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تأثیر استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان
با تبیین نقش میانجی تسهیم دانش (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه علوم دریایی
امام خمینی (ره))
مهدی دهقاني سلطاني ،2مريم مصباحي ،1میثم عوامي ،3سارا رمضاني
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چكیده
هدف از اين پژوهش بررسي تأثیر فناوریهای نوين اطالعاتي بر توانمندسازی روانشناختي کارکنان با تبیین نقش میانجي
تسهیم دانش در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) بود .تحقیق حاضر بر اساس هدف يک تحقیق کاربردی و همچنیین
بر اساس چگونگي به دست آوردن دادههای مورد نیاز ،از نوع تحقیقات توصیفي و همبسیتگي بیود .جامعیه آمیاری در ايین
پژوهش کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) بوده و حجم نمونه نیز برابر با  419نفر میيباشید .ابیزار دیردآوری
اطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد بود .برای تجزيه و تحلیل دادههای پرسشنامه از مید معیاد ت سیاختاری
استفاده شد .يافتههای به دست آمده نشان ميدهد استفاده از فناوریهای نوين اطالعاتي به طور مستقیم بر توانمندسیازی
روانشناختي تاثیر دارد ،اين در حالي است که فناوریهای نوين اطالعاتي به طور غیرمستقیم و از طريق تسهیم دانیش نییز
بر توانمندسازی روانشناختي تاثیر دارد؛ بنابراين ،استفاده از فناوریهای نوين اطالعاتي کارآمد اين امکان را فراهم ميسازد
تا کارکنان استقال بیشتری داشته باشند و مديران در وادذاری هرچه بیشتر اختیارات به آنان تمايل بیشتری نشان دهنید
و در توانمندسازی آنان بکوشند.
واژگان کلیدی :توانمندسازی روانشناختی ،فناوریهای نوین اطالعاتی ،تسهیم دانش ،کارکنان دانشگاه علووم
دریایی امام خمینی (ره)

تاريخ دريافت مقاله74/82/12 :
تاريخ پذيرش مقاله79/81/80 :
 -2دکتری مديريت دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران (نويسنده مسئو )ma.dehghani22@yahoo.com
 -1استاديار دروه علوم اجتماعي و اقتصاد ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ايران
 -3کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،سمنان ،ايران
 -9کارشناس ارشد مديريت دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
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مقدمه
امروزه يکي از عوامل مهم بقا و حیات سازمانها ،کیفیت توانمندسازی روانشناختي نیروی انساني اسیت؛ بیه عبیارت ديگیر
اهمیت منابع انساني به مراتب از فناوریهای جديد ،منابع مالي و مادی بیشتر است (منگ و همکاران .)1824 ،2توانمنیدی
منابع انساني به عنوان يک رويکرد نوين انگیزش دروني شغل ،به معني آزاد کردن نیروهای دروني کارکنان و فراهم کیردن
بسترها و به وجود آوردن فرصتها برای شکوفايي استعدادها ،تواناييها و شايستگيهای افیراد میيباشید و در واقیع شیامل
ادراکات فرد نسبت به نقش خويش در شغل و سیازمان میيشیود (او و همکیاران .)1824 ،1توانمندسیازی عبیارت اسیت از
شناختن ارزش افراد و سهمي که ميتوانند در انجام امور داشته باشند (کیانتنس و میار  .)1881 ،3توانمندسیازی نییروی
انساني يعني ايجاد مجموعه ظرفیت های زم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ايجاد ارزش افزوده در سازمان و ايفیای
نقش و مسئولیتي که در سازمان به عهده دارند ،توأم با کارايي و اثربخشي است (کونگر و کانیانگو .)2772 ،9توانمندسیازی
عبارت است از توسعه و دسترش قابلیت و شايستگي افراد برای نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان ميباشد (دافیت و
ريموند .) 1888 ،0توانمندسازی در مفهوم سازماني عبارت از تغییر در فرهنگ و شیهامت در ايجیاد و هیدايت يیک محیی
سازماني است (کیل .)1880 ،4توانمندسازی روانشناختي با تغییر در باورها ،افکار و طرز تلقيهای کارکنان شروع ميشیود.
به اين معني که آنان بايد به اين باور برسند که توانايي و شايستگي زم برای انجام وظايف به طور موفقییتآمییز داشیته و
احساس کنند که آزادی عمل و استقال در انجام فعالیتها رادارند ،باور داشته باشند که توانايي تأثیردیذاری و کنتیر بیر
نتايج شغلي رادارند ،احساس کنند که اهداف شغلي معنيدار و ارزشمندی را دنبا ميکنند و باور داشته باشند که با آنیان
صادقانه و منصفانه رفتار ميشود (سالجقه و همکاران .)2371 ،از سوی ديگر ،اسیتفاده و بیهکیاردیری فنیاوریهیای نیوين
اطالعاتي در سازمانها به امری ضروری و اجتنابناپذير تبديلشده است .صنعت فناوری اطالعات يکي از پويیاترين صینايع
در اقتصاد جهاني است .اهمیت فناوری اطالعات تنها به رشد آن در کل اقتصاد مربوط نیست ،بلکه در تغییراتیي اسیت کیه
در سازمانهای استفادهکننده از آن مطرح ميشود .چراکه رقابت در دهکده جهاني امروز ،سازمانهیا را مجبیور بیه نیوآوری
نموده که استفاده از فناوریهای نوين اطالعاتي برای بقای سازمانها در اين سناريو بسیار ضروری است (وو و لیي.)1889 ،
فناوریهای نوين اطالعاتي در سازمانها تأثیر بسزايي دارد .اين فناوری افراد و دروههای مورد نیاز را دور هم جمع ميکند؛
مانند دروههای مجازی ،جوامع مجازی ،تجارت مجازی و تجارت اشتراکي .کیم و جیو )1882( 9پیي بردنید کیه دسترسیي
آسان و دسترده به دادههای مشتر  ،باعث ميشود ،سازمانهای مجازی انعطافپذير باشیند .مبادلیه اطالعیات ،دسترسیي
آسان به دادهها و ارتباط از راه دور ،کارکنان يک سازمان را قادر ميسازد تا واحد کاری خود را به طور پويا در موقعیتهای
جغرافیايي و ابعاد زماني متفاوت ايجاد کنند؛ بنابراين ،يک سازمان ميتواند شانس بهتری در تبديل شدن به کالس جهیاني
به واسطة انعطافپذير بودن و مجازی بودن داشته باشد .در قرن بیست و يکم کامالً آشکار است کیه اطالعیات و ارتباطیات،
اهمیت راهبردی دستردهای پیدا کرده است .از طرفي ،امروزه همانطوری که سازمانها بر به کاردیری سیرمايه انسیاني در
مواجهه با تنگناهای بازار کار تمرکز دارند ،کارکنان نیز به دنبا انتشار دانش خیود در سراسیر سیازمان هسیتند؛ بنیابراين،
ابزارهای رقابتي پیشین و سنتي چندان کارساز نیستند .درحا حاضر ابزارهیای سینتي بیرای ارتقیا در سیازمان همچیون
انحصار اطالعات و ممانعت از موفقیت همکاران غیرقابل قبو است (او و همکاران .)1824 ،بسیاری از سازمانهیا بیرای بیه
کنتر درآوردن دانش همکاران خود تکنولوژی جديدی را به کار ميدیرند .به کارکنان دفته ميشود که از اينترنت ،پايگیاه

1

- Meng
- Ou
3
- Constance & Mark
4
- Conger & Kanungo
5
- Daft & Rymond
6
- Kyle
7
- Kim & Ju
2

08

فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي

شماره  21بهار 79

داده يا مخزنهای دانش ،ابزارهای پشتیبان تصمیم و ابزارهای دروهي استفاده کنند (رودلیز .)2772 ،2متأسیفانه کارکنیان
الزامأ دستورات مديريتي را رعايت نميکنند .بهزعم مارتیني ،)2772( 1در هر سازمان نوعأ افرادی هستند کیه میيخواهنید
دانش را تسهیم و اشاعه دهند و افرادی هم هستند که ترجیح ميدهنید دانیش خیود را بیهعنیوان يیک دارايیي خصوصیي
نگهداری نمايند .تسهیم دانش به عنوان يک نیروی مثبت در ايجاد سازمانهای نوآور شناخته شده اسیت ،امیا عیواملي کیه
تسهیم دانش را در بین کارکنان تقويت و تشويق ميکنند ،ميبايستي تعیین دردند .پژوهشها حاکي از ايین مطلیب اسیت
که مهم ترين مانع اجرای اثربخش مديريت دانش در سازمان فقدان فرهنیگ تسیهیم دانیش و عیدم در مزايیای بیشیمار
مديريت دانش در میان کارکنان است .به هرحا  ،فرهنگ تسهیم دانش در سازمان به نگیرش افیرادی کیه ايین فرهنیگ را
ايجاد نموده اند ،وابسته است .فرهنگ تسهیم دانش در سازمان ،نیازمند آموزش مديران و کارکنان و فرايند میديريت تغیییر
است .رهبران دارای نقش کلیدی در تغییر نگرشهای کارکنان و ايجاد موفقیتآمیز فرهنگ تسهیم دانش و نهادينیهسیازی
مديريت دانش در سازمان دارند (وانگ و وانگ .)1824 ،3تسهیم دانش ،رفتار انتقا دانش به همکاران در فرآيند ارتباطیات
درون يا برون سازماني است و منظور از دانش ،آن دانشي است کیه شیخآ آن را در سیازمان کسیب کیرده اسیت (جیي و
همکاران .)1887 ،9پژوهشها ی انجام شده در مورد تسهیم دانش حاکي از پیچیددي آن و ابعاد چند وجهي میثثر بیر ايین
پديده سازماني دارند (آذربايجاني .)1889 ،هر سازماني نیازمند کسب ،خلق ،ذخیره و کاربرد دانش ،به مثابه يکیي از مهیم-
ترين عوامل تعیینکننده رشد و بالنددي ،است .تسهیم دانش ،ابزاری بنیادين در راستای بکاردیری دانش ،ايجاد نیوآوری و
کاربرد آن در سازمان و در نهايت دستیابي به مزيت رقابتي است (جکسیون .)1889 ،0اشیترا دیذاری دانیش در موفقییت
سازمان ،عاملي کلیدی است چرا که ميتواند سبب دسترش سريعتر دانش به بخشهايي از سازمان که قادر به بهرهبیرداری
از آن هستند ،شود (پورسراجیان و همکاران.)2371 ،
با ارزيابي رابطه بین فناوریهای نوين اطالعاتي و پیشرفتهای حاکي از آن و اشترا دذاری دانش و همچنیین تیأثیر ايین
مقولهها بر روی افراد مي توانیم با شناخت راهکارهای مفید برای پذيرش هر چه بهتر فنیاوری در بیا بیردن توانمندسیازی
روانشناختي افراد در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) به نتايج مطلوب و راهحلهای سودمندی در اين زمینیه دسیت
يابیم .بايد توجه داشته باشیم که همواره توجه به کارکنان به عنوان سرمايههای اجتماعي و فیراهم آوردن امکانیات زم در
زمینه نوآوریهای جديد برای آنها منفعتي رقابتپذير در تسهیل فعالیتهايشان ايجاد خواهد کرد ،بیه شیرطي کیه ابعیاد
رواني فناوریها برای آنها مورد بررسي قرار درفته باشد؛ بنابراين با توجیه بیه اينکیه امیروزه ،موضیوع فنیاوریهیای نیوين
اطالعاتي ،تسهیم دانش و توانمندسازی کارکنان در سازمانها يکي از اهداف مهم و کلییدی اسیت کیه از سیوی رنیسیان و
معاونان مربوط دنبا مي شود ،در اين پژوهش به دنبا يافتن پاسخي برای اين سیثا بیوديم کیه آيیا فنیاوریهیای نیوين
اطالعاتي بر توانمندسازی روانشناختي کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خمینیي (ره) بیا در نظیر دیرفتن نقیش مییانجي
تسهیم دانش اثردذار است؟
فرايند خلق دانش سازماني از چند مرحله تشکیل شده است که به خلق دانش آغیاز شیده و بیه مراحیل اسیتفاده ،انتقیا ،
تسهیم و همچنین ذخیره و بازيابي برای استفادههای آتي منتهي ميشوند (لینیدر و والید .)1822 ،4بیا وجیود ايین ،نحیو
استفاده از دانش موجود در سازمانهای مدرن به نوع مديريت اين دانش و ابزار میورد اسیتفاده آن بسیتگي دارد .میديريت
دانش که فرآيند تولید ثروت و ارزش با استفاده از داراييهای فکری و مبتني بر دانش است؛ نیازمنید سیسیتمي اسیت کیه
بتواند اين فرآيند را پشتیباني کند .اثربخشي مديريت دانش مستلزم تلفیق و يکپارچهسازی منطقي زيرسیاختهیای فنیي،
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فرهنگي و انساني است .فناوریهای نوين اطالعاتي بهعنوان مهمترين توانمندساز فرايند مديريت دانش بیا سیرعت و دقیت
زياد ،اجرای اين فرايند را بهطور چشمگیری بهبود بخشیده است (وو و لي .)1889 ،2بايد اذعان کرد که بزرگتیرين عامیل
موفقیت مديريت دانش در عصر حاضر ،ظرفیتهايي است که فناوریهای نوين اطالعاتي بر آن ايجاد کیرده اسیت (وانیگ و
همکاران .)1889 ،1برخي نويسنددان معتقدند فناوریهای نوين اطالعاتي جزيي از مديريت دانش است و توانیايي افیزايش
دانش سازمان را ندارد (داونپورت و پروسا  .)1888 ،3برخي نیز اصرار ميکنند که فناوریهیای نیوين اطالعیاتي تنهیا بیر
جنبه کددذاری دانش صريح مربوط ميشود و دانش ضمني را ناديده ميدیرد .در هر حا دانش يکي از حیاتيترين منیابع
سازماني است و مشخآ شده که دانش سازماني ممکن است از کل داراييهای سازماني مهمتر باشد.
مديريت دانش فرايندی هدفدار است که به طور همزمان فناوریهای اطالعیاتي و ارتبیاطي انسیاني را در بیر میيدییرد تیا
سرمايه های فکری سازمان را افزايش داده و همگان را در اين سرمايه مشیارکت دهید (عباسیي و مکیي)2327 ،؛ بنیابراين،
مديريت دانش فرآيندی است که دانش تولید شده در طیو زمیان را میديريت میيکنید (لیین .)1829 ،9در حیا حاضیر،
مهمترين عامل بهرهوری در سازمانها و در نهايت کل جامعه ،منابع انساني است .ترديدی نیست که شکوفايي هر جامعهای
در بهبود و پرورش منابع انساني آن نهفته است و بدين سبب است که مسئو ن سازمانها بیا يیاری متخصصیان رفتیاری و
منابع انساني توجه خاصي را به پرورش کارکنان مبذو ميدارند .يکي از مفاهیمي که در راسیتای بالنیددي منیابع انسیاني
مطرح درديده ،توانمندسازی کارکنان است .با آنکه تعاريف متعددی از توانمندسازی ارانه درديده است ،اما فصیل مشیتر
کلیه آنها وادذاری اختیار و مسئولیت بیشتر به کارکنان است .برای روشنتر شدن مفهوم توانمندسازی اشاره بیه تعیاريفي
چند ،سودمند خواهد بود :توانمندسازی شامل اعطای قدرت ،مسئولیت و اختییارات بیشیتر بیه کارکنیان و میديران جهیت
تصمیمدیری ،انجام برخي فعالیتها و کنتر بیشتر بر مشاغلشان است (شیرازی .)1821 ،0توانمندسیازی عبیارت اسیت از
فرايند تسهیم قدرت و دانش با اعضای دروه تا بدين طريق احساس خود اثربخشي آنهیا ارتقیا يابید (کونیدالکار.)1887 ،4
بهنظر «راپیلي» توانمندسازی يک مفهوم ،يک فلسفه ،يک مجموعه از سلو رفتاری و يک برنامه سازماني است .بیهعنیوان
يک مفهوم عبارت است از اعطای اختیار تصمیمدیری به مرنوسان .بهعنوان يک فلسفه و مجموعهای از سلو رفتاری بیه -
معني سهیمکردن دروههای خوددردان و افراد در تعیین سرنوشت حرفهای خود است .توانمندسازی به عنیوان يیک برنامیه
سازماني به کل نیروی کار فرصت بیشتری برای آزادی ،بهبود و بکاردیری مهارتها ،دانش و غنیيتیرين پتانسییلشیان ،در
جهت خیر و صالح خود و سازمانشان اعطا ميکند.
9
بسیاری عقیده دارند که سازمانها قادرند بهرهوری را از طريق توانمندسازی کارکنانشان ارتقا بخشیند (کیونگر و کانیانگو ،
 .)2772توانمندسازی برای افراد مختلف معاني متفاوتي را تداعي ميکند و چند دهه از کاربرد آن ميدذرد ،اما آنچه جديد
2
است ،نقشي است که فناوریهای نوين اطالعاتي در امکانپذير ساختن توانمندسازی منسجم و جامع ايفا ميکند .راندولف
راندولف 2با مطالعه ده مثسسه که توانمندسازی کارکنان را تجربه کرده بودند ،چند عامل مهم در توانمندسازی موفق را بیر
شمرد .مهمترين عاملي که وی بیان ميدارد ،تسهیم اطالعات يا همان دانش سازماني است (شیرازی .)1821 ،هنگامي کیه
سازمان قصد توانمندسازی کارکنان را دارد ،سیستمهای اطالعاتي ميتوانند به عنوان يک رکن مهم در ايین زمینیه مطیرح
دردند و امکان دسترسي بیشتر به اطالعات را برای سطوح پايین سلسله مراتب فراهم آورند (ارتیور و ووردیان.)1820 ،7
1

- Wu & Lee
- Wang
3
- Davenport & Prusak
4
- Lin
5
- Shirazi
6
- Kondalkar
7
- Conger & Kanungo
8
- Randolof
9
- Erturk & Vurgun
2
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برای مثا سیستم خبره ،در جايي که افراد خبره در دسترس نیستند ،توصیههايي را به عمل ميآورد و شبکههای رايانهای
به اعضای تیمها امکان برقراری ارتباطات مثثر با يکديگر و ساير تیمها را ميدهند و کارهای دروهي که يک عنصر مهیم در
سازمانهای مبتني بر تیم است ،به وسیله فناوریهای نوين اطالعاتي قوياً حمايت ميشوند .فنیاوریهیای نیوين اطالعیاتي
عدم تمرکز بر تصمیمدیری و اختیارات را به وسیله کنتر متمرکز امکانپذير ميکند و کارکنان را قیادر میيسیازد تیا بیه
اطالعات مورد نیاز جهت تصمیمدیری صحیح دسترسي داشته باشند و شايد مهمترين حمايت فناوریهای نوين اطالعیاتي
از توانمندسازی ،تأمین اطالعات صحیح و به موقع ،با کیفیت و هزينه مناسیب اسیت و عیالوه بیر ايین فنیاوریهیای نیوين
اطالعاتي قادر است ابزارهای جديدی را فراهم آورد که خالقیت و بهرهوری کارکنان و کیفیت کارشان را نیز افیزايش دهید
(لي.)1824 ،2
در پژوهشهای انجام شده پیشین ،کمالیان و همکیاران ( ) 2371در پیژوهش خیود بیا عنیوان نقیش فنیاوری اطالعیات در
توانمندسازی کارکنان سازمان آموزش فني و حرفهای به اين نتیجه دست يافتند کیه بکیاردیری فنیاوریهیای اطالعیاتي و
ارتباطات در اداره کل فني و حرفهای استان سیستان و بلوچستان ميتواند تغیییرات توانمنیدی کارکنیان آن را بیه مییزان
 8/929تبیین و بین آنها رابطه مثبت و معني داری وجود دارد و همچنین سطح توانمندی کارکنان اين سیازمان بیا تر از
حد متوس ميباشد و توانمندی آنها در بعد شايسیتگي بیشیتر از سیاير ابعیاد میيباشید .علیيپیور درويشیي ( )2372در
پژوهشي با عنوان ارانه مد عوامل موثر بر تسهیم دانش دروههای آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي به اين نتیجه دست يافیت
که اعتماد به مديريت از طريق مستندسازی دانش بیر تسیهیم دانیش درون و میابین دروهیي تیاثیر دارد .توانمنیدیهیای
تکنولوژيک و ادرا حمايت سازماني از عوامل موثر بر تسهیم دانش مابین دروهي بودهاند .همینطور روشهیای انگیزشیي
مادی و غیرمادی بر تسهیم دانش درون دروهي تاثیر داشتهاند .تقيزاده و غفاری ( )2374در پژوهش خود بیه ايین نتیجیه
دست يافتند که بکاردیری فناوری اطالعات مي تواند موجب احسیاس شايسیتگي ،بهبیود کیفییت عملکیرد ،افیزايش تیوان
تصمیمدیری ،افزايش خودکنترلي ،کاهش استرس شغلي و افزايش توانمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکي دیردد .کیودا و
ملهم )1822( 1در تحقیق خود به اين نتیجه ر سیدند که استفاده از فناوری اطالعات تأثیر مثبت معناداری بر توانمندسازی
روانشناختي کارکنان دارد؛ بنابراين ،بر اساس تحقیقات و پژوهش های پیشین فرضیه زير مطرح ميشود:
فرضیه او ( :)H1بکاردیری فناوریهای نوين اطالعاتي تأثیر معناداری بر توانمندسازی روانشناختي کارکنان دارد.
دولتي و همکاران ( )2373در پژوهشي با نام بررسي نقش فناوری اطالعات در فرآيند سیستم مديريت دانش به اين نتیجیه
دست يافتند که وضعیت فناوری اطالعات موجود دانشگاه فق از بعد تعیین هدفهای دانشي ،از نظر صاحبنظران مطلیوب
بوده و از بعد توسعه دانش و نگهداری دانش در حد متوس و از ابعاد شناسايي دانش ،تسیهیم دانیش و ارزيیابي دانیش در
وضعیت نامطلوب قرار دارد .جوادکريمي ( )2379در پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر فناوری اطالعات بر مديريت دانش» بیه
اين نتیجه رسید که بین فناوری اطالعات و متغیرهای مديريت دانش (کسب دانش ،سیازماندهي دانیش ،تسیهیم دانیش و
بکاردیری دانش) رابطه معناداری وجود دارد .آزما و همکاران )1821( 3در پژوهشي که انجام دادند بیه ايین نتیجیه دسیت
يافتند که يک رابطه معنادار بین بکاردیری فناوری اطالعات با تمايل به تغییر و بکاردیری دانش و درايشهای عادی وجود
دارد .لیرن و همکاران )1821( 9در پژوهش خود نشان دادند که سطوح کاربردی فنیاوری اطالعیات همبسیتگي مثبتیي بیا
مديريت دانش پروژهها دارد .به عالوه ،خروجيهای پروژه ميتواند به سطوح با ی مديريت دانش نانیل بشیوند ،يافتیههیای
ديگر همچنین نشان داد که به طور کلي پذيرش فرآيند مديريت دانش از طريق تأثیرات کاربرد فناوری اطالعات با عملکرد
پروژه بر حسب موفقیت هزينه و برنامه زماني و نیز کیفیت و عملکرد مطلوب است .در نتیجه ،بر اساس تحقیقات و پژوهش
های پیشین فرضیه زير مطرح ميشود:
1

- Li
- Qudah & Melhem
3
- Azma
4
- Li-Ren
2
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فرضیه دوم ( :)H2بکاردیری فناوریهای نوين اطالعاتي تأثیر معناداری بر تسهیم دانش دارد.
اقبا و همکاران )1822( 2قصد تسهیم دانش و توانمندیهای نوآورانه اعضای هیئت علمي دانشیگاه يیو تیي ام میالزی را
بررسي کردند که آنها هم در يک مد ترکیبي ،تأثیر خود سودمندپنداری ،شیبکههیای اجتمیاعي و پیاداشهیای بیرونیي
ادرا شده را بر نگرش و سپس قصد تس هیم دانش و نیز ،ادرا حمايت سازمان را بیر هنجارهیای ذهنیي و سیپس قصید
تسهیم بررسي کردند .احمدی و همکارانش ( )1821در زمینه ارتباط بین توانمندسازی روانشناختي و فعالیتهای مديريت
دانش مطالعاتي را انجام دادند و نتايج حاصل از پژوهشها آنها نشان داد که بین توانمندسازی روانشناختي و فعالیتهیای
خلق دانش و جذب دانش ارتباط معني داری وجود ندارد .همچنین نتیايج نشیان داد کیه بیین توانمندسیازی روانشیناختي
کارکنان و فعالیتهای انتقا دانش ،سازماندهي دانش و بکاردیری دانش ارتباط مستقیم و معنيداری وجود دارد .منوريیان
و همکارانش ( )1829پژوهشي را با نام نقش تسهیم دانش ضمني در توانمندسازی روانشناختي کارکنان انجام دادند .نتايج
به دست آمده از اين پژوهش حاکي از آن است که تسهیم دانش ضمني تأثیر مثبت معناداری بر توانمندسازی روانشناختي
کارکنان دارد .همچنین نتايج نشان داد که تسهیم دانش ضمني بر هر يک از ابعاد توانمندسازی روانشناختي کارکنان تأثیر
مثبت معناداری دارد .فیض و همکارانش ( )2374در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافتند که تسهیم دانیش بیه صیورت
مستقیم و غیر مستقیم از طريق متغیرهای میانجي حافظه سازماني و ياددیری مشارکتي الکترونیک تأثیر مثبت معنیاداری
بر توانمندسازی روانشناختي کارکنان کتابداران دارای تحصیالت دانشگاهي در کتابخانه ملي جمهوری اسالمي ايیران دارد.
حسني و شیخ اسالمي ( ) 1824در پژوهشي با عنوان مديريت دانش و توانمندسازی کارکنان در آموزش عالي به اين نتیجه
دست يافتند که بین مديريت دانش و توانمندسازی کارکنان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .نتايج همچنین نشان میي-
دهد که مديريت دانش به عنوان يک پیشبیني کننده خوب در ابعاد توانمندسازی کارکنیان میيباشید .فییض و همکیاران
( ) 1829در پژوهش خود با عنوان تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختي کارکنان از طريق نقش میانجي حافظیه
سازماني به اين نتیجه رسیدند که تسهیم دانش تأثیر مثبت معناداری بر توانمندسازی روانشناختي کارکنان دارد .سیالجقه
و همکارانش ( )2371در پژوهشي با عنوان تحلیل توانمندسازی روانشناختي کارکنان و رابطه آن با مديريت دانش بیه ايین
نتیجه رسیدند که بین توانمندسازی روانشناختي و مثلفههای آن با مديريت دانش رابطیه معنیيداری وجیود دارد و نتیايج
حاصل نیز حاکي از آن بود که به غیر از احساس مثثر بودن ،احساس خودمختاری بیشترين تأثیر و احساس معنيدار بودن
شغل کمترين تأثیر را بر مديريت دانش داشتند .قربانيزاده و خالقينیا ( )2322پژوهشي را تحت عنوان نقش انتقا دانیش
ضمني در توانمندسازی کارکنان انجام دادند .نتايج پژوهش بیانگر وجود رابطه معنيداری بین متغیرهیای پژوهشیي اسیت.
بدين معني که بین انتقا دانش ضمني از يک سو و توانايي کارکنان در تصمیمدیری ،پذيرش مسئولیت تصیمیمدییری از
سوی کارکنان ،دسترسي کارکنان به ابزارهای مرتب با تصمیمدیری و اجرا و در نهايیت ،پیذيرش مسیئولیت پیيآمیدهای
تصمیم از سوی کارکنان از ديگر سو ،رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .بنابراني ،بیر اسیاس تحقیقیات و پیژوهش هیای
پیشین فرضیه زير مطرح ميشود:
فرضیه سوم ( :)H3تسهیم دانش تأثیر معناداری بر توانمندسازی روانشناختي کارکنان دارد.
1

شکل ( )2تصوير کلي ارتباط بین فرضیای مورد بررسي ،رواب بین متغیرها و مد مفهومي پژوهش را نشان ميهد.

- Iqbal
- UTM
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تسهیم دانش
H3

توانمندسازی
روانشناختی

H2

بكارگیری

H1

فناورهای نوین
اطالعاتی

شكل ( )1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس هدف يک پژوهش کاربردی و همچنین بر اساس چگونگي به دست آوردن دادههیای میورد نییاز ،از
نوع پژوهشهای توصیفي و همبستگي ميباشد .جامعه آماری در اين پژوهش کلییه کارکنیان دانشیگاه علیوم دريیايي امیام
خمیني (ره) بود و تعداد آنها تقريباً  488نفر در نظر درفته شد .برای به دست آوردن حجم نمونه ،با توجه به اينکه جامعه
محدود مي باشد ،از فرمو کوکران برای جامعه محدود استفاده شده بود و حجم نمونه بیا بیرآوردی از جامعیه آمیاری و بیا
استفاده از فرمو کوکران ،تعداد  132به صورت تصادفي ساده انتخاب درديد.
624  1.96   0.5  0.5
2

 238

 1.96   0.5  0.5
2

2

 624  1   0.05 

n

بدين ترتیب با مشخآ شدن حجم نمونه تعداد  388پرسشنامه به صورت تصادفي در میان کارکنان دانشگاه علوم دريايي
امام خمیني (ره) توزيع که از اين تعداد  140پرسشنامه جمعآوری و در نهايت  198پرسشنامه مورد تجزيه و تحلیل قرار
درفت.
به منظور جمعآوری اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهای پژوهش ،از پرسشنامه استاندارد که روايیي آن بیا اسیتفاده از
روايي صوری و روايي سازه و همچنین پايايي آن با آلفای کرونباخ مورد بررسي قرار درفت .در پژوهش حاضر از پرسشنامه
استاندارد مربوط به پژوهشهای برين و کنن ( ،)1881اسیپريتزر ( ،)2770تومیاس و ولتهیوس ( )2778و لیي و همکیاران
( )1824که در جدو  2نیز نشان داده شده است و تأثیر فنیاوریهیای نیوين اطالعیاتي را بیر توانمندسیازی روانشیناختي
کارکنان با میانجيدری تسهیم دانش ميسنجد ،بر اساس طیف لیکرت پنج دزينهای استفاده شد .اين پرسیشنامیه از سیه
قسمت تشکیل شده است که قسمت او مربوط به سینجش تسیهیم دانیش و شیامل  28سیثا  ،قسیمت دوم مربیوط بیه
سنجش فناوریهای نوين اطالعاتي و شامل  18سثا و قسمت سوم مربوط به سنجش توانمندسازی روانشناختي کارکنان
و شامل  18سثا بود .برای تعیین روايي پرسشنامه از روايي صوری و روايي سازه اسیتفاده شید ،بیدين ترتییب کیه بیرای
تعیین روايي صوری ابزار سنجش ،پرسشنامه مذکور به همیراه چیارچوب نظیری پیژوهش در اختییار  2تین از اسیتادان و
خبردان در اين زمینه قرار داده و از نظرهای آنها در تدوين نهايي پرسشنامه اسیتفاده شید و بیرای روايیي سیازه تحلییل
عاملي تأيیدی به کار درفته شد .همچنین برای پايايي پرسشنامه از ضريب آلفیای کرونبیاخ اسیتفاده شید .ضیريب آلفیای
کرونباخ به دست آمده برای هر يک از متغیرها در جدو  2آورده شده است.
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جدول ( )1منابع سواالت پرسشنامه ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش
سثا ت

ضريب آلفای کرونباخ

منبع مربوط به پرسشنامه استاندارد

متغیر
فناوریهای نوين اطالعاتي

 22تا 38

8/718

(برين و کنن)1881 ،

توانمندسازی روانشناختي

 32تا 08

8/234

(اسپريتزر( )2770 ،توماس و ولتهوس)2778 ،

تسهیم دانش

 2تا 28

8/229

(لي و همکاران)1824 ،

یافتههای تحقیق
پیش از انجام تحلیل عاملي تايیدی بايد آزمون  KMOجهت حصو اطمینان از کفايت نمونهدیری انجام شیود .میومني و
فعا قیومي ( )2370مقدار مناسب برای اين شاخآ را با ی  8/4ميدانند .نتايج مربوط به اين آزمون در جدو زير ارانیه
شده است.
جدول ( )2عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت
متغیر

عدد  KMOو عدد آزمون بارتلت

نتیجه

فناوریهای نوین اطالعاتی

KMO=8/722
Sig=8/888

دادهها شراي مورد نیاز برای اجرای
تحلیل عاملي را دارند.

توانمندسازی روانشناختی

KMO=8/211
Sig=8/888

دادهها شراي مورد نیاز برای اجرای
تحلیل عاملي را دارند.

تسهیم دانش

KMO=8/291
Sig=8/888

دادهها شراي مورد نیاز برای اجرای
تحلیل عاملي را دارند.

همانطور که در جدو با مشاهده ميشود با توجه به اينکه مقدار شاخآ کفايت نمونهدیری بیرای هیر يیک از متغیرهیا
با ی  8/4ميباشد ،در نتیجه کفايت نمونهدیری مورد تايید است.
در تحلیل عاملي تأيیدی ،پژوهشگر به دنبا دريافت اين مطلب است که آيا سثا های پژوهش قابلیت سنجش متغیر مورد
نظر را دارا هستند؛ از سويي با توجه به اينکه متغیرهای پژوهش حاضر دارای ابعیادی هسیتند کیه بیرای هیر يیک از ابعیاد
سثا هايي طراحي شده ،زم است تحلیل عاملي تأيیدی مرتبه او و تحلیل عاملي تايیدی مرتبه دوم بیرای آنهیا صیورت
پذيرد (درين .)1820 ،در اين پژوهش ،با توجه به اينکه متغیر تسهیم دانش ،فناوریهای نیوين اطالعیاتي و توانمندسیازی
روانشناختي دارای بعد ميباشند ،برای روايي آن از تحلیل عاملي تأيیدی مرتبه او و دوم استفاده شده است .در جیدو 3
بار عاملي ،مقدار عددی است که میزان شدت رابطه میان يک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطیه را طیي فرآينید تحلییل
مسیر مشخآ مي کند .هر چه مقدار بار عاملي يک شاخآ در رابطه با يک سازه مشخآ بیشتر باشید ،آن شیاخآ سیهم
بیشتری در تبیین آن سازه ايفا ميکند .ادر بار عاملي يک شاخآ منفي باشد ،نشان دهنده تاثیر منفي آن در تبیین سیازه
مربوطه است (طبرسا و همکاران .) 2371 ،همچنین در اين جدو سثا ت نشان دهنده اين است که هر متغیر توس چند
دويه سنجیده ميشود.
جدول ( )3تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم متغیرهای پژوهش
متغیر

ابعاد

ضريب
استاندارد

عدد
معناداری

تسهیم دانش

اهدا دانش

2/88

29/21

ضريب
استاندارد

عدد
معناداری

8/92

-

به اشترا دذاری اطالعات با همکاران خارج بخش در
سازمان

8/92

21/72

به اشترا دذاری مهارتها با همکاران خارج بخش

8/92

22/22

سثا ها
احساس رضايت از اشترا
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در سازمان

فناوریهای
نوين
اطالعاتي

جمعآوری
دانش

8/42

فناوریهای
نوين
اطالعاتي و
فرآيندهای
سازماني

8/09

بهبود
کیفیت
خدمات

تأمین
خدمات
فناوریهای
نوين
اطالعاتي

8/44

8/73

7/12

4/29

28/94

23/42

به اشترا دذاری اطالعات با همکاران داخل بخش در
سازمان

8/28

23/18

به اشترا دذاری مهارتها با همکاران داخل بخش
در سازمان

8/99

21/90

دريافت دانش از همکاران داخل بخش در سازمان

8/91

-

استفاده از مهارتهای همکاران داخل بخش در
سازمان

8/21

23/28

استفاده از ذخاير الکترونیکي (مانند پايگاه دادههای
آنالين و انبار داده) برای دسترسي به دانش

8/94

21/73

دريافت دانش از همکاران خارج بخش در سازمان

8/90

21/99

استفاده از مهارتهای همکاران خارج بخش در
سازمان

8/43

28/97

میزان استفاده از کامپیوترهای شخصي (لب تاپ) و
سرانه تعداد کامپیوتر به ازای هر نفر در واحد سازمان

8/99

-

استفاده واحدهای سازماني در راستای انجام فعالیت-
های خود از بانکهای اطالعاتي مبتني بر کامپیوتر و
پايگاه داده کامپیوتری (شبکه)

8/22

23/08

فرادیر شدن اندازههای شبکههای رايانهای در
واحدهای مختلف سازماني

8/93

تعداد واحدهايي که برای ارسا و دريافت اسناد و
مدار و اطالعات به صورت الکترونیکي عمل مي-
کنند

8/44

22/20

میزان استفاده از نرم افزارهای صفحه دسترده مانند
 Word, Access, Excelو غیره در سازمان

8/41

28/02

مبادله اسناد و مدار الکترونیکي در تعامل با ساير
بخشهای سازماني و يا ساير سازمانها

8/28

-

به روز و بازسازی شدن برنامههای کاربردی سازمان
در سا

8/20

24/27

استفاده عملي از شبکههای کامپیوتری فرادیر در
واحدهای سازماني در سا های اخیر

8/22

24/88

میزان استفاده از تباد الکترونیکي اسناد و مدار
در چند سا اخیر

8/99

29/73

کیفیت ارانه خدمات با استفاده از تجهیزات
کامپیوتری

8/44

21/99

استفاده از سیستم مکانیزه مستقر در سازمان برای
ارانه خدمات به ارباب رجوع

8/99

-

بردزاری دورههای آموزشي در زمینه فناوریهای
نوين اطالعاتي برای آشنايي کارکنان و مديران با
دانش روز در سازمان

8/29

استفاده مديران و کارکنان برای دسترسي به اطالعات
مورد نظر از سیستمهای کامپیوتری دردش اطالعات
در سطح سازمان

8/28

29/44

میزان استفاده از انتقا الکترونیکي وجوه نقد در

8/99

29/80
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سازمان در چند سا اخیر

اثربخشي از
ديد کاربران

8/71

23/29

احساس
خودمختاری

8/21

2/92

احساس
شايستگي

8/04

احساس
موثر برودن

8/49

4/12

9/22

توانمندسازی
روانشناختي
احساس
معنيدار
بودن

احساس
اعتماد

8/08

1/91

8/00

3/97

استفاده از تجهیزات کامپیوتری مناسب و کارا

8/28

29/09

میزان استفاده از فناوریهای نوين اطالعاتي به طور
کلي در سازمان در چند سا اخیر

8/94

-

میزان استفاده از کامپیوتر و فناوریهای وابسته به آن
در فعالیتهايي همانند پژوهشها ،آموزش و غیره

8/21

20/10

میزان استفاده از اينترنت (شبکه اطالعرساني درون
سازماني) و اکسترانت (شبکه اطالع رساني به افراد و
سازمانهای خاص) در چند سا اخیر

8/49

21/10

میزان استفاده از سیستمها و دستگاههای پردازش
تصوير همانند اسکنرها و وسايل جانبي کامپیوتر در
چند سا اخیر

8/93

23/31

میزان کارايي و اثربخشي استفاده از فناوریهای نوين
اطالعاتي در سامان برای انجام فعالیتها

8/98

21/92

داشتن آزادی برای تصمیم درباره کار

8/91

-

توانايي تصمیم درباره چگونگي انجام کار

8/28

21/12

فرصت داشتن برای استقال و آزادی در انجام کار

8/98

22/29

داشتن فرصت برای استفاده از ابتکار شخصي در
انجام کار

8/49

28/10

اطمینان از توانايي برای انجام کار

8/90

-

قرار داشتن کار در محدوده قابلیتها

8/29

29/71

اطمینان به قابلیتها برای انجام کار

8/48

28/02

تسل بر مهارتها برای انجام کار

8/28

29/29

داشتن تأثیر بر انجام کار در واحد کاری

8/97

-

داشتن کنتر بر انجام کار در واحد کاری

8/24

24/88

تأثیر مهم بر اتفاقات انجام شده در واحد کاری

8/43

22/37

مورد توجه قرار درفتن نظرات در تصمیمهای واحد
کاری

8/28

29/79

مهم بودن فعالیتهای کاری

8/02

-

معنيدار بودن فعالیتهای کاری

8/92

7/78

دقت در انجام کارها

8/97

7/70

اهمیت و معنايي ويژه داشتن انجام کار

8/99

7/23

اطمینان از صادق بودن همکاران

8/20

-

اطمینان از تقسیم اطالعات مهم توس همکاران

8/29

27/81

اطمینان از وفاداری توس همکاران

8/23

22/82

8/99

20/20

اطمینان از کامیابي و موفقیت شخصي توس
همکاران

همانطور که در جدو  3مشاهده ميشود بارهای عاملي برای تمامي متغیرهای پژوهش از  8/0بیشتر است که اين نشان-
دهنده اين است که ابزار پژوهش از روايي زم برخوردار است.
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در جدو  9همبستگي پیرسن بین متغیرهای پژوهش ارانه شده است .هماندونه که مشاهده ميشود ،بین تمام متغیرهای
پژوهش همبستگي مثبت و معنیادار در سیطح اطمینیان  70درصید وجیود دارد .فنیاوریهیای نیوين اطالعیاتي بیشیترين
همبستگي را به ترتیب با توانمندسازی روانشناختي و تسهیم دانش دارد.
جدول ( )4همبستگی بین متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

فناوریهای نوين اطالعاتي

توانمندسازی روانشناختي

تسهیم دانش
*

8/479

فناوریهای نوين اطالعاتي

1/220

8/432

2

8/077

تسهیم دانش

1/917

8/919

-

2

8/434

توانمندسازی روانشناختي

3/88

8/023

-

-

2

*

*

*در خطای  8/80معنادار است.

در بررسي آزمون همخطي چنددانه برای متغیرهای پژوهش نیز از آزمون همخطي چنددانه استفاده شد کیه نتیايج آن در
جدو  0ارانه شده است.
جدول ( )5آزمون همخطی چندگانه
آماره عامل تورم واريانس ()VIF

متغیر

مقدارهای اغماض ()Tolerance

نتیجه

مقدار به دست آمده

حد مطلوب

مقدار به دست آمده

حد مطلوب

2/949

> 3/3

8/911

> 8/82

قابل قبو

تسهیم دانش

2/320

> 3/3

8/440

> 8/82

قابل قبو

توانمندسازی روانشناختي

2/307

> 3/3

8/290

> 8/82

قابل قبو

فناوریهای نوين اطالعاتي

با توجه به نتايج به دست آمده از جدو  ،4فرض همخطي بودن بین متغیرهای مستقل پژوهش رد ميشود .جهت بررسیي
نرما بودن دادهها از آزمون کلومودراف -اسمیرنوف استفاده شده است .در اين آزمون ادرسیطح معنیاداری کمتیر از 8/80
باشد فرض صفر رد ميشود و ادر سطح معناداری بیشتر از  8/80باشد فرض يک پذيرفته ميشود .نتايج مربوط بیه آزمیون
نرما بودن عاملها در جدو  4آورده شده است.
جدول ( )6نتایج مربوط به نرمال بودن عاملها
فناوریهای نوين اطالعاتي

توانمندسازی روانشناختي

تسهیم دانش

198

198

198

آزمون کلومودروف امسرنوف

2/180

8/224

8/239

سطح معناداری

8/287

8/921

8/972

تعداد

نتايج به دست آمده از آزمون نرما بودن متغیرها نشان ميدهد که متغیرهای پژوهش نرما ميباشد .در نتیجه ميتوان با
استفاده از مد سازی معاد ت ساختاری به بررسي مد پژوهش پرداخت.
برای آزمون فرضیات از مد معاد ت ساختاری با بهرهدیری از نرمافزار لیزر استفاده درديد .خروجي مید آزمیون شیده
پژوهش در شکل  1ارانه شده است .چون مقدار شاخآ ريشه میانگین مربعات خطای برآورد کم و مقدار شاخآ نرم نشده
برازنددي ،شاخآ شاخآ برازنددي تطبیقي و شاخآ نرم شده برازنددي نیز با ی  8/78است ،اعتبار و برازنددي مناسیب
مد تأيید ميشود .نسبت کای دو به درجه آزادی در اين پژوهش  1/37محاسبه شده اسیت کیه پیايینتیر از  3بیودن آن
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نشان از برازنددي با ی مد است .ساير شاخآهای برازش مد نیز در جدو  9آورده شده است؛ بنیابراين میيتیوان بیه
نتايج تحلیل مد معاد ت ساختاری اتکا کرد.

نمودار ( )1مدل تخمین زده شده در حالت ضرایب استاندارد

نمودار ( )2مدل تخمین زده شده در حالت ضرایب معناداری
جدول ( )7شاخصهای نیكویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل
رديف

معیارهای برازش مد

شاخآ

بعد

2

ريشه مجذور ماندهها

PMR

8/843

1

شاخآ نرم برازنددي

NNFI

8/72

حد مطلوب
حدود صفر

نتیجه
قابل قبو

حدود يک

بسیار خوب

3

شاخآ برازش نسبي

RFI

8/79

> 8/78

بسیار خوب

9

شاخآ برازش اضافي

IFI

8/77

> 8/78

بسیار خوب

0

شاخآ برازنددي

GFI

8/74

> 8/78

بسیار خوب

4

برازنددي تعديليافته

AGFI

8/79

> 8/78

بسیار خوب
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9

نسبت کای دو به درجه آزادی

X2/df

1/37

2

شاخآ نرم نشده برازنددي

NFI

8/70

7

شاخآ برازنددي تطبیقي

CFI

8/77

> 8/78

28

شاخآ ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

8/889

< 8/2

<3

بسیار خوب

> 8/78

بسیار خوب
بسیار خوب
بسیار خوب

همچنن شاخآهای  CRو  AVEبرای مد محاسبه درديد که مقادير آن در جدو  2آورده شده است.
جدول ( )8مقادیر  CRو  AVEمحاسبه شده
حد مطلوب

نتیجه

رديف

معیارهای برازش مد

شاخآ

بعد

2

پايايي ترکیبي

CR

قابل قبو
قابل قبو

8/92

> 8/9

1

روايي همگرا

AVR

8/47

> 8/0

در جدو  7ضريب مسیر به همراه مقادير معناداری دزارش شده است .با استفاده از نتايج جیدو  7میيتیوان بیه بررسیي
رواب بین متغیرهای پژوهش پرداخت که در ادامه آورده شده است.
جدول ( )9ضرایب مسیر و مقادیر معنادار مربوط به آن
اثرات

متغیر
مسیر (رابطه)

متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

2

فناوریهای نوين اطالعاتي

تسهیم دانش

7/31

-

9/27

1

فناوریهای نوين اطالعاتي

توانمندسازی روانشناختي

3

تسهیم دانش

توانمندسازی روانشناختي

8/42

-

8/20

9/99

08/48

00/89

8/94

8/49

2/23

0/93

-

0/93

8/47

-

8/47

در آزمون مورد نظر با استفاده از مد معاد ت ساختاری ،ضرايب به دست آمده زماني معنادار ميباشند که مقیدار آزمیون
معناداری آنها از عدد  2/74بزردتر و از عدد  -2/74کوچکتر باشد (دهقاني سلطاني و همکیاران .)2370 ،همیانطیور کیه
مشاهده ميشود ،ضريب معناداری برای تمامي مسیرها و رواب از عدد  2/74بزردتر ميباشد:
 ضريب معناداری میان فناوریهای نوين اطالعاتي و تسهیم دانش برابر بیا  7/31میيباشید؛ بنیابراين فنیاوریهیای نیويناطالعاتي تأثیر معناداری روی تسهیم دانش دارد.
 ضريب معناداری میان فناوریهای نوين اطالعاتي و توانمندسازی روانشناختي برابر با  9/99ميباشید؛ بنیابراين فنیاوری-های نوين اطالعاتي تأثیر معناداری روی توانمندسازی روانشناختي دارد.
 ضريب معناداری میان خودمديريتي و فعالیت سطحي برابر با  1/71ميباشد؛ بنابراين خودمديريتي تیأثیر معنیاداری رویفعالیت سطحي دارد.
 ضريب معناداری میان تسهیم دانش و توانمندسازی روانشناختي برابر با  9/19میيباشید؛ بنیابراين تسیهیم دانیش تیأثیرمعناداری روی توانمندسازی روانشناختي دارد.
 همچنین در جدو  7ضريب مسیر به همراه مقادير معناداری ( )tبرای بررسیي اثیرات غیرمسیتقیم متغیرهیای پیژوهشدزارش شدهاست .با استفاده از نتايج اين جدو ميتوان به بررسي نقش مییانجي متغییر تسیهیم دانیش پرداخیت .ضیريب
معناداری اثر غیرمستقیم میان فناوریهای نوين اطالعاتي و توانمندسازی روانشیناختي از طريیق متغییر مییانجي تسیهیم
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دانش برابر با  08/48ميباشد؛ بنابراين فناوریهای نوين اطالعاتي ،از طريق متغیر میانجي تسیهیم دانیش تیأثیر معنیاداری
روی توانمندسازی روانشناختي دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از اين پژوهش مطالعه و بررسي تأثیر فناوریهای نوين اطالعاتي بر توانمندسازی روانشناختي کارکنان دانشگاه علیوم
دريايي امام خمیني (ره) از طريق نقش میانجي تسهیم دانش است .همانطور که نتايج به دسیت آمیده از پیژوهش نشیان
ميدهد فناوریهای نوين اطالعاتي با ضريب معناداری  7/31و ضريب استاندارد  8/42بیر تسیهیم دانیش تیأثیر معنیاداری
داشت که در مد ارانه شده بیشترين تأثیر نیز مربوط به همین مسیر ،يعني تأثیر فناوریهای نوين اطالعیاتي بیر تسیهیم
دانش ميباشد .فناوری اطالعات ميتواند نقشهای متنوعي در حمايت از فرايندهای مديريت دانیش بیازی کنید .سیاختار
منسجم از زيرساختهای فناوری اطالعات ،ميتواند دستیابي سريع و اثربخشي را برای کارکنان به اطالعات فراهم کنید و
فرآيند تبديل دانش را تسهیل کند .فناوری افراد را قادر ميسازد جلسات را به صورت چهره بیه چهیره بتواننید هماهنیگ
کنند .از فناوری برای فهرست کردن دانش و تخصآ کارکنان نیز استفاده ميشود و همچنین دسترسي افراد به اطالعات
درست را تسهیل ميکند و فرآيندهای تسهیم دانش را افزايش ميدهد (الهاوامده .)1881 ،2فناوری نوين اطالعیات در هیر
چهار بعد فرايندهای سازماني مطرح شده يعني ،فناوری های نیوين اطالعیاتي ،بهبیود کیفییت و خیدمات ،تیأمین خیدمات
فناوریهای نوين اطالعاتي و اثربخشي از ديد کاربران سازمانها را قادر ميسازد کیه بیه نحیو بهتیری پايگیاه اطالعیاتي را
مديريت کنند و اطالعات کاربران را به شکل ساختاريافتهتری حفظ کننید و همچنیین دانیش را بصیورت کیاراتری درون
سازمان تسهیم کنند .نتايج به دست آمده از اين فرضیه با نتايج به دست آمده از پژوهشهای دولتیي و همکیاران (،)2373
جوادکريمي ( ،)2379آزما و همکاران ( )1821و لیرن و همکاران ( )1821مطابقیت دارد ،ايین پژوهشیگران در در تحقییق
خود به اين نتیجه دست يافتند که استفاده از فناوری اطالعات تأثیر مثبت معناداری بر تسهیم دانش دارد.
نتايج نشان داد که ارتباط میان دو متغیر فناوریهای نوين اطالعاتي و توانمندسازی روانشناختي کارکنان مورد تأيیید قیرار
درفت ،بدين ترتیب که فناوریهای نوين اطالعاتي با ضريب معناداری  9/99و ضريب اسیتاندارد  8/94تیاثیر معنیاداری بیر
توانمندسازی روانشناختي دارد .يافتههای حاصل از اين فرضیه با يافتیههیای بیه دسیت آمیده از پیژوهشهیای کمالییان و
همکاران ( ،)2371عليپور درويشي ( ،)2372تقيزاده و غفاری ( )2374و کودا و ملهم ( )1822مشابهت دارد؛ اين محققان
در تحقیقات خود ب ه اين نتیجیه دسیت يافتنید کیه اسیتفاده از فنیاوری اطالعیات عیاملي میوثر در ارتقیای توانمندسیازی
روانشناختي کارکنان است.
همچنین نتايج به دست آمده از پژوهش نشان ميدهد که تسهیم دانش با ضريب معنادری  0/93و ضريب اسیتاندارد 8/47
تاثیر معناداری بر توانمندسازی روانشناختي کارکنان در دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) دارد که نتايج مربوط با اين
رابطه (وجود ارتباط میان فناوریهای نوين اطالعاتي و تسهیم دانش) و رابطه ديگر (وجود ارتبیاط مییان تسیهیم دانیش و
توانمندسازی روانشناختي کارکنان) ،با نتیايج بیه دسیت آمیده از پیژوهشهیای فییض و همکیارانش ( ،)2374سیالجقه و
همکارانش ( ،)2371قربانيزاده و خالقينیا ( ،)2322اقبا و همکاران ( ،)1822منوريیان و همکیارانش ( ،)1829امییری و
همکاران ( ،)1829کیم و جو ،)1882( 1احمدی و همکارانش ( ،)1821حسني و شیخاسالمي ( )1824و فیض و همکیاران
( )1829همخیواني دارد .ضیريب معنیاداری و ضیريب اسیتاندارد اثیر غیرمسیتقیم مییان فنیاوریهیای نیوين اطالعیاتي و
توانمندسازی روانشناختي از طريق متغیر میانجي تسهیم دانش برابر با  08/48و  8/49ميباشد؛ بنابراين فناوریهای نیوين
اطالعاتي ،تأثیر معناداری روی توانمندسازی روانشناختي دارد .در نتیجه متغیر تسهیم دانش به عنیوان متغییر مییانجي در

- Al-Hawamdeh
- Kim & Ju
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تأثیر دو متغیر فوق ايفای نقش دارد ،يعني فناوری هیای نیوين اطالعیاتي در نهايیت منجیر بیه توانمندسیازی روانشیناختي
کارکنان ميدردد.
يافتههای مربوط به تحلیل عاملي تايیدی هر يک از ابعاد متغیرهای پژوهش نشان ميدهد که در میان ابعاد متغییر تسیهیم
دانش (اهدا دانش و جمعآوری دانش) بعد اهدا دانش با ضريب استاندارد  2/88و عیدد معنیاداری  29/21و در مییان ابعیاد
فناوریهای نوين اطالعاتي دو بعد تأمین خدمات فناوریهای نوين اطالعاتي با ضیريب اسیتاندارد  8/73و عیدد معنیاداری
 23/42و اثربخشي از ديد کاربران با ضريب استاندارد  8/71و عدد معناداری  23/29و در میان ابعیاد متغییر توانمندسیازی
روانشناختي احساس خودمختاری با ضريب استاندارد  8/21و عدد معناداری  2/92از اهمیت با تری برخوردار بودند .نتايج
به دست آمده از پژوهش همچنین نشان ميدهد که در مییان سیثا ت مربیوط بیه سینجش متغییر تسیهیم دانیش سیثا
(استفاده از مهارتهای همکاران داخل بخش در سازمان) با ضیريب اسیتاندارد  8/21و عیدد معنیاداری  23/28و در مییان
سثا ت مربوط به سنجش متغیر فناوریهای نوين اطالعاتي سثا (به روز و بازسازی شدن برنامههای کاربردی سیازمان در
سا ) با ضريب استاندارد  8/20و عیدد معنیاداری  24/27و در مییان سیثا ت مربیوط بیه سینجش متغییر توانمندسیازی
روانشنانختي سثا های (قرار داشتن کار در محیدوده قابلییتهیا) بیا ضیريب اسیتاندارد  8/29و عیدد معنیاداری  29/71و
(اطمینان از تقسیم اطالعات مهم توس همکاران) با ضريب استاندارد  8/29و عدد معنیاداری  27/87از اهمییت بیشیتری
برخودار ميباشند.
به طور کلي ميتوان دفت استفاده از فناوریهای نوين اطالعاتي با قرار دادن اطالعات مفید و کارآمد در اختییار کارکنیان،
آنان را قادر ميسازد تا توانمندیهای خود را بیشتر بپرورانند .خصوصاً نظر به اين امر که مفهیوم توانمندسیازی عمیدتاً بیر
تفويض اختیار و سپردن مسئولیت بیشتر به کارکنان د لت دارد ،استفاده از فناوریهیا و اطالعیات کارآمید ايین امکیان را
فراهم مي سازد تا کارکنان استقال بیشتری داشته باشند و مديران در وادذاری هرچیه بیشیتر اختییارات بیه آنیان تمايیل
بیشتری نشان دهند و در توانمندسازی آنان بکوشند .با توجه به يافتههای پژوهش و پي بردن به وجود رابطه مستقیم میان
فناوری های نوين اطالعاتي و تسهیم دانش و همچنین وجود رابطه غیرمستقیم فناوری دانیش بیا توانمندسیازی کارکنیان،
پیشنهاد ميدردد به منظور ارتقا تسهیم دانش در میان کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) و به تبع آن ارتقا
توانمندسازی کارکنان در تقويت فناوریهای نوين اطالعاتي کوشش شود و به طور خاص پیشنهادات زير قابل طرحند:
 پیشنهاد ميشود در به روز رساني تجهیزات رايانهای ،افزايش تعداد رايانهها و بهبود زيرساختها سرمايهدیذاری و تیالشبیشتری صورت دیرد .از جمله اين زيرساختها ميتوان به اينترنت پرسرعت ،فیراهم کیردن شیراي جهیت ارتباطیات بیه
صورت الکترونیکي ،فراهم کردن امکان برقرای ارتباط میان کارکنان از طريق چت و غیره اشاره کرد.
 توصیه ميشود از متخصصان فني سطح با و ماهر در امور رايانهای استفاده دردد تا با اعما مديريت صحیح توس ايینافراد ،حتي ا مکان از بروز اختال در نظامهای رايانهای پیشگیری دردد.
 پیشنهاد مي شود در اتوماسیون ،هرچه بیشتر فرآيندهای اداری تالش شود و شرايطي فراهم دردد تیا کارکنیان در انجیاموظايف کاری خود بیشتر از رايانه و شبکههای رايانهای استفاده نمايند .همچنین در دسترش نظام بدون کاغذ 2برای انجیام
مکاتبات کوشش دردد مثالً از نامههای الکترونیکي به جای نامههای چاپي کمککننده به نظر ميرسد.
 ايجاد و دسترش شبکههای داخلي کامپیوتری جهت ارتباط کارکنان در درون سازمان از ديگر مواردی است که به منظوربهبود مديريت دانش و به تبع آن توانمندسازی کارکنان قابل توصیه است.
 پیشنهاد ميشود برای ارتقا دانش فناوریهای نوين اطالعاتي افراد ،با نیازسنجي آموزشي صحیح و اصولي بیه شناسیاييدورههای آموزشي که دانش فناوریهای نوين اطالعاتي کارکنان را با ميبرد پرداخته شود و دورههای متناسب با الزامیات
شغلي هر فرد بردزار دردد.

- paperless
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همچنین به منظور بهبود روند پروسه تسهیم دانش در میان کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) و بیه تبیع آن
ارتقا توانمندی کارکنان به اين صورت که آنان احساس شايستگي ،استقال  ،موثربودن ،معنیادار بیودن و اعتمیاد بیشیتری
بنمايند ،پیشنهادات زير قابل طرحند:
 پیشنهاد مي شود سازمان در تولید دانش ،در شناسايي اين که چه دانشي برای سازمان مهم است و تحیت چیه شیرايطيبايد انتشار يابد يک سیاست شفاف و روشن داشته باشند و در آن راستا به تشیويق کارکنیان بیه تسیهیم دانیش بپیردازد و
استراتژیهای مناسبي را برای تحقق اين هدف به کار ببندد.
 به منظور تسهیم هر چه بیشتر دانش پیشنهاد ميدردد فرهنگ ياددیری تیمي در میان کارکنان دانشیگاه علیوم دريیاييامام خمیني (ره) دسترش يابد .به طوری که افراد به جای تأکید بر منافع فردی و حفظ دانیش سیازمان بیرای خیود آن را
انتقا دهند .در اين خصوص بهینه کاوی 2و تقلید از سازمانهايي که در اين امر عملکرد موفقیتآمیزی داشتهاند ،پیشنهاد
مي شود .البته بايد اين الگوبرداری و تقلید به صورت خالقانه صورت دیرد و متناسب با شیراي خیاص سیازمان در صیورت
لزوم تغییراتي در آن اعما دردد.
 مديران بايد کارکنان خود را ترغیب به ارانه ايدههای نو در جهیت ايجیاد فرصیتهیای جديید و پیرورش فرهنیگ تعامیلاجتماعي مثبت برای خلق و اشاعه دانش بنمايند .در نظر درفتن پاداشهای سازماني بیرای کارکنیان نظییر اضیافه حقیوق،
جايزه و ...در ابتدای کار پیادهسازی مديريت دانش ميتوانند محر های خوبي محسوب شوند اما پس از مدتي انگیزه هیای
دروني بیشتر از انگیزهها بیروني افراد را به اجرای موفق مديريت دانش ترغیب ميکنند .از طرف ديگر از آنجايي که جمیع-
آوری و تسهیم دانش عمدتاً در تعامالت غیر رسمي رخ ميدهد و تعیین فرآيند استفاده از مديريت دانش دشوار اسیت لیذا
توجه به انگیزههای دروني کارکنان مهمتر از توجه به انگیزههای بیروني نظییر پیاداشهیای پیولي اسیت (اسیترلو و فیری،1
 .) 1888بر اين اساس به منظور تسهیم هرچه بیشتر دانش ،توجه به ايجاد انگیزههای دروني برای مديريت دانش در نیروی
انساني پیشنهاد ميشود.
 مديريت سازمان بايد در جهت اعتمادسازی و ايجاد جو و فرهنگ اعتماد در سازمان تیالش کنید تیا تمايیل کارکنیان بیهتسهیم و به اشترا دذاشتن دانش با تر رود .جو سازمان و فرهنگ تسهیم عامل مهمي در دردییری کارکنیان در فراينید
مديريت دانش و اثربخشي فعالیتهای تسهیم دانش است .زم است در سازمان محی مناسب برای تسیهیم دانیش ايجیاد
شود اجرای موفق مديريت دانش را تسهیل کند (لین.)1828 ،3
 همچنین پیشنهاد مي شود در سازمان جوی ايجاد شود که افراد احساس نمايند بدون هیچ محدوديت و مشکلي ميتوانندب ه طور مستقل اطالعات را با سايرين در میان دذارند .همانگونه کیه ديگیر پژوهشیگران بیرين و کینن ،)1881( 9پیشینهاد
کردهاند ،ايجاد چنین جو مثبتي نیاز به ارتقا عوامل فرهنگیي ازجملیه اسیتقال شیغلي ،سیاختارهای ارتبیاطي و اتحیاد و
يکپارچگي دارد .به ديگر سخن زم است که در سازمانها از طريق فرهنگسازی و ايجاد ساختار سازماني مناسب بر ارزش
رواب جمعي و دروهي تأکید شود و مديران برای اتحاد و يکپارچگي کارکنان ارزش قانل شوند .بايد در ارزشهای سازماني
بر اين موضوع تأکید دردد که منافع جمعي بر منافع فردی مقدم است .زم به توضیح است که تمامي پیشینهادات میذکور
در سايه حمايت مديريت امکانپذير است .نقش پررنگ مديريت سازمان در پژوهشهای قبلي میرتب بیا موضیوع پیژوهش
حاضر مورد تأکید واقع شده است .مثالً لین و لي )1884( 0اذعان داشته اند از آنجايي کیه پیذيرش میديريت دانیش نیوعي
تغییر سازماني به شمار ميرود ،حمايت مدير در موفقیت و شکست آن تعیینکننده است.

1

- benchmarking
- Osterloh & Frey
3
- Lin
4
- Brynn & Cannon
5
- Lin & Lee
2
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اين پژوهش همچون ساير تحقیقات تحت تأثیر محدوديتهايي قرار دارد .او اينکه ،تحقیق حاضر بر رواب بین متغیرهای
مطالعه در میان کارکنان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) در شهر نوشهر تمرکز کرده است .در نتیجه يافتیههیای بیه
دست آمده از اين پژوهش به اين جامعه قابل تعمیم هستند .دوم ،محدوديتهای ذاتي ابزار سنجش از قبیل خطای انیدازه-
دیری ميباشد .با اين حا پیشنهاد ميشود در تحقیقات آتي ،مد مفهومي پژوهش در ساير دانشگاهها نیز مورد بررسیي و
آزمون قرار دیرد؛ پیشنهاد ميشود بکاردیری فناوریهای نوين اطالعاتي و تسهیم دانش با متغیرهای ديگری چیون بهبیود
عملکرد سازماني ،رضايت و  ...مورد مطالعه قرار دیرد؛ پیشنهاد ميشود در مطالعات آتي از ساير روشهای جمعآوری داده-
ها همانند مصاحبه و روشهای ترکیبي استفاده شود؛ همچنین پیشنهاد ميشود به مطالعه و بررسي ايین متغیرهیا و مید
در دانشگاههای ساير شهرها اقدام و در نهايت نتايج با هم مقايسه شود.
منابع
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فصلنامه مطالعات مديريت (بهبود و تحو ).77-227 ،)91(13 ،
طبرسا ،غالمعلي؛ يدالهيفارسي ،جهانگیر؛ و نانیجي ،محمدجواد .) 2371( .الگوی کارآفريني راهبردی با رويکرد مديريت منابع انساني:
نقش واس تباد دانش ،مجله چشمانداز مديريت بازرداني.240-228 ،20 ،
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عليپور درويشي ،زهرا .)2372( .ارانه مد عوامل موثر بر تسهیم دانش دروههای آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي ،مجله مديرت فناوری،
.73-222 ،)28(9
فیض ،داود؛ دهقاني سلطاني ،مهدی؛ فارسيزاده ،حسین؛ و غالمزاده ،رسو  .)2374( .بررسي تیاثیر تسیهیم دانیش بیر توانمندسیازی
روانشناختي کارکنان با تبیین نقش میانجي حافظه سازماني و ياددیری مشیارکتي الکترونییک در کتابخانیه ملیي جمهیوری
اسالمي ايران .پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات.932-948 ،)3(31 ،
قربانيزاده ،وجهاله؛ و خالقينیا ،شیرين .) 2322( .نقش انتقا دانش ضمني در توانمندسازی کارکنان ،فصلنامه پژوهشهای میديريت
منابع انساني20-280 ،)1(2 ،
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