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Rank of 

Obstacles 
Most Least 

Standard 

Deviation 
Average Frequency Challenges 

2.44 20 4 3.26 12.12 78 Personal 

1.69 20 4 3.21 10.32 78 Psychological 

4.83 40 8 5.91 18.41 78 Organizational 

2.64 25 5 4.28 12.83 78 Communicative 

4.31 30 6 4.14 16.56 78 Process 

5.08 35 7 5.91 19.25 78 
Innovative and 

technologic 
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  1911 بهار ،22 پیاپی ،121-151 (،2)11 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 انسانی علوم استادان دانشی توانمندسازی هایچالش شناسیآسیب (.8931)  سمیرا مرادی، و رسول؛ زوارقی، افشین؛ پور،حمدی
       .823-851 (،2)88 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه .تبریز دانشگاه

  2111-6468شاپا: 

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

هایتوانمندسازیدانشیشناسیچالشآسیب
استادانعلومانسانیدانشگاهتبریز

 

 3، سمیرا مرادی2، رسول زوارقی1پور افشین حمدی
 79/79/7901پذیرش:         ؛90/90/7901دریافت: 


 چکیده

انسؤانی هدف از مقالۀ حاضر شناسایی عوامل مؤثرر در توانمندسؤازی دانشؤی اع ؤای هیلؤت علمؤی علؤوم 
دانشگاه تبریز در راستای ایجاد تحول در این مقوله با روش تحلیل عامل اکتشافی است. مقالؤۀ حاضؤر از نؤو  

تن به  81ها  لمی بوده که از بین آنتن از اع ای هیلت ع 216پیمایشی است و جامعۀ مورد مطالعه  ؤ توصیفی
ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. برای سؤنجش پایؤایی  گیری تصادفی انتخاب و دادهروش نمونه

های  ای از فن تحلیل عاملی بر اسؤاس تجزیؤه بؤه مثلفؤه پرسشنامه، از آلفای کرونباخ و برای تعیین اعتبار سازه
شناختی، فؤردی، ارتبؤا،ی،  یل عوامل نشان داد که شش عامل اصلی )موانع رواناصلی استفاده شد. نتایج تحل

هؤای توانمندسؤازی دانشؤی از دیؤدگاه نمونؤۀ  ترین چالش ترتیب مهم فرایندی، سازمانی، نوآوری و فّناوری( به
هؤای  ، چؤالش«کمتر از حد متوسط»های سازمانی را  ها نشان داد اع ای هیلت علمی چالش اند. یافته آماری

بیش از حؤد »های فردی، فرایندی، نوآوری، و فّناوری را  و چالش« متوسط»شناختی را در حد  ارتبا،ی و روان
اند. نتیجۀ آزمون فریدمن هم نشان داد که میانگین شش عامؤل تفؤاوم معنؤاداری بؤا هؤم  درک کرده« متوسط

توانؤد بؤه  انسؤانی میهای علوم  حوزه های توانمندسازی دانشی استادان بندی چالش دارند. شناسایی و اولویت
سؤازی بؤرای ایجؤاد  منظور زمینه ها بؤه ریزی برای تقویت آن های اساسی در این راستا و برنامه شناسایی ضعف

تحول در علوم انسانی منجر شود.
 اع ای هیلت علمی علوم انسانی، مدیریت دانش، تحول در علوم انسانی :ها کلیدواژه

 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
 

 .شرقی آذربایجان استان تبریز، دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکدة شناسی، دانش و ا،العام علم استادیار .1
    

 شؤرقی آذربایجؤان اسؤتان تبریؤز، دانشؤگاه شناسؤی، روان و تربیتی علوم دانشکدة شناسی، دانش و ،العاما علم دانشیار .2
 .مسلول( )نویسنده

    
   .شرقی آذربایجان استان تبریز، دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکدة شناسی، دانش و ا،العام علم ارشد کارشناس .3
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 یعلوم انسان در ای رشته مطالعات میان

 مقدمه. 1

علؤوم »های اصلی نظام علمی کشور است؛ چؤرا کؤه  لوم انسانی یکی از دغدغهتحول در ع
کنندۀ تکاپوهای خرد و کالن یک جامعؤه اسؤت و هؤی   بان، و هدایت انسانی کارآمد، دیده

هؤا،  اندیشه و مشی برآمده از تفکرام و مالحظام معرفتی بیؤرون از دامنؤۀ مبؤانی، رهیافت
(. از 895، 8932)سلیمی کوچی، « پذیرد ی شکل نمیهای علوم انسان دستاوردها، یا روش

)بؤه « گذاری نامیؤده اسؤت رسالت علوم انسانی را سیاست»این روست که میرزاپور اراکی 
های انجؤام شؤده در  (. پژوهش854، 8936ابراهیم، آراسته، و بهرنگی،  نقل از کریمی، نوه
مقولۀ تحول در علوم انسؤانی  توانند در دهد مجموعه عوامل مختلفی می این زمینه نشان می

هؤای علمؤی،  انؤد از: اجتماعؤام و انجمن تاریرگذار باشؤند. از جملؤۀ ایؤن عوامؤل عبارم
ای، آزادی علمؤی، رهبؤری، انتشؤارام علمؤی،  ارتبا،ام علمی، خالقیؤت، اخؤالح حرفؤه

شناسؤؤی، و ...  مداری، مخا،ب العمر، مسؤؤلله سؤؤازمانی، یؤؤادگیری مؤؤادام ارتبا،ؤؤام برون
شؤؤود  کؤؤه مشؤؤاهده می (. چنان858، 8936ابراهیم، آراسؤؤته، و بهرنگؤؤی،  ی، نؤؤوه)کریمؤؤ

ها مربوط بؤه سؤرمایۀ انسؤانی کشؤور در حؤوزۀ علؤوم  ترین عامل تحول در این زمینه اصلی
تؤوان  عبارم بهتر استادان حوزۀ علوم انسانی کشور اسؤت. بؤه همؤین دلیؤل می انسانی یا به

گذاری کشؤور  گذاران سیاسؤت ی کشؤور را سیاسؤتاع ای هیلت علمی حوزۀ علوم انسؤان
توانؤد بؤه تحؤول دانشؤجو، دانشؤگاه، ها می نامید که تحول در نگرش و رویکرد عملیاتی آن

های اساسؤی تحؤول در  علوم انسانی و در نهایت کل جامعه منجر شود. بنابراین یکی از گام
کید ویژه بر استا دان و اع ای هیلت علمی این علوم انسانی کشور توسعۀ منابع انسانی با تأ

ها به لحاظ دارابودن دانش و فن، در باالترین سطح تخصصؤی،  حوزه است. امروزه دانشگاه
شؤوند؛ از اعتبار زیادی برخوردارند و از عوامؤل عمؤدۀ دگرگؤونی اجتمؤاعی محسؤوب مؤی

رو، حساسیت بیشتری نسبت به عملکرد، وضعیت، و کیفیت این نظؤام در مقایسؤه بؤا  ازاین
 (.9، 8931های جامعه وجود دارد )آراسته و معماری، سایر نظام

رویکردهای مختلفی در راستای توسعۀ منابع انسانی پیشنهاد شؤده اسؤت کؤه یکؤی از 
مدار یا همان مدیریت دانؤش اسؤت. تبؤدیل دانشؤگاه بؤه  ها رویکرد دانش ترین آن بااهمیت

ازجملؤه دالیؤل اصؤلی گؤرایش سازمان یادگیرنده، مهندسی مجؤدد خلؤو و انتقؤال دانؤش 
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(. بؤرای 213، 8934ها به مدیریت دانش بوده است )اخوان خرازیؤان و مقدسؤی،  دانشگاه
درک بهتر این مفهوم ابتدا باید مفهوم دانش را در عصر دانش تبیین کرد. بررسی متون مطرح 

صؤادی دهد که امروزه دانش یک سرمایه است و سازمان همکاری اقت در این زمینه نشان می
کیؤد  محور و نقش دانش در پیشرفت بر اقتصاد دانش 1و توسعه های اقتصادی هؤزارۀ سؤوم تأ

کرده است. در کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی، اهمیت دانش در مقایسؤه بؤا سؤایر منؤابع 
کنندۀ زندگی تبدیل شده است. ارنسؤت  ترین عامل تعیین چنان افزایش یافته است که به مهم

ه دانؤش سؤرمایۀ سؤازمانی اسؤت و مؤدیریت دانؤش عبؤارم اسؤت از معتقد است ک 2پرز
های عقالنی و تجربیام افراد یک سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی  گردآوری دانش و قابلیت

(. همچنؤین مؤدیریت 84، 8914زاده،  عنوان یک سرمایۀ سازمانی )به نقل از حسن ها به آن
زی دانش آشکار همراه با مدیریت سؤرمایۀ سا دانش در سایر متون تلفیقی از کسب و ذخیره

 (. 21، 8935فکری ارزیابی شده است )فدائی، 
منؤد خلؤو،  دهد که مدیریت دانؤش، فراینؤد نظام نشان می شده بندی تعاریف ارائه جمع

هاسؤؤت و بؤه  ها در سازمان دهی، دستیابی، و استفاده از دانؤش و آموختؤه دریافت، سازمان
وری،  پذیری، افزایش سؤؤود، کؤاهش بارکؤاری، افؤزایش بهؤره فگیری، انعطا بهبود تصمیم

ها، سهم بازار بیشؤتر، و بهبؤود انگیؤزۀ  های جدید کسب و کار،کاهش هزینه ایجاد فرصؤت
تواند در تحول منابع انسانی یک حؤوزۀ علمؤی و نیؤز در  رو می کند. ازاین کارکنان کمک می

ای داشؤته  های علوم انسؤانی تؤأریر عمؤدهها و رشته مطالعۀ حاضر در ایجاد تحول در حوزه
دهی منابع دانشی،  تواند با شناسایی، انتخاب، و سازمان مدار می باشد. اتخاذ رویکرد دانش

ای را تقویت کند و موجب توانمندسازی نیروی انسانی از جهت  ای و رشته های حوزه حافظه
حؤال پویؤا شؤود کؤه از  رعینهای ارربخش د گیری ریزی راهبردی، و تصمیم یادگیری، برنامه

 شوند. کمترین میزان خطا برخوردارند و مبتنی بر دانش اتخاذ می
عنوان  ( بر استقرار مدیریت دانؤش بؤه8931همچنین در سند نقشۀ جامع علمی کشور )

کیؤد  عامل توانمندسازی نیروی انسانی در جهت ایجاد تحول همه جانبه در سطح جامعه تأ
 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
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هؤای بنیؤادین  گیؤری از ارزش گیری از اسناد باالدستی و بهره الهامشده است. این سند که با 
انداز علم و فّناوری در  ها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسالمی ایران و چشم آن

های علمی مورد اسؤتناد  عنوان مبنایی در فعالیت تواند به ش تبیین شده است، می8616افو 
راهبردها و اقداماتی ملی بؤرای توسؤعۀ علؤم و فّنؤاوری  قرار گیرد. نقشۀ جامع علمی کشور

توان بؤه اسؤتقرار مؤدیریت دانؤش  کشور فراهم کرده است که از راهبردهای کالن توسعه می
کردن مدیریؤؤت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر  نهادینه»اشاره کرد. در این نقشۀ جامع به 

می در نهادهؤؤای علمؤؤی، اقتصؤؤادی، اسؤؤؤؤال ؤ اخؤالح و دانؤؤش براسؤؤؤؤاس الگوهؤؤای ایرانی
کید شؤده اسؤت ؤ سیاسؤؤی، اجتماعی، فرهنگی، و دفاعی )نقشؤۀ جؤامع علمؤی « امنیتی تأ

هؤا بؤا  (. همچنین در این نقشه راهبردهایی تدوین شده اسؤت کؤه از آن99، 8931کشور، 
شؤده شود. راهبردی که در زمینۀ استقرار مدیریت دانش ذکؤر عنوان راهبردهای ملی یاد می

اسؤت « های مختلؤف سؤؤازی فرایند مدیریت دانش و ا،العام در نهادها و دسؤتگاه پیاده»
( و از اقدامام ملی که در این سند در زمینۀ مدیریت 96، 8931)نقشۀ جامع علمی کشور، 

اسؤؤتقرار نظام مدیریت دانش و تقویت سازوکارهای تبدیل دانؤش »توان به  دانش آمده، می
های فّنؤاوری  ویژه با تقویت زیرساخت ها به ح و انتشار و استفاده از آنضمنی به دانش صری
 ( اشاره کرد. 95، 8931نقشۀ جامع علمی کشور، «)ا،العام و ارتبا،ام

هؤؤای متعؤؤدد و در  در زمان« تواناسؤؤازی»و « دادن قؤؤدرم»توانمندسؤؤازی بؤؤه معنؤؤای 
این سازه در ابتؤدای تحؤول ای مطرح شده است.  رشته عنوان سازۀ میان های مختلف به رشته

رفت.  شناسی در معنای تسهیم یا اشتراک قدرم به کار می شناسی و جامعه در دو رشتۀ دین
شناسؤی، و  های آمؤوزش و پؤرورش، روان های بعد که سازۀ توانمندسازی در رشؤته در سال

شد.  عنوان هدف غایی از ،رح آن اقامه مددکاری اجتماعی مطرح شد، ارتقای رفاه انسان به
وری مورد توجه قؤرار گرفؤت )شؤیرین،  در حوزۀ مدیریت، پیوند اصلی توانمندسازی با بهره

فرد، و ابوالقاسؤمی  (. سلیمی، صؤباغیان، دانؤایی8934الهی،  فرد، و خائف فروزنده، دانایی
( معتقدند مجموعه تصمیمام و اقدامام کالن دانشگاه با هدف افزایش تؤوان 52، 8931)

گیری  ر ابعاد پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی، و خدماتی بر شؤکلعلمی دانشگاه د
 و کیفیت فرایند تسهیم دانش بین اع ای هیلت علمی در محیط دانشگاه تأریر دارد.
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ها به کار برده شود تا  توجه مدیریت دانش به این نکته است که دانش موجود در سازمان
گیؤری دانؤش ین امر بایؤد مراحلؤی برای انؤدازهبتواند به سوددهی سازمان منجؤر شود. در ا

های در دسترس، موجود باشد. ترکیب وظایف روزانه با وظایف در ارتبؤاط  ضمنی و مهارم
با مدیریت دانؤش، حمایؤت مدیران عالی و استفاده از دانش، برای رقابت و افزایش کؤارایی 

هؤا و  ، توانمندسؤؤازی آنمثرر خواهد بود و موجب ایجاد خالقیؤت و نؤوآوری در کارکنؤان
درنهایت ایجاد یك سازمان یادگیرنده خواهد شد. توانمندسازی و توسؤعۀ پایؤدار کارکنؤان، 

،ور مستمر  توان بهاصلی است که براساس آن کیفیت تولیؤدام و خدمام به مشتریان را می
 (.8915زاده مرزبانی و سوری،  بهبود بخشید )بیک

مؤدار  توانمندسؤازی نیؤروی انسؤانی بؤا رویکؤرد دانش شده در زمینۀ های انجام پژوهش
( به موانع ایجاد 898، 8918ها در این راستاست. برای نمونه، نوری ) نشانگر برخی چالش

دانش در سه مقولۀ ساختاری، انسانی، و تکنولوژی اشؤاره کؤرده اسؤت. تؤاجمیر ریؤاحی و 
ترین موانع  مانی و فنی را مهمساز ؤ ( سه جنبۀ فردی، اجتماعی823، 8938اتوئی ) اسمعیلی

( 95، 8938انؤد. کشؤاورزی و آخونؤدزاده ) کنندۀ مدیریت دانش ذکر کرده و عوامل تسهیل
های راهبردی، سازمانی، فرهنگؤی، فّنؤاوری، و  ترین موانع مدیریت دانش را در بخش اصلی

انع اشتراک( مو96، 8932آبادی ) کند. پورسراجیان، اولیاء، و سلطانی علی سیاسی بیان می
گذاری دانش را در قالب پنج حوزۀ منابع انسؤانی، فرهنؤس سؤازمانی، سؤاختار، سیسؤتم و 

 اند.  فّناوری، و راهبردهای رهبری ارائه کرده
مؤدار بؤه شؤمار  های دانش توان الگوهای اصلی سازمان ها را می از سوی دیگر، دانشگاه

بؤر مؤدیریت دانؤش را بؤرای تولیؤد،  های مبتنؤی آورد، بنابراین جوامع دانشگاهی باید روش
های فکؤری  گیری مثررتر از منابع ا،العاتی، و دانش و سرمایه دهی، بهره اشتراک و سازمان

به کار گیرند. بنابراین شناسؤایی عؤواملی کؤه مؤانع اسؤتفاده از دانؤش فؤردی و گروهؤی در 
مثرر و سازنده باشند.  توانند سازی و استقرار مدیریت دانش می شوند، در پیاده ها می دانشگاه

شؤده در ایؤن  های مناسب برای دستیابی به این شناخت، بررسی تحقیقام انجام یکی از راه
 زمینه است. 
هؤای مختلؤف  سازی مدیریت دانش در حوزههای مختلفی در زمینۀ موانع پیاده پژوهش
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(، 2186، 1کیافزارهای اجتماعی )پیرکالینین و پاولووس ازجمله موانع مدیریت دانش در نرم
(، موانؤع 2114، 2سازی مدیریت دانش در کسب و کارها )کارنیکی و مساروس موانع پیاده

(، و ... انجام شده است کؤه در 2188، 3اشتراک دانش در تحقیقام دارویی)لیلوره و هولم
 شود: ها پرداخته می های مرتبط با آن ترین پژوهش ای از مهم ادامه به خالصه

شناسایی عوامل کلیؤدی موفقیؤت در »ای با عنوان  ( در مقاله8913خدایی و عباسیان )
به این نتیجه رسیدند که برای موفقیؤت در « ها سازی سیستم مدیریت دانش در دانشگاه پیاده
ها، باید به هفت بعد اصلی )توسؤعۀ منؤابع انسؤانی،  سازی مدیریت دانش در دانشگاه پیاده

های ا،العاتی،  های نظام محور، زیرساخت داناییفرهنس مشارکتی، مشارکت افراد، راهبرد 
ارزیابی و انتقال دانش، و الگوسازی( توجه کرد و نیؤز بؤا شناسؤایی نقؤاط قؤوم و ضؤعف 

 سازی مدیریت دانش آماده شود.  تواند برای پیاده سازمان در هریک از این ابعاد، سازمان می
دانؤش در دانشؤگاه علؤوم  ارزیابی سطح مدیریت»( در مقالۀ 8913های هاشمی ) یافته
کارگیری،  دهد که سطح مدیریت دانش از لحاظ تشخیص، تحصیل، بؤه نشان می« انتظامی

داری دانش در دانشگاه مورد بررسی مطلوب نیست و میؤزان سؤطح  اشتراک، توسعه، و نگاه
 ترین وضعیت ارزیابی شده است. دانش از نظر تحصیل در بهترین و ضعیف

های  مطالعؤۀ وضؤعیت زیرسؤاخت»( در مقالؤۀ 8931پور، و عطاپور ) آدینه قهرمانی، هاشم
به این نتیجه رسیدند کؤه میؤزان « مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اع ای هیلت علمی

آشنایی جامعۀ پژوهش با مفهوم مؤدیریت دانؤش در سؤطح پؤایینی قؤرار دارد و در میؤان عوامؤل 
سازمانی، ساختار سازمانی، فرایندها، و منؤابع مؤالی شده چهار عامل فرهنس  زیرساختی بررسی

 در وضعیت نامناسب، و دو عامل نیروی انسانی، و فّناوری در وضعیت مناسبی قرار دارند. 
( در مقالؤۀ 8932هاشؤمی ) زاده و ادهم قلی های دیگر در این زمینه توسؤط حسؤین یافته

مطالعۀ موردی دانشگاه فردوسؤی سازی مدیریت دانش در دانشگاه: ) شناسایی موانع پیاده»
تؤرین موانؤع اجؤرای موفؤو  نشان داد که عوامؤل فرهنگؤی، سؤاختاری و فنؤی مهم« مشهد(

 مدیریت دانش در دانشگاه هستند. 
 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
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بررسؤی تؤأریر »ای بؤا عنؤوان  ( در مقاله8935پور، محبوبی، و قراگوزلو ) همچنین تقی
ری دانش در فرایند مدیریت دانش )بؤه گذا اشتراک فناوری ا،العام و ارتبا،ام بر موانع به

بر نقؤش مببؤت فّنؤاوری ا،العؤام و ارتبا،ؤام بؤر رفؤع موانؤع « ان مام مطالعۀ موردی(
کید کرد. میزان این تؤأریر در رفؤع موانؤع  اشتراک به گذاری دانش در فرایند مدیریت دانش تأ

انؤع درصؤد، و درنهایؤت، در رفؤع مو 42درصؤد، در رفؤع مشؤکالم فؤردی  85سازمانی 
 درصد ارزیابی شد. 44تکنولوژیک، 
 بررسؤؤی بؤؤه خؤؤود مقالؤؤۀ در (،2111) 1 سؤؤورا و عبداللؤؤه جعفؤؤر، سؤؤالمت، عبداللؤؤه،

 انؤد. پرداخته مؤالزی دولتؤی عؤالی آمؤوزش مثسسؤام در دانؤش مدیریت نظام سازی پیاده
گؤاهی کمبؤود پژوهش، این های یافته  نظؤام از اسؤتفاده و سؤازی پیاده جریؤان در کؤاربران آ

 ها فّناوری و کاربردها برخی شناخت و درك عدم آن دلیل که دهد می نشان را دانش مدیریت
 دانؤش، مؤدیریت نظؤام چؤارچوب اصالح پژوهش، این نتایج اساس بر است. شده دانسته
گاهی افزایش بر بیشتر کید دانش مدیریت مزایای شناساندن و نظام از آ   دارد. تأ

آمیز مؤدیریت  ای به بررسی موانع موفقیت ، در مقاله(2113) 2همچنین ریچتر و درباال
بار  دانؤؤش پرداختنؤؤد و ایؤؤن موانؤؤع را در سؤؤه بعؤؤد فّنؤؤاوری )یعنؤؤی فاقؤؤد پؤؤذیرش، و اضؤؤافه

ا،العاتی(، سازمانی )یعنی مشؤکالم زبؤانی، نداشؤتن زمؤان، گؤروه نامسؤاعد و فرهنؤس 
عدم ا،مینان شخصی و  شده( و انسانی )یعنی تأریرام فرهنگی، ترس و دانش، و اهداف گم
 بندی کردند. انگیزۀ ناکافی( دسته

( نیؤز درخصؤوب بررسؤی 2113) 3 نتایج پژوهش رگو، پینهو، پدروسا، پینها، و سونها
چگونگی درک محققان از موانع و تسهیالم مدیریت دانش نشان داد که محققان بیشتر بؤه 

دهند تؤا  سازمانی اهمیت می ؤ های نرم مدیریت دانش چون افراد و فرایندهای اجتماعی جنبه
ها پیشنهاد کردند که گرچه  های سخت مدیریت دانش مانند فّناوری. باوجوداین، آن به جنبه

هاست کؤه دانؤش و جریؤان دانؤش را  کنندۀ مهمی است، افراد و تعامالم آن فّناوری تسهیل
 کنند. ایجاد می
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نگی درک محققؤان ( درخصوب چگو2181) 1نتایج پژوهش واشیت و کومار و چاندرا
سازمانی، و فنؤی  ؤ دانشگاه از موانع و تسهیالم مدیریت دانش از سه جنبۀ فردی، اجتماعی

سازمانی مؤدیریت دانؤش  ؤ های فردی و اجتماعینیز نشان داد که پژوهشگران بیشتر با جنبه
 های فنی.  درگیر هستند تا جنبه

( درخصؤوب بررسؤی 2188) 2د زمان، نوردین، سوال، ژانوس و نجی زواوی ذکریا، کمرن
گذاری دانش به این نتیجه رسیدند که عواملی چون کمبود خودکارآمدی، کمبود  موانع اشتراک

دهندۀ عوامل ترتیب نشان امکانام فّناوری ا،العاتی و ارتبا،ی و کمبود تشویو سازمانی که به
 شوند.  می گذاری دانش محسوب ترین موانع اشتراک فردی، فنی و سازمانی هستند مهم

( درخصوب بررسی موانع مدیریت دانش نیز نشان داد 2186) 3نتایج پژوهش غفوریان
 اند.   گذاری دانش ترین عوامل اشتراک که عواملی چون حمایت از قوۀ ابتکار، و اعتماد مهم
( درخصوب بررسی موانع 2185) 4 درنهایت، نتایج پژوهش فیجو، ارداز، و لوپز

نش در پورتال کارکنان نشان داد که پورتال کارکنان فرصتی برای سازی مدیریت دا پیاده
 شود.  ها محسوب می توسعۀ مدیریت دانش در سازمان

تؤوان گفؤت موانؤع مختلؤف )فؤردی، سؤازمانی، فرهنگؤی،  بر اساس پیشینۀ مزبؤور می
های دولتؤی و بخؤش  سازی مدیریت دانش در سازمان فرایندی، زیرساختی، و فنی( در پیاده

ها مستلزم شناسایی  ی وجود دارند و استفادۀ ارربخش از مدیریت دانش در سازمانخصوص
های  هاست. بنابراین مقالۀ حاضر درصدد پاسؤ  بؤه پرسؤش موانع و اقدام در جهت رفع آن

 زیر است: 
های توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسانی حؤوزۀ علؤوم انسؤانی دانشؤگاه تبریؤز ؤ چالش

 اند؟ کدام
های توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ علؤوم انسؤانی بر چالش ؤ عوامل مثرر

 اند؟ کدام
 ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
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های توانمندسؤازی دانشؤی سؤرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ علؤوم  ؤ عوامل فردی مثرر بر چالش
 اند؟ انسانی کدام

شناختی مثرر بر چالش های توانمندسازی دانشی سؤرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ  ؤ عوامل روان
 اند؟ علوم انسانی کدام

های توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسانی حؤوزۀ علؤوم  ؤ عوامل سازمانی مثرر بر چالش
 اند؟ انسانی کدام

های توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ علؤوم  ؤ عوامل ارتبا،ی مثرر بر چالش
 اند؟ انسانی کدام

لؤوم های توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ ع ؤ عوامل فرایندی مثرر بر چالش
 اند؟ انسانی کدام

های توانمندسازی دانشی سرمایۀ انسانی حوزۀ  ؤ عوامل نوآوری و فّناوری مثرر بر چالش
 اند؟ علوم انسانی کدام

ؤ تأریرگذارترین چالش توانمندسازی دانشی سؤرمایۀ انسؤانی حؤوزۀ علؤوم انسؤانی چؤه 
عاملی است؟


 تحقیق روش. 2

نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آمؤاری مقالۀ حاضر از نظر هدف کاربردی و از 
های علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری دانشگاه  این مقاله کلیۀ اع ای هیلت علمی دانشکده

رسؤد. از آنجؤا کؤه  تؤن می 216ها در مجمؤو  بؤه  تبریز اعم از زن و مرد است که تعداد آن
دول کرجسؤی و مورگؤان امکان بررسی همۀ اع ای جامعه وجود نداشت، با استفاده از جؤ

 81پرسشؤنامۀ تؤوزیعی، درنهایؤت 828عنوان نمونه انتخاب شدند. از مجمؤو   تن به 828
هؤا  درصد کل نمونه اسؤت عؤودم داده شؤد. ابؤزار گؤردآوری داده 48پرسشنامه که معادل 

سثال بسته و یک سؤثال بؤاز بؤود کؤه از پرسشؤنامۀ  61پرسشنامه بود. این پرسشنامه شامل 
( اسؤتخرا  شؤد و دارای روایؤی 8932زاده ) برفرد، اقدسؤی، البؤدوی، و حسؤنتحقیو رنج

بندی  گیری، تفکیؤك و دسؤته ای وسیلۀ انؤدازه منظور تعیین اعتبار سازه محتوایی الزم بود. به
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های توانمندسازی دانشی از فن تحلیل عاملی بر  گانه مربوط به ارزیابی چالش 61سثاالم 
لی استفاده شد. برای سؤنجش پایؤایی پرسشؤنامه، از آلفؤای های اص اساس تجزیه به مثلفه

. سثاالم پرسشؤنامه 363/1آمده برابر شد با   دست کرونباخ استفاده شد و آلفای کرونباخ به
تا  8ها هر کدام در بازۀ  در قالب ،یف لیکرم )بسیار زیاد تا بسیار کم( ،راحی شده و پاس 

 اند. کدگذاری شده 5
بؤرای تجزیؤه و تحلیؤل  22اس نسؤخۀ  اس پؤی افؤزار اس ها، از نرم پس از گردآوری داده

هؤای توانمندسؤازی دانشؤی از آمؤار  منظور بررسؤی چالش ها اسؤتفاده شؤد. بؤه آماری داده
هؤا از تحلیؤل عامؤل  بنؤدی ایؤن چالش توصیفی )میانگین و انحراف معیار(، و بؤرای مقوله

های توانمندسازی دانشی نیؤز  چالش اکتشافی استفاده شد. برای بررسی تفاوم در میانگین
 از آزمون فریدمن استفاده شد.

 

هایتحقیقیافته.3

گانۀ مربؤوط  61بندی سثاالم  گیری، تفکیك و دسته ای وسیلۀ اندازه عیین اعتبار سازهبرای ت
های اصؤلی  به ارزیابی موانع مدیریت دانش از فن تحلیل عاملی بر اساس تجزیه بؤه مثلفؤه

دست آمد و چون این مقدار از  =  بهKMO1 818/1بو نتایج این آزمون مقدار استفاده شد. ،
ها برای اجرای تحلیل عاملی بسیار مناسؤب اسؤت.  تر است، بنابراین تعداد نمونه /. بزرگ5

تر باشد به همان مقدار پایؤایی  بین صفر تا یك است و هرچه به یك نزدیك KMOزیرا مقدار 
بؤا  995/2643برابؤر  2ر اساس نتایج، مقدار کرویت بارتلتنمونه باالتر است. همچنین ب

دار اسؤت، پؤس  دست آمده است و چون این مقؤدار معنؤی  به P=111/1داری  سطح معنی
درستی انجام شؤده اسؤت و سؤثاالم منؤدر  در هؤر عامؤل همبسؤتگی  ها به تفکیك عامل

 ای باالیی با همدیگر دارند. ریشه
و  36/89ترتیب بؤا  بؤه 3دهد، بیشترین مقدار ویؤژه می( نشان 8های جدول شمارۀ ) داده

درصؤد و بؤا عامؤل  15/23های اول و دوم است. با عامل اول حدود  مربوط به عامل 19/9
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درصد  49/56ها قابل تبیین است و درمجمو   بندی درصد از واریانس کل عامل 92/4دوم 
عامل اصؤلی انجؤام شؤده  سثال با شش 96بندی و تقلیل سثاالم به  از واریانس کل عامل

درصؤد از  51است که معیار مطلوبی اسؤت، زیؤرا در تحلیؤل عؤاملی حؤداقل الزم اسؤت 
 اجرا شده است.  1شده، به روش واریماکس داده واریانس تبیین شود. بارهای عاملی چرخش

 
های علوم انسانی  ههای توانمندسازی استادان حوز  های چالش (. نتایج تحلیل عاملی مربوط به گویه1جدول شمارۀ )

یز  از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبر

ش
چال

عاد 
اب

 ها 

 ها گویه

لی
عام

بار 
یژه 

ر و
قادی

م
یین 

س تب
ریان

وا
 

 شده

یین
د تب

رص
د

 
 شده

(8) 
 

های فّناوری ا،العام  حجم انبوه ا،العام بالاستفاده در سیستم 
(TI ) 

ها و  تمنبود آموزش کافی برای آشنایی اع ای هیلت علمی با سیس
 فرایندهای موجود

 کنندگان یا شرکای بیرون از سازمان خطر آشکارشدن دانش برای تأمین
 ها انتظارام غیرواقعی استادان از فّناوری

 تأخیر در زمان ورود نوآوری به سازمان 
 تأریر تغییرام سریع تکنولوژی در عدم اشتراک دانش 

 (ITوری ا،العام )های فّنا تفاوتی استادان به استفاده از نظام بی

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

 
 
 

36/
89 

 
 
 
 

15/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49/56 

(2) 
 

 کمبود اختیار رسمی برای افراد نوآور 
کمبود پاداش مناسب )پاداش مالی، کاهش ساعت کاری و غیره( برای 

 کنند. کسانی که در امر اشتراک دانش فعالیت می
 گذاری دانش اشتراک یف برای بهوجود فرهنس سازمانی ضع

 ها و اقدامام  ها، سیاست ناسازگاری بین راهبردها، سیستم
منظور پشتیبانی از الزامام  نبود پشتیبان تکنولوژی یکپارچه به

 های مدیریت دانش سیستم
 کمبود تناسب بین نوآوری و فرضیام و باورهای سازمانی 

 تجارب قبلی کننده دربارۀ دانش در کمبود وجود سوابو کمک
انداز، مأموریت و اهداف  عدم تأکید بر مدیریت دانش در چشم

 دانشگاه

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

 
 
 
 

19/9 
 

 
 
 
 

92/4 
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 شده

(9) 
 

 نبود تناسب بین دانش و اهداف مهم دانشگاه
عدم تمایل اع ای هیلت علمی برای اختصاب زمان کافی 

های مادی و  بودن حمایت مبود یا ناکافیدلیل ک گذاری دانش به اشتراک
 معنوی

 دلیل سبک آموزشی هماهنگی ضعیف به
 نبود پست مدیر ارشد دانش در دانشگاه

 های فردی در برقراری ارتبا،ام  بودن مهارم ضعیف

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

55/2 99/5 

(6) 
 

 دور بودن فاصلۀ مکانی جهت اشتراک دانش
 ها ان دانشگاه دربارۀ موفقیت و پوشش ضعفنمایی استاد بزرگ
 عنوان یک تهدید کردن نوآوری به تلقی

 های فردی دلیل تفاوم نبود اشتراک دانش به

882/ 
496/ 
425/ 
534/ 

65/2 88/5  

(5) 
 

 کمبود ظرفیت نگهداری دانش
 کمبود ظرفیت جذب دانش

 دهندۀ دانش کمبود اعتماد به ارائه
 سطح باالی استرس/ ریسک

 د اعتماد به گیرندۀ دانشکمبو
 گذاری دانش اشتراک کمبود انگیزه برای به

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

29/2 45/6  
 

(4) 
 

 آفرینی برای خود تمایل به حفظ مالکیت معنوی و ارزش
 عدم تمایل به کارکردن در کنار یکدیگر در یک گروه

 دادن مالکیت دانش ترس ازدست
 امنیت شغلی خطرافتادن نگرانی از به

491/ 
419/ 
532/ 
521/ 

33/8 85/6  

111  = /sig    8821 df=     818 = /kmo      995/2643 =BTS 
 شناختی ( روان4( فرایندهای مدیریتی؛ و )5( فردی؛ )6( ارتبا،ی؛ )9( سازمانی؛ )2( نوآوری و فّناوری؛ )8)

 

ی توانمندسؤازی دانشؤی ها دهد که یکی از چالش ( نشان می8های جدول شمارۀ ) داده
گیری متغیؤر  شناختی اسؤت. بؤرای انؤدازه های روان های علوم انسانی، چالش استادان حوزه

شناختی توانمندسازی دانشی از چهار گویه استفاده شد، کؤه در ایؤن  های روان درک چالش
دهندۀ درک  نشؤان 21شؤناختی و نمؤرۀ  های روان دهندۀ عدم درک چالش نشان 6زمینه نمرۀ 

شؤؤناختی توسؤؤط اع ؤؤای هیلؤؤت علمؤؤی اسؤؤت. در ایؤؤن زمینؤؤه میؤؤانگین  هؤای روان الشچ
( تمایل به 8اند از:  شناختی عبارم های روان . ابعاد چالش92/81آمده برابر است با  دست به
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( عؤدم تمایؤل بؤه 2، 21/2آفرینؤی بؤرای خؤود بؤا میؤانگین  حفظ مالکیت معنوی و ارزش
دادن مالکیؤت  ( تؤرس ازدسؤت9، 98/2وه با میؤانگین کارکردن در کنار یکدیگر در یک گر

 . 15/2خطرافتادن امنیت شغلی با میانگین  ( نگرانی از به6، و 12/2دانش با میانگین 
هؤای  های توانمندسازی دانشؤی اسؤتادان حوزه های فرایندی یکی دیگر از چالش چالش

ی از هشت گویه استفاده های فرایند گیری متغیر درک چالش است. برای اندازه علوم انسانی
 91هؤای فراینؤدی و نمؤرۀ  دهنؤدۀ عؤدم درک چالش نشؤان 4شد، کؤه در ایؤن زمینؤه نمؤرۀ 

های فرایندی برای هر ع و هیلت علمی حوزۀ علؤوم انسؤانی  دهندۀ درک کامل چالش نشان
هؤای  اسؤت. چالش 54/84آمده در زمینؤۀ درک موانؤع فراینؤدی  دست است، که میانگین به

انؤش بؤا میؤانگین ( کمبود ظرفیت نگهداری د8اند از:  توانمندسازی دانشی استادان عبارم
دهنؤدۀ  ( کمبود اعتمؤاد بؤه ارائه9، 43/2( کمبود ظرفیت جذب دانش با میانگین 2، 16/2

( کمبؤود 6، 31/2( سطح باالی اسؤترس/ ریسؤک بؤا میؤانگین 9، 39/2دانش با میانگین 
گذاری دانش با  اشتراک ( کمبود انگیزه برای به5، و 34/2اعتماد به گیرندۀ دانش با میانگین 

 . 84/2گین میان
هؤای  های علؤوم انسؤانی چالش های توانمندسازی دانشی استادان حوزه از دیگر چالش

های فردی از چهار گویه استفاده شد، که در  گیری متغیر درک چالش فردی است. برای اندازه
دهندۀ درک کامل نشان 21های فردی و نمرۀ  دهندۀ عدم درک چالش نشان 6این زمینه نمرۀ 

آمده در زمینۀ درک  دست ردی برای هر ع و هیلت علمی است، که میانگین بههای ف چالش
( دوربؤودن فاصؤلۀ 8انؤد از:  های فردی مورد نظؤر عبارم است. چالش 13/82موانع فردی 

نمؤایی اسؤتادان دانشؤگاه دربؤارۀ  ( بزرگ2، 93/9منظور اشتراک دانش با میانگین  مکانی به
عنوان یک تهدید بؤا  کردن نوآوری به ( تلقی9، 83/2ها با میانگین  موفقیت و پوشش ضعف

 . 39/2های فردی با میانگین  دلیل تفاوم ( نبود اشتراک دانش به6، و 31/2میانگین 
هؤای علؤوم  های توانمندسؤازی دانشؤی اسؤتادان در حوزه موانع ارتبا،ی یکی از چالش

ریت دانش از پنج گویؤه های ارتبا،ی مدی گیری متغیر درک چالش انسانی است. برای اندازه
 25دهندۀ عؤدم درک موانؤع ارتبؤا،ی و نمؤرۀ  نشؤان 5استفاده شد، که در این زمینؤه نمؤرۀ 

های ارتبا،ی توسط اع ای هیلت علمی است، کؤه در ایؤن زمینؤه  دهندۀ درک چالش نشان
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هؤای ارتبؤا،ی مؤورد نظؤر نیؤز  . ابعؤاد چالش11/82آمده برابؤر اسؤت بؤا  دست میانگین به
( عؤدم 2، 49/2( نبود تناسب بین دانش و اهداف مهم دانشگاه با میؤانگین 8ند از: ا عبارم

گذاری دانؤش  اشؤتراک منظور به تمایل اع ای هیلت علمی برای اختصاب زمان کؤافی بؤه
( همؤاهنگی 9، 29/2های مادی و معنوی با میؤانگین  بودن حمایت دلیل کمبود یا ناکافی به

( نبؤودن پسؤت مؤدیر ارشؤد دانؤش در 6، 88/2یؤانگین دلیل سبک آموزشی با م ضعیف به
های فؤردی در برقؤراری ارتبا،ؤام بؤا  بودن مهارم ( ضعیف5، و 55/2دانشگاه با میانگین 

 . 41/2میانگین 
هؤای  های علؤوم انسؤانی، چالش های توانمندسازی دانشی استادان حوزه یکی از چالش

ع سازمانی مدیریت دانش از هشت گویه گیری متغیر درک موان سازمانی هستند. برای اندازه
 61های سازمانی و نمؤرۀ  دهندۀ عدم درک چالش نشان 1استفاده شد، که در این زمینه نمرۀ 

های سازمانی توسط اع ای هیلت علمی است، که در ایؤن زمینؤه  دهندۀ درک چالش نشان
د نظؤر نیؤز هؤای سؤازمانی مؤور . ابعؤاد چالش 98/81آمده برابؤر اسؤت بؤا  دست میانگین به

( کمبود پؤاداش 2، 13/2( کمبود اختیار رسمی برای افراد نوآور با میانگین 8اند از:  عبارم
برای کسانی کؤه در امؤر 29/2مناسب )پاداش مالی، کاهش ساعت کاری و ...( با میانگین 

( وجؤود فرهنؤس سؤازمانی ضؤعیف در دانشؤگاه بؤرای 9کننؤد،  اشتراک دانش فعالیؤت می
ها،  ( ناسؤؤازگاری بؤؤین راهبردهؤؤا، سیسؤؤتم6، 26/2ی دانؤؤش بؤؤا میؤؤانگین گذار اشؤؤتراک به

منظور  ( نبؤود پشؤتیبان تکنولؤوژی یکپارچؤه بؤه5، 21/2ها و اقدامام با میؤانگین  سیاست
( کمبؤود تناسؤب بؤین 4، 94/2های مدیریت دانش با میانگین  پشتیبانی از الزامام سیستم

کننؤده  ( کمبؤود سؤوابو کمک8، 63/2انگین نوآوری و فرضیام و باورهای سازمانی با میؤ
کیؤد بؤر مؤدیریت دانؤش در 1، و 65/2دربارۀ دانش در تجارب قبلی با میؤانگین  ( عؤدم تأ

 .61/2انداز، مأموریت و اهداف دانشگاه با میانگین  چشم
های علؤوم انسؤانی، موانؤع  های توانمندسازی دانشی استادان حوزه یکی دیگر از چالش

گیری متغیؤر درک موانؤع نؤوآوری و فّنؤاوری مؤدیریت  هستند. برای اندازه نوآوری و فّناوری
هؤای  دهندۀ عدم درک چالش نشان 8دانش از هفت گویه استفاده شد، که در این زمینه نمرۀ 

های نوآوری و فّناوری توسط اع ؤای  دهنده درک چالش نشان 95نوآوری و فّناوری و نمرۀ 
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اسؤت. ابعؤاد   22/83آمده برابؤر بؤا  دسؤت یؤانگین بههیلت علمی است، که در این زمینؤه م
( حجم انبوه ا،العام بالاسؤتفاده 8اند از:  های نوآوری و فّناوری مورد بحث عبارم چالش

( نبؤودن آمؤوزش کؤافی بؤرای 2، 45/2( بؤا میؤانگین ITهای فّناوری ا،العام ) در سیستم
( خطؤر 9، 21/2با میؤانگین ها و فرایندهای موجود  آشنایی اع ای هیلت علمی با سیستم

( 6، 81/9کنندگان یا شؤرکای بیؤرون از سؤازمان بؤا میؤانگین  آشکارشدن دانش برای تأمین
( تأخیر در زمان ورود نوآوری 5، 36/2ها با میانگین انتظارام غیرواقعی استادان از فّناوری

راک دانؤش بؤا ( تأریر تغییرام سریع تکنولوژی در عدم اشؤت4، 48/2به سازمان با میانگین 
( بؤا ITهؤای فّنؤاوری ا،العؤام) تفاوتی استادان به استفاده از نظام ( بی8، و 16/2میانگین 
 .44/2میانگین 

 

یدمن دست های توانمندسازی دانشی به (. آمار توصیفی و رتبۀ چالش2جدول شمارۀ ) یق آزمون فر  آمده از طر

 تبۀ موانعر  حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین فراوانی هاچالش
 66/2 21 6 24/9 82/82 81 فردی
 43/8 21 6 28/9 92/81 81 شناختی روان

 19/6 61 1 38/5 68/81 81 سازمانی
 46/2 25 5 21/6 19/82 81 ارتبا،ی
 98/6 91 4 86/6 45/84 81 فرایندی

 11/5 95 8 38/5 25/83 81 نوآوری و فّناوری

 
هؤای توانمندسؤازی  ای چالش هؤای رتبؤه نگینبرای بررسی معناداربودن تفاوم بؤین میا

 ( آمده است. 9دانشی از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارۀ )
 

 های توانمندسازی دانشی  ای چالش های رتبه داری میانگین (. بررسی معنی9جدول شمارۀ )

 81 تعداد
 186/223 آمارۀ آزمون کای دو فریدمن

 5 درجۀ آزادی
 111/1 معناداریسطح 
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است، بنابراین فرض صؤفر رد  15/1و کمتر از  111/1از آنجا که سطح معناداری برابر 
هؤؤای  ای شؤؤش چؤؤالش مختلؤؤف چالش عبارم دیگؤؤر، بؤؤین میؤؤانگین رتبؤؤه شؤؤود. بؤؤه می

تفاوم معنادار وجود دارد، که در ایؤن  های علوم انسانی توانمندسازی دانشی استادان حوزه
های دوم و  های فردی و ارتبا،ی در رتبه شناختی در رتبۀ اول و چالش وانهای ر زمینه چالش

 ( مشخص شده است.2ها نیز در جدول شمارۀ ) های سایر چالش سوم قرار دارند. رتبه

گیریبحثونتیجه.4

های توانمندسؤازی دانشؤی اسؤتادان  ترین چالش این مقاله با هدف شناسایی و ارزیابی مهم
نسانی در راستای ایجاد تحول در علوم انسانی بؤا بررسؤی مؤوردی نگؤرش های علوم ا حوزه

 های علوم انسانی دانشگاه تبریز ارائه شد. اع ای هیلت علمی حوزه
هؤای علؤوم  های توانمندسازی دانشی اسؤتادان حوزه دهد یکی از چالش نتایج نشان می

داد کؤه عوامؤل  شؤناختی هسؤتند. نتؤایج آزمؤون فریؤدمن نشؤان هؤای روان انسانی، چالش
شناختی نسبت به سایر عوامل در باالترین سطح قرار دارد؛ یعنی اع ای هیلت علمی  روان

شناختی  های روان رسد، چالش اند. به نظر می ها را بیشتر از سایر موارد درک کرده این چالش
گؤر روند؛ یعنی ا شمار می های اساسی توانمندسازی استادان حوزۀ علوم انسانی به از چالش

گاهی نسبت به مزایای پیاده ای  سازی مدیریت دانؤش بؤه مرحلؤه استادان از نظر شناخت و آ
تواننؤد امؤور آموزشؤی و  سازی آن مشارکت داشته باشند بهتر می برسند که بخواهند در پیاده

های تؤاجمیر ریؤاحی و اسؤمعیلی اتؤوئی  پژوهشی خود را مدیریت کنند. این نتایج با یافتؤه
های حسابداری و  بنی بر وجود موانع انگیزشی مدیریت دانش در دانشکده( م823، 8938)

 مالی همسو است.
های توانمندسازی سرمایۀ انسانی هسؤتند کؤه در  های فرایندی یکی دیگر از چالش چالش

ها کؤه در زمینؤۀ کمبودهؤای نگهؤداری  سازی مدیریت دانش مثررند. اگر این چالش امر پیاده
دهنؤده و گیرنؤدۀ دانؤش هسؤتند، بر،ؤرف نشؤوند،  اعتماد به ارائه دانش، جذب دانش، کمبود

های هاشؤمی  تواند به اهداف بنیادی و کارکردی خود برسد. ایؤن نتؤایج بؤا یافتؤه سازمان نمی
کارگیری،  نبودن سطح مدیریت دانش از لحاظ تشؤخیص، تحصؤیل، بؤه ( مبنی ایدئال8913)
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های آدینؤه قهرمؤانی،  علوم انتظامی و نیز با یافتهداری دانش در دانشگاه  اشتراک، توسعه و نگاه
بودن فراینؤدهای مؤدیریت دانؤش در  ( مبنؤی بؤر نامناسؤب49، 8931پور، و عطاپور )  هاشم

، 2113) های رگو، پینهو، پدروسا، پینها، و سونها دانشگاه تبریز همسو است. همچنین با یافته
های نؤرم مؤدیریت دانؤش )افؤراد،  به جنبؤهها محققان بیشتر  زعم آن ( همخوانی دارد که به99

های سخت مدیریت دانش )فّنؤاوری( اهمیؤت  سازمانی( نسبت به جنبه ؤ فرایندهای اجتماعی
( نیز نشان داد که پژوهشگران بیشتر با 8، 2181های واشیشتا، کومار و چاندرا ) دهند. یافته می

 های فنی. تند تا جنبهسازمانی مدیریت دانش درگیر هس ؤ های فردی و اجتماعیجنبه
تؤوان بؤه تلقؤی  هؤای فؤردی می دهند کؤه از چالش سایر نتایج این پژوهش نیز نشان می

های فردی اشؤاره کؤرد. ایؤن دلیل تفاوم عنوان یک تهدید و نبود اشتراک دانش به نوآوری به
رنؤد تواند مانع اشتراک دانش در سازمان شود و افراد سازمان باید بپذی های فردی می تفاوم

تؤوان  گذاری دانش باشد. ایؤن نتؤایج را می اشتراک های فردی نباید مانعی برای به که تفاوم
( ارزیؤابی کؤرد. 823،ب 8938همسو با نتایج پژوهش تاجمیر ریاحی و اسمعیلی اتوئی )

های فردی در درک موانع مدیریت دانش استادان  دهد که ویژگی ها نشان می های آن زیرا یافته
های حسابداری و مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج ایؤن  ن دانشکدهو دانشجویا

( نیز در زمینۀ درک موانع فردی مدیریت دانش و نیز 25، 2186های غفوریان ) مقاله با یافته
سازی  ( در زمینۀ موانع انسانی پیاده8934جو، جعفری، یزدانی، و الوانی ) های رکنی با یافته

 ها همخوانی دارد. در دانشگاهموفو مدیریت دانش 
های  های اساسی توانمندسازی دانشی استادان حوزه موانع ارتبا،ی یکی دیگر از چالش

شوند. عدم تمایل اع ای هیلت علمؤی بؤرای اختصؤاب زمؤان  علوم انسانی محسوب می
هؤای مؤادی و  بودن حمایت دلیل کمبود یؤا ناکؤافی گذاری دانش بهاشتراک منظور به کافی به

دلیل سبک آموزشی، نبود پست مدیر ارشد دانش در دانشؤگاه  عنوی، هماهنگی ضعیف بهم
توانؤؤد چؤؤالش جؤؤدی بؤؤرای  هؤؤای فؤؤردی در برقؤؤراری ارتبا،ؤؤام می بودن مهارم و ضؤؤعیف

زمؤان،  های زواوی ذکریؤا، کمرن سازی مدیریت دانش ایجاد کند. این نتؤایج بؤا یافتؤه پیاده
( درخصوب کمبود امکانام فّناوری ا،العاتی 53، 2188نوردین، سوال، ژانوس و نجید )

 و ارتبا،ی و کمبود تشویو سازمانی همخوانی دارد.
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شؤؤده،  هؤؤای شناسایی بؤؤر اسؤؤاس نتؤؤایج حاصؤؤل از ایؤؤن مقالؤؤه، یکؤؤی دیگؤؤر از چالش
گذاری  اشؤتراک اند. وجود فرهنس سازمانی ضعیف در دانشگاه برای به های سازمانی چالش

کید بر  انداز، مأموریت و اهداف دانشگاه این دیدگاه  مدیریت دانش در چشمدانش و عدم تأ
گذاری دانش قائؤل نیسؤت؛  اشتراک کند که سازمان اهمیتی برای به را در کارکنان تقویت می

سازی مدیریت دانش همکاری نخواهنؤد کؤرد. سؤازمان بایؤد  ها هم در امر پیاده بنابراین آن
هؤا را بیؤان  روشؤنی آن انداز خود به مأموریت و چشمهای سازمانی را شناسایی، و در  چالش

( 95، 8938( و کشاورزی و آخونؤدزاده )25، 2186های غفوریان ) کند. این نتایج با یافته
 عنوان مانع اصلی تسهیم دانش همخوانی دارد.  مبنی بر شناسایی عوامل سازمانی به

توانمندسؤازی دانشؤی  های ایجاد تحول در علوم انسؤانی از منظؤر یکی دیگر از چالش
های نوآوری و فّناوری هسؤتند. حجؤم انبؤوه ا،العؤام  سرمایۀ انسانی در این مقاله چالش

های فّناوری ا،العام و نبود آموزش کافی برای آشنایی اع ای هیلت  بالاستفاده در سیستم
هؤای  تفاوتی استادان نسبت بؤه اسؤتفاده از نظام ها و فرایندهای موجود و بی علمی با سیستم

سازی مؤدیریت دانؤش وقفؤه  تواند در موفقیت سازمان برای پیاده ( میITفّناوری ا،العام )
( مبنی بر وجؤود سؤه 985، 2113ها با نتایج پژوهش ریچتر و درباال ) ایجاد کند. این یافته

 سازی مدیریت دانش همخوانی دارد. مانع فّناوری، سازمانی و انسانی در هنگام پیاده
عنوان  دهد اع ای هیلت علمی مورد بررسی به های این مقاله نشان می فتهکه یا همچنان

بازنمونی از سرمایۀ انسانی حوزۀ علوم انسانی کشؤور در راسؤتای توانمندسؤازی دانشؤی بؤا 
رو  شناختی، سازمانی، ارتبا،ی، فرایندی، نؤوآوری و فّنؤاوری روبؤه های فردی، روان چالش

که تحول در علؤوم انسؤانی بؤا رویکؤرد توانمندسؤازی  توان گفت هستند. بر این اساس، می
هؤؤا در  روسؤؤت و تؤؤا ایؤؤن چالش هؤؤای مزبؤؤور روبه دانشؤؤی سؤؤرمایۀ انسؤؤانی بؤؤا چالش

تؤوان شؤاهد ظهؤور  شده در این زمینه مؤورد توجؤه قؤرار نگیرنؤد نمی های انجام ریزی برنامه
گونه  توان این بنابراین می های علوم انسانی بود. سکانداران توانمند با رویکرد دانشی در حوزه

 های مزبور است. نتیجه گرفت که تحول در علوم انسانی منوط به درنظرداشتن چالش
چؤالش مؤورد  61تؤوان گفؤت از بؤین  در مقیاس خرد نیز بر اساس نتایج این مقالؤه می

کؤه  دارنؤد. چنان  ها اختالف معناداری نسبت به حد متوسؤط بررسی در این راستا تمامی آن
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های راهبؤؤردی  ریزی تؤؤوان بؤؤا برنامؤؤه ها را می هؤؤا و دغدغؤؤه شؤؤود اغلؤؤب چالش هده میمشؤؤا
جانبه مدنظر داشت و در راستای هدف آرمانی ایؤن مقالؤه کؤه همؤان تحؤول در علؤوم  همه

 هاست گام برداشت. انسانی با استفاده از ظرفیت خود استادان این حوزه
 

پیشنهادات
هؤای علؤوم  ی برای همؤۀ اع ؤای هیلؤت علمؤی حوزهافزای های دانش برگزاری کارگاه. 8

ها برای رسیدن به تغییر در  انسانی، با هدف توانمندسازی دانشی و در جهت تغییر نگرش آن
 رفتار

شناختی، سازمانی، ارتبؤا،ی، فراینؤدی، نؤوآوری و  های فردی، روان توجه به چالش. 2
هؤا در راسؤتای ایجؤاد  ن چالشهای علوم انسانی و رفع آ فّناوری اع ای هیلت علمی حوزه

 ها تحول در توانمندسازی دانشی آن
هؤا بؤرای  روزآمدنگهداشتن دانش کارکنان و ایجاد انگیؤزه )مؤادی و معنؤوی( در آن. 9

 های توانمندسازی دانشی. مشارکت در ،رح
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 منابع
(. بررسی تأریر توانمندسازی بر تسؤهیم دانؤش و ،راحؤی مؤدل 8934؛ و مقدسی، فائزه )خرازیان، مریم اخوان

، مدیریر  فینندس زدانمانیتأریر فرهنس سازمانی مشؤارکتی بؤر تسؤهیم دانؤش.  تبیینچندسطحی برای 
85(8 ،)229-218 

هؤای مؤدیریت (. مطالعؤه وضؤعیت زیرسؤاخت8931پور، لیال؛ و عطاپور، هاشم )قهرمانی، علی؛ هاشم آدینه
(، 9)65، رزانینشیره تحقیقات کتابیاری و اطالعهیلت علمی.  اع ایدانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه 

15-49. 

هؤؤای  (. بررسؤؤی عوامؤل بنیؤادی مؤؤدیریت دانؤش در محیط8931معمؤاری، سؤعیده )آراسؤته، حمیدرضؤا؛ و
. 8-89(، 29)9، ای در علددوم انسددانی رشددته فصددلنامه مطالعددات میانای مؤؤوردی. دانشؤؤگاهی: مطالعؤؤه

رهبری سؤازمانی و توانمندسؤازی منؤابع انسؤانی در مؤدل (. 8915مرزبانی، ناصر؛ و سوری، حسن ) زاده بیک
 ، تهران، ایران.المللی میریر  چهارمین کنفیانس بین. راهبردی مدیریت دانش

بندی موانع (. تعیین و اولویت8932آبادی، مژگان )علیصالح؛ و سلطانیپورسراجیان، داریوش؛ اولیاء، محمد
ها و مراکز آموزش عالی مطالعه مؤوردی مثسسؤه آمؤوزش عؤالی امؤام گذاری دانش در دانشگاهبه اشتراک
.96-69(، 96)3، فصلنامه رشی و فناوریجواد) (. 

کننؤده بندی موانؤع و عوامؤل تسؤهیل(. شناسایی و رتبه8938اتوئی، سلمان )ریاحی، حامد؛ و اسمعیلیتاجمیر
داند  مراتبؤی گروهؤی(. های حسؤابداری و مؤالی )رویکؤرد تحلیؤل سلسؤلهمدیریت دانش در دانشکده

 .823-868(، 9)8 ،حسابیاری و حسابیزی میریر 

فناوری ا،العؤام و ارتبا،ؤام بؤر ر بررسی تأری(. 8935د )حمی، قراگوزلوو مریم؛  ،محمد؛ محبوبی ،پورتقی
شنامه پدیدان  و پژونگذاری دانش در فرآیند مدیریت دانش )به ان مام مطالعه موردی(.  موانع به اشتراک

.8163-8186(،6)98 ،میریر  اطالعات

 . تهران : نشر کتابدار.نامفانیم و نریزاخ  میریر  دان :(. 8914زاده، محمد )حسن

سؤازی مؤدیریت دانؤش در (. شناسایی موانع پیؤاده8932سوده ) هاشمی، سیدهزاده، رضوان؛ و ادهمقلیحسین
 .68-53(، 28)4، ن  عالینامه آمودانشگاه: )مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد(. 

سؤازی سیسؤتم مؤدیریت (. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده8913خدایی، فرید؛ و عباسیان، محمد )
.833 -221(، 61)81، فصلنامه میریر  نظامیها. دانش در دانشگاه

 .(. نقشه جامع علمی کشور8931دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )

http://dx.doi.org/10.22059/jomc.2017.58902
http://dx.doi.org/10.22059/jomc.2017.58902
http://dx.doi.org/10.22059/jomc.2017.58902
https://jlib.ut.ac.ir/article_28762.html
https://jlib.ut.ac.ir/article_28762.html
https://jlib.ut.ac.ir/article_28762.html
http://dx.doi.org/10.7508/isih.2011.1011.001
http://dx.doi.org/10.7508/isih.2011.1011.001
http://dx.doi.org/10.7508/isih.2011.1011.001
http://dx.doi.org/10.7508/isih.2011.1011.001
https://www.civilica.com/Paper-IRIMC04-IRIMC04_013.html
https://www.civilica.com/Paper-IRIMC04-IRIMC04_013.html
http://www.roshdefanavari.ir/Article/139305221214311695
http://www.roshdefanavari.ir/Article/139305221214311695
http://www.roshdefanavari.ir/Article/139305221214311695
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=197748
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=197748
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=197748
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2838-fa.html
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2838-fa.html
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2838-fa.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1017802&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://journal.sanjesh.org/article_15076_en.html
http://journal.sanjesh.org/article_15076_en.html
http://jmm.iranjournals.ir/article_3842.html
http://jmm.iranjournals.ir/article_3842.html
https://sccr.ir/Files/6603.pdf
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(. واکؤاوی موانؤع 8934) سیدمهدیالوانی،  حمیدرضا؛ ویزدانی،  محمدباقر؛ ؛ جعفری،سیدمحمدجو، رکنی
. 665-646(، 2)85، نشیره مدیریر  فینندس زدانمانیها.  و مدیریت دانش در دانشگاهسازی موف پیاده

(. شناسؤایی موانؤع مؤدیریت دانؤش بؤرای 8932زاده، محمد )رنجبرفرد، مینا؛ اقدسی، محمد؛ البدوی، امیر؛ و حسن
 . 48-11(، 8)5 ،میریر  فناوری اطالعاتچهار نو  فرایند کسب و کار. 

(. تسهیم دانش بؤین اع ؤای 8931فرد، حسن؛ و ابوالقاسمی، محمود ) سلیمی، قاسم؛ صباغیان، زهرا؛ دانایی
، ای در علدوم انسدانی رشدته مطالعدات میانای.  رشؤته های دانشگاهی؛ نگاهی میان هیلت علمی در محیط

9(29 )86-58 .  

، مهنیزدی فیننیدیی. (. تحول در علوم انسانی موجؤود و مزیتهؤای فراینؤدنگر8932کوچی، ابراهیم ) سلیمی
1(84 ،)865-896. 

واکؤاوی تطؤور سؤازه (.8934) احمدعلیالهی، و خائفحسن؛فرد، داناییاله؛ لطففروزنده،علی؛شیرین،
. 28-54(، 8)81، در علدوم انسدانیای  رشته مطالعات میانای.  رشته توانمندسازی در ایران با رویکرد میان

 

، یعمدوم ینا و کتابخانده یرزدان قدات اطالعیتحق .مدیریت دانش و ارائۀ مدلی نو(. 8935فدائی، غالمرضا )
22(8)، 85-23. 

(. شناسایی ابعؤاد و 8936ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا؛ و بهرنگی، محمدرضا ) کریمی، وجیهه؛ نوه
ررزی در آمون   فصلنامه پژون  و بینامههای مدیریت توسعه علوم انسانی: ارائه یک مدل مفهومی.  مولفه
 .858-843(، 9)28، عالی

(. شناسایی موانع تسهیم دانش در دانشگاه شاهد با استفاده 8938زاده، الهام )حسین؛ و آخوندکشاورزی، علی
 .95-58(، 2)9، انیان میریر  دولتیچشمگیری.  های آماری و تصمیم از تکنیک

مدیریر  های پژوهشؤی. های شناسایی موانع ایجاد دانش در سازمان(. تبیین شاخص8918الله )نوری، روح
 .898-854(، 88)4، فیننس زانمانی

های مدیریت دانش در  (. بررسی زیرساخت8931) آبادی، سعید شریف پور، لیال؛ غائبی، امیر؛ و رضاییهاشم
فصلنامه مطالعات ملدی کتابدیاری و زدانمانینی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.

 .86-11(، 8)29 ،اطالعات

لعات مدیریر  مطا(. ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی. 8913سادام ) هاشمی، صدیقه
 .819-286(، 2)5، نظامی

 

http://dx.doi.org/10.22059/jomc.2017.62527
http://dx.doi.org/10.22059/jomc.2017.62527
http://dx.doi.org/10.22059/jomc.2017.62527
http://dx.doi.org/10.22059/jomc.2017.62527
https://jitm.ut.ac.ir/article_30051_5ab8c9422ef3602a65c5f486d383b128.pdf
https://jitm.ut.ac.ir/article_30051_5ab8c9422ef3602a65c5f486d383b128.pdf
https://doi.org/10.7508/isih.2011.1011.003
https://doi.org/10.7508/isih.2011.1011.003
https://doi.org/10.7508/isih.2011.1011.003
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/984574/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%258
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/984574/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%258
https://doi.org/10.22631/isih.2017.2365.2813
https://doi.org/10.22631/isih.2017.2365.2813
https://doi.org/10.22631/isih.2017.2365.2813
https://doi.org/10.22631/isih.2017.2365.2813
http://publij.ir/article-1-1652-en.html
http://publij.ir/article-1-1652-en.html
http://journal.irphe.ir/article-1-2689-fa.html
http://journal.irphe.ir/article-1-2689-fa.html
http://journal.irphe.ir/article-1-2689-fa.html
http://jpap.sbu.ac.ir/article/view/2826
http://jpap.sbu.ac.ir/article/view/2826
https://jomc.ut.ac.ir/article_22767.html
https://jomc.ut.ac.ir/article_22767.html
http://nastinfo.nlai.ir/article_130.html
http://nastinfo.nlai.ir/article_130.html
http://nastinfo.nlai.ir/article_130.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihyIih-NzkAhWNAxAIHe93AkAQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.noormags.ir%2Fview%2Ffa%2Farticlepage%2F913205%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihyIih-NzkAhWNAxAIHe93AkAQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.noormags.ir%2Fview%2Ffa%2Farticlepage%2F913205%2F%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25
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