چکیده
هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگسازمانی با نقش
میانجی توانمندسازی کارکنان آموزشوپرورش شهرستان اندیمشک میباشد .این پژوهش
ازنظر هدف از زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی -همبستگی و ازنظر
جمعآوری اطالعات ،پیمایشی)میدانی (میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران و
معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدائی ،دوره متوسط اول ،دوره متوسطه دوم در
شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی  1398-1399تشکیل میدهند که تعداد آنها  196نفر
میباشد .بر این اساس از بین جامعه آماری تعداد  130نفر از مدیران و معاونین مدرسه از طریق
روش نمونهگیر ی طبقها ی متناسب با استفاده از جدول مرگان –گرجسی انتخاب شد که از این
تعداد درنهایت  110پرسشنامه جمعآور ی و قابلیت تحلیل نهایی داشت .بهمنظور جمعآوری
دادهها سه پرسشنامه استانداردشده تهیه شد .روایی پرسشنامهها به دلیل استاندارد بودن
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آنها مورد تائید نهایی قرار گرفت .همچنین در مورد پایائی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه
گیری آلفای کرون باخ محاسبه شد که پرسشنامه مدیریت دانش با ضریب آلفای کرون باخ ،0/74
پرسشنامه استانداردشده فرهنگسازمانی رابینز با ضریب  0/88و پرسشنامه استانداردشده
توانمندسازی اسپریتزر با ضری ب  0/78مشخص گردید .یافتههای حاصل از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف تک نمونهای جهت بررسی نرمال بودن نمرات مقیاسهای متغیرهای
اصلی پژوهش و (تحلیل مسیر) جهت تعیین رابطه علّی مستقیم بین متغیرها و همچنین ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره که با کمک نرمافزارهای AMOS18و  SPSS23مورد
تحلیل قرار گرفت و درنهایت نتایج نشان داد که بین مؤلفههای مدیریت دانش و فرهنگسازمانی
و مدیریت دانش با توانمندسازی و فرهنگسازمان ی با مدیریت دانش رابطه مستقیم و معنیدار ی
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وجود دارد و بین مدیری ت دانش و فرهنگسازمان ی با نقش میانجیگری توانمندسازی رابطه
غیرمستقیم و معنیداری وجود دارد .

کلید واژه:
مدیریت دانش ،فرهنگسازمانی ،توانمندسازی کارکنان ،آموزشوپرورش

مقدمه
امروزه به طور مداوم ،محیط کسب و کار تغییر می یابد و هر روز آشکار می شود که مدیریت دانش
و همچنین نوآوری ،پیش نیازهای الزم برای برخورد با تغییرات سریع جهانی است(گرازیل دیکل و
لوییز دیموال  .) 2016 ،1روندپیشرفت شتابزده علم ،دانش را به عنوان یک میدان مستقل در اقتصاد و
خصوصاً در مراکز آموزشی به وجود آورد(هنرپور و همکاران .)2017 ،درجهان امروز دانش کلید
دارایی های سازمان برای تولید و حفظ برتری های بلند مدت در عرصه های رقابتی محسوب می
شود (کومار و جین  2013، 2؛ میشل و جیمز  .)2014 ،3در سالهای اخیر سازمانهای تجاری و جوامع
علمی و مراکز آموزشی هر دو بر این عقیده اند که سازمانها با قدرت دانش می توانند برتری های
بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند(ربیعی و معالی .)1393 ،در این میان دانشگاهها و
مراگز آموزشی و پژوهشی با توجه به فلسفه وجودی و مأموریتشان بیشترین سهم را در تولید و
اشاعه دانش دارند(سید زاده .)1389 ،مطالعات بسیاری وجود دارد که به اهمیت نقش دانش در
سازمان پرداخته اند و عالوه بر توجه به نقش مدیریت در سازمان به نتایج مسائلی همچون نوآوری،
خالقیت و یادگیری سازمانی نیز توجه بسیاری می شود(آدامز و گراهام 2017 ،4؛ بریکس 2017 ،5؛ لی
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یونگ و همکاران 2012 ،6؛ ویال ،کابرر و پاویا 2015 ،7؛ ابوبکر و همکاران  .) 2017 ،8به عبارتی سازمانها باید هدف اصلی خود را افزایش ظرفیت دانشی
افراد و افزایش دانش سازمانی بدانند(دی جسوس و همکاران  .)2019 ،9روسی  ) 2010( 10معتقد است مراکز آموزشی در موج سوم یا ماموریت سوم
خود قرار گرفته اند .این اصطالح به نقش مراکز اشاعه علم در توسعه و پیشرفت اقتصاد در کنار دو نقش سنتی آنها یعنی آموزش و پژوهش اشاره
دارد(روسی .)2010 ،موسسات آموزشی برای سا زگاری و انطباق با محیط در حال تغییر بیرونی ،باید نوآور باشند(چو ،لینگ و هو  .)2012 ،11همانطور
که خدمات الکترونیک گسترش می یابد موانع شفاف سازی و دستیابی به اطالعات نیز کم رنگ می شود ،در حالی که دانش موضوعی است که بیشتر
نمایان می گردد( گوری  .)2013 ،12مدیریت د انش مفهومی میان رشته ایست و تأکید آن بر دانش ،آن را از سایر رویکردهای مدیریت متمایز می کند .در
واقع بایستی گفت این دو مفهوم یعنی مدیریت و دانش از هم جدا نیستند و به منظور افزایش قابلیتهای سازمانی و همچنین ایجاد مزید رقابتی سازمانها
در کنار یکدیگر و مکمل هم قرار می گیرند(تیم ورلی  .)2017 ،13نویسندگان و صاحبنظران مدیریت دانش ،از دیدگاه های گوناگون ،به تعریف مدیریت
دانش پرداختهاند ،ازجمله رابیتز  :)2001(14مدیریت دانش ،شامل همه روش هایی است که سازمان ،دارایی های دانشی خود را اداره می کند که شامل
چگونگی جمع آوری ،ذخیره سازی ،انتقال ،بکارگیری ،به روز سازی و ایجاد دانش است .المب  ) 2011( 15معتقد بود مدیریت دانش به عنوان یک رشته
هدفمند برای ایجاد ارزشهای سازمانی و اجتماعی و یک رویکرد گسترده و یکپارچه و چند رشته ای است(المب .)2011 ،به طور کلی مدیریت دانش،
پیش شرطی برای حل مشکالت پیچیده درحال ظهور در سازمانها است (خان شریفان و سلیمان پور .)1393 ،همچنین همانطوری که الکردی ،الهداده و
الدبی  ،) 2020( 16معتقدند ،مدیریت دانش بسیار متأثر از جو سازمانی است ،بنابراین انتشار دانش که یکی از مهمترین عملکرد های مدیریت دانش است
متأثر از جو سازمانی مراکز آموزشی خصوصاً دانشگاه ها می باشد (الکردی ،الهداده و الدبی .) 2020 ،در مقابل تعدادی از محققان معتقدند که احتکار
دانش همچنان در سازمانهای آموزشی به عنوان یک چالش محسوب می گردد (چنگ ،هو ،و الو  ،2009 ،17فولوود و راولی و دلبریدج  2013 ،18؛ چاربند و
جعفری نویمی پور  2018 ،19؛ فوزی و همکاران .)2019 ، 20
یکی دیگر از مفاهیمی که طی دهه های اخیر همانند مدیریت دانش به شدت در تفکر مدیریتی نفوذ داشته ،فرهنگ سازمانی است .سـازمان هـا هـمچون
جوامع ،دارای فرهنگ مربوط به خو د هستند که باعث تمایز آنها می شود .دهة هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روی مسئله فرهنگ سازمانی به
شمارآورد  .در بین رشته های علمی مختلف بر روی فرهنگ سازمانی توافق نظری وجود نـدارد؛ بـا ایـن وجود ،از دیدگاه سازمانی ،فرهنگ را به عنوان
یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده اند که موجبات پایداری سـازمان را فـراهم می کند (کورت و چرمک  ، 2007،21ص .)647فرهنگ سازمانی عبارت است از
مجموعه ای از ارزشها  ،نمادها  ،شعائر و الگو های رفتاری که عالوه بر تعیین رفتار کارکنان  ،نقش به سزایی در شکل دهی هویت سازمان دارد.
فرهنگ به اعضای سا زمان نیز هویت داده و باعث افزایش تعهد گروهی و استحکام سیستم اجتماعی آنان می گردد .اجماع عمومی بر این مسئله وجود
دارد که فرهنگ سازمانی نوعی فلسفه مدیریتی بوده و روشی برای مدیریت سازمان ها جهت ارتقاء عملکرد و اثربخشی کلی آنها ایجاد می نماید.
همچنین در محیط ر قابتی معاصر فرهنگ سازمانی به عنوان یک ابزار قوی برای سنجیدن کارکردهای سازمانی به شمار می رود .از طرفی به سبب
ماهیت پیچیده فرهنگ سازمانی ،چارچوب و مدل یکسانی برای بررسی و شناسایی آن وجود ندارد .با این حال یکی از جدیدترین مدل ها ،مدل فرهنگ
سازمانی از منظر استیفن رابینز  22است(میرزایی .)1395 ،فرهنگ سازمانی ،بخاطر اثربخشی و تأثیرات چشم گیری که بر سازمان هـا دارد ،توجه زیادی
را به خود اختصاص داده است .در سال های اخیر این توجه به سیستم های آموزشی نیز سرایت کرده است .از میان عناصر مختلف تشکیل دهنده ی
سیستم های آموزشی در حوزه آموزش و پرورش و در مدارس ،معلمان به عنوان هسته ی مرکزی و مجریان حقیقـی دستگاه تعلیم وتربیت مطرح اند و
تأثیر رفتارهای آنان بر جامعه به اندازه ای زیاد است که می توان گفت سـعادت مملکـت در دست آن ها است .از طرفی تحوالتی که امروزه در عرصه
های مختلف وجود دارد ،زمینه توجه به فرهنـگ سـازمانی را مطرح کرده است ،زیرا فرهنگ سازمانی بر جنبه های مختلف مدیریت ازجمله مدیریت
دانش اثری پر رنگ دارد.
ویرساک  )2010(23معتقد اسـت کـه سـازمان هـا قبـل از اقـدامات دانـشی ،بایـستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند .فرهنگ سازمانی
به عنوان یک عامـل اصلی در صحنه مدیریت دانش مطرح می باشد .قابلیت و توانـایی اسـتفاده از اطالعـات و تکنولوژی وقابلیت نوآوری درمدیریت
وفرایندها به نوبه خود متکی بر توانایی یادگیری نهفته درون سازمان است .مدیریت دانش درون یک سازمان باید قادر ب اشد که فعالیتهای کاری و
یادگیری افراد را باهم هماهنگ سازد و نیز باید دربر گیرنده محرکها و انگیزه های کافی باشد تا بتوانند همه اعضا را جـذب نمـوده و آنها را درگیر
فعالیت های درون سازمانی نماید (ویروساک ،2010،ص.)4
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مارکو و آرت  )2009(24معتقدند که خلق وانتقال مؤثر دانش مستلزم وجود ساختار خاصی در سازمان است .ساختاردرونی سازمان می تواند مشوق یا
مـانع مـدیریت دانـش باشد .انتقال و خلق دانش مستلزم وجود فرهنگ سازمانی است که درآن افرادو گروههـا تمایل داشته باشند با یکدیگرهمکاری
نموده و در راستای منافع متقابلی که دارند ،دانش خودرا با یکدیگرمنتقل نمایند(مارکو وآرت ،2009،ص .)24داونپورت و پروسات  ،)2009(25اعتقاد دارند
که مدیریت دانش در سـازمانهای پیـشرو به ایجاد فرهنگ اشتراک دانش میان کارکنان کمک می کنـد و بـا تبـدیل سـرمایه هـای انسانی به دارایی های
فکری سازمان یافته برای سازمان ایجاد ارزش می کنـد (دانپـورت و پروسات،2009 ،ص .)12امروزه موفقیت هر سازمان در اجرای هر استراتژی از
جمله مدیریت دانـش تـا حـدود زیـادی بـه حمایـت و پشـتیبانی فرهنـگ سـازمانی از آن استراتژی بستگی دارد .درواقع فرهنـگ سازمان بخش پیچیده
ای از ارزشها و عقاید کارکنان را شامل می شود؛ این ارزشها بر نحوه ی نگرش و نهایتا رفتـار افـراد در محیط کاری مؤثر خواهد بود .تنها با بررسی
تغییر و ایجـا د یـک فرهنـگ سـازمانی مناسـب و انعطـاف پـذیر اسـت کـه میتوان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت
دانایی به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت از این رو سازمان ها باید محیطی برای اشتراک ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضا به وجود آورنـد و
افراد را در جهـت بـا مفهوم کردن تعامالتشان آموزش دهند( .نوناکا  ،1995 ،26ص .)123تالش سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور در
صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که اوالً ویژگی های فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان ها وجود داشته باشد ،دوماً از
فنآوریهای اجتماعی در جهت تغییرات در مدیریت دانش خود در سازمان استفاده کرد (نیسارا ،پرابهاکارب ،استراکووا .)2019 ،27
در عصر حاضر عالوه بر اهمیت مسئله مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و ارتباط این دو بایکدیگر در مراکز حساس و مهمی همچون آموزش و
پرورش ،بایستی به مسئله مهم بقا و حیات سازمانها ،که همانا کیفیت توانمندی نیروی انسانی  28است ،توجه ویژه ای داشت .به عبارت دیگر اهمیت منابع
انسانی به مراتب از فناوری های جدید ،منابع مالی و مادی بیشتر است .توانمندی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل ،به معنی
آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصتها برای شکوفایی استعدادها ،توانایی ها و شایستگیهای افراد نسبت
به نقش خویش در شغل و سازمان می شود(عبدالهی .)1384 ،توانمندسازی  29با تغییر در باورها ،افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می شود .به این
معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی ال زم برای انجام وظایف را به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که آزادی عمل و
استقالل در انجام فعالیتها را دارند ،باور داشته باشند که توانایی تاثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند ،احساس کنند که اهداف شغلی معنی دار و
ارزشمندی را دنبال می کنند.
در جمع بندی توضیحات باال می توان گفت همانطوری که فرهنگ س ازمانی به عنوان یک شاخص اساسی در مدیریت دانش اثر می گذارد ،بالعکس،
فرهنگ سازمانی نیز ممکن است تحت تأثیر مدیریت دانش قرار گیرد .خرد متعارف مدیریت دانش این است که فرضیات و ارزشهای فرهنگ سازمانی
معین منجر به رفتار و پیامدهای دانشی خوب می شود .البته رابطه موجو د مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی همواره الزم و ملزوم یکدیگر بوده اند که
در این پژوهش نیز هدف محقق بررسی رابطه این دو متغییر با یکدیگر است اما به اعتقاد محقق متغییر میانجی و یا متغییر دیگری که می تواند یک نقش
میانجی و پیش بینی کننده را به جهت ایجاد ارتباط موثر تر و بهتر بین این دو متغییر به وجود بیاورد ،متغییر توانمندسازی کارکنان است .یـک محـیط
کـار توانمنـد بـا تاثیرپذیری از فرهنگ سازمانی و استفاده از مدیریت دانش ،محیطی اسـت کـه در آن گـروه هـایی از انسـان هـا بـا هـم کـار میکنند و
در انجام کارها با یکدیگر مشار کت دارند .در سازمان توانمند ،کارکنان با احساس هیجان ،مالکیت و افتخار ،بهترین ابداعات و افکار خوب را پیاده می
کنند ،با احسـاس مسـوولیت کـار مـی کننـد و منـافع سـازمان را بـر منـافع خـود تـرجیح میدهند .بر این اساس است که این انتظار شکل می گیرد تا
تمامی مؤلفه های محیطـی در قالـب فرهنگ سازمانی بتوانند توانمندی کارکنان و منـابع انسـانی یـک سـازمان مثل آموزش و پرورش را بـه ارمغـان
آورنـد(توانایی شاهرودی و مهرام .)1389 ،و از طرفی مدیریت دانش نیز میتواند به عنوان تسهیل کننده ای در توانمندسازی باشد و کیفیت نیروی
انسانی را به واسطه فرایند مدیریت دانش د ر میان کارکنان بهبود بخشد .درواقع ،یکی از عواملی که منجر به توانمندسازی روانشناختی کارکنان میگردد،
دانش است .بنابراین با جمع آوری دانش و مدیریت آن میتوان افراد را توانمند ساخت .بنابراین در تحقیق حاضر ،محقق به دنبال بررسی رابطه بین
فرایندهای مدیریت دانش ازقبیل خلق ،ذخیره و بازیابی ،انتقال و به کارگیری دانش با فرهنگ سازمانی از منظر استفن رابینز با شاخصهای نوآوری،
هویت سازمانی ،حمایت مدیریت و سیستم پاداش با توجه به نقش میانجی و تأثیر گذار توانمندسازی کارکنان از منظر شاخصهای احساس شایستگی،
احساس استقالل ،احساس موثر بودن و احساس معنی دار بودن اسپریتزر  30می باشد .دلیل استفاده محقق از شاخصهای توانمند اسپریتزر این است که
این شاخصها از تطبیق پذیری بهتر و بیشتری نسبت به سایر شاخصها و نظریه های دیگر ،در سازمانهای آموزشی برخوردار است .همچنین فرهنگ
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سازمانی رابینز 10ویژگی کلیدی برای فرهنگ سازمانی مشخص کرده است که عبارتند از :نوآوری فردی ،تحمل مخاطره ،جهت دهی ،یکپارچگی و
وحدت ،روابط مدیریت ،کنترل ،هویت ،سیستم پاداش ،تحمل تعارض ،الگوهای ارتباطات (اینکه تا چه حدی ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب رسمی
فرماندهی سطح باالی سازمان مربوط می شود( (رابینز .)1388 ،در این تحقیق ،با توجه به اینکه امکان بررسی تمام ابعاد فرهنگ سازمانی ارایه شده از
سوی صاحب نظران وجود نداشت و با توجه به ماهیت آماری و در نظرگرفتن محدودیت ها از  4ویژگی اصلی فرهنگ سازمانی رابینز استفاده شده
است .بنابراین ،چهار ویژگی فرهنگ سازمانی مورد بررسی در این پژوهش شامل :نوآوری ،هویت سازمانی ،حمایت مدیریت ،سیستم پاداش است.
همچنین در پژوهش حاضر محقق تصور می کند که عامل توانمندسازی می تواند رابطه موثر و دوسویه ای بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در
سطح کلیه مدیران مدارس حوزه آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک برقرار نماید و همواره یک نقش پیش بینی کننده در رابطه با ارتباط موثر
مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی داشته باشد .از طرفی اداره آمـوزش و پـرورش شـهرستان اندیمشک از یـک الگوی ثابت فرهنگی مشخص برای ایفای
هر چه بهتر مـدیریت دانـش برخـوردار نیسـت و کارکنـان ایـن اداره هـیچ گونـه انطباقی با دانش و فن آوری روز ندارند و از طرف دیگر توجه جدی به
مسئله توانمندسازی کارکنان و معلمین و مدیران آموزشی و پرورشی خود در امر تعلیم و تربیت این شهرستان نشده است .بنابراین و باتوجه به
توضیحات داده شده می توان اذعان نمود که رابطه هر سه متغییر (مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان) ،قابل بررسی است.
بنابراین در پژوهش حاضر محقق با استفاده از سه متغیر مطرحشده به دنبال این پرسش است که آیا عامل توانمندسازی میتواند رابطه مؤثر و
دوسویهای بهعنوان نقش میانجی بین مدیریت دانش و فرهنگسازمانی در سطح کلیه مدیران و معاونان مدارس حوزه آموزشوپرورش شهرستان
اندیمشک برقرار نماید؟ آیا بین فرایندهای مدیریت دانش و شاخصهای فرهنگسازمان ی از دیدگاه رابینز با نقش میانجیگری توانمندسازی کارکنان از
منظر مؤلفههای اسپریتزر رابطه معنیداری وجود دارد؟ همچنین به طورخاص اهدف این پژوهش عبارتند از :تعیین رابطه بین مدیریت دانش و
فرهنگسازمانی مدیران و معاونین آموزشوپرورش ،تعیین رابطه بین توانمندسازی و فرهنگسازمانی مدیران و معاونین آموزشوپرورش ،تعیین رابطه
بین مدیریت دانش و توانمندسازی مدیران و معاونین آموزشوپرورش و تعیین رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با نقش میانجیگری
توانمندسازی مدیران و معاونین آموزشوپرورش .
در پژوهشی که مصطفی پور و مستقیمی ( ،) 1396در این خصوص انجام داده اند بهمنظور بررسی رابطه بین اخالق سازمانی باکیفیت خدمات در
سازمانهای آموزشی گنبدکاووس انجام دادهاند به نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در برقراری این رابطه بهصورت ارتباط مؤثر و معنیدار
اشارهشده است (مصطفی پور و مستقیمی .)1396 ،امیر اقدسی و همکاران ( ،)1396در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر
توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی با نقش تعدیل گری متغی رهای جمعیت شناختی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به این نتایج دستیافت که
اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی و مؤلفههای آن اثرگذار است .مدیریت دانش ،به ترتیب با شدت ،772/ 0 ،0/788
 0/742 ،0/754و  0/703دارای تأثیر بر مؤلفههای داشتن اعتماد ،احساس مؤثر بودن ،احساس شایستگی ،احساس خودمختاری ،احساس معنیدار ی
بوده است .نتایج آزمون همبستگی تفک یکی نشان دهنده عدم وجود نقش تعدیلکنندگی متغیرهای جمعیت شناختی در رابطه بین مد یریت دانش و
توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی میباشد (امیر اقدسی و همکاران .)1396،حریری زاده ،سید احمدی زاویه ،گودرزی ( ،)1396در پژوهشی که
بهتازگی انجامشده به بررسی تأثیر فرهنگسازمانی بر توانمندسازی کارکنان که یک نمونه پژوهی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بود،
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که هرگاه فرهنگسازمانی در راستای توانم ندسازی کارکنان باشد افراد باانگیزه و اشتیاق بیشتری وظایف شغلی
خود را انجام میدهند و خالقیت و ابتکار عمل بیشتری در انجام کارها دیده میشود (حریری زاده ،سی د احمدی زاویه ،گودرزی .)1396 ،کوهساری و
دیگران ( ،)1395به بررسی رابطه به کارگیری فناوری اطالعات با مدیریت دانش با توجه به نقش میانجی توانمندسازی کارکنان پرداختهاند و به این نتایج
رسیدند که بین بهکارگیری فناوری اطالعات با مدیریت دانش و همچنین توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بین توانمندسازی و
مدیریت دانش نیز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین بهکارگیری فناوری اطالعات با مدیریت دانش از طریق توانمندسازی کارکنان ،رابطه
مثبت و معنیداری دارد .این نتایج در مطالعات دیگر نیز مورد تائید قرارگرفته است (کوهساری و دیگران .) 1395 ،مرادی چالشتری و همکاران،)1394( ،
در پژوهشی به ارائه مدلی موفق در پیادهساز ی مدیریت دانش در دانشکدههای ترب یتبدنی دانشگاههای آزاد اسالمی از منظر فرهنگسازمانی
پرداختهاند .یافتهها نشان داد فرهنگسازمانی در موفقیت پیادهساز ی مدیریت دانش بسیار اثرگذار است .برای اجرای مؤثر مدیریت دانش،
فرهنگسازمانی بسیار اثرگذار است و بر اساس این مدل برای اجرای مؤثر مدیریت دانش ،فرهنگسازمانی بسیار اثرگذار نشان دادهشده است .در این
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بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگسازمان ی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در آموزشوپرورش شهرستان
اندیمشک
پژوهش بر اساس مدل مفهومی ارائهشده نشان داده شد که مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی شاخصههای نامطلوب و غیر مؤثر را تغییر میدهند یا اصالح
میکنند (مرادی چالشتری و همکاران.)1394 ،
چیدامباراناتان و سواروپرانی  ،) 2017( 31در پژوهش خود تحت عنوان تجزیهوتحلیل رابطه بین فرهنگسازمانی و ابعاد مدیریت دانش در کتابخانههای
دانشگاههای قطر به این نتیجه رسید که درحالیکه انواع فرهنگ قبیلهای و پیشبینی بازار ،ابعاد مدیریت دانش ،ضبط ،سازماندهی ،ذخیرهسازی و
برنامههای کاربردی ،انواع فرهنگ ،آدابورسوم و سلسلهمراتب ،ابعاد مدیریت ذخیره دانش و انتشار را پیشبین ی کردهاند (چیدامباراناتان.)2017 ،
احمدی ،نیکوروش و مهرپور ( ،) 2016در تحقیقی که به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر فرهنگ سازمانی پرداخته بودند ،مدلی ارائه دادند که این مدل بر
گفته از مدل دنیسون بود .اقتباس از این مدل برای بررسی ابعاد فرهنگسازمانی مورداستفاده قرار گرفت و از مدلهای کنراد و نیومن برای ارزیابی
ابعاد مدیریت دانش استفادهشده است .نتایج این پژوهش نشان داد که شناختن این دو عامل بهعنوان مهمترین ضرورت ،اولویت فعالیتهای مدیران
سازمان است و پایداری سازمان توسط برنامهریزی سازمانی اطمینان حاصل میکند(احمدی ،نیکوروش ،مهرپور.)2016 ،
ایندرا سنسوسه ،چایانینگشی و کاتور ویبووو  ،)2015( 32در پژوهش خود تحت عنوان مدیریت دانش :فرهنگسازمانی در مدیریت سرمایه انسانی دولت
اندونزی در مدل مفهومی ارائهشده خود ،فرهنگسازمانی را در پیادهسازی مدیریت دانش بهعنوان یک عامل توانمند نشان دادند و به این نتایج رسیدند
که فرهنگ اعضای سازمان میتواند رفتارها ،قوانین ،رویهها و سیاستهای خاص را به عنوان مکانیسم سازمانی هدایت کند .در این پژوهش فرایند تعیین
فرهنگ فعلی سازمانی و پیشنهاد فرهنگ آینده برای اجرای مدیریت دانش در دولت را توصیف نمودند (ایندرانه سنسوسه ،چایانینگشی و کاتور ویبووو،
 .)2015مودسرخان و

راسلی 33

( ،) 2015در پژوهشی به دنبال بررسی رابطه و تضاد بین فرهنگسازمانی و توانمندسازی کارکنان در مؤسسات

آموزش عالی پاکستان پرداختند که نتایج نشان داد که اختالف و تضاد بین کارکنان ،رابطه بین عملکرد کارکنان و توانمند سازی کارکنان را کاهش
میدهد درحالیکه نقش سازمان مداخله کننده است و طالع عوامل به وجود آورنده تضاد بین کارکنان برای درک کامل و کاهش این عوامل برای مدیریت
عالی مفید است (مودسرخان و راسلی .)2015 ،رو و چن  ،)2011( 34تأثیر مشتری مداری و حمایت سازمانی و نظام پاداش را بر درک کارکنان صنعت
گردشگری از توانمندسازی مطالعه کرده و تأثیر این دو متغیر را بر توانمندسازی تأیید کردند (رو و چن.)2011 ،
در پژوهش حاضر با توجه به ادبیات موضوع و بیان مسئله و همچنین پیشینه پژوهش ،مدل مفروض برگرفته از سه متغ یر ارائهشده بهصورت یک مدل
مفهومی در شکل ( )1ارائه و براساس آن فرضیه های پژوهش موردبررسی قرار میگیرد.

خالقیت و نوآوری

خلق دانش

خطرپذیری

ذخیره سازی

توجه به اعضای
سازمان
توجه به تیم

فرهنگ

توانمندسازی

سازمان

مدیریت
دانش

احساس

احساس

احساس

احساس

شایستگی

استقالل

مؤثر بودن

معنیدار

انتقال دانش
کاربرد دانش

بودن
شکل( :)1مدل مفهومی تحقیق (اقتباس از نظریه رابینز 2002 ،و اسپریتزر)1995 ،
فرضیههای پژوهش
•

بین مدیریت دانش و فرهنگسازمانی مدیران و معاونین آموزشوپرورش رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .

•

بین توانمندسازی و فرهنگسازمانی مدیران و معاونین آموزشوپرورش رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .

•

بین مدیر یت دانش و توانمندسازی مدیران و معاونین آموزشوپرورش رابطه مستق یم و معنیداری وجود دارد.

•

بین مدیریت دانش و فرهنگسازمان ی با نقش میانجی توانمندسازی مدیران و معاونین آموزشوپرورش شهرستان اندیمشک رابطه
غیرمستقیم و معنیداری وجود دارد.
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. 2روش شناسی
پژوهش حاضر ازنظر هدف از زمره تحقیقهای کاربردی میباشد زیرا نتایج تحقیق در جامعه آماری قابل کاربرد بوده و همچنین این تحقیق در جوامع
آماری دیگر قابل آزمون است؛ و ازنظر نوع دادهها ،از نوع همبستگی است زیرا روابط بین متغیرها سنجیده میشود؛ و ازنظر روش ،توصیفی میباشد
چراکه متغیرهای تحقیق در مدل مفهومی دستکاری نشدهاند و همانطور که هستند تحلیل میشوند؛ بنابراین در فرایند این پژوهش به بررسی رابطه بین
مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در آموزشوپرورش شهرستان اندیمشک پرداختهشده است .این روش موقعیت
یک پدیده را در یکزمان توصیف می کند و صرفاً موقعیت موجود را توصیف میکند .همچنین پژوهش حاضر ازنظر جمعآوری اطالعات ،پیمایشی )
میدانی(است زیرا از جامعه ،نمونه گرفته میشود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدائی،
دوره متوسط اول ،دوره متوسطه دوم در شهرستان اندیمشک در سال تحصیلی  1398-1399تشکیل میدهند که تعداد آنها  196نفر میباشد .دلیل
انتخاب مدیران و معاونین از بین کلیه عوامل و جوامع آموزشوپرورش توسط پژوهشگر این است که با توجه به موضوع تحقیق ،اجرای فرایند مدیریت
دانش و داشتن فرهنگسازمانی جهت توانمندسازی کارکنان در آموزشوپرورش یک جامع ه ابتدا مستلزم این است که مدیران و معاونین آموزشی آن
جامعه بتوانند اهداف آموزشی و مهارتها ی الزم و اثربخش و کارآمد را در سطح مدارس و آموزشگاهها اجرا کنند و در ثانی نقش محوری مدیران و
معاونین مدارس در اثربخشی این متغیرها مؤید این است که عملکرد مدیران و معاونین سهم قابلتوجهی در موفقیت دانش آموزان دارند ،بنابراین جامعه
آماری در این پژوهش با توجه به اهمیت مسئله کلیه مدیران و معاونین مدارس سطح شهرستان اندیمشک مشخص گردید .همچنین با توجه به روش
نمونهگیری ابتدا با استفاده از جدول نمونهگیری مورگان  -کرجسی نمونهگیر ی انجام شد ؛ همچنین از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نیز
استفادهشده است ؛ بنابراین تعداد  130نفر بهعنوان نمونه نهایی انتخاب گردید .پژوهشگر برای هر  130نفر از طریق حضور در سطح مدارس،
پرسشنامهها را توزیع نمود که از این تعداد تنها تعداد  110پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد و همین تعداد هم مورد تجزیهوتحلیل نهایی قرار گرفتند.
اطالعات موردنیاز پژوهش حاضر درزمینه ادبیات موضوع به روش کتابخانها ی و با استفاده از کتب و مقاالت موجود تهیهشده است .دادههای تحقیق
نیز با استفاده از پرسشنامهای مرکب از سه گروه سؤال استاندارد شده (یک گروه مربوط به مدیریت دانش ،گروه دیگر مربوط به فرهنگسازمانی و
گروه سوم مربوط به توانمندسازی کارکنان) جمعآوریشده است.
الف :پرسشنامه مدیریت دانش
پرسشنامه اول مربوط به پرسشنامه استاندارد شده مدیریت دانش است که دارای  25سئوال بوده و فرایندهای مدیریت دانش در مدیران مدارس
آموزش وپرورش شهرستان را در چهار بخش خلق دانش ،ذخیره دانش ،انتقال یا تسهیم دانش و کاربرد دانش در سازمان را بر روی طیف لیکرت پنج
گزینهای مورد بررسی قرار می دهد .توضیح اینکه در پایاننامه صالحی ( ،)1391جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت وسقم سؤاالت ،پرسشنامه در
بین تعدادی از اساتید توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج به دستآمده ،پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد .همتی ( ،)1389نیز در پژوهش خود برای
پایایی این پرسشنامه ضریب الفای کرونباخ کلی محاسبه نموده بود که میزان ضریب آن  0/74بود و درواقع میتوان گفت با مجموع ضرایب کرونباخ
(پایایی) صالحی همسان بود .خامدار ( )1388نیز برای پرسشنامه مذکور میزان آزمون الفای کرونباخ  0/91به دست آورد.
ب :پرسشنامه فرهنگسازمانی
پرسشنامه دوم ،پرسشنامه استانداردشده فرهنگسازمانی رابینز با شاخصهای خالقیت و نوآوری ،خطرپذیری ،توجه به اعضای سازمان ،توجه به تیم
است که توسط قناتی ( ،)1387با ضریب الفای کرونباخ  ،0/89عبودی ،لطفی و کاظمیان با ضری ب الفای  0/86اعتبار یابی شده است و نشان دهنده پایایی
باالی پرسشنامه است.
ج :پرسشنامه توانمندسازی کارکنان
پرسشنامه سوم مربوط به پرسشنامه استانداردشده توانمندسازی کارکنان اسپریتزر و میشرا است که بهمنظور سنجش توانمندسازی کارکنان در ابعاد
شایستگی ،خودمختاری ،تأثیرگذاری و معنیدار بودن میباشد .این پرسشنامه شامل  12سؤال است .در پژوهش عبداللهی و همکاران ( ،)1386جهت
تعیین پایایی این پرسشنامه مقدار ضریب الفای کرونباخ  0/78به دست آمد.
درمجموع هر سه پرسشنامه موردنظر عالوه بر اینکه پرسشنامههای استانداردشدهای هستند ،شاخصهای موجود در پرسشنامهها با شاخصها ی
موجود و مورد پرسش در پژوهش حاضر دقیقاً مطابقت داشت و از طرفی چون پرسشنامهها استاندارد بودند ،نیازی به سنجش روایی مجدد در آنها
نبود؛ همچنین محقق مجدداً برای آزمون پایایی پرسشنامهها هرکدام از آنها رابین 30نمونه آماری توزیع و پس از جمعآوری آلفای کرونباخ آنها
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محاسبه گردید که به تفکیک پرسشنامه مدیریت دانش ،0/74پرسشنامه فرهنگ سازمانی  0/88و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان 0/78می باشد .با
توجه به اینکه نتیجه هر سه پرسشنامه باالی 0/70است نشان میدهد که پایایی هر سه پرسشنامه مورد تائید است.

. 3یافته ها
برای تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش از روش آمار توصیفی (توزیع فراوانی ،درصد ،شاخصهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار)) و
آمار استنباطی (آزمون کولموگروف -اسمیرنوف تک

نمونهای 35

جهت بررسی نرمال بودن نمرات مقیاسهای متغیرهای اصلی پژوهش) و (تحلیل

مسیر  )36جهت تعیین رابطه علّی مستقیم بین متغیرها و همچنین ضریب همبستگی پیرسون  37با توجه به رتبهای بودن متغیرهای تحقیق و رگرسیون چند
متغیره ( 38گامبهگام) استفاده شده است .درمجموع روشهای آماری ارائهشده باکمک نرمافزارهای  AMOS18و  SPSS23تحلیلشده است.
از بین  110مدیر و معاون شرکتکننده در این پژوهش تعداد  47نفر ( 42/7درصد) زن و تعداد  63نفر ( 57/3درصد) مرد هستند .مدیران و معاونین
شرکت کننده در این پژوهش در سه مقطع ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم مشغول به خدمت بودند.
جدول شماره( )1شاخصها ی میانگین ،انحراف معیار و نمره کمینه و بیشینه مربوط به متغیرهای پیشبین و میانجی و مالک مدیریت دانش را نشان می
دهد.
جدول( :) 1میانگین ،انحراف معیار و نمره کمینه و بیشینه متغیر پیشبین (مدیریت دانش)
خرده مقیاس

نمره کمینه

نمره بیشینه

میانگین

انحراف معیار

خلق دانش

14

31

20/ 45

4/ 66

تسهیم دانش

9

26

15/ 74

4/ 78

بکار گیری دانش

6

21

13/3

5/ 41

ذخیرهسازی دانش

12

25

18/ 61

3/ 52

نمره کل مدیریت دانش

44

103

68/ 13

11/ 04

با توجه به نتایج جدول فوق مشاهده می شود که میانگین نمره کل مدیریت دانش در گروه نمونه برابر با  68/13به دست آمد ،این میانگین از میانگین
نظری مقیاس ( )75کوچکتر است و می توان اذعان نمود که میزان مدیریت دانش در نظر گروه نمونه کمتر از حد متوسط جامعه است .همین روند در
مورد چهار خرده مقیاس مدیریت دانش نیز صادق است و میانگینهای مشاهدهشده همگی کمتر از میانگین نظری مقیاس هستند و نشان دهنده خأل در
ابعاد مدیریت دانش نزد گروه نمونه است.
در جدول شماره( )2شاخصها ی توصیفی متغیر میانجی پژوهش (توانمندسازی کارکنان) مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول( :) 2میانگین ،انحراف معیار و نمره کمینه و بیشینه متغیر میانجی (توانمندسازی کارکنان)
خرده مقیاس

نمره کمینه

نمره بیشینه

میانگین

انحراف معیار

شایستگی

6

12

9/ 08

2/ 88

خودمختاری

5

11

8/ 49

4/ 96

تأثیرگذاری

5

14

9/ 96

3/ 66

معنیدار بو دن

7

14

10/ 21

2/ 04

نمره کل توانمندسازی

25

48

37/ 75

5/ 91

متناسب با جدول باال ،میانگین نمره کل توانمندسازی کارکنان برابر با  37/75به دست آمده که این مقدار از میانگین نظری مقیاس ( )36بیشتر است و
نشان می دهد که به اعتقاد مدیران و معاونین گروه نمونه میزان توانمندسازی ایشان بیشتر از حد متوسط است .در مورد ابعاد توانمندسازی نیز بهجز
خرده مقیاس خودمختاری ( )8/49میانگین بهدستآمده در بقیه ابعاد بیشتر از میانگین نظری ( )9میباشد .در جدول شماره( )3نیز شاخصهای توصیفی
مربوط به متغیر مالک پژوهش (فرهنگسازمانی) ارائهشده است.
جدول( :) 3میانگین ،انحراف معیار و نمره کمینه و بیشینه متغیر پیشبین (مدیریت دانش)
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نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال بیستم /بهار  / 1400شماره 66
خرده مقیاس

نمره کمینه

نمره بیشینه

میانگین

انحراف معیار

خالقیت و نوآوری

12

29

20/ 25

5 / 95

خطرپذیری

10

28

18/ 02

6 / 51

توجه به اعضای سازمان

8

23

16/ 40

5 / 42

توجه به تیم

19

48

35/ 61

9 / 64

نمره کل فرهنگ سازمانی

58

119

90/ 27

13 / 53

با توجه به نتایج جدول فوق مشاهده میشود که میانگین محاسبهشده فرهنگ سازمانی برابر با  90/27بود که از میانگین نظری مقیاس ( )99کمتر بود و
این نشان بر پایینتر از میانگین متوسط بودن فرهنگسازمانی در آموزشوپرورش شهرستان اندیمشک ازنظر مدیران و معاونین بود .در بین
شاخصهای فرهنگسازمانی نیز تنها میانگین خرده مقیاس «توجه به تیم» ( ) 35/61از میانگین نظری مقیاس ( ) 33باالتر بود و در بقیه خرده مقیاسها
میانگین بهدست آمده کمتر از میانگین نظری بود.
ازآنجاییکه یکی از مفروضههای اصلی تحلیلهای آماری بررسی نرمال بودن توزیع دادههاست در جدول شماره ( ) 4با استفاده از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف تک نمونهای به بررسی نرمال بودن نمرات مقیاسهای متغیرهای اصلی پژوهش در گروه نمونه پرداخته شده است.
جدول( :) 4بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش
مقیاس

فرهنگسازمانی

توانمندسازی
کارکنان

مدیریت دانش

سطح

خرده مقیاسها

مقدار Z

خالقیت و نوآوری

1/370

0/067

خطرپذیری

1/109

0/101

توجه به اعضای سازمان

1/664

0/026

توجه به تیم

1/222

0/083

نمره کل مقیاس

1/168

0/224

شایستگی

0/941

0/416

خودمختاری

1/008

0/137

تأثیرگذاری

0/804

0/627

معنیدار بو دن

0/859

0/533

نمره کل مقیاس

0/647

0/704

خلق دانش

1/319

0/071

تسهیم دانش

1/481

0/016

بکار گیری دانش

1/350

0/068

ذخیرهسازی دانش

1/343

0/060

نمره کل مقیاس

1/013

0/116

معنیداری

*

*

همانطور که در جدول شماره( )4مشاهده میشود سطح معنیداری مقادیر  zمحاسبهشده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف همگی از  0/05بیشتر
هستند (بهجز خرده مقیاس توجه به اعضای سازمان از مقیاس فرهنگسازمانی؛ و خرده مقیاس تسهیم دانش از مقیاس مدیریت دانش) این نشان می دهد
که فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن دادهها رد نمیشود و مورد تائید است .با عنایت به نتایج حاصل از این یافته آماری میتوان از آمارهها ی
پارامتریک برای تحلیل دادهها استفاده کرد.
آزمون فرضیه های پژوهش در قدم اول بر این منطق استوار است که جهت بررسی رابطه علّی بین متغیرهای پژوهش و تعیین اثر مستقیم و غیرمستقیم
متغیرها بر یکدیگر در ابتدا با روش تحلیل مسیر ،رابطه علّی مستقیم بین متغیر مدیریت دانش بر توانمندسازی و فرهنگ سازمانی ،همچنین توانمندساز ی
بر فرهنگ سازمانی و رابطه علّی غیرمستقیم مدیریت دانش بر فرهنگسازمانی با میانجیگری توانمندسازی مدیران و معاونین آزمون شدند و
پارامترهای برازندگی مدل مسیر مذکور بررسی شد در خالل این تحلیل به سه فرضیه اصلی پژوهش پاسخ داده میشود .همچنین با استفاده از روش
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مدل معادالت ساختاری رابطه همزمان متغیرهای پژوهش و با عنایت به نقش مؤلفهها ی هر متغیر بر ابعاد متغیر دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بدین صورت که در فرضیه اول:


بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی مدیران و معاونین آموزشوپرورش شهرستان اندیمشک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

جهت آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول شماره( )5آمده است.

جدول( :)5همبستگی بین مدیریت دانش با فرهنگسازمانی مدیران و معاونین آموزشوپرورش ()n=110
فرهنگسازمانی (متغیر مالک)
متغیرهای پیشبین

ضریب r

مدیریت دانش

0/532

معناداری
0/001

**

بر اساس نتایج جدول فوق ،مشاهده می شود که متغیر مدیریت دانش با فرهنگسازمانی مدیران و معاونین مدارس رابطه ساده و معنادار دارند
( )p>0/01و دارای ضریب همبستگی ( ) r=0/532بود .بر این اساس ،فرض صفر رد می شود و فرض پژوهشگر (خالف) مورد تائید قرار میگیرد .جهت
تفسیر بهتر مقدار ضریب تعیین این دو متغیر محاسبه شد که بر این اساس متغیر مدیریت دانش  28/30درصد واریانس فرهنگ سازمانی مدیران و
معاونین را تبیین میکند.
دومین فرضیه این پژوهش عبارت بود از:


بین توانمندسازی و فرهنگسازمانی مدیران و معاونین آموزش وپرورش شهرستان اندیمشک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

جهت آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول شماره( )6آمده است.
جدول( :)6همبستگی بین توانمندسازی با فرهنگ سازمانی مدیران و معاونین آموزشوپرورش ()n=110
فرهنگسازمانی (متغیر مالک)
متغیر پیشبین

ضریب r

توانمندسازی

0/498

معناداری
0/001

**

بر اساس نتایج جدول فوق ،مشاهده می شود که متغیر توانمندسازی با فرهنگ سازمانی مدیران و معلمان آموزش و پرورش رابطه ساده و معنادار دارند
( )p>0/01و دارای ضریب همبستگی ( )r=0/498می باشد .بر این مبنا ،فرض صفر رد شده و فرض پژوهشگر مورد تائید قرار میگیرد .جهت تفسیر بهتر
مقدار ضریب تعیین این دو متغیر محاسبه شد که براین اساس متغیر توانمندسازی 24/80درصد واریانس فرهنگ سازمانی مدیران و معاونین را تبیین
میکنند.
سوم فرضیه پژوهش عبارت بود از:


بین مدیریت دانش و توانمندسازی مدیران و معاونین آموزشوپرورش شهرستان اندیمشک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

جهت بررسی این فرضیه نیز از روش همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج در جدول شماره( )7آمده است.
جدول( :) 7همبستگی بین مدیریت دانش با توانمندسازی مدیران و معاونین آموزشوپرورش ()n=110
توانمندسازی (متغیر مالک)
متغیرهای پیشبین

ضریب r

مدیریت دانش

0/521

معناداری
0/001

**

P >0/ 01 ،*P>0/ 05

**

بر اساس نتایج جدول شماره( ،)7مشاهده میشود که متغیر مدیریت دانش با توانمندسازی مدیران و معاونین آموزشوپرورش رابطه ساده و معنادار
دارند ( .)p>0/01میزان همبستگی این دو متغیر برابر با ( ) r=0/521بود .بر این اساس فرض صفر رد میشود و فرضیه پژوهشگر مورد تائید قرار
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می گیرد .جهت تفسیر بهتر مقدار ضریب تعیین این دو متغیر محاسبه شد که بر این اساس متغیر مدیریت دانش  27/14درصد واریانس متغیر
توانمندسازی مدیران و معاونین را تبیین میکند.
در ادامه جهت بررسی رابطه چندگانه بین متغیرهای مدیریت دانش و توانمندسازی با فرهنگسازمانی مدیران و معاونین از روش رگرسیون هم زمان
استفاده شد .نتایج در جدول شماره( ) 8آمده است .در این روش هر دو متغیر مدیریت دانش و توانمندسازی بهعنوان متغیرهای پیشبین وارد معادله
رگرسیونی شده و درنهایت میزان ضریب همبستگی چندگانه آنها با فرهنگسازمانی موردبررسی قرار گرفت.

جدول( :)8نتایج تحلیل رگرسیون هم زمان برای بررسی رابطه چندگانه مدیریت دانش و توانمندسازی با فرهنگسازمانی مدیران و معاونین
آموزشوپرورش ()n=110
پیشبینها

F

R

عدد ثابت

* 27/897

0/585

𝟐𝑹

𝜷

t

سطح معناداری

B
30/119

---

3/614

0/001

مدیریت دانش

0/430

0/360

3/920

0/001

توانمندسازی

0/818

0/311

3/385

0/001

0/343

*P<0.01

بر مبنای مقدار  Fکه برابر با  27/897بود مدل رگرسیونی تشکیلشده ،معنادار بود ( .)p>0/01این مدل توان پیشبینی  34/3درصد از واریانس
فرهنگ سازمانی مدیران و معاونین گروه نمونه را بر مبنای دو متغیر مدیریت دانش و توانمندسازی دارا بود .با توجه به مقادیر استاندارد بتا مشخص
شد که مقدار بتا هر دو متغیر واردشده در معادله معنادار بود ( .)p>0/01ازاینبین بیشترین مقدار تبیین مربوط به متغیر مدیریت دانش ( )β=0/360و
بعدازآن متغیر توانمندسازی ( )β=0/311بود.
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش تحلیل مسیر با کمک نرمافزار آموس استفاده شد .مدل مفهومی پس از تحلیل در نرم افزار بهصورت شکل
شماره( ) 2نشان داده شده است .در این مدل ،متغیر مشاهدهشده و برونزای مدیریت دانش بهطور مستقیم بر متغیر مشاهدهشده و درونزای
توانمندسازی و متغیر مشاهدهشده و درونزای فرهنگسازمانی بهطور مستقیم تأثیر دارد .همچنین متغیر توانمندی سازمانی بهطور غیرمستقیم
(میانجیگری) بین متغیر مدیریت دانش با متغیر فرهنگسازمانی فرض شده است.
فرضیه چهارم پژوهش بدین قرار است که:


بین مدیریت دانش و فرهنگسازمانی با میانجیگری توانمندسازی مدیران و معاونین آموزشوپرورش شهرستان اندیمشک رابطه (تأثیر)
غیرمستقیم و معناداری وجود دارد.

فرهنگ سازمانی

مدیریت دانش

توانمندسازی

شکل( :) 2مدل مفهومی نقش میانجی رابطه توانمندسازی بین مدیریت دانش و فرهنگسازمانی
با توجه به نتایج خروجی نرم افزار ،ضرایب مسیر مدل فوق در جدول شماره( ) 9برای روابط پیشنهادشده میان متغیرهای مدل آمده است.
جدول( :)9مقدار و معنیداری ضرایب مسیر مدل پیشنهادی
اثر غیراستاندارد

مسیرها

خطای

مقدار

معنیداری

اثر استاندارد

استاندارد

T

مسیر

0/521

0/037

6/373

0/001

0/109

3/959

0/001

0/239

3/417

0/001

از روی:

به:

مدیریت دانش

توانمندسازی

0/237

مدیریت دانش

فرهنگسازمانی

0/430

0/360

توانمندسازی

فرهنگسازمانی

0/311

0/311
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بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگسازمان ی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان در آموزشوپرورش شهرستان
اندیمشک
همانطور که در جدول شماره( )9مشاهده می شود هر سه مسیر پیشنهادشده در مدل ،معنی دار هستند و درواقع سه فرضیه اول پژوهش که رابطه
(تأثیر) مستقیم مدیریت دانش بر فرهنگسازمانی و مدیریت دانش بر توانمندسازی و توانمندسازی بر فرهنگسازمانی را مطرح میکردند ،تائید
میشوند .در جدول شماره( ) 10اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای اصلی پژوهش ارائه شده است و فرضیه چهارم نیز مورد بررسی قرار گرفته شده
است.

جدول( :)10ضرایب مسیر استانداردشده اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل مسیر پیشنهادی
اثر غیرمستقیم

مسیرها
از روی:

به:

اثر مستقیم

اثر کل

مدیریت دانش

توانمندسازی

---

0/521

0/521

مدیریت دانش

فرهنگسازمانی

0/193

0/360

0/623

توانمندسازی

فرهنگسازمانی

---

0/311

0/311

با توجه به مسیرهای پیشبینیشده در مدل ،توانمندسازی از مدیریت دانش ( )𝜷=-0/521بهطور مستقیم ،معنیداری و مثبت رابطه (تأثیر) میپذیرد.
همچنین ،مدیریت دانش نیز رابطه (تأثیر) مستقیم ،معنیداری و مثبت ( )𝜷=-0/360بر فرهنگسازمانی دارد .توانمندسازی رابطه (تأثیر) مستقیم،
معنیداری و مثبت بر فرهنگ سازمانی نیز نشان داد ( .) 𝜷=0/311عالوه بر این ،اثر غیرمستقیم و میانجی ،مدیریت دانش بر روی فرهنگسازمانی (0 /193
=𝜷 ) از طریق متغیر توانمندسازی معنیدار است ( .)p=0/001بهعبارتدیگر ،نقش میانجیگری متغیر توانمندسازی در رابطه بین متغیر مدیریت دانش با
متغیر فرهنگ سازمانی موردحمایت قرار گرفت و فرض چهارم پژوهشگر تائید شد .البته در ادامه برای بررسی بهتر نقش میانجی این متغیر از آزمون
بوت استراپ  ،39ماکرو پریچر و هیز  40استفاده شد .نتایج در جدول شماره( )11آمده است.
جدول( :)11نتایج آزمون بوت استراپ برای مسیر میانجی توانمندسازی در رابطه متغیر مدیریت دانش با فرهنگسازمانی مدیران و معاونین
متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

بوتاستراپ

سوگیری

خطای معیار

(پیشبین)

مدیریت

توانمند

فرهنگ

دانش

سازی

سازمانی

0/ 1928

- 0/ 0007

0/ 0518

فاصله اطمینان % 95
حد

حد

پایین

باال

0 / 0994

0/ 3037

همانطور که در جدول شماره( )11مشاهده میشود ،نتایج آزمون بوت استراپ با نمونه خودگردان  1000و سطح اطمینان  95درصد ،نشان داده می
شود که متغیر توانمندسازی نقش میانجی (غیرمستقیم) در رابطه مدیریت دانش با فرهنگسازمانی ایفا میکند ،چراکه در این مسیر مقدار صفر بیرون از
فاصله اطمینان حد پایین و حد باال قرار داشت .به عبارتی هر دو مقدار باال و پایین در این متغیر مثبت بودند و صفر را شامل نمی شدند که این دلیلی بر
وجود رابطه غیرمستقیم متغیر میانجی توانمندسازی است.
در جمعبندی نهایی باید گفت بر اساس تحلیلهای همبستگی و همچنین بررسی مدل مسیر پیشنهادی ،کلیه فرضیههای پژوهشی مورد تائید قرار گرفتند.

بحث و نتیجه گیری
در بحث پژوهش حاضر با توجه به نتایج حاصلشده از تحلیل فرضیههای این پژوهش ،مشخص شد که بین مؤلفههای مدیریت دانش و مؤلفههای
فرهنگسازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و عامل دیگری همچون توانمندسازی ،نقش میانجیگری اثربخش و معنیداری بهصورت غیرمستقیم در بین
مدیران و معاونین سطح مدارس آموزشوپرورش شهرستان اندیمشک ،دارد.
ازجمله پژوهشهای همسو با این پژوهش میتوان به نتایج سلیمی ،مرادی و وفایی ( ،)1395چیدامباراناتان ( ،)2017مایکل ،جیمز  ،)2014( 41برنـد و
جـانس  ،)2009( 42مونتانا و چارنوو  )2008( 43و چانگ و لی  ) 2007( 44اشاره نمود .در این پژوهشها ،همگی به این نتایج رسیدند که بین مؤلفههای
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مدیریت دانش با مؤلفههای فرهنگسازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ و اگر هرکدام از این متغیرها به عنوان نقش میانجی قرار بگیرد میتواند
باعث ایجاد رابطه و اثربخشی در متغیر دیگر شود .نتایج حریری زاده ،سید احمدی زاویه ،گودرزی ( ،)1396لطفی و همکاران ( ،)1393طهرانی (،)1393
شائمی بر زکی و همکاران ( ،)1392اشاره نمود .همچنین نتایج پژوهش مودسرخان و راسلی ( ،)2015همسو و همراستا با این پژوهش رابطه بین
مؤلفههای فرهنگسازمانی و توانمندسازی کارکنان را معنیدار مشخص نموده است بدینصورت که اختالف و تضاد بین کارکنان ،رابطه بین توانمندی
کارکنان و فرهنگسازمانی آنها را کاهش می دهد .یعنی هرچه فرهنگ سازمانی باالتر باشد تعهد سازمانی نیز بیشتر خواهد بود یعنی فرهنگسازمانی
میتواند تعهد افراد در سازمان ها را به مقدار چشمگیری افزایش دهد؛ و اگر فرهنگسازمانی در راستای ارتقای توانمندسازی کارکنان باشد افراد
باانگیزه و اشتیاق بیشتری به انجام وظایف شغلی می پردازند؛ و هرچقدر شایستگی کارکنان بیشتر باشد خالقیت و نوآوری آنها نیز بیشتر است و باال
عکس .همچنین به نتایج امیر اقدسی و همکاران ( ،)1396نیز می توان اشاره نمود .بدین صورت اقدامات مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی
منابع انسانی و مؤلفههای آن اثرگذار است و از طرفی توانمندسازی و ابعاد آن تأثیر قوی بر روی ظرفیت جذب دانش دارد .بدینصورت که مدیریت
دانش میتواند پیشبینی کننده جنبههای توانمندسازی کارکنان در مؤسسات آموزشی باشد و همواره نقش مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان
بسیار مثبت است ؛ نتایج تحقیق مصطفی پور و مقیمی ( ،)1396نقش میانجی توانمندسازی کارکنان را در برقراری رابطه بین دو مؤلفه اخالق سازمانی و
کیفیت خدمات درسازمانهای آموزشی مؤثر و معنیدار میداند .همچنین طالع پسند و محمدی حسینی ( ،) 1395در پژوهشی با ارائه مدلی به این نتایج
رسیدند که فرآیندهای مدیریت دانش و فرهنگسازمانی تأثیر مثبت و معنیداری بر نوآوری سازمانی دارد و نوآوری هم تأثیر مثبت ،مستقیم و
معنیداری بر عملکرد سازمانی دارد ،بهعالوه نوآوری میتواند نقش واسطهای بین فرهنگ و عملکرد و بین مدیریت دانش و عملکرد ایفا کند؛ بنابراین،
مدل آنها در این مطالعه ،نقش مهم مدیریت دانش و فرهنگسازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمانی را روشن کرد .احمدی ،نیکوروش و مهر پور
( ،)2016در مدلی که ارائه دادند ،به این نتایج رسیدند که شناختن فرهنگسازمانی و مدیریت دانش بهعنوان مهمترین ضرورت ،اولویت فعالیتهای
مدیران سازمان هستند .بنابراین نتایج این پژوهشها نیز در هم راستایی و همسویی با نتایج پژوهش حاضر قرار دارد .اما نتایج تحقیقات زنگ ،)2005( 45
وضعیت رابطه (اثر) مدیریت دانش بر فرهنگسازمانی را بهگونهای که در این پژوهش ارائهشده گزارش نکردهاند .درواقع این نتیجهگیری نشان از
اثرپذیری و اثرگذاری دوسویه مدیریت دانش بر فرهنگسازمانی حتی دردیدگاههای مختلف فرهنگسازمانی دارد.
همانطوری که مشاهده میشود نتایج تحقیقات پیشین تائید کننده نتایج این پژوهش است؛ و ناهمخوانی جزئی این پژوهش با سایر پژوهشها میتواند
ناشی از تفاوت جوامع آماری باشد .جنبه نوآورانه این پژوهش هم آن است که اوالً هیچ مدلی همانند مدل این پژوهش از این سه متغیر استفاده نکرده
است و دوماً در سازمان آموزش وپرورش شهرستان و حتی استان خوزستان برای اولین بار این پژوهش انجامشده است.
در تفسیر نتیجهگیری پژوهش حاضر میتوان اذعان داشت که :پیادهساز ی مدیریت دانش تقریباً همیشه نیاز به تغییر فرهنگ دارد؛ و وجود فرایند خلق،
تسهیم ،بهکارگیری و ذخیرهسازی دانش در هر سازمانی پیشنیاز هر قدرتی در مدیریت دانش است  .اینجاست که اگر فرایندهای مدیریت دانش در
سازمان خصوصاً سازمانهای آموزشی مثل آموزشوپرورش ( مدارس) نتواند بر کارکنان آموزش خود اثر گزار باشد و نتواند آنها را تقویت کند،
فرهنگسازمانی نیز به طبع آن ضع یف خواهد شد؛ اما وجود فرایندهای دانشی مثبت در هر سازمان پیشنیاز هر قدرتی در مدیریت دانش است و
جالبتر آنکه اگر فرهنگسازمانی این فرایندها را تشویق و ارتقاء ندهد هیچ سیستمی نمی تواند توانایی مدیریت دانش را افزایش دهد .درنهایت وجود
مدیریت دانش در کنار عامل مهم فرهنگسازمانی یکی از راههای بهبود بخشیدن به شرایط بقـا و موفقیـت سازمان و هدایت نمودن دانش موجود در
سازمان به جهت ایجاد خالقیت و نوآوری در معلمین و حتی دانش آموزان و همچنین پرورش و ارتقاء حس ر یسکپذ یری در مدیران آموزشی مدارس
است .عالوه به رای ن ،همین امر نگاه مدیران سطح عالی سازمان آموزشوپرورش را به سمت توجه به خواستهها و نی ازمندیهای مدیران و معلمین
سطح مدارس که یک امر مهم و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان میباشد را دقیقتر و بیشتر میکند .این در حالی است که فرهنگ سازمانی که در آن
خالقیت و نوآوری یک ارزش محسوب می شود یکی از ابعاد پیش برنده مدیریت دانش است .فرهنگ سازمانی موجود در مدارس سطح آموزشوپرورش
نقش اساسی در اجرای فرایندهای مدیریت دانش در این سازمان آموزشی را دارد و هراندازه فرهنگ سازمانی قوی باشد اجرای فرایند مدیریت دانش نیز
با موفقیت ان جام خواهد شد .هرچند وضعیت فرهنگسازمانی در میان مدیران و معلمین آموزشوپرورش شهرستان نسبتاً سطح ضعیفی داشت ،اما
ارتباط معنیدار خود را با مدیریت دانش نشان میداد .پس فرهنگسازمانی به عنوان شخصیت و شالوده اساسی سطح مدارس آموزشوپرورش این
شهرستان نقش مؤثری در برقراری سیستم مدیریت دانش دارد و سازمان آموزشوپرورش برای اینکه بتواند بهطور مؤثری دانش مدارس خود را
تنظیم بخشیده و در سطح کل مدارس اشاعه دهد ،ابتدا باید به فرهنگ سازمانی توجه کند و آن را تقویت کند .اما در تحقیق حاضر نتایج مربوط به عامل
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توانمندسازی نشان داد که میزان توانمندی مدیران و معاونین مدارس بیشتر از حد متوسط است؛ یعنی اینکه هرچقدر بستر اجرای فرایندهای مدیریت
دانش در آموزش وپرورش محیا باشد ،توانمندسازی مدیران و معاونین و حتی معلمین حوزه آموزشوپرورش درزمینه شایستگیهای حرفهای و
تخصصی ،خودمختار بودن ،تأثیرگذاری بر همکاران و معنیدار بودن فعالیتهای آنها در آموزشوپرورش نقش پررنگ تری به خود میگیرد و بهتر
میتواند به بهبود وضعیت فرهنگسازمانی سازمان کمک کند؛ بنابراین نقش توانمندسازی و مؤلفههای آن بهعنوان نقش میانجیگری میتواند عامل
بسیار مهمی در ب هتر برقرار کردن اثر متقابل بین مدیریت دانش و فرهنگسازمانی آموزشوپرورش شهرستان باشد .بهعنوانمثال در قسمت
توانمندسازی کارکنان میتوان دید که برخورد منصفانه با کارکنان بیشترین انگیزش را در توانمندسازی کارکنان ایجاد میکند.
در پایان پیشنهاد میشود در ابتدای امر از زمان جذب و استخدام معلمان ،پروژههایی بهمنظور تقویت و بهبود شرایط آموزشی و پژوهشی و استفاده
از ابزار فن آوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش و پژوهش و به دنبال آن تسهیل شرایط برقراری تعامل دوجانبه بین مدیران مدارس سطح
شهرستانهای استا ن با یکدیگر و همچنین ترویج فرهنگ تسهیم دانش در بین معلمین را به طور جدی و فراگیر لحاظ کنند .برای این کار از یک طرف
میتوان با اقداماتی از قبیل ایجاد انگیزه به شیوه های مختلف ازجمله برگزاری آموزش های ضمن خدمت ،برگزاری کارگاه های مهارت افزایی ،توجه به
نیازهای بومی مدارس ،حذف بروکراسیهای اداری ،بازنگری آییننامهها و بخشنامهها ،وجود برنامه مدون و استراتژی اجرایی مشخص و توجه به
ابزار فنآوری اطالعات و ارتباطات پرداخت و از طرف دیگر تقویت جلسات و روابط رسمی و غیررسمی تبادل نظر و گفتگو ،برگزاری سمینارهای
تخصصی و ایجاد فرصتهای یادگیری از طریق فناوری بهصورت جدی در دستور کار مدیران عالی آموزشوپرورش استانی قرار گیرد.
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