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چكيده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه متقابل مؤلفههای مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران با استفاده از روش دیمتل پرداخته است .نوع تحقيق ،کاربردی بوده و از بُعد روش ،توصيفی  -پيمایشی است.
جامعه آماری پژوهش را صاحبنظران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تشکيل میدهند و حجم نمونه با استفاده از روش حد
اشباع نظری تعداد  15نفر در نظر گرفته شده است .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ماتریسی دیمتل بوده است .بهمنظور بررسی
پایایی از آزمون مجدد استفاده شده است که ضریب همبستگی بين نتایج حاصل از نوبت اول با نوبت دوم ،مقدار  0 / 87محاسبه
گردیده و پایایی پرسشنامه مورد تائيد قرار گرفته است .برای شناسایی و نهاییسازی مؤلفهها از نظر خبرگان استفاده شده و
عالوه بر آن از آنجا که در روش مقایسات زوجی ارتباطات تمامی عوامل با هم سنجيده میشوند ،پرسشنامه از روایی قابل قبولی
برخوردار است .بررسی نتایج نشان داد که در تأثيرگذاری با شدت تأثير باالی  70درصد ،تأثيرگذارترین عامل کاربرد دانش
است .از نظر شدت تأثيرگذاری مؤلفههای مدیریت دانش ،به ترتيب مؤلفههای کاربرد دانش و ایجاد دانش بودهاند که بيشترین
تأثيرگذاری را داشتهاند .همچنين در ميان مؤلفههای مدیریت دانش ،مؤلفه کاربرد دانش مؤثرترین مؤلفه بوده و بيشترین تعداد
تأثيرگذاری را نيز بر مؤلفههای ایجاد ،پاالیش و انتشار دانش داشته است .دو متغير توانمندسازی و ثبت دانش بااینکه در رده
متغيرهای تأثيرگذار هستند ،ولی در دامنه تأثيرگذاری بسيار باال قرار نداشتهاند .بهعالوه متغير توانمندسازی و مؤلفه ثبت دانش بر
مؤلفه پاالیش دانش به ترتيب با شدت  2 / 514و  2 / 602دارای تأثيرگذاری نسبتاً باالیی هستند.

کليدواژهها :مدیریت دانش ،توانمندسازی روانشناختی ،روش دیمتل ،صنعت نفت.
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مقدمه

تغييرات سریع در محيط امروزی ،شرکتها را به اکتساب و بهروز رسانی دانش بهمنظور کسب مزیت
رقابتی ملزم کرده است ( .)Ale, Toledo, Chiotti, & Galli, 2014, p.74دانش به سازمانها امکان می
دهد به پيشبينی ماهيت و پتانسيل تجاری بالقوه تغييرات بپردازند .توانایی اکتساب ،سازماندهی و انتشار
دانش ،به سازمانها در کيفيت تصميمگيری ،کارایی هزینهها ،رضایت مشتریان و کنترل هزینهها کمک می
کند ( .)Lin, Wu & Yen, 2012, p.10از این رو ،شرکتهای موفق دنيا ،مدیریت دانش سازمانی را بهمثابه
نياز ضروری و برنامه اولویتدار برای پيشگامی در عرصه رقابتپذیری ،در کانون توجه قرار دادهاند
()O’brien, 2013, p.94؛ بنابراین کسانی که مدیریت دانش را بهعنوان مخاطره تلقی میکنند ،مزایای
حاصل از بهکارگيری آن را از دست خواهند داد .دیدگاههای مبتنی بر دانش بر این نکته اشاره دارند که
منابع فکری بهعنوان داراییهای کليدی سازمانها ،منجر به نوآوری و پایداری مزیت رقابتی میشوند
( .)Choi, Simon & Joseph, 2008, p.235مدیریت دانش را میتوان رویکردی راهبردی و نظاممند برای
ارزشمند کردن آنچه سازمان میداند ،تعریف کرد

)Dorasamy, Raman, & Kaliannan, 2013,

) .p.1835از طرف دیگر ،نيروی انسانی مهمترین دارایی سازمان محسوب میشود و نقش نيروی انسانی
ماهر و کارآمد در تحقق اهداف سازمانی بدیهی و انکار ناپذیر است .بر همين اساس ،توانمندسازی نيروی
انسانی میتواند سازمانها را در مواجهه با شرایط متحول کنونی آماده و موفق کند .توانمندسازی با پرورش
احساس کفایت نفس و به وجود آوردن فضای آزادی عمل برای کارکنان ،فرصت بهبود تواناییها و
مهارتها را برای کارکنان ایجاد میکند تا موجبات اثربخشی خود را فراهم کنند .از سوی دیگر،
توانمندسازی با پرورش کارکنانی باانگيزه و توانا ،به مدیران امکان خواهد داد در برابر پویاییهای محيط
رقابتی سریعتر و مناسبتر واکنش نشان دهند ( .)Korkmaz, 2012, p.46امروزه بيش از  70درصد
سازمانهایی که بررسی شدهاند ،نوعی از پيش قدمیهای توانمندسازی را در بخشهایی از نيروی کار خود
به کار گرفتهاند که اهميت توانمندسازی روانشناختی را ثابت میکند ( Casey, Saunders, & O’Hara,

 .)2010, p.37پژوهشگران بيان میکنند که توانمندسازی روانشناختی مجموعهای از شناختهای تجربه
شده است که بهصورت احساس معناداری ،شایستگی ،خودمختاری ،اثرگذاری و اعتماد جلوهگر میشود.
توانمندسازی روانشناختی به معنای افزایش انگيزش شغلی درونی است که جهتگيری شخصی نسبت به
نقش کاری را منعکس میکند و با انواع مختلف از پيامدهای مثبت کاری کارکنان سازمان در رابطه است
( .)Dewettinck & Van Ameijde, 2011, p.287توانمندسازی روانشناختی ،بهعنوان عامل انگيزش
داخلی در نظر گرفته شده است که نقش فعال کارکنان در سازمان را منعکس میکند

( Allameh,
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 .)Heydari, & Davoodi, 2012, p.225کانگر و کانگو ( )2005بيان میکنند که توانمندی ،بعد اساسی
اثربخشی سازمانی و مدیریتی است ( .)Aksel, Serinkan, Kiziloglu, & Aksoy, 2013, p.70بهکارگيری
مدیریت دانش در سازمانها میتواند بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثيرگذار باشد ( & Mclean,

 .)Turban 2002, p.41در عصر دانایی محوری ،دانش مهمترین سرمایه سازمانهایی به شمار میرود که به
دنبال کسب مزیت رقابتی پایدارند .سازمان با کمک مدیریتی جامع و نظاممند ،میتواند دانش و تجربياتی
به دست آورده و بهکارگير د که موفقيت و رقابت پذیری خود را در بلند مدت حفظ کند .مدیریت دانش
به دنبال ایجاد و توسعه داراییهای دانشی سازمان است و به تالشهایی اشاره دارد که بهصورت نظاممند
برای یافتن ،خلق ،قابل دسترس کردن ،کاربرد سرمایههای نامشهود سازمان ،تقویت فرهنگ یادگيری
مستمر و تسهيم دانش در سازمان ،انجام میشود ( .)Ghalavandi & Salim Kandi, 2017, p.124از سوی
دیگر ،با رویکرد توسعهای نسبت به اهميت و جایگاه مدیریت منابع انسانی بهعنوان دارایی ارزشمند در
سازمانها ،میتوان به این نکته پی برد که موجودیت سازمانها چيزی بيش از نمودارهای سازمانی ،منابع
مادی و اطالعاتی است .واقعيت این است که سازمانها بهخوبی میدانند که اگر بخواهند در اقتصاد و بازار
کار پيشتاز باشند و از عرصه رقابت عقب نمانند ،باید از نيروی انسانی متخصص ،خالق ،توانمند و باانگيزه
باال برخوردار باشند و توانمندسازی ،تکنيکی مؤثر جهت دستيابی به این هدف از طریق بهره گيری از توان
کارکنان میباشد که تحت تأثير عوامل مختلفی قرار دارد که یکی از این عوامل مدیریت دانش است
( .)Ahmadi, Malek Avarzman, & Sheikhlor, 2017, p.11از سوی دیگر با توجه به جایگاه خاص
صنعت نفت ،بهعنوان یکی از مهمترین منابع تأمين کننده انرژی کشور و همچنين زمينه ساز ایجاد
درآمدهای اقتصادی ،تحقيق و پژوهش در فرایندهای مختلف این صنعت از اولویت و اهميت باالیی در
ارتقای عملکرد سازمانی برخوردار است .از جمله مهمترین نيازهای پژوهشی این صنعت ،حوزه منابع
انسانی است؛ بنابراین نياز در بهکارگيری شيوه های ارتقاء و توسعه منابع انسانی در صنعت نفت و نيز کارایی
مفاهيم توانمندسازی جهت توسعه و بهبود سرمایههای انسانی ،اهميت هر چه بيشتر مطالعه توانمندسازی را
در این صنعت نشان میدهد .با توجه به وابستگی نسبی صنعت نفت کشور از بعد تکنولوژیکی به کشورهای
غربی و وجود سنگ اندازی ها و عدم همکاری مناسب این کشورها ،لزوم توانمندسازی منابع انسانی
متخصص بيش از پيش برای تمامی شرکتهای صنعت نفت الزامی و ضروری میباشد .امروزه همچنان
بسياری از سرمایههای نفتی و گازی کشور به دليل نبود تکنولوژی و دانش تخصصی بهرهبرداری به هدر
میرود و برای حل این نقيصه توجه به مدیریت دانش در سازمان از یک سو و از سوی دیگر توانمندسازی
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پرسنل متعهد و متخصص بسيار حائز اهميت میباشد .از آنجا که در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
سيستم مدیریت دانش پياده سازی نگردیده است ،بهمنظور نمایش اهميت بهکارگيری هرچه سریعتر
مدیریت دانش بهعنوان یک مزیت رقابتی عمده در این سازمان و دادن توصيههای مدیریتی به مدیران ارشد
سازمان ،هدف اصلی این تحقيق نشان دادن تأثير گذاری و تأثيرپذیری متقابل مؤلفههای متغير مدیریت
دانش با متغير توانمندسازی روانشناختی بهعنوان یک موجودیت یکپارچه و تأثيرگذار بر کارایی سازمان
بوده است؛ بنابراین با شناسایی سمت باالتر تأثيرگذار میتوان در جهت بومی سازی مدیریت دانش در
سازمان و کمک گرفتن از متغير توانمندسازی در جهت تسریع این فرایند ،دانش محور کردن این شرکت
را تحقق بخشيد .بنابر آنچه بيان شد ،در این پژوهش تالش میشود تأثيرگذاری و تأثيرپذیری مؤلفههای
مدیریت دانش با متغير توانمندسازی روانشناختی کارکنان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،با استفاده
از روش دیمتل بررسی شود .جنبه تمایز پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهشهای قبلی ،توجه به
تأثيرگذاری و تأثيرپذیری مؤلفههای مدیریت دانش با متغير توانمندسازی روانشناختی کارکنان با استفاده
از روش دیمتل است که در تحقيقات گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا مهمترین سؤالی که در
این تحقيق مطرح میشود این است که بررسی رابطه متقابل مؤلفههای مدیریت دانش و توانمندسازی
روانشناختی کارکنان شرکت نفت مرکزی ایران با استفاده از روش دیمتل چگونه است؟
مبانی نظری
مدیریت دانش

نوناکا در دهه هشتاد ميالدی ،دانش را بهمثابه دارایی استراتژیک و شایستگی مطرح کرد ،اما نظر وی در
دهه نود به شکوفایی رسيد و توجه به آن ،در ادبيات مدیریت راهبردی سازمانها نيز پدیدار شد .دانش
سازمانی را میتوان نتيجه سال ها فعاليت سازمان دانست که در آن دانش افراد و دانش جمعی با یکدیگر
ترکيب میشوند ( .)King & Marks, 2008, p.132به بيان دیگر ،مدیریت دانش فرایند ساختیافته شامل
اهداف دانش ،شناسایی دانش ،فراگيری و اکتساب دانش ،توسعه دانش ،توزیع و انتشار دانش ،به کار بردن
دانش و اندازهگيری و ارزیابی دانش سازمانی است (.)Subramanian & Soh, 2009, p.48

کارل ویگ ( )1995بيان میکند که مدیریت دانش ،گروهی از فرایندها و روشهای مشخص تعریف شده
هستند که دانش حياتی ميان عمليات مختلف را آشکار و مدیریت میکند .هدف آن ،شناختن محصوالت
و استراتژیهای جدید و باال بردن مدیریت منابع انسانی برای رسيدن به اهداف سازمان میباشد

( Liu,

 .)2011, p.10697مدیران تالش می نمایند از طریق مدیریت دانش ،دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان
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را استخراج نموده و آن را در ميان تمام افراد تسهيم نمایند .در این حالت دانش ذخيره شده در سيستم،
تبدیل به یک منبع قابل استفاده دائمی گشته و مزیت رقابتی جهت سازمان فراهم مینماید

( Huysman,

 .)2006, p.42گاندهی ( )2004اهميت کاربرد مدیریت دانش را شامل موارد زیر میداند:
 )1افزایش همکاری.
 )2بهبود بهرهوری.
 )3تشویق نوآوری.
 )4غلبه بر اطالعات زیاد و ارائه آن چيزی که مورد نياز است.
 )5تسهيل جریان دانش از توليدکننده به گيرنده ،بدون محدودیت زمانی و مکانی.
 )6تسهيل تسهيم دانش ميان کارکنان.
 )7ثبت دانش کارکنان ،قبل از آنکه آنها سازمان را ترک کنند.
 )8افزایش آگاهی سازمانی از طریق شکافهای دانش سازمانی
 )9توسعه خدمات ).(Khodabakhshi, Kamali, & Shiargar, 2013, pp.1386-1387
مدلهای مختلفی از مدیریت دانش توسط محققان ارائه شدهاند که هر یک از آنها به جنبههای مختلفی از
دانش اشاره دارند .بر اساس مطالعات بوس ( )2004مدیریت دانش شامل پنج بعد زیر میباشد :ایجاد
دانش ،1ثبت دانش ،2پاالیش دانش ،3انتشار دانش ،4کاربرد دانش .)Bose, 2004, p.458( 5سازمانی که
بهخوبی پنج بعد فرایند مدیریت دانش را مدیریت کند ،سازمانی دانش محور یا

دانشی است ( Mehrara,

 .)Razaghi, Moosavi, & Hajizadeh, 2012, p.10657در ادامه به توضيح هر یک از ابعاد مدیریت
دانش پرداخته میشود:
-1ایجاد دانش :سازمانها در قالب عملکردها و فعاليتهای سازمانی ،دانش را ایجاد و از آن استفاده
میکنند .سازمانها نياز دارند که به ارزش سرمایههای عقالنی خود پی برند و اهميت دانش مربوط به
سيستم های بازخورد و ارزیابی کارکنان سازمان را مورد توجه قرار دهند و بر مشارکت کارکنان در فرایند
ایجاد دانش نيز تأکيد نمایند (.)Bose, 2004, p.458
________________________________________________________________
1.

Knowledge Creation
Knowledge Capture
3. Knowledge Refinement
4. Knowledge Dissemination
5. Knowledge Application
2.
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 -2ثبت دانش :دانشی که ایجاد شده است نيازمند آن است که به شکل اوليهاش در پایگاههای اطالعاتی
ذخيره شود .بسياری از سازمانها از انواع مختلف منابع جهت ضبط و نگهداری دانش استفاده میکنند
(.)Bose, 2004, p.458
 -3پاالیش دانش :دانش جدید باید در زمينهای قرارگيرد که عملی شود .جایی که بينشهای بشر یا دانش
ضمنی ضبط شده ،همراه با دانش صریح اصالح گردد (.)Bose, 2004, p.458
 -4انتشار دانش :دانش باید در دسترس هر کسی در سازمان قرار گيرد تا در هر زمان و مکانی که نياز دارد
مورد استفاده قرار دهد .فنآوری های جدید مانند کارهای گروهی ،اینترنت ،اینترانت و دیگر فنآوریها
به انتشار دانش کمک میکنند (.)Bose, 2004, p.458
 -5کاربرد دانش :بهطور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصوالت ،خدمات و فرایند سازمان به کار
گرفته شود .اگر سازمانی نتواند بهراحتی شکل صحيح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در
عرصههای رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد (.)Bose, 2004, p.458
توانمندسازی روانشناختی

انسانها بيشتر زمانی به توانمندسازی احساس نياز پيدا میکنند که با شرایطی مواجه شوند که در آن شرایط
احساس تهدید ،موقعيت غير شفاف ،فراتر از حد کنترل خود و یا اجبار نمایند

).(Andam, 2017, p.62

نيروی انسانی بهعنوان منبعی باارزش و مهم در نظر گرفته شده است .بدون وجود نيروی انسانی کارا و
توانمند ،دسترسی به اهداف سازمانی برای یک سازمان امکان پذیر نيست؛ بنابراین ،نيروی انسانی نقش مهم
و اساسی را در موفقيت و شکست سازمان بازی میکند .از نظر محققين سازمانهای موفق ،سازمانهایی
هستند که توجه خاصی به منابع انسانی خود نمودهاند ) .(Mostajeran, 2011, p.1961توانمندسازی
روانشناختی اشاره به مجموعهای از حاالت روانی مورد نياز در اجرای وظایف و کنترل اقدامات دارد و
تحت این شرایط ،عمده تمرکز کارشناسان بر روشهای مدیریتی و کنترل کارکنان بر سطوح مختلف
است .از سوی دیگر ،بعد روانشناختی بر تجارب کارکنان در محيط کار تکيه دارد .بر طبق بعد
روانشناختی ،توانمندسازی اشاره به باورهای فردی کارکنان نسبت به نقشهای سازمانی دارد ( Spreitzer,

 .)2008, p.35توانمندسازی کليدی برای نفع بردن از همه توانمندیهای منابع انسانی در سازمان است.
توانمندسازی بهعنوان یک فرایند ،فرایند یادگيری فردی است و بهعنوان یک نتيجه ،به سطح تجارب و
توانمندی در زندگی افراد اشاره میکند .اگر به کارکنان فرصت برای درک و اصالح قدرت و نقششان در
ارائه خدمات سازمان داده شود ،قادر به اداره احساساتشان در محيط کاری خواهند بود

& (Mokhtarian

) .Mohammadi, 2011, p.786وتن و کمرون ( ،)1998توانمندسازی را به معنی قدرت بخشيدن به
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کارکنان می دانند .بدین معنی که به آنان کمک کنيم تا احساس اعتماد به نفس خود را تقویت کنند ،بر
احساس ناتوانی یا درماندگی غلبه کنند و برای انجام دادن فعاليتها به آنها نيرو و انگيزه درونی بدهيم
( .)Conger & Kanungo,1998, p.473توانمندسازی را به معنی قدرت بخشيدن به کارکنان میدانند،
بدین معنی که به آنها کمک کنيم تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و
درماندگی خود چيره شوند ،همچنين بدین معنی است که در افراد شور و شوق کار و فعاليت ایجاد کنيم و
انگيزه درونی را برای ایجاد یک وظيفه بسيج کنيم .توانمندسازی کارکنان بهعنوان توانایی یا قدرت
کارکنان برای تصميم گيری جهت حل مشکالت بهوسيله خودشان است

(Ahmadi, Daraei, Khodaie,

) .& Salmanzadeh, 2012, p.9باون و اسچينر ( )1985بيان میکنند که کارکنان توانمند بهتر قادرند
خدمات باکيفيتی برای مشتری فراهم کنند؛ بنابراین برای به دست آوردن مزیت رقابتی و متفاوت شدن
یک شرکت از شرکتهای دیگر ،کارکنان توانمند ،کليدی برای موفقيت در دنيای رقابتی هستند
).(Ghaffari, Saki, & Savari, 2014, p.37
خالء پژوهش

بهکارگيری مدیریت دانش در سازمان به افزایش دانش و آگاهیهای کارکنان و نيز غنیتر شدن محتوای
مشاغل کمک زیادی میکند و دانش کارکنان موجب تسلط حرفهای آنها بر سازمان میشود .از طرفی
بهکارگيری مدیریت دانش عالوه بر اینکه روی محيط کار تأثير میگذارد ،موجب به وجود آمدن رقابت
بين سازمانها میشود و موجب توسعه و بهينه سازی عمليات داخلی سازمانها و کاهش هزینههای داخلی و
تسریع در انجام کارها میگردد .نيروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهمترین ابزارها برای رسيدن به
هدفهای سازمان است ،زیرا نيروی انسانی نقش مهمی در افزایش و کاهش بهرهوری سازمان دارد ،یعنی
اگر سازمان از بيشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار گردد اما فاقد نيروی انسانی مولد و با
انگيزه باشد ،به هدف خود نخواهد رسيد .با توجه به این که نيروی انسانی کارآمد ،شاخص عمده برتری
سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است ،تأکيد بر نيروی انسانی مؤثر و کارآمد نيز روبه افزایش است.
یکی از مباحثی که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده ،بحث توانمندی است ( & Esfandiari
)Adabi, 2016, p.12
پيشينه پژوهش

اندام ( )2017پژوهشی تحت عنوان توانمندسازی روانشناختی :شناسایی ارتباط آن با تسهيم دانش ،به انجام
رسانده است .نتایج تحقيق نشان داد که احساس مؤثر بودن بر تسهيم دانش دارای تأثير معناداری میباشد.
همچنين بين احساس شایستگی ،احساس خودمختاری ،احساس مؤثر بودن ،احساس معناداری ،احساس
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اعتماد و تسهيم دانش با توجه به ویژگیهای جمعيت شناختی (جنسيت ،سن ،پست سازمانی و تحصيالت)
تفاوت معناداری وجود دارد ( .)Andam, 2017, p.62حسنی و شيخ اسماعيلی ( )2016تحقيقی با عنوان
مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان مؤسسات آموزش عالی انجام دادهاند .نتایج تحقيق نشان داد که
ارتباط مثبت و معناداری بين مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان وجود دارد .مدیریت دانش ،جنبههای
توانمندی کارکنان مؤسسات آموزش عالی را پيشبينی میکند

(Hasani, & Sheikhesmaeili, 2016,

) .p.337منگ و همکاران ( )2016پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش ميانجی گری و تعدیل گرایانه
توانمندسازی روانشناختی در رابطه بين ساختار سازمانی و فرسودگی شغلی به انجام رساندهاند .نتایج این
تحقيق نشان دهنده نقش ميانجیگری این متغير در رابطه بين ساختار سازمانی و فرسودگی شغلی بوده
است ،ولی این متغير نقش تعدیلگرایانه را در رابطه بين دو متغير فوق دارا نبوده است

& (Meng, Jin,

) .Guo, 2016, p.104اميرخانی و حيدری ( )2015در تحقيقی با عنوان نقش به اشتراک گذاری دانش
ضمنی در توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان تأمين اجتماعی نشان دادند که دانش ضمنی تأثير
مثبت و معناداری روی همه ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان (احساس معنی داری ،احساس
شایستگی ،احساس خود مختاری ،احساس مؤثر بودن ،احساس داشتن اعتماد) ،دارد

& (Amirkhani

) .Heydari, 2015, p.167نتایج تحقيق پور اسدی و فروغ ( )2015با عنوان ارتباط بين بحث مدیریت
دانش و توانمندسازی پرسنل نشان داد که همه ابعاد مدیریت دانش (ایجاد دانش ،تسهيم دانش ،کاربرد
دانش ،ذخيره دانش) تأثير مثبت و معنی داری بر توانمندسازی کارکنان دارند

(Por Asadi & Fough,

) .2015, p.1437حقيقی و همکاران ( )2014در تحقيق خود نشان دادند که ارتباط مثبتی بين فرایندهای
مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی وجود دارد

( Haghighih, Tabarsa, & Kameli, 2014,

 .)p.122نتایج تحقيق اسياچو و گکورزیس ( )2014نشان داد که توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن
تأثير قوی روی ظرفيت جذب دانش دارد ) . (Siachou & Gkorezis, 2014, p.130صادقی و حسنی
( ) 2013در پژوهشی تحت عنوان ارتباط بين مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمان ورزش و
جوانان ایران نشان دادند که ارتباط معناداری بين همه جنبههای مدیریت دانش و ابعاد توانمندسازی
کارکنان وجود دارد .به هر حال مدیریت دانش ،جنبههای توانمندسازی کارکنان را پيش بينی میکند
) .(Sadeghi Boroujerdi & Hasani, 2013, p.195سالجقه و همکاران ( )2013در پژوهشی تحت عنوان
بررسی توانمندسازی روانشناختی و ارتباطشان با مدیریت دانش نشان دادند که توانمندسازی روانشناختی
و مؤلفههای آن تأثير معناداری بر مدیریت دانش دارند .همچنين نتایج آزمون رگرسيون چندمتغيره نشان
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داد که جدا از تأثير متغير توانمندسازی روانشناختی بر مدیریت دانش ،از بين ابعاد توانمندسازی
روانشناختی ،بعد خودمختاری بيشترین تأثير و بعد معناداری کمترین تأثير را بر مدیریت دانش دارد
) .(Salajeghe, PourRashid, & Mousaei, 2013, p.245نتایج تحقيق بداح ( )2012نشان داد که بين
فرایند مدیریت دانش و توانمندی کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد ) .(Badah, 2012, p.191نتایج
تحقيق اوزببک و کيليکارلن توپولو ( )2011نشان داد که توانمندسازی روانشناختی روی رفتار تسهيم
دانش تأثير گذار است ) .(Ozbebek, Kilicarslan Toplu, 2011, p.69دانهام و برت ( )2011در تحقيق
خود با عنوان حافظه سازمانی و توانمندی بيان میکنند که ارتباط معنی داری بين حافظه سازمانی و تقاضا
برای تسهيم دانش و توانمندی وجود دارد ) .(Dunham & Burt, 2011, p.250احمدی و همکاران در
پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثير اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان نشان
دادند که مدیریت دانش بر همه ابعاد توانمندسازی روانشناختی تأثيری معنادار و مثبت دارد

( Ahmadi,

 .)Malek Avarzman & Sheikhlor, 2017, p.11قالوندی و اشرفی سليم کندی در پژوهشی تحت عنوان
بررسی رابطه بين مدیریت دانش و توانمندسازی در کارکنان دانشگاه اروميه نشان دادند که بين مؤلفههای
مدی ریت دانش و ابعاد توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این مؤلفههای
اکتساب دانش ،ایجاد دانش ،ذخيره دانش ،توزیع دانش و نگهداری دانش میتوانند بهصورت مثبت و
معنی دار ،ابعاد توانمندسازی کارکنان شامل معنی دار بودن ،احساس شایستگی ،احساس خودسامانی،
پذیرفتن شخصی نتيجه و احساس مشارکت با دیگران را پيش بينی کنند ( Ghalavandi & Ashrafi Salim

 .)Kandi, 2017, p.123اسفندیاری و آدابی در مطالعه خود با عنوان بررسی رابطه بين مدیریت دانش و
توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی در شهرداری تهران به این نتيجه رسيدند که از ميان مؤلفههای
مدیریت دانش ،مؤلفههای ایجاد دانش ،ثبت دانش و انتشار دانش با شدت تأثير  ،0/95بيشترین تأثير را بر
متغير توانمندسازی روانشناختی دارا میباشند ( )Esfandiari & Adabi, 2016, p.11عسکری و همکاران
در پژوهشی تحت عنوان تأثير توانمندسازی روانشناختی بر توسعه ظرفيت خلق دانش در سازمان ،نشان
دادند که همه ابعاد توانمندسازی روانشناختی بر ظرفيت خلق دانش در سازمان تأثيری معنادار و مثبت
دارند .بر این مبنا پيشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه شده است

(Asgari, Kheiandish, Gholami,

) .& Kha'atbary Moazam, 2012, p.107قربانی زاده و خالقی نيا در پژوهشی تحت عنوان نقش انتقال
دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان نشان دادند که رابطه معنی دار بين متغيرهای پژوهش وجود دارد.
به این معنی که بين انتقال دانش ضمنی از یک سو و توانایی کارکنان در تصميم گيری ،پذیرش مسئوليت
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تصميم گيری از سوی کارکنان ،دسترسی کارکنان به ابزارهای مرتبط با تصميم گيری و اجرا و در نهایت،
پذیرش مسئوليت پيامدهای تصميم از سوی کارکنان از دیگر سو ،رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد
(.)Ghorbanizadeh & Khaleghoni, 2009, p.87
مدل مفهومی تحقيق

مدل مفهومی تحقيق حاضر که در شکل  1قابل مشاهده میباشد ،حاصل مطالعه مبانی نظری تحقيق و
شناسایی مدلهای موجود در زمينه تحقيق (ارائه شده در جدول  )1میباشد که پس از شناسایی مدلهای
تحقيق ،ابعاد و شاخصهای مدل روابط متقابل مؤلفههای مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی منابع
انسانی ،استخراج گردیدند .در جدول  1منابع مورد بررسی برای شناسایی متغيرهای مدل تحقيق ارائه شده
است:
جدول ( :)1منابع مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی پژوهش
متغیر

ایجاد دانش

ثبت (ذخیره)
دانش

منابع
)Hasani & Sheikhesmaeili (2016
)Sadeghi Boroujerdi & Hasani (2013
)Ahmadi, et al., (2012
)King, et al., (2008
)Hsia, et al., (2006
)Lee, Choi (2003
)Alavi & Leidner (2001
)Bhatt (2001
عسگری و دیگران ()2013
خاکی ()2011
تقی زاده و دیگران ()2010
شاکری و دیگران ()2010
فتحیان و احسانی ()2006
)Amirkhani & Heydari (2015
)Sadeghi, et al., (2013
)King, et al., (2008
)Hsia, et al., (2006
)Alavi & Leidner (2001
)Bhatt (2001
خاکی ()2011
تقی زاده و دیگران ()2010
شاکری و دیگران ()2010
فتحیان و احسانی ()2006

فراوانی

13

10
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:) از صفحه قبل1( ادامه جدول

11

Pour Asadi & Fough (2015)
Salajeghe, et al., (2013)
Sadeghi, et al., (2013)
Ahmadi, et al., (2012)
King, et al., (2008)
Hsia, et al., (2006)
Alavi & Leidner (2001)
Bhatt (2001)

انتقال دانش

)2011( خاکی
)2010( تقی زاده و دیگران
)2006( فتحیان و احسانی

7

13

16

Kalajahi & Janani (2015)
Haghighi, Tabarsa & Kameli (2014)
King, et al., (2008)
Hsia, et al., (2006)
)2011( خاکی
)2010( شاکری و دیگران
)2006( فتحیان و احسانی
Khansharifan, Soleimanpour Omran & Askarzadeh (2015)
Salajeghe, et al., (2013)
Sadeghi, et al., (2013)
Ahmadi, et al., (2012)
King, et al., (2008)
Hsia, et al., (2006)
Alavi & Leidner (2001)
Bhatt (2001)
)2011( خاکی
)2010( شاکری و دیگران
)2006( فتحیان و احسانی
)2010( تقی زاده و دیگران
Ghaffari, et al., (2014)
Salajeghe, et al., (2013)
Sadeghi, et al., (2013)
Ahmadi, et al., (2012)
Siachou, et al., (2012)
Badah (2012)
Mostajeran (2011)
Ozbebek, et al., (2011)
Allahyari, et al., (2011)
Safari, et al., (2011)
Chang, Lin (2008)
Ugboro (2006)
)2010( عابسی و کرد
)2012( بودالیی و دیگران
)2013(  عسگری و دیگران،)2011( علی احمدی و دیگران

پاالیش دانش

کاربرد دانش

توانمندسازی
روانشناختی
کارکنان
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ایجاد دانش
ثبت دانش
پاالیش دانش

ا داما مدیریت دانش

توانمندسازی روانشناختی
کارکنان

انتشار دانش
کاربرد دانش
شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
سؤالهای تحقيق

سؤال اول :با استفاده از روش دیمتل رابطه تأثيرگذاری و تأثيرپذیری مؤلفههای مدیریت دانش و متغير
توانمندسازی روانشناختی کارکنان چگونه است؟
سؤال دوم :با استفاده از روش دیمتل از ميان مؤلفههای مدیریت دانش و متغير توانمندسازی روانشناختی
کارکنان کدام عامل بااهميتتر است؟
مواد و روش

پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصيفی – پيمایشی میباشد .همچنين از آنجا که در
مطالعات توانمندسازی روانشناختی و ارتباط آن با مؤلفههای مدیریت دانش با توجه به بررسیهای صورت
پذیرفته در مطالعات داخلی و خارجی ،تاکنون از روش دیمتل استفاده نشده و این پژوهش میتواند در
فرایند استفاده از اطالعات و بهمنظور حل مشکالت سازمان نيز کاربرد داشته باشد ،از این رو نوع تحقيق
کاربردی – توسعهای است .متغيرهای پژوهش عبارتاند از :مؤلفههای مدیریت دانش (ایجاد دانش ،ثبت
دانش ،پاالیش دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش) و توانمندسازی روانشناختی کارکنان .جامعه آماری
پژوهش را صاحبنظران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تشکيل داده است که حجم نمونه با استفاده از
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روش حد اشباع نظری تعداد  15نفر در نظر گرفته شده است .در روش اشباع نظری نمونه گيری تا زمانی
ادامه خواهد یافت که طبقهای به اشباع برسد ) .(Corbin & Strauss, 2014طبق یک تعریف ،زمانی که
تمام منابع اطالعاتی اطالعات مشابهی را در اختيار بگذارند به اشباع رسيدهایم .در این مرحله ورود افراد
جدید ،تصميم پژوهشگر و جمع بندی نهایی را تغيير نمیدهد ) .(Grady, 1998ابزار گردآوری اطالعات
در این پژوهش ،پرسشنامه ویژه روش دیمتل محقق ساخته بوده است .بهمنظور تعيين پایایی نيز از روش
آزمون مجدد استفاده شده است ،به همين منظور ضمن توزیع پرسش نامهها ما بين  10نفر از افراد جامعه
آماری در دو نوبت متفاوت با بازه زمانی حداقل دو هفته و استفاده از ضریب همبستگی اسپيرمن ،ضریب
همبستگی بين نتایج حاصل از نوبت اول با نوبت دوم ،مقدار  0 / 87محاسبه شده و پایایی پرسشنامه مورد
تائيد قرار گرفت .در مورد روایی پرسشنامه عالوه بر اینکه در شناسایی و نهایی سازی شاخصها از نظرات
خبرگان استفاده شده است باید به این نکت ه اشاره نمود که به دليل آنکه در روش مقایسات زوجی و
منجمله پرسشنامههای استاندارد روش دیمتل ،ارتباطات تمامی عوامل با یکدیگر سنجيده میشوند ،در
نتيجه تمام احتماالت مرتبط با یک معيار یا سؤال ،در نظر گرفتهشده و روایی پرسشنامه برقرار است.
خبرگان در واقع میبایستی ماتریسی را تکميل کنند که در خانههای آن تأثير هر سطر بهتمامی ستونهای
ماتریس با استفاده از پنج نماد "بدون تأثير"" ،تأثير کم"" ،تأثير متوسط"" ،تأثير زیاد" و "تأثير خيلی
زیاد" مشخص میگردد که به ترتيب دارای امتياز تأثيرگذاری  3 ،2 ،1 ،0و  4میباشند .تجزیه و تحليل
داده ها با استفاده از روش دیمتل انجام پذیرفته است .در ادامه نمونه ماتریس خام روش دیمتل در جدول 2
ارائه میشود:
جدول ( :)2نمونه خام ماتریس روش دیمتل
توانمندسازی
روانشناختی

کاربرد
دانش

انتشار دانش

پاالیش دانش

ثبت دانش

ایجاد
دانش
0

0
0
0
0
0

ایجاد دانش
ثبت دانش
پاالیش دانش
انتشار دانش
کاربرد دانش
توانمندسازی
روانشناختی
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در ادامه به بيان مراحل روش دیمتل پرداخته میشود:
گام اول -تهيه ماتریس روابط مستقيم :1آنچه در قدم اول روش دیمتل نيازمندیم ماتریسی از تأثيرات متقابل
بين شاخصها یا اجزاء مسئله است .از این رو و بهمنظور سنجش روابط ميان فاکتورها به کمکک نظکر افکراد
خبره ،نيازمند یک مقياس مقایسهای سنجش تکأثيرات هسکتيم .ایکن مقيکاس ککه در توصکيف ميکزان روابکط
فاکتورها بر هم به کار میرود به ترتيب عبارتاند از( 0 :بیتأثير)( 1 ،تکأثير بسکيار ککم)( 2 ،تکأثير ککم)3 ،
(تأثير زیاد) و ( 4تأثير بسيار زیاد) .پس از دریافت نظر خبرگان ،ماتریس ميانگين نظرات خبرگان را با نمکاد
و مؤلفههای آن را با  Zijنمایش میدهيم .هر عضو  Zبيانگر درجه تأثيری است که معيار  iبر معيار  jدارد.
گام دوم -نرمال ککردن مکاتریس روابکط مسکتقيم :بکرای ادامکه تحليکل بکه کمکک روش (دیمتکل) از طریکق
فرمولهای  1و  2ماتریس روابط مستقيم  Zرا به ماتریس نرمال روابط مستقيم تبدیل مکیکنکيم .مکاتریس X

در جدول  4آمده است.
()1
()2
گام سوم -تشکيل ماتریس روابط کلی :2هنگامی که ماتریس  ،Xیعنی ماتریس نرمال شده مکاتریس روابکط
مستقيم محاسبه شد ،ماتریس روابط کلی یا ماتریس  Tبا استفاده از رابطه  3محاسکبه مکیشکود ککه در آن I

ماتریس یکه و یا همانی 3است .ماتریس روابط کلی  Tمطابق جدول  5به دست میآید.
()3
گام چهارم -تهيه نمودار علی :4مجموع عناصر سکطرها و سکتونهکای مکاتریس  Tبکه ترتيکب و بکهصکورت
بردارهای  Rو  Jنامگذاری میشوند که از طریق فرمولهای  4تا  6محاسبه خواهند شد .سپس ،مقدار محور
افقی نمودار که "محور اهميت" ناميده شده و نشان دهنده درجه اهميتی است که معيار مربوطه داراسکت از
طریق جمع بردارهای  Rو  ،)R+J( ،Jمحاسبه میشود .به همين ترتيب ،محور عمودی نمکودار ککه "محکور
________________________________________________________________
1. Direct

Relation Matrix
Total Relation Matrix
3. Identity Matrix
4. Causal Diagram
2.
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وابستگی" ناميده میشود از طریق فرمول ( )R-Jمحاسبه میشود .به کمک این محور قادر خکواهيم بکود تکا
معيارها را به دو گروه علت و معلول تقسيم کنيم .بهطورکلی ،هنگامی که ( )R-Jمثبت است ،معيار مربوطکه
متعلق به گروه علت و در غيراینصورت ،معيار مربوطه به گروه معلول تعلق دارد؛ بنابراین ،نمکودار علکی از
طریق رسم نقاطی با مختصات ( R-Jو  )R+Jقابل دستيابی است که فراهمکننده اطالعات ارزشمندی بکرای
تصميمگيری است ).(Asghar pour, 2005, p.53
()4
()5
()6
در انتها نيز اقدام به تعریف حد آستانه شده و بررسی تأثيرگذاری و تأثير پذیری مؤلفهها با توجه به آن
صورت خواهد پذیرفت.
نتایج

در این مرحله از روش دیمتل استفاده شده است که مراحل آن توضيح داده شد .اساس ککار ایکن روش بکر
اساس نظریه گرافهای جهت دار است ،گرافهای جهت دار مفاهيم پایهای موجود در روابط بين عناصکر
را توصيف نموده و بهطور عددی مقادیر تأثير را نشان میدهند .نتيجه روش دیمتل ،تقسيم عوامکل موجکود
به دو گروه علت و معلول است .در ابتدا ماتریس ميانگين نظرات نمونه تحقيق در جدول  3ارائه میشود:
جدول ( :)3ماتریس میانگین نظرات خبرگان
توانمندسازی

ایجاد دانش

ثبت دانش

پاالیش دانش

انتشار دانش

کاربرد دانش

توانمندسازی

0 / 000

3 / 071

2/5

2 / 571

2 /571

2 / 571

ایجاد دانش

2/5

0 / 000

2 / 786

3 / 000

2 / 929

2 / 857

ثبت دانش

2 / 143

2 / 643

0 / 000

3 / 143

3 / 000

2 / 786

پاالیش دانش

2 / 071

2 / 571

2 / 357

0 / 000

2 / 714

2 / 714

انتشار دانش

2 / 643

2 / 786

2 / 571

2 / 786

0 / 000

2 / 929

کاربرد دانش

2 / 714

3 / 000

2 / 714

3 / 071

3 / 071

0 / 000

در گام دوم اقدام به نرمال سازی ماتریس ميانگين نظرات خبرگان در این مرحله میشود که در ادامه نتکایج
به دست آمده در جدول  4ارائه میشود:
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جدول ( :)4ماتریس نرمال شده روابط مستقیم در روش دیمتل
توانمندسازی

ایجاد دانش

ثبت دانش

پاالیش دانش

انتشار دانش

کاربرد دانش

توانمندسازی

0 / 000

0 / 211

0 / 172

0 / 176

0 / 176

0 / 176

ایجاد دانش

0 / 172

0 / 000

0 / 191

0 / 206

0 / 201

0 / 196

ثبت دانش

0 / 147

0 / 181

0 / 000

0 / 216

0 / 206

0 / 191

پاالیش دانش

0 / 142

0 / 176

0 / 162

0 / 000

0 / 186

0 / 186

انتشار دانش

0 / 181

0 / 191

0 / 176

0 / 191

0 / 000

0 / 201

کاربرد دانش

0 / 186

0 / 206

0 / 186

0 / 211

0 / 211

0 / 000

در گام سوم اقدام به تشکيل ماتریس روابط کلی میشود .هنگامی که ماتریس  ،Xیعنی ماتریس نرمال شده
ماتریس روابط مستقيم محاسبه شد ،ماتریس روابط کلی  Dیا ماتریس  Tمطابق جدول  5به دست میآید.
جدول ( :)5ماتریس روابط كلی برای متغیرهای تحقیق در روش دیمتل
توانمندسازی

ایجاد دانش

ثبت دانش

پاالیش دانش

انتشار دانش

کاربرد دانش

توانمندسازی

2 / 015

2 / 464

2 / 282

2 / 514

2 / 475

2 / 417

ایجاد دانش

2 / 259

2/4

2 / 399

2 / 65

2 / 605

2 / 541

ثبت دانش

2 / 194

2/5

2 / 189

2 / 602

2 / 555

2 / 485

پاالیش دانش

2 / 03

2 / 315

2 / 159

2 / 236

2 / 356

2 / 301

انتشار دانش

2 / 223

2 / 512

2 / 343

2 / 588

2 / 387

2 / 496

کاربرد دانش

2 / 332

2 / 642

2 / 462

2 / 726

2 / 684

2 / 447

با توجه به ميزان تأثيرگذاری و تأثيرپذیری متغيرهای مدل تحقيق ،برای شفاف سازی و حذف تأثيرهای
ضعيف بين متغيرها ،اقدام به تعریف حد آستانه 1شده است؛ بنابراین حداقل نمره و حداکثر نمره به دست
آمده در ماتریس روابط کلی را از یکدیگر تفریق کرده و ضمن تقسيم فاصله ميانی حداقل تا حداکثر به 4
پله ،مقادیر موجود در دامنه  0 / 7تا  1را بهعنوان تأثير قابل توجه انتخاب مینمایيم .الزم به ذکر است که
دامنه  0 / 7تا  1برای شدت تأثيرگذاری باال ،دامنه  0 / 5تا  0 / 7برای دامنه تأثيرگذاری متوسط ،دامنه / 3
 0تا  0 / 5برای دامنه تأثيرگذاری ضعيف و در نهایت دامنه  0تا  0 / 3برای دامنه تأثيرگذاری خيلی ضعيف
در نظر گرفته شده است .با توجه به محاسبات انجام شده برای تأثيرگذاری با شدت باالی  70درصد،
________________________________________________________________
. Threshold Value
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مشخص شد که دامنه قابل قبول  2 / 513تا  2 / 726میباشد و مابقی شدت تأثيرهای به دست آمده خارج
از این دامنه ،از ماتریس روابط کلی حذف میشوند .لذا جدول خالصه شده روابط در دامنه تأثيرگذاری
باال بهصورت جدول  6به دست آمده است:
جدول ( :)6ماتریس روابط كلی برای متغیرهای تحقیق در روش دیمتل پس از تعریف حد آستانه
ایجاد دانش

توانمندسازی

ثبت دانش

پاالیش دانش

انتشار دانش

توانمندسازی

2 / 514

ایجاد دانش

2 / 65

2 / 605

ثبت دانش

2 / 602

2 / 555

کاربرد دانش
2 / 541

پاالیش دانش
2 / 588

انتشار دانش
کاربرد دانش

2 / 726

2 / 642

2 / 684

گام چهارم -تهيه نمودار علی :مجموع عناصر سطرها و ستونهای ماتریس  Tبه ترتيب و بهصورت
بردارهای  Rو  Jنامگذاری میشوند که از طریق فرمولهای  4تا  6محاسبه شده است .سپس ،مقدار محور
افقی نمودار که "محور اهميت" ناميده شده و نشان دهنده درجه اهميتی است که معيار مربوطه دارا
میباشد ،از طریق جمع بردارهای  Rو  ،)R+J( ،Jمحاسبه میشود .به همين ترتيب ،محور عمودی نمودار
که "محور وابستگی" ناميده میشود از طریق فرمول ( )R-Jمحاسبه میشود .به کمک این محور قادر
خواهيم بود تا معيارها را به دو گروه علت و معلول تقسيم کنيم .بهطورکلی ،هنگامی که ( )R-Jمثبت است،
معيار مربوطه متعلق به گروه علت و در غير این صورت ،معيار مربوطه به گروه معلول تعلق دارد؛ بنابراین،
نمودار علی از طریق رسم نقاطی با مختصات ( R-Jو  )R+Jقابل دستيابی است که فراهمکننده اطالعات
ارزشمندی برای تصميمگيری است و در جدول  7نمایش داده شدهاند:
جدول ( :)7ماتریس نهایی در روش دیمتل
R-J

ترتیب وا ع
شدن عناصر

R+J

ترتیب وا ع
شدن عناصر

بیشترین
مجموع
ستونی J

ترتیب وا ع
شدن عناصر

بیشترین
مجموع
ردیفی R

ترتیب وا ع
شدن عناصر

1 / 11

توانمندسازی

29 / 98

کاربرد دانش

15 / 316

پاالیش دانش

15 / 293

کاربرد دانش

0 / 69

کاربرد دانش

29 / 69

ایجاد دانش

15 / 062

انتشار دانش

14 / 854

ایجاد دانش

0 / 61

ثبت دانش

29 / 61

انتشار دانش

14 / 832

ایجاد دانش

14 / 548

انتشار دانش

0 / 02

انتشار دانش

28 / 71

پاالیش دانش

14 / 687

کاربرد دانش

14 / 527

ثبت دانش

-0 / 5

ایجاد دانش

28 / 36

ثبت دانش

13 / 834

ثبت دانش

14 / 165

توانمندسازی

-1 / 9

پاالیش دانش

27 / 22

توانمندسازی

13 / 053

توانمندسازی

13 / 396

پاالیش دانش
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نمودار علی و معلولی و اولویت بندی در روش دیمتل

شکل  :2نمودار علی و معلولی در روش دیمتل

با توجه به شکل  ،2مؤلفه کاربرد دانش بيشترین تعداد تأثيرگذاری باال را بر سایر مؤلفهها دارا میباشد (بر
مؤلفههای ایجاد دانش با شدت  ،2/642انتشار دانش با شدت 2/684و پاالیش دانش با شدت  )2/726که
این امر نشان دهنده نياز توجه بيشتر مدیران به این مؤلفه است .در بين متغيرهای موجود در مدل ،متغير
پاالیش دانش تأثيرپذیرترین متغير با تأثيرپذیری از متغيرهای توانمندسازی ،ایجاد دانش ،ثبت دانش ،انتشار
دانش و کاربرد دانش است.
همانطور که گفته شد محور افقی نشانگر اهميت میباشد و با بررسی نتایج دیمتل مشاهده میشود که در
بين متغيرهای تأثيرگذار ،متغير توانمندسازی با ميزان اهميت  27/22اهميت کمتری نسبت به سایر مؤلفهها
داشته و مؤلفه کاربرد دانش با ميزان اهميت  29/98بيشترین اهميت را دارا میباشد .به همين صورت ،در
بين متغيرهای تأثيرپذیر ،پاالیش دانش با ميزان اهميت  28/71کم اهميتترین و مؤلفه انتشار دانش با ميزان
اهميت  29/61بيشترین اهميت را دارد.
با توجه به شکل  2و تعریف حد آستانه صورت پذیرفته ،در خصوص تأثيرگذاری با شدت باالی 70
درصد ،مشاهده میشود که مؤلفه ایجاد دانش بر مؤلفههای پاالیش دانش با شدت  2/65و انتشار دانش با
شدت  2/605تأثير داشته است .مؤلفه کاربرد دانش بر مؤلفههای ایجاد دانش با شدت  ،2/642پاالیش
دانش با شدت  2/726و انتشار دانش با شدت  2/684دارای تأثيرگذاری بوده است .همچنين در بين روابط
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ذکر شده در باال و در حد آستانه باالیی ،شدیدترین تأثيرگذاری مربوط به مؤلفه کاربرد دانش بر پاالیش
دانش با شدت  2/726میباشد و ضعيفترین تأثيرگذاری (در دسته تأثيرهای شدید) مربوط به تأثيرگذاری
کاربرد دانش بر ایجاد دانش با شدت  2/642میباشد.
بحث و نتيجه گيری

بر اساس توضيحات بخش روش تحقيق ميزان اهميت و تعامل هر شاخص در جدول  ،7در ستون

R+J

سنجيده شده است که ترتيب اهميت هر شاخص بر حسب تعامل با سایر شاخصها به ترتيب به این صورت
میباشد :کاربرد دانش ،ایجاد دانش ،انتشار دانش ،پاالیش دانش ،ثبت دانش و توانمندسازی .از سویی
دیگر ستون  R-Jنيز روابط علی و معلولی شاخصها را تعيين میکند؛ که به ترتيب شاخصهای علّی
عبارتاند از :توانمندسازی ،کاربرد دانش ،ثبت دانش و انتشار دانش .شاخصهای معلول نيز عبارتاند از:
ایجاد دانش و پاالیش دانش؛ بنابراین برای بهبود متغيرهای ایجاد دانش و پاالیش دانش باید بر متغيرهای
علّی که شامل توانمندسازی ،کاربرد دانش ،ثبت دانش و انتشار دانش میباشند تمرکز داشت ،در ادامه به
تفکيک برای هر یک از متغيرهای مدل بحث ارائه شده است.
در بين مؤلفههای مدیریت دانش ،مؤلفه کاربرد دانش دارای تأثيرگذاری بر سه مؤلفه ایجاد دانش ،پاالیش
و انتشار دانش میباشد .مشاهده میشود توالی شدت تأثيرگذاری این مؤلفه بر مؤلفههای پاالیش دانش،
انتشار دانش و ایجاد دانش به ترتيب برابر با  2/684 ،2/ 726و  2/642است .اهميت کاربرد دانش را
می توان در این دانست که نتيجه تمامی مراحل فرایند مدیریت دانش میباشد و در صورت عدم کاربردی
بودن دانش توليد شده ،عمالً کل فرایند حتی با باالترین اثربخشی ،هيچگونه دستاوردی برای سازمان در
پی نخواهد داشت و صرفاً سازمان را با هزینه هنگفتی مواجه میکند .روند این تحقيق نيز این منطق را دنبال
میکند که نتيجه فرایند مدیریت دانش که کاربرد دانش میباشد ،به گونهای بر مراحل اوليه فرایند دارای
تأثيرگذاری میباشد .چرا که در صورت عدم کاربردی بودن دانش توليد شده ،تأثير منفی بر مراحل
نخستين فرایند مدیریت دانش را نيز در پی خواهد داشت و بر عکس کاربرد هرچه بيشتر دانش به وجود
آمده در سازمان باعث تقویت این چرخه یعنی :توليد ،ثبت ،پاالیش ،کاربرد و انتشار میشود .در بين سه
مؤلفه ذکر شده ،کاربرد دانش بيشترین تأثير را بر مرحله پاالیش دانش دارا میباشد.
ایجاد دانش دارای تأثيرگذاری بر مؤلفههای انتشار دانش ،کاربرد دانش و پاالیش دانش میباشد .با توجه
به فرایند مدیریت دانش ،مشاهده میشود که ایجاد دانش اولين مرحله این فرایند میباشد؛ بنابراین برای
ایجاد سيستم مدیریت دانش قدرتمند در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که یکی از چهار شرکت اصلی
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زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بوده و اهميتی استراتژیک در اقتصاد کشور دارد ،باید با تأکيد بر
مؤلفه ایجاد دانش ،برنامهریزی پایهای و مناسبی انجام شود تا دانشهای ضمنی و آشکار مورد نياز
بهصورت مؤثر و کارا ،شناسایی و ایجاد شوند .در این برنامهریزی بیشک باید به مؤلفه ایجاد دانش توجه
ویژهای مبذول گردد.
مؤلفه ثبت دانش دارای تأثير بر دو مؤلفه پاالیش و انتشار دانش به ترتيب با شدت  2/602و 2/555
میباشد .شدت تأثيرگذاری مؤلفه ثبت دانش در بين مؤلفههای مدیریت دانش ،در حد پایينتر از متوسط
(در دامنه آستانه باال) قرار دارد .علت پایين بودن تأثيرگذاری این مؤلفه که در دنيای امروزی و شرکتهای
موفق ،یکی از اهداف مورد تأکيد باال بوده و مدیران ارشد سازمانی اهميت بسيار باالیی به مستندسازی
دانش و تجارب کارکنان میدهند را می توان در عدم اعتقاد مدیران و کارشناسان ارشد این شرکت نسبت
به ثبت و مستندسازی دانش دانست که تبدیل به فرهنگ غالب در این شرکت شده است.
مؤلفه پاالیش دانش تأثيرپذیرترین مؤلفه است و در سطح  70درصد از هر  4مؤلفه ایجاد دانش و کاربرد
دانش ،ثبت دانش و همچنين انتشار دانش تأثيرپذیر است .در این خصوص واضح است که بدون ایجاد
دانش در سازمان ،پاالیش آن بیمعنی است .همچنين کاربرد دانش به همراه نتایج به دست آمده از آنها
ابزاری هستند که از طریق آن میتوان به سودمندی و یا عدم سودمندی دانش موجود در سازمان پی برده و
دست به پاالیش آن زد .واضح است که پاالیش دانش بدون ثبت و انتشار آن بهمنظور در معرض داوری
قرار گرفتن از سوی متخصصين بیمعنی خواهد بود .در این راستا بدیهی است برای ارتقاء مؤلفه پاالیش
دانش کافی است با به کار بستن تمهيدات الزم که به برخی از آنها در این تحقيق اشاره گردید ،منجمله
برگزاری کالسهای آموزشی و استقرار سيستم اینترانت قوی و دوستدار کاربر به تقویت مؤلفههای ایجاد
دانش ،کاربرد دانش ،ثبت دانش و انتشار دانش در سازمان اقدام نمایيم.
با توجه به یافتههای جدول شماره  ،5مشاهده میشود متغير توانمندسازی به ترتيب دارای تأثيرگذاری بر
مؤلفههای پاالیش دانش ،انتشار دانش ،ایجاد دانش ،کاربرد دانش و در نهایت ثبت دانش به ترتيب با
مقادیر  2/417 ،2/464 ،2/475 ،2/514و  2/282میباشد .از سویی دیگر ،ميزان تأثيرپذیری این متغير نسبت
به مؤلفههای مدیریت دانش به ترتيب با مؤلفههای کاربرد دانش ،ایجاد دانش ،انتشار دانش ،ثبت دانش و
پاالیش دانش با ميزان شدت  2/194 ،2/223 ،2/259 ،2/332و  2/03میباشد .با مقایسه شدت تأثيرگذاری
و تأثيرپذیری این متغير با مؤلفههای مدیریت دانش ،میتوان چنين استنباط کرد که توانمندسازی در
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مجموع متغيری تأثيرگذار بوده است تا اینکه تأثيرپذیر باشد ،چرا که هيچکدام از مقادیر تأثيرپذیری این
متغير از مؤلفههای مدیریت دانش در دامنه حد باال قرار ندارند.
با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان چنين نتيجه گرفت که توانمندسازی میتواند مدیریت دانش را تقویت
کند .برای پياده سازی موفق توانمندسازی کارکنان در سازمان گام اول این است که شرکت تمامی پرسنل
سازمانی خود را برای اجرای این تغيير آماده سازند؛ هدایت کنندگان سازمانی در این فرایند نقش اصلی را
بازی میکنند و باید بدانند که توانمندسازی با دستور دادن قابل اجرا نيست ،بلکه با در اختيار گذاشتن
اطالعات به زیردستان و دادن فرصتهایی در جهت آزادی عمل در تصميمگيریها و ایجاد محيطی که
نتایج عملکردشان را ببينند ،میتوان قابليت پویایی و انعطاف پذیری کارکنان را تقویت کرد و احساس
توانمند شدن را به آنان القا کرد.
با بررسی شکل شماره  ،2همچنين میتوان چنين جمع بندی کرد که در بين مؤلفههای مدیریت دانش،
مؤلفهای که دارای بيشترین تعامل سازنده با سایر مؤلفهها باشد را میتوان مؤلفه انتشار دانش دانست .چرا
که این مؤلفه از سه مؤلفه ایجاد دانش ،کاربرد دانش و ثبت دانش تأثير پذیرفته و بر مؤلفه پاالیش دانش
تأثير گذار است .این در حالی است که سایر مؤلفهها دارای این ميزان تعامل نمیباشند .لذا ،مدیران منابع
انسانی و مدیران فناوری اطالعات باید با ایجاد سامانه شبکه دانش درون سازمانی نسبت به انتشار و ایجاد
فرایند مدیریت دانش بهصورت عملياتی اقدام کنند .دو مؤلفه ایجاد دانش و کاربرد دانش دارای وضعيتی
مشابه میباشند .به این صورت که هر دو متغير بر متغيرهای انتشار دانش و پاالیش دانش تأثيرگذار هستند و
یک رابطه متقابل بين دو متغير وجود دارد .این رابطه متقابل نشان دهنده نيازمندی به کاربردی بودن
دانشهای توليدی و ایجاد شده توسط پرسنل ،میباشد.
پيشنهادها

برای کاربردی کردن دانش ،ابتدا کارکنان باید دانشهای ایجاد شده متناسب با حوزه کاری خود را دانسته
و در جهت استفاده آن در محل کار اقدام کنند؛ بنابراین باوجود دانشهای کاربردی برای تمامی کارکنان،
در بلند مدت آنها نيز بهعنوان کارمندانی که تجربه کسب میکنند ،اقدم به پاالیش دانش کرده و
دانشهای غنی و ضمنی را تبدیل به دانش آشکار میکنند .بنابر آنچه گفته شد ،مدیران منابع انسانی
میتوانند در بازههای زمانی مختلف ،با معرفی کارکنان برتر در زمينه توليد دانش کاربردی و تقدیر از
آنها ،سایر کارکنان را نسبت به این امر ترغيب نمایند .از سویی دیگر میتوان با دعوت از اساتيد مجرب
در زمينه مدیریت دانش در صنعت نفت و یا در صنایع مرتبط و دارای زمينه دانشی مشابه ،اطالعات
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کاربردی و تکنيکهای توليد دانش و تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار را بهعنوان راهکاری مطلوب در
اختيار کارکنان قرار داد.
برای بهبود مؤلفه ایجاد دانش پيشنهاد میشود که مدیران ارشد سازمانی با ایجاد مشوقهای مناسب
کارکنان را در ایجاد دانش تشویق کنند .تشویق و ارائه پاداش الزم به کارکنانی که به فرایند مدیریت
دانش کمک می کنند باید در اولویت بوده و توجه خاصی به آن شود .برای مثال به افرادی که دانش و
آموزشهای فراگرفته شده را به همکاران خود انتقال میدهند و یا دانش ضمنی خود را بدون هيچ چشم
داشتی منتقل مینمایند پاداش مقتضی و متناسب داده شود .همانطور که در شکل  2مشخص است ،این
مؤلفه با کاربرد دانش دارای تأثيرگذاری متقابل میباشد؛ بنابراین میتوان بهنوعی از هم افزایی این ارتباط
دو طرفه ،نهایت بهره را برد .لذا این توانمندی باید در بين کارکنان افزایش داده شود تا در زمان ایجاد
دانش نسبت به کاربردی بودن آن برای سازمان و افزایش بهرهوری سازمانی بررسیهای الزم به عمل آمده
و با صرف کمترین ميزان هزینه دانشهای کاربری از سوی کارکنان ایجاد شود .همچنين بيشترین شدت
تأثيرگذاری برای این مؤلفه بر مؤلفه پاالیش دانش میباشد؛ بنابراین توالی تأثير گذاری بر پاالیش دانش
(شدت تأثيرگذاری  ،)2/65انتشار دانش (با شدت تأثيرگذاری  )2/605و کاربرد دانش (شدت تأثيرگذاری
 ،)2/541میتواند دیدگاه خوبی برای مدیران سيستمهای اطالعاتی و مدیران منابع انسانی بهمنظور آموزش
کارکنان در جهت تسریع در بومی سازی و فرهنگ سازی مدیریت دانش در سازمان فراهم آورد .مدیران
سيستمهای اطالعاتی میتوانند پس از گذشت مدت زمانی ،کارکنان مستعد و عالقهمند در زمينه مدیریت
دانش را شناسایی کرده و با ایجاد تيمهای دانشی ،از این کارکنان بهعنوان پرسنل دانشی سازمان استفاده
کرده و با آموزش تخصصی این افراد ،دانشهای موجود در سازمان که ممکن است با بیتوجهی سایر
کارکنان همچنان مغفول مانده باشند را ایجاد کرده و بانک اطالعاتی سازمان را غنی کنند.
برای بهبود مؤلفه ثبت دانش الگو بودن خود مدیران بهعنوان بخش مهمی از فرهنگسازی و همچنين
تشویق افراد موفق در ثبت دانش ،میتواند مد نظر قرار داده شود .در واقع ایجاد و نمایش الگوی رفتاری
صحيح و تمایز و تشویق افراد دارای رفتار همسو با اهداف مدیریت دانش و سازمان ،در تکرار و بهبود
مؤلفههای مدیریت دانش بهویژه ثبت دانش حائز اهميت است .پيشنهاد میشود با ایجاد سامانه دانش
سازمانی و تعریف شناسه کاربری برای تمامی پرسنل ،ارزیابی افراد فعال در سامانه در فواصل زمانی منظم
و ارائه بازخورد به آنها باعث ترغيب ثبت دانش در پرسنل شده و در کارکنان برای ادامه کار انگيزه ایجاد
نمود.
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ایجاد برنامههای آموزشی در شرکتها منجمله شرکت نفتی مورد مطالعه میتواند بسياری از تعارضهای
بالقوه را قبل از اینکه این تعارضها بهطور جدی اثر مخرب روی سازمان داشته باشد ،هموار سازد.
سرپرستان باید آموزش داده شوند که بتوانند با دادن اطالعات کافی به زیردستان آنان را در تصميمگيریها
مشارکت داده ،ایدههای نوین و مناسب را حمایت کرده و به پيامدهای کار اعتماد داشته باشند ،چرا که
ممکن است بسياری از تصميمات و ایدههای زیردستان نسبت به نظرات آنها ارجحيت داشته باشد.
همچنين کارکنان در سطوح پایين باید آموزش داده شوند که بتوانند با اعتماد کامل به کار خود و القا حس
توانمندی در شرایط بحرانی ،تصميمات مقتضی را اخذ نمایند .متأسفانه مشاهده میشود که در برخی
شرکتها ،آموزشها صرفاً در جهت نمایش سازمانی است و نه منفعت سازمانی؛ و هنگامی که سازمان با
کسری بودجه مواجه شد ،برنامههای آموزشی نيز کاهش پيدا کرده و یا حذف میگردد .سازمانی که
میخواهد و انتظار دارد که کارکنان توانمندی داشته باشد ،باید برنامههای آموزشی را بهطور مستمر اجرا
نماید .برای این منظور هماهنگی با نظام پرداختهای حقوق و دستمزد از مهمترین اقداماتی است که منجر
به تشویق کارکنان میگردد .در واقع ،سازمانهای یادگيرنده کارکنانشان را تشویق میکنند که
مهارتهای فردی ،گروهی و کيفيت کار خود را بهبود دهند .آنها از تجربيات خودشان و دیگران که
ممکن است مفيد یا منفی باشد ،استفاده میکنند .در اینگونه سازمانها افراد با مهارتها و ارزشهای
کارشان مورد تحسين واقع میشوند و تمام عقاید و پيشنهادها قابل توجه و احترام است.
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