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چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان ادارۀ کل ورزش و
جوانان استان آذربایجان غربی است .روش تحقیق توصیفی-همبستگی است .با توجه به
کوچک بودن جامعۀ آماری ،تمام کارکنان آن اداره بهعنوان نمونه انتخاب شدند ( 52نفر) که
از این تعداد  21پرسشنامه برگشت داده شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامۀ مدیریت دانش
و درگیری شغلی بود .دادهها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل
شد .نتایج تحقیق نشانداد بین مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان رابطۀ مثبت و معنا-
دار وجود دارد .همچنین بین مؤلفههای مدیریت دانش (خلق دانش ،تسهیم دانش ،کاربرد
دانش و ذخیرۀ دانش) و درگیری شغلی کارکنان نیز رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .با توجه
به نتایج این تحقیق ،مدیران سازمانها باید به مدیریت دانش توجه جدی کنند و شرایط و زیر
ساختهای مورد نیاز و ضروری را فراهم نمایند .همچنین زمینۀ افزایش درگیری شغلی
کارکنان را فراهم کنند تا عملکرد کارکنان و سازمان بهبود یابد.
کلید واژگان :خلق دانش ،تسهیم دانش ،کاربرد دانش ،ذخیرۀ دانش ،درگیری شغلی
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مقدمه
در سالهای اخیر مدیریت دانش 1به موضوعی مهم و حیاتی در سازمانها تبدیل شدهاست.
جوامع علمی و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش میتوانند برتریهای
بلندمدت خود را در عرصههای رقابتی حفظ کنند .پایه و اساس مدیریت دانش در دورهای کوتاه
مدت به بهرهبرداری بهینه از اطالعات قابل دسترسی و منابع موجود در شرکتها موجب
خواهدشد ( .)1اساسیترین ویژگی سازمانهای هوشمند در قرن  21تأکید بر دانش و اطالعات
است .دانش ابزار قدرتمندی است که میتواند تغییرات را در جهان به وجود آورده ،نوآوریها را
ممکن کند ( .)2در آغاز ،تأکید مدیریت دانش بر رویکرد فناوری محور بود .در سالهای اخیر به
رویکرد انسانی توجهمیشود .فرآیندهای مدیریت دانش به تغییر اساسی در ساختار و زمینۀ
سازمان منجرشدهاست .سازمانهایی که مدیریت دانش را در قابلیت اصلی خود مستقر کردند
تفاوت چشمگیری با سایر سازمانها دارند؛ از جملۀ این تغییرات سرعت فرآیندها ،شناسایی و
سازگاری با تغییرات ،حفظ و رشد داراییهای فکری و مزیت رقابتی پایدار از طریق خالقیت
مستمر است .دانش ،اطالعات قابل عمل و فعال است که توانایی انجام کار یا قضاوت دربارۀ حال
یا آینده را برای افراد فراهم میکند ( .)3سازمانها با بهکارگیری استراتژیهای مدیریت دانش
امکان نوآوری در فرآیندها ،فعالیتها ،محصوالت و خدمات خویش را فراهم آوردهاند و در نتیجه
موقعیت رقابتی خود را بهبودمیبخشند ( .)4سازمانها باید فرآیندهای الزم برای را رشد و
پرورش دانش فراهم کنند ،در غیر این صورت احتمال از دست دادن دانش زیاد است پس
سازمانها باید به این نکتۀ مهم توجه کنند که اگر نتوانند دانشهای نهفتۀ افراد را شناسایی
کنند و به دانش آشکار تبدیل کنند ،در اثر فراموشی این دانشها را از دست خواهند داد؛
بنابراین باید با ادارۀ مناسب و بستر فرهنگ سازمانی مناسب ،زمینههای کاربرد مؤثرتر دانش را
فراهم آورد (.)5
دانش معنا و مفهومی است که از فکر پدید آمده است و بدون آن اطالعات و داده تلقی میشود.
تنها از طریق این مفهوم است که اطالعات حیات یافته و به دانایی تبدیل میشوند ( .)6تعاریف
زیادی از مدیریت دانش ارائه شده است .مدیریت دانش را میتوان در تعریفی ساده چنین
معرفی نمود :مدیریت دانش رشتهای علمی است که شیوۀ برخورداری از حمایت دوجانبه را
برای ایجاد ،تصرف ،سازماندهی و استفاده از اطالعات تشویق و تقویت میکند ( )5یا اینکه
مدیریت دانش عبارت است از :مدیریت سیستماتیک و آشکار دانش که با فرآیندهای خلق،
1. Knowledge Management
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جمعآوری ،سازماندهی ،اشاعه و کاربرد دانش پیوند دارد ( .)7در سطحی کلی ،مدیریت دانش را
میتوان مجموعهای از فرآیندها تعریف کرد که ناظر بر خلق ،اشاعه و بهرهگیری از دانش است.
این تعریف مستلزم خلق ساختارهای سازمانی ،حمایتی ،تسهیل روابط اعضاء ،استفاده از
ابزارهای فناوری اطالعات در شبکه و توضیح دانش است (.)5
مدیریت دانش منافع زیادی برای سازمانها دارد .مدیریت دانش در سازمان در سطح فردی و
سازمانی منافعی دارد .در سطح فردی مدیریت دانش به کارکنان امکان میدهد مهارتها و
تجربیات خود را از طریق همکاری با دیگران و سهیم شدن در دانش آنها و یادگیری ارتقاء
دهند تا به رشد حرفهای دست یابند .در سطح سازمانی ،مدیریت دانش چهار منفعت عمده
برای سازمانها دارد :ارتقای عملکرد سازمان از طریق کارآیی ،بهرهوری ،کیفیت و نوآوری؛ به
همین دلیل سازمانها مدیریت دانش را راهبرد و امتیازی رقابتی به حساب میآورند (.)8
داروچ )2003( 1در تحقیق خود نتیجه گرفت آن دسته از سازمانهایی که دارای رویهها و
رفتارهای توسعه یافتۀ مدیریت دانش هستند ،در مقایسه با سایر سازمانها نوآوری بیشتری
دارند و سطح عملکردشان هم باالتر است (.)9
اسپک و اسپیج کروت )1997( 2چهار فعالیت مختلف را پیشنهاد کردهاند که بهطور خاص بر
مدیریت دانش تمرکز دارد :خلق (توسعه) دانش جدید؛ محفوظ داشتن دانش موجود و دانش
جدید؛ توزیع دانش و ترکیب دانش موجود ( .)10هنسن و همکاران )1999( 3دریافتند
سازمانها دو نوع مختلف از مدیریت دانش را بهکار میگیرند .در برخی شرکتها ،راهبرد
متمرکز بر فناوری است و دانش با دقت مدون و در پایگاه دادهها ذخیره شدهاست .این راهبرد
«راهبرد مدون کردن» 4نام دارد .در دیگر شرکتها دانش با افرادی که آن را توسعه میدهند
ارتباط نزدیکی دارد و بهطور عمده از طریق تماسهای چهره به چهرۀ مستقیم تسهیم میشود.
هدف اصلی از فناوری اطالعات در چنین شرکتهایی کمک به افراد برای مبادله دانش است ،نه
6
ذخیره کردن آن .این راهبرد را «راهبرد شخصی سازی» 5مینامند ( .)11بر اساس مدل نیومن
( )1999مدیریت دانش دارای چهار بعد اصلی و محوری است .این مدل از جمله مدلهای
فرآیندی است که مدیریت دانش را فرآیند چهار مرحلهای (ایجاد دانش ،حفظ و نگهداری
1. Darroch
2. Spek and Spijkervet
3. Hansen, et al.
4. Codification Strategy
5. Personalization Strategy
6. Newmen
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دانش ،انتقال دانش و بهکارگیری دانش) تلقی میکند ( .)12کسب دانش شامل مجموعۀ
فعالیتهایی است که بهمنظور کسب دانش جدید در خارج از سازمان انجام میشود؛
فعالیتهایی مانند میزان مشارکت اعضاء در انجمنهای علمی و دورههای آموزشی ،همکاری
سازمان با دانشگاهها و سایر مراکز علمی .ثبت و مستند سازی دانش شامل مجموعۀ
فعالیتهایی است که بهمنظور ثبت دانش موجود در سازمان انجام میشود؛ فعالیتهایی مانند
استفاده از پایگاه داده برای ثبت دانش سازمانی ،مستند سازی تجارب موفق و ناموفق .انتقال
دانش شامل مجموعۀ فعالیتهایی است که بهمنظور انتقال دانش سازمان میان اعضاء انجام
میشود؛ فعالیتهایی مانند بحث و تبادل نظر برای ارائۀ تجارب و شیوههای کاری ،تمایل و
مشارکت اعضاء به همکاری و کمک به همکاران برای بهبود روشهای کاری ،استفاده از پایگاه
داده و در اختیار گذاشتن دانش سازمان برای تمام اعضاء .خلق دانش شامل مجموعۀ
فعالیتهایی است که از طریق آن دانش جدید در سازمان خلق و تولید میشود؛ فعالیتهایی
مانند پاداشدهی ،تشویق نوآوریها و ایدههای جدید کارکنان و تشکیل گروههای یادگیری در
سازمان .کاربرد دانش شامل فعالیتهایی است که نشان میدهد سازمان دانش خود را بهکار
گرفته است؛ فعالیتهایی مانند بهکارگیری ایدههای جدید کارکنان در فرآیندهای سازمانی و
توجه به فروش دانش سازمانی ( .)13هردر 1و همکاران ( )2003هدف مدیریت دانش را مهار و
بهکارگیری دانش و اطالعات و ایجاد دسترسی بی کم و کاست آن برای همۀ کارکنان میدانند
(.)14
لوپز )2005( 2بحث میکند که دانش و قابلیتهای سازمانی اَشکالی از داراییهای استراتژیکاند
که اهداف بلندمدت سازمان را از حیث رقابتی و اقتضائات محیطی ارتقاء میدهند و در
محیطهای پویا کاربرد استراتژیک دارند .تبدیل دانش ذهنی (ضمنی) به دانش ثبتشدۀ رسمی
(صریح) یکی از اهداف کلیدی مدیریت دانش است که باعث کاهش خطر از دست رفتن دانش
با ارزش سازمان بهواسطۀ افت کارکنان و کاهش خطر از دست دادن حافظۀ سازمان هنگام
تعدیل نیروی انسانی میشود (.)15
درگیری شغلی 3کارکنان به وضوح نتایج کارکنان ،عملکرد سازمانی و موفقیت سازمان را پیش-
بینی میکند ( .)16طبق تعریف کانونگو )1982( 4درگیری شغلی به میزان هویت روانشناختی
1. Herder
2. Lopez
3. Job involvement
4. Kanungo
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فرد با شغل خود اشاره دارد ( .)17درگیری شغلی بهعنوان نگرش ،متغیر مهمی است که به
افزایش اثر بخشی سازمان کمک میکند .هر چه سطح درگیری شغلی کارکنان سازمان باالتر
باشد ،اثر بخشی آن نیز افزایش خواهد یافت (.)18
درگیری شغلی میتواند از دو منظر فردی و سازمانی بررسی شود .از منظر سازمانی ،درگیری
شغلی فعالکنندۀ انگیزه کارکنان و مبنایی اساسی برای ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای کسب و
کار است .از دیدگاه فردی ،کلید رشد شخصی و رضایت در محل کار هدایتکنندۀ رفتار در نظر
گرفته میشود ( .)19به نظر میرسد درگیری شغلی زیاد از ویژگیهای ذاتاً مطلوب کارکنان
است ( .)18در واقع ،افراد دارای درگیری شغلی زیاد ظاهراً از شغل خود رضایت دارند ،روحیۀ
مثبتی در کار نشان میدهند و به سازمان و همکاران خود تعهد زیادی ابراز میکنند (.)20
اشخاص با درگیری شغلی زیاد به ندرت به دست کشیدن از شغلشان میاندیشند و انتظار
میرود تا آیندهای قابل پیشبینی برای سازمان متبوع خود کار کنند ( .)19کارکنان دارای
درگیری شغلی زیاد ظاهراً شغلشان با خیلی از هویتها ،عالئق و اهداف زندگی آنان پیوند
تنگاتنگ دارد و برای آنها بسیار مهم است .کارکنان ممکن است در محیط کار در واکنش به
ویژگیهای خاص از محیط یا موقعیت کاری با شغل خود درگیر شوند .همچنین ،برخی
کارکنان ممکن است مجموعهای از نیازها ،ارزشها یا صفات را دارا باشند که زمینۀ درگیری در
شغل را فراهم آورند ( .)21درگیری شغلی نقش محوری در ایجاد نتایج مثبت سازمانی از قبیل
انگیزش کارکنان ،تعهد ،رضایت شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی دارد (.)22
چنانچه نتیجه تحقیق اکمکچی ) 2011( 1نشان داد درگیری شغلی بر تعهد سازمانی تأثیرگذار
است ( .)23براون و لی )1996( 2نیز نشان دادند در گیری شغلی هم بهطور مستقیم و هم
غیرمستقیم بر عملکرد تأثیر گذاراست (.)24
بهترین راه افزایش عملکرد سازمانی افزایش عملکرد کارکنان در سازمان است؛ زیرا کارکنان
تأثیر زیادی بر سازمان دارند .از سوی دیگر ،درگیری شغلی نیز نقش کلیدی در عملکرد کلی
سازمان دارد .افراد بخش زیادی از وقت خود را با شغلشان سپری میکنند و کار جنبههای
مهمی از زندگیشان میشود ( .)25روتنبری و موبرگ )2007( 3بیانمیکنند که افرادی که
سطح باالیی از درگیری شغلی دارند به احتمال زیاد در شغل خود تالش بیشتری میکنند و در
نتیجه تمایل دارند سطوح باالتری از عملکرد شغلی را نشاندهند (.)26
1. Ekmekçi
2. Brown and Leigh
3. Rotenberry and Moberg
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شفیع پور و همکاران ( )2008در تحقیق خود نشان دادند با افزایش فرهنگ مدیریت دانش،
درگیری شغلی کارکنان افزایش مییابد ( .)27همچنین نتیجه تحقیق رضوان و همکاران
( )2011نشان داد دانش اثر مثبت و معناداری بر درگیری شغلی دارد و درگیری شغلی هم اثر
مثبت و معناداری بر عملکرد کارکنان دارد ( .)16با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت مدیریت
دانش در بهبود عملکرد سازمان و همچنین ،اهمیت و تأثیرگذاری درگیری شغلی کارکنان بر
ارتقای عملکرد سازمان در این تحقیق به بررسی رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان
ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی پرداخته میشود.

1

روش پژوهش
روش این تحقیق توصیفی  -همبستگی است .جامعۀ آماری تحقیق را تمام کارکنان ادارۀ ورزش
و جوانان استان آذربایجان غربی تشکیل میداد ( 65نفر) .با توجه به کوچک بودن جامعۀ آماری
تمامی افراد جامعه بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند که از این تعداد  53پرسشنامه برگشت
داده شد و تجزیه و تحلیل گردید .ابزار گردآوری دادهها دو پرسشنامه بود :پرسشنامۀ مدیریت
دانش که توسط همتی ( )1389بر اساس مدل نیومن ساختهشدهاست .این پرسشنامه دارای
 26ماده است که از چهار خردهمقیاس خلق دانش ،تسهیم دانش ،کاربرد دانش و ذخیره دانش
تشکیل شده است و بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت (خیلی کم =  1تا خیلی زیاد =) 5
نمرهگذاری میشود ( .)28پرسشنامۀ دوم ،درگیری شغلی لوداهل و کجنر )1965( 2است که از
 20سؤال تشکیل شده و بر اساس مقیاس چهار درجهای لیکرت (کامالً مخالف =  1تا کامالً
موافق =  )4نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه مشخص میکند که فرد تا چه اندازه از وقت
خود را با شغلش سپری میکند و اصطالحاً درگیری کاری او به چه میزان است ( .)29روایی
پرسشنامهها توسط استادان مدیریت ورزشی تأیید شد و پایایی آنها نیز به روش آلفای کرونباخ
به ترتیب  0/96و  0/71بهدست آمد .در بخش آمار توصیفی از شاخصهای پراکندگی ،میانگین
و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی نیز با توجه به آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف و
نرمال بودن توزیع دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار
اس .پی .اس .اس 3تحلیل شدند.
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3. SPSS
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نتایج
جدول ( )1میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود در میان مؤلفه های مدیریت دانش ذخیرۀ دانش دارای بیشترین میانگین و کاربرد دانش
دارای کمترین نمره است؛ به عبارت دیگر از نظر آزمودنیها ذخیرۀ دانش به خوبی انجام شده،
هرچند تمامی مؤلفهها کمتر از نقطۀ میانی است و وضعیت چندان مطلوبی ندارد.
جدول - 1یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین

انحراف معیار

متغیرها
خلق دانش

2/42

0/86

تسهیم دانش

2/44

0/88

کاربرد دانش

2/39

0/91

ذخیرۀ دانش

2/53

0/78

کل مدیریت دانش

2/45

0/80

درگیری شغلی

2/61

0/32

طبق نتیجۀ جدول  2بین مدیریت دانش و درگیری شغلی در سطح  0/01رابطۀ مثبت و معنا-
داری وجود دارد () p=0/007 ، r=0/365؛ یعنی توجه به مدیریت دانش درگیری شغلی
کارکنان را ارتقاء میدهد.
جدول  -2آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مدیریت دانش و درگیری شغلی
متغیرها
مدیریت دانش

درگیری شغلی
ضریب همبستگی()r

ارزش P

**0/365

0/007

**در سطح  0/01معنادار است.
همچنین ،یافتههای جدول  3نشان میدهد بین مؤلفههای مدیریت دانش (خلق دانش ،تسهیم
دانش ،کاربرد دانش و ذخیر ،دانش) و درگیری شغلی کارکنان بهترتیب رابطۀ مثبت و معنا-
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داری وجود دارد ( P=0/005 ،r= 0/383؛  P=0/029 ،r=0/299؛ P=0/006 ،r=0/373؛
 .) P=0/007 ،r=0/313گفتنی است در میان مؤلفههای مدیریت دانش ،مؤلفۀ خلق دانش
همبستگی بیشتری با درگیری شغلی دارد.
جدول  .3آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای مدیریت دانش و درگیری شغلی
متغیرها

درگیری شغلی
ضریب همبستگی()r

ارزش P

خلق دانش

**0/383

0/005

تسهیم دانش

*0/299

0/029

کاربرد دانش

**0/373

0/006

ذخیره دانش

*0/313

0/023

**در سطح  0/01معنادار است* .در سطح  0/05معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت مدیریت دانش در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان
آذربایجان غربی و ارتباط آن با میزان درگیری شغلی کارکنان بود .نتایج تحقیق نشان داد
وضعیت مدیریت دانش در ادارۀ ورزش و جوانان آذربایجان غربی چندان مطلوب نیست بهطوری
که میانگین تمام مؤلفههای آن کمتر از نقطۀ میانی است .همچنین ،آزمون ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد بین مدیریت دانش و درگیری شغلی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد؛ یعنی
توجه و اهمیت دادن به مدیریت دانش باعث ارتقای درگیری شغلی کارکنان میشود که به نوبۀ
خود به عملکرد بهتر منجر خواهد شد .این یافته با نتایج تحقیقات شفیع پور و همکاران
( )2008و رضوان و همکاران ( )2011همسو است .تحقیقاتی که در زمینۀ مدیریت دانش انجام
شده به این نکته اشاره دارد که مدیریت دانش به افراد کمک میکند تا عملکرد سازمانی را
بهبود ببخشند .کارکنان وقتی شاهد باشند دیگران برای دانش آنها ارزش قائلاند ،از کار خود
راضیتر میشوند و حتی سختتر کار میکنند ( .)30از طرف دیگر هر چه افراد درگیری شغلی
بیشتری داشته باشند ،بیشتر احساس مسئولیت میکنند و عملکرد بهتری خواهند داشت.
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محسان 1و همکاران ( )2011نیز نشان دادند بین درگیری شغلی کارکنان با رفتار شهروندی
سازمانی و عملکرد شغلی آنها در کارکنان بانکهای پاکستان رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد
( .)22همچنین بین مؤلفههای مدیریت دانش (خلق دانش ،تسهیم دانش ،کاربرد دانش و
ذخیرۀ دانش) و درگیری شغلی کارکنان رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .خلق و بهکارگیری
فرآیند تسهیم دانش برای رقابتگرایی و حیات سازمانها ضروری شناخته شده است .همچنین
در فرآیند تسهیم دانش ،منابع انسانی نقش مهمی ایفا میکنند و با برقراری ارتباطات مناسب
میتوان به این فرآیند کمک کرد .همبستگی بیشتر اعضای شرکت و مبادلۀ فعال اطالعات و
عقاید در محیطی باز و قابل اطمینان این توانایی را به کارمندان سطوح مختلف میدهد تا
اهداف و وقایع سازمان را بهتر درک کنند و این احساس را به آنان القا میکند که کارشان به-
عنوان بخشی از هدف بزرگتر ،معنادار است ( .)30پاریز )2007( 2نیز بیان کرد که شبکههای
غیررسمی در سازمانها بیشترین فرآیندهای ایجاد و نگاهداشت و انتقال دانش را دارند (.)31
البته بزرگترین چالش در مدیریت دانش اطمینان اعضاء به سازمان ،اطمینان بین خود اعضاء
برای اشتراک دانش و استفادۀ مجدد از دانش برای دستیابی به نتایج است ( .)7نتایج
مطالعهای که در زمینۀ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی انجام شده است نشان میدهد
تسهیم دانش در سازمانهای دولتی چالشی بسیار مهم است و عامالن دولتی نوعاً سازمانهایی
سلسله مراتبی و بوروکراتیکاند که تسهیم دانش را دشوار میکنند .آنها اظهار میدارند که به
نظر میرسد اغلب افراد تمایل ندارند دانشی را که در اختیار دارند با دیگران تسهیم کنند .آنها
دانش را در انحصار خود نگه میدارند تا با قدرتی که از آن بهدست میآورند بتوانند ارتقای
درجه پیدا کنند ( .)32هنری ( ) 1390در تحقیق خود به این نتیجه رسید که توسعه و بهبود
مدیریت دانش در سازمانهای ورزشی مستلزم بهبود ارتباطات و تعامالت مبتنی بر اعتماد میان
اعضای سازمان است ( .)33دانش ،امروز در قلب اقتصاد جهان قرار دارد و مدیریت دانش در
کسب موفقیت سازمانها امری حیاتی تلقی میشود ( .)8از طرف دیگر ،درگیری شغلی تعهد
سازمانی را در میان کارکنان پرورش میدهد و کارکنان متعهد به نوبۀ خود ،تالش بیشتری می-
کنند که در نتیجه به سطوح باالتر عملکرد منجر میشود ( .)34مدیریت دانش بهعنوان ابزار
کلیدی مدیریت قرن جدید ،استراتژیهای نظاممند و فرآیندهای تعریف ،دستیابی ،انتقال و
به کارگیری اطالعات و دانش از سوی افراد سازمانهاست که موجب ایجاد نوآوری ،توانایی
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رقابت و ارتقای بهرهوری میشود و ضمنِ کمک به حل مشکل ،تصمیمگیری ،برنامهریزی
استراتژیک و یادگیری پویا از زوال داراییهای ذهنی جلوگیری میکند ،به آگاهی سازمان
میافزاید و انعطافپذیری آن را افزایش میدهد ( .)30در زمینۀ مدیریت دانش سازمانهایی
موفقاند که دانش را بهعنوان دارایی مینگرند و ارزشها و هنجارهایی را که موجب گسترش
دانش میشوند ،توسعه میدهند .بهمنظور موفقیت مدیریت دانش الزم است مدیران سازمانها
شرایط و زیرساخت های مورد نیاز و ضروری را فراهم کنند؛ زیرا بر تعهد مدیریت و حمایت او
از مدیریت دانش تأکید زیادی شده است پس میتوان با درگیر کردن کارکنان در فرآیندهای
خلق ،تسهیم ،کاربرد و ذخیرۀ دانش از طریق طراحی و استقرار سازوکارهای مناسب زمینۀ
افزایش در گیری شغلی کارکنان را فراهم کرد تا عملکرد کارکنان و سازمان افزایش یابد .از نظر
چوی )2000( 1آموزش ،مشارکت کارکنان در فرآیندهای مدیریت دانش ،تیم سازی،
توانمندسازی کارکنان ،حمایت مدیریت عالی و اجبار سازمانی می توانند به استقرار مدیریت
دانش در سازمانها کمک کنند ( .)35مدیران میتوانند با طراحی مجدد شغل از طریق تلفیق
ویژگیهای شغلی مانند استقالل ،بازخورد و تنوع و یکسانی وظایف شغلها را برای کارکنان
جالب ،پرمعنی و چالشانگیز کنند و به درگیری شغلی بیشتر کمک کنند .همچنین ،سازمانها
میتوانند با فراهم کردن شرایطی مانند اهمیت دادن به کارشان ،برقراری روابط مناسب بین
کارکنان و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری از مزایای درگیری شغلی کارکنان بهره گیرند و
زمینۀ توسعه و رشد سازمان را مهیا سازند.
بهطور کلی برگزاری جلسات و نشستهای گروهی تبادل نظر بهصورت غیررسمی میان کارکنان
با یکدیگر و همچنین کارکنان و مدیریت برای تبادل دانش و تجربهها در محیطی گرم و
صمیمی میتواند به فرآیندهای ایجاد و تسهیم دانش کمک کند .در این حالت ،کارکنان
احساس میکنند که به ایدهها و دانش فردی آنها توجه میشود؛ در نتیجه با جدیت و تالش
بیشتری کار کرده ،به سازمان و شغلشان احساس تعلق میکنند و درگیری شغلی آنها ارتقاء
مییابد .در این راستا استفاده از برنامههای انگیزشی و تشویقی از سوی مدیریت نیز میتواند
زمینهساز چنین رویکردی در سازمان باشد.
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