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 یانجیبر عملکرد کارکنان با نقش م یاطالعات هایستمیدانش و س تیریمد ریتأث یبررس

 کارکنان یتوانمندساز

 bرحمن رحیم پور ، b سیده مهناز مقیم شهیدانی،   aسیدرضا موسوی زاده

a گروه مدیریت ،دکتری مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 
b رانینور، ا امیدانشگاه پ ،اجرایی تیرید رشته مدارش یکارشناس یدانشجو  

 

 دهیچک

 توانمندسازی میانجی نقش با کارکنان عملکرد بر اطالعاتی هایسیستم و دانش مدیریت تأثیر هدف این پژوهش، بررسی  

 07از کارکنان، نفر  58تأمین اجتماعی قزوین است که از بین  سازمان کارکنان است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان

ها از پرسشنامه استفاده شد. ابزار تجزیه و آوری دادهنفر به عنوان نمونه مورد بررسی به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع

های اطالعاتی بر توانمندسازی های این پژوهش نشان داد که مدیریت دانش و سیتمبود. یافته VISUAL-PLSتحلیل، نرم افزار 

های اطالعات یر مثبت دارد. توانمندسازی کارکنان بر عملکرد آنها تأثیر مثبت دارد. همچنینمدیریت دانش و سیتمکارکنان تأث

 توانند از طریق توانمندسازی بر عملکرد کارکنان به صورت غیر مستقیم تأثیرگذار باشند. می

 ازیهای اطالعات، عملکرد کارکنان، توانمندسکلمات کلیدی: مدیریت دانش، سیتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 و معین مشاغل برای الزم های توانائی تعیین بر کارکنان گزینش امر در سازمانی و صنعتی روانشناسان های تالش امروزه، بیشتر

 دانش،) انکارکن شغل تحلیل هایروش ابتدا در منظور این برای است متمرکز هستند دارا را هایی توانائی چنین که افرادی یافتن

 شوندمی مشخص ها روش که وقتی ،گیردمی قرار استفاده مورد شغل یک برای( شخصی دیگر های ویژگی و توانائی ها،رتمها

(. 7850شود )غفوری، می استفاده هستند دارا را مناسب های ویژگی که افرادی یافتن برای گزینش های روش از بعدی گام

 آورند می خود با کارکنان که هاییویژگی آن بر عالوه سرانجام اند گرفته شکل ها توانائی ارزیابی برای گزینش هایطرح بیشتر

 از برخوردار کار نیروی بخواهد سازمانی اگر. (7837گیرد )فاضل، می انجام آموزش طریق از نیاز مورد و اضافی مهارت و دانش

 هایحیطه که شده ثابت خوبی کند. به بعیتت مرحله سه هر از باید باشد داشته خوب شغلی عملکرد برای الزم هایتوانائی

 توانائی حداکثر کننده تعیین شغل ماهیت داشت انتظار توانمی که همانطور. هستند مرتبط شغلی عملکرد با توانائی از متفاوتی

 (.7858 مهداد،)است  ویژه الزم های

عوامل مختلف تأثیر بگیرند یا بر عوامل مختلف  توانند ازهایی هستند که میعملکرد شغلی و توانمندسازی کارکنان جز مؤلفه

های اطالعات را بر توانمند سازی و تأثیر ، این پژوهش در پی آن است که تأثیر مدیریت دانش و سیستمنتأثیر بگذارند. بنابرای

عات را بر عملکرد های اطالهای اطالعات بسنجد و همچنین تأثیر غیر مستقیم مدیریت دانش و سیستمتوانمندسازی را بر سیستم

 بسنجد.  را هاکارکنان از طریق توانمندسازی آن

 ادبیات تحقیق

 مفهوم مدیریت دانش

بندی، ها دانش را ایجاد، طبقهسازمان هتاکنون تعاریف مختلفی از مدیریت دانش ارائه شده است. مدیریت دانش راهی است ک

حققان معتقدند، مدیریت دانش عبارت است از تغییر داده به اطالعات (. بسیاری از م7851کنند)ابطحی،اصالح، تهیه و تنظیم می

 (. 1،7770و سپس اطالعات به دانش)گاتسچاک

ها و کنند: رسمیت دسترسی به تجربه، دانش و تخصص که قابلیتگونه تعریف میمدیریت دانش را این "2ترزیوسکی"و  "گلوت"

 (.7772دهد)گلوت و ترزیوسکی،تشویق کرده و ارزش مشتری را افزایش میکند، نوآوری را های جدیدی را ایجاد میتوانایی

باره (، در خصوص مدیریت دانش یکی از بهترین تعاریف دراین7333و همکارانش) 3"سوان"آمده از سوی عملتعریف به 

مدیریت دانش "دهد: میها در جایگاه سازمانی مناسب قرار شود زیرا به شرح مقاصد مدیریت دانش پرداخته و آنمحسوب می

منظور ارتقای یادگیری و عملکرد در سازی، اشتراک و کاربرد دانش در کل سازمان بههرگونه فرایند یا عمل تولید، کسب، ذخیره

اشاره به لحاظ کردن دانش ضمنی دارد. دانشی که در اذهان وجود دارد برخالف دانشی  "در کل سازمان"، عبارت "سازمان است

 (. 7858شود است)واعظی و متولی حبیبی،می و مستندسازی که کدگذاری
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تر و مؤثرتر دانش مرتبط سریع سازیتواند منجر به یکپارچهمدیریت دانش بر تسهیل جریان دانش در سازمان کمک نموده و می

و  اشرکت ه عنوان فرایند گرفتن تخصص جمعیمدیریت دانش را به "هی بارد"(. 4،7777چنگ و همکارانشود )با مشتری 

 (.5،7772کند)میشلتعریف می ،ترین بازده کمک کندتواند به تولید بزرگتوزیع آن به هر جا می

نظران و میزان توجه هریک به به زاویه دید صاحب درباره مدیریت دانش تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که با توجه

 (.7331، 6دل) شودها از یکدیگر متمایز میعاملی خاص، نوع تعریف آن

 7855. تعاریف مدیریت دانش منبع: انصاری و قاسمی،7جدول 

 تعاریف پژوهشگر

 های داده،های فکری شامل پایگاهمند در جهت تشخیص، مدیریت و تسهیم کلیه داراییرویکردی یکپارچه و نظام 7جونز

 ها و تجارب موجود در ذهن افراد است.هاسیاست، رویهمستندات

های دانش ملموس و ناملموس سازمان است مند و هدفمند معیارهایی جهت هدایت و کنترل داراییکاربرد نظام 8دانرام

که باهدف استفاده از دانش موجود در داخل و خارج سازمان جهت خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، ابداع و بهبود 

 پذیرد.صورت می

 درک و استفاده از دانش برای خلق ارزش است. مند، جهت یافتنمدیریت دانش رویکردی نظام 9اودل

کند، عملکرد بهتر را های جدید را فراهم میسازوکاری برای دستیابی به تخصص، دانش و تجربه است که قابلیت 10بکمن

 دهد.نفعان را افزایش میکند و ارزش مطلوب ذیشود، نوآوری را تشویق میموجب می

 

 11های مدیریت دانشویژگی

  بخشد.دانش با بکارگیری دانش روز به دانش و اطالعات بشر اعتبار میمدیریت 

 کند.هوش سازمانی را تقویت می 

 سازد.سازمان را در جهت انطباق با محیط و شرایط موجود توانمند می 

 نماید.زمینه نوآوری پایدارو خالقیت بخشی به سازمان را فراهم می 
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 سازد.های جدید قادر میحلها با راهی آنسازمان را به شناخت مسائل روز و پاسخگوی 

 پردازد.های سیستمی به رفع اشتباهات و اصالح انحرافات میبا استفاده از روش 

 نماید.دهی و هدایت دانش جدید را خلق میجو آزاداندیشی متناسب با سازمان 

 دهد.افزاری جهانی را گسترش میجنبش نرم 

 نماید.ر محیط آزادی افکار تسهیلمیهای آرمانی و بلندمدت را ددرک هدف 

 بخشد.محیط رشد پردازش اطالعات و دانش را سرعت می 

 نماید.گیری مدیریت دانش از فساد و تباهی جلوگیریمیبا ایجاد جو آزاداندیشی و شکل 

 سازد.مدیریت تغییرات علمی و اجتماعی را میسر می 

 (. 7852آورد)امیرخانی، تر بار میسازگارتر، پویاتر و متعامل های دولتی، تعاونی و خصوصی را با دانش جدیدسازمان 

 12اصول مدیریت دانش

تعاریف و مفاهیم ارائه شده درباره مدیریت دانش، دانش ضمنی و دانش آشکار تا اندازه زیادی بیانگر اصول مدیریت دانش است. 

نظران مدیریت دانش خالصه کرد. داونپورت و صاحب توان اصول یاد شده را از دیدگاه دو تن از مشهورترینباوجوداین، می

 کنند:اصول مدیریت دانش را چنین مطرح می 13"دانش کاری"پروساک در کتاب 

 دانش، نشأت گرفته از افکار افراد است و در افکار آنان جای دارد. .7

 تهیه دانش مستلزم اعتماد است. .7

 سازد.پذیرمیفناوری، رفتارهای دانشی جدید را امکان .8

 یم دانش باید تشویق و پاداش داده شود.تسه .2

 حمایت مدیریت و تخصیص منابع )برای مدیریت دانش( ضروری است. .8

 غیرمنتظره گسترش یابد. ایشود که دانش به شیوهدانش ماهیتی خلق شونده دارد و تشویق افراد موجب می .1

 ای آزمایشی آغاز شود.های مدیریت دانش باید با برنامهبرنامه .0

 ص کرده است:عنوان اصول مدیریت دانش مشخده اصل را به داونپورت،

های گذاری در داراییگذاری است. دانش یک دارایی است اما اثربخشی آن مستلزم سرمایهمدیریت دانش مستلزم سرمایه -1

 دیگر است.
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خود را دارند. ازآنجاکه  مدیریت اثربخش دانش، نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است. انسان و رایانه هرکدام توانایی خاص -2

ها برای مدیریت اثربخش توانند مؤثر باشند، لذا سازماندانش مبتنی بر داده و اطالعات است، این دو در ارتباط باهم می

 هایی هستند که انسان و دانش را با هم پیوند بزنند.حلدانش نیازمند راه

و لذا نباید جای تعجب داشته باشد که هرکس دانش را  دانند که دانش قدرت استمدیریت دانش سیاسی است. همه می -3

 مدیریت کرده یک کار سیاسی انجام داده.

های نهفته را دریافت و برای آن ارزش و اعتبار توانند دانشمدیریت دانش به مدیران دانشگران نیازمند است.مدیرانی که می -4

 قائل شوند.

 شود.های ذهنی افراد منجر میفته است. ترسیم دانش به ترسیم نقشهمزایای مدیریت دانشگرا، از ترسیم دانش سرچشمه گر -5

هاتسهیم نمود؟ ما تسهیم و بکارگیری دانش، ذاتی نیست. اگر منبع با قدرتی است و قدرت را به همراه دارد، چرا باید آن -6

این زمینه اعتماد الزم ایجاد  حساب آوریم. مگر آنکه درعنوان یک تهدید بهممکن است وارد شدن دیگران به دانش خود را به

 و برانگیخته باشیم.

های از باال به پایین مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش است. بهبود کار دانش مستلزم این است که دخالت -7

ر راستای حل کمتر شود. کارکنان باید آزادی عمل و استقالل الزم را در کار خود داشته باشند تا بتوانند دانش خود را د

 کارگیرند.هابهگیریمسائل و تصمیم

شود. دانش را باید دستیابی به دانش تنها شروع کار است. دستیابی به دانش مهم است اما موفقیت دانش با آن تضمین نمی -8

 ای که منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود.گونهبه کار گرفت و در فرایندهای سازمان وارد کرد، به

اند دانش سازمانی را تحت کنترل هاتوانستهنش را پایانی نیست. ممکن است مدیران دانش تصور کنند که اگر آنمدیریت دا -9

توان تعیین کرد که چه زمانی برای پایان دادن به مدیریت دانش کافی است، وقت نمیبگیرند کار به پایان رسیده است. هیچ

 کند.زیرا نیازهای دانش همواره تغییر می

طلبد که توجه قانونی خاص به آن شود )ابطحی دانش، نیازمند یک قرارداد دانشی است. اگر دانش منبع مهمی است، می مدیریت

 (.14،7330نقل از داونپورت به 7858و صلواتی،

 15رویکردهای مدیریت دانش

عرصه مدیریت تعریف  نوعی خاص جایگاه مدیریت دانش را دردر ادبیات مدیریت دانش، دو دیدگاه وجود دارد که هریک به

 شود:ها پرداخته میها متفاوت خواهد بود که در زیر به بررسی آنکند. هدف مدیریت دانش به توجه به این دیدگاهمی

که در دیدگاه دوم، دانش ابزاری است برای کمک به افراد گیرد، درحالیعنوان یک سرمایه مدنظر قرار میدر دیدگاه اول، دانش به

 (.7858حسینی،دانش ) سهیمدر ایجاد و ت
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 عنوان یک سرمایه. هدف از مدیریت دانش در این رویکرد رساندن اطالعات درست به افراد الزم، در دیدگاه اول: دانش به

 زمان مناسب و با کمترین هزینه است.

 و اشتراک گذاشتن  عنوان یک ابزار. هدف از مدیریت دانش در این رویکرد کمک به افراد در ایجاددیدگاه دوم: دانش به

سنجشی طورقابلدانش، کمک به افراد در عمل کردن بر اساس دانش است به طریقی که کارایی سازمان و همکارانش، به

 بهبود یابد.

 16مزایای مدیریت دانش

کار، کسب اند. ازجمله تسریع فرآیندهای تجارت و اندرکاران مدیریت دانش، مزایای بسیاری برای مدیریت دانش بیان کردهدست

مزیت رقابتی پایدار از طریق نوآوری، شناسایی و سازگاری با تغییرات، تداوم )در اختیار گرفتن دانش، بخصوص دانش ضمنی 

(، برخی دیگر از 7(. جدول)7858های فکری)رادینگ،کارکنان و در دسترس قرار دادن آن برای کارکنان(، حفظ و رشد دارایی

 دهد.مزایای دانش را نشان می

 (22،7858نگ،یدانش)راد تیریمد یایمزا . 7جدول

 فرایندهای دانش مزایا

 بهترین طرز کارها  جوییکارایی و صرفه

 مستندسازی فرایند 

 های دانش حل مشکلپایگاه 

 کاویداده  های جدیدفرصت

 های دانش مشتریپایگاه 

 دانش رقابتی و بازار 

 جریان کار  منابع انسانی

 نیدر اختیار گرفتن دانش ضم 

 تسهیل بخشی به یادگیری 

 

 کند:، هشت مزیت خاص دانش را چنین شناسایی می17دنهام گری

                                                           
16- Benefits of knowledge management 
17 - Denham Grey 



 

سازد تا تخصص فنی حیاتی خود را حفظ کرده، افت دانش حیاتی که از جلوگیری از افت دانش. سازمان را قادر می -7

 کند.ود جلوگیری میشسازی یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی میبازنشستگی، کوچک

کند و دسترسی به آن دانش را های اثربخش شناسایی میگیریگیری. نوع و کیفیت دانش موردنیاز برای تصمیمبهبود تصمیم-7

 تر سازمانی صورت گیرد.تواند در سطوح پایینتر و بهتری میبخشد. درنتیجه، تصمیمات سریعمی تسهیل

های نو مطرح کنند، با حلآورده، راهدهد درک بهتری از کار خود به عمله کارکنان اجازه میپذیری. بپذیری و انطباقانعطاف -8

های چند توانند در موقعیتسرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخالت داشته باشند. درنتیجه، کارکنان می

 ببرد. تواند روحیه کارکنان را باالای فعال باشند، و سازمان میوظیفه

ها و ها، بازار و رقابت را درک کرده، بتوانند شکافسازد تا کامالً مشتریان، دیدگاهها را قادر میمزیت رقابتی. سازمان -7

 های رقابتی را شناسایی کنند.فرصت

 بخشد.گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی بهبود میتوسعه دارایی. توانایی سازمان را در سرمایه -7

هابکار گیرد. درنتیجه، ارزش درک شده محصول دهد که دانش را در خدمت و فراوردهش محصول. به سازمان اجازه میافزای -8

 کند.با نسبت مستقیم میزان و کیفیت دانش در محصول افزایش پیدا می

ی باعث سرعت سازدتا توجه کانونی و خدمت به مشتری را افزایش دهد. دانش مشترمدیریت مشتری. سازمان را قادر می -2

 شود.ها و شکایات مشتری میپاسخ به سؤاالت، توصیه

شده، های یاد گرفتهها در بخش سرمایه انسانی. از طریق توانایی بخشیدن به سهیم شدن در درسگذاریبکارگیری سرمایه -8

توانند به بهترین وجه در هامیفرایندهای اسناد، و بررسی حل استثنائات، و در اختیار گرفتن و انتقال دانش ضمنی، سازمان

 (.18،78727778برگرن) کنندگذاری استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه

 توان به شرح جدول زیر ارائه کرد.منافع مدیریت دانش را در غالب منافع کمی و کیفی می
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 (7778،787دانش)برگرن، تیریسازی مدحاصل از پیاده یفیک ،یمنافع کم. 8جدول

 ع کیفیمناف منافع کمی

 هاجویی در هزینهصرفه 

 افزایش نرخ جذب مشتریان جدید 

 بهبود عملکرد شرکت 

 بهبود حاشیه سود 

 بهبود ارزش زایی سازمان 

 افزایش نرخ حفظ مشتری 

 افزایش سهم بازار 

 افزایش خرید تکراری 

 افزایش ارزش سهام شرکت 

 کاهش هزینه فروش 

 های جدیدمدیریت اثربخش ایده 

 نانکاهش ترک خدمت کارک 

 درک بهتر نیاز مشتریان 

 افزایش وفاداری مشتریان 

 افزایش ارتباط با مشتریان 

 افزایش رضایت مشتری 

 افزایش نوآوری 

 مدارتوانمندسازی کارکنان دانش 

 کسب رهبری بازار 

 افزایش رضایت سهامداران 

 گیریبهبود کیفیت تصمیم 

 تغییر فرهنگی مثبت 

 ایجاد ثبات رویه در رفتار سازمان 

  نرخ نگهداری کارکنانافزایش 

 مدارافزایش رضایت کارکنان دانش 

 

  اطالعات سیستم

 از .گویند می اطالعاتی سیستم پذیردمی صورت رایانه کمک به که را هاییفعالیت تمام که گفت توان می ساده تعریف یک در

 تا نمایندمی ترسیم را فضاپیماها وقعیتم که قوی بازده های سیستم از حسابداری، هایگزارش تا پیچیده افزار سخت هایسیستم

 سامان کند،می آوری جمع را اطالعات که مرکزی اطالعاتی هایبانک از ها، صورتحساب و ها حساب نظیر اولیه های داده منابع

 یبیترک های سیستم از است، داشته وجود پیش سال بیست از که کنونی ذخیره های سیستم تا کندمی تلخیص و ذخیره دهد،می



 

 به ت.اس اطالعاتی سیستم بیانگر جملگی است متصل رایانه به که متخصصان دور راه از های ترمینال تا مرکزی مدیریت جامع

 را اطالعات که شود تعریف مرتبط، هم به اجزای از ای مجموعه عنوان به تواندمی فنی نظر از اطالعاتی، سیستم یک دیگر عبارت

 بر عالوه .کند می توزیع و ذخیره پردازش، بازیابی، یا آوری جمع سازمان، یک در کنترل و سازیتصمیم از پشتیبانی منظور به

 تجسم مشکالت، تحلیل و تجزیه در کارکنان و مدیران به اطالعاتی های سیستم کنترل، و هماهنگی سازی، تصمیم از پشتیبانی

 (.7838صادقی، )دهنوی و  نمایندمی کمک جدید محصوالت تولید و پیچیده موضوعات

 (MIS)مدیریت  اطالعات سیستم

 جهت گیری تصمیم برای مدیران که اطالعاتی که است اطالعاتی های سیستم خاص انواع از یکی مدیریت اطالعات سیستم

 به هک است این ها سیستم این کارگیری به و طراحی از هدف .آورد می فراهم را دارند نیاز سازمان اداره و کنترل و ریزی برنامه

 (. 1991، 19)سامرز شود کمک دانش، و آگاهی اساس بر گیری تصمیم جهت در مدیران

 برای که ای شده تجمیع سیستم از است عبارت MIS اینکه آن و دهد می ارائه (MIS)برای دیگری تعریف( 1991) اماسن

 حال گذشته، از اطالعاتی ارائه با سیستم این .گردد می آماده و تهیه سازمان یک عملیات و کنترل ریزی، برنامه امور از پشتیبانی

 پشتیبانی سازمان، در گیری تصمیم و مدیریت عملیات، از سازمانی، برون های آگاهی و سازمانی درون عملیات باره در آینده و

 (. 1395)دهنوی و صادقی،  آورد می عمل به را الزم اطالعاتی

 عملکرد سازمانی

 عملیات انجام چگونگی بر که است کلی ی سازه یک سازمانی عملکرد بنابراین،. کارکرد فیتکی یا حالت یعنی لغت در عملکرد

 کیفیت تبیین فرایند: )) است شده ارائه( 7775) همکاران و نیلی توسط عملکرد تعریف ترین معروف. دارد اشاره سازمانی

 چگونگی کنندۀ توصیف که کارایی( 7: شودمی قسیمت جزء دو به عملکرد تعریف، این طبق((. گذشته اقدامات کارایی و اثربخشی

 تولید برای دروندادها مطلوب و واقعی ترکیب بین رابطه یعنی است، محصوالت یا خدمات تولید در منابع از سازمان استفاده

 (. 7837است )رهنورد،  سازمانی اهداف به نیل ی درجه ی کننده توصیف که اثربخشی(7 و معین؛ بروندادهای

 یک اثربخش عملکرد که ترتیب بدین نمود؛ ارائه اثربخش عملکرد درباه جالبی تعریف ،(7357) 20دیگر ، بویاتزیس ریفیتع در

 انجام طریق از ،(درآمد نظیر) شغل برای شده تعیین پیش از خاص نتایج به دستیابی یا خاص نتایج حصول از عبارتست شغل

 (.7837باشد )فروهر،  سازمانی محیط شرایط و ها رویه ها، سیاست با مطابق که طوری به خاص اقداماتی

 شودمی اطالق هاآن انجام از حاصل نتایج و سازمانی هایفعالیت و وظایف ها،مأموریت انجام چگونگی به سازمانی عملکرد

 ( .7837 همکاران، و حقیقی)

 این دهند انجام کارایی از قبولی قابل سطح در را کارهایشان باید کارکنان کند ، پیدا دسترسی اهدافش به سازمانی اینکه برای

 های شرکت برای نیز وعمومی خدمات انجام در شکست برای را زمینه ضعیفشان عملکرد که دولتی های سازمان برای مسأله

 (.7832رنانی، است )غالمی ضروری و حیاتی امری آورد می فراهم را آنها ورشکستگی زمینه آنها ضعیف عملکرد که خصوصی
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 دهند انجام خوبی به را کارهایشان که باشند داشته کارکنانی که است این سازمانها برای نکته جالبترین اجتماعی، دیدگاه از

 ترکیبی سازه یک شود . عملکردمی منجر ملی اقتصاد افزایش به نهایت در که برد می باال را سازمان وری بهره خوب، عملکرد

 و چندگانه مالک یک شغلی عملکرد بنابراین شودمی مشخص رفتارها از ای مجموعه در فقمو کارکنان آن طبق بر که است

عبدالهی و نوه )گیرد می قرار استفاده مورد آن بیان برای اند شده تعریف دقت به که رفتارهایی مجموع آن در که است گسترده

 (.7838ابراهیم، 

 طریق از ناموفق کارکنان از موفق کارکنان آن پایۀ بر که است کیبیتر سازۀ یک شغلی عملکرد که است این بر باور همچنین

 (.7837)فروهر و همکاران،  هستند شناسایی قابل ، مشخص مالکهای از ای مجموعه

 :شغلی عملکرد های چارچوب

 این تواندمی سازمانی یطباشند . شرا داشته را الزم انگیزه و توانائی که دهند انجام خوبی به را کارهایشان توانندمی زمانی مردم

 توانائی، متغیر، سه این آورد. پائین را مطلوب شغلی عملکرد ها، گرفتاری و موانع ایجاد با یا و دهد افزایش را شخصی ویژگی

 (.7858عبدالهی و نوه ابراهیم، ) اند شده زیر ارائه شکل در موانع و انگیزش

  

 موانع

 

 

 توانایی

  عملکرد شغلی

 یزشانگ 

 

 (1831 ابراهیم، نوه و عبدالهی)شغلی  عملکرد های . چارچوب1شکل

 

ناکافی،  آموزش مثل سازمانی های گرفتاری و و موانع است انگیزش و توانائی نیازمند خوب که عملکرد دهدمی شکل فوق نشان

 (.7858ابراهیم، عبدالهی و نوه )کند می پیدا تداخل خوب عملکرد روابط نا سالم و مدیریت نادرست ؛ با

 توانمندسازی

-انگیز و تکنیکی است، برای افزایش بهرههای درونی افراد، برای کسب دستاوردهای شگفتتوانمندسازی یعنی آزاد کردن نیروی

ان وری از راه باال بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و برعکس و یا به عبارت دیگر تواناسازی یعنی فرآیندی که از راه آن مدیر

هایی که دست آورند و در داخل سازمان نفوذ یابند. برای غلبه بر پیچیدگی و شتاب چالشدهند تا قدرت بهبه کارکنان اجازه می

توان تمام کارکنان را صاحب شویم موفقیت یک سازمان وابسته به این است که تا چه اندازه میدر محیط امروزی با آن روبرو می

 .(7850رمرادی،قدرت کرد)پورکیانی و پی

های شایسته و توانمندسازی فرآیند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیم

شود که این به نوبه خود در عملکردشان و عملکرد کل سازمان اثر ها و وظایفشان محقق میجنبه بیشتربا صالحیت در 



 

کند تا توانایی شود که طی آن مدیر به کارکنان کمک میتوانمندسازی به فرآیندی اطالق می ،رواقعد. (7858،میگذارد)کینال

دست آورند. این فرآیند نه تنها در عملکرد افراد بلکه در شخصیت آنان نیز موثر است. گیری مستقل را بهالزم برای تصمیم

گیری باید از درجه باالی عدم طوح سازمان است. فرآیند تصمیمترین سمهمترین مفهوم توانمندسازی تفویض اختیار به پایین

های کاری نیز باید مسئول یک قسمت کامل از فرآیندهای کاری باشند)ساجدی و تمرکز برخوردار باشد و افراد یا گروه

 .(7851امیدواری،

 مفهوم سازی از توانمندسازی نیروی انسانی

 گیری به زیردستان مترادف است.ت تصمیمتوانمندسازی با عنوان تفویض اختیار و قدر -7

 یابد.توانمندسازی یک عامل انگیزشی است که از طریق احساس خودکارآمدی افراد افزایش می -7

شناختی است که به حاالت، احساسات و باور افراد به شغل و سازمان مربوط توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روان -8

 .(7858نگیزش درونی تعریف شده است)اسالمیه،ا ششود و به عنوان فرآیند افزایمی

 ویژگی های توانمند سازی

 شود.وضوح با ایده بهبود مستمر در عملکرد کلی سازمان همراه میهالف( توانمندسازی ب

 استفاده از منابع فکری موجود در همه افراد تمرکز دارد.شترین ب( توانمندسازی روی بی

کند که از تمام چیزهایی که در چارچوب عقاید پیشین مانند مدیریت مشارکتی و خلق می ج( توانمندسازی شرایط و ابتکاراتی

 .(7858رود)کینال، شود، فراتر میدرگیری عاطفی در کار اندیشیده می

 عوامل مؤثر بر رفتار کاری فرد

 ی نمود:توان عوامل تاثیرگذار بر عملکرد فرد را در دو دسته کلی طبقه بنددر یک دسته بندی کلی می

 روانشناختی: این عوامل برگرفته از ادراکات فردی بوده و دو نوع تاثیر بر عملکرد فرد دارند. -عوامل درونی -7

  باشد.که فرد برای انجام کار دارا می استتمایل درونی: این عوامل بیانگر انرژی و حرارتی 

 باشد.ای انجام امور مختلف دارا میکه فرد بر استهایی توان فردی: این عوامل بیانگر طیف توان و مهارت 

باشد که فرد با آن تعامل دارد. این عوامل دو نوع تاثیر محیطی: این عوامل مربوط به شغل و محیطی می -عوامل بیرونی -7

 .(7851)امین و رمضانی،  .تمایل کاری و توان کاری ،در عملکرد فرد دارد

 

 ی پژوهشپیشینه

آموزش های ضمن خدمت بر ابعاد  ریتأث یبررس( در تحقیقی با عنوان 7838ی )بخت، چاوشخراسانی، اباصلت، جوان

 مثبت و معنادار دارد و ریتأث یآموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی به این نتیجه رسیدند که انسان توانمندسازی منابع



 

سالم(  کاری طیمح جادیو ا یمیکار ت شبردیپ ه،یروحارتقاء  ،یاهداف، رفتار اخالق یکارکنان بر ابعاد توانمندسازی )روشن آموزش

 زانیسن، م نیهمچن نداشته است رییتأث ییمشارکت جو هیروح جادیمعنادار دارد. اما بر ابعاد ارتباطات سازنده و ا رییتأث

بر نگرش  یوزشنوع دوره آم اما دارد. ریتوانمندسازی تأث نهیبر نگرش کارکنان در زم یسابقه خدمت و پست سازمان الت،یتحص

آموزش کارکنان بر ابعاد  ریبندی تأث تیاولو تیندارد. در نها رییتأث یآموزش بر توانمندسازی منابع انسان ریکارکنان نسبت به تأث

 را به خود اختصاص داده است. مقدار نیو ارتباطات کمتر نیشتریب هیدهد ارتقاء روح یتوانمندسازی نشان م

 شغلی انگیزش با توانمندسازی روانشناختی و سازمانی عدالت رهبری، سبک ( به بررسی رابطه7832جو ) اصل و صداقت اصفهانی

 متغیرهای مورد از مجموعه دو بین که داد نشان زن دانشگاه آزاد واحد اندیمشک پرداختند. نتایج کارکنان در سازمانی تعهد و

 داشته باالتری روانشناختی توانمندسازی و سازمانی رهبری، عدالت کسب که دارد. فردی رابطه معناداری وجود یکدیگر با پژوهش

 .داشت خواهد نیز بیشتری شغلی تعهد شغلی و انگیزش باشد،

به این نتیجه  "بررسی فرایندهای مدیریت دانش با عملکرد شغلی کارکنان"( در پژوهشی تحت عنوان7832درانی و ادیبان)

های عملکرد های عملکرد شغلی، تنها شاخص کسب دانش با شاخصانش با شاخصهای مدیریت ددست یافتند که بین شاخص

 ای( رابطه معناداری نشان داد و بین دیگر متغیرها رابطه معناداری یافت نشد.ای و زمینهعملکرد وظیفه) یشغل

حاصل از این پژوهش که نتیجه  "به بررسی رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی پرداخت"( در پژوهشی 7838یونسی فر)

ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش )حاکی از آن است که ضریب همبستگی مثبت و معناداری بین مدیریت 

 دانش( و عملکرد سازمانی وجود دارد.

 سازمان کارکنان در فرسودگی شغلی با کاری زندگی و کیفیت توانمندسازی بین ( به بررسی رابطه7838ناظم و علی زاده رنجبر )

نشان داد که بین توانمندسازی کارکنان و کیفیت زندگی کاری با  هاآن نتایج پژوهشآموزش و پرورش شهر قزوین پرداختند که 

چنین بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری و ابعاد مختلف فرسودگی شغلی کارکنان رابطه منفی و معنادار وجود دارد. هم

شخصیت با  رابطه منفی وجود دارد ولی بین متغیرهای فرسودگی عاطفی و مسخ  شغلی مختلف فرسودگی توانمندسازی با ابعاد

پرداخت منصفانه حقوق و بین متغیرهای رشد شخصیتی و احساس استقالل رابطه معناداری علیرغم منفی بودن آن مالحظه 

اری به صورت جداگانه توانستند فرسودگی شغلی چنین ابعاد مختلف توانمندسازی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی کنشد. هم

کند که هرچه توانمندسازی کارکنان بهتر شود کیفیت زندگی که در نهایت بیان می .کارکنان را در جهت منفی پیش بینی کنند

 کند.کاری بهتر شده و به دنبال آن ترک خدمت و بیگانگی با شغل و فرسودگی شغلی کاهش پیدا می

 طور به معاونان و مدیران سازی بر توانمند خدمت ضمن آموزش های برنامه تأثیر داد نشان آمده دست به ایجنت (7837) برزیگر

 ساختار هایمولفه بر است توانسته آموزش ملی، بانک شعب معاونان مدیران و نظر از و است بوده متوسط حد از باالتر معناداری

 باشد. مؤثر سازمانی ییادگیر و تیمی کار رهبری، پیشبرد سبک سازمانی،

 چهارمحال استان ایفهحر و فنی سازمان کارکنان توانمندسازی بر خدمت های ضمن آموزش تأثیر بررسی ( به7837) قائدامینی

 .است داشته تأثیر معناداری کارکنان توانمندسازی بر خدمت ضمن های آموزش پژوهش، های یافته اساس بر .بختیاری پرداخت و



 

کارکنان بر تعهد  یو برنامه آموزش یکارکنان، کار گروه یاثرات توانمندساز یبررسدر مقاله ای تحت عنوان  (7771) 21هانیشا

ی به این نتیجه رسید که توانمند سازی کارکنان، کارگروهی و آموزش کارکنان دارای یک تأثیر مثبت و معنادار بر تعهد سازمان

 باشد.سازمانی می

را بین  شده ادراک سازمانی عملکرد بر روانشناختی توانمندسازی و سازمانی عدالت ( تاثیر 7778) 22عظیم، ابرار، بشیر و زبیر

 سازمانی شهروندی رفتار که داد نشان مطالعه این از حاصل های مختلف در پاکستان مورد بررسی قرار دادند. نتایجکارمندان بانک

 و روانشناختی توانمندسازی بین رابطه به کمک کامل طور و به نیسازما عملکرد و سازمانی عدالت بین کمک رابطه به حدی تا

 .است شده ادراک سازمانی عملکرد

پاکستان   ،یدر کراچ یداروساز یشرکت ها آموزش بر عملکرد کارکنان ریتاث( در تحقیقی با عنوان 7778)  23حافظ و اکبر

 رسند.میگزارش کردند که کارمندان با آموزش به سطح کارآمدتری از عملکرد 

معتقدند راهبرد مدیریت دانش  "مدیریت دانش برای اداره امور"( در پژوهش خود تحت عنوان 7772و همکاران ) 24پتروا

های جدید بهره ببرند و سبب سازد تا از نوآوریها را قادر میطور مؤثرتری اداره شوند و آنها کمک کند تا بهتواند به سازمانمی

 ها شود.رشد کیفی آن

با استفاده از  هادانشگاه "راهبردهای مدیریت دانش در آموزش عالی"( در پژوهشی تحت عنوان 7772)25مپرینی و ناسیپلوسل

کنند که در بازار کار و مطابق نیازهای جامعه مورد مدیریت دانش، خدمات با کیفیت باالیی ارائه کرده و دانشی را فراهم می

 شود.استفاده واقع می

در  گاریاز غلطک س یو عملکرد شغل یشغل تیبر رضا ستیز طیمح ،یکار گروه ریتاث( در تحقیقی با عنوان 8777) 26موسریها

و عملکرد کارکنان  شیتواند به افزا یموثر م یکار گروه تیکه فعالی بیان کرد در شرق جاوا، اندونز خکیم گاریکارخانه س

 .و استرس به حداقل برسدبهبود یابد  یتعهد سازمانشود باعث می  میباالتر منجر شود. به خصوص، کار کردن در ت یشغل تیرضا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21. Hanaysha 
22.  Azeem, M. M., Abrar, M., Bashir, M., & Zubair 
23. Hafeez & Akbar 
24 Petrova 
25 Lamprini & Nasiopoulos 
26. Musriha 



 

 

 های پژوهشمدل مفهومی و فرضیه

 شود:های تحقیق به صورت زیر بیان میی تحقیق مدل مفهومی و فرضیهبا توجه به ادبیات و پیشینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق) برگرفته از مطالعات محقق(.

 

 تحقیقهای فرضیه

 مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان تأثیر معناداری دارد. .7

 های اطالعات بر توانمندسازی کارکنان تأثیر معناداری دارد.سیستم .7

 توانمندسازی کارکنان بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری دارد. .8

 مدیریت دانش از طریق توانمندسازی بر عملکرد کارکنان تأثیر غیرمستقیم دارد. .2

 های اطالعات از طریق توانمندسازی بر عملکرد کارکنان تأثیر غیرمستقیم دارد.یستمس .8

 

 

 

 

 

 

 

 

. مدل مفهومی پژوهش7شکل  

 مدیریت دانش

های اطالعاتسیستم  

انتوانمندسازی کارکن کارکنان عملکرد   



 

 

 شناسی تحقیقروش

پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کارکنان -ها، توصیفیی گردآوری دادهتحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت شیوه

گیری، روش نمونه .نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 07تعداد  58باشد. که از یک جامعه سازمان تأمین اجتماعی قزوین می

های پرسشنامه استاندارد )شامل:پرسشنامه مدیریت دانش، عملکرد کارکنان، سیستم 2تصادفی است. برای گردآوری اطالعات از 

 اطالعات، توانمندسازی کارکنان( استفاده شده است. 

عاملی  27مقدار ضریب آلفای کرونباخ"، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده است. SPSSافزار برای بررسی پایایی، با استفاده از نرم

متغیر است که  7تا  7مدل قابل استفاده است. مقدار این ضریب، از  28است که در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی

(. مقدار ضریب قابلیت 7335، 29)چین "ی می گرددنامطلوب ارزیاب 87/7پذیرفته و مقادیر کمتر از  87/7مقادیر باالتر از 

عامل دیگری است که در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی مدل قابل استفاده است. مقدار این  (CR)30اطمینان ساختاری

 "بی می گرددنامطلوب ارزیا 87/7پذیرفته شده و مقادیر کمتر از  87/7متغیر است که مقادیر باالتر از  7تا  7ضریب نیز، از 

آورده شده است. اعتبار همگرایی،  2(. مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری برای متغیر های تحقیق در جدول 7335)چین، 

دهد که در مدل باید همبستگی زیاد شاخص های یک سازه را در مقایسه با همبستگی شاخص های سازه های دیگر نشان می

استفاده می شود. مقدار این ضریب نیز، از  31AVEاز  PLS-VISUALعتبار همگرایی در نرم افزار ارزیابی شود. به منظور ارزیابی ا

قابل مشاهده  2(. مقادیر مربوطه در جدول 7357، 32قابل قبول است )فرونل و الرکر 87/7متغیر است که مقادیر باالتر از  7تا  7

 است. 

 

 آلفای کرونباخ . بررسی پایایی متغیرهای تحقیق با استفاده از2جدول

 عملکرد کارکنان توانمندسازی کارکنان های اطالعاتسیستم مدیریت دانش متغیر

 57/7 58/7 00/7 57/7 مقدار آلفای کرونباخ

 51/7 50/7 58/7 51/7 قابلیت اطمینان ساختاری

AVE 83/7 87/7 80/7 87/7 

 

                                                           
27 Cronbach alpha (CA) 
28 Internal consistency reliability 
29 Chin 
30 Composit Reliability (CR) 
31 Average variance extracted 
32 Fornell and Larcher 



 

نماید. همچنین قابلیت دهد. بنابراین پایایی مناسبی را بیان میمی ریال مقدار مناسب آلفای کرونباخ را نشان8/7مقادیر باالتر از 

 دهد.مقادیر مناسب را نشان می AVEو   (CR)اطمینان ساختاری 

 

 

 

 اسمیرنوف –. توزیع متغیرها بر اساس آزمون کلوموگروف 8جدول

 عملکرد کارکنان توانمندسازی کارکنان های اطالعاتسیستم مدیریت دانش 

موگروف آزمون کلو

 اسمیرنوف

258/7 577/7 775/7 752/7 

Sig 778/7 877/7 727/7 737/7 

 

توان از کند و میها از توزیع نرمال پیروی میشود، توزیع داده 15/1بیشتر از  sigاسمیرنوف اگر مقدار  –در آزمون کلوموگروف 

های اطالعات، توانمندسازی کارکنان و غیرهایسیستممت sigشود مقادیر آمار پارامتریک استفاده نمود. همانطور که مالحظه می

های متغیرهای تحقیق را دارد. اما مدیریت دانش از به اند که نشان از نرمال بودن توزیع دادهبیشتر شده 15/1عملکرد کارکنان از 

 کند.از توزیع نرمال پیروی نمی 15/1از  sigدلیل کمتر شدن مقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VISUAL-PLS افزار استفاده از مدل خروجی نرمبا  های تحقیقبررسی فرضیه

 

 های تحقیقافزار برای بررسی فرضیه. مدل خروجی نرم8شکل

 

 

 

 

 

 

 8-1های بررسی فرضیه

 پژوهش 8-7های . بررسی فرضیه1جدول

ضریب  متغیر وابسته متغیر مستقل

 معناداری

ضریب 

 استاندارد

 نتیجه

 تأیید 788/7 518/8 سازی کارکنانتوانمند مدیریت دانش

 تأیید 837/7 585/2 توانمندسازی کارکنان های اطالعاتسیستم

 تأیید 035/7 883/1 عملکرد کارکنان توانمندسازی کارکنان

 

 

= توانمندسازی TVANMNDی اطالعات، ها= سیتمETELAAT = مدیریت دانش، DANESH راهنما:

 = عملکرد کارکنانAMALKRDکارکنان، 



 

 4ی بررسی فرضیه

 بررسی تأثیر غیر مستقیم مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی

 از طریق توانمندسازی بر عملکرد کارکنان تأثیر غیرمستقیم دارد.: مدیریت دانش 2یفرضیه

 

 ی چهارم. بررسی فرضیه0جدول

ضریب  متغیر وابسته متغیر مستقل

 معناداری

ضریب 

 استاندارد

 نتیجه

 تأیید 788/7 518/8 کارکنان توانمندسازی مدیریت دانش

 تأیید 035/7 883/1 عملکرد توانمندسازی کارکنان

 

 

را مورد بررسی  8و شکل  0جدول  -31/7و  31/7ی چهارم، با توجه به نقاط بحرانی مرسوم که عبارتند از ه با  فرضیهدر رابط

دهیم. همانطورکه قابل مشاهده است، مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد. بدین قرار می

کارکنان تأثیر دارد. میزان این تأثیر  ( مدیریت دانش بر توانمندسازی518/8آمده ) به دست Tصورت که با توجه به، مقدار 

کارکنان بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد و  ( توانمندسازی883/1به دست آمده ) T است. همچنین با توجه به مقدار  788/7

 باشد. می 035/7میزان این تأثیر 

أثیر غیر مستقیم مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی کارکنان، از با توجه به مطالب ذکر شده، برای بررسی ت

 حاصل ضرب ضریب استاندارد مدیریت دانش بر توانمندسازی و توانمندسازی بر عملکرد کارکنان استفاده خواهد شد.

 

 

 ازی. بررسی تأثیر غیرمستقیم مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندس5جدول

 تأثیر غیر مستقیم ی پنجمفرضیه

 788/7*  035/7= 750/7 مدیریت دانش از طریق توانمندسازی بر عملکرد کارکنان تأثیر غیرمستقیم دارد.

 

 



 

مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی نشان داده شده است، تأثیر غیرمستقیم  5با توجه به آنچه در جدول 

( به دست 035/7( و توانمندسازی بر عملکرد )788/7مدیریت دانش بر توانمندسازی ) صلضرب ضریب استانداردبا حاکارکنان، 

 باشد. می 750/7آید. میزان این تأثیرمی

 

 1ی بررسی فرضیه

 های اطالعات بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازیبررسی تأثیر غیر مستقیم سیستم

 توانمندسازی بر عملکرد کارکنان تأثیر غیرمستقیم دارد.های اطالعات از طریق سیستم

 

 ی پنجم.  بررسی فرضیه3جدول

ضریب  متغیر وابسته متغیر مستقل

 معناداری

ضریب 

 استاندارد

 نتیجه

 تأیید 837/7 585/2 کارکنان توانمندسازی های اطالعاتسیستم

 تأیید 035/7 883/1 عملکرد توانمندسازی کارکنان

 

 

را مورد بررسی  8و شکل  3جدول  -31/7و  31/7ی پنجم، با توجه به نقاط بحرانی مرسوم که عبارتند از با  فرضیهدر رابطه 

های اطالعات بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی کارکنان تأثیر دارد. دهیم. همانطورکه قابل مشاهده است، سیستمقرار می

کارکنان تأثیر دارد. میزان این  های اطالعات بر توانمندسازی( سیستم585/2دست آمده )به  Tبدین صورت که با توجه به، مقدار 

کارکنان بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد و  ( توانمندسازی883/1به دست آمده ) T است. همچنین با توجه به مقدار  837/7تأثیر 

 باشد. می 035/7میزان این تأثیر 

های اطالعات بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی ی بررسی تأثیر غیر مستقیم سیستمبا توجه به مطالب ذکر شده، برا

های اطالعات بر توانمندسازی و توانمندسازی بر عملکرد کارکنان استفاده کارکنان، از حاصل ضرب ضریب استاندارد سیستم

 خواهد شد.

 

 

 



 

 رد کارکنان از طریق توانمندسازیهای اطالعات بر عملک. بررسی تأثیر غیرمستقیم سیستم77جدول

 تأثیر غیر مستقیم ی پنجمفرضیه

های اطالعات از طریق توانمندسازی بر عملکرد کارکنان تأثیر سیستم

 غیرمستقیم دارد.

207/7 =035/7  *837/7 

 

کنان از طریق های اطالعات بر عملکرد کارسیستمنشان داده شده است، تأثیر غیرمستقیم  77با توجه به آنچه در جدول 

( و توانمندسازی بر عملکرد 837/7بر توانمندسازی ) های اطالعاتسیستم با حاصلضرب ضریب استانداردتوانمندسازی کارکنان، 

 باشد. می 207/7آید. میزان این تأثیر( به دست می035/7)

 

 گیرینتیجه

وانمندسازی کارکنان و همچنین توانمندازی کارکنان های اطالعات بر تاین پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش و سیستم

 های اطالعاتی بر عملکرد کارکنان از طریق توانمندسازی آنها انجام شد. بر عملکرد و تأثیر غیر مستقیم مدیریت دانش و سیستم

ی. یکی از عوامل عملکرد شغلی عاملی است که هم تحت تأثیر عوامل درون فردی قرار دارد و هم تحت تأثیر عوامل برون فرد

باشد. در این راستا در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر درونی فردی دانش و آگاهی فرد نسبت به شغل خود می

توانمند سازی و همچنین تأثیر آن بر عملکرد کارکنان پرداخته شد. نتایج نشان داد که دانش کارکنان از جمله مواردی است که 

-انمندسازی کارکنان شود. همچنین دانشی که بهبود توانایی کارکنان تأثیرگذار بود عملکرد آنها را نیز بهبود میتواند باعث تومی

تأثیر  788/7های تحقیق بدست آمد نشان داد که مدیریت دانش با میزان تأثیر بخشد. نتایجی که در این خصوص از فرضیه

یت دانش از طریق توانمند سازی کارکنان بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت مثبت بر توانمند اسزی کارکنان دارد. همچنین مدیر

 است.  750/7دارد و میزان این تأثیر 

های اطالعات به عنوان یک عامل باشد. سیستمهای اطالعات میهمچنین یکی از عوامل تأثیر گذار بر عملکرد شغلی، سیستم

 محیطی و بیرونی از محیط شغلی شناخته شده است. 

 برانگیزش منفی یا مثبت اثر تواندمی محیط دهد . قرار تأثیر تحت را شغلی عملکرد تواندمی مختلف های صورت به شغلی حیطم

 نحوی به تواندمی محیط گردد. همچنینمی منجر کارکنان تالش کاهش یا افزایش به مسأله این که باشد ، داشته کارکنان

کند  پیدا تحقق عملکرد انجام سهولت برای زمینه نمودن فراهم طریق از تسهیل این و کند تسهیل را عملکرد که شود ساختارمند

های اطالعات بر توانمند سازی کند. در این پژوهش تأثیر سیستم پیدا تداخل عملکرد با که کند ایجاد موانعی تواندمی یا ،

های اطالعات در توانمندسازی کارکنان ن است که سیستمکارکنان و تأثیر آن بر عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. یافته حاکی از آ

توانند که بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار های اطالعات از طریق توانمندسازی کارکنان میتأثیر مثبتی دارد. همچنین سیستم

 باشند. 
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