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 چکیده

 ارائههاست که محققين را به مطالعه و ميان دانشگاه و صنعت سال کارآمدرفع مشکالت در ارتباط 

ا، گرکارهای مبتنی بر رهيافت عملهای راهدر یکی از دسته شدهارائهکارهای کارها سوق داده است. راهراه

انش انتقال دکارها در پی تمامی این راه که آنجائیگيرند. از قرار می گرا ماهيترهيافت نهادگرا و رهيافت 

از هر سه رهيافت مذکور  سویکبایست از کار موفق میالزم از دانشگاه به صنعت هستند، لذا یک راه

کارهای مدیریت دانش باشد. در این مقاله، ابتدا ده ها و راهپشتيبانی کند و از سوی دیگر مبتنی بر روش

کارگيری در ارتباط دانشگاه و جهت به اندشده ارائههای گذشته مدل مختلف جریان دانش که طی سال

های جریان دانش موجود یک از مدلدهد که هيچاند. نتيجه مقایسه نشان میصنعت بررسی و مقایسه شده

ی سازیک چارچوب مفهومی مدلابتدا ها را در نظر بگيرند. لذا در این مقاله توانند تمامی رهيافتنمی

سازی جریان دانش توان یک نگرش جامع به مدلاست که با استفاده از آن می شدهارائهجریان دانش 

، سازمان فرااین چارچوب یک ماتریس شش در شش است که سطرهای آن منظرهای مختلف  داشت.

 چه، چطورکس، ، چهچيز چههای چرا، های آن جنبهسازمان، گروه، نقش، افراد و ماشين هستند و ستون
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سپس با استفاده از این چارچوب مدل جریان دانش در ارتباط دانشگاه و صنعت  و کجا هستند. وقت

 همراه بهو نهادهای مختلف دانشگاهی و صنعتی را  بودهاست که مبتنی بر بازارهای دانشی  شدهطراحی

گيرد. در این مدل های دانشی در نظر میتحت عنوان نهاد نظارت و پشتيبانی از جریان نهادیک

به معنای وقوع یک معامله دانشی است که  هاآناند که رخداد نوع جریان دانش تبيين شده وهفتبيست

یا  آغاز جریان دانش در یک مناقصه نحوهدانشی هستند که بسته به  بستهطرفين آن فروشنده و خریدار 

 کنند.مزایده شرکت می

  کلیدی:واژگان 

 رايافت نهادگ، رهگرا ماهيتگرا، رهيافت دانشگاه، رهيافت عملارتباط صنعت و سازی، جریان دانش، مدل
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 مقدمه

 أثيرگذارتو بسترهای اقتصادی جامعه بسيار  محوردانشصنعت و دانشگاه بر فرایند توسعه  ارتباط

، و 2039 دهه در متحدهایاالت اقتصادی سنگين رکود اقتصاددانان از که بسياریاست، تا جائی

 دانشگاه و صنعت ارتباط بين ميالدی را ناشی از ناکارآمدی 2059 دههرخداد مجدد آن در 

 ریزیاگرچه تحقق اثربخش این ارتباط و تعامل نيازمند یک برنامه. (2994)کامپتون، دانند می

های کشورهای مختلف در این زمينه، و هدفمند است، ليکن بررسی تاریخچه کوشش بلندمدت

کارهایی است که به اثربخشی فوری این ارتباط دارد. ها و راهحکایت از توجه بيشتر به راهبرد

گرا عمل اصطالحبهگذاری این حوزه باعث شده است که رهيافت وجود چنين نگاهی در سياست

 در عمل نيز مواجه زدگیشتابکارهای با اثربخشی مقطعی که عمدتاً با قرار گيرد و راه مدنظر

بروز  تهیافتوسعهدر دوران انقالب صنعتی و در کشورهای  هستند ارائه شوند. این سبک و سياق

شود. يز پيروی مین یافتهتوسعهپيدا کرد و به پيش گرفته شد و متأسفانه امروزه در کشورهای کمتر 

 نو، ونارغن با عنوان خود مشهور اثر درگرا است، رهيافت عملگامان که از پيش بيکن فرانسيس

است  شرط اصلی پنج که مبتنی بر علمی هایفعاليت بودن آميزموفقت  برای نوین را روشی

ال و )هداند مکانيکی می صورتبه نظریات ساختن عملی را نهایی پيشنهاد کرده است و شرط

  .(2353هلزی، 

در  ، نگرشی نوین راصنعتی فراپشت سر گذاشتن دوران صنعتی شدن و پای نهادن به عصر 

 بيستم و های نوزدهم. در این برهه از زمان )قرنایجاد نمودخصوص ارتباط صنعت و دانشگاه 

اداری از طریق  ساالریدیوان آرمان آن تحقق وشکل گرفت  مدرن دولت ميالدی( بود که مفهوم

این تحول باعث شد که . (2353)نویمان، گذاری، اجرائی و قضائی بود قانون نهادهای ایجاد

يرد و گ قرار بازبينیمورد  این نهادهای جدیدگرفتن  نظر در نيز با دانشگاه و صنعت ارتباط

 نهادگرایی، بر مبتنی نگرش درارائه شوند.  نهادگرایانه هایرهيافت کارهائی مبتنی برراه

 دیگربيانبهگيرد و مدنظر قرار می دانشگاه و صنعت ارتباط تسهيل برنهادها  سایر تأثيرگذاری

 دستاوردز ا شود.مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه، دیگر نهادها نظير دولت در نظر گرفته می حلقه

اره اش گرانصنعت و دانشگاهيان برای آزادی عمل آمدن فراهمتوان به می نهادگرا، رهيافت بزرگ

در  نندهکتسهيلشود که نهادهای واسط نظير دولت نقش تردید در شرایطی محقق میکه بی نمود

  ارتباط صنعت و دانشگاه داشته باشند.
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در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه است،  گرا ماهيترهيافت دیگری که موسوم به رهيافت 

 خپاسداند و هدف از ارتباط صنعت و دانشگاه را صنعت را مظهر فنّاوری یا علم تجاری شده می

 نوانعبهو نقش دانشگاه را کند به نياز مخاطبين در سطوح مختلف جامعه تبيين می گوئی

بتنی کارهای مراه داند.و نقش صنعت را مبدل دانش به فنّاوری می ارتباطدرایندانش  توليدکننده

 گيرند. در این دسته قرار می عمدتاًبر مدیریت دانش 

نگرش به موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه از منظر مدیریت دانش نيز بسيار ارزشمند است زیرا 

و  ارتباط ميان صنعت مؤثردر برقراری  انکارغيرقابلو  مدیریت آن نقشی تأثيرگذاردانش و 

. دانش است دیدهآموزش و متخصص انسانی نيروی تربيت بنيان انشگاهد دانشگاه دارد.

 تصادیاق توسعهتواند شود، میمی صنعت های نوین درنظرات و ایده ارائهدانشگاهيان که منجر به 

عامل و ت استمرارتردید وجود هر مانعی که بر سر راه بی. رقم زند را پيشرفت جامعهآن  تبعبهو 

 کاریهمدر نگاه سنتی،  کشد.کشور را به چالش می توسعه ،قرار گيرد نهاد دو اینارتباط ميان 

 انمي پژوهشی و علمی هایفعاليتانجام  خصوص درقرارداد  انعقادطریق  از صنعت و دانشگاه

های علمی و پژوهشی در اجرای فعاليت. (2354)شفيعی،  گيردمیشکل  صنعتو  دانشگاه

 و در صنعت بيفتد، به جریان ایجادشدهصنعت  موردنيازشود که دانش ها باعث میدانشگاه

های ابتدائی مدیریت دانش و مدیریت جریان دانش متناظر با روش نوعیبهعملياتی شود که 

مواجه هستند، عدم وجود یک  هاآنهای سنتی با که این روش اساسی یکی از مشکالتاست. 

مبتنی بر اهداف و ماهيت نهادهای صنعتی و دانشگاهی است.  آگاهانهو  بلندمدتریزی برنامه

وجه به و ت زدگیشتابهستند که  گراعملهای ها مبتنی بر رهيافتروش گونهاین، دیگربيانبه

صنعت و  رابطه، استمرار و پایداری سویکشود که از یباعث م هاآنتأثيرگذاری فوری در 

هداف ا و مقطعی نيز مطابق با مدتکوتاهدانشگاه مختل شود و از سوی دیگر اثربخشی ارتباطات 

ای ههایی که بتوانند تلفيقی از رهيافتروش نياز به وجود است که جهتازاینانتظار نباشد. مورد 

ز مند شده و ابهره هاآنکه از نقاط قوت  ایگونهبهداشته باشند  را گرا ماهيتگرا، نهادگرا و عمل

کارهای مبتنی بر مدیریت دانش، که راه ارائه .شوداحساس می نيز مصون باشند هاآننقاط ضعف 

ریان و به جکنند میایجاد  یافته، دانش را برای رفع نيازهای صنعتسيستمی و ساخت طوربه

به ماهيت و نقش این دو نهاد و نهادهای واسط توجه دارند  سویکز ا حالدرعينو  اندازندمی
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در جهت  جلوروبهسازند یک گام صورت هدفمند محقق میو از سوی دیگر جریان دانش را به

 رسيدن به مطلوب است.

مدلی برای جریان هدفمند دانش در تعامل  ارائههدف از این تحقيق رفع این مشکالت از طریق 

سازی جریان دانش طراحی دانشگاه و صنعت است. این مدل با استفاده از چارچوب مفهومی مدل

های الزم را در نظر گرفته است. ارزیابی اعتبار سنجی این مدل است و تمامی جنبه شدهساختهو 

ر پی که این تحقيق د سؤاالتیرسيده است. واقعی به انجام  نمونهآن در یک  کارگيریبهاز طریق 

 اند از:است عبارت هاآنبه  گوییپاسخ

برای برقراری ارتباط صنعت و  مبتنی بر مدیریت جریان دانش کاریتوان راهچگونه می (2

را داشته  گرا ماهيتگرا، نهادگرا و های عملهای رهيافتدانشگاه ارائه نمود که مزیت

 باشد؟

های( تأثيرگذار بر جریان دانش در ارتباط دانشگاه و صنعت ادها و نقشهای اصلی )نهمؤلفه (2

 کدامند؟

 کدامند؟صنعت و دانشگاه  های دانش ممکن در مدل جریان دانشانواع جریان (3

-همراحل انجام تحقيق ب سؤاالتبه این  گوییپاسخ برایای است و این تحقيق از نوع توسعه

 است: شدهگرفتهصورت زیر در نظر 

 های تأثيرگذار بر جریان دانشهای جریان دانش و استخراج مؤلفهمدل مطالعه (2

 دهای تأثيرگذار باشمؤلفه دربرگيرندهکه  نوعیبهسازی جریان دانش طراحی چارچوب مدل (2

 هایطراحی مدل جریان دانش صنعت و دانشگاه با استفاده از چارچوب و تبيين جنبه (3

 مختلف مدل از منظرهای مختلف

ا و مرتبط ب موردنيازار این مقاله در ادامه به این صورت است که در بخش دوم، مفاهيم ساخت 

سازی جریان دانش تبيين شده اهميت مدل سپسشوند. تشریح میحوزه دانش و جریان دانش 

شوند و از جهت استفاده در در ادبيات موضوع تشریح می شدهارائهچند مدل جریان دانش  و

ازی سشوند. در بخش سوم، ابتدا چارچوب مدلصنعت با یکدیگر مقایسه میتعامل دانشگاه و 

جریان هدفمند دانش در ارتباط صنعت  شود و سپس با استفاده از آن مدلجریان دانش ارائه می

 .است شدهانجامپيشنهاد تحقيقات آتی گيری و شود. در بخش چهارم نيز نتيجهگاه ارائه میو دانش
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 دانش انیجر

آورده است. تغيير و  دست بهها گذشته جایگاه خود را در سازمان دههدانش در سه  مدیریت

در چندین سال گذشته باعث شده است که نيازهای سازمانی  وکاریکسبهای تحول در محيط

ریشه در تغيير نيازهای  کهآنها به دانش و مدیریت نيز متفاوت شوند. تغيير نگرش سازمان

های مختلفی از مدیریت دانش طی ساليان گذشته پدید سازمانی دارد باعث شده است که نسل

  آیند.

مهندسی کامپيوتر قائل به  حوزهبرای مدیریت دانش از سوی متخصصين  شدهارائهکارهای راه

های سامانهسازی تند و سعی در طراحی و پيادهمراتب داده، اطالعات و دانش هسیک سلسله

 هایسامانه پيشرفتهها را نسل مدیریت دانش برای رفع نيازهای سازمانی دارند و این سامانه

ها در نسل اول مدیریت دانش، سازمان که آنجائی. از (2992)علوی و ليتندر،  داننداطالعاتی می

، (2354د )شفيعی، بودن گرفتهپيشرا در  «دانيمدانستيم آنچه را که میاگر فقط می»شعار 

ایی هکارها و سامانهراه ارائهها با های اطالعاتی نيز سعی در رفع نياز سازمانمتخصصين سامانه

 های انسانیداشتند. وجود چنين دیدگاهی باعث شد که جنبه کارآمدبرای ایجاد مخازن دانشی 

 (2992علوی و ليتندر، )قرار گيرند  موردتوجهکمتر  سازمانیفرهنگدانش نظير باورهای فردی و 

-اگر فقط می»ها به و نسل دوم مدیریت دانش با تمرکز بر افراد شکل گرفت و شعار سازمان

-. در این برهه، مدیریت دانش به موفقيت(2922)دالکير،  مبدل شد «دانددانستيم که چه کسی می

-در هم می پيشگان که ساختارهای سازمانی راهایی دست یافت و مفاهيمی نظير انجمن هم

شکستند رونق پيدا کردند. تأثير شگرفی که فنّاوری اطالعات و ابزارهای آن برای رفع نيازهای 

سوم مدیریت دانش با تلفيقی از دو نگاه پيشين آغاز نسل نبود و لذا  انکارقابلسازمانی داشتند 

ی اگونها بهتوان محتوای دانشی رها به این پرسش بدل شد که چگونه میسازمان دغدغهشد و 

 هاآنبه  آسانیبهآگاه باشند و بتوانند  هاآندهی و توصيف کرد که کاربران از وجود سازمان

ها در برآورده شدن این انتظار سازمان. (2922)دالکير،  دستيابی پيدا کنند و از آنها استفاده کنند

هدف غائی ل سوم( یان انداختن دانش در سازمان است و لذا، در نسل حاضر )نسگروی به جر

 . (2995)لينگژی،  مدیریت دانش در سازمان مدیریت جریان دانش است
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ای تحت عنوان توسط کيوشی نيوا در مقاله 2009جریان دانش برای نخستين بار در سال  واژه

تسهيم  هایهای خبره در مقابل سامانههای مبتنی بر دانش: سامانهسازی موفق سامانهپياده سویبه»

-تعاریف متعددی از سوی محققين و صاحب تاکنونو ( 2922)کورتز، است  شدهمطرح «دانش

 تمامی تعاریف دربرگيرندهاست. یک تعریف جامع از جریان دانش که  شدهارائهنظران برای آن 

تواند به این صورت باشد نظران مختلف باشد میبرای جریان دانش از سوی صاحب شدهارائه

 اینهگوبهعنای انتقال دانش، درون سطوح سازمانی و ميان سطوح سازمانی، که: جریان دانش به م

 های کاری و وظایف سازمانی، جریانوکاریکسبدانشی از فرایندهای  کنندهپشتيبانیاست که 

های دانشی را از طریق خلق دانش و یا تأمين آن در سازمان به انجام رساند و باشد و نيازمندی

 سازمان را در جهت رسيدن به اهدافش سوق دهد. 
 

 هاآن انیم ارتباطات و هاسازمان یکاران بر دانش انیجر ریتأث

به  های دانشنترین منبع سازمان در دستيابی به مزیت رقابتی است و از طریق جریادانش مهم

در حال تغيير  دائماًامروزی که  وکارکسبهای . در محيط(2922)ليو و الی،  آیددرمیگردش 

نان برای پشتيبانی دانشی از کارک کارآمدکارهای کارا و ها باید به دنبال یافتن راههستند، سازمان

. جریان دانش همانند یک (2990)الی و ليو،  سازی جریان دانش باشندخود و از طریق مدل

 استفاده و کارآمدقوی، دستيابی سازمان به مزیت رقابتی، راهبردهای موفق، مدیریت  کاتاليزور

در سازمان با دستيابی  کاران دانش. (2990)الیاناژ و همکاران،  بخشدبهينه از منابع را سرعت می

)تانگ و مکالچالن،  دهنداهدافش سوق می سویبهبه دانش و تسهيم و تبادل آن سازمان را 

2929). 

. یک سازمان هوشمند (2922)اردن و همکاران،  سازمان دارد کارانیبر  بسزاییجریان دانش تأثير 

دارد  کارانیمنظور افزایش های مختلف دانش خود را بهتوانائی به جریان انداختن گونه

تمرکز اصلی مدیریت دانش بر روی تبادل و جریان دانش در سه  .(2923)ژاکوبسون و کاکوال، 

و تحقق جریان دانش برای موفقيت  (2995)آیدمارک،  ها و سازمان استافراد، گروهسطح 

حائز اهميت است  چائیتا  مسئله. این (2922)پاراماکوشام،  های مدیریت دانش حياتی استمدل

مدیریت دانش در عمل  واژهجریان دانش جایگزین مناسبی برای  واژهکه برخی معتقدند که 
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 واژهها، استفاده از های مدیریت دانش در سازمانبسياری از پروژهاست زیرا دليل شکست 

 .(2929)لستنر،  کندمدیریت دانش و سوء تعبيری است که در اذهان ذینفعان سازمان ایجاد می

ود ششود و باعث میو تأمين نيازهای سازمانی می کارآمدیتحقق جریان دانش در سازمان باعث 

سازی جریان دانش و ارائه ابزارهایی که خود نائل شود. مدل ریوکاکسبکه سازمان به اهداف 

)سيد  گيری کنند الزامی استدر سازمان ردیابی و اندازه را آنبتوانند جریان دانش و رشد 

  .(2922مصطفی، 

 دانش انیجر انواع

و توان از منظر انواع دانش به دو نوع جریان دانش ضمنی انواع جریان دانش در سازمان را می

ا ی هاآنبندی نمود. از منظر سطوح مختلف سازمان که دانش درون جریان دانش صریح تقسيم

توان جریان دانش را به دو نوع جریان دانش افقی و جریان افتد نيز میبه جریان می هاآنميان 

 نظران در خصوصهای صاحباین بخش به بيان دیدگاه ادامهدر  کرد. بندیتقسيمدانش عمودی 

 شود. اع جریان دانش پرداخته میانو

 انواع جریان دانش از منظر دانش بندیتقسیم

جریان دانش بيشتر بر جریان دانش صریح تمرکز شده است و  درزمينهدر تحقيقات ارائه شده 

توجه به جریان دانش ضمنی کمتر صورت گرفته است و فرایندهای فنی بيشتر از مسائل اجتماعی 

بندی دانش به دو نوع صریح و ضمنی برای اولين بار توسط پوالنی تقسيماند. بوده موردتوجه

. عبارتی که او برای تبيين وجود این دو نوع دانش فردی بيان (2065)پوالنی،  است شدهانجام

مات . دانشی که با استفاده از کل«دانيمتوانيم بگویيم، میمی ازآنچهما بيش »کند این است که می

انش د تواند داشته باشد.کوهی از دانشی است که یک فرد می قلهاست تنها  انبيقابلو اعداد 

رسمی و  هایزبان وسيلهبه انتقالقابلصریح طبق تعریف پوالنی آن بخشی از دانش است که 

سيستماتيک است. از سوی دیگر، دانش دارای طبيعتی وابسته به انسان نيز هست که باعث 

صورت رسمی بيان نمود. دانش ضمنی عميقاً در رفتارها و به را آنبتوان  سختیبهشود که می

شناختی و  مؤلفهعملکردهای انسان ریشه دارد و در ذهن و بدن آدمی است. دانش ضمنی دو 

يت و تعبيری که او از واقع گرددبرمیشناختی دانش ضمنی به مدل ذهنی انسان  مؤلفهفنی دارد. 

فنی دانش ضمنی به مهارت و دانش چگونگی انجام کارها  مؤلفهو حقيقت دنيای پيرامون دارد. 
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است ه. بنابراین تعاریف، دانش ضمنی جایگاهش در ذهن و بدن انسانگرددبازمیتوسط انسان 

های داده ها، آرشيوها و پایگاهخانهصورت رقمی در کتابتوان بهدانش صریح را می کهدرحالی

 ذخيره نمود.

قرن بيست و یکم است و جریان دانش ضمنی تنها در ارتباطات دانش ضمنی کليد موفقيت در 

زمان نسبت سا کارانی. جریان دانش ضمنی تأثير بيشتری بر پذیر خواهد بودبسيار عميق امکان

به جریان دانش صریح دارد. جریان دانش ضمنی ماهيتی پنهان دارد و خواسته یا ناخواسته در 

های کوچک متشکل از تعداد کمی از دهد و تنها در گروههای گروهی در سازمان رخ میفعاليت

 کارانیافزایش  منظوربهها . بنابراین، سازمان(2922)کورتز،  افتدصورت کارا اتفاق میافراد به

 هاآنهای متشکل از افراد که روابط عميقی ميان جریان دانش، باید در ایجاد تعداد زیاد گروه

 . (2922)دونگ و همکاران،  برقرار است تالش کنند

صورت صریح در سازمان وجود داشته باشد، جریان دانش بسيار تسهيل دانش به کهدرصورتی

 .(2922)لين و همکاران،  پذیر خواهد بودی سازمان امکانشود و انتقال آن ميان واحدهامی

در ح صریکننده در جریان دانش مهندسی دانش و استفاده از فنّاوری اطالعات نقش پشتيبانی

دانش تنها در خصوص دانش . پشتيبانی فنّاوری اطالعات از جریان (2922)کورتز،  سازمان دارند

سازمان را از فردی که های مدیریت دانش در سازمان باید جریان دانش در . سامانهصریح است

 . (2995)توربن و همکاران،  دارای دانش است به فردی که نيازمند دانش است تضمين کنند
 

 بندی انواع جریان دانش از منظر سطوح سازمانیتقسیم

افتد وجود دارد. جریان اتفاق می هاآنهای متفاوتی از سطوح سازمانی که جریان دانش در دیدگاه

ا، واحدها، هاز: افراد، گروه اندعبارتافتد که بنا به تعریفی در پنج سطح اتفاق میدانش در سازمان 

 أثيرگذارتسازمان و بخش و بهبود یادگيری سازمانی و تسهيم دانش بر توانمندسازی جریان دانش 

های و سازمان تعریف های پروژه محور، جریان دانش در سه سطح افراد، پروژهاست. در سازمان

. دو نوع سازدسطوح جریان دانش را محقق مید و انتقال دانش در این سطوح و ميان این شومی

جریان دانش عمودی که بين سطوح رخ اند از: جریان دانش در سازمان وجود دارند که عبارت

 افتد.دهد و جریان دانش افقی که درون یک سطح اتفاق میمی
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 کنترلقابلمراتب سازمانی بهتر های دارای سلسلهاز باال به پائين در سازمان صورتبهجریان 

 هب فردفردبهدهد. جریان دانش درون یک سطح سازمانی رخ می درواقعاست. جریان دانش افقی 

دیگر جریان دانش افقی  دو نوعاست.  شدهتعریفمعنای انتقال دانائی ميان اعضای یک گروه 

ه جریان دانش گروه ب و اند از: جریان دانش سازمان به سازمانهستند که عبارت تعریفقابلنيز 

 گروه.
 

  هاآن مقایسهدر ارتباط صنعت و دانشگاه و  دانش جریان هایمدل سنجیامکان و بررسی

 را آنحائز اهميت است که به سازمان امکان مدیریت و کنترل  روازاینسازی جریان دانش مدل

 دررسيدنآن را  و دهدمیسازمان  کارانیزمانی و افزایش برای ارتقاء و بهبود دانش فردی و سا

های گوناگونی برای جریان مدل، روازاین. (2922)سيد مصطفی،  رساندبه اهدافش یاری می

 رسیموردبرطور مختصر به هاآنبرخی از که در این بخش  اندشدهارائههای گذشته طی سالدانش 

 گيرند.قرار می
 

 3112بوردتسکی و دالک، 

اند. رائه کردهای اهای پشتيبان تصميم شبکهبوردتسکی و دالک یک مدل مفهومی سه الیه از سامانه

که برای حل مسائل و  است بناشدههای ماشينی شبکه از افراد و عامل یکپایهاین مدل بر 

 دسيم با یکدیگر در ارتباط و تعامل قرار دارنسازی و جریان دانش، از طریق یک شبکة بیتصميم

های مجازی با . در این مدل فرض شده که افراد در قالب گروه(2923)بوردتسکی و دالک، 

ز ای امنظور تحقق مجموعهجازی نيز بهگيرند. هر گروه میکدیگر در ارتباط و تعامل قرار می

ه پایگاافتد و میهای دانشی به جریان شود. در این مدل دانش ميان پایگاهاهداف تشکيل می

اب یهای این سامانه، خبرهترین مؤلفهباشد. یکی از مهم ماشينتواند یک فرد و یا یک دانشی می

 ی مرتبط با مسأله دسترسی پيدا کنند. کند که به یک پایگاه دانشاست که به افراد کمک می
 

 3112جوو لین و همکاران، 

اند. این مجازی ارائه کرده توسعهژاپنی دانش برای تحقيق و  سامانهجوو لين و همکاران یک 

است و  شدهارائه مدیریت ژاپنی فلسفهمنظور تسهيل جریان دانش مناسب و مبتنی بر سامانه به
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. در این مدل، جریان دانش به معنای ارائه (2922)اوليور،  کنداستفاده میاز فنون مهندسی دانش 

 کنندهتأمينژاپنی دانش  سامانهاست.  شدهتعریفدانش مناسب به فرد مناسب در زمان مناسب 

در ایجاد  افرادشود. این سامانه به تعيين می فرادتوسط خود ا و این نيازاست  افراد موردنيازدانش 

در این تحقيق،  شدهارائهکند. مدل جریان دانش استفاده از دانش موجود کمک می دانش جدید و

 کند که در آن،صورت یک فرایند تعریف مییک مدل فرایند مبنا است که جریان دانش را به

ندها، های اصلی این مدل فراییابد. مؤلفهآن جریان می کنندهاستفادهدانش به  توليدکنندهدانش از 

 دانش هستند. ها و نقش

 3112ژاکوبسون و کاکوال، 

یک مدل نظری جریان دانش مبتنی  توسعهژاکوبسون و کاکوال یک مدل جریان اطالعات برای 

آموزشی و ایجاد  مؤسساتاین مدل، آموزش بزرگساالن در  ارائهاند. هدف از بر تجربه ارائه کرده

و  در اندازة کوچک وکاریکسبهای پشتيبانی از تعامل ميان این مؤسسات و بنگاه سامانهیک 

. ساختارمند کردن اطالعات (2923)ژاکوبسون و کاکوال،  متوسط و انتقال دانش به آنها است

های عمده در برقراری ارتباط ميان مؤسسات عنوان یکی از چالشمنظور تحقق تسهيم دانش بهبه

 در این تحقيق تبيين شده است.  وکاریکسبهای آموزشی و بنگاه
 

 3113اولیور، 

موردی در یک کالس  مطالعهنامشهود دانش و مبتنی بر یک  سرمایهاوليور مدلی برای جریان 

. در این تحقيق جریان دانش و (2922)اوليور،  درس و یادگيری دانش آموزان ارائه کرده است

اعث بو بيان شده است که جریان دانش  اندشدهگرفتهصورت توئمان در نظر انبار شدن آن به

نين چپذیرد. همشود و این مسأله از طریق یادگيری از دیگران صورت میبهبود انبار شدن آن می

های آموزشی دانشگاهی و جریان دانش در های اساسی ميان جریان دانش در محيطتفاوت

ه ک اشاره کرد مسئلهتوان به این می هاآنترین اند که از مهمتبيين شده وکاریکسبهای سازمان

های دانشگاهی جریان دانش و یادگيری بيشتر فردی است و برای ارتقاء سطح دانش در محيط

 کند موفق باشد و در مقابلشود که بتواند در آینده در شغلی که اکتساب مییک فرد انجام می

سازمان انجام  کارانیبرای ارتقاء و بهبود  وکاریکسبهای جریان دانش و یادگيری در محيط

 فردی است.  جنبهسازمانی آن بيشتر از  جنبهد و گيرمی
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 3113جراحی و کنگاوری، 

های مدیریت جریان دانش کارگزار برای سامانه-ای مشترینگاوری یک معماری الیهکجراحی و 

اصلی نود دانشی منبع، نود  مؤلفهاند که در آن جریان دانش دارای چهار آگاه از زمينه ارائه کرده

دانشی گيرنده، دانش و حامل است و جهت جریان دانش از سوی نود دانشی منبع به نود دانشی 

شرده ارتباطی، یک دیسک ف شبکهتواند هر چيزی نظير . حامل نيز میشدهگرفتهگيرنده در نظر 

تأثيرگذار بر جریان  . دو عامل اصلی(2922)جراحی و کنگاوری،  و یا یک نوار مغناطيسی باشد

از: اعتماد ميان نودهای دانشی و  اندعبارتکه  اندشدهگرفتهدانش نيز در این تحقيق در نظر 

گر سطح دانش یک نود است. یک جریان دانش خوب، طبق تعریف انرژی دانشی که بيان

ب. ن مناسدر این تحقيق عبارت است از رساندن دانش مناسب، به فرد مناسب و در زما شدهارائه

مدیریت جریان دانش آگاه از زمينه، دارای پنج الیه  سامانهدر این تحقيق برای  شدهارائهمعماری 

سمت کارگزار قرار  وکاریکسبمنطق  الیهو در چهار سطح است. در سطح زیرین این معماری 

د است باالئی خو الیهزیرین و  الیه دهندهاتصالارتباطات قرار دارد که  الیهدارد. در سطح باالتر، 

ان دیگر نيز تحت عنو الیهیکسمت مشتری نام دارد. در همين سطح  وکاریکسبمنطق  الیهکه 

است.  سمت مشتری وکاریکسبمنطق  الیهاست که در ارتباط با  شدهتعریفپایگاه دانش  الیه

 کاربرد قرار دارد.  الیهدر باالترین سطح از این معماری نيز 
 

 3113دونگ و همکاران، 

-کهسازی برای تحليل و طراحی شبکار ارزیابی مدیریتی مبتنی بر بهينهدونگ و همکاران یک راه

 شدهارائه. در مدل ریاضی (2922)دونگ و همکاران،  اندهای جریان دانش در سازمان ارائه کرده

که  اندشدهگرفتههای گوناگون در نظر ای از کارکنان دارای مهارتبرای جریان دانش، مجموعه

انتقال  صورتبا یکدیگر از طریق ارتباطات سازمانی مرتبط هستند. جریان دانش در این مدل به

یافتن بهترین مجموعه از  هدف آن است و شدهتعریفزمانی  دورهدانش ميان افراد در یک 

 ممکانيس .سطح دانش در سازمان بيشينه شود کهنحویبهزمانی  دورههای دانش در یک انتقال

 اندتعبارمفاهيمی استوار است که  پایهدانشی در سازمان در این مدل بر  شبکهطراحی و ایجاد 

ها و وزن ها )برای تعيين سطح دانشی افراد در مهارتآوری اطالعات در مورد خبرگیاز: جمع

 دهندهقالانت توانندهای اجتماعی موجود، تعيين افرادی که میها برای هر فرد(، تعيين شبکهمهارت
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دانش باشند، تعيين ارتباطات برای انتقال دانش و ایجاد ارتباطات جدید در صورت نياز. در این 

است. به ازای هر فرد یک بُردار دانشی  شدهگرفتهکارمند در نظر  Kمهارت و  Sمدل سازمان با 

و در طول زمان  است که ميزان سطح دانش فرد در هر مهارت را در خود دارد شدهگرفتهدر نظر 

در این مدل  tدر زمان  sدر مهارت  kکند. ميزان دانش فرد جریان دانش تغيير می دادن رخو با 

Wksبا 
t  هر فرد در سازمان، هر مهارت دانشی وزنی مشخص  وظيفهاست. بسته به  شدهدادهنشان

است و مقداری بين صفر و یک دارد و جمع  شدهدادهنشان  Bksبرای او دارد که در این مدل با 

 رابطهاز  tشود. ميزان دانش یک فرد در زمان ها برای هر فرد برابر با یک در نظر گرفته میوزن

∑ WS
s=1 ks

t
× Bks يزان م کردن بيشينهسازی در سازمان است. هدف مسألة بهينه محاسبهقابل

هایی است که جریان دانش طراحی و نزما همهها و در مهارت همهافراد سازمان در  همهدانش 

∑𝑀𝐴𝑋صورت شود. بيان ریاضی تابع هدف بهانجام می ∑ ∑ Bks ×Wks
tS

s=1
K
k=1

T
t=1 

 است.
 

 3111یوسیف، 

ع دانش عنوان منبسازمان به یکآنارائه کرده که در  سازمانی بينیوسيف مدلی برای تبادل دانش 

. جریان دانش (2929)یوسيف،  است شدهگرفتهدانش در نظر  گيرندهعنوان و سازمان دیگر به

دها ای از فراینصورت دنبالهدانش یکسان و به گيرندهدرون سازمان نيز در هر دو سازمان منبع و 

اند از: کسب دانش، انتقال دانش، کاربُرد دانش، پذیرش دانش شده است که عبارتدر نظر گرفته

 دانش آغاز گيرندهتقاضا از سوی  ارائهمدل با  در این سازمانی بينو جذب دانش. جریان دانش 

در سازمانِ منبع در  شدهجذبشود و پس از طی پنج فرایند مذکور در سازمانِ منبع، دانشِ می

شود تا پنج فرایند فوق در سازمانِ گيرنده نيز با کسب دانش اختيار سازمان گيرنده قرار داده می

در سازمان جذب شود. این چرخه تا زمانی که نيازی دانشِ دریافت شده  نهایتاًشروع شوند و 

 یابد. به دانش در سازمان گيرنده وجود داشته باشد ادامه می
 

 3112سارنیکار و ژائو، 

)سارنيکار د اندهندگان ارائه کردهسارنيکار و ژائو مدلی برای جریان دانش مبتنی بر ليست سرویس

کند، این درخواست یک کاربر نياز دانشی خود را ارسال می که زمانیدر این مدل، . (2995و ژائو، 
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شود. درخواست دهندگان وجود دارند ارسال میخبرگانی که در ليست سرویس تمامیبه

های دانشی هر خبره دارد برچسب متناسب یا با توجه به ميزان تناسبی که با حوزه شدهارسال

ی که مانکند و تا زهایی را از خبرگان دریافت میبعد کاربر پاسخ مرحلهخورد. در نامتناسب می

 دهد. نياز دانشی او برطرف نشده است همين فرایند را ادامه می
 

 3112ژوگ و گوو، 

 نداهای دانش و مبتنی بر بازار دانش ارائه کردهژوگ و گوو مدلی برای جریان دانش کارا در شبکه

نخست، فروشندگانِ دانش، ليست خدمات دانشی خود  مرحلهدر  در این مدل. (2995)ژوگ، 

بعد، خریداران ليست نيازهای دانشی  مرحلهدهند. در در بازار قرار می هاآنهمراه قيمت  را به

 مرحلهدهند. در خواهند برای آن پرداخت کنند در بازار قرار میای که میهزینه همراه بهخود را 

نوع خدمات، نيازها و قيمت انطباق دارند برای تشکيل  ازلحاظسوم فروشندگان و خریدارانی که 

شوند. در آخرین مرحله یک مناقصه در بازار موقت اتفاق یک بازار موقت دانشی انتخاب می

توافقی ميان فروشندگان و خریداران صورت گيرد خدمت دانشی به انجام  کهدرصورتیافتد و می

 رسد.می
 

 1991نوناکا، 

ازمان ارائه در س آفرینیدانشیان دانش با تبيين انواع تبدیل دانش و مارپيچ نوناکا مدلی برای جر

های بنيادین در ادبيات مدیریت دانش و یکی از مدل شدهارائه. مدل (2004)نوناکا،  کرده است

د از: انکه عبارت اندشدهتعریفسازمانی است. چهار نوع تبدیل دانش در این مدل  آفرینیدانش

 رونیدسازی(، صریح به ضمنی )(، ضمنی به صریح )برونیسازی اجتماعیی )ضمنی به ضمن

 عدیدوبنيز در یک فضای  آفرینیدانش(. مارپيچ سازی تلفيق( و صریح به صریح )سازی

 ينبشناسی است و به سه سطح فرد، گروه، سازمان و است که محور افقی هستان شدهترسيم

شناسی است و دانش ضمنی و صریح را در است و محور عمودی معرفت شدهتقسيم سازمانی

ه موسوم است، تبدیل دانش ضمنی ب سازی اجتماعیگيرد. اولين نوع تبدیل دانش که به نظر می

ر تواند دانش ضمنی را ددر این نوع تبدیل این است که فرد می مالحظهقابل نکتهضمنی است. 

از زبان کسب کند. یادگيری از طریق مشاهده، تقليد و تجربه  تعامل با دیگران و بدون استفاده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            14 / 30

http://ihej.ir/article-1-576-fa.html


 50... /مدل جریان دانش در ارتباط 

موسوم  ازیس تلفيقای از این نوع دریافت دانش ضمنی است. نوع دیگر تبدیل دانش که به نمونه

ی از دانش هایاست، تبدیل دانش صریح به صریح است. این نوع تبدیل به معنای تلفيق بخش

ا و هتبادل و ترکيب دانش صریح ميان افراد در مالقاتصریحی است که افراد دارای آن هستند. 

نيز از این نوع  هاآنبندی بندی و طبقهها از این نوع است. مرتب کردن اطالعات، دستهمکالمه

نی سازی موسوم است، تبدیل دانش ضمتبدیل دانش هستند. نوع سوم تبدیل دانش که به برونی

دهد که یک فرد دانش ضمنی خود را در قالب زبان یبه صریح است. این نوع تبدیل زمانی رخ م

ه موسوم است، تبدیل دانش صریح ب سازی درونیبيان کند. آخرین نوع تبدیل دانش نيز که به 

ل در این مد آفرینیدانششود. مارپيچ ضمنی است که طی فرایند یادگيری مرسوم محقق می

 سازی درونیو  سازی تلفيقسازی، رونی، بسازی اجتماعیتکرار مستمرِ چهار نوعِ تبدیل دانش 

تواند برای یک فرد به تنهائی، در یک گروه و یا در وسعت سازمان اتفاق است. این مارپيچ می

ای دانش هدخيل هستند بيشتر باشد، تبدیل آفرینیدانش چرخه. هرچه تعداد افرادی که در بيفتد

 افتند.تر اتفاق میبيشتر و سریع

در جهت تسهيل و برقراری  کارگيریبه نظرازنقطههای مختلف جریان دانش در مقام مقایسه مدل

توجه به نهادهای مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه  جنبه توانارتباط صنعت و دانشگاه می

 اهيتم(، توجه به ماهيت عوامل مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه )رهيافت نهادگرایی)رهيافت 

دل جدول زیر ده م ا در نظر گرفت.رگرا( )رهيافت عمل و مقطعی توجه به اثربخشی سریع ،(گرا

را از این سه جنبه با یکدیگر مقایسه نموده است و همچنين جایگاه  شدهتوصيفجریان دانش 

شود را در مقایسه با دیگر مدل جریان هدفمند دانش که در این مقاله در بخش بعد ارائه می

رتيب که به ت شدهاستفاده "-"و  "+"، "++"مقایسه از سه عالمت  منظوربه کند.می ها تبيينمدل

است. این  «ندکپشتيبانی نمی»و  «کندتا حدی پشتيبانی می»، «کندکامالً پشتيبانی می»به معنای 

 است. شدهانجاممقایسه با استفاده از نظرات خبرگان 
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گرائی، امکان استفاده در ارتباط صنعت و دانشگاه و توجه به عمل نظرازنقطههای جریان دانش مدل مقایسه: 1جدول 

 گراییو ماهیت  نهادگرایی

 استفاده از مدل در ارتباط صنعت و دانشگاه نحوه مدل جریان دانش

مل
ع

گرا گرا
هاد

ن
 

ت
اهی

م
 

 گرا

های کاری مشترک استفاده از این مدل باید افرادی در دانشگاه و صنعت در قالب گروه منظوربه بوردتسکی و دالک

 گرد هم جمع شوند و تعامل و تبادل دانشی داشته باشند.

++ - - 

جوو لین و 

 همکاران

استفاده از این مدل باید نيازهای صنعت به دانش اعالم شوند و این نيازها در دانشگاه و  منظوربه

 خبره برآورده شوند. توسط افراد

++ - + 

ت مدهای کوتاهآموزش در قالب دوره مؤسساتآموزش افراد درگير در صنعت متناسب با نياز در  ژاکوبسون و کاکوال

و  برقراری ارتباط ميان صنعت دیگربيانبهآموزشی خاص با استفاده از این مدل قابل انجام است. 

دانشگاه از این طریق است که دانشگاه بستری برای پشتيبانی آموزشی از صنعت برای رفع نيازهای 

 آن فراهم آورد.

- - + 

که از طریق انجام  ایگونهبهآموزشی  مؤسساتها و آموزش متقاضيان کار در صنعت در دانشگاه اولیور

 ومی برای آمادگی افراد جهت تعامل در صنعت به ایشان داده شود.های عمهای عام، مهارتآموزش

- - + 

که  است پذیرامکاناستفاده از این مدل برای برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت در این صورت  جراحی و گنگاوری

 دانشی و صنعت مشتری در نظر گرفته شوند. دهندهدانشگاه خدمت 

+ - + 

است و استفاده از آن در جهت برقراری  شدهطراحیهای دانش درون سازمان برای جریاناین مدل  دونگ و همکاران

های مشترک از افراد صنعت و دانشگاه قابل انجام ارتباط دانشگاه و صنعت تنها با تشکيل گروه

يار مدل بس کارآمدیاست که با توجه به اینکه ارتباطات ميان افراد در این حالت عميق نيست 

 د یافتکاهش خواه

+ - - 

این مدل برای برقراری ارتباط ميان صنعت و دانشگاه بسيار مناسب است، ليکن بسيار مفهومی  یوسیف

 حوهنو هيچ تدبيری در خصوص  گيردمیبين سازمانی در نظر  صورتبهاست و جریان دانش را 

-یانند. همچنين جرکانجام فرایندهای اصلی توليد، انتقال، کاربرد، پذیرش و جذب دانش ارائه نمی

 گيرد.را در نظر نمی سازمانیدرونهای دانش 

++ - ++ 

ی از است که ليست پذیرامکاناستفاده از این مدل برای ارتباط صنعت و دانشگاه به این صورت  سارنیکار و ژائو

دانشی )خبرگان دانشگاهی( در اختيار صنعت باشد و در صورت نياز فرد یا  دهندگانسرویس

افرادی از این ليست برای برآورده ساختن نياز انتخاب شوند و اقدام به رفع نياز دانشی کنند و تا 

 مرتفع نشده است این فرایند ادامه یابد. کامالًزمانی که نياز 

++ - ++ 

نعت اقتصادی در ارتباط ص جنبهتواند از کند میاهيت بازار دانشی که ارائه میاین مدل با توجه به م ژوگ و گوو

فروشنده دانش و صنعت  عنوانبهو دانشگاه بسيار مفيد و واقعی باشد. در این مدل، دانشگاه 

. مشکلی که این مدل با آن مواجه است این است که شودمیخریدار دانش در نظر گرفته  عنوانبه

اشد ب شدهارائهدهد که یک کاال یا خدمت دانشی توسط فروشنده )دانشگاه( رخ میارتباط زمانی 

رقرار باشد و سپس این ارتباط ب شدهارائه( صنعتو همچنين یک تقاضای دانش نيز توسط خریدار )

پویائی باشد. همچنين ارتباط دانشگاه و صنعت در فاقد که مدل  شودمیشود. این حالت باعث 

 نخواهد بود.این مدل نزدیک 

+ + + 

ز برای صنعت دانش را ني توليدکنندگیدر صنعت است و نقش  آفرینیدانشاین مدل بيشتر به دنبال  نوناکا

ورت صکند و ارتباط دانشگاه با صنعت را بهشود و نقش دانشگاه را بسيار کمرنگ میقائل می

تواند ببيند بلکه خبرگان دانشگاهی را در تعامل با صنعت قرار ارتباط یک سازمان با صنعت نمی

ر های متشکل از افراد درگي. برقراری ارتباط ميان دانشگاه و صنعت از طریق تشکيل گروهدهدمی

( سازی درونیسازی، و ، برونیسازی اجتماعیدر صنعت و خبرگان دانشگاهی )انجام فرایندهای 

 (.سازی درونیسازی، تلفيق سازی و به صنعت )برونی و نيز انتشار دانش از دانشگاه

++ - + 
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جریان هدفمند 

 دانش

در این  شدهارائه) 

 مقاله(

 شودسازی جریان دانش طراحی میدر این مقاله با استفاده از چارچوب مفهومی مدل شدهارائهمدل 

دانشگاه و صنعت در تمامی  گيرد. در این مدل، ارتباط ميانهای الزم را در نظر میو لذا تمامی جنبه

 شود.سطوح و تمامی انواع جریان دانش در نظر گرفته می

++ ++ ++ 

 

  صنعت و دانشگاه دانش هدفمند جریان مدل

 صنعت و دانشگاه در این بخش از مقاله به معرفی و تشریح مدل جریان هدفمند دانش

جریان دانش به انجام رسيده سازی است. طراحی مدل با استفاده از چارچوب مدل شدهپرداخته

این بخش، ابتدا  ادامهدر  کند.است. استفاده از چارچوب در طراحی به جامع بودن مدل کمک می

سازی جریان دانش معرفی و در بخش بعد مدل جریان هدفمند دانش با استفاده چارچوب مدل

 است. شدهطراحیاز چارچوب 
 

 سازی جریان دانشچارچوب مدل

مبتنی بر چارچوب زکمن است. چارچوب زکمن یک ساختار منطقی است که در این چارچوب 

 است شدهارائههای اطالعاتی عنوان یک معماری برای سامانهتوسط جان اِی زکمن به 2055سال 

دهی محصوالت بندی است که در سازمانیک رده درواقع. چارچوب زکمن (2055)زکمن، 

-چارچوب زکمن به .(2923)لين، گيرد قرار می استفادهموردها معماری نظير مستندات و مدل

مختلف هستند و  2هایاست. سطرهای این جدول دیدگاه نمایشقابلصورت یک ماتریس 

، 5، چرا6وقت چه، 4، کجا3چيز چهاند از: دهند که عبارتمتمایز را نمایش می 2جنبهها شش ستون

 . 5چطورو  5کس چه

اصلی چارچوب زکمن را داراست و  جنبهها شش ستون سازی جریان دانش درچارچوب مدل

های این ، سازمان، گروه، نقش، فرد و ماشين است. خانهسازمان فرادر سطرها دارای شش منظر: 

                                                             
1 Perspectives 
2 Aspects 
3 What 
4 Where 
5 When 
6 Why 
7 Whom 
8 How 
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گيرند و هر مدل جریان دانش ای را از یک منظر در نظر میماتریس شش در شش، هر یک جنبه

شمائی از این چارچوب را  2بود. شکل های این چارچوب خواهد در حقيقت پاسخی به خانه

 دهد.نمایش می

 چطور چه کس  چه وقت کجا يزچه چ چرا 

       فرا سازمان

       سازمان

       گروه

       نقش

       فرد

       ماشين

 سازی جریان دانش: چارچوب مدل3شکل 

گانه در سطرهای شش سازی از منظرهایهدف از تحقق جریان دانش در مدل "چرا"از جنبه 

انواع دانش اعم از ضمنی و صریح در نظر گرفته  "چيز چه" جنبهشود. از چارچوب تبيين می

از سازی جریان دانش را برای هریک شوند. هر خانه از چارچوب در ذیل این جنبه، مدلمی

 جریان دانشانواع  "کجا"گيرد. در جنبه قرار می موردبررسی گانهانواع دانش و از منظرهای شش

ود شچارچوب در ذیل این جنبه تبيين می خانهشوند. در هر افقی و عمودی در نظر گرفته می

سازی جریان دانش، از منظر مربوطه، دانش را در همان سطح و یا ميان آن سطح و دیگر که مدل

دخيل  هایی که در جریان دانشها و نقشبه عامل "کس چه" جنبهاندازد. از سطوح به جریان می

هایی که در جریان دانش از آن سازی، عاملشود. در هر سطر از چارچوب مدلهستند توجه می

 مورداستفادههای و روش هامکانيسمبه  "چطور" جنبهشوند. در منظر دخالت دارند تبيين می

ود شبه زمان جریان دانش توجه می "وقت چه" جنبهشود. در برای تحقق جریان دانش توجه می

شود، تا چه زمانی ادامه شده چه زمان آغاز میشود که جریان دانش در مدل ارائهبيين میو ت

 شود. یابد و چه زمان ختم میمی
 

 دانشگاه و صنعتدر ارتباط جریان دانش  سازیمدل

تر نيز اشاره شد، برای طراحی مدل جریان دانش در ارتباط دانشگاه و صنعت که پيش طورهمان

 دهشگرفتهسازی جریان دانش که در بخش پيش توصيف شد بهره مفهومی مدلاز چارچوب 

های است. مطابق با این چارچوب، باید به ازای هر یک از سطرهای )منظرها( چارچوب خانه
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، وقت هچ، کجا، کس چههای ها( را تبيين نمود. در ادامه به ترتيب جنبه)جنبه هاستونمربوط به 

در پایان این بخش شمای  گيرند.قرار می موردبررسیمنظرهای مختلف از  چطورو  چيز چهچرا، 

 است. شدهدادهنمایش  3در شکل  شدهطراحیگرافيکی مدل 
 

 «کس چه» جنبهطراحی مدل جریان دانش از 

های دخيل در جریان دانش از منظرهای مختلف سازی نهادها و عاملدر این جنبه از مدل

ن نهاد نظارت و پشتيبانی از جریا کس چه جنبهدر  سازمان فرااز منظر شوند. چارچوب تبيين می

گونه که از نامش پيداست، در ارتباط دانشگاه و صنعت قرار دارد. این نهاد همان)نوپاج( دانش 

این نهاد متشکل از دارد.  عهده بررا های دانش در مدل نظارت و پشتيبانی انواع جریان وظيفه

نمایندگان صنعت و برخی دیگر نمایندگان دانشگاه  هاآنای از خبرگان است که برخی از مجموعه

دهای بندی نهابندی نيازهای دانشی صنعت و رتبهیکی از وظایف عمده این نهاد اولویت هستند.

از منظر سازمان در این جنبه نهادهای  های دانش است.دانشگاهی در هر حوزه بر اساس جریان

کز ، مراهاکارخانهپژوهشی و نيز نهادهای صنعتی نظير  مؤسساتها و نظير دانشگاهدانشگاهی 

نهادهای دانشگاهی و صنعتی قرار  هایزیرمجموعهصنعتی و غيره قرار دارند. از منظر گروه، 

های آموزشی و پژوهشی، ها، گروهدر یک دانشگاه در این سطح، دانشکده مثالعنوانبهدارند. 

شگاه و بنيان وابسته به دانهای دانشمراکز تحقيقاتی وابسته به دانشگاه، شرکت ها وپژوهشکده

در یک کارخانه بخش توليد،  مثالعنوانبهگيرند. همچنين در نهادهای صنعتی و غيره قرار می

مانی های سازبخش بازاریابی و فروش، بخش مالی و غيره قرار دارند. در سطح نقش، انواع پست

ها نقش در یک دانشگاه مثالعنوانبهشوند. د قابل تصدی هستند در نظر گرفته میکه توسط افرا

ها، دانشجویان تحصيالت تکميلی ها، رؤسای دانشکدهمدیران گروه، علمیهيئتشامل اعضای 

ها شامل مدیر توليد، مدیر مالی، بازاریاب، و غيره هستند. همچنين در یک مرکز صنعتی نقش

شود می انجام جهتازاینغيره هستند. در نظر گرفتن نقش در سطح باالی افراد حسابدار، کارگر و 

مدیر مالی در یک  مثالعنوانبهیک نقش  موردنيازها که که در مدل جریان دانش، برخی از دانش

مرکز صنعتی هستند باید بدون در نظر گرفتن فردی که در حال حاضر متصدی این نقش است 

ت شوند که در آینده توسط مدیران مالی دیگر )افرادی که در آینده این در سازمان تسخير و ثب

ه افراد سازمان قرار دارند ک تر پائينباشد. در سطح  استفادهقابلپست را تصدی خواهند کرد( 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            19 / 30

http://ihej.ir/article-1-576-fa.html


 2302زمستان   شماره اول سال ششم  / فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران 54

شوند. در آخرین سطح نيز که به سطح ماشين موسوم است، ها در سازمان میمتصدی نقش

 که آنجائیاز اطالعاتی و ذخيره و بازیابی دانش قرار دارند.  هایهای دانشی و سامانهپایگاه

های دانشی بسيار مفيد استفاده از فنّاوری اطالعات و ابزارهای آن در برقراری و کارآمدی جریان

ا، هها، جزوات، دستورالعملشود که انواع منابع دانشی نظير کتاباست، لذا در این مدل فرض می

 های رقمی موجود هستند.صورت فایلبهها و غيره درس آموخته
 

 «کجا» جنبهطراحی مدل جریان دانش از 

های دانش عمودی و افقی از منظرهای مختلف چارچوب سازی، انواع جریاندر این جنبه از مدل

نده و )فرست هاآن مبدأشوند که های دانشی در نظر گرفته میشوند. در هر منظر، جریانتبيين می

 دو نوع کجا جنبهدر  سازمان فرااز منظر مالک دانش( عاملی باشد که در این سطح واقع است. 

نهاد نظارت و پشتيبانی  ازجریان دانش عمودی وجود دارد. اولين نوع جریان دانش عمودی 

 یگذارسياستدانشی حاوی دانش  بستهدر این نوع، نهادهای دانشگاهی است.  بهجریان دانش 

ها و ها، بخشنامهنامههای دانشی که در قالب آئيندر خصوص نظارت و پشتيبانی از جریان

ند و اها توسط نهاد نظارت و پشتيبانی جریان دانش دانشگاه و صنعت تبيين شدهدستورالعمل

افتد. نوع دوم جریان دانش در مطلع باشند، به جریان می هاآنبایست از نهادهای دانشگاهی می

 شدهنتقلمهای دانشی ماهيت بستهمنظر از نهاد نظارت و پشتيبانی به نهادهای صنعتی است. این

 است. تعریفقابلهای دانش مشابه با نوع پيشين در این جریان

جریان دانش افقی ميان دو سازمان  گونهشوند. دو گونه جریان دانش تعریف میاز منظر سازمان، 

از جریان دانش افقی از نهاد دانشگاهی به نهاد  اندعبارتافتد که خود دو نوع دارد که اتفاق می

نش از جریان دا کهدرصورتیصنعتی و بالعکس. محتوای بسته دانشی در این نوع جریان دانش 

آن مرکز صنعتی است که توسط  موردنيازسوی نهاد دانشگاهی به نهاد صنعتی باشد، دانش 

جریان دانش افقی از نهاد صنعتی به نهاد دانشگاهی شکل  که حالتیاست. در  توليدشدهدانشگاه 

کارگيری دانش دریافت شده از بگيرد، بسته دانشی حاوی اعالم نياز به دانش و یا بازخورد به

های دانش عمودی در منظر سازمان، جریان دانشدیگری از جریان  گونه نهاد دانشگاهی است.

و از نهاد دانشگاهی یا صنعتی به نهاد نظارت و پشتيبانی از جریان دانش است که یا رو به باال 

ر ذیل د شدهتعریفهای گيرد و یا رو به پائين و از نهاد دانشگاهی یا صنعتی به عاملصورت می
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ها در نهادهای دانشگاهی و واحدهای توليد ها و پژوهشکدهدر سطح گروه نظير دانشکده هاآن

های دانش عمودی رو به باال، صنعتی خواهد بود. در نوع اول، یعنی جریانو فروش در نهادهای 

-بسته دانشی حاوی بازخوردی است که توسط نهاد دانشگاهی یا صنعتی در خصوص سياست

 . در نوع دوم،اندشدهابالغتوسط نهاد نظارت و پشتيبانی از جریان دانش  شدهاعالمهای گذاری

های توليد دانش و اعالم پائين، بسته دانش حاوی درخواستهای عمودی رو به یعنی جریان

 شود.اده میسوق د تر پائيننيازهایی است که پس از شکسته شدن نياز در سطح باالتر به سطح 

های اول جریان گونهجریان دانش وجود دارند.  گونهدر منظر گروه نيز همانند منظر سازمان دو 

هد. ددانشگاهی یا صنعتی رخ می نهادیکيين شده در ذیل های تبدانش افقی است که ميان عامل

ذیر پهایی امکانشود که جریان دانش افقی در سطح گروه، تنها ميان گروهدر این مدل، فرض می

تسهيل فرایند کنترل و نظارت و بر  منظوربهاست که در ذیل یک سازمان قرار دارند. این فرض 

دیگر جریان دانش در این سطح، جریان دانش  گونهاست.  شدهگرفتههای دانشی در نظر جریان

عمودی است که خود دارای دو نوع جریان دانش عمودی به سمت باال و جریان دانش عمودی 

 دشدهتوليبه سمت پائين است. در جریان دانش عمودی به سمت باال، بسته دانش حاوی دانش 

د. در جریان شومنتقل مید در سطح باالتر در پاسخ به یک نياز به نهاد دانشگاهی یا صنعتی موجو

به  پيشين توليدشدهدانش عمودی به سمت پائين، درخواست توليد دانش یا بازخورد دانش 

جریان  گونهدر باال، دو  شدهتوصيفشود. در منظر نقش نيز همانند دو منظر ها داده مینقش

 در منظر سازمان و شدهانجامشود که ماهيتی مشابه با تعاریف دانش افقی و عمودی تعریف می

 گروه دارند. 

در منظر افراد، جریان دانش افقی به دو صورت جریان دانش افقی ضمنی و جریان دانش افقی 

شود. جریان دانش افقی ضمنی ميان دو فرد و طی فرایند همکاری متقابل رخ صریح تعریف می

حاصل از یک جریان دانش ضمنی یک مستند  نتيجهشود که یدهد. در این مدل فرض ممی

دانشی است که نوعی از دانش صریح است. همچنين جریان دانش افقی صریح نيز ميان دو فرد 

های ریانج گونهدیگر.  فردفردبهدانشی از یک  بستهشود که عبارت است از انتقال تعریف می

و فرد به ماشين است. جریان دانش فرد به  دانش عمودی نيز شامل جریان دانش فرد به نقش

دی توانند متصهمه افرادی است که می موردنيازدانشی حاوی دانش  بستهنقش به معنای انتقال 

آن نقش شوند. همچنين، جریان دانش فرد به ماشين به معنای این است که یک فرد دانش ضمنی 
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 د و یا چند مستند دانشی صریحخود را به دانش صریح در قالب یک مستند دانشی تبدیل کن

 خود را در قالب یک مستند دانشی جدید تلفيق نماید.

ود شمی از منظر ماشين در این مدل یک نوع جریان دانش عمودی از ماشين به فرد در نظر گرفته

ود. شفرد مشخص است از ماشين به آن فرد منتقل می یکآندانش که مالک  بسته یکآنکه طی 

 قرار گيرد و مدیریت امن دانش مدنظرشود که کنترل دسترسی به دانش نيز می این فرض باعث

 نيز قابل انجام باشد.
 

 «چرا» جنبهطراحی مدل جریان دانش از 

هدف  سازمان فرااز منظر شود. سازی هدف از رخداد جریان دانش تبيين میدر این جنبه از مدل

جریان دانش اعم از نظارت و پشتيبانی از گذاری جریان دانش، بهبود و ارتقاء دانش سياست

های دانش است. از منظر سازمان، هدف جریان دانش تبيين نياز نهادهای صنعتی )جریان جریان

رفع نيازهای صنعت توسط د دانش جهت يتولدانش افقی از نهاد صنعتی به نهاد دانشگاهی(، 

 ، شکستن نياز صنعتافقی از نهاد دانشگاهی به نهاد صنعتی( نهادهای دانشگاهی )جریان دانش

ای ه)جریان دانش عمودی از نهاد دانشگاهی به عاملکار تقسيم و حل مبتنی بر راه نيازها زیربه 

کارگيری دانش در صنعت )جریان دانش عمودی از نهاد صنعتی تبيين شده در سطح گروه(، به

کارگيری دانش )جریان دانش ه(، بازخورد در خصوص بههای تبيين شده در سطح گروبه عامل

ای هگذاریو نيز بازخورد در خصوص اجرای سياستافقی از نهاد صنعتی به نهاد دانشگاهی( 

)جریان دانش از نهادهای صنعتی های دانشی توسط نهاد نظارت و پشتيبانی از جریان شدهانجام

 است.و دانشگاهی به نهاد نظارت و پشتيبانی( 

)جریان دانش عمودی از  مسئلهاز منظر گروه، هدف جریان دانش توليد دانش در جهت حل 

ط توس حلقابلهای زیرمسألهبه  مسئلههای سطح گروه به نهادهای دانشگاهی(، شکستن عامل

های تبيين شده در سطح کار تقسيم و حل )جریان دانش عمودی از عاملمبتنی بر راه یک نقش

)جریان دانش افقی از یک گروه دانشگاهی به گروه  مسئلهحل مشارکتی ، (هابه نقش گروه

های صنعتی کارگيری دانش جهت رفع نياز )جریان دانش عمودی از گروهدانشگاهی دیگر(، به

کارگيری مشارکتی دانش )جریان دانش افقی از یک گروه صنعتی به یک گروه ها(، بهبه نقش

کارگيری دانش )جریان دانش عمودی از گروه صنعتی هصنعتی دیگر(، بازخورد در خصوص ب
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ود شبه نهاد صنعتی(. از منظر نقش و افراد نيز هرکدام شش هدف برای جریان دانش تعيين می

طور مشابه با منظر گروه هستند. از منظر ماشين نيز هدف از جریان دانش بازیابی دانش که به

 توسط مالک آن است.

 «وقت چه» جنبه طراحی مدل جریان دانش از

زمان رخداد جریان دانش در شود. سازی زمان رخداد جریان دانش تبيين میدر این جنبه از مدل

 بسته هارائدانش و یا پيشنهاد  کنندهدریافتنياز به دانش از سوی عامل  ارائهتواند با این مدل می

-دانشی تبيين شده در بخشهای دانش در هر یک از انواع جریان فرستندهدانشی توسط مالک و 

 های پيشين باشد.

 «چیز چه» جنبهطراحی مدل جریان دانش از 

. گيردقرار می موردبررسیشود سازی چيزی که در جریان دانش منتقل میدر این جنبه از مدل

در این مدل، با توجه به اینکه جریان دانش مبتنی بر استفاده از ابزارهای فنّاوری اطالعات در نظر 

ود یک شآن منتقل می گيرندهاست، چيزی که طی یک جریان دانش از فرستنده به  شدهگرفته

اشين در م سازیذخيرهدانشی است که محتویات آن درون یک فایل رقمی قرار دارد و قابل  بسته

  است.

 «چطور» جنبهطراحی مدل جریان دانش از 

 يسممکانشود. در این مدل از بررسی میسازی جریان دانش در مدل مکانيسمشيوه و  جنبهدر این 

دانشی در بازار  معاملهدهد، یک یک جریان دانش رخ می که زمانیشود. بازار دانش بهره برده می

باشد،  صنعتی نهادیکبرقراری جریان دانش با توجه به اعالم نياز  کهدرصورتیگيرد. شکل می

 توانند برای توليدو نهادهای دانشگاهی می شوداین اعالم نياز در بازار به مناقصه گذاشته می

ی دانش حوزهدانش و تصدی طرف فرستنده در جریان دانش در مناقصه شرکت کنند. چنانچه 

د، این های دانشی باشتوسط نهاد نظارت و پشتيبانی جریان شدهتعيينهای نياز یکی از اولویت

رداخت توليد دانش توسط این نهاد پ ههزینجریان دانش توسط این نهاد پشتيبانی شده و بخشی از 

-اننهاد نظارت و پشتيبانی بر جری عهدهشود. همچنين، مسئوليت نظارت بر بازار دانش نيز به می

 توليدشدهیک دانش  ارائههای دانشی است. از سوی دیگر، چنانچه که جریان دانش به دليل 
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 توانند برایهادهای صنعتی میشود و نتوسط نهادهای دانشگاهی باشد، یک مزایده برگزار می

دانش شرکت کنند. در این حالت نيز چنانچه که  گيرندهطرف  عنوانبهشرکت در جریان دانش 

ای دانشی ههای تبيين شده توسط نهاد پشتيبانی و نظارت بر جریاندانشی یکی از اولویت حوزه

ر است که محل درآمدهای شود. الزم به ذکها توسط این نهاد پرداخت میباشد، بخشی از هزینه

ی نيز اذینفعان دولتی هستند و از سوی دیگر به ازای هر جریان دانشی هزینه سویکاین نهاد از 

   شود.ها از طرفين دریافت میها و مزایدهو شرکت در مناقصه نامثبتبرای 
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ه: شمای گرافيکی مدل جریان دانش در ارتباط صنعت و دانشگا3شکل   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بازار دانش 

 فراسازمان
سازمان

 
 گروه

ش
 نق

 فرد
 ماشین

 نهاد نوپاج
 نهاد نظارت و پشتیبانی از جریان دانش

 نهاد دانشگاهی
ها، مؤسسات آموزشی و .... ها، پژوهشگاهدانشگاه  

 نهاد صنعتی
ها، مؤسسات آموزشی و .... ها، پژوهشگاهدانشگاه  

سازمانی  های ها و پستها، مسئولیتنقش

دانشگاهی

نهاد   زیر

 دانشگاهی

های تحقیقاتی و ...ها، آزمایشگاهها، پژوهشکدهدانشکده  

نهاد   زیر

 دانشگاهی

نهاد  زیر

 صنعتی

 بخش تولید، انبار، مالی، تحقیق و توسعه و ...

نهاد   زیر

 صنعتی

های سازمانی صنعتیها و پستها، مسئولیتنقش  

 

صنعتگران، کارگران و ...مدیران،   

 

، پژوهشگر، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و  استاد

...

ها و  ها، دستورالعملمقاالت، کتابرقمی های نسخه

... 

ها و  ها، دستورالعملمقاالت، کتابرقمی های نسخه

... 

مشترك هایگروه  

مشترك هایگروه  

های مشتركگروه  

های مشتركگروه  
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 آتی کارهای و گیرینتیجه

است. طراحی این  شدهارائهدر این مقاله مدلی برای جریان دانش در ارتباط صنعت و دانشگاه 

سازی جریان دانش به انجام رسيده است. این چارچوب مدل با استفاده از چارچوب مفهومی مدل

، سازمان فرادهد که سطرهای آن منظرهای یک ماتریس شش در شش را در اختيار قرار می

سازی جریان های مدلهای چارچوب جنبهسازمان، گروه، نقش، افراد و ماشين هستند. ستون

های دخيل در جریان ، عاملشدهمنتقلدانش دانش هستند که هدف از جریان دانش، محتوای 

برقراری  مکانيسمنش و های دانش عمودی و افقی، زمان رخداد جریان دادانش، انواع جریان

با در نظر گرفتن نهادهای دانشگاهی و  شدهارائهکنند. مدل جریان دانش را در مدل تبيين می

یندگان های دانشی که متشکل از نماتحت عنوان نظارت و پشتيبانی از جریان نهادیکصنعتی و نيز 

در حل مشکالت ارتباط گرا را دانشگاه و صنعت است، تلفيقی از رویکردهای نهادگرا و عمل

این مدل مبتنی بر استفاده از ابزارهای فنّاوری  که آنجائیگيرد. از صنعت و دانشگاه را در نظر می

جریان دانش در ارتباط دانشگاه و صنعت که  سامانهسازی اطالعات است، لذا طراحی و پياده

دانشی محقق سازد در آینده  های دانشی تبيين شده در این مدل را بر اساس بازارهایانواع جریان

 باید به انجام رسد.

در این مقاله ابتدا باید نهاد نوپاج تأسيس شود که  شدهارائهمدل  کارگيریبهاستفاده و  منظوربه

های دانشی را به عهده دارد. با تأسيس این نهاد بازار دانشی وظيفه نظارت و پشتيبانی از جریان

های دانشی تحت ط ميان دانشگاه و صنعت و تحقق جریانزیرساخت برقراری ارتبا عنوانبه

بازار دانشی در گروی طراحی و ساخت سامانه  اندازیراهشود. نظارت نهاد نوپاج ایجاد می

ای کند. در مرحله بعد باید نهادههای اجتماعی نيز پشتيبانی میافزاری الزم است که از شبکهنرم

تواند با دعوت نهاد نوپاج از نهادهای که این کار میصنعتی و دانشگاهی به بازار بپيوندند 

در بازار دانشی و دریافت درخواست  عضوگيریدانشگاهی و صنعتی صورت پذیرد و یا با 

عضویت از سوی نهادهای صنعتی و دانشگاهی به انجام رسد. با عضویت هر نهاد در بازار، بسته 

ها، افراد و ماشين ها، نقششامل گروهگذاری داخلی نهاد عضو شده، سطوح مختلف به سياست

ای هشوند. در مرحله بعد و با توجه به دریافت نياز دانشی و یا ارائه بستهدر سامانه ثبت می

 هایها و سياستشوند و بسته به اولویتهای دانشی محقق میدانشی در بازار دانش، جریان

ای هدر راستای تحقق هرچه بهتر جریانگيرند. قرار می موردحمایتتبيين شده توسط نهاد نوپاج 
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ارتباط  ندهکنتسهيل عنوانبهاست که  گيریشکلهای مشترکی نيز در هر سطح قابل دانشی گروه

 شوند.دانش و نيازمندان به آن ایجاد می توليدکنندگانو تعامل ميان 
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