده از مطالعات صورت گرفته بندي نتايج بهدست آمده از اين پژوهش با جمعنتايج به

؛ 1386؛ ابراهيمي پور و همكاران، 1387؛ باقري نژاد، 1386؛ فيوضات و تسليمي تهراني، 1382راد،

؛ لوف و 1387؛ بهادري نژاد و نمكي، 2005؛ نامپرسجايا و آيجل، 2002ران، اسكارتينگر و همكا

؛ فلدمن 1388؛ هاشم نيا و همكاران، 2003؛ پاويت، 2002- 2004؛ آدامز و همكاران، 2008بروسترم، 

؛ بونستورف، 2004؛ سيگل و همكاران،2004؛ سيگل و فان،2001؛ واگو و همكاران، 2000و همكاران، 

، طالب 1388؛ مهدي و همكاران، 1388؛ قهرماني و ورهرامي، 1398پور و همكاران، ؛ حسنقلي 2006

  . استدر اين زمينه بيانگر همخواني اين نتايج ...) و 2000؛ روالي، 1387نژاد، 

توان  ارتباط دانشگاه و صنعت را مي ،با نظر به نتايج اين پژوهش، همسو با نتايج پژوهشهاي موجود

يعني  ؛لم دانشگاهها در شاهرگهاي جامعه و استفاده عملي از دانش دانستجاري شدن ع يابه معن

جامعه  ،اينكه دانشگاهها و پژوهشگران به حل مشكالت و چالشهاي روزمره جامعه كمك كنند و البته
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و به دستاوردهاي آن با ديده  سدشنابنيز دانشگاه را بايد به عنوان نهاد مرجع در پيشرفت و ترقي 

است كه براي هر دو طرف منافعي به همراه داشته  آنارتباط آن الزمه . ]15[مام بنگرد احترام و اهت

تواند كاربران را در دستيابي به منافع از بعد صنعتي، آگاهي از دانشهاي توليدي جديد مي. باشد

همچنين، از منظر دانشگاه تنوع فعاليتهاي تحقيقاتي و دستيابي به . اقتصادي بيشتر ياري رساند

تجربه كشورهاي پيشرفته صنعتي نيز . استارتباط با صنعت  فوايد يگردشروعيت اجتماعي باالتر از م

صنايع كشور در صورتي به رشد . حاكي از سودمندي و درك ضرورت اين دو نهاد مهم اجتماعي است

ن آموختگادانشو توسعه واقعي دست خواهند يافت كه از طرحهاي تخصصي و مبتكرانه دانشجويان و 

طور جدي استفاده كنند و از دانشگاهها در راه توليد صنعتي خود ياري دانشگاهها و صاحبان انديشه به

گيرند كه دانش و تخصص خود را در گيرند و دانشگاهها نيز وقتي در راه توسعه و پويايي قرار مي

يازهاي صنايع و توليدات صنعتي صنايع متجلي سازند و در راه تحقيق و پژوهش براي پاسخگويي به ن

  .]16[نيازهاي جامعه گامهاي جدي بردارند

ارزشي حاكم بر فضاي دانشگاه  نظامعالوه بر تحقق درك طرفين از سودمندي و ضرورت دانش، 

ثر ؤبراي تعامل و همكاري با صنعت مزمينه سازي عنوان نمونه مورد مطالعه اين پژوهش نيز در به

سازند، تعامالت فزاينده بين در اين باره خاطرنشان مي) 2003(كه سيگل و همكاران چنان. است

شدت متاثر از نظام ارزشگذاري و هنجارهاي داخلي ملي نوآوري به نظامدانشگاه و صنعت در 

 ـ در واقع، ايجاد حساسيت استادان به نيازهاي محيطي و پيوند فعاليتهاي علمي .]17[دانشگاههاست 

اقتصادي موجود مستلزم آن است كه در ارزيابي فعاليتهاي  ـ يهاي اجتماعپژوهشي آنها با زمينه

. پژوهشي بيش از پيش به معيارهاي برونگرايانه و شاخصهاي اثربخشي اجتماعي و اقتصادي توجه شود

لذا، هرگاه اين حساسيت به نيازهاي عمومي با برآورده كردن معيارهاي كيفيت و اثربخشي همراه 

يابد و مسئوليت پذيري علم گيران گسترش ميدر بين مردم و تصميمشود، مشروعيت اين فعاليتها 

واضح است كه . ]4[نيز متقابالً با افزايش سهم فعاليتهاي پژوهشي از منابع ملي پاداش خواهد يافت

لذا، . استماهيت اهداف آن به  گذاري براي ارزيابي دانش و رفتار دانشي استادان وابستهشاخص

ل و پتانسيلهاي موجود، شاخصهايي را ئنظر گرفتن نيازها، مسا اهداف با درتعريف درست و متناسب 

با توجه  كه رسد چنين به نظر مي. كند كه رفتار را در جهت پيشبرد آن اهداف هدايت كند تعريف مي

اي، دانشگاهي و دانشكدهراهبردي ريزيهاي به مقوله محوري و كانوني هدفگذاري دانشي در برنامه

توان سوق داد كه زمينه ساز تعامل با هاي آموزشي و پژوهشي استادان را در مسيري ميكليه فعاليت

تناسب دانش در همه ابعاد آن تحقق خواهد  ،در اين صورت. صنعت و همسويي با آن باشد/جامعه

بلكه جامعه . ذكر است كه مقصود از جامعه در اين مقاله فقط جامعه محلي يا ملي نيستشايان . يافت

اما نكته قابل توجه آن است . شود المللي تعريف مي هوم كلي آن اعم از جامعه محلي، ملي و بيندر مف
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  .شودمعطوف كه اين تعامل نبايد با تمركز بر يكي از اين جوامع فقط به پاسخ به تقاضاهاي آنها 

ي با پژوهشهايدادن كه كه در حال حاضر، توجه و تالش اغلب جامعه دانشگاهي به انجام  چنان آن

المللي و نگارش مقاله و چاپ آن در نشريات  محوريت موضوعات پيچيده و مورد عالقه جامعه بين

  گونه كه اشاره شد، هدفگذاري و ارزشگذاري دانشهمان. المللي سوق پيدا كرده است معتبر بين

ها و به بيان ديگر، كليه برنامه ؛سازد دهي رفتار دانشگاهيان را نمايان ميبه خوبي نقش جهت

توان حول محور هدفگذاري صنعت را مي و نظر براي ايجاد و تقويت تعامل دانشگاه فعاليتهاي مورد

يعني هدفها كل  ؛نظامكه معتقديم با فعال شدن اصل حياتي  چرا. دكربيني و طراحي دانش پيش

  .مديريت دانش نيز فعال خواهد شدنظام 
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