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Abstract
Introduction: The aim of the present research is to study and investigate the impact of
knowledge sharing on employees’ empowerment through contribution in decision making and
contributive learning in the Kerman University of Medical Sciences.
Method: The current study is a descriptive research and has a correlative approach. The
population of this survey consists of the whole employees of Kerman University of Medical
Sciences. In order to select the attendance of this study, 264 people were chosen according to
the simple random sampling. The data collection method in this survey was a standard
questionnaire.
Results: Findings indicate that there is a significant positive association between knowledge
sharing and employees’ psychological empowerment through contribution in collective
decision making (with standardized solution 0/87+0/76) and contributive learning (with
standardized solution 0/87+0/76) in the Kerman University of Medical Sciences.
Conclusion: According to the results of this research, knowledge sharing, contribution in
decision making and contributive learning can improve psychological empowerment directly.
It is said that if knowledge sharing is done through contribution in decision making and
contributive learning, the effect of this improvement will decrease.
Keywords: Knowledge Sharing, Contribution in Decision Making, Contributive Learning,
Employees’ Psychological Empowerment
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حا ضر تعیین تأثیر ت سهیم دانش بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی م شارکت در
تصمیمگیری و یادگیری مشارکتی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان میباشد.
روش :پژوهش حاضررر بر اسرراف هدف یک ت قیر کاربردی و بر اسرراف گونگی ب دسررت آوردن دادهها ،از نوع ت قیقات توصرری ی و
همبستگی می باشد .جامع آماری این پژوهش کلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در شهر کرمان بود ک ب منظور انتخاب شرکتکنندگان
پژوهش ،با است اده از روش نمون گیری در دسترف 162 ،ن ر انتخاب شد .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنام استاندارد بود.
یافتهها :ت لیل نتایج بیانگر تأثیر تسررهیم دانش بر توانمندسررازی روانشررناختی کارکنان دارد .این در حالی اسررت ک تأثیر تسررهیم دانش از
طریر دو متغیر میانجی مشررارکت در تصررمیمگیری گروهی (با ضررریا اسررتاندارد )117+1/ 76و یادگیری مشررارکتی (با ضررریا اسررتاندارد
 )1/72+1/66بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بیشتر میباشد.
نتیجهگیری :ب طور کلی یافت ها ن شان میدهد ت سهیم دانش ،م شارکت در ت صمیمگیری گروهی و یادگیری م شارکتی ب طور م ستقیم
باعث بهبود توانمندسرازی روانشرناختی کارکنان میشرود ،در صرورتی ک اگر تسرهیم دانش از طریر مشرارکت در تصرمیمگیری گروهی و
یادگیری مشارکتی صورت گیرد ،اثر این بهبود دو ندان میشود.
کلیدواژهها :تسهیم دانش ،مشارکت در تصمیمگیری ،یادگیری مشارکتی ،توانمندسازی روانشناختی کارکنان

 نویسنده مسئول :مهدی دهقانی سلطانی .پست الکترونیکma.dehghani22@yahoo.com :

 / 171رستگار ،دهقانیسلطانی

مقدمه
طی دو ده گذشت دنیای کسا و کار ،سازمانها و مؤسسات دولتی
و غیردولتی د ار ت والت شمگیری شدهاند .تغییرات سریع
تکنولوژی ،جهانی شدن ،باال رفتن کی یت کاالها و خدمات ،و نیز
کمبود نیروی کار ماهر و متخصص باعث ایجاد فضای رقابتی بسیار
فشردهای میان سازمانها شده است .کسا موفقیت در نین
فضای رقابتی مستلزم است اده از منابع و روشهای جدید است .ب
این منظور ،پژوهشگران نگرش جدیدی مبتنی بر دانش ارائ کرده-
اند ک در آن دانش ب عنوان منبع کلیدی و شاید تنها منبع سازمان
در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفت میشود [ .]2دانش ب
عنوان تنها منبع استراتژیک مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی شناخت
شده است .نیازهای مشتریان دائماً در حال تغییر است و سازمانها
بایستی خود را با این شرایط وفر دهند [ .]1سازمانها برای بقا در
م یط ب شدت رقابتی امروزی باید دانش جدید را در سازمان خود
ایجاد نموده ،توزیع کرده و آن را تبدیل ب کاال و خدمات نمایند
[.]3
امروزه همانطوری ک سازمانها بر بکارگیری سرمای انسانی در
مواجه با تنگناهای بازار کار تمرکز دارند ،کارکنان نیز ب دنبال
انتشار دانش خود در سراسر سازمان هستند .بنابراین ،ابزارهای
رقابتی پیشین و سنتی ندان کارساز نیستند .در حال حاضر
ابزارهای سنتی برای ارتقاء در سازمان همچون ان صار اطالعات و
ممانعت از موفقیت همکاران غیر قابل قبول است [ .]2بسیاری از
سازمانها برای ب کنترل درآوردن دانش همکاران خود تکنولوژی
جدیدی را ب کار میگیرند .ب کارکنان گ ت میشود ک از اینترنت،
پایگاه داده یا مخزنهای دانش ،ابزارهای پشتیبان تصمیم و
ابزارهای گروهی است اده کنند .متأس ان کارکنان الزاماً دستورات
مدیریتی این نینی را رعایت نمیکنند .ب زعم مارتینی [ ،]6در هر
سازمان نوعاً افرادی هستند ک میخواهند دانش را تسهیم و اشاع
دهند و افرادی هم هستند ک ترجیح میدهند دانش خود را ب

عنوان یک دارایی خصوصی نگهداری نمایند [ .]6با توج ب اینک ،
مهمترین عامل بهرهوری در سازمان و در نهایت ،کل جامع منابع
انسانی آن است و شکوفایی هر جامع ای در بهبود و پرورش منابع
انسانی آن نه ت است .بدین سبا است ک سازمانها با یاری
متخصصان رفتاری و منابع انسانی ،توج خاصی را ب پرورش
کارکنان مبذول میدارند [ .]6سیستم توسع منابع انسانی در هر
سازمانی باید راههای جدیدی را برای اصالح مدیریت نیروی کار
ک تأثیر مثبتی بر عملکرد و بهرهوری کارکنان دارد را ب وجود آورد
[ .]7در عصر تغییرات سریع ،سازمانها سعی میکنند برای تداوم
اثربخشی و کارایی ،خود را با م یط سازگار کنند .همچنین در این
دوره این باور شکل گرفت است ک ایجاد انگیزه و تواناسازی
کارکنان میتواند در تولید و عملکرد آنها مؤثر باشد و درنتیج
بهرهوری و کارایی سازمان را افزایش دهد [ .]1در عصر حاضر
توانمندسازی ب عنوان ابزاری شناخت شده ک مدیران ب وسیل آن
قادر خواهند بود سازمانهای امروزی را ک دارای ویژگیهایی از
قبیل ،تنوع کانالهای ن وذ ،رشد اتکا ب ساختار افقی و شبک ای،
حداقل شدن فاصل کارکنان از مدیران و کاهش تعلر سازمانی
میباشند ،را ب طور کارآمد اداره کنند [ .]1تسهیم دانش مجموع -
ای از عقاید یا رفتارهایی میباشد ک منجر ب گسترش یادگیری
در میان افراد مختلف و یا در یک سازمان میشود [ .]21این م هوم
از طریر برقراری تعامل میان افراد ،ارتباط پیوست و هره ب هره
افراد در فعالیتها و گ تگوها حاصل میشود و برای افراد این
فرصت را فراهم میکند ک از دانش موجود و نیازهای آموزشی خود
مطلع شوند [ .]22بر این اساف یکی از مهمترین مباحثی ک مورد
توج یک سازمان قرار میگیرد این است ک اطالعات و دانش
گون میان افراد و واحدهای مختلف سازمان تسهیم میشود ،ب
این دلیل ک اغلا افراد دانش شخصی خود را ب عنوان منبعی
قدرتمند ،اهرمی با ن وذ و یا ضمانتی جهت ح ظ شغل خود می-
پندارند و تمایلی ندارند ک آن را با دیگران تسهیم کنند [.]21
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جمعآوری
دانش

اثر اشتراک دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با میانجیگری مشارکت در تصمیمگیری گروهی و یادگیری مشارکتی 173 /

دارد .در این شیوه بر طبر دانش مبتنی بر نظری  ،پژوهش تجربی
و یا هر دو ،روابطی بین اندازههای مشاهدهشده و عاملهای
زیربنایی فرض میشود و سپس این ساختار فرضی از طریر آماری
آزمون میشود [ .]27نتایج بیانگر روایی مطلوب این پرسشنام می
باشد .شاخصهای نیکویی برازش تسهیم دانش ،در جدول  2ارائ
شدهاند.
پرسشششششنامه توانمندسششازی روانشششناختی اسشش ریت ر :این
پر س شنام  21سوال و  6مول دارد و در قالا یک طیف لیکرت
 6درج ای (از کامالً مخالف= 2تا کامالً موافر= )6طراحی شده و
ضریا آل ای کرونباخ ،اعتبار آن  1/116م اسب شده است [.]21
برای تعیین روایی این پرسشنام از ت لیل عوامل تأییدی است اده
گردید ک نتایج ب د ست آمده ن شان میدهد پر س شنام مذکور از
روایی مطلوبی برخوردار اسرررت .شررراخص هایی نیکویی برازش
توانمندسازی روانشناختی در جدول  2ارائ شدهاند.
پرسشششششنامه مشششارکت در تصششمیمگیری گروهی :در این
پرس شنام مشارکت در تصمیمگیری گروهی با یک پرسشنام 6
سوالی ک توسط میخایلیتچنکو و الندستروم [ ]21طراحی گردیده،
سنجیده شده ا ست .پا سخها در تمام سوالهای این مقیاف از
کامالً مخال م تا کامالً موافقم درج بندی شررردهاند .اعتبار این
پرسررشررنام در پژوهش حاضررر ب روش آل ای کرونباخ  1/112ب
دسررت آمد ک بیانگر اعتبار مطلوب این ابزار میباشررد .همچنین
برای تعیین روایی ،از روش ت لیل عاملی تأییدی اسررت اده شررده
اسررت .شرراخصهای نیکویی برازش این متغیر ،در جدول  2ارائ
شدهاند.
پرسشنامه یادگیری مشارکتی :برای سنجش این متغیر ،از
پرسشنام یادگیری مشارکتی ک توسط و و بولی [ ]11تدوین
شده است اده گردید .این پرسشنام شامل  6ماده است و هر ماده
دارای یک پاسخ  6درج ای از کامالً مخال م تا کامالً موافقم می-
باشد و نمرهگذاری آن از  2تا  6میباشد [ .]11برای اعتبار این
پرسشنام در این پژوهش از روش آل ای کرونباخ است ادشده است
ک ضریا آل ای آن  1/711ب دست آمد ک بیانگر اعتبار مطلوبی
میباشد .برای تعیین روایی نیز از ت لیل عوامل تأییدی است اده
شده است ک نتایج بیانگر روایی مطلوب این پرسشنام میباشد.
شاخصهای نیکویی برازش یادگیری مشارکتی ،در جدول  2ارائ
شدهاند .برای آزمون فرضیات از ضریا همبستگی و مدل معادالت
ساختاری (ک ترکیبی از روشهای ت لیل عاملی ،ت لیل مسیر و
رگرسیون ندمتغیره میباشد) ،با بهرهگیری از نرمافزار LISREL
و  SPSSاست اده شد [.]12

این در حالی ا ست ک ت سهیم دانش در سازمانها میتواند باعث
ایجاد فر صتهای جدید و خلر نوآوری در ف ضای سازمان و میان
افراد شده و موفقیت بی شتری را برای سازمان و افراد در موقعیت
پاسخگویی ب تغییرات م یطی و توسع ظرفیتهای جدید فراهم
کند تا سررازمان و افراد شرررایط اجرایی و عملکردی بهتری را در
مواقع لزوم داشت باشند [.]23
بنابراین با توج ب اهمیت توانمندسازی روانشناختی کارکنان برای
یک سرررازمان در این پژوهش ب دنبال راهی برای توانمند نمودن
کارکنان در دانشررگاه علوم پزشررکی کرمان می¬باشرریم ،درنتیج
این پژوهش با هدف مطالع و بررسررری نقش تسرررهیم دانش در
توانمندسرررازی کارکنان از طریر مشرررارکت در تصرررمیم¬گیری
گروهی و یادگیری مشارکتی انجام شده است.

روش
این ت قیر از نظر هدف کاربردی و بر حسا روش گردآوری دادهها
میدانی و کتابخان ای میباشد .جامع آماری در ت قیر حاضر کلی
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در شهر کرمان می باشند ک
تعدادکارکنان آن در سال  2313برابر با  123ن ر می باشد .در مورد
حجم نمون الزم برای انجام معادالت ساختاری در میان م ققان،
اجماعی وجود ندارد .بعضی از م ققان برای انجام معادالت
ساختاری حداقل حجم نمون  111را پیشنهاد میکنند .بعضی نیز
برای هر سوال  2پاسخدهنده و برخی دیگر نیز برای هر سوال
حداقل  21پاسخدهنده را در نظر گرفت اند .ب هر حال برای انجام
ت لیل عاملی تأییدی ،حداقل حجم نمون  111تایی پیشنهاد شده
است [ .]22برای ب دست آوردن حجم نمون از فرمول کوکران و
روش نمون گیری درسترف است اده شد ک پس از انجام م اسب
حجم نمون پژوهش حاضر  162ن ر ب دست آمد [ .]26همچنین
برای جمعآوری دادهها از هار پرسشنام ب شرح زیر است اده شده
است.
پرسشنامه تسهیم دانش :ب منظور سنجش تسهیم دانش از
پرسشنام واندنهوف و دیریدر [ ]26است اده شده است ک دارای
 21سوال و  1مول است ،شیوه نمرهگذاری در این پرسشنام
براساف طیف لیکرت  6درج (از کامالً مخالف= 2تا کامالً
موافر=)6طراحی شده و این پرسشنام تاکنون در مطالعات مختلف
مورد است اده قرار گرفت است و ضریا آل ای م اسب شده برای
آن  1/172ب دست آمده است .همچنین ،برای تعیین روایی نیز از
ت لیل عوامل تأییدی است اده شده است .این شیوه زمانی مناسا
است ک م قر دانشی در مورد ساختار متغیرهای نه ت زیربنایی

جدول  .1شاخصهای برازندگی ت لیل عوامل تأییدی متغیرهای پژوهش
متغیر

تسهیم دانش
توانمندسازی روانشناختی
یادگیری مشارکتی
مشارکت در تصمیمگیری گروهی

2

2/df

CFI

RMSEA

31/16
72/16
12/61
17/67

1/11
2/61
1/66
2/16

1/11
1/12
1/11
1/16

1/166
1/161
1/121
1/116
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است .در این حالت در صورتیک مقدار  T-Valueاز  2/16بیشتر
و یا از  -2/16کمتر باشررد ،فرضرری ص ر ر رد و فرضرری یک تأیید
میگردد .همچنن شاخصهای  CRو  AVEبرای مدل م ا سب
گردید ک مقادیر م اسب شده در جدول  3آورده شده است.
در جدل  2همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پژوهش ارائ شده
است .همانگون ک مشاهده میشود بین تمام متغیرهای پژوهش
همبستگی مثبت و معنادار در سطح اطمینان  16درصد وجود دارد.
بیشترین همبستگی بین مشارکت در تصمیمگیری گروهی و
توانمندسازی روانشناختی و کمترین همبستگی میان تسهیم دانش
و توانمندسازی روانشناختی وجود دارد.
برای برر سی آزمون فر ضیات در پژوهش حا ضر از ت لیل م سیر
ا ست اده شده ا ست ک نتایج حا صل از آن در جدول  6آورده شده
است.
همان طور ک در جدول  6مشاهده میشود ،تسهیم دانش ب طور
مستقیم بر توانمندسازی روانشناختی (با ضریا معناداری )3/11
تاثیر مثبت معناداری دارد این در حالی است ک تسهیم دانش ب
طور غیر مستقیم و از طریر متغیرهای میانجی مشارکت در
تصمیمگیری گروهی با ضریا معناداری  )7/21 + 6/62( 23/16و
یادگیری مشارکتی با ضریا معناداری  )6/71 + 6/16( 22/11تأثیر
بیشتری بر توانمندسازی روانشناختی دارد ک این نشان دهنده تأثیر
قابل توج متغیرهای میانجی مشارکت در تصمیمگیری گروهی و
یادگیری مشارکتی میباشد ک توانست است در رابط فوق تاثیر
تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی را بهبود بخشد .بنابراین
فرضی اول پژوهش ک بررسی تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی
روانشناختی میباشد با ضریا معناداری  3/11تأیید میگردد.

این مدل میتواند ب بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرهای
نه ت و اندازهگیری متغیرهای آشکار در روشهای ت قیر
غیرآزمایشی بپرداد [ .]11مهمترین این شاخصها عبارتند از،GFI :
 .RMSR ،AGFIحالتهای بهین برای این آزمونها ب شرح
زیر است:
1
 )1آزمون  xهر کمتر باشرررد بهتر اسرررت ،زیرا این آزمون
اختالف بین داده و مدل را نشان میدهد.
 )2آزمون  GFIو  AGFIاز  11درصد بایستی بیشتر باشد.
 )3آزمون  RMSRهر کمتر باشرررد بهتر اسرررت ،زیرا این
آزمون یک مع یار برای م یانگین اختالف بین داده های
مشاهده شده و دادههای مدل است [.]12

یافتهها
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلوموگراف -اسمیرنوف
اسررت اده شررده اسررت .در این آزمون اگرسررطح معناداری کمتر از
1/16با شد فرض ص ر رد می شود و اگر سطح معناداری بی شتر از
 1/16باشررد فرض یک پذیرفت میشررود .نتایج مربوط ب آزمون
نرمال بودن عاملها در جدول  1آورده شده است .بنابراین با توج
ب اینک سرررطح معناداری تمامی عاملها از  1/16بزرگتر اسرررت،
فرض یک پذیرفت شده و تمامی عاملها نرمال میباشند.
برای بررسرری فرضرریات پژوهش از نرمافزار  LISRELاسررت اده
شده است .در جدول  3شاخصهای نیکویی برازش مدل در حالت
ضرایا معناداری آورده شده است .همانطور ک مشاهده می شود
مدل مربوط از برازش خوبی برخوردار است .همچنین در نمودار 2
مدل تخمین زده شده در حالت ضرایا معناداری نشان داده شده

جدول  .2نتایج مربوط ب نرمال بودن عاملها
تعداد
آزمون K S
سطح معناداری

تسهیم دانش

توانمندسازی روانشناختی

یادگیری مشارکتی

مشارکت در تصمیمگیری گروهی

162
1/131
1/366

162
1/716
1/616

162
1/767
1/636

162
1/616
1/211

جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و پ مدل
معیارهای برازش مدل

شاخص

ردیف

2

کای دو نسبی

1

ریش میانگین مجذورات تقریا

𝑓𝑑⁄
RMSEA

1/161

3

ریش مجذور ماندهها

PMR

1/162

حدود ص ر

2

شاخص برازش هنجار شده

NFI

1/11

< 1/11

بسیا خوب

6

شاخص نرم برازندگی

NNFI

1/12

حدود یک

بسیا خوب

6

شاخص برازش تطبیقی

CFI

1/12

< 1/11

بسیا خوب

7

شاخص برازش نسبی

RFI

1/16

< 1/11

بسیا خوب

1

شاخص برازش اضافی

IFI

1/11

< 1/11

بسیا خوب

1

شاخص برازندگی

GFI

1/12

< 1/11

بسیا خوب

21

برازندگی تعدیلیافت

AGFI

1/16

< 1/11

بسیا خوب

22
21

پایایی ترکیبی
روایی همگرا

CR

1/16
1/11

> 1/7
> 1/6

قابل قبول
قابل قبول

2

AVR

بعد

حد مطلوب

نتیجه

1/21

>3

قابل قبول

> 1/2

برازش خوب
قابل قبول
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گوی 2

گوی 1

گوی 3
1/71

1/76

احساف شایستگی
احساف معنیدار بودن

1/11
1/11

احساف استقالل

1/11
1/72

0/87

گوی 2

گوی 6
1/76

1/16 1/11

1/12

مشارکت در تصمیم-
گیری گروهی

احساف شایستگی
0/76

توانمندسازی
روانشناختی

1/73

0/52

تسهیم دانش

احساف موثر بودن
1/72

گوی 6

0/65

0/71

احساف اعتماد

1/21

احساف شایستگی

یادگیری مشارکتی
1/73

گوی 2

گوی 1

1/11

1/71

گوی 3

1/61

گوی 2

1/66

گوی 6

نمودار  .1مدل تخمین زده شده در حالت ضرایا استاندارد
جدول  .4ماتریس همبستگی پیرسن بین متغیرهای ت قیر
تسهیم دانش مشارکت در تصمیمگیری گروهی

نام متغیر

تسهیم دانش
مشارکت در تصمیمگیری گروهی
یادگیری مشارکتی
توانمندسازی روانشناختی

2
**1/722
**1/662
**1/212

یادگیری مشارکتی

2
**1/662
**1/132

توانمندسازی روانشناختی

2
**1/732

2

** معنادار در سطح ( 1/12آزمون دو دامن )
* معنادار در سطح ( 1/16آزمون دو دامن )

جدول  .5ضرایا مسیر و مقادیر معنادار مربوط ب آن
فرضیه

مسیر

2
1
3
2
6

توانمندسازی روانشناختی
تسهیم دانش
مشارکت در تصمیمگیری گروهی
تسهیم دانش
یادگیری مشارکتی
تسهیم دانش
توانمندسازی روانشناختی
یادگیری مشارکتی
توانمندسازی روانشناختی
مشارکت در تصمیمگیری گروهی

در پاسخ ب فرضی دوم ت قیر ک بررسی تأثیر تسهیم دانش بر
مشارکت در تصمیمگیری گروهی میباشد نیز باید نین بیان
داشت ک با توج ب اینک ضریا معناداری برابر با  6/62ب دست
آمد این فرضی نیز تأیید میگردد .فرضی سوم نیز ک ب بررسی
تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری مشارکتی میپردازد ،با ضریا
معناداری  6/16تأیید گردید .سایر فرضیات پژوهش نیز ب ترتیا
ک ب بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی و مشارکت در تصمیمگیری
گروهی بر توانمندسازی روانشناختی میپردازد با ضریا معناداری
 6/71و  7/21تأیید گردید.

بحث
پژوهش حاضر با هدف مطالع و بررسی تأثیر تسهیم دانش بر

ضریب مسیر

t

سطح معناداری

نتیجه

1/61
1/76
1/66
1/72
1/17

3/11
6/62
6/16
6/71
7/21

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

توانمندسازی با در نظر گرفتن نقش میانجی دو متغیر مشارکت در
تصمیمگیری گروهی و یادگیری مشارکتی انجام شده است .یافت -
های پژوهش نشان میدهد ک تسهیم دانش هم ب صورت مستقیم
و هم ب صورت غیرمستقیم بر توانمندسازی روانشناختی تأثیر مثبت
معناداری دارد و این یعنی اگر در سازمان تسهیم دانش در میان
کارکنان از طریر مشارکت دادن آنان در تصمیم گیریهای گروهی
و یادگیری مشارکتی صورت پذیرد ،توانمندسازی روانشناختی
کارکنان را دو ندان مینماید ک این ب نوب خود افزایش کارایی و
اثربخشی را در سازمان مربوط ب همراه خواهد داشت.
در تبیین فرضی اول میتوان گ ت؛ تسهیم دانش ک رفتار انتقال
دانش ب همکاران در فرآیند ارتباطات درون یا برون سازمانی است
و مجموع رفتارهایی است ک تبادل اطالعات یا کمک ب دیگران

Journal of Behavioral Sciences, Vol. 8, No. 3, Autumn 2014

 / 176رستگار ،دهقانیسلطانی

را سبا میشود ،منجر ب افزایش توانمندی روانشناختی کارکنان
میشود .تسهیم دانش یکی از اقدامات کلیدی مدیریت دانش است
ک تأثیر بسیار زیادی بر نوآوری سازمان دارد .نقش عامل انسانی
در خلر و تسهیم دانش بسیار تعیینکننده و غیرقابل جایگزین است.
از این رو ،تسهیم دانش میتواند توانمندیهای کارکنان یعنی
احساف شایستگی ،معنادار بودن شغل ،داشتن اختیار انتخاب و
تصمیمگیری و همچنین احساف تأثیرگذار بودن در کار و وجود
اعتماد بین افراد در سازمان را ارتقا و افزایش دهد .بر اساف
مطالعات انجام شده در ت قیقات پیشین ،اکثر م ققین بر این
عقیدهاند ک ب اشتراکگذاری دانش ب ویژگیهای فردی ،از جمل
تجرب  ،ارزشها ،انگیزش و باورها وابست است .کارکنان زمانی ک
فکر میکنند رفتارهای ب اشتراکگذاری دانش ،ارزش تالش کردن
دارد و آنها را قادر میسازد تا ب دیگران کمک کنند ،برای انجام
آن ،تشویر و ترغیا میشوند .بنابراین ،انتظار از کسا من عت
شخصی ،میتواند کارکنان را برای ب اشتراکگذاری دانش با سایر
همکاران ،تشویر کند .همچنین پژوهشهای انجام شده در حوزه
توانمندسازی نشان دادهاند؛ تسهیم دانش ب عنوان م رکی مهم
در فرآیند خالقیت و نوآوری نقش مهمی را ب عنوان یک منبع
سازمان و عامل موفقیت در توانمندی افراد در سازمان ای ا میکند.
این یافت با نتایج قربانی زاده و خالقینیا [ ]13هماهنگی دارد .آنان
در پژوهش خود نین بیان کردند ک انتقال دانش ضمنی ،توانایی
کارکنان در تصمیمگیری را افزایش میدهد .در این پژوهش
موضوع توانمندسازی روانشناختی کارکنان از منظر الگوی تماف و
ولتوف مورد بررسی قرار گرفت است .توماف و ولتوف [ ]12مدلی
پنج بعدی برای توانمندسازی روانشناختی کارکنان ارائ کردند ک
شامل احساف استقالل ،احساف مؤثر بودن ،احساف معنیدار
بودن ،احساف شایستگی و احساف اعتماد میباشد .در این راستا
ت لیل دادههای کمی پژوهش حاکی از آن است ک تسهیم دانش
تأثیر معناداری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در دانشگاه
علوم پزشکی کرمان دارد .امیری و همکارانش [ ]16نیز در پژوهش
خود ک ب مطالع و بررسی رابط بین تسهیم دانش و توانمندسازی
روانشناختی کارکنان در دستگاههای اجرایی شهر کرمان پرداخت
بودند ،ب این نتیج رسیدند ک بین تسهیم دانش و توانمندسازی
روانشناختی کارکنان رابط مثبت معناداری وجود دارد .سالجق و
همکارانش [ ]1نیز در پژوهش خود با عنوان ت لیل توانمندسازی
روانشناختی کارکنان و رابط آن با مدیریت دانش ب این نتیج
دست یافتند ک بین توانمندسازی روانشناختی و مؤل های آن با
مدیریت دانش رابط معناداری وجود دارد .همچنین ،احمدی و
همکارانش [ ]16در زمین ارتباط بین توانمندسازی و فعالیتهای
مدیریت دانش مطالعاتی را انجام دادند و نتایج حاصل از ت قیقات
آنها نشان داد ک بین توانمندسازی روانشناختی و فعالیتهای خلر
دانش و جذب دانش ارتباط معناداری وجود ندارد.
یافت های پژوهش نشان میدهد ک تسهیم دانش ب صورت
غیرمستقیم و از طریر مشارکت در تصمیمگیری گروهی و یادگیری

مشارکتی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر مثبت
معناداری دارد ک اثر آن از تأثیر تسهیم دانش ب صورت مستقیم
بر توانمندسازی روانشناختی بیشتر میباشد ک نتایج پژوهش امیری
و همکارانش [ ]16و قلیزاده و همکاران [ ]17نیز این یافت ها را
تأیید میکند .قلیزاده و همکاران نیز نین بیان میکنند ک در
م یطهای پیچیده و رقابتی همواره تالش مدیران بر این است ک
افراد در قدرت سهیم شوند .هدف از تشویر کارکنان ب مشارکت
فعال و کامل این است ک مدیران صاحا قدرت میتوانند دست
ب کاری بزنند ک آنرا توانمندسازی می نامند ،یعنی واگذاری
اختیارات و سهیم کردن اعضای سازمان در اختیارات .خانعلیزاده و
همکارانش [ ]11در ت قیر خود با عنوان رابط بین توانمندسازی
و یادگیری سازمانی ب این نتیج رسیدند ک رابط معناداری میان
یادگیری بر توانمندسازی و تأثیر بسیار قوی یادگیری بر
توانمندسازی وجود دارد .همچنین دستگردی و همکارانش [ ]11در
پژوهش خود با عنوان ارتباط توانمندسازی با یادگیری سازمانی
کارکنان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران ب این نتیج
رسیدند ک بین عوامل توانمندسازی با یادگیری سازمانی کارکنان
ارتباط بسیار قوی و مثبتی وجود دارد .ش قی [ ]31نیز در ت قیقی
ب مطالع رابط توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در
شرکت ملی پخش فراوردههای ن تی پرداخت و ب این نتیج رسید
ک بین عوامل توانمندسازی کارکنان با یادگیری سازمانی آنان
ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.

نتیجهگیری
آنچ از یافت های پرژوهش برر مریآیرد ،تأکیرد برر ایرن مطلرا
اسررت کرر تسررهیم دانرررش بررر توانمندسررازی روانشرررناختی
کارکنرران در دانشررگاه علرروم پزشررکی کرمرران تررأثیر مثبررت
معنرراداری دارد ،ایررن در حررالی اسررت کرر تسررهیم دانررش از
طریرررر مشرررارکت در تصرررمیمگیرررری گروهررری و یرررادگیری
مشرررارکتی ترررأثیر بیشرررتری برررر توانمندسرررازی روانشرررناختی
کارکنان دارد .با توج بر نترایج پرژوهش حاضرر پیشرنهاد مری-
شررود ک ر ب ر کارکنرران در زمین ر شررغلی آمرروزش داده و دانررش
مرتبط با مسئولیت کارکنران در اختیرار آنران قررار داده شرود بر
طوری ک آن هرا پرس از کسرا آمروزشهرای الزم و احسراف
توانمندی در خرود ،اجرازه داشرت باشرند در وظرایف شرغلی خرود
تصمیم بگیرنرد .اطالعرات و دانرش مرورد نیراز بررای تصرمیم-
گیری کارکنان در مرورد وظرایف ت روید شرده مردیر بر آنهرا
را در اختیارشان قررار دهنرد .مردیر برا ایرن کرار بر جرای ارائر
طریررر بر کارکنرران و تصررمیمگیررری شخصرری ،اطالعررات الزم
را در اختیررار آنرران قرررار مرریدهررد تررا خودشرران تصررمیم گیررری
کننررد .در ایررن صررورت آنرران قطعراً راحررتتررر مسررئولیت اجرررای
تصررمیم را بررر عهررده مرریگیرنررد .قبررل از انجررام هررر کرراری
سازمان باید بر فرهنرم مشرارکت و سرهیم شردن در الگروهی
ذهنرری کارکنرران توج ر نمایررد؛ فرهنگرری ک ر انتقررال و تسررهیم
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ارزشمندی برای سازمان ب شرمار مریآینرد و جرز جرداییناپرذیر
 اهمیرت دادن بر پیشرنهادها و عملری سراختن.سازمان هسرتند
.آنها در صورتی ک پیشنهاد عملی و خوبی باشد
 نهایت تشررکر و قدردانی از کارکنان، در آخر:تشششکر و ردردانی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان ک ما را در انجام این پژوهش یاری
. مینماییم،نمودند

 در سررازمان گررروههررای.دانررش را در سررازمان تشررویر کنررد
کرراری ایجرراد شررود و روحیرر گروهرری در کارکنرران و مرردیران
- تجربیرات و مهرارت، زمینر امکران تبرادل دانرش.تقویت گردد
- شررایط و فرصرت.ها از طریر گروههرای کراری فرراهم شرود
 نظررام.هررای یررادگیری مشررارکتی و سررازمانی ایجرراد گررردد
 مرردیریت مشررارکتی و تصررمیمگیررری گروهرری بایررد،پیشرنهادها
ایررن احسرراف را در کارکنرران ایجرراد کننررد کرر آنهررا دارایرری
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