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چکیده
مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت ،مبادله ،خلق یا ارتقای سرمایههای فكری و توانمندسازی کارکنان در سطح
کالن به کار میرود .از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش در توانمند سازی کارکنان می باشد .این پژوهش در زمره
پژوهش های توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای می باشد .به منظور گردآوری داده ها در پژوهش حاضر از دو روش مطالعه کتابخانه ای و
مطالعه اسنادی استفاده شده است  .با مطالعه کتاب ها ،مقاله ها و پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهشی به شناسایی و جمع آوری داده
های مورد نظر پرداخته شد و همچنین به طور کلی برای گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع پژوهش نیز از روش کتابخانه ای بهره
برده شد .به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد ک ه افزایش سطح مدیریت دانش با افزایش توانمندسازی کارکنان همراه می باشد.
توانمندسازی را نمی توان از موضوع مدیریت دانش در سازمان جدا نمود ،چراکه مدیریت دانش با افزایش احساس اعتماد در کارکنان و در
نتیجه مسئولیت پذیری و رشد و بهره وری سازمان همراه خواهد بود.
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مقدمه
امروزه سازمان ها به علت رقابت فزاینده ،انتظارات باالی مشتریان ،کیفیت گرایی و  ...به طور فزاینده ای از کارکنان خود انتظار دارند تا در
انجام ابتكار و قبول مسئولیت درگیر شوند .در چنین عصری سازمان ها برای بقا ،نیازمند افرادی هستند که برای چالش های محیط
واکنش مناسبی از خود نشان دهند ،از به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات نهراسند ،و برای باورهای خویش و باورهای تیم های خود به
پاخیزند (پناهی و ویسه ،1389 ،به نقل از سلطانیان بجنورد .)1394 ،در جهان امروز ،مهارت هایی که دانش و اطالعات را با کارایی به
خدمات و کاالهای نو و ابتكاری تبدیل می کنند ،معرف اقتصادهای موفق مبتنی بر دانش به شمار می آیند .از آنجا که دانش و اطالعات به
سكه ای رایج برای دست یابی به بهره وری ،رقابت پذیری و ثروت و رفاه تبدیل شده است ،کشورها نیز برای توسعه سرمایه انسانی اولویت
باالتری قائ ل شده اند .به این ترتیب در سرتاسر جهان دولت ها بر روی راهبردهایی به منظور افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت بهتر و
اثربخش متمرکز شده اند .تصمیم گیران و سیاست گزاران نیز در پی یافتن پاسخی برای پرسش های کلیدی و چالش انگیزی برآمده اند
(فرهانی.)1394 ،
با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی های آن در حیطه ی عملكرد سازمان ها در جامعه معاصر می توان دریافت که برخورداری از
دانش و اطالعات به روز برای ادامه حیات آنها ،یک ضرورت انكار ناپذیر است و در جامعه فرا صنعتی امروز (جامعه ی اطالعاتی) به تدریج
فن آوری های نیرو افزا باید جای خود را به فن آوری های دانش افزا دهند (عباسی.)1392 ،
در این عرصه ،اهمیت نیروی انسانی به وضوح قابل مشاهده است زیرا اگر این نیرو که در واقع منبع اصلی مولد انرژی در سازمان است با
بیتوجهی روبرو شده و یا سرکوب شود سازمان هر روز ضعیفتر شده و چرخ های آن یكی پس از دیگری از حرکت بازخواهد ایستاد.
بنابراین عامل کلیدی و آنچه که هم اکنون در جهان در کانون توجه سازمان و جوامع بشری قرار دارد این منبع عظیم نیروی انسانی است
و مهارت مدیران در شناسایی رفتار و شخصیت افراد و برخورد مناسب با آن که همان مهارت انسانی و ارتباطی محسوب میشود در ایجاد
فضای مناسب ظهور خالقیت و پرورش نیروهای انسانی خالق ،دارای اهمیت بسیار زیادی میباشد (فتحیان.)1390 ،
د ر سی سال اخیر پژوهش های زیادی بر روی نقش دانش و تأثیر آن بر قدرت رقابت در بازارهای اقتصادی انجام شده و مدل های
1
گوناگونی جهت سیستماتیک کردن آنها ارائه شده است ،از طرفی شاخص هایی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت استقرار مدیریت دانش
توسط پژوهشگران معرفی شده است ،که برخی از آن ها بین نتایج این پژوهش ها مشترک بوده و برخی نیز متناسب با نوع کسب وکار و
محصول مورد مطالعه متفاوت است ،به طوری که امروزه فهرستی گسترده از این عوامل در دسترس است (ساداتكیایی .)1392 ،در واقع
یكی از نیازهای اساسی منابع انسانی جهت همگام شدن با تغییرات و فشارهای ناشی از آن ،توانمندی و احساس باارزش بودن است.
احساس با معنی بودن (مفید بودن) در کار ،احساس شایستگی در سازمان ،احساس خود تضمین کنندگی و احساس تأثیر گذاری و نفوذ بر
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دیگران در جریان اجرای وظایف شغلی بسیار مهم است .کوئین ،این ویژگیها را تحت عنوان توانمندسازی 2تعریف می کند (بالنچارد،
 ،1994ترجمه ایران نژاد.)1381 ،همان گونه که از تعریف توانمند سازی برمی آید شایسته بودن ،توان بالقوهای را تشریح میکند که افراد
باید برای اعمال نفوذی که عملكرد را بهبود میبخشد ،دارا باشند .این تعریف ،شالوده و بنیان شناخت و ارتباط مفهوم توانمند سازی با
عملكرد را فراهم میکند .توانمند بودن به ایجاد شرایطی برای افزایش انگیزش انجام وظایف محوله از طریق تقویت احساس خود کارآمدی
شخصی اشاره دارد .بر اساس نظریه انتظار ،انگیزش فرد ،به دو نوع انتظار وابسته است ،که تالش فرد را در انجام وظایف محوله افزایش
میدهد :تالش کارکنان به سطح مطلوب ع ملكرد منجرمی شود .و عملكرد آنان نتایج مطلوب به بارمی آورد (عبدالهی و نوه ابراهیم،
 .) 1386با توجه به این امر ،توانمندسازی کارکنان می تواند عملكرد آنها را تا سطح قابل توجهی بهبود بخشد (فتحی و حسین پور،
 .)1391کانتر3معتقد است که نه تنها عملكرد سازمانی با توان مند سازی دیگران باالمی رود ،بلكه بهره وری جامعه نیز با افزایش سطح
مهارتها ارتقاء مییابد (به نقل از فرهنگی .)1382 ،تحوالت درون سازمانی بزرگ به ندرت بدون مساعدت افراد رخ میدهد ،اما اگر
کارکنان احساس کنند فاقد قدرتند ،عموماً به این امر کمک نمیکنند .اینجاست که توانمند سازی معنی مییابد (تقیان .)1393 ،توانمند
سازی به میزان زیادی فرهنگ سازمان را قوت می بخشد .همچنین وجود یک فرهنگ قوی باعث می شود افراد شیوه های مطلوب برای
انجام کارها را ملكه ذهن خود کنند و بتوانند در غیاب مدیریت عالی و در مواردی که خط مشی ها و رویه های رسمی وجود ندارد،
تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند .برای رسیدن به این نقطه ضروری است که سازمان در صدد توانا نمودن کارکنان خود باشد ،مثالً هنگامی
که معلمان توانمند شده و به شایستگی های خود اعتقاد پیدا کنند ،تعهد نسبت به کار و در نتیجه رضایت شغلی شان افزایش می یابد و با
افزایش تعهد و رضایت از شغل و سازمانی که در آن کار می کنند سعی در تالش هر چه بیشتر برای موفقیت خود و سازمان خواهند کرد
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(احمدی و همكاران .)1390 ،از طرف دیگر ،برنامههای تواناسازی موجب تغییر در مسئولیت مدیریت و کارکنان نیز میگردد .زمانی که
توانایی کارکنان افزایش مییابد ،سبک مدیریت از نظارت نزدیک به سمت نظارت هدایتی تفویضی تغییر مییابد .این تغییر سبک ،باعث
تغییر در مسئولیت پذیری کارکنان میگردد ،چرا که آنان با آزادی عملی که درانجام کارها به دست میاورند ،خالق و خود مدیر میگردند و
این همانحلقهگم شدهای که در ایجاد بهره وری سازمانی میبایست مورد توجه قرار گیرد (هداوند و صادقیان .)1386 ،میرسون و
دوتینک ) 2013( 1در پژوهشی به بررسی اثرگذاری توانمندسازی بر عملكرد کارکنان پرداخته است .این پژوهش به روش آزمایشی انجام
شده و بررسی سطح عملكرد شغل ی کارکنان قبل و بعد از اجرای توانمندسازی ،ارتقا را نشان می دهد .از نظر فوکس)1998( 2
توانمندسازی کارکنان یک فرایند است و از طریق آن یک فرهنگ توانمند سازی توسعه مییابد که در آن آرمانها ،اهداف ،مرزهای
تصمیمگیری و نتایج تأثیرات و تالشهای آنان در کل سازمان به اشتراک گذاشته میشود .در چنین فرهنگی منابع و رقابت برای کسب
منابع مورد نیاز جهت اثربخشی فعالیتهایشان فراهم و حمایت می شود .بالنچارد فرایند توانمندسازی را در سه مرحله خالصه کرده است که
اولین مرحله آن تسهیم اطالعات است .این مرحله به کارکنان اجازه می دهد موقعیتهای سازمان خود را بشناسند و مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهند .تسهیم اطالعات با اعتمادسازی در سازمان ،شكستن تفكر سلسله مراتبی سنتی آغاز می شود و در نتیجه موجب افزایش
احساس مسئولیت پذیری کارکنان می شود (فوکس .)1998 ،بنابراین ،توانمندسازی را نمی توان از موضوع مدیریت اطالعات در سازمان
جدا نمود .اسپریتزر 3پارهای از ویژگیهای سازمانی را که میتوانند بر ادراک کارکنان از توانمندسازیشان تأثیرگذار باشند را ،شناسایی
کرده است .او بر نقش مهم دسترسی به منابع 4و دسترسی به اطالعات تاکید کرده است (اسپریریتزر ،1995 ،دوگالس و همكاران،5
.)2004
از سوی دیگر ،افرادی که توانمند هستند ،احساس می کنند می توانند که آنچه را که خود می دانند و آن اطالعاتی را که بدست می آورند
با دیگران به اشتراک گذارند .دول و همكاران )2005( 6در زمینه خلق دانش اظهار داشتند که خلق و نوآوری دانش بدون افراد توانمند
میسر نخواهد بود.
اسپریتزر ( )2012در مطالعات خود به این نتیجه رسید که دسترسی به اطالعاتی که به جنبه های مختلف کار افراد مربوط می شود مسلماً به
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توانمند سازی آنها مربوط است .زمانی که افراد احساس توانمندی می کنند چنین اطالعاتی را به کار خواهند برد ،فعاالنه آنها را به اجرا در
خواهند آورد و دانش هایی را که از چنین اطالعاتی در کار بدست می آورند با هم ترکیب خواهند کرد .با عنایت به موارد فوق الذکر ،سوال
اصلی در پژوهش حاضر این خواهد بود که مدیریت دانش چه نقشی در ارتقای توانمندسازی کارکنان دارد؟
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تعریف مدیریت دانش
به هنگام مطالعه در مدیریت دانش ،تعریف دانش از ضروریات به شمار می رود .بدون چنین تعریفی مدیران دقیقاً متوجه نمی شوند که به
دنبال مدیریت چه چیزی هستند و آیا اصوالً چنین دانشی برای اعمال مدیریت دارند یا خیر؟ تعاریف مختلفی برای دانش سازمانی ارائه
شده است .برای برخی ،دانش سازمانی ،فرزانگی است که نتیجه یادگیری و تجربه است .برای برخی دیگر دانش سازمانی یا فقط یادگیری و
یا فقط تجربه است و برای برخی دیگر دانش سازمانی ،اطالعات یا داده ها است .آیا دانش چیز مكتوب یا ملموسی است که بشر به آن
دست یافته است ،یا فرآیندی است که در ذهن انسان ،وقتی به آن اطالعات خورانده می شود ،تراوش می کند؟ جواب این سؤال آن گونه
که در ابتدا ساده و آشكار بنظر می رسد ،آسان نیست .این موضوع وقتی به دانش سازمانی مربوط شود ،بسیار مشكلتر می گردد .حق ثبت
اختراعات ،عالئم تجاری و حق چاپ از نظر قانونی جزء داراییهای فكری شرکتها به شمار می روند ولی آیا این ها می توانند به عنوان دانش
سازمانی باشند؟ اطالعات با داده ها چه تفاوتی دارند؟ بر اساس تعریف داونپورت و پروساک ترکیبی سیال از تجارب ،ارزش ها ،اطالعات
زمینه ای و دانش تخصصی که به صورت منسجم و یكپارچه چارچوبی را برای ارزیابی و کسب تجارب و اطالعات جدید فراهم می آورد.
این دانش از اذهان افراد سرچشمه می گیرد و توسط آنان به کار برده می شود .در داخل سازمان این دانش نه تنها در مستندات و بانكهای
اطالعاتی سازمان جای دارد ،بلكه در تمام فعالیت ها ،فرایند ها ،اقدامات و نرم های سازمان جریان دارد (بالکر .)2009 ،7در تعریف دانش
گفته است که :دانش ،یعنی موضوعی چند الیه ،پیچیده ،پویا و انتزاعی که در ذهن انسان نهفته است .بسیاری از اندیشمندان دانش را به
دانش فردی و دانش سازمانی تقسیم می نمایند (باهات.)2010 ،8
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مدیریت موثر دانش با تمرکز بر روی راه حل هایی که کل سازمان را در بر می گیرد ،از جمله مهمترین ابزار های این امر محسوب می
شود .در واقع کارکرد مدیریت دانش ناظر بر مجموعه ای از اقدامات نظامند است که دستیابی به راندمان حداکثر ،پایا و موثر از دانش را
میسر می کند .البته رسیدن به هدف فوق مستلزم داشتن راهبردی معین است که بر مبنای آن کسب دانش ،بقای دانش ،انتقال دانش و
بهره گیری از دانش در سازمان به طور مشخص تعریف و روابط حوزه های عملكردی هر یک نیز تعیین می شود .بنابراین می توان گفت
که مدیریت دانش مفهومی میان رشته ای است و تأکید آن بر دانش آن را از سایر رویكردهای مدیریتی متمایز می کند؛ بدون این تأکید
مدیریت دانش صرفاً یک مفهوم بازیافته و تكراری موضوع مدیریت می شود .بدون توضیح روشن دانش ،بحث مدیریت دانش از هدف خود
دور می افتد (رفعتی شالدهی و دیگران.)1390 ،
مدیریت دانش ،کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مكان مناسب است ،به گونه ای که آنان بتوانند برای ،دستیابی به
هدف های سازمان ،بهترین استفاده را از دانش ببرند (سوری.)1391 ،
فرایندهای مدیریت دانش
مدیریت دانش در قالب فرایندهای ذیل مورد توجه قرار گرفته است:
 .1دراختیار گرفتن دانش
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سازمان دانش آشكار و دانش ضمنی را بصورت داده یا اطالعات سطح برتر دراختیار می گیرد .برای مثال ،اگر کارکنان گامهایی را که برای
حل مسئله خاص طی می کنند ثبت و ضبط نكنند ،یا اگر اطالعات فروش در اختیار قرار نگیرد کارها را نمی توان به دانش تبدیل کرد.
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 .2ذخیره سازی
دانش خامی که در اختیار قرار می گیرد داده و اطالعات باید درمكانی ذخیره شودکه بتوان آن را مدیریت نمود ،حفاظت کرد و در دسترس
دیگران گذاشت این وسیله ذخیره سازی می تواند نظام تولید ،انبار داده ها ،یا کاربرد گروه افزار باشد.
 .3پردازش
دانش خام در مرحله پردازش بصورت دانش با ارزش سازمانی درمی آید .پردازش شامل ذخیره سازی ،پاالیش ،سازماندهی ،تحلیل،
مقایسه ،هم بسته سازی ،کاوشگری ،یا انواع فنون میشود .این امر کمی فراتر از عنوان دهی به دانش را در برمی گیرد .به گونه ای که
دیگران بتوانند بسادگی در موقع نیاز آن را بازیابی کنند یا اینكه مستلزم تحلیل پیچیده ،پیشرفته و آماری باشد تا بتوان روابط و
پشتیبانی پنهان درآن را کشف و آشكار ساخت (رادینگ ،2007 ،1ترجمه لطیفی.)1393 ،
 .4انتقال دانش
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زک )2012( 2می گوید زمانی که دانش ایجاد شد باید عمل انتقال دانش به منظور دستیابی به مزایای آن اتفاق بیفتد .این انتقال می
تواند از فردی به فردی دیگر ،به گروه های دیگر و یا به رویه ها و فرایندهای کاری باشد .این انتقال باید در جایی صورت بگیرد که به حل
مشكالت و بهبود عملكرد کمک کند .لذا انتقال دانش می تواند به ایجاد بینش های جدید کمک نماید (زک.)2013 ،
ابعاد مدیریت دانش
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اغلب دانشمندان تعریفی که از دانش داشته اند معادل با دانش تخصصی سازمان برای انجام کارهای روزانه ،کوتاه مدت و بلند مدت بوده
است .اما یک دسته بندی سهگانه از انواع دانش توسط لئونارد بارتون )1995( 3به این صورت است که دانش را به سه دسته دانش عمومی
و رسمی ،دانش تخصصی و دانش سازمانی تقسیم بندی میکند:
 -1دانش عمومی و رسمی ،در کتابهای درسی و مرجع و پایگاههای داده عمومی وجود دارد.
 -2دانش تخصصی ،در یک رشته خاص صنعتی در بین متخصصان آن صنعت رواج دارد.
 -3د انش سازمانی ،دانشی است که فقط در یک سازمان خاص وجود دارد و با تار و پود آن سازمان عجین شده است .از این دانش برای
انجام کارهای روزمره سازمان و اداره تمامی امور در بازار رقابتی استفاده میشود (رادینگ ،2007 ،ترجمه لطیفی.)1393 ،

A

مدلهای مدیریت دانش
تاکنون بیش از  63مدل در مورد مدیریت دانش ارائه شده است .این مدل ها شامل دو تا هشت مرحله هستند و بیشتر آنها از نظر
محتوایی تقریباً مشابه یكدیگرند اما دارای واژه ها و فازهایی با ترتیبات متفاوت مى باشند .در این مدلها ،فرض بر این است که مراحل و
فعالیتها ،اغلب همزمان ،گاهی اوقات پی در پی و به ندرت در یک ترتیب خطی قرار دارند .اما قبل از پرداختن به مدل های مدیریت دانش
در ابتدا مدل عمومی دانش را مورد مطالعه قرار می دهیم (سادات کیایی.)1392 ،
1

.Radding
.Zack
3
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مدل عمومی دانش در سازمان
مدل عمومی دانش در سازمان شامل مراحل زیر می باشد:
 .1ایجاد دانش
1
 .2حفظ و نگهداری دانش :که اشاره به حافظه سازمانی دارد به عبارت دیگر توانایی سازمان برای حفظ و نگهداری دانش که دینگ و
کاربی )1999( 2به آن اشاره می کنند.
 .3تبدیل و انتقال دانش
 .4بكارگیری دانش (ابطحی و صلواتی.)1385 ،
الف) مدل نوناکا و تاکه اوچی:
مفهوم دانش پنهان و دانش آشكار توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه بندی شده است .این مدل بر خالف سایر
مدل ها ،تمرکز خود را بر دو نوع دانش آشكار و نهان مبذول داشته ،به نحوه تبدیل آنها به یكدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن در تمامی
سطوح سازمانی (سطح فردی ،گروهی و سازمانی) توجه دارد.
دانش ایجاد شده از طریق این فرآیند حلزونی در سطوح افقی و عمودی سازمان توسعه پیدا کرده و خود سبب ایجاد حلقه جدیدی از
دانش می شود ،این فرآیند تعاملی در سطح داخلی سازمان اتفاق می افتد (فتحیان.)1390 ،
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ب) مدل استیو هالس:3

این مدل استراتژیهای شش گانه ای را ،به شرح ذیل ارائه کرده است:
 . 1جستجوی دانش جدید :در این مرحله مدیریت دانش باید در حوزه های مختلف ،دنبال دانشهای جدید بگردد .این حوزه می تواند در
درون سازمان و یا بیرون از آن باشند.
 . 2یكی از تأکیدات اصلی این مدل ،دستیابی به سازمان یادگیرنده است زیرا سازمان یادگیرنده بعنوان یكی از ابعاد اصلی مدیریت دانش
حائز اهمیت است باید زمینه ای فراهم شود که افراد از اشتباهات و تجارب خود یاد بگیرند.
 .3ذخیره سازی :اگر سازوکاری مناسب برای نگهداری دانش وجود نداشته باشدبخش عظیمی از آن به مرور از بین خواهد رفت.
 . 4توزیع :اجرای موفق این استراتژی به فرهنگ یک سازمان بستگی دارد .اگر توزیع دانش در یک فرهنگ ،مورد تأکید قرار نگرفته باشد،
تالشهای مدیریت دانش با شكست مواجه خواهد شد.
 .5حذف دانشهای زائد (دور ریختن) :این استراتژی بر حذف دانشها و همچنین نگرشهای قدیمی و مخرب تأکید دارد.
 . 6به کارگیری :دانش ،زمانی ارزشمند خواهد بود که به کار گرفته شود .دانشمندی که از دانش خود هیچگونه استفاده ای نمی کند ،قطعاً
دانش وی برای دیگران هیچ ارزشی نخواهد داشت (فرهانی.)1394 ،
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ج) مدل فالین:4
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فالین در مدل خود مدیریت دانش را بسیار کلی توصیف کرده و به چگونگی اعمال آن اشاره ای نكرده است .دانش سازمانی از طریق چهار
فرآیند اساسی جامعه پذیری ،درونی کردن ،برونی سازی و ارتباطات شكل می گیرد .در جریان این فرآیند افراد با آموزش از طریق مدارک
و محمل های اطالعاتی و سایر برنامه های آموزشی مهارتهایی را کسب می کنند (دانش درونی سازی می گردد) از طریق یادگیری از هم،
آنها را گسترش می دهند (جامعه پذیری یا تعامل فعال در قالب منافع سازمانی) سازمان داشته های ذهنی افراد را مستند سازی و
سازماندهی می نماید (برون افكنی و عیان سازی) و در نهایت ،با استفاده از فنآوریهای اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای مختلف ،دانش را
در اختیار کارکنان خود قرار می دهد (حسن زاده.)1386 ،

A

د) مدل پایه های ساختمان دانش:
5

این مدل توسط پروست ،روب و رمهاردت به نام مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش نامگذاری شده است .طراحان مدل یاد شده،
مدیریت دانش را به صورت سیكل دینامیكی می بینند که در چرخش دایم است .مراحل این مدل ،شامل هشت جزء ،متشكل از دو سیكل؛
درونی و بیرونی است.
سیكل درونی به وسیله بلوکهای کشف ،کسب ،توسعه ،تسهیم ،کاربرد و نگهداری از دانش ،ساخته می شود .سیكل بیرونی شامل بلوکهای
اهداف دانش و ارزیابی آن است که سیكل مدیریت دانش را مشخص می نماید .کامل کننده این دو سیكل بازخورد است.

1
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مدلی که پروست و همكاران در سال  2000میالدی برای چرخه مدیریت دانش ارائه کرده اند ،هر کدام از مؤلفه های این شكل یک بلوک
سازنده به حساب می آیند .این مدل تصویر واضح تری از مراحل فعالیت های مدیریت دانش را نشان می دهد (فرهانی.)1394 ،
ذ) مدل بکوویتز و ویلیامز:1
مدل مورد استفاده پژوهش حاضرمدل هفت بعدی مدیریت دانش بكوویتز و ویلیامزاست .اجزای فرآیند مدیریت دانش ارائه شده از سوی
بكوویتز و ویلیامز شامل هفت عامل یافتن ،بكارگیری ،یادگیری ،تسهیم ،ارزیابی ،ایجاد ،نگهداری و حذف است که باید برای ایجاد سرمایه
بر پایه دانش بصورت یكپارچه مدیریت شوند (اکبری و مرادی.)1392 ،
الف) یافتن :نكاتی که در یافتن اطالعات درست ،باید در زمان مناسب مد نظر قرار گیرند ،عبارتند از:
آیا همكاران میتوانند ،نیازهای اطالعاتی خود را دقیق فرموله کنند؟
آیا منابع و حامالن دانش مشخص اند؟
آیا ابزار کمی و قواعد موجود از جستجوی اطالعات حمایت میکنند؟
آیا شالوده ساختار دانشی ،قابل فهم بوده و خوب سازماندهی شدهاند؟
ب) بكارگیری :به این معنا است که بتوان خالقانه و مشتری گرایانه ،راه حل های مناسب را به دست آورد .این امر از طریق پیشنهاد
راههای گوناگون برای استفاده از دانش های بالقوه انجام میشود.
نكاتی که باید برای تحقق این موضوع مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:
جریان آزاد ایده ها در داخل سازمانهمكاری تنگاتنگ بخش های مختلف سازمانایجاد مكان های (مجازی  /فیزیكی) آزاد برای تبادل دانش و بروز خالقیت در سازمانج) یادگیری :بررسی در خصوص یافتن دالیل موفقیت یا عدم موفقیت پروژه های انجام شده به منظور لحاظ کردن نتایج آن در پروژههای
در حال انجام و به منظور لحاظ کردن نتایج آن در پروژههای آتی برای انجام اثربخش آنها.
مواردی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرند ،عبارت اند از:
ایجاد این تفكر که یادگیری در سازمان،به استفاده اثر بخش در عمل منجر شود.در تمام سازمان ،جمع آوری تجربیات و آموخته ها به رسمیت شناخته شود.د) تسهیم :در این فرآیند ،همكاران دانش های خود را به دیگران انتقال میدهند و این امر ،موجب گسترش پایه های دانش سازمانی
میشود.
در این زمینه باید گفت ،تبادل دانش در سازمان ،به زمان و بستر سازی مناسب نیاز دارد ،چرا که ممكن است ،این حالت به دالیل گوناگون
در برخی از همكاران ،احساس خطر را برانگیزد (خاکپور.)1393 ،
نكات اساسی در تبادل دانش ،عبارتند از:
همكاران بر انگیخته شوند و مایل باشند که دانش خود را ارائه دهند.سیستم ها و ساختار ها از فرآیند انتقال دانش ،حمایت کنند.در تمام سازمان ،تبادل دانش رسمیت یافته و از آن حمایت شود.ه) ارزیابی :در این فرآیند باید دانش های موجود و نیازهای فعلی و آتی دانش ارزیابی شوند .برای این کار الزم است ،میزان رشد پایه های
دانش و نیز دستاوردهای سرمایهگذاری مرتبط با آن اندازه گیری شود .فاکتورهایی که امكان اندازه گیری پایه های دانش را ممكن می
سازند ،عبارتند از:
تاثیر دانش بر کارایی سازمانی به رسمیت شناخته شود و در تفكر استراتژیک سازمانی قرار گیرد.انواع شاخصها ،معیارها و نكات اساسی در اندازه گیری ارزش داراییهای سازمانی ایجاد شود.و) ایجادو نگهداری :باید دانش های مهم و استراتژیكی در این فرآیند توسعه یابند و داراییهای دانشی ،نیز مورد توجه قرارگیرند و برای
ایجاد و نگهداری دانش باید عوامل زیر فراهم باشد:
 ایجاد بستر و ابزارهای مناسب برای نگهداری دانش و خلق دانش های جدیدروابط میان بخشهای مختلف به گونهای طراحی و ایجاد شود تا هدف های مدیریت دانش تحقق یابد سازمان به این معنا پی ببرد کهاستفاده از دانش ارزشمند است و باید از آن نگهداری شده و توسعه داده شود.
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ز) حذف :در این فرآیند ،دانش هایی که از نظر استراتژیک و کاربرد دیگر ،بی معنی هستندباید از سیستم حذف یا در جایی دیگر انبار
شوند این کار به ترتیب زیر انجام میشود دانش های ابطال شده انبار نشوند .دانش هایی که در حال حاضر بی ارزشند ،ولی در آینده
احتمال استفاده از آنها وجود دارد ،به صورت دسته بندی ،بایگانی شوند (بكوویتز و ویلیامز.)1999 ،
ر) مدل هیسیگ:1
مدل «هیسیگ» از چهار فرآیند زیر تشكیل شده است:
خلقکن :این امر به توانایی یادگیری و ارتباط برمیگردد .برای توسعه این قابلیت ،دانش موجود و تجربه تسهیم دانش ،ایجاد ارتباط بین
ایدهها و ساختن ارتباطهای متقاطع با دیگر موضوعات از اهمیت کلیدی برخوردار است.
ذخیرهکن :به عنوان دومین عنصر مورد نیاز مدیریت دانش است که از طریق آن ،قابلیت ذخیره سازمانیافتهای که امكان جستجوی سریع
اطالعات ،دسترسی به اطالعات برای کارمندان دیگر و تسهیم مؤثر دانش را فراهم میکند ،بهوجود میآید .در این سامانه ،میبایست،
دانشهای الزم به آسانی برای استفاده همه ذخیره شود.
نشر کن :این فرایند به توسعه یک روح جمعی کمک میکند که در آن افراد بهعنوان همكاران در جهت دنبالکردن اهداف مشترک،
احساس پیوستگی بههم دارند و در فعالیتهایشان به یكدیگر وابستهاند.
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به کارببر :چهارمین فرایند از این ایده شروع می شود که ایجاد دانش بیشتر توسط کاربرد عینی دانش جدید میسر است .این عنصر،
حلقهی فرایند مرکزی مدیریت دانش یكپارچه را تكمیل میکند (فرهانی.)1394 ،
مزایای مدیریت دانش
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مدیریت دانش مزایای شایان اهمیتی دارد .متاسفانه استناد به آنها یا به کمیت درآوردن مستقیم آن ها با مشكل روبه روست .دنهام گری
در یک مباحثه پیوسته در گردهمایی مدیریت دانش مزایای عمده مدیریت دانش را اینگونه مورد بحث قرار می دهد:
-1جلوگیری از افت دانش :نیازهای دانش ،سازمان را به طور مداوم پیش بینی کرده و از افت دانش در سازمان جلوگیری می کند.
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-2بهبود تصمیم گیری :در توضیح این مطلب بایستی اذعان داشت هنگامی انسان می تواند بهترین
تصمیم گیری را در زمینه ای داشته باشد که نسبت به آن مساله دانش کافی در اختیار داشته باشد .در صورت دسترسی به دانش
موردنظر ،تصمیمات زودتر و بهتر می توانند اتخاذ گردند.
-3انعطاف پذیری و انطباق پذیری :کارکنان درک بهتری از کار خود به دست می آورند و راه حل های نو آوری را مطرح می کنند.

v
i
h

-4مزیت رقابتی :سازمان را قادر می سازد تا مشتریان دیدگاه ها و بازار رقابت را بهتر درک کرده و فرصت های رقابتی را شناسایی کنند.
-5توسعه دانایی :یک مالكیت معنوی به دانش موجود در سازمان می بخشد.

 -6افزایش محصول :دانش در خدمت افزایش و توسعه محصول قرار می گیرد.

c
r

-7مشتری مداری :سازمان ها را قادر می سازد با توجه به دانش ،توجه خود را به نیازهای مشتری معطوف سازند.
 -8به کارگیری سرمایه گذاری در بخش سرمایه نیروی انسانی :از طریق سیستم دانش در سازمان فرایند اسناد و  ،...سازمان
میتواند به بهترین وجه در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری کند .اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش می تواند درک وضعیت
جامعه و ارزیابی درک درستی نسبت به مردم و نیازهای آنان به دست دهد و بسوی تولیدات و خدمات بهینه رهنمود شود (یانگ.)2009 ،

A

مفهوم توانمندسازی

2

توانمندسازی ،باور فردی است که به وسیله آن مهارتها و دانشهای افراد بهبود مییابد و بر طبق آن عمل میکنند (بوگلر و سومچ ،
.)2004
توانمندسازی ،فرآیند قدرت بخشیدن به افراد است .در این فرآیند به کارکنان کمک میشود تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود
بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند .تواناسازی در این معنی به بسیج انگیزههای درونی افراد میانجامد .تواناسازی،
آزاد کردن نیروهای درونی افراد ،برای کسب دستاوردهای شگفتانگیز و تكنیكی برای افزایش بهرهوری از راه باال بردن تعهد کارکنان
نسبت به سازمان و به عكس است (اسكات ،1998 ،3ترجمه افروز.)1387 ،
توانمندسازی ،تشویق افراد به مشارکت بیشتر در اتخاذ تصمیمگیریهایی است که بر فعالیت آنها تأثیرگذار است .از طریق فرآیند
توانمندسازی میتوان به کارکنان فرصت داد تا ایدههای خوبی آفریده و به آن جامه عمل بپوشانند (سیدی و پاک نژاد.)1391 ،

1

.Hissig
.Bogler & Somech
3
.Scott
2
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توانمندسازی ،مشارکت کارکنان در چهار عنصر سازمانی :اطالعات ،پاداش ،قدرت تصمیمگیری و دانش است (اوانز و لیندسی.)2010 ،1
توانمندسازی ،واگذار کردن مسئولیتهای جدید به مدیران است و آنها باید استعداد و توانایی کارکنان را توسعه دهند ،آنها را به
خطرجویی ترغیب مینماید و موفقیتها را به رسمیت بشناسند (ساجدی و امیدواری.)1386 ،
توانمندسازی کارکنان یكی از تكنیکهای مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و تواناییهای فردی و گروهی
آنها در راستای اهداف سازمانی است (دراکر.)99 :2009 ،2
توانمندسازی کارکنان موجب میشود که کارکنان ،سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند .در واقع هدف از
توانمندسازی منابع انسانی تسهیل دستیابی به اهداف سازمانی میباشد (سالجقه.)1391 ،
توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در اثربخشی و کارایی سازمان دارد (امیرکبیری.)1385 ،
فرایند توانمندسازی

از نظر فوکس ( )1998توانمندسازی کارکنان یک فرایند است و از طریق آن یک فرهنگ توانمند سازی توسعه مییابد که در آن آرمانها،
اهداف ،مرزهای تصمیم گیری و نتایج تأثیرات و تالشهای آنان در کل سازمان به اشتراک گذاشته میشود .در چنین فرهنگی منابع و رقابت
برای کسب منابع مورد نیاز جهت اثربخشی فعالیتهایشان فراهم و حمایت میشود .بالنچارد فرایند توانمندسازی را در سه مرحله خالصه
کرده است:

D
I

)1تسهیم اطالعات :که به کارکنان اجازه می دهد موقعیت های سازمان خود را بشناسند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .تسهیم
اطالعات با اعتمادسازی در سازمان ،شكستن تفك ر سلسله مراتبی سنتی آغاز می شود و در نتیجه موجب افزایش احساس مسئولیت پذیری
کارکنان می شود.

S
f

 )2خود مختاری و استقالل کاری در سرتاسر حد و مرزهای سازمان  :حد و مرزهای سازمان از طریق مقصد (چرا کار می کنید) ،ارزشها
(چه چیز راهنمای عمل شماست) ،تصورات (تصور شما از آینده چیست) ،اهداف (چه چیز ،چه وقت ،کجا ،چطور و چرا انجام میدهید)،
نقشها (شما که هستید) و سیستم و ساختار سازمانی (کاری که شما انجام میدهید چطور مورد حمایت قرار می گیرد) مشخص میشود.

o
e

 )3جایگزین کردن تیم های خود گردان به جای سلسه مراتبی ها :هرگاه گروهی از کارکنان با مسئولیتهای ویژه برای فرایند کار و تولید
انتخاب می شوند ،از شروع تا پایان کار برنامه ریزی و اجرا می کنند ،همه چیز را مدیریت میکنند و مسئولیت را به صورت مساوی و
عادالنه تقسیم می کنند .مزیت تیم های خودگردان در فراهم کردن رضایت شغلی ،تغییر نگرش ،تعهد کاری ،برقراری ارتباط بهتر میان
کارکنان و مدیران ،اثربخشی بیشتر فرایندهای تصمیمگیری ،بهبود و پیشرفت عملیات ،کاهش هزینهها و بهره وری سازمان خالصه میشود
(فوکس.)1998 ،

رویکردهای توانمندسازی

iv

h
c

r
A

رویكردهای توانمندسازی را می توان به شرح زیر خالصه نمود:

الف) رویکرد مکانیکی :بر اساس این دیدگاه ،توانمندسازی به معنی تفویض اختیار و قدرت به کارکنان رده پایین می باشد.
توانمندسازی فرایندی است که طی آن مدیریت ارشد یک بینش روشن را تدوین کرده و برنامه ها و وظایف معین برای نیل به آن را در
سازمان ترسیم می نماید .در این رویكرد ،نتایج کار و فعالیت بیشتر تحت کنترل مدیریت می باشد و ساده سازی و روشن سازی کار و
وظایف مورد تأکید است (عبدالهی ،نوه ابراهیمی.)1385 ،
منابع مورد نیاز بـرای انجـام وظـایف را برای کارکنان فراهم می سازد و اجـازه مـی دهـد کـه آنان ،در صورت نیـاز ،تغییـرات رویـه ای و
اصـالح فرایندها را انجام دهند .براساس این رویكرد ،نتـایج بیشتر تحت کنترل مدیریت هستند و همچنین ،روی ساده سـازی و روشـن
سـازی کـار و وظـایف تأکیـد مـی شـود .بـه طـور خالصـه ،توانمندسـازی یعنـی تصمیم گیری در یک محدودة معین .راهبردهای ضمنی
توانمندسـازی از ایـن دیـدگاه عبارت اند از:
توانمندسـازی از مـدیریت ارشـد (سـطح عـالی) شـروع می شـود.مأموریـتها ،چـشم انـدازها و ارزش های سازمانی به روشنی تعریف مـی شـوند.وظایف ،نقش ها و پاداش های کارکنان به وضوح روشن می شوند.مسئولیتها تفویض مـی شـوند..Evans & Lindsay
.Drucker
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کارکنان در قبال نتایج پاسخگو هستند (به نقل از امیرخانی.)1387 ،اسكات و ژافه )1991( 1می گویند توانمـندسازی یـک راه اساساً متفاوت برای کارکردن انسانها با یكدیگر است .بدین معنی که:
 :1کارکنان احساس می کنند که نه فقط در مورد انجام دادن وظایف خودشان ،بلكه نسبت به بهتر کارکردن کل سازمان مسئولیت دارند
 :2تیم های کاری ،به طور مستمر ،برای بهبود عملكرد و دستیابی به سطح باالتری از بهره وری با هم کار می کنند
 :3ساختار سازمانی به گونه ای طراحی شده است که افراد در می یابند می توانند برای تحقق نتایج مورد نظرشان کار نه اینكه صرفاً ادای
تكلیف کنند.
ب) رویکرد ارگانیك :این رویكرد ،فرایند توانمندسازی را پیچیده و چند بعدی می داند .صاحبنظران و تئوریسین های این دیدگاه،
توانمندسازی را بر اساس باورها و جهت گیریهای شخصی کارکنان به نقش خویش در شغل و سازمان تعریف کرده اند .فرضیه اساسی این
دیدگاه این است که توانمندسازی افراد نیروی انسانی ،ریشه در نیازهای انگیزشی افراد دارد که در برگیرنده ادراک ها و برداشت و تصور
کارکنان نسبت به نقش خود سازمان است (توماس و وولتهوس.)1990 ،2
راهبردهای ضـمنی ایـن رویكرد عبارت اند از:
-1توانمندسازی از رده پـایین سازمان با درک نیازهای آنان شروع می شود.
-2رفتار کارکنان توانمند و موفق را برای سایر کارکنان الگـو سازی کنیم.
-3تیم ها را بـرای تـشویق رفتـار مشارکتی تشكیل دهیم.
-4ریسک پذیری را تعریـف نمـاییم.
-5به کارکنان برای انجام وظایف اعتماد کنیم.
براساس این رویكرد ،توانمندسازی بر حسب ادراکات و باورهای شخصی کارکنان تعریف می شود .بنابراین ،توانمندسازی چیزی نیست که
مدیران برای کارکنان انجام دهند ،بلكه طرز تلقی و ادراک فرد در مورد نقش خویش در شغل و سازمان است ،در عین حال ،مدیریت
سازمان می تواند بستر و فرصت های الزم را برای توانمندتر شدن کارکنان فراهم نماید ،اما باید کارکنان توانمند را گزینش و به کار گمارد.
آنان باید خودشان احساس کنند که دارای آزادی عمل و قدرت تصمیم گیری هستند .آنها باید شخصاً احساس تعلق به سازمان بكنند ،الزم
است احساس شایستگی و تب حر در افراد و احساس مثبت تأثیرگذاری بر سیستمی که در آن کار می کنند وجود داشته باشد ،افراد توانا
خودشان را توانمند می کنند .ویژگی های سازمانی می توانند به توانمند شدن نیروی انسانی کمک نماید (کویین 3و اسپریتزر ،1997 ،به
نقل از جهانیان.)1389 ،

D
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عوامل مؤثر در فرآیند توانمندسازی کارکنان

o
e

v
i
h

 -1مشخص بودن اهداف ،مسئولیتها و اختیارات در سازمان:
کارکنان باید از مسئولیت ها و شرح وظایف خود ،هدف و مأموریت سازمان و مراحل و فرآیندهای کاری آن آگاهی داشته باشند.
 -2غنی سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان:
سازمان باید به منظور به روز بودن و افزایش محتوای شغلی آنها اقدام کند .همچنین به منظور برآورده کردن اصل جانشین پروری در
سازمان باید از فنون چرخش کاری استفاده کند.
-3روحیات و تعلق سازمان:
به منظور برآورده کردن این عامل باید برای کارکنان در سازمان احترام گذارد و در جهت رفع مشكالت شخصی یاری و کمک کرد .برای
ابداع ،نوآوری و خالقیت در کارکنان باید زمینههای مناسب فراهم شود و مدیریت ارشد سازمان اطمینان حاصل کند که کارکنان تمایل به
انجام اموری که به آنها واگذار شده است را دارند.
-4اعتماد ،صمیمیت و صداقت:
سازمان باید فضای مثبت و روابط کاری دوستانه را بین کارکنان ایجاد کند و اعتماد بین مدیران و کارکنان را افزایش دهد.
 -5تشخیص و قدردانی:
تناسب حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی یا کاری که کارکنان انجام میدهند ،توزیع مناسب امكانات رفاهی در سازمان و تناسب ارتقای
شغلی کارکنان با شایستگی آنها میتواند عامل مطرح شده را در سازمان پوشش دهد.
 -6مشارکت و کار گروهی:

c
r
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بكارگیری نظرات و ایده های کارکنان در تصمیم گیریها و همكاری آنها در بهبود و پیشبرد امور سازمان ،تفویض اختیار به کارکنان در
سطوح مختلف ،مشارکت دادن کارکنان ارائه پیشنهاد جهت بهتر انجام شدن امور و کنترل امور انجام شده کارکنان توسط خودشان می
توانند به عنوان عامل مشارکت و کار گروهی در افزایش توانمند سازی کارکنان در سازمانها تأثیر گذار باشد.
 -7ارتباطات:
شامل برقراری ارتباط و دسترسی آسان کارکنان به مدیران و سرپرستان ،شفافیت و روشن بودن ارتباطات کاری کارکنان با مدیران و
سرپرستان و اطالع کارکنان از امور جاری و شرکت در ارتباط با حوزه کاری خود و  ...است.
 -8محیط کاری:
ازجمله عوامل مؤثر که کمابیش درسازمانها به روی آنها تأکید میشود محیط کاری است اهمیت به ایمنی و سالمت کارکنان در
محیط کار،ایجاد موقعیتهای مناسب جهت ارتقای شغلی کارکنان ،کاهش فشار و تنشهای موجود در محیط کارمی تواند ازجمله موارد
مرتبط با محیط کار باشد (ساجدی و امیدواری.)1386 ،
نتایج حاصل از اجرای توانمند سازی کارکنان
از جمله از نتایج حاصله از اجرای توانمند سازی کارکنان برای سازمانها ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
بهبود مستمر در سازمان و افزایش بهره وریخلق ابتكارات جدید و استفاده بیشتر از منابع فكریافزایش رضایت شغلی کارکنانافزایش احساس تعلق ،مشارکت و مسئولیت در کارکنانتغییر طرز تلقی از اجبار به اختیارارتباط بهتر کارکنان با مدیران و سرپرستان-افزایش کارایی فرایند تصمیم گیری (همان منبع).

D
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مدل توانمندسازی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه اسپریتزر
تا قبل از پژوهش اسپریتزر در خصوص شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد توانمندسازی ،اغلب پژوهشها به صورت جدا از هم اقدام به بررسی
ابعاد موضوع نمودهاند که بدون دست یافتن به نتایج فراگیر (در محیطهای سازمانی) رها شدهاند .در میان این پژوهشهای مدل اسپریتزر
به لحاظ مورد توجه قرار دادن سطوح مختلف تأثیرگذاری ،از جامعیت خاصی برخوردار است .به نظر وی ،سه دسته عوامل (ویژگیهای
فردی ،ویژگیهای گروهی و ویژگیهای سازمان) بر ادراک افراد از توانمندسازی تأثیر میگذارد (اسپریتزر.)1995 ،
اسپریتزر ( )1995عوامل سازمانی و فردی مرتبط با توانمندسازی در سطح مدیران میـانی مورد بررسی قرار داد .وی ادراکات فردی
کارکنان را در مورد ابعاد توانمندسازی که باورهـا و جهت گیریهای شخصی به نقش کاری است ،به عنوان مفهوم انگیزش تعریف کـرده
اسـت .از تحلیل دادهها مطالعه صورت گرفته نتایج زیر حاصل شده است:
توانمندسازی شامل چهار بعد مجزا از هم می باشد.هر بعد در ساختار کلی توانمندسازی مهم است.دسترسـی کارکنـان بـه اطالعـات ،عـزت نفـس و نظـام پـاداش دهـی بـا توانمندسـازی رابطه دارند.کانون کنترل با توانمندسازی رابطه معنی داری ندارد (اسپریتزر.)1995 ،وی همچنــین در ســال  1996طــی مطالعه ای رابطــه عوامــل دیگــری را بــا توانمندســازی مورد سنجش قرار داد.این عوامل
عبارتند از:
دسترسی به منابع ابهام نقش و حیطه نظارت جو مشارکتیحمایتهای اجتماعی و روانییافته هـای ایـن مطالعـه نشـان داد کـه جـو مشـارکتی ،حیطـه نظـارت و حمایـت هـای اجتمـاعی و روانـی بـا توانمندسـازی مرتبط
اند .کارکنان تحصیل کرده از توانمندسازی بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند (به نقل از افشارفر و همكاران.)1390 ،
به طور کلی به باور این صاحب نظر عواملی اصلی موثر بر توانا سازی عبارتند از:
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الف-ویژگیهای فردی :به ویژگیهای مختلف اختصاصی و شخصیتی فرد اشاره دارد که بر شكل گیری توانمندی فرد تأثیرگذار است .در
بین ویژگیهای مختلف فردی و شخصیتی پاره ای از ویژگی هایی چون سطح تحصیالت و سابقه خدمت ،جنسیت و نژاد ،کانون کنترل،
عزت نفس بیش از دیگر ویژگیها فردی بر احساس توانمندسازی کارکنان تأثیر میگذارد.
ب-ویژگیهای گروهی :ادراک افراد از میزان توانمندسازی خود عالوه بر ویژگیهای فردی از ویژگیهای گروه نیز تأثیر میپذیرد.
تصمیمگیری گروهی ،تقسیم داوطلبانه مسئولیتها و مشكالت ،میزان اهمیت به کاری و کار گروهی ،اعتماد درون گروهی و ادراک گروه از
میزان تأثیرگذاریش بر مدیران و سایر گروههای سازمان ،میتواند تأثیر مثبتی بر احساس توانمندسازی افراد گروه بجای بگذارد.
ج-ویژگیهای سازمانی :اسپریتزر پارهای از ویژگیهای سازمانی را که میتوانند بر ادراک کارکنان از توانمندسازیشان تأثیرگذار باشند
را ،شناسایی کرده است .این ویژگیهای عبارتند از:
 -کاهش ابهام در نقش

1

 حیطه کنترل -دسترسی به منابع

2

 -دسترسی به اطالعات

D
I

 -حمایت اجتماعی – سیاسی

 جو مشارکتی (اسپریتزر ،1995 ،دوگالس.)2004 ،پیشینه پژوهشی

S
f

احمدی و همكارانش ) (1393در زمینه ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی و فعالیت های مدیریت دانش مطالعاتی را انجام دادند و نتایج
حاصل از پژوهش ها آنها نشان می دهد که بین توانمندسازی روانشناختی و فعالیت های خلق دانش و جذب دانش ارتباط معنی داری وجود
ندارد .همچنین نتایج نشان می دهد که بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان و فعالیت های انتقال دانش ،سازماندهی دانش و بكارگیری
دانش ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.

o
e

حاجیان ( )1392پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان بانک قوامین انجام گرفته است .هدف اصلی
پژوهش ،بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان بوده است .و بررسی ابعاد مدیریت دانش و توانمندسازی که  6سوال
پژوهشی پایان نامه را تشكیل داده است جز اهداف فرعی این پژوهش است .روش پژوهش از نوع توصیفی  -همبستگی است .جامعه آماری

v
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h

کلیه کارکنان بانک قوامین حدود  4000نفر و نمونه آماری شامل  351نفر است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه مدیریت دانش (سالیس
و جونز) با  20سوال که دارای ابعاد (رهبری و مدیریت کار تیمی و جوامع یادگیرنده ،تقسیم دانش ،خلق دانش ،عدالت دیجیتالی،

ایدههاوماموریت ها ،استراتژی ،فرهنگ سازمانی ،سرمایه فكری-سازمان یادگیرنده) و پرسشنامه توانمند سازی (اسپریتز) با  43سوال که
دارای ابعاد (احساس شایستگی ،احساس استقالل ،احساس موثر بودن ،احساس معنی داری شغل) است .یافته های نتایج حاصل از روش
رگرسیون چند متغیره از تأیید تمامی مولفه های مدیریت دانش و توانمندسازی و تأیید سوال اصلی پژوهش ،حكایت دارد ،که این به
معنای وجود رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی است .در خصوص وجود و عدم وجود ابعاد مدیریت دانش و توانمندسازی ،نتایج
نشان دهنده آن است که ابعاد مدیریت دانش و توانمندسازی کم و بیش در بانک قوامین وجود دارد.

c
r
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فضلعلی ( ) 1392پژوهشی تحت عنوان ارائه عوامل کلیدی بر موفقیت مدیریت دانش به منظور توانمندسازی سازمانی در بانک ملی ایران
انجام دادند .هدف اصلی این پژوهش مطالعه و بررسی زمینه های موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در بانک ملی می باشد تا شرکت
بتواند ،گام ه ای اولیه را در نیل به هدف تبدیل به سازمانی دانش محور بردارد و همچنین اهداف فرعی ذیل برای این پژوهش ارائه شده
است .روابط بین جمع آوری و خلق دانش ،ذخیره و نگهداری دانش ،انتقال دانش ،توزیع دانش ،استفاده از دانش و غنی سازی دانش
(متغیر های وابسته) این پژوهش در بانک ملی در نظر گرفته شده است .متدولوژی این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه
گرد آوری اطالعات پژوهش ،توصیفی از شاخه همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل  31نفر اعم از اعضای هیئت مدیره،
مدیران ،معاونین و برخی از کارشناسان خبره دفتر مرکزی بانک ملی می باشد .نمونه گیری به روش ترکیبی (نمونه گیری تصادفی طبقه
ای و نمونه گیری خوشه ای) انجام شده که زیر مجموعه ای از نمونه گیری احتمالی می باشد .با توجه به جدول مورگان بین  28نفر
پرسشنامه توزیع گردید.
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دول و همكاران ( )2013افراد توانمند احساس می کنند که آنچه را که خود می دانند و آن اطالعاتی را که بدست می آورند با دیگران به
اشتراک گذارند .در زمینه خلق دانش اظهار داشتند که خلق و نوآوری دانش بدون افراد توانمند میسر نخواهد بود.
اسپریتزر ( )2012در مطالعات خود به این نتیجه رسید که دسترسی به اطالعاتی که به جنبه های مختلف کار افراد مربوط می شود مسلماً به
توانمند سازی روانشناختی آنها مربوط است .زمانی که افراد احساس توانمندی می کنند چنین اطالعاتی را به کار خواهند برد ،فعاالنه آنها را
به اجرا در خواهند آورد و دانش هایی را که از چنین اطالعاتی در کار بدست می آورند با هم ترکیب خواهند کرد.
سی گال و گاردنر ( )2012در پژوهشی تحت عنوان عوامل زمینه ای توانمندسازی روان شناختی به بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی،
رابطه با سرپرست ،تشكیل گروه و پاداش مبتنی بر عملكرد و توانمندسازی روانشناختی پرداختند .نتایج نشان می دهد که هر یک از
عوامل ذکر شده به طور متفاوتی با ابعاد توانمندسازی روان شناختی ارتباط دارند.
نتیجه گیری
همانگونه که در بخش های پیشین مطرح شد توانمندسازی منابع انسانی ،به عنوان یک رویكرد نوین انگیزش درونی شـغل ،بـه معنی آزاد
کردن نیروهای درونی کارکنان و فراهم کردن بسترها ،و به وجود آوردن فرصت ها برای شكوفایی استعدادها ،تواناییها و شایستگیهای افراد
می باشد .توانمندسازی با تغییر در باورهـا ،افكار و طرز تلقی های کارکنان شروع می شود .به این معنـی کـه آنان باید به این باور برسند
که توانایی و شایستگی الزم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند کـه آزادی عمل و استقالل در انجام فعالیتها
را دارند و این همان حق انتخاب است .در حقیقت حق انتخاب به معنای آزادی عمل و استقالل فرد در تعیین فعالیت های الزم برای انجام
دادن وظایف شغلی اشاره دارد (توماس و همكاران .)1990،هنگامی که افراد به جای مشارکت اجباری ،داوطلبانه در وظایف خویش درگیر
شوند ،احساس داشتن حق انتخاب در کار می کنند .حق انتخاب همچنین با تالش افراد و گروه ها برای افزایش کنترل بر چگونگی انجام
کارشان سر و کار دارد.
بنابراین ،زمانی که مدیریت دانش در سازمان افزایش مییابد ،این مهم باعث تغییر در مسئولیت پذیری کارکنان میگردد ،چرا که آنان با
آزادی عمل و حق انتخابی که در انجام کارها به دست میاورند ،خالق و خود مدیر می گردند و این همانحلقهگم شدهای که در ایجاد بهره
وری سازمانی میبایست مورد توجه قرار گیرد.
همانگونه که در بخش های پیشین نیز مطرح شد ،مدیریت دانش با تمرکز بر روی راه حل هایی که کل سازمان را در بر می گیرد ،از جمله
مهمترین ابزار های توانمندسازی کارکنان و از جمله احساس موثر بودن در آنها محسوب می شود .در واقع کارکرد مدیریت دانش ناظر بر
مجموعه ای از اقدامات نظامند است که دستیابی به راندمان حداکثر ،پایا و موثر از دانش را میسر می کندواین مهم به احساس موثر بودن
در کارکنان منجر می شود .البته رسیدن به هدف فوق مستلزم داشتن راهبردی معین است که بر مبنای آن کسب دانش ،بقای دانش،
انتقال دانش و بهره گیری از دانش در سازمان به طور مشخص تعریف و روابط حوزه های عملكردی هر یک نیز تعیین می شود .مدیریت
دانش ،کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مكان مناسب است ،به گونه ای که آنان بتوانند برای ،دستیابی به هدف
های سازمان ،بهترین استفاده را از دانش ببرند و همین موارد به خوبی می تواند ارتباط آن را با احساس موثر بودن از ابعاد توانمندسازی
کارکنان در سازمان را تبیین نماید .بنابراین مدیران سازمان به منظور احساس شایستگی کارکنان ،که یكی از مهم ترین و کلیدی ترین
ابعاد توانمندسازی و در نتیجه بهره وری سازمان است ،می بایست در جه ت مدیریت صحیح و موثر دانش اقدامات اساسی را مبذول نمایند
تا زمینه های احساس شایستگی کارکنان فراهم شود و سازمان در جهت رشد و تعالی گام بردارد .بعد دیگر توانمندسازی احساس معنادار
بودن است .ا حساس معنادار بودن به این معنی است که کارمند برای مقصود یا اهداف فعالیتی که به آن اشتغال دارد ارزش قائل باشد و
آرمانها و استانداردهای ذهنی اش با آنچه در شغل خود در حال انجام دادن است ،متجانس دیده شود .معنادار بودن فرصتی است که افراد
احساس می کنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می کنند؛ آنها احساس می کنند در جاده ای حرکت می کنند که وقت و نیروی
آن ها با ارزش است .همانگونه که پیشتر نیز مطرح شد ،در بسیاری از پژوهش ها این ویژگی با مدیریت دانش ارتباط دارد .احساس معنادار
بودن باعث می شود که کارکنان احساس کنند اهداف شغلی و سازمانی مهم و ارزشمندی را دنبال می کنند و از سوی دیگر درک این مهم
که ارزش های و ایده آل های کارمند با آنچه در شغل وی در حال رخ دادن است ،همسو می باشد .در این راستا ،بسیاری از اندیشمندان
حوز ه توانمندسازی معتقدند که توانمندسازی و از جمله آنها احساس معنادار بودن ،موضوعی چندوجهی است و نمیتوان صرفاً بر پایه یک
مفهوم خاص به بررسی آن پرداخت .از همین رو ،توانمندی را به عنوان فرآیند افزایش انگیزش درونی نسبت به وظایف محوله کارکنان
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تعریف نموده که در یک مجموعه از ویژگیهای شناختی متجلی میگردد (ابراهیم و جوهری.)2005 ،1
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از نظر فوکس )1998( 1نیز توانمندسازی کارکنان یک فرایند است و از طریق آن یک فرهنگ توانمند سازی توسعه مییابد که در آن
آرمانها ،اهداف ،مرزهای تصمیمگیری و نتایج تأثیرات و تالشهای آنان در کل سازمان به اشتراک گذاشته میشود .در چنین فرهنگی منابع
و رقابت برای کسب منابع مورد نیاز جهت اثربخشی فعالیتهایشان فراهم و حمایت میشود .بالنچارد فرایند توانمندسازی را در سه مرحله
خالصه کرده است که اولین مرحله آن تسهیم اطالعات است .این مرحله به کارکنان اجازه می دهد موقعیتهای سازمان خود را بشناسند و
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .تسهیم اطالعات با اعتمادسازی در سازمان ،شكستن تفكر سلسله مراتبی سنتی آغاز می شود و در نتیجه
موجب افزایش احساس مسئولیت پذیری کارکنان می شود (فوکس .)1998 ،بنابراین ،توانمندسازی را نمی توان از موضوع مدیریت دانش
در سازمان جدا نمود ،چراکه مدیریت دانش با افزایش احساس اعتماد در کارکنان و در نتیجه مسئولیت پذیری و رشد و بهره وری سازمان
همراه خواهد بود.
چنانچه کارکنان احساس کنند که اطالعات مهم در سازمان با آنها در میان گذاشته می شود و به کامیابی و موفقیت آنها توجه دارند ،در
خود احساس اعتماد می کنند و به همكارانشان نیز اعتماد کرده و با آنها صادق خواهند بود .در چنین شرایطی حس همكاری در کارکنان
افزایش می یابد .بنابراین سازمان ها بایستی در این زمینه (احساس اعتماد) توجه جدی داشته و سرمایه گذاری بیشتری را انجام دهد.
کوتاه سخن اینكه ،با مدیریت دانش ،اعتماد به روابط بین فرادستان و زیردستان منجر خواهد شد .داشتن این احساس که رفتار دیگران
استوار ،ثابت و قابل اعتماد است ،این که اطالعات را می توان با اطمینان تلقی کرد و این که به قول و قرارها عمل خواهد شد ،همگی
بخشی از شكل گیری و رشد احساس توانمندسازی در بعد اعتماد در کارکنان سازمان خواهد بود.
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افشارفر ،فیروز؛ عباس پور ،عباس و حجازی ،الهه .)1390( .در جستجوی درک روابط معنادارمیان کارکردها و توانمندسازی روانشناختی سازمان مدرسه .فصلنامه روان شناسی تربیتی.94-69 ،)7( 20 ،
اکبری ،مهدی و مرادی ،محمود .)1392( .ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی به منظور سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرشمدیریت دانش .فصلنامه مدیریت و توسعه فناوری.139-132 ،)9(4 .
امیرخانی ،امیرحسین .) 1387( .توانمندسازی روان شناختی منابع انسانی :دیدگاه ها و ابعاد .فصلنامه پیک نامور.51-41،)1( 6 ،امیرکبیری ،علیرضا .)1385( .رویكردهای سازمان و مدیریت رفتار سازمانی (با چشماندازهای مدرن) .چاپ اول ،تهران :انتشارات نگاهدانش.
بالنچارد ،کن ،جان کارلوس وآلن راندولف .)1994( .مدیریت تواناسازی کارکنان .ترجمه مهدی ایراننژاد ،1381 ،تهران :نشر مدیران.تقیان ،توران .) 1393( .رابطه توانمندسازی کارکنان و سازمان یادگیری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،پایان نامهکارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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