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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطالعات و مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی
توانمندسازی کارکنان در شعب بانک ملت شهرستان گرگان میباشد .تحقیق حاضر ،به لحاظ روش جزء تحقیقات
توصیفی  -پیمایشی ،و از نظر شیوه گردآوری اطالعات جزء تحقیقات همبستگی می باشد .جامعه آماری این
پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب بانک ملت شهرستان گرگان می باشند که تعداد کارکنان  021نفر میباشد .و
نمونه مورد مطالعه در این پژوهش  011نفر بوده که با استفاده از روش تصادفیطبقه ای انتخاب شدهاند .ابزار
اندازهگیری در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد می باشد .در بخش آمار استنباطی این تحقیق از روش مدل
معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شدهاست .یافتهها در این تحقیق نشان می دهد ،بین بکارگیری فناوری
اطالعات با مدیریتدانش و همچنین توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین توانمندسازی و
مدیریتدانش نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بکارگیری فناوری اطالعات با مدیریتدانش از
طریق توانمندسازی کارکنان ،رابطه مثبت و معناداری دارد .این نتایج در مطالعات دیگر نیز مورد تائید قرار گرفته
است.
واژگان کلیدی  :بکارگیری فناوری اطالعات ،مدیریت دانش ،توانمندسازی
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مقدمه
جهان وارد عصر جدیدی شدهاست ،تحوالت پرشتاب علمی و تکنولوژیکی ،سازمانها را با چالشهای جدید روبرو کرده
است ،فناوریهای نوین ،جهانی شدن بازارها ،ابزارها و فنون جدید ،باعث ایجاد موقعیت رقابتی شدیدی برای سازمان ها گردیده
است(والمحمدی .)0811 ،اصول سنتی که براساس آن توانایی اقتصادی ،عامل کلیدی در موفقیت کسبوکار بود ،دیگر معتبر
نبوده و امروزه دانش تبدیل به عامل اصلی رقابت و دارائی معنوی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار گشته است ( Sherif et
 .)al, 2006نقش فناوریاطالعات در مدیریتدانش ،موضوع مهمی برای سازمانهایی است که میخواهند از وجود فناوریها
برای مدیریت سرمایه فکری خود بهرهبرداری کنند .بسیاری از سازمانها تکنولوژیاطالعات را به یک شکل خاص یا اشکال
مختلف برای مدیریتدانش خود مورد استفاده قرار میدهند .مدیریتدانش میتواند با استفاده مناسب از فناوریاطالعات ،نتایج
بسیار مهمی را به دنبال داشتهباشد .فناوریاطالعات میتواند در ایجاد فرایندهای مدیریتدانش نقش حیاتی داشتهباشد.با این
اوصاف کسب مهارتهای الزم درزمینه کاربرد فناوریاطالعات به کارکنان ،برای توانمندکردن آنها در کارهایشان امری
اجتنابناپذیر است .مدیریتدانش نیازمند کارکنان توانمندشده است و این کارکنان توانمند ،نیازمند کمکهای ابزارهای
تکنولوژی اطالعات هستند .موفقیت فرایند مدیریتدانش مشروط به وجود کارکنان توانمند و در کنار آن بکارگیری فناوری
اطالعات میباشد و نمیتوان آنها را از هم جدا درنظر گرفت.
بیان مساله
با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت ،مدیریت موثر دانش در سازمانها از اهمیت باالیی برخوردار است ،زیرا دانش
بطور فزایندهای بهعنوان یک جزء حیاتی برای سازمانها شناخته شده و مدیریت آن تا حدود زیادی مبتنی بر شایستگیهای
افراد و ویژگیهای گروهها در سازمان است که به عنوان یک عامل مهم ،نقش کلیدی را در رد یا پذیرش دانش ایفا میکند
( .)Ciganek and Srite,2010اصول سنتی که بر اساس آن توانایی اقتصادی ،عامل کلیدی در موفقیت کسب و کار بود ،دیگر
معتبر نبوده و امروزه دانش تبدیل به عامل اصلی رقابت و دارائی معنوی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار گشتهاست ( Sherif
 .)et al, 2006از سویی دیگر در دنیای پر هیاهوی امروز ،سازمانها از تکنولوژیاطالعات به منظور ابزاری در جهت کمک به
سازمان و مدیریتدانش استفاده میکنند(Rosemary Wild et al, 2008؛ .)Danming Lin et al, 2008تکنولوژی اطالعات
در شکلهای متنوع خود افراد و سازمان های را قادر ساخته است که بتوانند ،دانش را بگیرند ،انتخاب کنند و مبادله نمایند به
شکلی که تا قبل از آن مقدور نبوده است ،از اینرو به آنها کمک نموده است تا دانش جدید خلق نمایند ( Lee and
Choi,2003؛ .)Leonard-Barton ,1995توانمندسازی مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر است .زیرا سازمانها در معرض
تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی قرار دارند .از مهمترین عوامل بروز این تغییرات ،میتوان به رقابت روز افزون جهانی،
توسعه و گسترش فناوریاطالعات و بروز تغییرات در ویژگیها و خواستههای مشتریان اشاره کرد .تغییر در شرایط سازمانهای
عصر حاضر ،منجر به تغییر در نگرش آنها به نیروی انسانی شده است .در این شرایط ،کارکنان سازمان ،ابزار موفقیت مدیر
نیستند و بعنوان سرمایههای سازمان به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شدهاند( Roy and
 .)Sheena,2005الگوی قدیمی مدیریت خودکامه امروزه در اغلب سازمانها منسوخ شده است .سازمانهای امروزی نهتنها به
دانش و اطالعات بسیار وسیعتری نیاز دارند ،بلکه به استقالل ،خود اتکایی ،اعتماد به نفس و خالقیت و ابتکار بیشتری
نیازمندند(ابطحی و عابسی .)0811،بانکها در محیط متالطم بازارهای مالی ناچار هستند برای ماندگاری بیشتر مشتریان،
جذب مشتریان جدید ،بهبود عملکرد مالی و افزایش سودآوری و نقدینگی بدنبال راههایی باشند تا بتوانند دقیقتر و عمیقتر
نیازها و خواستههای مشتریان را شناسائی کرده و به آنها جامه عمل بپوشانند و بدون تردید بکارگیری فناوریاطالعات ،توجه
به دانش جدید و مدیریتدانش و توانمندسازی کارکنان در بکارگیری تکنولوژیها و دانشروز رابطه مستقیمی در این مجال
دارند .دانش ،تخصص و تعهد و داشتن انگیزش کارکنان سازمانهای خدماتی بویژه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بعنوان
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راههای اصلی در فرایند خلق ارزشها هستند .با توجه به تغییرات محیطی ،گسترش بازارها ،افزایش تعداد رقبا و تکنولوژیهای
اطالعاتی و ارتباطی جدید و نیازهای متغیر مشتریان باعث گردیده تا نقش بکارگیری فناوریاطالعات ،مدیریتدانش و
توانمندسازی کارکنان در سازمانهای خدماتی که باعث بهبود کیفیت خدمات میشود بسیار پراهمیت مطرح گردد .لذا
پژوهشگر در این تحقیق ،بدنبال پاسخگوئی به این سئوال هست که؛ آیا بین بکارگیری فناوریاطالعات با مدیریتدانش با
توجه به نقشمیانجی توانمندسازیکارکنان در شعب بانکملت شهرستان گرگان رابطه معنیداری وجود دارد؟
ادبیات تحقیق
فناوری اطالعات

در تعریف فناوریاطالعات میتوان بیان داشت ،هر فناوری که منجر به جمعآوری ،ذخیرهسازی ،پردازش و انتشار اطالعات
گردد ،تکنولوژیاطالعات نام دارد(مددی .)0811،تکنولوژیاطالعات را آمادهسازی ،گردآوری ،ارسال ،بازیابی ،ذخیرهسازی،
دستیابی ،ارائه و تغییر شکل اطالعات در تمامی انواع و قالبهای آن شامل؛ صدا ،گرافیک ،متن ،ویدئو و تصویر میداند
(دامغانیان و همکاران.)0832،
مدیریت دانش

مدیریت دانش مجموعهای از فرایندها است که دادهها و اطالعات موجود در سازمان را به دانشی ارزشمند تبدیل میکند و این
فرایندها شامل خلق ،کسب ،تسهیم ،بکارگیری و درونیسازی دانش میباشند ( .)Lee et al, 2001یک تعریف جامع از
مدیریتدانش توسط پتریش(مرکز کیفیتوبهرهوری آمریکا )0331،ارائه شده است که عبارتاست از؛ کسبدانش درست ،برای
افراد مناسب ،در زمانصحیح و مکان مناسب ،به گونهای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان ،بهترین استفاده را از
دانش ببرند (سالجقه و همکاران .)32 ،در این تحقیق برای بررسی مدیریت دانش در سازمان مذکور از مدل مدیریت دانش
نوناکا و تاکوچی ( )0331بهره گرفتهشده که چهار مولفه اصلی را برای مدیریتدانش بیان میدارند ،این چهار مولفه عبارتند
از )0:اجتماعی سازی؛ )2درونی سازی؛  )8آشکارسازی (بیرونی سازی)؛  )4ترکیب.
توانمندسازی
0

توانمندسازی عبارتست از فراهم نمودن آزادی بیشتر استقالل کاری مسئولیت پذیری برای تصمیمگیری و خودکنترلی در
انجام کارها برای کارکنان سازمان .از دیدگاه کانگر 2و کانانگو 8توانمندسازی فرآیندی است که باعث ارتقاء احساسات
خودکامیابی 4در میان کارکنان سازمان میشود .در این فرایند شرایطی که توانمندی افراد را پرورش میدهد و اطالعات
ثمربخشی را با استفاده از عملیات سازمانی و فنون غیر رسمی در اختیار آنها قرار میدهد مورد شناسایی قرا میگیرد (مقیمی و
رمضان0832،؛ .)202توانمندسازی فرایند تعمیم قدرت بوسیله ساختار غیرمتمرکز و تفویضاختیار است ،توانمندسازی به
درگیرکردن افراد و قادرکردن آنها به مالک شدن فرایندها و پیامدها توجه دارد (.)Weiss 1 , 2001
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پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی تحقیق

دامغانیان و همکاران ( ،)0832در پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر تکنولوژی اطالعات بر مدیریت دانش با میانجی گری
توانمندسازی" در شرکت ملی حفاری ایران به مطالعه پرداختند .در این پژوهش با استفاده از ترکیب پرسشنامه محقق ساخته
و استاندارد و بررسی روایی و پایایی آن ،اقدام به توزیع پرسشنامه در میان کارکنان سازمان نمودند .با استفاده از روش تصادفی
ساده  018پرسشنامه جمع آوری گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها دریافتند؛ که تکنولوژی اطالعات بصورت مستقیم و
همچنین غیرمستقیم ،از طریق توانمندسازی با مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری دارد.
یزدانی و همکاران ( ،)0832در پژوهشی با عنوان " بررسی رابطه فن آوری اطالعات و مدیریت دانش با توانمندسازی مدیران"،
در میان ناحیه  4آموزش و پرورش شهر شیراز به مطالعه پرداختند .ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه ی فناوری
اطالعات ،مدیریت دانش و توانمند سازی می باشد .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده
است .آمار توصیفی شامل انحراف استاندارد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون میباشد .تجزیه و
تحلیل داده ها نشان داد که بین فناوری اطالعات و مدیریت دانش با توانمند سازی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین
مدیریت د انش با توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت فناوری اطالعات و مدیریت دانش قادر به پیش بینی
توانمند سازی می باشند.
سبحانی و همکاران ( ،)0832در پژوهشی با عنوان "رابطه فناوری اطالعات و مدیریت دانش" در فدراسیون های ورزشی به
مطالعه پرداختند 02 .فدراسیون به عنوان نمونه انتخاب شدند و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  030نفر محاسبه گردید و
به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نفرات انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سایر محققین بهره برده شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل
رگرسیون چندگانه استفاده شد .پس از مورد آزمون قرار دادن فرضیات نشان داده شد که بین مولفه های فناوری اطالعات و
مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
پیشینه خارجی تحقیق

احمد باده( ،)2102در پژوهشی باعنوان بررسی رابطه فرایند مدیریتدانش و توانمندسازی کارکنان در وزارت آموزشعالی و
تحقیات علمی کشور اردن به مطالعه پرداخت .این پژوهش که در بین کارکنان وزارت آموزشعالی با حجم جامعه  018نفر
انجام شد .برای جمعآوری از دو پرسشنامه معتبر بهره گرفتهشد .و از آزمونهای آماری انحراف استاندارد و ضریب همبستگی
پیرسون برای بررسی فرضیه بهره گرفتهشد .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل داده بیانگر ارتباط بین فرایند مدیریت دانش و میزان
توانمندسازی کارکنان است.
نیلز و جانسون ، )2101( 1در پژوهشی با عنوان مدیریت اطالعات به عنوان یک عامل توانمندساز مدیریت دانش :در چشمانداز
صنعت آفریقایجنوبی؛ در بررسی وضعیت مدیریتدانش در صنعت آفریقایجنوبی به این نتیجه رسید که فناوریاطالعات می-
تواند در تقویت مدیریتدانش موثر باشد.
تسنگ ،شومی ،)2111( 2در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر فناوری اطالعات بر سیستمهای مدیریت دانش» به این نتیجه دست
یافتهاند که فناوریاطالعات نقش مهمی در تعیین موفقیت یا شکست سیستم مدیریتدانش ایفا میکند به طوری که رشد و
پیشرفت مدیریتدانش وابستگی زیادی به فناوریارتباطی و اطالعاتی دارد و تنها از طریق پیشرفت در فناوریاطالعات میتوان
روند پیشرفت مدیریت دانش را تسریع نمود .در این پژوهش نتایج نشان داد که بین فناوریاطالعات و مدیریت دانش رابطه
معناداری وجود دارد.
Neels & Johnson
Tseng & Shu-Mei
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یانگ ،جی بین،)2112( 1در پژوهشی تحت عنوان «توسعه یک نقشة دانش برای زمانبندی ساخت و ساز با استفاده از یک
رویکرد نوین» به این نتیجه دست یافتهاند که مهمترین مشکل در ایجاد مدیریت در شرکتهای ساختمانی فرمولبندی و ایجاد
یک استراتژی مشخص است به همین دلیل از طریق روش نقشهدانش و نرمافزار مرورگر توانستند دانش ضمنی را به دانش
صریح تبدیل کنند.
3
هونگ و همکاران ( ،)2112پژوهشی در خصوص عوامل کلیدی موفقیت در بکارگیری سیستم مدیریتدانش برای صنعت
داروسازی انجام دادهاند .در این پژوهش هفت عامل موفقیت در سیستم مدیریتدانش مورد شناسایی قرار گرفتهاند که
عبارتنداز )0 :استراتژی الگوگیری و ساختار دانشی اثربخش  )2فرهنگسازمانی )8زیرساخت سیستماطالعاتی )4درگیری و
آموزش افراد )1رهبری و تعهد قوی مدیریتارشد)1محیط یادگیری و کنترلمنابع )2ارزیابی از آموزشحرفهای و کار تیمی.
شهنواز محمد ( ،)2111در نتایج پژوهش خود بیان میدارد که؛ در روند رشد بیسابقه تکنولوژی اطالعات و بحثهای جدید
مدیریتدانش ،نباید عامل مهمی همچون افراد را فراموش کنیم .وی در پژوهش خود عوامل مختلفی را بررسی میکند که
سبب میشود مدیریتدانش فردی تحت تاثیر قرار گیرد و بر رفتاریفردی در متن تکنولوژیاطالعات تمرکز دارد .نتایج تحلیل
نشانداد که توانمندسازی و تکنولوژیاطالعات موجود ،بصورت معناداری مدیریتدانش را تحتتاثیر قرار میدهند.
لی و چوی ،)2118( 01با در نظر گرفتن چهار عامل ساختار ،فرهنگ ،نیرویانسانی و فناوری اطالعات به عنوان توانمندسازهای
مدیریتدانش ،به بررسی تاثیر آنها در فرآیند خلقدانش و عملکردسازمان پرداختهاند .در مطالعه آنها رابطه بین مولفههای
تمرکز ،همکاری ،یادگیری و توسعه ،اعتماد با فرآیند خلقدانش تایید شد ولی رابطه بین مولفههای رسمیت ،نیروی انسانی و
فناوری اطالعات با فرآیند خلقدانش تایید نشد .همچنین نتایج نشانداد رابطه بین فرآیند خلقدانش و عملکرد سازمانی مثبت
و قوی میباشد.
فرضیهها و مدل مفهومی تحقیق
بین بکارگیری فناوریاطالعات و مدیریتدانش رابطه معنیداری وجود دارد.
بین بکارگیری فناوریاطالعات و توانمندسازی کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.
بین توانمندسازی کارکنان و مدیریتدانش رابطه معنی داری وجود دارد.
بین بکارگیری فناوری اطالعات و مدیریتدانش از طریق نقش میانجی توانمندسازیکارکنان رابطه معنیداری وجود دارد.

8

J.B.Yang
Hung et al
10
Lee & Choi
9
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مدل مفهومی تحقیق

شکل -0مدل مفهومی پژوهش برگرفته از پژوهش دامغانیان و همکاران ()0832

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی ،به لحاظ هدفکاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی و از نوع پیمایشی -همبستگی میباشد .در
ضمن جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک ملت شهرستان گرگان تشکیل میدهند (جامعه محدود) تعداد
کل کارکنان ادارات و شعب بانک ملت شهرستان گرگان  032نفر میباشند و  021نفر آنها جامعه آماری این پژوهش را تشکیل
می دهند .به منظور تعیین حجم نمونه آماری موردنظر از جدول مورگان استفاده شده ،بر اساس این جدول حجم نمونه
موردنظر  32نفر تعیین گردید که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند .همچنین دادههای مربوط به
نمونه از طریق پرسشنامه استاندارد موجود جمعآوری شده است.
روایی و پایایی ابزار
این تحقیق از یک رویکرد پرسشنامهای برای بررسی و پاسخگویی به سؤاالت تحقیق بهره میبرد .در تحقیق حاضر ،پرسشنامه
به عنوان ابزار اصلی سنجش ،که یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادههای تحقیق است استفاده
گردیده .برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است .جهت سنجش روایی پرسشنامه در این
پژوهش از روش روایی محتوایی استفاده گردیده است .مالك ارزیابی روایی محتوایی قضاوت گروهی از متخصصان هر یک از
رشتهها است که در مورد دقت و صحت آن داوری میکنند ،اما برای بیان روایی محتوایی هیچ روش عددی وجود ندارد.
همچنین در هر تحقیق علمی به روش تجربی ،وسیله اندازه گیری باید پایا باشد .روشهای مختلفی برای سنجش پایایی وجود
دارد .در این تحقیق به منظور اندازه گیری پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ 00استفاده شده است .الزم به ذکر است
برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه این تحقیق تعداد  81پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع شد و سپس پایایی آنها از روش
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج فوق الذکر طبق جدول شماره  0حاصل گردید.
جدول-0ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر

نشان اختصاری

تعداد سئواالت

ضریب آلفای کرونباخ

Cronbachs Alpha
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بکارگیری فناوری اطالعات

AOIT

1

1/38

توانمندسازی کارکنان

E

02

1/32

مدیریت دانش

KM

21

1/32

تجزیه و تحلیل دادهها
در این قسمت به بررسی آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار  Lisrelمیپردازیم.

شکل-2مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد
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شکل-8مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری

برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل از شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی (
) ،شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی ( ،)AGFIشاخص نرم شدۀ
برازندگی ( ،)NFIشاخص نرم نشدۀ برازندگی ( ،)NNFIخطای ریشة میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAاستفاده شد.
جدول -2نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق
دامنه مورد قبول

مقدار

نتیجه

شاخص برازش

>8

2.12

مناسب

(CFIشاخص برازش تطبیقی)

<1.3

1.31

مناسب

(GFIشاخص برازندگی)

<1.3

1.31

مناسب

(AGFIشاخص تعدیل برازندگی)

<1.3

1.31

مناسب

(NFIشاخص نرم شدۀ برازندگی)

<1.3

1.31

مناسب

(NNFIشاخص نرم نشدۀ برازندگی)

<1.3

1.32

مناسب

(RMSEAخطای ریشة میانگین مجذورات تقریب)

>1.11

1.121

مناسب

) شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی)

نتایج بررسی شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری پژوهش که در جدول شمارۀ  2آمده است ،نشان دهندۀ برازش مدل
است ،چرا که میزان کمتر از  RMSEA 1/11نشانگر برازش قابل قبول مدل ساختاری است .همچنین مقادیر ،GFI ،CFI
 NNFI ،NFI ،AGFIهمگی باالتر از  1/3هستند.
در جدول زیر ضرایب مسیر و معناداری بین متغیرهای پژوهش آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،ضرایب مسیر برای هر
سه رابطه در سطح  t( 1/11بزرگتر از  0/31و  tکوچکتر از  )-0/31معنادار بدست آمده است.
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جدول-8نتایج رابطة مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل
مسیر

نشان

ضریب مسیر

معناداری

نتیجه آزمون

بکارگیری فناوری اطالعات ---مدیریت دانش

AOIT---KM

1.81

4.11

قبول

توانمندسازی کارکنان  ---مدیریت دانش

E --- KM

1.88

4.00

قبول

بکارگیری فناوری اطالعات ---توانمندسازی کارکنان

AOIT --- E

1.42

1.11

قبول

بحث و نتیجه گیری
یافتههای این تحقیق نشانداد سه مقوله بکارگیریفناوریاطالعات ،مدیریتدانش و توانمندسازی کارکنان مرتبط بوده و برهم
تاثیرگذار هستند و نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات این تحقیق نیز بر همین موضوع تاکید داشته است .نتایج پژوهش حاکی از
آن است که بکارگیری فناوریاطالعات و مدیریتدانش رابطه مستقیم و معناداری دارند .و در سایر فرضیات پژوهش ثابت
گردید ،توانمندسازی کارکنان نیز میتواند در توسعه بکارگیری فناوریاطالعات و موفقیت فرآیند مدیریتدانش نقش بسزایی
داشته باشد .لذا مدیران ارشد بانکملت بویژه مدیرانشعب باید با بکارگیری استراتژیهای سازمانی ،مسیر موفقیت فرایند
مدیریتدانش را هموار سازند .و در بکارگیری فناوریاطالعات و توانمندسازی کارکنان برنامههای سازمان را حمایت کنند .نتایج
بدستآمده با مبانینظری و همچنین مطالعات؛ دامغانیان و همکاران ( ،)0832یزدانی و همکاران( )0832و روزبان()0831
همسویی دارد .بنابراین ،لزوم توجه به این رابطه اساسی در برقراری و حفظ مدیریت صحیح دانش در سازمان ،اهمیت ویژه ای
دارد.
پیشنهادات تحقیقات آتی
از آنجا که مدلهای گوناگونی پیرامون مدیریتدانش ارائه گردیده است ،پژوهشگران میتوانند در پژوهشهای خود از مدلهای
دیگر متناسب با موضوع پژوهش استفاده کنند.
جامعه آماری این پژوهش کارکنان شعب بانک ملت شهرستان گرگان میباشند .به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود،
پژوهشهایی در همین راستا در سایر استانها به انجام رسانند و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.
آشنا نمودن ذینفعان با مفاهیم مدیریت دانش و توانمندسازی و شناساندن اهداف تحقیق به آنها قبل از شروع پژوهش و جمع
آوری داده ها توصیه می گردد.
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