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چکیده
امروزه اهمیت نیروی انسانی به عنوان برجستهترین عامل مزیت رقابتی ،بر کسی پوشیده نیست .از
سوی دیگر ،تغییر ماهیت فعالیتهای سازمانها به کارهای دانشی موجب اهمیت یافتن روزافزون کاربرد
مدیریت دانش در سازمانها شده است .از این رو سازمانهای موفق به شكل مستمری میزان تولید ،نشر ،تبادل
و به کارگیری دانش در بین کارکنان خود را به وسیله روشهای مختلف ،اندازهگیری و مورد ازریابی قرار
میدهند تا از این طریق بتوانند راهکارهای نیل به اهداف سازمانی را کسب کنند .اغلب پژوهشهای پیشین در
این حوزه ،قابلیتهای ساختاری مدیریت دانش را مدنظر قرار داده و به قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش
کمتر توجه شده است .در این پژوهش بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر توانمندسازی
ساختاری منابع انسانی مدنظر است .دادههای این پژوهش از طریق پرسشنامه فرستاده شده برای  17نفر از
استادان و کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی جمعآوری شده است .تحلیل دادهها نیز با استفاده از روش
الگوسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حدأقل مربعات جزئی ( )PLSانجام شده است .از دیگر نوآوریهای
پژوهش میتوان به نوآوری روشی و استفاده از روش  PLSاشاره کرد که نسبت به دیگر روشهای
الگوسازی معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس به دادههای کمتری نیاز دارد و با دادههای غیر نرمال نیز
قابل اجرا است .نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی
است .در این میان ،کاربرد دانش بیش از دیگر قابلیتها ،توانمندسازی ساختاری منابع انسانی را تحت تأثیر
قرار میدهد .در نهایت ،پیشنهادهایی برای مدیران و پژوهشهای آینده پژوهشگران ارائه شده است.
كلیدواژهها :مدیریت دانش؛ توانمندسازی؛ مزیت رقابتی؛ الگوسازی معادالت ساختاری.
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ـ تحقیق در عملیات ،دانشكده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه
طباطبائی ،تهران ،ایران

 استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشكده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه ولیعصر (عج) ،رفسنجان ،ایران
 استادیار گروه مدیریت و کارافرینی ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران

 استادیار گروه مدیریت و کارافرینی ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
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مقدمه
نیروی انسانی با توجه به نقش و اهمیتش در رشد و توسعه سازمانها و جوامع بشری،
ارزشمندترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان به شمار میرود .سازمانها برای حفظ و
توسعه موفقیتهای خود به باوری بزرگ دست یافتهاند و آن باور به انسان است .به طوری که
کارکنان سازمانهای حرفهای به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شدهاند.
بنابراین نه تنها مدیران باید از مهارتهای رهبری برخوردار باشند ،بلكه کارکنان نیز باید روشهایی را
بیاموزند که به سمت خود راهبری پیش روند (روی و شینا)2005 ،1؛ به عبارت دیگر در عصر
جدید ،انسان سرمایهای بیپایان است؛ زیرا مدیران سازمانها بخوبی دریافتهاند که کاهش سرمایه
بالنده انسانی به کاهش بهرهوری و تولید منجر میشود (وینگ چون لو .)2002 ،سازمانها برای
دستیابی به این ویژگیها باید مهمترین منبع و ابزار رقابتی خود یعنی سرمایه انسانی را توانمند سازند
(ارگنلی و همكاران.)2001 ،2
امروزه توانمندسازی یكی از ابزارهای سودمند ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی
سازمانی تلقی میشود .به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی،
سازمانها به دانش ،نظر ،انرژی و خالقیت تمام کارکنان نیازمندند (دیوید و بیشنو .)2003 ،بنابراین
جستجوی راههای افزایش کارایی و به کارگیری حداکثر تواناییهای کارکنان در جهت تحقق
هدفهای سازمانی یكی از موضوعات و دغدغههای همیشگی مدیران و صاحبنظران مدیریت بوده
تا آنجا که در سالهای اخیر اصطالح توانمندسازی به بخشی از زبان روزمره مدیریت تبدیل شده
است .باید توجه کرد توانمندسازی دو رویكرد اساسی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی مورد
توجه محققان قرار گرفته است .در دیدگاه ساختاری ،که موضوع اصلی این پژوهش است و به
توانمندسازی ارتباطی و مكانیكی نیز شناخته میشود به نتیجه فرایند نگریسته میشود .در این
رویكرد مدیریت سازمان مسئول توانمندسازی کارکنان است .او تعیینکننده میزان ،ابعاد،
چگونگی ایجاد و استقرار فرهنگ این فرایند بین کارکنان سازمان است .وی از طریق فراهم
1. Roy & Sheena
2. Ergeneli
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آوردن ابزارها و لوازم مورد نیاز و ایجاد شرایط و پشتیبانی مناسب با تقسیم قدرت میان کارکنان،
مشارکت در تصمیم گیری ،سهیم کردن آنان در جریان اطالعات ،ایجاد بستر آموزش و انتقال
دانش ،زمینهساز هر گونه فعالیت منجر به توانمندی در کارکنان است .این رویكرد ،نگرشی باال به
پایین به توانمندسازی در سازمان است .در این رویكرد بیشتر بهعنوان عامل محرکی که از بیرون به
افراد وارد میشود ،نگریسته شده است.
از سوی دیگر ،مدیریت دانش نقش کلیـدی در تـضمین موفقیت کسب و کار یا مزیت
رقابتی از طریق گرفتن و به اشتراک گذاشتن تجربه و اطالعات به شمار میآید .اهمیت و مزیت
راهبردی مدیریت دانش ،توانایی سازمان در شناسایی درست منابع دانشی است که سازمان را در
جهت کسب مزیت رقابتی بهبود میبخشد .از دهههای پیشین ،مدیریت دانش دربارۀ مدیریت
سازمان با تأکید بر کاربردهای فناوری و شبكهسازی مطرح بوده است؛ اما اخیراً سازمانهای پیشرو
در جهان برای مدیریت دانش اهمیت بیشتری قائل شده ،و به تداوم فرایندهای توسعه مدیریت
دانش اثربخش به منظور توانمندسازی کارکنان پرداختهاند که دربردارنده افزایش بهرهوری و
نوآوری سازمانی است (کاردینال و همكاران2001 ،؛ داروچ و ناتون2002 ،؛ پیكا2002 ،؛ آدامز و
المونت2009 ،؛ شانی و همكاران.)2009 ،
با توجه به اهمیت به کارگیری قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش در جهت دستیابی به
اهداف سازمانی و نیز توانمندسازی ساختاری منابع انسانی برای توسعه سازمان در این پژوهش در
پی بررسی این موضوع هستیم که آیا قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش مبتنی بر مطالعه شعبانی و
همكاران ( )2012بر ابعاد توانمندسازی ساختاری منابع انسانی ،مبتنی بر ابعاد استخراجی از ادبیات
موضوع و بومی شده در سازمان مورد مطالعه تأثیر میگذارد یا خیر .در ادامه ،ادبیات پژوهش در
مورد مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی مرور میشود .در بخش بعدی ،روششناسی
پژوهش ،جامعه و نمونه آماری و چگونگی گردآوری دادهها بیان میشود .در بخش یافتههااز
روش الگوسازی معادالت ساختاری 1برای ارائه الگو استفاده میشود و سپس میزان تأثیر
)1. Structural Equation Model (SEM
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قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر ابعاد ساختاری منابع انسانی مورد بررسی و تحلیل قرار
خواهد گرفت .در پایان نیز نتایج و یافتههای پژوهش و پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ارائه
خواهد شد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مدیریت دانش
مدیریت دانش یكی از رویكردهای نو ظهور است و چگونگی کسب دانش برای سودآوری
آینده سازمان ،انتشار و به کارگیری برای تولید دانش نوین آینده را مورد کاوش قرار میدهد.
فرایند تولید ،ذخیرهسازی و به اشتراکگذاری 1اطالعات ارزشمند و نیز دیدگاهها و تجربه در
درون و میان جوامع انسانی و سازمانی با عالیق و ضرورتهای مشابه را مدیریت دانش گویند
(کاستا و گوینهاس .)2004 ،از آنجا که دانش از اهمیت زیادی برای شرکتها برخوردار است و به
نوبه خود ،نهادهای به سوی مفهومسازی یكپارچهسازی دانش به شمار میرود ،مدیریت دانش،
فعالیتی اساسی و یكی از چالشهای عصر ما به شمار میرود .در این زمینه تعریفهای گوناگونی از
مدیریت دانش توسط کویین و همكارانش ( )1331و دیگران ارائه شده است که جانمایه تمامی
این تعریفها عناصر مشترکی به عنوان مجموعهای از دریافت آزاد از کسب و کار و اقدامات به
منظور ایجاد دانش ،انتقال آن به تمام اعضای سازمان و کاربردهای بعدی آن با توجه به دستیابی به
شایستگیهای متمایز است که میتواند به سازمانها ،مزیت رقابتی طوالنی مدت بدهد .بنابراین،
هدف اصلی مدیریت دانش ،بهبود همزمان بهرهوری و رقابتپذیری است که میتواند در ارائه
مزیت رقابتی پایدار ،که به دشواری قابل تقلید توسط رقبا است به سازمان یاری رساند و سازمان را
در موقعیت رهبری بخش خود قرار دهد.
فرایندهای مدیریت دانش
پنروز ( )1353ادعا میکند که اگر چه دانش میتواند بهعنوان منبع سازمانی بر مبنای تجربه و
1. Information Sharing
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مهارتهای کارکنان دیده شود ،طریقی که مدیریت و استفاده میشود ،مزایای آن را برای سازمان
تعیین میکند.
باکوویتز و ویلیامز ( )1333ضمن دستهبندی فرایندهای مدیریت دانش به دو بخش راهبردی
و تاکتیكی ،جنبههای تاکتیكی را شامل به دست آوردن ،به کار بردن ،یادگیری ،مبادله و تسهیم
دانش میان افراد میدانند .فرایندهای راهبردی نیز به دست آوردن ارزش از فرایند تاکتیكی به
شمار رفته است.
در جدول  1فرایندهای محققان حوزه مدیریت دانش در دو دهه گذشته مورد بررسی قرار
میگیرد.
جدول  .1فرایندهای كلیدی مدیریت دانش از دیدگاه برخی محققان
نویسنده
علوی ()2001

فعالیتهای كلیدی مدیریت دانش
کسب دانش (تولید و توسعه محتوای دانش) ،شناسایی ،فیلترینگ ،مرتبط ساختن نمایش،
ردهبندی ،فهرستبندی ،یكپارچهسازی و مرتبط نمودن منابع داخلی و خارجی دانش
اجتماعی ساختن (تبدیل دانش ضمنی به دانش ضمنی)

نوناکا ()1331

درونیسازی (تبدیل دانش صریح به دانش ضمنی)
ترکیب کردن (تبدیل دانش صریح به دانش صریح)
برونیسازی (تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح)

گوپتا و مک دانیل

جمعآوری ،پاالیش ،پیكربندی ،انتشار ،به کارگیری

()2002
هالس اپل ()2009

کسب دانش ،گزینش دانش ،درونیسازی دانش ،تولید دانش ،برونیسازی دانش

انسیتیتوی مدیریت دانش چشمانداز مدیریت دانش ،اهداف مدیریت دانش ،شاخصهای مدیریت دانش
کانادا ()2009
اخوان و همكاران
()2003

آمادهسازی و فراهم کردن زیرساختها ،تشخیص دانش ،جمعآوری دانش ،سازماندهی
دانش ،ذخیره دانش ،اشتراک دانش ،ارزیابی فرایند مدیریت دانش

مشاهده میشود که فرایندهای خلق ،جذب ،تسخیر و کسب ،سازماندهی ،ذخیرهسازی و
نگهداری ،به اشتراکگذاری و کاربرد دانش از فرایندهایی است که در مطالعات ،بیشتر مورد
اشاره قرار گرفته است.
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قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش
این قابلیت با میزان خلق ،به اشتراکگذاری و استفاده از منابع دانشی در حوزههای عملكرد
سازمانی در ارتباط است (چانگ و چوآنگ .)2011 ،قابلیتهای فرایندی دربردارنده موارد زیر
است:
ـ كسب دانش معرف فرایند دستیابی و تنظیم دانش فردی و ساختاردهی و ارتباطدهی آن با
سامانه دانش سازمانی است (نوناکا و همكاران.)2002 ،
ـ تبدیل دانش فرایند اجتماعی که در آن افراد با دانش گوناگون با یكدیگر ارتباط و تعامل
برقرار میکنند و در نتیجه ،کیفیت و کمیت دانش نهان و آشكار را در سازمان افزایش میدهند
(تسنگ و لین.)2010 ،
ـ به كارگیری دانش دربردارنده فعالیتهای استفاده از قابلیتهای سازمانی از طریق کاربرد
در ایجاد ،باز تولید و عرضه خدمات و محصوالت قابل فروش به بازار است (نیلسن.)2002 ،
ـ نگهداری دانش شامل محافظت از دانش سازمانی در برابر استفادههای غیر قانونی،
نامناسب و ربوده شدن دانش است .این فرایند در کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار نقش مهمی
دارد (گلد و همكاران.)2001 ،
در جدول  2به شناسایی و معرفی قابلیتهای مدیریت دانش در دهه اخیر پرداخته شده است:
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جدول  .2قابلیتهای مدیریت دانش به تفکیک پژوهشگران
نام محقق

زمینه مورد مطالعه

قابلیتهای معرفی شده
ـ قابلیتهای فرایندی
خلق دانش
تبدیل دانش
انتقال دانش

ساندهاوالیا و داچلر ()2011

توسعه توان مدیریت دانش با
رویكرد ساختاری

کاربرد دانش
ـ قابلیتهای زیرساختی
فرهنگ
ساختار
فناوری اطالعات
رهبری
راهبرد مدیریت دانش
ـ قابلیتهای فرایندی
کسب دانش
تبدیل دانش

بررسی تعامل میان عناصر
شعبانی و همكاران ()2012

مدیریت دانش در جهت ایجاد
شایستگیهای اساسی

محافظت دانش
کاربرد دانش
ـ قابلیتهای زیرساختی
فرهنگی
ساختاری
فنی
انسانی
فرهنگ

آئوجیراپونگ پان و همكاران
()2012

ویژگیهای قابلیتهای مدیریت
دانش برای اثربخشی مدیریت
دانش

ساختار
فناوری
یادگیری
تخصص
اطالعات
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ادامه جدول  .2قابلیتهای مدیریت دانش به تفکیک پژوهشگران
نام محقق

زمینه مورد مطالعه

قابلیتهای معرفی شده
ـ قابلیتهای فرایندی
کسب دانش
تبدیل دانش

عمادزاده و همكاران ()2012

قابلیتهای مدیریت دانش و
عملكرد سازمانی

محافظت دانش
کاربرد دانش
ـ قابلیتهای زیرساختی
فرهنگ
ساختار
فناوری

بررسی تأثیر قابلیتهای
لین ()2019

مدیریت دانش بر شراکت
تجاری

کسب دانش
ذخیره سازی دانش
محافظت دانش
انتقال دانش

با توجه به تقسیمبندیهای قابلیتهای مدیریت دانش و اینكه بیشتر مطالعات به قابلیتهای
فرایندی و زیرساختی اشاره کرده است در این پژوهش ،دو دسته قابلیتهای فرایندی و زیرساختی
به عنوان قابلیتهای کالن مدیریت دانش در نظر گرفته شده است .در زمینه قابلیتهای فرایندی با
توجه به اشارات متعدد به فرایندهای کسب ،تبدیل ،محافظت و کاربرد دانش ،این فرایندها
قابلیتهای فرایندی معرفی شد و زیرساختهای فنی ،انسانی ،فرهنگی و ساختاری ،که در آخرین
مطالعات در سالهای اخیر قابلیتهای زیرساختی مدیریت دانش در نظر قرار گرفت در این
پژوهش نیز مورد توجه قرار گرفته است.
توانمندسازی
اصطالح توانمندسازی در دو دهه  1370و  1330مطرح شد و توسط نظریهپردازانی چون
کانگر و کاننگو ،اسپیریتزر ،توماس و ولتهوس ،کنت بالنچارد ،جان پی .کارلوس و راندولف
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گسترش یافت .توانمندسازی در لغت به معنی اعطای اختیار بویژه قدرت قانونی یا اختیار رسمی
آمده است .همچنین به عمل ارائه قدرت تصمیمگیری به اشخاص گفته میشود که غالباً به
همراه باز توزیع مسئولیتپذیری از مدیران به اعضای گروه آنها است .توانمندسازی به کارکنان
کمک میکند که اختیار و مسئولیت را قبول کنند و پیشقدم باشند .همچنین توانمندسازی در
زبان مدیریت به راهبرد تغییر ،اطالق میشود که با هدف بهبود توانایی فردی و سازمانی اجرا
میشود .میتوان توانمندسازی را فرایند حمایت از منابع انسانی سازمان برای افزایش کیفیت،
کارایی و تصمیمات اثربخش دانست که به بهبود مداوم کیفیت منتهی میشود (دیمیتریادس و
کافیدو.)2004 ،
ضرورت و اهمیت توانمندسازی
امروزه سازمانها از درون و بیرون مورد تهدید اوضاع پیچیده تغییر و رقابت و خواستههای
ذینفعان داخلی و خارجی قرار دارند .از نظر بیرونی ،رقابت شدید در سطح جهانی ،تغییرات سریع
و باورنكردنی ،تقاضای جدید برای کیفیت و خدمات و محدودیت منابع ،پاسخگویی سریع
سازمانها را میطلبد .توانمندسازی با پرورش احساس کفایت نفس و با به وجود آوردن آزادی
عمل برای کارکنان این فرصت را به وجود خواهد آورد تا تواناییها و مهارتها ،بهبود و موجبات
اثربخشی سازمان فراهم شود .از سوی دیگر توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا
به مدیران امكان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود واکنش سریعتر و مناسبتر
نشان دهند (کوبرگ و همكاران.)1333 ،
توانمندسازی ساختاری (توانمندسازی سخت یا بیرونی)
در این دیدگاه ،که به توانمندسازی ارتباطی و مكانیكی نیز شناخته میشود بهعنوان نتیجه
فرایند نگریسته میشود .در این رویكرد مدیریت سازمان ،مسئول توانمندسازی کارکنان است .او
تعیینکننده میزان ،ابعاد ،چگونگی ایجاد و استقرار فرهنگ این فرایند بین کارکنان سازمان است.
وی از طریق فراهم آوردن ابزارها و لوازم مورد نیاز و ایجاد شرایط و پشتیبانی مناسب با تقسیم
قدرت میان کارکنان ،مشارکت در تصمیمگیری ،سهیم کردن آنان در جریان اطالعات ،ایجاد

05

فصلنامۀ مدیریت راهبردی دانش سازمانی ،سال اول ،شماره  ،1تابستان 1317

بستر آموزش و انتقال دانش ،زمینهساز هرگونه فعالیت منجر به توانمندی در کارکنان است .این
رویكرد نگرش باال به پایین به توانمندسازی در سازمان است؛ در این رویكرد بیشتر به عامل
محرکی که از بیرون به افراد وارد میشود ،نگریسته شده است (پاتریک ویلسون .)1322 ،در
گذشته محققان سازمانی ،که بر جنبه رابطهای (مكانیكی) توانمندسازی تمرکز کردند ،توجه خود
را بر اعمال مدیریت از طریق دادن قدرت ،واگذاری اختیار ،انتقال تصمیمگیری از سطوح باال به
سطوح پایین و افزایش امكان دسترسی سطوح پایین سازمانی به اطالعات و منابع معطوف کردهاند
(اسپیتزر.)1335 ،
ابعاد توانمندسازی ساختاری منابع انسانی عبارت است از :واگذاری اختیار یا قدرت
تصمیمگیری ،تسهیم اطالعات ،ویژگیهای فردی و شخصیتی ،کار گروهی ،نظام جبران خدمات،
آموزش منابع انسانی ،حمایت مدیریت ارشد ،ارزیابی عملكرد ،مهندسی شغل ،سبک رهبری،
ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،ارتباطات درون سازمانی ،جانشینپروری ،انگیزش و( ...توماس
و ولتهوس.)1330 ،
مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی
تمرکز برخی از فعالیتهای مدیریت دانش بر به کارگیری دانش تحصیل شده است که از
اثربخشترین اجزای این مدیریت است؛ به عبارت دیگر کل توجه مدیریت دانش به این نكته
است که دانش سازمانها به کار برده شود تا بتواند به سوددهی سازمان منجر شود .بهرغم مهم
بودن و اهمیت بسیار ،دانش تضمینکننده اجرای آن در هر زمان در فعالیتهای سازمان نیست .در
این امر باید مراحلی برای اندازهگیری دانش ضمنی و مهارتهای در دسترس ،موجود باشد.
ترکیب وظایف روزانه با وظایف در ارتباط با مدیریت دانش ،حمایت مدیران عالی و استفاده از
دانش ،برای رقابت و افزایش کارایی مؤثر خواهد بود و موجب ایجاد خالقیت و نوآوری در
کارکنان ،توانمندسازی آنها و در نهایت ایجاد سازمانی یادگیرنده خواهد شد .توانمندسازی و
توسعه پایدار کارکنان ،اصلی است که بر اساس آن کیفیت تولیدات و خدمات به مشتریان را
میتوان پیوسته بهبود بخشید (بیگزاده .)1975 ،ملهم ( )2004بر این باور است که دانش و
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مهارت یكی از ابعاد مؤثر توانمندسازی منابع انسانی سازمان است.
پیشینه تجربی
شایان ذکر است مطالعات و پژوهشهایی که چگونگی تأثیر مدیریت دانش و فرایندهای آن
را بر توانمندسازی منابع انسانی بویژه توانمندسازی ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار داده باشد
در منابع علمی در دسترس محقق ،موارد بسیار معدودی یافت شد .این نكته از سویی میتواند از
محدودیتهای پژوهش به شمار رود و از سوی دیگر نوآوری پژوهش بر آن استوار شود.
قبادی انصارودی و همكاران ( )2019پژوهشی تحت عنوان رابطه مدیریت دانش و
توانمندسازی شغلی در مدیریت حرفهای ورزش و جوانان در استان آذربایجان شرقی انجام دادند.
آنها نشان دادند که رابطه معنیداری بین مدیریت دانش و توانایی شغلی کارکنان و تمام اجزای
مدیریت دانش (اجتماعیسازی دانش ،درونی سازی دانش ترکیب دانش ،و خروجیسازی دانش)
وجود دارد .آنها همچنین بیان کردند طبق گفته کارکنان هیچ اختالف معنیداری بین مدیریت
دانش مبتنی بر متغیرهای دموگرافیک و توانمندسازی حرفهای شغل مبتنی بر متغیرهای
دموگرافیک وجود ندارد.
راونپیكار و همكاران ( )2014پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه مدیریت دانش با
یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی تولید نفت شمال انجام دادند .روش
پژوهش آنها توصیفی-همبستگی و جامعه آماری آنها  400نفر از کارکنان شرکت خدمات رفاهی
نفت بود .نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه معنیداری بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی،
توانمندسازی کارکنان و مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان وجود دارد.
نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل هم تأثیر میپذیرد و
آنها میتوانند  22درصد توانمندسازی کارکنان را تعیین کنند.
عزیزینژاد و جناآبادی ( )2014مقالهای با عنوان مطالعه رابطه مدیریت دانش و توانمندسازی
مدیران در دانشگاه پیامنور آرمیا نوشتند .جامعه آماری آنها همه مدیران دانشگاه پیامنور آرمیا بود
که تعداد آنها  37نفر بود و اندازه نمونه آماری آنها نیز  37نفر بود .نتایج این پژوهش شامل
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مدیریت دانش ،افزایش توانایی مدیران در کسب سود ،افزایش توانایی و کارایی از قبیل "ایجاد
ایده" سودآوری و ایدهها و راهحلهای جدید بود .اثر مدیریت دانش بر مدیران توانمند در هر دو
گروه (مدیران خانم و آقا) برابر است .در نتیجه مدیریت دانش با توانمندسازی مدیران رابطه دارد.

الگوی مفهومی و فرضیههای پژوهش
بر اساس مطالعه پیمایشی در سازمان مورد مطالعه از میان  93بعد ساختاری در توانمندسازی
منابع انسانی ،نه بعد به عنوان ابعاد ویژهسازی شده در سازمان مورد مطالعه مورد پذیرش قرار
گرفت .بر اساس این مطالعه پیمایشی و نیز چهار بعد از قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش مورد
اشاره در مطالعه شعبانی و همكاران ( )2012و ساندهاوالیا و دالچر ( ،)2011الگوی مفهومی و 92
فرضیههای فرعی پژوهش در جدول  9ارائه میشود .فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از:
قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر ابعاد ساختاری توانمندسازی منابع انسانی دانشگاه
عالمه طباطبائی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول  .3الگوی مفهومی و فرضیههای پژوهش
ابعاد ساختاری توانمندسازی منابع انسانی
ارزیابی جانشین ساختار

فرهنگ

سبک

آموزش

عملكرد پروری سازمانی سازمانی رهبری منابع انسانی

نظام جبران

تسهیم

واگذاری

خدمات

اطالعات

اختیار

H1i

H1h

H1g

H1f

H1e

H1d

H1c

H1b

H1a

کسب دانش

قابلیتهای

H2i

H2h

H2g

H2f

H2e

H2d

H2c

H2b

H2a

تبدیل دانش

فرایندی

H3i

H3h

H3g

H3f

H3e

H3d

H3c

H3b

H3a

تسهیم دانش

مدیریت

H4i

H4h

H4g

H4f

H4e

H4d

H4c

H4b

H4a

بهکارگیری دانش

دانش

روششناسی پژوهش
پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی است .از لحاظ روش به دست آوردن دادهها از
آنجا که برای اثبات فرضیههای پژوهش از نظرسنجی با افراد درگیر در مسئله (استادان و کارکنان
دانشگاه عالمه طباطبایی) استفاده شده است از نوع توصیفی ـ همبستگی است .رابطه علت و
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معلولی بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش الگوسازی معادالت ساختاری تحلیل شده است.
در پژوهش متغیرهای کسب ،تبدیل ،تسهیم و به کارگیری دانش از خوشه قابلیتهای فرایندی
مدیریت دانش و متغیرهای واگذاری اختیار ،تسهیم اطالعات ،نظام جبران خدمات ،آموزش منابع
انسانی ،سبک رهبری ،فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،جانشینپروری و ارزیابی عملكرد از
خوشه ابعاد ساختاری توانمندسازی منابع انسانی سیزده سازه اصلی (متغیر پنهان) است که هر یک
از این سازهها توسط تعدادی گویه (متغیر آشكار) سنجیده شده است.
جامعه آماری ،حجم نمونه و ابزار گردآوری دادهها
در پژوهش از هر دو روش مطالعات کتابخانهای و میدانی برای گردآوری اطالعات بهره
گرفته شده است به این صورت که از مطالعه کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها در کنار به کارگیری
پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان علمی و اجرایی در حوزه مورد مطالعه استفاده شده است .سپس
متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه  93سؤالی با طیف پنچ تایی لیكرت مورد اندازهگیری
قرارگرفت .جامعه آماری این پژوهش استادان و کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی است .حجم
جامعه  30نفر است .برای تعیین حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران با  d=05/0 ،t=32/1و
حداکثر واریانس بین متغیرهای پژوهش ،حداقل حجم نمونه برابر  19نفر به دست آمد .در
مجموع  30پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد و  17پرسشنامه جمعآوری شد (میزان پاسخدهی
 )%72و تحلیلهای این پژوهش بر مبنای پاسخها صورت گرفته است .برای تعیین روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه از نظر استادان و خبرگان دانشگاه ،که با موضوع آشنایی داشتند ،استفاده شد
که با توجه به نظریات ،روایی پرسشنامه تأیید شد .همچنین روایی پرسشنامه توسط دو معیار
رواییهمگرا و واگرا بررسی شده که مختص الگوسازی معادالت ساختاری است است.

یافتههای پژوهش
تحلیل دادهها و ارائه یافتهها
در این پژوهش از الگوسازی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و
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نرمافزار  ،SmartPLS3به منظور آزمون فرضیات و صحت الگو استفاده شده است .پی ال اس
نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با روشهای مشابه معادالت ساختاری همچون لیزرل
و آموس به شروط کمتری نیاز دارد (لیجاندر و پولسا و وانریل .)2003 ،مزیت اصلی آن در این
است که این نوع الگوسازی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد (ویكسوم و
واتسون .)2001 ،همچنین به عنوان روشی قدرتمند در وضعیتی مطرح میشود که تعداد نمونهها و
عنوانهای اندازهگیری محدود است و توزیع متغیرها میتواند نامعین باشد (هایر ،بلک ،بابیل،
اندرسن و تاتام .)2010 ،الگوسازی پی ال اس در دو مرحله انجام میشود :در اولین مرحله،
الگوی اندازهگیری باید از طریق تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عامل تأییدی بررسی شود و در
دومین مرحله ،الگوی ساختاری با براورد مسیر متغیرها و تعیین شاخصهای برازش الگو بررسی
گردد (هوالند.)1333 ،
مرحله اول :الگوی اندازهگیری

1

روایی :برای ارزیابی رواییهمگرا از معیار (میانگین واریانس استخراج شده) 2و (پایایی
مرکب) 9استفاده شد که نتایج این معیار برای ابعاد سیزده گانه پژوهش در جدول  4نشان داده شده
است .پایایی مرکب بیش از  0/1و میانگین واریانس بیشتر از  0/5دو شرط الزم برای اعتبار همگرا
و همبستگی سازهها است (چینگلین و چیهوانگ .)2003 ،همان گونه که از جدول  4مشخص
است ،تمام اندازههای پایایی مرکب بیش از  0/1و اندازههای مربوط به میانگین واریانس از 0/5
بیشتر ،و این مطلب مؤید این است که روایی همگرای پرسشنامه در حد قابل قبول است.

1. Measurement model
)2. Average Variance Extracted (AVE
)3. Composite Reliability (CR
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جدول  .4نتایج میانگین واریانس استخراج شده و پایایی مركب سازههای پژوهش
سازه

CR

AVE

نماد

سازه

CR

AVE

نماد

72/0

22/0

V8

تسهیم دانش

77/0

12/0

V1

جبران خدمات

71/0

23/0

V9

سبک رهبری

79/0

22/0

V2

واگذاری اختیار

73/0

19/0

V10

فرهنگ سازمانی

72/0

21/0

V3

آموزش

17/0

52/0

V11

ساختار سازمانی

79/0

29/0

V4

تسهیم اطالعات

17/0

24/0

V12

ارزیابی عملكرد

15/0

51/0

V5

کسب دانش

74/0

24/0

V13

جانشین پروری

72/0

21/0

V6

کاربرد دانش

17/0

54/0

V7

تبدیل دانش

در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت شاخصهای هر سازه با شاخصهای سازههای دیگر در
الگو مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با اندازه ضرایب همبستگی بین
سازهها محاسبه میشود .برای این کار باید یک ماتریس تشكیل داد که اندازه قطر اصلی ،ماتریس
جذر ضرایب  AVEهر سازه است و اندازه کم قطر اصلی ،ضرایب همبستگی میان هر سازه با
سازههای دیگر است .این ماتریس در جدول  5نشان داده شده است .همان طور که از جدول 5
مشخص است ،جذر  AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده
است که این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازهها است.
پایایی :برای بررسی پایایی پرسشنامه عالوه بر ضریب آلفای کرونباخ 1که معادل
0/711شده ،و مؤید پایایی مناسب پرسشنامه است از روش  PLSنیز استفاده شده است .در روش
 PLSاز پایایی شاخص استفاده میشود (ریوارد و هاف .)1377 ،پایایی شاخص نیز با سنجش
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای هر سازه با آن سازه محاسبه میشود
که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  0/4شود (هوالند ،)1333 ،مؤید این است که پایایی در
مورد آن الگوی اندازهگیری مورد قبول است .ولی اگر مقدار بار عاملی میان یک سؤال و بعد
مربوط از مقدار  0/4کمتر شود ،میتوان آن سؤال را از الگو و تجزیه و تحلیلهای بعدی حذف
1. Cronbachs Alpha
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کرد .در این پژوهش بعد از محاسبه ضرایب بارهای عاملی ،یكی از سؤاالت مربوط به سازه
ارزیابی عملكرد ،که دارای ضریب کمتر از  0/4بود ،بعد از اطمینان از عدم اختالل در فرایند
پژوهش ،حذف شد .همان طورکه در جدول  2مشاهده میشود ،تمامی اندازههای بارهای عاملی
میان سازهها و سؤاالت از  0/4بیشتر است که همبستگی زیادی را نشان میدهد.
جدول  .5ماتریس مقایسه جذر  AVEبا ضرایب همبستگی سازهها (رواییواگرا)
V1

سازه

0/75

V1

0/13

0/20

V2

0/72

0/25

0/91

V3

0/13

0/21

0/21

0/12

V4

0/11

0/13

0/20

0/21

0/07

V5

0/71

0/19

0/49

0/29

0/21

0/20

V6

0/19

0/15

0/17

0/23

0/07

0/22

V7

0/01 -0/04 0/11 -0/14 0/04

0/24

0/01

V8

0/01 -0/01 0/79

0/41

0/14

0/92

0/20

0/21

0/20

V9

0/75

0/92 -0/04 0/24

0/21

0/09

0/94

0/50

0/03

0/41

V10

0/15

0/94

0/19

0/97

0/12

0/11

0/29

0/91

0/15

0/93

V11

0/13

0/15

0/27

0/02 -0/14 0/41

0/43

0/05

0/95

0/22

0/17

0/17

V12

0/40

0/24

0/24

0/02 -0/11 0/51

0/44

0/11

0/91

0/17

0/95

0/25

V13

V10 V11 V12 V13

V9

V8

V7

0/19
0/13

0/13

0/01

V6
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جدول  .6ضرایب بار عاملی میان سازهها و گویهها
سازه

بارعاملی

گویه

0/122

Kco1

0/147

Kco2

0/102

Kco3

0/721

0/717

Ksh1

0/135

DA1

0/323

Ksh2

0/745

DA2

0/572

Ksh3

0/191

DA3

0/131

LS1

0/132

HRT1

0/715

LS2

0/792

HRT2

0/724

LS3

0/749

HRT3

0/737

OC1

0/153

IS1

0/712

OC2

0/712

IS2

0/722

OC3

0/703

IS3

0/719

OS1

0/191

Kac1

0/749

OS2

0/795

Kac2

0/472

OS3

0/521

Kac3

0/722

SP1

0/139

Kap1

0/721

SP2

0/132

Kap2

0/119

SP3

0/727

Kap3

0/712

PA1

0/127

PA2

تبدیل دانش

تسهیم دانش

سبک رهبری

فرهنگ سازمانی

ساختار سازمانی

جانشینپروری

بارعاملی

گویه

0/712

CS1

0/719

CS2
CS3

سازه
جبران خدمات

واگذاری اختیار

آموزش

تسهیم اطالعات

کسب دانش

به کارگیری
دانش
ارزیابی عملكرد

مرحله دوم :الگوی ساختاری 1و آزمون فرضیهها
آزمون الگوی ساختاری به آزمون فرضیات پژوهش و اثر متغیرهای پنهان بر یكدیگر مربوط
است .برای تأیید فرضیههای پژوهش از فرمان  Bootstrappingنرمافزار  SmartPLSاستفاده شد
1. Structural model
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که خروجی آن ضرایب  tرا نشان میدهد .وقتی اندازههای  tدر بازه بیشتر از  +1/32و از -1/32
کمتر باشد ،بیانگر معناداربودن آن عامل در سطح  ،0/05و چنانچه مقادیر  tدر بازه بیشتر از +2/52
و از  -2/52کمتر باشد بیانگر معنادار بودن آن عامل در سطح  0/01و در پی آن ،تأیید فرضیههای
پژوهش است (اسپوزیتو ،وینزی و همكاران .)2010 ،در نمودار  1نتیجه آزمون فرضیه اصلی
پژوهش نشان داده شده است .همانگونه که از نمودار مشخص است ،فرضیه اصلی پژوهش ،مبتنی
بر تأثیر مثبت و معنادار قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر ابعاد ساختاری توانمندسازی منابع
انسانی دانشگاه عالمه طباطبائی در سطح اطمینان  ،0/33پذیرفته شده است .جدول  1نیز ،نتایج
کلی آزمون فرضیههای فرعی پژوهش را به تصویر میکشد .همان گونه که از جدول  1مشخص
است از فرضیههای مربوط به تأثیر کسب دانش از قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر ابعاد
ساختاری توانمندسازی منابع انسانی ،تنها یک فرضیه مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار کسب دانش بر
آموزش منابع انسانی در سطح  0/05پذیرفته شده است .از فرضیههای مربوط به تأثیر تبدیل دانش
بر ابعاد ساختاری توانمندسازی منابع انسانی ،چهار فرضیه مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار تبدیل
دانش بر نظام جبران خدمات ،آموزش منابع انسانی ،فرهنگ سازمانی و نیز ساختار سازمانی در
سطح  0/01پذیرفته شده است .از فرضیههای مربوط به تأثیر تسهیم دانش از قابلیتهای فرایندی
مدیریت دانش بر ابعاد ساختاری توانمندسازی منابع انسانی نیز ،تنها یک فرضیه مبتنی بر تأثیر مثبت
و معنادار کسب دانش بر واگذاری اختیار در سطح  0/05پذیرفته شده است .از فرضیههای مربوط
به تأثیر به کارگیری دانش بر ابعاد ساختاری توانمندسازی منابع انسانی ،تمام فرضیهها غیر از
فرضیه مربوط به تأثیر به کارگیری دانش بر ساختار سازمانی پذیرفته شده است.

نمودار  .1خروجی نرمافزار :ضریب  tمربوط به فرضیه اصلی پژوهش

55

نقش قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش در توانمندسازی ساختاری منابع انسانی (مورد مطالعه :دانشگاه عالمه طباطبائی)

جدول  .7ضرایب  tو نتایج كلی فرضیههای پژوهش
ابعاد ساختاری توانمندسازی منابع انسانی
ارزیابی جانشین ساختار فرهنگ سبک آموزش نظام جبران تسهیم واگذازی
عملكرد پروری سازمانی سازمانی رهبری منابع انسانی خدمات اطالعات اختیار
H1i

H1h

H1g

H1f

H1e

H1d

H1c

H1b

H1a

فرضیه

0/27

1/27

0/23

0/52

0/39

2/05

0/22

54/1

1/73

ضریبt

رد

رد

رد

رد

رد

تأیید

رد

رد

رد

تأیید/رد

H2i

H2h

H2g

H2f

H2e

H2d

H2c

H2b

H2a

فرضیه

0/53

0/10

5/12

4/47

0/02

9/97

9/23

1/43

0/94

ضریبt

رد

رد

تأیید

تأیید

رد

تأیید

تأیید

رد

رد

تأیید/رد

H3i

H3h

H3g

H3f

H3e

H3d

H3c

H3b

H3a

فرضیه

0/92

0/55

0/01

0/17

0/42

0/15

1/10

0/02

2/52

ضریبt

رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

رد

تأیید

تأیید/رد

H4i

H4h

H4g

H4f

H4e

H4d

H4c

H4b

H4a

فرضیه

5/21

2/12

1/09

9/11

2/39

2/93

2/44

5/02

2/19

ضریبt

تأیید

تأیید

رد

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید/رد

کسب
دانش
تبدیل
دانش

توان
فرایندی
مدیریت
تسهیم
دانش
دانش
کاربرد
دانش

نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجه به اهمیت توسعه و توانمندسازی منابع انسانی از یک سو و لزوم توجه به توسعه
قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش در سازمان بویژه در سازمانهایی همچون دانشگاهها ،که در پی
توانمندسازی منابع انسانی خود از رهگذر تقویت بنیانهای سازمانی از جمله مدیریت دانش در
سازمان خود هستند در این پژوهش به بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر ابعاد
توانمندسازی ساختاری منابع انسانی دانشگاه عالمه طباطبائی پرداخته شد .به منظور انجام این
پژوهش ضمن مرور گسترده پیشینه موضوع به شناسایی رویكردهای توانمندسازی منابع انسانی،
ابعاد و عوامل مؤثر بر توانمندسازی ساختاری منابع انسانی و نیز قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش
پرداخته شد .سرانجام برای بررسی چگونگی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر
توانمندسازی ساختاری منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه از الگویابی معادالت ساختاری مبتنی
بر رویكرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد.
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نتایج کلی پژوهش نشان میدهد ،تبدیل و کاربرد دانش بر ابعاد بیشتری از توانمندسازی
ساختاری منابع انسانی در قیاس با کسب و تسهیم (به اشتراکگذاری) دانش تأثیرگذار است و در
این میان کاربرد دانش بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی منابع انسانی به نسبت دیگر قابلیتهای
مدیریت دانش در حوزه فرایندی داشته است .به طور کلی ،مدیریت دانش از رویكرد قابلیتهای
فرایندی بر توانمندسازی ساختاری منابع انسانی تأثیرگذار است .نتایج پژوهش ،به طور کلی با نتایج
پژوهشهای قبادی انصارودی و همكاران ( ،)2019راونپیكار و همكاران ( )2014و عزیزینژاد و
جناآبادی ( )2014مبنی بر تأثیرگذاری مدیریت دانش بر توانمندسازی همخوانی دارد؛ حال اینكه
نتایج پژوهش قبادی انصارودی و همكاران ( ،)2019حاکی از وجود رابطه معنیدار میان تمام
اجزای مدیریت دانش (اجتماعیسازی دانش ،درونیسازی دانش ،ترکیب دانش و خروجیسازی
دانش) و توانایی شغلی کارکنان است و اختالف معنیداری میان تأثیر اجزای مختلف مدیریت
دانش بر توانمندسازی وجود ندارد؛ در حالی که نتایج پژوهش حاکی از اختالف در میزان
تأثیرگذاری هر یک از اجزای مدیریت دانش بر توانمندسازی استادان و کارکنان است و در این
میان کسب دانش تنها با تأثیرگذاری بر نظام آموزش منابع انسانی ،کمترین حوزه تأثیرگذاری،
کاربرد دانش با تأثیرگذاری بر واگذاری اختیار ،تسهیم اطالعات ،نظام جبران خدمات ،آموزش
منابع انسانی ،سبک رهبری ،فرهنگ سازمانی ،جانشینپروری و نظام ارزیابی عملكرد بیشترین
حوزه تأثیرگذار را بر ابعاد ساختاری توانمندسازی در سازمان مورد مطالعه داشته است .بیشترین
تأثیرگذاری تبدیل دانش بر ابعاد نظام جبران خدمات ،نظام آموزش منابع انسانی ،ساختار و فرهنگ
سازمانی از میان ابعاد توانمندسازی ساختاری منابع انسانی بوده و به اشتراکگذاری یا تسهیم دانش
نیز تنها بر واگذاری اختیار از ابعاد ساختاری منابع انسانی تأثیرگذار بوده است.
رویكرد ویژه سازمان به کاربرد دانش در حوزه کالن توانمندسازی منابع انسانی از دیگر
یافتههای این پژوهش است .به طور کلی ،توجه به کسب و تسهیم دانش در جهت توانمندسازی
منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه ،بسیار محدود است .سازمان باید کارکنان خود را بر اساس
مشخصات دانشی و تالش برای کسب و به اشتراکگذاری آن ارزشگذاری کند .برای این منظور
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هماهنگی با نظام پرداختهای جبران خدمات از مهمترین اقداماتی است که به تشویق استادان و
کارکنان برای کسب ،خلق و توزیع دانش در سازمان منجر میگردد .سازمانهای یادگیرنده
کارکنانشان را تشویق میکنند که مهارتهای فردی ،گروهی و کیفیت کار خود را بهبود دهند .آنها
از تجربیات خود و دیگران که ممكن است مفید یا منفی باشد ،استفاده میکنند .افراد با مهارتها و
ارزشهای کارشان مورد تحسین واقع میشـوند و تمام عقاید و پیشنهادها قابل توجه و احترام است.
تمرکز فعالیتهای مدیریت دانش بر به کارگیری دانش تحصیل شده است که از اثربخشترین
اجزای این مدیریت است؛ به عبارت دیگر کل توجه مدیریت دانش به این نكته است که دانش
سازمانها به کار برده شود تا بتواند به سوددهی سازمان منجر شود .باید گفت اهمیت بسیار دانش،
تضمینکننده اجرای آن در هر زمان در فعالیتهای سازمان نیست .در این امر بایـد مراحلی برای
اندازهگیری دانش ضمنی و مهارتهای در دسترس ،موجود باشد .ترکیب وظایف روزانه با وظایف
در ارتباط با مدیریت دانش ،حمایت مدیران رده باالی دانشگاه و استفاده از دانش برای رقابت و
افزایش کارایی مؤثر خواهد بود و موجب ایجاد خالقیت و نوآوری در استادان و کارکنان،
توانمندسازی آنها و در نهایت ایجاد سازمانی یادگیرنده خواهد شد.
پایان پژوهش فعلی و نتایج آن میتواند دریچهای به آغاز پژوهشهایی باشد که تكمیلکننده
یا آزمونکننده نتایج این پژوهش است .از این رو پیشنهادهای زیر ،زمینههای مفیدی برای
پژوهشهای آینده است:
ـ ارائه و استفاده از ابعاد دیگر در توسعه منابع انسانی از جمله ابعاد روانشناختی توانمندسازی
منابع انسانی
ـ بررسی تأثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر ابعاد توانمندسازی منابع انسانی با توجه به
سیاست استخدام منابع انسانی در سازمان
ـ ارائه الگوی یكپارچه توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دانش
ـ استفاده از روشهای مختلف تصمیمگیری چند معیاره ( )MCDMبه منظور شناسایی و
رتبهبندی مؤلفههای مدیریت دانشِ تأثیرگذار بر توانمندسازی منابع انسانی
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