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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،121-151 ،)2(11 ،پیاپی  ،22بهار 1911
حمدیپور ،افشین؛ زوارقی ،رسول؛ و مرادی ،سمیرا ( .)8931آسیبشناسی چالشهای توانمندسازی دانشی استادان علوم انسانی
دانشگاه تبریز .فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.823-851 ،)2(88 ،
شاپا2111-6468 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

شناسیچالشهایتوانمندسازیدانشی 


آسیب
استادانعلومانسانیدانشگاهتبریز 
افشین حمدیپور ،1رسول زوارقی ،2سمیرا مرادی


دریافت7901/90/90 :؛

3

پذیرش7901/79/79 :

چکیده

هدف از مقالۀ حاضر شناسایی عوامل مؤثرر در توانمندسؤازی دانشؤی اع ؤای هیلؤت علمؤی علؤوم انسؤانی
دانشگاه تبریز در راستای ایجاد تحول در این مقوله با روش تحلیل عامل اکتشافی است .مقالؤۀ حاضؤر از نؤو
توصیفیؤپیمایشی است و جامعۀ مورد مطالعه  216تن از اع ای هیلت علمی بوده که از بین آنها  81تن به
روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و دادهها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است .برای سؤنجش پایؤایی
پرسشنامه ،از آلفای کرونباخ و برای تعیین اعتبار سازهای از فن تحلیل عاملی بر اسؤاس تجزیؤه بؤه مثلفؤههای
اصلی استفاده شد .نتایج تحلیل عوامل نشان داد که شش عامل اصلی (موانع روانشناختی ،فؤردی ،ارتبؤا،ی،
فرایندی ،سازمانی ،نوآوری و ّفناوری) بهترتیب مهمترین چالشهؤای توانمندسؤازی دانشؤی از دیؤدگاه نمونؤۀ
آماریاند .یافتهها نشان داد اع ای هیلت علمی چالشهای سازمانی را «کمتر از حد متوسط» ،چؤالشهؤای
ارتبا،ی و روانشناختی را در حد «متوسط» و چالشهای فردی ،فرایندی ،نوآوری ،و ّفناوری را «بیش از حؤد
متوسط» درک کردهاند .نتیجۀ آزمون فریدمن هم نشان داد که میانگین شش عامؤل تفؤاوم معنؤاداری بؤا هؤم
دارند .شناسایی و اولویتبندی چالشهای توانمندسازی دانشی استادان حوزههای علوم انسؤانی میتوانؤد بؤه
شناسایی ضعفهای اساسی در این راستا و برنامهریزی برای تقویت آنها بؤهمنظور زمینهسؤازی بؤرای ایجؤاد
تحول در علوم انسانی منجر شود.
کلیدواژهها :اع ای هیلت علمی علوم انسانی ،مدیریت دانش ،تحول در علوم انسانی
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

 .1استادیار علم ا،العام و دانششناسی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،استان آذربایجان شرقی.


 .2دانشیار علم ا،العام و دانششناسی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسؤی ،دانشؤگاه تبریؤز ،اسؤتان آذربایجؤان شؤرقی
(نویسنده مسلول).



 .3کارشناس ارشد علم ا،العام و دانششناسی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،استان آذربایجان شرقی.



 .1مقدمه

تحول در علوم انسانی یکی از دغدغههای اصلی نظام علمی کشور است؛ چؤرا کؤه «علؤوم
انسانی کارآمد ،دیدهبان ،و هدایتکنندۀ تکاپوهای خرد و کالن یک جامعؤه اسؤت و هؤی
اندیشه و مشی برآمده از تفکرام و مالحظام معرفتی بیؤرون از دامنؤۀ مبؤانی ،رهیافتهؤا،
دستاوردها ،یا روشهای علوم انسانی شکل نمیپذیرد» (سلیمی کوچی .)895 ،8932 ،از
این روست که میرزاپور اراکی «رسالت علوم انسانی را سیاستگذاری نامیؤده اسؤت» (بؤه
نقل از کریمی ،نوهابراهیم ،آراسته ،و بهرنگی .)854 ،8936 ،پژوهشهای انجؤام شؤده در
این زمینه نشان میدهد مجموعه عوامل مختلفی میتوانند در مقولۀ تحول در علوم انسؤانی
تاریرگذار باشؤند .از جملؤۀ ایؤن عوامؤل عبارمانؤد از :اجتماعؤام و انجمنهؤای علمؤی،
ارتبا،ام علمی ،خالقیؤت ،اخؤالح حرفؤهای ،آزادی علمؤی ،رهبؤری ،انتشؤارام علمؤی،
ارتبا،ؤؤام برونسؤؤازمانی ،یؤؤادگیری مؤؤادامالعمر ،مسؤؤللهمداری ،مخا،بشناسؤؤی ،و ...
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(کریمؤؤی ،نؤؤوهابراهیم ،آراسؤؤته ،و بهرنگؤؤی .)858 ،8936 ،چنانکؤؤه مشؤؤاهده میشؤؤود
اصلیترین عامل تحول در این زمینهها مربوط بؤه سؤرمایۀ انسؤانی کشؤور در حؤوزۀ علؤوم
انسانی یا به عبارم بهتر استادان حوزۀ علوم انسانی کشور اسؤت .بؤه همؤین دلیؤل میتؤوان
اع ای هیلت علمی حوزۀ علوم انسؤانی کشؤور را سیاسؤتگذاران سیاسؤتگذاری کشؤور
نامید که تحول در نگرش و رویکرد عملیاتی آنها میتوانؤد بؤه تحؤول دانشؤجو ،دانشؤگاه،
علوم انسانی و در نهایت کل جامعه منجر شود .بنابراین یکی از گامهای اساسؤی تحؤول در
علوم انسانی کشور توسعۀ منابع انسانی با تأکید ویژه بر استادان و اع ای هیلت علمی این
حوزه است .امروزه دانشگاهها به لحاظ دارابودن دانش و فن ،در باالترین سطح تخصصؤی،
از اعتبار زیادی برخوردارند و از عوامؤل عمؤدۀ دگرگؤونی اجتمؤاعی محسؤوب مؤیشؤوند؛
ازاین رو ،حساسیت بیشتری نسبت به عملکرد ،وضعیت ،و کیفیت این نظؤام در مقایسؤه بؤا
سایر نظامهای جامعه وجود دارد (آراسته و معماری.)9 ،8931 ،
رویکردهای مختلفی در راستای توسعۀ منابع انسانی پیشنهاد شؤده اسؤت کؤه یکؤی از
بااهمیتترین آنها رویکرد دانشمدار یا همان مدیریت دانؤش اسؤت .تبؤدیل دانشؤگاه بؤه
سازمان یادگیرنده ،مهندسی مجؤدد خلؤو و انتقؤال دانؤش ازجملؤه دالیؤل اصؤلی گؤرایش

دانشگاهها به مدیریت دانش بوده است (اخوان خرازیؤان و مقدسؤی .)213 ،8934 ،بؤرای
درک بهتر این مفهوم ابتدا باید مفهوم دانش را در عصر دانش تبیین کرد .بررسی متون مطرح
در این زمینه نشان میدهد که امروزه دانش یک سرمایه است و سازمان همکاری اقتصؤادی

و توسعه 1بر اقتصاد دانشمحور و نقش دانش در پیشرفتهای اقتصادی هؤزارۀ سؤوم تأکیؤد
کرده است .در کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی ،اهمیت دانش در مقایسؤه بؤا سؤایر منؤابع
چنان افزایش یافته است که به مهمترین عامل تعیینکنندۀ زندگی تبدیل شده است .ارنسؤت

پرز 2معتقد است ک ه دانؤش سؤرمایۀ سؤازمانی اسؤت و مؤدیریت دانؤش عبؤارم اسؤت از
گردآوری دانش و قابلیت های عقالنی و تجربیام افراد یک سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی
آنها بهعنوان یک سرمایۀ سازمانی (به نقل از حسنزاده .)84 ،8914 ،همچنؤین مؤدیریت
دانش در سایر متون تلفیقی از کسب و ذخیرهسازی دانش آشکار همراه با مدیریت سؤرمایۀ
فکری ارزیابی شده است (فدائی.)21 ،8935 ،
جمعبندی تعاریف ارائهشده نشان میدهد که مدیریت دانؤش ،فراینؤد نظاممنؤد خلؤو،
دریافت ،سازماندهی ،دستیابی ،و استفاده از دانؤش و آموختؤهها در سازمانهاسؤؤت و بؤه
بهبود تصمیمگیری ،انعطافپذیری ،افزایش سؤؤود ،کؤاهش بارکؤاری ،افؤزایش بهؤرهوری،
ایجاد فرصؤتهای جدید کسب و کار،کاهش هزینهها ،سهم بازار بیشؤتر ،و بهبؤود انگیؤزۀ
کارکنان کمک میکند .ازاینرو می تواند در تحول منابع انسانی یک حؤوزۀ علمؤی و نیؤز در
مطالعۀ حاضر در ایجاد تحول در حوزهها و رشتههای علوم انسؤانی تؤأریر عمؤدهای داشؤته
باشد .اتخاذ رویکرد دانشمدار میتواند با شناسایی ،انتخاب ،و سازماندهی منابع دانشی،
حافظههای حوزهای و رشتهای را تقویت کند و موجب توانمندسازی نیروی انسانی از جهت
یادگیری ،برنامهریزی راهبردی ،و تصمیمگیریهای ارربخش درعینحؤال پویؤا شؤود کؤه از
کمترین میزان خطا برخوردارند و مبتنی بر دانش اتخاذ میشوند.
همچنین در سند نقشۀ جامع علمی کشور ( )8931بر استقرار مدیریت دانؤش بؤهعنوان
عامل توانمندسازی نیروی انسانی در جهت ایجاد تحول همهجانبه در سطح جامعه تأکیؤد
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
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شده است .این سند که با الهامگیری از اسناد باالدستی و بهرهگیؤری از ارزشهؤای بنیؤادین
آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران و چشمانداز علم و ّفناوری در
افو 8616ش تبیین شده است ،میتواند بهعنوان مبنایی در فعالیتهای علمی مورد اسؤتناد
قرار گیرد .نقشۀ جامع علمی کشور راهبردها و اقداماتی ملی بؤرای توسؤعۀ علؤم و ّفنؤاوری
کشور فراهم کرده است که از راهبردهای کالن توسعه میتوان بؤه اسؤتقرار مؤدیریت دانؤش
اشاره کرد .در این نقشۀ جامع به «نهادینهکردن مدیریؤؤت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر
اخؤالح و دانؤؤش براسؤؤؤؤاس الگوهؤؤای ایرانیؤاسؤؤؤؤالمی در نهادهؤؤای علمؤؤی ،اقتصؤؤادی،
سیاسؤؤی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و دفاعیؤامنیتی تأکید شؤده اسؤت» (نقشؤۀ جؤامع علمؤی
کشور .) 99 ،8931 ،همچنین در این نقشه راهبردهایی تدوین شده اسؤت کؤه از آنهؤا بؤا
عنوان راهبردهای ملی یاد میشود .راهبردی که در زمینۀ استقرار مدیریت دانش ذکؤر شؤده
«پیادهسؤؤازی فرایند مدیریت دانش و ا،العام در نهادها و دسؤتگاههای مختلؤف» اسؤت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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(نقشۀ جامع علمی کشور )96 ،8931 ،و از اقدامام ملی که در این سند در زمینۀ مدیریت
دانش آمده ،میتوان به «اسؤؤتقرار نظام مدیریت دانش و تقویت سازوکارهای تبدیل دانؤش
ضمنی به دانش صریح و انتشار و استفاده از آنها بهویژه با تقویت زیرساختهای ّفنؤاوری
ا،العام و ارتبا،ام»(نقشۀ جامع علمی کشور )95 ،8931 ،اشاره کرد.
توانمندسؤؤازی بؤؤه معنؤؤای «قؤؤدرمدادن» و «تواناسؤؤازی» در زمانهؤؤای متعؤؤدد و در
رشتههای مختلف بهعنوان سازۀ میانرشتهای مطرح شده است .این سازه در ابتؤدای تحؤول
در دو رشتۀ دینشناسی و جامعهشناسی در معنای تسهیم یا اشتراک قدرم به کار میرفت.
در سالهای بعد که سازۀ توانمندسازی در رشؤتههای آمؤوزش و پؤرورش ،روانشناسؤی ،و
مددکاری اجتماعی مطرح شد ،ارتقای رفاه انسان بهعنوان هدف غایی از ،رح آن اقامه شد.
در حوزۀ مدیریت ،پیوند اصلی توانمندسازی با بهرهوری مورد توجه قؤرار گرفؤت (شؤیرین،
فروزنده ،داناییفرد ،و خائفالهی .)8934 ،سلیمی ،صؤباغیان ،دانؤاییفرد ،و ابوالقاسؤمی
( ) 52 ،8931معتقدند مجموعه تصمیمام و اقدامام کالن دانشگاه با هدف افزایش تؤوان
علمی دانشگاه در ابعاد پژوهشی ،آموزشی ،فرهنگی ،کارآفرینی ،و خدماتی بر شؤکلگیری
و کیفیت فرایند تسهیم دانش بین اع ای هیلت علمی در محیط دانشگاه تأریر دارد.

توجه مدیریت دانش به این نکته است که دانش موجود در سازمانها به کار برده شود تا
بتواند به سوددهی سازمان منجؤر شود .در این امر بایؤد مراحلؤی برای انؤدازهگیؤری دانؤش
ضمنی و مهارم های در دسترس ،موجود باشد .ترکیب وظایف روزانه با وظایف در ارتبؤاط
با مدیریت دانؤش ،حمایؤت مدیران عالی و استفاده از دانش ،برای رقابت و افزایش کؤارایی
مثرر خواهد بود و موجب ایجاد خالقیؤت و نؤوآوری در کارکنؤان ،توانمندسؤؤازی آنهؤا و
درنهایت ایجاد یك سازمان یادگیرنده خواهد شد .توانمندسازی و توسؤعۀ پایؤدار کارکنؤان،
اصلی است که براساس آن کیفیت تولیؤدام و خدمام به مشتریان را میتوان به،ور مستمر
بهبود بخشید (بیکزاده مرزبانی و سوری.)8915 ،
پژوهشهای انجامشده در زمینۀ توانمندسؤازی نیؤروی انسؤانی بؤا رویکؤرد دانشمؤدار
نشانگر برخی چالشها در این راستاست .برای نمونه ،نوری ( )898 ،8918به موانع ایجاد
دانش در سه مقولۀ ساختاری ،انسانی ،و تکنولوژی اشؤاره کؤرده اسؤت .تؤاجمیر ریؤاحی و
اسمعیلی اتوئی ( )823 ،8938سه جنبۀ فردی ،اجتماعیؤسازمانی و فنی را مهمترین موانع
و عوامل تسهیلکنندۀ مدیریت دانش ذکر کردهانؤد .کشؤاورزی و آخونؤدزاده ()95 ،8938
اصلیترین موانع مدیریت دانش را در بخشهای راهبردی ،سازمانی ،فرهنگؤیّ ،فنؤاوری ،و
سیاسی بیان میکند .پورسراجیان ،اولیاء ،و سلطانی علیآبادی ( )96 ،8932موانع اشتراک
گذاری دانش را در قالب پنج حوزۀ منابع انسؤانی ،فرهنؤس سؤازمانی ،سؤاختار ،سیسؤتم و
ّفناوری ،و راهبردهای رهبری ارائه کردهاند.
از سوی دیگر ،دانشگاهها را میتوان الگوهای اصلی سازمانهای دانشمؤدار بؤه شؤمار
آورد ،بنابراین جوامع دانشگاهی باید روشهای مبتنؤی بؤر مؤدیریت دانؤش را بؤرای تولیؤد،
اشتراک و سازماندهی ،بهرهگیری مثررتر از منابع ا،العاتی ،و دانش و سرمایههای فکؤری
به کار گیرند .بنابراین شناسؤایی عؤواملی کؤه مؤانع اسؤتفاده از دانؤش فؤردی و گروهؤی در
دانشگاهها میشوند ،در پیادهسازی و استقرار مدیریت دانش میتوانند مثرر و سازنده باشند.
یکی از راههای مناسب برای دستیابی به این شناخت ،بررسی تحقیقام انجامشؤده در ایؤن
زمینه است.
پژوهشهای مختلفی در زمینۀ موانع پیادهسازی مدیریت دانش در حوزههؤای مختلؤف
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ازجمله موانع مدیریت دانش در نرمافزارهای اجتماعی (پیرکالینین و پاولووسکی،)2186 ،1

موانع پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارها (کارنیکی و مساروس ،)2114 ،2موانؤع
اشتراک دانش در تحقیقام دارویی(لیلوره و هولم ،)2188 ،3و  ...انجام شده است کؤه در

ادامه به خالصهای از مهمترین پژوهشهای مرتبط با آنها پرداخته میشود:
خدایی و عباسیان ( )8913در مقالهای با عنوان «شناسایی عوامل کلیؤدی موفقیؤت در
پیادهسازی سیستم مدیریت دانش در دانشگاهها» به این نتیجه رسیدند که برای موفقیؤت در
پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاهها ،باید به هفت بعد اصلی (توسؤعۀ منؤابع انسؤانی،
فرهنس مشارکتی ،مشارکت افراد ،راهبرد داناییمحور ،زیرساختهای نظامهای ا،العاتی،
ارزیابی و انتقال دانش ،و الگوسازی) توجه کرد و نیؤز بؤا شناسؤایی نقؤاط قؤوم و ضؤعف
سازمان در هریک از این ابعاد ،سازمان میتواند برای پیادهسازی مدیریت دانش آماده شود.
یافتههای هاشمی ( )8913در مقالۀ «ارزیابی سطح مدیریت دانؤش در دانشؤگاه علؤوم
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

791

دوره ،11شماره 2
بهار1931
پیاپی 22

انتظامی» نشان میدهد که سطح مدیریت دانش از لحاظ تشخیص ،تحصیل ،بؤهکارگیری،
اشتراک ،توسعه ،و نگاه داری دانش در دانشگاه مورد بررسی مطلوب نیست و میؤزان سؤطح
دانش از نظر تحصیل در بهترین و ضعیفترین وضعیت ارزیابی شده است.
آدینه قهرمانی ،هاشمپور ،و عطاپور ( )8931در مقالؤۀ «مطالعؤۀ وضؤعیت زیرسؤاختهای
مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اع ای هیلت علمی» به این نتیجه رسیدند کؤه میؤزان
آشنایی جامعۀ پژوهش با مفهوم مؤدیریت دانؤش در سؤطح پؤایینی قؤرار دارد و در میؤان عوامؤل
زیرساختی بررسیشده چهار عامل فرهنس سازمانی ،ساختار سازمانی ،فرایندها ،و منؤابع مؤالی
در وضعیت نامناسب ،و دو عامل نیروی انسانی ،و ّفناوری در وضعیت مناسبی قرار دارند.
یافتههای دیگر در این زمینه توسؤط حسؤینقلیزاده و ادهمهاشؤمی ( )8932در مقالؤۀ
«شناسایی موانع پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاه( :مطالعۀ موردی دانشگاه فردوسؤی
مشهد)» نشان داد که عوامؤل فرهنگؤی ،سؤاختاری و فنؤی مهمتؤرین موانؤع اجؤرای موفؤو
مدیریت دانش در دانشگاه هستند.

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

همچنین تقیپور ،محبوبی ،و قراگوزلو ( )8935در مقالهای بؤا عنؤوان «بررسؤی تؤأریر
فناوری ا،العام و ارتبا،ام بر موانع بهاشتراکگذاری دانش در فرایند مدیریت دانش (بؤه
ان مام مطالعۀ موردی)» بر نقؤش مببؤت ّفنؤاوری ا،العؤام و ارتبا،ؤام بؤر رفؤع موانؤع
بهاشتراک گذاری دانش در فرایند مدیریت دانش تأکید کرد .میزان این تؤأریر در رفؤع موانؤع
سازمانی  85درصؤد ،در رفؤع مشؤکالم فؤردی  42درصؤد ،و درنهایؤت ،در رفؤع موانؤع
تکنولوژیک 44 ،درصد ارزیابی شد.

عبداللؤؤه ،سؤؤالمت ،جعفؤؤر ،عبداللؤؤه و سؤؤورا  ،)2111( 1در مقالؤؤۀ خؤؤود بؤؤه بررسؤؤی

پیادهسازی نظام مدیریت دانؤش در مثسسؤام آمؤوزش عؤالی دولتؤی مؤالزی پرداختهانؤد.
یافتههای این پژوهش ،کمبؤود آگؤاهی کؤاربران در جریؤان پیادهسؤازی و اسؤتفاده از نظؤام
مدیریت دانش را نشان میدهد که دلیل آن عدم درك و شناخت برخی کاربردها و ّفناوریها
دانسته شده است .بر اساس نتایج این پژوهش ،اصالح چؤارچوب نظؤام مؤدیریت دانؤش،
بیشتر بر افزایش آگاهی از نظام و شناساندن مزایای مدیریت دانش تأکید دارد.

همچنین ریچتر و درباال ،)2113( 2در مقالهای به بررسی موانع موفقیتآمیز مؤدیریت
دانؤؤش پرداختنؤؤد و ایؤؤن موانؤؤع را در سؤؤه بعؤؤد ّفنؤؤاوری (یعنؤؤی فاقؤؤد پؤؤذیرش ،و اضؤؤافهبار
ا،العاتی) ،سازمانی (یعنی مشؤکالم زبؤانی ،نداشؤتن زمؤان ،گؤروه نامسؤاعد و فرهنؤس

دانش ،و اهداف گمشده) و انسانی (یعنی تأریرام فرهنگی ،ترس و عدم ا،مینان شخصی و
انگیزۀ ناکافی) دستهبندی کردند.

نتایج پژوهش رگو ،پینهو ،پدروسا ،پینها ،و سونها  )2113( 3نیؤز درخصؤوب بررسؤی

چگونگی درک محققان از موانع و تسهیالم مدیریت دانش نشان داد که محققان بیشتر بؤه
جنبههای نرم مدیریت دانش چون افراد و فرایندهای اجتماعیؤسازمانی اهمیت میدهند تؤا
به جنبههای سخت مدیریت دانش مانند ّفناوری .باوجوداین ،آنها پیشنهاد کردند که گرچه
ّفناوری تسهیلکنندۀ مهمی است ،افراد و تعامالم آنهاست کؤه دانؤش و جریؤان دانؤش را

ایجاد میکنند.

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

،
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نتایج پژوهش واشیت و کومار و چاندرا )2181( 1درخصوب چگونگی درک محققؤان
دانشگاه از موانع و تسهیالم مدیریت دانش از سه جنبۀ فردی ،اجتماعیؤسازمانی ،و فنؤی
نیز نشان داد که پژوهشگران بیشتر با جنبههای فردی و اجتماعیؤسازمانی مؤدیریت دانؤش
درگیر هستند تا جنبههای فنی.

2

زواوی ذکریا ،کمرنزمان ،نوردین ،سوال ،ژانوس و نجید ( )2188درخصؤوب بررسؤی
موانع اشتراکگذاری دانش به این نتیجه رسیدند که عواملی چون کمبود خودکارآمدی ،کمبود
امکانام ّفناوری ا،العاتی و ارتبا،ی و کمبود تشویو سازمانی که بهترتیب نشاندهندۀ عوامل
فردی ،فنی و سازمانی هستند مهمترین موانع اشتراکگذاری دانش محسوب میشوند.

نتایج پژوهش غفوریان )2186( 3درخصوب بررسی موانع مدیریت دانش نیز نشان داد

که عواملی چون حمایت از قوۀ ابتکار ،و اعتماد مهمترین عوامل اشتراکگذاری دانشاند.

درنهایت ،نتایج پژوهش فیجو ،ارداز ،و لوپز  )2185( 4درخصوب بررسی موانع
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پیادهسازی مدیریت دانش در پورتال کارکنان نشان داد که پورتال کارکنان فرصتی برای
توسعۀ مدیریت دانش در سازمانها محسوب میشود.
بر اساس پیشینۀ مزبؤور میتؤوان گفؤت موانؤع مختلؤف (فؤردی ،سؤازمانی ،فرهنگؤی،
فرایندی ،زیرساختی ،و فنی) در پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتؤی و بخؤش
خصوصی وجود دارند و استفادۀ ارربخش از مدیریت دانش در سازمانها مستلزم شناسایی
موانع و اقدام در جهت رفع آنهاست .بنابراین مقالۀ حاضر درصدد پاسؤ بؤه پرسؤشهای
زیر است:
ؤ چالش های توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسانی حؤوزۀ علؤوم انسؤانی دانشؤگاه تبریؤز
کداماند؟
ؤ عوامل مثرر بر چالشهای توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ علؤوم انسؤانی
کداماند؟
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

ؤ عوامل فردی مثرر بر چالشهای توانمندسؤازی دانشؤی سؤرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ علؤوم
انسانی کداماند؟
ؤ عوامل روان شناختی مثرر بر چالش های توانمندسازی دانشی سؤرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ
علوم انسانی کداماند؟
ؤ عوامل سازمانی مثرر بر چالشهای توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسانی حؤوزۀ علؤوم
انسانی کداماند؟
ؤ عوامل ارتبا،ی مثرر بر چالشهای توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ علؤوم
انسانی کداماند؟
ؤ عوامل فرایندی مثرر بر چالشهای توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ علؤوم
انسانی کداماند؟
ّ
ؤ عوامل نوآوری و فناوری مثرر بر چالشهای توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسانی حوزۀ
علوم انسانی کداماند؟
ؤ تأریرگذارترین چالش توانمندسازی دانشی سؤرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ علؤوم انسؤانی چؤه
عاملی است؟ 

 .2روش تحقیق

مقالۀ حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی پیمایشی است .جامعۀ آمؤاری
این مقاله کلیۀ اع ای هیلت علمی دانشکدههای علوم انسانی ،اجتماعی و رفتاری دانشگاه
تبریز اعم از زن و مرد است که تعداد آنها در مجمؤو بؤه  216تؤن میرسؤد .از آنجؤا کؤه
امکان بررسی همۀ اع ای جامعه وجود نداشت ،با استفاده از جؤدول کرجسؤی و مورگؤان
 828تن بهعنوان نمونه انتخاب شدند .از مجمؤو 828پرسشؤنامۀ تؤوزیعی ،درنهایؤت 81
پرسشنامه که معادل  48درصد کل نمونه اسؤت عؤودم داده شؤد .ابؤزار گؤردآوری دادههؤا
پرسشنامه بود .این پرسشنامه شامل  61سثال بسته و یک سؤثال بؤاز بؤود کؤه از پرسشؤنامۀ
تحقیو رنجبرفرد ،اقدسؤی ،البؤدوی ،و حسؤنزاده ( )8932اسؤتخرا شؤد و دارای روایؤی
محتوایی الزم بود .بهمنظور تعیین اعتبار سازهای وسیلۀ انؤدازهگیری ،تفکیؤك و دسؤتهبندی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

791
آسیبشناسی چالشهای
توانمندسازی دانشی ...

سثاالم  61گانه مربوط به ارزیابی چالشهای توانمندسازی دانشی از فن تحلیل عاملی بر
اساس تجزیه به مثلفههای اصلی استفاده شد .برای سؤنجش پایؤایی پرسشؤنامه ،از آلفؤای
کرونباخ استفاده شد و آلفای کرونباخ بهدستآمده برابر شد با  .1/363سثاالم پرسشؤنامه
در قالب ،یف لیکرم (بسیار زیاد تا بسیار کم) ،راحی شده و پاس ها هر کدام در بازۀ  8تا
 5کدگذاری شدهاند.
پس از گردآوری دادهها ،از نرمافؤزار اسپؤیاساس نسؤخۀ  22بؤرای تجزیؤه و تحلیؤل
آماری دادهها اسؤتفاده شؤد .بؤهمنظور بررسؤی چالشهؤای توانمندسؤازی دانشؤی از آمؤار
توصیفی (میانگین و انحراف معیار) ،و بؤرای مقولهبنؤدی ایؤن چالشهؤا از تحلیؤل عامؤل
اکتشافی استفاده شد .برای بررسی تفاوم در میانگین چالشهای توانمندسازی دانشی نیؤز
از آزمون فریدمن استفاده شد.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

791

دوره ،11شماره 2
بهار1931
پیاپی 22

.3یافتههایتحقیق 

برای تعیین اعتبار سازهای وسیلۀ اندازهگیری ،تفکیك و دستهبندی سثاالم  61گانۀ مربؤوط
به ارزیابی موانع مدیریت دانش از فن تحلیل عاملی بر اساس تجزیه بؤه مثلفؤههای اصؤلی
استفاده شد، .بو نتایج این آزمون مقدار  =KMO1 1/818بهدست آمد و چون این مقدار از
 ./5بزرگتر است ،بنابراین تعداد نمونهها برای اجرای تحلیل عاملی بسیار مناسؤب اسؤت.
زیرا مقدار  KMOبین صفر تا یك است و هرچه به یك نزدیكتر باشد به همان مقدار پایؤایی
نمونه باالتر است .همچنین بر اساس نتایج ،مقدار کرویت بارتلت 2برابؤر  2643/995بؤا

سطح معنیداری  P=1/111به دست آمده است و چون این مقؤدار معنؤیدار اسؤت ،پؤس
تفکیك عاملها به درستی انجام شؤده اسؤت و سؤثاالم منؤدر در هؤر عامؤل همبسؤتگی
ریشهای باالیی با همدیگر دارند.

3

دادههای جدول شمارۀ ( )8نشان میدهد ،بیشترین مقدار ویؤژه بؤهترتیب بؤا  89/36و
 9/19مربوط به عاملهای اول و دوم است .با عامل اول حدود  23/15درصؤد و بؤا عامؤل
ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

دوم  4/92درصد از واریانس کل عاملبندیها قابل تبیین است و درمجمو  56/49درصد
از واریانس کل عاملبندی و تقلیل سثاالم به  96سثال با شش عامل اصؤلی انجؤام شؤده
است که معیار مطلوبی اسؤت ،زیؤرا در تحلیؤل عؤاملی حؤداقل الزم اسؤت  51درصؤد از

واریانس تبیین شود .بارهای عاملی چرخشدادهشده ،به روش واریماکس 1اجرا شده است.
جدول شمارۀ ( .)1نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویههای چالشهای توانمندسازی استادان حوزههای علوم انسانی
از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز
ابعاد چالشها

بار عاملی

مقادیر ویژه

()2

کمبود اختیار رسمی برای افراد نوآور
کمبود پاداش مناسب (پاداش مالی ،کاهش ساعت کاری و غیره) برای
کسانی که در امر اشتراک دانش فعالیت میکنند.
وجود فرهنس سازمانی ضعیف برای بهاشتراکگذاری دانش
ناسازگاری بین راهبردها ،سیستمها ،سیاستها و اقدامام
نبود پشتیبان تکنولوژی یکپارچه بهمنظور پشتیبانی از الزامام
سیستمهای مدیریت دانش
کمبود تناسب بین نوآوری و فرضیام و باورهای سازمانی
کمبود وجود سوابو کمککننده دربارۀ دانش در تجارب قبلی
عدم تأکید بر مدیریت دانش در چشمانداز ،مأموریت و اهداف
دانشگاه

/811
/858
/499
/486
/415
/533
/541
/528

/36
89

واریانس تبیینشده

()8

حجم انبوه ا،العام بالاستفاده در سیستمهای ّفناوری ا،العام
()TI
نبود آموزش کافی برای آشنایی اع ای هیلت علمی با سیستمها و
فرایندهای موجود
خطر آشکارشدن دانش برای تأمینکنندگان یا شرکای بیرون از سازمان
انتظارام غیرواقعی استادان از ّفناوریها
تأخیر در زمان ورود نوآوری به سازمان
تأریر تغییرام سریع تکنولوژی در عدم اشتراک دانش
بیتفاوتی استادان به استفاده از نظامهای ّفناوری ا،العام ()IT

/888
/812
/484
/485
/418
/534
/561

درصد تبیینشده

گویهها
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9/19

4/92

56/49

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

ابعاد چالشها
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مقادیر ویژه
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2/65

5/88

2/29

6/45

()9

/882
/496
/425
/534

()5

کمبود ظرفیت نگهداری دانش
کمبود ظرفیت جذب دانش
کمبود اعتماد به ارائهدهندۀ دانش
سطح باالی استرس /ریسک
کمبود اعتماد به گیرندۀ دانش
کمبود انگیزه برای بهاشتراکگذاری دانش

/886
/422
/411
/586
/543
/593

( )4تمایل به حفظ مالکیت معنوی و ارزشآفرینی برای خود
عدم تمایل به کارکردن در کنار یکدیگر در یک گروه
ترس ازدستدادن مالکیت دانش
نگرانی از بهخطرافتادن امنیت شغلی
BTS =2643/995 kmo = /818 df= 8821 sig = / 111

/491
/419
/532
/521

8/33

درصد تبیینشده

719

/444
/446
/533
/588
/542
/554

2/55

5/99

نبود تناسب بین دانش و اهداف مهم دانشگاه
عدم تمایل اع ای هیلت علمی برای اختصاب زمان کافی
اشتراکگذاری دانش بهدلیل کمبود یا ناکافیبودن حمایتهای مادی و
معنوی
هماهنگی ضعیف بهدلیل سبک آموزشی
نبود پست مدیر ارشد دانش در دانشگاه
ضعیفبودن مهارمهای فردی در برقراری ارتبا،ام
دور بودن فاصلۀ مکانی جهت اشتراک دانش
بزرگنمایی استادان دانشگاه دربارۀ موفقیت و پوشش ضعفها
تلقیکردن نوآوری بهعنوان یک تهدید
نبود اشتراک دانش بهدلیل تفاومهای فردی

()6
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گویهها

6/85

( )8نوآوری و ّفناوری؛ ( )2سازمانی؛ ( )9ارتبا،ی؛ ( )6فردی؛ ( )5فرایندهای مدیریتی؛ و ( )4روانشناختی

دادههای جدول شمارۀ ( )8نشان میدهد که یکی از چالشهای توانمندسؤازی دانشؤی
استادان حوزههای علوم انسانی ،چالشهای روانشناختی اسؤت .بؤرای انؤدازهگیری متغیؤر
درک چالشهای روان شناختی توانمندسازی دانشی از چهار گویه استفاده شد ،کؤه در ایؤن
زمینه نمرۀ  6نشاندهندۀ عدم درک چالشهای روانشؤناختی و نمؤرۀ  21نشؤاندهندۀ درک
چالشهؤای روانشؤؤناختی توسؤؤط اع ؤؤای هیلؤؤت علمؤؤی اسؤؤت .در ایؤؤن زمینؤؤه میؤؤانگین
بهدستآمده برابر است با  .81/92ابعاد چالشهای روانشناختی عبارماند از )8 :تمایل به

حفظ مالکیت معنوی و ارزشآفرینؤی بؤرای خؤود بؤا میؤانگین  )2 ،2/21عؤدم تمایؤل بؤه
کارکردن در کنار یکدیگر در یک گروه با میؤانگین  )9 ،2/98تؤرس ازدسؤتدادن مالکیؤت
دانش با میانگین  ،2/12و  )6نگرانی از بهخطرافتادن امنیت شغلی با میانگین .2/15
چالشهای فرایندی یکی دیگر از چالشهای توانمندسازی دانشؤی اسؤتادان حوزههؤای
علوم انسانی است .برای اندازهگیری متغیر درک چالشهای فرایندی از هشت گویه استفاده
شد ،کؤه در ایؤن زمینؤه نمؤرۀ  4نشؤاندهنؤدۀ عؤدم درک چالشهؤای فراینؤدی و نمؤرۀ 91
نشاندهندۀ درک کامل چالشهای فرایندی برای هر ع و هیلت علمی حوزۀ علؤوم انسؤانی
است ،که میانگین بهدستآمده در زمینؤۀ درک موانؤع فراینؤدی  84/54اسؤت .چالشهؤای
توانمندسازی دانشی استادان عبارماند از )8 :کمبود ظرفیت نگهداری دانؤش بؤا میؤانگین
 )2 ،2/16کمبود ظرفیت جذب دانش با میانگین  )9 ،2/43کمبود اعتمؤاد بؤه ارائهدهنؤدۀ
دانش با میانگین  )9 ،2/39سطح باالی اسؤترس /ریسؤک بؤا میؤانگین  )6 ،2/31کمبؤود
اعتماد به گیرندۀ دانش با میانگین  ،2/34و  )5کمبود انگیزه برای بهاشتراکگذاری دانش با
میانگین .2/84
از دیگر چالشهای توانمندسازی دانشی استادان حوزههای علؤوم انسؤانی چالشهؤای
فردی است .برای اندازهگیری متغیر درک چالشهای فردی از چهار گویه استفاده شد ،که در
این زمینه نمرۀ  6نشاندهندۀ عدم درک چالشهای فردی و نمرۀ  21نشاندهندۀ درک کامل
چالشهای فردی برای هر ع و هیلت علمی است ،که میانگین بهدستآمده در زمینۀ درک
موانع فردی  82/13است .چالشهای فردی مورد نظؤر عبارمانؤد از )8 :دوربؤودن فاصؤلۀ
مکانی بهمنظور اشتراک دانش با میانگین  )2 ،9/93بزرگنمؤایی اسؤتادان دانشؤگاه دربؤارۀ
موفقیت و پوشش ضعفها با میانگین  )9 ،2/83تلقیکردن نوآوری بهعنوان یک تهدید بؤا
میانگین  ،2/31و  )6نبود اشتراک دانش بهدلیل تفاومهای فردی با میانگین .2/39
موانع ارتبا،ی یکی از چالشهای توانمندسؤازی دانشؤی اسؤتادان در حوزههؤای علؤوم
انسانی است .برای اندازهگیری متغیر درک چالشهای ارتبا،ی مدیریت دانش از پنج گویؤه
استفاده شد ،که در این زمینؤه نمؤرۀ  5نشؤاندهندۀ عؤدم درک موانؤع ارتبؤا،ی و نمؤرۀ 25
نشاندهندۀ درک چالش های ارتبا،ی توسط اع ای هیلت علمی است ،کؤه در ایؤن زمینؤه
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میانگین بهدستآمده برابؤر اسؤت بؤا  .82/11ابعؤاد چالشهؤای ارتبؤا،ی مؤورد نظؤر نیؤز
عبارماند از ) 8 :نبود تناسب بین دانش و اهداف مهم دانشگاه با میؤانگین  )2 ،2/49عؤدم
تمایل اع ای هیلت علمی برای اختصاب زمان کؤافی بؤهمنظور بهاشؤتراکگذاری دانؤش
بهدلیل کمبود یا ناکافیبودن حمایتهای مادی و معنوی با میؤانگین  )9 ،2/29همؤاهنگی
ضعیف بهدلیل سبک آموزشی با میؤانگین  )6 ،2/88نبؤودن پسؤت مؤدیر ارشؤد دانؤش در
دانشگاه با میانگین  ،2/55و  )5ضعیفبودن مهارمهای فؤردی در برقؤراری ارتبا،ؤام بؤا
میانگین .2/41
یکی از چالشهای توانمندسازی دانشی استادان حوزههای علؤوم انسؤانی ،چالشهؤای
سازمانی هستند .برای اندازهگیری متغیر درک موانع سازمانی مدیریت دانش از هشت گویه
استفاده شد ،که در این زمینه نمرۀ  1نشاندهندۀ عدم درک چالشهای سازمانی و نمؤرۀ 61
نشاندهندۀ درک چالشهای سازمانی توسط اع ای هیلت علمی است ،که در ایؤن زمینؤه
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میانگین بهدستآمده برابؤر اسؤت بؤا  .81/98ابعؤاد چالشهؤای سؤازمانی مؤورد نظؤر نیؤز
عبارماند از )8 :کمبود اختیار رسمی برای افراد نوآور با میانگین  )2 ،2/13کمبود پؤاداش
مناسب (پاداش مالی ،کاهش ساعت کاری و  )...با میانگین 2/29برای کسانی کؤه در امؤر
اشتراک دانش فعالیؤت میکننؤد )9 ،وجؤود فرهنؤس سؤازمانی ضؤعیف در دانشؤگاه بؤرای
بهاشؤؤتراکگذاری دانؤؤش بؤؤا میؤؤانگین  )6 ،2/26ناسؤؤازگاری بؤؤین راهبردهؤؤا ،سیسؤؤتمها،
سیاستها و اقدامام با میؤانگین  )5 ،2/21نبؤود پشؤتیبان تکنولؤوژی یکپارچؤه بؤهمنظور
پشتیبانی از الزامام سیستمهای مدیریت دانش با میانگین  )4 ،2/94کمبؤود تناسؤب بؤین
نوآوری و فرضیام و باورهای سازمانی با میؤانگین  )8 ،2/63کمبؤود سؤوابو کمککننؤده
دربارۀ دانش در تجارب قبلی با میؤانگین  ،2/65و  )1عؤدم تأکیؤد بؤر مؤدیریت دانؤش در
چشمانداز ،مأموریت و اهداف دانشگاه با میانگین .2/61
یکی دیگر از چالشهای توانمندسازی دانشی استادان حوزههای علؤوم انسؤانی ،موانؤع
نوآوری و ّفناوری هستند .برای اندازهگیری متغیؤر درک موانؤع نؤوآوری و ّفنؤاوری مؤدیریت
دانش از هفت گویه استفاده شد ،که در این زمینه نمرۀ  8نشاندهندۀ عدم درک چالشهؤای
نوآوری و ّفناوری و نمرۀ  95نشاندهنده درک چالشهای نوآوری و ّفناوری توسط اع ؤای

هیلت علمی است ،که در این زمینؤه میؤانگین بهدسؤتآمده برابؤر بؤا  83/22اسؤت .ابعؤاد
چالشهای نوآوری و ّفناوری مورد بحث عبارماند از )8 :حجم انبوه ا،العام بالاسؤتفاده
در سیستمهای ّفناوری ا،العام ( )ITبؤا میؤانگین  )2 ،2/45نبؤودن آمؤوزش کؤافی بؤرای
آشنایی اع ای هیلت علمی با سیستمها و فرایندهای موجود با میؤانگین  )9 ،2/21خطؤر
آشکارشدن دانش برای تأمینکنندگان یا شؤرکای بیؤرون از سؤازمان بؤا میؤانگین )6 ،9/81
انتظارام غیرواقعی استادان از ّفناوریها با میانگین  )5 ،2/36تأخیر در زمان ورود نوآوری
به سازمان با میانگین  )4 ،2/48تأریر تغییرام سریع تکنولوژی در عدم اشؤتراک دانؤش بؤا
میانگین  ،2/16و  )8بیتفاوتی استادان به استفاده از نظامهؤای ّفنؤاوری ا،العؤام( )ITبؤا
میانگین .2/44
جدول شمارۀ ( .)2آمار توصیفی و رتبۀ چالشهای توانمندسازی دانشی بهدستآمده از طریق آزمون فریدمن
چالشها
فردی
روانشناختی
سازمانی
ارتبا،ی
فرایندی
ّ
نوآوری و فناوری

فراوانی
81
81
81
81
81
81

میانگین
82/82
81/92
81/68
82/19
84/45
83/25

انحراف معیار
9/24
9/28
5/38
6/21
6/86
5/38

حداقل
6
6
1
5
4
8

حداکثر
21
21
61
25
91
95

رتبۀ موانع
2/66
8/43
6/19
2/46
6/98
5/11

برای بررسی معناداربودن تفاوم بؤین میانگینهؤای رتبؤهای چالشهؤای توانمندسؤازی
دانشی از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ ( )9آمده است.
جدول شمارۀ ( .)9بررسی معنیداری میانگینهای رتبهای چالشهای توانمندسازی دانشی
تعداد
آمارۀ آزمون کای دو فریدمن
درجۀ آزادی
سطح معناداری

81
223/186
5
1/111

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

719
آسیبشناسی چالشهای
توانمندسازی دانشی ...

از آنجا که سطح معناداری برابر  1/111و کمتر از  1/15است ،بنابراین فرض صؤفر رد
میشؤؤود .بؤؤهعبارم دیگؤؤر ،بؤؤین میؤؤانگین رتبؤؤهای شؤؤش چؤؤالش مختلؤؤف چالشهؤؤای
توانمندسازی دانشی استادان حوزههای علوم انسانی تفاوم معنادار وجود دارد ،که در ایؤن
زمینه چالشهای روانشناختی در رتبۀ اول و چالشهای فردی و ارتبا،ی در رتبههای دوم و
سوم قرار دارند .رتبههای سایر چالشها نیز در جدول شمارۀ ( )2مشخص شده است.

.4بحثونتیجهگیری 

این مقاله با هدف شناسایی و ارزیابی مهمترین چالشهای توانمندسؤازی دانشؤی اسؤتادان
حوزههای علوم ا نسانی در راستای ایجاد تحول در علوم انسانی بؤا بررسؤی مؤوردی نگؤرش
اع ای هیلت علمی حوزههای علوم انسانی دانشگاه تبریز ارائه شد.
نتایج نشان میدهد یکی از چالشهای توانمندسازی دانشی اسؤتادان حوزههؤای علؤوم
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انسانی ،چالشهؤای روانشؤناختی هسؤتند .نتؤایج آزمؤون فریؤدمن نشؤان داد کؤه عوامؤل
روان شناختی نسبت به سایر عوامل در باالترین سطح قرار دارد؛ یعنی اع ای هیلت علمی
این چالشها را بیشتر از سایر موارد درک کردهاند .به نظر میرسد ،چالشهای روانشناختی
از چالشهای اساسی توانمندسازی استادان حوزۀ علوم انسانی بهشمار میروند؛ یعنی اگؤر
استادان از نظر شناخت و آگاهی نسبت به مزایای پیادهسازی مدیریت دانؤش بؤه مرحلؤهای
برسند که بخواهند در پیادهسازی آن مشارکت داشته باشند بهتر میتواننؤد امؤور آموزشؤی و
پژوهشی خود را مدیریت کنند .این نتایج با یافتؤههای تؤاجمیر ریؤاحی و اسؤمعیلی اتؤوئی
( )823 ،8938م بنی بر وجود موانع انگیزشی مدیریت دانش در دانشکدههای حسابداری و
مالی همسو است.
چالشهای فرایندی یکی دیگر از چالشهای توانمندسازی سرمایۀ انسانی هسؤتند کؤه در
امر پیادهسازی مدیریت دانش مثررند .اگر این چالشها کؤه در زمینؤۀ کمبودهؤای نگهؤداری
دانش ،جذب دانش ،کمبود اعتماد به ارائهدهنؤده و گیرنؤدۀ دانؤش هسؤتند ،بر،ؤرف نشؤوند،
سازمان نمیتواند به اهداف بنیادی و کارکردی خود برسد .ایؤن نتؤایج بؤا یافتؤههای هاشؤمی
( )8913مبنی ایدئالنبودن سطح مدیریت دانش از لحاظ تشؤخیص ،تحصؤیل ،بؤهکارگیری،

اشتراک ،توسعه و نگاهداری دانش در دانشگاه علوم انتظامی و نیز با یافتههای آدینؤه قهرمؤانی،
هاشمپور ،و عطاپور (  )49 ،8931مبنؤی بؤر نامناسؤببودن فراینؤدهای مؤدیریت دانؤش در
دانشگاه تبریز همسو است .همچنین با یافتههای رگو ،پینهو ،پدروسا ،پینها ،و سونها (،2113
 )99همخوانی دارد که بهزعم آنها محققان بیشتر به جنبؤههای نؤرم مؤدیریت دانؤش (افؤراد،
فرایندهای اجتماعیؤسازمانی) نسبت به جنبههای سخت مدیریت دانش ّ
(فنؤاوری) اهمیؤت
میدهند .یافتههای واشیشتا ،کومار و چاندرا ( )8 ،2181نیز نشان داد که پژوهشگران بیشتر با
جنبههای فردی و اجتماعیؤسازمانی مدیریت دانش درگیر هستند تا جنبههای فنی.
سایر نتایج این پژوهش نیز نشان میدهند کؤه از چالشهؤای فؤردی میتؤوان بؤه تلقؤی
نوآوری بهعنوان یک تهدید و نبود اشتراک دانش بهدلیل تفاومهای فردی اشؤاره کؤرد .ایؤن
تفاومهای فردی میتواند مانع اشتراک دانش در سازمان شود و افراد سازمان باید بپذیرنؤد
که تفاومهای فردی نباید مانعی برای بهاشتراکگذاری دانش باشد .ایؤن نتؤایج را میتؤوان
همسو با نتایج پژوهش تاجمیر ریاحی و اسمعیلی اتوئی (،8938ب  )823ارزیؤابی کؤرد.
زیرا یافتههای آنها نشان میدهد که ویژگیهای فردی در درک موانع مدیریت دانش استادان
و دانشجویان دانشکدههای حسابداری و مالی از اهمیت زیادی برخوردار است .نتایج ایؤن
مقاله با یافتههای غفوریان ( ) 25 ،2186نیز در زمینۀ درک موانع فردی مدیریت دانش و نیز
با یافتههای رکنیجو ،جعفری ،یزدانی ،و الوانی ( )8934در زمینۀ موانع انسانی پیادهسازی
موفو مدیریت دانش در دانشگاهها همخوانی دارد.
موانع ارتبا،ی یکی دیگر از چالشهای اساسی توانمندسازی دانشی استادان حوزههای
علوم انسانی محسوب میشوند .عدم تمایل اع ای هیلت علمؤی بؤرای اختصؤاب زمؤان
کافی بهمنظور بهاشتراکگذاری دانش بهدلیل کمبود یؤا ناکؤافیبودن حمایتهؤای مؤادی و
معنوی ،هماهنگی ضعیف به دلیل سبک آموزشی ،نبود پست مدیر ارشد دانش در دانشؤگاه
و ضؤؤعیفبودن مهارمهؤؤای فؤؤردی در برقؤراری ارتبا،ؤؤام میتوانؤؤد چؤؤالش جؤؤدی بؤرای
پیادهسازی مدیریت دانش ایجاد کند .این نتؤایج بؤا یافتؤههای زواوی ذکریؤا ،کمرنزمؤان،
نوردین ،سوال ،ژانوس و نجید ( )53 ،2188درخصوب کمبود امکانام ّفناوری ا،العاتی
و ارتبا،ی و کمبود تشویو سازمانی همخوانی دارد.
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بؤؤر اسؤؤاس نتؤؤایج حاصؤؤل از ایؤؤن مقالؤؤه ،یکؤؤی دیگؤؤر از چالشهؤؤای شناساییشؤؤده،
چالشهای سازمانیاند .وجود فرهنس سازمانی ضعیف در دانشگاه برای بهاشؤتراکگذاری
دانش و عدم تأکید بر مدیریت دانش در چشمانداز ،مأموریت و اهداف دانشگاه این دیدگاه
را در کارکنان تقویت میکند که سازمان اهمیتی برای بهاشتراکگذاری دانش قائؤل نیسؤت؛
بنابراین آنها هم در امر پیادهسازی مدیریت دانش همکاری نخواهنؤد کؤرد .سؤازمان بایؤد
چالشهای سازمانی را شناسایی ،و در مأموریت و چشمانداز خود بهروشؤنی آنهؤا را بیؤان
کند .این نتایج با یافتههای غفوریان ( )25 ،2186و کشاورزی و آخونؤدزاده ()95 ،8938
مبنی بر شناسایی عوامل سازمانی بهعنوان مانع اصلی تسهیم دانش همخوانی دارد.
یکی دیگر از چالشهای ایجاد تحول در علوم انسؤانی از منظؤر توانمندسؤازی دانشؤی
سرمایۀ انسانی در این مقاله چالشهای نوآوری و ّفناوری هسؤتند .حجؤم انبؤوه ا،العؤام

بالاستفاده در سیستمهای ّفناوری ا،العام و نبود آموزش کافی برای آشنایی اع ای هیلت
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علمی با سیستمها و فرایندهای موجود و بیتفاوتی استادان نسبت بؤه اسؤتفاده از نظامهؤای
ّفناوری ا،العام ( )ITمیتواند در موفقیت سازمان برای پیادهسازی مؤدیریت دانؤش وقفؤه
ایجاد کند .این یافتهها با نتایج پژوهش ریچتر و درباال ( )985 ،2113مبنی بر وجؤود سؤه
مانع ّفناوری ،سازمانی و انسانی در هنگام پیادهسازی مدیریت دانش همخوانی دارد.
همچنانکه یافتههای این مقاله نشان میدهد اع ای هیلت علمی مورد بررسی بهعنوان
بازنمونی از سرمایۀ انسانی حوزۀ علوم انسانی کشؤور در راسؤتای توانمندسؤازی دانشؤی بؤا
چالشهای فردی ،روانشناختی ،سازمانی ،ارتبا،ی ،فرایندی ،نؤوآوری و ّفنؤاوری روبؤهرو
هستند .بر این اساس ،میتوان گفت که تحول در علؤوم انسؤانی بؤا رویکؤرد توانمندسؤازی
دانشؤؤی سؤؤرمایۀ انسؤؤانی بؤؤا چالشهؤؤای مزبؤؤور روبهروسؤؤت و تؤؤا ایؤؤن چالشهؤؤا در
برنامهریزیهای انجامشده در این زمینه مؤورد توجؤه قؤرار نگیرنؤد نمیتؤوان شؤاهد ظهؤور
سکانداران توانمند با رویکرد دانشی در حوزههای علوم انسانی بود .بنابراین میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که تحول در علوم انسانی منوط به درنظرداشتن چالشهای مزبور است.
در مقیاس خرد نیز بر اساس نتایج این مقالؤه میتؤوان گفؤت از بؤین  61چؤالش مؤورد
بررسی در این راستا تمامی آنها اختالف معناداری نسبت به حد متوسؤط دارنؤد .چنانکؤه

مشؤؤاهده میشؤؤود اغلؤؤب چالشهؤؤا و دغدغؤؤهها را میتؤؤوان بؤؤا برنامؤؤهریزیهای راهبؤؤردی
همه جانبه مدنظر داشت و در راستای هدف آرمانی ایؤن مقالؤه کؤه همؤان تحؤول در علؤوم
انسانی با استفاده از ظرفیت خود استادان این حوزههاست گام برداشت.
پیشنهادات 

 .8برگزاری کارگاههای دانشافزایی برای همؤۀ اع ؤای هیلؤت علمؤی حوزههؤای علؤوم
انسانی ،با هدف توانمندسازی دانشی و در جهت تغییر نگرش آنها برای رسیدن به تغییر در
رفتار
 .2توجه به چالشهای فردی ،روانشناختی ،سازمانی ،ارتبؤا،ی ،فراینؤدی ،نؤوآوری و

ّفناوری اع ای هیلت علمی حوزههای علوم انسانی و رفع آن چالشهؤا در راسؤتای ایجؤاد
تحول در توانمندسازی دانشی آنها
 .9روزآمدنگهداشتن دانش کارکنان و ایجاد انگیؤزه (مؤادی و معنؤوی) در آنهؤا بؤرای
مشارکت در ،رحهای توانمندسازی دانشی.
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تقیپور ،محمد؛ محبوبی ،مریم؛ و قراگوزلو ،حمید ( .)8935بررسی تأریر فناوری ا،العؤام و ارتبا،ؤام بؤر
موانع به اشتراکگذاری دانش در فرآیند مدیریت دانش (به ان مام مطالعه موردی) .پژونشنامه پدیدان و
میریر اطالعات.8163-8186 ،)6(98 ،
حسنزاده ،محمد ( .)8914میریر دان  :مفانیم و نریزاخ نا .تهران  :نشر کتابدار.
حسینقلیزاده ،رضوان؛ و ادهمهاشمی ،سیدهسوده ( .)8932شناسایی موانع پیؤادهسؤازی مؤدیریت دانؤش در
دانشگاه( :مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد) .نامه آمون عالی.68-53 ،)28(4 ،
خدایی ،فرید؛ و عباسیان ،محمد ( .)8913شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسؤازی سیسؤتم مؤدیریت
دانش در دانشگاهها .فصلنامه میریر نظامی.833 -221 ،)61(81 ،
دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ( .)8931نقشه جامع علمی کشور.

رکنیجو ،سیدمحمد؛ جعفری ،محمدباقر؛ یزدانی ،حمیدرضا؛ و الوانی ،سیدمهدی ( .)8934واکؤاوی موانؤع
پیادهسازی موفو مدیریت دانش در دانشگاهها .نشیره مدیریر فینندس زدانمانی.665-646 ،)2(85 ،
رنجبرفرد ،مینا؛ اقدسی ،محمد؛ البدوی ،امیر؛ و حسنزاده ،محمد ( .)8932شناسؤایی موانؤع مؤدیریت دانؤش بؤرای
چهار نو فرایند کسب و کار .میریر فناوری اطالعات.48-11 ،)8(5 ،
سلیمی ،قاسم؛ صباغیان ،زهرا؛ داناییفرد ،حسن؛ و ابوالقاسمی ،محمود ( .)8931تسهیم دانش بؤین اع ؤای
هیلت علمی در محیطهای دانشگاهی؛ نگاهی میانرشؤتهای .مطالعدات میانرشدتهای در علدوم انسدانی،
.58-86 )29(9
سلیمیکوچی ،ابراهیم ( .)8932تحول در علوم انسانی موجؤود و مزیتهؤای فراینؤدنگری .مهنیزدی فیننیدی،
.896-865 ،)84(1
شیرین ،علی؛ فروزنده ،لطفاله؛ داناییفرد ،حسن؛ و خائفالهی ،احمدعلی ( .)8934واکؤاوی تطؤور سؤازه
توانمندسازی در ایران با رویکرد میانرشتهای .مطالعات میانرشتهای در علدوم انسدانی.28-54 ،)8(81 ،
فدائی ،غالمرضا ( .)8935مدیریت دانش و ارائۀ مدلی نو .تحقیقدات اطالعرزدانی و کتابخاندهنای عمدومی،
.23-85 ،)8(22
کریمی ،وجیهه؛ نوهابراهیم ،عبدالرحیم؛ آراسته ،حمیدرضا؛ و بهرنگی ،محمدرضا ( .)8936شناسایی ابعؤاد و
مولفههای مدیریت توسعه علوم انسانی :ارائه یک مدل مفهومی .فصلنامه پژون و بینامهررزی در آمون
عالی.858-843 ،)9(28 ،
کشاورزی ،علیحسین؛ و آخوندزاده ،الهام ( .)8938شناسایی موانع تسهیم دانش در دانشگاه شاهد با استفاده
از تکنیکهای آماری و تصمیمگیری .چشمانیان میریر دولتی.95-58 ،)2(9 ،
نوری ،روحالله ( .)8918تبیین شاخصهای شناسایی موانع ایجاد دانش در سازمانهای پژوهشؤی .مدیریر
فیننس زانمانی.898-854 ،)88(4 ،
هاشمپور ،لیال؛ غائبی ،امیر؛ و رضاییشریفآبادی ،سعید ( .)8931بررسی زیرساختهای مدیریت دانش در
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.فصلنامه مطالعات ملدی کتابدیاری و زدانمانینی
اطالعات.86-11 ،)8(29 ،
هاشمی ،صدیقهسادام ( .)8913ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی .مطالعات مدیریر
نظامی.819-286 ،)2(5 ،
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