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  چکیده

گیري فضاي رقابتی و شکلمحور  دانش هاي ، سازمانفناورانههاي  شدن، نوآوري امروزه در اثر جهانی
یک ها در این محیط نیاز دارند تا  هاي کسب وکار رخ داده و سازمان اي در محیطشدید، تغییرات شتابنده

یکی از اقدامات الزم، توجه به پیامدهاي تسهیم . نظام مدیریت دانش داشته باشند دراندیشی نوین باز
 بررسی ،هدف از نگارش این مقاله. باشد سازمان می آمیز دانش در و عوامل مؤثر بر تسهیم موفقیتدانش 

ثیر توانمندسازي کارکنان و رفتار شهروندي سازمانی بر تسهیم دانش در پژوهشگاه صنعت نفت تأ
 هاي توانمندسازي، رفتار ارتباط چند سویه مقوله براي حصول به این هدف، پژوهش حاضر. باشد می

     تحقیق  انجام این روش. نماید لب یک مدل علّی بررسی میرا در قاشهروندي سازمانی و تسهیم دانش 
افزار  ها با نرم و تحلیل داده نامه استفاده شد ها از پرسش براي گردآوري داده .مبستگی استه - یتوصیف

 اثر تسهیم دانش و رفتار شهرونديهر دو مؤلفه  بر نتایج نشان داد که توانمندسازي. لیزرل انجام گرفت
 و توانمندسازي بین رابطه در شهروندي سازمانی دارد و همچنین رفتار معناداري و ممستقی مثبت،

  .دارد میانجی نقش ،تسهیم دانش
  .توانمندسازي، رفتار شهروندي سازمانی، تسهیم دانش، پژوهشگاه صنعت نفت :واژگان کلیدي

  مقدمه -1
 سازمان یا گروه فرد، به سازمان یا فرد یک از دانش توزیع یا انتقال به مربوط هاي فعالیت تمامی
 را خود دانش فرديشود  گفته می وقتی بنابراین. شود می نامیده دانش تسهیم یا انتشار فرآیند دیگر،
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 خود افکار و بینش دانش، از استفاده با را دیگري فرد فرد، آن که است معنی این به کند، می تسهیم
 دانش معتقدندرخی ب اگرچه .ببیند بهتر را خود موقعیت که کند کمک را او تا کند می راهنمایی

 قدرت افراد به که چیزي بلکه ندارد؛قدرت  خود، خودي به دانش رسدمی نظربه ولی است، قدرت
 تسهیم ،درموت مک زعمبه]. 15[کنندمی تسهیمدیگران  با که است آنها دانش از قسمت آن دهد، می

 آل در حالت ایده کند،می تسهیم را خود دانش که فردي .است دیگران از دانش گرفتن و دادن ،دانش
 فرد گیرنده اطالعاتی هاي شکاف و نیازها از همچنین ودانش  کاربرد ،شده تسهیم دانش هدف باید از
  ].11و8[باشد داشته اطالع ،دانش

 به خدمات ارایه و عملکرد بهبود موجب ،دانش تسهیم که است این دانش تسهیم اهمیت دالیل از
 تحویل تأخیر در کاهش زمان ،جدید و محصوالت خدمات توسعه زمان و ها هزینه کاهش ،مشتریان
 مند ارزش انواع به به دسترسی مربوط هاي هزینه کاهش نهایت در و مشتریان به کاالها و خدمات

، )2003(1همکاران هر چند محققین بسیاري از جمله لو و]. 1[شود می سازمان داخل در دانش
گذار بر تسهیم دانش مهم تأثیربه بررسی عوامل  )2008(3 ، باخاري و زاویا)2005( و همکاران 2نوریزا

، استراتژي و فناوري ساختار، فرهنگ، فرایندها جمله به عواملی از اند و در میان کارکنان پرداخته
 اهمیت ولی ،دان رگذار بر تسهیم دانش اشاره نمودهثیعنوان عوامل تأ به...  ، ابعاد فردي واطالعات
تسهیل  و موانع از مناسبشناخت و درك  عدم ها، سازمان بودن رقابتی براي دانش تسهیم فزاینده
با توجه . نماید با مشکل مواجه می را ها سازمان توسط دانش مدیریت اهداف به رسیدن آن، هايکننده

صنعت و همچنین نظر به انتظارات صنعت نفت از پژوهشگاه درخصوص رفع نیازهاي تحقیقاتی کل 
هاي پژوهشی و  در سازمان ها مخصوصاً منظور خلق دانش جدید در سازمان هبه اهمیت تسهیم دانش ب

هاي تسهیم  جهت شناسایی و تقویت تسهیل کنندهدر  ، بایدحقیقاتی مانند پژوهشگاه صنعت نفتت
دهد که  نشان میتسهیم دانش مربوط به مطالعات . هاي اساسی برداشته شود ها گام دانش در سازمان

سازمان را  تسهیم دانش در تواند میتوانمندسازي پژوهشگران و ترویج رفتار شهروندي سازمانی 
متغیرهاي مذکور بر تسهیم ثیر از انجام تحقیق حاضر نیز بررسی تأهدف ترویج نماید و بر این اساس 

  .باشد دانش می
؟ ن توانمندسازي کارکنان و تسهیم دانش وجود دارداي بی سؤال اصلی تحقیق این است که چه رابطه

ن رفتار افت؟ در این میادست ی توان به ارتقاي تسهیم دانش آیا با توانمندسازي کارکنان می
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سازي و رفتار براي پاسخ به این سؤاالت ابتدا مفاهیم توانمند ؟کند شهروندي چه نقشی ایفا می
توانمندسازي کارکنان و رفتار شهروندي سازمانی اط انی بیان و سپس به بررسی ارتبشهروندي سازم

  .رفتار شهروندي سازمانی و تسهیم دانش پرداخته شده استهمچنین و 

  مروري بر مبانی نظري -2
  توانمندسازي کارکنان -1-2

بر این  .وابسته است ها تا حد زیادي به دانش منابع انسانی ء سازماندر عصر حاضر  توانمندي و بقا
از . اي نوین در انگیزش منابع انسانی اهمیت دو چندانی داردعنوان شیوه به توانمندسازياساس، 

دانش منابع رو در عصر برتري از طریق ایجاد مزیت رقابتی، پژوهشگران و مدیران نسبت به  نای
  .دهند میافزونی از خود نشان  روز و اقدامات مدیریتی مبتنی بر آن عالقهانسانی 

طور بالقوه  هعنوان یک مفهوم مهم مورد توجه قرار گرفت به این دلیل که ب هبسرعت  بهتوانمندسازي 
مندي  و در حال حاضر عالقه گذارد که براي فرد و سازمان مفید و سودمند استبر پیامدهایی اثر می

سازي موضوع توانمند .]16و10[پردازان و مدیران وجود دارد اي نسبت به این مفهوم نزد نظریهفزاینده
رسد یکی از مفاهیمی باشد که  نظر می و بهشود  میدر ادبیات مدیریت محسوب برانگیز  موضوعی بحث

و راس و میالم  )1994( ماندروس و ویلسون ،همین ترتیب به ].6[طور ضعیف تعریف شده است هب
طور لفظی  هب و عمدتاًاست تعریف شده  روشنی بهندرت  هاند که این واژه ب نیز  اظهار نموده )1995(
ر انگیزش درونی منابع توان رویکردي نوین د سانی را میتوانمندسازي منابع ان]. 7[کار رفته است هب

ها ها براي شکوفایی استعدادها، توانایی وجود آوردن فرصت همعناي فراهم کردن بسترها و ب به انسانی و
و ) 1990(توماس و ولتهوس . نمودیابی آنان به قدرت واقعی قلمداد  هاي افراد و دستو شایستگی

انگیزش در  کننده ر اساس متغیرهاي شناختی که تعیینتوانمندسازي را ب) 1995،1996( اسپریتزر
موضوعی چند بعدي است و آن را  اند و معتقدند که توانمندسازيباشد، تعریف کردهکارکنان می

دار  ، معنی5شایستگی ،4ثربودنل مؤدانند که شامیند افزایش انگیزش درونی شغل میعنوان فرآ به
ر چند وجهی بودن توانمندسازي کید بضمن تأ) 1998(وتن و کمرون . شودمی 7و حق انتخاب 6بودن
در این پژوهش این پنج  .اضافه کردندگفته  موارد پیشرا نیز به  8یید چهار بعد فوق، بعد اعتمادو تأ

  .اند نظر گرفته شده شناختی در عنوان ابعاد توانمندسازي روان هبعد ب
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  رفتار شهروندي سازمانی -2-2
میالدي ارائه  1980اوایل دهه در  ارگان توسط باتمان و بار اولین مانی ساز شهروندي رفتار مفهوم

دهی،  پاداش نظام که است داوطلبانه کامالً رفتاري شهروندي سازمانی شامل رفتار ،ارگان زعمبه. شد
 سازمان در رامؤثر  عملکرد، مجموع در لی و ندارد ضمنی یا و مستقیم صورتبه را آن شناسایی قابلیت
 وآموزشی  هاي سازمان شناختیجامعه مهم ابعاد از یکی 9سازمانی شهروندي رفتار. دهد می افزایش

 آنان .کنند ایفا خود کیفیت سازمان و ارتقاء در مهمی نقش توانند می دانشی کارکنان .است پژوهشی
 به شناسیوظیفه حس و خویی خوش مهربانی، و ادب با همراه جوانمردانه، و دوستانه نوع رفتارهاي با

 یکی سازمانی شهروندي رفتار دیگر عبارتبه. کرد خواهند کمک مؤثري ،سازمان در کیفیت افزایش
اهداف  تحقق سوي به را سازمان و شودمی کارکنان عملکرد بهبود موجب که   است هایی شاخص از

 بر سازمانی شهروندي رفتار تأثیر به 10سگو هیون، چن، جمله از زیادي محققان. دهد سوق می خود
  .]4[اند نمودهاذعان  ها سازمان موفقیت
 که است مهم ها سازمان دردلیل  این به سازمانی شهروندي رفتارهاي به توجه است معتقدجورج 
 تحققبراي  نیاز مورد رفتارهاي از وسیعی، طیف نیستند قادر رسمی شغل شرح طریق از ها سازمان
دوستی،  نوع بعد پنج در را سازمانی شهروندي رفتار ارگان ].9[باشند داشته انتظار را اهداف

  ].17[است کرده خالصهشناسی وظیفه مهربانی و و ادب، یی وخ خوش جوانمردي،
 کار دهد و می افزایش را کاري هاي و گروه کارکنان وري بهره سازمانی شهروندي از طرف دیگر رفتار

 مثبت هاي واکنش عنوان به سازمانی شهروندي رفتارهاي تقویت و ایجاد .کند تشویق می را تیمی
 و مثبت نقش شرایط بحرانی در خصوص به سازمان عملکرد بر تواند برونی می و درونی عوامل از ناشی

  .باشد داشته تأثیرگذاري

  شهروندي سازمانی توانمندسازي و رفتار -3-2
شهروندي سازمانی  دار میان توانمندسازي و رفتار مطالعات انجام شده حاکی از وجود رابطه معنی

 بهبود را خدمات کیفیت و مثبتی دارد اثرات کارکنان توانمندي بر سازمانی شهروندي رفتار. است
 و سازمانی شهروندي رفتار بین که نتیجه رسید این به خود پژوهش در پریمساگونیسم .بخشد می

 پژوهش در توره .]18[داردوجود  یمثبتو  دار معنی رابطه شغلی عملکرد با توانمندسازي کارکنان
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]. 21[دارد معناداري وجود رابطه سازمانی عملکرد و شهروندي رفتار که بین کند می عنوان خود
 افزایش و خدمات کیفیت به بهبود قادر دهند، می نشان سازمانی شهروندي که رفتارهاي کارکنانی
سومچ  و بوگلر. کنند دیگران کمک به نحو بهترین به کنند می تالش آنهاهستند، زیرا  خود توانمندي

 و بوده متوسط حد در معلمان سازمانی شهروندي رفتار که یافتند نتیجه دست این به خود تحقیق در
 که کند می بیان 11ژانگ .]3[دارد دار معنی اي رابطه اي حرفه و تعهد شغلی تعهد توانمندسازي، با

 دارد سازمانی شهروندي رفتار با پیرو -ررهب تبادل بین رابطه در گري میانجی نقش توانمندسازي
 کار اثربخشی براي معلمان نمایند که توانمندسازي در مطالعه خود بیان می هیپ و مدسن]. 25[

  ].14[دارد تأثیر کارشان در مورد معلمان هاي دیدگاه در و است ضروري معلمان

  رفتارشهروندي سازمانی و تسهیم دانش -4-2
 ش و رفتار شهروندي سازمانی بایدخصوص ارتباط تسهیم دان با مروري بر مطالعات انجام شده در

که  در تحقیقی نشان داده شد. استکمی در این خصوص انجام شده  اذعان نمود که مطالعات بسیار
ت دانش و عملکرد ظرفیت نقشی تعدیل کننده و مثبت در رابطه بین مدیری ،رفتار شهروندي سازمانی

توانمند نمودن کارکنان  تواند با رسد که یک سازمان دانشی می نظر می بنابراین به]. 5[دانش دارد
عملکرد مدیریت دانش از جمله تسهیم دانش را موجب افزایش رفتار شهروندي سازمانی شده و  ،خود

  .نماید تسهیل
در این رابطه . ندنمای تسهیم می ،دوستی ل نوعدالی اوقات دانش خود را به چنین افراد گاهیهم

نشان  را بر تسهیم دانش "گرانلذت کمک به دی"انجام شده که نقش  مطالعات بسیاري
دیگران به طور مثبتی با  لین در تحقیق خود نشان می دهد که لذت کمک به. ]23و13و12[دهد می

کانکانهالی و همکارانش نیز در مطالعه خود ارتباط ]. 13[گردآوري دانش ارتباط داردبخشش دانش و 
نشان را الکترونیکی  به مخزن دانش مثبت و معناداري بین لذت کمک به دیگران و کمک دانشی

  .]12[دادند
بررسی منظور  هرا ب صفحه بعدمدل مفهومی  توان می، پیشین با توجه به تعاریف ارائه شده و تحقیقات

  .شهروندي سازمانی و تسهیم دانش ارائه نمود رفتار ارتباط توانمندسازي،



  
  92دوم، شماره هشتم، تابستان سال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

 ت

 

102  / 102  / 

 
  

  مدل مفهومی - 1شکل 

  شناسی پژوهش روش -3
 ها از نوع تحقیقات توصیفی نحوه گردآوري داده نظربردي و از کار ،تحقیق حاضر از حیث هدف

سازي  از روش مدلدر ضمن با توجه به اینکه . رود شمار می همبستگی بهو از شاخه ) غیرآزمایشی(
استفاده خواهد شد، از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا  ها هساختاري براي آزمون فرضیعادالت م

  .خواهد بودکواریانس 

 و باشد میتهران پژوهشگاه صنعت نفت شاغل در ) نفر 625( کارمندانآماري شامل  جامعه
بر اساس فرمول زیر  حجم نمونه آماري. ه استبه روش تصادفی ساده صورت گرفت گیري نمونه
نامه  درصد بیشتر از حجم نمونه پرسش 25بر اساس تجربیات محققین . گردیدنفر برآورد  150حدود

  .آوري گردید جمعتوزیع نامه  پرسش 151پخش و در نهایت 

n =  

از ابزارهاي رایج تحقیق و روشی نامه بوده که یکی  در تحقیق حاضر، ابزار اصلی سنجش، پرسش
 نامه استفاده شده براي سنجش متغیرها از سه نوع پرسش. هاي تحقیق استدادهمستقیم براي کسب 

 ال تشکیل شده است که بهسؤ 15شناختی توانمندسازي از نامه سنجش عوامل روان پرسش. است
ثر بودن، حساس مؤبودن، احساس شایستگی یا خودکارآمدي، ا دارسنجش ابعاد احساس معنی

هاي مربوط به چهار گویه. پردازدمی) مختاري خود(حق انتخاب احساس اعتماد و احساس داشتن 

توانمندسازي 
 کارکنان

رفتارشهروندي 
 سازمانی

  تسهیم دانش
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شناختی نامه توانمندسازي روان دار بودن از پرسشثر بودن و معنیمختاري، مؤ بعد شایستگی، خود
. اقتباس گردید) 1994(نامه اعتماد میشرا  هاي مربوط به اعتماد از پرسشو گویه) 1995(اسپریتزر 

 .شداستفاده ارگان  سازمانی رفتار شهروندي نامه پرسش از سازمانی ديشهرون رفتار سنجش براي
اجتماعی و آداب  جوانمردي، شناسی، وظیفه دوستی، نوع :از عبارتند سازمانی شهروندي ابعاد رفتار

در هر . استفاده شد) 2009(الم و همکاران هاي مقیاس آ براي سنجش تسهیم دانش از گویه. نزاکت
  .اي لیکرت استفاده شده استطیف پنج درجهنامه از  سه پرسش

براي سنجش  .استفاده شد از نوع اعتبار صورياز اعتبار محتوا و  ابتدا نامه پرسشجهت آزمون روایی 
در . نامه از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شد پرسش صورياعتبار 

عمل آمده و  هکسب نظرات افراد یاد شده، اصالحات الزم بهاي مختلف و  ه با انجام مصاحبهاین مرحل
مورد نظر محققین را  هاي مان خصیصهه ،نامه بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسش

در این تحقیق با استفاده از . استفاده شد 12جهت سنجش اعتبار سازه از تحلیل عاملی .سنجد می
روش استخراج تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش و  13تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول

  .عوامل ابتدایی این متغیرها استخراج گردید ،واریماکس
دار ، معنیثر بودنمختاري، مؤعامل شایستگی، خودپنج  ، جمعاًنامه توانمندسازي در مورد پرسش

ا تبیین واریانس توانمندسازي ردرصد  70عامل در حدود  پنجضمناً این . شدبودن و اعتماد استخراج 
رفتار نامه  پرسش. دهد کند که در واقع این درصد روایی سؤاالت توانمندسازي را نشان می می

دلیل عدم تناسب جایگاه آنها در ساختار  سؤال بهدو سؤال بود که  22شهروندي سازمانی شامل 
جمعاً . دلی از روند تحلیل حذف گردیدندلیل کم بودن بارهاي عام دست آمده و همچنین به هعاملی ب

 داب اجتماعی و نزاکتآ جوانمردي، شناسی، وظیفه دوستی، دست آمده به ترتیب نوع هعامل بپنج 
تار شهروندي سازمانی را تبیین واریانس رف ،درصد 68عامل در حدود  پنج این در ضمن،. هستند

سؤال بر  38اي با  نامه پرسش نهایتاً. دهد نشان میاالت آن را کند که در واقع این درصد، روایی سؤ می
. معناي بسیار موافقم تنظیم شد به 5معناي بسیار مخالفم تا  به 1اي لیکرت از  نج گزینهپطیف اساس 

 تحلیلبار  چند نامه، پرسش 151از  شده استخراج هايداده اساس بر متغیرها این بنديعامل براي
  .باشدمی 1شماره  جدول ترتیب هب آن هايخروجی کهانجام شد  عاملی
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 مدل روي بر ها اکتشافی داده عاملی تحلیل از ناشی نتایج  - 1جدول 

  ابعاد توانمندسازي  شهروندي سازمانی رفتار 

  15  20  تعداد متغیر

  KMO 704 /0  761 /0آزمون 

  000/0  000/0  آزمون بارتلت

  581/0تر از  همگی بزرگ  562/0تر از  همگی بزرگ  ها عدد اشتراکات عامل

  5  5  هاي تعیین شده عاملتعداد 

  % 1/70  % 2/68  کل واریانس تبیین شده

  
 همبستگی مقادیرکه  است شاخصی شود،می خوانده بردارينمونه کفایت شاخص که KMO 14آزمون

 که است آن بیانگر KMOمقدار کوچک . کندمی مقایسه جزیی همبستگی مقادیر با را شده مشاهده
 معتقدند15 کیسر و سرنی. گردد تبیین دیگر توسط متغیرهاي تواندنمی متغیرها زوج بین همبستگی

 معناداري سطح. نمود عاملی تحلیل توانمی راحتیبه باشد، 6/0بزرگتر از KMO مقدار  وقتی که
 بودن مناسب دهنده نشان اشتراکات جدول دیگر طرف از. باشد 05/0از  کمتر باید نیز بارتلت آزمون

 برابر حداقل اشتراکات عدد اگر که است ذکر به الزم. است عاملی تحلیل فرآیند در حوزه این االتسؤ
متغیرهاي  که دهدمی نشان نیز شده تبیین واریانس کل جدول. است پذیرش مورد باشد، 5/0 با

 را نظر حوزه مورد واریانس از درصد چند هاعامل این و شوند تبدیل عامل چند به توانندمی موجود
  ).6/0بزرگتر از ( باشندمی نیز سؤاالت روایی دهندهنشان و دهندمی پوشش و تبیین

یین ضریب آلفاي کرونباخ توسط نامه از روش تع منظور تعیین میزان پایایی و قابلیت اعتماد پرسش به
و ضریب 835/0 شناختینامه توانمندسازي روان ضریب پایایی پرسش. استفاده شد SPSSافزار  نرم

که جزئیات  محاسبه شد 819/0 نامه تسهیم دانش و پرسش 87/0نامه رفتار شهروندي  پایایی پرسش
  .ارائه شده است 2آن در جدول شماره
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 تعیین ضریب پایایی ابعاد متغیرها از حاصل نتایج  - 2جدول 

  ضریب آلفاي کرونباخ  ابعاد رفتار شهروندي  ضریب آلفاي کرونباخ  شناختیابعاد توانمندسازي روان

  88/0  دوستی نوع  82/0  شایستگی

  84/0  وظیفه شناسی  86/0  خودمختاري

  78/0  جوانمردي  84/0  ثر بودنؤم

  85/0  اداب اجتماعی  78/0  دار بودنمعنی

  89/0  نزاکت  81/0  اعتماد

  هاي تحقیق یافته -4
 روشاز  سته تحقیق،رابطه علی بین متغیرهاي مستقل و واب و بررسی ها همنظور آزمون فرضی به

 معادالت سازي مدل .شداستفاده  Lisrel 8.54افزار  ازي معادالت ساختاري، با کمک نرمس مدل
 حوزه وارد رفتاري حوزه از اخیرهاي  سال در که باشدمی آماري سازي مدل فنون از یکی ساختاري
 مثل دیگري فنون که است آماريسازي  مدلفن  روش، نای. است شده اقتصاد و سازمان مدیریت،
 اصلی تمرکز و گیردمی بر در را مسیر تحلیل و تجزیه و عاملی تحلیل تجزیه چندمتغیره، رگرسیون

می تعریف آشکار متغیرهاي و ذیرپاندازه هايشاخص که توسط است پنهان متغیرهاي روي بر آن
 قابل مستقیم طور هب که متغیرهایی میان معلولی و علت روابط توانمیروش  این از استفاده با. شوند

 را یک هر اثرگذاري شدت و همبستگی میزان و نموده استنتاج، خطاها توجه به با نیستند را مشاهده
و  تجزیه عنوان با ساختاري، معادالت سازي مدلاز این رو، . داد قرار تحلیل و مورد تجزیه دیگري بر

 و تجزیهشاید  سازي مدل نوع این. است شده شناخته نیز علّی سازي مدل یا پنهان متغیرهاي تحلیل
. کندمی تأمینرا  متغیرها میان مستقیم روابط پارامتري هايتخمین آن از که است مسیري تحلیل

. گیرد می صورت و وابسته مستقل متغیرهاي میان روابط سازيکمی رگرسیون، مانند روش این در
 پارامترهاي دهند،می نشانرا  تجربی هايهمبستگی که رگرسیونی پارامتراهاي برخالف البته

 فرآیندیک  ابتدا، سازي ساختاري مدل در. کنند می بیان را علّی هايهمبستگی ساختاري
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 متغیرهاي احتمالی علت است متغیرها ممکن برخی آن در که شودمی مطرح علّی مراتب سلسله
  .باشند آن معلول توانندنمی قطع طور هب اما ،باشند دیگري

ذکر است که  الزم به. شود سازي معادالت ساختاري استفاده می از مدلمنظور سنجش رابطه علی  به
هاي آن برازش مناسبی  باید شاخص تأیید شود، اوالً نمودار مسیریا همان  ساختاريبراي اینکه مدل 

کم، نسبت 2ر اگرمقدا. دار باشند ضرایب استاندارد معنیو  t-valueمقادیر باید  داشته باشند و ثانیاً
2  درجه آزادي به)df(  3کوچکتر از ،RMSEA نیز  و 08/0تر از  کوچک GFI  و AGFI  

نیز اگر از   tمقادیر  .دارد قابل قبولی برازش  ،توان نتیجه گرفت که مدل باشند، می%  90تر از  بزرگ
نیز  3در جدول  .دار خواهند بود معنی%  99باشند، در سطح اطمینان تر  کوچک - 2تر یا از  بزرگ 2

مدل تحقیق ارائه شده است که هاي نیکویی برازش و مقادیر حاصل از اجراي  دامنه شاخص
  . نمایند ش قابل قبولی را در مدل تحقیق تأیید میبراز ،ها شاخص

]22[هاي نیکویی برازش دامنه شاخص -3 جدول  

  دست آمده همقادیر ب  برازش قابل قبول  برازش خوب  شاخص
χ2     99/69 

P-value   0/00 

    1/6 

RMSEA    0/063 

GFI    0/94 

AGFI    0/89 

دست  ههاي ب شاخص. دهد میدر حالت تخمین استاندارد نشان مدل ساختاري پژوهش را   2شکل 
دهد که  نشان میباشد، همچنین این شکل  اکی از برازش مناسب مدل تحقیق میآمده در این مدل ح

بر روي تسهیم دانش  52/0ا ضریب رفتار شهروندي سازمانی و ب بر روي 83/0توانمندسازي با ضریب 
 .ثیر داردبر تسهیم دانش تأ 62/0یز با ضریب عالوه رفتار شهروندي سازمانی ن هب. ثیر داردتأ
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  )ضرایب استاندارد شده(مدل معادالت ساختاري پژوهش  -2شکل    

  اعداد معناداري ضرایب مدل ساختاري پژوهش - 3شکل
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طور که مشاهده  همان. دهد یب مدل ساختاري پژوهش را نشان میاعداد معناداري ضرا 3شکل
، ضریب معناداري میان 06/9شود ضریب معناداري بین توانمندسازي و رفتار شهروندي برابر با  می

و ضریب معناداري میان رفتار شهروند سازمانی با تسهیم  92/7توانمندسازي و تسهیم دانش برابر با 
ثیر مثبت ن تأاشد بنابرایب میو دعدد باالتر از  هساینکه هر  با توجه به. باشد  می 75/6با دانش برابر 

شهروندي ثیر مثبت رفتار سازمانی و تسهیم دانش و همچنین تأ يتوانمندسازي بر رفتار شهروند
پژوهش  ها و روابط فرضیه تمامی ،وجیبر اساس این خر. شود سازمانی بر تسهیم دانش تأیید می

  .شود پذیرفته می
بر توانمندسازي  .هددنشان می خالصه نتایج مربوط به فرضیات پژوهش راهار چجدول 

بر رفتار شهروندي   تأثیر توانمندسازيبنابراین دارد،  83/0دار و مثبتی برابر  اثر معنی رفتارشهروندي
. دارد 52/0دار برابر  ر تسهیم دانش اثري مستقیم و معنیشهروندي ب همچنین رفتار. شودیید میتأ

در رابطه بین  رفتار شهرونديبودن فرضیه میانجی بنابراین،  .شود تأیید میرابطه در نتیجه، 
  62/0بر تسهیم دانش اثري مستقیم برابر توانمندسازي . ودش یید میأنیز ت تسهیمو توانمندسازي 

 tمقادیر . دشو تأیید مینیز تأثیر توانمندسازي بر تسهیم دانش پس فرضیه . باشد میدار  معنی وداشته 
  .  شوند که فرضیات پژوهش تأیید می دندهنشان میباشند  می ودکه همگی بزرگتر از 

  ها معادالت ساختاري در آزمون فرضیه هاي حاصل از مدل یافته -4جدول 

   ضریب  فرضیه
  استاندارد

)T-value(  
  آزمون نتیجه  معناداري عدد

 مثبـت،  توانمندسازي بـر روي رفتـار شـهروندي اثـر    : 1 فرضیه
   ییدأت  06/9  83/0  .دارد معناداري و مستقیم

 مسـتقیم و  اثـر  رفتارشهروندي بر روي تسهیم دانـش : 2 فرضیه
  ییدأت  75/6  52/0  .دارد معناداري

 و مسـتقیم  اثـر  روي تسـهیم دانـش   توانمندسازي بر: 3 فرضیه
  یدأیت  92/7  62/0  .دارد معناداري

توانمندسـازي و تسـهیم    بین رابطه رفتارشهروندي در: 4 فرضیه
  ییدأت  35/7  43/0  .دارد میانجی نقش دانش

  



  
  بررسی تأثیر توانمندسازي کارکنان بر تسهیم دانش؛ با تأملی بر نقش میانجی رفتار شهروندي سازمانی

 ات
    /109 

 ي و پیشنهادگیر نتیجه -5
شناختی کارکنان بر تسهیم دانش با در  در این تحقیق به بررسی چگونگی تأثیر توانمندسازي روان

بدین منظور چهار فرضیه تدوین . نظر گرفتن نقش میانجی رفتار شهروندي سازمانی پرداخته شد
ثیر توانمندسازي بر رفتار شهروندي بود که نتایج حاصل رضیه اول به دنبال تعیین میزان تأف. گردید

وجود داشته و در پی آن ضریب استاندارد رابطه معناداري  ،داد که بین این دونشان  مسیراز تحلیل 
شناختی با ضریب  توانمندسازي روانکه حه گذاشت بر این امر ص دست آماده در معادالت ساختاري هب

وان نتیجه گرفت که از طریق ت بدین ترتیب می. ر مثبت داردبر روي رفتار شهروندي اث 83/0
موجبات بهبود رفتار توان  میهاي توانمندسازي کارکنان در پژوهشگاه نفت  سازي برنامه پیاده

 ژانگ و )2004(نتایج تحقیقات انجام شده توسط بوگلر و سومچ . شهروندي سازمانی را فراهم آورد
فرضیه دوم به بررسی رابطه بین . ار میان این دو متغیر داللت داردنیز بر وجود ارتباط معناد )2009(

حاکی از وجود رابطه معنادار بین  مسیر،تحلیل  هنتیج. رفتار شهروندي با تسهیم دانش پرداخته است
که رفتار شهروندي با ضریب  شدهمچنین در مدل معادالت ساختاري مشاهده . این دو متغیر بود

توان گفت در سازمانی که رفتار شهروندي  از این رو می. انش اثر مثبت داردبر تسهیم د 52/0ثیر تأ
شود که در چنین  دوستی در سازمان ایجاد می فرماست، نوعی جو اعتماد و حس همکاري و نوع حکم

مناسبی براي تسهیم دانش  موانع تسهیم دانش تا حد زیادي از میان برداشته شده و بستر ،فضایی
منظور بررسی ارتباط رفتار  مجزایی به هاي هر چند تحقیق طور که ذکر شد، نهما. شود مهیا می

و ) 2007(انجام شده توسط لین  هاي است ولی تحقیقشده شهروندي سازمانی با تسهیم دانش انجام 
دهد، بین لذت کمک به دیگران  و بخشش دانش به دیگران ارتباط معناداري  کانکانهالی نشان می

 4با تأیید این فرضیه، از آنجایی که فرضیه نخست نیز تأیید گردیده بود، بنابراین فرضیه  .وجود دارد
تحقیق نیز که به نقش میانجی بودن رفتار شهروندي در رابطه بین توانمندسازي و تسهیم دانش 

 شناختی کارکنان اثر غیرمستقیم توان گفت که توانمندسازي روان گردد و می اشاره داشت، تأیید می
در فرضیه سوم تحقیق به بررسی اثر مستقیم توانمندسازي بر . بر تسهیم دانش دارد) 43/0با ضریب (

. که نتایج تحلیل مسیر، وجود رابطه بین این دو را تأیید کرد ه شدروي تسهیم دانش پرداخت
) 62/0 با ضریب(یز چگونگی تأثیر مثبت و مستقیم همچنین در مدل معادالت ساختاري ن
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هاي  هش و یافتهفرضیه پژو هارچبدین ترتیب با تأیید هر . دشمشاهده دسازي بر تسهیم دانش توانمن
 ؛گردد ارائه میزیر ي ، پیشنهادهاشده حاصل

سهیل براي ت. آید شمار می ها به هاي مهم در مدیریت دانش در سازمان تسهیم دانش یکی از هدف -
گذار و فراهم سازي بستر ثیرتوجه به عوامل تأظام مدیریت دانش سازي موفق ن تسهیم دانش و پیاده

تواند به کمک عوامل  هاي توانمندسازي کارکنان که می برنامه. ضروریست يبراي آن امر مناسب
کارآمدي فردي اجرا گردد، برابر نتایج این تحقیق، یکی از نمونه اقدامات در  سازمانی، مدیریتی و خود

ها با  گردد سازمان رو پیشنهاد می از این. باشد مان میدانش در ساز راستاي تسهیم موفقیت آمیز
از طریق آن کارکنان به زیرا کارکنان توجه داشته باشند، حساسیت بیشتري به مقوله توانمندسازي 

وان یک کل شایسته، معنادار، عن هخود را ب ورسند  ر سطح مدل تعالی منابع انسانی میمرحله بلوغ د
  .کوشند در جهت تحقق اهداف سازمان میو کرده  احساسل ثر و داراي اعتماد متقابمؤ

تواند در  هاي این تحقیق می رفتار شهروندي سازمانی یکی دیگر از سازوکارهایی است که طبق یافته -
هایی که رفتار شهروند سازمانی حاکم است، افراد  در سازمان. کار گرفته شود جهت تسهیم دانش به

طوري که نسبت به حل مسائل یکدیگر و کمک به  همکاري قوي دارند بهحس نوع دوستی و روحیه 
تنها دانش خود  در چنین جوي، کارکنان نه. کنند شان احساس مسئولیت می همدیگر در انجام وظایف

کنند بلکه داوطلبانه به آشکارسازي آن پرداخته و از تسهیم آن لذت  صورت ضمنی حفظ نمی را به
سوي رفتار شهروندي نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت  ها به سازمان بنابراین حرکت. برند می
کاهش  مشارکتی، توانمندسازي کارکنان و تمایل مدیران به استفاده از مدیریتو آید  حساب می به

  .کننده این مسیر خواهد بوددر سازمان از جمله اقدامات همواررفتارهاي سیاسی 
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