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اثر ميانجيگري يادگيري سازماني
در رابطه بين مديريت دانش با توانمندسازي کارکنان
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چکيده
زمينه :توانمندسازي يکي از راههاي بسيار مهم و کارآمد براي ارتقاي عملکرد کارکنان در سازمان محسوب ميشود.
هدف :هدف از پژوهش حاضر مطالعه و بررسي تاثير مديريت دانش بر توانمندسازي با در نظر گرفتن نقش ميانجي
يادگيري سازماني است.
روش :اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردي و از نظر شيوه ي گردآوري داده ها ،توصيفي  -پيمايشي است .جامعه آماري
اين پژوهش ،کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزي به تعداد  250نفر ميباشد .حجم نمونه به وسيله
فرمول کوکران  82تعيين شد .به منظور جمع آوري دادهها از پرسشنامه مديريت دانش الوسون ( )2003؛ يادگيري
سازماني گومژ و همکاران ( )2005و توانمندسازي اسپريتزر و ميشرا (  )1992استفاده شده است .براي بررسي روايي
ابزار سنجش از روايي سازه و براي بررسي پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است .تجزيه و تحليل
دادهها از طريق مدليابي معادالت ساختاري با کمک نرم افزار  Smart-PLSانجام شد.
يافتهها :يافتههاي حاصل از تجزيه و تحليل دادهها نشان داد که مديريت دانش تاثيري مستقيم بر توانمندسازي و
يادگيري سازماني دارد .همچنين يافتهها نشان داد که مديريت دانش تاثيري غيرمستقيم بر توانمندسازي از طريق
يادگيري سازماني دارد.
نتيجه گيري :بر اساس يافتههاي پژوهش ،مديران ميتوانند از طريق مديريت دانش و يادگيري سازماني ،زمينه
توانمندسازي کارکنان را فراهم آورند.
واژههاي کليدي :مديريت دانش ،تسهيم دانش ،انتقال و يکپارچه سازي دانش ،يادگيري سازماني ،توانمند سازي

 1دکتري مديريت منابع انساني ،عضو هيأت علمي دانشگاه فني و حرفهاي ،مدرس دانشگاه پيام نور استان مرکزي.
( erahimi57@gmail.comمسئول مکاتبات)
 2دانش آموخته کارشناس ارشد مديريت بازرگاني ،دانشگاه اصفهان.
 3دانشجوی دکتری مديريت بازرگاني ،دانشگاه يزد.
 4دکتري فلسفه تعليم و تربيت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک.
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مقدمه

کاربست دانش موجود به طور کامل و گنجاندن دانش

نيروي انساني به لحاظ برخورداري از قدرت

در کاالها و خدمات به منظور تقويت قابليتهاي

انديشه ،خالقيت و نوآوري بزرگ ترين داراييهاي هر

اساسي و برتري رقابتي ميباشد .مديريت دانش و

سازماني محسوب ميشود ،چرا که هر گونه بهبود و

يادگيري سازماني هر دو نقشي اساسي و استراتژيک در

پيشرفت در سيستمهاي فني و سازماني توسط نيروي

موفقيت سازمان دارند و سازمان را قادر ميسازند تا

انساني صورت ميگيرد .محيطهاي كاري امروزي نياز

سريعتر و موثرتر از رقباي خود به تحصيل و به

به كاركناني دارد تا تصميم مناسب اتخاذ و براي

کارگيري دانش بپردازند که اين مهم منجر به خلق

مشكالت موجود راه حل هايي خالق ارايه دهند .در

مزيت رقابتي پايدار براي سازمان ميشود (قالوند و

نتيجه كاركنان يك سازمان بايد توانمند بوده و

بزرگي.)1393 ،
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مسئوليت نتايج حاصله را نيز بر عهده گيرند.

مديريت دانش نقش حياتي در حمايت از يادگيري

توانمندسازي يکي از راههاي بسيار مهم و کارآمد براي

سازماني ايفا ميکند ،زيرا تسهيم اثربخش دانــــايي

ارتقاي عملکرد کارکنان در سازمان محسوب ميشود.

جمعي سازمان را تسهيل ميکند .مديريت دانايي،

كاركنان توانمند به خود و سازمانشان نفع ميرسانند.

فرايند سيستماتيک منسجمي است که ترکيب مناسبي

به همين دليل در عصر حاضر سازمانهائي موفق

از فناوريهاي اطالعاتي و تعامل انساني را به کار

هستند که همه کارکنان آنها براي باال بردن توانمندي

ميگيرد تا سرمايههاي اطالعاتي سازمان را شناسايي،

خود بکوشند ،وظيفه مدير نيز فراهم آوردن شرايط

مديريت و تسهيم کند .اين دارائيها شامل پايگاههاي

مناسب براي اين روند آموزشي و توانافزائي است.

اطالعاتي ،اسناد ،سياستها و رويهها ميشود .عالوه

توانمندسازي تکنيکي نوين و موثر در جهت

براين ،هم دانش آشکار و هم دانش ضمني کارکنان را

ارتقاي بهره وري سازمان به وسيله بهره گيري از توان

شامل ميشود ،و از روشهاي متنوع و گسترده بـــراي

کارکنان است .داشتن منابع انساني توانا و کارآمد که

تصرف ،ذخيره سازي و تسهيم دانش در داخل يک

بنياد ثروت ملي و دارائيهاي حياتي سازمان به حساب

سازمان استفاده ميکند (بابايي.)1383 ،

ميآيند ،منافع زيادي براي سازمان ها ،شرکتهاي و
بنگاههاي اقتصادي به دنبال خواهد داشت.

يادگيري سازماني نيز در توانمندسازي نقش
بسزايي دارد .يادگيري به عنوان يك راهبرد توانمند

مديريت دانش ميتواند به عنوان تسهيل کننده اي

سازي ،به مفهوم تشكيل ساختارها ،فرايندها و فناوري

در توانمندسازي باشد و کيفيت نيروي انساني را به

است كه امكان توسعه و اثبات صالحيت جديد افراد و

واسطه ايجاد ،تسهيل و به اشتراک گذاري دانش و

تيمها را افزايش ميدهد .يادگيري موجب توانمندسازي

اطالعات در ميان کارکنان بهبود بخشد .با فرايند دانش

ميشود و توانمندسازي ،تمايل به يادگيري بيشتر را

موثر ،ارتباطات سازماني بهبود يافته و تبادل دانش به

برميانگيزد و در نتيجه اين فرايند تعاملي ،تواناييهاي

طور موثرتري ميان کارکنان صورت ميگيرد؛ اين امر

سازمان براي سازگاري با شرايط و تحوالت محيطي

آموزش کارکنان را بهبود بخشيده و مهارتهاي آنان را

افزايش مييابد (آهنگري نمين.)1389 ،

افزايش ميدهد (مدهوشي و همکاران.)1392 ،

سازمان آموزش و پرورش نيز ،به کارکناني نياز

مديريت دانش به عنوان رويکردي نوين جهت بهره

دارد که بتوانند خود را با تغييرات همگام کنند.

برداري و توسعه سرمايههاي يک سازمان با هدف

يادگيري سازماني فرايندي است پويا که سازمان را قادر

پيشبرد اهداف سازمان مرتبط ميباشد و هدف آن

ميسازد تا به سرعت با تغيير سازگاري يابد .مفهوم
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يادگيري سازماني به دنبال ايجاد راههايي براي طراحي

سازماني دانسته اند .اين نوع نگاه به توانمندسازي را

سازمان در جهت تحقق عملکردي مطلوبتر است که

رويکرد مکانيکي ناميده اند .اما از دهه  1990به بعد

در آن با تشويق ،کارکنان تمام پتانسيلهاي خود را

صاحبنظران روانشناسي سازماني ،توانمندسازي منابع

بهطور کامل به فعل درآورند و در عين حال ،کمکي

انساني را مفهومي پيچيده و چندبعدي ميدانند و بين

است براي اينکه جهان را به مکاني بهتر تبديل کند .به

ويژگيهاي موقعيتي (اقدامات مديريت) و ادراک

همين دليل اين مفهوم بهطور فزايندهاي در ميان

کارکنان نسبت به اين ويژگيها تفاوت قائل شده اند

سازمانهايي كه به افزايش مزيت رقابتي ،نوآوري و

(سالجقه و همکاران.)1392 ،

اثربخشي عالقهمند هستند ،گسترش يافته است.

توانمندسازي را بايستي در سازمان به عنوان يک

در واقع ميتوان گفت که سازمان يادگيرنده محملي

فرآيند که شامل مراحل مشخص و قابل سنجش

است براي يادگيري و توانمند شدن .به عبارت ديگر

ميباشد ،در نظر گرفت .توانمندسازي کارکنان را

انچه سازمان يادگيرنده نياز دارد انسانهايي توانمند

ميتوان بهصورت زير مطرح نمود:

است که از طريق يادگيري توانمندي خود را ارتقا

 )1مرحله تسلط :3اشاره به اشراف و اقتدار مديريت

ميدهند و افراد ديگر را به توانمند شدن تشويق
مينمايند.
داريم تا اثر ميانجي گري يادگيري سازماني در رابطه

 )2مرحله مشورت :4اشاره به اهميت مشاوره با کارکنان
بهويژه در مراحل بحراني و در امور مهم از کارکنان
در تصميمگيريها دارد.

بين مديريت دانش با توانمند سازي کارکنان اداره کل

 )3مرحله مشارکت :5اشاره به اخذ تصميمگيريها به

آموزش و پرورش استان مرکزي را مورد بررسي قرار

صورت اشتراکي ميان مديريت و کارکنان دارد.

دهيم .در ادامه توضيحاتي درباره متغيرهاي اصلي

 )4مرحله تفويض اختيار :6در اين مرحله به افراد

پژوهش ارائه ميشود.

توانمندسازي به عنوان يک سازه انگيزشي تعريف

اختيار داده ميشود که تصميم بگيرند و اجرا نمايند
(اميرکبيري.)1385 ،

ميشود که در چند حالت شناختي معناداري،

پنج بعد اصلي توانمند سازي عبارت است از:

شايستگي ،خود تصميم گيري ،اثرگذاري و اعتماد نمود

خود کار آمدي (شايستگي) :7شايستگي يا خود

پيدا ميکند .اين حاالت روانشناختي با هم ،موجب

کارآمدي ،اعتقاد فرد به توانايي و ظرفيت خود براي

جهت گيري فعال نسبت به نقش کاري ميشوند

انجام کارهاي مهارتي است (کليداس.)2002 ،8

(اسپريتزر .)1995،1توانمندسازي ،تقويت عقايد افراد و

خود مختاري« :9خود مختاري» احساس فرد از

ايجاد اعتماد به نفس در انان در مورد خودشان و تالش

داشتن حق انتخاب در شروع و تنظيم يك اقدام خاص.

در جهت اثربخشي فعاليتهاي سازمان است (گوردن،2

هر گاه فرد احساس كند كه ميتواند بهترين روش

.)1993

براي حل مشكالت كاري خود را انتخاب كند خود

انديشمندان و محققان سازمان و مديريت تا دهه

تصميمي درحد باالست (اسپريتز.)1996 ،

 ،1990توانمند سازي نيروي انساني را به معني

پذيرفتن شخصي نتايج (مؤثر بودن) :10پذيرفتن

اقدامات و راهبردهاي مديريتي مانند تفويض اختيار و

شخصي نتيجه عبارت است از باورهاي فرد در يک

قدرت تصميم گيري به ردههاي پايين تر سازمان ،سهيم

مقطع مشخص زماني در مورد توانايي وي براي تغيير

کردن کارکنان در اطالعات و دسترسي انان به منابع

در جهت مطلوب .افراد توانمند احساس کنترل

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

با توجه به آنچه ذکر شد ،در اين پژوهش قصد

نسبت به نيروي انساني تحت نظارت دارد.
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شخصي بر نتايج دارند .آنان بر اين باورند که ميتوانند

فرايند سازمان دهي دانش :فرآيند سازمانده ي

با تحت تأثير قرار دادن محيطي که در آن کار ميکنند،

دانش به ساختار دهي ،فهرست بندي و قالب بندي

در نتايج ،دگرگوني به وجود آورند(..وتن و کمرون،11

دانش کسب شده اشاره داشته و با فرآيند تسهيم دانش
در ارتباط ميباشد .فرآيند سازماندهي دانش شامل سه

.)2011
12

معني دار بودن  :با معني بودن يعني با ارزش
بودن اهداف شغلي ،و عالقه دروني شخص به شغل

مرحله ميباشد :انتخاب و ارزيابي ،سازماندهي و
انتخاب مجدد يا غربال کردن (راولي.)2000 ،24

(توماس و ولتهوس .)1990 ،13با معني بودن به تناسب

فرايند ذخيره دانش :سازمانها پيش از اينکه به

بين الزامات کاري با باورها ،ارزشها و رفتارها اشاره

منظور بازيابي بعدي اقدام به ذخيره دانش کنند ،بايد

دارد.

اطالعات مهم را شناسايي کرده و بهترين روش حفظ

اعتماد :14افراد توانمند داراي حسي به نام «اعتماد»2

آن را تعيين کنند .سازمانها از طريق ارزيابي ،تحقيق و

هستند ،يعني افراد مطمئن هستند که با آنان منصفانه و

آزمايش به اطالعات معني ميبخشند .فرايند ذخيره

يکسان رفتار خواهد شد (کليدون و دويل.)1996 ،15

دانش سيستمهاي فني از قبيل رکوردها و بانک

همانطور که بيان شد مديريت دانش ميتواند به
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عنوان تسهيل کننده اي در توانمندسازي باشد .مديريت
دانش فرآيندي است که به سازمانها در کشف،
انتخاب ،سازماندهي ،انتشار و انتقال اطالعات مهم و
تجارب ضروري براي فعاليت هايي از قبيل

حل

مساله ،يادگيري پويا ،برنامه ريزي استراتژيک و تصميم
گيري کمک ميکند ( گوپتا و همکاران.)2000 ،
مديريت دانش به شش فرآيند متفاوت دسته بندي
ميشود که عبارتند از .1 :خلق دانش16؛  .2کسب
دانش17؛  .3سازماندهي دانش18؛  .4ذخيره دانش19؛ .5
انتشار دانش20؛  .6به کارگيري دانش.21
فرآيند خلق دانش :فرآيند خلق دانش پيچيده ،چند
بعدي و پويا ميباشد .تعريف خلق دانش سازماني

اطالعاتي و فرايندهاي انساني را مانند حافظه جمعي و
اجماع نظرات را به کار ميگيرد.
فرآيند انتشار و تسهيم دانش :داونپورت و پروساک
( )1998تسهيم دانش 25را به عنوان فرآيندي که شامل
مبادله دانش بين افراد و گروهها ميباشد تعريف
مينمايند .بارتول و سيواستاوا )2002( 26نيز تسهيم
دانش را به عنوان فعاليتي تعريف مينمايند که کارکنان
از طريق آن اطالعات مربوط را در سازمان بين افراد
ديگر منتشر مينمايند.
فرآيندکاربرد دانش :نکته کليدي در مديريت دانش
اطمينان از اين موضوع است که دانش ارائه شده در
سازمان به صورت مفيد مورد استفاده قرار گيرد
(پروبست و همکاران .)2000 ،27کاربرد مؤثر دانش

شامل توانايي يک موسسه به عنوان يک کل براي خلق

به شرکتها کمک ميکند اثربخشي خود را افزايش

دانش ،توزيع آن از طريق سازمان و وارد نمودن آن در

داده و هزينهها را کاهش دهند .

محصوالت ،خدمات و سيستمها ميباشد (نوناکا و
تاکوچي.)1995 ،22

يکي ديگر از راهکارهاي چندگانه توانمندسازي
کارکنان ،يادگيري سازماني است .بنابراين بايد کارکناني

فرآيند کسب دانش :کسب دانش سازماني فرآيند

پرورش داده شوند که در پي يادگيري باشند؛ تا در

توسعه اطالعات جديد و جايگزيني اطالعات موجود

نتيجه تالش انها سازمان به اهداف عالي خود دست

در شالوده دانش ضمني و آشکار سازمان ميباشد

يابد (سليماني و همکاران .)1390 ،يادگيري فرآيندي

(پنتلند.)1995 ،23

است که در آن ،افراد رفتارها و پندارهايشان تغيير
مييابد و به گونهاي ديگر ميانديشند و عمل ميکنند.
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بدين ترتيب فرايند يادگيري هنگامي تحقق مييابد که

اهداف کمک کرد .سازمان بايد به عنوان سيستمي در

تغييري در رفتارها و عملکرد افراد مشاهده شود .اين

نظر گرفته شود گه هر چند از بخشهاي مختلف و با

رفتارها گاهي مستقيماً قابل مشاهدهاند و گاهي بهطور

کارکرد خاص ساخته شده ،اما به صورت هماهنگ با

غير مستقيم احساس ميشوند .از اين رو تغيير در

همديگر کار ميکنند.

ادراکات ،نحوه تفکر ،به خاطر سپردن و تشخيص افراد

فضاي باز و آزمايشگري :يادگيري خالق يا همان

هم در دايره آثار يادگيري قرار ميگيرد (ليندگرن،28

يادگيري حلقه دوم ،نيازمند فضاي باز است و به ايدهها

.)1976

و نقطه نظرات جديد داخل سازماني يا بيروني اهميت

يادگيري سازماني عبارت است از "فرايند بهبود

ميدهد .فضاي باز باعث ميشود ايدههاي جديد درون

اقدامات از طريق دانش و فهم بهتر " و به بياني ديگر،

سازماني يا برون سازماني ،در سازمان آزمايش شود که

فرايندي است که سازمان را توانمند ميسازد تا

اين آزمايشگري ،يک جنبه ضروري براي يادگيري

اطالعات را به دانش تبديل نمايد و به تبع آن قابليت

خالق است.

(گاروين .)1993،آرگريس و شون ( ،)1978که دوتن از

به دو فرايند کامالً مرتبط به هم انتقال و يکپارچگي

پژوهشگران اوليه در اين زمينه هستند ،يادگيري

دانش داخلي بر ميگردد که به جاي پي در پي بودن

سازماني را به عنوان فرايند کشف و تصحيح اشتباهات

بصورت همزمان اتفاق ميافتد .انتقال ،تفسير و

تعريف ميکنند .از نظر ايشان فراگيري در سازمانها از

يکپارچگي دانش کسب شده توسط افراد باعث خلق

طريق فعاليت افراد صورت ميپذيرد .در واقع يک

مجموعه اي از دانش ميشود که در فرهنگ ،فرايندهاي

سيستم اکولوژيکي از عوامل تحت عنوان سيستم

کاري سازمان و عناصر نگهداري دانش(حافظه

يادگيري سازماني ،تسهيل کننده يا بازدارنده

سازماني) جاي ميگيرد .بنابراين اين دانش ميتواند

فعاليتهاي يادگيري افراد است.

متعاقباً بازيابي شده و در موقعيتهاي مختلف حتي با

براي اندازه گيري يادگيري سازماني ،گومژ و
همکارانش با استفاده از ادبيات و روش مفهوم سازي
چهار عامل يادگيري سازماني که آنها را قابليتهاي
يادگيري سازماني ناميده اند ،استخراج کرده اند.
تعهد مديريت براي يادگيري سازماني :مديريت

چرخش شغلي رسمي کارکنان بکار برده شود (اقدسي
و همکاران.)1387 ،
پژوهشهاي متعدي در رابطه با موضوع پژوهش
انجام شده است که در ادامه برخي از آنها اشاره
ميکنيم:

بايد اهميت يادگيري را درک کرده و فرهنگي را در

فيض و همکاران ( )1395در پژوهشي به بررسي

سازمان ايجاد نمايد که کسب ،خلق و انتقال دانش به

تاثير تسهيم دانش بر توانمندسازي روانشناختي کارکنان

عنوان يک ارزش بنياني در سازمان در نظر گرفته شود.

با تبيين نقش ميانجي حافظه سازماني و يادگيري

مديريت بايد با صراحت راهبردي بودن يادگيري را

مشارکتي الکترونيک در کتابخانه ملي پرداخته اند .نتايج

بيان کند زيرا يادگيري سازماني ابزاري ارزشمند براي

تحقيق نشان داد که تسهيم دانش به صورت مستقيم

رسيدن به نتايج بلند مدت است.

تاثير معناداري بر توانمنددسازي روانشناختي کارکنان

نگرش سيستمي :افراد مختلف ،بخشها و نواحي

دارد .اين در حالي است که تاثير تسهيم دانش بر

سازمان بايد ديد واضحي نسبت به اهداف سازمان

توانمندسازي روانشناختي کارکنان به صورت غير

داشته باشند و بدانند که چگونه ميتوان به توسعه آن

مستقيم و از طريق دو متغير حافظه سازماني و يادگيري

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

سازمان را براي تطابق با تغييرات محيط ميافزايد

انتقال و يکپارچه سازي دانش :چهارمين قابليت
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مشارکتي الکترونيک به مراتب بيشتر از تاثير مستقيم

مؤثر بودن در شغل با يادگيري سازماني (،)r=0/45بين

است.

احساس اعتماد به همکاران و يادگيري سازماني

عسگري و همکاران ( )1393پژوهشي با عنوان

( ،)r=0/48به دست آمد.

"ارتباط يادگيري سازماني با توانمندسازي روانشناختي

حسني و همکاران ( )2016به بررسي رابطه بين

کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران" انجام

مديريت دانش و توانمندسازي کارکنان در موسسات

داده اند .يافتهها نشان داده است که متغير يادگيري

آموزش عالي پرداختند .نتايج حاصل از مطالعه نشان

سازماني با متغير توانمندسازي روان شناختي و

ميدهد که همه فرضيه تاييد شد و بين مديريت دانش

مولفههاي احساس استقالل ،احساس موثر بودن ،و

و توانمندسازي کارکنان رابطه معناداري وجود دارد.

احساس اعتماد رابطه مثبت و معني داري دارد.

روانپيکار و همکاران نيز ( )2014به بررسي رابطه بين

مدهوشي و همکاران ( )1392پژوهشي با عنوان

مديريت دانش با يادگيري سازماني و توانمندسازي

روي

کارکنان در شرکتهاي خدمات رفاهي نفت پرداختند.

توانمندسازي کارکنان شرکتهاي کوچک و متوسط :با

نتايج تحقيقات نشان ميدهد که بين مديريت دانش و

نقش ميانجي فرايند مديريت دانش" انجام داده اند.

يادگيري سازماني ،توانمندسازي کارکنان و مديريت

نتايج پژوهش نشان داد که در شرکتهاي کوچک و

دانش ،يادگيري سازماني و توانمندسازي کارکنان رابطه

متوسط ميزان تاثير مستقيم توانمندسازهاي مديريت

وجود دارد .نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه نشان

دانش بر توانمندي کارکنان و تاثير غيرمستقيم آن به

داد که متغير وابسته توسط هر دو متغير مستقل تحت

واسطه فرايند مديريت دانش معنادار ميباشد؛ همچنين

تاثير قرار ميگيرد و آنها قادر به تعيين  66درصد از

فرايند مديريت دانش بر توانمندسازيي کارکنان و

توانمندسازي کارکنان هستند.

"تاثير

توانمندسازهاي

مديريت

دانش
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توانمندسازهاي مديريت دانش بر فرايند مديريت دانش
تاثير مستقيم و معنادار دارند.

روانگرد و همکاران ( )2014رابطه يادگيري
سازماني و توانمندسازي کارکنان علوم پزشکي را

سليماني و همکاران ( )1391پژوهشي با عنوان

بررسي کردند .نتايج نشان داده است که بين يادگيري و

"رابطه توانمندسازي کارکنان با يادگيري سازماني در

توانمندسازي کارکنان علوم پزشکي رابطه مثبت و

ادارات آموزش و پرورش" انجام دادند .نتايج پژوهش

معناداري وجود دارد .ون گريسون و همکاران ()2011

حاکي از آن است که بين توانمندسازي کارکنان و

تاثير توانمندسازي و تبديل دانش بر يادگيري سازماني

يادگيري سازماني رابطه معنادار وجود دارد.

را مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد که دو متغير

آهنگري نمين ( )1389به بررسي رابطه بين
يادگيري سازماني و توانمندسازي کارکنان سازمان

توانمندسازي و تبديل دانش بر دو بعد از يادگيري
سازماني تاثير دارد.

مرکزي بانک سپه پرداخته است .نتايج حاصل از اين

با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان خألهاي

تحقيق نشان داد که :بين هر يک از مؤلفههاي پنجگانه

پژوهشي را دريافت .مرور پيشينهها بيانگر آن است که

توانمندسازي با يادگيري سازماني ارتباط قوي و مثبت

بين مديريت دانش و توانمندسازي و همچنين بين

وجود دارد .اين رابطه بين احساس معناداري شغل با

يادگيري سازماني و توانمند سازي کارکنان رابطه وجود

يادگيري سازماني ( ،)r=0/39بين احساس شايستگي و

دارد .اما پژوهشي که به بررسي رابطه بين مديريت

يادگيري سازماني ( ،)r=0/27بين احساس داشتن حق

دانش با توانمندسازي کارکنان با نقش ميانجي گري

انتخاب با يادگيري سازماني ( ،)r=0/52بين احساس

يادگيري سازماني در اداره آموزش و پرورش استان

اثر ميانجيگري يادگيري سازماني در رابطه بين مديريت دانش با توانمندسازي کارکنان19 / ...

مرکزي بپردازد ،انجام نشده است .بنابراين پژوهش
حاضر با اين هدف و مسئله شکل گرفت.

نمودار 1نحوه ارتباط متغيرهاي پژوهش را در قالب
فرضيههاي فوق نشان ميدهد .همانطور که مدل

حال با توجه به مباحث بيان شده فرضيههاي
پژوهش به صورت زير بيان ميشود:

مفهومي پژوهش نمايش داده شده است .متغير يادگيري
سازماني متغير ميانجي است که تاثير علي ميان متغير

فرضيه اول :مديريت دانش تاثيري مستقيم ،مثبت و

مستقل مديريت دانش و متغير وابسته توانمندسازي را
به دو صورت مستقيم و غير مستقيم تحت تاثير قرار

معنادار بر توانمندسازي دارد.
فرضيه دوم :مديريت دانش تاثيري غير مستقيم،

ميدهد .در اين نوع ميانجي گري که ميانجي گري

مثبت و معنادار بر توانمندسازي از طريق يادگيري

جزئي نام دارد ،ميزان تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته

سازماني دارد.

با وارد شدن متغير ميانجي کاهش مييابد .مدل هايي

فرضيه سوم :مديريت دانش تاثيري مستقيم ،مثبت

که در آنها تاثير ميانجي به شکل جزئي در نظر گرفته
ميشود ،بيشتر از مدلهاي ميانجي گري کامل مورد

و معنادار بر يادگيري سازماني دارد.
فرضيه چهارم :يادگيري سازماني تاثيري مستقيم،

قبول هستند .تاثير ميانجي گري جزئي در تحقيقات
علوم اجتماي واقعي تر به نظر ميرسند ،زيرا يک متغير

مثبت و معنادار بر توانمندسازي دارد.

ميانجي به سختي قادر خواهد بود تمامي رابطه ميان

مدل مفهومي پژوهش

کاربرد دانش

انتشار دانش

ذخيره دانش

سازماندهي دانش

کسب دانش

خلق دانش

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

متغير مستقل و وابسته را تبيين کند.

شايستگي

توانمندسازی

مديريت

کارکنان

دانش
يادگيری

خودمختاری
موثر بودن
معني دار بودن

سازماني
فضای باز و آزمايشگری

ديد سيستمي

تعهد مديريت

انتقال و يکپارچه سازی دانش

اعتماد

نمودار  :1مدل مفهومي پژوهش
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روش شناسي پژوهش
اين پـژوهش از لحـاظ هـدف کـاربردي و از نظـر
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روش گـردآوري دادههـا از نـوع توصـيفي -پيمايشـي

يافتههاي پژوهش

است .جامعه آماري پژوهش حاضر را کارکنان اداره کل

در روش مدل سازي معادالت ساختاري ابتدا الزم

آموزش و پرورش استان مرکزي تشکيل مي دهد .براي

است تا روايي سازه مورد مطالعه قرار گرفته تا

انتخاب گروه نمونه بـا اسـتفاده از روش نمونـه گيـري

مشخص شود سوالهاي انتخاب شده براي اندازه

تصادفي و فرمول کوکران تعداد  82نفر انتخاب شدند.

گيري سازههاي مورد نظر خود از دقت الزم برخوردار

براي سـنجش مـديريت دانـش از پرسشـنامه الوسـون

هستند .براي اين منظور از تحليل عاملي تاييدي()CFA

( )2003که شامل  24سوال و شش بعد خلـق دانـش،

استفاده ميشود ..شکل  2مدل اصالح شده و بار عاملي

کسب دانش ،سازماندهي دانش ،ذخيره دانـش ،انتشـار

باقي سواالت را پس از فرايند حذف سواالت با

دانش و کاربرد دانش ميباشد استفاده شده است .براي

بارعاملي پايين نشان ميدهد .در  Smart-PLSبه منظور

ســنجش يــادگيري ســازماني از پرسشــنامه گــومژ و

ارزيابي مدل اندازه گيري از شاخصهاي ميانگين واريانس

همکاران ( )2005که شامل  16سوال و چهار بعد تعهد

استخراج شده ( ،)AVEپايايي ترکيبي ( )CRنيز استفاده ميشود.

مديريت ،ديـد سيسـتمي ،فضـاي بـاز و آزمايشـگري،

ميانگين واريانس توسعه يافته ( )AVEبه منظور بررسي روايي

انتقال و يکپارچه سـازي دانـش اسـت ،اسـتفاده شـده

همگراي پژوهش به کار گرفته ميشود .استاندارد باالي 0/5

است .براي سنجش توانمنـد سـازي نيـز از پرسشـنامه

براي اين ميانگين واريانس توسعه ياقته مناسب ميباشد .در

توانمند سازي اسپريتزر و ميشرا (  )1992استفاده شده

روش شناسي مدل معادالت ساختاري ضريب پايايي ترکيبي

اســت کــه شــامل  15ســوال و پــنج بعــد شايســتگي،

باالتر از  0/7براي هر سازه نشان از پايايي مناسب آن دارد .مقدار

خودمختاري ،مـوثر بـودن ،معنـي دار بـودن و اعتمـاد

ضرايب ذکر شده در جدول  1آمده است که نشان از اعتبار

است.

باالي مدل تحقيق دارد.

براي اطمينان از روايي محتواي پرسشنامه ها ،ضمن
استفاده از پرسشنامههاي معتبر ،از نظر اساتيد محترم
نيز استفاده شد .براي برآورد اعتبار پرسشنامهها از

جدول  :1مقادير  AVEو پايايي مرکب)(CR
متغير

CR

AVE

ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد .بر اين اساس

مديريت دانش

0/933

./593

پايايي پرسشنامه مديريت دانش ،يادگيري سازماني و

يادگيري سازماني

./914

./515

توانمند سازي کارکنان

./933

0/540

توانمندسازي به ترتيب برابر با  ،0.895 ،0.926و
 0.922به دست آمد که چون باالتر از  0.7است
بنابراين پايايي پرسشنامهها تأييد گرديد .دادههاي جمع
آوري شده با استفاده از فنون آماري تحليل عامل
تاييدي و معادالت ساختاري و با نرم افزارهاي SPSS

و  Smart PLSدر راستاي تبيين اجزاي مدل و روابط
بين آنها تجزيه و تحليل شده اند.

آزمون الگوي ساختاري:
آزمون الگوي ساختاري به منظور تاييد و يا رد
فرضيههاي پژوهش انجام ميشود .الگوي ساختاري
آزمون شده در شکل 2ارائه شده است .اعداد روي
مسيرها نشان دهنده ضرايب مسير هستند.
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شکل  :2مقادير بار عاملي و ضرايب مسير مدل
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شکل :3مقادير T-value

به منظور بررسي معناداري ضرايب مسير ،الزم

مطلب است که مديريت دانش به ميزان  ./36از

است مقادير  T-valueبراي هر مسير محاسبه شود .اين

تغييرات متغير توانمندسازي را به طور مستقيم تبين

مقادير در شکل  3ارائه شده است

ميکند .از سوي ديگر دو ضريب  ./851و  ./192نيز

در شکل فوق اعداد مشخص شده نشان دهنده

نشان ميدهند که متغير مديريت دانش به طور غير

مقادير  T-valueهستند .مقادير بزرگتر و مساوي ،1/96

مستقيم و از طريق متغير ميانجي يادگيري سازماني ،به

به معناي وجود ارتباط معنادار بين دو متغير ميباشد.

ميزان  )./192 *./851( /163بر متغير توانمندسازي

همچنين توجه به ضريب استاندارد شدهي مسير ميان

تاثير دارد .بدين ترتيب خالصه بررسي فرضيههاي

متغير مديريت دانش و متغير توانمندسازي بيانگر اين

پژوهش در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  :2آزمون فرضيههاي پژوهش
مقاديرt

ضريب مسير

نتيجه

مسير

فرضيهها

2/553

./363

رد نشد

47/796

./163

رد نشد

فرضيه 3

مديريت دانش تاثيري مستقيم ،مثبت و معنادار بر يادگيري سازماني دارد.

38/607

./851

رد نشد

فرضيه 4

يادگيري سازماني تاثيري مستقيم ،مثبت و معنادار بر توانمندسازي دارد.

1/363

./192

رد شد

فرضيه 1

مديريت دانش تاثيري مستقيم ،مثبت و معنادار بر توانمندسازي دارد.

فرضيه 2

مديريت دانش تاثيري غير مستقيم ،مثبت و معنادار بر توانمندسازي از طريق
يادگيري سازماني دارد.

تغيير است از رقبا پيشي بگيرند و به حيات خود ادامه

نتيجه گيري و پيشنهادات
براي هدايت کارآمد يک سيستم اجتماعي بايد

دهند.
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ضمن سازگار نمودن مقاصد و يا ارزشهاي افراد با

با توجه به نتايج پژوهش تاثير مستقيم مديريت

ارزشهاي سيستم ،زمينه توانمندي آنها را فراهم

دانش بر يادگيري سازماني معنادار شده است اما تاثير

ساخت؛ چرا که توانمندي افراد توانمندي سازمان را به

مستقيم يادگيري سازماني بر توانمندسازي معنادار نشده

همراه خواهد داشت .آموزش و پرورش ،به عنوان يک

است .اين در حالي است که نتايح پژوهش نشان داده

عامل مهم در رشد اقتصادي مانند هر سازمان ديگري

است که يادگيري سازماني به عنوان يک متغير ميانجي

نيازمند کارکنان توانمند است .با توجه به نقش مديريت

در رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي ايفاي

دانش و يادگيري سازماني در توانمندسازي کارکنان،

نقش دارد.

پژوهش حاضر بر آن شد تا تاثير مديريت دانش بر

در مجموع ،با توجه به نتايج اين پژوهش تاثير

توانمندسازي با ميانجي گري يادگيري سازماني در

مديريت دانش و يادگيري سازماني بر توانمندسازي به

اداره آموزش و پرورش استان مرکزي را مورد بررسي

روشني مشخص است .با توجه به اين شرايط ،ايجاد

قرار دهد.

امکاناتي به منظور تسهيل در مديريت دانش و يادگيري

نتايج پژوهش حاضر نشان داده که مديريت دانش

ميتواند به توانمندسازي کارکنان منجر گردد .در ذيل

تاثيري مستقيم ،بر توانمندسازي دارد .نتايج پژوهش با

پيشنهاداتي براي افزايش مديريت دانش و يادگيري

نتايج پژوهشهاي فيض و همکاران ()1395؛ مدهوشي

سازماني ارائه ميگردد:

و همکاران ()1392؛ حسني و همکاران ()2016؛ و
روانپيکار و همکاران ( )2014همخواني دارد .همانطور

پيشنهادات براي پيادهسازي و تقويت مديريت دانش

که نتايج اين پژوهشها نشان داده است ،مديريت

 )1توجه به توسعه و تقويت زيرساختهاي

(احساس

تکنولوژيکي الزم و تسهيل دسترسي کارکنان به دانش

شايستگي ،خودساماني ،موثر بودن ،معني دار بودن

و اطالعات مرتبط با حوزه کاري آنها با استفاده از

شغل و اعتماد) موثر است .که ميتواند مبنايي براي

فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي

دانش

بر

توانمندسازي

روانشناختي

تدوين راهبردهاي مناسب منابع انساني در زمينه
مديريت دانش و توانمندسازي روانشناختي کارکنان

 )2تشويق و تقويت مشارکت کارکنان در فرايند
استقرار مديريت دانش

باشد و سازمانها با بهره گيري از نتايج حاصله،

 )3مديريت دانش بايد در راستاي اهداف سازمان قرار

ميتوانند در دنياي نوين رقابتي که همواره در حال

گيرد و به مديريت دانش به صورت فرايندي
نگريسته شود که کل سازمان را در اختيار دارد و با
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