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 چکیده 

در سال های اخیر بحث دانش و مدیریت دانش به موضوع بحث محافل علمی و عرصه های عملی تبدیل شده 

 توانمند.دارد ای ارزنده نقش کارکنان توانمندی در وجود مدیریت دانش استار این در..است

 بهینه استفاده و کارکنان وری بهره افزایش برای موثر تکنیکهای از یکی کارکنان سازی

 این هدف..است سازمانی اهداف راستای در آنها گروهی و فردی و تواناییهای ظرفیت از
می  بانک کشاورزی شهر تهراندانش وتوانمند سازی کارکنان بین مدیریت  رابطه بررسی مطالعه،

 پژوهش این آماری ی جامعه .است همبستگی نوع از پیمایشی-توصیفی تحقیق روش.باشد

فرمول نفر و تعداد نمونه با استفاده  0022 تعداد به بانک کشاورزی شهر تهران کارکنان کلیه شامل

 پرسشنامه دو از پژوهش این در.اده انتخاب شدندنفر تعیین که به روش تصادفی س 330 کوکران
استفاده شد که روایی آنها به تایید نخبگان و کارشناسان رسیده  مدیرت دانش و توانمند سازی کارکنان

و بر  spss به بوسیله نرم افزار  .می باشد% 19و % 00و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 

و تحلیل واریانس نشان داده شد که بین مدیریت دانش و ابعاد توانمند  اسپیرمن همبستگیاساس آزمون 

 .سازی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد

 

 .،بانک کشاورزیمدیریت دانش ،توانمند سازی کارکنان :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 مدیریت را خود دانش که هایی سازمان .است آن ردنک مدیریت چگونگی بلکه نیست؛ اطالعات کسب چگونگی مشکل امروزه

 توانند می خود کارکنان دانش به بیشتر دسترسی با ها سازمان .یابند می دست وری بهره از باالیی سطح به کنند، می

 تنها نه حاضر عصر در .بیفزایند ها نوآوری بر و کاسته کارها تکرار از و کنند بهسازی را فرایندها کنند، اتخاذ بهتری تصمیمات

 به دانش کارگیری به نیز جامعه بقای بلکه است، وابسته آن صحیح مدیریت و دانش داشتن به ها سازمان توسعه و رشد و بقا

 می حساب به اساسی و اصلی رکن پرورش و آموزش ، مداری دانش سوی به جامعه حرکت برای .است وابسته کارامد و روز

 مهمترین انسانی منابع و است توسعه و اقتصادی های رقابت وری، بهره برای اصل مهمترین تاطالعا و دانش که جا آن از .آید

 بیشتری اولویت زمینه، این در پیشرفت برای ها دولت است، اقتصاد و سیاسی مقاصد و اهداف تحقق برای جامعه سرمایه و ابزار

 اجتماعی نهادهای ترین گسترده از یکی عنوان به شپرور و آموزش .دهند می اختصاص انسانی نیروی تربیت و آموزش به را

 .کند ایفا را رهبری نقش و بوده پیشگام ها سازمان سایر به نسبت اصلی قابلیت عنوان به دانش مدیریت استقرار در باید رسمی

در  جودمو فرهنگ زیرا کنیم، توجه آن به باید که است چالشی پرورش و آموزش در دانش مدیریت که است معتقد کارول

 (.9303کارول،)است فردی باالیی سطح در ولی نیست خاص و یکه چه اگر پرورش، و آموزش

 و فکری های سرمایه که فرهنگی های سازمان در مساله این .شود می محسوب ها سازمان موفقیت الینفک جزء دانش امروزه

 تحوالت و تغییر روند اگر .باشد می حیاتی نقش دارای باشد، می اهمیت با بسیار ها سازمان از نوع این در نامشهود های دارایی

 ای جامعه امروز فراصنعتی جامعه که شود می حاصل مهم نتیجه این نگیرد، قرار ارزیابی مورد دقت به معاصر جامعه در دانش

 هر بقاء و حیات. می دهند افزا دانش های فناوری به را خود جای نیروافزا های فناوری تدریج به آن در که است اطالعاتی

 آن کارکنان ویژه به انسانی، منابع مختلف های تخصص و دانش ها، آگاهی ها، مهارت ها، توانایی به زیادی حد تا سازمان

 .باشند سهیم سازمان کارایی سطح ارتقای در توانند می بهتر باشند داشته بیشتری آمادگی افراد چه هر و دارد بستگی سازمان

 ناگزیرند خویش حیات ادامه و حفظ برای هستند، متاثر تکنولوژی سریع پیشرفت از نوعی به ها انسازم تمام که امروزه

 این ی همه     شروع ی نقطه و زیربنا .آورند وجود به خود سازمان ابعاد ی همه در را پیشرفت این با همسو هایی دگرگونی

 (.9300تقی پور و جهانیان،)باشد  می انسانی منابع صحیح کارگیری به و توانمندسازی تحوالت، و تغییر

 را دسترس در دانش و اطالعات میزان و داده توسعه را انسانی منابع باید ها سازمان سایر از برتری یافتن منظور به سازمان یک

 نتیجه در و عملکرد بهبود و یادگیری افزایش برای دانش تسهیم آوری، جمع اکتساب، ایجاد، دانش؛ مدیریت.دهد افزایش

 و دانش .هستند سازمان برای ارزشمندی بسیار منابع هاست، آن سر در که دانشی و کارکنان .باشد می کارکنان توانمندسازی

 و سازمانی یادگیری رو این از .شود داده توسعه و شده مدیریت باید که هستند سازمان استراتژیک منابع دانستن چگونگی

 (.Hornstein,, 2006)است گرفته قرار وجهت مورد اخیر سال چند طول در دانش تولید

 به کارکنان .است کارکنان توان از گیری بهره وسیله به سازمان وری بهره ارتقای جهت در موثر و نوین تکنیکی توانمندسازی

 از استفاده .است قدرت این کردن آزاد توانمندسازی واقع در و هستند نهفته قدرت صاحب خود انگیزه و دانش،تجربه واسطه

 که دهد می نشان گرفته صورت مطالعات .رود می شمار به بزرگ مزیتی سازمانی هر برای انسانی منابع بالقوه های توانایی

 و هستند اطمینان قابل و راهبر خود ها آن زیرا .میشوند محسوب مدیریت و سازمان برای بزرگی ی سرمایه توانمند افراد

 و پرورش و آموزش ویژه به آموزشی های سازمان در امر این .دارند را سازمان ونیبیر و درونی تغییرات با تطابق توانایی

 هنجارهای و رفتارها بر تاثیرگذار و پویا فراگیر، نهادی پرورش و آموزش زیرا .است برخوردار بیشتری اهمیت از آن مدیریت

 فعالیتها ماهیت است، جامعه آحاد فرهنگی و اجتماعی حقوقی، دینی، اقتصادی، سیاسی، اخالقی، ی جانبه همه نهان و آشکار

 تعیین و تخصصی عمومی، های آگاهی سطح بردن باال استعدادها، بروز و شکوفایی خالقیت، ی وحیهر ارتقای آن اهداف و

 حال در که دهد می نشان کشور در گرفته صورت مطالعات اما .باشد می رشد و سعادت توسعه، تعالی، به دستیابی در راهبرد
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 خویش کارکنان توانمندسازی برای چارچوبی مناسب فاقد پرورش و آموزش وزارت انسانی منابع مدیریت نظام ضرحا

 در دانش مدیریت بررسی نقش شده بیان مشکالت سبب به(. 9300 پرورش، و آموزش نظام اصالح منشور و سند)میباشد

 .باشد یم برخوردار زیادی ضرورت و اهمیت از مدارس مدیران سازی توانمند

 مستقل گیری تصمیم برای الزم توانایی تا کند می کمک کارکنان به مدیر آن طی که شود می اطالق فرایندی به توانمندسازی

 توانمندسازی، مفهوم ترین مهم.است موثر نیز آنان شخصیت در بلکه افراد عملکرد در تنها نه فرایند این .آورند دست به را

 .است سازمان سطوح ترین پایین به اختیار تفویض

 قسمت یک مسئول باید نیز کاری های گروه یا افراد و باشد برخوردار تمرکز عدم باالی ی درجه از باید گیری تصمیم فرایند

 (.Lawler, 2010)کاری باشند فرایندهای از کامل

 برای هم و کند می ایجاد یراهبرد مزیت ها سازمان برای هم که است پیشگام و موثر تکنولوژی نوعی حقیقت در تواناسازی

 فراهم بلکه نیست، قدرت دادن توانمندسازی، ی برنامه در مدیر یک ی وظیفه بنابراین، .نماید می آفرینی فرصت کارکنان

 .است افراد ی بالقوه های قدرت و نیروها این کردن آزاد برای هایی فرصت ایجاد و آوردن

 :فواید توانمند سازی عبارتند از

 .یابد می افزایش خود کاری فرایند به نسبت کارکنان کیتمال احساس-9

 .دارد منفعت سازمان یک برای که شود می ای خالقانه ابتکارات باعث-0

 ... و ها پاداش رفاه، اطالعات، داشتن حق مثل .شود می کارکنان حق ادای باعث توانمندسازی های فعالیت-3

 (.9301اصغری،)شود می مطلوب اجتماعی های هدف به رسیدن باعث مطمئن توانمندسازی رویکردهای-4

ابعاد توانمند ) ها ویژگی این که باشند داشته هایی ویژگی باید سازند، توانمند موفقیت با را دیگران بتوانند مدیران که این برای

 :از عبارتند( سازی

 احساس که این یا کنند، می کارامدیخود احساس آنان شوند، می توانمند افراد وقتی (:خوداثربخشی)خود شایستگی احساس*

 (.9300حسن پور،)دارند کار یک آمیز موفقیت انجام برای را الزم تبحر و قابلیت کنند می

 انجام برای الزم های فعالیت تعیین در فرد استقالل و عمل آزادی معنای به(: خودسازمانی)انتخاب حق داشتن احساس*

 .دارد اشاره شغلی وظایف

 متفاوت شغلی اهداف اجرای در فرد رفتار، که دارد اشاره ای درجه به بعد این (: نتیجه شخصی پذیرفتن)دنبو موثر احساس*

 (.Thomas, 2011)است آمده دست به شغلی محیط در انتظار مورد نتایج که معنی بدین شود، دیده

 و طرف یک از شغل و نقش الزامات نبی تطابق شامل بودن دار معنی (:بودن ارزشمند)بودن مهم یا بودن دار معنی احساس*

 ,Spritzer)رفتارهاست و ها ارزش باورها، و کاری الزامات بین تناسب بودن دار معنی.است دیگر طرف از ها ارزش و اعتقادات

2014.) 

 (.9301کردنائیچ،)است شخصی امنیت احساس داشتن معنی به اعتماد (:داشتن نفس به اعتماد)اعتماد داشتن احساس*

 شده توانمند افراد .اند ساخته توانمند کامیابی با را آنان دهند، پرورش دیگران در را ویژگی پنج این بتوانند مدیران که یهنگام

 (.9309وتن و کمرون،)اندیشند می متفاوت ای گونه به نیز خودشان درباره دهند، انجام را خود وظایف توانند می تنها نه

 به دانش پیشرفته، آکسفورد فرهنگ در .است معنا چه به دانش بدانیم که است ضروری بسیار دانش، مدیریت تعریف از قبل

 اطالعات عنوان به دانش همچنین .آید دست به تجربه طریق از تواند می که است شده فرد تعریف های دانسته تمام معنای

: کند می تعریف گونه این را دانش مدیریت ناسا سازمان(.Oxford, Advanced L.D, 2000)است شده تعریف شده سازماندهی

 کارگیری به و دانش اشتراك خلق، درجهت کارکنان به کمک و صحیح افراد از و صحیح زمان در صحیح اطالعات گرفتن

 .(Gafari et al, 2007)بخشد ارتقاء سنجشی قابل شکل به را شرکایش و ناسا عملکرد که ای شیوه به اطالعات

 :داند می رکن زیر چهار بر مبتنی دیفراین را دانش مدیریت هاینس

 .میشود مربوط(بودن نهفته یا آشکار) دانش نوع به که :محتوا-9 

 .دانش استخراج جهت هایی مهارت به دستیابی: مهارت-0
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 .موجود های دانش سازماندهی: سازماندهی -3

 (.9301اتی،ابطحی و صلو)باشد اطالعات و دانش توزیع مشوق باید ها سازمان فرهنگ :فرهنگ -4

 بتوانند تا کند می مجهز نیاز مورد اطالعات و دانش به را کارکنان و است مطرح سازمان مغز عنوان به دانش مدیریت امروزه

 سازمان نرم دارایی ترین مهم دانش .نمایند اتخاذ را تری سریع و تر صحیح تصمیمات و دهند انجام درستی به را خود وظایف

 توسعه برای .است امروز دنیای در ها سازمان پذیری رقابت و برتری عامل ترینی کلید دارایی، این صحیح مدیریت .هاست

 داشت نظر در را نکته این و کرد برقرار مستمر ارتباط سازمان از خارج دانش های انباره و موسسات ها، سازمان با باید دانش

 محور دانش سازمان یک رهبر لذا .ماست نزد ها آن نیاز ردمو دانش از بخشی و دیگران نزد ما نیاز مورد دانش از بخشی که

قرا  خویش سازمان استراتژیک اهداف زمره در را آکادمیک و علمی مجامع و خود سازمان بین مداوم ارتباط برقراری بایستی

ری و بیک زاده سو)باشد بالقوه و موجود مشتریان با ارتباط برقراری برای موثر کارهای راه یافتن پی در همواره دهد و

 (.9301مرزبانی،

 تکنولوژی، ی وسیله به آگاهی ایجاد از است عبارت که دارد وجود مهم مسئله شش مدارس در دانش مدیریت اجرای برای

 تعیین برای مناسب تکنولوژی کاربرد تکنولوژی، توسط آموزشی های آزمایش از استفاده نوآوری، منظور به ها نگرش ی توسعه

 مدیریت از استفاده و اجتماعی و انسانی ی سرمایه ایجاد برای دانش تحلیل و تجزیه بگیریم، یاد چگونه که این مرز و حد

 (.Mary, 2005)موثر یادگیری رساندن حداکثر به منظور به دانش

 :دانست زیر های فعالیت شامل را دانش مدیریت فرایند توان می کلی طور به

 این چه هر .است سازمان یک دانش نواقص و ها خالء تعیین برای یافته ساخت شیتال دانش، شناسایی: دانش شناسایی-(9

 طرحی یک ها سازمان از بسیاری مورد این در .شود می تر مشکل شرکت استراتژیک اهداف به دستیابی باشد تر بزرگ فاصله

 (.9301ری و بیک زاده مرزبانی،سو)اند کرده ایجاد خارجی و داخلی نیاز مورد مهارتهای و اطالعات ها، داده دانش، از

 بازار از ها دانش باید مرحله این در دیگر عبارت به کرد، تالش آن کسب برای باید دانش شناسایی از پس : دانش تحصیل-(0

 .شوند آورده دست به ... و رقبا همکاران، تولید، مشتری، به مربوط های دانش نظیر خارجی و داخلی

 سازمان در هنوز که است هایی ظرفیت ایجاد برای مدیریتی های تالش تمامی شامل دانش، تمدیری توسعه: دانش توسعه-(3

 ها، گروه تشکیل برای مکان اختصاص افزار، گروه ابزارهای تخصصی، های گروه از استفاده زمینه، این در .اند نیامده وجود به

 .است موثر اقدامات جمله از افراد چندگانه آموزش ها، آن اتمام از بعد فعالیتها مرور و بررسی کنفرانس، ویدئو اینترنت،

 را اطالعات سازمان، یک آن، طی که است دانش انتقال دانش، مدیریت های بخش ترین مهم از یکی :دانش و توزیع تسهیم-(4

 .آورد می وجود به را دانش از جدیدی درك و داده ارتقاء را یادگیری طریق این از و نموده توزیع خود اعضای میان

 نظران، صاحب از بسیاری .است سازمانی عملکرد بهبود جهت در دانش کاربرد دانش، مدیریت غایی هدف :دانش کاربرد-(1

 سرشار و غنی منابع داشتن به منوط تنها رقابتی، مزیت زیرا دانند می دانش مدیریت فرایند در گام ترین مهم را مرحله این

 را تجارب بهترین کارکنان که زمانی .است سازمانی تصمیمات و عملیات در دانشی منابع آن کاربرد گرو در بلکه نیست، دانشی

 بهترین از جدیدی مجموعه و نموده تعدیل و جرح را تجربیات آن گیرند، بکار عملکردشان بهبود برای جدید های موقعیت در

 (.9301سرلک،)دهند می دست به را تجربیات

 علمی اطالعات و دانش مدیریت کسب که دهد می نشان تحقیق موضوع با مرتبط شدة انجام های پژوهش از برخی نتایج

 .دارد اساسی نقش مدیران توانمندسازی در مدیریت

نفس،  به اعتماد که رسید نتیجه این به شغلی باعملکرد کارکنان توانمندسازی پیرامون خود درپژوهش(0294)سپریتزرا

 رابطه سازی توانمند با درکارکنان وخالق نوآورانه رفتارهای و شغلی عملکرد ازمان،س اهداف ی درباره اطالعات بهبه دسترسی

 افزایش را عملکرد که رفتارهایی با توانمندسازی ابعاد از یک هر که رسید نتیجه این به ای مطالعه در(0293)کانتر.دارد مثبت

 تالش کارشان برای دارند، توجه آن به بیشتر یا و کنند می احساس را بیشتری معناداری که افرادی.دارند رابطه دهد، می
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 رسیده نتیجه این به خود مطالعات در( 0292)دیگران و رابینز .دارند بیشتری تعهد خود وظایف به و دهند می انجام بیشتری

 به تشویق ی،خود مدیریت به تشویق موردنیاز، آوردن اطالعات فراهم نیاز، مورد دانش کسب توانمندسازی، پرورش برای که اند

 باعث که را عواملی خود پژوهش در( 9310)گلینی.است برخوردار اهمیت از کارکنان کارآموزی و آموزش گذاری، هدف

 شیوه به توجه مدیریت، های ازمهارت انسانی،آگاهی منابع نقش به توجه :شامل را شود می معلمان و مدیران توانمندسازی

 ای خویش حرفه های مهارت رشد بر خود که نحوی به معلمان و مدیران ورشپر کارکنان، صحیح آموزش مدیریتی، خاص

 دانش مدیریت خصوص در خود تحقیقات در( 9312)سلگی.داند می مدارس در دانش مدیریت استقرار بر تاکید و ورزند اهتمام

 در دانش از غنی هایی انانس ترتیب به این و داده افزایش را مدیران های مهارت دانش مدیریت است، معتقد ، مدارس در

 نیروی توانمندسازی و دانش مدیریت بین ارتباط بررسی"عنوان با پژوهشی در( 9300)حسنی.شوند می تربیت مدارس

 توانمندسازی در دانش مدیریت های جنبه بندی اولویت عنوان به را و الگوبرداری خالقیت مشارکت، تجربه، ،انتقال"انسانی

 .است کرده معرفی

 با. دهیم قرارمی بررسی موردرا بانک کشاورزی شهر تهرانرابطه بین مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان  ژوهشپ این در

خود سازمانی،اعتماد به نفس،خود  ابعاد از آن گیری اندازه به توانمند سازی کارکنان های جنبه اهمیت به توجه

 و پرداخته کنند، می ایفاء سازمان در کلیدی نقش که کنانکار میان در اثربخشی،احساس موثر بودن و احساس معنی داری

 پایان در و نماییم می بررسی را دیگر سوی از آن توانمند سازی و سویی از سازمان درمدیریت دانش  بین رابطه وجود سپس

بانک کشاورزی ان توانمند سازی کارکنان کارکن بامدیریت دانش  آیا بین  که است سوال این به پاسخ دنبال به حاظر تحقیق

 ؟ دارد وجود معناداری رابطهشهر تهران 

 :فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به صورت زیر می باشد

 :فرضیه اصلی

 .دارد وجود رابطه معناداریبانک کشاورزی شهر تهران توانمند سازی کارکنان  بامدیریت دانش بین 

 : فرعی های فرضیه

 .دارد وجود ی معناداری رابطهبانک کشاورزی شهر تهران کارکنان  یاحساس معنی دار بامدیریت دانش  بین -9

 .دارد وجود معناداری رابطهبانک کشاورزی شهر تهران کارکنان  اعتماد به نفس بامدیریت دانش  بین-0

 .دارد وجود معناداری رابطهبانک کشاورزی شهر تهران کارکنان  احساس موثر بودن بامدیریت دانش  بین-3

 .دارد وجود معناداری رابطهبانک کشاورزی شهر تهران کارکنان  خود اثر بخشی باریت دانش مدی بین-4

 .دارد وجود رابطه معناداریبانک کشاورزی شهر تهران کارکنان  خود سازمانی بامدیریت دانش  بین-1

 
 روش تحقیق 

ن جهت که تصویری از وضع موجود را ارایه توصیفی از ای .پیمایشی است -روش بکار گرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی

می دهد، و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد، و پیمایشی از این جهت که داده های مورد نظر از طریق 

 همچنین به دلیل(.9301حافظ نیا،)نمونه گیری یا سرشماری از جامعه برای بررسی توزیع ویژگیهای آماری گردآوری می گردد 

این تحقیق بر مبنای .اینکه رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است، از نوع همبستگی است

 .هدف،کاربردی می باشد

 نمونه به آماری، جامعه از ها، داده آوری جمع در دقت و امکانات زمان، منابع، در جویی صرفه برای رفتاری علوم تحقیقات

 (.9301بازرگان و همکاران،)دهند می تعمیم آماری جامعه به را آماری نمونه از حاصل نتایج و انتخاب را معرف و کافی اندازه

 بر .است نفر 0022 آنها تعداد که باشد میبانک کشاورزی شهر تهران  کارکنان کلیه پژوهش این در مطالعه مورد آماری جامعه

 .باشد می ساده تصادفی نیز گیری نمونه روش.شد نفرتعیین 330 بانک انکارکن برای آماری نمونه حجم فرمول کوکران اساس
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نامه  های پژوهش از طریق پرسشاطالعات الزم برای آزمون فرضیه. نامه است ها در این پژوهش، پرسش آوری داده ابزار جمع

وتن و  استاندارد پرسشنامه زا توانمند سازی کارکنان میزان گیری اندازه برای پژوهش این در.آوری شده استکتبی جمع

 از سطح مدیریت دانش گیری اندازه برای.باشد می لیکرت طیف با سوال 09 دارای سشنامه پر این. است شده استفاده کمرون 

 جمع برای محقق اینکه به توجه با.باشد می لیکرت طیف با سوال 91 دارای که است شده استفاده محقق ساخته پرسشنامه

و پرسشنامه محقق ساخته مدیرت دانش نیز به  است نموده توانمند سازی استفاده استاندارد پرسشنامه ی از اطالعات آوری

پایایی پرسشنامه مدیریت دانش و .برخوردار هستند مناسبی روایی از لذا است تایید نخبگان و کارشناسان رسیده است، 

 .باشند می% 19و  %00 کرونباخ به ترتیب آلفای از استفاده توانمند سازی کارکنان با
در این مرحله از تحقیق، محقق با .استفاده گردید اسپیرمنجهت بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی 

سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری ، آماره ها به پارامترهای . استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند

. دیب آن را محاسبه می نمایر می پردازد و ضریا چند متغین دو یآزمون همبستگی به بررسی ارتباط ب.دجامعه تعمیم می ده

 (.9301آذر،). ا منفی باشدیرها ممکن است مثبت ین متغیهمبستگی ب

 

  یافته ها
در .ری وجود داردرابطه معنادابانک کشاورزی شهر تهران توانمند سازی کارکنان  بامدیریت دانش بین : آزمون فرضیه اصلی

    .فرضیات پژوهشی،آماری و نتایج آزمون آورده شده است( 9)جدول

 
 بین مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان اسپیرمن نتایج آزمون همبستگی -9جدول

 سؤال
 وجود دارد؟رابطه معناداری بانک کشاورزی شهر تهران توانمند سازی کارکنان  بامدیریت دانش آیا بین 

 

ت پژوهشیفرضیا  

:فرض صفر  .وجود نداردرابطه معناداری  بانک کشاورزی شهر تهرانتوانمند سازی کارکنان  بامدیریت دانش بین  

:فرض یک  .وجود داردرابطه معناداری  بانک کشاورزی شهر تهرانتوانمند سازی کارکنان  بامدیریت دانش بین  

 فرضیات آماری

:فرض صفر  H0: ρ=0 

:فرض یک  H1: ρ≠0 

ده
ــ

 ش
ام

ـج
ــ

انـ
ن 

مو
 آز

 

 

اسپیرمنمقدار ضریب همبستگی  داریسطح معنی میزان خطای مجاز   نتیجه آزمون 

 رد فرضیه صفر 2.222 2.21 2.404

 

شود و همبستگی بین این دو باشد، فرض صفر رد میمی 2.21داری آماره محاسبه شده کمتر از با توجه به اینکه سطح معنی

 .است 2.404داده،  330یب این همبستگی برای ضر. متغیر وجود دارد

 .آورده شده است( 0)سایر فرضیه های تحقیق در جدول شماره  اسپیرمننتایج ضریب همبستگی 
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 تحقیق های فرضیه اسپیرمن همبستگی ضریب نتایج -0 شماره جدول

ه آزموننتیج سطح معنی داری میزان خطای مجاز مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه شماره  

141/2 فرضیه فرعی اول  21/2  222/2  تایید 

443/2 فرضیه فرعی دوم  21/2  222/2  تایید 

400/2 فرضیه فرعی سوم  21/2  222/2  تایید 

114/2 فرضیه فرعی چهارم  21/2  222/2  تایید 

499/2 فرضیه فرعی پنجم  21/2  222/2  تایید 

 

 کلیه فرضیه های لذا. است درصد پنج از کمتر شده محاسبه داری نیمع سطح که این به توجه با دهد می نشان آزمون نتیجه

خود سازمانی، اعتماد به نفس، خود اثربخشی،احساس )ابعاد توانمند سازی  با مدیریت دانش  بین یعنی.گردند می تایید تحقیق

 %11 با احتمال بنابراین .دارد وجود معناداری رابطهبانک کشاورزی شهر تهران کارکنان ( موثر بودن و احساس معنی داری

 .گیرند می قرار تایید مورد تحقیق های فرضیه

 :گردد در ادامه تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر ارائه می
 

نتایج تحلیل واریانس رگرسیون بین مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان -3جدول  

شـ
م 

جا
ــ

ــ
ن ان

مو
آز

ده
ـ

 

 

 تحلیل واریانس رگرسیون

مجموع  

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

داریسطح معنی  

میزان تغییرات متغیر وابسته که از طریق 

.شودمتغیر مستقل تبیین می  111.111 1 111.111 1111.111 1.111 

میزان تغییرات متغیر وابسته که از طریق 

   تبیین  ( تصادفی و اتفاقی)سایر عوامل 

.شودمی  

11.111 111 1.111   

    111 111.111 کل
 

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده 

داریسطح معنی Tمقدار   
B 

خطای 

 استاندارد
Beta 

 1.111 11.111  1.111 1.111 مقدار ثابت

ضریب متغیر 

 مستقل
1.111 1.111 1.976 11.111 1.111 
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باشد، پس فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید می 2.21داری آماره محاسبه شده کمتر از عنیبا توجه به اینکه سطح م

 .باشدمی( مدیریت دانش 2.141 =توانمند سازی کارکنان )بنابراین در این فرضیه، معادله رگرسیون به صورت. شودمی

با توجه به نتایج ،فرض خطی .آورده شده است( 4) نتایج تحلیل واریانس رگرسیون سایر فرضیه های تحقیق در جدول شماره

 .بودن رابطه بین دو متغیر در تمامی فرضیه ها تأیید شده است
 

نتایج تحلیل واریانس رگرسیون فرضیه ها -4جدول   

 شماره فرضیه
 معادله رگرسیون و

 Betaضریب استاندارد شده 
 نتیجه

 تایید (نشمدیریت دا 2.149= احساس معنی داری) فرضیه فرعی اول

 تایید (مدیریت دانش 2.139= اعتماد به نفس) فرضیه فرعی دوم

 تایید (مدیریت دانش 2.141= احساس موثر بودن) فرضیه فرعی سوم

 تایید (دانش 2.141= خود اثر بخشی ) فرضیه فرعی چهارم

 تایید (مدیریت دانش 2.124=خود سازمانی ) فرضیه فرعی پنجم

   

  گیری بحث و نتیجه
یک جو .سازمانها نه تنها برای رقابت پذیر ماندن،که حتی برای خالق بودن و نوآور شدن نیز،نیاز به مهار دانش خود دارند

حمایتی سازمانی،که حاصل مدیریت دانش به نحو مطلوب باشد می تواند کل دانش و یادگیری سازمان را در حل هر مشکل در 

با مجموعه ای از فرآینهای مهم و به کارگیری منابع استراتژیک دانش در سازمان  مدیریت دانش.هر زمان و مکان به کار گیرد

 سعی در بهبود شناسایی محدودیتها، فرصتها و چالشها دارد و این امر میسر نخواهد شد مگر این که با ایجاد فضایی مشارکتی،

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد . د دانش دست یافتتشویق به نوآوری و ایجاد انگیزه از اطالعات کارکنان درون سازمان به تولی

و ( خود سازمانی، اعتماد به نفس، خود اثربخشی،احساس موثر بودن و احساس معنی داری)ابعاد توانمند سازی کارکنانکه بین 

کشاورزی بانک بدین معنی که هر اندازه وضعیت مدیریت دانش در بین کارکنان . دارد وجود معناداری رابطهمدیریت دانش 

به عبارت دیگر مدیریت دانش الزمه و . باال  باشد به تبع آن وضعیت توانمند سازی کارکنان افزایش خواهد یافتشهر تهران 

 محوله وظایف عهده از خوبی به باید کارکنان هدف این تحقق برای. مقدمه پیاده سازی موفق توانمند سازی کارکنان است

 زمینه این در تواند می که ابزاری.بشناسند خوبی به را سازمان و اهداف بوده برخوردار الزم ییتوانا و دانش مهارت از و برآیند

 :در انتها پیشنهادات کاربردی زیر ارائه میگردد.است توانمندسازی آن در نتیجه و دانش مدیریت فرایند بشتابد مدیران کمک به

یت دانش در سازمان از توانایی و ابتکار باالی کارکنان در کارشان پیشنهاد می شود مدیران بانک در پیاده سازی نظام مدیر -9

استفاده کنند و از این طریق آنها را توانمندتر سازند، همچنین به کار گروهی در جهت اهداف مشترك سازمانی، ارزش بگذارند 

بهبود توانایی کارکنان و همچنین  همچنین مدیران سرمایه گذاری برای. و به توسعه قابلیت ها و مهارتهای کارکنان بپردازند

 .همکاری و تشریک مساعی در وظایف سازمانی را تقویت کنند تا بتواند مشارکت سازمانی را در بین اعضای سازمان  ارتقا دهند

پیشنهاد می شود مدیران بانک در اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان از ظرفیت باال و تجربه ایجاد تغییر در بین  -0

نان به خوبی استفاده استفاده نمایند، همچنین آنها درك خود را از نیازهای مشتریان  سازمانی ارتقا بخشند تا از این کارک

 .طریق بتوانند انطباق پذیری سازمانی را ارتقا دهند
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ال است و همچنین به پیشنهاد می شود مدیران این سازمان ازآنجا که میزان آگاهی کارکنان برای انجام موفقیت آمیز امور با -3

دلیل همسو بودن تدابیر کوتاه مدت با چشم انداز بلند مدت و مشخص بودن استراتژی سازمان برای آینده، از این نقطه قوت 

 .خود در پیاده سازی نظام مدیریت دانش استفاده کنند

استفاده کنند، همچنین به دلیل وجود پیشنهاد می شود مدیران سازمان از هماهنگی باالی  واحدهای سازمانی در پروژه ها  -4

ارزشهای مشخص برای انجام امور سازمانی و داشتن توافق متقابل در صورت بروز اختالفات شدید، از این نقاط قوت خود در 

پیاده سازی نظام مدیریت دانش استفاده کنند، همچنین مدیران باید ایجاد دیدگاه های مشترك در واحدهای متفاوت سازمان 

 .قویت کنند تا از این طریق بتوانند سطح سازگاری سازمانی را تقویت کنندرا ت
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