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 چکیده

نقش  نان باکبر عملکرد کار مدیریت تاثیر مدیریت دانش و سیستم های اطالعاتهدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی 

 بردی است.همبستگی و از نوع کار –تحقیق توصیفیاست. روش  شرکت های خودرو سازیواسطه توانمندسازی کارکنان در 

ری تصادفی روش نمونه گی .نفر 495صنعت خودرو سازی شامل جامعه آماری عبارتست کلیه مدیران و کارکنان شاغل در 

که پایایی آن  یت دانشپرسشنامه مدیرها ابزار جمع آوری داده نفر است. 217 خوشه ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان

لکرد شغلی عم پرسشنامهو بدست آمده  91/0که پایایی آن پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزگزارش شده است. و  918/0

ی باشد. به م %70ی آن که پایایپرسشنامه سیستم های اطالعات مدیریت و  دیمحاسبه گرد 786/0 که پایایی آن پاترسون

یج پژوهش بیانگر آن است شده است. نتااستفاده  spss23نرم افزار  بااز رگرسیون چند متغیره  هاتجزیه و تحلیل دادهمنظور 

  ارد.دتاثیر مثبتی  کارکنان بهبود و عملکرد مدیریت بر توانمندسازی سیستم های اطالعاتیمدیریت دانش و  که
 

 خودرو سازی. ،دانش، سیستم های اطالعات مدیریت، عملکرد، توانمندسازیمدیریت  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
چالش های  ی آید.مبنا به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، توانمندسازی، از راه چالش های داخلی و خارجی سازمان به دست 

الش های ست و چجدید بازار کار ا خارجی، شامل افزایش شتاب تغییرات، محیط رقابتی، انتظارات جدید مشتریان و شرایط

های  مهارت وداخلی بیشتر بر حفظ و نگهداری نیروی انسانی موجود، افزایش سطح انگیزش، رشد و شکوفایی استعدادها 

 کارکنان تاکید دارد. 

ر بیشتر بل ز کنترعملکرد کارکنان توانمند، اصل مهمی در سازمان و مدیریت اثربخش است که می تواند با دادن قدرت و نی

ثر بخش و هبری ارزیردستان سبب افزایش بهره وری در سازمان گردد. همچنین توانمندسازی با رفتارهای نوآور، مدیریت و 

 (Morrison, 2017),مدیریت دانش در ارتباط است

ای ونهبه گ ستامدیریت دانش؛ کسب دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مناسب در راستای مطلب فوق، 

برای  ح و اصولیه، صریبنایی سنجید ، وبرای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند دکه آنان بتوانن

برای  دانش؛ مدیریت. همچنین تجدید و استفاده از دانش در جهت افزایش تأثیر و بازگشت مربوط به سرمایه دانشی است

 و ،است روزافزون یوسته وی از قبیل سازگاری، بقا و توانایی منحصر به فرد، در برابر تغییرات پسازی نیازهای سازمانبرآورده

های کنولوژیتهای های عملیاتی اطالعات، دادهشامل فرآیندهای سازمانی است که به دنبال پیوستن و نیروزایی ظرفیت

 (Weag ,2019).است و بهبود عملکرد اطالعاتی و ظرفیت نوآوری و خالق انسان

شخص انجام می دهد و قابل مشاهده است و شامل آن دسته از فعالیت هایی است که در ارتباط که ه چآنشامل عملکرد شغلی 

امروزه اغلب (Muchincky,2017) . با اهداف سازمان است و می توان آنها را اصطالحات تخصصی هر فرد اندازه گیری کرد)

که  ، توافق دارند که در سه بعد تعریف می شود: عملکرد کاریواهمیت آن در سازمان محققان سازمانی روی عملکرد کلی شغل

که در شکل گیری بافت  1به طور مستقیم و غیر مستقیم با فعالیت های فنی سازمان مرتبط است، عملکرد وابسته به بافت

کمک به دیگران، داوطلب شدن  مانند، سازمانی، اجتماعی و روان شناختی که عملکرد کاری در آن اتفاق می افتد، موثر است

انجام عمدی کارها به  مانند کارکنان که به سازمان و اعضای آن آسیب می زند 2اشتیاق و رفتار ضد تولیدی و برای اضافه کاری،

  ( rotundo &sackett,2012 ).در کار کندی و غلط، توهین به دیگران و نادیده گرفتن آنها و کارشکنی

، مدیریت دانش، بهبود عملکرد و کیفیت شرایط رقابتی فزاینده و شرایط اقتصادی نوین، توسعه ارتباطاتبا ظهور امروزه 

توانمندسازی کارکنان هدف  نیمهم تر انیارتباط با مشتر تیریمد ستمیاز اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در سخدمات 

به  لین یبرا زین شرکتهای صنعتی .باشد یشده م ئهخدمات ارا آنان از تیو بدست آوردن رضا انیبا مشتر یرابطه قو جادیادر 

ر، یهستند که امکان تأخ ییها یتکنولوژمدیریت دانش و سیستم های اطالعاتی کارکنان و استفاده از  ازمندیمهم، ن نیا

توانمندسازی  تیاهمرو  نیو اشتباه در محاسبات را به حداقل رسانند. از ا یطوالن یدر صف ها ستادنیاتالف وقت، ا، یمعطل

عدم  ایو  قیکه در توف، بوده یاتی، امری مبرهن و حشرکت هاو  از سوی سازمان ها مدیران و کارکنان در ارائه خدمات مطلوب

  (Saha,2018).گذار خواهد بود ریآنها در عرصه رقابت تأث قیتوف

چالش ها شامل  نیکه با آن مواجه اند. ااست  یو خارج یداخل یچالش ها شرکته ای صنعتی یمساله اساساز سوی دیگر، 

بازار کار است.  دیجد طیو شرا انیمشتر دیانتظارات جد، یرقابت طی، مح یاقتصاد -یو تحوالت اجتماع راتییشتاب تغ شیافزا

                                                 
1 contexual 
2 counterproductive 
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رشد و زش، یسطح انگ شیموجود، افزا یانسان یروین یگهدارحفظ و نتوانمندسازی و بر  شتریها بآن یداخل یو چالش ها

 .(1395، یکارکنان متمرکز است)عبداله یاستعداد و مهارت ها ییاشکوف

 یو اشاره م داندیکوچک م یدرگروه ها تی، فعالی، تفکر انتقادهاالوگید شیافزا یبرا یا نهیرا زم ی( توانمند ساز1820)1یل

و گفتگوها، از  دنی، دتفکر ،اتیتجرب شیو پاال میتقس، میتسه یجهت حرکت به فراسو ییها تیکند که اجازه دادن به فعال

کار کرده و  شتریب اراتیآورد تا کارکنان بتوانند با اخت یرا به وجود م یطیتواند مح یکه م، هستند یانمندسازتو یاصل یاجزا

و در تحقق اهداف  افتهیکاهش  میبه سرپرست مستق ازشانیو خدمات نقش داشته باشند، ن دیو بهبود تول رییتغ ندیدر فرا

 .(1398پور،  ییمشارکت داشته باشند)رجاسازمان 

 آن، سازمان ها یریکارگکه با به یکارآمد. به گونه ا اریاست بس یابزارو کارکنان  رانیمد یمطالب فوق، توانمند ساز یراستا در

 یااست، بر یتوسعه و رشد بردارند. از آنجا که انسان محور تحوالت سازمان ریدر مس یعیبلند و سر اریبس یتوانند گام ها یم

  (Smith, 2017 ).پرداخت و آنها را از درون رشد داد یو منابع انسان رانیتراز مد یبه ارتقا دیبا، یسازمان یبه بالندگ یابیدست

ا و سازمان ه یاری ازبنا به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، امروزه به علت فقدان مکانیسم مدیریت دانش در بساز سوی دیگر 

ه در این رائه شدکاهش کیفیت خدمات ابه طوری که  ن دچار مشکالتی در اجرای وظایف مدیریتی گردیده اند.موسسات، مدیرا

ی بوده اجرای مراکز همیشه در مرکز توجه برنامه ریزان و مسئولین و ارائه دهندگان خدمات در کلیه سطوح مدیریتی و

 هوشمندانه عملکرد به سازمان ساختن قادر با را سازمانی ردتواند عملک می دانش مدیریت(. در حالی که 1398حیدرپور، )است

 . (Davenport, 2018)بخشد تر بهبود

ه در آن است ک دنیفرا کی و کارکنان و بکارگیری مدیریت دانش و سیستم های اطالعاتی کارکنان رانیمد یتوانمندسازلذا 

 اک گذاشتهبه اشتر و کارکنان در کل سازمان رانیمد یو تالش ها راتیتأث جیو نتا یریگمیتصم یآرمان ها، اهداف، مرزها

و به ، شودیهم مفرا یشغل یها تیفعال یجهت اثربخش ازین وردکسب منابع م یمنابع و رقابت برا یطیشرا نی. در چنشودیم

 شیافزا موجب جهیقرار دهند. در نت لیو تحل هیسازمان خود را بشناسند و مورد تجز یها تیدهد موقع یاجازه م رانیمد

 شود.  یوکارکنان م رانیمد یریپذ تیاحساس مسئول

، رانیکارکنان و مد انیارتباط بهتر م ی، برقرارینگرش، تعهد کار رییغت، یشغل تیفراهم کردن رضا یمند سازنتوا ندیفرآ تیمز

و به ، شودیزمان خالصه مسا یو بهره ور هانهیکاهش هز، اتیعمل شرفتی، بهبود و پیریگمیتصم یندهایفرا شتریب یاثربخش

متخصص و توانمند  یروین تیترب یرارا ب نهیو زم، شوند ینگرش و رفتار کارکنان م رییموجب تغ میرمستقیغ ای میطور مستق

 سازند.  یم ایمه

 ینا. نددکر شناسایی را یکلید عامل هفت نشدا مدیریت ص بکارگیریخصو ( در2017)2ونمیدآ و مسکیربه همین منظور ا

 یگیردیا، نشداخلق  و فرهنگ تسهیم، نشدا یهبرار، رندا چشمو  ریمعمار، کا و کسب به مستحکم املزا: از تندرعبا لماعو

به عنوان)منبعی( ارزشمند و استراتژیک  3امروزه دانش. مانیزنش سادا ییندهاآفر ، ویافته توسعه آوری فن یر ساخت، زمستمر

مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع  4با کیفیتو نیز یک دارایی مطرح است و ارایه خدمات 

ارزشمند، امری سخت و بعضا نا ممکن است.در این نگرش دانش همچون منبعی ارزشمند در کنار منابع انسانی به عنوان دارایی 

 (.1398پرمایه همواره مطرح است و باعث بهبود عملکرد منابع انسانی می شود)لطیفی، 

                                                 
1 Lee 
2 Skyrme, David J. and Amidon, Debra M.  
3  knowledg 
4Quality 
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بر  تیاطالعا مدیریت دانش و سیستم هایا با عنایت به مطالب فوق، و اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تاثیر لذ

 عملکرد کارکنان با نقش واسطه توانمندسازی کارکنان در صنعت خودروسازی پرداخته شده است.

 پیشینه پژوهش
وانمند سازی نیروی انسانی در مدیریت شعب بانک مسکن با عنوان بررسی الزامات ت (1398) یمیکه توسط عظ یدر پژوهش -

شود: این تحقیق از نوع تحقیقات میدانی و مقطعی است که اطالعات مورد نیاز آن نیز  یم انیاستان مرکزی انجام شده ب

امعه آماری بااستفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. متغیرها دراین تحقیق با مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده اند. ج

تحقیق شامل تمامی مدیران، کارشناسان و پایوران، رؤسای شعب و کارکنان شاغل در مدیریت شعب بانک مسکن استان 

باشیوه ی تصادفی طبقه ای  ارینفر از آنان به عنوان نمونه آم 130مرکزی و شعب تابعه در شهرستان ها بوده اند که تعداد 

ه های تحقیق گویای آن است که شاخص های توانمند سازی نیروی انسانی در مدیریت انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داد

شعب بانک مسکن استان مرکزی دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد. در این تحقیق راهکارهایی برای اقدامات توانمندسازی ارائه 

و همچنین پرورش شایستگی ها و مهارت  : ایجاد تغییرات فراگیر در نگرش ها، ساختار و روابط سازمانیجملهشده است. از 

های الزم برای مشارکت در فرآیند مدیریت، تفکر انتقادی نسبت به مسایل سازمان و برقراری ارتباط مؤثر و یادگیری متقابل 

  .نیروی انسانی باشد دسازیکه می تواند پایه مناسبی برای آغاز فرآیند توانمن

عنوان رابطه بین توانمندسازی مدیران و کارآفرینی در شرکت خطوط لوله و با  (1398)یکه توسط پور راک یدر پژوهش

شود: نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و تقریبا قوی ما بین دو متغیر توانمند سازی  یم انیمخابرات نفت ایران انجام شده ب

ساس حق انتخاب، احساس موثر بودن و مدیران و کارآفرینی سازمانی است و بین مولفه های احساس معنی داربودن شغل، اح

احساس اعتماد به دیگران و کار آفرینی رابطه قوی وجود دارد ولی بین مولفه احساس شایستگی و کار آفرینی رابطه ضعیف 

 .دارد وجود

 با عنوان تعیین اثر توانمند سازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در (1397) زاده نیکه توسط حس یدر پژوهش -

SMEs  نشان داد که در شرکت های کوچک و متوسط استان  نتایجسازمان صنایع و معادن استان مازندران انجام شده

مازندران در مورد الگوی بومی توانمندسازها به ترتیب همکاری، اعتماد و یادگیری بیشترین تاثیر را بر فرهنگ سازمانی، مهارت 

کننده متغیرهای تبیین یترین تاثیر را در تبین توانمندسازها دارند. الگوی بومهای کارکنان و در انتها عوامل ساختاری بیش

فرایندهای خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران به ترتیب تاثیر اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب و 

دهای خلق دانش بر خالقیت سازمانی اجتماعی درونی سازی را از نظر میزان ضرایب تاثیر تایید کردند. اما در تبیین اثر فراین

نسبت به درونی سازی بدست آورد. در سایر موارد همان نتایج تبیینی الگوی بومی فرایندهای خلق دانش  متریسازی ضریب ک

لکرد و مشابه بود. مدیران شرکت ها می توانند از معادالت ساختاری برای اندازه گیری پتانسیل شرکت ها در تولیدات، بهبود عم

 .کنند فادهنیز یافتن جایگاه شرکت شان در مقابل رقبا است

عنوان بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی کارکنان  ( با1397) یبابا احمد یمیکه توسط کر یدر پژوهش -

داشت و درمان شود: نتایج بررسی فرهنگ سازمانی در کارکنان به یم انیبهداشت و درمان صنعت نفت تهران انجام شده ب

داربودن، احساس شایستگی، احساس حق انتخاب داشتن، احساس معنی سصنعت نفت تهران، و تأثیر آن بر پنج مولفه احسا

سازی کارکنان؛ نشان داد که درگیرشدن در کار، ماموریت، های اصلی توانمندموثر بودن و احساس اعتماد داشتن بعنوان مولفه

بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان داشتند. تواناسازی به این معنا است که افراد راتشویق یکپارچگی و سازگاری بترتیب 

های خویش را بر عهده بگیرند و آنجا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت تا تری در کار خود ایفا کنند وکنیم تا نقش فعال

 .ول باالتر بتوانند تصمیماتی کلیدی اتخاذ نماینددر نهایت به حدی از توان برسند که بدون مراجعه به مسئ
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انجام  طراحی مدل موفقیت مدیریت دانش با رویکرد چند سطحی( با عنوان 1398)1یوشانلوئیدر پژوهشی که توسط  -

اساس نتایج بدست آمده از تحقیق مشخص گردید عوامل فرهنگ سازمانی، زیر ساخت فناوری اطالعات، منابع انسانی،  برشده، 

 .تراتژی و رهبری تاثیر مستقیم و ساختار سازمانی تاثیر منفی بر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش دارداس

رکت ره شبررسی رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت مدیریت دانش در ( عنوان 1398ی)مراددر پژوهشی که توسط  -

فه های شد)ازمولرابطه بین مدیریت دانش و رنتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی از نوع گروهی در انجام شده است.  شهر

بی ثبت ارزیامانی ماثربخشی سازمانی( اثر تعدیل کنندگی دارد. همچنین رابطه بین مدیریت دانش و مولفه های اثربخشی ساز

 کارآمدی ین سطحشد. یافته ها این پیشنهاد را مطرح می کنندکه فرهنگ گروهی ممکن است به شرکت کمک کند تا به باالتر

امه عالوه برنردد. بگو اثربخشی که منجر به دستیابی به اهداف ماموریت و حفظ موجودیت سازمان در بلند مدت می شود، نائل 

 .مدیریت دانش منجر به بهبود اثربخشی سازمانی گردیده است

 مانی شهر تهراندرمطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در مراکز ( با عنوان 1397)در پژوهشی که توسط برور -

نان، کاهش تواناسازی کارکضروری است مراکز درمانی برای دستیابی به بهره وری نیروی انسانی، انجام شده بیان می شود: 

اهش هزینه صرفه جویی و کزمان تصمیم گیری ها و انجام کارها، اثربخشی و کیفیت خدمات درمانی، رضایت شغلی کارکنانی، 

آوری و قیت و نوایش خالود ارائه خدمات به مشتریان از طریق ساده شدن و کاهش زمان پاسخ به آنها، افزها، مزیت رقابتی، بهب

 غیره مدیریت دانش را در مراکز درمانی اجرا و به تدریج نهادینه نمایند. 

و  قع خدماتوطراحی فرایند مدیریت دانش در چارچوب سیستم تحویل به م( با عنوان 1395) دانشدر پژوهشی که توسط - 

ه مورد توج ه اخیراکمدیریت دانش و استفاده از تکنیک تحویل به موقع، سه موضوع مهمی است کاال انجام شد، بیان می شود: 

. از اکید داردتقابتی زیادی قرار گرفته است و بر استفاده از منابع برای حمایت فعالیتهای تجاری به منظور کسب مزیتهای ر

رد بررسی جزا موریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم تحویل به موقع معموال به صورت مآنجایی که سه ایده مدی

یشتر امل فوق بازی عوقرار گرفته است، ولی به منظور کسب مزیتهای بیشتر در مقاالت و منابع علمی جدیدتر، لزوم یکپارچه س

ل در این همین دلی د . بهتی و مورد نیاز صنایع مطرح نموده انمورد تاکید قرار گرفته است و آن را به عنوان یک موضوع تحقیقا

ورد مموقع  تحقیق یکپارچه سازی این سه ایده و مطرح نمودن آن تحت عنوان مدیریت دانش مشتری در سیستم تحویل به

کسب،  بیلز قبررسی قرار گرفت.در این تحقیق فرایندی طراحی شده است که از مشترکات مدلهای فرایند مدیریت دانش ا

ر تعامل دوده و نگهداری، تسهیم، کاربرد و ارزیابی و همچنین نقشهای اصلی کسب و کار که بازاریابی، فروش و خدمات ب

 نش مناسب،ودن دامستقیم با مشتری و دانش فراوان او می باشند و همچنین مسئله تحویل به موقع بودن دانش که فراهم نم

 ناسب استفاده شده است. درزمان مناسب، مکان مناسب و فرد م

. ندداد منجاا کتشر رچها و یستدر ب نشدا مدیریت وژهیک پر و سیدر کتشافیا یک مطالعه(، 2017)رانهمکا و رتنپوداو -

 هفت، موفق وژهرپ 18 نمیا از نهاآ. دبو نشدا مدیریت زیسا دهپیا با مرتبط یکلید ملاعو تعیین دهگستر مطالعه ینا فهد

 و پذیر فنعطاا نشدا رساختاک، مشتر فهد و نبا، زصنعت ارزش: ازنددبو رتعبا که نددکر شناسایی را موفقیتیکلید عامل

 تحمای ، ونگیزشیا تمااقد، افنی و مانیزسا یرساخت، زپسند نشدا فرهنگ، نشدا لنتقاا ایبر چندگانه یهالکاناارد، ستاندا

 .شدار مدیریت

                                                 
1 Uoshnloei 
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 ایظیفهو یها زهحو در نشدا مدیریت میزآ موفقیت زیسا دهپیا ایبر را گوناگونی یکلید ملاعو (2016)1سچرید -

 . دنها بوآ یکلید ملاعو از کیفیت ، ویابیزاربات، طالعاآوری ا فن، نسانیا منابع مدیریتی، تژاسترا که نددکر شناسایی نمازسا

 یریتمد سیستم یگیرربکا در موفقیت یکلید ملاعو صخصو (در2015)2رانهمکاو  هونگ کهتوسط تحقیقی در -

 که ستا گرفته ارقر شناسایی ردنشمودا مدیریت سیستم موفقیتدر عامل هفت، ستا هشد منجاا زیسادارو صنعت ایبر نشدا

 و یگیردر( 4 ؛طالعاتیا سیستم یرساختز( 3؛مانیزفرهنگسا( 2؛ثربخشانشیدا رساختاو یلگوگیرا یتژاسترا( 1: ازتندرعبا

 و ایحرفه زشموآ از یابیارز( 7 و ؛منابع لکنترو یگیردیا محیط( 6 ؛شدار مدیریت یقو تعهد و یهبرر( 5 اد؛فرا زشموآ

 .تیمیرکا

 یاسوج شهر ایبیمارستانه پرستاری کارکنان عملکرد و دانش بررسی عنوان با (1398)کریمیان توسط که یپژوهش در -

 درصد 51.4 و متوسط درصد 42.9ضعیف،  پژوهش مورد واحدهای درصد 5.7دانش،  نظر از که داد نشان نتایج شده انجام

 72.30 و توسطم درصد 21ضعیف،  درصد 6.7پژوهش،  مورد واحدهای عملکرد خصوص در همچنین. اندگردیده ارزیابی خوب

 واحدهای عملکرد نحوه و دانش میزان با دموگرافیک مشخصات ارتباط که داد نشان هایافته. اندگردیده برآورد خوب درصد

 به توجه با: گیریهنتیج. است بوده دارمعنی آماری نظر از تحصیالت میزان و کار ، جنس، سابقهسن خصوص در پژوهش مورد

 بوده ضعیف انآن از درصد 5.7 در بیمارستانی عفونتهای کنترل خصوص در پژوهش مورد واحدهای دانش میزان تحقیق نتایج

 و آموزشی کالسهای اریبرگز که آنست بیانگر امر این که اندداشته ضعیف عملکرد درصد 6.7 تنها نیز عملکرد نظر از و است

 .است بوده ثمربخش آنان عملکرد و دانش در پرستاری کارکنان اختیار در آموزشی جزوات گذاشتن

 شیراز تانشهرس بهداشتی مراکز کارکنان عملکرد و نگرش دانش عنوان با( 1398)برومندفر توسط که یپژوهش در -

 98.7)بتمث ایشان ، نگرش(درصد 60)متوسط سطح در پژوهش مورد واحدهای دانش که است نآ انگریب نتایج شده انجام

 مدارک و اریبارد دوران ای تغذیه مشاوره مورد در دانش متغیر بین. بود( درصد 90.67)ضعیف سطح در عملکرد و( درصد

 مورد در العاتاط کسب منبع عنوان هب مجالت و کتب مطالعه همچنین و مامایی ارشد کارشناس و کاردان، کارشناس تحصیلی

 برای آموزشی مداخالت حاضر، بسط پژوهش های یافته به توجه با. بحث0داشت وجود مستقیم ارتباط بارداری دوران تغذیه

 تغذیه مشاوره هبودب منظور به آنها نمودن برطرف در سعی و بارداری دوران تغذیه مشاوره موانع شناخت دانش، و سطح ارتقای

 رسد می نظر به ضروری بارداری راندو ای

 صنعت در رندب مورد در کارکنان عملکرد بر موثر عوامل مدل ارائه عنوان با (1397)عزیزی توسط که یپژوهش در -

 اما دارد مثبت اثر رندب به کارکنان تعهد بر برند اهداف شفافیت که دهد می نشان نتایج شده انجام کشاورزی بانک در بانکداری

 برند به وفاداری بر اما ددار منفی اثر برند به تعهد بر برند اهداف تحقق شده درک سختی. ندارد اثری برند به آنان یوفادار بر

 به اداریوف بر برند دارد، تعهدن اثری برند به کارکنان تعهد بر اما دارد مثبت اثر برند به وفاداری بر داخلی ندارد، برندسازی اثری

 . دارد مثبت اثر کارکنان سطح در برند عملکرد بر برند به وفاداری و مثبت اثر برند

( انجام شده بر اساس جمع بندی نظرات محققین مختلف عملکرد شغلی را 1397در پژوهشی که توسط محب علی) -

و تمایل، توان یا آمادگی کار، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش  :تابعی از هفت متغیر می داند، این متغیر ها عبارت اند از

که منظور از اعتبار، معتبر بودن تصمیم هایی است که در مورد منابع انسانی اتخاذ می گردد که این  بازخورد عملکرد، اعتبار:

تصمیم ها می بایست با قوانین مطابقت داشته باشد و آخرین متغی تاثیر گذار سازگاری محیطی . منظور از سازگاری محیطی 

                                                 
1 Cherdis 
2 Hung, Y.C., Huang, S.M Lin, Q. Tsai,  
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سازمان می تواند عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار دهد و می بایست انتظار داشت که کارکنان در آن است که عوامل بیرونی 

 سطحی منطقی با محدودیت هایی محیطی عمل کنند و بنابراین به سبب مسائل محیطی نباید کارکنان را تشویق یا تنبیه کرد. 

ند فتار می کنردیران آنها به سبک مشارکتی ( در پژوهش خود دریافت که عملکرد کارکنانی که م1396اسالمی پور) -

 بیشتراست. 

د کارکنان ( دریافت که مدیرانی که دارای خطرپذیری وسبک مدیریت مشارکتی بوده ان1391در پژوهشی مستعان) -

 آنها دارای عملکرد باالتری هستند. 

قش نخت از ت، درک و شنا( در پژوهش خود دریافت که بین عملکرد مدیران از نظر میزان دانش مهار1390شاکری) -

 خود، انگیزش، کیفیت زندگی کاری، برخورداری از حمایت های سازمان ها تفاوت وجود دارد. 

 هایی که ( در پژوهشی پی برد که عملکرد کارکنان در فرهنگ های مختلف متفاوت است و درفرهنگ1390کیانی) -

 االتری هستند.افراد خطر پذیریث بیشتر درمورد کارشان دارند دارای عملکرد ب

 

 روش تحقیق

طرح  از اجرای اما از آنجایی که هدفاست.  همبستگی –با توجه به ماهیت و نوع پژوهش، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی 

نعت رکنان صکامدیریت دانش و سیستم های اطالعاتی در مورد عملکرد بکارگیری آن در توانمندسازی کارکنان و بهبود 

کنان کار ن و، مهندساجامعه آماری در این پژوهش عبارتست کلیه مدیران از نوع کاربردی است.است، تحقیق  خودروسازی

ی گیرد. حجم مدر این پژوهش نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام  نفر(. 495)شامل صنعت خودروسازی شاغل در 

م مدیریت سیست مدیریت دانش،از پرسشنامه  در این پژوهش نفر در نظر گرفته می شود. 217 نمونه بر اساس جدول مورگان

 استفاده شده است. به شرح ذیل اسپرتیز اطالعات، عملکرد پاترسون، و توانمندسازی

 

 

 

 پرسشنامه مدیریت دانش -الف
روایی همگرا  ( تهیه شده است. روائی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تاییدی و2003این پرسشنامه توسط شرون الوسن )

(AVE) سبه آلفای گزارش شده است. پایایی هر بعد نیز با محا 918/0رسی شده است. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بر

 کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شده است.

 : ابعاد و توزیع سواالت هر بعد به همراه پایایی و روایی1-3جدول

تعداد  ابعاد

 سواالت

شماره 

 سواالت

آلفای 

 کرونباخ

پایایی ترکیبی 
(CR) 

روایی همگرا 
(AVE) 

 512/0 745/0 712/0 4-1 4 خلق دانش

 513/0 719/0 719/0 8-5 4 جذب دانش

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

   

8 

 545/0 785/0 724/0 12-9 4 دهی دانشسازمان

 518/0 713/0 738/0 16-13 4 ذخیره دانش

 529/0 759/0 711/0 20-17 4 انتشار دانش

 586/0 736/0 749/0 24-21 4 بکارگیری دانش

 

ه ، ذخیردهی دانشسازماندیدگاه الوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش )دانش آفرینی(، جذب دانش،  براساس

پرسش تهیه  24 پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با 4دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. برای هر بعد 

 د معرفی کرده است.شده است. الوسن چهار نوع فرهنگ را نیز متناسب با این ابعا

 پرسشنامه استاندارد توانمند سازی اسپریتز -ب

داری شغل، اس معنیبعد را مورد بررسی قرار می دهد. که عبارتند از: احس 5پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر 

گویه  19و در  احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران

حبنظران مور  توسط صابزار قبالآنجا که ابزار مورد استفاده، ابزار ی استاندارد می باشد بنابراین روایی این ا از تنظیم شده است.

ه توسط ن پرسشنامیی ایپایا تایید قرار گرفته است. روایی این ابزار مورد تایید برخی از صاحب نظران داخلی نیز قرار گرفت.

  .بدست آمده است 91/0مقدار spss23( با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار 1384)عبدالهی

 عملکرد شغلی پاترسون استاندارد پرسشنامه-ج

 ییروا نییتع یبرا (1393)یبهمن آباددر پژوهش سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت می باشد.  15این پرسشنامه حاوی 

از  یتعداد اریاستاد راهنما و مشاور، در اخت اتیو پس از استفاده از نظر دیگرد هیته پرسشنامه هیپرسشنامه طرح اول

و سرانجام پس از اعمال  دیگرد شنهادیجهت اصالح پ یموارد جهینظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که در نتصاحب

پایایی مولفه های پرسشنامه بر  (1393) ین آبادبهم در پژوهش .دیگرد نیتدو ییپرسشنامه نها ارداز مو یااصالحات در پاره

به دست آمد. در نهایت با اصالحات الزم پرسشنامه نهایی  SPSSافزار اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم

محاسبه  786/0فای کرونباخ الزم به ذکر است ضریب آل طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

 .شودیپایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی مکه  د،یگرد

 عات مدیریتپرسشنامه سیستم های اطال-د
ر اطالعات به کار رفته د سوال است که با هدف بررسی و ارزیابی سیستم 17پرسشنامه سیستم اطالعات مدیریت شامل 

ایی این ارت رواستو .مه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی استمدیریت تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه ترج

 ذکر کرده است. %70پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ باالی 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
ز ستنباطی امار اآد( و در بخش در این تحقیق از روش های آمار توصیفی شامل)فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندار

 وور تجزیه به منظ ضمنا شده و. نتایج حاصل توسط جداول و نمودارهای مربوطه ارائه شده استرگرسیون چند متغیره استفاده 

 شده است.استفاده  spss23تحلیل داده ها از نرم افزار 
 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

   

9 

 یافته ها

 شرح ذیل است: بر اساس محاسبات آماری انجام شده نتایج حاصل از پژوهش به

 : شاخص های گرایش مرکزی متغیرهای پژوهش1جدول 

 صنعت خودرو سازی در  

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 217 27979. 3.5101 توانمندسازی

 217 28092. 3.3475 سیستم اطالعات مدیریت

 3.4668 مدیریت دانش
3.5114 

.33376 

.14205 
217 
 عملکرد 217

 

، مدیریت (3.5101توانمند سازی) (3.5114عملکرد کارکنان) میانگینبه ترتیب بیشترین اس نتایج جدول فوق، بر اس

 ( است.3.3475(، و سیستم اطالعات مدیریت)3.4668دانش)

 

 
 

 صنعت خودرو سازی در  : مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش1نمودار

 

  بین متغیرهای پژوهش :ضریب همبستگی2جدول

 صنعت خودرو سازی در 

 مدیریت دانش توانمندسازی سیستم اطالعات مدیریت ضریب همبستگی

 62. 84.  39. عملکرد 

Sig  .044 .041 .018 

 217 217 217  تعداد
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 ،(r.=39عملکرد کارکنان با سیستم اطالعات مدیریت)ضریب همبستگی بین متغیر بر اساس نتایج جدول فوق، 

 است.( r.=62مدیریت دانش) و (،r.=84توانمندسازی)

 

 بر اساس محاسبات آماری نتایج رگرسیون چند متغیری به شرح ذیل است:

و  سیستم اطالعات مدیریت، مدیریت دانشبین متغیرهای  تحلیل واریانس :3جدول

 صنعت خودرو سازی کارکنان در توانمندسازی

 F Sig میانگین محذور درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون 
.206 2 .103 

13.3
2 

.02
6 

   078. 214 16.703 باقیمانده

    216 16.909 کل

 

 دیریتمطالعات اسیستم  و مدیریت دانشمحاسبات آماری آزمون تحلیل واریانس تاثیر متغیرهای  بر اساس نتایج جدول فوق،

 ناداری دارند.( به لحاظ آماری تفاوت معsig<0.05و  F=13.32)با مقدار صنعت خودرو سازیکارکنان در بر توانمندسازی

 

ر ب مدیریت دانشو  سیستم اطالعات مدیریتضرایب بتا، میزان تاثیرگذاری  رگرسیون: 4جدول 

  صنعت خودرو سازیکارکنان در توانمندسازی 

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

t Sig بتا خطای استاندارد بتا 

3.46 ثابت 
7 

.308  
11.25

4 
.000 

 سیستم اطالعات مدیریت

 مدیریت دانش
.063 
.073 

.68 

.57 
.63 
.88 

.932 
1.289 

.353 

.019 

 

صنعت ر درکنان بیشترین مقدار ضرایب بتا تاثیرگذاری متغیرهای پژوهش بر توانمندسازی کا بر اساس نتایج جدول فوق،

 <0.05 و β=63.) سیستم اطالعات مدیریت(، و sig <0.05و  β=88.مقادیر) با مدیریت دانش به ترتیب خودرو سازی

sig.است ) 
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 : فراوانی پاسخ ها در خصوص توانمندسازی کارکنان2نمودار

 صنعت خودرو سازی در  

 

 
  توانمندسازی کارکنان و مدیریت دانش در سیستم اطالعات مدیریتتاثیر : رگرسیون 3نمودار

 زی صنعت خودرو سادر 
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د و عملکر سیستم اطالعات مدیریت، مدیریت دانشبین متغیرهای  تحلیل واریانس :5جدول

 صنعت خودرو سازی کارکنان در 

 F Sig محذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون 
.089 2 .044 

22.2
29 

.011 

   020. 214 4.270 باقیمانده

    216 4.359 کل

 

 دیریتمطالعات اسیستم  و مدیریت دانشمحاسبات آماری آزمون تحلیل واریانس تاثیر متغیرهای  یج جدول فوق،بر اساس نتا

 اری دارند.( به لحاظ آماری تفاوت معنادsig<0.05و  F=22.229با مقدار) صنعت خودرو سازیکارکنان در بر عملکرد 

 

عملکرد  بر مدیریت دانشو  سیستم اطالعات مدیریتضرایب بتا، میزان تاثیرگذاری  رگرسیون: 6جدول 

 صنعت خودرو سازی کارکنان در 

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

t Sig بتا خطای استاندارد بتا 

 ثابت 
2.974 .156  

19.09
7 

.000 

 سیستم اطالعات مدیریت

 28. مدیریت دانش
.81 

.34 

.29 
.16 
.83 

12.23
2 

22.10
7 

.017 

.036 

 

نعت خودرو صدر  بیشترین مقدار ضرایب بتا تاثیرگذاری متغیرهای پژوهش بر عملکرد کارکنان بر اساس نتایج جدول فوق،

 ( است.sig <0.05و  β=16.) سیستم اطالعات مدیریت(، و sig <0.05و  β=83.با مقادیر) مدیریت دانش به ترتیب سازی
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  عملکرد کارکنان : فراوانی پاسخ ها در خصوص4نمودار

 صنعت خودرو سازی در 
 

 

 
 عملکرد و مدیریت دانش بر سیستم اطالعات مدیریتتاثیرگذاری : رگرسیون 5نمودار

 صنعت خودرو سازی در  کارکنان 
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 و عملکرد آنان کارکنانبین متغیرهای توانمندسازی تحلیل واریانس :7جدول

 صنعت خودرو سازی در  

 F Sig محذور میانگین آزادی درجه مجموع مجذورات مدل

 032. 04525. 001. 1 001. رگرسیون 

 باقیمانده

 کل
4.358 
4.359 

215 
216 

.020   

 

آنان در عملکرد  توانمندسازی کارکنان بر محاسبات آماری آزمون تحلیل واریانس تاثیر متغیر بر اساس نتایج جدول فوق،

 ( به لحاظ آماری معنادار است.sig<0.05و  F=04525.با مقدار) صنعت خودرو سازی
 

 

 

 

 

 آنانعملکرد بر ضرایب بتا، میزان تاثیرگذاری توانمندسازی کارکنان  رگرسیون:8جدول 

 صنعت خودرو سازی در  

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

t Sig بتا خطای استاندارد بتا 

 ثابت 
3.186 .122  

26.13
1 

.000 

 توانمندسازی
.79 .035 .73 

14.21
2 

.032 

 

ا ب ودرو سازینعت خصدر بیشترین مقدار ضرایب بتا تاثیرگذاری توانمندسازی بر عملکرد کارکنان  بر اساس نتایج جدول فوق،

 ( است.sig <0.05و  β=73.مقادیر)
 

 های پژوهشفرضیهپاسخ به 

 فرضیه اول پژوهش

 تاثیر دارد.سازی  صنعت خودرو مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان
نعت ص ارکنانکمدیریت دانش بر توانمندسازی تاثیرگذاری بر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند متغیری میزان 

ت مدیری "بر این که ( رابطه معنادار و مثبتی دارد. بنابراین فرض پژوهش مبنیsig <0.05و  β=88.با مقادیر)خودرو سازی 

  درصد پذیرفته می شود. 95با اطمینان  "تاثیر دارد صنعت خودرو سازی  ناندانش بر توانمندسازی کارک
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 توانمندسازی کارکنان دانش بر مدیریتتاثیر : رگرسیون جزئی 6نمودار

 صنعت خودرو سازی در  

 

 فرضیه دوم پژوهش

 تاثیر دارد.صنعت خودرو سازی  مدیریت بر توانمندسازی کارکنان سیستم های اطالعاتی
دسازی توانمن مدیریت بر سیستم های اطالعاتیتاثیرگذاری نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند متغیری میزان  بر اساس

رض پژوهش مبنی بر ( رابطه معنادار و مثبتی دارد. بنابراین فsig <0.05و  β=63.با مقادیر)صنعت خودرو سازی  کارکنان

رصد د 95ینان با اطم "تاثیر دارد صنعت خودرو سازی  ارکنانمدیریت بر توانمندسازی ک سیستم های اطالعاتی "این که

  پذیرفته می شود.
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 توانمندسازی کارکنان بر سیستم اطالعات مدیریتتاثیر : رگرسیون جزئی 7نمودار

 صنعت خودرو سازی در  

 

 فرضیه سوم پژوهش

 تاثیر دارد.صنعت خودرو سازی بر عملکرد کارکنان توانمند سازی کارکنان 

صنعت  در رد آنانتوانمندسازی کارکنان بر عملکساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند متغیری میزان تاثیرگذاری بر ا

ند توانم "بر این که ( رابطه معنادار و مثبتی دارد. بنابراین فرض پژوهش مبنیsig <0.05و  β=73.با مقادیر)خودرو سازی 

  ود.درصد پذیرفته می ش 95با اطمینان  "تاثیر دارد سازی صنعت خودرو بر عملکرد کارکنان سازی کارکنان 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

   

17 

 
 عملکرد تاثیرگذاری توانمندسازی کارکنان بررگرسیون : 8نمودار

 صنعت خودرو سازی در  آنان

 

 

 فرضیه چهارم پژوهش

 تاثیر دارد.صنعت خودرو سازی مدیریت دانش بر بهبود عملکرد کارکنان 
 صنعت در نکارکنا مدیریت دانش بر بهبود عملکردون چند متغیری میزان تاثیرگذاری بر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسی

مدیریت  "ر این کهب(رابطه معنادار و مثبتی دارد. بنابراین فرض پژوهش مبنی sig <0.05و  β=43.با مقادیر)خودرو سازی 

  .درصد پذیرفته می شود 95با اطمینان  "تاثیر دارد صنعت خودرو سازی دانش بر بهبود عملکرد کارکنان 
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 عملکرد کارکنان تاثیرگذاری مدیریت دانش بر: رگرسیون جزئی 9نمودار

 صنعت خودرو سازی در  

 

 

 فرضیه پنجم پژوهش

 تاثیر دارد.صنعت خودرو سازی بر بهبود عملکرد کارکنان  سیستم های اطالعاتی مدیریت

ملکرد عبهبود  بر سیستم های اطالعاتی مدیریتان تاثیرگذاری بر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند متغیری میز

فرض پژوهش مبنی بر  رابطه معنادار و مثبتی دارد. بنابراین sig <0.05و  β=16.با مقادیر)صنعت خودرو سازی  در کارکنان

رصد د 95طمینان ا با "تاثیر دارد صنعت خودرو سازی بر بهبود عملکرد کارکنان  سیستم های اطالعاتی کارکنان "این که

  پذیرفته می شود.
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 عملکرد کارکنان تاثیرگذاری سیستم اطالعات مدیریت بررگرسیون جزئی  :10نمودار

 صنعت خودرو سازی در  

 

 

 پژوهشمدل 

 

 16/0=β 

 63/0=β 

 73/0=β 

 88/0=β 

  

 83/0=β 
 

 

 
 

 

سیستم اطالعات 

 مدیریت

 مدیریت دانش

توانمندسازی 

 کارکنان

عملکرد 

 کارکنان
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 بحث و نتیجه گیری
(، 3.5101ی)توانمند ساز (3.5114عملکرد کارکنان) میانگینیب بیشترین به ترت، محاسبات آماری انجام شدهبر اساس 

ان با عملکرد کارکنضریب همبستگی بین متغیر  ( است و3.3475(، و سیستم اطالعات مدیریت)3.4668مدیریت دانش)

ری آزمون محاسبات آماهمچنین  است.( r.=62مدیریت دانش) و (،r.=84توانمندسازی) (،r.=39سیستم اطالعات مدیریت)

با  ازیسخودرو  صنعتکارکنان در سیستم اطالعات مدیریت بر توانمندسازی تحلیل واریانس تاثیر متغیرهای مدیریت دانش و

متغیرهای  تاثیرگذاری بیشترین مقدار ضرایب بتا( به لحاظ آماری تاثیر معنادار و مثبتی دارند. sig<0.05و  F=13.32مقدار)

سیستم (، و sig <0.05و  β=88.با مقادیر) مدیریت دانش به ترتیب صنعت خودرو سازیدر ان پژوهش بر توانمندسازی کارکن

عملکرد  سیستم اطالعات مدیریت بر تاثیر متغیرهای مدیریت دانش و ( است.sig <0.05و  β=63.) اطالعات مدیریت

ی یب بتا تاثیرگذاربیشترین مقدار ضرا و( به لحاظ آماری تفاوت معناداری دارند sig<0.05و  F=22.229کارکنان با مقدار)

 طالعات مدیریتسیستم ا(، و sig <0.05و  β=83.با مقادیر) مدیریت دانش به ترتیبمتغیرهای پژوهش بر عملکرد کارکنان 

(.16=β  0.05و> sig.است ) آنان با عملکرد ر توانمندسازی کارکنان ب محاسبات آماری آزمون تحلیل واریانس تاثیر متغیر

ندسازی رگذاری توانمبیشترین مقدار ضرایب بتا تاثی( به لحاظ آماری تفاوت معناداری دارند و sig<0.05و  F=04525.)مقدار

 ( است.sig <0.05و  β=73.با مقادیر)بر عملکرد کارکنان 

 فرضیه اول پژوهش
نعت ص ارکناننمندسازی کمدیریت دانش بر تواتاثیرگذاری بر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند متغیری میزان 

ت مدیری "بر این که ( رابطه معنادار و مثبتی دارد. بنابراین فرض پژوهش مبنیsig <0.05و  β=88.با مقادیر)خودرو سازی 

  درصد پذیرفته می شود. 95با اطمینان  "تاثیر دارد صنعت خودرو سازی  دانش بر توانمندسازی کارکنان

 فرضیه دوم پژوهش
دسازی توانمن مدیریت بر سیستم های اطالعاتیتاثیرگذاری حاسبات آماری رگرسیون چند متغیری میزان بر اساس نتایج م

رض پژوهش مبنی بر ( رابطه معنادار و مثبتی دارد. بنابراین فsig <0.05و  β=63.با مقادیر)صنعت خودرو سازی  کارکنان

رصد د 95ینان با اطم "تاثیر دارد نعت خودرو سازی ص مدیریت بر توانمندسازی کارکنان سیستم های اطالعاتی "این که

  پذیرفته می شود.

 فرضیه سوم پژوهش

صنعت  در رد آنانتوانمندسازی کارکنان بر عملکبر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند متغیری میزان تاثیرگذاری 

ند توانم "بر این که نابراین فرض پژوهش مبنی( رابطه معنادار و مثبتی دارد. بsig <0.05و  β=73.با مقادیر)خودرو سازی 

  ود.درصد پذیرفته می ش 95با اطمینان  "تاثیر دارد صنعت خودرو سازی بر عملکرد کارکنان سازی کارکنان 

 فرضیه چهارم پژوهش
 صنعت در نکارکنا مدیریت دانش بر بهبود عملکردبر اساس نتایج محاسبات آماری رگرسیون چند متغیری میزان تاثیرگذاری 

مدیریت  "ر این کهب(رابطه معنادار و مثبتی دارد. بنابراین فرض پژوهش مبنی sig <0.05و  β=43.با مقادیر)خودرو سازی 

  .درصد پذیرفته می شود 95با اطمینان  "تاثیر دارد صنعت خودرو سازی دانش بر بهبود عملکرد کارکنان 

 فرضیه پنجم پژوهش
بر بهبود عملکرد  سیستم های اطالعاتی مدیریترگرسیون چند متغیری میزان تاثیرگذاری بر اساس نتایج محاسبات آماری 

رابطه معنادار و مثبتی دارد. بنابراین فرض پژوهش مبنی بر  sig <0.05و  β=16.با مقادیر)صنعت خودرو سازی  در کارکنان
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درصد  95با اطمینان  "تاثیر دارد و سازی صنعت خودربر بهبود عملکرد کارکنان  سیستم های اطالعاتی کارکنان "این که

 پذیرفته می شود. 

( با عنوان بررسی الزامات توانمند سازی نیروی انسانی در 1398در راستای مطالب فوق، در پژوهشی که توسط عظیمی )

ی استان مرکزی انجام شده تجزیه و تحلیل داده های تحقیق گویای آن است که شاخص ها شرکت های صنعتیمدیریت 

توانمند سازی نیروی انسانی در مدیریت شعب بانک مسکن استان مرکزی دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد. در این تحقیق 

راهکارهایی برای اقدامات توانمندسازی ارائه شده است. از جمله: ایجاد تغییرات فراگیر در نگرش ها، ساختار و روابط سازمانی و 

های الزم برای مشارکت در فرآیند مدیریت، تفکر انتقادی نسبت به مسایل سازمان و همچنین پرورش شایستگی ها و مهارت 

در  .برقراری ارتباط مؤثر و یادگیری متقابل که می تواند پایه مناسبی برای آغاز فرآیند توانمندسازی نیروی انسانی باشد

و کارآفرینی در شرکت خطوط لوله و مخابرات ( با عنوان رابطه بین توانمندسازی مدیران 1398پژوهشی که توسط پور راکی )

نفت ایران انجام شده بیان می شود: نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و تقریبا قوی ما بین دو متغیر توانمند سازی مدیران 

ساس و کارآفرینی سازمانی است و بین مولفه های احساس معنی داربودن شغل، احساس حق انتخاب، احساس موثر بودن و اح

 .اعتماد به دیگران و کار آفرینی رابطه قوی وجود دارد ولی بین مولفه احساس شایستگی و کار آفرینی رابطه ضعیف وجود دارد

 SMEs ( با عنوان تعیین اثر توانمند سازهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در1397در پژوهشی که توسط حسین زاده )

ران انجام شده نتایج نشان داد که در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران در سازمان صنایع و معادن استان مازند

مورد الگوی بومی توانمندسازها به ترتیب همکاری، اعتماد و یادگیری بیشترین تاثیر را بر فرهنگ سازمانی، مهارت های 

کننده رند. الگوی بومی متغیرهای تبیینکارکنان و در انتها عوامل ساختاری بیشترین تاثیر را در تبین توانمندسازها دا

فرایندهای خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران به ترتیب تاثیر اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب و 

عی درونی سازی را از نظر میزان ضرایب تاثیر تایید کردند. اما در تبیین اثر فرایندهای خلق دانش بر خالقیت سازمانی اجتما

سازی ضریب کمتری نسبت به درونی سازی بدست آورد. در سایر موارد همان نتایج تبیینی الگوی بومی فرایندهای خلق دانش 

مشابه بود. مدیران شرکت ها می توانند از معادالت ساختاری برای اندازه گیری پتانسیل شرکت ها در تولیدات، بهبود عملکرد و 

( با عنوان بررسی 1397در پژوهشی که توسط کریمی بابا احمدی ) .قابل رقبا استفاده کنندنیز یافتن جایگاه شرکت شان در م

تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی کارکنان صنعت نفت تهران انجام شده بیان می شود: نتایج بررسی فرهنگ سازمانی در 

داربودن، احساس شایستگی، احساس حق حساس معنیکارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، و تأثیر آن بر پنج مولفه ا

سازی کارکنان؛ نشان داد که های اصلی توانمندانتخاب داشتن، احساس موثر بودن و احساس اعتماد داشتن بعنوان مولفه

هشی که در پژو درگیرشدن در کار، ماموریت، یکپارچگی و سازگاری بترتیب بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان داشتند.

بر اساس نتایج انجام شده،  ( با عنوان طراحی مدل موفقیت مدیریت دانش با رویکرد چند سطحی1398توسط یوشانلوئی )

بدست آمده از تحقیق مشخص گردید عوامل فرهنگ سازمانی، زیر ساخت فناوری اطالعات، منابع انسانی، استراتژی و رهبری 

( 1398فی بر موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش دارد. در پژوهشی که توسط مرادی)تاثیر مستقیم و ساختار سازمانی تاثیر من

عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت مدیریت دانش در شرکت ره شهر انجام شده نتایج نشان داد که فرهنگ 

ثر تعدیل کنندگی دارد. همچنین سازمانی از نوع گروهی در رابطه بین مدیریت دانش و رشد)ازمولفه های اثربخشی سازمانی( ا

رابطه بین مدیریت دانش و مولفه های اثربخشی سازمانی مثبت ارزیابی شد. یافته ها این پیشنهاد را مطرح می کنندکه فرهنگ 

گروهی ممکن است به شرکت کمک کند تا به باالترین سطح کارآمدی و اثربخشی که منجر به دستیابی به اهداف ماموریت و 

یت سازمان در بلند مدت می شود، نائل گردد. بعالوه برنامه مدیریت دانش منجر به بهبود اثربخشی سازمانی حفظ موجود

های خدماتی انجام شده بیان می شود: دانش در سازمانمدیریت ( عنوان 1397کرمی)در پژوهشی که توسط  .گردیده است
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ها تبار بخشیدن، ارائه توزیع و کاربرد دانش طبقه بندی کرد. سازمانهای خلق، اعفرایند مدیریت دانش رامی توان به فعالیت

های مدیریت دانش خود را متعادل سازند. به طور کلی انجام چنین فعالیت گذاری بر روی دانش، باید فعالیتبرای سرمایه

های بر این باورند که با ها می باشد. برخی سازمانهای و روشای نیازمند تغییراتی در فرهنگ سازمانی، فناوریمتعادل کننده

ها های یا روشها می توانند دانش را مدیریت نمایند. به هرحال تمرکز صرف بر افراد، فناوریهای یا روشتمرکز بر افراد، فناوری

ها ها، روشها و افراد است که سازمانامل بین فناوریتوانند به شرکت کمک کند تا به مزیت رقابتی دست یابند، بلکه این تعنمی

ها با خلق محیطی بارور که در آن یادگیری از طریق عمل را قادر می سازد تا دانش را به نحو مؤثری مدیریت نمایند: سازمان

طراحی فرایند مدیریت نوان ( با ع1395دانش )در پژوهشی که توسط انجام می شود، می توانند به مزیت رقابتی دست یابند. 

مدیریت دانش و استفاده از تکنیک تحویل و کاال انجام شد، بیان می شود:  دانش در چارچوب سیستم تحویل به موقع خدمات

به موقع، سه موضوع مهمی است که اخیرا مورد توجه زیادی قرار گرفته است و بر استفاده از منابع برای حمایت فعالیتهای 

ر کسب مزیتهای رقابتی تاکید دارد. از آنجایی که سه ایده مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری و سیستم تجاری به منظو

تحویل به موقع معموال به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است، ولی به منظور کسب مزیتهای بیشتر در مقاالت و منابع 

ورد تاکید قرار گرفته است و آن را به عنوان یک موضوع تحقیقاتی و علمی جدیدتر، لزوم یکپارچه سازی عوامل فوق بیشتر م

مورد نیاز صنایع مطرح نموده اند . به همین دلیل در این تحقیق یکپارچه سازی این سه ایده و مطرح نمودن آن تحت عنوان 

راحی شده است که از مدیریت دانش مشتری در سیستم تحویل به موقع مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق فرایندی ط

مشترکات مدلهای فرایند مدیریت دانش از قبیل کسب، نگهداری، تسهیم، کاربرد و ارزیابی و همچنین نقشهای اصلی کسب و 

کار که بازاریابی، فروش و خدمات بوده و در تعامل مستقیم با مشتری و دانش فراوان او می باشند و همچنین مسئله تحویل به 

رت و نپوداو فراهم نمودن دانش مناسب، درزمان مناسب، مکان مناسب و فرد مناسب استفاده شده است. موقع بودن دانش که

ند. هفت عامل م دادنجااشرکت ر چهاو یست در بنش دامدیریت وژه یک پرو سی درکتشافی ایک مطالعه (، 2017ران)همکا

و پذیر ف نعطاانش ر داساختاک، مشترف هدو ن با، زصنعتاز: ارزش نددبورت ند که عبادشناسایی کررا موفقیت یکلید

حمایت ، و نگیزشیت امااقد، افنیو مانی زیرساخت سا، زنش پسنددافرهنگ ، نشل دانتقاای اچندگانه بری هالکاناارد، ستاندا

ی هازه حودر نش دامیز مدیریت آموفقیت زی ساده پیاای بررا گوناگونی ی مل کلیدا( عو2016س )چرید شد.ارمدیریت 

ی مل کلیداعواز کیفیت ، و یابیزاربات، طالعاآوری افن ، نسانیامدیریت منابع ی، تژاستراند که دشناسایی کرن مازساای هظیفو

سیستم مدیریت ی گیرربکادر موفقیت ی مل کلیداعوص خصو(در 2015ران )همکاو  تحقیقی کهتوسط هونگد. در نها بوآ

ست که اگرفته ار شناسایی قررد نشموداموفقیت سیستم مدیریت در هفت عامل، سته اشدم نجازی اساداروصنعت ای نش بردا

ی و گیر( در4؛ طالعاتیایرساخت سیستم ( ز3؛مانیز( فرهنگسا2؛ثربخشانشیر داساختای ولگوگیری اتژاستر( ا1از: تندرعبا

ای و حرفهزش موآاز یابی ( ارز7؛ و منابعل کنتری وگیرد( محیط یا6؛ شدارمدیریت ی تعهد قوی و هبر(ر 5اد؛ فرزش اموآ

( با عنوان ارائه مدل عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت 1397در پژوهشی که توسط عزیزی) تیمی.رکا

بانکداری در بانک کشاورزی انجام شده نتایج نشان می دهد که شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند اثر مثبت دارد اما 

ه برند اثری ندارد. سختی درک شده تحقق اهداف برند بر تعهد به برند اثر منفی دارد اما بر وفاداری به برند بر وفاداری آنان ب

اثری ندارد، برندسازی داخلی بر وفاداری به برند اثر مثبت دارد اما بر تعهد کارکنان به برند اثری ندارد، تعهد برند بر وفاداری به 

( 1397در پژوهشی که توسط محب علی)بر عملکرد برند در سطح کارکنان اثر مثبت دارد .  برند اثر مثبت و وفاداری به برند

انجام شده بر اساس جمع بندی نظرات محققین مختلف عملکرد شغلی را تابعی از هفت متغیر می داند، این متغیر ها عبارت 

بازخورد عملکرد، اعتبار: که منظور از اعتبار، معتبر  اند از: توان یا آمادگی کار، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش و تمایل،

بودن تصمیم هایی است که در مورد منابع انسانی اتخاذ می گردد که این تصمیم ها می بایست با قوانین مطابقت داشته باشد و 
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ی تواند عملکرد آخرین متغی تاثیر گذار سازگاری محیطی . منظور از سازگاری محیطی آن است که عوامل بیرونی سازمان م

فرد را تحت تاثیر قرار دهد و می بایست انتظار داشت که کارکنان در سطحی منطقی با محدودیت هایی محیطی عمل کنند و 

( در پژوهش خود دریافت که عملکرد 1396اسالمی پور)بنابراین به سبب مسائل محیطی نباید کارکنان را تشویق یا تنبیه کرد. 

( دریافت که مدیرانی که 1391ا به سبک مشارکتی رفتار می کنند بیشتراست. در پژوهشی مستعان)کارکنانی که مدیران آنه

( در پژوهش 1390دارای خطرپذیری وسبک مدیریت مشارکتی بوده اند کارکنان آنها دارای عملکرد باالتری هستند. شاکری)

اخت از نقش خود، انگیزش، کیفیت زندگی کاری، خود دریافت که بین عملکرد مدیران از نظر میزان دانش مهارت، درک و شن

( در پژوهشی پی برد که عملکرد کارکنان در فرهنگ 1390کیانی) برخورداری از حمایت های سازمان ها تفاوت وجود دارد.

 .های مختلف متفاوت است و درفرهنگ هایی که افراد خطر پذیریث بیشتر درمورد کارشان دارند دارای عملکرد باالتری هستند

 

 پیشنهادهای برآمده از پژوهش

بط اساختار و رو رش ها،پیشنهاد می شود به منظور توانمندسازی کارکنان اقداماتی از جمله: ایجاد تغییرات فراگیر در نگ -

سبت به نتقادی سازمانی و همچنین پرورش شایستگی ها و مهارت های الزم برای مشارکت در فرآیند مدیریت، تفکر ان

یروی نمندسازی نیند توابرقراری ارتباط مؤثر و یادگیری متقابل که می تواند پایه مناسبی برای آغاز فرآمسایل بانکی و 

  انسانی باشد مد نظر مسئوالن قرار گیرد.

حساس دن و امطالعات نشان می دهد بین مولفه های احساس معنی داربودن شغل، احساس حق انتخاب، احساس موثر بو -

بط در این ن ذیرانمند سازی مدیران و کارکنان موثر است بنابراین پیشنهاد می شود مسئوالاعتماد به دیگران در تو

 خصوص برنامه ریزی الزم را داشته باشند.

ده است. شواقع  نقش آموزش مجازی بر توانمندسازی کارکنان در ابعاد دانش، مهارت و نگرش در مطالعات مورد تایید -

 های آموزشی مدیران و کارکنان لحاظ شود.  بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه

رند. ندسازها داتوانم ارائه الگوی های بومی توانمندسازها شامل همکاری، اعتماد و یادگیری بیشترین تاثیر را در تبین -

 بنابراین مدیران و مسئوالن ذیربط موارد ذکر شده را مد نظر قرار دهند.

های ر سیستمیکی از مفیدترین و مؤثرترین روشهای مورد استفاده دپیشنهاد می شود مدیریت کیفیت جامع بعنوان  -

 مدیریتی به نحو شایسته ای در برنامه های آموزشی امور بانکی قرار گیرد. 

ه سازی یت پیادکارآمد تاثیر مستقیم بر موفق عوامل فرهنگ سازمانی، زیر ساخت فناوری اطالعات، و منابع انسانی -

 یند.اظ نماپیشنهاد می شود مدیران در این زمینه برنامه ریزی های الزم را لح مدیریت دانش دارد. بنابراین

ام چنین فعالیت های مدیریت دانش خود را متعادل سازند. انجگذاری بر روی دانش، باید فعالیتبانکها برای سرمایه -

 ها می باشد. شهای و روای نیازمند تغییراتی در فرهنگ سازمانی، فناوریمتعادل کننده

زمینه  ران در اینود مدیششفافیت اهداف بر تعهد، وفاداری و بهبود عملکرد کارکنان اثر مثبت دارد. بنابراین پیشنهاد می  -

 تمهیدات الزم را در نظر داشته باشند. 

 ز: توان یاااند  تجمع بندی نظرات محققین مختلف عملکرد شغلی را تابعی از هفت متغیر می داند، این متغیر ها عبار -

 هاد می شودی پیشنآمادگی کار، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش و تمایل، بازخورد عملکرد، و اعتبار . بنابران

 مسئوالن ذیربط در این زمینه برنامه ریزی الزم را داشته باشند.
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 منابع
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