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         Abstract 

Objective: Considering the importance of knowledge-based companies, this study aimed to 

determine the framework for the establishment and development of these companies in 

Humanities. 

Methodology: In this research, a qualitative research grounded theory method was used, 

utilizing a set of data for the theory establishment. The statistical population consisted of 

specialists, experts and managers of knowledge-based companies located in Khuzestan 

province. In-depth interviews were conducted to collect data from 16 samples from among 

people described above who were selected through targeted sampling. The main criterion for 

determining the sample size was to achieve a theoretical saturation point. 

Findings: Based on the procedure of grounded theory, during the triple stages of coding, open, 

axial, and selective, 403 open sources and 289 final extracted codes were constructed in the 

form of 79 concepts and categorized into 6 main categories and 30 subcategories. Open coding 

consisted of subcategories related to causal, contextual, mediating and pivotal conditions and 
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also strategies, and consequences. The axial phenomenon is based on establishing and 

developing of Knowledge based companies in Humanities. The theory is represented at the 

selective coding stage (theorizing) according to the research results. 

Conclusion: The pattern extracted analyzing the findings of the research, included four steps: 

the initial idea, the research and development step, the step of transferring the research results, 

and the productivity step; also six main strategies were obtained including: management and 

policy, educational and research activities, platforms and infrastructures, communications and 

scientific networks, publication and dissemination of knowledge and innovation. Combining 

variables and the six main strategies, the final model of the process of creating and developing 

knowledge-based companies in the Humanities was formed. The process of creation and 

development begins with the creation of ideas, and then covers the stages of scientific research 

and development of the idea, achievement of results and findings, documentation and transfer of 

results, making the research findings practical and efficient, the market presentation and the 

preservation of business position. In order to achieve this goal, it is necessary to consider and 

provide a broader view of how to set the conditions and factors affecting this process and its 

various prerequisites. In other words, in order to succeed in establishing the knowledge-based 

companies and their development in the fields of Humanities, it is necessary for the academic 

sector to develop the capacities and capabilities needed to create, develop and transfer research 

results. This requires the ability to reform research policies, institutionalizing, gaining expertise 

and skills and etc. In the macroeconomic, political and legal environments of the country, there 

should also be favorable conditions for the establishment, development and transfer of 

technology from the academic sector. 

 

Keywords: Humanities, Knowledge-based companies, Applied knowledge, Grounded theory, 

Model design. 
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 دهیچک

 .است یعلوم انسان یها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش یها شرکت جادیا یبرا یچارچوب نییتع حاضر، پژوهش هدف: هدف

 نیتکوو   هینظر ،ها داده از ای دسته وشیوه  این کمك بهاست استفاده شده است.  یفیپژوهش ک هویشکه  ادیبن داده هینظر ازاین پژوهش،  در: پژوهش روش

 یآور جمو   منظوور به . استمستقر در استان خوزستان  انیبن  دانش یها متخصص در شرکت رانینظران و مد شامل متخصصان، صاحب یارآم هجامع. ابدی یم

اع اشب هنقط به رسیدنحجم نمونه،  نییتع یبرا یاصل اری. معبه عمل آمد  بههدفمند انتخاب شدند، مصاح یریگ به روش نمونه کهنفر از افراد فوق،  61ازها  داده

 بود. ینظر

مفهووم   92در قالوب   ییکد مستخرج نهوا  982کد باز و  304 ،یو انتخاب یباز، محور یکدگذار هگان مراحل سه یط اد،یبنداده هینظر ندیفرا اساس بر :ها افتهی

   .گرفت صورت یفرع همقول 40و  یاصل همقول 1 در یبند دسته و شدساخته 

 یور بهوره  و هوا  پژوهش جیو توسعه، انتقال نتا پژوهش ه،یاول هدیپژوهش، در قالب چهار گام ا یها افتهی لیو تحل هیآمده از تجز  دستبه  ی: الگویریگ جهینت

 یهوا  ارتباطوات و شوبکه   هوا،  رسواخت یبسوترها و ز  ،یو پژوهش یآموزش یها تیفعال ،یگذار استیو س تیریشامل مد ،یشش راهبرد اصل و یپژوهش یها افتهی

در  انیو بن دانوش  یهوا  شورکت  هو توسوع  جادیا ندیمراحل فرا ییمدل نها ،یو شش راهبرد اصل رهایمتغ بیدارد. با ترک قرار یش و نوآوردان هنشر و اشاع ،یعلم

 .است هشکل گرفت یعلوم انسان یها رشته
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  مقدمه

 همنزلبه  دانشکمک  به هیسرما دیلتو ان،یبن به اقتصاد دانش انبوه دیتول بر یمبتن اقتصاد الگوي رییامروزه با تغ

عوامر    گرر ید در کردیرو نیا رییتغ .شود میمشاهده  وضوح به جانبه  همه هنقش در توسع يفایو ا یرقابت تییمز

 نی. همر شرود  مری  نیادیر بن راتری ییتغ سرب  ها  خدمات، صنعت و کارکرد آن ،يمرتبط با اقتصاد از جمله فناور

جهران   در انیر بن اقتصاد دانرش  ،گرید ریمحور و به تعب اقتصاد دانش عنوان با را ییندهایفرامسئله اصطالحات و 

  یدانش تشک هیپا بر که ییها شرکت ان،یبن اقتصاد دانش افتنی تیاهم رویپ ،نیبنابرا؛ است کردهمطرح  یکنون

 دسرت  بره کشرورها   ياقتصراد  هتوسرع  و رشرد  در بسریاري  تیر هسرتند اهم  انیبن دانش یو به عبارت شوند یم

جانبره در   همره  هتوسرع  و ياقتصاد رشد ثروت، دیتول ،افزوده  ارزش جادیا یاصل عام  دانش رو  نیاز ا آورند؛ می

 .  کند یم فایرا ا يجوامع امروز

رویکرد جوامع امروزي بر تولید سرمایه از دانش و به نوعی به خدمت گررفتن دانرش برراي دسرتیابی بره      

جانبه، به وضوح قاب  مشاهده اسرت. گررایش بره تولیرد سررمایه از       مزیت رقابتی و ایفاي نقش در توسعه همه

هاي گوناگون شده است. مطالعه آثار منتشرر شرده    ها و فرم سازي دانش در شک  دانش موجبات رویکرد تجاري

سرازي   سازي دانش تحت عناوین گوناگون از قبی : تجاري هاي مختلف حکایت از کاربرد مفهوم تجاري در رشته

سرازي   سازي نروآوري، کرارآفرینی، دانشرگاه کرارآفرین، انتفراعی      ، تجاريهای پژوهشسازي نتایج  جاريفناوري، ت

هراي   سازي و تسري آن به دیگرر حروزه   توجه به سیال بودن حوزه تجاري دانش و مواردي از این دست دارد. با

وزه دانشی خاص و غالبرا   سازي دانش را در یک یا چند ح توان مباحث مربوط به تجاري دانش بشري، دیگر نمی

 علوم پایه دانست.

پذیر اسرت. در ایرن    هاي گوناگونی امکان دانشگاهی با استفاده از راهبردها و روش هوای  پژوهشسازي  تجاري

اي و محلری شرناخته    هاي اقتصادي منطقه میان دانش؛ امروزه به عنوان راهبردي مهم براي بسیاري از سیاست

 هدهنرد  ارتبراط  ،يادیر بن هاي پژوهش هنقش در حوز نیالبته ا ؛(3131یوسفی، منتظري شورکچالی و ) شود می

 سرت، ین یتصرادف  نرد یفرا نیر . ا(56 ، ص.3133، جمال پورشفیعی و ) تکام  است هپژوهش و اقتصاد در چرخ

دار  پررچم  ،ينروآور  و دانرش  خلر   با کهدارد  نیاز انیبن دانش يها به نام شرکت يدانش در بستر دیتول بهبلکه 

 (.1133، 3)لندل و وارموس شوند یمحسوب م یرقابت تیمز

 نیر ا در یدانش يها حوزه گرید يدانش و تسر هحوز درواژگان  عیوس هدامن داشتن دلی به  گر،ید يسو از

)بیرانونرد، شرعبانی،    سرت یشرده ن   پژوهشگران چنردان شرناخته   يمورد برا نیدانش در ا فکري ساختار حوزه،

 
1. Lendel & varmus 
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 ،3یعر یطب علوم هاي پژوهش همهم در هم نیا متعدد، شواهد اساس بر (.وبت انتشارعاصمی و چشمه سهرابی، ن

 تیماه بر بنا یعیطب علوم مطالعاتدر  پژوهش، يساز يتجار ندیفرا که  يطوربه  ست؛ین کسانی رهیغ و یانسان

 و ترر  آسران هرا   رشرته  نیر در ا يدانش به فنراور   یتبدتبع آن به صنعت و  باها  آن تر کینزد ارتباط و علوم نیا

بنا  یعلوم انسان هحوز در اما ،اند  حوزه متمرکز شده نیدر ا شتریب يها پژوهش دلی ، نیبه هم است؛ تر ملموس

علروم وجرود    نیر طرور کره در ا    آن یدانش و دانش فن دیمحصوالت، تول يفناور دیتول توان پژوهش، تیبر ماه

 (.3135ا، )پایاست  نیافتهعلوم گسترش  ریسا يچندان همپا ،دارد

 هگفتر بره  . ارندجامعه ند يازهاین رفعبراي  راالزم  ییکارا ،یاجتماع و یانسان علوم يها حوزه يها پژوهش

نظرران و   هسرتند و صراح    يا ترجمره  یو اجتمراع  یعلروم انسران   هحوز يها دانش شتریب ،دیگران و محمودپور

 یعلمر  داتیر تول برراي و  کننرد  یاکتفرا مر   گرید يها رشته از زبان نیمتون ا هها به ترجم حوزه نیکارشناسان ا

 شرده  سرب  پژوهش  هامر در حوز نی. همکنند یاقدامی نم چندانداخ  کشور  یبر پژوهش و توان علم یمبتن

)محمودپرور،   نجامنرد ینو عمر    يسراز  يبره تجرار   شرود  یها انجام م حوزه نیکه در ا ییها پژوهش شتریب است

 . (33-93 .ص ،3133رحیمیان، عباس پور و دالور، 

 جیبه کاربرد نترا  يادیحد ز تا علوم ریسا مانندمستحکم  نیبه قوان افتنی دست و یانسان علوم کردن یعلم

 يسراز  يکراربرد  هیر و توج تیر تقو سرب  امرر   نیدارد. همر  یبسرتگ  یزنردگ  یواقعر  يها تیعلوم در موقع نیا

و  یعلروم انسران   گراه یو جا تیر اهم وجرود  برا  (.1115، 2دیگرران )النردري و   شود یم یانسان علوم هاي پژوهش

 یها تروجه  حوزه نیپژوهش در ا يها افتهی يسازيکاربرد هبه مسئل ،يبشر هجامع شرفتیدر رشد و پ یاجتماع

هرا   دانرش آن  توان یوجود دارد که م ییها رشته ،یو اجتماع یانسان علوم هحوز درتوجه داشت  بایداست.  شدهن

 عوامر ،  ط،یشررا  ياز واکاو پس حاضرپژوهش  رو  این از داد؛معه خدمات جا به ها آن کمکبه کرد و  يتجار را

 هتوسرع  و جراد یا مردل  ،هرا  آن ییو شناسرا  یانسران  علروم  هراي  پرژوهش  کرردن   يکاربرد يامدهایراهبردها و پ

 خواهد کرد.   ارائه یعلوم انسان يها رشته در را انیبن دانش يها شرکت

 هنحرو  هرا،  پژوهشبه  ينگاه اقتصاد رییکه چرا با وجود تغ است پرسش این به پاسخ دنبالبه پژوهش  نیا

 هراي  پرژوهش  در تراکنون  يسازيکاربرد منظوربه علوم  ریسا هاي پژوهشحرکت  و پژوهشی يها صرف بودجه

به  توان یم ییچه الگو کمکبه  که شود می داده پاسخ پرسش این به همچنیننشده است.  اقدامی یانسان علوم

 .پرداخت یدر علوم انسان انیبن دانش يها شرکت هتوسع و جادیا

 

 
1. Natural Science 
2. Landry et al 
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 مبانی نظری 

 انیبن دانش یها شرکت

دانرش بره    داریر پا  یمنظرور تبرد  بره  محور  کار دانش و  کس  جادیبا ا که یها و مؤسسات حقوق شرکت به

 هسرتند، و توسرعه    یر تحق يهرا  تیر و همرراه برا فعال   یمبتنر ها  آن ياقتصاد يها تیو فعال شده   یثروت تشک

 ،یالملل نیب اتی(. در ادب1131 ،3انیبن دانش يها از شرکت تیحما قانون) شود می گفته بنیان دانش هاي  شرکت

 يهرا  سرازمان » و «9رنرده یادگی يهرا  سازمان» ،«1نیآفردانش يها شرکت» ،«1انیبن دانش يها سازمان» میمفاه

 ؛يفنراور  و قرات یتحق علروم،  وزارتیرف  تعر اسراس  برر  .هسرتند  معنا هم انیبن دانش يها سازمان با «6هوشمند

باشررد  انیدانشررگاه ایرراسررت کرره سررهام آن متعلرر  برره دانشررگاه، پژوهشررگاه  یشرررکت انیرربن دانررش شرررکت

 (.3131محمدي،)

ثر از چندین عام  اسرت کره   أاقتصاد دانش محور بر پایه انقالب دانش شک  گرفته است. انقالب دانش مت

سرازي و انتقرال، توسرعه و گسرترش      ، افزایش آنالیز اطالعرات، خخیرره  بندي شده عبارتند از: افزایش دانش کد

هاي نو، افزایش اهمیت دانش و مهارت نیروي کار، افزایش اهمیت ابداعات و کرارآیی در رقابرت و رشرد     فناوري

GDP5)دالمرن  گذاري غیرملموس، جهانی شدن و رقابت شردید و گسرترش تجرارت جهرانی     ، افزایش سرمایه ،

1111). 

  محور شرک   متأثر از اقتصاد دانش یفیک يکردیو با رو سمیپراگمات الگوي اساس بر انیبن دانش يها شرکت

 . اند  اقتصادها در جهان مبدل شده نیدارتریاند و در عمر کوتاه خود به پا  گرفته

در سرط  جهران حاصر      ریر اخ يهرا  دهره  یط یصنعت يها شرفتیو پ ها ينوآور دهد می نشان ها بررسی

 يهرا  ها در قالر  مردل   شرکت نیا. (3131، فر ی)ناصحبوده است  انیبن دانش يها شرکت هنوآوران يها تیفعال

 اند.   شده و توسعه یافته ایجاد يمتعدد

( ترا  ی)گام مفهوم هیاول هدیا ،یشیو زا انیبن دانش يها شرکت جادیمراح  ا( 1111) 7تیاسم گلد مدل در

 يمردل بررا   نیر . در ادهرد  ی( را پوشش مر ي)گام تجار انیبن دانش ياه شرکت يانداز توسعه )گام توسعه( و راه

 انیر جر هرر . شرود  یاسرتفاده مر   ستیل کار از چک و  و کس  بازار ،یفن يها تیزمان فعال هم يها انیجر فیتوص

 . است بلوغ و رشد ،یمعرف توسعه، ،یسنج امکان ،یو بررس  یتحق یمتوال همرحل شش بر منطب 

 
1. Supportive Rules in knowledge-based company 

2. Knowledge-Based Organization (KBO) 

3. Knowledge Creating Company 

4. Learning Company 

5. Intelligent Organization 

6. Dahlman 
7. Goldsmith 
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 هیر اول هنمونر  توسرعه،  و پرژوهش  یمتروال  مراحر   ت،یمشابه مردل اسرم   (3336)1لدیفیزگ و روثول مدل

و  يبره موضروعات تجرار    یحیطرور تلرو  به در آن  کهشود  شام  می راو فروش  يساز يمحصول، ساخت، تجار

 شده است.  کار اشاره  و  کس 

از  یمتروال  اي مجموعره ه تا بازار را ب دهیا ندیدروازه، فرا -مدل مرحله  ای (3331) 2کوپر يساز يمدل تجار

و غربرال مجردد    یلیتفص یبررس ده،یا هیاول غربال و یبررس ،يپردازدهیا. کند یم کیتفک میمراح  و نقاط تصم

 يو ورود بره برازار بررا    یصرنعت  دیر آن، تول یتست و اعتبارسرنج  ده،یا هتوسع ،کار و  کس  جادیمنظور ابه  دهیا

است کره در   ییمدل، مرحله جا نیشده است. در ا  اشاره ها آن به فوق مدل در که هستند یمراحل يساز يتجار

 .  گیرد می صورتآن اقدام 

 اتیر ادب درمررور آن   بهاست که  يندیفرا يها مدل گریاز د (3337) 1یجول مدلبر آنچه بیان شد،  افزون

و  شینمرا  ،يسراز  يتجار يریپذ امکان یبررس ده،یا دنیکش ریاست از: به تصو  و مراح  آن عبارت شد پرداخته

 پژوهشارتباط را با هدف  نیشتریکه ب ییها مدل اما ،يساز يتجار تیورود به بازار و حفظ موقع ،ياثبات فناور

( و 1119) 5مگنروس  مردل  ،6ایر کلمب شیتیبرر  دانشگاه مدل(، 1119) 9گوکت  میدور یسطح سه مدل دارند،

 .  هستند (1117) يمهد

سه سط   در ها پژوهش يسازيکاربرد يبرا گوناگونو اقدامات  ها تیفعال ،ها در مدل گوکت ، مراح ، گام

 يهرا  تیفعال دوم سط . است آن جیبه نتا یابیانجام پژوهش و دست ده،یاست. سط  اول شام  خل  ا شده  انیب

 نیری پرژوهش، تع  يهرا  افتهی از یحقوق حفاظت ها، آن یابیو ارز پژوهش يها افتهیانتشار  ،يساز يانتقال و تجار

. شرود  مری  شام  را يساز يتجار يها تیفعال شیو پا يسازيکاربرد يتجار یپژوهشاقدام  ،يساز يتجار راهبرد

 همچنرین . گیررد  مری  برر  در رااز دانشرگاه   افتهیدانش انتقال  و ها افتهی از استفاده و يبردار بهره نیزسط  سوم 

 و پرژوهش  جیاز نترا  يبرردار  بهرره  پرژوهش،  حاصر  از  جیانتقال نتا پژوهش، انجام شام  ا،یکلمب شیتیبر مدل

 .است دانشگاه و صنعت متقاب  روابط

پرژوهش در   يو دسرتاوردها  جیارائه و انتشار نترا  تیقابل ،يمستندساز ،یعلم يها و پژوهش دهیا شیدایپ

 هراي  پرژوهش در قالر  شررکت،    يبرردار  بهره التیتشک جادیا ،يساز يراهبرد تجار نییتع ،يفکر ییقال  دارا

 انیر ب يدر مدل مگنوس و مهرد  که هستند یمراحل يو تجار یصنعت دیراهبرد تول نییو تع یصنعت  مهین دیلتو

 
1. Roth well and Ziegfeld 

2. Cooper 

3. Jolly 

4. Devrim Goktepe 

5. University of British Columbia 

6. Magnus 
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 .اند  شده 

 

 پژوهش هنیشیپ

 هراي  پرژوهش  يسراز  يعوام  مؤثر بر تجار علّیمدل  هارائ را خود پژوهش هدف (3133صیف، صفا و بیرانوند )

 اسرت یس ،يخودکارآمرد  ،یشرناخت  روان يتوانمندسراز  يهاریمتغ ریپژوهش تأث نی. در اکردند بیان یدانشگاه

دانرش   يسراز  يبه تجرار   یبر تما يساز يبه تجار نگرششده و   کنترل رفتار ادراک ،یاجتماع هیسرما دانشگاه،

 يتوانمندسراز  يرهرا یطرور مجرزا برا متغ   بره   يسراز  يبه تجرار   یتما پژوهش، این جینتا اساس بر .شد یبررس

دارد.  يمعنرادار  هرابطر  یاجتمراع  هیسررما  و يسراز  ينگرش بره تجرار   ،شده  تار ادراککنترل رف ،یشناخت روان

 ريمعنرادا  هرابطر  هری  دانشرگاه   اسرت یو س يخودکارآمرد  يرهایبا متغ يساز يبه تجار  یتما میان نیهمچن

و  يسرط  نروآور   هتوسرع  يبررا  کپارچره ی یمردل  نیتردو »عنوان  با پژوهشینتایج  اساس بر .شود نمی مشاهده

 یابی راه ،ها داده  یتحل اساس بر پژوهش هاي یافتهشد که  مشخص «رانیا انیبن دانش يها شرکت يساز يرتجا

 يهرا  راه یاسرت. بررسر   انیر بن دانرش  يها شرکت يساز يتجارو  يسط  نوآور هدر توسع يمحور هبه بازار مقول

ي، مروتری شرریف   غفرور ری)م اسرت  یاتیر ح بازار یفعل گرانیباز با تعام  هنحو و بازار ریتسخ يبرا نیز گوناگون

 (.3137، آبادي و زاهدي

 يریکرارگ بره  در دانشرگاه را   یعلروم انسران   یدرس هبرنام شدن يکاربرد الزامات از یکی (3135) انیدیام 

بره   ؛کنرد  یمر  یمعلمران معرفر   -دانشرجو  سیتدر و آموزش يها روش يها دهیا ثبت در دانش تیریمد کردیرو

 هتوسرع  بره  ،هرا  آن ثبرت  و اسرتادان و  انیدانشجو دگاهیاز د يریادگیو  یآموزش ياه وهیش هعبارت دیگر، توسع

 يسراز  يتجار»در پژوهش (، 3135ی )همدان انیو صفار يآقاتبار رودبار ،یمانیبر. انجامد یمحور م اقتصاد دانش

بر  عالوه دانش، يساز يتجار يبرا ییبسترها جادینشان دادند که ا «ها و راهکارها چالش امدها،یپ ؛یعال آموزش

آنجرا کره بره     از. شود یجامعه منجر م یو فن يها، به رشد اقتصاد سازمان يبرا ياقتصاد يها ارزش کردن فراهم

 تلقی یاتیح یعامل يساز يها باشد، تجار سازمان يو بقا تیموفق هکنند نیتضم تواند یمحصول م دنیبازار رسان

 .است شده

 يهرا  دانرش در حروزه   يسراز  يتجار هتوسع يراهکارها ییشناسا» شپژوه( در 3135) ياریو  نژاديقناد 

 کمرک   بره کره   گرفتنرد  نتیجره  «چمران دیحوزه در دانشگاه شه نیا دیاسات دگاهیاز د یو اجتماع یعلوم انسان

 از کره  شرود  مری فرراهم   یو اجتمراع  یعلوم انسران  يها حوزه يبرافرصت  نیا ،یپژوهش يها افتهی يساز يتجار

نقرش   يفرا یجامعره ا  یواقعر  طیعم  و مح هها در عرص پژوهش کردن يکاربرد با و رندیبگ لهفاص ينظر حالت

 .ندکن
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هرا در   دانشرگاه  قرات یتحق جینترا  يسراز  يتجرار » پژوهش( در 3135) این یو اسماع یابیافراس ،یپورتربت 

تمرکرز برر برازار،     هکر  دریافتند «نیاسفرا شهرستان يها دانشگاه یعلم ئتیه ياز نظر اعضا انیبن اقتصاد دانش

 و  و کسر   ینیکارآفر ،يساز شبکه ،يفکر تیمالک حقوق تیری، مدیسازمان و یداخل تیری، مدیسازمان فرهنگ 

 .  مؤثر هستند انیبن تبع آن اقتصاد دانشبه ها و  دانشگاه هاي پژوهش جینتا يساز يبر تجار ،کار

 گرفرت  نتیجره  «یانسان علوم قاتیتحق گاهیاج و ها دانشگاه سوم نس  به نینو ینگرش»( در 3136) ینالیز

و  یاسر یس ،یفرهنگر  ،یاجتمراع  راتییبه تغ یامروز، واکنش مناس  نظام آموزش عال يایدن يازهاین نیمهمتر

تحرول در   ،یتحوالت درونر  سويبه ها را  آن ،یعال آموزش مؤسسات از دی. پاسخ به انتظارات جداست ياقتصاد

محرور )نسر  اول( و پرژوهش   آموزش يها از دانشگاه کردیرو رییو تغ يتصاداق -یاجتماع طیتعام  با مح هنحو

 . است داده سوق( سوم)نس   نیکارآفر يها محور )نس  دوم( به دانشگاه

 یپژوهشر  يهرا  تیر فعال تیر موانرع موفق   یر و تحل ییشناسرا ( برا  3136) ابوالقاسمی و قهرمرانی  ،ییرزایم

: از اسرت  عبرارت  يپرژوهش کراربرد   يهرا  تیفعال موانع کهفتند گر نتیجهاصفهان  یدر دانشگاه صنعت يکاربرد

 ،یفرهنگر  يهرا  زهیر انگ پژوهشرگران، مقرررات و پرژوهش،    سرازمان،  ها، پژوهش ياستگذاریو س تیریموانع مد

 اسراس  برر  .يو ادار یو سراختار و موانرع مرال    اسرت یس ،یآموزشر  ساختار و نظام پژوهش، امکانات و یبانیپشت

 يرگرذار یتأث یاز جمله عوام  سازمان زیر هگان  نه عوام  ،(3139)پوری و یدالهی فارسی  میگون ،يکالنترپژوهش 

 آیند:   شمار می به یدانشگاه يها پژوهش يساز يبر راهبرد تجار

 یابیر  پژوهش و جهرت  تیدانشکده، ماه تیفیدانش، راهبرد دانشگاه و ک تیریدانشگاه، مد يها رساختیز

 .یمال منابع و ساختار دانشگاه، یانسان منابع دانشگاه، تیریمد دانشگاه، يها شبکه ،يتجار

 یعلروم انسران   هدانش در حوز يساز يتجار يها کننده  یتسه ییشناسا» با( 3131مقدم و رستگار ) اطیخ

 نیر ا در یقرانون  و یتیریمرد  ،یطر یمح يلگرهایتسره  کره  گرفتند نتیجه «مشهد یعلم  ئتیه ياعضا دگاهیاز د

   .دارند ضرورت نهیزم

 بره  سرویی  از ،یاستادان در علروم انسران   یعملکرد پژوهش بهبود ،(3131) يزیعزنتایج پژوهش  اساس بر

 ياجررا  بره  گرر، ید سروي دارد و از  نیراز  یپژوهشر  يگذار استیو س تیریمد ،یسازمان يکردهایرو در اصالحات

و منرابع   طیشررا  کرردن راهمپژوهش و ف هنیاستادان در زم يا حرفه يها هیبن تیو تقو يتوانمندساز يها برنامه

 .است منوط آنانسوي  از یپژوهش يها تیانجام فعال يبرا یو علم يماد ،یمناس  مال

( ضمن 1133) 1دیگرانو  سونگنوی. بدارد ییها حاضر شباهت همطالع با زیمطالعات خارج از کشور ن برخی

مشرترک برا    يهرا  پژوهشرکده  ایر  پژوهشیمراکز  سیتأس ،ها در دانشگاه یپژوهش يها استیس تیبر اهم دیتأک

 
1. Bisogno et al. 
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انرد.    کررده  شرنهاد یارتباطات پ گونه نیا یاثربخش يبرا را صنعت با مشترک پژوهشی يها طرح يو اجرا عیصنا

هرا   دانشرگاه  یپژوهش يواحدها يها تیمناس  در فعال يریگ جهت تیبر اهم نیز (1133) دیگرانو  1لی  فیهو

 یری افزا هرم  بردون شاهد اتفاقات پراکنده و  توان یتنها م نباشد، يریگ جهت نیا اگر ها آن هعقید بهدارند.  دیتأک

ارتباطرات و    یدر قال  ارتباط موف  صنعت با دانشگاه، با هردف تسره   باره، نیدر ا یپژوهش ياستگذاریس .بود

 .  ردیگ یصورت م گوناگون ينهادها میاندر  یپژوهش انیجر با ویژهبه انتشار آن، 

 جراد یا يالزم برا يها نهیزم ،یشیزا يها شرکت جیو نتا ها کننده نییتع یبا بررس( 1131) دیگرانو  2یاوش

 یسرازمان  يها یژگیو ،یسازمان منابع ،یتیشخص يها یژگیورا در چهار سط   انیبن دانش يها شرکت تیو موفق

 مروارد بره   نتروا  یم يساز يتجار يبرا شده شنهادیپ کارهاي سازواز جمله  .اند  کرده ییشناسا یطیو عوام  مح

 زیر اشاره کرد:  

 اسرتادان و  انیمتعل  به دانشجو ينوپا يها شرکت سیو تأس یدهسانسیل پتنت، ثبت ،يا مشاوره خدمات

 )النردري  صنعت با پژوهشی يقراردادها (،1111، دیگرانو  3)جاکوب انیمتقاض يبرا یآموزش يها دوره هارائ و

 ارتباط ،یانشعاب يها شرکت پژوهشگران،به کوشش  يبر فناور یمبتن يها شرکت يانداز ، راه(1115، دیگران و

و  هرا  هیر اتحاد پژوهشری،  يقراردادها ها، پژوهش جی، انتشار آزاد نتا(1116، 5گلرس و 4)دباکر صنعت و دانشگاه

مختصرات و   بره  توجره  برا  و هرا  وهیش نیهم از استفاده با توان می. (6،1111)بوزمن توسعه و  یتحق يها یتعاون

 براي یاختصاص يها وهیش ریسا همراهبه  آن يها رمجموعهیاز ز یک خاص هر طیو شرا یعلوم انسان يها یژگیو

 . (3133،دیگرانو  محمودپور) کرد استفاده یانسان علوم هاي پژوهش يساز يتجار

 «یدانشرگاه  يهرا  شرکت يها يو استراتژ يفناور انتقال» عنوان با يا مقاله در( 1111) همکاران و 7الکت

 هتوسرع  هنحرو و  یدانشرگاه  يها شرکت جادیا يبراها  آن راهبردهاي یمنظور بررسبه را  انگلستاندانشگاه  67

شرده و    داده صیتشخ يها فرصت ،يساز و شبکه ییگرا  تخصص ،ینیکارآفر ها آن دیدگاه از کردند مطالعه ها آن

 .  دارند اهمیت یدانشگاه يها شرکت  یتشک يبرا يمعنو تیمالک

 هراي  پرژوهش دانرش از   انتقرال  برر  تنهاکه  يعملکرد افراد تفاوت( 1133) دیگرانو  8ونبرگ هشپژودر 

کره   يافرراد  باکنند  می تأسیس یو صنعت یعمل هتجرب بدون را یدانشگاه يها شرکت و دارندتمرکز  دانشگاهی

 دسرت بره  دانش  اه آن هعقیدبه بیان شده است.  شوند یم دیجد کاريخل   ریدرگ یبا داشتن آموزش دانشگاه
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 يهرا   بره تجر برا آمرده    دسرت به  یارزشمندتر از علم دانشگاه ینیکارآفر يها تیفعال يتجربه برا  یاز طرآمده  

 .است دانشگاه کی در پژوهشی

 

 پژوهش یشناس روش

 هینظر. است شدهعنوان روش پژوهش استفاده به  ادیبن داده هیدر آن از نظر و دارد یفیک کرديیروپژوهش  نیا

ی )مهر عل ابدی یم نیتکو يا هیدسته داده، نظر کیآن، با استفاده از  کمکبه است که  یفیک پژوهشی بنیاد  ادهد

 شده مرور ينظر یمبان و اتیادب از الهام با پژوهشگرانحاضر، ابتدا  یفیک پژوهش. در (3136 ،دیگرانزاده و 

محورها در قال   نی. اکردند انتخابدگان شون بهمصاح اتیتجرب افتیمصاحبه و در شروعبراي  رامحور  چند

 اتیشد تجرب خواستهها  گذاشته شد. سپس از آن انیگان در مشوندبه و با مصاح میتنظ یو فرع یمقوالت اصل

به با مصاح کیپست الکترون ایتلفن  کمک بهجلسات مصاحبه  یده . سامانکنندبازگو  نهیزم نیخود را در ا

 آنان با مصاحبه يمناس  برا زمان ،موضوع مصاحبه و هدف آن شام  يا نامه یگرفت. سپس ط صورتشونده 

استخراج جمالت  از پس. گرفت صورت وهاگگفت کام  متنو اجراي  ضبط ،بعد همرحل در. شد نییتع و هماهنگ

هر  پژوهش اتیادب از الهام با ،یدهعنوان و يبند مقوله نظامبا استفاده از  وها  تکرار آن یبرحس  فراوان يدیکل

مشخص  اي مقوله عنوان بامشترک  مفهومی انیو ب یمفهوم یکینزد اساس بر يدیمجموعه از جمالت کل

 صورت گرفت. یمقوله فرع 11و  یاصل همقول شش در نیز يدیجمالت کل يبند شد. مقوله يبند عنوان

 

 یآمار هنمون و جامعه

صص مستقر در استان خوزستان متخ رانینظران و مد پژوهش حاضر را متخصصان، صاح  يآمار هجامع

 35. حجم نمونه مشتم  بر دارند تیفعال يساز يو تجار انیبن دانش يها شرکت هنیدر زم که دهند می  یتشک

اشباع  هنقط به رسیدنتا  یقیعم يها بهاین پژوهش، مصاح در. شدند انتخاب هدفمند کردیرو با که استنفر 

 یاز چگونگ یروشن ریبه تصو ادیبن داده هینظر یپژوهش بردراه از استفاده با همچنینصورت گرفت.  ينظر

 این براي و پرداختهمدل  کیدر قال   یعلوم انسان يها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیا

 .شداستفاده  ریز هاي پرسشاز  منظور

 

 پژوهش یها پرسش

 ها آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیا يامدهایراهبردها و پ ،گر مداخله ،يا نهیزم ،علّی طیشرا .3

 است؟  ماکد یعلوم انسان يها رشته در
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 چگونه است؟ یعلوم انسان يها در رشته انیبن دانش يها شرکت هتوسع و جادیا مدل .1

 از اسناد و مدارک دست ها آندر کنار  ودقت مکتوب به ها  بهمتن مصاح ها، پاسخ  پرسش افتیاز در پس

 .شداستفاده  هیهتر نظرب نییتب يدوم برا 

 

 ها داده لیو تحل هیتجز روش

 بره  شده  يآور جمع يها داده ،ها بهمصاح کردنها پس از مکتوب داده  یو تحل هیمنظور تجزبه پژوهش،  نیدر ا

 گرفرت  صرورت  1یو انتخراب  1ي، محرور 3باز يکدگذار هسه مرحل یط يبند شد و طبقه يواکاو يکدگذار کمک

 .(913 ، ص.1117، دیگرانو  9کوهن)

هرا   هرا در داده  و ابعاد آن ها یژگیو کشف و يبند طبقه ،میمفاه يگذار نام یلیتحل ندی: فراباز يکدگذار .3

درون  ازو  گونراگون  يایرا از زوا میمفاه پژوهشگر. در این مرحله (6یمداوم )االکلنگ هسیمقا کمک به

 کس  میمفاه گاهیجا و تیاهم هباردر یتمتفاو دگاهیتا د کند یم  یو تحل یبررس يا وارونه ای رونیو ب

 از هیاول میمفاهنوبت مطالعه و  نیها چند بهحاضر، مصاح همقال در. (1113، 5)کوربین و استراوس کند

 .شد استخراج محتوا  یتحل  یطر

به  ،اند  باز استخراج شده ياز کدگذار ینوعبه  که یطبقات اصل مرحله، این: در يمحور يکدگذار .1

تر و در قال  مدل  گسترده طبقات میانارتباط  اساس، این بر. شوند میمرتبط  ایمتص   گریکدی

واسطه و  طیراهبردها، شرا نه،یزم ،علّی طیشرا یاصل هدیپد از مدل نیا. شود یم جادیا یمیپارادا

 است. شده   یتشک امدهایپ

 وباز متوقف  یتخابان يبه دنبال کدگذار ،يمرکز هطبق نییتع از پسمرحله  این: یانتخاب يکدگذار .1

 ییپاسخگو مسئولاي که  طبقه ؛معطوف شد «يمرکز هطبق»به نام  يا طبقه رامونیپ شتریب ها  یتحل

از  موجود روابط  یتحل يبرا پژوهش، نی. در ااستنظر  مورد هدیپد درمورد راتییتغ نیشتریبه ب

 استفاده شد. یانتخاب يکدگذار

 

 

 
1. Open coding 

2. Axial coding 

3. Selective coding 

4. Cohen 

5. Flip-flop Technique 

6. Corbin and Strauss 
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 ییایپا و ییروا

 تیر اتکرا و قابل  تیر انتقرال، قابل  تیاعتبار، قابل تیپژوهش حاضر، از عناصر قابل ییایو پا ییروا نییتع منظوربه  

 و مشرابه  يهرا  نمونره  پرژوهش، کننردگان   مشارکت ،يدیمطلعان کل رااعتبار و انتقال  تی. قابلدش استفاده  دییتأ

اتکرا   تی. قابلکردند دییو تأ یابیارز ،یمقتض يها  یدر طول پژوهش به شک  مداوم و ضمن اعمال تعد خبرگان

هرا   داده ریو تفسر   یر ثبت، تحل ،يدر گردآور ادیبن داده يپرداز هیمند نظر نظام يها به کمک روش نیزها  به داده

 ،مطلعران  ،بره خبرگران   هرا  افتره یشرواهد و   هارائر  و نظرهرا  از يریگ بهره با دییتأ تیقابل همچنین. شدمالحظه 

 تیحساسر  يارتقرا  يراهبردهرا  و یدانیم و یفن يها ادداشتی از استفاده مشابه، يها کنندگان و نمونه مشارکت

 .گرفت صورت پژوهش یط يریگسو از اجتناب و ينظر

 

 پژوهش یها افتهی

 شد. پرداخته  یو انتخاب يباز، محور يها در قال  کدگذار داده  یبه تحل ادیبنداده هینظر به توجه با

 

 : باز یکدگذار( الف

 .امدهاستیراهبردها و پ ،يمحور هدیپد ،یانجیم ،يا نهیزم ،علّی طیبه شرا مربوطو  یعفر يها مقوله شام 

 

 علّی طیشرا

 هدربرار  مقولره  پرنج  وجرود  هدهنرد  نشران اول پژوهش  پرسشها به  شوندهبه پاسخ مصاح يمحتوا  یتحل جینتا

 .است 3 جدول شرح بهها  باز مربوط به آن يمورد مطالعه است که کدها هدیپد جادیا يبرا علّی طیشرا

 

 علّی طیمربوط به شرا یها باز و مقوله ی. کدها0 جدول

 
 
 
 

 علّی طیشرا

 باز یکدها ها مقوله
 ها حفظ استقالل دانشگاه ،یعلوم انسان یشیخوداند و استقالل حفظ ضرورت استقالل، آرمان

 یعلم رسالت
علم و  هتوسع به پرداختن ،یدکاربر های پژوهشاهتمام به  ،یعلوم انسان یسازیفیک برای کوشش

و  ها شیهما یبرگزار ،یمقاالت کاربرد یریگ علم به ثروت، جهت لیتبد برای یزیر دانش، برنامه
 یدر علوم انسان یکاربرد یها کنفرانس

 یعلوم انسان هو مقررات در حوز نیقوان یبازنگر و اضافیو مقررات  نیقوان حذف مقررات و نیقوان

 تجربه گاندهند به ارائه توجهو باتجربه و  ماهرتوجه به افراد  ،یریادگیفرهنگ آموزش و  جادیا یساز فرهنگ

 یفکر و یعلم یاستعدادها شکوفاشدن یبرا تالش یخودباور

 

 طیشرا ،يخودباور و يساز و مقررات، فرهنگ نیقوان ،یآرمان، رسالت علم همقول پنج ،3جدول  به توجه با
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 .آیند می شمار به يورمح هدیاثرگذار بر پد علّی

و حفرظ   یعلروم انسران   یشر یها استقالل، ضرورت حفرظ اسرتقالل، خوداند   بهمصاح یاز بررس پس: آرمان

 گفتره  سرخن اسرتقالل   از یوقتر آرمان قررار گرفرت.    یانتزاع همقول قال  در و شدها استخراج  استقالل دانشگاه

مفهروم اسرتقالل    هامرا گسرتر   گیررد،  مری  يجرا  خهرن  در ياقتصراد  يازیر ن یمفهوم ب زیاز هر چ شیپ شود، می

 بارهرا استقالل  هدواژیکل. شود یشام  م زین را غیره و یاسیس ،یعلم ،یفرهنگ استقالل مانند يگریموضوعات د

. موضروع اسرتقالل دانشرگاه در    اسرت  داشرته  کراربرد  انیر بن دانش هحوز متخصصان و استادان يها بهدر مصاح

کشرور اسرت.    یآمروزش عرال   همجموع يبرا مسئله نیا تیاهم يایگویز ن يو فکر یفرهنگ گوناگون يها عرصه

 نیر ا در یآموزش عرال  یهیشده و بد  شناخته اصول ،ها در دانشگاه یعلم يو آزاد استقاللتوجه داشت که  باید

مسرتق  عمر     یاند که از نظر علمر   بوده يها مراکز دانشگاه نیبهتر گوناگون، هاي پژوهش اساس بر است. باره 

 مرورد  در کامر   یطرفر  یپژوهشرگران داشرته اسرت. بر     يبررا  کننرده   یو تسه یتیاند و دولت نقش حما  هکرد

 طیو شررا   یر دالها از جملره   و حفظ اصالت دانشگاه زیآم ضیتبع يها استیاز س يدور ،یاسیس يها يبند جناح

حروزه   نیدر ا دیبا که است یعلوم انسان يها رشته هدر حوز انیبن دانش يها شرکت هو توسع جادیمؤثر بر ا علّی

 در نظر گرفته شود.

 هپرداختن به توسع ،يکاربرد هاي پژوهشاهتمام به  ،یعلوم انسان يسازیفیک براي: کوشش یعلم رسالت

و  هرا  شیهمرا  يبرگرزار  ،يمقاالت کراربرد  يریگ علم به ثروت، جهت  یتبد منظوربه  يزیر علم و دانش، برنامه

از جملره   ی. رسرالت علمر  شرد  يبنرد  طبقره  یرسرالت علمر   هدر مقولر  یوم انسران در عل يکاربرد يها کنفرانس

علروم   هحروز  گرذاران  اسرت یو س زانیربرنامه يبرا انیبن دانش هو متخصصان حوز استادان که است ییها رسالت

 مرؤثر  علّی طیو شرا  یاز جمله دال توان یرا م یعلم ه. رسالت توسعکنند می میترس یدانشگاه هو جامع یانسان

 برشمرد. یعلوم انسان هدر حوز انیبن دانش يها شرکت هو توسع جادیبر ا

 ورا حرذف   اضرافی و مقرررات   نیبتواننرد قروان   دیبا انیبن دانش يها ها و شرکت : دانشگاهمقررات و نیقوان

 ياهر  . اگرر شررکت  کنند يا ژهیو توجهها  آن به و باشندداشته  راو مهارت الزم  تجربهکه  کنندرا جذب  يافراد

 ریبرا سرا   تواننرد  یرا فراهم کننرد، مر   یانسان علوم هو مقررات در حوز نیقوان يبازنگر طیبتوانند شرا انیبن دانش

 رقابت کنند. یو خارج یداخل انیبن دانش يها شرکت

 يها در رشته انیبن دانش يها شرکت هو توسع جادیاست که بر ا علّی اي مقوله يساز : فرهنگيساز فرهنگ

توجره   ،يریادگیر فرهنگ آموزش و  جادیاقبی   از یمیمفاه هرندیمقوله دربرگ نی. اگذارد یم تأثیر یعلوم انسان

 هسرازند  ،یاسرالم  يهرا  تجربره اسرت. فرهنرگ در آمروزه     هدهنرد  و توجه به افرراد ارائره   باتجربه و ماهربه افراد 

هرا،   ي از باورهرا، ارزش ا فرهنگ دانشگاهی مانند هر فرهنرگ دیگرري، داراي مجموعره    .است یاخالق يها ارزش
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 ها، آداب و رسوم، زبان و تاریخ منحصر به خود و از طرفی، پویا، قاب  یادگیري و انتقال است. شیوه

هاي فرهنگی در سه مرحلره تولیرد، توزیرع و مصررف محصروالت فرهنگری        سازي از طری  واسطه فرهنگ

هرا، اعتقادهرا،    ه موج  تغییرر خهنیرت  پذیرد ک هاي بشري در عرصه هنر و دانش صورت می مربوط به خالقیت

، 1شرود )بنرت   هاي زندگی در فرایند تطاب  افرراد برا محریط پیرامرون مری      ایدئولوژي و انتقال اطالعات و شیوه

 (.136 ، ص.3371

ارزشی جامعه را در خود به منصه ظهرور   -دانشگاه فرهنگ ساز، دانشگاهی است که اصول و نظام اعتقادي

بیت اندیشمندان، عالمان و دانشمندان در تراز نظام اسالمی، در جهت اصرالح و اعرتالي   رسانده، با پرورش و تر

 فیوظرا  از يسراز  فرهنرگ  يمقام معظم رهبرر  دگاهیاز دشود.  ثر واقع میؤها و رفتارهاي جامعه م باورها، ارزش

هرا و   دانشرگاه  مردیران  . اگر شود می درک شانیا سخنان در موضوع نیا و استدانشگاه  رانیمد هژیو و حساس

ها و  طرح بیشتر توانند می ،کارکنان خود فراهم کنند يرا برا يریادگیآموزش و  طیشرا انیبن دانش يها شرکت

 .باشند داشته را یانسان علوم يسازيکاربرد هحوز در ییها طرح ژهیوبه  ،ها برنامه

 یصرر  از بررسررحا یینهررا يکرردها يو فکررر یعلمرر ياسررتعدادها شکوفاشرردن يبرررا تررالش: يخودبرراور

 مفهروم  نیا. است شده منجر يخودباور مقوله بهاست که  انیبن دانش هحوز متخصصان و استادان يها بهمصاح

اسرت. از نظرر    گرران یخرود برا د   شرتن یفرد برا خو  هرابط بر ناظر ي. خودباوردارد قرار علّی طیشرا هطبق در زین

 هاعتمراد و اعتقراد جامعر    ،یعلمر  هتوسرع  و فتشرر یپ در تیر موفق رمز ان،یبن دانش هحوز متخصصان و استادان

 رانیمرد . در این میان، است دانش و یاسالم -یمل تیهو فرهنگ، ابعاد در کشور یغن يها به داشته یدانشگاه

 تروان  یمر  رو  نیر ا از کننرد؛  فرا یا ينقرش مرؤثر   تواننرد  یها م در دانشگاه يخودباور کردننهینهاد در یدانشگاه

 يهرا  رشرته  هدر حروز  انیبن دانش يها شرکت هو توسع جادیمؤثر بر ا علّی طیو شرا  یرا از جمله دال يخودباور

 .دانست یانسان علوم

 

 یمحور همقول

 .است استوار یانسان علوم يها در رشته انیبن دانش يها شرکت هو توسع جادیبر ا يمحور همقول

 

 یا نهیزم طیشرا

 جراد یا يبررا  يا نره یزم طیشررا  درمرورد  مقوله دو هندده نشاناول پژوهش  پرسشبه  پاسخ در يا نهیزم طیشرا

 .است آمده 1جدول  درها  باز مربوط به آن يمورد مطالعه است که کدها هدیپد

 
1. Bennet 
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 یا نهیزم طیمربوط به شرا یها باز و مقوله ی. کدها2جدول 

 
 
 
 

 یا نهیزم طیشرا

 باز یکدها مقوله
 
 

 یتگریحما

 یها شرکت یتیحما هبست ان،یبن دانش یها شرکتدر  یعلوم انسان یها از ورود رشته تیحما
 ،یعلوم انسان همحصول در حوز یموقت هاز ارسال نمون تیحما ،یعلوم انسان هدر حوز انیبن دانش
امکان  ،ها در رسانه یعلوم انسان یها در رشته انیبن دانش یها شرکت تیفعال جیاز ترو تیحما

امکان  ،امنا  ئتیه هبا مصوب یشیزا انیبن دانش یها شرکت به زاتیاختصاص فضا و تجه
از محل مناب   ریصورت وام خطرپذبه  یشیزا انیبن دانش یها شرکت به یمال مناب  صیتخص

 انیبن دانش یها مورد شرکت من  مداخله در قانون نداشتن تأثیر ،سسهؤم یاختصاص

 یانسان مناب  جذب یسازمیت

 

ارشد کشرور   رانیگمیو تصم استمدارانیس است ضروري دولت يتگریحما يها استیس تیتوجه به اهم با

 مرورد  در را الزم یتیحمرا  يهرا  اسرت یس ان،یر بن دانش يها شرکت هو توسع سیاز تأس یتیحما  یلوا نیدر تدو

 در دیر دولرت با  نی. همچنر نرد ینما نیاست تردو  آمده 1در جدول  کهغیره  و زاتیتجه فضا، مقررات، ،ها مشوق

 دررا  یمناسرب  راهبررد است،  همراه یجذب منابع انسان مفهوم باکه  انیبن دانش ياه در شرکت يسازمیت مورد

و  یجرذب منرابع انسران    یفر یک هتوسرع  وباشرد   داشتهها  آن به يشتریب توجه دولت است الزم اما بگیرند، نظر

 و جراد یا يبررا  الزم یتیحمرا  نیقروان  وضرع  و يسازمیتاست  گفتنیرا در دستور کار خود قرار دهد.  يساز میت

 .داشت خواهدها  آن يداریبر پا یمهم ریتأث یعلوم انسان يها در رشته انیبن دانش يها شرکت هتوسع

 

 گر مداخله طیشرا

بره   ،گر مداخله طیعنوان شرابه اول پژوهش سه مؤلفه  پرسشدر پاسخ به  ،ها بهمصاح يمحتوا  یتحلاساس  بر

 .ندشد ییشناسا 1شرح جدول 

 

 گر مداخله طیمربوط به شرا یها مقوله باز و ی. کدها9جدول 

 گر مداخله طیشرا

 باز یکدها مقوله

 یذات ییدانا یمحور ییدانا

 پژوهش فرهنگ
به  پژوهشیو  یعلم یها دهیا لیتبد ران،یمد یها مهارت ارتقای

 انیبن دانش یها شرکت تیمحصوالت و خدمات و هدا

 پژوهشگران یفرد یها یژگیو
 هیآن، داشتن روح تیبه استخراج دانش و تقو یرخودباو هیروح داشتن
 قرار دادن دانش اریو در اخت یهمکار

 

 یکارشناسر  يهرا ها، اطالعرات موجرود و نگررش    ، ارزشها بهاز تجر یالیمخلوط س «دانش»: يمحورییدانا

. دهد یه دست مب دیو اطالعات جد ها بهتجر از يریگ بهره و یابیارزش يبرا یچارچوب مقوله ایناست.  افتهی نظام
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رحمران سرشرت،   ترجمره   1دانپرورت و پروسراک  ) شرود  میتصور   ستایانباشته و ا زیو ن ایپو يهادانش به شک 

بسرط و گسرترش آن در    برراي  ترالش  و دانرش  از يبرخوردار ان،یبن دانش هحوز متخصصان و استادان. (3173

 شراخص  اساس، این بر. شود می ظاهرها  بهحکه در مصا دانند یمهم م یتیرا قابل انیبن دانش يها خود و شرکت

 يهرا  رشرته  در هرا  آن هو توسرع  انیبن دانش يها شرکت جادیگر ا مداخله طیاز جمله شرا توان یرا م یخات ییدانا

 .دانست یعلوم انسان

و  انیر بن دانرش  يهرا  شررکت  جراد یگر در ا عوام  مداخله گرید ازعام   اینپژوهشگران:  يفرد يها یژگیو

 و سراخت در  مهرم  ینقشر  توانرد  یم گرانیو باور به انتقال دانش به د يهمکار هیروح داشتن. استه آن هتوسع

 .باشد یانسان علوم يها در رشته ها شرکت این هتوسع

 

 راهبردها

 دنظرم هدیپد جادیا در مقوله شش وجود هدهند نشاناول پژوهش  شپرسپاسخ به  يبرا یاساس يراهبردها

 .است آمده 9جدول  درها  ه آنباز مربوط ب ياست که کدها

 

 راهبردها به مربوط یها باز و مقوله ی. کدها4جدول 

 راهبردها

 باز یکدها مقوله

 یگذار استیو س تیریمد
 تیریمد ،یریکارگبه جذب و  تیریمناب ، مد تیریمد راهبردی، یزیر برنامه

 و ییگرا بهنخ تیریمد ،ییپاسخگو ،یعلم تیدرخشان، مسئول یاستعدادها
 ارتقا هنام نییآ

 یپژوهش و یآموزش یها تیفعال
 ،یپژوهش هبرنام ،یکاربرد های پژوهشدانش،  یمرزها هتوسع ،یعلم تحول
 یعلم ینگر جام  و یعلم یها قطب هتوسع

 یعلم یریباورپذ و یمحور فرهنگ ،ییگرا عمل ،یعلم تیمرجع ،یتگریحما ها رساختیو ز بسترها

 یعلم یها و شبکه ارتباطات
 هتوسع ،یعلم مراکز ییافزا هم ،یعلم یساز گفتمان ،یعلم یپلماسید

 ارتباط دانشگاه با صنعت و یالملل نیب های پژوهش

 ها و کنفرانس یعلم یها نشست ،یفرهنگ تیمسئول ،یاجتماع تیمسئول دانش هاشاع و نشر

 یمحور هتوسع ،یشینواند ،یساز فرصت ینوآور

 

 و نردها یفرا مجدد یطراح ها، يگذار استیبه س يگذار استیو س تیریمد همقولگذاري:  مدیریت و سیاست

 اشراره  انیر بن دانش يها در شرکت یعلوم انسان يها رشته يساز يکاربرد کردیگسترش رو يدر راستا ساختارها

بره  جرذب و   تیریمنرابع، مرد   تیریمرد  راهبردي، يزیر باز برنامه يمقوله از کدها نی، ا9 جدول اساس بر .دارد

ارتقرا   هنامر  نیری آ و ییگرا بهنخ تیریمد ،ییپاسخگو ،یعلم تیدرخشان، مسئول ياستعدادها تیریمد ،يریارگک
 

1. Davenport and Prusak 
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 يسراز  يتجرار  منظرور بره   یتیریمرد  يو راهکارهرا  ها استیس ها، تیبه حما یتیریاست. بخش مد شده   یتشک

 سرک یاقدامات با ر ریسا انندم شدن،  يتجار براي هایی پژوهش يها دهیا تیموفقشک  دارد. بی اشاره ها پژوهش

طبقره، از   نیر آمده در ا دستبه  می. مفاهدارد نیازارشد  رانیمد ویژهبه  رانیمد تیحمابه  و استهمراه  زیادي

 در. اسرت  یانسران  علروم  يهرا  در رشرته  انیبن دانش يها شرکت هتوسع و گسترش براي یتیریجمله الزامات مد

معتبرر   يهرا  دانشرگاه  ریسرا  مانند یانسان علوم هاي پژوهش يسازيدکاربر يبرا یعلم ارتقاي ازیامت نظرگرفتن

  ئرت یه ياعضرا  يارتقرا  هنام نییدر آ دیاساس با نیا. بر باشد استاداندر  زهیانگ براي یمشوق خوب تواند یم ایدن

 .ردیبگصورت  دنظریتجد پژوهشیها و مراکز  در دانشگاه یو پژوهش یعلم

 هبرنامر  ،يکراربرد  هراي  پرژوهش دانرش،   يمرزهرا  هتوسرع  ،یعلمر  لتحو ي آموزشی و پژوهشی:ها فعالیت

و  یآموزشر  يهرا  تیر فعال همقولر براز حاصر  از    يکردها  یعلم ينگر و جامع یعلم يها قط  هتوسع ،یپژوهش

و  یآموزشر  هحروز  گذاران استیو س رانیمد ان،یبن دانش هحوز متخصصان و استادان دگاهیهستند. از د یپژوهش

وزارت  يهرا  استیس يامور، اجرا يبند تیاز امکانات، اولو نهیبه همنظور استفادبه ها  گاهدانش رانیو مد یپژوهش

هرا   آن تحقر   که هستند يا ژهیو يها از تخصص يبرخوردار ازمندین يفناورعلم و  تیریو مد يزیر علوم، برنامه

 يهرا  شرکت جادیا   یدال هجملاز  توان یرا م یو پژوهش یآموزش يها تیفعال رو  نیاز ا داشت؛ خواهد یپ در را

 .دانست یانسان علوم يها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش

 ،یعلمر  يریو باورپرذ  يمحرور فرهنرگ  ،یری گرا عمر   ،یعلم تیمرجع ،يتگریحماها:  بسترها و زیرساخت 

 از .انرد   شرده  يبنرد  طبقره  ها رساختیبسترها و ز همقول در که هستند ییها بهمستخرج حاص  از مصاح يکدها

بره شرمار    یاز ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومت ها، رساختیبسترها و ز همقول متخصصان، نگاه

براال حاصر     هافرزود  برا ارزش  ییکاالهرا  دیر ، تولها يو نوآور ها پژوهش جیاستفاده از نتا ،يفناور دی. تولروند یم

 هرا  رسراخت یز نیو تأم يگذار هیها سرما شرکت نیااز اصول اقتصاد  یکیاست و  انیبن دانش يها شرکت تیفعال

  .است يبر فناور یمبتن

و  نیخالق و نوآور است که بزرگترر  یانسان هیسرما ان،یبن اقتصاد دانش يها رساختیز نیتر یاز اساس یکی

آنران در قالر     تیفعال يساز نهیو زم  یتشو ،با توانمندکردن که شود یم محسوبکشور  هیسرما ارزشمندترین

بهرا داده   يپررداز دهیکه به ا یزمان .را دارد ياقتصاد میو تحر دهایبا تهد ییارویتوان رو ان،یبن دانش يها رکتش

زمران   نیر گیررد. در ا  مری  شرک   يادیز يها يو نوآور ها دهیو ا شود می اتریو توسعه پو پژوهش يشود، واحدها

 حرامی محرور   اقتصاد دانش تیظرگرفتن اهمن ها و در دن چارچوبکر و با مشخص شوندوارد صحنه  باید نیقوان

 یکر ی تروان  یرا م ها رساختیبسترها و ز رو  نیاز ا ؛کنند یده جهت توسعه ریها را در مس و آن باشند ها دهیا نیا

 .دانست یانسان علوم يها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیا ياز راهبردها
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 هتوسرع  ،یعلمر  مراکرز  یری افزا هرم  ،یعلمر  يسراز گفتمان ،یعلم یپلماسید هاي علمی: ارتباطات و شبکه

 يهرا  ارتباطرات و شربکه   هدر مقولر  که هستند بازي يکدهاو ارتباط دانشگاه با صنعت  یالملل نیب هاي پژوهش

  اسرتخراج  يکدها گرید يمحور هو توسع یشینواند ،يسازفرصت. اند  ه شد يبند راهبردها طبقه هدر طبق یعلم

 همقولر  در کره  هسرتند  یعلوم انسران  يها در رشته انیبن دانش هحوز متخصصان و استادان يها بهحشده از مصا

 آن ماننرد و  یدر تنروع دانرش و نروع خبرگر     تروان  یتنوع راهبردها را م  یدل نی. مهمتراند  گرفته قرار ينوآور

راهبردها، سهولت اسرتفاده در   يریکارگبه  تیمتناس  با نوع دانش، قابل دیها با سازمان رو  نیاز ا کرد؛ جستجو

 .کنند انتخاب رانظر  مورد راهبرد یابیهنجار براي ییشده و کارا  نوع دانش استخراج ان،یبن دانش يها شرکت

 

 امدهایپ

علوم  يها رشته درها  آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیا ي مورد انتظار ازامدهایپ و جینتا به بخش، این در

 يها شرکت جادیا يراهبردها و اقدامات ندها،یفرا ياجرا دلی به  تواند یم امدهایپ این. است شده توجه یانسان

 انیبن دانش يها و شرکت یمراکز آموزش عال ها، دانشگاه به ،یعلوم انسان يها در رشته ها آن هو توسع انیبن دانش

در ها  بهمصاح  ،یدق  یتحلو  هیا تجزباز و ب يکدگذار همرحل در امدها،یپ نیا استخراج يبرا. شودداده  اختصاص

 .است آمده 6جدول  در امدهایپ يها افتهیبخش،  نیا در. شدند يبند دسته مقوله چهار

 

 امدهایپ به مربوط یها مقوله و باز یکدها. 1 جدول

 
 
 

 امدهایپ

 باز یکدها مقوله
 یراهبردها کردنیاتیعمل ،یراه عمل هنقش میترس ،یفناور و یعلم شرفتیپ یعلم شرفتیپ

 تیهو حفظ ساز نهیزم یعلم پژوهشو  یجام  علم هنقش

بسترساز  یجام  علم هنقشکشور و  یجام  علم هنقش یاجرا در ینیآفر نقش انداز چشم سند تحقق
 انداز تحقق اهداف سند چشم

 یو اعتماد عموم اطالعات حیصح گردش ت،یامن صداقت، ،یریپذ تیمسئول شرویپ هجامع

 ییگرا و عقل ییگرا انسان یارزش و ختهیفره متفکر، یها انسان

 

نگررش بره    بنرابراین  شرود؛  یکشور ما ساخته مر  يبرا آینده در که است یافق انگریب ساله ستیب انداز چشم

 يزیر ر برنامره  مبنايبر  بایدکه  استشده  يزیر هیپا يتفکر راهبرد هیسند، بر پا نیدر ا شرفتیتوسعه و پ هندیآ

ل در نظرام  وسند توسعه و تحر  نیتر یاساسو  نیمهمتر، ساله ستیب انداز چشم سند. شود یاتیملع زین يراهبرد

و  يجرد کرار و ترالش    ازمنرد یسند نیرز ن  نیدر ا شده  میترسبه اهداف  یابی. دستاست رانیا یاسالم يجمهور

 بره  انرداز  چشرم بره اهرداف    یابیاست. دست یدانشگاه هجامع ویژهبه  یآحاد جامعه اسالم ههممستمر  يریگیپ
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در جوامرع   شررفت یو پ رییر هرگونره تغ  زیررا ؛ دارد نیاز يافزار نرم يها تیفعال گریو به زبان د یعلم يها تیفعال

 ياقتصراد  يهرا  بهاز جن يو فناور یعلم شرفتیانداز، پ تحق  سند چشم هجینتمحور است. ییالجرم دانا يبشر

در  یپژوهشر  و یعلمر دانشرمندان و مؤسسرات    تی)رشرد وضرع   يا (، حرفره یعلم یپژوهش يها افتهی شی)افزا

 بره  بازگشرت  و یپژوهش دیجد يهامهارت و تخصص دانشمندان(، روش )ابداع روش شی)افزا یجامعه(، آموزش

 (. 3919انداز  ( است )سند چشمیبه دانش علم یابیدست ای شی)افزا یشناخت و( یعلم يابزارها

 هنقشر  شردن  یاتیر عمل و يبسترسراز  ،يسراز گفتمان ن،یتدو بر بارهادر سخنان خود  يمعظم رهبر مقام

اشراره   -شرود  مری  یآموزش عال هانداز در حوز به اهداف سند چشم یدسترس سب که خود  -کشور یجامع علم

 تحقر   ،یعلمر  شررفت یپ يهرا  مقولره  بنابراین ؛اند  خصوص مسئول دانسته نیها را در ا دانشگاه رانیمد و کرده

مرؤثر برر    يامردها یپجملره   از توان یرا م یو ارزش ختهیمتفکر، فره يها و انسان وپیشر هجامع انداز، چشم سند

 .دانست یانسان علوم يها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیا

 

 یمحور یکدگذار( ب

 آمده 3در شک   جینتا يمحور يصورت کدگذاربه اول پژوهش  پرسشمناس  مربوط به  یمفهوم يالگو

 .است

 
  جینتا یمحور یکدگذار هی. مدل اول0 لشک
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 (یپرداز هینظر ه)مرحل یانتخاب ی( کدگذارج

 بیان را ، نظریهدوم پژوهش پرسشپاسخ به  يشده برا  ارائه یمیمدل ترس 1 شک   اساس بر توان یمرحله م نیا در

 شدن مستق  ان،یبن انشاقتصاد د يسوبه  یحاکم بر جوامع و حرکت اقتصاد صنعت ياقتصاد میپارادا رییتغ. کرد

 ،جوامع هدر رشد و توسع یقیها و مراکز تحق دانشگاه شیپ از  شیب ینیآفر و لزوم نقش یدولت هها از بودج دانشگاه

 يسازيکاربرد ،یانسان علوم يها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیبه ا آوردن يرو سب 

 تیماه همچنین. است شده يبشر جوامع يبراها  افزوده از آن  ارزش جادیکس  سود و ا ،یعلوم انسان هاي پژوهش

 ،يمعنو و یخهن امور با آن يها رشته شتریب داشتنو سروکار  يعلوم بشر ریبا سا یعلوم انسان یخاص و تفاوت خات

 و دکارکر یعموم یآن و ناآگاه گاهیجا ضعف سب ثابت،  جیمحصوالت ملموس و نتا به نیافتن  دست همچنین

 دیو تول يسازيکاربرد کردیبا رو یعلوم انسان هاي پژوهش در نتوان اگر طیشرا نیا در. است شده آن کاربرد

 این تیو هو گاهیجا رد،ک فایا شیپ از  شیب یو رفع مسائ  جامعه نقش ییدر رشد، شکوفا خاص، يها يفناور

 .افتی خواهد يا هیاشح یو نقش شد خواهد ترفیضع یعیعلوم طب ریمقاب  سا درها  پژوهش

 لبهدو غیت مانند یعلوم انسان يها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیا کردیرو عملکرد

 توجهی بیو  یعیعلوم طب هاي پژوهش يساز يگسترش تجار یعنیوضع موجود  هادام سوکی از. است

در رشد و توسعه و  یعیعلوم طب شیپ از  شیب ینیآفر نقش سب  يسازيبه کاربرد یعلوم انسان هاي پژوهش

 کردیرو با نیز، گرید سوي. از شود یآن در جامعه م يکارکرد، کاربرد و اثرگذار ،یعلوم انسان تیهو فیتضع

 يپرداز هیو نظر ياز حالت تئور که شود میفراهم  یعلوم انسان يبرافرصت  نیا پژوهشبه  يسازيکاربرد

و  ها پژوهش کردن يکاربرد با نیهمچن. کند عرضه جامعه به را خود يدیتول علم و دانش و ردیبگ فاصله

نقش  يفایجامعه، ضمن ا یواقع طیعم  و مح هعرص درها  آمده از آن  دستبه  یو فرهنگ یانسان يها يفناور

 انیدر م ها آنمهم و ارزشمند  گاهیجا ،و ح  مشکالت جامعه شرفتیپ يسوبه رشد و حرکت  در نیآفر تحول

 .گیرد می قرارجامعه  عموم مدنظر کارکردشان و تیاهم و شود می یابیباز يشرعلوم ب

کنترل و تسلط  هدر حوز ها آن بیشتر شد، یبررس ها مقوله این گوناگون جوان که  طور  همان

کشور  یو پژوهش یعلم استگذارانیو س یو متخصصان نظام آموزش عال رانیمد زان،یربرنامه استمداران،یس

 سويبه را  یعلوم انسان هاي پژوهش توان یم مناس  يبسترساز و يجد يزیر با برنامه نی. همچنقرار دارند

افزوده   ارزش جادیا سب از رکود  یعلوم انسان گرفتن تا ضمن فاصله داد سوق شدن يتجار و يسازيکاربرد

 .ودش معهدر جا

 يها نامه نییآ نیضمن تدو انیبن و دانش پژوهشیحاکم بر مراکز  ئتیدولت و ه دیبا اساساین  بر 

 همچنین. شود ایجادالزم  يها مؤثر اقدام کنند تا مهارت یقیتشو يها استیو اعمال س يبه بسترساز مربوط،
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 سويبه ها  آن دادن سوق و یانسان علوم يها در رشته انیبن دانش يها شرکت هتوسع فرهنگ و زشیانگباید 

 .بگیرد صورتحوزه  نیدر ا ییگرا و عم  يسازيکاربرد

 يکشور، اهداف راهبررد  هسال ستیانداز ب گفت سند چشم توان یم انیبن دانش يها شرکت هتوسع بحث در 

 هتوسرع »کشرور را   یراهبرد اصرل  یطور ضمنبه سند  نیا 1. بند دهد می نشانتوسعه را  يمدت کشور برا بلند

 يبره اقتصراد   3919در سال  دیبا رانیاقتصاد اراهبرد،  نیا يریگیبا پ که يطوربه  ؛قرار داده است «انیبن دانش

برا   دیبا «انیبن دانش اقتصاد»به  دنیدر راه رس رانیا دهد می نشان شده ادیسند  7شود. بند   یتبد انیبن دانش

 یشر یپهرا   آن تمرام  از سال بیستو قفقاز( رقابت کند و در مدت  یغرب يایآس) یجنوب غرب يایآس يکشورها

 یغرب يایآس يکشورها میان انیبن به اقتصاد دانش دنیرس ریمس در راسرعت  همسابقد سن نیواقع ا . درردیبگ

 هتوسرع  تروان  مری مسرابقه را   ریمسر  نیر کسر  مقرام اول در آن اسرت. ا    رانیکه هدف ا کند می برگزارو قفقاز 

 نیر ا رایر زاست؛  یعلم هتوسع انیبن دانش يها شرکت فی(. از وظا3131 ،و محجوب ي)انتظار دینام انیبن دانش

 يسرو  از. هسرتند کارا  یو پژوهش ینظام آموزش ازمندین زین ها آناند که خود   ها بر محور دانش بنا شده شرکت

نخواهرد شرد    سرر یپاسرخگو و کارآمرد م   یجانبه جز بر مدار دانشگاه و نظرام آموزشر   و همه داریپا هتوسع گر،ید

شرمار   بره  کشرورها   هو توسرع  پرژوهش در  یصرل ا ينهادها ،یها و مؤسسات پژوهش (. دانشگاه3136 ،)اسدزاده

 ییهرا  تیکمک فعال به همچنین. دبرخوردارن پژوهشو ابزار  پژوهش ، پژوهش تیریسه رکن مد از رایز ند؛یآ یم

 هراي  پرژوهش  يو اجرا رشیپذ پژوهشی، يها تیاولو نییجامعه، تع ازیمورد ن پژوهشیموضوعات  نییتع مانند

 يهرا  تیر و نظارت بر فعال یده سازمان پژوهش، يها با مهارت یانیدانشجو تیترب ،ها جامعه و سازمان ازیمورد ن

 هتوسرع  و پرژوهش  در يا نقرش برجسرته   ،و مانند آن ها پژوهش جینتا ساختن  يکاربرد و يبند طبقه پژوهشی،

 هبر  یعلروم انسران   هدر حوز انیبن دانش يها شرکت ،نیبنابرا(؛ 3131 ،يانور و يدستجرد ياحمددارند ) یعلم

 تیر . از آنجرا کره ماه  دارنرد  اشاره دیجد يکارها و  کس  سیتأس بادانشگاه  پژوهشگران مطالعات يساز يتجار

 نیراز خراص خرود    هراي  پرژوهش  بهاست،  يا و مشاوره یاز نوع خدمات شتریب یعلوم انسان يها کار در رشته نیا

 .  دارد

 در هرا  آن هتوسرع  و انیر بن نرش دا يهرا  شررکت  جراد یا يبررا  یچارچوب نییتع حاضر،پژوهش  یهدف اصل

بنرد از سرند    نحوزه )نخستی نیدر ا یعلم تیمرجع گاهیبه جا دنیرس يالبته برا است؛ یانسان علوم يها رشته

 شیافرزا  ،علرم  دیر تول تیر صررف بره کم   هیر تک يجابه  زیاز هر چ شیب باید( يفناور و علم کالن يها استیس

 يهرا  بره برر جن  دیبا تأک ياقتصاد ياثرگذارو  يلم به نوآورع  یها از جمله تبد شاخص ریتوجه به سا و تیفیک

 .شود دنبال شده دیعلم تول يکاربرد

 يهرا  شررکت  جراد یا نرد یفرا یعنر ی یچرارچوب مفهروم   يمرکرز  ههسرت  توان یم شد، بیان آنچهاساس  بر
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 پرژوهش  دوم پرسرش بره   پاسرخ  هارائر  بره و  داد شرک   یعلوم انسان يها رشته در را ها آن هتوسع و انیبن دانش

 نیر ا بره . پرداخرت ( یانسان علوم يها در رشته انیبن دانش يها شرکت هتوسع و جادیا ندیفرا يها و گام مراح )

 یعلمر  هتوسع و پژوهش مراح  یط با و شود می شروع دهیا خل  و شیدایپ با توسعه و جادیا ندیفرا که صورت

 پرژوهش،  يها افتهی يور دن و بهرهکر يکاربرد ج،ینتاو انتقال  يمستندساز ها، افتهی و جینتا به یابیدست ده،یابر 

هردف الزم اسرت برا نگررش      نیر بره ا  یابیمنظرور دسرت  به . یابد می پایان يتجار تیموقع حفظ و بازار در ارائه

را مردنظر قررار داد و    آن مختلرف  يازهرا ین شیو پر  ندیفرا نیبر ا رگذاریثأو عوام  ت طیشرا همجموع يتر عیوس

 يهرا  رشرته  در هرا  آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیدر ا تیموفق براي دیگر،عبارت  هب. کرد يساز فراهم

 جیو انتقال نترا  توسعه جاد،یبراي ا الزم يها تیو قابل ها تیظرف دانشگاهیدر بخش  است ضروري ،یانسان علوم

کسر  تخصرص و    ،يزنهادسرا  پژوهشری،  يها استیدر اصالح س ییتوانا مستلزم امر نیا. شود جادیا ها پژوهش

 طیشررا  کشرور  یقرانون  و یاسر یس ،ياقتصراد  کرالن  يها طیمح در باید همچنیناست.  غیره و الزم يها مهارت

مدل شام   یاصل ههست رو  نیاز ا شود؛فراهم  یاز بخش دانشگاه يتوسعه و انتقال فناور جاد،یا يبرا يمساعد

است کره مراحر  مختلرف آن از     «یعلوم انسان يها رشته در آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیا ندیفرا»

و توسعه  جادیا ندیدر فرا رگذاریعوام  تأث نیمهمتر نی. همچناست آمده 1و در شک   ییشناسا  یتحق اتیادب

 يبنرد  هر مؤلفه در چارچوب و ابعاد طبقره  يها یژگیو اساس بر و شده مشخص یقبل العاتبا مراجعه به مط زین

)شرک    است گرفته صورت یعلوم انسان يها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش يها رکتش جادیا ندیفرا يالگو

 ،یپژوهشر  و یآموزشر  يهرا  تیر فعال ،يگرذار  استیو س تیریمد یبعد اصل شش جادیو ا رهایمتغ  ی(. با ترک1

 جراد یا نرد یفرا مراحر  و  ينروآور  دانرش،  هاشراع  و نشرر  ،یعلمر  يهرا  ارتباطات و شبکه ها، رساختیو ز بسترها

و  پرژوهش  ه،یر اول هدیر ا گرام  چهرار که شرام    یعلوم انسان يها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت

اسرت   گرفتره  شرک   پژوهش ییمدل نها درپژوهش است  يها افتهی يور و بهره ها پژوهش جینتا انتقالتوسعه، 

 (.1)شک  
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 گیری و نتیجه بحث

 و یانسان علوم يها رشته در ها آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیا يالگو یحاضر، با هدف طراح پژوهش

پژوهش در  يها افتهی  یو تحل هیمستخرج از تجز يصورت گرفته است. الگو یفیک  یتحق روش از استفاده با

ها عبارتند از:  مقوله اینشد.  یطراح یفرع همقول 11و  یاصل همقول ششال  در ق یانتخاب يبخش کدگذار

 ،یعلم يها ارتباطات و شبکه ها، رساختیبسترها و ز ،یو پژوهش یآموزش يها تیفعال ،ياستگذاریو س تیریمد

-یدانشگاه يگذار استیطور اعم و سبه  یعموم يگذار استیو س تیریمد اگرچهدانش.  هاشاع و نشر ،ينوآور

از  یکیدارد،  قرارراه  يطور اخص، در کشور در ابتدابه  يعلم و فناور يها و پارک انیبن دانش ،یپژوهش

 مسب  خود که است يگذار استیمراکز س تعدد کشور یعال آموزش يگذار استینظام س یفعل يها چالش

 پژوهش يها افتهیبا  مرتبطچالش  نینخست رو  نیاز ا است؛ یفعل تیوضع در ناقص يکارکردها از ياریبس

از مراکز و مؤسسات  بسیاري همچنیندر کشور است.  ياستگذاریس گرانیباز نقش کردن  مشخص حاضر،

از  یککه هر يا گونهبه  اند؛ کرده تر دهیچیآن را پ ،یدولت يها ها و وزارتخانه در سازمان یو پژوهش یآموزش

 ،ییفضا نی. در چنشود می تکرار بارها یند که گاهمشغول هست يبه امور گرانید تیمراکز بدون اطالع از وضع

 ها آن هتوسع و انیبن دانش يها شرکت جادیا که  یحال در رد؛یگ یشک  م ییافزا ندرت امکان گفتگو و همبه 

ارتباط مؤثر  يبرقرار ییتوانا ،يو راهبر تیدر هدا تحولمؤثر و کارآمد،  يراهبر ،یتیریمد يها مهارت ازمندین

قسمت از پژوهش با  نیا جیاست. نتا یشخص همؤثر از دانش و تجرب هاستفاد ییو توانا گرانیدو کارآمد با 

 و مقدم اطیخ ،3139 ،دیگران و يکالنتر ،3136 ،دیگرانو  ییرزایم ،3136 ،ینالیزپژوهش  يها افتهی

 و یخوانهم 1133 ،دیگران و سونگنویب ،3133، دیگرانمحمودپور و  ،3131 ،يزیعز ،3131 رستگار،

 .دارد یهماهنگ

 يهرا  تیر وجرود دارد. فعال  نیادیبن یمباحث زین یپژوهش و یآموزش يها تیفعال یعنیدوم،  همقول مورد در 

مح  تعارض و  شهیهم یبرخوردار است. علوم انسان يا ژهیو طیاز شرا یعلوم انسان هحوز در یپژوهش و یآموزش

 بودهو دولتمردان  ونیاسیحوزه و س نیا يعلما يآرا یالقمح  ت موارد از بسیاريو در  ها شهیچالش افکار و اند

 جراد، یا دروجرود دارنرد کره     يتر دهیچیتر و پ گسترده عوام  حوزه، ایندر  شود یتصور م  یدل نیبه هم است؛

 ایر  تگریحمرا  عوامر   از مجموعره  نیر ا یگسرتردگ . هسرتند  تأثیرگذار بسیارتوقف آموزش و پژوهش  ایتوسعه 

 و پژوهشرگران  یو علمر  یشخصر  يهرا  زهیر ماننرد انگ  يفررد  ندرو عوامر   از يا ان دامنره ترو  را مری  بازدارنرده 

مانند امکان نشر آزاد  یعوام  اجتماع ،ییو اجرا يو معنو يماد يها تیمانند حما یسازمان عوام  ان،یدانشگاه

 زانیر م و هرا  پرژوهش حاصر  از   يهرا  افتره ی کرردن یری اجرا تیر قابل ایر  ،یپژوهشر  يها افتهیو  جیموقع نتابه و 

 درصد 71از  شیب ران،یا در. دانست استگذارانیو س رندگانیگ میاز جان  تصم یپژوهش يها افتهی يگذار ارزش
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در  ژهیر وبه در کشور  یعلم داتیتولاما  ،قرار دارند یها و مؤسسات پژوهش دانشگاه در پژوهشیو  یآموزش توان

 ،یخیترار  مشرکلی  کشور، در علم دیتول فقر(. 3136 اده،زاست )اسد تر نییپا شرفتهیپ يکشورها از یعلوم انسان

 دانست؛ثروت  دیتول راعلم  دیتول توان ی(. م3133 افشار، و نژادی)سبحان است یشناخت و روان یفرهنگ ،یاسیس

 هنجارهرا و  ،هرا  ارزش تیتقو ،پیشرو يا همچنین رشد جامعه ،یارزش متفکر، خته،یفره ییها پرورش انسان رایز

 هدهنرد   حوزه، نشران  نیاندک آموزش و پژوهش در ا يها تیفعال اما ؛است یعلم هحوز نیا يها الترس از غیره

 رانونرد، یب و صرفا  ف،یصر پرژوهش   يها افتهیبخش با  نیا جیآن است. نتا هتوسع و جادیا در ییها موانع و گلوگاه

 ،3131 ،يزیر عز ،3136 ،یگراندو  ییرزایم ،3136 ،ینالیز ،3135 ،ياری و نژاديقناد ،3135 ان،یدیام ،3133

و  1115 ،دیگرران  و يالنردر  ،1131 ،دیگرران  و یاوش ،1133 ،دیگران و هویف  یل ،1133 ،دیگران و سونگنویب

 هماهنگ است. 1111 جاکوب،

 اشراره  یعلوم انسران  هاي پژوهش يسازيکاربرد مدل يها رساختیآن بخش از ز به ها رساختیو ز بسترها

 ،یعلم تیمرجع نبود. رندیگیم بر را در پژوهش يسازيکاربرد یابیارزش نظام و ییاجرا يها نامه نییکه آ دارند

 هراي  پرژوهش  يسراز  يموجود بر سر راه تجرار  ياز خألها ،يتگریو حما یعلم يریباورپذ شرفت،یپ یمدل بوم

 يمعنرو  تیر الکطور کره قرانون م    . همانهستند نهیزم نیدر ا یاساس اقداماتی نیازمندهستند که  یانسان علوم

و  ینررم و انسران   يهرا  رسراخت یز هدربرار  زیر جرامع ن  یقانون دیبا ،است شده  نیاختراعات و اکتشافات تدو يبرا

 ،دیگرران  و يکالنترر  يهرا  افتره ی برا  بخرش  نیر ا جینتا. شود تدوین ها ينوع فناور نیا دآورندگانیاز پد تیحما

 .دارد همخوانی 3136 ،دیگرانو  ییرزایم ،3139

 و انیر بن دانرش  يهرا  شررکت  جراد یدر مردل ا  یمهم و اساسر  اریبس يا مقوله یعلم يها و شبکه ارتباطات 

از  یکر ی( ی)اجتمراع علمر   يا و حرفره  یاست. ارتباطات و تعامالت علمر  یعلوم انسان يها رشته در ها آن هتوسع

آن  تیبه اهم يشوندگان به نحوبه مصاح ههم با یتقر که ستهابه مصاح يدر محتوا شده  ییشناسا يها مؤلفه

تعامالت، ارتباطات متقابر  و   تیاعتقاد و باور به اهم که داشت توجه باید. اند  کردهخود اشاره  یشغل یدر زندگ

 پرژوهش . وجرود دارد  یعلمر   ئرت یه ياعضرا  میران و همکارانه در  یگروه يها تیو فعال یعلم يها نقش حلقه

 ،یعلمر  يسراز گفتمران  ،یعلمر  یپلماسر یدداده اسرت:   موارد مهم را پوشرش  نیازیر  يراهبردها هارائ با حاضر

مربروط بره    يها تیفعال هعارتباط دانشگاه با صنعت، توس المللی، نیب هاي پژوهش هتوسع ،یعلم مراکز ییافزا هم

بره  مررتبط،   یو حقوق یقیاز افراد حق يا شبکه  یبازار، تشک فن مانندنو  يها دهیو ا گذاران هیسرما انیم ارتباط

و  يهمکرار  ،یعلروم انسران   يهرا  در رشرته  انیر بن دانرش  يهرا  شررکت  هتوسع و يریگ از شک  یبانیمنظور پشت

دفترر ثبرت و    سیمشرترک و تأسر   يهرا  معتبر داخ  و خارج و انجام برنامه يها دانشگاه با دانشگاه يساز شبکه

 . دیجد يها ينو و فناور يها دهیا تیهدا
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 ،دیگرران  و يکالنتر ،3135 ا،ین یو اسماع یابیافراس ،یبتپور تر ،3137 ،دیگران و يغفورریم يها پژوهش

 ییشناسرا  ،1116 گلررس،  و دباکر ،1111 الکت، ،1131 ،دیگران و یاوش ،1133 ،دیگران و سونگنویب ،3139

 .کنند می دییحاضر را تأ پژوهش یعلم يها ارتباطات و شبکه همقول

و  يمؤثر در تحوالت اقتصاد اریبس يروهایاز ن یکی دانشگفت  توان یدانش م هنشر و اشاع همقول مورد در

بره   گرران یدانش را بردون کراهش و اسرتهالک برا د     توان یم رایز شود؛ میمحسوب  یعموم ییکاالو  یاجتماع

 شرود  یمحسوب مر  یعموم يکاال نیا يفرد برابه  منحصر اي مشخصه امر نیا حال،  نیمشارکت گذاشت. در ع

از  آن کرارگیري بره  ( غیرره  و یعر یمنرابع طب  ،يمراد  يهرا  یری دارا ه،یسرما) یکیزیف يکاالها ریکه برخالف سا

در  همرواره کره   است یدائم منبعیدانش   ،یترت نیاز آن بارها استفاده کرد. به ا توان یو م کاهد ینم تشیکم

 سرب   ،یخردمات  و يدیر تول گونراگون  ينردها یفرا در مکررر  مشرارکت  با ودارد  قرار ياقتصاد يها بنگاه اریاخت

 ياقتصراد  يهرا  بنگراه  ان،یبن دانش يکارها و  . کس شود یم داریپا هافزوده و توسع  ارزش ،یرقابت تیمز شیفزاا

 و  کسر   نیر ا نیهمچنر . دارنرد  تیر فعال یرقابت طیارزش در مح جادیا براي يهستند که با خل  دانش و نوآور

 ،یفنر  و یعلم يساز یغن دانش، يساز يتوسعه، تجار و پژوهش د،یتول يندهایفرا يساز و مدل نییکارها در تب

 جی. نترا کننرد  یمر  فرا یا یکشور نقش مهمر  در آن هانتقال دانش و نشر و اشاع ،یانسان هتوسع و پرورش آموزش،

 ونبررگ،  ،1131 ،دیگرران  و یاوشر  ،1133 ،دیگرران  و هرو یف  یر ل ،3133 رانونرد، یب و صفا ف،یص يها پژوهش

 .کنند یم دییامر را تأ نیپژوهش حاضر، ا جینتاو  1111 بوزمن، ،1133

 يمحرور  هتوسرع  و یری گراشینوانرد  ،يسراز فرصرت  میمفاهبا  ،پژوهش نیدر ا ينوآور همقول است گفتنی

تحقر    ينروآور  تیر اشرتغال متناسر  برا ظرف    جراد یو ا يرشد اقتصاد ان،یبن دانش يها . در شرکتاست همراه

و  نرد یمحصرول، فرا  بره  ،يگرذار  هیسررما   یطر از وستهیطور پبه توسعه  و پژوهش يدستاوردها یعنی ابد؛ی یم

و  شرتر یمراتر  ب بره   انیر بن دانرش  يها در شرکت يساز يو تجار ي. موضوع نوآورشوند یم  یتبد نینو ستمیس

رشرد   موتور ،کشورها ياقتصاد هدر توسع انیبن دانش يها شرکت ر،یاخ يها . در سالشود یاحساس م تر يضرور

در  ينروآور  يهرا  و برنامره  شرتر یب يبره نروآور   ازیر ن سرب  برازار   راتییر تغ شی. افرزا آیند می شمار به ياقتصاد

از صرحنه رقابرت    ترا  اسرت بازار محرور   راتییتغها همواره  شرکت نیا هدفشده است.  انیبن دانش يها شرکت

 ابیافراسر  ،یتربت پور ،3137 ،دیگران و يغفورریم پژوهش حاص  با پژوهشقسمت از  نیا جینروند. نتا رونیب

 .داردمطابقت  3135 ا،ین یسماعا و
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 پژوهش یشنهادهایپ 

 شود: نتایج این پژوهش پیشنهاد می اساس بر در ادامه

 هرا،  رسراخت یز ،یو پژوهشر  یآموزشر  يهرا  تیر فعال ،يگرذار  استیو س تیریبسترها از نظر مد کردنآماده

 هتوسرع  و انیر بن دانرش  يهرا  کتشر جادیمنظور ابه دانش  هاشاع و نشر و ينوآور ،یعلم يها ارتباطات و شبکه

 ؛یانسان علوم يها رشته در ها آن

در  یردولتر یو غ یدولتر  یتیحمرا  يها بسته نیو مقررات و همچن نیالزم، اصالح قوان يسازوکارها  یتسه

 يفرهنرگ کراربرد   کرردن نره ینهاد و يسراز  فرهنرگ  ؛یانسران  علوم يها در رشته انیبن دانش يها شرکت هتوسع

و  یآموزشر  يو سراختارها  نردها یامجردد فر  یطراحر  پژوهشری؛ ها و مراکرز   در دانشگاه ینعلوم انسا يها رشته

 .یعلوم انسان هاي پژوهش کردنيکاربرد منظوربه  یپژوهش

 

 سپاسگزاری

از رساله دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز اسرت. نویسرندگان مقالره برر خرود الزم       برگرفتهاین پژوهش 

به ویژه رئیس پارک علرم   اند  نمودهساعدت همه عزیزانی که در این پژوهش ما را یاري از همکاري و م دانند یم

 و فناوري خوزستان و همکاران ایشان سپاسگزاري نمایند.
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 .12-14بنیاد دانشنامه فارسی، تهران: 

در کواهش افوزایش    موؤثر ی دانشوگاه زابول و عوامول    علمو  تیئهبررسی میزان اطالعات علمی توسط اعضای (. 6481، زهرا )اسد زاده

ی، دانشگاه آزاد اسوالمی واحود تهوران    رسان اطالعکارشناسی ارشد کتابداری و  نامه انیپا، تولیدات اطالعات از بدو تاسیس تاکنون

 شمال.

مجموعوه مقواالت   رویکورد مودیریت دانوش.     بر اساس(. کاربردی نمودن برنامه درسی علوم انسانی در دانشگاه 6421امیدیان، فرانك )
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، فصلنامه راهبرد فرهنگ. 6303 انداز چشمسند  بر اساس  (. تحلیل توسعه اقتصاد دانش بنیان6429محجوب، حسن ) ؛انتظاری، یعقوب

(93)، 11-29. 

هوا و راهکارهوا،    ، چوالش امدهایسازی آموزش عالی؛ پ تجاری. (6421)سعید  ،صفاریان همدانی ؛جمیله ،آقاتبار رودباریبریمانی، خدیجه؛ 

ه پژوهشوگاه  دبی، پژوهشوکده مودیریت و توسوع    -، اماراتها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی چالشی الملل نیکنفرانس ب
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ساختار دانش در مطالعات مربوط (. 6421آذر  69چشمه سهرابی، مظفر )انتشار آنالین،  ؛بیرانوند، علی؛ شعبانی، احمد؛ عاصفی، عاصفه

 .دانشگاه شهید چمران اهواز. سازی علممصوّری دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل شبکه و ساز یتجاربه 

 . تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.دو رساله در باب فرهنگ، فناوری و اخالق(. 6481پایا، علی )

سوازی دانوش در حووزه علووم انسوانی مطالعوه مووردی:         تجاری یها کننده لیشناسایی تسه (.6424) نفیسه ،رستگار ؛سعید ،خیاط مقدم

 .11-14 ،(94)9. واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی

 .تهران: نشر ساپکو حسین، . ترجمه رحمان سرشت،مدیریت دانش (.6492) ، الرنسپروساک؛ ، تامسدانپورت

سوومین هموایش علموی     .هوا  علووم انسوانی در آن  های   پژوهشها و جایگاه  نگرشی نوین به نسل سوم دانشگاه (.6421)زینالی، نسرین 

 .ان، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهرنوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران یها افتهیپژوهشی 

ی پژوهشوی  هوا  تیو فعال(. مان  زدایی از نهضوت تولیود علوم راهکواری بنیوادی در نووآوری       6488افشار، عبداهلل ) ؛سبحانی نژاد، مهدی

 .96-3، (6)64، فصلنامه علمی، ترویجی مدیریت در دانشگاه اسالمیدانشگاهی. 

شوورای عوالی    .(8-9)4. صونعت و دانشوگاه  ی موفق تعامل دانشگاه و صونعت.  ها نمونه(. 6482)یت اهلل هدا، جمال پور؛ شفیعی، مسعود

 انقالب فرهنگی. سند نقشه جام  علمی کشور.

سیاست علوم و  ثر بر تمایل به تجاری سازی دانش در دانشگاه شیراز. ؤ(. عوامل م6428بیرانوند، علی ) ؛صفا، سهیال؛ صیف، محمدحسن

 .91-11(، 6)66، فناوری

 .44-9. 96. راهبرد فرهنگی در علوم انسانی. علم تئهیی بهبود عملکرد پژوهشی اعضای ها راه(. بررسی 6429اهلل ) نعمتعزیزی، 

بنیوان،   ها در اقتصواد دانوش   دانشگاه های پژوهشسازی نتایج  تجاری. (6421کامبیز ) ،اسماعیل نیا ؛ایرؤ ،زهره؛ افراسیابی، تربتی پور علی

 .تهران های پژوهش، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیاننخست

انسوانی و اجتمواعی از    علووم  یهوا  سازی دانوش در حووزه   تجاری  شناسایی راهکارهای توسعه (.6421صادق ) ،یاری ؛قنادی نژاد، فرزانه

علموی دانشوجویی علوم     یها ، تهران، اتحادیه انجمندهمین همایش ملی ادکاه شهید چمران، دیدگاه اساتید این حوزه در دانشگا

 .شناسی ایران اطالعات و دانش

بور راهبورد    رگوذار یتأث(. مطالعوه عوامول سوازمانی    6423یودالهی فارسوی، جهوانگیر )    ؛کالنتری، اسماعیل؛ میگوون پووری، محمدرضوا   

 .341-361(، 64)9، یسازمان  فرهنگمدیریت : فناوری نانو(. عهموردمطالدانشگاهی ) های پژوهشسازی  تجاری

ی و هشوتمین  المللو  نیبو چهوارمین کنفورانس   های دانش بنیوان صوادراتی،    (. شناسایی و ارزیابی عملکرد شرکت6424محمدی، نعیمه )

 ، تهران، انجمن مدیریت فناوری ایران.کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سازی تحقیقوات علووم    ی فرا روی تجاریها چالش(. واکاوی 6426دالور، علی ) ؛عباس پور، عباس ؛حمید رحیمیان، ؛محمود پور، بختیار

 .32-62، (9)9، فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانیی. ا نهیزمیك نظریه  ارائهانسانی و 

ی تحقیقات دانشگاهی با رویکورد دلفوی.   ساز یتجارر (. بررسی نقش مدیریت دانش د6424یوسفی، حسین )؛ منتظری شورکچالی، جواد

 ، شیراز.و راهکارها ها چالشی مدیریت الملل نیبدومین کنفرانس 

مبوانی نظوری و عملوی پوژوهش )کموی،      (. 6421علم، محمدرضا ) ؛ی زاده، یداهلل؛ صفایی مقدم، مسعود؛ صالحی عمران، ابراهیممهرعل

 ت دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ اول.، انتشاراکیفی و آمیخته( در علوم انسانی
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(. طراحوی مودل یکپارچوه توسوعه سوطح نووآوری و       6429زاهدی، امیر احسان ) ؛مروتی شریف آبادی، علی ؛اهلل  بیحبی، سید غفورریم

 .639-609، (3)9، فصلنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانیهای دانش بنیان ایران.  سازی شرکت تجاری

ی پژوهشی کاربردی )تقاضا محوور( در دانشوگاه   ها تیفعال(. موان  موفقیت 6421محمد ) ،قهرمانی ؛محمود ،ابوالقاسمی ؛یرزایی، مهدیم

 .11-46،(9)8. آموزش عالی ایرانصنعتی اصفهان. 

ی هوا  یبررسو مه فصولنا ی کوچوك و متوسوط.   هوا  شورکت ی دولت از ها تیحمای بند تیاولوی و شناس بیآس(. 6421ناصحی فر، وحید )

 .669-28(، 1)8، بازرگانی
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