چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراکگذاری دانش در
سازمان پست و مخابرات شهر شیراز می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
کارکنان سازمان پست و مخابرات شهر شیراز به تعداد  210نفر بوده است .برای تعیین
حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است  ،که با توجه به تعداد جامعه ،حجم نمونه
موردنیاز پژوهش  132نفر تعیین شده است .از آنجائی که این تحقیق در یک ارگان واقعی
صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان بهصورت عملی استفاده کرد این تحقیق از نوع
هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار میگیرد که

بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر

بیشترین جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه با متغیرهای اشتراکگذاری دانش و

اشتراکگذاری دانش در سازمان پست و

توانمندسازی حاصل شده است که از پرسشنامه استاندارد استفادهشده است .جهت
بررسی روایی از روایی سازه و پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

مخابرات شهر شیراز

 0.799تائید شد .جهت تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از نرمافزار اسمارت پی ال
اس استفاده گردید .نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر اشتراکگذاری
دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز دانش تاثیر معنیدار دارد .
کلید واژه:
توانمندسازی-اشتراکگذاری دانش -سازمان پست و مخابرات
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مقدمه
امروزه شاهد تغییرات سریع در فناوری و شدت پیچیدگی محیط هستیم .بینش و شناخت
کافی از وضعیت کنونی مدیران را قادر می سازد تا واقعیت های بازار و قوانین آن را
تشخیص دهند و همچنین به آن ها کمک می کند که راهبردهای جدید و ارزشمند را ایجاد
کنند[ .]1در چنین شرایطی ،ایجاد مزیت رقابتی نیازمند نوع جدیدی از سازمانهاست که
قابلیت ایجاد و مدیریت دانش را داشته باشند .دانش تنها دارایی است که وقتی به اشتراک
گذاشته میشود ،ارزشمندتر میشود .اشتراکگذاری دانش باعث ایجاد مزیت رقابتی از
طریق کاهش هزینهها و افزایش کیفیت میشود .برای اینکه بتوان مدیریت دانش را در
سازمان پیاده کرد ،باید برخی از شرایط مهیا شده باشند .این شرایط که به توانمند
سازهای مدیریت دانش معروف است ،فرهنگ ،ساختار ،نیروی انسانی و فناوری اطالعات
را شامل می شود .نیروی انسانی یکی از عواملی است که بایستی از آمادگی الزم برای
اجرای موفقیتآمیز مدیریت و اشتراکگذاری دانش در سازمانها بهرهمند باشد.
توانمندسازیهای نیروی انسانی باعث پرورش افرادی می شود که فرآیند مدیریت دانش
را در سازمان بر عهده دارند .با توجه به اهمیت نقش سرمایه انسانی در مدیریت دانش،
توجه پژوهشگران به افزایش توانمندسازی کارکنان در سازمانها معطوف شده است.
ازاین رو توانمندسازی بعدی مهم و حائز اهمیت در ایجاد زمینه برای اشتراکگذاری دانش
برای یک شرکت در نظر گرفته میشود ،همچنین میتوان گفت در سالهای
اخیر،اشتراکگذاری دانش به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیلشده است[ .]2بنابراین
توانمندسازی مستلزم نوع متفاوتی از رفتار اخالقی و اجتماعی و بهکارگیری ابزارهای
کار گروهی  ،مشارکتی و سهولت دسترسی به منابع اطالعاتی و بهرهبرداری از روابط
اخالقی دوجانبه در بین کارکنان و در یک کلمه مدیریت براساس صداقت است .شرکتها

مهدی تاج پور
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

tajpour@ut.ac.ir
الهه حسینی
دانشجوی دکتری دانشگاه یزد

elahe.hosseini@stu.yazd.ac.ir

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال هجدهم/پاییز 98
امروزه در بازار جهانی و محیطی پرتالطم فعالیت می کنند و باید در برابر فشار هم از طرف تولیدکننده یا عرضه کننده و هم از طرف
خدمات ،محصوالت و فناوریهای جدید مقاومت کنن د؛ به همین دلیل مدیریت سازمان به اطالعات رقبا و بازار نیاز دارد و باید آنها را
مدیریت و بهطور بهینه بکار گیرد[ .]3در بازارهای شلوغ ،شرکت ها سعی در دستیابی به یک موقعیت تجاری منحصربهفرد دارند که
میتواند آن ها را از رقیبان موجود در ذهن مصرفکنندگان متمایز سازد[ .]4افزایش رقابت در بازار جهانی سازمانها را نیازمند به توسعه
یک مزیت رقابتی با افزایش اشتراکگذاری دانش در سازمان میسازد[ .]5همچنین ویژگی نامحسوس بودن خدمات در سازمانهای خدماتی
آنها را وادار به رشد پایدار میکند[ .]6بنابراین افرادی که سطح مهارت انسانی باالیی دارند ،فرصتهای کسب و کار بیشتری را در یک
دوره زمانی شناسایی مینمایند[ .]7امروزه نقش و اهمیت سرمایه انسانی بر هیچ کس پوشیده نیست  .در بین عوامل تولید (زمین ،سرمایه
انسانی  ،تکنولوژی  ،سرمایه) باارزشترین  ،کمیاب ترین ،نادرترین عامل نیروی انسانی است عدم توجه به بهرهوری نیروی انسانی و توجه
به بهرهوری نیروی انسانی و توجه صرف به دیگر عوامل نهتنها باعث کاهش کارآیی و اثربخشی در سازمان میگردد ،بلکه باعث افزایش
ضایعات و حوادث و ایجاد نارضایتی در نیروی انسانی میشود[ .]8در علم مدیریت استفاده از واژه توانمندسازی  ،تداعیکننده دوره
سیستمهای انسان گرایی و درگیری کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و مشارکت سازمان است[ .]9توانمندسازی کارکنان شامل مجموعهای
از سیستمها،روشها و اقدامات کاربردی از طریق توسعه قابلیتها و صالحیتهای افراد بهمنظور افزایش بهرهوری و رشد سازمان و
منابع انسانی بر اساس هدف سازمانی است[ .]10توانمندسازی فرآیند تقسیم قدرت بین کارکنان سازمان است[ .]11یکی از اهداف اصلی
مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها ،بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد و سازمان بهمنظور ایجاد
مزیت رقابتی میباشد[ .]12باید اشاره کرد که در تمایل برای اشتراک گذاشتن دانش ،اشتراک گذاری اطالعات از اطالعات غیرارادی متمایز
است .اشتراکگذاری دانش بهطور مشابه نشاندهندۀ یک عمل ارادی ،از ارائه دیگران با دسترسی به دانش و تخصص خود فرد است[.]13
اشتراک گذاری دانش یک فعالیت مهم است که منجر به افزایش توانایی فرد برای بازیابی دادههای جدید و منابع بهمنظور یادگیری ،حل
مسئله و بهبود فردی میگردد[ .]14تسهیم دانش مؤثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینهها در تولید دانش و در داخل سازمان
شده و سازمان را قادر به حل تضمین انتشار بهترین روشهای کاری مسائل و مشکالت خود مینماید[ .]15اشتراکگذاری دانش بهعنوان
یک فعالیت دانشمحور ،اساسی ترین ابزاری است که از طریق آن کارکنان میتوانند دانش خود را بهصورت دوجانبه مبادله کنند و در
به کارگیری ،نوآوری دانش و نهایتاً در مزیت رقابتی سازمانی سهیم شوند[ .]16جست جوی اینکه چه عواملی موجب توانمندسازی کارکنان
بر اشتراکگذاری دانش میشود در ادارهها و سازمانهای مختلف اهمیت دارد ،ازاین رو در این پژوهش اداره پست و مخابرات شهر شیراز
برای جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند .در تبیین علت انتخاب کارکنان این اداره بهمنزله جامعه مطالعه شده میتوان گفت اداره پست و
مخابرات شهر شیراز در بخشی از گزارش عملکرد ساالنه اش به ارتقای نظام پیشنهادی در راستای ضرورت اصالح و ایجاد تحول در
نظام اداری به منزله ابزار تحقق اهداف نظام جمهوری اسالمی پرداخته است و در مسیر نیل به این هدف توجه خود را بر ویژگیهایی چون
ایجاد حس معناداری ،مهم بودن و اشتراک گذاری دانش معطوف کرده است .با توجه به مطالب ذکرشده در این مقاله سعی داریم تاثیر
توانمندسازی کارکنان بر اشتراکگذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز را بررسی کنیم.

 . 1ادبیات نظری:
 . 1 . 1توانمندسازی کارکنان:
توانمندسازی کارکنان فرایند بهبود مستمر عملکرد سازمان از طریق توسعه و گسترش اختیار و مهارتهای شخصی کارکنان در جنبههای
مختلف است[ . ]17توانمندسازی قدرت تصمیم گیری و استقالل را به کارکنان می دهد تا از طریق آن اهداف خود را به صورت خودتنظیم
مدیریت کنند[ .]18دریکی از بهترین مطالعات تجربی انجام شده در مورد توانمندسازی تا به امروز  ،اسپریتزر )1999( 1چهار بعد (عامل)
شناختی را برای توانمندسازی شناسایی کرده است[ .]19ما بر مبنای پژوهش میشرا ( )1992یک بعد را به مدل او اضافه کردیم .در ادامه،
این پنج بعد کلیدی توانمندسازی توضیح داده میشود .برای اینکه مدیران بتوانند دیگران را با موفقیت توانمند سازند ،باید این پنج ویژگی
را در آنان ایجاد کنند .توانمندسازی موفقیتآمیز به معنای ایجاد ویژگی های زیر است  :احساس شایستگی (خود اثربخشی)؛ احساس
داشتن حق انتخاب (خودسامانی)؛ احساس موثر بودن(پذیرفتن شخصی نتیجه)؛ احساس معنیدار بودن یا مهم بودن (ارزشمند بودن)؛
احساس داشتن اعتماد  .هنگامی که مدیران بتوانند این پنج ویژگی را در دیگران پرورش دهند ،آنان را با کامیابی توانمند ساختهاند .افراد
توانمند شده نهتنها می توانند وظایف خود را انجام دهند ،درباره خودشان نیز بهگونهای متفاوت میاندیشند  .این پنج بعد آن تفاوت را
توصیف میکنند[.] 20
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احساس معناداری :2احساس بامعنی بودن یعنی باارزش بودن اهداف شغلی و عالقۀ درونی شخص به شغل[ .]21افراد توانمند احساس
معنیدار بودن می کنند .آنان برای مقاصد ،اهداف یا فعالیتی که به آن اشتغال دارند ،ارزش قائلند ،آرمانها و استانداردهایشان با آنچه د ر
حال انجام دادن آن هستند  ،متجانس است  ،فعالیت در نظام ارزشیشان مهم تلقی می شود ،درباره آنچه تولید میکنند  ،دقت میکنند و
بدان اعتقاددارند.آنان در آن فعالیت ،از نیروی روحی یا روانی خود مایه می گذارند و در درگیری و اشتغال خویش  ،از نوعی احساس
اهمیت شخصی برخوردارند و درنتیجه اشتغال در آن فعالیت پیوند و همبستگی شخصی را تجربه می کنند  ،بنابراین  ،مهم بودن به نگرشی
ارزشی معطوف است .اسپریتزر بر این باور است که معنیدار بودن تناسب بین الزامات کاری و باورها ارزشها و رفتارها است[ .]22مک
دانل )2011(3بیان میکند معنی دار بودن فرصتی که افراد اهداف شغلی مهم و باارزشی را دنبال می کنند  ،بدین معنی که احساس میکنند
وقت و نیروی آنان باارزش است .معنیداری 4این شناخت  ،اشاره به ارزش یک هدف کاری بر مبنای ایده آلها و استانداردهای فرد
دارد[ .]23اگر فرد وظیفهای را که انجام میدهد بارزش تلقی کند ان وظیفه دارای ویژگی معنیداری است .سالونووا و چاوولی)2008( 5
بیان میکنند که سود شخصی معنیدار بودن را تضمین نمی کند.برای مثال خدمت کردن به دیگران ممکن است هیچ پاداش شخصی در پی
نداشته باشد  .باوجوداینکه ممکن است بسیار معنادارتر از کاری باشد که پرداختی هنگفت را باعث می شود از طرف دیگر اشتغال در
فعالیتهای بی معنا  ،ناسازگاری  ،آزادگی و نوعی احساس دلزدگی از کار پدید میآورد  .افراد دلتنگ یا خسته میشوند  ،داعیههای
دیگری مانند مقررات نظارت  ،سرپرستی یا پرداخت اضافی الزم است تا آنان به سرمایهگذاری در کار وادار شوند[ .]24افراد درزمینه
شغلهای که احساس می کنند معنادار است ،نیروی زیادتری متمرکز می کنند و در پیگیری اهداف مطلوب پشتکار بیشتری از خود نشان
می دهند .به علت اینکه کار معنادار بااحساس اهمیت شخصی و خود ارزشی افراد همراه است ،آنان در اشتغال بدان هیجان و شوق بیشتری
دارند .همچنین افرادی که بااحساس معنادار بودن شغل توانمند شدهاند ،نوآورتر  ،در رده های باالتر  ،تاثیر گذارتر و شخصا کاراتر از
کسانی هستند که ازلحاظ معنادار بودن شغل امتیازات پایینتری دارند .
احساس خود اثربخشی :6شایستگی یا خود کارآمدی؛ اعتقاد فرد به داشتن توانایی و قابلیتهای الزم برای انجامدادنی موفقیتآمیز وظایف
را شامل میشود .در ادبیات روان شناسی این مفهوم به نظریۀ شناخت اجتماعی باندورا ( ،)1997و مفاهیم خودکارآمدی ،تسلط شخصی و
انتظار تالش عملکرد برمیگردد  .خود اثربخشی در حقیقت احساس افراد در توانایی انجام وظایفشان بامهارت باالست[ .]25وقتی افراد
توانمند می شوند احساس خود اثربخشی میکنند و احساس می کنند قابلیت و تبحر الزم را برای انجام دادن موفقیتآمیز یک کاردارند .
افراد توانمند شده نهتنها احساس شایستگی ،بلکه احساس اطمینان میکنند که می توانند کار را با شایستگی انجام دهند .آنان احساس برتری
شخصی میکنند و معتقدند که میتوانند برای رویارویی با چالشهای تازه بیاموزند ورشد کنند .نئو و همکاران )2017( 7معتقدند که افراد
توانمند وظایف خود را به طور شایسته و موثر انجام می دهند [ . ]26آنان احساس تسلط شخصی می کنند و معتقدند که در روبرویی با
چالشهای جدید میتوانند بیاموزند و رشد کنند  .پژوهشگران بر این باورند که احساس شایستگی یک باور شخصی است که فرد احساس
میکند میتواند وظایف محول شده را بهطور موفقیتآمیز انجام دهد[.]22
احساس خود تعیینی :8این افراد بهجای اینکه احساس کنند فعالیتهایشان از پیش تعیینشدهاند ،از بیرون کنترل میشوند ،یا اینکه
اجتناب ناپذیر و همیشگی هستند ،خود را بهمنزله کانون کنترل میبینند .افرادی که احساس توانمند بودن میکنند ،بهاحتمال بسیار زیاد
کانون کنترل درونی دارند؛ یعنی احساس میکنند بر آنچه برای آنها اتفاق میافتد ،کنترل دارند[ .]27احساس خودسامانی در افراد توانمند
بروز میکنند[ . ]28درحالی که خود اثربخشی به احساس قابلیت اشاره دارد  ،خودسامانی به احساس داشتن حق انتخاب منسوب است .
خودسامان بودن به معنای تجربه احساس انتخاب در اجرا و نظام بخشیدن شخص به فعالیتهای مربوط به خود است .هنگامیکه افراد
بهجای اینکه به اجبار در کاری درگیر شوند یا دست از آن کار بکشند ،خود داوطلبانه و آگاهانه در وظایف خویش درگیر میشوند  ،احساس
می کنند در کار حق انتخاب دارند  .فعالیت های آنان در حقیقت پیامد آزادی و اقتدار شخصی است اشخاص توانمند در مورد فعالیتهای
خود احساس مسئولیت و نیز احساس مالکیت می کنند  .خودسامانی ،بااحساس داشتن حق انتخاب درباره روشهای مورداستفاده برای
انجام دادن وظیفه ،مقدار تالشی که باید صورت گیرد ،سرعت کار و چارچوب زمانی که کار باید در آن انجام شود ،پیوستگی بسیار
مستقیمی دارد افراد توانمند در مورد کارهایشان احساس مالکیت میکنند ،زیرا آنان میتوانند تعیین کنند که کارها چگونه باید انجام شوند
و با چ ه سرعتی پایان یابند در حقیقت داشتن حق انتخاب جز اصلی خودسامانی بشمار میرود .پژوهشها نشان میدهد که احساس داشتن
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حق انتخاب  ،با ازخودبیگانگ ی کمتر در محیط کار  ،رضایت کاری بیشتر  ،سطوح عملکرد باالتر  ،فعالیت کارآفرینانه خالق بیشتر  ،سطوح
درگیری شغلی باالتر و فشار کاری کمتر همراه است[.]29
احساس مؤثر بودن : 9افراد نمیخواهند فقط بهوسیلۀ سازمان مورد بهرهبرداری قرار گیرند ،بلکه آنها میخواهند احساس کنند که دارای
نقش فردی مهمی هستند .مؤثر بودن یا پذیرش نتیجه شخصی ،درجهای است که فرد میتواند بر نتایج و پیامدهای راهبردی ،اداری و
عملیاتی شغل اثر بگذارد  .گرین برگر معتقد است که احساس موثر بودن  ،عبارت است از اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در
مورد تواناییاش برای ایجاد نتایج بهتر .توانمند شدن به افراد کمک میکند تا شمار فعالیتهایی را که میتوانند کنترل کنند  ،افزایش دهند.
اغلب این کار به همان مقدار که به توانایی تشخیص حوزههایی بستگی دارد که در آنها میتوان از تاثیر و نفوذ برخوردار بود  ،به توانایی
،اراده و تغییر محیط خارجی به منظور افزایش تسلط بر آن نیز بستگی دارد  .محققان معتقدند اینیک اعتقاد راسخ است که شخص با
فعالیتهای خود میتواند بر آنچه اتفاق می افتد تاثیر بگذارد .بنابراین احساس پذیرفتن شخصی نتیجه به ادراک رابطه شغلی 10معطوف
است .افراد توانمند اعتقاد ندارند که موانع محیط بیرونی فعالیتهای آنان را کنترل می کنند بلکه بر این باورند که آن موانع را میتوان کنترل
کرد .این اصطالح در قالب عناوینی چون "کانون کنترل" موردمطالعه قرارگرفته است .پژوهشگران در پژوهش خود نشان دادند افرادی که
دارای کانون کنترل درونی هستند از سطح باالیی از احساس عام موثر بودن برخوردارند  .برخی دیگر بر این باورند که حتی از دست
دادن اندکی از کنترل شخصی میتواند ازلحاظ جسمی و عاطفی زیانآور باشد .برای مثال معلوم شده است که فقدان کنترل به افسردگی ،
فشار روانی  ،نگرانی  ،روحیه پایین ،رخوت و ناتوانی در یادگرفتن و حتی افزایش نرخ مرگ منتهی میشود[.]30
احساس داشتن اعتماد به دیگران : 11افراد توانمند حسی به نام اعتماد دارند ؛ مطمئن هستند که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد
شد.این افراد اطمینان دارند که حتی در مقام زیردست نیز نتیجه نهایی کارهایشان نه آسیب و زیان  ،که عدالت و صفا خواهد بود .معموال
معنای این احساس آن است که آنان اطمینان دارند متصدیان مراکز قدرت یا صاحبان قدرت به آنان آسیب یا زیان نخواهند زد و اینکه با
آنان بی طرفانه رفتار خواهد شد  .باوجوداین حتی در شرایطی که افراد قدرتمند درستی و انعطاف نشان نمیدهند  ،افراد توانمند بازهم
بهگونهای احساس اعتماد شخصی را حفظ میکنند ؛بهبیان دیگر  ،اعتماد به معنای داشتن احساس امنیت شخصی است  .اعتماد همچنین
به طور ضمنی داللت بر این دارد که افراد خود را در یک موقعیت آسیبپذیری قرار میدهند ،بااینهمه ،افراد توانمند ایماندارند که درنهایت
هیچ آسیبی درنتیجه آن اعتماد متوجه نخواهد شد[ .]31پژوهشگران معتقدند که افراد توانمند دارای احساس اعتماد هستند و اطمینان
دارند که با آنان منصفانه و صادقانه رفتار می شود  .این افراد باور دارند که حتی در مقام زیردست نیز نتایج نهایی کارهای آنان نهتنها
آسیب و زیان نخواهد داشت بلکه درست و خوب خواهد بود  .آنان اطمینان دارند که صاحبان قدرت و اختیار با آنان بیطرفانه رفتار
خواهند کرد  .باوجوداین حتی در شرایطی که افراد قدرتمند درستی و انعطاف نشان نمیدهند افراد توانا بازهم گونهای احساس اعتماد
شخصی را حفظ میکنند  .بهعبارت دیگر اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی است  .اعتماد همچنین بهطور ضمنی داللت بر این
دارد که افراد خود را در یک موقعیت آسیبپذیر قرار میدهند  .درنتیجه افراد توانمند ایماندارند که درنهایت هیچ آسیبی درنتیجه آن اعتماد
متوجه آنان نخواهد شد[.]32
اعتماد به روابط بین فرادستان و زیردستان (اعتماد مدیر به کارمند و بالعکس) اشاره دارد  .اعتماد به عالقمندی  ،شایستگی  ،گشودگی و
اطمینان به دیگران مربوط می شود  .اعتماد کردن به دیگران به افراد اجازه میدهد که با اعتمادبهنفس و با روشی درست بدون ضایع کردن
نیرویی برای حفاظت از خود  ،برای برمال کردن روشهای پنهان یا سیاستبازی تالش کنند  .به علت اینکه محیطهای اعتماد کننده به افراد
اجازه میدهند تا آنان فرهیخته شوند ،توانمندسازی به شدت بااحساس اعتماد به دیگران پیوند میخورد .داشتن این احساس که رفتار
دیگران استوار  ،ثابت و قابلاعتماد است ،اینکه اطالعات را می توان با اطمینان تلقی کرد و اینکه به قول و قرارها عمل خواهد شد  ،همگی
بخشی از شکل گیری و رشد احساس توانمندی در افراد هستند[ . ]33اعتماد کردن به دیگران به افراد اجازه میدهد که با اعتمادبهنفس و
با روشی درست بدون ضایع کردن نیرویی برای حفاظت از خود  ،برای برمال کردن روشهای پنهان با سیاستبازی تالش کنند به علت
اینکه محیطهای اعتماد کننده به افراد اجازه میدهند تا آنها فرهیخته شوند .توانمندسازی به شدت بااحساس اعتماد به دیگران پیوند
میخورد .داشتن این احساس که رفتار دیگران استوار  ،ثابت و قابلاعتماد است ،اینکه اطالعات را میتوان با اطمینان تلقی کرد و اینکه به
قول و قرارها عمل خواهد شد ،همگی بخشی از شکل گیری و رشد احساس توانمندی در افراد است.خالصه اینکه احساس اعتماد به دیگران
 ،به افراد توانایی میبخشد تا احساس امنیت کنند .
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 . 2 . 1اشتراک گذاری دانش:
اشتراکگذاری دانش به فرایندی اشاره دارد که با استفاده از آن دانش به شکلی تبدیل شود که از سوی دیگران فهم ،جذب و استفاده
گردد[ .]34تسهیم دانش پلی میان دانش افراد و دانش سازمان است که می تواند ظرفیت جذب و نوآوری را باالبرده و بدین ترتیب منجر
به ایجاد مزیت رقابتی شود[ .]15اشتراکگذاری دانش انتشار داوطلبانه مهارت ها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد است .بهبیاندیگر
اشتراکگذاری دانش بهعنوان اقدامی تعریف می شود که افراد طی آن اطالعات مربوط را میان دیگران منتشر میکنند .اشتراکگذاری دانش
به فرایندی اشاره دارد که با استفاده از آن دانش به شکلی تبدیل شود که از سوی دیگران فهم ،جذب و استفاده گردد[ .]12اشتراکگذاری
دانش پلی میان دانش افراد و دانش سازمان است که می تواند ظرفیت جذب و نوآوری را باالبرده و بدین ترتیب منجر به ایجاد مزیت رقابتی
شود[. ]15هدف از بررسی اهمیت و انتقال دانش به دست آوردن نتایج مثبت در سازمان ها به ویژه مطالعه شرایطی که منجر به دستیابی
عملکرد سازمانی مثبت کمک می کند[ .]35اشتراکگذاری دانش هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی روی میدهد .در سطح فردی
می تواند به معنای صحبت با همکاران برای کمک کردن به آنان در جهت عملکرد بهتر ،سریعتر و مؤثرتر باشد .در سطح سازمانی ،به معنی
جذب ،سازماندهی ،استفاده مجدد و انتقال دانش حاصل از تجربه است[ .]36همچنین ،اشتراکگذاری دانش میتواند میان همکاران درون
یک واحد سازمانی یا بین واحدهای مختلف متعلق به یک سازمان و یا حتی در سطح کالن میان سازمانهای مختلف اتفاق افتد[.]37
اشتراکگذاری دانش میتواند طی فرآیند برونی سازی و ترکیب ،دانش فردی و گروهی را به دانش سازمانی برگرداند .وجود فرهنگ
اشتراکگذاری دانش در کل سازمان برای حفظ میراث ارزشمند سازمانی ،یادگیری تکنیکهای جدید ،حل مسائل ،ایجاد قابلیتهای محوری
و آغاز موقعیتهای جدید بسیار مهم است[ .]12دانش آمیختهای از تجربهها ،ارزشها ،اطالعات و نگرشهای تخصصی نظاممنداست که
چارچوبی برای ارزشیابی و بهرهگیری از تجربهها و اطالعات جدید به دست میدهد .چنین دانشی سبب سطح باالیی از حفظ مشتری و
کاهش هزینه به صورت قابل توجهی می شود[ .]38دانش را میتوان به دودسته صریح و ضمنی دستهبندی کرد .از یکسو ،دانش صریح
را میتوان بهراحتی ضبط ،طبقهبندی و ذخیره کرد و انتقال آن در یکزبان رسمی ،ساده و آسان است .از سوی دیگر ،دانش ضمنی
بهصورت پنهان در اقدامات روزمره و مدلهای ذهنی افراد ریشه دارد .تسهیم دانش بهعنوان یک فعالیت دانشمحور ،اساسیترین ابزاری
است که از طریق آن کارکنان میتوانند دانش خود را بهصورت دوجانبه مبادله کنند و در بهکارگیری ،نوآوری دانش و نهایتاً در مزیت
رقابتی سازمانی سهیم شوند[.]16
تسهیم دانش ،با فرآیند درونی سازی و اجتماعی سازی ،دانش سازمانی را به دانش افراد یا گروهها تبدیل میکند .از طرف دیگر ،تسهیم
دانش میتواند طی فرآیند برونیسازی و ترکیب ،دانش فردی و گروهی را به دانش سازمانی برگرداند[ .]39وجود فرهنگ تسهیم دانش
در کل سازمان برای حفظ میراث ارزشمند سازمانی ،یادگیری تکنیکهای جدید ،حل مسائل ،ایجاد قابلیتهای محوری و آغاز موقعیتهای
جدید بسیار مهم است[ .]12شایانذکر است که اشتراکگذاری دانش ضمنی ،پایه و اساس اجتماعی سازی است؛ همچنین فرآیندهای
برونیسازی و درونی سازی ،در تحول هر دو نوع دانش ،هم تسهیم دانش صریح و هم اشتراکگذاری دانش ضمنی ،نقش کلیدی ایفا
میکنند .اشتراکگذاری دانش صریح اغلب همه اشکال اشتراکگذاری دانش را که در سازمان نهادینهشدهاند در بر میگیرد .به این دلیل
شیوههای اشتراکگذاری دانش صریح در محیط ،رایجتر به نظر میرسد و دانش صریح میتواند بهسادگی کسب ،تدوین و منتقل شود.
سازوکارهای مدیریتی از قبیل رویهها ،زبان رسمی ،دفاتر راهنما ،و سیستم فناوری اطالعات ازجمله ابزارهایی هستند که موجب تسهیل
تمایل به اشتراکگذاری دانش صریح کارکنان میشوند[ .]5با توجه به موارد ذکرشده یکی از مباحث غیرقابلانکار در سازمانهای امروزی،
این مسئله است که دانش بهطور فزایندهای بهعنوان یک دارایی مهم موردتوجه است و در بخشهای خصوصی و دولتی جهت ایجاد مزیت
رقابتی مدیریت میشود[.]40
حجم زیادی از تحقیقات بر زمینۀ انتقال و اشتراکگذاری دانش تمرکز داشتهاند ،اما جین و آناند ( )2014پنهان کردن دانش را حوزهای
میدانند که هنوز به آن پرداخته نشده است و چارچوبی نظری برای توضیح رابطه میان تیپ شخصیتی و رفتار پنهان کردن دانش ارائه
میدهد .در این راستا با مرور تحقیقات بر ابعاد شخصیتی (مبتنی برمدل پنج ویژگی شخصیت)رابطه میان تیپ شخصیتی و رفتار پنهان
کردن دانش را نشان میدهند .بااینهمه ،نیاز به بررسی تجربی و تحقیق بیشتر این رابطه را مطرح میکنند و معتقدند بررسی این رابطه
برای یادگیری سازمانی نکات مفیدی در بردارد[ .]41کانلی ،زوایگ ،وبستر و تروگاکوس ( )2011پنهان کردن دانش را بهصورت کوشش

51

نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال هجدهم/پاییز 98
آگاهانه از سوی یک فرد بهمنظور نگهداشتن و یا پنهان کردن دانش موردنیاز شخصی دیگر تعریف میکنند .از دید سایر پژوهشگران،
پنهان کردن دانش تنها عدم اشتراکگذاری دانش نیست .گرچه مقایسهای میان اشتراکگذاری و پنهان کردن دانش نشان میدهد افراد دانش
خود را اشتراکگذاری و یا پنهان میکنند ،این دو متغیر ،لزوماً متضاد یکدیگر نیستند بلکه دو ساخت کامالً متمایز از حیث مفهوم می-
باشند[ .]42پنهان کردن دانش همواره فریبکارانه نیست و میتواند نیتهای مثبتی داشته باشد (مثالً ،حفظ اطالعات محرمانه یا محافظت از
منافع فرد یا سازمان) و بهطورکلی منفی نیست .یک نظرسنجی عمومی نشان میدهد  76درصد کارکنان ،دانش خود را از همکاران پنهان
میکنند .تسهیم دانش استراتژیک زمانی رخ میدهد که یک گروه ،مسئولیت کاری که بهندرت اتفاق میافتد یا یک پروژه استثنایی را بر عهده
میگیرد و میخواهد از تجربه دیگران در درون سازمان  -که کار مشابهی را انجام دادهاند  -استفاده کند .در این سازوکار ،اغلب مدیران
سطح عالی سازمان شرکت دارند و نوع دانش موردنیاز برای انجام کار را تعیین میکنند .نوع دانشی که منتقل میشود ،میتواند هم پنهان
و هم آشکار باشد[ . ]15حسنی و شیخ اسالمی در تحقیقی با عنوان مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان در آموزش عالی به این نتیجه
دست یافتند که بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .این نتایج همچنین ،نشان میدهد که مدیریت
دانش بهعنوان یک پیش بینی کننده خوب در ابعاد توانمندسازی کارکنان میباشد[ .]32امیری و همکارانش در پژوهش خود با عنوان
بررسی رابطه بین تسهیم دانش و توانمندسازی کارکنان به این نتیجه رسیدند که بین تسهیم دانش و توانمندسازی کارکنان در دستگاههای
اجرایی شهر کرمان رابطه معناداری وجود دارد[ .]43کالجاهی و جهانی( )2015در تحقیق خود با عنوان تاثیر مدیریت دانش روی
توانمندسازی اساتید تربیتبدنی دانشگاه شمال غرب تهران نشان دادند که ارتباط معنیداری بین ابعاد مدیریت دانش و توانمندسازی وجود
دارد .همچنین نتایج نشان داد که بعد کاربرد دانش ،تاثیر مثبتی روی توانمندسازی دارد .اما ابعاد ایجاد دانش ،تسهیم دانش و حفظ دانش
تاثیر معنیداری روی توانمندسازی ندارد[ .]44خان شریفان و همکاران( )2015در پژوهش خود با عنوان بررسی ارتباط بین مدیریت
دانش و توانمندسازی کارکنان آموزش وپرورش شهر بجنورد نشان دادند که بین مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان ارتباط معنیداری
وجود دارد .نتایج تحقیق شاهحسینی و پیری( )2015با عنوان نقش مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان اداره کل آموزشوپرورش
استان آذربایجان غربی نشان داد که ارتباط معنی دار و مثبتی بین ابعاد توانمندسازی کارکنان و مدیریت دانش وجود دارد[ .]45اسیا چو
و گکورزیس )2014( 12در تحقیق خود با عنوان آیا کارکنان توانمند ،دانش را جذب می کنند؟ یک بررسی تجربی از تاثیر ابعاد توانمندسازی
روی ظرفیت جذب نشان داد که هر چهار مولفه توانمندسازی تاثیر قوی روی ظرفیتت جذب دانش دارد[ .]46باداح  )2012( 13پژوهشی
تحت عنوان ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و مدیریت اجرایی با بررسی کارکنان وزارت آموزش عالی و پژوهشهای علمی اردن
انجام داده است .نتایج تحقیق نشان داد که درجه تکنیک مدیریت دانش ،همچنین میزان توانمندسازی کارکنان باالبود .ارتباط مهم و
معنیداری بین فرایند مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان وجود دارد[ .]47جیانگ و همکاران )2016( 14در پژوهش خود به ارائه مدلی
جهت نشان دادن تاثیر توانمندسازی بر تسهیم دانش پرداختند .در مدل این پژوهش توانمندسازی تاثیر مستقیم بر تسهیم دانش داشته و
همچنین نشاندهنده تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد می باشد.در مدل این مقاله تاثیر توانمندسازی بر تعارض بین گروهی نیز نشان داده
شد[.]2
با توجه به ادبیات موردبررسی مدل مفهومی پژوهش و فرضیههای تحقیق تدوین گردید.
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توانمندسازی کارکنان
احساس خود اثربخشی
احساس خودتعیینی
احساس موثر بودن

اشتراک گذاری دانش

احساس مهم بودن

احساس داشتن اعتماد

شکل( :)1مدل مفهومی پژوهش

 . 2فرضیههای پژوهش:
احساس خود اثربخشی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر معنادار دارد.
احساس خود تعیینی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر معنادار دارد.
احساس موثر بودن بر اشتراکگذاری دانش تاثیر معنادار دارد.
احساس مهم بودن بر اشتراک گذاری دانش تاثیر معنادار دارد.
احساس داشتن اعتماد بر اشتراکگذاری دانش تاثیر معنادار دارد.

 . 3روش تحقیق:
تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد ،روش تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی قرار
دارد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان پست و مخابرات شهر شیراز به تعداد  210نفر میباشد .با استفاده از جدول
مورگان نمونه  132برآورد شده است .روش نمونه گیری در این تحقیق  ،تصادفی ساده میباشد .قلمرو موضوعی این پژوهش در حیطه
مدیریت استراتژیک منابع انسانی می باشد که به بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراکگذاری دانش در سازمان پست و مخابرات
شهر شیراز میپردازد .قلمرو زمانی پژوهش پاییز  1396می باشد و قلمرو مکانی سازمان پست و مخابرات شهر شیراز میباشد .پرسشنامه
یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است .ابزار گردآوری در این پژوهش  ،پرسشنامه میباشد.
بخش اول پرسشنامه شامل متغیرهای جمعیت شناختی و بخش دوم حاوی  24سوال مرتبط با متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سرنیت
و همکاران 2012 ، 15؛ دیکسون و همکاران 2001 ،؛ اسپریتز 1995،میباشد  ،که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است .جهت روایی
پرسشنامه از روایی سازه و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است .در این پژوهش توانمندی کارکنان متغیر مستقل و
اشتراک گذاری دانش متغیر وابسته میباشد .جهت تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از پرسشنامهها از نرمافزار آماری اس پی اس اس
و اسمارت پی ال اس استفادهشده است.
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 . 4یافتهها:
آمار توصیفی این پژوهش توسط نرمافزار  SPSSو آمار استنباطی توسط نرمافزار PLSتحلیلشده است.

جدول( :)1ویژگی جمعیت شناختی گروه نمونه
جنسیت
وضعیت تاهل
سن(سال)

سطح تحصیالت

سابقه کار

فراوانی نسبی

درصد فراوانی

زن

65

49.24

مرد

67

50.76

مجرد

24

18.18

متاهل

108

81.82

30 -20

23

17.42

40 -30

73

55.30

50 -40

31

23.48

باالتر از 50

5

3.79

دیپلم و پایینتر

27

20.45

فوقدیپلم

13

9.85

کارشناسی

51

38.64

کارشناسی ارشد

35

26.51

دکتری

6

4.54

5 -1

38

28.79

10-5

42

31.82

15 -10

37

28.03

بیش از 15

15

11.36

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،بررسیها نشان میدهد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی همه سازهها بیشتر
از حداقل قابلقبول یعنی  /7میباشد؛ لذا سازههای این مطالعه بهگونهای مطلوب دارای پایایی میباشند.
جدول( :)2ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی همگرا
سازه

آلفای کرونباخ

آلفای ترکیبی

AVG

توانمندسازی کارکنان

0.742

0.821

0.541

اشتراکگذاری دانش

0.932

0.951

0.829

بر اساس نظریه فورنل و الرکر( )1981در بررسی روایی واگرای سازهها ،جذر میانگین واریانس استخراجشده( )AVEبرای هر سازه با
ضرایب همبستگی بین سازهها مقایسه میشود[ .]48همانگونه که در جدول  3مشاهده می شود ،اعداد پررنگ که در قطر اصلی جدول
قرار دارند عبارتاند از جذر میانگین واریانس استخراجشده میباشند .بررسی هر یک از این ارزشها برای هر سازه در مقایسه با همبستگی
بین سازه مذکور با سایر سازهها نشان میدهد که جذر میانگین واریانس استخراجشده( ،)AVEبرای تمامی سازهها باالتر از همبستگی
بین سازه مربوطه با سایر سازهها میباشد .لذا تمامی سازه ها ازنظر روایی واگرا دارای اعتبار مناسب میباشند.
جدول( :)3روایی واگرا
اشتراکگذاری دانش

توانمندسازی کارکنان

متغیرهای تحقیق

اشتراکگذاری دانش

0 /7355

0/000

توانمندسازی کارکنان

0 / 461

0/ 9104
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این امر در مورد تمام سازههای پژوهش صدق می کند و نشان از تائید روایی واگرا دارد .بر اساس مطالب عنوانشده و نتایج حاصل از
خروجی نرمافزار  Smart PLSدر جداول فوق نشاندهنده این است که مدلهای اندازه گیری از روایی (همگرا و واگرا) و پایایی ( بار
عاملی ،ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ) مناسب برخوردار میباشد.

شکل( :)2میزان ضرایب معناداری آزمون تی
با توجه به نتایج حاصل از نرمافزار معادالت ساختاری میزان آماره تی برای فرضیه اول که تاثیر خود اثربخشی بر اشتراکگذاری دانش
مقدار  74.313و برای فرضیه دوم تاثیر خود تعیینی بر اشتراکگذاری دانش  28.033و برای فرضیه سوم تاثیر موثر بودن بر اشتراکگذاری
دانش میزان  51.414و فرضیه چهارم تاثیر مهم بودن بر اشتراکگذاری دانش مقدار  37.637و برای فرضیه پنجم تاثیر اعتماد داشتن بر
اشتراکگذاری دانش میزان  43.245را نشان میدهد.
با توجه به نتیجه معادالت ساختاری بهدستآمده ضریب تاثیر فرضیه اول که تاثیر خود اثربخشی بر اشتراکگذاری دانش را نشان میدهد
برابر با  0.455و فرضیه دوم تاثیر خود تعیینی بر اشتراکگذاری دانش  0.468و فرضیه سوم تاثیر موثر بودن بر اشتراکگذاری دانش

شکل( :)3میزان ضرایب تاثیر بارهای عاملی
برابر با  0.582و ضریب تاثیر فرضیه چهارم که تاثیر مهم بودن بر اشتراکگذاری دانش برابر با  0.413و برای فرضیه پنجم که اعتماد
داشتن بر اشتراک گذاری دانش تاثیر دارد ضریب تاثیر برابر با  0.497می باشد که ضرایب تاثیر برای این فرضیات نشان میدهد که موثر
بودن بر اشتراک گذاری دانش بیشترین تاثیر را دارد .درنهایت میزان آماره آزمون تی و ضریب تاثیر فرضیات در جدول زیر خالصهشده
است.
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جدول( :)4نتایج بررسی مسیرهای مدل با روش معادالت ساختاری
ردیف

مسیر

ضریب تاثیر

آزمون T- Value

آزمون فرضیه

1

احساس خود اثربخشی -اشتراکگذاری دانش

0.455

74.313

تائید فرضیه

2

احساس خود تعیینی -اشتراکگذاری دانش

0.468

28.033

تائید فرضیه

3

احساس موثر بودن -اشتراکگذاری دانش

0.582

51.414

تائید فرضیه

4

احساس مهم بودن -اشتراک گذاری دانش

0.413

37.637

تائید فرضیه

5

احساس اعتماد داشتن -اشتراک گذاری دانش

0.497

43.245

تائید فرضیه

نتیجه گیری:
در این مرحله از تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری ،استفادهشده است .مدل یابی معادالت ساختاری ،مدلی آماری برای بررسی
روابط بین متغیرهای مکنون(مشاهده نشده) و متغیرهای آشکار(مشاهده شده) است .در این پژوهش از نرمافزار اسمارت پی ال اس بکار
گرفته شده است .در ابتدا مدل اولیه با تمام جزییات رسم گردید .سپس ضرایب بارهای عاملی تمامی اجزا بررسیشده تا در سنجش برازش
مدلهای اندازه گیری مورداستفاده قرار گیرند .طبق بررسی ها ،ضرایب بارهای عاملی تمامی سؤاالت و روابط باالتر از حداقل قابلقبول
یعنی 0/4بود[ . ]49که این مسئله حاکی از مناسب بودن معیارها است .در مرحله دوم ،به برازش مدل ساختاری پژوهش و بررسی
متغیرهای مکنون(سازهها) همراه با روابط میان آنها پرداخته می شود .بدین منظور از اولین و اساسیترین معیاریعنی همان مقدار T-
valuesاستفادهشده است .همانگونه که در شکل 2و جدول 4مشاهده میشود ،ضریب  Tمربوط به پنج رابطه از پنج رابطه موجود در
مدل ،بیشتر از  1/96می باشد؛ که این مسئله بیانگر صحت و معناداری رابطه بین سازهها بوده و درنتیجه نشان از تائید فرضیهها در سطح
اطمینان  95درصد را دارد .در گام بعدی ،جهت مشخص کردن میزان تاثیر متغیرهای برونزا بر متغیرهای درونزا ،به بررسی ضرایب
استانداردشده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر یک از فرضیه ها پرداختیم .این ضرایب بیانگر این است که تغییرات متغیرهای وابسته تا
چه میزان(درصد) توسط متغیرهای مستقل مطرحشده در مدل تبیین میشود .بررسیها نشان میدهد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ و
پایایی ترکیبی همه سازهها بیشتر از حداقل قابلقبول یعنی 0/7میباشد؛ لذا سازههای این مطالعه بهگونهای مطلوب دارای پایایی میباشند.
موفقیت و خوشبختی یک انسان براساس رفتار و کردار نیک او شکل کی گیرد و کردار نیک بر مبنای پندار نیک استوار است .نگرش انسان
می تواند موجب شکست یا موفقیت او شود[.]50در راستای مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پیشینه داخلی و خارجی پژوهش میتوان گفت
 ،نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای قلی پور و همکاران ( )1394نشان میدهد که توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن پیشبینی کنندۀ
معناداری برای به اشتراکگذاری دانش کارکنان است .بهعبارتدیگر توانمندسازی روانشناختی بر اشتراک گذاری دانش کارکنان اثرگذار
است که مطابق با نتیجه پژوهش حاضر است[.]51همچنین موسوی و همکاران( )1393نیز نشان دادند که مدیریت دانش و ابعاد آن،
توانمندسازی روان شناختی و ابعاد آن با خالقیت کارکنان همبستگی مثبت و معناداری دارند که همسو با نتایج پژوهش حاضر است[.]52در
پژوهش دامغانیان ( )1392نیز میان توانمندسازی روان شناختی کارکنان و مدیریت دانش نیز ارتباطی مستقیم یافت شد که با نتیجه پژوهش
فعلی همخوانی دارد[.]53همچنین نتایج بهدست آمده از آزمون همبستگی تحقیق سنجر سالقه و همکاران ( )1392نشان میدهد که بین
توانمندسازی روانشناختی و مؤلفههای آن با مدیریت دانش رابطه معنیداری وجود دارد .نتـایج پـژوهش عسگری و همکاران ( )1392نیز
بیـانگر آن اسـت کـه همـه ابعـاد توانمندسازی روان شناختی بر ظرفیت خلق دانش در سازمان تأثیری معنادار و مثبـت دارنـد که با نتایج
پژوهش حاضر هم سو است[ .]54پژوهش جیانگ و همکاران ( )2016نشان داد توانمندسازی تاثیر مستقیم بر اشتراکگذاری دانش داشته
و همچنین نشاندهنده تاثیر اشتراکگذاری دانش بر عملکرد میباشد .نتایج تحقیق صادقی و همکاران ( )2013نیز حاکی از وجود ارتباط
معنادار میان مدیریت دانش و همچنین اشتراکگذاری دانش با توانمندسازی کارکنان بوده است که مطابق نتایج پژوهش حاضر است .ژو
و همکاران ( )2011نشان دادند که توانمندسازی رهبری بر رفتار اشتراکگذاری دانش اعضای گروه تاثیر دارد .یافتههای تحقیق سرواستاوا
و همکاران ( )2006نیز نشان داد که توانمندسازی رهبری به صورت مثبتی با تسهیم دانش ،سودمندی و ثمربخشی گروه در ارتباط است،
که در برگشت ،هردوی آنها بهصورت مثبتی با عملکرد مرتبط هستند که همسو با نتایج پژوهش حاضر است.نتایج پژوهش نیز با نتایج
حسنی و شیخ اسماعیلی( ،)2016امیری و همکاران( ،)2014کالجاهی و جهانی( ،)2015اسیاچوگکورزیس( )2014و باداح( )2012سازگار و
همسو میباشد.
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بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراکگذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز
با توجه به نتایج حاصله از تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق ،با توجه به فرضیات ی که مورد تأیید قرار گرفتند تا جای امکان پیشنهادهایی
مطرح میگردد :سازمان پست و مخابرات شهر شیراز مسئله اشتراکگذاری دانش را جدی گرفته و برای آن برنامه نموده و سرمایهگذاری
الزم را انجام دهند .سازمان پست و مخابرات شهر شیراز بایستی اجزاء مختلف اشتراکگذاری دانش را موردمطالعه قرار داده و وضعیت
خود را ازنظر وضعیت مؤلفههای سازمان پست و مخابرات شهر شیراز دانش بررسی نمایند و مشخص باشند .نمایند در کدام بخش
ضعیف و در کدامیک قوی میباشد .سازمان پست و مخابرات شهر شیراز باید مشخص نمایند برای پیادهسازی اشتراکگذاری دانش به
چه چیزی احتیاج دارند یا به عبارتی چه عواملی بایستی مهیا شود تا پیادهسازی اشتراکگذاری دانش به بهترین شکل ممکن ،مقدور باشد.
با توجه به اینکه ثابتشده است که یکی از مهمترین عوامل در اشتراکگذاری دانش ،نیروی انسانی توانمند میباشد بایستی در خصوص
توانمندسازی کارکنان برنامهریزی نمود و سرمایه گذاری الزم را انجام داد .تقویت احساس خودمختاری و احساس اعتماد در کارکنان.
داشتن اختیار انتخاب و تصمیم گیری (خودسامانی) موجب می شوند کارکنـان دانشـی بتواننـد ضعفها و قوتهای خود را بشناسند،
ضعفها را برطرف و قوت ها را تقویت کنند .در این صورت توانایی آنها برای خالقیت و ارائهی ایدههای جدید افزایش خواهـد یافـت.
وجود روابط دوستانه ،تشویق کارکنان در کمـک بـه حـل مشـکالت یکـدیگر ،تشویق رفتارهای صـادقانه ،تأکیـد بـر عمـل کـردن بـه قولها
و تعهـدات ،توجـه بیشـتر بـه شایسته ساالری در سازمان ،برخـورد بـا رفتارهـای سیاسـی مخـرب در سـازمان ،مـدیریت مـؤثر تعارضات
سازمانی ،می توانند اعتماد موردنیاز برای همکاری را در بـین اعضـای سـازمان تقویـت کنند .از بین بردن موانع اشتراکگذاری دانش در
بین کارکنان الزم است که برای همه افرادی که نیازمند کسب دانش هستند ،دسترسی به منابع دانش داخلی و خارجی فراهم شود .برگزاری
دوره های آموزشی و آشناسازی مدیران و کارکنان با مفاهیم اشتراکگذاری دانش ،یادگیری مشارکتی الکترونیک و توانمندسازی
روانشناختی و مزایا و فوایدی که بروز این گونه رفتارها برای خود افراد و سازمان در پیدارند .کمک به خود تصمیمگیری کارمندان و
ایجاد گروههای خود گران .محدودیت زمانی انجام پژوهش و کوتاه بودن دوره نمونهگیری ازجمله محدودیتهای هر پژوهش دانشگاهی
است ،که دقت مطالعه را کاهش میدهد و پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنا نبوده است.
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