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Abstract: The aim of this study is to
evaluate the status of components of
knowledge management and the
difference of current situation and the
desired situation in technical compose of
Tehran University.To assess component
of knowledge management, the research
tools were made according to general
model of Newman and its four
dimensions
(knowledge
creation,
knowledge
sharing,
knowledge
implementation and knowledge storage)
and similar questionnaires. After
determining reliability and validity of
these tools, they were performed among
118 educational experts of technical
faculties of Tehran University.Obtained
data were analyzed using univariate t- test
and dependent t-test.Results shows that
except faculties of chemical engineering,
materials engineering and basic sciences,
other faculties have good status of
knowledge management.Moreover we
studied the current situation and desired
situation of each component in faculties
and just in industrial engineering we
didn’t observed significant gap between
current and desired situation.Finally,
solutions offered by educational experts
were analyzed.
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مؤلفههای مديريت داند و همچندین بررسدي تفداو
وض یت موجود و مطلوب مديريت داند در پدرديس
 بدرای سدنج مؤلفدههدای.فني دانشگاه تهدران اسدت
 تسدهیم،  خلد داند:مديريت داند (در چهدار بُ دد
 بکارگیری دان و ذخیره دان ) بر اساس مددل، دان
 ب دد، اين ابدزار.عمومي نیومن ابزار پووه ساخته شد
 نفدر از کارشناسدان118 از ت یین روايي و پايايي در بین
 دادههدای.آموزشي دانشکدههای فني بده اجدرا در آمدد
بدست آمده با استفاده از آزمون تي تک متغیره و آزمدون
تي وابسته برای ارزيابي وض یت و تفداو بدین وضد
موجود و مطلوب مدديريت داند مدورد تحلیدل قدرار
 يافتههای پووه حاضر حاکي از آن اسدت کده.گرفت
 مهندسي شیمي و گروه علدو،به جز دانشکدههای مواد
پايه در بقیه دانشدکدههدا وضد یت مدديريت داند در
 عدووه بدر ايدن بده بررسدي.مجموع نامطلوب نیسدت
وض یت موجود و مطلوب هر يک از مؤلفدههدا در هدر
يک از دانشکدهها پرداخته کده تنهدا در گدروه مهندسدي
صددناي شددکا م ندديداری ب دین وض د یت موجددود و
.مطلوب مديريت دان مشاهده نميشود
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مقدمه

در جهان امروز که تولید کاال و خدما  ،ب ͏هشد داند  -مددار شدده ،داند دارايدي
کلیدی کسب مزيت رقابتي و مديريت دان سرمايه اصلي فکدری بده شدمار مديرود.
سازمانهايي در رقابت جهاني از موفقیدت بیشدتری برخدوردار هسدتند کده بده کمدک
ابزارهای مديريتي و فنّاوریهای نوين ،از فرصتهای ايجادشده به نفد خدود اسدتفاده
کنند .بديهي است که يکي از ابزارهای قدرتمندِ مواجهه سازمان با چال های مختلد
و سري دنیای کنوني ،مديريت دان است (مک کنن .)1999 ،1امروزه مديريت داند
بخاطر کاربردهاي در اکثر حوزهها (مثوً صن ت ،دولت ،پزشکي و آموزش) به زمیندة
پووهشي مهمي در دهة اخیدر تبدديل شدده اسدت (سد ید 2و همکداران .)2010 ،اگدر
بپذيريم که آموزش عالي محور توس ه و تحول در جوام مختل بوده و کانون اصلي
تربیت نیروی انساني متخصص و آموزش ديده است ،رشدد و توسد ه هدر جام ده در
کلیه اب اد گوناگون ،متأثر از نیروی انساني آن خواهد بود (همتي و همکداران.)1388 ،
پس دانشگاهها نیز به مانند ساير سدازمانهدا بدينیداز از رهنمودهدای مدديريت داند
نخواهند بود؛ و مؤسسا آموزش عالي نیز در جستجوی دسدتیابي بده مزيدت رقدابتي
پايدار و در راستای خل دان استراتويک برای مقاصد استراتويک دانشدگاهي نداگزير
به استفاده از نوآوریها ،فلسدفههدا ،راهبردهدا و فندون مدورد اسدتفاده در بخد هدای
خصوصي و تجاری ميباشند (کزار .)2000 ،3دان بدر خدو سداير دارايديهدا ،بده
تنهايي ارزشي ندارد .ارزش نهايي سرمايه دان از طري بهدرهگیدری از آن بده منردور
دستیابي به اهدا سازماني حاصل مي گردد و اين امر نیازمند خل سازمان دان مددار
است .در سازمان دان مدار فرايند تولید و تسهیم دان  ،دروني شده و کارکنان بطدور
ف ال در آن مشارکت ميکنند .مديران تصمیما خود را بر پايه دان استوار ساخته و
خط مشي کلي سازمان ،بسط و توس ه دان را بر ميانگیزد (با .)2000 ،4
هد مديريت دان  ،مديريت ف الیتهای مرتبط با خل دان  ،حفاظت ،توزي ،
و همچنین تسهیل روابط بین افراد است (س ید و همکاران .)2010 ،مديريت دان
فرآيند ارزشمندی برای مديريت کردن دان فردی و سازماني و ارتقاء عملکرد است
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(گوپتا 1و گويندارجان .)2000 ،2همچنین نیازی که سازمان به مديريت دان دارد اين
است که راه جديدی برای دستیابي به اطوعا از کارکنان فراهم ميسازد (بارکلي و
مورای؛ به نقل از سورادی 3و سوبرامانیا .)2010 ،4
با توجه به ضرور و اهمیت مديريت دان در سازمانها به ويوه آموزش عالي
هد از اين تحقی بررسي وض یت مديريت دان در دانشگاه͏ها بوده است که بدين
منرور پرديس فن ي دانشگاه تهران به عنوان نمونه مورد مطال ه قرار گرفت .هد اين
تحقی پاسخ به دو بحث اساسي زير ميباشد:
 در مجموع وض یت مديريت دان در پرديس فني دانشگاه تهران چگونه است. آيا تفاو م نيداری بین وض یت موجود و مطلوب مديريت دان و مؤلفههایخل دان  ،تسهیم دان  ،بکارگیری دان و ذخیره دان وجود دارد.

چارچوب نظری تحقیق
وجود مديريت دان در دانشگاه امری مهم و اساسي تلقي ميگردد چرا که پیامددهای
مهمي مانند اثربخشي ،کارايي و بهرهوری در دانشگاه را در پي دارد .امدروزه مدديريت
دان برای دانشگاههايي که از آن برخوردارند يک مزيت رقابتي محسدوب مديشدود،
چرا که باعث ميشود کارکنان آن کارآمدتر و اثربخ تر عمل کنند و در کدل عملکدرد
بهتری داشته باشند .همچنین تحق جام ه دان محدور مسدتلز وجدود سدازمانهدايي
است که تما فرايندهای دان آفرين را داشته باشند و کاربرد آن را سرلوحه کار خود
قرار دهند .در اين میان ،نرا های آموزشي (بويوه دانشگاهها) بايد با اسدتقرار مدديريت
دان به عنوان قابلیت اصلي سازمان نسبت به ساير سازمانها پیشدگا باشدند و نقد
رهبری را در اين زمینه ايفا کنند (عدلي .)1384 ،بدا توجده بده ايدن مسداجل توجده بده
وض یت مديريت دان در دانشگاهها و مؤسسا عالي که موضدوع پدووه حاضدر
است ،ميتواند از اهمیت بسزايي برخوردار باشد.
دان موضوع اصلي دانشگاههاست ،اين مؤسسا نه تنها ميتوانند دان را انتقال
دهند بلکه ميتوانند دان جديد ،تولید کنند و نخبگان جام ه را برانگیزند تا به اراجه
1. Gupta A. K.
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انديشههای آگاهانه بپردازند (نصر اصفهاني و همکاران .)381 :1383 ،مراکز آموزش
عالي و دانشگاهها در راستای پیشبرد اهدا و رسالتهای خود همچون ديگر
سازمانها فرصتهای قابل توجهي برای بکارگیری تمرينهای مديريت دان برای
حمايت و تقويت هر بخ از مأموريت و رسالتشان دارند؛ به طور کلي مديريت
دان در آموزش عالي به عنوان فرايند آزادسازی قدر دان و ابزار بهرهگیری از
اين سرمايه ارزشمند در میان کارشناسان ،دانشجويان و اعضای هیئت علمي مطرح
است .به اعتقاد مان 1دانشگاهها محیطهايي ايدهآل برای تولید و خل دان هستند،
عووه بر اين شواهد محکمي وجود دارد که تئوریها و اقداما مديريت دان
ميتواند به آساني در آموزش عالي به کار رود (الهیجانیان .)242 :1383 ،ت اري
متنوع و زيادی از مديريت دان صور گرفته که به چند مورد اشاره ميشود.
مديريت دان  ،آگاهي از دان موجدود سدازماني ،خلد  ،تسدهیم و انتقدال داند ،
استفاده از دان موجود ،کسب دان جديد و ذخیدره و انباشدت آن اسدت (سدالیس 2و
جونز .)19 :2002 ،3مرکز بهرهوری و کیفیت آمريکا نیز در يک ت ريد رسدميتدر
از مديريت دان آن را راهبردهدا و فراينددهای شناسدايي ،تسدخیر و بکدارگیری
دان دانسته است (منوريان و کسايي .)2007 ،در کدل مدديريت داند يدک سدازة
چند ب دی با مقادير متنابهي از ويوگيهای بهممرتبط ميباشد .البته سه مؤلفه يدا ويوگدي
آن که در متون علمي کاربرد زيادی دارند عبارتندد از :اکتسداب داند  ،تسدهیم داند و
کاربرد دان (س ید و همکداران .)2010 ،در مجمدوع ،مديتدوان اذعدان داشدت کده
مديريت دان در اختیار گرفتن دان سازمان و حتي دان خدارج از سدازمان و
انتشار به هنگا آن برای انجا وظاي موجود در سدازمان مديباشدد کده رشدد و
توس ه سرمايه دان يدک سدازمان را در جهدت تحقد اهددا سدازمان فدراهم
ميآورد.
به طور خوصه ميتوان گفت که مؤسسا دانشگاهي به عنوان مراکز اصلي تولیدد
و ترويج دان بی از هر سازمان ديگری نیازمند حرکت به سوی مطال ه ،شدناخت و
پیادهسازی مديريت دان هستند .با اينکه دانشگاهها خود مخدازن داند اندد .تداکنون
توجه کافي به سرمايههای فکری و مناب علمي تولید شده به وسیله جام ه دانشدگاهي
1. Mann
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صور نگرفته و در نتیجه تا به امروز هیچ گونه کنترلي بر دان غیرمکتوب و داند
موجود در اذهان صور نگرفته و اطوعا مدون تولید شده در داخل نیز بده نددر
به گونهای مجتم و يکپارچه جم آوری و در چارچوبي نرا مند مديريت شده اسدت،
مديريتي سبب شده تا بسیاری از سرمايههای ارزشمند موجود برای همیشه
اين ض
ناشناخته و دور از دسترس و بسیاری از خوءهای موجود هم چنان به قو خود باقي
بمانند؛ از سوی ديگر عد توجده بده اطوعدا تولیدد شدده در داخدل و فقددان يدک
رويکرد تجاری ،دانشگاهها را به لحظ مادی نیز متضرر نموده و سبب شدده اسدت کده
بسیاری از اين اطوعا توسط ناشران خصوصي منتشدر و در قالدب منداب اطوعداتي
دوباره به خود دانشگاهها فروخته شود (حاضری و صرا زاده.)2 :1385 ،
تحقیقا انجا گرفته در زمینده بهدرهگیدری از مدديريت داند در دانشدگاههدا و
مؤسسا آموزش عالي انگشدتشدمار اسدت .بده عندوان مثدال بهامیريدان ( )1384در
پووهشي با هد مشخص کدردن میدزان کداربرد مدديريت داند در گدروه مدديريت
صن تي دانشگاه تهران دريافت که «وض یت کاربرد مديريت دان در گدروه مدديريت
صن تي دانشگاه تهران» رضايتبخ نبدوده ،امدا مؤلفدههدای خلد و کسدب در بدین
اعضای هیئت علمي و مؤلفه انباشته دان از نرر دانشدجويان دکتدری نسدبتاً مطلدوب
ارزيابي شده است .در پووه ديگدری حسدینقلديزاده ( )1384بده بررسدي جايگداه
مديريت دان در دانشدگاه فردوسدي مشدهد پرداختده و دسدتیابي بده رابطده فرهند
سازماني با اعمال مديريت دان در دانشگاه مشهد را دنبال کرده است .نتايج پدووه
حاکي از اين بود که درونيسازی در قلمرو مديريت دان در دانشگاه فردوسي مشهد
از باالترين جايگاه برخوردار بوده و سپس به ترتیب اجتماعي شدن و برونديسدازی و
ترکیب در رتبههای ب د قرار داشتند .راولدي )2000( 1در پووهشدي بده بررسدي میدزان
آمادگي مؤسسا آموزش عالي برای اجرای مديريت دان و قابلیت اجرايدي مفداهیم
مديريت دان در آموزش عالي انگلستان پرداخته و اذعان داشت که اگدر سدامانههدای
تسهیلکنندهای مانند کتابخانه ،اينترنت و غیره وجود داشته باشد که ضمن تهیده داده و
اطوعا برای دانشجويان به اجرای بهتر مديريت دان در دانشگاهها کمک مديکندد،
مؤسسا آموزش عالي آمادگي الز را برای رسیدن به مديريت دان خواهند داشت.
کمبود پووه ها و اطوعا مرتبط با کاربرد مديريت دان در دانشدگاههدا ،محققدین
1. Rowley
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پووه حاضر را بر آن داشت تا با طرحِ اين مسأله و بر اساس مدل نیومن به ارزيدابي
و بررسددي تفدداو وضدد یت موجددود و مطلددوب بدده کددارگیری مددديری داندد در
دانشکدههای پرديس فني دانشگاه تهران بپردازند.

روش پژوهش

به دلیل محدود بودن جام ه پووه به منرور نمونهگیری از روش سرشماری استفاده
شده است که با پیگیریهای مستمر و مداو ت داد  114نفر از مجموع  118نفر
کارشناس پرسشنامه را تکمیل کردند ،بنابراين ت داد نمونه تحقی پووه  114نفر از
کارشناسان دانشکدههای پرديس فني دانشگاه تهران است .اين تحقی  ،با توجه هد
آن در زمره تحقیقا کاربردی بوده و از جهت نحوه جم ͏آوری داده͏ها از نوع
توصیفي -پیمايشي محسوب مي͏شود.
پس از بررسي در مباني نرری و تجربي مديريت دان و از میان مدلهای
گوناگون موجود در اين زمینه ،مدل نیومن به عنوان چارچوب نرری اين
پووه برگزيده شده است .مدل نیومن در عین سادگي همة مؤلفههای اصلي
مديريت دان را در حد الز و کافي در برميگیرد و به نسبت مدلهای ديگر
دادههای بیشتری تولید ميکند .در واق  ،ميتوان مدل نیومن را عصارة مدلهای
ديگر مديريت دان دانست ،زيرا مؤلفههای سازندة آن در ساير مدلها نیز
مورد استفاده قرار گرفتهاند .اين مدل ،توسط پرسشنامهای که دارای  25سئوال بسته
پاسخ و يک سئوال باز پاسخ است ،که براساس مطال ه ادبیا مربوطه تدوين شده و با
مقیاس پنج درجهای لیکر سازهای شامل مؤلفههای زير مورد بررسي قرار ميگیرد:
خلق دانش اشاره به کلیه ف الیتهايي دارد که موجب ورود دان جديد به
سازمان ميشود (نیومن 1و کنراد .)1999 ،2در اين پووه  ،از طري شاخصهايي
مانند ،میزان پذيرش اشتباه افراد در سازمان ،میزان با ارزش بودن تولید دان و ايده
جديد و وجود فضای مناسب برای به اجرا درآوردن آنها ،وجود سامانه مديريت
ايدهها ،همچون اتاق فکر ،شورای مشورتي در سازمان ،وجود ساز و کار مشخص
برای تبديل دان ضمني کارکنان به دان آشکار سنجیده ميشود.

1. Newman

2. Conrad

ارزيابي وض یت موجود و مطلوب مؤلفههای...

145

تسهیم شامل جريان يافتن دان از يک گروه يا فرد در سازمان به يک گروه يا
فرد ديگری است (نیومن و کنراد .)1999 ،در اين پووه  ،تسهیم دان با
شاخص های زير مورد بررسي قرار گرفته است :وجود اعتماد کافي و تشوي افراد به
خاطر تسهیم و به اشتراکگذاری دان شان ،میزان رواج کار تیمي در سازمان ،میزان
مبادله دان بین اعضای گراي های علمي مختل و میزان برگزاری جلسا منرم و
مستمر میان مسئوالن و کارکنان در سازمان.
بکارگیری دانش شامل ف الیتهايي است که از دان در فرايندهای کسب و کار
استفاده ميکنند (نیومن و کنراد .)1999 ،در اين پووه به عنوان سومین مؤلفه
مديريت دان با شاخصهای زير سنجیده ميشود :میزان وجود حلقههای بازخورد
بین رفتار و نتايج آن در سازمان ،میزان استفاده از دان خود در جهت اهدا
سازماني ،میزان شناسايي کارکنان کلیدی جهت ثبت و نگهداری دان آنها ،میزان
استفاده از دان افراد در امر تصمیمگیری در سازمان.
ذخیره دانش حفظ و موجود بودن دان در سازمان را تضمین ميکند (نیومن و
کنراد .)1999 ،در اين پووه  ،ذخیره دان با استفاده از شاخصهايي از جمله ،میزان
ثبت و نگهداری اطوعا مربوط به دان کارکنان ،تجارب ،پووه ها و سواب
پروژههای ارزنده و هم چنین اطوعا مربوط به مراج ان در سازمان ،وجود يک
حافره الکترونیکي در سازمان ،میزان ثبت از موفقیتهای مهم يا داليل شکستها ،و
وجود سازوکارهايي برای روزآمدسازی دان ذخیره شده در سازمان ،مورد ارزيابي
قرار ميگیرد.

یافتهها
ويوگيهای جم یت شناختي جام ه مورد تحقی حاکي از آن بود که  57/9درصد
پاسخدهندگان را مردان و  42/1درصد پاسخگويان را زنان تشکیل ميدادند و هم
چنین فراواني افراد  20تا  30سال  22/8درصد 31 ،تا  40سال  43/9درصد 41 ،سال
و باالتر  33/3درصد از حجم نمونه آماری را شامل ميشد و افراد با سابقه خدمت 1
تا  5سال  10/5درصد ،افراد با سابقه خدمت  6تا 10سال  30/7درصد ،افراد با سابقه
خدمت  11تا 20سال  36/8درصد و افراد با سابقه خدمت  21سال و باالتر 21/9
درصد از حجم نمونه آماری را تشکیل ميدادند.

نامة آموزش عالي

146

سئوال اول پژوهش:
وضعیت مدیریت دانش و مؤلفههای آن در میان دانشکدههای پردیس فنی چگونه
است؟
برای پاسخ به اين سئوال بايد به اين نکته توجه کرد ،از آنجايي که منوط کردن
تصمیمگیری درباره مطلوب يا نامطلوب بودن وض یت مديريت دان و مؤلفههای آن
تنها با استفاده از آزمون تي تک متغیره و باال بودن میانگین از سطح متوسط (میانگین
فرضي  )3اطوعا دقیقي از وض یت موجود متغیر مورد نرر اراجه نميکند .محق بر
آن شد تا براساس استاندارد تدوين شده بازرگان و همکاران ( )1386به توصی
وض یت موجود مديريت دان و هريک از مؤلفههای آن در دانشکدههای پرديس فني
بپردازد .چنانکه در جدول ( )3مشاهده ميشود بازرگان و همکاران ( )1386بر اساس
استاندارد مورد نرر نتايج بدست آمده حاصل از میانگین  1تا  2.33را در وض یت
نامطلوب 2.34 ،تا  3.67را در سطح نسبتاً مطلوب و  3.67تا  5را در وض یت مطلوب
ارزيابي ميکنند.
جدول ( )1استاندارد بازرگان و همکاران ( )1386برای ارزیابی نتایج بدست آمده
استاندارد

 1تا 2.33
نامطلوب

 2.34تا 3.67
نسبتاً مطلوب

 3.68تا 5
مطلوب

برای بررسي وض یت موجود مديريت دان و هر يک از اب اد آن در میان
دانشکدههای پرديس فني دانشگاه تهران اطوعا مربوط به میانگین و وض یت
مديريت دان و هريک از اب اد آن در جدول زير درج گرديده است.
جدول ( )2میانگین نمرات مدیریت دانش و مؤلفههای آن به تفکیک دانشکده و گروه
دانشکده
دانشکده مهندسي شیمي
دانشکده مهندسي عمران
دانشکده مهندسي مواد
دانشکده مهندسي م دن
دانشکده مهندسي مکانیک

خلق دانش تسهیم دانش بکارگیری دانش ذخیره دانش مدیریت دانش
2/28
2/34
2/27
2
2/42
2/48
2/59
2/28
2/4
2/54
2/25
2/15
2/58
2/11
2/15
2/64
2/69
2/98
2/28
2/55
2/8
2/99
3/13
2/44
2/59
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گروه صناي
دانشکده علو پايه مهندسي
گروه مهندسي نقشهکشي
دانشکده مهندسي برق و
کامپیوتر

2/66
2/16
2/25
2/43

2/32
2/07
2/08
2/22

2/77
2/18
2/83
2/58

2/14
2/23
2/28
2/53

2/76
2/17
2/36
2/45

يافتههای مربوط به دانشکده شیمي نشان ميدهد که مؤلفههای تسهیم دان ،
بکارگیری دان و مديريت دان به صور کلي در وض یت نامطلوبي قرار دارند.
مؤلفه خل دان و ذخیرهسازی دان نیز در دانشکده مهندسي شیمي در وض یت
نسیتاً مطلوبي قرار دارند.
اما نتايج مربوط به بررسي وض یت مديريت دان و هر يک از مؤلفههای آن در
دانشکده مهندسي عمران (جدول  )2حاکي از اين امر است که به جز مؤلفه بکارگیری
دان که در اين دانشکده در وض یت نامطلوبي قرار دارد بقیه مؤلفهها و همچنین
مديريت دان به صور کلي در وض یت نسبتاً مطلوبي قرار دارند.
نتايج مربوط به بررسي میزان استفاده از مديريت دان و مؤلفههای آن در
دانشکده مواد نیز گويای اين امر است که با توجه به میانگینهای بدست آمده در اين
دانشکده ميتوان گفت که بهرهگیری از مؤلفههای خل دان  ،تسهیم دان ،
ذخیرهسازی دان و مديريت دان به صور کلي در سطح نامطلوبي قرار دارد و
تنها مؤلفه بکارگیری دان در اين دانشکده در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارد.
در خصوص دانشکده مهندسي م دن نیز با توجه به جدول ( )2ميتوان گفت که
به جز مؤلفه تسهیم دان که از لحاظ استفاده در سطح نامطلوبي قرار دارد بقیه
مؤلفهها ي ني خل دان  ،بکارگیری دان  ،ذخیرهسازی دان و مديريت دان به
صور کلي در وض یت نسبتاً مطلوبي قرار دارد.
نتايج مربوط به بررسي وض یت مديريت دان و هر يک از مؤلفههای آن در
دانشکده مکانیک نیز حاکي از آن است که مؤلفههای خل دان  ،تسهیم دان ،
بکارگیری دان  ،ذخیرهسازی دان و مديريت دان به صور کلي در وض یت
نسبتاً مطلوبي قرار دارند.
در گروه مهندسي صناي نیز نتايج بدست آمده نشان دهنده اين است که وض یت
مؤلفههای تسهیم دان و ذخیرهسازی دان در اين دانشکده در وض یت نامطلوبي
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و مديريت

قرار دارد .از طرفي ديگر ،کاربرد مؤلفههای خل دان  ،بکارگیری دان
دان به صور کلي در اين دانشکده در وض یت نسبتاً مطلوبي قرار دارد.
در گروه علو پايه مهندسي نیز وض یت کاربرد تما اين مؤلفهها و مديريت دان
به صور کلي در گروه علو پايه مهندسي نامطلوب است (جدول .)2
نتايج مربوط به بررسي وض یت مديريت دان و هر يک از مؤلفههای آن در گروه
مهندسي نقشهکشي نیز گويای اين امر است که مؤلفههای خل دان  ،تسهیم دان و
ذخیرهسازی دان در اين دانشکده در وض یت نامطلوبي قرار دارد و کاربرد مؤلفه
بکارگیری دان و همچن ین مديريت دان به صور کلي در اين گروه در وض یت
نسبتاً مطلوبي قرار دارد.
نتايج مربوط به جدول ( )2برای بررسي وض یت مديريت دان و هر يک از
مؤلفههای آن در دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر نشان ميدهد به جز مؤلفه تسهیم
دان که از لحاظ بکارگیری در اين دانشکده در وض یت نامطلوبي قرار دارد کاربرد
بقیه مؤلفهها و همچمین مديريت دان به صور کلي در اين دانشکده در وض یت
نسبتاً مطلوبي قرار دارد.
سئوال دوم پژوهش:
آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه خلق دانش در دانشکدههای پردیس فنی
تفاوت معنیداری وجود دارد؟
برای پاسخ به اين سئوال ابتدا اطوعا مربوطه بر اساس دانشکدههای پرديس فني در
جدول زير درج گرديده و توضیح و تفسیر در مورد اطوعا بدست آمده در ذيل آن
عنوان شده است.
جدول ( )3آزمون تی وابسته برای بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب مؤلفههای
مدیریت دانش در دانشکدههای پردیس فنی
دانشکده
دانشکده مهندسي شیمي
دانشکده مهندسي عمران
دانشکده مهندسي مواد
دانشکده مهندسي م دن

آزمون تی درجه آزادی
آزمون تی
آزمون تی آزمون تی
خلق دانش تسهیم دانش بکارگیری دانش ذخیره دانش
17
-4/87
-8/71
-10/47
-9/30
10
-4/34
-5/42
-3/39
-4/02
11
-11
-5/59
-9/90
-7/21
8
-3/63
-2/13
-5/33
-5/38
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دانشکده مهندسي مکانیک
گروه مهندسي صناي
دانشکده علو پايه مهندسي
گروه مهندسي نقشهکشي
دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر

-6/31
-5/64
-12/36
-3/23
-13/33

-6/25
-15/5
-10/87
-6/25
-13/04

-3/98
-2/51
-3/99
-2/19
-14/11

-4/92
-2/47
-7/11
-5/03
-15/32

16
2
10
4
27

با توجه به مقادير تي و سطوح م نيداری متناسب به دست آمده در تمامي
دانشکدهها و گروهها اختو م نيداری بین وض یت موجود و مطلوب مؤلفه خل
دان وجود دارد و همان طور که در جدول باال مشخص است ،تنها در گروه صناي
و نقشهکشي وض یت به نسبت بهتر ميباشد.
سئوال سوم پژوهش:
آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه تسهیم دانش در دانشکدههای پردیس فنی
تفاوت معنیداری وجود دارد؟
برای پاسخ به اين سئوال از آزمون تي وابسته استفاده کرديم که نتايج در جدول ()3
اراجه شده است .با توجه به مقادير تي حاصل شده در تمامي دانشکدهها و گروهها بین
وض یت موجود و مطلوب مؤلفه تسهیم دان تفاو م نيداری وجود دارد .ي ني در
کل پرديس فني از تسهیم دان به درستي استفاده نميشود و نیاز به ف الیت بیشتر در
زمینه مشهود است.
سئوال چهارم پژوهش:
آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه بکارگیری دانش در دانشکدههای پردیس
فنی تفاوت معنیداری وجود دارد؟
به منرور پاسخگويي به اين سئوال نیز از آزمون تي وابسته استفاده شد که خروجيها
در جدول شماره ( )3آورده شده است .با مقايسه مقادير سطوح م نيداری اراجه شده
برای فرض برابری وض یت موجود و مطلوب مؤلفه بکارگیری دان ميتوان نتیجه
گرفت که اين فرض در گروه صناي  ،مهندسي نقشهکشي و دانشکده م دن رد
نميشود .ي ني بین وض یت موجود و مطلوب بکارگیری دان در اين دو گروه و يک
دانشکده تفاو م نيدار با توجه به مقادير  0/093 ،0/128و  0/051مشاهده نميشود.
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سئوال پنجم پژوهش:
آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه ذخیره دانش در دانشکدههای پردیس فنی
تفاوت معنیداری وجود دارد؟
برای بررسي آخرين مؤلفه مديريت دان  ،ي ني ذخیره دان نیز از آزمون تي وابسته
استفاده شد که نتايج به دست آمده در جدول ( )3آمده است .با توجه به مقادير جدول
ميتوان نتیجه گرفت که تنها در گروه صناي با سطح م نيداری  0/132تفاو
م نيداری بین وض یت موجود و مطلوب ذخیره دان مشاهده نميشود و بقیه
دانشکده و گروهها مقاديری کمتر از  0/05داشته و اين بدان م ناست که وض یت
ذخیره دان در سطح مطلوب نبوده و اين اختو م نيدار است.
بحث و نتیجهگیری
تحلیل يافته͏های پووه حاکي از آن است که وض یت استفاده از مديريت دان در
دانشکده مهندسي شیمي ،علو پايه و مهندسي مواد نامطلوب بوده و دانشکدههای
مهندسي عمران ،مهندسي م دن ،مهندسي مکانیک ،گروه صناي  ،نقشهکشي و مهندسي
برق و کامپیوتر در وض یت نسبتاً مطلوبي قرار دارند .بین وض یت موجود مديريت
دان با وض یت مطلوب مديريت دان در دانشکده͏های پرديس فني تفاو
م نيداری وجود دارد .همانطور که يافتههای تحقی نشان از عد تحق مديريت
دان در پرديس دانشکدههای فني دانشگاه تهران داشت و با توجه به اينکه اين مسئله
ممکن است گريبانگیر بسیاری از دانشگاه͏ها و مراکز آموزش عالي باشد ،توجه به اين
مقوله بی از پی ضروری به نرر مي͏رسد .در اين بخ با توجه نتايج تحقی و
همچنین نررا کارشناسان پیشنهاداتي برای تقويت هر يک مؤلف ͏ههای مديريت دان
͏
در پرديس فني اراجه شده͏است.
خلق دانش
 .1اتخاذ مکانیسمها و سیاستهايي بدرای تقويدت قابلیدت پووهشدي کارکندان بده
منرور تولید و خل دان جديد.
 .2استفاده از روشهای اکتشا دان مانند :روشهای دادهکاوی و متنکاوی.
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 .3حمايت از ايدههای نو و اثربخ کارکنان در دانشکدهها و تبديل آنها به دان .
 .4حمايددت مددديران از کارکنددان در زمیندده گسددترش دانددايي در سددازمان و اراجدده
آموزش های حل مسئله و خوقیدت بدرای پدرورش کارکندان و تبدديل آندان بده افدراد
دانشگر.
تسهیم دانش
 .1تأکید بر خرد جم ي ،همکاری بین اعضاء در ت یین استراتویها و حل مسداجل
و مشکو .
 .2تشوي به استفاده از فنّاوری اطوعا و ارتباطا بدرای بده اشدتراک گذاشدتن
دان با ديگر افراد سازمان.
 .3طراحي دورههای آموزش ضمن خدمت کارکنان به سبک يادگیری مشارکتي و
بکارگیری تیمهای کاری برای به اشتراک گذاشتن دان .
 .4تشکیل جلساتي برای بحث در مورد تجربیا موف و تشوي ت امو رسمي
و غیررسمي بین اعضاء.
بکارگیری دانش
 .1تشوي دانشکدهها به يادگیری از ف الیتهای موفقیتآمیز ديگدر دانشدگاههدا و
سازمانها به خصوص دانشگاههای م تبر خارجي.
 .2ايجاد جلسا بارش مغزی و و استفاده از نرا پیشنهادها.
 .3بکارگیری مستندا دروني و بروني در زمینه حل مشکو .
 .4استفاده از دان افراد در خل خدما جديد.
ذخیره دانش
 .1مستندسازی تجربیا موف و ناموف دانشگاه و ساير دانشدگاههدای داخلدي و
خارجي به صور الکترونیکي با قابلیت دسترسي مناسب.
 .2همه کارکنان در تصمیمگیریها مشارکت داده شوند.
 .3ذخیره دان بر اساس طبقهبندی موضوعي و مطاب با نیازهای کارکنان.
 .4استفاده از مکانیز هايي برای به روزرساني دان ذخیره شده.
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در پايان ذکر اين نکته ضروری به نرر ميرسد که مؤسسا دانشگاهي ب نوان
مراکز تولید و اشاعه دان بی از هر سازمان ديگری نیازمند اجرای مديريت دان
هستند .با اينکه دانشگاهها خود مخازن دان هستند؛ تاکنون توجه کافي به سرمايههای
فکری و مناب علمي تولید شده بوسیله جام ه دانشگاهي مبذول نداشتهاند .اين ض
مديريتي سبب شده که بسیاری از سرمايههای ارزشمند موجود برای همیشه ناشناخته
و دور از دسترس و بسیاری از خوءهای موجود همچنان به قو خود باقي بمانند
(حاضری و صرا زاده .)1385 ،ايجاد نوآوریها و در نتیجه خل دان جديد از
ديرباز از مهمترين کارکردهای مؤسسا دانشگاهي به شمار آمده و در اين راستا
بیشترين اهتما جام ه دانشگاهي در ارتقاء دان و تقويت سرمايههای فکری با
بهرهمندی از مناب موجود بوده است .اين مناب نه تنها شامل مناب اطوعاتي ،بلکه
شامل نیروهای فکری و مناب انساني نیز ميباشند که الز است در دانشکدههای
پرديس فني دانشگاه تهران با بکارگیری شیوههای صحیح مديريت ،شناساجي و به
گونهای سازمان يافته مورد بهره͏برداری قرار گیرند.

ارزيابي وض یت موجود و مطلوب مؤلفههای...
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