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چکيده
هدف اصلي پژوهش حاضر طراحي الگویي برای دانشمحوری در دانشگاه با روش تحقیق آمیخته اسه .در
مرحل نخس ،.مؤلف های دانشمحوری در دانشگاه با تحلیل محتوای دادههای حاصل از روش مصهاحه اتتشها ي
نیم ساختاریا ت با  11نفر از متخصصان حوزه دانشمحوری ت در زمینه دانهشمحهوری اثهر للمهي و پژوهشهي
داشتند ،شناسایي شده اس .سپس این مؤلف ها با روش گروه تانوني مورد التهاریابي قرار گر  .در مرحله دو،،
الگوی ارائ شده در مرحل تیفي ب صورت تمي آزمون شد جامع آماری ایهن بخهش تحقیهق شهامل  227نفهر از
مدیران ستادی دانشگاه تهران بود ت با نمون گیری تصاد ي ساده 131 ،نفر از ایشان ب لنوان نمون انتخها شهدند
برای برازش الگو از معادالت ساختاری و از نر،ا زار  PLSاستفاده شد یا ته ههای بخهش تیفهي پهژوهش نشهان
ميدهد ته دانهشمحهوری در دانشهگاه دارای هشه .مؤلفه اصهلي و  22زیرمؤلفه اسه .مؤلفه ههای اصهلي
دانشمحوری در دانشگاه لهارتاند از :راینهد مهدیری .دانهش ،راهههرد حهامي دانهشمحهوری ،سهاختار حهامي
دانشمحوری ،محیط حامي دانشمحوری ،رهنگ حامي دانشمحوری ،دانشگران ،مدیری .حامي دانشمحهوری،
ناوری اطاللات و ارتهاطات حهامي دانهشمحهوری تحلیهل تمهي به منظهور بهرازش الگهوی پیشهنهادی بهرای
دانشمحوری در دانشگاه نشان ميدهد ت الگوی شناسایيشده برازش مطلوبي دارد نتایج پژوهش نشان ميدههد؛
برای دانشمحوری دانشگاه نیاز اس .ب هم هش .مؤلف دانشمحوری توج شود و همچنین نتایج نشان ميدهد
ت مؤلف مدیری .حامي دانشمحوری از مؤلف های دیگر بر دانشمحوری دانشگاه تأثیر بیشتری دارد
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مقدمه
از اینک دانش یکي از مهمترین دارایيهای سازمان در نظر گر ت ميشود ،امری غیرقابل
انکار اس.

(اخوان و همکاران71 :1331،؛ چنگ ،تسهای و تسهای13 :2211،؛ دانیه .و گهادمیلز13 :2211،1؛ جهون

چي 2و همکاران)21 :2211،

در حقیق .سرل .تغییهر در بازارههای جههاني بالهه شهده ته

سازمان ها اغلب ب دانش ب لنوان منهع اصلي شایستگي و تسب مزی .رقابتي نگاه تنند
(مههال هههوترا1332،3؛ ویههگ1333،1؛ زاك1333،1؛ للههوی و لینههدر2221،1؛ تولکههارني 7و همکههاران2221،؛ پههارك و
تیم2221،2؛ ریدمن و پروساك2222،3؛ انهاری 12و همکاران2222،؛ لیو و هو2227،11؛ لیو 12و همکاران :2222،المهي،13
المهي 2211 ،13و تمارسان و اسواروپراني)2211 ،11

این امهر موجهب ظههور و توسهع سهازمانههای

دانشمحور شده اس .ت برخي از ویژگيهای آنها ،تفاوت اساسي با سهاختارهای سهنتي
از طرف دیگر ،نهاد دانشگاه و آموزش لالي تشهور نظیهر سهایر نهادههای اجتمهالي و
رهنگي و اقتصادی با چالشها و مسائل مختلفي مواجهه اسه .ازجمله تغییهرات سهریع
ناوری ،تقاضای متنوع جامع  ،ا زایش هزین های آموزشي و نیاز ب تطهیق با لصر دانهش و
اطاللات ت دانشمحور شدن دانشگاه منجر ب بههود وضعی .دانشگاهها و رویکردی بهرای
مقابل با این چالشها اس.

(تونلي)3 :2223،11

در لصر حاضر ،گذر دانشگاهها از تولید دانهش

ب سازمان یادگیرنده و از سازمان یادگیرنده ب سازمان دانشمحور از مهمتهرین راههردههای
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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دارد

(منوریان ،لسگری و آشنا)1 :1321،
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2. Jung-Chieh
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4. Wiig
5. Zack
6. Alavi and Leidner
7. Kulkarni
8. Park and Kim
9. Friedman and Prusak
10. Anbari
11. Liao and Hu
12. Liao
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مؤسسات آموزش لالي اس.

(نئاگو)2222،1

صاحبنظران ،مو قی .و تامیهابي دانشهگاههها را

در محیط پویای تنوني وابست ب سرمای های معنهوی آن ازجمله دانهش و دانهشمحهوری
ميدانند پژوهشهای انجا،شده در این زمین نیز نشاندهنده آن اس .ت دانشمحهور شهدن
دانشگاهها امری مهم اس .ت منجر ب تصمیمگیری بهتر ،بهههود تیفیه .خهدمات للمهي و
اداری و درنهای .لملکرد مؤثرتری ميشود

(استین)2221 ،
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اما اغلب تحقیقات پیشین ،با موضوع دانش و دانهشمحهوری در سهازمانههای تجهاری
تشورهای توسع یا ت ارتهاط دارند و مطالعات معدودی در رابط بها دانهش و نقهش آن در
واحههدهای دانشههگاهي و تحقیقههاتي انجهها ،شههده اسهه .در ایههن خصههو

 ،به نههدرت به

موقعی .های تشورهای درحالتوسع توج شده اس .همچنین مقاالت و تتب بسیاری در
زمین دانش و دانشمحوری در حوزه شرت.های تجاری در سطح بینالمللي ارائ شدهانهد،
با این وجود تعداد بسیار تمي از مقاالت و تتب ب موضوع دانشمحوری در دانشهگاههها و
مؤسسات آموزش لالي پرداخت اند و اخیراً رویکردهای جدیدی در این زمین شکل گر ت انهد
(شاریم ل  2و همکاران2227،؛ شاریم ل و همکاران2222،؛ المهي 2211 ،و تمارسان و اسواروپراني)2211 ،

از ایهن رو،

در این پژوهش تالش ميشود ت مؤلف های دانشمحوری در دانشهگاه از طریهق مصهاحه بها
خهرگان حوزه دانشمحوری شناسایي شود و سپس الگوی طراحيشده از طریق گروه تهانوني
مورد التهاریابي و سرانجا ،الگوی طراحيشده در بخش تیفي از طریق پرسشنام مورد آزمهون
قرار ميگیرد بر این اساس این پژوهش ب دنهال پاسخ ب سؤاالت ذیل اس:.
 1مؤلف های دانشمحوری در دانشگاه تدا،اند؟
 2التهار الگوی ارائ شده برای دانشمحوری در دانشگاه ب چ میزان اس.؟
ادبيات و پيشينه سازمان/دانشگاه دانشمحور
پيشينهشناسي تحقيق
در بررسي پژوهشهای مختلفي ت در ارتهاط با دانشمحور شدن سازمانها انجها ،شهده
اس ،.ميتوان پي برد ت لناصر و مؤلف های اصهلي دانهشمحهور شهدن در پهژوهشههای
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مختلف متفاوت اس .و هریک از صهاحبنظهران و پژوهشهگران به الگوههای تهموبهیش
متفاوتي اشاره تردهاند ت ب پراستنادترین آنها در منابع للمي اشاره ميشود :نئاگو ()2222
در پژوهشي ،الگویي برای شناسایي و ارزیابي سازمانهای دانشمحور با توج ب شش بعد؛
منابع انساني ب لنوان تارتنان دانش ،ساختار سازماني ،رهنگ سازماني ،رایند ایجاد دانش،
مدیری .و ناوری اطاللات تهی ترده اس .بعد از شناسایي ابعهاد و مؤلفه ههای سهازمان
دانشمحور و طراحي الگوی مفهومي ،ب تجزی وتحلیل دانشمحهوری یهک سهازمان تهأمین
آ

رومانیایي پرداخت اس .سهرابي و همکهاران ( )1323در مقاله ای بها لنهوان «ارزیهابي

شایستگي دانشمحور در آموزش لالي» تالش تردهانهد تها بها ارائه الگهوی تهاربردی ته
دربرگیرنده شاخص های مهم و معتهر سنجش شایستگيههای دانهشمحهور دانشهگاههها بهر
در رشد للمي جامع اقدا ،گردد در این نوشتار ،تحقیقات دانهشمحهور و اشهتراك نتهایج،
تعامل و یادگیری ،شهک تولید ایده ،ر اه دانشجویان و تعیین سیاس.ههای آموزشهي ته از
مهمترین مؤلف های دانشمحوری هستند ،مورد تحلیل قرار گر تند لجا ( )2211در بخشهي
از تتا

«مفاهیم مدیری .در دانشگاه معاصر» ب بررسي دانشهگاه دانهشمحهور بهر اسهاس

سازمان دانشمحور پرداخت اس .نویسنده در این تتا

بیان ميتند ت دانشگاه مدرن بایهد

ب دانشگاه دانش محور تهدیل شود برای اینک دانشگاه ب یک سازمان دانهشمحهور تههدیل
شود ،نیاز اس .ت ویژگيهایي داشت باشد ت این ویژگيها لهارت اس .از :متنهوع بهودن،
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اساس توانمندیهای آن ها در مدیری .دانش باشد ،نسه .ب سنجش این نهادهای تأثیرگذار

ساختار سازماني منعطف ،یادگیری مستمر ،توج ب ارزشههای للمهي ،خالقیه ،.رهههری
قوی و مسئولی.پذیر و تارتنان دانشي درودی ( )2211در مقال ای تهالش تهرده اسه .بها
مروری بر لوامل مؤثر در ایجاد سازمان دانشمحهور ته شهامل محهیط ،سهاختار ،رهههری،
رهنگ ،تکنولوژی و استراتژی اس ،.از طریق یک مطالع تطهیقي در چند سهازمان (رادیهو
– تلویزیوني) تارآمد در چند تشور مختلف و تحلیل وضعی .موجود سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمي ایران ،شرایط را برای سوق دادن سازمان صداوسیما ب سم .دستیابي به
ویژگيهای یک سازمان دانشآ رین در جه .تسب مزی .رقابتي پایدار راهم نماید
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با توج ب مطالعات و پژوهشهای انجا،شده در ارتهاط با موضوع تحقیق مهيتهوان به
موارد ذیل اشاره نمود 1 :دانشمحور شدن سازمانهای امروزی ب لنوان یک مقول اساسهي
مورد توج صاحب نظران و پژوهشگران بوده اس 2 .در بررسي پژوهشهای مختلفي ته
در ارتهاط با دانشمحور شدن سازمانها انجا ،شده اس ،.مهيتهوان پهي بهرد ته لناصهر و
مؤلف های اصلي دانشمحور شهدن در پهژوهشههای مختلهف متفهاوت اسه .و هریهک از
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صاحب نظران و پژوهشگران ب لناصر تموبیش متفاوتي اشاره تردهاند  3اتثر پژوهشهای
اولی انجا ،شده در حوزه دانش محوری مربوط ب سازمانهای غیردانشگاهي اس ،.درنتیجه
مؤلف های دانشمحوری ت در پژوهشهای مختلف حتي در پژوهشهای دانشگاههها مهورد
بررسي قرار گر ت اس ،.مختص تارتردها و عالی.های دانشگاه نیس 1 .پهژوهشههایي
ت در داخل تشور در حوزه دانشمحوری انجا ،شده اس ،.اغلب مهتنهي بهر مهرور پیشهین
موضوع بوده و از روش توصیفي -پیمایشي انجا ،شده اس .درنتیج جهای یهک پهژوهش
اتتشا ي ت زوایای مختلف موضوع را مورد بررسي قرار داده و نیز مهتني بر با  .آمهوزش
لالي تشور باشد ،ب خوبي احساس ميشود
ادبيات تحقيق
تعریف دانش

مارتواردت ( )2221دانش را مجمول ای از اطاللات ،اصول و تجرب هایي ميدانهد ته
ب صورت عال اجرا ،مدیری ،.تصمیمگیری و حل مسئل را هدای .ميتند ب لهارتدیگهر،
دانش لهارت اسه .از ترتیههي سهیال از تجهار  ،ارزشهها ،اطاللهات زمینه ای و دانهش
تخصصي ت ب صورت منسجم و یکپارچ چهارچوبي را برای ارزیابي و تسهب تجهار

و

اطاللات جدید راهم مي آورد این دانش از اذهان ا راد سرچشم ميگیهرد و توسهط آنهان
ب تار برده مي شود در داخل سازمان ،این دانش ن تنها در مستندات و بانکهای اطاللهاتي
سازمان جای دارد ،بلک در تما ،عالی.ها ،رایندها ،اقدامات و هنجارهای سازمان جاری و
ساری اس( .داونپورت و پروساك)1 :1332،؛ بنابراین مفهو ،دانش ،در این پژوهش لههارت اسه.
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از :ترتیهي از داده و اطاللات ت ب آن دیدگاههای تخصصي ،مهارتها و تجربیهات ا هزوده


ميشود تا دارایي های ارزشمندی برای تمک ب اتخاذ تصمیمات صحیح در دانشهگاه شهود
ب لهارتدیگر ،داده و اطاللات تسبشده ت با تجرب و ارزشها و باورهای ا راد ترتیب و
باله مهارت و تخصص الضای جامع دانشگاهي ميشود
سازمان دانشمحور

سازمان دانش محور ،سازماني اس .ت تولیدات و خدمات آن دانشهگرا باشهد تمرتهز و
ساختار سازمان دانشمحور نتیج ای از راگیری سازماني اس .و راینهدها (به عالیه.هها
مربوط اس ،).اهداف (ب بیانیه هها و راههردهها مربهوط اسه ).و تجسهم تلهي ایهنگونه
سازمانها دانشگراس .ساختار در سازمانهای دانشمحور شامل ا راد ،راینهدها و نهاوری
دانشمحور ،اغلب سازمانهایي در نظر گر ت ميشوند ت محصول آنهها بهر محهور دانهش
اس ،.هرچند مشخص های آنها راتر از محصول ر ته و شهامل راینهد ،مکهان ،ههدف و
چشمانداز ميشوند» سازمان دانشمحور از چهار جنه منابع انساني ،منابع مهالي ،ارتهاطهات
و رهنگ سازماني با دیگر سازمانها متفاوت اس.

(لیف و جوچیم)2221 ،

تینگ )23 :2222( 1با بهرهگیری از دیدگاه برخي صاحبنظران تعریف زیهر را بهرای یهک
سازمان دانشمحور ارائ ميدهد« :یک سهازمان دانهشمحهور تارآمهد ،سهازماني اسه .ته
توانایي خلق دانش پویا را دارد و ب بیان لملي ،توانایي دانشي پویا ،پیچیده ،وسیع ،منسجم
و دروني را ایجاد ترده و آن را با دیگر توانایيهای راههردی سازمان و بها محهیط خهود در
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اطاللات اس.

(جوی2221،؛ تان ،اسکاف و اسهتیفن)2227،

زك ( )2 :2223مهيگویهد« :سهازمانههای

ساختار تلي توانایيهای راههردی سازماني تلفیق ميتند» نئهاگو )112 :2222( 2معتقهد اسه،.
یک سازمان دانشمحور ،سازماني اس .ت  1 :با یهادگیری و دانهشآ رینهي به شهیوهههای
مستمر ب طور هوشمند لمل ميتند؛  2از دانش خود بهره ميبهرد؛  3به ایجهاد و اجهرای
رهنگ سازماني صحیح تمک ميتند؛  1با یک ساختار سازماني ،انعطافپذیر ميشهود؛ 1
با ترتیب صحیح ناوری های اطاللات و ارتهاطات ،تما ،چههار راینهد تههدیل دانهش ههم
دروني و هم بیروني برای سازمان را تح .پوشش قرار ميدهد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. King
2. Neagu
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دانشگاه دانشمحور

دانش در دانشگاه ن قط در قالهب گهزارشههای تحقیقهاتي ،پایهاننامه هها و انتشهارات
دانشگاهي ،بلک این مهم شامل دانش مهدیران ،تارتنهان ،اسهاتید و تارتنهان متخصهص در
محورهای دانشي مختلف نیز ميباشد امروزه ،برخي از مؤسسات آموزشي ،ب دنههال یها تن
راه های بهتری برای تهدیل دانش ب تصمیمات مهؤثر و اجهرای آن هسهتند در ایهن راسهتا،
صلنام للمي مطالعات بینرشت ای دانش راههردی ،سال یازدهم ،شماره  ،13تابستان 1122

تمرتز دانشگاهها بر امکان استفاده از دانش ا راد برای دستیابي ب اهداف راههردی و رقهابتي
دانشگاه ،از اهمی .راههردی بسهیاری برخهوردار اسه( .ماپونیها)2221،؛ بنهابراین بهرای اینکه
دانشگاهها ،تهدیل ب سازمان دانشمحور شوند ،نیهاز اسه .در تنهار مقاله هها ،تتها هها و
گزارش های نتایج تحقیقهات ،روش ههای تهاری ،راینهدهای لملیهات سهازماني ،المهال و
ر تارهای (تصمیمگیریهای) جامع دانشگاهي (الضای هیئ.للمي ،مدیران و تارشناسهان)
نیز دانشمحور شود
الگوی دانشمحوری

الگو ،1نمایش نظری و سادهشده از جهان واقعهي اسه .الگهو لههارت اسه .از نهولي
بازنمایي مجمول لناصر یک رایند ،سیستم ،یا مقوله ای انتزالهي ته لمومهاً بهرای درك،
تحلیل ،بههود یا جایگزیني رایند طراحي ميشود ب بیهان روشهنتهر الگهو اشهاره دارد به
تصویر یا چهارچوبي ت گا،ههای اساسهي راهنمهایيتننهده را ارائه نمهوده و همچنهین به
بازنمایي اطاللات ،عالی.ها و تعامالت اشاره دارد
از الگو ،چهارچو

(هرناس2222 ،؛ )17

در این تحقیق منظهور

مفهومي-تاربردی مهتني بر یا ته ههای پهژوهش حاضهر بهرای ارزیهابي

وضعی .دانشمحوری در دانشگاه اس .این الگو زیرمؤلف ها و مؤلف های دانشمحهوری و
نوع ارتهاط بین این مؤلف ها و زیرمؤلف ها با دانشمحوری در دانشگاه را نشان ميدهد
روش پژوهش
روش پژوهش با توج ب هدف از نوع پژوهشهای توصیفي -پیمایشهي اسه .ته به
شیوه آمیخت انجا ،شده اس .مراحل تحقیق ب شیوه زیر انجا ،شده اس:.
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روش پژوهش بخش کيفي :اجرای گا ،تیفي پژوهش حاضر در دو مرحل انجها ،شهده
اس .در مرحل اول جه .شناسایي مفهاهیم و مؤلفه ههای دانهشمحهوری در دانشهگاه از
مصاحه های نیم ساختاریا ت با خهرگان موضهوع اسهتفاده شهده اسه .روش نمونه گیهری
هد مند بود ابتدا مطلعین تلیدی شناسایي شدند ت با توج ب راینهد مصهاحه  ،تعهداد 11
نفر مورد مصاحه قرار گر تند معیار انتخا
للمي یا تجار

ا هراد نیهز تجهار

پژوهشهي مهرتهط ،پیشهین

تاری مرتهط با دانشمحوری در دانشگاه بود مشخصات مصاحه شوندگان

در مرحل تیفي پژوهش در جدول  2ارائ شده اس .بررسي پایهایي و نیهز روایهي تحقیهق
ب صورت زیر مورد بررسي قرار گر :.
محقق از س تا از مصاحه ها ت ب طور تصاد ي انتخا
درصد ب دس .آمد

شده بودند ،ب ترتیهب  21،32و 33

 -تأیید توسط مصاحه شوندگان (صح .برداش .در طي مصاحه ):

برای این منظور مفاهیمي از س مصاحه شونده ب صورت تصاد ي انتخا

و ارسال شهد ته

نتایج آن ب ترتیب  33 ،32و  31درصد توا ق ب دس .آمهد در مرحله دو ،بخهش تیفهي
ب منظور التهاریابي الگوی مفهومي ارائ شده از روش گروه تانوني استفاده شده اس.
روش پژوهش بخش کمي :روش پژوهش مورد استفاده در بخش تمي ،روش توصهیفي –
پیمایشي بود جامع آماری مرحله دو ،پهژوهش جهه .التهاریهابي الگهوی دانهشمحهوری در
دانشگاه ،تلی مدیران دانشگاه تهران ميباشد حجم جامع آماری  227نفر بهرآورد شهد در ایهن

مقال پژوهشي :ارائ الگویي برای دانشمحوری دانشگاههای تشور

الف -بازبيني توسط همکار :در این تحقیق ،متوسط درصد توا ق بین محقق و همکار

پژوهش برای نمون گیری جه .برازش الگو از نمون گیری تصاد ي ساده استفاده شد بها تمهک
رمول توتران حجم نمون  131نفر محاسه شد ب منظور اجهرای طهرو و گهردآوری دادههها از
پرسشنام محققساخت با استفاده از نتایج بخش تیفي استفاده شهده اسه .روایهي پرسشهنام از
طریق نظرخواهي از صاحبنظران مورد تأیید قرار گر  .ب منظور محاسه پایایي پرسشهنام نیهز
از روش آلفای ترانهاخ استفاده شده اس .مقدار آلفای ترانهاخ محاسهه شهده ( )2/321اسه .در
پژوهش حاضر جه .التهاریابي الگو و ارائ الگوی نهایي از روش آماری معادالت ساختاری بها
رویکرد حداقل مربعات جزئي 1استفاده شده اس.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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جدول  :1ويژگي جمعيتشناختي نمونه آماري در مصاحبه و پرسشنامه
متغير جمعيت
شناختي
جنسيت

صلنام للمي مطالعات بینرشت ای دانش راههردی ،سال یازدهم ،شماره  ،13تابستان 1122

مرتبه علمي

رشته دانشگاهي

سابقه خدمتي

بخش کيفي

بخش کمي

(درصد)

(درصد)

زن

() /13

() /13

مرد

() /27

() /27

استادیار

() /13

() /12

دانشیار

() /11

() /17

استاد

() /32

() /13

للو ،انساني

() /11

() /11

ني و مهندسي

() /13

() /31

للو ،پای

() /21

() /21

زیر هش .سال

() /21

() /17

 3الي  11سال

() /32

() /11

 17ب باال

() /37

() /22

گزینه

یافتههای پژوهش
مؤلفههاي دانشمحوري دانشگاه
برای شناسایي مؤلف های دانش محوری دانشهگاه 11 ،نفهر از صهاحب نظهران مصهاحه
شدند ت جزئیات آن در جدول  3نشان داده شده اسه .بهرای جمهع بنهدی و شناسهایي
مؤلف های اصلي ،تدها (مفاهیم) و در مرحل بعد نیهز زیرمؤلفه هها و مؤلفه ههای اصهلي
شناسایي شدند ب منظهور تحقهق ههدف پهژوهش و بها اسهتفاده از نتهایج مصهاحه ههای
نیم ساختاریا ت طي س مرحل تدگذاری باز ،محوری و انتخابي و نیز با الهها ،از پیشهین
پژوهش ،مفاهیم شناسایي شده در هش .مؤلف اصهلي و  22زیرمؤلفه دسهت بنهدی شهده
اس .در ادام ب منظور مشخص شدن التهار داده های حاصل از مصاحه نیم ساختاریا ت
و حصول توا ق بر مؤلف های شناسایي شده ،بحه گروه تانوني با حضور مطلعین تلیهدی
برگزار شد
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جدول  :4مفاهيم ،مؤلفهها و زيرمؤلفهها بر اساس دادههاي کيفي حاصل از مصاحبههاي
نيمهساختاريافته
کد مصاحبه

مفاهيم

، ،1 ، ،3 ، ،2 ، ، 1 ،

شناسایي دانش ،شناسایي خأل دانشي ،شناسایي دانش تلیدی

11 ، ،13 ، ،3 ، ،1

و ارزشمند

، ،1 ، ،1 ، ،3 ، ، 2 ،
، ،12 ، ،11 ، ،12
11 ، ،11 ، ،13
، ،1 ، ،3 ، ،2 ، ، 1 ،
11 ، ،11

همکاری گروهي در تولید دانش
مستندسهازی تجربیهات دانشههگران ،اسهاتید و مهدیران ،ثههه.
دانش ضمني و صریح ،مستندسازی رایندها و قوانین

،11 ، ،11 ، ،12 ، ،3

تههدریس ،رصهه .بههرای اشههتراك دانههش در جلسههات گههروه،

11 ،

اشتراكگذاری دانش در جلسات د اع از پایاننام و رسال

، ،3 ، ،1 ، ،1 ، ، 2 ،

تاربرد دانش در آییننام ارتقا ،تصمیمگیری مهتني بر دانهش،

11 ، ،13

پژوهش برای حل مسائل دانشگاه

، ،12 ، ،1 ، ،1 ،
11 ، ،11 ، ،13

دانش
توليد دانش

ذخيرهسازي
دانش

انتشار دانش

کاربرد دانش

ارزیابي نتایج و محصول ،ارزیابي وضعی .موجهود ،ارزیهابي
دانش ،ارزیابي جه .رسهیدن به ههدف دانشهگاه ،ارزیهابي

ارزيابي دانش

مهتني بر دانش

، ،3 ، ،3 ، ،2 ، ، 1 ،

اهمی .دانش و تفکر مهتني بر دانش ،دروني شدن آگهاهي و

11 ، ،11 ، ،12

باور ب دانش ،دغدغ دانشمحوری

، ،7 ، ،1 ، ،2 ، ، 1 ،

رهنههگ اشههتراك و تسهههیم دانههش ،اشههتراك پروپههوزالههها،

11 ، ،11 ، ،12

همکاری بین اساتید جه .هما زایي

اشتراکگذاري

، ،11 ، ،2 ، ،3 ،

خالقیهه .و نههوآوری ،تشههویق ایههده و نههوآوری ،نههوآوری

فرهنگ خالقيت

11 ، ،11 ، ،13

دانشگران

11 ، ،12 ،

شناخ .مفهو ،و تعریف دانش در بین مدیران ،باور مهدیران
دانشگاه ب دانش و دانهشمحهوری ،دانهشمحهوری دغدغه
مسئولین دانشگاه

اخال ق و
ارزشهاي علمي
اهميت دانش و
دانش محوري

دانش محوري

11 ، ،11 ، ،3

دانشي و التماد تاذ

و نوآوري

مديريت حامي

، ،1 ، ،3 ، ،2 ، ، 1 ،

للمي ،جلوگیری از رقاب .تاذ  ،دزدی للمهي ،سهوفتفاهم

فرهنگ

فرهنگ حامي دانش محوري

،11 ، ،7 ، ،3 ، ،1 ،

احترا ،و ضای دوستان  ،نهادین شهدن و حفها ارزشههای

دانش باوري

مقال پژوهشي :ارائ الگویي برای دانشمحوری دانشگاههای تشور

، ،2 ، ،1 ، ،1 ، ، 2 ،

اشتراكگذاری دانش ،انتقال دانش از استاد ب دانشهجو در راینهد

شناسایي و جذ

فرايند مديريت دانش

، ،12 ، ،3 ، ،2 ، ،1

تولید دانش برای حل مسهائل جامعه  ،تولیهد دانهش به روز،

زیرمؤلفه

مؤلفه
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کد مصاحبه
، ،3 ، ،1 ، ،3 ، ، 2 ،
11 ، ،12

زیرمؤلفه

مفاهيم
استفاده از دانش موجود برای حهل مسهائل و تصهمیمگیهری،
درگیههر تههردن الضههای هیئهه.للمههي در تصههمیمگیههری،
تصمیمگیری مهتني بر خرد جمعي
رایند جذ

مؤلفه

تصميمگيري
مبتني بر دانش

دانشگران بر اساس شایستگي و توانایي دانشي،

،12 ، ،12 ، ،3 ، ،7

اشتراك گذاری دانش در بین اساتید ،حمای .از عالیه.ههای

11 ،

دانشي دانشگران بهر اسهاس تخصهص ،حقهوق مناسهب به

دانشگران

اساتید
مدیری .مهتني بر تخصص و دانش ،انتخا
، ،2 ، ،1 ، ،1 ، ، 3 ،
11 ، ،11 ، ،12

مدیر بهر اسهاس

تخصههص ،نظههارت مهتنههي بههر دانههش ،تحههولآ ههرین و
مخاطب محوری ،پاسخگو بودن مدیری .دانشهگاه ،اسهتقالل
در مدیری .دانشگاه ،د تر دانشگاه پژوهي و اتاق کهر بهرای

مديريت مبتني بر
روش علمي

رئیس دانشگاه ،مدیری .مشارتتي
، ،2 ، ،1 ، ،2 ، ، 1 ،
13 ، ،3

نگاه تخصص محوری و شایستگي محوری ،دانش محوری
دغ دغ ه دانشههگاه ،اسههتفاده از دانههش در تمهها ،سههطوو
سازمان

نگاه راهبردي به
دانش

استفاده از دانش و تجربیات اساتید در تهدوین راهههرد
، ،1 ، ،3 ، ،2 ، ، 1 ،
، ،12 ، ،3 ، ،7 ، ،1
11 ، ،11 ، ،11

دانشگاه ،معدود شدن راههرد دانشگاه ،اولویه .بنهدی و
هدای .دانش ،تدوین برنام راههردی مهتني بر توانهایي

برنامه راهبردي

دانشههگاه ،اهههداف و مأموریهه .دانشههگاه بههر اسههاس

دانشگاه

راهبرد حامي دانشمحوري

صلنام للمي مطالعات بینرشت ای دانش راههردی ،سال یازدهم ،شماره  ،13تابستان 1122

، ،1 ، ،3 ، ،2 ، ، 1 ،

پهههرورش و توانمندسهههازی دانشهههگران ،تشهههویق بهههرای

حمايت از

نیازسنجي ،همهاهنگي مأموریه .و ههدف دانشهگاه بها
خروجي دانشگاه

،11 ، ،1 ، ،3 ، ،1 ،
11 ، ،13 ،

13 ، ،12
، ،13 ، ،12 ، ،2 ،
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11 ، ،11

هیئ.للمي در مهورد مسهائل دانشهگاه ،للمهي کهر تهردن،

توانايي دانشي

پژوهشگری دانشگران
تصمیم گیری مهتني بر دانش ،استفاده از تجرب ههای قهلهي در
تصمیم گیری ،مسهئولی .پهذیری اسهتاد و دانشهجو ،نهوآوری
دانشگران
آزادی لمل و انتخا

دانشگران ،ارتهاط بین اساتید در حوزه

دانش و تهادل دانشگاه ،تار گروههي و همکهاری دانشهگران،
تسهیم دانش در بین دانشگران

توانايي
فرادانشي
توانايي عاطفي-
ارتباطي

دانشگران

، ،12 ، ،3 ، ،2 ،

عالیهه .دانشههگران بههر اسههاس تخصههص ،تفکههر الضههای


کد مصاحبه
، ،1 ، ،1 ، ،3 ، ، 2 ،
،11 ، ،12 ، ،2 ، ،7
11 ، ،11
، ،12 ، ،3 ، ،2 ،
11 ، ،11
، ،12 ، ،3 ، ،1 ،

11 ، ،11

دانش سازمانها ،پژوهش مهتني بر مسائل بازار ،ارتهاط با صهنع.
مهتني بر دانش روز ،داشتن مشاوران بیروني ،ارتهاط بها دانشهگران
بیرون از دانشگاه ،دریا  .دانش از محیط دانشگاه
قوانین و مقررات پیچیده برای تعامل با دانشگاهههای جههان ،دارا

ارتباط دانشي با

بودن دانش ارتهاطات برای ارتهاط با دانشگاههای دیگر ،همکهاری

دانشگاههاي

بین دانشگاهي جه .تولید دانش ،برگزاری تنفرانس مشترك
ارتهاط بین دانشگاه و دول ،.تأثیر ضای سیاسي و غیرللمي
مراتز سیاس.گذاری بر دانشگاه ،داشتن دانش تجربهي بهرای
دریا  .بودج
مهتني بر دانش ،امکانات اداری و پشتیهاني مهتني بر نهاوری اطاللهات،
زیرساخ .نر،ا زاری جه .حفا مالکی .معنوی

ارتباطات

11 ،

اساتید از طرق ضای مجازی ،داشتن بانک اطاللهاتي بهرای
تسهیم و تهادل دانش

،13 ، ،1 ، ،2 ، ،1 ،

رایندها مهتني بهر دانهش ،تهدوین آیهیننامه هها و قهوانین و

11 ، ،11 ،

مقررات بر اساس دانش

تسهههیلگههر ،تانههالیزه بههودن راینههد انتقههادات دانشههگران ب ه
مدیری .و رایند دانشگاه

، ،3 ، ،1 ، ،3 ، ،2 ،

همکاری و تسهیم دانش ،ردگرا نهودن قهوانین و مقهررات و

12

آییننام های دانشگاه ،وجود مهاحه تولید ،اشتراكگهذاری و
تاربرد دانش در آییننام ارتقاف

فناوري اطالعات
جهت فرايند
مديريت دانش
تدوين ساختار و
قوانين بر اساس
دانش

ساختار و قوانين
منعطف و چابک
ساختار و قوانين
مبتني بر
همکاري

سههاختار مأموریهه.گههرا ،قههوانین و مقههررات و آیههیننامه ههها

ساختار و قوانين

جه.دهنده ر تار دانشگران ،نظا ،جذ  ،حقهوق و دسهتمزد

مبتني بر اهداف

بر اساس نیاز دانشگاه

و مأموريت

ساختار و قوانين حامي دانشمحوري

ساختار و قوانین منعطف ،ساختار چابک ،سهاختار و قهوانین

آییننامه ارتقهای الضهای هیئه.للمهي در تقویه .روحیه

11

سياستگذاري

اطالعات و

،11 ، ،1 ، ،2 ، ،1 ،

، ،3 ، ،1 ، ،3 ، ، 2 ،

ارتباط با مراکز

وجود زیرساخ.های ناوری و ارتهاطات ،نهاوری و تولیهد محصهول

طریق ضای مجازی ،مستندسهازی دانهش ضهمني و آشهکار

12 ،

ديگر

زيرساخت فناوري

ناوری اطاللات جه .تولید دانش ،اشتراك دانش اساتید از

،12 ، ،3 ، ،1 ، ،1 ،

ارتباط با بازار

 ICTحامي دانشمحوري

، ،12 ، ،1 ، ،1 ،

مهارتهای مورد نیاز صنع ،.تربی .دانشگران صهنع .و تهأمین

مقال پژوهشي :ارائ الگویي برای دانشمحوری دانشگاههای تشور

11 ، ،11

خدمات ب جامع مهتني بر مسهائل جامعه  ،آمهوزش بهر اسهاس

محيط حامي دانشمحوري

، ،11 ، ،13 ، ،12 ،

مفاهيم

زیرمؤلفه

مؤلفه
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بر اساس شواهد جدول  3دانشمحوری در دانشهگاه در یهک زمینه طهیعهي درمجمهوع
هش .دست لامل ( رهنگ حامي دانشمحوری ،ساختار حامي دانشمحوری ،محیط حهامي
دانههشمحههوری ،مههدیری .حههامي دانههشمحههوری ،نههاوری اطاللههات و ارتهاطههات حههامي
دانشمحوری ،دانشگران ،رایند مدیری .دانش و راههرد حامي دانشمحوری) شناسایي شد
ت بر این اساس در نمودار  1الگوی مفهومي دانشگاه دانشمحور ارائ شده اس.
صلنام للمي مطالعات بینرشت ای دانش راههردی ،سال یازدهم ،شماره  ،13تابستان 1122

شکل  :1الگوی مفهومي دانشمحوری دانشگاه بر اساس مصاحه ها

وضعيت اعتبار الگوي دانشمحوري
با استفاده از یا ت های حاصل از تجزی وتحلیلهای انجا،شده با نهر،ا هزار  ،PLSالگهوی
پیشنهادی دانش محوری دانشگاه التهارسنجي شد طهق گفته محققهان در صهورتي الگهوی
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اندازه گیری ،الگوی همگن خواههد بهود ته قهدر مطلهق بهار لهاملي هریهک از متغیرههای


مشاهدهپذیر متناظر با متغیر پنهان آن الگهو دارای مقهداری بهاالتر از  2/72باشهد برخهي از
صاحبنظران پیشنهاد حذف متغیرهای مشاهدهپذیری را از الگو ميدهند ت بار لاملي آنها
زیر  2/1باشد
همانطور ت جدول  1نشان ميدهد مقادیر بار لهاملي در سهطح  2/21معنهيدار اسه.
ب لهارتيدیگر ،مقدار  tمتناظر با هر بار لاملي بیشتر از مقدار بحرانهي آن ( )2/12در سهطح
 2/21اس .همچنین مقادیر پایایي مرتب و آلفهای ترونههاخ به ترتیهب برابهر بها  2/371و
 2/317مي باشد ت خود بیان گر همساني دروني باال بین متغیرها ميباشهد همچنهین مقهدار
 AVEبرابر با  2/213گزارش شده ت از میزان  2/12بیشتر بوده و درنتیج روایهي همگهرای
الگوی پیشنهادی نیز تأیید ميشود ضریب تعیین  R2ارتهاط بین واریهانس تهیهینشهده یهک
اس .ت مقادیر بزرگتر ،مطلو تر اس .مقادیر  2/33 ،2/13و  2/17به ترتیهب ضهعیف،
متوسط و قابل توج توصیف شده اس .با توج به جهدول بهاال ،مقهادیر  R2قابهل توجه
ميباشد
جدول  :3نتايج تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي الگوي دانشمحوري در دانشگاه
بار عاملي

مقدار t

Sig

R2

رایند مدیری .دانش

2/322

123/23

2/21

2/321

راههرد حامي دانشمحوری

2/312

31/31

2/21

2/237

ساختار حامي دانشمحوری

2/211

31/22

2/21

2/723

محیط حامي دانشمحوری

2/711

22/21

2/21

2/721

رهنگ حامي دانشمحوری

2/211

11/31

2/21

2/211

دانشگران

2/213

13/21

2/21

2/231

مدیری .حامي دانشمحوری

2/333

121/17

2/21

2/311

 ICTحامي دانشمحوری

2/771

21/11

2/21

2/712

سازه

AVE

2/213

ρc

2/371

α

2/317

مقال پژوهشي :ارائ الگویي برای دانشمحوری دانشگاههای تشور

متغیر مکنون را با مقدار تل واریانس آن سنجش مينماید مقدار این ضریب بین صفر تها 1
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همچنین تیفی .الگوی ساختاری توسط شاخص ا زونگي بها روایهي متقهاطع 1محاسهه
شد معروفترین و شناخت شدهترین معیار اندازهگیری این توانهایي ،شهاخص  Q2اسهتون –
گایسلر اس .ت بر اساس ایهن مهالك ،الگهو بایهد نشهانگرهای متغیرههای مکنهون درونزا
انعکاسي را پیش بیني نماید مقادیر  Q2باالی صفر نشان ميدههد ته مقهادیر مشهاهدهشهده
خو
صلنام للمي مطالعات بینرشت ای دانش راههردی ،سال یازدهم ،شماره  ،13تابستان 1122
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بازسازی شدهاند و الگو توانایي پیشبیني دارد ب لههارتيدیگهر ،درصهورتيته تلیه

مقادیر به دسه.آمهده بهرای شهاخص

Red

 CVبها در نظهر داشهتن متغیهر پنههان درونزای

انعکاسيشده مثه .باشد ،مي توان گف .الگوی ساختاری از تیفی .مناسهي برخوردار اس.
در مورد شدت قدرت پیشبیني الگو در مهورد متغیرههای پنههان درونزا سه مقهدار ،2/22
 2/11و  2/31را ب ترتیب ب لنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این شاخص معر ي
نمودند
جدول  :5شاخص افزونگي با روايي متقاطع براي الگوي دانشمحوري دانشگاه
مؤلفه

روایي متقاطع ()CV Red

رایند مدیری .دانش

2/123

راههرد حامي دانشمحوری

2/732

ساختار حامي دانشمحوری

2/123

محیط حامي دانشمحوری

2/711

رهنگ حامي دانشمحوری

2/722

دانشگران

2/731

مدیری .حامي دانشمحوری

2/712

 ICTحامي دانشمحوری

2/711

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. CV Red





مدیری .حامي
دانشمحوری

راههرد حامي
دانشمحوری

./333


./312

Z=38/97




Z=67/126


رایند مدیری.
دانش



./322


Z=23/109



z=21/22

دانشگاه

./711


دانشمحور
z=13/21



z=31/22

./213


z=11/31




z=21/11
./211

./771







دانشگران

ساختار حامي
دانشمحوری





./211


رهنگ حامي
دانش 
محوری
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حامي دانشمحوری

محیط حامي
دانشمحوری

شکل  :5شواهد تجربي الگوي پيشنهادي دانشمحوري دانشگاه

همانطور ت از جدول  1مشخص اس ،.میزان  Q2در همه متغیرهها مثهه .و بهاالتر از
 2/31ميباشد ت نشان دهنده تیفی .مناسب الگو اسه .به لههارتدیگهر ،الگهو مهيتوانهد
نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزای انعکاسي را پیشبیني نماید شکل  1شواهد تجربهي
الگوی دانشمحوری در دانشگاه را ارائ مي دهد نتییج حاصهل از تحلیهل لهاملي تأییهدی
نشان داد ت هم هش .مؤلف شناسایيشده دارای بار لاملي مناسهب و معنهيدار هسهتند و
ميتوانند در پیشبیني سازه دانشمحوری دانشگاه وارد شوند همچنین تأثیر مؤلف مهدیری.
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حامي دانشمحوری از مؤلف های دیگر بر دانشمحوری دانشگاه بیشتر اس.؛ درنتیج ایجاد
وضعی .مناسب در این مؤلف ميتواند زیرساخ .تقوی.تننهدهای را بهرای دانهشمحهورتر
شدن دانشگاه راهم سازد
نتيجهگيری و پيشنهاد
صلنام للمي مطالعات بینرشت ای دانش راههردی ،سال یازدهم ،شماره  ،13تابستان 1122

الف) نتيجهگيري
هدف اصلي این پژوهش ارائ الگویي برای ارزیابي دانشمحوری در دانشگاه و تشهریح
چگونگي اثرگذاری این لوامل بوده اس .بدین منظهور از روش تحقیهق آمیخته (تیفهي و
تمي) استفادهشده اس .در بخش تیفي بها اسهتفاده از روش تحلیهل محتهوا و مصهاحه بها
خهرگان للمي و اجرایي دانشمحوری ،مؤلف های دانشمحوری شناسایي شدند و با تمهک
س مرحل تدگذاری باز ،انتخابي و محوری روابط بین آنها تشهریح شهد در بخهش تمهي
پژوهش نیز برای آزمون الگوی ب دس.آمده از مرحله تیفهي و تشهریح میهزان رابطه بهین
مؤلف های شناسایيشده از الگوی معادالت ساختاری استفاده شد
هر هش .مؤلف ای ت در بخهش تیفهي از طریهق مصهاحه بها خهرگهان دانهشمحهوری
شناسایي شد ،در بخش تمي از طریق تحلیل لهاملي مهورد تأییهد قهرار گر ه .الهته ایهن
مؤلف های شناسایيشده با نتایج ب دس.آمده از بخش ادبیات للمي نیز مطابق .دارد؛ مؤلفه
«ساختار حامي دانشمحوری» بها نتهایج پهژوهشههای (نیکلسهکو ( ،)2221راگهو (،)2227
مههارتین و همکههارانش ( ،)2211وسههتربرگ و همکههارانش ( ،)2211لجهها ( ،)2211رامونهها
( ،)2213منوریان و دیگران ( ،)1321سعیدی و همکاران ( ،)1321درودی ( ،)1332حسهني
( ،)1332رضاییان و همکاران ())1331؛ مؤلف « رایند مدیری .دانش» با نتایج پژوهشههای
(دن هرتههوگ ( ،)2222بترتههورت و همکههارانش ( ،)2222ونههگ و احمههد ( ،)2223زك
( ،)2223ریف ( ،)2221گوپتها و همکهاران ( ،)2221والهزاك ( ،)2221نیکلسهکو (،)2221
تینههگ ( ،)2222مههارتین و همکههارانش ( ،)2211ابیلههي ())1323؛ مؤلف ه « رهنههگ حههامي
دانشمحوری» با نتایج پژوهشههای (زك ( ،)2223ریهف ( ،)2221داونپهورت و هولسهاپل
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( ،)2221استفانسکو ( ،)2212لجا ( ،)2211مارتین همکارانش ( ،)2211منوریهان و دیگهران


( ،)1321اللهیاری رد و لهاسي ( ،)1332درودی ( ،)1332رضهاییان و همکهاران ())1331؛
مؤلف «مدیری .حامي دانشمحوری» با نتایج پژوهشهای (هارلي ( ،)2222تینهگ (،)2222
هس و باسهیگالوپو ( ،)2212استفانسهکو ( ،)2212ههس و باسهیگالوپو ( ،)2212اتثارشها و
آنیسا ( ،)2211مارتین و همکارانش ( ،)2211رامونا ( ،)2213سعیدی و همکهاران (،)1321
درودی ( ،)1332حسني ())1332؛ مؤلف «راههرد حامي دانشمحوری» با نتایج پژوهشهای
(اگو ( ،)2227تینگ ( ،)2222ناستاسه ( ،)2223استفانسهکو ( ،)2212استفانسهکو (،)2212
مههارتین و همکههارانش ( ،)2211لجهها ( ،)2211وسههتربرگ و همکههارانش ( ،)2211رامونهها
( ،)2213ابیلي ( ،)1323درودی ())1332؛ مؤلف «دانشگران» با نتایج پژوهشهای (اسوارت
و تینهي ( ،)2223تینهي ( ،)2223برنهل و همکهاران ( ،)2221والهزاك ( ،)2221اسهوارت و
لهاسي ())1332؛ مؤلف « نهاوری اطاللهات و ارتهاطهات حهامي دانهشمحهوری» بها نتهایج
پژوهش های (رید ( ،)1331باستامانت ( ،)1333ریف ( ،)2221رید ( ،)2227تینگ (،)2222
نئاگو ( ،)222استفانسهکو ( ،)2212مهارتین و مکهارانش ( ،)2211وسهتربرگ و همکهارانش
( ،)2211سعیدی و همکاران ( ،)1321منوریان و دیگران ( )1321اللهیهاری هرد و لهاسهي
( ،)1332درودی ( ،)1332حسني ( ،)1332رضاییان و همکاران ( ))1331مطابق .دارند
دانشگاهها برای دانشمحور شدن نیاز دارند دارای سهاختار مناسهب و منعطفهي باشهند
بقاف و پیشر  .دانشگاه دانش محور در لصر تنوني نیازمند انعطافپذیری ،چابکي ،مسهطح

مقال پژوهشي :ارائ الگویي برای دانشمحوری دانشگاههای تشور

ناستاس ( ،)2223ناستاس ( ،)2223لجا ( ،)2211اتثارشا و آنیسها ( ،)2211اللهیهاری هرد و

بودن ،تیممحوری ،لد ،تمرتز ،لد ،رسمی .و پاسخگویي سریع ب الزامات محیطي اسه.
همچنین رایند مدیری .دانش در دانشگاه دانشمحور روی هایي را برای شناسایي ،ارزیهابي
و سازماندهي ،ذخیره و ب تارگیری دانش ب منظور تأمین نیازهها و اههداف دانشهگاه برقهرار
ميسازد رایند مدیری .دانش راهي اس .ت دانشگاهها دانش را ایجاد ،تسب ،طهق بندی،
اصالو ،تسهیم و منتشر ميتنند در رهنگ دانشمحوری برای ههر دانشهگاهي ته راهههرد
مدیری .دانش را ب تار ميگیرد ،زیربنایي اس .تالش دانشگاههها بهرای تههدیل شهدن به
دانشگاه دانشمحور در صورتي مو قی.آمیز خواهد بود ت ویژگيهای رهنگي مهورد نیهاز
برای دانش محوری در دانشگاه وجود داشت باشهد بها هراهم بهودن راینهدها ،شهیوههها و
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ابزارهای صحیح و رهنگ حامي دانشمحوری ،این ا راد و ب خصو

مدیران هسهتند ته

دانشمحوری را در دانشگاه تقوی .ميتنند
تالش برای مدیری .بهتر دانش و دانشمحور شدن سازمانها و ب خصو

دانشهگاههها

بدون نگاه راههردی ب دانش منجر ب بهيههد ي در تولیهد ،ذخیهرهسهازی و انتشهار دانهش
ميشود همچنین دانشمحوری در دانشگاه ،مهتني اس .بر تارتنان ت از ایهن منظهر حامهل
صلنام للمي مطالعات بینرشت ای دانش راههردی ،سال یازدهم ،شماره  ،13تابستان 1122

بار مفهومي دانشمحوری هستند در دانشگاههای دانشمحور ،تارتنان باارزشترین سهرمای
سازمان محسو

مي شوند در تنار این موارد ،تیفی .ناوری اطاللات و ارتهاطهات بسهیار

مهم اس .و ميتواند باله مو قیه .یها شکسه .دانهشمحهوری در دانشهگاه شهود؛ زیهرا
ناوری های اطاللاتي و ارتهاطي ذاتاً سازوتارهایي قدرتمنهد و توانمنهد در انتقهال دانهش و
اطاللات هستند
ب) پيشنهاد
بر اساس یا ت های این پژوهش چندین پیشنهاد تاربردی برای سیاسه.گهذاری و اقهدا،
در خصو

دانشمحوری در دانشگاه ارائ ميگردد :طي چند ده گذشت توجهات زیهادی

ب مهاحه دانشمحوری شده اس .و مهاحه جدی در زمین الگوهای دانشمحهوری شهکل
گر ت اس .بر این اساس در این پژوهش تالش شده اسه .در ایهن موضهوع در دانشهگاه
تمرتز شود حال بر اساس نتایج تحلیلهای تمي و تیفي ،پیشنهادهایي ارائ ميشود:
 1نتایج پژوهش نشان ميدهد ت ارتههاط دانشهي بها بهازار از مؤلفه ههای مههم اسه،.
درنتیج پیشنهاد مي شود ت دانشهگاه ارتههاط خهود را بها محهیط از طریهق تقویه .ارتههاط
دانشگران و اساتید با صنع ،.ارتهاط مدیری .دانشگاه با جامع  ،خدمات ب جامع مهتني بهر
مسائل جامع  ،آموزش ب دانشجویان بر اساس مهارت های مورد نیاز صنع .و بازار ،تربی.
دانشگران صنع .و تأمین دانش سازمانها و انجا ،پژوهش مهتني بهر مسهائل بهازار ،ارتههاط
دانشي با دانشگاههای دیگر و تدوین قوانین و مقررات خود بهرای تعامهل بها دانشهگاهههای
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دیگر را تقوی .تند


 2با توج ب بخش تیفي تحقیق ،شناخ .و باور ب دانهش در بهین دانشهگران یکهي از
مؤلف های مهم دانشمحوری در دانشگاه اس ،.درنتیج پیشنهاد ميشود ت شناخ .مفههو،
و تعریف دانش در بین دانشگران دانشگاه تقوی .شود و همینطور بیهنشهها و باورهها به
دانش و دانشمحوری بههود یابد تا دانشمحوری یکي از دغدغ ههای اصهلي دانشهگران در
دانشگاه شود
 3با توج ب اینک رهنگ اشتراكگذاری یکي از مهاحه بسهیار مههم دانهشمحهوری
اس ،.درنتیج پیشنهاد مي شود ت رهنگ اشتراك و تسهیم دانهش ،اشهتراك پروپهوزالهها،
اشتراكگذاری دانش بین دانشکدهها و رهنگ تسههیم دانهش در بهین دانشهگران و اسهاتید
تقوی .شود
الضای هیئه.للمهي متناسهب بها معیارههای دانهشمحهوری و مؤلفه هها و شهاخصههای
شناسایيشده در این پژوهش تنظیم گردد
 1بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد ميشود ت توانایي دانشي دانشهگران در دانشهگاه از
طریق عالی .دانشگران بر اساس تخصص صورت گیرد و مشارت .الضای هیئ.للمي در
مورد مسائل و تصمیمگیریهای دانشگاه پررنگ شود
 1پیشنهاد مي شود ت در تدوین اسناد راههردی دانشگاه و برنام های سهالیان دانشهگاه
توج ویژهای ب دانشمحور شدن دانشگاه ب لنوان یکي از مهمترین لوامل ارتقهای تیفیه.

مقال پژوهشي :ارائ الگویي برای دانشمحوری دانشگاههای تشور

 1بر اساس نظرات مصاحه شوندگان پیشنهاد ميشود ضوابط و آییننامه ههای ارتقهای

در دانشگاه مهذول گردد
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