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سي در ايجاد و انتقال دانش بر سسات آموزش عالي نيازمند زير ساختهايي هستند كه به طور اساؤ دانشگاهها و م،امروزه :چكيده

 انتقال و تسهيم دانش  خلق،مدآمديريت دانش يكي از ابزارهاي كار. كندپايه اصول مديريت دانش و يادگيري سازماني به آنان كمك 

  وريتهاي اصلي خلق، انتقال، مديلفهؤت علمي در ارتباط با مئپژوهش حاضر ديدگاههاي اعضاي هيدر  .در دانشگاه يادگيرنده است

بررسي ت علمي و دانشجويان و در يك محيط يادگيري، در يك دانشكده فني و مهندسي ئتبديل دانش در تعامل فعاليتهاي اعضاي هي

با توجه . بوده استت علمي ئ اعضاي هي و جامعه آماري  ابزار پژوهش پرسشنامه،روش پژوهش توصيفي از نوع زمينه يابي.  استشده

براي تجزيه و تحليل . ت علمي به عنوان نمونه در نظر گرفته شوندئكل اعضاي هيتا اري سعي شده است به محدود بودن جامعه آم

هاي راهبري دانشگاهي، لفهؤهاي پژوهش نشان داد كه ميافته. االت پژوهش از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده استؤس

ت علمي در خلق، انتقال، ئسعه و طراحي موتور پژوهش از ديدگاه اعضاي هي و توفرهنگفناوري اطالعات و ارتباطات، زير ساختهاي 

 كده دانش در زير ساختهاي مورد نياز مديريت دانشيني تبخصوص بر مبناي نتايج پژوهش در ،در پايان. ثرندؤ تبديل دانش م ومديريت

   .مهندسي ارائه شده استهاي فني و  ي به منظور كاربست مديريت دانش در دانشكدهياه، پيشنهاديادگيرنده

  
  

 رويكرد دانش، مديريت دانش، يادگيري سازماني، سازمان يادگيرنده، :هاي كليدي واژه

   .مهندسي دانش
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 مقدمه .1

كه به مفاهيم مديريت دانش و يادگيري سازماني در صنعت بسيار توجـه شـده اسـت، توجـه                    در حالي 

 در  ،امـروزه .  اسـت  شـده  در آمـوزش عـالي       نسبتاً كمي به كاربرد مديريت دانش و يـادگيري سـازماني          

 به موضوعات يادگيري سـازماني و مـديريت دانـش و    فراوانيصنعت پس از مقوله دانش صنعتي، توجه      

  .]1[شودميخلق و ايجاد دانش جديد به منظورتوانايي سازماني 

ق موريت مراكز آموزش عالي و دانشگاههاي كشور انتقال علم از طريأاين در حالي است كه م

هاي كيد بر سرمايهأكرده و هدف آن توسعه آموزش عالي با تهاي متخصص و تحصيلپرورش نيرو

هايي از چنان اندوخته  نيروي انساني در حين سالهاي مستمر كار، آن،از سوي ديگر. انساني است

اليش، كند كه ثبت، پاميفراهم ها ، مهارتها و سطوح ادراك و انديشههاهنگرشهاي كارشناسي، تجرب

 بلكه انتقال اين دانش به  الزم است، نه فقط به منزله حافظه سازمانيهاگيري از آننگهداري و بهره

هاي اندوختهرسالت مديريت دانش سازمان دادن اين . جديد ضرورتي راهبردي استنيز نيروهاي 

ي مديريت  پيشرفتهاي اخير فناوري اطالعات نقش مهمي در پيدايش و ظهور ناگهان.]2[ استعلمي

كارگيري و هد كه با استفاده از بناين پيشرفتها ابزارها و وسايل جديدي را فراهم آور. شته استدانش دا

هاي محلي دو عامل  دادهو پايگاهاي  فناوريهاي شبكه. شوند ميتسهيم دانش، موجب عملكرد بهتر

سازي ذخيره رمزگذاري امكان كامپيوتري ايهشبكه پيدايش با .هستند دانش مديريت پيدايش در اصلي

  .]3[.شده استتر از قبل فراهم  تر و ارزان و تسهيم برخي از انواع خاص دانش آسان

در . كسب، ذخيره و توسعه دانش در سازمان استبراي مديريت دانش استفاده از فناوري اطالعات 

يعي از فناوريها و ه و دامنه وسدشهاي مديريت دانش به موضوع مهمي تبديل  شيوه،هاي اخيردهه

گذاريهاي  سازمانها سرمايه،امروزه .]4[پژوهشهاي علمي و كاربردي را به خود اختصاص داده است

اين سازمانها بايد توانمنديها و منابع . دهندهاي مديريت دانش انجام ميعظيمي در زمينه ايجاد سامانه

در الزم است ب و حفظ مزيت رقابتي كسبه منظور صورت راهبردي ارزيابي كنند و ه دانش خود را ب

  .]3[هايي تدوين و اجرا كنندزمينه دانش راهبرد

توانند خود را به پله رقابتي گيري از مديريت دانش ميسسات آموزشي با بهرهؤ م1نظر اسپكتر از

سسات آموزش عالي ؤ م،هامروز .]5[د و به درجه باالتري از كيفيت، ابداع و كارايي دست يابندنرسانب

 در محيطهاي آموزشي، فعاليتهاي اعضاي 2اندكه از طريق تدوين راهبردهاي دانش آفرينيدريافته

گيري ريزي و تصميميابد و امكان برنامهت علمي و دانشجويان در زمينه سازماني گسترش ميئهي

____________________________________________________________________ 
 

1. Specter 

2. Knowledge-Building Strategies 
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در خصوص در اين پژوهش  .]6[شود سمت سازمان يادگيرنده فراهم ميراهبردي و حركت سازمان به

راهبردهاي مناسب و حث بسسات آموزش عالي ؤراهبردهاي موجود مديريت دانش در دانشگاهها و م

 دستيابي به ، بر اين اساس.ده استشهاي مهندسي بررسي براي اجراي مديريت دانش در دانشكده

  :مد نظر بوده استسه هدف اصلي 

  ؛لفه هاي اصلي توسعه چرخه خلق و انتقال دانش دانشكده مهندسيؤم •

ها بر خلق، انتقال، لفهؤثير هر يك از مأ ت خصوصت علمي درئبررسي ديدگاه اعضاي هي •

  ؛ تبديل دانش و مديريت

   .اي آموزش مهندسيهپيشنهاد راهكارهايي براي كاربست مديريت دانش در محيط •

كاربست مديريت دانش در يك دانشكده مهندسي ارائه و به منظور در پژوهش حاضر الگوي مناسبي 

  .ه استشدنهاد پيش

 لهئبيان مس .2

 سسات پژوهشي، شركتهاي خصوصيؤم.  دانشگاهها تنها توليد كننده دانش در جامعه نيستند،امروزه

 .]7[كنندسسات توليد دانش در جامعه فعاليت ميؤم جديد نسلهاي عنوان به دولتي آزمايشگاههايو 

  عصر يا جهاني عالي آموزش طرف به مستمر رشد يك نيز زيادي صاحبنظران خصوص اين در

  .]8[ اندكردهفراتوده سازي آموزش عالي را پيش بيني 

سسات آموزش عالي دنيا به توليد و ؤچه ديرگاهي است كه م آن است كه اگر شواهد موجود بيانگر

شامل منابع كه  [ راو مديريت دانش، عنصر ساختاري و سازماني خته پرداانتقال ابعاد چندگانه دانش 

  به ادبيات سازماني ،]هاي مديريت دانش استتمركز عملياتي از طريق فرايندها و شيوهراهبردي و 

به ايجاد فضاي سازماني دانش محور يا دانشگاه به عنوان ما  در دانشگاههاي كشور ،نداكردهاضافه 

 همكاري مبتني بر اعتماد، ساختار سازماني مناسب، حمايت مديريت، ابزارهاي ،سازمان يادگيرنده

توجه ... دهي مناسب، بهبود فرايندها و روشها، ايجاد گروههاي دانش وفناوري مناسب، نظامهاي پاداش

موجب عدم رشد و توسعه دانش آفريني در ياد شده كافي نشده است و عدم توجه جدي به موارد 

  :هاي زير را به دنبال داشته استده و اين موضوع پيامدشدانشگاهها 

 ؛مقايسه با كشورهاي توسعه يافتهتوليد اندك دانش در  •

 ؛ گروهي پژوهشدادن تمايل به انجام نبود •

 ؛ت علمي در دانشگاههائ اندك بودن تعامل، تبادل و تسهيم دانش اعضاي هي •

  به صورت مطلوب؛هاي دانش موجود در دانشگاههااز سرمايهنشدن تفاده اس •
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  .]9[.... ت علمي دانشگاهها وئبه روز نبودن دانش اعضاي هي •

 ،اندوجود آوردهه هاي ديجيتالي در يادگيري ب تغييري كه امروزه رسانهچهار به 1دونالد تاپسكات

  :ندكاشاره مي

 ؛"ايرسانه يادگيري فرا" به "يادگيري خطي" تغيير از  •

 ؛"و اكتشاف) توليد دانش( ساخت " به "آموزش صرف"تغيير از  •

 ؛"رنده محور آموزش يادگي" به " استاد محور"تغيير از آموزش •

معلم به عنوان تسهيل كننده توليد " به "معلم به عنوان انتقال دهنده اطالعات"تغيير از  •

 .]10["يادگيري خودگردان" كمك كننده به يادگيري در جهت" و "دانش

يدول و ك .است كرده ترسيم دانش توليد نظام در دانشگاه براي را نويني رسالتهاي اتموضوع اين

موريت سازماني أمديريت دانش، م كاربرد با توانندمي عاليآموزش سساتؤم كه دندكر ه مشاهد2همكاران

سسات آموزش عالي آماده پذيرش مديريت دانش و ؤكه مكردندآنها اذعان  .خود را توسعه دهند

آنان . نيازمند يك برنامه رسمي و مستند براي كاربرد مديريت دانش در سطوح سازماني خود هستند

توانند از بهترين مديريت دانش مينظام سسات آموزش عالي در شروع طراحي ؤردند كه مپيشنهاد ك

  .كنندآموزند، استفاده  درسهايي كه در خالل اجراي برنامه هاي مختلف ميو الگوها 

  استردهكچند هدف كلي را براي تدوين راهبردهاي مديريت دانش در دانشگاه مشخص 3مارتين

 دانش درون سازماني، تشويق فرايند ساختنعنوي سازماني از طريق فراهم هاي ميحفاظت از دارايكه 

  .ستجمله  اين راهبردها خلق دانش و كاربرد آن براي تدريس و يادگيري دانشگاهي از

توانند از طريق مديريت دانش  فضايي را كه دانشگاهها مياند كرده پيشنهاد 4كرونين و داونپورت

  .شودت علمي تسهيم ئ توسط كاركنان و اعضاي هي5ضمني ار ونند كه اطالعات آشككايجاد 

6راولي
تواند به افزايش كند كه تلفيق مفاهيم مديريت دانش در دانشگاهها ميپيشنهاد مي 

  .وري كاركردهاي درون سازماني منجر شودهاثربخشي مشاركت از بيرون و افزايش بهر

____________________________________________________________________ 
 

1. Donald Topscott 

2. Kidwell et al. 

3. Martin 

4. Cronin and Davenport 

5. Explicit and Tacit Information 

6. Rowley 
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سسات ؤرا براي توسعه مديريت دانش در ماي، چارچوب و مدلي  طي مطالعه و همكاران1پيكولي

هاي  تبديل دانش در ارتباط با فعاليت و خلق، مديريت بهاين مطالعهدر . اندهآموزش عالي پيشنهاد داد

. توجه شده است علمي و دانشجويان و در يك محيط يادگيري مجازي مبتني بر وب هيئتاعضاي 

مدل پيكولي و همكاران . نصر اصلي اين مدل استموتور پژوهش، موتور توليد و موتور يادگيري سه ع

توان پردازد و مي خلق و انتقال دانش مي كه به معرفي جامع فرايند چرا ،يكي از مدلهاي كليدي است

  .]11[كرد آموزش عالي اجرايي نظامت علمي در ئآن را  به كمك دانشجويان و اعضاي هي

  ســسهؤ در يــك م3ي مــديريت دانــش در پژوهــشي بــه بررســي كــاربرد نظامهــا2يانــگ و يونــگ

محققان در اين پژوهش به مدل چند بعدي دسـت         . اندآموزش عالي خصوصي در كشور تايوان پرداخته      

 بـا   4سسه آموزش عالي با استفاده از جلسات طوفان مغزي        ؤدر اين پژوهش ابتدا چشم انداز م      . يافته اند 

  شـده  بررسـي  دانش موضوع رهبري   تضمين فرهنگ تسهيم     براي ، و سپس  ترسيمت علمي   ئاعضاي هي 

 از تدوين راهبردهاي مديريت دانش با چشم انـداز سـازماني و آكادميـك، طـي                  پس پژوهشگران .است

 ارائه   5ديدگاه شكاكي نيز توسط هوكينز     .]12[اندهاي اجرايي آن پرداخته   مدلي به تشريح گامها و رويه     

 اثربخش از دانـش آشـكار اسـت، حمايـت           اي وي از اين موضوع كه مديريت دانش مجموعه        .شده است 

هاي مبتني بر وب همچون ارتباطات مبتني بر وب،          اما معتقد است كه دانش ضمني در عرصه        ،كندمي

  . مباحث الكترونيكي پوشيده است وبانكهاي اطالعاتي

6آمرونك و آچاوا

7اوكلي و داونپورت و كرونين ؛ 

 طـور  بـه  فعاليتها تسهيم با دانش مديريت كه معتقدند 

  .هاستآموزشي از جمله دانشگاه نظامهاي اهداف نهايت دانش به دستيابي و شودمي توصيف مستمر

مـديريت  .  جديد است، اما اين حوزه به بلوغ خود نزديـك اسـت            اًٌ حوزه مديريت دانش نسبت    اگرچه

 ،نهايـت موريت، چشم انداز عمليـاتي و در        أبايد بتواند چشم انداز م     سسه آموزش عالي  ؤدانش در يك م   

  .]11[ندكتسهيل كاربرد دانش ترسيم ه منظور بچشم انداز توسعه دانشگاهي را 

____________________________________________________________________ 
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1سمل كوكاس

به  ،داد انجام فلوريدا دانشگاه در دكتري دوره رساله قالب در كه پژوهشي در )2002( 

 پرداخته متحده اياالت پژوهشي دانشگاههاي در استفاده مورد دانش مديريت راهبردهاي و فرايندها

  .]13[تاس

 مطالعه مديريت دانش در نظام آموزش عالي و ارائه "عنوانبا قورچيان و الهيجيان در پژوهشي 

يق ارائه مدل مديريت دانش در  اين تحقنتايج. اندارائه كرده  الگوي مديريت دانشيك" مدل مناسب

ي دانش، نظام آموزش عالي است كه در برگيرنده فلسفه و اهداف، مباني نظري، چهارچوب ادراك

چهارچوب ادراكي بينش، چهارچوب ادراكي مهارت، مراحل اجراي مدل، نظام ارزشيابي و مهندسي 

اي به بررسي شيوه هاي مديريت طي مطالعه) 2009(2اخيراً ارنتزن و همكاران .]5[مجدد مدل است 

  .]39[انددانش در دانشگاه  بانكوك پرداخته

كاربرد مديريت دانش در  عالي و ت دانش در آموزش مديريينيتبو  معرفي پژوهشاين از هدف 

  اين .يك دانشكده مهندسي به منظور بهبود روشهاي مديريتي در زمينه خلق و انتقال دانش است

  : در پي پاسخگويي به سؤالهاي زير استپژوهش

 ند؟ا هاي اصلي توسعه چرخه خلق و انتقال دانش دانشكده فني و مهندسي كداملفهؤم •

هاي اصلي توسعه چرخه خلق و انتقال دانش دانشكده فني و مهندسي لفهؤود م وضعيت موج •

  چگونه است؟

  وها بر خلق، انتقال، مديريتلفهؤثير هر يك از مأ ت خصوصت علمي درئديدگاه اعضاي هي •

  تبديل دانش چگونه است؟

 ند؟ اراهكارهاي كاربست مديريت دانش در محيطهاي آموزش مهندسي كدام •

 پياده كرد؟ بايد را ساختهايي زير چه يادگيرنده كدهدانش در دانش مديريت الگوي تدوين  براي •

هاي اصلي توسعه چرخه خلق و انتقال لفهؤلفه به عنوان مؤ مچهاراالت كلي مزبور، ؤبا توجه به س

ها در لفهؤثير هر يك از مأنظر بوده و ت دانشكده مهندسي مد يك در )دانش مديريت نظام(دانش 

  مدل مفهومي تحقيق.  انتقال دانش تجزيه و تحليل شده است ورخه خلق، مديريتتوسعه چ

  . است1به صورت شكل 

____________________________________________________________________ 
 

1. Koukos - Semmel 

2. Arntzen et al. 
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   مدل مفهومي تحقيق:1شكل 

   چارچوب نظري پژوهش .3

  چارچوب مفهومي مديريت دانش در آموزش عالي. 1. 3

 .]14[ سرمايه معنوي و مديريت دانش موضوعات جديد و نوظهوري در دنياي سازماني فعلي هستند

معتقدند كه سرمايه معنوي به دليل اينكه عاملي  ]16و  15[بسياري از نويسندگان و صاحبنظران

، جانشين منابع طبيعي،كاالها، منابع مالي، رودبه شمار ميكليدي و مهم در كسب مزيت رقابتي 

رقابتي آن موقع،   در بازار به شدت 90موفقيت سازمانها در دهة .  و فرايندهاي توليد خواهد شدفناوري

 ،براينبنا. گرفتميكيفيت دانشي بود كه در فرايندهاي كليدي سازمان مورد استفاده قرار دليل به 

 در تعداد رو به افزايشي از كشورها اين دانش از. دانش بهترين منبع و تنها مزيت رقابتي پايدار است

د كه كربايد اشاره  .]17[گيردميشود و مورد استفاده مجدد قرار شكلي به شكل ديگر تبديل مي

 در مهندسي دانش با روشي نظامند به كسب، .اي نزديك داردمديريت دانش با مهندسي دانش رابطه

دانش كاربردي و : و كار دارد مهندس دانش با دو نوع دانش سر. شودايجاد و تقويت دانش اقدام مي

گيرد كه كاربرد بيروني دارد و تري شكل مي مشتدانش اول بر مبناي نياز و انتظارا. دانش مهندسي

. دومي دانش مهندسي مورد نياز است كه براي آن دانش كاربردي در داخل سازمان شكل گرفته است

و كاربران ) محيط بيرون(متخصص دانش درصدد ساختن نظامهاي كاربردي دانش براي مشتريان 
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دستيابي به راهبرد طراحي سيستم  مهندسي دانش براي ، از سوي ديگر.]36[است) محيط داخل(

عهده دار وظايفي از قبيل ايجاد طرح كلي سيستم دانش مورد نياز به عنوان راه حل بالقوه، تفكيك و 

  .]37[ اي از دانشهاي فرعي استتقسيم طرح دانش به مجموعه

ه شدمطرح   است كه اخيراًي رويكرد جديد1 " مديريت دانش از طريق مهندسي دانش"موضوع 

 رويكرد مهندسي دانشي مطلوب ،در اين رويكرد سيستماتيك براي مديريت انواع مختلف دانش. تاس

   .]39[دشبا دانش و استدالل دانش تدويناست كه شامل تحليل دانش، 

  ، دانشگاه و پژوهشهاي مرتبط با آن در ايرانمديريت دانش. 2. 3

سازد كه  تعاريف روشن مياين ت در  اما دق،از مديريت دانش تعاريف مختلفي به عمل آمده است

بيشتر تفاوت تعاريف در ظاهر و بيان تعريف است و در اصل همه صاحبنظران بر يك مفهوم واحد از 

   فرايند مستمر مديريت انواع دانش:مديريت دانش عبارت است از. مديريت دانش تأكيد دارند

ري دارايي دانش موجود و دانشي كه در كارگيهبه منظور برآوردن نيازهاي فعلي و آتي، شناسايي و ب

هدف كلي مديريت دانش بيشينه كردن اثربخشي . آينده كسب خواهد شد و ايجاد فرصتهاي جديد

 .]18[مربوط به دانش سازماني و باال بردن نرخ بازده داراييهاي دانش و بازسازي مداوم آن است

شوند دانش به عنوان عاملي كليدي ي مجموعه فرايندهايي كه سبب م:مديريت دانش عبارت است از

كند كه مديريت دانش فقط شامل  اشاره مي]19[گاروين. كار گرفته شوده در ايجاد و خلق ارزش ب

  فرايندهاي خلق، حفظ و انتقال دانش نيست و بازتاب دانش جديد در رفتار سازماني را نيز در بر

ضمني (كارگيري و تسهيم دانش انساني ه ، ب فرايند يادگيري اثربخش به همراه جستجو.]20[گيردمي

كه از محيط فرهنگي و تكنولوژيكي مناسب به منظور ارتقاي گيرد هنگامي صورت مي) و آشكار

 مديريت دانش :مديريت دانش عبارت است از .]21[شودسرمايه معنوي و عملكرد سازماني استفاده 

كارگيري، تسهيم و ه سازماندهي، حفظ، بمند كسب،سازماني از طريق فرايندهاي سازماني و نظام

 و ]22[دانش ضمني و آشكار كاركنان در راستاي ارتقاي عملكرد سازمان و خلق دانشتجديد 

 :مديريت دانش عبارت است از .]23[كار بردن دانشهخلق، تأييد، عرضه، توزيع و بفرايند  ،همچنين

ب و مربوط و كمك به آنها در خلق و تسهيم رساندن اطالعات مربوط به افراد مربوط در زمان مناس

خلق، استخراج، تبديل و ذخيره دانش و  .]24[اقدامات مبتني بر اطالعاتدادن دانش و انجام 

ها و بهبود عملكرد سازماني و كسب نتايج مشي اطالعات صحيح و درست به منظور تدوين بهتر خط

  .]25[ نيز يكي از تعاريف ديگر مديريت دانش استمطلوب

____________________________________________________________________ 
 

1. Knowledge Management through Knowledge Engineering (KMKE)    
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. دكر دانش محور تعريف توان به عنوان سازمانهاي كامالًسسات آموزش عالي را ميؤم ،بنابراين

موريت آن ايجاد و اشاعه دانش در ميان دانشجويان، دانش پژوهان و أدانشگاه سازماني است كه م

اشاره  دورنماي تاريخي از مديريت دانش امروزي به اين مطلببه سخن ديگر،  .]26[پژوهشگران است

  دانش شامل دانستن و داليل دانستن.  كه مديريت دانش يك خواسته قديمي بوده استدارد

كه اشاره  همچنان .]27[صورت مدون شايد هزار سال قبل ايجاد شده باشده وسيله فالسفه غربي به ب

  سسهؤمديريت دانش در يك ممهاي نظا يانگ و يونگ در پژوهشي به بررسي كاربرد ،شد

محققان در اين پژوهش به مدل چند بعدي دست . اندلي خصوصي در كشور تايوان پرداختهآموزش عا

با استفاده از جلسات طوفان را سسه آموزش عالي ؤابتدا چشم انداز مپژوهش آنها اين در . انديافته

 تضمين فرهنگ تسهيم دانش را براي موضوع رهبري ترسيم و سپس،ت علمي ئ با اعضاي هي1مغزي

پژوهشگران پس از تدوين راهبردهاي مديريت دانش با چشم انداز اين همچنين،  .اندردهكبررسي 

  .]12[اندرا تشريح كردهسازماني و آكادميك، طي مدلي گامها و رويه هاي اجرايي آن 

             

  

بوم شناسي . 2شكل 
2

  .]12[ مديريت دانش

اني در فرهنگ سازماني، زير ساخت  نظام مديريت دانش چارچوب تلفيق عناصر سازم،بنابراين

فناوري اطالعات سازماني و مجموعه ذخاير سازمان، اعم از تجارب فردي و يادگيري، بينشها، ارزشهاي 

و خالصه آنكه اصول اساسي مديريت دانش و كاربرد آن بايد مبتني بر طراحي  ]12[است، ... جمعي و

سسات آموزش عالي ؤفتارهاي منحصر به فرد مسيستمي باشد كه در برگيرنده عقايد، هنجارها و ر

 در مديريت دانشدر راستاي ادبيات پژوهش و با توجه به سابقه  پژوهش در باره موضوع كاربرد . است

____________________________________________________________________ 
 

1. Brainstorming Sessions 

2. Ecology 
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توان به ا و مراكز آموزش عالي و پژوهشهاي مرتبط با آن در دهه اخير در ايران، ميهدانشگاه

  .كرد اشاره 1ارائه شده در جدول پژوهشهاي 

 

هها و مراكز آموزش عالي ايران  مطالعات مربوط به كاربرد  مديريت دانش دانشگا:1دول ج

  هاي مرتبط و حوزه

  هدف مطالعه و پژوهشگر   حوزه پژوهش

مطالعه مديريت دانش در دانشگاهها و 

 مراكز آموزش عالي ايران

 عالي، طراحي و ارائه مدل مناسب مديريت دانش در نظام آموزش

 .]5[)1383( الهيجيان

  هاي اصلي خلق دانش نوناكالفهؤم

 بررسي جايگاه مديريت دانش در دانشگاه فردوسي مشهد، قلي زاده

)1383(] 39[.  

  فرهنگ سازماني و مديريت دانش

دانشگاه  در دانش مديريت استقرار و سازماني فرهنگ رابطه بررسي

  .]40 [)1384(مرتضوي  شعباني وركي و،فردوسي مشهد

  سازماني و استقرار مديريت دانشفرهنگ 

بررسي رابطه فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش در دانشگاه 

  .]41[ )1385(حسيني ، تربيت مدرس

  خلق دانش

 دانشكده ،مشاركت دانشجويان در خلق دانش عوامل موثر بر

  .]40[)1385( كشاورزي دانشكده تربيت مدرس، فعلي و همكاران

 ريت كيفيتمديريت دانش، مدي

هاي آن با مديريت كيفيت فراگير در لفهؤرابطه بين مديريت دانش و م

  .]40[)1386( واحدهاي دانشگاه آزاد، نادي

 راهبردهاي دانش آفريني در دانشگاه

طراحي و تبيين راهبردهاي دانش آفريني در دانشگاههاي ايران، 

 .]40[) 1387(طالب نژاد

  الگوي استراتژيك مديريت دانش

راحي و ارائه مدل مناسب مديريت  استراتژيك دانش براي ارتقاء ط

  .]42[). 1388( عملكرد پژوهشگاههاي كشور، اعرابي و موسوي

  

  روش شناسي پژوهش .4

.   كاربردي است ـاي است و  از نظر هدف از نوع تحقيقات توسعه1روش تحقيق اين بررسي توصيفي

اي بوده كه در بين بي و ابزار پژوهش پرسشنامهيا روش پژوهش توصيفي از نوع زمينه،همچنين

كه محقق اي آوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامهابزار جمع. ت علمي اجرا شده استئاعضاي هي

 و به پايين 7 كه به باالترين گزينه نمره كرده بودساخته و بر اساس مقياس ليكرت درجه بندي آن را 

 بررسي وضعيت براياي  گزينه7 پرسش 24شنامه با ارائه اين پرس.  داده شد1ترين گزينه نمره 

 در اين .شد و تحليل تدوين انتقال دانش در يك دانشكده مهندسي  وموجود و مطلوب خلق، مديريت

____________________________________________________________________ 
 

1. Descriptive Research 
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.  استفاده شده است1هاي مورد نظر از روش روائي محتوامين اعتبار پرسشنامهأپژوهش به منظور ت

االت آزمون با توجه به حيطه مهارتها، ؤد تعيين معرف بودن س فراين:ست از اروايي محتوا عبارت

 ؛در اين پژوهش نيز با توجه به فرايند اجرايي كار .]28[گيري استتكاليف، دانش و آنچه مورد اندازه

 ،ت علمي و خبرگان موضوع  و كارشناسان سازمانئپرسشنامه از ديدگاه اعضاي هي يعني بررسي هر

ويژگي ديگر . توان اطمينان حاصل كرد كه روايي محتوا حاصل شده استيد مييأ ت،بحث و  سپس

2گيري پاياييابزار اندازه
گيري در  يعني همساني اندازه؛پايايي به معناي همساني است كه استآن  

گيري در افراد مشابه در زماني ديگر اساس آن ابزار اندازه اي است كه برگيريد يا درجهآنچه اندازه مي

در اين پژوهش به منظور برآورد پايايي پرسشنامه از روش  .]28[دهد مشابهي را به دست مينتايج

جامعه آماري در اين پژوهش كليه . ه استدشبرآورد % 87آلفاي كرانباخ استفاده و پايايي پرسشنامه 

كه تعداد است ت علمي و مدرسان مدعو دانشكده فني و مهندسي دانشگاه خليج فارس ئ هيياعضا

ت ئكل اعضاي هي تا  با توجه به محدود بودن جامعه آماري سعي شده است.بوده است نفر 43ان آن

 پرسشنامه  36علمي  و مدرسان مدعو  دانشكده به عنوان نمونه در نظر گرفته شوند كه از اين تعداد 

وصيفي االت پژوهش از آمار تؤبراي تجزيه و تحليل سكه شايان ذكر است . ن عودت داده شدابه محقق

انحراف معيار، ميانگين و  آزمون تي براي گروههاي مستقل و . و آمار استنباطي استفاده شده است

تعيين ميزان همبستگي بين وضعيت براي  كه بودندضريب همبستگي گشتاوري پيرسون آزمونهايي 

ت ئ اعضاي هيگاهموجود و مطلوب خلق، مديريت و انتقال دانش در يك دانشكده مهندسي از ديد

  . علمي مورد استفاده قرار گرفت

  

  يافته هاي پژوهش .5

  اههداد توصيف .الف

اين ويژگيها شامل جنسيت، مرتبه علمي، آخرين .  ويژگيهاي گروه نمونه ارائه شده است1در جدول 

 درصد افراد نمونه 4/94دهد كه  نشان مي2هاي جدول داده. استمدرك تحصيلي و گروه آموزشي 

% 1/86ت علمي داراي مرتبه مربي و ئاز اعضاي هي% 9/13. رصد آنها زن هستند د6/5تحقيق مرد و 

  .  هستنداستاديار به باال 

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Content Validity 

2. Reliability 
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   توصيف گروه نمونه بر حسب ويژگيهاي جمعيت شناختي:2جدول 

  درصد  فراواني  ويژگي

  جنسيت  4/94  34  مرد

  6/5  2  زن

  9/13  5  مربي

  3/83  30  استاديار

  8/2  1  دانشيار

  مرتبه علمي

  -  -  استاد

  مدرك تحصيلي  1/11  4  كارشناسي ارشد

  9/88  32  دكتري

  /25  9  مهندسي عمران

  /25  9  مهندسي مكانيك

  /8  3  مهندسي برق

  /31  11  مهندسي شيمي

  

  

  گروه

  /11  4  مهندسي دريا

  

هاي اصلي توسعه چرخه خلق و انتقال لفهؤارزيابي وضعيت موجود و مطلوب م .6

  دانش

هاي اصلي توسعه چرخه خلق و انتقال دانش دانشكده فنـي و    لفهؤارزيابي وضعيت موجود م    به منظور   

 موجود و دامنه تغييرات دانشگاهي      يتت علمي در تحقيق حاضر، وضع     ئمهندسي از ديدگاه اعضاي هي    

 محـور راهبـري     4در   االت پـژوهش  ؤ نتـايج پاسـخ جامعـه آمـاري بـه سـ            3در جـدول    . محاسبه شـد  

.  اطالعات و ارتباطات، فرهنگ، توسعه و طراحي موتور پـژوهش ارائـه شـده اسـت                دانشگاهي، فناوري 

 موجود و مقايـسه بـا ميـانگين ترسـيم      يت ميانگين وضع  ،شود مشاهده مي  3همان گونه كه در جدول      

ــع ــانگر  يتوض ــوب بي ــع آن مطل ــه وض ــت ك ــر  يت اس ــشگاه از نظ ــي دان ــشكده مهندس ــود دان    موج

 و توسعه و طراحـي      فرهنگ ،فناوري اطالعات و ارتباطات    زير ساختهاي    هاي راهبري دانشگاهي،  لفهؤم

مطلـوب   ،ثر اسـت ؤ انتقال دانش در يك دانـشكده مهندسـي مـ          و موتور پژوهش كه در خلق، مديريت     

  .نيست
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هاي اصلي توسعه چرخه خلق و لفهؤ موجود و مطلوب ميتتفاوت وضع : 3جدول 

  ت علميئديد اعضاي هياز انتقال دانش 

  
هاي لفهؤ مدراست كه اين دانشكده اين ت علمي ئ ديدگاه اعضاي هي3  بر اساس جدول،چنينهم

 از ، در حالي كه ديدگاه اين افرادددارن يكيفي توسعه چرخه خلق و انتقال دانش وضعيت مطلوب

ند و ثرؤدهد كه اين عوامل بر كيفيت توسعه چرخه خلق و انتقال دانش منشان مي مطلوب يتوضع

  .راد بر اين باورند كه اين عوامل در توسعه محيطهاي دانشي موثرندهمه اف

  ها تحليل داده.ب

اي، به بررسي آماري فرضيات پژوهش پرداخته شده  تك نمونهTدر اين بخش، با استفاده از آزمون 

  .است
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ثر ؤانتقال دانش در يك دانشكده مهندسي مو راهبري دانشگاهي در خلق، مديريت . 1فرضيه 

  .است

ثير راهبري دانشگاهي در أتدر خصوص ت علمي ئ ديدگاه اعضاي هي،اين فرضيهآزمودن به منظور 

اي نتايج آزمون تك نمونه.  شده است انتقال دانش در يك دانشكده مهندسي بررسي  وخلق، مديريت

 ست ا05/0  و سطح معناداري كمتر از 00/17 برابر با 35  با درجه آزادي Tدهد كه ميزان نشان مي

 انتقال دانش در يك  وت علمي راهبري دانشگاهي در خلق، مديريتئ از ديدگاه اعضاي هي، بنابراينو

  .ثر استؤدانشكده مهندسي م

اي براي مقايسه  ميزان  متغير راهبري دانشگاهي با  تك نمونه t نتايج آزمون : 4جدول

  حد متوسط تعيين شده

  50/3:  نمره متوسط در آزمون

انحراف   ميانگين  عدادت  متغير شاخص

  استاندارد

درجه 

  آزادي

T سطح معناداري  

  000/0  00/17  35  /859  47/2  36  راهبري دانشگاهي

  

 انتقال دانش  ودر خلق، مديريت فناوري اطالعات و ارتباطاتزير ساختهاي ايجاد . 2فرضيه 

  .ثر استؤدر يك دانشكده مهندسي م

زير ساختهاي ثير أ تدر خصوصت علمي ئضاي هيبه منظور پاسخگويي به اين فرضيه ديدگاه اع

  شده انتقال دانش در يك دانشكده مهندسي بررسي  ودر خلق، مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات

  و سطح 21,98 برابر با 35  با درجه آزادي T كه ميزان اداي نشان دنتايج آزمون تك نمونه. است

فناوري زير ساختهاي ت علمي توسعه ئديدگاه اعضاي هي از ، است، بنابراين05/0معناداري كمتر از 

  .ثر استؤانتقال دانش در يك دانشكده مهندسي م و اطالعات و ارتباطات در خلق، مديريت

  

زير ساختهاي  تك نمونه اي براي مقايسه  ميزان  متغير ايجاد  t نتايج آزمون:5جدول

  فناوري اطالعات با حد متوسط تعيين شده

  50/3:  آزموننمره متوسط در 

انحراف   ميانگين  تعداد  متغير 

  استاندارد

درجه 

  آزادي

T سطح معناداري  

  ICT  36  66/2  716/  35  21,98  000/0توسعه 
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  .ثر استؤ انتقال دانش در يك دانشكده مهندسي م و در خلق، مديريتفرهنگايجاد . 3 فرضيه

در خلق، فرهنگ ثير ايجاد أ تباره دري ت علمئ اعضاي هيديدگاهبه منظور پاسخگويي به اين فرضيه 

 كه داداي نشان نتايج آزمون تك نمونه.  شد انتقال دانش در يك دانشكده مهندسي بررسي  ومديريت

 از ، است، بنابراين05/0  و سطح معناداري كمتر از 18,91 برابر با 35  با درجه آزادي Tميزان 

 انتقال دانش در يك دانشكده مهندسي  و مديريتدر خلق،فرهنگ ت علمي ايجاد ئديدگاه اعضاي هي

  .ثر استؤم

  فرهنگاي براي مقايسه  ميزان  متغير ايجاد  تك نمونه tنتايج آزمون . 6جدول

  حد متوسط تعيين شده با

  50/3:  نمره متوسط در آزمون

متغير 

  شاخص

انحراف   ميانگين  تعداد

  استاندارد

  سطح معناداري T  درجه آزادي

ايجاد 

  فرهنگ

36  74/2  859/  35  18,91  000/0  

 

توسعه و طراحي موتور پژوهش در خلق و انتقال دانش در يـك دانـشكده مهندسـي                 . 4فرضيه  

  .ثر استؤم

توسعه و طراحي موتور باره  درت علمي ئ به اين فرضيه ديدگاه اعضاي هيگوييبه منظور پاسخ

نتايج آزمون تك .  شدررسي  انتقال دانش در يك دانشكده مهندسي ب ودر خلق، مديريتپژوهش 

 05/0  و سطح معناداري كمتر از 14,59 برابر با 35  با درجه آزادي Tكه ميزان اد دنمونه اي نشان 

  ودر خلق، مديريتتوسعه و طراحي موتور پژوهش ت علمي ئ از ديدگاه اعضاي هي، بنابراين ،است

  .ثر استؤانتقال دانش در يك دانشكده مهندسي م

  

  

 توسعه و ،اي براي مقايسه  ميزان متغير ايجاد تك نمونه tتايج آزمون ن: 7جدول

  طراحي موتور پژوهش با حد متوسط تعيين شده

  50/3:  نمره متوسط در آزمون

انحراف   ميانگين  تعداد  متغير شاخص

  استاندارد

درجه 

  آزادي

T سطح معناداري  

توسعه و طراحي موتور 

  پژوهش

36  2,34  951/  35  14,59  000/0  
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   هايافته ساير . پ

 پيرسون نشان داد كه بين برخي از متغيرهاي تحقيق رابطه وجود همبستگينتايج حاصل از ضريب 

   مطلوب نشانيتت علمي ترسيم وضعئتوان گفت از ديدگاه اعضاي هي كه ميا بدان معن،دارد

ه چرخه خلق و  بر كيفيت توسع ودهد كه كدام يك از اين عوامل با هم همبستگي بيشتري دارندمي

  : كه دهد نشان مي6جدول . ثرندؤانتقال دانش م

 سازي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و      زمينهت علمي بين ضرورت     ئ از ديد اعضاي هي    �

 .طراحي و توسعه موتورهاي پژوهش رابطه وجود دارد

بيشترين همبستگي بين وجود فرهنگ دانشگاهي و توسعه موتورهـاي پـژوهش دانـشگاهي         �

 موضـوع توسـعه موتورهـاي     ، كه هرچه فرهنگ دانـشگاهي غنـي تـر باشـد           ا بدان معن  ،تاس

  .پژوهش در اولويت قرار خواهد گرفت

   مطلوبيتثر بر توسعه چرخه خلق و انتقال دانش در وضعؤهمبستگي عوامل م: 8جدول 

 

  گيرينتيجه  .7

ه مـديريت دانـش       موجـود دانـشكده در حـوز       يت داد، اگرچه وضع   نشان پژوهش نتايج كه   طور همان

  دهـد كـه   ت علمـي دانـشكده مـورد مطالعـه نـشان مـي            ئـ  اما ديدگاه اعضاي هي    ،مطلوب نيست چندان  

، توسـعه و    فرهنـگ فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،        زير سـاختهاي    هاي راهبري دانشگاهي، ايجاد     لفهؤم

را  اين عوامل    نيتعي. ثر است ؤ انتقال دانش در يك دانشكده مهندسي م       ،طراحي موتور پژوهش در خلق    
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توان با نتايج بررسـي      انتقال  و مديريت دانش در يك محيط آموزشي  مي           ،به عنوان عوامل حياتي خلق    

 راهبردي و كليـدي در  2 سازان و پيشبران   منددانست كه معتقدند تعدادي از توان     منطبق   1داو و اسويبي  

كرد و مديريت دانش همواره بـه آن   بهبود عملبرايدانشگاه هستند كه بايد مديران و رهبران دانشگاهي  

توجه بـه ايـن   .  فرهنگ و راهبري دانشگاهي، فناوري:ند از ااين  توان سازان  عبارت. توجه داشته باشند  

سراسر دانـشگاه     لفه هاي بنيادي سبب مي شود تا كسب، جريان و انتقال داده و اطالعات و دانش در                ؤم

  .]30و 2[و بين اركان دانشگاه به خوبي صورت گيرد

 انتقال  و مديريت     ،گذار بر خلق  ثيرأ به عنوان يكي از عوامل ت      لفه راهبري دانشگاهي  ؤبازشناسي م 

ت علمي يكي  ديگر از يافته هاي پـژوهش اسـت كـه              ئدانش در يك محيط آموزشي  توسط اعضاي هي        

 .]33و  32 ، 31[ دانـست    همسومي توان آن را با ساير يافته هاي صاحبنظران مديريت دانش سازماني             

ثير قـرار   أتواند حوزه وسيعي از راهبردهاي سازماني را تحـت تـ          شيوه هاي راهبري مي    كه   آنان معتقدند 

از .  فـت به قابليتهـاي كليـدي سـازمان دسـت يا         توان  ميدهد و با استفاده از داراييهاي دانشي سازمان         

، توسعه، انتقال  و مديريت دانش        و خلق  توسعه ابزارهاي فناوري  به رابطه     توان  ميديگر نتايج تحقيق    

ايـن يافتـه بـا تحقيقـات چـاپمن و           . ت علمـي اشـاره كـرد      ئـ در يك محيط آموزشي  توسط اعضاي هي       

بـراي  كه معتقدند استفاده از ابزارهاي فناوري مديريت دانش در پژوهشهاي دانشگاهي             ]34[ 3همكاران

  .داردمخواني هكدبندي و انتقال دانش به سرعت در حال فزوني است،  توليد،

  كه مديريت اثـربخش دانـش نـه تنهـا    است موضوع اين  در خصوص    4گاوندراجان تحقيق گاپتا و    

بـوم شناسـي   .  بلكه به طور وسيعي با بوم شناسي اجتماعي در يك سـازمان بـستگي دارد          ،به  فناوري  

. دكننـ اليت مي اجتماعي سازماني اشاره دارد كه افراد درون سازمان بر اساس آن فع      نظام  اجتماعي به   

سسات آموزش عالي مانند ساير سازمانها در مـسير دانـشي شـدن و دسـتيابي بـه مزيـت                    ؤ م ،بنابراين

بخشي از اين فرايند مديران آمـوزش عـالي را          . رو هستند ه  رقابتي با چالشهاي اطالعاتي و دانشي رو ب       

 آنان موضـوع فرهنـگ را بـه     تسهيم دانش افراد درون سازمان و ارتباط بين  به منظور دارد تا   بر آن مي  

  هرچنـد ،ننـد ك ريـزي  برنامـه  سازمان در مدار دانش فرهنگ سازي نهادينه راه در صورت جدي دنبال  و  

 فرهنـگ مواجهـه بـا       ي ارتقـا  هاهاي مديريت دانش در دانـشگاه     چالشهاي اساسي تحقق پروژه    از يكي

عـالوه  . ت علمي است  ئاعضاي هي يد اين موضوع از ديدگاه      ؤهاي پژوهش نيز م    يافته .]35[استتغيير  

هـاي  لفـه ؤ يكي از مدلهاي كليدي كه به طور عمليـاتي بـه شناسـايي چـارچوب و م                 ،بر آنچه ذكر شد   

____________________________________________________________________ 
 

1. Dove - Sveiby 

2. Enablers 

3. Chapman et al. 

4. Gupta and Gavendarajan 
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اين مـدل   در  .  و همكاران است   1سسات آموزش عالي پرداخته است، مدل پيكولي      ؤمديريت دانش در م   

  واينـد خلـق، انتقـال، مـديريت    لفه اصلي موتور پژوهش، موتور توليـد و موتـور يـادگيري، فر          ؤبا سه م  

ت علمي و دانشجويان و در يك محيط يادگيري مجازي          ئتبديل دانش در تعامل فعاليتهاي اعضاي هي      

 از  ضـرورت طراحـي موتـور پـژوهش       لفه  ؤ  ماهيت م   .]1[فته است گرقرار  توجه  مبتني بر وب مورد     

ي دانـست كـه پيكـولي و    يهـا لفـه ؤحدود زيادي منطبق بر م توان تات علمي را مي ئديدگاه اعضاي هي  

  .كنندهمكاران براي تبيين چارچوب توسعه مديريت دانش در دانشگاه بيان مي

  

  پيشنهادها .8

ـ  نتـايج نظر بـه     ـ      ه   ب   لفـه هـاي راهبـري دانـشگاهي، ايجـاد     ؤثير مأدسـت آمـده در خـصوص ميـزان ت

خلق و انتقـال  ، توسعه و طراحي موتور پژوهش در فرهنگفناوري اطالعات و ارتباطات،  زير ساختهاي   

  تبـديل دانـشگاه بـه يـك سـازمان يادگيرنـده و      دانش در يك دانشكده مهندسي، با ذكر اين نكته كه       

محوريت فكر  و ذهن انسان در       دليل   بلكه به    ،پياده سازي مديريت دانش در آن  به صورت آني نيست          

 افكـار و انديـشه هـاي     و آمادگيهـاي فرهنگـي ايجـاد و   زمينـه هـا   دايجاد سازمان يادگيرنده، ابتدا باي    

تـا بتـوان     دشو ت علمي، دانشجويان، كاركنان و ساير عوامل آموزشي دانشگاه پويا         ئاعضاي هي  مديران،

  : زير ارائه مي شودهاييشنهادپ بدين منظور.  دانشگاه يادگيرنده را دوام بخشيد

ند تدوين دانشگاه دانش آفرين و يادگيرنده براي هماهنگ كردن فعاليتها و جهتگيري نيازم •

   از سوي مديران دانشگاههاي دانشگاه يادگيرندهتدوين راهبرد.  دانش آفريني استراهبرد

 گفتمان مديريت دانش در دانشگاه و دانشكده به كمك و مشاركت اعضاي به منظور ارتقاي

ت علمي  و درك ضرورت تدوين راهبردهاي دانش آفريني از سوي مديران دانشگاهي در ئهي

 .ل دانش در دانشكده مهندسي راهگشاستخلق و انتقا

و  تعريف نهادينه سازي مديريت دانش در دانشگاه به منظور هاي تحقيقاتي مشترك  پروژه •

 . حمايت شوداز سوي مديران عالي دانشگاه هااجراي اين پروژه

اي به منظور نهادينه سازي هاي يادگيري يا توسعه قطبهاي بين رشتهشبكه پژوهش، موتورهاي •

 . ايجاد و طراحي شودسهيم دانش در دانشگاه و دانشكدهت

  وجود آوردن يا بازسازيه  مديريت دانش در دانشگاه يادگيرنده نيازمند بنظامايجاد  •

كه نظامهاي است   ITساختهاي مختلف سازماني از جمله زيرساخت ايجاد و توسعه رزي

____________________________________________________________________ 
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 سهولت دسترسي و ،ي همگانياي بودن، سرعت دسترسمختلف آن داراي قابليت شبكه

زير ساخت مورد نياز ديگر، زير . سادگي، پردازشگري و هوشمندي و تصميم گيرنده باشند

 .ساختار سازماني دانشگاه است باز انديشي در ساختهاي مربوط به 

ن آدليل چالشهاي فرهنگي فراروي مديريت دانش در دانشگاه يادگيرنده جدي است و اين به  •

  مان يادگيرنده انسانهاي سازماني هستند كه فرهنگاست كه اساس و محور ساز

ثير فرهنگ أ فرهنگ دانشگاه به مقدار زيادي تحت تمعموالً  ودارنده جا افتاده و نهادينه شد

 مديريت نظامشايد مشكل ترين  و در عين حال اثر گذارترين بخش ايجاد . استجامعه 

 سازي فرهنگي براي زمينه ،الح  هربه.  فرهنگ سازي است،دانش در دانشگاه يادگيرنده

 حمايت از تفكر و  شاملپياده سازي مديريت دانش در دانشگاه يادگيرنده در ابعاد فرهنگ

  . است.... انديشه، ارزشي كردن كار فكري و

 دانشگاه مديريت دانش نظام ا تالشهاي يادگيري سازماني بتشويق و حمايت از تلفيق و پيوند •

 .صورت گيرد

ارزيابي كيفي به منظور ن و اجراي راهبردهاي دانش آفريني در دانشگاه مركزي براي تدوي •

توسعه  فرايندها و راهبردهاي مديريت دانش در دانشگاه منطبق با دستاوردهاي مراكز 

  . ايجاد شود در دانشگاههاي برتر از طريق مطالعه تطبيقي1دانشگاه پژوهي

 تبـديل    و گوي مناسب خلق، انتقـال، مـديريت      تدوين ال به منظور   براي دستيابي به نتايج دقيق تر       

موضـوع  ايـن  اي در خـصوص  دانش در دانشكده هاي مهندسي كشور، الزم اسـت تحقيقـات گـسترده       

  .انجام شود و ساير دانشكده هاي مهندسي كشور مدنظر قرار گيرند
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