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Abstract 
One of the main activities in the organization is to pay attention to the career 

success of employees and the capabilities that they gain through knowledge. 

Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of 

knowledge management on career success mediated by employee 

empowerment. This research is applied in terms of purpose and was done by 

descriptive-correlation method. The statistical population of the study was 

320 administrative employees of Lorestan National Petroleum Products 

Company who 175 people were selected as a sample by simple random 

method using Morgan table. A questionnaire was used to collect research 

data and reliability was measured by Cronbach's alpha method and combined 

reliability and validity were measured by convergent method. The structural 

equation modeling approach and Smartpls software were used to analyze the 

data. The results indicate that knowledge management affects the success of 

the career path through employee empowerment. And the hypotheses were 

confirmed. 
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با  یشغل ریمس تیدانش بر موفق تبررسی تأثیر مدیری

پخش  یشرکت مل در کارکنان توانمندسازی نقش میانجی

 لرستان ینفت های فرآورده
 

 1*لیال یاراحمدی
 2جعفر جعفری ـ

 

 در... کارکنان توانمندسازی با نقش میانجی یشغل ریمس تیدانش بر موفق تبررسی تأثیر مدیری

 چکیده
 کارکنان یشغل یها تیتوجه به موفق در سازمان ها تیفعال ترین اصلیاز  یکی

هدف از انجام  نیبنابرا ؛دنکن یدانش کسب م قیکه از طر ییها یو توانمند هست

 گری میانجیبا  یشغل ریمس تیدانش بر موفق تیریمد ریثأت یپژوهش بررس نیا

با  و ی استپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا .کارکنان بوده است یتوانمندساز

 کارکنان ازنفر  ۳۲۰پژوهش  یجامعه آمار انجام شد. همبستگیـ  یفیتوص روش

لرستان بود که با استفاده از جدول مورگان  ینفت های فرآورده یشرکت مل یادار

 آوری جمعبرای  .انتخاب شدندنمونه  عنوان بهساده  یفنفر به روش تصاد ۱۷۵

به روش آلفای کرونباخ و  پایایی و گردیدپژوهش از پرسشنامه استفاده  های داده

از  ها داده وتحلیل  تجزیهبرای  پایایی ترکیبی و روایی به روش همگرا سنجیده شد.

استفاده شد. نتایج  Smartpls هایافزار و نرم یساختار معادالت سازی مدل کردیرو

 تیبر موفق کنانکار یتوانمندساز قیاز طر است که مدیریت دانش آن ازحاکی 

 تأیید شدند. ها فرضیه و ؛گذارد میی اثر شغل مسیر

 های فرآوردهمدیریت دانش، موفقیت مسیر شغلی، توانمندسازی کارکنان،  :هاکلیدواژه

 نفتی
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 مقاله علمی ـ پژوهشی
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  سال چهاردهم  54شماره  1401 پاییز   62تا  45صفحات  
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 مقدمه

و  جذب ،اشتغال یافراد برا اریبس های درخواستو  ریاخ ۀو تحوالت ده ها دشواری 

 های مصاحبت ادیزدا ،درواقع است. ساخته همراه مشکل بارا  شغل دست یافتن به

کرده  یرا ملزم به انجام اقدامات ها آنمحیط، با  ها سازمانسطح ارتباط  شیو افزا یجهان

 ،در جهت توسعه و ارتقا ها آن یها یستگیشاو  ها ییتوانا انسانی، برتا در استخدام منابع 

 (Garcia & Barac, 2020).داشته باشد یاریبس دیتأک یطیمبهم مح طیبا شرا یسازگار

مسئله  یشغل یها راههو کار یکار یها طیتحوالت در مح تشدید ،گرید یاز سو

تالش کند و  خودجذب  یها و مهارت ها توانمندی یارتقا یافراد براتا  ی استگرید

 (Brown et al., 2020).باشنداستخدام داشته  یبرا تری افزونشانس 

کارکنان  وسیله بهی که شغل یها تیفعال که معتقد بودند (2004) تونیو ه هآکا 

افراد را کامالً  یازهایکه ن کند پذیر امکان را یطیشرا تواند یم ردیگ یشرکت انجام م کی

رضایتمندی  اندازه .شود شتریافراد ب یدرون یتمندیرضا زانیآن م یو در پ ع کنندرف

از  یاریسب ،نیبنابرا ؛یشغل ریمس تیبا موفق کند یم یبرابر یاز شغل و زندگ درونی

 یشغل ریمس تیموفق رینظ یشغل یها تیفعال بر توانند می یو اجتماع یساختار راتییتغ

  (Baruch, 2004).باشند تأثیرگذار

و  یفعل طیسنجش فرد از شرا ۀجیاست که نت یمفهوم یشغل ریمسموفقیت 

 شیها از آرماننسبی عدم آن به برآورد  ای قیتوف هستدرباره اشتغال  هایش آرمان

 (Ramaswam et al., 2016).ددار یبستگ

معتقدند که  یآموزش های کانونو  یعلم های مجمعو  یتجار های سازمان اخیراً

را حفظ  مدتی طوالنی های برتری یرقابت یدر فضاها توانند یم دانش با ها سازمان

و اصالح  نیو استفاده از دانش نو جادیا ییتوانا دیها با سازمان (1939ربیعی و معالی، ).کند

ها  شرکت همروزکه ا لیدل نیبه ا .به اهداف خود داشته باشند دنیرس یدانش موجود را برا

همراه  آوری حیرت راتییهستند و با تغ یکامل رقابت طور بهکه  هایی محیطدر  دیبا

 یانسان یرویکنترل ن یبرا یمجال رانیمد یتیموقع چنین این در .شوندنظارت  باشند می

سازمان  یو درون یرونیب طیخود را صرف شناخت مح یزمان و انرژ شتریب یستیندارد و با

 یی،از توانا که درصورتی یانسان یروین .را به کارکنان واگذار کنند فیوظا گرید و دنکن

 توانند میداشته باشد  ییآشنا یدانش و مهارت الزم برخوردار باشد و با اهداف سازمان

 تواند یکه م یو ابزار ندیبرآ واگذارشده ها آن هکه ب یفیوظا ۀاز عهد ستهیشا طور به

 (Nonaka et al., 2001).دانش است تیریدباشد م نهیزم نیدر امدیران  یراهنما
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 ریاخ ۀدر ده تیریمد علم برانگیز بحثاز موضوعات جذاب و  یکیدانش  تیریمد

 ای حوزه عنوان به یتیریو در متون مد یافته  گسترشاز آن  یبرخوردار تیظرف است.

 ،ستین جدیدیدانش موضوع  تیریمد است. قرارگرفتهمورد استقبال  ای رشته میان

 ،کنیل . ،یمکرد تیریمدبدون آنکه درک کرده باشیم،  رااز ما دانش  یاریبسممکن است 

در که ست ا  یا آن موضوع تازه یاجرا یبرا ریزی برنامهاقدامات و  نیبه ا دنینظم بخش

و  نینو یکردیرو عنوان بهدانش مدیریت  ه است.به آن پرداخته شد ستمیاواخر قرن ب

 ،جهت بدین ؛است قرارگرفتهو رقابت  یتجار های رهنمون گریارزشمند در کنار د

مند  آن بهره یایدانش هستند تا از مزا تیریمد های برنامه یها به دنبال اجرا سازمان

 (1394دهقانی و عامری، ).شود

 هر سطح دانش در شرفتیپ های حل راه ترین پراهمیتدانش از  تیریمد یاجرا 

 یها ستمیس یدر اجرا ها سازماناز  یریتعداد کث . لیکن،دیآ یبه شمار م یسازمان

 ستمیس یدر اجرا گرفته انجام یها یتوجه به بررس. با خورند می شکست مدیریت دانش

 یستیرا با شود یآن م تیکه موجب موفق یآن عامل سازی پیادهدانش و طرز  تیریمد

 (Ichijo et al., 1998).کرد ییشناسا

 بینی پیشو  یانجینقشه م کی تواند یکه م یانجیم ریبه اعتقاد پژوهشگر متغ 

دانش و  مدیریت ریدو متغ نیا نیثر و برتر بؤارتباط م جادیا منظور بهرا  ای کننده

 یامروز توانمندساز .هستموفقیت مسیر شغلی ایجاد کند متغیر توانمندسازی کارکنان 

 منظور به یمنابع انسان شرفتیپ های روش انگیزترین شگفت نیاز ا یکی عنوان بهکارکنان 

قرار  یکارکنان تنها به معنا یوانمندساز. تتوجه قرار گرفته است مورد سازمان یارتقا

دارا هستند  یادیز اریکارکنان از قدرت بس چراکه یستن یانسان یرویقدرت دادن به ن

 یاجرا یبرا یا لهیو وس شود یم انینما زهیدانش و انگ شکل بهکه 

نقاط قوت و  ییشناسا وسیله بهکه  است یفرایند درواقع (1392دیناروند، ).هاست فعالیت

 .شود یسازمان م یاعضا یکارآمد یارتقا اعثضعف کارکنان و توسعه نقاط قوت ب
(Chang et al., 1392)  

 اریبس یمداوم منابع ارز طور بهکه  رانیا یاقتصاد یها بخش نیتر حیاتیاز  یکی

که  ینفت یها شرکت (.1397دیودارو پور عمران، ) استبه اقتصاد وارد کرده بخش نفت 

 طور بهاقتصاد ایران دارند  یکه برا یفراوان تیبر اساس اهم کنند یاقدام محوزه  نیدر ا

عباسپور و همکاران، )باشندبرخوردار ماهر توانمند و انسانی  یروهایاز ن دیبا مداوم،

 یسازمان به شدن تبدیل و سازمان یاز منابع دانش مؤثربا استفاده  ندکن  تالش و ؛(1398
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برخوردار آرمانی  ی آیندهبه  دنیرس یخود برا هایفرایند موجود در از دانش محور دانش

 (1396امیرقدسی و همکاران، ).شوند

دارد  قصد پژوهش نیا نفتی های فرآوردهو اهمیت  گفته شدهمطالب با توجه به 

 تیبر موفق ی لرستاننفت های فرآوردهپخش  یمل های شرکتدانش را در  تیریمد ریثأت

 نیتفاوت ا .قرار دهد ورد آزمونکارکنان م یتوانمندساز گری میانجیبا  یشغل ریمس

توانمندسازی کارکنان  یانجیم شگذشته توجه به نق های پژوهشو  سهیپژوهش در مقا

ه ب یقبل یها است که در پژوهش یر شغلیموافقت مسمدیریت دانش و  نیدر ارتباط ب

که مدیریت  است این شده  مطرحپژوهش  این درکه  سؤالیبنابراین،  ؛نشده هپرداخت آن

 دارد؟ توانمندسازی کارکنان گری میانجیدانش چه تأثیری بر موفقیت مسیر شغلی با 

در ادامه به تعاریفی  شده  تعریفمتفاوتی  های دیدگاه اساس برمدیریت دانش 

 یدارا رشتۀ یک  عنوان بهدانش  مدیریت کهبود معتقد  (201) المب .کنیم میاشاره 

و چند  مند نظامو یک رویکرد وسیع و  یاجتماعو  یسازمان های ارزشخلق  یهدف برا

 یها تیفعال سازی هماهنگ ییتوانا دیشرکت با یک دانش درونمدیریت  ست.ا ای رشته

 توانندباشد تا ب ییها زهیانگدارای  دیبا ،نیداشته باشد و همچنرا افراد  یریادگیو  یکار

 (virosak, 2010) .دنکن سازمانی دروناقدامات  یریوب و درگجذسازمان را م یاعضا

 ،به خلق است و سازمانیک  یمعنو یها ییروند خلق ارزش از دارا ،دانشمدیریت 

ه ک معتقدند محققان .پردازد یدانش م سهیمو ت صحیحت ،بیترک ،جذب ،ینگهدار

و  کند یو خلق م یاست که دانش را بازشناس تیریمد یکاربردها مدیریت دانش یکی از

 طور بهسازمان  مدت طوالنی های مزیت یدانش برا تا کند میروند دانش و اداره و ضمانت 

 (1387نیک بخت و همکاران، ).شودو کارآمد استفاده  مؤثر

کردن  و رها سازی نمایان یبرا یدانش را ابزار یریتمد کهرابینسون معتقد بود 

معتقد است وی  .شده انیب یسازمان هیسرما عنوان بهکه  داند میانواع گوناگون دانش 

گوناگون از امکانات و  های بخش که کند میکمک  ها سازماندانش به  تیریمد یاجرا

دانش را در سازمان به اشتراک  ای گونه به و استفاده کنند ها بخش گرید های مهارت

و با  رندهیادگیبتوانند به سازمان  قیطر نیرا بشناسند تا از ا یرقابت ینواحکه بگذارند 

  (Robinson,2005) .شود لیتبد شرویپ یدگاهید

معنای  یگزینجا ای نیمفهوم نو جادیا ،خلق دانش ابعاد مدیریت دانش شامل:

ق دانش به خل .گویند یمدانش  خلق را سازمان نهفتهو  انیدانش نما نیبدر  یفعل

که در مواقع  یبه شکل یعلم های ذخیرهدانش و  منظم در معرض قرار دادن یمعنا
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روزمره خود  یها تیفعالبتوانند تا  گیرد میقرار  دارند نیازکه  یکسان اریدر اخت یضرور

 کارگیری به (Nonaka & Toyama, 2000).انجام دهند شتریب یو اثربخشکارایی را با 

و قدرت  تآشناس با دانش رندهیکه گ یاثربخش از دانش است زمان مندی بهره ،دانش

دانش  آزادی دارد،آن  هعمل کردن ب یبرا و شده را دارد افتیدانش در صیتشخ

ارسال  رندهیفرستنده و گ نیکه ب یدانش سازمان .ردیقرار گ استفاده مورد تواند یم

 (Book & Kim, 2002).شرکت سازگار باشد دماتو خ هافرایندالزم است تا با  شود می

مربوط به  ۀماهران های داوریو  ها پیشنهاد ،ها شهیاند ،ها اشتراک داده ،انتقال دانش

 (Book & Kim, 2002).ویندگ یانتقال دانش م ،سازماناعضای  انیدر م را سازمان

به اطالعات دستیابی  ،اطالعات عیسر افتنیمنظم و امکان  ۀریذخ ییتوانا دانش، ۀریذخ

 دانش یستیبا ستمیس کیدر  .کند یرا فراهم م یدانشافراد و انتقال اثربخش  ریسا یبرا

 (Goh, 2008).شود رهیهمگان ذخ یدسترس یبرا راحتی به الزم

 یشغل یزندگ در طول ایدئالپیامد به  افتنی دستمعنای به  یشغل ریمس تیموفق

موفقیت  (Halman et al., 2018).شود یم فیمختلف اشتغال تعر یزمان ۀدور افراد و در

ثابت از پلکان  صورت بهسازمان و ارتقا  کیدر  یاستخدام دائمدهندۀ  نشانمسیر شغلی، 

موفقیت مسیر  (Koekemoer, 2014).فرد در سازمان است واسطۀ بهمشاغل گوناگون 

که به فرد کمک  شود می فیشغل تعر کیدر  ایدئال یامدهایپ ۀریذخ عنوان بهشغلی، 

 (2012.)ظفر و همکاران، دنباالتر را تجربه کن یها برتر در طبقه های شغل کند می

که  کند میاشاره  ییامدهایبه پ بعد عینی، ی شامل:شغل ریمس تیابعاد موفق

 یدر ط گرانیتوسط د، نیهستند و همچن رؤیتو قابل  افتهیفرد دست  واسطۀ به

)عظیمی و همکاران، .ارتقا ،پرداخت نظیر ؛اند گرفتهمورد سنجش قرار  یشغل ریمس

 وخود  یشغل ریمس یکه در ط هایی تجربهفرد از  رینوع تفس ی،بعد ذهن (1399

 .شود میکسب که در شغل  یخودمختار ،تیامن ،ارتقا نظیردر سازمان کسب کرده 
(Gattiker & Larwood, 1986) 

روند جامع  کیکه در  دهد می رحش یمفهوم توانمندساز :کارکنان یتوانمندساز

استقالل با  جادیا ،شدن کارکنان در دانش یکشر رینظ یبا توجه به موارد درازمدتو 

 سازمانی که عالوه بر مراتب سلسله جای به یشغل های گروه ینیحدود و جانش نییتع

سازمان را آن  ،یانسان یروین ی،ریپذ و انعطاف ها تواناییباال و روی  از بهره یمند بهره

طبرسا و آهنگر، ).دهندی وظایفشان را انجام و با رغبت و سرافراز متعلق به خود بدانند

1387) 
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 یگسترش کارگروه یبرا حلی راه اکارکنان ر یتوانمندساز کهمعتقد بود پارکر  

 ستهیرقابت شا نهیزمتا در توانمند شوند  یستیبا ها گروه یو اعضا دانند میدر سازمان 

 (Parker, 1994).اقدام کنند

در  ،دهد یم رییرا تغ یمیقد های روشاست که  یساختار، توانمندسازی 

 نیادر خویش دارند.  ائلحل مس یبرا یاریبس یها کارکنان راهتوانمند  یها سازمان

نظرات و تبادل  ،آموزش حوزۀبه هم در  کردناعتماد  ،درواقعتوانمندسازی ها  سازمان

 .احترام متقابل است

داشته و افراد غیر یکسان  و دهیچیپ یمفهوم ، توانمندسازیبود کهمعتقد  گراو

 ساختن قدرتمندرا به  توانمندسازی کند یکه دارند آن را درک م هایی ویژگیمتناسب با 

 (Grao, 1971).کند می فیتوصانجام وظایف  یافراد برا

انجام  ایمعناست که آ نیا به بودن، مؤثر و احساس توانمندی سازمان شامل: ابعاد 

 ی به اینشتریاعتقاد ب یمتصد هرچقدر ،کند یم جادیا رییدر کل کار تغ فهیوظ ایکار 

 (Tomas & Velthoues, 1990).کند یرا درک م یشتریب زشیانگ د،داشته باش ریثأت

انجام  یو چگونگ خود فیدر انتخاب وظا یشتریافراد مجال ب هرچقدر ،احساس استقالل

حس توانمندی  شتریب رندیکارشان را بپذ ۀجینت تیو مسئولرا داشته باشند  ها آن

 نیفرد ا کیکه  یزانیبه م ی،ستگیاحساس شا (Tomas & Velthoues, 1990).کنند می

 .انجام دهد اشاره دارد مندی بهره با و رگیرا با خب یشغل تیرا دارد که مسئول ییتوانا

 باقابلیت اشغل رشوند که  خاطرجمع توانند یم ی،ستگیعالوه بر احساس شا توانمند افراد

 انیب ،معنادار بودن احساس (1388موضعی و همکاران، ).دهند میانجام  و ماهرانه

 هر ی استنیمع و معیارهای ها اندیشه ،در رابطه با باور تیمسئول ایارزش کار  کند می

 جادیدر انجام شغل ا تری محکم باشد باور راستا همفرد  یبا نظام ارزش تیمسئول اندازه

هایی که از نظر  ارائه پژوهش در ادامه به (Tomas & Velthoues, 1990)د.شو یم

 .مضمون با تحقیق حاضر همخوانی دارد، پرداخته شده است

دانش  تیریمد های فعالیت ریثأت یبررس زمینۀ در (،1396) همکارانو  یقدسامیر

 تیجمع یرهایدر متغ لیبا نقش تعد یمنابع انسان شناختی روان یو توانمندساز

 تیریمد های فعالیت ،که اند مطالعه کرده رانیا یدر شرکت نفت مناطق مرکز یشناخت

 جیاست نتا تأثیرگذارو عوامل آن  یمنابع انسان شناختی روان یدانش و توانمندساز

 مدیریت نیب ۀرابط در یشناختجمعیت  ریمتغ ددانشان  یکیتفک یآزمون همبستگ

 تأیید نشد. گر لینقش تعد عنوان بهمنابع انسانی  شناختی روان یدانش و توانمندساز
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 یفناور کارگیری به ۀرابط یبررس زمینۀ در(، 1395همکاران )و  یکوهسار 

مطالعه کارکنان  توانمندسازی یانجیدانش و با توجه به نقش م تیریاطالعات با مد

کارکنان  یدانش و توانمندساز تیریاطالعات و مد یفناور کارگیری به نیب که اند کرده

دانش  تیریکارکنان و مد یتوانمند نیب ،درواقع. وجود دارد یارتباط معنادار و مثبت

از  با مدیریت دانش اطالعات یاورفن کارگیری به نیب و مثبت و معنادار وجود دارد رابطۀ

 .وجود دارد یو مثبت معنادارارتباط  کارکنان یتوانمند قیطر

دانش و  تیریبا موضوع مد(، تحقیقی 2016) یلیو شرق اسماع یحسن 

حاکی از آن  آمده دست بهنتایج  و دادندانجام  یآموزش عال مؤسساتکارکنان  یتوانمندساز

 .کارکنان وجود دارد یدانش و توانمندساز تیریمد نیارتباط معنادار و مثبت ب است که

دانش و  تیریارتباط مد یبررس در زمینۀ (،1396) یو توکل یاسالم خیش 

مطالعه شهر کرمان  وپرورش آموزشکارکنان اداره کل  یمنابع انسان یتوانمندساز

 .وجود دارد یمثبت و معنادار ۀابطکارکنان ر یدانش و توانمند تیریمد نیکه ب اند کرده

 یتوانمندساز در دانش ابزار سودمند تیریمد در زمینۀ (1392) یناروندد

مطالعه  کارکنان ناجا یدانش و توانمندساز تیریضرورت مد یبررس وکارکنان ناجا 

را دارد که  یمحافظت هیو زنده حکم ال ایپو یعنصر عنوان بهکه راهبرد دانش  اند کرده

و  ییاجرا تیریمد کند یروشن م را کارکنان یپروژه و توانمندساز تیهدا ریمس

 یتوانمندسازرا در  یبوده و نقش مهم تیاهم یناجا در ابعاد مختلف دارا مأموریتی

 .کند یم فایکارکنان ا

 افراد یبر عملکرد شغل یشغل ریمس در زمینۀ، (2019) همکاران و کینده گراو

با توجه به عصـر و تبادل ارتباطات الزم است که  ،محققگر ۀدیعقبه  .اند کرده مطالعه

سروکار دارند با  (یانسان نیروی)که با کارکنان  یاجتماع یروهایاطالعات سازمان ن

کارمندان را انتخاب  یمناسب برا یشغل شرفتیپ ریدانش، مس تیریداز م گیری بهره

 شرفتیپ ری، مسابندیب را مهم موفق هستند که اطالعات یرانیمد امروزه رای، زنمایند

 ،دانش تیریاعالم کنند. مد شیخو یانسان یرویرا به ن یسازمانده نشیجهت گز یشغل

و  یراهبرد ریزی برنامه ا،یمشکالت پو لح ماننداقداماتی  یاست که برا مهارتی

 نجام است.ا قیبه تحق ازین گیری تصمیم

و  تیرضا ی برشغل لنگرهای وجود ریثأت در زمینۀ (،2020) همکارانو  مجان 

و به این نتیجه  اند کردهمطالعه  را ایشرق آساقتصادی شرکت  تعهد سازمانی کارکنان

 .هستاین اثر مثبت و معنادار  رسیدند که
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در  یشغل های پیشرفت یریگ جهت (، در زمینۀ2020) همکارانو  ایآنا مار  

 .گردد یم بامهارتموجب حفظ کارکنان توانمند و  که اند کردهمطالعه  سازمان

مطالعه  نگر آینده یشغل ریمس یرفتارها زمینۀدر  (،2019) همکارانو  لوایس 

 یازهایافراد با ن های مهارتو  ها توانمندی نیب تواند یم کهو به این نتیجه رسیدند  اند کرده

هم  یتناسب و هماهنگ نیداشتند که ا اذعان ،نیهمچن کند. ایجادهماهنگی  شان شغلی

 کنند. یمشغل جدیدی اتخاذ که  یافرادهستند و هم  خود یدر افراد در شغل فعل

 شغلی مسیر تیاستخدام و موفق تیقابل نیب یهمبستگ در زمینۀ (2009جیو )

های جمعیت ریکه متغحاکی از آن است  جینتا مطالعه کرده است و یکارکنان دانش

استخدام  تیقابل .کنند می جادیا ی تفاوت معناداریشغل مسیرهای تیدر موفق شناختی

 صورت بهمسیر شغلی  تیموفق نیدارد و همچن مثبتی رابطۀ شغلی مسیر تیبا موفق

 .کند می بینی پیشمثبت 

 درکه صورت گرفت مشخص شد  هایی بررسیبا پژوهش  اصلی سؤالپس از طرح  

کارکنان در  یسازمندتوان گری میانجیبا  یر شغلیمس تیدانش و موفق تیریمد ۀنیزم

هدف از  ،نیبنابرا ؛هنشدارائه عنوان نفتی مدلی با این  های فرآوردهلی پخش شرکت م

 الوسونشرون و  ۀپرسشنام های شاخصبود که با استفاده از  نیا قیتحق نیاانجام 

و  (2017) هاشیمی از ووک و شغل ریمس تیموفق ی پرسشنامۀها و شاخص (2003)

مدلی متناسب ارائه  ،(1997توانمندسازی از اسپریتزر و میشرا ) پرسشنامۀشاخص هاس 

 شد که به شکل زیر طراحی گردید.

 . مدل مفهومی1 شکل
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 :شدند انیب ریز صورت به ها فرضیهپژوهش  یبا توجه به مدل مفهوم

 دارد یاثر مثبت و معنادار یر شغلیمس تیدانش بر موفق تیریمد. 

 مثبت و معناداری دارد.اثر  ارکنانک توانمندسازی بردانش  تیریمد 

 مسیر شغلی اثر مثبت و معناداری دارد. تیموفقبر کارکنان  یتوانمندساز 

  توانمندسازی کارکنان بر موفقیت مسیر شغلی اثر  قیدانش از طرمدیریت

 مثبت و معناداری دارد.

 شناسی روش

 ۀویو از نظر ش دیآ یبه شمار م یکاربرد قاتیاز نوع تحقهدف بر اساس  قیتحق نیا
در اطالعات  یآور جمع یبرا .ستای و از نوع همبستگ یفیتوص قیتحق ها داده آوری جمع

 یو برا یاطالعات علم یها گاهیپا ،مقاالت ی،ا از منابع کتابخانه ینظر یباب مبان

 سنجش یبراکه  صورت بدین .استاندارد استفاده شد ۀاز پرسشنام ها داده یگردآور
 چهارو  هیگو 16که شامل  (2003)الوسون  رونش ۀدانش از پرسشناممدیریت  متغیر

سنجش  یو برا ستا (دانش کارگیری به ،انتشارات دانش ،دانش ۀریذخ ،حلق دانش) بعد
( که شامل 2017) هاشیمووک و استاندارد  ۀاز پرسشنام یر شغلیمس تیموفقمتغیر 

کارکنان از  یتوانمندسازمتغیر  یبراو  ستا ی(و ذهن ینیع) بعدهفت گویه و دو 

احساس ) بعدگویه و چهار  11شامل ( که 1997) اندارد اسپریتزر و میشرااست ۀپرسشنام
 استفاده شد. ،ستامؤثر بودن( شایستگی، احساس استقالل، احساس معناداری، احساس 

 ینفت های فرآوردهپخش  یشرکت مل یحاضر شامل کارکنان ادار قیتحق یجامعه آمار
و روش مورگان با استفاده از جدول و نفر بودند  320 ها آنکه تعداد  ستای لرستان
 .نمونه انتخاب شدند عنوان بهنفر  175 ،ساده یتصادف گیری نمونه

 یاییو پاآلفای کرونباخ  های روشاز  ها پرسشنامه ییایدر رابطه با سنجش پا 
به  ییپاسخگو یبرا .همگرا استفاده شد ییاز روش روا ییروا دأییت یو برا یبیترک

 کامالً م،خالفم، ندارم ینظر م،موافق ،کامالً موافقم) کرتیل فیطپرسشنامه از  سؤاالت
 امتیاز داده شد. در این پژوهش برای سؤاالتاعداد یک تا پنج به از و  مخالفم(
 افزارهای نرممعادالت ساختاری و  سازی مدلو آزمودن مدل از روش  ها فرضیهبررسی 

Spss & Smart pls  شداستفاده. 

  ها یافته

نتایج . پژوهش اشاره شد یشناخت تیجمع یرهایمتغ یابتدا به بررس قیتحق نیدر ا
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 12سن  از نظرزن هستند و  درصد  28مرد و  درصد 72نفر،  175نشان داد که از کل 

سال داشتند و  40باالی  درصد 28سال و  40تا  30بین  درصد 60سال،  30زیر  درصد

دکتری بودند و  درصد 4و  لیسانس فوق، 36لیسانس،  درصد 60از نظر میزان تحصیالت 

بین  درصد 24، سال 10تا  6 بین درصد 24 سال، 5کمتر از  درصد 12ظر سابقه کار از ن

 سال سابقه داشتند. 15باالی  درصد 40سال و  15تا  11

سنجش قرار مورد  یبیترک یاییکرونباخ و پا یفاروش آلبا پرسشنامه  پایایی 

و  آمده دست به 1 جدولطبق  متغیرهااز  کیهر  یبرانتایجی که گرفت و با توجه به 

دل است و همچنین مناسب م یاییپا انگریب باشند می 0.7باالتر از  متغیرها همۀ ریمقاد

که با توجه به نتایج  است 0.5برای سنجش روایی باالتر از  Aveمیزان معیار 

 ، روایی همگرای مناسب برای متغیرهای پرسشنامه حاصل شد.آمده دست به

 پژوهش متغیرهای. روایی و پایایی 1جدول 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر
میانگین واریانس 

 AVE استخراج شده

 672/0 844/0 811/0 مدیریت دانش

 628/0 825/0 796/0 کارکنان توانمندسازی

 696/0 898/0 867/0 موفقیت مسیر شغلی

 

در  زانیتا چه م ها شاخصمشخص شود  کهنیا برایاطالعات  یپس از گردآور 

 طور بهآشکار  یرهایابتدا تمام متغ یستیبا شوند میمورد قبول واقع  ها سازهسنجش 

برازش مدل به  یکل یها در آزمون شاخص ی کهجیجداگانه آزمون شوند و طبق نتا

 خصوص درشده  شاهدهم یرهایارائه شد نشان داد متغ تأییدی یعامل لیروش تحل

 ی(شغل ریت مسیموفق ،کارکنان یتوانمندساز ،دانش تیریمد) پنهان یرهایسنجش متغ

ی بررس موردها یا آیتم سؤاالتی بار عامل، درواقع. باشند میبرخوردار  یمناسب تیاز وضع

که نشان از  است 4/0از  بیشتر سؤاالتتمامی  بار عاملیقرار گرفتند. نتایج نشان داد که 

 .مناسب بودن این معیار دارد

اثر  یشغل ریمس تیکارکنان بر موفق یتوانمندساز قیدانش از طر تیریچهارم مد ۀیفرض

 دایبشرط  چهارشود  تأیید ریبودن متغ یانجیکه م این یدارد برا یمثبت و معنادار

 :(Baron & Kenny, 1986) برقرار باشد
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 بارهای عاملی و سطح معناداری با  . نتایج تحلیل عاملی همراه2دول ج

 P-Value عاملی بارهای متغیر آشکار متغیر پنهان

 مدیریت دانش

 000/0 722/0 خلق دانش

 000/0 855/0 دانش ذخیرۀ

 000/0 841/0 انتقال دانش

 000/0 854/0 دانش کارگیری به

 موفقیت مسیر شغلی
 000/0 0.880 عینی

 000/0 786/0 ذهنی

 کارکنان توانمندسازی

 000/0 747/0 احساس شایستگی

 000/0 882/0 احساس استقالل

 000/0 647/0 احساس مؤثر بودن

 000/0 871/0 احساس معنادار بودن

 

 معناداریشکل ترسیم شده همراه با ضرایب مسیر و سطح  2شکل 
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 T. شکل ترسیم شده همراه با مقادیر آماره 3شکل 

 

 

 پژوهش های فرضیهمستقیم و معناداری  . نتایج رابطۀ3 جدول

ضریب  فرضیه

 مسیر

سطح   Tآماره 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

اثر  مدیریت دانش بر موفقیت مسیر شغلی

 مثبت و معناداری دارد.

203/0  589/2  000/0 فرضیه تأیید   

مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان 

 دارد. اثر مثبت و معناداری

445/0  963/4  000/0 فرضیه تأیید   

توانمندی کارکنان  بر موفقیت مسیر 

 دارد. شغلی اثر مثبت و معناداری

556/0  955/5  000/0 فرضیه تأیید   

 

 (وابسته ریمتغ) شغلی ریمس تیو موفق (مستقل ریمتغ) دانش تیریمد نیب 

 .رابطه وجود داشته باشد

 ی(انجیم ریمتغ) کارکنان یو توانمندساز متغیر مستقل() دانش تیریدم نیب 

 .رابطه وجود داشته باشد

  ریمتغ) یشغل ریمس تیموفق ی( وانجیم ریمتغ) کارکنان یتوانمندساز نیب 

 .رابطه وجود داشته باشد (وابسته

 ریو در صورت کنترل متغ گذارد میوابسته بر مستقل  ریکه متغ یاثر زانیم 

 .باشد یانجیکمتر از اثر م دیبا یانجیم

 اول دوم و سوم برقرار است و های شرطآزمون  جیجدول نتا های یافتهبا توجه به 

دانش و  تیریمد) مسیر بیضر ضرب حاصل زانیم دیشرط چهارم با یبررس برای
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کارکنان و موفقیت مسیر شغلی(  توانمندسازی) مسیردر ضریب  (کارکنان توانمندسازی

چهارم شرط تا  باشد شتریب ی(شغل ریمس تیدانش و موفقمدیریت ) مسیراز ضریب 

     شود. برابراست با: برقرار

247/0  =445/0  *556/0 

مدیریت دانش و موفقیت ) مسیراز ضریب  ضرب حاصلکه مقدار  به این توجه با 

چهارم تأیید  شرط چهارم برقرار است و فرضیۀ درنتیجه ،است مسیر شغلی( بیشتر

مدیریت دانش و موفقیت )در مسیر  کارکنان توانمندسازی. به بیانی دیگر، متغیر شود می

 کند. می نقش میانجی را ایفا (مسیر شغلی

 گیری نتیجهبحث و 

 ازیاطرافشان ن یرقابت طیبا تحوالت مح یو سازگار شرفتیبقا و پ یبرا ها سازمانمروزه ا

و  هدف ،دانش با فرهنگ کهنیا لیدانش دارند و به دل تیریمد یاثربخش یفایملزم به ا

 تیتوسط کارکنان توانمند تقو دیبا یاستراتژ نیااست. گره خورده  سازمان های فعالیت

در نظر داشت  یستیبا .برجسته کارشان بهره ببرند تیزم کی عنوان بهد تا از دانش نشو

که  یزیاست و چ غیرممکنمانند دانش  ،ناملموس یزیکردن چ تیریکه قاعدتاً مد

 تر ضروریو از همه  ها روش ،مربوط به آن یها یورافن ،منبع دانش شود می تیریمد

انتقال  یرا برا زهیکه انگ یزماندانش است و سا کلمنبع  عنوان بهاست که  یانسان یروین

 است. داده ازدستخود را از دانش  یادیحجم ز ،نکرده جادیکارکنانش ا بهدانش 

 حساب بهدانش  تیریمد آمیز موفقیت سازی پیاده یبرا یعامل یانسان یروین 

و  استی منابع انسان ۀتوسع یها نهیزم ترین مهمکارکنان از  یتوانمند ازآنجاکهو  دیآ یم

 یشغل ریمس تیموفق یبرا یانسان یروین یها تیاز قابل یکی یشغل ریمس یها یتوانمند

 تیدانش بر موفق تیریمد ریثأت یپژوهش با هدف بررس نیا ،رو ازاین، شود میمحسوب 

پخش  ملی های شرکتکارکنان در  یتوانمندساز گری میانجیبا  یشغل ریمس

 گونه این توان یشد م انیبا توجه به آنچه ب. رفتیلرستان انجام پذ ینفت های فرآورده

 ینفت های فرآوردهپخش  ملی های شرکت نیو مسئول رانیکه مد کرد یریگ جهینت

 تبحر شیو افزا توانمندسازیو  یکردن دانش سازمان تیریتوجه به مد ۀیدر سا توانند می

 .دهند شیرا افزا ها آن یشغل ریمسموفقیت  در شرکت کارکنان

 نیو تفاوت ا است قیتحق نیا جینتا دأییت دهندۀ نشان تهگذش های پژوهش جنتای

 یمدل برا نیا یاز نظر نوآور .است یآمار  جامعهاز  یناش نیشیپ یها پژوهش با پژوهش
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و توانمندسازی کارکنان(  شغلیموفقیت مسیر  ،دانشدیریت م) متغیراز سه بار  نیاول

لرستان  ینفت های فرآوردهپخش  یمل های شرکتدر همچنین،  و ؛ه استاستفاده کرد

 یبر مبنا ها داده یاز بررس پس پژوهش نای .است گرفته انجاماین پژوهش بار  نیاول یبرا

 یهفرض .دهد می. نتایج نشان شود می مشاهده 4جدول  که در آمده دست به ریمس بیضرا

وجود دارد و  یمثبت و معنادار ۀرابط شغلی ریمس تیدانش و موفق تیریمد نیکه ب اول

 گرفته انجام قاتیتحق جینتا نتیجه با نیا. شد دأییت هیفرض ، اینها فرضیهبعد از آزمون 

پژوهش  جیدارد و با توجه به نتا یهمخوان (2019و همکاران ) کیگر هنداوتوسط 

 های فرآوردهپخش  ملی های شرکتدانش در  تیریمد یداشت که اجرااظهار  توان می

 انیبدوم  فرضیۀ .شود میسازمان  یاعضا یشغل ریمس تیموجب ارتقاء موفق ینفت

وجود  یکارکنان رابطه مثبت و معنادار یدانش و توانمندساز تیریمد نیکه ب کند یم

صورت  قاتیتحق جیبا نتا نتیجه نیا .شد دأییت هیفرض نیا اتیاز آزمون فرض سدارد و پ

 خیش(؛ 2016)ی لیو شرق اسماع یحسن (؛1396) و همکاران یقدس یرگرفته توسط ام

 یکه اجرا افتندیدارد و در یهمخوان (1392) ناروندیو د (1396ی )توکلی و اسالم

 .کند تیکارکنان را تقو های قابلیت وانمندی وت تواند یدانش در شرکت م تیریمد

کارکنان  یشغل ریمس تیکارکنان بر موفق یتوانمندساز ،کند میبیان  سوم هیفرض

 ها فرضیهاز آزمون  . پسداد یاثر مثبت و معنادار ینفت های فرآوردهپخش  یشرکت مل

 (2009یو )صورت گرفته توسط ج قاتیتحق جیبا نتا جهینت نیا و ؛شد دأییت این فرضیه

 یکارکنان شرکت مل یو توانمند تیاز آن است که قابل یحاک جینتا .دارد یهمخوان

بیان  چهارم ضیۀفر .شود می ها آن یشغل موفقیت موجب ارتقاء نفتی های فرآوردهپخش 

کارکنان  یشغل ریمس تیموفق برکارکنان  توانمندسازی قیدانش از طردیریت م ،کند می

پس از آزمون  و دارد. ی اثر مثبت و معنادارینفت های فرآوردهپخش  یشرکت مل

 .شد دأییت این فرضیه ها فرضیه

 منابع

امیر قدسی، سیروس، ملکی، علی، بنیادی نائینی، علی، اسفندیاری، محمد جواد 

منابع  شناختی روان توانمندسازی(، بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر 1396)

گری متغیرهای جمعیت شناختی در شرکت نفت مناطق  انسانی با نقش تعدیل

علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت  فصلنامۀمرکزی ایران، تهران، 
 .32 ، سال هشتم، شمارۀنفت
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کارکنان  یسودمند در توانمندساز یدانش، ابزار تیری، مد(1392) نی، غالمحسناروندید

 اول. ۀدور، 27، سال یبانیو پشت یمنابع انسان تیریمد ۀتوسع یعلم ۀفصلنامناجا، 

عوامل حیاتی  بندی رتبهشناسایی و  (،1394) دقانی، طیب. عامری سیاهویی، محدوده

تحقیقات  فصلنامۀ ،فنمدیریت دانش با استفاده از  سازی پیادهموفقیت در 
 .بازاریابی

 یآموزش کارکنان شرکت مل شناسی آسیب، (1397) پورعمران، محبوبه، ی، مهدودارید

در صنعت  یمنابع انسان تیریمد، ادیبن ۀیبر اساس نظر ینفت های فرآوردهپخش 
 .402ـ374 ،(44) 11، نفت

مدیریت دانش با  بررسی رابطۀ (،1396کلی، حمداهلل )رضا و تو ی، امینماالسال شیخ

شهر کرمان،  وپرورش آموزشکل  بین کارکنان ادارۀنابع انسانی در توانمندسازی م

مدیریت و حسابداری و پنجمین کنفرانس کارآفرینی  المللی بینهشتمین کنفرانس 

 باز. های نوآوریو 

کارکنان: محتوا، اهمیت،  توانمندسازی(، 1387طبرسا، غالمعلی و آهنگر، نرگس )

 .68ـ51، صص 29 شمارۀ، مدیریت انداز چشممجله و کارکردها،  ها روشماهیت، 

 ۀ، ارائ(1398) ،، صادقیخاموش دی، سایعباس پور، عباس، دهقانان، حامد، الفت، لع

محور در صنعت  پروژه های سازماندر  یجامع منابع انسان ریزی برنامه یبرا یطرح

 .121ـ95 ،(44) 11، در صنعت نفت یمنابع انسان تیریمدنفت و گاز، 

بررسی تأثیر موفقیت مسیر  (،1399مهسا، ناصری، مسعود )زاده،  رحیم عظیمی، حسین،

، زنجان، تأمالت اخالقی فصلنامۀاسالمی،  ای حرفهشغلی ذهنی و عینی از اخالق 

 .178ـ155اول، ص  دورۀ اول، شمارۀ

فناوری اطالعات  کارگیری به بررسی رابطۀ (،1395وین و نسیرین )کوهساری، علی، پر

نقش میانجی توانمندسازی کارکنان، تهران، کنفرانس با مدیریت دانش با توجه به 

 .1395ان مدیریت، سال گنخب المللی بین

 نیارتباط ب ی، بررس(1388) حمدپور، م حسن ، کبرپور، ا حسن ،لیرضا، عیموغل

 ۀینشرتهران،  وپرورش آموزشسازمان  گانه نوزدهدر مناطق  یو سازمان توانمندسازی
 .132ـ119، صص 2 ۀ، شمار1 ۀ، دوریدولت تیریمد

نوآوری در  بسترسازی(، مدیریت دانش 1387سیادت، علی ) بخت، اکرم، مقدم، اعظم، نیک

مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی خالقیت شناسی و مهندسی پیشرو.  های سازمان
 آن. کاربردهای، اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و مدیریت نوآوری
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