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 تیوضد   يابيد ارز حاضدر  پدووه   از هدد  چکیده: 
 تفداو   يبررسد  نیهمچند  و داند   تيريمدهای همؤلف
 سيپدرد  در داند   تيريمد مطلوب و موجود تیوض 

هدای  همؤلفد  سدنج   یبدرا . اسدت  تهدران  دانشگاه يفن
 میداند ، تسده   خلد  : بُ دد  چهدار  در) داند   تيريمد

 مددل  اساس بر( دان  رهیذخ و دان  یریدان ، بکارگ
 ب دد  ،ابدزار  نيا. شد ساخته پووه  ابزار ومنین يعموم

 کارشناسدان  از نفدر  118 نیب در ييايپا و ييروا نییت  از
هدای  هداد. آمدد  در اجدرا  بده  يفنهای هدانشکد يآموزش
 آزمدون  و رهیمتغ تک يت آزمون از استفاده با آمده بدست

 وضد   نیبد  تفداو   و تیوض  يابيارز یبرا وابسته يت
 قدرار  لید تحل مدورد  داند   تيريمدد  مطلوب و موجود
 کده  اسدت  آن از يحاک حاضر پووه های هافتي. گرفت

، مهندسي شیمي و گروه علدو   موادهای هبه جز دانشکد
وضد یت مدديريت داند  در    هدا  هپايه در بقیه دانشدکد 
. عدووه بدر ايدن بده بررسدي      نیسدت مجموع نامطلوب 

در هدر  هدا  همؤلفد د و مطلوب هر يک از وض یت موجو
تنهدا در گدروه مهندسدي     کده  پرداختهها هيک از دانشکد

 و موجددود تیوضدد  نیبدد یدارم نددي شددکا  صددناي 
 .شودينم مشاهده مديريت دان  مطلوب

  

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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 مقدمه
داند  دارايدي    ،شدده مددار   -شد  داند  ͏هب، در جهان امروز که تولید کاال و خدما 

. رودفکدری بده شدمار مدي     اصلي کلیدی کسب مزيت رقابتي و مديريت دان  سرمايه
هسدتند کده بده کمدک      یدت بیشدتری برخدوردار   موفقدر رقابت جهاني از  هاييسازمان

های ايجادشده به نفد  خدود اسدتفاده    از فرصت، های نوينیفنّاورابزارهای مديريتي و 
های مختلد   چال ی قدرتمندِ مواجهه سازمان با زارهااز ابيکي  بديهي است که. کنند
امروزه مديريت داند   (. 1999، 1مک کنن) استمديريت دان  ، کنونيسري  دنیای و 

به زمیندة  ( و آموزش پزشکي، دولت، مثوً صن ت)ها هبخاطر کاربردهاي  در اکثر حوز
اگدر   .(2010، و همکداران  2سد ید ) پووهشي مهمي در دهة اخیدر تبدديل شدده اسدت    

تحول در جوام  مختل  بوده و کانون اصلي  آموزش عالي محور توس ه و بپذيريم که
رشدد و توسد ه هدر جام ده در      است،تربیت نیروی انساني متخصص و آموزش ديده 

(. 1388، همتي و همکداران )خواهد بود  ثر از نیروی انساني آنأمت، کلیه اب اد گوناگون
نیداز از رهنمودهدای مدديريت داند      هدا بدي  ر سدازمان نیز به مانند سايها هپس دانشگا
ا  آموزش عالي نیز در جستجوی دسدتیابي بده مزيدت رقدابتي     مؤسسو  ؛نخواهند بود

 پايدار و در راستای خل  دان  استراتويک برای مقاصد استراتويک دانشدگاهي نداگزير  
هدای  بخد   راهبردهدا و فندون مدورد اسدتفاده در    ، هدا فلسدفه ، هابه استفاده از نوآوری
بده  ، هدا دان  بدر خدو  سداير دارايدي    (. 2000، 3کزار) باشندمي خصوصي و تجاری
گیدری از آن بده منردور    ارزش نهايي سرمايه دان  از طري  بهدره . تنهايي ارزشي ندارد

مددار  گردد و اين امر نیازمند خل  سازمان دان دستیابي به اهدا  سازماني حاصل مي
دروني شده و کارکنان بطدور  ، ر فرايند تولید و تسهیم دان مدادر سازمان دان . است

مديران تصمیما  خود را بر پايه دان  استوار ساخته و . کنندمي ف ال در آن مشارکت
 (.  2000، 4با ) انگیزدبسط و توس ه دان  را بر مي، خط مشي کلي سازمان

، توزي ، تحفاظ، های مرتبط با خل  دان مديريت ف الیت، هد  مديريت دان 
مديريت دان  (. 2010، س ید و همکاران) استو همچنین تسهیل روابط بین افراد 

 دان  فردی و سازماني و ارتقاء عملکرد استکردن فرآيند ارزشمندی برای مديريت 
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همچنین نیازی که سازمان به مديريت دان  دارد اين (. 2000، 2و گويندارجان 1گوپتا)
بارکلي و ) سازدمي یابي به اطوعا  از کارکنان فراهماست که راه جديدی برای دست

 (. 2010، 4و سوبرامانیا  3مورای؛ به نقل از سورادی
به ويوه آموزش عالي ها با توجه به ضرور  و اهمیت مديريت دان  در سازمان

ها بوده است که بدين ͏هد  از اين تحقی  بررسي وض یت مديريت دان  در دانشگاه
هد  اين . ي دانشگاه تهران به عنوان نمونه مورد مطال ه قرار گرفتمنرور پرديس فن

 باشد:مي تحقی  پاسخ به دو بحث اساسي زير
 . در مجموع وض یت مديريت دان  در پرديس فني دانشگاه تهران چگونه است -
های همؤلفی بین وض یت موجود و مطلوب مديريت دان  و دارم نيآيا تفاو   -

 . بکارگیری دان  و ذخیره دان  وجود دارد، دان  تسهیم، خل  دان 
 

 چارچوب نظری تحقیق 
گردد چرا که پیامددهای  مي وجود مديريت دان  در دانشگاه امری مهم و اساسي تلقي

امدروزه مدديريت   . وری در دانشگاه را در پي داردکارايي و بهره، مهمي مانند اثربخشي
، شدود مدي  دارند يک مزيت رقابتي محسدوب ن برخورآکه از هايي هدان  برای دانشگا

عمل کنند و در کدل عملکدرد   تر مدتر و اثربخ آن کارآد کارکنان شومي چرا که باعث
هدايي  محدور مسدتلز  وجدود سدازمان    همچنین تحق  جام ه دان . بهتری داشته باشند

خود  ن را سرلوحه کارآفرين را داشته باشند و کاربرد آکه تما  فرايندهای دان   است
بايد با اسدتقرار مدديريت   ( هابويوه دانشگاه) موزشيآهای نرا  ،در اين میان. قرار دهند

ها پیشدگا  باشدند و نقد     دان  به عنوان قابلیت اصلي سازمان نسبت به ساير سازمان
بدا توجده بده ايدن مسداجل توجده بده        (. 1384، عدلي) رهبری را در اين زمینه ايفا کنند

ا  عالي که موضدوع پدووه  حاضدر    مؤسسو ها هر دانشگاوض یت مديريت دان  د
 .  تواند از اهمیت بسزايي برخوردار باشدمي، است

توانند دان  را انتقال مي ا  نه تنهامؤسساين ، هاستدان  موضوع اصلي دانشگاه
تولید کنند و نخبگان جام ه را برانگیزند تا به اراجه  ،توانند دان  جديدمي دهند بلکه
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آموزش  مراکز(. 381: 1383، همکاران نصر اصفهاني و) آگاهانه بپردازندهای هانديش
خود همچون ديگر های در راستای پیشبرد اهدا  و رسالتها هعالي و دانشگا

مديريت دان  برای های قابل توجهي برای بکارگیری تمرينهای فرصتها سازمان
رند؛ به طور کلي مديريت شان دايت و رسالتمأمورحمايت و تقويت هر بخ  از 

گیری از سازی قدر  دان  و ابزار بهرهزادآآموزش عالي به عنوان فرايند  دان  در
علمي مطرح  هیئتدانشجويان و اعضای ، اين سرمايه ارزشمند در میان کارشناسان

، آل برای تولید و خل  دان  هستندايدههايي محیطها هدانشگا 1به اعتقاد مان. است
 ها و اقداما  مديريت دان اين شواهد محکمي وجود دارد که تئوریعووه بر 

ت اري  (. 242: 1383، الهیجانیان) تواند به آساني در آموزش عالي به کار رودمي
 . شودمي متنوع و زيادی از مديريت دان  صور  گرفته که به چند مورد اشاره

، سدهیم و انتقدال داند    ت، خلد  ، آگاهي از دان  موجدود سدازماني  ، مديريت دان  
و  2سدالیس ) اسدت کسب دان  جديد و ذخیدره و انباشدت آن   ، استفاده از دان  موجود

تدر  وری و کیفیت آمريکا نیز در يک ت ريد  رسدمي  مرکز بهره (.19: 2002، 3جونز
تسدخیر و بکدارگیری   ، از مديريت دان  آن را راهبردهدا و فراينددهای شناسدايي   

مدديريت داند  يدک سدازة     در کدل  (. 2007، کسايي منوريان و) دان  دانسته است
ه يدا ويوگدي   مؤلفالبته سه . باشدمرتبط ميهای بهمچند ب دی با مقادير متنابهي از ويوگي

تسدهیم داند  و   ، آن که در متون علمي کاربرد زيادی دارند عبارتندد از: اکتسداب داند    
ذعدان داشدت کده    تدوان ا مدي  ،در مجمدوع (. 2010، س ید و همکداران ) کاربرد دان 

مديريت دان  در اختیار گرفتن دان  سازمان و حتي دان  خدارج از سدازمان و   
باشدد کده رشدد و    مدي  انتشار به هنگا  آن برای انجا  وظاي  موجود در سدازمان 

 توس ه سرمايه دان  يدک سدازمان را در جهدت تحقد  اهددا  سدازمان فدراهم       
 .  آوردمي

ا  دانشگاهي به عنوان مراکز اصلي تولیدد  سمؤستوان گفت که مي به طور خوصه
شدناخت و  ، و ترويج دان  بی  از هر سازمان ديگری نیازمند حرکت به سوی مطال ه

تداکنون   .اندد خود مخدازن داند   ها هبا اينکه دانشگا. سازی مديريت دان  هستندپیاده
انشدگاهي  فکری و مناب  علمي تولید شده به وسیله جام ه دهای هتوجه کافي به سرماي

                                                                                                                                      

1. Mann 

2. Sallis 

3. Jones 



 
 
 

 143 ... هایارزيابي وض یت موجود و مطلوب مؤلفه
 

مکتوب و داند   روز هیچ گونه کنترلي بر دان  غیرصور  نگرفته و در نتیجه تا به ام
موجود در اذهان صور  نگرفته و اطوعا  مدون تولید شده در داخل نیز بده نددر    

، مند مديريت شده اسدت آوری و در چارچوبي نرا مجتم  و يکپارچه جم ای هبه گون
ارزشمند موجود برای همیشه های هبسیاری از سرماياين ض   مديريتي سبب شده تا 

موجود هم چنان به قو  خود باقي های ناشناخته و دور از دسترس و بسیاری از خوء
بمانند؛ از سوی ديگر عد  توجده بده اطوعدا  تولیدد شدده در داخدل و فقددان يدک         

اسدت کده   را به لحظ مادی نیز متضرر نموده و سبب شدده  ها هدانشگا، رويکرد تجاری
و در قالدب منداب  اطوعداتي     بسیاری از اين اطوعا  توسط ناشران خصوصي منتشدر 

 (. 2: 1385، زادهحاضری و صرا ) شود فروختهها هدوباره به خود دانشگا
و هدا  هگیدری از مدديريت داند  در دانشدگا    تحقیقا  انجا  گرفته در زمینده بهدره  

در ( 1384) ان مثدال بهامیريدان  بده عندو   اسدت.  شدمار ا  آموزش عالي انگشدت سسؤم
پووهشي با هد  مشخص کدردن میدزان کداربرد مدديريت داند  در گدروه مدديريت        

ض یت کاربرد مديريت دان  در گدروه مدديريت   و» صن تي دانشگاه تهران دريافت که
خلد  و کسدب در بدین    هدای  همؤلفد امدا  ، بخ  نبدوده رضايت «صن تي دانشگاه تهران

انباشته دان  از نرر دانشدجويان دکتدری نسدبتاً مطلدوب     ه مؤلفعلمي و  هیئتاعضای 
بده بررسدي جايگداه    ( 1384) زادهقلدي در پووه  ديگدری حسدین  . ارزيابي شده است

مديريت دان  در دانشدگاه فردوسدي مشدهد پرداختده و دسدتیابي بده رابطده فرهند          
پدووه   نتايج . را دنبال کرده استسازماني با اعمال مديريت دان  در دانشگاه مشهد 

سازی در قلمرو مديريت دان  در دانشگاه فردوسي مشهد بود که دروني اين حاکي از
سدازی و  از باالترين جايگاه برخوردار بوده و سپس به ترتیب اجتماعي شدن و بروندي 

بررسدي میدزان   بده  در پووهشدي  ( 2000) 1راولدي . ب د قرار داشتندهای هترکیب در رتب
قابلیت اجرايدي مفداهیم    و ای اجرای مديريت دان ا  آموزش عالي برمؤسسآمادگي 

هدای  هسدامان  پرداخته و اذعان داشت که اگدر  مديريت دان  در آموزش عالي انگلستان
که ضمن تهیده داده و   داشته باشداينترنت و غیره وجود ، مانند کتابخانهای هکنندتسهیل

، کندد مدي  کمکها هااطوعا  برای دانشجويان به اجرای بهتر مديريت دان  در دانشگ
. د داشتنخواه مديريت دان الز  را برای رسیدن به ا  آموزش عالي آمادگي مؤسس

محققدین  ، هدا ها و اطوعا  مرتبط با کاربرد مديريت دان  در دانشدگاه کمبود پووه 
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پووه  حاضر را بر آن داشت تا با طرحِ اين مسأله و بر اساس مدل نیومن به ارزيدابي  
وضدد یت موجددود و مطلددوب بدده کددارگیری مددديری داندد  در    و بررسددي تفدداو 

 .  پرديس فني دانشگاه تهران بپردازندهای هدانشکد
 

 روش پژوهش

گیری از روش سرشماری استفاده به دلیل محدود بودن جام ه پووه  به منرور نمونه
نفر  118نفر از مجموع  114مستمر و مداو  ت داد های است که با پیگیری شده

نفر از  114براين ت داد نمونه تحقی  پووه  بنا، کردندپرسشنامه را تکمیل کارشناس 
با توجه هد   ،اين تحقی . است پرديس فني دانشگاه تهرانهای هکارشناسان دانشکد

ها از نوع ͏آوری داده͏آن در زمره تحقیقا  کاربردی بوده و از جهت نحوه جم 
 . شود͏پیمايشي محسوب مي -توصیفي

های میان مدل و از در مباني نرری و تجربي مديريت دان  پس از بررسي
مدل نیومن به عنوان چارچوب نرری اين ، گوناگون موجود در اين زمینه

اصلي های همؤلفمدل نیومن در عین سادگي همة . پووه  برگزيده شده است
های ديگر گیرد و به نسبت مدلبرمي در در حد الز  و کافيمديريت دان  را 

های توان مدل نیومن را عصارة مدلمي ،در واق . کندبیشتری تولید ميای ههداد
ها نیز سازندة آن در ساير مدلهای همؤلفزيرا ، ديگر مديريت دان  دانست

بسته  سئوال 25ای که دارای توسط پرسشنامه ،اين مدل. اندمورد استفاده قرار گرفته
ال ه ادبیا  مربوطه تدوين شده و با که براساس مط، است باز پاسخ سئوالپاسخ و يک 

  :گیردمي مورد بررسي قرارهای زير همؤلفشامل  ایسازهای لیکر  مقیاس پنج درجه
دارد که موجب ورود دان  جديد به هايي اشاره به کلیه ف الیت خلق دانش

هايي از طري  شاخص ،در اين پووه (. 1999، 2و کنراد 1نیومن) شودمي سازمان
میزان با ارزش بودن تولید دان  و ايده ، میزان پذيرش اشتباه افراد در سازمان ،مانند

وجود سامانه مديريت ، جديد و وجود فضای مناسب برای به اجرا درآوردن آنها
وجود ساز و کار مشخص ، شورای مشورتي در سازمان، همچون اتاق فکرها، ايده

 . شودنجیده ميبرای تبديل دان  ضمني کارکنان به دان  آشکار س

                                                                                                                                      

1. Newman 

2. Conrad 
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شامل جريان يافتن دان  از يک گروه يا فرد در سازمان به يک گروه يا  تسهیم 
تسهیم دان  با  ،در اين پووه (. 1999، نیومن و کنراد) فرد ديگری است

های زير مورد بررسي قرار گرفته است: وجود اعتماد کافي و تشوي  افراد به شاخص
میزان ، میزان رواج کار تیمي در سازمان، شانن گذاری داخاطر تسهیم و به اشتراک

های علمي مختل  و میزان برگزاری جلسا  منرم و مبادله دان  بین اعضای گراي 
 . ن و کارکنان در سازمانمستمر میان مسئوال

کسب و کار های هايي است که از دان  در فرايندشامل ف الیت بکارگیری دانش 
ه مؤلفدر اين پووه  به عنوان سومین (. 1999، نرادنیومن و ک) کنندمي استفاده

بازخورد های هشود: میزان وجود حلقمي های زير سنجیدهمديريت دان  با شاخص
میزان استفاده از دان  خود در جهت اهدا  ، بین رفتار و نتايج آن در سازمان

میزان ، نگهداری دان  آنها میزان شناسايي کارکنان کلیدی جهت ثبت و، سازماني
 . گیری در سازماناستفاده از دان  افراد در امر تصمیم

نیومن و ) کندمي حفظ و موجود بودن دان  در سازمان را تضمین ذخیره دانش
میزان ، هايي از جملهذخیره دان  با استفاده از شاخص ،در اين پووه (. 1999، کنراد

ها و سواب  پووه  ،تجارب، ثبت و نگهداری اطوعا  مربوط به دان  کارکنان
وجود يک ، ارزنده و هم چنین اطوعا  مربوط به مراج ان در سازمانهای هپروژ

و ، هاهای مهم يا داليل شکستمیزان ثبت از موفقیت، حافره الکترونیکي در سازمان
مورد ارزيابي ، سازی دان  ذخیره شده در سازمانآمدهايي برای روزوجود سازوکار

 . گیردمي قرار
 
 هافتهیا

درصد  9/57 شناختي جام ه مورد تحقی  حاکي از آن بود کهجم یتهای ويوگي
دادند و هم مي درصد پاسخگويان را زنان تشکیل 1/42دهندگان را مردان و پاسخ

سال  41، درصد 9/43سال  40تا  31، درصد 8/22سال  30تا  20چنین فراواني افراد 
 1شد و افراد با سابقه خدمت مي اری را شاملدرصد از حجم نمونه آم 3/33و باالتر 

افراد با سابقه ، درصد 7/30سال  10تا 6افراد با سابقه خدمت ، درصد 5/10سال  5تا 
 9/21سال و باالتر  21 درصد و افراد با سابقه خدمت 8/36سال  20تا 11خدمت 

 . دادندمي درصد از حجم نمونه آماری را تشکیل
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 اول پژوهش: سئوال
 پردیس فنی چگونههای هآن در میان دانشکدهای همؤلفیت مدیریت دانش و وضع
 ؟است

از آنجايي که منوط کردن ، بايد به اين نکته توجه کرد سئوالبرای پاسخ به اين 
آن های همؤلفمطلوب بودن وض یت مديريت دان  و گیری درباره مطلوب يا ناتصمیم

میانگین ) باال بودن میانگین از سطح متوسط با استفاده از آزمون تي تک متغیره و تنها
محق  بر . کندنمي یر مورد نرر اراجهطوعا  دقیقي از وض یت موجود متغا( 3فرضي 

به توصی  ( 1386) بازرگان و همکاران آن شد تا براساس استاندارد تدوين شده
ي پرديس فنهای هآن در دانشکدهای همؤلفوض یت موجود مديريت دان  و هريک از 

بر اساس ( 1386) بازرگان و همکارانشود مي مشاهده (3)چنانکه در جدول . بپردازد
را در وض یت  2.33تا  1استاندارد مورد نرر نتايج بدست آمده حاصل از میانگین 

را در وض یت مطلوب  5تا  3.67را در سطح نسبتاً مطلوب و  3.67تا  2.34، نامطلوب
 . کنندمي ارزيابي

 
 برای ارزیابی نتایج بدست آمده( 1386) بازرگان و همکاراناستاندارد ( 1)جدول 
 5تا  3.68  3.67تا  2.34 2.33تا  1 استاندارد

 مطلوب نسبتاً مطلوب مطلوبنا

 
برای بررسي وض یت موجود مديريت دان  و هر يک از اب اد آن در میان 

 یانگین و وض یتپرديس فني دانشگاه تهران اطوعا  مربوط به مهای هدانشکد
 . مديريت دان  و هريک از اب اد آن در جدول زير درج گرديده است

 
 به تفکیک دانشکده و گروه آنهای مؤلفه میانگین نمرات مدیریت دانش و( 2) جدول

 مدیریت دانش ذخیره دانش بکارگیری دانش تسهیم دانش خلق دانش دانشکده
 28/2 34/2 27/2 2 42/2 دانشکده مهندسي شیمي
 48/2 59/2 28/2 4/2 54/2 دانشکده مهندسي عمران
 25/2 15/2 58/2 11/2 15/2 دانشکده مهندسي مواد
 64/2 69/2 98/2 28/2 55/2 دانشکده مهندسي م دن
 8/2 99/2 13/3 44/2 59/2 دانشکده مهندسي مکانیک
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 76/2 14/2 77/2 32/2 66/2 گروه صناي 
 17/2 23/2 18/2 07/2 16/2 دانشکده علو  پايه مهندسي

 36/2 28/2 83/2 08/2 25/2 يکشنقشهگروه مهندسي 
دانشکده مهندسي برق و 

 کامپیوتر
43/2 22/2 58/2 53/2 45/2 

 
، تسهیم دان های همؤلفدهد که مي مربوط به دانشکده شیمي نشانهای هيافت

. دارند مطلوبي قراردر وض یت نا بکارگیری دان  و مديريت دان  به صور  کلي
ت سازی دان  نیز در دانشکده مهندسي شیمي در وض یه خل  دان  و ذخیرهمؤلف

 . نسیتاً مطلوبي قرار دارند
آن در های همؤلفاما نتايج مربوط به بررسي وض یت مديريت دان  و هر يک از 

ه بکارگیری مؤلفحاکي از اين امر است که به جز ( 2 جدول) دانشکده مهندسي عمران
و همچنین ها همؤلفدر اين دانشکده در وض یت نامطلوبي قرار دارد بقیه دان  که 

 . مديريت دان  به صور  کلي در وض یت نسبتاً مطلوبي قرار دارند
آن در های همؤلف استفاده از مديريت دان  ونتايج مربوط به بررسي میزان 

دست آمده در اين بهای دانشکده مواد نیز گويای اين امر است که با توجه به میانگین
، تسهیم دان ، خل  دان های همؤلف گیری ازهرهتوان گفت که بمي دانشکده
و    کلي در سطح نامطلوبي قرار داردسازی دان  و مديريت دان  به صورذخیره
 . ه بکارگیری دان  در اين دانشکده در سطح نسبتاً مطلوبي قرار داردمؤلفتنها 

توان گفت که مي (2)نیز با توجه به جدول در خصوص دانشکده مهندسي م دن 
بقیه دارد در سطح نامطلوبي قرار استفاده ه تسهیم دان  که از لحاظ مؤلفبه جز 

سازی دان  و مديريت دان  به ذخیره، بکارگیری دان ، ي ني خل  دان ها همؤلف
 . صور  کلي در وض یت نسبتاً مطلوبي قرار دارد

آن در های همؤلفمديريت دان  و هر يک از نتايج مربوط به بررسي وض یت 
، تسهیم دان ، خل  دان های همؤلفدانشکده مکانیک نیز حاکي از آن است که 

سازی دان  و مديريت دان  به صور  کلي در وض یت ذخیره، بکارگیری دان 
 . نسبتاً مطلوبي قرار دارند

وض یت است که  نشان دهنده ايندر گروه مهندسي صناي  نیز نتايج بدست آمده 
دان  در اين دانشکده در وض یت نامطلوبي سازی هتسهیم دان  و ذخیرهای همؤلف
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بکارگیری دان  و مديريت ، خل  دان های همؤلفکاربرد  ،از طرفي ديگر. قرار دارد
 . دان  به صور  کلي در اين دانشکده در وض یت نسبتاً مطلوبي قرار دارد

و مديريت دان  ها همؤلفوض یت کاربرد تما  اين  در گروه علو  پايه مهندسي نیز
 (. 2 جدول) استبه صور  کلي در گروه علو  پايه مهندسي نامطلوب 

آن در گروه های همؤلفنتايج مربوط به بررسي وض یت مديريت دان  و هر يک از 
 تسهیم دان  و، خل  دان های همؤلفي نیز گويای اين امر است که کشنقشهمهندسي 

ه مؤلفو کاربرد سازی دان  در اين دانشکده در وض یت نامطلوبي قرار دارد ذخیره
ین مديريت دان  به صور  کلي در اين گروه در وض یت دان  و همچن بکارگیری

 . نسبتاً مطلوبي قرار دارد
برای بررسي وض یت مديريت دان  و هر يک از  (2) نتايج مربوط به جدول 
ه تسهیم مؤلفبه جز دهد مي سي برق و کامپیوتر نشانآن در دانشکده مهندهای همؤلف

دان  که از لحاظ بکارگیری در اين دانشکده در وض یت نامطلوبي قرار دارد کاربرد 
وض یت  و همچمین مديريت دان  به صور  کلي در اين دانشکده درها همؤلفبقیه 

 . نسبتاً مطلوبي قرار دارد
 

 :پژوهش دوم سئوال
پردیس فنی های هه خلق دانش در دانشکدمؤلفود و مطلوب آیا بین وضعیت موج

 ی وجود دارد؟دارمعنیتفاوت 
پرديس فني در های هابتدا اطوعا  مربوطه بر اساس دانشکد سئوالبرای پاسخ به اين 

توضیح و تفسیر در مورد اطوعا  بدست آمده در ذيل آن  درج گرديده و زير جدول
 . عنوان شده است

 
های ون تی وابسته برای بررسی تفاوت وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه( آزم3جدول )

 های پردیس فنیمدیریت دانش در دانشکده

 آزمون تی دانشکده

 خلق دانش
 آزمون تی

 تسهیم دانش
 آزمون تی

 بکارگیری دانش
 آزمون تی

 ذخیره دانش
 درجه آزادی

 17 -87/4 -71/8 -47/10 -30/9 دانشکده مهندسي شیمي
 10 -34/4 -42/5 -39/3 -02/4 هندسي عمراندانشکده م

 11 -11 -59/5 -90/9 -21/7 دانشکده مهندسي مواد
 8 -63/3 -13/2 -33/5 -38/5 دانشکده مهندسي م دن
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 16 -92/4 -98/3 -25/6 -31/6 دانشکده مهندسي مکانیک
 2 -47/2 -51/2 -5/15 -64/5 گروه مهندسي صناي 

 10 -11/7 -99/3 -87/10 -36/12 دانشکده علو  پايه مهندسي
 4 -03/5 -19/2 -25/6 -23/3 يکشنقشهگروه مهندسي 

 27 -32/15 -11/14 -04/13 -33/13 دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر

 
مده در تمامي آی متناسب به دست دارم نيبه مقادير تي و سطوح  با توجه

ه خل  مؤلفمطلوب  د وی بین وض یت موجودارم نياختو  ها هو گروها هدانشکد
تنها در گروه صناي  ، دان  وجود دارد و همان طور که در جدول باال مشخص است

 . باشدمي کشي وض یت به نسبت بهترو نقشه
 

 :پژوهش سوم سئوال
پردیس فنی های هه تسهیم دانش در دانشکدمؤلفآیا بین وضعیت موجود و مطلوب 

 ی وجود دارد؟دارمعنیتفاوت 
 (3)از آزمون تي وابسته استفاده کرديم که نتايج در جدول  سئوالبه اين  برای پاسخ

بین ها هو گروها هبا توجه به مقادير تي حاصل شده در تمامي دانشکد. اراجه شده است
ي ني در . ی وجود دارددارم نيه تسهیم دان  تفاو  مؤلفوض یت موجود و مطلوب 

شود و نیاز به ف الیت بیشتر در ستفاده نميکل پرديس فني از تسهیم دان  به درستي ا
 . زمینه مشهود است

 
 :پژوهش چهارم سئوال

پردیس های هه بکارگیری دانش در دانشکدمؤلفآیا بین وضعیت موجود و مطلوب 
 ی وجود دارد؟دارمعنیفنی تفاوت 

 هاکه خروجي شدنیز از آزمون تي وابسته استفاده  سئوالگويي به اين به منرور پاسخ
ی اراجه شده دارم نيبا مقايسه مقادير سطوح . است آورده شده (3)در جدول شماره 

توان نتیجه مي ه بکارگیری دان مؤلفبرای فرض برابری وض یت موجود و مطلوب 
 کشي و دانشکده م دن ردمهندسي نقشه، گرفت که اين فرض در گروه صناي 

ری دان  در اين دو گروه و يک ي ني بین وض یت موجود و مطلوب بکارگی. شودنمي
 . شودنمي مشاهده 051/0و  093/0، 128/0با توجه به مقادير  دارم نيدانشکده تفاو  
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 :پژوهش پنجم سئوال

پردیس فنی های هه ذخیره دانش در دانشکدمؤلفآیا بین وضعیت موجود و مطلوب 
 ی وجود دارد؟دارمعنیتفاوت 

ي ني ذخیره دان  نیز از آزمون تي وابسته ،  ه مديريت دانمؤلفبرای بررسي آخرين 
 با توجه به مقادير جدول. است آمده (3)نتايج به دست آمده در جدول  شد کهاستفاده 

تفاو   132/0ی دارم نيتوان نتیجه گرفت که تنها در گروه صناي  با سطح مي
 شود و بقیهنمي ی بین وض یت موجود و مطلوب ذخیره دان  مشاهدهدارم ني

داشته و اين بدان م ناست که وض یت  05/0مقاديری کمتر از ها هدانشکده و گرو
 . است دارم نيو اين اختو   نبوده ذخیره دان  در سطح مطلوب

 
 گیرینتیجهبحث و 

که وض یت استفاده از مديريت دان  در  استهای پووه  حاکي از آن ͏تحلیل يافته
های هندسي مواد نامطلوب بوده و دانشکدعلو  پايه و مه، دانشکده مهندسي شیمي

ي و مهندسي کشنقشه، گروه صناي ، مهندسي مکانیک، مهندسي م دن، مهندسي عمران
بین وض یت موجود مديريت . دارندبرق و کامپیوتر در وض یت نسبتاً مطلوبي قرار 

های پرديس فني تفاو  ͏دان  با وض یت مطلوب مديريت دان  در دانشکده
تحقی  نشان از عد  تحق  مديريت های ههمانطور که يافت. داردجود ی ودارم ني

فني دانشگاه تهران داشت و با توجه به اينکه اين مسئله های هدان  در پرديس دانشکد
توجه به اين ، ها و مراکز آموزش عالي باشد͏گیر بسیاری از دانشگاهممکن است گريبان

ر اين بخ  با توجه نتايج تحقی  و د. رسد͏مقوله بی  از پی  ضروری به نرر مي
های مديريت دان  ͏همؤلفچنین نررا  کارشناسان پیشنهاداتي برای تقويت هر يک ͏هم

 . است͏در پرديس فني اراجه شده
 

 خلق دانش
هايي بدرای تقويدت قابلیدت پووهشدي کارکندان بده       ها و سیاستاتخاذ مکانیسم .1

 .خل  دان  جديد منرور تولید و
 .کاویکاوی و متنهای دادهای اکتشا  دان  مانند: روشهاستفاده از روش .2
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 .و تبديل آنها به دان ها هنو و اثربخ  کارکنان در دانشکدهای هحمايت از ايد .3
 حمايددت مددديران از کارکنددان در زمیندده گسددترش دانددايي در سددازمان و اراجدده   .4

اد های حل مسئله و خوقیدت بدرای پدرورش کارکندان و تبدديل آندان بده افدر        آموزش
 .دانشگر

 
 تسهیم دانش

ها و حل مسداجل  همکاری بین اعضاء در ت یین استراتوی، کید بر خرد جم يأت .1
 .و مشکو 

ی اطوعا  و ارتباطا  بدرای بده اشدتراک گذاشدتن     فنّاورتشوي  به استفاده از  .2
 .دان  با ديگر افراد سازمان

ي و آموزش ضمن خدمت کارکنان به سبک يادگیری مشارکتهای هطراحي دور .3
 به اشتراک گذاشتن دان .های کاری برای بکارگیری تیم

امو  رسمي تشکیل جلساتي برای بحث در مورد تجربیا  موف  و تشوي  ت  .4
 رسمي بین اعضاء.و غیر

 
 بکارگیری دانش

و هدا  هآمیز ديگدر دانشدگا  موفقیتهای به يادگیری از ف الیتها هتشوي  دانشکد .1
  .م تبر خارجيهای هها به خصوص دانشگاسازمان
 .ايجاد جلسا  بارش مغزی و و استفاده از نرا  پیشنهادها .2

 .بکارگیری مستندا  دروني و بروني در زمینه حل مشکو  .3

 .استفاده از دان  افراد در خل  خدما  جديد .4

 
 ذخیره دانش

داخلدي و  هدای  همستندسازی تجربیا  موف  و ناموف  دانشگاه و ساير دانشدگا  .1
 .رونیکي با قابلیت دسترسي مناسبخارجي به صور  الکت

 .  ها مشارکت داده شوندگیریهمه کارکنان در تصمیم .2
 .بندی موضوعي و مطاب  با نیازهای کارکنانذخیره دان  بر اساس طبقه .3
 .رساني دان  ذخیره شدههايي برای به روزاستفاده از مکانیز . 4
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دانشگاهي ب نوان  ا مؤسسرسد که مي در پايان ذکر اين نکته ضروری به نرر
دان   مراکز تولید و اشاعه دان  بی  از هر سازمان ديگری نیازمند اجرای مديريت

های هخود مخازن دان  هستند؛ تاکنون توجه کافي به سرمايها هبا اينکه دانشگا. هستند
اين ض    .اندفکری و مناب  علمي تولید شده بوسیله جام ه دانشگاهي مبذول نداشته

ارزشمند موجود برای همیشه ناشناخته های هسرماي بب شده که بسیاری ازمديريتي س
 دقو  خود باقي بماننه موجود همچنان بهای ءو دور از دسترس و بسیاری از خو

ها و در نتیجه خل  دان  جديد از ايجاد نوآوری(. 1385 ،زادهحاضری و صرا )
در اين راستا  شمار آمده وا  دانشگاهي به مؤسسترين کارکردهای ديرباز از مهم

فکری با های هتقويت سرماي ارتقاء دان  و بیشترين اهتما  جام ه دانشگاهي در
 بلکه، اين مناب  نه تنها شامل مناب  اطوعاتي. است مندی از مناب  موجود بودهبهره

های هاست در دانشکدباشند که الز  مي انساني نیز مناب  نیروهای فکری و شامل
ه شناساجي و ب، صحیح مديريتهای هبا بکارگیری شیوفني دانشگاه تهران پرديس 

 .برداری قرار گیرند͏ای سازمان يافته مورد بهرهگونه
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