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چکیده
تحقیق حاضر به شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد مدیریت
دانش پرداخته و هدف از انجام آن ،ارائه مدلی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی
میباشد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی  -پیمایشی است و از تحلیل
تم برای طراحی مدل مفهومی و از معادالت ساختاری و نرمافزار  Amosبرای تبیین و بررسی نقش
میانجی مدیریت دانش استفاده نموده است .در مرحله مصاحبه اکتشافی جامعه آماری شامل 16
نفر خبره حوزه منابع انسانی میباشد و برای تحلیل مدل ،جامعه آماری را کارمندان و مدیران
بانک کشاورزی تشکیل میدهند و تعداد  66نمونه به روش قضاوتی و هدفمند انتخابشدهاند.
ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه میباشد؛ جهت بومیسازی و سنجش
روایی پرسشنامه ،آنها را در اختیار تعدادی از صاحبنظران مدیریت و رشته منابع انسانی قرار
داده و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ که معادل  ./777به دست آمد ،استفادهشده
است .در فرایند تحلیل تم  7تم فرعی و  2تم اصلی «عوامل فرهنگی» و «ظرفیتسازی» شناسایی
شد .نتایج نشان میدهد برای توانمندسازی کارکنان از طریق همافزایی بین دودسته عوامل فرهنگی
و ظرفیتسازی ،متغیر میانجی مدیریت دانش نقش بسیار مهمی را در سازمان بازی میکند.
كلیدواژهها :توانمندسازی ،مدیریت دانش ،عوامل فرهنگی ،ظرفیتسازی ،همافزایی ،رویکرد
آمیخته.
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مقدمه
با توجه به تغییرات گسترده محیطی در دنیای پرتالطم امروزی ،داشتن یک راهبرد اساسی
برای توسعه و کسب مزیت رقابتی پایدار بسیار مهم و اساسی میباشد و در این خصوص راهبرد
توانمندسازی در راستای بالندگی منابع انسانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
توانمندسازی نهتنها نوعی انگیزه کاری درونی است ،بلکه یک گرایش انگیزشی فعال نیز میباشد
(کنگ و همکاران .)2017 ،1توانمندسازی بهعنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش ،به یکی از داغترین
مباحث روز مدیریت مبدل شده است .وجود تغییرات سریع ،پیشرفتهای تکنولوژیک و
رقابتهای آشکار و پنهان در دنیا ،اهمیت و ضرورت توانمندسازی را بیشازپیش آشکار ساخته
است (ضیائی و دیگران ،1377 ،ص  .)61توانمندسازی کارکنان بهعنوان یک اقدام انگیزشی
شناخته میشود که هدف آن افزایش عملکرد از طریق افزایش فرصتهای مشارکت و درگیر
شدن در تصمیمگیری میباشد .این کار عمدتاً مربوط به ایجاد اعتماد ،انگیزه ،مشارکت در
تصمیمگیری و از بین بردن هرگونه مرزی بین یک کارمند و مدیر ارشد است (میرسون و
دوتینک.)2012 ،2
مزایای بسیار زیاد از توانمندسازی کارکنان گزارششده است .بهعنوانمثال ،جاکویلین
( )2016اظهار داشته که کارکنان توانمند بهاحتمالزیاد احساسات انگیزشی خود را افزایش
میدهند که این موضوع به آنها کمک میکند تا قدرت و کنترل الزم را کسب کرده و دانش و
مهارتهای الزم را برای رسیدگی به نیازهای مشتریان به دست آورند (جاکویلین.)2016 ،3
محرکهای محیطی متعددی وجود دارد که سازمانها را به توانمندسازی کارکنان ترغیب
میکنند که از جمله آن میتوان به رشد سریع فناوری و تأثیر آن در محیطهای کاری ،افزایش
انتظارات مشتریان و توجه به آن بهعنوان یک عامل رقابتی بسیار مهم اشاره کرد(کویین2000 ،6؛
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مک کوبای2003 ،1؛ کویین و اسپیتزر.)2001 ،2
یکی از عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان ،اطالعات ،دانش و مهارت شغلی مربوط به آن
است .باون و الولر 3توانمندسازی را سهیم شدن کارکنان خط مقدم سازمان در چهارعنصر
اطالعات ،دانش ،پاداش و قدرت میدانند (باون و الولر .)1112 ،با توجه به این تعریف مشاهده
میشود که یکی از عواملی که منجر به توانمندسازی کارکنان میگردد ،دانش است؛ بنابراین با
جمعآوری دانش و مدیریت آن میتوان افراد را توانمند نمود (جعفری الکامی.)1371 ،
امروزه دانش مهمترین دارایی سازمانها محسوب میشود؛ لذا مدیریت دانش بهمنزله کشف
داناییهای فردی و تبدیل آن به یک موضوع اطالعاتی است ،بهنحویکه بتوان آن را در
پایگاههای اطالعاتی ذخیره کرد ،با دیگران مبادله نمود و در فرآیندهای روزمره به کار گرفت
(افرازه .)1376 ،سازمانها باید بتوانند بهگونهای مؤثر سرمایههای دانش خود را مدیریت کنند.
دانش بهواسطه نزدیکی به تصمیمها و اقدامات سازمانی بهمراتب بیش از دادهها و اطالعات
میتواند باعث بهبود عملکرد شده و درنتیجه کیفیت خدمات سازمانها را بهطور عام و
سازمانهای دولتی را بهطور خاص بهبود بخشد (هلز.)2001 ،6
مدیریت دانش به پشتیبانی و ارتقاء فرآیندهای سازمانی ایجاد ،ذخیره ،بازیابی ،انتقال و
کاربرد دانش در سازمان اشاره دارد (بارو و همکاران .)2017 ،5مدیریت دانش درواقع رشتهای
است که در آن دانش ایجاد ،به اشتراک گذاشته و کدگذاری میشود و برای افزایش نوآوری و
عملکرد سازمانی مورداستفاده قرار میگیرد (اندروا و کیانتو2011،6؛ هاجیر و همکاران2015 ،7؛
زاک و همکاران .)2001 ،7مدیریت دانش به سازمانها در شناسایی ،انتخاب ،سازماندهی ،انتشار
و انتقال اطالعات مهم و مهارتهایی که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً بهصورت ساختار
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نیافته در سازمان وجود دارد ،یاری میرساند (توربان.)2006 ،1
همه کارکنان دارای دانش ذهنی قدرتمند ولی ناشناخته هستند .دانش ذاتی معموالً نانوشته
است و بر پایه انتقال ذهنی و شفاهی میباشد و همین انتقال شفاهی موجب تحریف دانش میشود.
باید توجه داشت که این دانش باید مستند شود و در جای الزم ،مورداستفاده قرار گیرد
(اکورافور .)1 :2010 ،2اهمیت دانش برای بقا در فضای کسبوکار باعث شده تا سازمانها
بهشدت بر روی فعالیتهایی همچون سازماندهی ،ایجاد ،انتقال ،جستجو و اشتراک دانش تحت
عنوان چتری که مدیریت دانش نامیده میشود تأکید کنند (کلید.)56 :2001 ،3
منافع حاصل از بهکارگیری مدیریت دانش باعث شده که اغلب سازمانها تالشهایی برای
پیادهسازی این فرآیند انجام دهند .در سالهای اخیر مدیریت دانش بهعنوان یکی از جالبترین و
چالشیترین موضوعات مدیریت کسبوکار بوده و دایره کاربرد آن همواره با سایر مباحث عرصه
مدیریت گستردهتر میشود( .ضیایی و دیگران)170 :1310 ،
با این توصیف و با توجه به اهمیت موضوع توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان و مسئله
دانش و مدیریت آن ،تحقیق حاضر به شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با
رویکرد مدیریت دانش پرداخته و در پی پاسخگویی به این سؤال است که نقش «مدیریت دانش»
در «توانمندسازی منابع انسانی» چگونه بوده و در ادامه مدلی برای توانمندسازی کارکنان با متغیر
میانجی مدیریت دانش ارائه خواهد داد.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
توانمندسازی منابع انسانی
یکی از مؤثرترین راهکارهای افزایش بهرهوری ،ارتقای سطح فعالیت و میزان موفقیت در
سازمانها ،توانمندسازی کارکنان است (تقی زاده و ضیائی حاجی پیرلو .)1315 ،محققان معتقدند
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که توانمندسازی نقش مهمی در ارائه بازخورد (هانگ ،)2012 ،1مشارکت خالق (زانگ و
بارتول ،)2010 ،2رفتار نوآورانه (پیتزر و همکاران )2010 ،3و بهطورکلی ارتقای رفتارهای فعاالنه
دارد (هانگ .)2017 ،6در ادبیات توانمندسازی تعریف واحدی از آن وجود ندارد بلکه تعریف آن
بستگی به موقعیت و افراد دارد و باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا بتوان ماهیت آن را درک
کرد .واژه انگلیسی « »Empowerدر فرهنگ فشرده آکسفورد «قدرتمند شدن ،مجوز دادن،
قدرت بخشیدن و توانا شدن» معنا شده است (ابطحی و عباسی .)1 :1376 ،در فرهنگ لغت وبستر
از تواناسازی بهعنوان تفویض اختیار یا اعطای قدرت قانونی به سایرین تعبیر شده است (سید
جوادین و همکاران .)77 :1377 ،تا قبل از دهه  ،1110توانمندسازی به معنای اقدامات و
راهبردهای مدیریتی مانند تفویض اختیار و قدرت تصمیمگیری به ردههای مدیریتی مانند تفویض
اختیار و قدرت تصمیمگیری به ردههای پایینتر سازمان و سهیم شدن کارکنان در اطالعات،
دانش ،پاداش و قدرت تلقی میشد اما از دهه  1110به بعد ،نظریهپردازان توانمندسازی را از منظر
باورها و احساسات کارکنان موردتوجه قراردادند (ابیلی و ناستی زایی.)27 :1371 ،
اوج بهکارگیری اصطالح توانمندسازی در خالل دهههای  1170و  1170بود (افجه و میری،
 )2 :1376و توسط نظریهپردازانی چون کانگر و کاننگو ،1175 5اسپریتزر ،1115 6توماس و
ولتهوس ،7کنت بالنچارد ،7جان پی کارلوس 1و الن راندلف 2000 10گسترش یافت (واعظی و
سبزیکاران.)3 :1376 ،
توانمندسازی کارکنان تکنیک جدیدی است که برای افزایش بهرهوری از طریق افزایش
تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس مورداستفاده مدیران قرارگرفته است (اعرابی و فیاضی،
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 .)1376بالنچارد ( )1116مینویسد بسیاری از مدیران به توانمندسازی از این دیدگاه مینگرند که
به افراد قدرت تصمیمگیری میدهد .بسیاری از کارکنان نیز منظور از توانمندسازی را کسب
آزادی بیقیدوشرط برای اجرای هر کار میدانند .همچنین توانمندسازی آزاد کردن نیروی درونی
افراد برای کسب دستاوردهای شگفتانگیز است .توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن است و
این یعنی به افراد کمک کنیم تا احساس اعتمادبهنفس خود را بهبود بخشند و بر توانایی یا
درماندگی خود چیره شوند .در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزههای درونی آنان را برای
انجاموظیفه بسیج کنیم (بالنچارد .)31 :1116 ،کانگر و کاننگو )1177( 1معتقدند هرگونه
استراتژی یا تکنیک مدیریتی که به افزایش حق تعیین سرنوشت و کفایت نفس کارکنان منجر
شود تواناسازی آنها را در پی خواهد داشت (سید جوادین و همکاران.)77 :1377 ،
پس از دهه  ،1110نظریهپردازان روانشناسی سازمانی ،توانمندسازی منابع انسانی را مفهومی
چندبعدی دانستند (ال زهرانی .)55 :2011 ،بر این اساس توانمندسازی لزوماً اقدامات مدیریت در
رابطه با کارکنان نیست ،بلکه طرز تلقی و ادراک کارکنان دربارهی نقش خویش در شغل و
سازمان نیز میباشد ،تصویری از انگیزش درونی که توانمندسازی روانشناختی نامیده میشود
(بارتن و بارتن.)203 :2011 ،
مطالعات نشان میدهد که توانمندسازی تأثیر مثبت بر رضایت شغلی (وادهوا و ورچیز،2
 )2015و تعهد سازمانی دارد (هانیشا .)2016 ،3محققان مختلف ،ابعاد توانمندسازی را با
ذرهبینهای مختلف جستوجو کردهاند :کنترل بر کار خود ،6اقتدار بر شغل ،5تنوع کار تیمی،6
سیستم پرداخت مرتبط با عملکرد ،7همگی توانمندسازی نامیده شدهاند .بنیس ،1171 7بلوک
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 ،1177کانتر ،1177 1مک کل لند ،1175 2رویکردی را که رهبر ،زیردستانش را بهعنوان جزء
اصلی اثربخشی سازمانی و مدیریتی ،توانمند میکند ،توانمندسازی کارکنان مینامند (زارعی متین
و همکاران.)11 :1376 ،
توانمندسازی را با توجه به تحقیقات گذشته میتوان بـا ابعـادی همچون احساس شایستگی،
احساس معنیداری ،احساس حق انتخاب ،احساس تأثیر تعریف نمود( :عباس پور و بدری.)1316 ،
 1ـ احساس شایستگی :این احساس به قابلیت و تبحر الزم برای انجام موفقیتآمیز کار گفته
میشود (میری و همکاران؛  .)1311این احساس به خودکارآمدی یـا آن دسته از ویژگیهایی که
باعث میگردد تا فرد کارهای خود را بهطور موفقیتآمیزتری انجـام دهد میپردازد (چو و
فیرمن.)2010 ،3
 2ـ احساس معنادار بودن :از نظر ساپلی ( )2010کار زمانی معنادار خواهد بود که افراد با کار
کردن به تحقق خود ،حس تعلق و وابستگی دسترسی پیدا کنند (ساپلی)2010،6
 3ـ حق انتخاب :حق انتخاب یا خود تعیینی به احساس استقالل در تصمیمگیریها اشاره دارد
(بونیاس و همکاران)2010،5
 6ـ تأثیرگذاری :ایـن بعد بر اثرگذاری فرد بر نتایج راهبردی ،اداری و عملیاتی شغل
میپردازد (دیمیترادس و زو.)2005 ،6

محرکهای محیطی توانمندسازی كاركنان
محرکهای محیطی متعددی وجود دارند که سازمانها را به توانمندسازی کارکنانشان
ترغیب میکنند .در این میان مهمترین آنها عبارتاند از:
الف) اثرات فناوری بر محیطهای کاری :رشد سریع فناوری تمامی جوانب سازمانها را
بهنوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فناوری باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانهها،
1. Kanter
2. Mc Clelland
3. Cho & Faerman
4. Sapelli
5. Bonias & et al
6. Dimitriades & Zoe
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روباتها و دستگاههای کامالً خودکار جایگزین مشاغل روتین شدهاند .این ابزارها تغییرات
شدیدی در نوع مهارتهای موردنیاز افراد و اعضای سازمانها ایجاد کردهاند .بدیهی است برای
رویارویی با چنین چالشی کارکنان باید توانمند شوند بهعبارتدیگر در تمامی جهات رشد کنند
(کویین.)2000 ،1
ب) افزایش انتظارات مشتریان :امروزه مشتریان به کمک اینترنت قادرند وسایل موردنیاز
خود را بهطور مستقیم و در بهترین قیمت رقابتی خریداری کنند .افزایش انتظارات مشتریان باعث
افزایش انتظارات سازمانها از کارکنانشان شده است .تحت این شرایط نهتنها سلسلهمراتب
دستوری ـ کنترلی مناسب نخواهد بود ،بلکه برعکس کارکنان باید بیاموزند که ابتکار عمل و
خالقیت داشته باشند .در درون تیمهای خودگردانی که برای انجام وظایف سنتی مدیران (از قبیل
بودجهبندی ،پاداش ،کنترل کیفیت ،استخدام و )...توانمند شدهاند بهخوبی ایفای نقش کرده و
مسئولیت بیشتری را برای اقداماتشان بپذیرند (مک کوبای.)2003 ،2
ج) ضرورت انعطافپذیری سازمانها :تغییرات عمدهای در شکل سنتی سازمانها دارای
ساختار سلسلهمراتبی و قدرت متمرکز در رأس هرم در حال رخ دادن است .به اعتقاد بسیاری از
مدیران عالی در محیطی که شدت رقابت جهانی و فناوریهای نوین از ویژگیهای آن به شمار
میآید ،دست برداشتن از کنترل متمرکز باعث افزایش انعطافپذیری سازمانها خواهد شد .در
این میان بهترین فلسفه برای توانمندسازی کارکنان عدم تمرکز است (کویین و اسپیتزر.)2001 ،3
در ادامه برخی از مطالعات انجامگرفته در خصوص عوامل مؤثر بر توانمندسازی نیروی
انسانی بهصورت جدول زیر ارائه میگردد.

1. Queen
2. Maccoby
3. Quinn & Spitzer
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جدول  .1پیشینه مطالعات انجامشده در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی
عوامل
غنیسازی شغل
تیم سازی
مشارکت
مسئولیتپذیری

صاحبنظران
بیات و همکاران1316 ،؛ ساجدی و امیدواری1376،؛ الیدن2006 ،1؛
بیات و همکاران1316 ،؛ یوچ2007 ،؛ طوسی1370 ،؛ اسپریتزو1117 ،2؛
3

بیات و همکاران1316 ،؛ کفاشی و حاتمی نژاد1377 ،؛ کارن و الوسون 2007 ،؛ الیدن2006 ،؛
باقریان1371 ،؛ فراگوسو1111 ،6؛ دافی و همکاران1116 ،5؛

تسهیم قدرت

نصر اصفهانی و همکاران1312 ،؛ کفاشی و حاتمی نژاد1377 ،؛ اورعی و یزدانی1371 ،؛ کارکوک2001 ،6؛

سبک رهبری

نصر اصفهانی و همکاران1312 ،؛ سان و همکاران2012 ،؛ کارول1115 ،؛ معمارزاده و همکاران1371 ،؛ کانونی 2005 ،؛

7

الیدن2006 ،؛ مک الگان و نل1117 ،7؛
چشمانداز

شعبانی بهار و همکاران1312 ،؛ کارکوک2001 ،؛ فراگوسو1111 ،؛ اسپریتزو1117 ،؛

بازخورد

شعبانی بهار و همکاران1312 ،؛ کفاشی و حاتمی نژاد1377 ،؛ کارکوک2001 ،؛ فراگوسو1111 ،؛ فرهنگی1376 ،؛ کارول،
1115؛ مک الگان و نل1117 ،؛

آموزش کارکنان ساندرا و همکاران2016 ،1؛ کفاشی و حاتمی نژاد1377 ،؛ فراگوسو1111 ،؛ کارول1115 ،؛ کارکوک2001 ،؛ کارن و
الوسون2007 ،؛ کینال1373 ،؛
تسهیم اطالعات

چیانگ و هستی2012 ،؛ کفاشی و حاتمی نژاد1377 ،؛ کارکوک2001 ،؛ فراگوسو1111 ،؛ بالنچارد و همکاران1375 ،؛

اعتماد

امینی1371 ،؛ کارکوک2001 ،؛ تاریزمانی و حسن2010 ،10؛

مهارت

توماس و ولتهاس1113 ،؛ کانونی2005 ،؛ مک الگان ونل1117 ،؛

دانش

توماس و ولتهاس1113 ،؛ ادوارد الور2002 ،؛ تاریزمانی و حسن2010 ،؛

ساختار سازمانی

کانونی2005 ،؛ کارکوک2001 ،؛ کینال1373،؛ مک الگان ونل1117 ،؛

نظام پرداخت
ارتباطات
حمایت مدیران
استقالل

مارکارت ارستاد1117 ،؛ مک الگان و نل1117 ،؛
کارکوک2001 ،؛ فیالمون2013 ،؛ دافی و همکاران1116 ،؛ تاریزمانی و حسن2010 ،؛ مک الگان ونل1117 ،؛
کارکوک2001 ،؛ اسپریتزو1117 ،؛ کارن و الوسون2007 ،؛ فیالمون2013 ،؛
کارکوک2001 ،؛ فراگوسو1111 ،؛ اسوین2012 ،11

تعهد

فیالمون2013 ،؛ دافی و همکاران1116 ،؛

پذیرش تغییر

دافی و همکاران1116 ،؛ فراگوسو1111 ،؛

پاداش

کارکوک2001 ،؛ ادوارد الور2002 ،؛ تاریزمانی و حسن2010 ،؛ بادن و الولر1112 ،؛ کانگر و کاننگو1177 ،؛ ییم2007 ،12؛
1. Liden
2. Spritzo
3. Karen & Lawson
4. Fragoso
5. Duffy, Barragan & Riley
6. Karakok
7. Kanooni
8. Mc Lagan & Nel
9. Sandra & et al
10. Thamizhmanii & Hasan
11. Swain
12. Yim
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مدیریت دانش
در حال حاضر دانش ،یک عنصر بسیار کلیدی و موردنیاز برای مقابله با چالشهای تجاری
شرکتها بهحساب میآید (تسنگ .)2016 ،امروزه مدیران از اینکه چطور دانش بر موقعیت
رقابتی شرکتهایشان تأثیر میگذارد ،آگاه بوده و تالش میکنند تا با استفاده از دانش ،عملکرد
فعلی سازمان حفظ و سهم بیشتری از بازار را به دست آوردند (بلیویو و همکاران.)2011 ،
وقتیکه اطالعات تحلیل ،پردازش و وارد متن میشود به دانش تبدیل میشود (ال میلر و
موریس .)1373 ،1دانش ترکیبی است از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات و نگرشهای نظامیافته
که چارچوبی برای ارزشیابی و بهرهگیری از تجربیات و اطالعات جدید به دست میدهد .دانش
در ذهن دانشور به وجود میآید و به کار میرود (لد و وارد .)2002 ،برخی از صاحبنظران
معتقدند که اشتراکگذاری دانش ،نشاندهنده بیش فعالی است (کنگ و همکاران.)2017 ،2
فرآیند ایجاد دانش ،شامل تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و کدگذاری شده میباشد و
هدف آن در دسترس قرار دادن این نوع دانش نزد دیگران است؛ این امر بهوسیله فرایند مدیریت
دانش که شامل کسب دانش ،به اشتراکگذاری دانش و حفظ آن است ،به دست میآید که بر
بهبود ویژگیهای استراتژیکی یک شرکت (ارزش ،توانایی فکری ،مزیت رقابتی) تأثیر میگذارد.
اهمیت دانش ضمنی 3را اولین بار پوالنی 6در سال  1166موردتوجه و تأکید قرار داد.
ارزشمندترین دارایی هر سازمانی دانش نهفته یا ضمنی آن سازمان است که در اذهان کارکنان
و افراد دیگری نهفته است که بهطور مرتب با سازمان تماس دارند (مکدونالد .)1371 ،در نقطه
مقابل دانش ضمنی ،دانش صریح 5وجود دارد که دارای قابلیت کدگذاری و بیان از طریق
گویش است .ازاینرو این نوع دانش از سهولت زیادی نسبت به برقراری ارتباط از طریق
گویش برخوردار است .دانش صریح دانشی است که میتواند مکتوب شود و در پایگاههای

1. Miller & Morris
2. Kang et al
3. Tacit knowledge
4. Polany
5. Explicit knowledge
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اطالعاتی نگهداری و بایگانی شود (ویلسون .)2002 ،دانش صریح مشخص میکند که امور
چگونه باید انجامگرفته و پیش رود (گائو .)2005 ،1درنتیجه ،شرکتها به خاطر داشتن و
بهرهبرداری از دانش ضمنی و آشکار مزایایی را در بازار به دست میآورند که رقبا فاقد آن هستند
و اینیکی از دالیل اجرای پروسه مدیریت دانش در دنیای معاصر است (درویناک و
کاراسزوسکی.)2016 ،
نوناکا وتاکئوچی به بحث در زمینه اهمیت ایجاد دانش و نوآوری در سازمان پرداختند.
ازنظر این دو محقق ،روشهای خاص ایجاد دانش در شرکتهای ژاپنی و درنتیجه ،نوآوریهای
مستمر ایجادشده ،عامل موفقیت شرکتهای ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم بوده است؛ بنابراین،
آنها نتیجهگیری میکنند که نهتنها دانش ،بلکه اثربخشی فرآیند دانش نیز عامل محرکی برای
ایجاد نوآوری میباشد .هدف تولید دانش ،ایجاد نوآوری مستمر میباشد که منجر به کسب مزیت
رقابتی میشود (مقیمی ،رمضان.)21 :1310 ،
جاشاپارا )2006( 2مدیریت دانش را در قالب یک چرخه چهار حلقهای ،اینگونه تعریف
میکند :فرآیندهای یادگیری اثربخش توأم با خلق ،تبادل و به کار بستن دانش که سبب ارتقاء
سرمایه عقالنی سازمان و بهبود عملکرد آن میشود (جاشاپارا.)12 :2006 ،
مدیریت دانش به دنبال به دست آوردن حداکثر ارزش از دانش موجود در یک سازمان
میباشد و دراینبین به اشتراکگذاری دانش از طریق نوآوری مشارکتی اهمیت میدهد (فیدل و
همکاران .)2015 ،درواقع مدیریت دانش برای ایجاد ،شناسایی و به اشتراکگذاری دانشِ
روشهای انجام کار و تجارب درون سازمان به کار میرود .به اعتقاد عزیز ( ،)2016مدیریت
دانش میتواند در حفظ و ایجاد یک کارمند خوب و توانمند نیز مؤثر باشد (گاریکا و کالتر،
.)2017
ماهیت مدیریت دانش از رشد چشمانداز فعلی شرکتها ناشی میشود که شامل :افزایش
شدت رقابت ،کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت ،گردش مالی باال ،نیازهای همیشه در حال تغییر
1. Gao
2. Jashapara
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مشتریان ،توسعه فنآوری و روشهای مدرن تولید میباشد .در چنین شرایطی ،اطالعات و سرمایه
دانشی نقش اساسی را در مقابل منابع سختافزاری سخت سنتی بازی مینمایند (درویناک و
کاراسزوسکی.)2016 ،
اهمیت و نقش عامل انسانی در انجام اثربخش اقدامات مدیریت دانش و بهویژه خلق و
تسهیم دانش ،ایجاد آمادگیهای موردنیاز برای مشارکت فعاالنه در اقدامات مدیریت دانش را
ضروری ساخته است (عسگری .)1310 ،مشارکت فعال کارکنان به توانمندی و تمایل آنها
بستگی دارد (هیسلوپ.)1311 ،
مطالعات لیا و همکاران ( )2011نشان میدهد که مدیریت دانش بر ابتکار عمل ،خالقیت،
بهبود تولید و توسعه توانایی کارکنان تأثیر مثبتی دارد .عالوه بر این ،تحقیقات آنها ارتباط مثبتی
را بین توانایی کارکنان دانشمحور و خروجیهای سازمان نشان میدهد (لیاو و همکاران.)2011 ،

ابعاد و مؤلفههای مدیریت دانش
در این تحقیق مدل چهار حلقهای مدیریت دانش جاشاپارا که شامل خلق دانش،
سازماندهی ،بهکارگیری و تبادل دانش موردنظر محقق بوده است (جاشاپارا.)12 :2006 ،
الف) ایجاد دانش (خلق و کسب دانش) :عبارت از فرآیندی بیپایان شامل خلق ایدههای
جدید ،شناخت الگوهای تازه ،ترکیب قواعد جدا از یکدیگر و ایجاد فرآیندهای جدید بهمنظور
ایجاد و خلق دانش است (نظری.)262 :1372 ،
ب) نگهداری (حفظ ،سازماندهی ،ذخیره) دانش :فعالیتهایی که دانش را در سازمان
ماندگار کرده و موجب تبدیل دانش غیر مکتوب و ذهنی به دانش مکتوب و مدون میشود.
ذخیرهسازی دانش در کنار سایر فعالیتهای برشمرده شده قبلی ،محافظت ،دسترسی بهموقع،
استفاده مجدد به هنگام سازی مداوم ،دانش سازمان را تضمین خواهد کرد (مارتنسون.)2000 ،
ج) تسهیم دانش (نشر ،توزیع ،انتقال ،ترویج و مبادلهی دانش) :عبارت است از حرکت،
توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاههای دانش بهطور مکانیزه و غیرمکانیزه و بهصورت دوسویه
(رادینگ.)170 :1373 ،
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د) کاربرد دانش (بهکارگیری و بهرهبرداری از دانش) :عبارت است از استفاده از ایدهها و
دانش بهدستآمده بدون جهتگیری در مورد اینکه چه کسی آنها را مطرح کرده است
(کوکمن.)150 :2006 ،1

روش تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ پیمایشی است .در این
پژوهش از رویکرد آمیخته برای تجزیهوتحلیل داده استفادهشده است .تحقیق حاضر به دنبال
بررسی ،شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش است .با
استفاده از مصاحبه اکتشافی ،بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق ،دادهها جمعآوری ،سپس با استفاده از
روش تحلیل تم (روش کیفی) مدل مفهومی تبیین و در ادامه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و
معادالت ساختاری (روش کمی) مدل آزمون شده است .در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل متن
مصاحبهها و پیشینه تحقیق از روش تحلیل تم که در تحقیقات کیفی کاربرد گستردهای دارد
استفادهشده و برای تحلیل پرسشنامه و بررسی نقش متغیر میانجی مدیریت دانش ،از معادالت
ساختاری و نرمافزار آموس بکار رفته است .جامعه آماری را مدیران و کارشناسان بانک
کشاورزی شهر قم تشکیل میدهد .با توجه به اهمیت موضوع پژوهش در مصاحبه از نمونهگیری
هدفمند استفادهشده است .در این پژوهش تعداد نمونه برای مصاحبه  6نفر و تعداد نمونه برای
پرسشنامه با توجه نوع نمونهگیری هدفمند 66 ،نفر میباشد.
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش عوامل فرهنگی شامل 16
سؤال و عوامل ظرفیتسازی شامل  15سؤال به روش طیف لیکرت پنج گزینهای میباشد .روایی
محتوی و روایی صوری (ظاهری) پرسشنامه توسط  5خبره شامل اساتید اعضای هیئتعلمی و
کارشناسان مربوطه بررسی و پس از تعدیالت موردنظر آنها روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار
گرفت .برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفادهشده است .نتیجه محاسبات
1. Kwakman
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نشان میدهد که آلفای کرونباخ  .777بهدستآمده است که نشاندهنده مناسب بودن پایایی
پرسشنامه است.
همانطور که بیان گردید در این مطالعه از روش تحلیل تم برای تجزیهوتحلیل مصاحبهها
استفادهشده است .تحلیل تم روشی برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای (تمها) موجود درون
دادهها است این روش ،دادهها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف میکند .کالرک و
برون ( )2006مراحل ششگانه را برای تحلیل تم ارائه نمودهاند (ابویی اردکان و همکاران،
:)1313
در مرحله اول آشنایی با دادهها صورت میگیرد؛ در این مرحله با عمق محتوایی دادهها
آشنا شویم .مرحله دوم به ایجاد کدهای اولیه میپردازد؛ کدها ویژگی دادههایی را معرفی
مینمایند که به نظر محقق جالب میباشد .در این مرحله  53کد اولیه از مصاحبهها احصاء شد.
در مرحله سوم که جستجوی کدهای گزینشی نام دارد؛ هدف دستهبندی کدهای مختلف در
قالب کدهای گزینشی و مرتب کردن همه خالصه دادههای کدگذاری میباشد که  21کد
گزینشی به دست آمد .در مرحله چهارم تمهای فرعی شکل میگیرد؛ این مرحله شامل دو مرحله
بازبینی و تصفیه و شکلدهی به تمهای فرعی است .مرحله اول شامل بازبینی در سطح
خالصههای کدگذاری شده است .در مرحله دوم اعتبار تمهای فرعی در رابطه با مجموعه
دادهها در نظر گرفته میشود .در این مرحله  7تم فرعی به دست آمد.
مرحله پنجم به تعریف و نامگذاری تمهای اصلی میپردازد؛ در این مرحله ،تمهای اصلی
که برای تحلیل ارائهشده ،تعریف و مورد بازبینی مجدد قرار میگیرد ،سپس دادههای داخل
آنها تحلیل میشود .بهوسیله تعریف و بازبینی کردن ،ماهیت آن چیزی که یک تم در مورد
آن بحث میکند مشخصشده و تعیین میگردد که هر تم اصلی کدام جنبه از دادهها را در
خود دارد .در این مرحله از میان تمهای فرعی  2تم اصلی به دست آمد .در مرحله آخر گزارش
تهیه میشود؛ مرحله ششم زمانی شروع میشود که محقق مجموعهای از تمهای اصلی کامالً
انتزاعی و منطبق با ساختارهای زمینهای تحقیق در اختیار داشته باشد .این مرحله شامل تحلیل
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پایانی و نگارش گزارش است.
جدول شماره  2حاوی مثالهایی از مفاهیم شناساییشده در متن یک نمونه مصاحبه میباشد
که در قالب تمهای فرعی دستهبندیشده است .چنین کاری برای هر یک از مصاحبهها انجامشده
و بر اساس تمهای فرعی بهدستآمده در تحقیق ،دستهبندی کلیتری انجامگرفته که منجر به
شناسایی تمهای اصلی شده است.
جدول  .2مفاهیم و تمهای شناساییشده در متن یک نمونه مصاحبه
كد

نقلقول مرتبط با عنوان مفهوم شناساییشده

مفهوم
کد

كد تم عنوان تم
فرعی

اهمیت به مشارکت کارکنان در تصمیمگیری در سطوح مختلف باعث
نباید در یک جایی از سازمان تصمیم گرفته شود و در جای دیگر اجرا

مفهوم  7شود اینطوری تعهد کارکنان را به سازمان کمرنگ میشود.
کد

تم
فرعی 1

وقتی به کارکنان اجازه داده شود که در تصمیمگیری شرکت نمایند هم

سبک رهبری مشارکتی

مفهوم  2استفاده از تجربیات ارزشمند آنها شده و منافع سازمان تأمین میگردد
کد

فرعی

مفهوم  12به دانش آنها اضافه میشود هم دانش مدیران بهبود مییابد.
کد

کارها باید در سازمان بهصورت گروهی و تیمی انجام شد چون دانش

کد

وقتی افراد در کنار یکدیگر قرار میگیرند بهتر فکر میکنند و بازدهی

تم
فرعی 2

تیم سازی

مفهوم  16ضمنی که در تیمها به وجود میآید بسیار ارزشمند است.
مفهوم  21بیشتری دارد

یافتههای تحقیق
در این قسمت ابتدا نتایج حاصل از تحلیل تم ارائه میشود سپس نتایج یافتههای معادالت
ساختاری که با نرمافزار  AMOSانجامشده است موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار میگیرد.

نتایج تحلیل تم
پس از بررسی و تحلیل مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل تم و طی نمودن مراحل
ششگانه ،تمهای فرعی و اصلی مطابق جدول  3بهدستآمده است.

411

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال دهم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)11بهار 1117

جدول  .1تحلیل تم
تمهای اصلی

تمهای فرعی
سبک رهبری مشارکتی
حمایت مدیران از کارکنان

عوامل فرهنگی

مسئولیتپذیری و تعهد

همافزایی

تسهیم قدرت و تفویض اختیار
آموزشهای مهارتی و تخصصی
تیم سازی

ظرفیتسازی

تسهیم اطالعات و بازخورد
غنیسازی شغل

یافتههای تحقیق نشان میدهد که ایجاد همافزایی «عوامل فرهنگی» و «ظرفیتسازی» در
توانمندسازی کارکنان اهمیت فراوانی دارد« .عوامل فرهنگی» بهعنوان یکی از ابعاد و پیشایندهای
توانمندسازی شامل «سبک رهبری مشارکتی»« ،حمایت مدیران از کارکنان»« ،مسئولیتپذیری و
تعهد» و «تسهیم قدرت و تفویض اختیار» است .پیشایندهای توانمندسازی کارکنان از بعد
«ظرفیتسازی» نیز از «آموزشهای مهارتی و تخصصی»« ،تیم سازی»« ،تسهیم اطالعات و
بازخورد» و «غنیسازی شغل» تشکیل میشود.

نیکوئی برازش مدل
در این قسمت به آزمون مدل با استفاده از روش کمی معادالت ساختاری و نرمافزار آموس
میپردازیم .با استفاده از نرمافزار آموس مدل فوق در سه مرحله اشباعشده است و شاخصهای
برازش مقادیر مطلوبی را نشان میدهند .مقدار کای اسکوئر  2/065بهدستآمده است که در بازه
موردقبول  1تا  5قرار دارد؛ بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.
جدول  .1شاخصهای نیکوئی برازش مدل ساختاری
شاخص برازندگی

RMSEA
<./1

GFI
>./1

AGFI
>./1

NFI
>./1

CFI
>./1

IFI
0-1

مقادیر محاسبهشده

./023

./132

./156

./136

./126

./776

مقادیر قابلقبول
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همانطور که جدول شماره  3نشان میدهد شاخص برازش  RMSEAبرابر  0/012بوده که
از مقدار  0/05کوچکتر است؛ لذا مدل از برازندگی خوبی برخوردار است .سایر شاخصهای
نیکوئی برازش نیز در بازه موردقبول قرارگرفتهاند.
e5

0/65

0/31

عوامل فرهنگی

e1

e3

0/67

0/63

0/56
0/00

0/26
e6

مدیریت دانش

ظرفیت سازی

0/61

هم افزایی

0/02

e4

0/11
توانمندسازی

شکل  .1مدل تحلیلی

مدل اندازهگیری
در مدل اندازهگیری وزن رگرسیونی (بار عاملی) قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر
قابلمشاهده را نشان داده میشود .اگر وزن رگرسیونی (بار عاملی) کمتر از  0/2باشد رابطه ضعیف
در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود .وزن رگرسیونی (بار عاملی) بین  0/2تا 0/6
قابلقبول و اگر بزرگتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است( .کالین )1117 ،حداقل بار عاملی
قابلقبول در برخی منابع و مراجع  0/2نیز ذکرشده است اما معیار اصلی برای قضاوت آماره t
میباشد .چنانچه آماره آزمون یعنی آماره  tبزرگتر از مقدار بحرانی  t0.05یعنی  1/16باشد در
این صورت وزن رگرسیونی (بار عاملی) مشاهدهشده معنادار است( .عادل آذر و منصور مومنی،
)1312

وزن رگرسیونی استاندارد دادهها
همانطور که در جدول  6مشاهده میگردد ضریب تأثیر و بار عاملی همافزایی بر
توانمندسازی بیمعنی میباشد زیرا مقدار  pآن برابر با  .161میباشد که بیش از  5صدم است ،در
عوض ضریب تأثیر یا بار عاملی مدیریت دانش بر توانمندسازی با توجه به اینکه مقدار  pبرابر
 .025و کمتر از  5صدم است معنیدار میباشد.
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جدول  .4وزن رگرسیونی استاندارد دادهها
مدیریت دانش <---
توانمندسازی <---

همافزایی

Estimate
000.1

C.R.

S.E.

P

همافزایی

031.

677.

066.

161.

توانمندسازی <---
ظرفیتسازی <---

مدیریت دانش

671.

216.

226.2

0256.

همافزایی

126.1

617.

251.1

026.

عوامل فرهنگ <---

همافزایی

000.1

Label

برای بررسی معنیداری تأثیر مستقیم همافزایی بر توانمندسازی کارکنان از نتایج جدول 5
استفاده مینماییم .نتایج این جدول نشان میدهد که بین همافزایی و توانمندسازی با توجه به اینکه
مقدار  pبرابر  ./711و مقدار آن از  5صدم بیشتر است رابطه مستقیم معنیداری وجود ندارد؛ یعنی
در صورت ایجاد همافزایی از طریق ظرفیتسازی و عوامل فرهنگی نمیتوان انتظار داشت که
توانمندسازی صورت گیرد.
جدول  .5عدم معنیداری تأثیر مستقیم همافزایی بر توانمندسازی
همافزایی

مدیریت دانش

مدیریت دانش

007/

...

ظرفیتسازی

026/

...

عوامل فرهنگی

007/

توانمندسازی

711/

...
026/

همچنین نتایج جدول  5نشان میدهد که بین مدیریت دانش و توانمندسازی رابطه معنیداری
وجود دارد زیرا مقدار  pبرابر  ./026و کوچکتر از  5صدم است پس میتوان انتظار داشت که
از طریق مدیریت دانش ،توانمندسازی ایجاد نمود.
جدول  .6معنیداری تأثیر غیرمستقیم همافزایی بر توانمندسازی از طریق مدیریت دانش
همافزایی

مدیریت دانش

مدیریت دانش

...

...

ظرفیتسازی

...

...

عوامل فرهنگی

...
./007

...

توانمندسازی
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برای بررسی تأثیر غیرمستقیم همافزایی بر توانمندسازی از طریق مدیریت دانش از جدول
شماره  6استفاده مینماییم .نتایج این جدول نشان میدهد که تأثیر غیرمستقیم همافزایی و
توانمندسازی با توجه به اینکه مقدار  pبرابر  ./007و مقدار آن از  5صدم کمتر است معنیدار
میباشد؛ یعنی در صورت ایجاد همافزایی از طریق «ظرفیتسازی» و «عوامل فرهنگی» و باوجود
متغیری همچون مدیریت دانش ،میتوان انتظار داشت که توانمندسازی در سازمان صورت گیرد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج تحقیق نشان میدهد که «عوامل فرهنگی» و «ظرفیتسازی» علیرغم ایجاد نوعی
همافزایی ،بهتنهایی نمیتواند منجر به توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان شود .بهعبارتدیگر
سازمانها نباید انتظار داشته باشند که صرف ایجاد یک سری محرکها بهتنهایی ،منجر به
توانمندسازی کارکنان در سازمان گردد .زمانی همافزایی «عوامل فرهنگی» و «ظرفیتسازی»
میتواند موجب توانمندسازی شود که همراه با بهکارگیری و پیادهسازی مدیریت دانش باشد؛
یعنی سازمان زمانی میتواند انتظار داشته باشد که کارکنانی توانمند داشته باشند که در آن
مدیریت دانش پیادهسازی و اجراشده باشد .بهطورکلی میتوان انظار داشت که هرچه کارکنان از
ظرفیت خلق ،سازماندهی ،تبادل و بهکارگیری دانش در سازمان برخوردار باشند ،از توانمندیها
و شایستگیهای بیشتری بهرهمند خواهند شد.
هم سویی عوامل فرهنگی و ظرفیتسازی باعث ایجاد نوعی همافزایی شده و درصورتیکه
همراه با پیادهسازی و اجرای مدیریت دانش در سازمان باشد میتوان انتظار داشت که
توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان شکل گیرد .در ادامه ابتدا به معرفی عوامل فرهنگی و
ظرفیتسازی جهت ایجاد همافزایی میپردازیم سپس نقش آنها در توانمندسازی کارکنان با
تأکید بر متغیر میانجی مدیریت دانش تحلیل میشود.
بر اساس نتایج تحقیق عوامل فرهنگی که موجب توانمندسازی کارکنان میشود شامل سبک
رهبری مشارکتی (بیات و همکاران1316 ،؛ کفاشی و حاتمی نژاد1377 ،؛ کارن و الوسون2007 ،؛

414

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال دهم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)11بهار 1117

الیدن2006 ،؛ نصر اصفهانی و همکاران1312 ،؛ سان و همکاران2012 ،؛ کارول1115 ،؛
معمارزاده و همکاران1371 ،؛ کانونی2005 ،؛ الیدن2006 ،؛ مک الگان ونل ،)1117 ،حمایت
مدیران از کارکنان (کارکوک2001 ،؛ اسپریتزو1117 ،؛ کارن و الوسون2007 ،؛ فیالمون،
 ،)2013مسئولیتپذیری و تعهد (باقریان1371 ،؛ فراگوسو1111 ،؛ دافی و همکاران1116 ،؛
فیالمون2013 ،؛ دافی و همکاران )1116 ،و تسهیم قدرت و تفویض اختیار (نصر اصفهانی و
همکاران1312 ،؛ کفاشی و حاتمی نژاد1377 ،؛ اورعی و یزدانی1371 ،؛ کارکوک)2001 ،
میشود.
آموزش (ساندرا و همکاران2016 ،؛ کفاشی و حاتمی نژاد1377 ،؛ فراگوسو1111 ،؛ کارول،
1115؛ کارکوک2001 ،؛ کارن و الوسون2007 ،؛ کینال ،)1373 ،تیم سازی (بیات و همکاران،
1316؛ یوچ2007 ،؛ طوسی1370 ،؛ اسپریتزو ،)1117 ،تسهیم اطالعات و بازخورد (شعبانی بهار و
همکاران1312 ،؛ کفاشی و حاتمی نژاد1377 ،؛ کارکوک2001 ،؛ فراگوسو1111 ،؛ فرهنگی،
1376؛ کارول1115 ،؛ مک الگان ونل1117 ،؛ چیانگ و هستی2012 ،؛ بالنچارد و همکاران،
 )1375و غنیسازی شغل (بیات و همکاران1316 ،؛ ساجدی و امیدواری1376،؛ الیدن)2006 ،
عواملی هستند که موجب «ظرفیتسازی» میگردند و باید در سازمان موردتوجه قرار گیرند.
به دلیل ارتباط مؤلفه خلق دانش با توانمندسازی باید امکانی در سازمان به وجود آید که
کارکنان به تولید دانش با استفاده از ابزارهای جدید عالقهمند ،روند آموزش کارکنان در سازمان
منظم ،کارکنان برای ارتقاء دانش خود وقت بگذارند (تشویق بشوند) ،به کارکنان دانایی محور
اهمیت داده شود ،برای کارمندان فرصتهای یادگیری فراهم شود و همچنین به کارمندان در
رابطه با برنامهریزی بلندمدت برای ارتقای دانش خود کمک و مشاوره داده شود.
با توجه به ارتباط بین مؤلفه سازماندهی دانش با توانمندسازی ،باید امکانی در سازمان ایجاد
شود که کارکنان بتوانند اطالعات موردنیاز خود را در سازمان بهراحتی دریافت نموده و در مورد
شناسایی اطالعات موردنیاز شغلی نیز به کارکنان کمک شود.
برای ارتقاء تبادل دانش در سازمان باید شرایطی ایجاد شود تا کارکنان بهراحتی از طریق

411

شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش

گروههای پژوهشی تبادل افکار کرده ،کارکنان باتجربه تشویق به انتقال تجربیات به افراد کمتجربه
شده ،اشتراکگذاری دانش شخصی مربوط به کار ،جزئی از وظایف کارکنان گشته ،تیمهای
پژوهشی با سایر متخصصان همکاری کرده ،استفاده از شبکه و پایگاههای اطالعاتی در سازمان
ترغیب و کارکنان به اشتراک اطالعات شخصی با دیگران تشویق شوند.
امروزه «سبک مدیریت مشارکتی» و مشارکت کارکنان در فرایند تصمیمگیری بسیار
ارزشمند است(زانگ و بارتول)2010 ،1؛ زیرا با مشارکت دادن کارکنان در تصمیمگیری میتوان
از دانش ضمنی و تجربه کارکنان برای توسعه و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان استفاده
نمود .دراینبین نقش مدیریت دانش جهت تبدیل دانش ضمنی افراد به دانش آشکار و در ادامه
مستندسازی نتایج مشارکت کارکنان و ارائه بازخورد مستمر به آنها برای ایجاد مزیت رقابتی
پایدار ضروری به نظر میرسد (فیدل و همکاران.)2015 ،
یکی دیگر از ارکان و محرکهای بسیار مهم توانمندسازی کارکنان« ،مسئولیتپذیری و
ایجاد تعهد» میباشد .کارکنان مسئولیتپذیر و متعهد اثرات بسیار مطلوبی در سازمان بهجا
میگذارند و موجب افزایش کارایی و اثربخشی ،درنتیجه بهرهوری میشوند (هانیشا.)2016 ،2
همانطور که قبالً هم بیان گردید توانمندسازی کارکنان ابعاد مختلفی دارد و عواملی چون
«غنیسازی شغل»« ،تیم سازی» و «تسهیم قدرت و تفویض اختیار» نقش بسیار مهمی در آن دارند.
امروزه دیگر کارهای یکنواخت ،تکراری ،بدون استقالل کاری برای کارکنان مطلوبیت چندانی
ندارد .شغل باید همراه با مسئولیتپذیری ،تفویض اختیار ،استقالل و بازخورد باشد تا باعث ایجاد
یک کارمند خوب ،توانمند و مؤثر گردد (کارکوک .)2001 ،مدیریت دانش با ایجاد ابتکار عمل،
خالقیت ،بهبود تولید و توسعه توانایی کارکنان ،تأثیر قابلمالحظهای بر خروجیهای سازمان و
توانمندسازی کارکنان دارد (لیاو و همکاران.)2011 ،
«حمایت مدیران عالی» و «تسهیم اطالعات و ارائه بازخورد» نیز در توانمندسازی کارکنان
بسیار اهمیت دارد(چیانگ و هستی2012 ،؛ هانگ .)2012،با حمایت مدیران عالی از کارکنان
1. Zhang & Bartol
2. Hanaysha
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بهخصوص در مورد برگزاری دورههای آموزشی (ساندرا و همکاران ،)2016،عالوه بر افزایش
دانش شغلی ،امکان مشارکت آنها در فرایند تصمیمگیری فراهم میگردد .اشتراکگذاری
اطالعات و دریافت بازخورد مستمر عالوه بر اینکه میتواند باعث توانمندسازی کارکنان و ایجاد
مزیت رقابتی پایدار گردد (آببی ،)2015 ،موجب ترویج فرهنگ یادگیری و یادگیری سازمانی نیز
میشود (واالندری و همکاران )2017 ،که در اینجا نقش مدیریت دانش از طریق به
اشتراکگذاری و تسهیم اطالعات و مستندسازی دانش ضمنی بیشتر نمایان میشود.
پیشنهادهای کاربردی:
ازآنجاییکه همبستگی میان مدیریت دانش با توانمندسازی منابع انسانی و مؤلفههای آن به
اثبات رسیده است لذا پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
ـ ایجاد فرصت برای کارکنان در جهت به دست آوردن مهارتها و دانش بر اساس شغل
ـ در دسترس بودن اطالعات برای بهتر انجام دادن کارها
ـ زمینهسازی برای دسترسی کارکنان به مشاوره جهت حل مسائل
ـ ایجاد آموزش نظری و کاربردی بیشتر
ـ استفاده از شبکههای مجازی اعم از اینترنت ،خودکارسازی اداری برای تسهیل فعالیتها
ـ مشخص کردن ارتباطات واحدهای کاری سازمان
ـ ایجاد فرصت همکاری کارکنان برای حل مشکالت با مدیران
ـ ایجاد پاداشهایی برای نوآوری در شغل
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