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مقدمه

بيان مسأله

سازمانهاي امروزي هم از بي رون و ه م از درون در
معرض فشارهاي سختي قرار دارن د .در اي ن مي ان وج ه
تمايز سازمان ه ا ،ب ي ش دان ش س ازماني ي ا هم ان
دارايي هاي نامشهود آنهاست .دانش سازمان براي افزايش
اثربخشي و بهره وري نيازمند مديريت است (دامغانيان و
همکاران .)4 ،1392سازمانها باي د ق ادر ب ه خل ق و ب ه
کارگيري دانش جديد و بازس ازي دان ش موج ود ب راي
دستيابي به اهداف خ ويش باش ند ر را ک ه س ازمانه ا
امروزه در محيطي کامالً رق ابتي ک ه هم راه ب ا تح و ت
شگفت انگيز است ،بايد اداره ش وند .در رن ين ش رايطي
مديران فرصت رنداني براي کنترل کارکن ان در اختي ار
ندارن د و باي د بيش ترين وق ت و ني روي خ ود را ص رف
شناسايي محيط خارجي و داخلي سازمان کنن د و س اير
وظايف روزمره را ب ر عه ده کارکن ان بگذارن د .کارکن ان
زماني ميتوانند به خوبي از عهده وظايف محول ه برآين د
که از مهارت ،دانش و توانايي زم برخوردار بوده و اهداف
سازمان را به خ وبي بشناس ند .م ديريت دان ش 1اب زاري
است که ميتواند در اين زمينه به کم مديران بش تابد
(نوناکا و همکاران .)54 ،2001
مديريت دانش ايج اد و اداره ي محيط ي اس ت ک ه
تشويق کننده فرايند ساخت ،اعتبار دهي ،ارايه ،پخ ش و
کاربرد دانش براي استفاده و سود رس اني ب ه س ازمان و
مشتريان است (کريم ي م ونقي و همک اران.)94 ،1393
مديريت دانش فرايندي است که به سازمانها جهت پيدا
کردن ،انتخاب ،سازماندهي ،انتشار و انتقال اطالعات مهم
و داشتن مهارتهاي زم براي فعاليت هايي مانن د ح ل
مشکل ،يادگيري پويا ،برنامه ريزي استراتژي و تص ميم
گي ري کم م يکن د (ري دام بارانات ان و س واپراني،
 .)2015بوس  )2004( 2ررخه مديريت دانش را ش امل
فعاليت هاي خل ق ،3ثب ت ،4انتش ار ،5پ ا يش 6و ک اربرد
دانش 7در سازمان ميداند.
بکارگيري م ديريت دان ش در س ازمان ب ه اف زايش
دانش و آگاهيهاي کارکنان و نيز غنيتر شدن محت واي
مشاغل کم زيادي ميکن د و دان ش کارکن ان موج
تس لط حرف هاي آنه ا ب ر س ازمان م يش ود .از طرف ي
بکارگيري مديريت دانش عالوه بر اينکه روي محيط ک ار
تأثير م يگ ذارد ،موج ب ه وج ود آم دن رقاب ت ب ين
سازمانها ميشود و موج توسعه و بهينه سازي عمليات
داخلي سازمانها و کاهش هزينههاي داخلي و تسريع در
انجام کارها ميگردد (رضائي نور و همکاران.)1392 ،

نيروي انساني ماهر و کارآمد يکي از مهمترين ابزارها
براي رسيدن به ه دفه اي س ازمان اس ت زي را ني روي
انس اني نق ش مهم ي در اف زايش و ک اهش به ره وري
سازمان دارد ،يعني اگ ر س ازمان از بيش ترين س رمايه و
بهترين فناوري و امکانات برخوردار گردد اما فاقد ني روي
انساني مولد و با انگي زه باش د ،ب ه ه دف خ ود نخواه د
رسيد .با توجه به اين که نيروي انساني کارآمد ،ش اخ
عمده برتري ي سازمان نسبت ب ه س ازمانه اي ديگ ر
است ،تأکيد بر نيروي انس اني م ؤثر و کارآم د ني ز روب ه
افزايش است (مقارا و همکاران .)2005 ،يکي از مفاهيمي
که در راستاي بالندگي منابع انساني مطرح گرديده ،بحث
توانمندي است .اخيراً دانشمندان با اضافه نمودن رويکرد
روانشناختي ،گستره توانمندي را افزايش داده اند .توماس
و ولتهوس 8معتقدند :توانمن د س ازي روانش ناختي ،9ب ه
عنوان مجموعه اي از حوزه هاي شناختي ،انگيزشي اس ت
که عالوه بر خودکارآمدي ،سه حوزه ديگر را ني ز ش امل
ميشود .اين سه حوزه عبارتند از :احساس خود مخت اري
(حق انتخاب) ،10احساس معني داري 11و احس اس م ؤثر
بودن .12اسپريترز 13نيز ي بعد ديگر را به مفهوم توانمند
سازي اضافه ميکند ک ه ش امل احس اس شايس تگي14و
خودکفايتي است.
ش هرداري ه ا ،ب ه عن وان يک ي از بزرگت رين و
اثرگذارترين سازمانهاي کشور ،تالش دارند با بهره برداري
مؤثر از منابع دانش سازماني خود در جهت تعالي بيش تر
گام بردارند و با تبديل شدن به سازماني دانش مح ور ،از
دانش موجود در س اختار ،فراين دها و خخي ره ي من ابع
انساني خود ،براي دست يابي به رشم ان داز م ورد ن ر
بهره ببرند .ماهيت مأموريت و فعاليتهاي اي ن س ازمانها
به گونهاي است که استفاده مؤثر از دانش فني و تجرب ي،
تأثير قابل توجهي بر عملکرد آنها دارد .از اين رو ،توسعه
و بهره برداري مؤثر از منابع دانشي س ازمان ب ه يک ي از
اهداف راهبردي اين شرکت ها تبديل شده است و ب دين
من ور ب ه پ ژوهش و فن اوري ،م ديريت دان ش و
توانمندسازي کارکنان و غيره در راستاي تحق ق اه داف
سازماني و افزايش بهره وري توجهي ويژه دارند .افزون بر
موارد فوق ،سازمانهاي دولتي و به تب ع آن ش هرداريها،
در فواصل زم اني کوت اه م دت در ار تغيي ر و تح و ت
گسترده در سطح م ديران ارش د م ي ش وند و ب ا رف تن
مديران تمام تجارب آنها هم با آنان ميرود و هيچ س از و
کاري براي خخي ره س ازي تج ارب آنه ا وج ود ن دارد و
ضروي است که در اين زمينه تمهيداتي انديشيده ش ود.
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تغيي رات محيط ي و اف زايش رقاب ت جه اني ،موض وع
توانمندسازي روانش ناختي کارکن ان را در ک انون توج ه
مديران قرار داده است .ر را ک ه س ازمانه ا ب ا داش تن
کارکنان توانمند ،متعهد ،ماهر و با انگيزه ،بهت ر خواهن د
توانست خ ود را ب ا تغيي رات وف ق داده و رقاب ت کنن د.
توانمندسازي روانشناختي ،سالم ترين روش سهيم نمودن
ديگر کارکنان در قدرت است.
اهميت و هدف پژوهش
در حال حاضر ،شهرداري ته ران در وض عيتي ق رار
دارد که نه تنها ضروري است مديران داراي خصوص يات
رهبري شوند بلکه تمام کارمندان هم بايستي روش هايي
را بکارگيرند که خود راهبر باشند و از س وي ديگ ر اي ن
دغدغ ه وج ود دارد ک ه دان ش اف راد توانمن د ،جه ت
بکارگيري دانش آنان و تسهيم دان ش ب ين کارکن ان ب ه
درستي صورت نگيرد .از اين رو ،بررس ي رابط ه اق دامات
مديريت دانش با توانمندسازي روانشناختي منابع انساني،
موضوعي بوده که خهن محقق درگير آن بوده و به دنب ال
پاسخگويي به آن است .لذا مهم ترين سؤالي ک ه در اي ن
تحقيق مطرح ميشود اين است که مديريت دان ش ر ه
تأثيري بر توانمندسازي روانشناختي منابع انساني دارد؟
بنابر آنچه بيان شد ،در اين پژوهش تالش م يش ود
رابطه مديريت دانش بر توانمندسازي روانشناختي من ابع
انساني در شهرداري تهران به گونهاي من م و قاب ل اتک ا
تشريح و بررسي شود که هر ي از ابعاد مديريت دان ش
رگونه و ت ا ر ه مي زان م يتوانن د ب ر توانمن د س ازي
روانش اختي کارکن ان ت أثير داش ته باش ند .در واق ع،
ش هرداريها ب ا تن وع زي اد در مأموري ت ،ب راي تحق ق
برنام هه اي خ ود در م ديريت دان ش ب ه الگ و و نمون ه
سازماني مديريت دانش به عنوان ابزاري س ودمند جه ت
توانمندسازي کارکنان نياز دارد که بخش مهم و کلي دي
در ط رحه اي م ديريت دان ش ،و رابط ه آن ب ا ط رح
توانمندسازي روانشناختي من ابع انس اني در اي ن مقال ه
مورد بررسي قرار ميگيرد.
ادبيات پژوهش
مديريت دانش
امروزه ،دان ش ب ه عن وان منب ع اس تراتژي مزي ت
رقابتي در اقتصاد در ن ر گرفت ه ش ده اس ت .نيازه اي
مشتري به طور مداوم در حال تغيير اس ت و س ازمانه ا
بايد اين شرايط را بپذيرند .براي پايدار ماندن در مح يط
بسيار رقابتي امروز ،سازمانها بايد دانش جديد را ايج اد،

توزي ع و آن را ب ه محص و ت و خ دمات تب ديل کنن د
(س ا جقه و همک اران .)2013 ،در دني اي کس وک ار
امروز ،سازمان ها روي مديريت دانش ب ه عن وان پ ارامتر
تعيين کننده اصلي شان براي موفقيت تمرک ز م يکنن د
(اويي.)2014 ،
محققان اغل مديريت دانش را به عنوان ي فرايند
سيستماتي شامل رندين مرحله به حساب م يآورن د.
مديريت دانش مجموعه اي از فرايندهايي است که ايجاد،
انتشار و استفاده از دانش را کنترل مي کنند (دابيتزک ي،
 .)2011مديران تالش مينمايند از طريق مديريت دانش،
دانش انباشته در خهن اعضاي سازمان را استخراج نموده
و آن را در ميان تمام افراد تسهيم نمايند .در اي ن حال ت
دانش خخيره شده در سيستم ،تبديل به ي منب ع قاب ل
استفاده دائم ي گش ته و مزي ت رق ابتي جه ت س ازمان
فراهم مينمايد (هيوسمن .)2006 ،مدلهاي مختلف ي از
مديريت دانش توسط محققان ارائه شده اند که هر ي از
آنها به جنبههاي مختلفي از دانش اشاره دارند .بر اس اس
مطالعات بوس ( )2004مديريت دانش ش امل پ نج بع د
زير م ي باش د :ايج اد دان ش ،15ثب ت دان ش ،16پ ا يش
دانش ،17انتشاردانش ،18کاربرد دانش .19سازماني ک ه ب ه
خوبي پنج بعد فرايند م ديريت دان ش را م ديريت کن د،
سازماني دانش محور يا دانشي است (مهرارا و همک اران،
 .)2012در ادامه به توض يح ه ر ي از ابع اد م ديريت
دانش پرداخته ميشود:
-1ايج اد دان ش :س ازمانه ا در قال عملک رده ا و
فعاليتهاي سازماني ،دانش را ايج اد و از آن اس تفاده
ميکنند .سازمانها نياز دارند که به ارزش سرمايههاي
عقالني خ ود پ ي برن د و اهمي ت دان ش مرب وب ب ه
سيستم هاي ب ازخورد و ارزي ابي کارکن ان س ازمان را
مورد توجه قرار دهند و بر مشارکت کارکنان در فرايند
ايجاد دانش نيز تأکيد نمايند (بوس.)2004 ،
 -2ثبت دانش :دانشي که ايجاد شده اس ت نيازمن د آن
است که به شکل اوليه اش در پايگ اهه اي اطالع اتي
خخيره شود .بس ياري از س ازمانه ا از ان واع مختل ف
منابع جهت ضبط و نگهداري دانش استفاده ميکنن د
(بوس.)2004 ،
 -3پا يش دانش :دانش جدي د باي د در زمين هاي ق رار
گيرد که عملي شود .جايي که بينشهاي بشر يا دانش
ضمني ضبط شده ،همراه با دانش صريح اصالح گ ردد
(بوس.)2004 ،
 -4انتشار دانش :دانش باي د در دس ترس ه ر کس ي در
سازمان قرار گيرد تا در هر زمان و مکاني که نياز دارد
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مورد استفاده قرار دهد .در واقع ،انتشار دان ش ،اش اره
به فعاليتهايي دارد که در ارتباب با جري ان دان ش از
ي بخش يا ي نفر به بخش يا نف ر ديگ ر را ش امل
مي ش ود (گول د و همک اران .)2011 ،ف ن آوريه اي
جديد مانند کارهاي گروهي ،اينترنت ،اينترانت و ديگر
فن آوري ها به انتشار دان ش کم م يکن د (ب وس،
.)2004
 -5کاربرد دانش :به طور کل ي دان ش س ازماني باي د در
جهت محصو ت ،خدمات و فراين د س ازمان ب ه ک ار
گرفته شود .کاربرد دانش به معناي به کارگيري دانش
در حوزههاي مختلف کاري به من ور افزايش اثربخشي
و بهره وري در سازمان ميباشد (ل ين و ل ي.)2005 ،
اگر سازماني نتواند به راحتي شکل صحيح دانش را در
جاي مناس آن مشخ نمايد در عرصه هاي رق ابتي
با مشکل مواجه خواهد شد (بوس.)2004 ،
توانمندسازي روانشناختي کارکنان
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واژه توانمندس ازي در فرهن غ لغ ت آکس فورد
«قدرتمند شدن»« ،مجوز دادن»« ،ارائه ق درت»« ،توان ا
شدن» معنا شده است (مدهوشي و نورنژاد ونوش،1392
 .)91توانمن د س ازي از ن ر ک انگر وک اننگو)1998( 20
عبارت است از «:فرايند اف زايش احس اس شايس تگي در
کارکنان از طريق شناسايي و حذف شرايطي ک ه موج
ناتواني آنان ش ده اس ت» .توم اس و ولته وس (،)1990
توانمندسازي روانش ناختي را ح التي روان ي و فراين دي
انگيزشي جهت انجام فعالي ته اي ک ار ،ب ه ط ور خات ي
معرفي نمودند.
ابع اد توانمندس ازي روانش ناختي کارکن ان در اي ن
تحقيق شامل پنج بعد (احس اس معن ي داري ،احس اس
شايستگي ،احساس خود مختاري ،احساس م ؤثر ب ودن،
احساس داشتن اعتماد)21مي باشند و اين ابعاد گرايش ات
نسبت به فعاليتهاي شغل را تسهيل مينماي د (وي تن و
کامرون.)1998 ،
22
احس اس معن ي داري :اپلب ام وه انگر ()1998
احساس معني داري را فرصتي ميدانند ک ه در آن اف راد
احساس ميکنند که اهداف ش غلي مه م و ب ا ارزش ي را
دنبال مي کنند .فعاليتهايي که معنادار مي باشند ،ن وعي
احساس هدفمند بودن ،هيجان يا مأموري ت ب راي اف راد
ايجاد ميکند و به جاي از بين بردن نيرو و اشتياق اف راد
منبعي از نيرو و اشتياق نيز براي آن ان ف راهم م يکنن د
(توماس و ولتوس.)1990 ،

احس اس شايس تگي :احس اس شايس تگي ب ه ب اور
شخصي افراد نسبت به توانايي (ظرفيت) خود براي انجام
کامل کار ،اشاره دارد (سيارو و گکوريزش .)2014 ،وقتي
افراد توانمند مي شوند احساس شايس تگي م يکنن د ي ا
احساس ميکنند ک ه قابلي ت و تبح ر زم ب راي انج ام
موفقيت آميز کاري را دارند (آميچاي همکاران.)2008 ،
احس اس خودمخت اري :احس اس خودمخت اري ي ا
داشتن حق انتخ اب ب ه معن ي آزادي عم ل و اس تقالل
کارکنان در تعيين فعاليتهاي زم ب راي انج ام وظ ايف
ش غلي خ ود و زيردس تان اس ت (س يارو و گک وريزش،
.)2014
احساس مؤثر بودن :احس اس م ؤثر ب ودن درج هاي
است که فرد ميتواند بر نت ايج و پيام ده اي راهب ردي،
اداري و عملياتي شغلي اثر بگذارد (سيارو و گک وريزش،
.)2014
احس اس داش تن اعتم اد :اف راد توانمن د احس اس
مي کنند که با آنان منصفانه و صادقانه رفتار خواهد ش د.
آنها اطمينان دارند که صاحبان قدرت با آنان بي طرفان ه
رفتار خواهند کرد (وتن و کامرون .)2011 ،به بيان ديگر،
اين اعتماد به معني داشتن احساس امنيت شخصي است
(توحيدي و جابري.)2012 ،
مدل مفهومي تحقيق
در اين تحقيق به بررس ي رابط ه اق دامات م ديريت
دان ش و توانمندس ازي روانش ناختي کارکن ان پرداخت ه
ميشود .متغير مستقل تحقيق م ديريت دان ش و متغي ر
وابسته شامل توانمندس ازي روانش ناختي من ابع انس اني
ميباشد.
مولفهه اي متغي ر م ديريت دان ش در اي ن تحقي ق
عبارتنداز :ايجاد دانش ،ثبت دانش ،پا يش دانش ،انتشار
دانش ،کاربرد دانش .مؤلفههاي توانمندسازي روانشناختي
منابع انساني عبارتن د از :احس اس شايس تگي ،احس اس
معني داري ،احساس مؤثر بودن ،احس اس خودمخت اري،
احساس داشتن اعتماد.
مدل مفهومي تحقيق حاضر ،حاص ل مطالع ه مب اني
ن ري تحقيق و شناس ايي م دله اي موج ود در زمين ه
تحقيق از جمله م دل ه اي حس ني و ش يخ اس ماعيلي،
2016؛ اميرخاني و حي دري2015 ،؛ پوراس دي و ف رو ،
2015؛ کالج اهي و جه اني 2015 ،ص ادقي و ديگ ران،
 ،2013احم دي و ديگ ران ،2012 ،س الجقه وديگ ران،
 ،2013کينغ و ديگران ،2008 ،هسيا و ديگران،2006 ،
بوس ،2004 ،بات ،2001 ،علوي و ليدنر ،2001 ،شاکري

بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند سازي روانشناختی منابع انسانی در شهرداري تهران

از شناس ايي م دله اي
و ديگران 1389 ،است که پ
تحقيق ،ابعاد و شاخ هاي م دل رابط ه ب ين م ديريت
دانش و توانمندسازي روانشناختي کارکن ان ،اس تخراج و
سپ با بررسي ،نقد و اصالح شاخ هاي موجود ،نکات
برجسته مورد توجه محقق قرارگرفت ،سپ شاخ هاي
مدل انتخاب شدند .همچنين ابعاد و شاخ هاي انتخاب
شده توسط خبرگان مورد بررسي قرار گرفت و از ديد اين
افراد به عنوان ابعاد و شاخ هاي مدل انتخاب شد.
فرضيههاي تحقيق
فرضيه اصلي تحقيق :اقدامات مديريت دان ش ب ر
توانمندسازي روانشناختي منابع انساني اثرگذار است.
فرضيههاي فرعي تحقيق
 -1اقدامات مديريت دانش بر بعد شايستگي
توانمندسازي روانشناختي منابع انساني اثرگذار است.
 -2اقدامات مديريت دانش بر بعد خودمختاري (حق
انتخاب) توانمندسازي روانشناختي منابع انساني
اثرگذار است.
 -3اقدامات مديريت دانش بر بعد معني دار بودن
توانمندسازي روانشناختي منابع انساني اثرگذار است.
 -4اقدامات مديريت دانش بر بعد تأثيرگذار بودن
توانمندسازي روانشناختي منابع انساني اثرگذار است.



پيشينه تحقيق
الف) پژوهشهاي داخلي
نتايج تحقيق حسني و ش يخ اس ماعيلي ( )2016ب ا
عنوان مديريت دانش و توانمندسازي کارکنان مؤسس ات
آموزش عالي نشان دادند که ارتب اب مبب ت و معن اداري
بين مديريت دانش و توانمندسازي کارکنان وج ود دارد.
مديريت دانش ،جنبههاي توانمندي کارکن ان مؤسس ات
آموزش عالي را پيش بيني ميکند.
کالجاهي و جهاني ( )2015در تحقيق خود با عنوان
تأثير مديريت دان ش روي توانمندس ازي اس اتيد تربي ت
بدني دانشگاه شمال غرب تهران نشان دادند ک ه ارتب اب
معني داري ب ين ابع اد م ديريت دان ش و توانمندس ازي
وجود دارد .همچن ين نت ايج نش ان داد ک ه بع د ک اربرد
دانش ،ت أثير مببت ي روي توانمندس ازي دارد .ام ا ابع اد
ايجاد دانش ،تسهيم دانش و حف دان ش ت أثير معن ي
داري روي توانمندسازي ندارند.
خان شريفان و همکاران ( )2015در پژوهش خود با
عنوان بررسي ارتباب بين مديريت دانش و توانمندس ازي
کارکنان سازمان آموزش و پرورش ش هر بجن ورد نش ان
دادند که بين م ديريت دان ش و توانمندس ازي کارکن ان
ارتباب معني داري وجود دارد.













 -5اقدامات مديريت دانش بر بعد احساس اعتماد
توانمندسازي روانشناختي منابع انساني اثرگذار است.

 






















شکل ( :)1مدل مفهومي تحقيق برگرفته از مدلهاي (حسني و شيخ اسماعيلي2016 ،؛ اميرخاني و حيدري2015 ،؛
پوراسدي و فرو 2015 ،؛ کالجاهي و جهاني ،2015 ،صادقي و ديگران ،2013 ،احمدي و ديگران ،2012 ،سالجقه
وديگران ،2013 ،کينغ و ديگران ،2008 ،هسيا و ديگران ،2006 ،بوس ،2004 ،بات ،2001 ،علوي و ليدنر،2001 ،
شاکري و ديگران ،1389 ،خاکي)1389 ،
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نتايج تحقيق شاه حسيني و پيري ( )2015با عن وان
نقش مديريت دانش در توانمندسازي کارکنان اداره ک ل
آموزش و پرورش استان آخربايجان غرب ي نش ان داد ک ه
ارتب اب معن ي دار و مببت ي ب ين ابع اد توانمندس ازي
کارکنان و مديريت دانش وجود دارد.
غفاري و ديگران ( )2014در تحقيق خود ب ا عن وان
ارتب اب ب ين توانمندس ازي روانش ناختي و ي ادگيري
سازماني ميان کارکنان سازمان آموزش و پرورش اس تان
ک رج نش ان داد ک ه ک ه ب ين عوام ل توانمن د س ازي
روانش ناختي ،شايس تگي ،خ ود تعيين ي و معن ي داري
بيشترين قدرت را ب راي پ يش بين ي ظرفي ت ي ادگيري
سازماني دارد.
صادقي و حسني ( )2013در پژوهش خود با عن وان
ارتباب بين مديريت دان ش و توانمندس ازي کارکن ان در
س ازمان ورزش و جوان ان اي ران نش ان داد ک ه ارتب اب
معناداري بين همه جنب هه اي م ديريت دان ش و ابع اد
توانمندسازي کارکنان وجود دارد .به ه ر ح ال م ديريت
دانش ،جنبه هاي توانمندسازي کارکن ان را پ يش بين ي
ميکند.
نتايج تحقيقات احمدي و همکاران ( )2012با عنوان
م دل س اختاري رابط ه توانمندس ازي روانش ناختي و
مديريت دانش ( مورد مطالعه :سازمان ت أمين اجتم اعي
اردبي ل در اي ران) نش ان داد ک ه ب ين توانمندس ازي
روانشناختي و فعاليتهاي خل ق دان ش و ج ذب دان ش
ارتباب معني داري وجود ن دارد .همچن ين نت ايج نش ان
ميدهد که ب ين توانمندس ازي روانش ناختي کارکن ان و
فعاليتهاي انتقال دانش ،سازماندهي دانش و بک ارگيري
دانش ارتباب مستقيم و معني داري وجود دارد.
عسگري و همکاران ( )1392تحقيق ي تح ت عن وان
تأثير توانمند سازي روانشناختي بر توسعه ظرفيت خل ق
دانش در سازمان انجام داده اند .نتايج پژوهش بي انگر آن
است که همه ابعاد توانمندسازي روانشناختي بر ظرفي ت
خلق دانش در سازمان تأثيري معنادار و مببت دارند .ب ر
اين مبنا پيش نهادهايي ب ه م ديران و پژوهش گران ارائ ه
ميشود.
رضائي نور و همکاران ( )1392تحقيق تح ت عن وان
بررسي تأثير فرايندهاي مديريت دانش ب ر توانمندس ازي
کارکنان سازمان تأمين اجتم اعي اس تان اردبي ل انج ام
داده اند .نتايج تحقيق نشان داد که بين مديريت دانش و
توانمندسازي کارکنان رابطه معني داري وجود دارد.
سالجقه و همکاران ( )1392پژوهشي تحت عن وان
تحليل توانمندسازي روانشناختي کارکنان و رابطه آن ب ا

مديريت دانش انجام داده اند .نتايج تحقيق نشان داد ک ه
بين توانمندسازي روانشناختي و مؤلفههاي آن با مديريت
دانش رابطه معني داري وجود دارد.
مدهوشي و نورنژاد ون وش ( )1392تحقيق ي تح ت
عن وان ت أثير توانمندس ازهاي م ديريت دان ش روي
توانمندي کارکنان شرکتهاي کور و متوسط :با نقش
ميانجي فراين د م ديريت دان ش انج ام داده ان د .نت ايج
تحقيق نشان داد که در شرکته اي کور و متوس ط
ش رق اس تان مازن دران ،مي زان ت أثير مس تقيم
توانمندسازهاي مديريت دان ش برتوانمن دي کارکن ان و
تأثير غير مستقيم آن به واسطه فراين د م ديريت دان ش
معنادار ميباش د .همچن ين فراين د م ديريت دان ش ب ر
توانمندي کارکنان و توانمندسازهاي م ديريت دان ش ب ر
فرايند مديريت دانش تأثير مستقيم و معنادار دارند.
قرباني زاده و خالقي نيا ()1388تحقيقي تحت عنوان
نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي کارکنان انجام
داده اند .نتايج تحقيق بيان گر وجود رابطه معني دار بين
متغيرهاي پژوهشي است .به اين معني ک ه ب ين انتق ال
دانش ضمني از ي س و و توان ايي کارکن ان در تص ميم
گيري ،پذيرش مسووليت تصميم گيري از سوي کارکنان،
دسترسي کارکنان به ابزارهاي مرتبط با تصميم گي ري و
اجرا و در نهايت ،پذيرش مسووليت پي آمدهاي تص ميم
از سوي کارکنان از ديگر سو ،رابطه مبب ت ومعن ي داري
وجود دارد.
ب) پژوهشهاي خارجي
( )2014در تحقيق خ ود ب ا
اسيا رو و گکورزي
عنوان آيا کارکنان توانمند ،دانش را جذب ميکنند؟ ي
بررسي تجربي از تأثير ابعاد توانمند س ازي روانش ناختي
روي ظرفيت جذب ،نشان داد که هر رهار بع د توانمن د
سازي روانشناختي تأثير قوي روي ظرفيت جذب دان ش
دارد.
24
تس نغ ( )2014تحقيق ي تح ت عن وان ت أثير
توانمندي هاي مديريت دانش و م ديريت ارتب اب ت أمين
کنن ده روي عملک رد ش رکت انج ام داده اس ت .نت ايج
تحقيق نشان داد که توانمنديهاي م ديريت دان ش روي
عملکرد شرکت تأثير مببت دارد .در ح الي ک ه م ديريت
ارتباب با تأمين کننده گان ،متغير جزئي مداخله گر ب ين
توانمنديهاي مديريت دانش و عملکرد شرکت است.
باداح )2012( 25پژوهشي تحت عن وان ارتب اب ب ين
فرايندهاي مديريت دانش و مديريت اجراي ي ب ا بررس ي
کارکنان وزارت آموزش عالي و پژوهشه اي علم ي اردن
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انجام داده است .نتايج تحقيق نشان داد که درجه تکني
مديريت دانش ،همچنين ميزان توانمند س ازي کارکن ان
با بود .به عالوه ،ارتباب مهم و معني داري ب ين فراين د
مديريت دانش و توانمند سازي کارکنان وجود دارد.
اوزبب و کيليکارلن توپولو )2011( 26تحقيقي تحت
عنوان رفتار تسهيم دانش کارکنان توانمند انجام داده اند.
نتايج تحقيق نشان داد که که توانمندسازي روانش ناختي
روي رفتار تسهيم دانش تأثير گذار است.
دان هام و برت )2011( 27در تحقيق خود ب ا عن وان
حاف ه سازماني و توانمندي بيان م يکنن د ک ه ارتب اب
معني داري بين حاف ه سازماني و تقاض ا ب راي تس هيم
دانش و توانمندي وجود دارد.
مله م )2004( 28پژوهش ي تح ت عن وان س وابق
توانمندسازي کارکنان در ارتباب ب ا مش تري انج ام داده
است .نتايج تحقيق نشان داد که اعتماد ،ارتباطات ،دانش
و مه ارته اي کارکن ان ت أثير مس تقيم و ق وي روي
توانمندي آنها دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از ن ر هدف ،کاربردي -توسعهاي و از
ن ر نح وه گ ردآوري دادهه ا ،توص يفي – همبس تگي
ميباشد .متغيرهاي پژوهش عبارتند از :م ديريت دان ش،
توانمندس ازي روانش ناختي .جامع ه آم اري پ ژوهش،
کارکنان ستادي شهرداري ته ران ب ه تع داد  5480نف ر
است .در اين تحقيق براي انتخاب حجم نمونه از فرم ول
کوکران (درص د اطمين ان براب ر ب ا  95درص د و مي زان
خطاي تعميم برابر با  )0/50استفاده شده اس ت و تع داد
 359نفر به روش تصادفي ساده با توجه به جامعه آماري
مورد ن ر ،انتخاب شدهاند .ابزار گردآوري اطالعات در اين
پژوهش ،پرسشنامههاي استاندارد اقدامات مديريت دانش
خاکي ( )1390و توانمندسازي روانشناختي منابع انساني
وتن و کمرون ( )1998است .روايي و پايايي پرسشنامهها
با توجه به استاندارد بون آنها محرز بود ولي با اي ن ح ال
در مورد روايي از خبرگان در اين زمينه ن ر خواهي ش د
که صحت و روايي پرسشنامهه ا را تأيي د نمودن د .ب راي
بررسي پايايي پرسشنامهها نيز از ضري آلف اي کرونب ا
استفاده شد که به ترتي برابر است ب ا.0/795 ،0/903 :
تجزيه وتحليلهاي آماري در اين پژوهش ب ه دو ص ورت
تحليل توصيفي و تحليل استنباطي بوده و براي تجزي ه و

تحليل دادهها ن رمافزاره اي  S. P. S. Sو LISRELب ه
کار برده شدهاند.
يافتههاي پژوهش
يافته هاي متغيرهاي جمعيت شناختي به شرح خي ل
ميباشد:
مجموع نمونه تحقيق  359نفر ب وده اس ت .در اي ن
ميان 12/8درصد کارکنان (  46نفر) در طبقه سني ب ين
 20تا  30سال 71/3 ،درصد ( 256نفر) در طبق ه س ني
بين  30تا  40سال 13/6 ،درصد (49نفر) در طبقه سني
بين  40تا  50سال 2/2 ،درصد ( 8نفر) در طبق ه س ني
ب ا تر از  50ب وده ان د 83 .درص د ( 298نف ر) م رد و
 14/226درصد ( 51نفر) ني ز زن ب وده ان د 2/8 .درص د
( 10نفر) نيز بدون پاسخ بوده اند .از ميان مجموع نمون ه
مورد مطالعه در اين پژوهش 15/6 ،درصد (  56نف ر) ت ا
فوق ديپلم 42/1 ،درص د ( 151نف ر) کارشناس ي36/5 ،
درصد (131نفر) کارشناسي ارشد و  5/8درصد (  21نفر)
دکترا و با تر بوده اند .همچنين  29/8درصد ( 107نف ر)
رسمي 62/1 ،درصد ( 223نف ر) ق راردادي 3/1 ،درص د
( 11نفر) ساعتي 5 ،درص د ( 18نف ر) مش اور ب وده ان د.
 24/8درصد ( 89نفر) کارمند 58/8 ،درص د ( 211نف ر)
کارش ناس14/2 ،درص د ( )51سرپرس ت رئ ي 2 /2 ،
درصد ( 8نفر) مدير  /معاون بوده اند.
همچنين سطح معن اداري رواب ط ب ين متغيره ا در
شکل  2تشريح ش ده و س اير مق ادير م دل پ ژوهش در
جدول  1مشاهده مي شود .با توجه ب ه ج دول  1نتيج ه
تحليل فرضيه اصلي تحقيق با استفاده از نتايج مدل يابي
معاد ت ساختاري به شرح زير است:
فرضيه اصلي تحقيق :اقدامات مديريت دان ش ب ر
توانمند سازي روانشناختي منابع انساني اثرگذار است.
با توجه به برآورد استاندارد متغير اق دامات م ديريت
دانش بر توانمندسازي روانشناختي منابع انساني ک ه 86
 0/ميباشد و مقادير  T= 22/74و ،R2= 0/ 83م يت وان
نتيج ه گرف ت در س طح اطمين ان  ،P<0.01اق دامات
مديريت دانش بر توانمندسازي روانشناختي منابع انساني
ت أثير معن اداري دارد .بن ابراين فرض يه تحقي ق تأيي د
ميگردد.
سال هشتم
شماره بيستم و پنجم
بهار 1395
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شکل ( :)2مدل ساختاري نهايي تحقيق در حالت تخمين استاندارد










 


























شکل ( :)3مدل ساختاري نهايي تحقيق در حالت معناداري
جدول ( :)1مقادير مدل پژوهش
روابط مفاهيم با شاخ ها در مدل

مقدار استانداردشده
( ندا)

خطاي
استاندارد

سطح
معناداري

مقدار واريان
تبيين شده

سطح
اطمينان

نتيجه

اقدامات مديريت دانش بر توانمند سازي
روانشناختي منابع انساني شهرداري
تهران اثرگذار است.

0 / 86

0 / 13

22 / 74

0 / 83

P<0. 01

تاييد فرضيه

برازش مدل
در مدل يابي معاد ت ساختاري هنگامي ميتوان ب ه
برآوردهاي مدل اعتماد کرد که مدل داراي برازش ک افي
باشد .شاخ هاي برازش مدل پژوهش به صورت جدول
شماره  2ميباشد.

تمامي شاخ هاي برازش به كار رفته نشان ميدهد
كه اين مدل داراي برازش خوبي اس ت .بن ابراين نتيج ه
ميگيريم که مدل تحقيق توانايي با يي در اندازه گي ري
متغيرهاي اصلي تحقيق دارد .با توجه به استاندارد ب ودن
مدل ،يافتههاي ليزرل قابليت اعتماد را دارد.

جدول ( :)2شاخ هاي برازش مدل نهايي
عنوان شاخص

دامنه مورد قبول

مقدار

نتيجه

X2/df

X2/df ≤3

2/42

تأييد مدل

RMSEA

RMSEA<0. 09

0/002

تأييد مدل

GFI

سال هشتم
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0/91

تأييد مدل
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AGFI

AGFI>0. 85

0/85

تأييد مدل

CFI

CFI>0. 90

0/90

تأييد مدل

IFI

IFI>0. 90

0/90

تأييد مدل

بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند سازي روانشناختی منابع انسانی در شهرداري تهران

جدول ( :)3تحليل رگرسيون اقدامات مديريت دانش بر ابعاد توانمندسازي روانشناختي
مقدار Fمشاهده شده سطح معناداري ضريب بتا واريانس تبيين شده
رگرسيون اقدامات مديريت دانش بر بعد شايستگي
توانمندسازي روانشناختي

470/847

0/001

0/754

0/569

رگرسيون اقدامات مديريت دانش بر بعد خودمختاري
توانمندسازي روانشناختي

436/913

0/001

0/742

0/55

رگرسيون اقدامات مديريت دانش بر بعد معني داري
توانمندسازي روانشناختي

349/359

0/001

0/703

0/495

رگرسيون اقدامات مديريت دانش بر بعد مؤثر بودن
توانمندسازي روانشناختي

526/761

0/001

0/772

0/596

رگرسيون اقدامات مديريت دانش بر بعد اعتماد
توانمندسازي روانشناختي

583/198

0/001

0/788

0/62

آزمون فرضيات فرعي تحقيق
جهت بررسي فرض يات فرع ي تحقي ق از رگرس يون
ت متغيره استفاده شده است ،ک ه نت ايج آن در ج دول
شماره  3بيان شده است.
با توج ه ب ه مي زان معن اداري در س طح  0/001ب ا
احتمال  99درصد تم امي فرض يه ه اي پ ژوهش تأيي د
م يگردن د .يعن ي اق دامات م ديريت دان ش ب ر ابع اد
شايستگي ،معني داري ،موثر بودن ،خودمختاري و اعتماد
توانمندسازي روانش ناختي م وثر اس ت .در ب ين مق ادير
ضراي بتا ،مشاهده مي شود که مولفه اعتماد ب ا ض ري
بتاي  0/788بيشترين ميزان را دارا م يباش د .همچن ين
ميزان ضري تبيين مولفه اعتم اد بي انگر آن اس ت ک ه
 0/62درص د از واري ان متغي ر وابس ته (بع د اعتم اد
توانمندس ازي روانش ناختي) توس ط متغي ر مس تقل
(اقدامات مديريت دانش) تبيين ميشود.
در نهايت براي بررسي وضعيت متغيره اي م ديريت
دانش و توانمندس ازي روانش ناختي از آزم ون ت ي ت
نمونهاي استفاده شده است که نتايج آن در جدول شماره
 4بيان شده است.
با توجه به سطح معناداري مشاهده ميش ود متغي ر
مديريت دانش داراي تفاوت معن اداري ب ا ح د متوس ط
(عدد  )3ميباشد .با مشاهده ميانگين اين متغير ميتوان
رنين بيان کرد که وضعيت مديريت دانش از ن ر نمون ه
تحقيق در سازمان م ورد بررس ي در ح د مناس بي ق رار
ندارد .براي متغير توانمندسازي روانشناختي با توج ه ب ه

سطح معناداري ميتوان رنين بيان کرد که وضعيت اين
متغير در حد متوسطي قرار دارد ،ر را ک ه ب ا تر ب ودن
ميانگين اين متغير از حد متوسط به ميزان قابل ت وجهي
نمي باشد و ميتوان آن را در حد متوسط در ن ر گرفت.
نتيجه گيري و پيشنهادات
فرضيه اصلي :اقدامات مديريت دانش بر توانمند س ازي
روانشناختي منابع انساني اثرگذار است.
نتيجه ب ه دس ت آم ده از تجزي ه و تحلي ل دادهه ا
نمايانگر وجود تأثير اقدامات مديريت دان ش ب ر توانمن د
سازي روانشناختي منابع انساني با شدت  0/88ميباش د.
نتايج اين تحقيق با پژوهش ه اي رض ائي ن ور و ممش ي
( ،)1392مدهوشي و نورنژاد ونوش ( ،)1392س الجقه و
همک اران ( ،)1392عس گري و همک اران (،)1392
کالجاهي و جه اني ( ،)2015خ ان ش ريفان و همک اران
( ،)2015صادقي و حسني ( ،)2013احمدي و همک اران
( ،)2012بداح ( )2012همراستا مي باش د .ب ا توج ه ب ه
نتايج تحقيق پيشنهاد ميشود:
 تأثير بسيار با ي مديريت دانش بر توانمندسازيکارکنان (شدت تأثير  ،)0/86بررسي و ارزيابي مستمر
سطح اقدامات مديريت دانش شهرداري در برهههاي
زماني معين را امري اجتناب ناپذير ميکند .همچنين
براي بهبود کيفيت مديريت دانش ،الگوگيري از سازمان و
شرکتهاي موفق و بکارگيري بهترين تجارب 29براي
افزايش کارايي اقدامات مديريت دانش توصيه ميشود،

جدول ( :)4نتايج آزمون تي ت

نمونه اي

تعداد

حد متوسط

ميانگين

انحراف استاندارد

مقدار T

سطح معناداري

مديريت دانش

359

3

2 / 48

0 / 97

-10 / 1

0 / 001

توانمندسازي روانشناختي

359

3

3 / 06

0 / 97

1 / 26

0 / 208
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که اجراي مناس ابزارهاي اطالع اتي ک ه از دان ش
هماهنغ و منس جم حماي ت و ب ه جم ع آوري آن (ک ه
شامل مصرف کنندگان و مشارکت کنن دگان م ي ش ود)
ميتواند يکي از اين اقدامات باشد.
 در بين مؤلفههاي م ديريت دان ش ،مؤلف ه ه اي (ايجاد دانش ،ثبت دانش ،انتشار دانش) ،پا يش دان ش و
کاربرد دانش به ترتي با ترين و پايينترين توانايي (ب ه
ن دا براب ر ب ا  0 / 95 ،0 /95و  0/92 ،0 / 95و
ترتي
 )0/91در سنجش مديريت دانش را داشته اند ،لذا ب راي
بهبود اين مؤلفههاي پيشنهادهايي ارائه ميشود:
 براي بهبود مؤلفه ايج اد دان ش (ب ا ن داي براب ر )0/95پيشنهاد مي شود که توجه به ميزان انتقال و خلق
دانش افراد (گزارش ،جزوه و مقال ه) ب ه عن وان ش اخ
ارزيابي عملکرد اف راد در سيس تم ه اي م ديريت من ابع
انساني (تشکيل کار گروههاي پژوهشي /پاداش و تش ويق
به شکل مأموريتهاي آموزشي مي تواند کار س از باش د)
در ن ر مديران ارشد قرار گرفته شود .همچنين ،تشويق و
ارائه پاداش زم به کارکن اني ک ه ب ه فراين د و اق دامات
مديريت دانش کم ميکنن د ب راي مب ال اف رادي ک ه
دانش آموزش ديده را با همکاران خود انتقال م يدهن د
پاداش مقتضي ارائه شود.
 براي بهبود مؤلفه ثبت دانش (با ن داي براب ر 95 ،)0/الگوسازي رفت اري ب راي خخي ره س ازي و ک اربرد،
انتقال ،ايجاد دانش پيشنهاد مي ش ود .الگ و ب ودن خ ود
مديران به عنوان بخش مهمي از فرهنغ سازي و تشويق
افراد موفق ،براي سازمان بسيار مهم خواهد بود .در واق ع
الگوي رفتاري و تمايز بين افراد داراي رفتار متناس ب ا
اهداف مديريت دانش و سازمان در تکرار و بهبود اقدامات
م ديريت دان ش ح ائز اهمي ت اس ت (گرام ي داش ت
دستاوردهاي کارکنان و تمي ز آنه ا از ديگ ران و اعط ا
ترفيع به آنها).
 براي بهبود مولفه انتشار دان ش (ب ا ن داي براب ر )0/95پيشنهاد مي شود که ب ه فن اوري ن وين ارتب اطي
توجه ويژه شود ،ررا که اس تفاده از فن اوريه اي ن وين
ارتباطي باعث ارتق اي س طح به رهوري اف راد و انس جام
اطالعات در درون سازمان شده و سيستمهاي اجتم اعي
تعبير اطالعات را از طريق ارائ ه دي دگاههاي مختل ف در
ي زمينه انجام م يدهن د .م ديريت دان ش ي رون د
آگاهانه ايجاد دانش ،اعتبار بخشي به دانش ،ارائه دان ش،
توزي ع دان ش و ک اربرد آن اس ت .اگ ر م ديريت ع الي
شهرداري درصدد است که مديريت دانش در اولويت قرار
گيرد ،بايستي تعادل موجود بين افراد و فناوريها را مورد

تجديد ن ر ق رار ده د .همچن ين الگ وي تقاب ل مي ان
فنارويها ،افراد و فنون را مورد بازنگري قرار دهد تا افراد
از اين ابزارها استفاده کنند.
 براي بهبود مؤلفه پا يش دانش ( با ن داي براب ر ،)0/92م ديران ارش د س ازماني باي د از متخصص ين در
حوزه مديريت دانش جهت فيلتر و شناسايي اطالعات ب ا
اهمي ت ب راي کارکن ان و درخواس ت کنن ده اطالع ات،
همچن ين ب راي شناس ايي ،جم ع آوري ،طبق ه بن دي،
خالصه سازي و انتشار دانش استفاده کنند .شهرداريه ا
بايستي مساله پا يش دانش را جدي گرفت ه و ب راي آن
برنامه ريزي نموده و سرمايه گذاري زم را انجام دهد.
 براي بهبود مؤلفه کاربرد دانش ( ب ا ن داي براب ر ،)0/91بايد در ابتدا کارکنان از مسير شغلي خ ود ک امال
آگاهي داشته تا بتوانند متناس با وضعيت ش غلي خ ود
در آينده اقدام به استفاده از دانش کنند .استقرار سيستم
توسعه مسير شغلي پيشنهاد م يش ود ،ك ه در آن اف راد
ماهانه ملزم باشند اهداف و آرمان هاي خود را از فعالي ت
در سازمان مطرح نمايند و مسير شغلي كه به فعاليت در
از بررس ي
آن تمايل دارن د را مش خ نماين د ت ا پ
انطباق اين اهداف با شرح شغل و اهداف سازمان ،نس بت
به برنامهريزي براي برگزاري دوره هاي آموزشي و كم
به افراد براي حصول به اين اهداف اقدام و به افراد ب راي
دست يابي به اين اهداف از طريق با بردن دان ش آن ان
در حوزههاي مورد عالقه كم نمود.
فرضيه فرعي اول :اق دامات م ديريت دان ش ب ر بع د
شايس تگي توانمن د س ازي روانش ناختي من ابع انس اني
اثرگذار است.
نتيجه ب ه دس ت آم ده از تجزي ه و تحلي ل دادهه ا
نمايانگر وج ود ت أثير اق دامات م ديريت دان ش ب ر بع د
شايستگي توانمند سازي روانش ناختي من ابع انس اني ب ا
ش دت ت أثير  0/754م يباش د .نت ايج اي ن تحقي ق ،ب ا
پژوهشهاي رضائي ن ور و ممش ي ( ،)1392مدهوش ي و
ن ورنژاد ون وش ( ،)1392س الجقه و همک اران (،)1392
عس گري و همک اران ( ،)1392کالج اهي و جه اني
( ،)2015خان ش ريفان و همک اران ( ،)2015ص ادقي و
حس ني ( ،)2013احم دي و همک اران ( ،)2012ب داح
( )2012همراستا مي باشد .در اي ن جه ت و ب ه من ور
افزايش رضايت کارکنان پيشنهاد زير ارائه ميشود:
 مولفه شايستگي توانمندسازي روانشناختي نس بتبه ساير مولف هه ا در رتب ه آخ ر ( ن دا براب ر ب ا )0/ 84
مي باشد .ل ذا ب راي بهب ود ب يش از پ يش آن پيش نهاد
ميشود که ايجاد ح شايستگي در کارکن ان ب ا الق اي
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صحيح رواني به افراد و ارائ ه اطالع ات و دان ش زم ب ه
آنان بايد در دستور کار قرار بگيرد .مديران شهرداري بايد
اين ح را در کارکنان ايجاد کنند که آنها تبحر ک افي
در انجام کار را دارا بوده و ميتوانند کارشان را با موفقيت
به پايان برسانند .برگزاري دورههاي آموزشي ان ال پي،30
برقراري ارتباب م ؤثر و م ديريت ارتب اب ب ا کارکن ان از
سوي اداره آموزش براي مديران و کارکنان بس يار مفي د
خواهد بود.
فرضيه فرعي دوم :اق دامات م ديريت دان ش ب ر بع د
خودمختاري (حق انتخاب) توانمند س ازي روانش ناختي
منابع انساني اثرگذار است.
نتيجه ب ه دس ت آم ده از تجزي ه و تحلي ل دادهه ا
نمايانگر وج ود ت أثير اق دامات م ديريت دان ش ب ر بع د
خودمختاري (حق انتخاب) توانمند س ازي روانش ناختي
منابع انساني با شدت تأثير  0/742مي باشد .از اين جنبه
نتايج اين تحقيق ،با پژوهشهاي پژوهشهاي رضائي نور
و ممشي ( ،)1392مدهوش ي و ن ورنژاد ون وش (،)1392
س الجقه و همک اران ( ،)1392عس گري و همک اران
( ،)1392کالجاهي و جه اني ( ،)2015خ ان ش ريفان و
همکاران ( ،)2015صادقي و حسني ( ،)2013احم دي و
همکاران ( ،)2012بداح ( )2012هم جهت ميباشد.
 مولفه خودمختاري (حق انتخاب) نسبت ب ه س ايرمولفهها داراي ندا برابر با  0/85ميباشد .لذا براي بهبود
بيش از پيش آن پيشنهاد ميشود که م ديران اق دام ب ه
ايجاد ح انتخاب يا استقالل عمل با برقراري محيط ي
که در آن فرد احس اس اس تقالل و آزادي عم ل و خ ود
کنترلي بيشتري داشته باشند نمايند .در سازمان مديران
به دليل عدم اعتم اد ب ه زي ر دس تان س عي در کنت رل
اس تقالل و
بيروني دارن د .اي ن حال ت ب ه ش دت ح
شايستگي افراد را خدش ه دار م يکن د .راهک ار ،ف راهم
آوردن حمايت زم از سوي م ديران و رهب ران س ازمان
است .اگر ق رار اس ت اف راد احس اس توانمن دي بکنن د،
مديران بايد از آنان تمجيد به عمل آورند ،آنان را تشويق
کنند ،آنه ا را بپذيرن د و ب ا آزادي عم ل بيش تر از آن ان
پشتيباني کنند و به آنان اطمينان بدهند .پ ب ه ط ور
خالصه حمايت م ديران و رهب ران از آزادي عم ل اف راد
راهکار اوليه است (تشويق و ترفيع به کارکنان سازمان ب ا
هدف پشتيباني و اطمينان دهي).
فرضيه فرعي سوم :اق دامات م ديريت دان ش ب ر بع د
معني دار بودن توانمند سازي روانشناختي منابع انس اني
اثرگذار است.

نتيجه ب ه دس ت آم ده از تجزي ه و تحلي ل دادهه ا
نمايانگر وجود تأثير اقدامات مديريت دانش بر بعد معن ي
دار بودن توانمند س ازي روانش ناختي من ابع انس اني ب ا
شدت تأثير 0/703ميباشد .در اين خص و نت ايج اي ن
تحقيق با پژوهشهاي رضائي ن ور ( ،)1392مدهوش ي و
ن ورنژاد ون وش ( ،)1392س الجقه و همک اران (،)1392
عس گري و همک اران ( ،)1392کالج اهي و جه اني
( ،)2015خان ش ريفان و همک اران ( ،)2015ص ادقي و
حس ني ( ،)2013احم دي و همک اران ( ،)2012ب داح
( )2012هم سو ميباشد.
مولفه معني دار بودن نسبت به ساير مولفهه ا داراي
ندا برابر با  0/92ميباشد .لذا بهب ود اي ن مولف ه داراي
اهميت با يي مي باش د .بن ابراين ت دوين اه داف و ه م
راستا کردن اقدامات در جهت اه داف و اس تراتژي ه اي
سازمان در ايجاد ح معني دار بودن مفيد خواهد ب ود.
ايجاد محيطي که در آن افراد بتوانند احساس توانمن دي
بکنند ،نيازمند آن است که آنان با ي فکر اصلي جامع و
روشن هدايت شوند ،بدانند که سازمان به کجا م يرود و
آنان به عنوان افراد آن سازمان رگون ه م يتوانن د در آن
س هيم باش ند .يک ي از گ امه اي اساس ي در ت دوين
استراتژيهاي سازمان فرهنغ سازي م يباش د ت ا اف راد
بدين طريق اهداف س ازمان را شناس ايي و در جه ت آن
گام بردارند .يکي از راه کارها براي ح معني دار بودن،
فرهنغ سازي اهداف شهرداري (تهيه بروشور -برگ زاري
س مينار و هم ايشه ا /دورهه اي ت وجيهي در راس تاي
شناخت اهداف سازمان) است.
فرضيه فرعي چهارم :اقدامات مديريت دان ش ب ر بع د
تأثيرگذار بودن توانمند سازي روانشناختي منابع انس اني
اثرگذار است.
نتيجه ب ه دس ت آم ده از تجزي ه و تحلي ل دادهه ا
نمايانگر وج ود ت أثير اق دامات م ديريت دان ش ب ر بع د
تأثيرگذاربودن توانمند سازي روانشناختي منابع انساني با
شدت تأثير  0/772ميباشد .در اين خصو نت ايج اي ن
تحقيق با پ ژوهشه اي رض ائي ن ور و ممش ي (،)1392
مدهوشي و نورنژاد ونوش ( ،)1392س الجقه و همک اران
( ،)1392عس گري و همک اران ( ،)1392کالج اهي و
جه اني ( ،)2015خ ان ش ريفان و همک اران (،)2015
صادقي و حسني ( ،)2013احمدي و همک اران (،)2012
بداح ( )2012هم جهت ميباشد.
مولفه تأثير گذار بودن نسبت به ساير مولفهه ا داراي
ندا برابر با  0/ 92ميباشد .لذا بهبود اي ن مولف ه داراي
اهميت با يي مي باشد .لذا پيشنهاد مي شود بين کار فرد
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و نت ايج و اث رات آن پيون د ايج اد ش ود .روش ن ک ردن
پيوندهاي بين کار فرد و نتايج و اثرات آنها توانمندي را
از طريق کم به توسعه احساس خودس ودمندي (آن ان
خود را يقتر و متبحرتر احساس ميکنن د) و احس اس
نتيجه مش خ (ن وعي احس اس داش تن اث ر شخص ي)
پرورش ميدهد .براي بهبود پيون د ک ار ف رد و نتيج ه و
اثرات آن واحد منابع انساني م يتوان د ب ا انتش ار نت ايج
کاري شهرداري به تفکي وظايف کاري بخشها در قال
خبرنامه و مجالت تخصصي و عمومي ،نت ايج کارکن ان را
به اطالع برساند .از سويي ديگر ،راه وي ژه ب راي توانمن د
کردن افراد ،الگو سازي يا نم ايش دادن الگ وي رفت اري
صحيحي اس ت ک ه ق رار اس ت آنه ا در پ يش گيرن د.
مشاهده اف راد موف ق در فعالي ته اي رالش ي ،مح ر
نيرومندي براي ديگران ف راهم م يآورد ت ا اعتق اد پي دا
کنند که آنان نيز مي توانند مؤثر واقع شوند .اين ک ار ب ه
افراد کم ميکند تا ي کار را قابل انجام فرض کنند و
اينکه بدانند شغل در محدوده قابليته اي آن ان اس ت و
کاميابي امکان پذير ميباشد( .معرفي افراد موثق و پيشرو
در سازمان در قال خبرنامههاي داخلي سازمان و حت ي
اعطا ترفيع به آنها ت ا باع ث آگ اهي ديگ ر کارکن ان و
ح رقابت جهت عملکرد بهتر شود).
فرضيه فرعي پنجم :اقدامات م ديريت دان ش ب ر بع د
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احساس اعتماد توانمند سازي روانشناختي منابع انس اني
اثرگذار است.
نتيجه ب ه دس ت آم ده از تجزي ه و تحلي ل دادهه ا
نمايانگر وج ود ت أثير اق دامات م ديريت دان ش ب ر بع د
احساس اعتماد توانمند سازي روانشناختي منابع انس اني
با شدت تأثير 0/788ميباشد .در اين خصو نتايج اي ن
تحقيق با پ ژوهشه اي رض ائي ن ور و ممش ي (،)1392
مدهوشي و نورنژاد ونوش ( ،)1392س الجقه و همک اران
( ،)1392عس گري و همک اران ( ،)1392کالج اهي و
جه اني ( ،)2015خ ان ش ريفان و همک اران (،)2015
صادقي و حسني ( ،)2013احمدي و همک اران (،)2012
بداح ( )2012هم راستا ميباشد.
مولفه احساس اعتماد نسبت به ساير مولفهه ا داراي
ندا برابر با  0/86ميباشد .بنابراين براي بهبود اين مولفه
پيشنهادهايي ارائه ميشود .توجه به انتقال دانش و اشاعه
آن بين همک اران ب ه عن وان ش اخ ارزي ابي عملک رد
کارکنان توسط مديران سازمان و ايجاد فرهنغ و الگ وي
مناس در تسهيم (پاداش دهي و ترفيع مؤثر اس ت) ،ب ه
کارگيري و خخيره دانش در بين کارکنان از سوي مديران
سازمان ،ح اعتماد زم را بين کارکنان ايجاد مينمايد

تا اقدامات مديريت دانش را با اعتماد و آسودگي بيشتري
پيگيري نمايند .توج ه وي ژه ب ه ش اخ ه اي تس هيم،
خخيره ،کاربرد و خلق دانش در ارزيابي عملکرد از ط رف
واحد مديريت منابع انساني به مرور زمان فرهنغ اعتماد
به ديگران در انتقال دانش را گسترش خواهد داد (در امر
ايجاد دانش ،برگزاري مسابقات و همايشهاي خلق آثار با
موضوعاتي که در شناخت اهداف س ازمان م ؤثر خواه د
بود ،مفيد به ن ر مي رسد /برگ زاري دورهه اي آموزش ي
مشتر و يا همايشهايي با حضور مديران).
منابع و مآخذ
تق ي زاده ،هوش نغ ،س لطاني فس قندي  ،غ الم رض ا،
مهديلوي ،روح اله .)1389( .بررسي ميزان بک ارگيري
فرايند مديريت دانش در ي سازمان خدماتي (مطالعه
موردي) .فراسوي مديريت ،دوره  ،3شماره .48
دامغانيان ،حسين ،زارعي ،ع يم ،روزبان ،فرناز.)1392( .
بررسي تأثير تکنولوژي اطالعات بر مديريت دان ش ب ا
ميانجي گري توانمندس ازي در ش رکت مل ي حف اري
ايران .مديريت فناوري اطالعات ،دوره  ،5شماره.102
رضائي نور ،جالل و ممشي ،ياسر .)1392( .بررسي تأثير
فرايندهاي مديريت دانش ب ر توانمندس ازي کارکن ان
سازمان تأمين اجتماعي استان اردبيل .دومين همايش
ملي علوم مديريت ن وين ،ره اردهم ش هريور ،1392
استان گلستان ،گرگان.
سالجقه ،سنجر ،پوررشيدي ،رستم و موس ايي ،محم ود.
( .)1392تحليل توانمندسازي روانشناختي کارکن ان و
رابطه آن با مديريت دانش .فصلنامه علمي – پژوهشي
مطالعات م ديريت (بهب ود و تح ول) ،س ال بيس تم و
سوم ،شماره .72
شاکري ،فاطمه ، .مير غف وري ،حبي اال ه ، .ش اکري،
منصور ( .)1389فراين د م ديريت دان ش تخصص ي–
ک اربردي در حلق ه تحقيق ات ،ت ريج و به ره ب رداران
(مطالعه موردي :بخش کشاورزي استان ي زد) .نش ريه
اقتصاد وتوسعه کشاورزي (علوم و ص نايع کش اورزي)،
دوره  ،24شماره .4
عسگري ،ناصر ،خير ان ديش ،مه دي ،غالم ي ،مه دي و
خلعتبري مع م ،مريم .)1392( .ت أثير توانمندس ازي
روانشناختي كاركنان بر توسعهي ظرفيت خلق دانش
در سازمان .فصلنامه مديريت فن اوري اطالع ات ،دوره
 ،5شماره .14
قرباني زاده ،وجه اله ،خالقي نيا ،شيرين .)1388( .نق ش
انتق ال دان ش ض مني در توانمندس ازي کارکن ان.
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