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روش پژوهش كاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی است .جامعه آماری ،تمامی كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس به تعداد 114نفر است
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گذاری  0/31بر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنی ها را دارد.
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مقدمه
در عصر حاضر سازمان ها به صورت مداوم در حال تغییر هستند و این تغییرات تدریجی را می توان در عوامل محیطی و درونی سازمان
نسبت داد.افزایش رقابت،اثرات فناوری بر كار و افزایش كیفیت خدمات از جمله عواملی هستند كه سازمان ها را مجبور به افزایش كیفیت
محصوالت و خدمات به منظور رضایت مندی مشتریان می كنند.در این میان نیروی انسانی توانا كمک شایانی به مدیران می كند.در واقع
كاركنان توانمند سازمان های توانمند خلق می كنند .بدین منظور مدیران سازمان ها باید بدنبال راه كارهایی برای افزایش خالقیت و بهره
وری كاكنان خود باشند .و به نظر می رسد كه مدیریت دانش به عنوان یک عامل مهم در توانمندسازی كاركنان باشد(چانگ و همکاران
.)2010،
از آن جا كه سازمان های امروزی از درون و بیرون در معرض فشارهای سختی قرار دارند .در این میان وجه تمایز سازمان ها ،بی شک
دانش سازمانی یا همان دارایی های نامشهود آن است .دانش سازمانی برای افزایش اثر بخشی و بهره وری نیازمند مدیریت است(دامغانیان و
همکاران.)1392،سازمان ها باید قادر به خلق و بکارگیری دانش جدید و بازسازی دانش موجود برای دستیابی به دانش خویش باشند چرا كه
سازمان ها امروزه در محیطی كامال رقابتی كه همرا با تحوالت شگفت انگیز است باید اداره شوند .در چنین شرایتی مدیران مدیران فرصت
چندانی برای كنترل كاركنان در اختیار ندارند و باید بیشتر وفت و انرژی خود را صرف شناسایی محیط های داخلی و خارجی سازمان كنند و
سایر امور روزمره را در اختیار كاركنان قرار دهند .و كاركنان زمانی می توانند كه از عهده وظایف محوله برآیند كه از دانش و توانمندی الزم
برخوردار باشند(نوناكو و همکاران.)2001،
با توجه به این مساله كه نیروی انسانی ماهر و كارآمد یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به اهداف سازمانی است زیرا نیروی انسانی
نقش مهمی در افزایش و كاهش بهره وری سازمانی دارد یعنی اگر سازمان از بیشترین امکانات الزم برخوردار باشد ولی نیروی انسانی
بادانش و توانمند نداشته باشد به هدف خود نخواهد رسید(اسفندیاری و آدابی .)1395،و اداره كل ورزش و جوانان فارس از این مساله نیز
مثتثنی نیست و قطعا كم و بیش از چنین مساله ای رنج می برد .و از آنجا كه اداره كل ورزش و جوانان فارس به عنوان یکی از اثر
گذارترین سازمان های كشور تالش دارد با بهره برداری موثر از منابع دانش سازمانی خود در جهت تعالی بیشتر گام بردارد و با تبدیل شدن
به سازمانی دانش محور،از دانش موجود در ساختار ،فرایندها و ذخیره منابع انسانی خود برای دست یابی به چشم انداز مورد نظر بهره ببرد.
ماهیت و ماموریت این سازمان به گونه ای است كه استفاد موثر از دانش و تجربه تاثیر قابل توجهی بر عملکرد آن ها دارد .از این رو توسعه
و بهره برداری از منابع دانشی به یکی از اهداف راهبردی این سازمان تبدیل می شود و بدین منظور به پژوهش و فناوری ،مدیریت دانش و
توانمندسازی كاركنان در راستای تحقق اهداف و افزایش بهره وری توجهی ویژه باید داشته باشد(سالجقه و همکاران.)1392،
امروزه ،یکی از چالش های پیش روی موسسات و سازمان ها و بخصوص اداره كل ورزش و جوانان فارس ،توانمندسازی كاركنان در زمینه
دانش و فناوری اطالعات و این كه چگونه از ظرفیت های فکری جهت بهبود یافتن مهارت های فردی و افزایش كیفیت در انجام وظایف
استفاده كنند .علت این امر آن است كه اغلب افراد،دانش شخصی خود را به عنوان اهرمی برای نفوذ در شغل خود می پندارد و تمایلی ندارد
كه آن را با دیگران تسهیم كند.بنابراین مدیران باید تالش كنند تا از طریق مدیریت دانش و بکارگیری روش های نوین اطالعاتی دانش
انباشته در ذهن كاركنان را استخراج نموده و آن را در خدمت توانمند كردن كاركنان قرار دهند(امیرخانی و حیدری.)2015،
در چند سال اخیر،جهانی شدن تغییرات شدید در محیط،رقابت و ترجیحات پویای مشتریان را به ارمغان آورده است كه سازمان ها را وادار به
انطباق با تغییرات برای بقاء و موفقیت كرده است .این تغییرات نه تنها در محیط خارجی مثل محصول ،خدمات ،فناوری بلکه در محیط
داخلی مانند طرز فکر مردم ،نگرش ها ،ارزش ها ،اهداف و شیوه مدیریت نیز روی داده است.بنابراین در سازمان های رو به رشد نیاز به
تجدید نظر و تعریف دوباره ی راهبردها ی مقابله ای وجود دارد(رنجبر و آگاه .)2015،به منظور توانمندسازی در مقابله با این تغییرات و ایجاد
سازمان های جدید متناسب با شرایط جدید سازمان ها باید بدانند چطور یاد بگیرند و چگونه خود را با تغییرات پی در پی محیط وفق دهند و
تنها سازمان هایی كه بر مدیریت دانش تاكید و تمركز كنند قادر به پیش بینی و انطباق با این تغییرات هستند .همچنین تجارب گذشته
نشان می دهد كه سازمان هایی موفق تر هستند كه زودتر ،سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند(فیض و همکاران.)1396،
دالیل زیادی وجود دارد كه چرا سازمان ها باید توانمندی كاركنان خود را از طریق مدیریت دانش افزایش دهند .اول اینکه توانمندی یک
مفهوم نسبتا جدید بوده و به طوركلی با عالقمندی و رضایت شغلی متفاوت است.دوم اینکه با توجه به اینکه نیروی انسانی كارآمد ،پر
بهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر كشور و سازمان است .بسیاری از جوامع و سازمان ها با وجود داشتن منابع طبیعی سرشار ،به دلیل
فقدان نیروی انسانی شایسته و الیق ،توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند .و بعضی دیگراز ملت ها ،به رغم كمبود منابع طبیعی ،در
نتیجه داشتن نیروی انسانی كار آزموده و مناسب ،به آسایش و رفاه رسیدهاند و با گامهای بلند و استوار مسیر پیشرفت و ترقی را طی می
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كنند .سوم اینکه تحقق توانمندی كاركنان مستلزم توجه به دانش كاركنان در همه سطوح سازمانی می باشد .و از آنجا كه نیروی انسانی
مهمترین و ارزشمندترین سرمایه هر سازمانی می باشد توانمندسازی با تربیت كاركنانی باانگیزه و توانا به مدیران این امکان را می دهد تا در
برابر پویای محیط رقابتی به سرعت و به طور مناسب عمل نموده و موجبات برتری رقابت سازمان شان را فراهم كنند(كیخواه مقدم و
گشتکار.)2015،
به عقیده هرسی و بالنچارد  ،موفقیت سازمان ها و محیطهای كاری ،كامال بستگی به استفاده كارآمد از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم
رفتاری دارد و این چالشی است كه به گونههای فزاینده سرپرستان ،مدیران و دستاندركاران امور كار و سازمان ها را به خود مشغول كرده
است(اورعی یزدانی.)1389 ،
با توجه به پژوهش های انجام شده توسط فیض و همکاران ( )1396و رنجبر و آگاه ( )2015میتوان مدیریت دانش می تواند منجر به
توانمندسازی روانشناختی كاركنان شود .و از تاثیرات این توان مندی روانشناختی ،میتوان به تاثیر آن بر ترک شغل ،غیبت و تاخیر و تاثیر
مثبت آن بر رضایت شغلی و افزایش چشم گیر عملکرد اشاره كرد.قابل ذكر است كه با وجود چنین فواید ارزشمندی،متاسفانه در سازمان
های ورزشی كشور تحقیقاتی در زمینه توانمندسازی روانشناختی و سازو كارهای توانمندسازی روانشناختی كاركنان صورت نگرفته و یا بسیار
ناچیز است.
بنابراین با توجه به پژوهش های انجام شده توسط ذبیحی و روین تن ( ، )1393رحمانی تبار( )1393و امیرخانی و حیدری ( )2015شاید
بتوان یکی از دالیل مهم عدم موفقیت بعضی از سازمانهای ورزشی كشور در عرصه رقابت های داخلی و جهانی را نداشتن مدیران،
كاركنان و كارشناسان توانمند در زمینه های علوم مختلف ورزشی و فناوری های اطالعاتی دانست .به طوری كه مسلح نبودن مدیران
ورزشی كشور به سرمایه های فکری،مدیریت دانش و فناوری های اطالعاتی مناسب ممکن است باعث شود كه كاركنان و كارشناسان
سازمان های ورزشی نتوانند از نظر مدیریت دانش و فناوری های اطالعاتی،توان مند شوند و در نتیجه سازمان های ورزشی در برنامه
ریزی،سیاست گذاری و پیاده سازی اهداف با مشکالتی مواجه می شوند و این خود باعث می شود كه بعضی از سازمان های ورزشی كشور
توان رقابت با رقبای خود را نه تنها در داخل كشور بلکه در عرصه جهانی نداشته باشند و با مشکالتی روبرو می شوند .لذا با توجه به این
مشکالت یعنی عدم موفقیت های بعضی از سازمان های ورزشی ما ،توانمندسازی مناسب از طریق مدیریت دانش و فناوری های اطالعاتی
یکی از ضروریات هر سازمان ورزشی برای رقابت در عرصه ملی و جهانی است .قابل ذكر است كه تحقیقات علمی و عملی در سازمان های
ورزشی ما در خصوص نحوه و میزان عملکرد مفید كاركنان كه ارتباط مستقیمی با توانمندی كاركنان در زمینه دانش،مدیریت دانش و
فناوری اطالعات داشته باشد ،كم و یا بسیار ناچیز است(كالجاهی و جهانی.)1394،
بنابراین این تحقیق انجام می شود تا بتواند نقش تاثیر گذار مدیریت دانش را در توانمندسازی روانشناختی كاركنان سازمان های ورزشی و
بخصوص ادارات كل ورزش و جوانان فارس كه نقش مهم و اساسی در سیاست گذاری ورزش كشور ایفا می كند را بیشتر آشکار كند.
امروزه تغییر در شیوه های توانمندسازی كاركنان با توجه به محیط رقابتی امری است اجتناب ناپذیر ،چرا كه شیوه های سنتی در شرایط
متحول و پویای امروزی فاقد اثر بخشی الزم است .بنابراین برای اثربخشی و كارایی هر چه بیشتر سازمان های ورزشی ،محقق در پی پاسخ
به این سوال های می باشد :كه كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس تا چه اندازه از نظر روانشناختی توانمند هستند؟آیا مدیریت دانش
و مولفه های آن قابلیت پیش بینی و تاثیر گذاری بر توانمندسازی روانشناختی كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس را دارد ؟

چارچوب نظری
به استناد به مطالعات انجام شده مانند اسفندیاری و آدابی ( )1395و فیض و همکاران( )1396این احتمال وجود دارد كه توانمندسازهای
روانشناختی از طریق مدیریت دانش قابلیت پیش بینی داشته باشد .بنابراین محقق در این تحقیق در شکل  1بدنبال مطالعه قابلیت پیش
بینی متغیر توانمندسازی روانشناختی از طریق متغیر مدیریت دانش در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس می باشد .تا شاید این الگوی
مفهومی بتواند برای مدیران این سازمان ورزشی مفید واقع شود.
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شکل.1الگوی ارتباطی بین مدیریت دانش و توانمندسازهای روانشناختی كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس
شکل  ،1الگوی مفهومی تحقیق حاضر به همراه متغیرهای مورد بررسی وتاثیر بین آنها را نشان میدهد .متغیر مدیریت دانش كه بر اساس
مدل شرون السون( )2003ارائه شده است به عنوان متغیر پیش بین در این تحقیق در نظر گرفته شده است و متغیر توانمند سازی
روانشناختی كاكنان اداراه كل ورزش و جوانان فارس كه بر اساس مدل اسپریتزر ( )1995ارائه شده است و شامل چهار مولفه احساس
شایستگی ،احساس معنی داری ،احساس آزادی عمل و احساس موثر بودن است .به عنوان متغیر مالک(پیش بین شونده) در این تحقیق در
نظر گرفته شده است .كه این متغیر ها در قالب فرضیه های زیر مورد سنجش قرار گرفته است:
متغیر مدیریت دانش توانایی پیش بین معنادار متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنی ها را دارد-.
مولفه های متغیر مدیریت دانش(ایجاد دانش،جذب دانش،سازماندهی دانش،ذخیره دانش،انتشار دانش و كاربرد دانش) توانایی پیش بینمعنادار متغیر توانمندسازهای روانشناختی آزمودنی ها را دارد.

روش تحقیق
این پژوهش توصیفی – كاربردی و از نوع همبستگی بوده كه به شکل میدانی انجام گرفته است .جامعه آماری تحقیق شامل تمامی
كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس به تعداد  114نفر بوندكه بدلیل حجم كم جامعه آماری سعی شد كه تمامی جامعه آماری به صورت
در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شود ولی از این تعداد تنها  93نفر به با محقق همکاری كردند و در نهایت نمونه آماری تحقیق
شامل همین 93نفر شد .در این پژوهش جمع آوری دادهها از طریق یک چک لیست اطالعات فردی و دو پرسشنامه استاندارد 24سوالی
مدیریت دانش (شرون السون  )2003،و 12سوالی توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر  )1995،انجام گرفت .اعتبار این پرسشنامهها در
مطالعات متعدد داخلی و خارجی مورد بررسی و تایید قرار گرفته بود .پایایی پرسشنامههای(ضریب آلفای كرونباخ)مدیریت دانش و
توانمدسازی روانشناختی در این تحقیق به ترتیب 0/79و 0/81گزارش شده است .از روش های آمار توصیفی برای توصیف دادهها و از
آزمون كلموگروف –اسمیرنوف برای طبیعی و نرمال بودن داده ها و همچنین از رگرسیون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
جدول شماره  :1میزان پایایی به روش کرونباخ
ع

غی

نش



آلف  ک

الت
24

0/79

12

0/81

بخ

یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از جدول .3،2،1،،نشان می دهد كه متغیر مدیریت دانش توانایی پیش بینی و تاثیر گذاری بر متغیر توانمندسازی روانشناختی
آزمودنی ها را دارد.
جدول ( )2ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون
ل
1

ق

ه بس گ

جذ

0/53

R

0/273

جذ

 Rع لش ه

0/271

ح ف عی ب آ

0/48

با توجه به نتایج جدول ( ،)2نتیجه آزمون دوربین واتسون ( )1/58به دست آمد كه انجام رگرسیون را تایید می كند.
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بین

1/58

س ن

صفری ،صفری ،حسینی

پیش بینی توانمندسازهای روانشناختی از طریق مدیریت دانش در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان فارس

جدول ( )3آزمون تحلیل واریانس در خصوص پیش بینی توانمندسازهای روان شناختی براساس مدیریت دانش
غی پی

ل

بین

ت

ج ع جذ

DF

ی گین جذ

F

SIG

77/19

0/001

ت

22/21
0/27

1
22/21
رگرسیون
226
65/36
باقیمانده
227
90/45
كل
نتایج جدول ( )3نشان میدهد كه رابطه خطی معنادار بین دو متغیر مدیریت دانش با توانمندسازهای روان شناختی ( ≤P0/01و)F=77/19
تایید می شود .به عبارتی ضریب تعیین معنادار است.
جدول( )4ضرایب رگرسیون خطی
ل
ق

ض ب غی

ثب

T

ض ب

B
2/68

خطای استاندارد
0/14

0/35

0/05

SIG

بتا
0/53

12/22

0/001

8/43

0/001

با توجه به جدول ( )4تحلیل رگرسیون نشان میدهد كه متغیر مدیریت دانش ( ≤P0/01و  ) t=12/22توانایی پیش بینی معنادار متغیر
توانمندسازهای روان شناختی را دارد .بر اساس نتایج ضریب بتا ،به ازای یک واحد افزایش در مدیریت دانش  ،میزان توانمندسازهای روان
شناختی حدود ( )0/53افزایش مییابد .همچنین معادله رگرسیون برای پیش بینی توانمندسازهای روان شناختی بر اساس مدیریت دانش
عبارت است از:
(مدیریت دانش)  =2/68+0/35توانمندسازهای روان شناختی
نتایج حاصل از جدول .7،6،5،،نشان می دهد كه مولفه های متغیر مدیریت دانش توانایی پیش بینی و تاثیر گذاری بر متغیر توانمندسازی
روانشناختی آزمودنی ها را دارد.
جدول ( )5ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون
ق

ل

جذ

ه بس گ

0/64

1

R

 Rع لش ه

جذ

0/41

0/42

ح ف عی ب آ

بین

0/436

س ن

1/82

با توجه به نتایج جدول ( ،)5نتیجه آزمون دوربین واتسون ( )1/82به دست آمد كه انجام رگرسیون را تایید می كند.
جدول ( )6آزمون تحلیل واریانس در خصوص پیش بینی توانمندسازی روان شناختی براساس مولفه های مدیریت دانش
غی پی
لفه ه 

بین

ل

رگرسیون
باقیمانده
كل

ج ع جذ

32/81
43/64
76/45

ت

DF

ی گین جذ

6
221
227

4/8
0/197

ت

F

P

27/38

0/001

نتایج جدول ( )6نشان میدهد كه رابطه خطی معنادار بین مولفه های متغیر مدیریت دانش و متغیر توانمندسازهای روان شناختی
(≤P0/01و )F=27/38تایید می شود .به عبارتی ضریب تعیین معنادار است.
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جدول( )7ضرایب رگرسیون خطی
ض ب غی

ل

T

ض ب

B
3/729

خطای استاندارد
0/245

P

بتا
5/98

0/001

لفه ج

0/003

0/119

0/003

0/26

0/980

لفه جذب

-0/158

0/115

-0/155

-1/373

0/171

ه

0/001

0/016

0/001

0/008

0/994

لفه ذ ی ه

0/120

0/083

0/129

1/456

0/147

لفه

-0/082

0/091

-0/086

-0/901

0/368

لفه ک ب

0/246

0/06

0/312

3/02

0/002

ق

لفه

ثب

با توجه به جدول ( )7تحلیل رگرسیون نشان میدهد كه فقط مولفه كاربرد دانش از مولفه های متغیر مدیریت دانش ( ≤ P0/01و ) t=3/02
توانایی پیش بینی متغیر توانمندسازهای روان شناختی را دارد .بر اساس نتایج ضریب بتا( ،)βبه ازای یک واحد افزایش در كاربرد دانش ،
میزان توانمندسازهای روان شناختی ( )0/31افزایش مییابد .همچنین معادله رگرسیون برای پیش بینی توانمندسازهای روان شناختی بر
اساس مولفه كاربرد دانش عبارت است از:
(مولفه كاربرد دانش) =3/72+0/31توانمندسازهای روان شناختی

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ،قابلیت پیش بینی توانمندسازی روانشناختی آزمودنی ها از طریق مدیریت دانش و مولفه های آن نشان داد كه
متغیر مدیریت دانش و از بین مولفه های متغیر مدیریت دانش كاربرد دانش ،قابلیت پیش بینی توانمندسازی روانشناختی آزمودنی ها را
دارد .یافته های این تحقیق با یافته های تحقیقات كالجاهی و جهانی ( )1394بجز در قابلیت پیش بینی توانمندسازی روانشناختی از طریق
مولفه كاربرد دانش همخوان نمی باشد و با یافته های حاصل از تحقیقات سیاچو و گکورزیس ( ،)2014امیرخانی و حیدری( ،)2015رنجبر و
آگاه( ،)2015كیخواه مقدم و كشتکار( )2015و اشمیت( )2016مطابقت دارد .بنابراین با توجه به عدم پیش بینی توانمندسازی روانشناختی
توسط بعضی از مولفه های بعضی از مولفه های مدیریت دانش و همچنین تاثیر پذیری توانمندسازی روانشناختی از طریق بعضی از مولفه
های مدیریت دانش(كاربرد دانش) با ضریب رگرسیونی  Betaپایین تر از  50درصد كه نشان دهنده تاثیر گذاری در حد متوسط این متغیر
ها و ایجاد چارچوبی منسجم و یکپارچه برای روشن كردن متغیرهای موضوعی ،محیطی شناختی و رفتاری در فرایند توانمندسازی است و در
این فرایند ایجاد روابط موثر و منطقی بین بافت سازمانی و عناصر محیط كاری (اعمال مدیریت) موثر است .با توجه به مبانی نظری تحقیق
و تحقیقات انجام گرفته در پیشینه تحقیق(میرخانی ،)1385،كه نشان می دهند محیط فرصت هایی را برای توانمندسازی كاركنان به همراه
می آورد به طوری كه متغیر هایی چون ادراک كاركنان ،فرصت برای نفوذ بر نتایج و ماهیت حمایتی سازمانی ،اعتماد و تعهد بر بافت
سازمانی و محیط كاری تاثیر گذارند .پس مهمترین گام در فرایند توان مندسازی كاركنان فراهم سازی محیطی است كه فرصتی را برای
ممارست افراد با میزانی از اختیارات و قدرت و انگیزش درونی در كاركنان به وجود آورد .این به میزان نفوذی كه جهت اثر گذاری بر
پیامدهای كاری اعمال می شود بستگی دارد .اگر كاركنان توانمند باشند ولی هنوز آن نفوذ الزم را نداشته باشند ،فاقد اثر احتمالی فرصت یا
حمایت محیطی هستند .به عبارت دیگر این حس را باید در كاركنان بوجود آورد كه آنها حمایت می شوند تا بتوانند به گونه ای اثر بخش
فرصت هایی را برای نفوذ فراهم آورند .استقالل عامل مهمی در اعتماد سازی است و اعتماد باعث تمایل به ریسک پذیری باال می شود و
بیشتر تغییرات سازمانی مثبت ناشی از وجود اعتماد بین مدیران و كاركنان هستند .تفویض اختیار حس خودهدایتی را در افراد به وجود آورده
و موجب ابتکار عمل در رفتارها و فرایندهای كاری آنان می شود .بنابراین با توجه به نتایج جاصل از تحقیق جهت بهره وری بیشتر این
سازمان ورزشی پیشنهاد می شود كه با توجه به پیش بینی در حدود متوسط توانمندسازی روانشناختی توسط متغیر مدیریت دانش و هچنین
عدم پیش بینی و تاثیرگذاری توانمندسازی روانشناختی از طریق همه مولفه های مدیریت دانش بجز كاربرد دانش پیشنهاد می شود كه این
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سازما ن و مدیران آن ،زمینه و بستر مناسبی را برای توسعه دانش مدیران خود به منظور توانمندسازی كاركنان فراهم سازند تا شاهد بهره
وری بیشتر این سازمان ورزشی باشیم.
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