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Abstract 

Introduction: The use of knowledge management in educational organizations is also considered as an essential 

strategy in empowering employees to advance goals. The purpose of this study was to investigate the relationship 

between knowledge management and empowerment dimensions of staff in Mazandaran University of Medical 

Sciences in 2017. 

Methods: The present study is descriptive-survey. The statistical population of this study was 110 employees of 

Mazandaran University of Medical Sciences. A sample of 86 people was selected randomly. To collect data, two 

types of standard questionnaire, knowledge management (Shoron Lawson, 2003) with 24 questions and 

standard questionnaire for psychological empowerment (Spritzer & Mishra) were used with 15 questions. The 

questionnaires have good validity and their reliability is equal to 0.79, 0.83 has been achieved. The statistical 

method used in this research is Spearman correlation test. 

Results: There is a significant relationship between knowledge management and employee empowerment 

(P<0.05). Also, there is a significant relationship between knowledge management and dimensions of 

competency, autonomy, impact, meaningfulness and trust. 

Conclusions: Knowledge management as a strategic need is educational for organizations and it guarantees 

long-term advantages, as well as educational organizations to seize the intellectual property of their employees 

and to empower them. Investigating the relationship between knowledge management and empowerment at the 

university shows that any amount of knowledge management in the organization will be expanded, employees 

will have more competence and competence to advance the goals. 
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کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم  یدانش و ابعاد توانمند ساز تیریرابطه مد

 مازندران یپزشک

 2، خدیجه بریمانی ،*1 رضا کارگر

 
 واحد حسابداری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ،دانشجوی دکترای مدیریت دولتی 1
  واحد آموزش، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران ،دانشجوی دکترای مدیریت اموزش عالی 2

 28/50/1931 تاریخ دریافت:

 52/53/1931 :پذیرش تاریخ

 کیدهچ
در توانمندسازی کارکنان  یراهبرد اساس كیبه عنوان  زین یآموزش یهادانش در سازمان تیریمد یریبکارگ :مقدمه

ان کارکن یسازدانش و ابعاد توانمند تیریرابطه مد ی. هدف از مطالعه حاضر بررسرودیاهداف بشمار م شبردیدرجهت پ

 باشد.یم 1931مازندران در سال  یدر حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشک

نفر از کارکنان حوزه آموزش  115باشد. جامعه آماری آن  یم یشیمایپ -مطالعه حاضر به روش توصیفی  :کار روش

 یگردآور یه انتخاب شده است. برانفری بصورت تصادفی ساد 81دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده که نمونه ای 

نامه استاندارد پرسش زیسوال و ن 22( با 2559دانش شرون الوسن ) تیرینامه استاندارد مدها از دو نوع پرسشداده

 ییایبوده و پا یمناسب ییروا یسوال استفاده شده است که دارا 10با  شرایو م تزریاسپر یروانشناخت یتوانمندساز

بدست آمده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون همبستگی  89/5و  13/5برابر  بیبه ترت زیها نآن

 .باشدیم رمنیاسپ

 تیریمد نیب نی(. همچنP<50/5کارکنان رابطه معنادار وجود دارد ) یدانش و توانمند ساز تیریمد نیب :هایافته

د وجو یارتباط معنادار یاز نظر آمار زیماد ندار بودن و اعت یمعن ،یرگذاریتاث ،یخودمختار ،یستگیدانش و ابعاد شا

 دارد.

کننده  نیمطرح بوده و تضم یآموزش یهاسازمان یبرا ،یراهبرد ازین كیدانش به عنوان  تیریمد: گیرینتیجه

 یتوانمندساز زیکارکنان خود و ن یفکر یهاییتصرف دارا یبرا یآموزش یهابلندمدت در آنهاست. سازمان یهایبرتر

 دانش تیریهر قدر مد دهدینشان م انشگاهدر د یسازدانش و توانمند تیری. بررسی رابطه مدبرندیآنها از آن بهره م

 .آورندیاهداف بدست م شبردیجهت پ یشتریب یستگیو شا یکارکنان توانمند ابدیدر سازمان گسترش 

 واژگان کلیدی:

 دانش تیریمد

 کارکنان یسازتوانمند

 مازندران یعلوم پزشک

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

در دنیای رقابتی امروز منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین 

ها ایفا نقش بسزایی را در پیشرفت سازمان راهبردیمنابع 

ها در جهت استفاده بهتر از این منبع تالش سازمان .کنندمی

یکی از این  .راهکارهای جدیدی را ایجاد کرده است ،استراتژیك

 هاست.دانش در سازمانمدیریت پیاده سازی راهکارها بحث 

به اندازه دانش  اند که هیچ چیزدریافتهکنونی  یهاسازمان

و از این ر .حفظ نمایدتواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب نمی

به مدیریت دانش به عنوان ابزاری در جهت گردآوری دانش 

اشاعه آن در کل سازمان اهمیت  موجود، نظم بخشیدن و

 علم در جدید مفاهیم از یکی دانش مدیریت .[1] ددهنمی

 به کنونی هایسازمان موفقیت برای حیاتی حثامب و از مدیریت

 دارایی یك عنوان به سازمانی دانش به رواز این  .آیدمی شمار

 در مساله این. [2] شودمی نگریسته سازمان در استراتژیك

 هایو دارایی فکری های سرمایه که فرهنگیعلمی و  هایسازمان

نقش حیاتی را ایفا  فراوانیست،اهمیت  دارای آنها در نامشهود

 .[9] کندمی

 بیان مسئله

 هایآگاهی و افزایش دانش به در سازمان دانش مدیریت بکارگیری

 .کندمی فراوانی کمك آنها ی مشاغلمحتوا شدن ترغنی نیز و کارکنان

 شود.می سازمان بر آنها ایحرفه موجب تسلط کارکنان دانش از طرفی

 محیط روی اینکه بر عالوه دانش مدیریت بکارگیری از طرف دیگر

 و شده هابین سازمان رقابت آمدن بوجود گذارد، موجبمی کارتأثیر

 کاهشهمچنین  و عملیات داخلی سازی بهینه و توسعه موجب

توانند ها نمیسازمان .[2] شودمی کارها در انجام هاسازمان هایهزینه

با تعداد اندکی افراد خالق و یا اجرای چند طرح مختصر بر رقبای 

ید آنها با .جوی خود فائق آیند، نوآور، فرصت گرا و صرفهچابك، منعطف

فراهم آورند تا همه کارکنان روحیه دانایی محوری پیدا کرده شرایطی را 

های و بتوانند به راحتی و پیوسته بصورت فردی و یا گروهی فعالیت

امروزه تاکید  .[0] آورندتولید، ذخیره، انتشار و انتقال دانش را به اجرا در

های تولید محور های دانش محور به جای سازمانفراوان بر سازمان

 یزن دانایی برتر و ها باید با تکیه برمدیریت سازمان از طرفی .شودمی
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های عملکردتر در موضوعات مهم و بهبود اتخاذ تصمیماتی معقول

  .[1] توانایی خود را افزایش دهند ،مبتنی بر دانش

از مهمترین ابزارها برای رسیدن به این نیروی انسانی کار آمد و ماهر 

میزان سطح توانایی و مهارت نیروی انسانی  .باشدمی هدف سازمانی

ها شود، زیرا اگر سازمانمی هاوری در سازمانباعث ایجاد نوسانات بهره

بهترین فناوری و بیشترین سرمایه را در اختیار داشته باشند اما فاقد 

 .[1] یزه باشند به هدف خود نخواهند رسیدنیروی انسانی مولد و با انگ

مند و هدفمند دانش را کاربرد نظام ( مدیریت 2550)  رام دان

ملموس و ناملموس  یهای دانشمعیارهایی جهت هدایت و کنترل دارایی

سازمان با هدف استفاده از دانش موجود در داخل و خارج سازمان جهت 

 مدیریت عنوان کرده است. خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، ابداع و بهبود

 و دانش توزیع دانش، یارایه دانش، ارزشیابی دانش، خلق شامل دانش

 خلق، فرایند دانش، مدیریت ،(2551) بت نظر از .[8] دانش است کاربرد

 فور بونهمچنین  .[3] باشددانش می کاربرد و توزیع و ارائه تأیید،

 هاساخت زیر ها،رویه از یامجموعه عنوان به را دانش مدیریت ،(2551)

 بکارگیری و تسهیم خلق، جهت در که داندمدیریتی می و فنی ابزارها و

 .[15] اندطراحی شده سازمان بیرون و درون در دانش و اطالعات

 :داندمی زیر رکن چهار بر مبتنی فرایندی را دانش مدیریت هاینس

 .شودمی مربوط)بودن نهفته یا آشکار)دانش نوع به که: محتوا

 .دانش استخراج جهت هاییمهارت به دستیابی: مهارت

 .موجود هایدانش سازماندهی :سازماندهی

 .[1] باشد اطالعات و دانش توزیع مشوق باید هاسازمان فرهنگ :فرهنگ

 سازمانی و فردی حوسط درتواند می یك سازمان در دانش مدیریت منافع

 که دهدامکان می کارکنان به دانش مدیریت فردی درسطح ؛باشد

 در شدن سهیم و دیگران با همکاری ازطریق را خود تجربیات و هامهارت

 در .یابند دست ایهحرف رشد به تا دهند ارتقاء یادگیری و آنها دانش

به  یك سازمان برای عمده منفعت چهار دانش مدیریت سازمانی، سطح

 وری،بهره کارایی، ازطریق سازمان عملکرد ارتقای که شامل: دارد؛ همراه

 یك امتیاز منزله به را دانش مدیریت هاسازمان لذا .نوآوری و کیفیت

 محیط که با توجه به این نکته .[11] ورندآمی حساب به رقابتی

 باشد، لذافراوان می تحوالت با و همراه کامالً رقابتی امروزی سازمانهای

 در کارکنان کنترل برای چندانی فرصت مدیران چنین شرایطی در

 شناسایی صرف را خود و انرژی وقت بیشترین باید و نداشته اختیار

 به را روزمره خود وظایف سایر و کنند سازمان داخلی و خارجی محیط

 از خوبی به توانندمی زمانی کارکناناز طرفی  .بگذارند کارکنان عهده

 برخوردار الزم توانایی و دانش مهارت، از که محوله برآیند وظایف عهده

 است که یاین در شرایط .خوبی بشناسند به را سازمان اهداف و نیز بوده

 و شودنمی بهینه کارکنان استفاده هایتوانایی از هاسازمان اغلب در

از  یکی همواره و گیرند کار به را آنان بالقوه ظرفیت نیستند قادر مدیران

 سیستم گوناگون هایبخش هایفعالیت که است این اصلی هایچالش

 توانمندی امروز، پرتحول دنیای در بتوانند که کنند طراحی ای گونه به را

 سازمان، یك کارکنان توانمندسازی به منظور. دهند را افزایش کارکنان

 توسعه شایستگی افراد برای کشف را برای هاییشیوه بایستمی

جهت  ذیصالح افراد برای فرصت رساندنحداکثر  به توانمندیشان و

 .نمود ایجاد سازمان کاری هایجنبه تمام در اثرگذاری

 اهداف با را فردی هایهدف که ابزاری است توانمندسازی واقع در

و  سازمان پیشرفت کند کهمی ایجاد را باور این و کرده سو هم سازمانی

 و خود به توانمند کارکنان ،داشت خواهد همراه به را کارکنان منافع

 با .کنندمی هدفمند را شغل خود و زندگی .رسانندمی نفع شانسازمان

 بکار را خود افکار و ابداعات و افتخار، بهترین مالکیت هیجان، احساس،

 منافع بر سازمان را منافع کنند ومی کار مسئولیت احساس با .گیرندمی

 افراد درونی نیروی کردن سازی فرایند آزادتوانمند دهند.می ترجیح خود

 معنای به استراتژی این .است انگیز شگفت هایدستاورد کسب برای

 احساس تا کنیم کمك افراد به که معنا بدین است؛ بخشیدن قدرت

 چیره خود درماندگی یا ناتوانی بر بخشند، بهبود را خود نفس به اعتماد

 آنان درونی های انگیزه و ایجاد فعالیت شوق و شور افراد در نیز و شوند

 یکی عنوان به توانمندسازی .[12] کنیم بسیج وظیفه دادن انجام برای را

 تحوالت اخیر، زمینه ساز دهه چند در انسانی منابع توسعه رویکردهای از

در این  است. شده کارکنان کاری هایفعالیت اجرای در فراوانی و مثبت

انسانی  نیروی از مناسب برداریبهره جز یاچاره هاسازمان شرایط،

 سازمان در تعادل کننده ایجاد عامل تنها اساس این بر ندارند. 

 درمورد دیدگاه دو .[19] بود کارکنان خواهد توانمندسازی

 شامل توانمندسازی اول، دیدگاه در :دارد وجود توانمندسازی

 قدرت منابع در کارکنان سهیم کردن برای سازمان که هایی استفعالیت

برای  شرایطی فراهم ساختن بعد، در این دهد.می انجام هاگیریتصمیم و

 از دوم، توانمندسازی دیدگاه .است ظرنمد کارکنان، شدن قدرتمندتر

 بتوانند که افراد در درونی حس یك ایجاد یعنی است؛ شناختیروان منظر

 بنابراین، .کنند گیریتصمیم خود کاری فرایند در به طور مستقل،

 ساختاری توانمندسازی کرد؛ به توانمندسازی توجه منظر دو از میتوان

 ساختاری، توانمندسازی از منظور .[12] شناختی روان توانمندسازی و

 افراد از جو، به نسبت هاآنجاکه ادراک از است. توانمندسازی جو همان

 تیم اعضای سوی از ساختاری، توانمندسازی میرود انتظار میگیرد، نشئت

 انگیزه ایجاد فرآیند  روانشناختی، توانمندسازی .[10] شود ادراک کاری

 انتقال جهت الزم بستر ایجاد محیط، سازی طریق آماده از درونی

 است یشترب( انرژی( توانایی در نهایت و بیشتر اثربخشی خود احساس

[11]. 

به انجام  1332 در سال میشرا و اسپریترز توسط تجربی مطالعات

داری در احساس معنی -1عامل پنج گردید عنوان ه در آنکرسید 

احساس داشتن حق  -9احساس شایستگی در شغل  -2 شغل

 ،احساس مشارکت با دیگران -0احساس مؤثر بودن  -2 انتخاب

الولر  و باون .[11] باشندمی مؤثر آمیز موفقیت سازیتوانمند روی

 چهار در سازمان مقدم خط کارکنان شدن سهیم را توانمندسازی

 به توجه با .[18] دانندمی قدرت و پاداش دانش، اطالعات، عنصر

 به منجر که عواملی از یکی که شودمی مشاهده تعریف این

 آوری جمع با این. بنابراست دانش ، شودمی کارکنان سازیتوانمند

 دانش مدیریت .ساخت توانمند را افراد توانمی آن مدیریت و دانش

 ساختارها، تشکیل مفهوم به توانمندسازی، راهبرد یك عنوان به

 افزایش .دهدمی افزایش را ها تیم و افراد جدید صالحیت ،فرایندها

 از طرفی و شده توانمندسازی باعث ،موثر مدیریت و دانش

 هنتیج در ،دهدش میایرا افز یادگیری برای تمایل توانمندسازی،

 و شرایط با سازگاری برای سازمان هایتوانایی تعاملی، فرایند این

 بیست قرن در رقابت برای از طرفی .یابدمی افزایش محیطی تحوالت

 بلکه یادگیرنده، فقط نه که دارند سازمانی بنای به نیاز رهبران یکم و

تحقیقاتی مشابه در زمینه رابطه مدیریت  .[13] باشد نیز یاددهنده
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دانش با  ابعاد توانمند سازی کارکنان انجام شده است که برخی از 

 شود:آنها در زیر اشاره می

( نشان داد که مدیریت دانش 2511)ش و همکاران وال ابونتایج تحقیق 

و سیستم اطالعاتی بطور مثبت و معناداری بر توانمندسازی کارکنان 

تاثیر می گذارد و تاثیر ثانویه بر عملکرد کارکنان دارد. با این حال 

مدیریت دانش و سیستم اطالعاتی هیچکدام بطور مستقیم باعث ارتباط 

 ی کارکنان میانجید. توانمندسازنبا عملکرد کارکنان نمی شومثبت 

مثبت و معناداری در ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان و 

 .[25] ارتباط بین سیستم اطالعاتی و عملکرد کارکنان می باشد

بررسی رابطه بین  "( در تحقیقی با عنوان2511هاشمی و رونپیکار )

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در شرکت نفت خلیج ملی)مطالعه 

پرداختند. نتایج نشان می  "موردی: شرکت های خدمات پساب نفت(

دهد که بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی رابطه معنی داری وجود 

 .[21] رددا

بررسی رابطه مدیریت دانش " بهدر تحقیقی ( 1931)قالوندی و اشرفی 

 حاصل نتایجپرداختند.  "سازی در کارکنان دانشگاه ارومیهو توانمندی

سازی که بین مولفه های مدیریت دانش و ابعاد توانمند دهدنشان می

معناداری وجود دارد. همچنین ابعاد مدیریت  کارکنان رابطه مثبت و

بینی  پیش سازی کارکنان رادار ابعاد توانمندتواند بصورت معنادانش می

 .[22] کند

 دانش مدیریت" ( با عنوان1930شیخ اسماعیلی) و حسنی تحقیق نتایج

که ارتباط  داد نشان "عالی مؤسسات آموزش کارکنان توانمندسازی و

 وجود کارکنان توانمندسازی و دانش مدیریت بین  معناداری و مثبت

مؤسسات  کارکنان توانمندی های جنبه دانش، مدیریت و نیز دارد

 .[29] کندمی بینی پیش را عالی آموزش

 مدیریت نقش "عنوان با (1932) پیری و حسینی شاه تحقیق نتایج

استان  پرورش و کل آموزش اداره کارکنان توانمندسازی در دانش

 مثبتی بین و دارمعنی که ارتباط داد نشان "یغرب آذربایجان

 .[22] دارد وجود دانش مدیریت و توانمندسازی کارکنان

 کارکنان آیا" را تحت عنوان ( تحقیقی2512رزیس )گکو سیا چو وآ

و به این نتیجه دست  ندنجام دادا ،کنندمی جذب را دانش توانمند،

 جذب ظرفیت روی قوی سازی تأثیرهر چهار بعد توانمند که ندیافت

 به خود پژوهش ( در1930) آدابی و اسفندیاری .[20] دانش دارد

 روانشناختی منابع سازیتوانمند و دانش مدیریت بین رابطه بررسی"

نشان  حاصل از این پژوهش پرداختند. نتایج "تهران شهرداری در انسانی

 ثبت دانش، ایجاد هایمؤلفه دانش، مدیریت هایمؤلفه میاندهد می

 توانمندسازی متغیر بر را تأثیر بیشترین دانش انتشار و دانش

در پژوهشی  (1939)دارابی و امامی  .[21] باشندمی دارا روانشناختی

سازی کارکنان توانمند و دانش مدیریت بین رابطه بررسی" تحت عنوان

 اند که بینبه این نتیجه دست یافته "مدارس متوسطه کرمانشاه در

 داری وجود داردکارکنان رابطه معنی توانمندسازی دانش و مدیریت

 رابطه"( در پایان نامه خود 1932فرد ) حاجیان آرمانهمچنین  .[21]

مورد  را "قوامین بانك کارکنان سازیتوانمند و دانش مدیریت بین

 چند رگرسیون روش از حاصل نتایج هاییافته .بررسی قرار داده است

 تأیید و توانمندسازی دانش و مدیریت هایمولفه تمامی تأیید از متغیره

بین  رابطه وجود معنای به این دارد که حکایت پژوهش، اصلی سوال

( 1932) نژادنور مدهوشی و .[28] است توانمندسازی و دانش مدیریت

های مدیریت دانش سازیتاثیر توانمند"در تحقیق خود تحت عنوان 

ه به این نتیج "متوسط کوچك و هایدی کارکنان شرکتنبرروی توانم

ی سسازی کارکنان تاثیر اسادنمدست یافتند که مدیریت دانش بر توان

 تأثیر بررسی" به پژوهشی در (1932) سپهوند رضا .[23] دارد

 چابکی و کارکنان سازیتوانمند بر دانش مدیریت هایاستراتژی

 هایاستراتژی بین که داد نشان تحقیق . نتایجه استپرداخت "سازمان

 سطح با سازمان چابکی و کارکنان سازیتوانمند و دانش مدیریت

 .[95] دارد وجودمعناداری  و مثبت رابطه 30/5اطمینان

سازی توانمند ابعاد بررسی رابطه مدیریت دانش وهدف این پژوهش 

ا ب .باشدمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه آموزش کارکنان

ها با محیط پویا و ناآرامی روبرو هستند و نیز توجه به اینکه دانشگاه

مدیریت دانش  ،پیش رو دارندرا آوری فراوانی تحوالت علمی و فن

مل عسازی کارکنان تسهیل کننده در توانمندعامل تواند به عنوان می

ر دجایگاه خود را ، قوت بتوانند با شناخت نقاط ضعف و تا آنها نماید

همچنین با تحلیل درست شرایط به مقابله با  .مستحکم نمایندسازمان 

تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است تهدیدها برآیند. 

کارکنان حوزه آموزش  توانمندسازیو ابعاد  مدیریت دانشکه آیا بین 

 ای وجود دارد؟در دانشگاه علوم پزشکی مازندران رابطه
 

 
 XXX :2تصویر 

 کارروش 

 کاربردی هدف حیث از و همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش روش

دانشگاه علوم  حوزه آموزشکارکنان  کلیهجامعه آماری آن  .باشدمی

باشد که بر اساس نفر می 115به تعداد  1931پزشکی مازندران در سال 

نفری از بین آنها بصورت تصادفی  81ای جدول کرجسی و مورگان نمونه

برای سنجش متغیرها از دو نوع پرسش نامه . ساده انتخاب شده است

 ها مولفه که سوال 22با  (2559دانش شرون الوسن)استاندارد مدیریت 

، انتشار )دانش آفرینی، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش

استاندارد  سشنامهرپنیز  و سنجیدمی ادانش، بکارگیری دانش( ر

 هایمولفه سوال که 10با  میشراو  اسپریتزر روانشناختی یزتوانمندسا

را ) و اعتماد بودن دارمعنی ،تاثیرگذاری ،خودمختاری ،شایستگی(

در هر دو پرسش نامه از طیف پنج  سنجد استفاده شده است.می

 هانامه روایی پرسش تعیین جهتای لیکرت استفاده شده است. درجه

همچنین در پژوهش  .ه استشد استفاده محتوایی و صوری روایی از

( جهت افزایش روایی پرسشنامه 1983) همکاران تیمورنژاد و

شفاهی اساتید  کتبی و از نقطه نظرات روانشناختی توانمندسازی
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دارایی با توجه به  وزارت اقتصاد و کارشناسان متخصص این رشته و

 همچنین .[91] کم بر سازمان استفاده گردیده استشرایط و ضوابط حا

مدیریت دانش ( روایی پرسشنامه 1932) و همکارانپور سلطانی حسین 

ریزی رشته را با استفاده از نظرات اصالحی اساتید مدیریت و برنامه

 پایایی از طرفی .[92] تربیت بدنی مورد بررسی و تایید قرار دادند

 89/5و 13/5اساس آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با  بر هاپرسشنامه

 های حاصلتحقیق نیز داده هایتحلیل فرضیهباشد. جهت تجزیه و می

در دو سطح آمار  SPSS 16 افزار آماریها با استفاده از نرماز پرسشنامه

 همورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت( توصیفی و آمار استنباطی )اسپیرمن

 .است

 هایافته

آنها جمع  تمامی ،بین کارکنانتوزیع شده  پرسشنامه 81از مجموع 

پاسخ  %11 نتایج نشان داد. ه استتحلیل قرا گرفت تجزیه و مورد آوری و

سطح کارشناسی دارای باشد. همچنین زن می %93دهندگان مرد و 

سال و از  25تا  15 بوده و از لحاظ سابقه کاری گروه کمیت  نبیشتری

را دارا دهندگان بیشترین پاسخ سال  90تا  91طبقه نظر سن هم 

 .(1 جدول)باشندمی

 

 دهندگانها برحسب ویژگی های شخصی پاسختوصیف داده: 2 جدول

 درصد فراوانی تعداد طبقه ها

   جنس

 %11 09 مرد

 %93 99 زن

   سن

 %25 11 سال 95تا  25

 %21 29 سال90تا 91

 %23 20 سال 25تا 91

 %22 21 سال 25باالی

   تحصیالت

 %10 19 کاردانی

 %90 95 کارشناسی

 %22 91 کارشناسی ارشد

 %8 1 دکترا

   سابقه کاری

 %29 25 سال15زیر 

 %09 20 سال25تا 15

 %22 21 سال95تا21

 

، نتیجه آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون اسپیرمن ارائه 2جدول در 

 سازیابعاد توانمندشده است. در بررسی رابطه بین مدیریت دانش و 

است  50/5محاسبه شده کمتر از  Sigو با توجه به اینکه  کارکنان

(50/5>sig لذا فرضیه اصلی و ،)ی فرعی مورد تائید قرار هاتمامی فرض

 ارکنانسازی کابعاد توانمندگیرد، بدین معنی که بین مدیریت دانش و می

 .(2جدول )داری وجود داردرابطه معنا

 بحث

 بحث یکی از ما کشور در کارکنانسازی توانمنددانش و  مدیریت

 پرداخته بدان اداری و علمی جامعه در که است مباحثی انگیزترین

 مقوله این از پیچیده و گوناگون که تعاریف است این شود. واقعیتمی

 وجود به آن تمام جنبه های از مشترکی درک کمتر تا است شده موجب

ها ل مهم در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانمیکی از عوا .آید

واند تمی ها با داشتن افراد توانمندسازمان سازی کارکنان است.توانمند

 که ییهاهرچند سازمان ،مدیریت دانش را به خوبی با اجرا در بیاورند

مهارت  بیشتر به سمت فرایندهای مدیریت دانش حرکت کنند و

 .شوندمی خود نیزکارکنان را افزایش دهند باعث توانمندی کارکنان 

 

 کارکنانابعاد توانمند سازی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و : 1جدول 

 نتیجه آزمون مدیریت دانش مالک متغیر

  معناداری ضریب همبستگی 

 تایید 5551/5 085/5 توانمند سازی

    توانمند سازیابعاد 

 تایید 5551/5 905/5 شایستگی

 تایید 5551/5 281/5 خودمختاری

 تایید 5522/5 250/5 تاثیرگذاری

 تایید 5551/5 018/5 معنی دار بودن

 تایید 5590/5 921/5 اعتماد

 

 منابع کارگیری به و مهم هایدفرآین از ایمجموعه با دانش مدیریت

 ها،محدودیت و بهبود شناسایی در سعی سازمان در دانش استراتژیك

 ایجاد با که این مگر شد نخواهد میسر امر این و دارد هاچالش و هافرصت

 کارکنان اطالعات از ،انگیزه ایجاد و نوآوری به تشویق مشارکتی، فضایی

در بررسی فرضیات تحقیق  .بندیا دست دانش تولید به یسازمان درون

لت در حا سازی کارکنانتوانمند مدیریت دانش ومالحظه گردید که بین 

(، 2511ابو الوش ) تحقیقات کلی رابطه معنادار وجود دارد که با

شیخ  و حسنی، (1930) آدابی و اسفندیاری، (1931و اشرفی ) قالوندی

و  (2512اسیا چو )، (1932) پیری و حسینی شاه ،(1930اسماعیلی)

همه آنها بر وجود رابطه   .همخوانی دارد (1939دارابی و امامی ) نیز

کارکنان تاکید دارند. همچنین نتایج  سازیتوانمندمدیریت دانش و بین 

 بدست آمده از تحلیل آماری تحقیق بیانگر این مطلب است که بین

رابطه معناداری  سازی کارکنانتوانمندهای تمام مولفه مدیریت دانش با

 ،شایستگیوجود دارد. به عبارتی دیگر در این پژوهش، نقش ابعاد 

به گونه ای بوده  اعتماد و معنی دار بودن، تاثیرگذاری، خودمختاری

سازی توانمندمدیریت دانش و است که منجر به رابطه معنادار بین 

مدیریت دانش در تالش است تا با تولید و است. کارکنان گردیده 

های هر سازمان یك مزیت رقابتی و ظرفیت هامهارت نگهداری دانش، از

 بسازد.

 گیرینتیجه

 هاسازمان و مؤسسات برای راهبردی،نیاز  عنوان یك به دانش مدیریت

هاست و نیز سازمان بلندمدت در هایبرتری کننده تضمین و بوده مطرح

ها برای تصرف دارایی های فکری کارکنان خود، از آن بهره سازمان

 انگیزه شود ها پیشنهاد میمدیران سازمان بدین منظور بهبرند. می

 دارا را کار انجام کافی در تبحر هاآن تا کنند ایجاد کارکنان در را مناسب

سانند و نیز بین کار فرد بر پایان موفقیت به با را کارشان بتوانند شده و

 است قرار همچنین اگر .پیوند الزم را ایجاد کنند آن اثرات و و نتایج

 آورند، عمل به تمجید آنان از باید ، مدیرانکنند توانمندی احساس افراد

آنان  از تربیش عمل آزادی با و بپذیرند را هاآن تشویق کنند، را آنان

امه برن ،کنند. مدیران سازمان باید در جهت توانمندی کارکنان پشتیبانی

کنند دارای فعالیت صورت دهند تا کارکنان احساس را ریزی مناسب 
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را ایجاد  محیطیهمچنین  برای سازمان موثرند. دار بوده ومعنیشغلی 

 آن نیازمنداین امر  ،کنندی توانمند احساس آن در کنند تا کارکنان

 که بدانند .دشون هدایت روشن و جامع ،اصلی فکر یك با آنان که است

 توانندمی چگونه ،سازمان آن افراد عنوان به آنان و رودمی کجا به سازمان

 آن سهیم باشند.  در

در  آموزشی هایو کارگاه هادوره برگزاریمدیران دانشگاه باید از طریق 

سازمان  در دانش مدیریت برای الزم هایساخت زیر فراهم آوردن جهت

 حیات و بقا حفظ و محیطی عوامل از و آگاهی دانش کسب و نیز بمنظور

 کارگیری به در دانش سازمان کوشش بعمل آورند. از آنجایی که ارزش

توانمندی  ایجاد دانش به کارگیری برجسته مظاهر از و یکی است آن

 توانمندی ابعاد تحقق راستای در ریزیتوجه به برنامه ،ستا سازمانی

هر چه  .شودمی مدیریت دانش فرایندهای تقویت باعث سازمانی،

فزایش ان نیز اکنسازی دانش بیشتر تقویت شود توانمندی کارتوانمند

د مور زمانی که دانش در بین کارکنان تسهیم نشود و .پیدا میکند

کارکنان  توانمندی تواند بطور مستقیم بر رفتار واستفاده قرار نگیرد نمی

 و ذخیره اطالعاتی پایگاه در را دانش باید دانشگاه مدیران .تاثیر بگذارد

 این به سرعت به نیاز درمواقع بتوانند سازمان افراد تا ندآورددر رمز به

 به بتوانند  سازمانی تغییرات هنگام در و نمایند پیدا دسترسی اطالعات

ضعیف  الزم را بعمل آورند و در نهایت استفاده موجود اطالعات از سرعت

های مدیریت دانش باعث ضعیف شدن توانمندی کارکنان بودن متغیر

هر قدر مدیریت دانش در سازمان گسترش یابد کارکنان  .شودمی

لوم عمدیران دانشگاه  آورند.شایستگی بیشتری بدست می توانمندی و

 .مورد مطالعه قرار دهندمدیریت دانش را اجزای مختلف باید پزشکی 

را زی ،ریزی نمایندو برای آن برنامه جدی تلقی کردهمدیریت دانش را 

باعث افزایش توانمندی  کارا از مدیریت دانش بکارگیری مناسب و

های موثر وکار در کارکنان و پیشرفت سازمان بعنوان یکی از سازمان

العه یکی از معدود مطالعاتی است که مدیریت این مط جامعه خواهد شد.

دانش را با توانمند سازی کارکنان حوزه آموزش مورد بررسی قرار داده 

 با این وجود، این مطالعه فقط در دانشگاه علوم پزشکی مازندران .است

 قابل ها دانشگاه به سایر آن نتایج است ممکن رو این است. از شده انجام

 نباشد. تعمیم

 پاسگزاریس

از کارکنان واحد آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران که در تکمیل 

 د.آیاند، قدردانی به عمل میهای این تحقیق همکاری نمودهپرسشنامه

 اخالقی تأییدیه

دانشگاه علوم پزشکی  مسئولین هماهنگی با پژوهش این پرسشنامه

 در و بوده نام بدون پرسشنامه ها این گردید. اجرا و توزیع مازندران

 .نبوده است میان در اجباری هیچ آن تکمیل

 منافع تعارض

 .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین

 مالی منابع

 مصرف و تهیه پژوهش محققین توسط تماما پژوهش این مالی منبع

 .است شده
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