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  مقدمه

ها است كه برای مديريت، مبادله، خلق يا ارتقای  طیف وسیعي از فعالیت 1مديريت دانش

طراحي هوشمندانه فرايندها،  ،رود. مديريت دانش كار مي های فکری در سطح كالن به يهسرما

ابزار، ساختار و ... با قصد افزايش، نوسازی، اشتراک يا بهبود استفاده از دانش است كه در هر 

شود. در واقع،  كدام از سه عنصر سرمايه فکری يعني ساختاری، انساني و اجتماعي نمايان مي

های مهم را كه  كند تا اطالعات و مهارت ها كمک مي دانش فرايندی است كه به سازمانمديريت 

صورت سازماندهي نشده وجود  طور معمول، به شوند و به ی سازماني محسوب مي عنوان حافظه هب

ند. اين امر مديريت سازمان را برای حل ، انتخاب، سازماندهي و منتشر كندارند، شناسايي

 سازد. های پويا قادر مي گیری ريزی راهبردی و تصمیم برنامهمسائل يادگیری، 

. پنداشتند شد و آن را يک فناوری مي وری نگاه مي، به مديريت دانش فقط از بعد فنادر بدو امر

واقعي از مهارت كاركنان، چیزی ماورای  ی ها دريافتند كه برای استفاده تدريج سازمان اما به

ها در مقابل بعد فناوری و الکترونیکي، در مركز توسعه،  . انسانمديريت اطالعات موردنیاز است

اجرا و موفقیت مديريت دانش قرار مي گیرند و همین عامل انساني وجه تمايز مديريت دانش از 

ديريت كالن جهت م عات است. راهبردهای مديريت دانش،مفاهیم مشابهي چون مديريت اطال

 (.1، اصول و ابعاد مديريت دانش را بشناسد)ماهیت دهای خود باي كارآمدی زيرسیستم

مقبولیت سريع و اصطالحي است كه در طول چند سال اخیر،  2توانمندسازی از سويي ديگر،

وانمندسازی های سیاسي مربوط به ت ای است كه در بحث است و همچنین واژه ای داشته فزاينده

صالحیت،  یبا بهبود مستمر، ارتقاگاتنگي را است و در واقع ارتباط تن افراد محروم ظاهر شده

عنوان  عبارتي ديگر، توانمندسازی به دهند. به ر عناصر سازمان نشان ميتغییر در رفتار و بهبود د

شود و  سازماني مطرح مي ی هعنوان بخشي از زبان توسع كه بهده شمتداول محسوب  ی هيک ايد

 (.2) نمايد تواند با بهبود عملکرد كاركنان بقای سازمان را تثبیت مي

كردن ذهني و عاطفي كاركنان در  ه عقايد و ابتکاراتي مانند درگیرتوانمندسازی از نظر تاريخي ب

سازی و  های پیشنهادی كاركنان، دواير كیفیت و انواع تیم ، مديريت مشاركتي، برنامه كار

وناگون گ های اولیه اشکال اين عقايد و فعالیت ی هشود. هم ای مربوط مي کارات توسعهابت

اند. بسیاری از  مند بوده آنها از درجات متفاوتي از موفقیت بهره ی هتوانمندسازی هستند و هم

مانده و  گیرد، باقي عنوان نمودهايي از اشکال مختلفي كه توانمندسازی به خود مي آنها به

 است و مطمئناً لي حركت در جهت كیفیت فراگیر شدهسازی بخش اص تیم ماند. مثالً خواهند

                                                             
1.Knowledge Management 
2.Empowerment 
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ی طوالني ا يافت. هرچند توانمندسازی سابقه رد اصلي توانمندسازی ادامه خواهدعنوان راهب به

سازماني  ی هراهبرد توسع عنوان تیم( سودمندی آن به ی ويژه توسعه دارد و در بیشتر حاالتش)به

زی تواند در توانمندسا است، اما در اين میان فناوری اطالعات و ارتباطات مي به اثبات رسیده

 مؤثر باشد. 

يي را بارای كشاف شايساتگي افاراد     هاا  شیوه دبايانمندسازی كاركنان يک سازمان، منظور تو به 

صالح جهت اثرگذاری  ها و به حداكثر رساندن فرصت برای افراد ذی توانمندی ی همنظور توسع به

بر شايستگي و توزيع نفوذ متمركز  ،های كاری سازمان ايجاد نمود كه در اين میان در تمام جنبه

وذ مبتناي بار   استفاده از اصول و راهبردهای سازمان جهت توانمندسازی كه بار روی توزياع نفا   

 .دهد يت دانش را ارتقاتواند مديرو مي تأثیر نیست باشد، بي شايستگي تمركز داشته

در طوری كه  زی بر مديريت دانش وجود دارد. بهابهامات گوناگوني پیرامون اثرات توانمندسا

ورد بحث در متون تجاری تبديل به يک موضوع مهم و حیاتي م مديريت دانش ،های اخیر لسا

، از با قدرتتوانمند و های  است. جوامع علمي و تجاری هر دو بر اين باورند كه سازمان شده

های  های بلندمدت خود را در عرصه توانند برتری مي بااليي برخوردار بوده و دانش مديريت

تأثیرات  ی دهنده ها نشان اندازهای رقابتي سازمان منابع نقد و بررسي و چشم ند.رقابتي حفظ كن

 .(3) های تجاری است های استراتژيک سازمان اين ديدگاه در عرصه

های پیاشرفت و ترقي  عنوان يکي از ابزارامروز، به ی در جوامع پیاشرفته مديريت دانش

ستعدادهای نهفته و كارايي باال در نیروی تواند منجر به شکوفايي ا شود كه مي محسوب مي

سوی مديريت دانش  را به انساني شاغل گردد و مديران با درايت و كارآفرين و كاركنان توانمند

برانگیزد. بنابراين، ابهامات گوناگوني پیرامون اثرات توانمندسازی بر مديريت دانش در 

شي وجود دارد. با توجه به اينکه های ورز خصوص فدراسیونها، ادارات دولتي و به سازمان

تواند  شود كه مي مديريت منابع انساني محسوب ميعنوان يکي از اصول  توانمندسازی، امروزه به

وری و بازدهي فراوان  هرهروزافزون منابع انساني و ب ی علمي و عملي، به توسعه ی با پشتوانه

گیری مديريت دانش را با هرهد، توجه پژوهشگر را به خود جلب نموده و چگونگي بمنجر شو

 .(4) سازدكید بر توانمندسازی كاركنان مطرح ميتأ

كارگیری هر چه بیشتر  ها به اصلي سازمان ی امروزه دغدغهشود كه از سويي ديگر، مطرح مي

در جهان  .استترين منابع سازمان در جهت اهداف سازماني  عنوان مهمنیروهای انساني به

قطعاً  ،كارگیرند هبرای سازمان خود برا ها نتوانند افراد متعهد و دلسوز زماناگر سا ،رقابتي امروز

عنوان خورد. نیروی انساني به ها رقم نخواهدسرنوشتي جز شکست در مقابل ديگران برای آن

بحث اصلي مکاتب همواره  ،ترين منبععنوان حساسدر عین حال به ترين منابع سازمان ومهم
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در  ،ها و مؤسسات كوچک و بزرگسازمان ی ت. امروزه پیشرفت و توسعهاس علمي مديريت بوده

ها توانمندی است كه سازمان سبب شده ،تغییرات پرشتاب گرو توانايي و علم دانش بشری است.

ترين عوامل زيرا اين دو مقوله يکي از مهم های خود قرار دهند،و دانش را در رأس برنامه

جهت گاهي در  ،های توانمندی و مديريت دانشروش ی توسعه ها است.سازمان ی توسعه

از جمله مسائل مهم در مديريت  های كشور است.دهي سازمانافزايش آگاهي كاركنان و بهره

های يکي از تکنیک توانمندسازی كارشناسان، موضوع توانمندسازی است. های امروز،سازمان

های آنها در ها و تواناييهینه از ظرفیتب ی وری كارشناسان و استفادهمؤثر بر ارتقای بهره

ای از اقدامات سازماني كه توانمندسازی، به طیف گستردهاهداف سازماني است.  ی زمینه

های بروز و پرورش آنها نمودن زمینه فراهمهای كاركنان و منظور شناسايي استعدادها و قابلیت به

وانمندسازی كاركنان شامل تفويض های تد. معتبرترين روششوپذيرد، اطالق ميصورت مي

 (.5) گروهي است سازی و كاراختیار، آموزش مستمر و تیم

-توانمندسازی كاركنان و يادگیری سازماني در شركت ملي پخش فراورده ی رابطه ی در مطالعه

داری و معنا بودن،مؤثر حق انتخاب، احساس شايستگي، هايي كه در آنها،مديريت ،های نفتي

مشاهده يادگیری سازماني باالتری نیز  ،اد به همکاران در بین كارمندان باالتر استاحساس اعتم

  .(6 و 7) دش

 ،شايستگي كه داد ورزشي نشان در رويداد مديران شايستگي تحقیقي تحت عنوان تعییننتايج 

 ريزی، برنامه های تکنیک از: است عبارت ،ورزشي رويدادهای مديران برای موضوع ترين مهم

 و ورزشي برای مديريت مديريت، امکانات و ورزشي های استفاده از سايت رويداد، ريتمدي

 و دانشگاه اساتید نظرات بین داری معنا تفاوت همچنین،. بازاريابي مديريت و رويداد پژوهش

 ورزشي رويدادهای هایصالحیت مورد در فدراسیون، ورزشي رويدادهای برگزاری در كه مديران

 (.8) اردند وجود مديران

اما در اين  ؛است های مختلفي روبرو كردهها را با چالشسازمان ،تغییرات سريع در دنیای امروز

های نوين از كمک ابزارهای مديريتي و فناوری هايي موفق هستند كه بهسازمان ،میان

 تمديريت دانش يکي از اين ابزارهاس .ع سازمان خود استفاده كنندنف شده به های ايجاد فرصت

 ی تسهیم منابع فکری و خالقانه در مورد سازمان، جديد تفکر ی شیوه مديريت دانش، (.9)

سازی دانش سازماني ها و بهینهبهبود عملکرد و كاهش هزينه وری،ای جهت بهرهشیوه سازمان،

  .های متفاوت استها و تکنیکبرای افزايش عملکرد از طريق روش

با  ،های تحقیقاتيسازمان برای توسعه مديريت دانش در در تحقیقي تحت عنوان ارائه مدلي

 سازی،ذخیره خلق، يندآفر مديريت دانش، :ارتباطات از فناوری اطالعات و رويکرد استفاده مؤثر
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را های سازمان وری و اثربخشي فعالیتمنظور افزايش بهره كارگیری دانش به هجذب و انتشار و ب

سازمان بر كمیت و كیفیت مديريت دانش اثرگذار  لي كه درعوام ی در كنار همه .مهم دانستند

  .(11) باشند  توانند داشتهتأثیر قابل توجهي مي های اطالعاتي نیزسیستم است،

ماديريت  استفاده از در مديران  ای های حرفه كه توانمندی يافتند (2111)1دارلینگ و مکلوگلین

برخوردارناد، از  هاای باااليي    كاه از توانمنادی  ماديراني  . (11) اسات  بسیار تأثیرگذار بوده دانش

 .(12) پردازندميتحلیل مشکالت  به واستفاده مديريت دانش 

 نیاز  های ورزشاي فدراسیونخصوص در  هب توانمندسازیبنابراين، همگام با فرايند پیشرفت علم، 

ي علماي در  توان شاهد افازايش توانااي   كه در اين راستا، مي طوری كند، به نقش مهمي را ايفا مي

 ،علاوم و پیشارفت جامعاه باود و در نتیجاه      ی هتوساع  ،های مختلف سازمان و در نتیجاه  حیطه

باا   كاه  شاود ميگونه عنوان  اين ،رواين از د.كررا مشاهده  ، مديريت دانشتوانمندسازی كاركنان

 صاورت گرفتاه، هناوز   بر مديريت دانش توانمندسازی  اثراتوجود تحقیقات فراواني كه پیرامون 

كاه تاا چاه میازان      یسات و مشاخ  ن  داردای از ابهاام قارار    ، در هالههم نقش آنها بر كاركنان

 مؤثر است.  بر مديريت دانش توانمندسازی كاركنان 

لذا مديريت دانش  .شودمحسوب مي ترين دارايي سازمانمهم ،امروزه دانش شايان ذكر است كه

آن به يک موضوع اطالعاتي به نحوی كه های فردی و تبديل  چالش كشف دانايي ی منزله به

 های اطالعاتي ذخیره كرد، با ديگران مبادله نمود و در فرايند كارهایدر پايگاه بتوان آن را

ترين زيرا به مهم ؛مديريت دانش، موضوع مهمي است .شود ، محسوب ميكار گرفت روزمره به

دانش با تبديل  شود. مديريتمربوط مي 2های فکریارزشمند سازماني يعني سرمايه سرمايه

 .(13) دكنايجاد ارزش مي برای سازمان ،يافتههای فکری سازماندارايي های انساني بهسرمايه

مقاصاد  اسات   شرط داشتن فرصت، قاادر  صالحیت و به یتوانمندسازی، بر اساس ارتقابنابراين، 

، عملکرد بهیناه را مناتج   همچنین د.نكي ساخته و نتايج آن را كنترل را عمل كاركنان و سازمان

ده و شا منجار باه ايجااد خودتقاويتي و خودپاداشاي      به مديريت داناش،   دبا گرايش افراشده و 

رد كه در اين صورت، آزادی فکری و حركت فیزيکي تولید شاده و  ب مينفس افراد را باال  به اعتماد

 .(7) شود ميحس كنجکاوی، تحقیق، يادگیری و عمل برانگیخته 

ش، از داليل ديگر اهمیت نرداختن به توانمندسازی كاركنان و اثر آن بر مديريت دارو، پازاين

كنند و با كاربرد دانش منافع ها بر مبنای دانش رقابت ميتحقیق حاضر است. امروزه سازمان

مند شوند كه هايي قادرند از مديريت دانش بهرهدر اين میان، سازمان كنند.بیشتری كسب مي

                                                             
.1 Darling & McLaughlin 
.2 Intellectual Capital 



 3131 مهر و آبان ، 52ت ورزشی شماره مطالعات مدیری                                                   330

ناپذير زندگي سازماني العمر، واقعیت اجتناب كه يادگیری مادام ی باشند. ديگر اين دارای توانمند

است. در نهايت، كارمندان توانمند در سازمان، كاربرد مديريت دانش در سازمان را منجر  شده

پذيری بیشتر و ...  له، پاسخ به تغییر و انطباق با آن، انعطافتر حل مسأشده و به افزايش سريع

 (. 14) شودمي منتهي

شده و  ريت دانش و با توجه به مطالب ذكربا توجه به اهمیت توانمندسازی كاركنان بر مدي

ها و ادارات دولتي، ضرورت توانمندی كاركنان و بررسي اثرات  اهمیت دانش در سازمان

ت دانايي و مديري های ورزشي جهت ارتقایتوانمندسازی بر مديريت دانش در فدراسیون

های جديد، تسريع  شدن با پیشرفت در فناوری و تکنولوژی نابع انساني برای همگاممطلوب م

 . يابداين پژوهش ضرورت ميجويي در زمان، انجام  كارها و صرفه

 كارشناسان سازماني آفريني كار و سازی توانمند شناختي روان عوامل بین ی رابطه بررسي در

 بین داد كه نشان پژوهش از حاصل نتايج تهران، شهر دولتي های دانشگاه بدني تربیت ادارات

 خود احساس شايستگي، احساس بودن، دار معنا احساس) توانمندسازی شناختي روان عوامل

 داری معنا ارتباط كارشناسان سازماني كارآفريني و( اعتماد احساس تأثیر، احساس تعییني،

 .دارد وجود

 پذيری رقابت قدرت و موفقیت در ای كننده تعیین عامل به اطالعات و دانش از سويي ديگر،

 مديريت علم در سازماني مباحث آخرين از يکي عنوان به دانش مديريت و شده تبديل ها سازمان

 رهبری معظم مقام توسط اداری نظام كلي های سیاست ابالغ با خصوصاً. است شده مطرح

 افزايش و دانش مديريت ی زمینه در نهاد رياست جمهوری ی ابالغیه و( 1389 ماه فروردين)

 سند در محور دانش اقتصادهای سوی به حركت اولويت و دانشي ی جامعه ايجاد بر دولت كیدأت

 وجود هب كه مهمي ی لهمسأ توسعه، پنجم و چهارم های برنامه و كشور ی ساله 21 انداز چشم

 استفاده ابتيرق مزيت مهم منبع يک عنوان به دانش از چگونه كه است موضوع اين درک ،آمده

 چگونه كه اند نموده متمركز لهمسأ اين بر را خود تالش ها سازمان از بسیاری ،میان اين در. كنیم

مقام معظم رهبری و با توجه به تأكید . (15و16) ندكن مديريت سازمان در را دانش توانند مي

توانمندسازی پژوهشگر قصد دارد اثرات  ،همچنین مزايای مديريت دانش دولت بر توانمندی و

بسنجد تا از اين جهت با را های ورزشي در استان تهران بر مديريت دانش كاركنان فدراسیون

-مناسب و بنیان مستحکمي را برای پیاده ی زمینه پیشنهاداتي در جهت اصالح ساختار، ی ارائه

به اثرات تر دنبال آن است تا با نگاهي دقیق لذا اين پژوهش به سازی اين مقوله فراهم سازد.

با توجه به اين كه های ورزشي بپردازد. توانمندسازی بر مديريت دانش در كاركنان فدراسیون

های چشمگیری را صورت  فعالیت هايي است كه اخیراً در كشوراز سازمان های ورزشيفدراسیون
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ايران های ورزشي در  برای اولین بار بر روی كاركنان سازمانتحقیق حاضر  است، بنابراين داده

به چه میزان  شود:به شرح زير عنوان ميحاضر  تحقیقرو، سؤال اصلي . از ايناست انجام شده

 ثر است؟های ورزشي مؤبر مديريت دانش در كاركنان فدراسیون توانمندسازی

 پژوهش  روش
 هاای ورزشاي  اثرات توانمندسازی بر مديريت دانش در كاركنان فدراسیوندر تحقیق فوق كه به 

باتوجاه  ت. اسا  شدهيا پیمايشي استفاده  يابي ، از طرح تحقیق توصیفي از نوع زمینهاستته پرداخ

 ،گیارد  سنجي نیز مدنظر قرار ماي  های نظرسنجي و نگرش به اينکه در تحقیقات توصیفي، حیطه

و باه  اساتفاده   تارين طارح   عناوان مناساب   ياابي باه   ق زمیناه نیز از طرح تحقی حاضردر تحقیق 

مديريت داناش  به بررسي سهم و نقش احتمالي توانمندسازی بر  است و شده پرداخته نظرسنجي

 .  پردازدهای ورزشي مي در كاركنان فدراسیون

فدراسیون  52های ورزشي كه در تمامي كاركنان فدراسیونآماری پژوهش حاضر را  ی هجامع

نابراين، دهند. بند، تشکیل مينفر هست 1511الیت بوده و نزديک به ورزشي مشغول به فع

ی آماری  عنوان جامعه های ورزشي بهتمامي كاركنان پیماني، رسمي و قراردادی در فدراسیون

د و از هر فدراسیون انتخاب ش 11یری تصادفي، گده كه با توجه به روش نمونهمحسوب ش

در نهايت، حجم  آماری گزينش شدند كه ی عنوان نمونه نفر  به 15تا   11راسیون، تعداد فد

آماری نزديک به  ی جامعهبا توجه به اينکه  الزم به ذكر است نفر است. 151 تا 121بین  نمونه

 ثر استيابي اقدامي مؤهای زمینهآماری در طرح ی درصد از جامعه 11نفر است، انتخاب  1511

های ورزشي اقدامي سودمند است و نفر از بین فدراسیون 121(. بنابراين، انتخاب حجم 17)

  آماری است. ی پذيری نمونهويژگي معرف ی دهندهنشان

نامه، با توجه به  تحقیق حاضر از دو پرسششود كه در گیری مطرح ميراستای ابزار اندازهدر 

است، استفاده نامه  ترين ابزار مورد استفاده پرسش يابي مناسب اينکه در تحقیقات زمینه

صورت میداني از  يابي، بهقیقات زمینهتح ی ين ترتیب كه با استفاده از مفروضهه ااست. ب شده

 مديريت دانش كامکاری و شُکرزاده و (18) نژادتوانمندسازی كامکاری و كريم ی نامه پرسش

ها پرداخته سنجي آنهای روانژگي ر ويشد كه به ذك های تجربي پرداخته( به استخراج داده19)

 شود.مي

 51 شده و شاامل  رواسازی و اعتباريابي، نشمديريت دای نامهپرسش: نامه مديريت دانشپرسش

. الزم باه ذكار اسات كاه     اسات ماديريت داناش    ی كه تمامي ساؤاالت دربرگیرناده   استسؤال 

داناش، توزياع داناش و     ی ايجاد دانش، تأيیاد داناش، ارائاه    ی حاضر از پنج مؤلفه ی نامه پرسش



 3131 مهر و آبان ، 52ت ورزشی شماره مطالعات مدیری                                                   335

طیف بسیار زياد تا بسیار  ت ازكاربرد دانش تشکیل شده و تمامي سؤاالت با توجه به طیف لیکر

 ی ناماه  رواياي پرساش   ی شاوند. در زمیناه   گیری مي ( اندازه1بسیار كم =  تا، 5)بسیار زياد=  كم

ماديريت داناش از    ی هاای ساازنده   پس از اينکه شااخ   ،نامه شود كه پرسش حاضر، مطرح مي

ی موضاوع   میناه تحقیاق در ز  ی ادبیات و پیشینه ی طريق مصاحبه با مديران و همچنین مطالعه

مزبور، رؤيت نماوده   ی نفر از اساتید و متخصصان در حیطه 11توسط   ،دتحقیق حاضر تعیین ش

نامه تعیین شاد. جادول زيار معارف      و پس از تأيید آنها، روايي صوری و روايي محتوايي پرسش

 حاضر است: ی نامه روايي محتوايي پرسش
 مديريت دانش  نامه روايي محتوايي پرسش -1 جدول

 سؤاالت مقیاس خرده

 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 ايجاد دانش

 21-19-18-17-16-15-14-13-12-11 تأيید دانش
 31-29-28-27-26-25-24-23-22-21 دانش ی ارائه

 41-39-38-37-36-35-34-33-32-31 توزيع دانش
 51-49-48-47-46-45-44-43-42-41 كاربرد دانش

 1پس از اجرای مقادماتي  شود كه ی حاضر نیز مطرح مي امهن اعتبار پرسش ی همچنین، در زمینه

ای  ناماه كماي و پیوساته باوده و در ساطح فاصاله       نامه، با توجه به اينکه سؤاالت پرسش پرسش

ناماه   ضريب اعتبار پرسش ی به محاسبه 2شوند، با استفاده از روش آلفای كرونباخ گیری مي اندازه

ناماه   ( به اجرای نهايي پرساش 71/1)باالتر از  طلوبد و پس از كسب ضريب اعتبار مپرداخته ش

د. از روش آلفای كرونباخ محاسبه شا نامه با استفاده  پرداخته شده و مجدداً ضريب اعتبار پرسش

 حاضر است: ی نامه معرف ضرايب اعتبار پرسش 2جدول 

 نامه مديريت دانش  ضرايب اعتبار پرسش -2 جدول  

 ضريب اعتبار متغیر رديف

 824/1 د دانشايجا 1

 758/1 تأيید دانش 2

 748/1 دانش ی ارائه 3

 712/1 توزيع دانش 4

 714/1 كاربرد دانش 5

 75/1 مديريت دانش 6

                                                             
.1 Pilot 
.2 Cronbach 
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( 1391) ناژاد دسازی، توسط كامکااری و كاريم  توانمن ی نامه پرسش: توانمندسازی ی نامه پرسش
ی  ت دربرگیرناادهكااه تمااامي سااؤاال اسااتسااؤال  12رواسااازی و اعتباريااابي شااده و شااامل  

شايساتگي،   ی حاضار از چهاار مؤلفاه    ی ناماه  . الزم به ذكر است كاه پرساش  توانمندسازی است
معناداری، خودمختاری و تأثیرگذاری تشکیل شده و تمامي سؤاالت با توجه به طیاف لیکارت از   

و  2=  ، مخاالف 3نظار =  ، باي 4، موافاق =  5موافاق =   )كامالً مخالف موافق تا كامالً طیف كامالً
شاود   حاضر، مطرح ماي  ی نامه روايي پرسش ی شوند. در زمینه گیری مي ( اندازه1مخالف =  كامالً

نفر از اسااتید و متخصصاان در    11د، توسط يابي شز اينکه ترجمه و انطباقنامه پس ا كه پرسش
ماه  نا مزبور، رؤيت نموده و پس از تأيید آنها، روايي صاوری و رواياي محتاوايي پرساش     ی حیطه

 ی حاضر است. نامه معرف روايي محتوايي پرسش 3تعیین شد. جدول 

 توانمندسازی ی نامه روايي محتوايي پرسش -3جدول 
 سؤاالت شاخ 

 2-5-11 معناداری

 3-7-8 شايستگي
 1-9-12 خودمختاری

 4-6-11 تأثیرگذاری

 1رای مقادماتي پاس از اجا   شود كاه  نامه حاضر نیز مطرح مي اعتبار پرسش ی در زمینه همچنین
ای  ناماه كماي و پیوساته باوده و در ساطح فاصاله       نامه، با توجه به اينکه سؤاالت پرسش پرسش
ناماه   ضريب اعتبار پرسش ی به محاسبه 2شوند، با استفاده از روش آلفای كرونباخ گیری مي اندازه

ناماه   ساش ( به اجرای نهاايي پر 77/1)باالتر از د و پس از كسب ضريب اعتبار مطلوبشپرداخته 
 د.روش آلفای كرونباخ محاسبه شا نامه با استفاده از  پرداخته شده و مجدداً ضريب اعتبار پرسش

 ی حاضر است. نامه معرف ضرايب اعتبار پرسش 4جدول 

 توانمندسازی ی نامه ضرايب اعتبار پرسش - 4جدول 
 ضريب اعتبار متغیر

 928/1 داریمعنا

 873/1 شايستگي
 881/1 خودمختاری

 778/1 أثیرگذاریت

 947/1 توانمندسازی

                                                             
.1 Pilot 
.2 Cronbach 
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-اثرات توانمندسازی بر مديريت دانش در كاركنان  فدراسیونكه در تحقیق حاضر به از آنجا  

-عنوان متغیر مستقل خصیصه با توجه به اينکه توانمندسازی بهشود و پردخته مي های ورزشي

شود و هر دو متغیر نوان ميشود و مديريت دانش تحت عنوان متغییر وابسته عای مطرح مي

ری رگرسیون شوند، از مدل آمامتريک واقع ميگیری صورت كمي و پیوسته در سطح اندازه به

بیني مديريت دانش از طريق توانمندسازی پرداخته و به پیش هدمآعمل  چندمتغیری استفاده به

بودن توزيع  یین نرمالمنظور تع همچنین به .است كه فرمول آن ذيالً توضیح داده شده است هشد

 .د( استفاده شK-Sاسمیرونف) - از آزمون كلوموگراف ،ها داده

 

b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 + b 4 x 4 + b 5 x 5 + a = y 
 

    +)تايید دانش(   +دانش(    ی )ارائه +)توزيع دانش(   +)كاربرد دانش(  +عدد ثابت   =توانمند سازی 

 )ايجاد دانش(

 نتایج
توزيع  5با توجه به جدول  د.ها از اين آزمون استفاده شادهبودن توزيع د برای آگاهي از طبیعي

 های تمام متغیرهای مورد بررسي طبیعي است.داده
 

 هاتوصیف آماری عوامل بازدارنده بر اساس ويژگي -5جدول 

 

 

 های آماریشاخ  ويژگي عامل

 Z P-value انحراف استاندارد میانگین  

 مديريت دانش

 543/1 821/1 19/1 22/3 دانش ايجاد

 689/1 734/1 32/1 26/2 دانش تأيید

 572/1 21/1 56/1 18/2 دانش ی ارائه

 621/1 635/1 68/1 47/3 دانش توزيع

 549/1 827/1 16/1 33/3 دانش كاربرد

 686/1 724/1 42/1 36/2 دانش مديريت

 توانمند سازی

 737/1 632/1 18/1 22/3 معناداری

 512/1 367/1 38/1 98/2 شايستگي

 564/1 287/1 57/1 74/2 خودمختاری

 578/1 23/1 59/1 28/2 یتأثیرگذار
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 طريق توانمندسازیاز  بیني ايجاد دانش رگرسیون چند متغیری برای پیش -6 جدول

 مجموع مجذورات منبع تغییرات
 ی درجه
 آزادی

 میزان میانگین مجذورات
F 

 سطح
 داری امعن

 34/414 1 34/414 رگرسیون
26/4 142/1 

 91/94 95 12/9116 مانده باقي

داری  توان مطرح كرد كه ارتباط معنا مي آمده، دست هب Fو با تأكید بر میزان  6با توجه به جدول 

عبارتي ديگر توان  شود. به مشاهده مي (α=15/1)در سطح  بین توانمندسازی با ايجاد دانش

دارد. از اين رو، جهت شناسايي و تبیین  وجود بیني ايجاد دانش از طريق توانمندسازی پیش

 ضرايب رگرسیون، ضروری است تا جدول ضرايب رگرسیون عنوان شود. 

 توانمندسازی طريق از دانش ايجاد بیني پیشضرايب رگرسیون مرتبط با   -7 جدول

 كننده بیني پیش متغیرهای متغیر مالک
 میزان

 بتا

ضريب 

 بتا
 داری معني سطح تي میزان

 شايجاد دان

 142/1 16/2 21/1 79/1 معناداری

 176/1 77/1 21/1 45/1 شايستگي

 753/1 31/1 13/1 11/1 خودمختاری

 325/1 -99/1 -12/1 34/1 تأثیرگذاری

 مشاهده( α=15/1) سطح ، دری معناداری با ايجاد دانش داری بین مؤلفه ارتباط مثبت معنا

يابد و با  ز افزايش مينی معناداری، ايجاد دانشی  ين ترتیب كه با افزايش مؤلفهه اشود. ب مي

با توجه به ضرايب رگرسیون يابد. از سوی ديگر  نیز كاهش مي كاهش آن، ايجاد دانش

توان مطرح  مي آمده، دست هزمان و همچنین ضرايب رگرسیون ب چندمتغیری با روش ورود هم

، مشاهده ری با ايجاد دانشداری بین شايستگي، خودمختاری و تأثیرگذا كرد كه ارتباط معنا

 .شود نمي

 بیني تأيید دانش از طريق توانمندسازی گرسیون چند متغیری جهت پیشر -8 جدول

 مجموع مجذورات منبع تغییرات
 ی درجه
 آزادی

 میانگین مجذورات
 میزان

F 

 سطح
 داری امعن

 38/272 4 55/1189 رگرسیون
77/2 132/1 

 25/98 94 22/9236 مانده باقي



 3131 مهر و آبان ، 52ت ورزشی شماره مطالعات مدیری                                                   332

داری  توان مطرح كرد كه ارتباط معنا مي آمده، دست هب Fو با تأكید بر میزان  8وجه به جدول با ت

، توان عبارتي ديگر شود. به مشاهده مي α=15/1در سطح  دانش تأيیدبین توانمندسازی با 

وجود دارد. از اين رو، جهت شناسايي و تبیین  بیني تأيید دانش از طريق توانمندسازی پیش

 رسیون، ضروری است تا جدول ضرايب رگرسیون عنوان شود. ضرايب رگ

 توانمندسازی طريق از دانش تأيید بیني پیشضرايب رگرسیون مرتبط با  -9 جدول

 بیني كننده پیش متغیرهای متغیر مالک
 میزان

 بتا

ضريب 

 بتا
 داری امعن سطح تي میزان

 دانشتأيید 

 118/1 41/2 32/1 26/1 معناداری

 141/1 18/2 33/1 17/1 شايستگي

 881/1 15/1 11/1 17/1 خودمختاری

 539/1 61/1 11/1 35/1 تأثیرگذاری

زمان و همچنین ضرايب رگرسیون  با توجه به ضرايب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود هم

های معناداری و داری بین مؤلفه د كه ارتباط مثبت معناتوان مطرح كر آمده، مي دست هب

ين ترتیب كه با افزايش ه ا. بشود مي مشاهده( α=15/1) سطح در، ید دانششايستگي با تأي

نیز كاهش  ها، تأيید دانشنیز افزايش و با كاهش آن دانشتأيید ی معناداری و شايستگي،  مؤلفه

 دانش، تأيید با تأثیرگذاری و خودمختاری هایمؤلفه بین داری معنا مثبت ولیکن ارتباط يابد. مي

 د.نش مشاهده

 دانش از طريق توانمندسازی ی ارائهبیني  گرسیون چند متغیری جهت پیشر -11 لجدو

 مجموع مجذورات منبع تغییرات
 ی هدرج
 آزادی

 میزان میانگین مجذورات
F 

 داری امعن سطح

 17/378 4 31/1512 رگرسیون
81/3 116/1 

 12/99 93 18/9218 مانده باقي

توان مطرح كرد كه ارتباط  مي آمده، دست هب Fن با توجه به جدول فوق و با تأكید بر میزا

، ديگر عبارتي شود. به مشاهده مي α=11/1در سطح  ی دانش ارائهداری بین توانمندسازی با  معنا

وجود دارد. از اين رو، جهت شناسايي و  ی دانش از طريق توانمندسازی ارائهبیني  توان پیش

 يب رگرسیون عنوان شود. تبیین ضرايب رگرسیون، ضروری است تا جدول ضرا
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 توانمندسازی طريق از دانش  ارائه بیني مرتبط با پیش ضرايب رگرسیون -11 جدول

 بیني كننده متغیرهای پیش متغیر مالک
میزان 
 بتا

ضريب 
 بتا

 داری امعن سطح تي میزان

 دانشارائه 

 114/1 51/2 32/1 27/1 معناداری

 154/1 95/1 31/1 99/1 شايستگي

 383/1 87/1 11/1 44/1 یخودمختار

 425/1 81/1 13/1 45/1 تأثیرگذاری

زمان و همچنین ضرايب رگرسیون  با توجه به ضرايب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود هم

ی  ارائهی معناداری با داری بین مؤلفه د كه ارتباط مثبت معناتوان مطرح كر آمده، مي دست هب

های معناداری و ين ترتیب كه با افزايش مؤلفه. به اودش مي مشاهده( α=15/1) سطح در دانش

 مثبت ارتباط ولیکن يابد. نیز كاهش مي ی دانش ارائه، دانش نیز افزايش و با كاهش آن ی ارائه

 .دشن مشاهده دانش ی ارائه با تأثیرگذاری و ، خودمختاریشايستگي هایمؤلفه بین داری امعن

 بیني توزيع دانش از طريق توانمندسازی پیشگرسیون چند متغیری جهت ر -12 جدول

 مجموع مجذورات منبع تغییرات
 ی درجه

 آزادی
 میانگین مجذورات

 میزان
F 

 سطح

 داری امعن

 15/373 4 61/1492 رگرسیون
15/4 114/1 

 75/89 94 16/8437 مانده باقي

رد كه ارتباط توان مطرح ك آمده، مي دست به Fبا توجه به جدول فوق و با تأكید بر میزان 

، عبارتي ديگر شود. به مشاهده مي α=11/1در سطح  انشتوزيع دداری بین توانمندسازی با معنا

وجود دارد. از اين رو، جهت شناسايي و  بیني توزيع دانش از طريق توانمندسازی توان پیش

 تبیین ضرايب رگرسیون، ضروری است تا جدول ضرايب رگرسیون عنوان شود. 
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 توانمندسازی طريق از دانش توزيع بیني پیشضرايب رگرسیون مرتبط با  -13 جدول

 بیني كننده متغیرهای پیش متغیر مالک
میزان 

 بتا

ضريب 

 بتا
 داری معني سطح تي میزان

 دانشتوزيع 

 111/1 61/2 32/1 21/1 معناداری

 128/1 23/2 35/1 19/1 شايستگي

 175/1 36/1 15/1 59/1 خودمختاری

 488/1 69/1 11/1 37/1 اریتأثیرگذ

زمان و همچنین ضرايب رگرسیون  با توجه به ضرايب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود هم

های معناداری و داری بین مؤلفه اد كه ارتباط مثبت معنتوان مطرح كر آمده، مي دست هب

افزايش  ين ترتیب كه باه ا. بشود مي مشاهده( α=15/1) سطح در، با توزيع دانش شايستگي

نیز  ها، توزيع دانشنیز افزايش و با كاهش آن يع دانشتوزهای معناداری و شايستگي، مؤلفه

 با تأثیرگذاری و خودمختاری هایمؤلفه بین داری امعن مثبت ارتباط ولیکن يابد. كاهش مي

 د.نش مشاهده دانش، توزيع

 ق توانمندسازیبیني كاربرد دانش از طري گرسیون چند متغیری جهت پیشر -14 جدول

 ی درجه مجموع مجذورات منبع تغییرات

 آزادی

 میزان میانگین مجذورات
F 

 سطح

 داری معني

 51/492 4 13/1971 رگرسیون
94/3 115/1 

 95/124 91 51/11245 مانده باقي

توان مطرح كرد كه ارتباط  آمده، مي دست هب Fبا توجه به جدول فوق و با تأكید بر میزان 

عبارتي ديگر  شود. به مشاهده مي α=11/1در سطح  با كاربرد دانش ین توانمندسازیداری ب امعن

وجود دارد. از اين رو، جهت شناسايي و  بیني كاربرد دانش از طريق توانمندسازی توان پیش

 تبیین ضرايب رگرسیون، ضروری است تا جدول ضرايب رگرسیون عنوان شود. 
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 توانمندسازی طريق از دانش كاربرد بیني پیش ضرايب رگرسیون مرتبط با -15 جدول

 بیني كننده متغیرهای پیش متغیر مالک
میزان 

 بتا

ضريب 

 بتا
 داری معني سطح تي میزان

 دانشكاربرد 

 129/1 21/2 31/1 37/1 معناداری

 168/1 84/1 31/1 12/1 شايستگي

 385/1 87/1 11/1 51/1 خودمختاری

 347/1 94/1 18/1 69/1 تأثیرگذاری

زمان و همچنین ضرايب رگرسیون  با توجه به ضرايب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود هم

ی معناداری با كاربرد  داری بین مؤلفه اد كه ارتباط مثبت معنتوان مطرح كر آمده، مي دست هب

ی معناداری،  ين ترتیب كه با افزايش مؤلفه. به اشود مي مشاهده( α=15/1) سطح در، دانش

 مثبت ارتباط ولیکنيابد.  نیز كاهش مي زايش و با كاهش آن، توزيع دانشنیز اف دانشتوزيع 

 نشد. مشاهده دانش كاربرد با تأثیرگذاری و خودمختاری های شايستگي،مؤلفه بین داری امعن

 بیني مديريت دانش از طريق توانمندسازی گرسیون چند متغیری جهت پیشر -16 جدول

 راتمجموع مجذو منبع تغییرات
 ی هدرج

 آزادی
 میانگین مجذورات

 میزان
F 

 سطح

 داری امعن

 98/9136 1 98/9136 رگرسیون
17/4 145/1 

 34/2164 73 8/157996 مانده باقي

توان مطرح كرد كه ارتباط  آمده، مي دست هب Fبا توجه به جدول فوق و با تأكید بر میزان 

عبارتي  شود. به مشاهده مي α=15/1ح در سط يريت دانشمدداری بین توانمندسازی با  امعن

جهت  بیني مديريت دانش از طريق توانمندسازی وجود دارد. از اين رو ، توان پیشديگر

 شناسايي و تبیین ضرايب رگرسیون، ضروری است تا جدول ضرايب رگرسیون عنوان شود. 

 

 ازیتوانمندس طريق از دانش مديريت بیني ضرايب رگرسیون مرتبط با پیش -17 جدول

 بیني كننده متغیرهای پیش متغیر مالک
میزان 
 بتا

ضريب 
 بتا

 داری امعن سطح تي میزان

 145/1 14/2 23/1 19/1 توانمندسازی دانشمديريت 
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زمان و همچنین ضرايب رگرسیون  با توجه به ضرايب رگرسیون چندمتغیری با روش ورود هم

داری بین توانمندسازی با مديريت  اه ارتباط مثبت معند كتوان مطرح كر آمده، مي دست هب

ه اين ترتیب كه با افزايش مؤلفه توانمندسازی، . بشود مي مشاهده( α=15/1) سطح در، دانش

 يابد.  نیز كاهش مي مديريت دانش نیز افزايش و با كاهش آن، مديريت دانش

 گیری  بحث و نتیجه
كردن ذهني و عاطفي كاركنان در  رقايد و ابتکاراتي مانند درگیتوانمندسازی از نظر تاريخي به ع

سازی و  های پیشنهادی كاركنان، دواير كیفیت و انواع تیم ، مديريت مشاركتي، برنامه كار

گوناگون  اشکال ،های اولیه اين عقايد و فعالیت ی هشود. هم ای مربوط مي کارات توسعهابت

اند. بسیاری از  مند بوده هآنها از درجات متفاوتي از موفقیت بهر ی هتوانمندسازی هستند و هم

مانده و  گیرد، باقي وانمندسازی به خود ميعنوان نمودهايي از اشکال مختلفي كه ت آنها به

 خواهند ماند.

عنوان محور اصلي نیروی كار عصر حاضر ياد كرد. مركز  ( از دانش به2111) بريتون ماناسکو

در اروپا متوجه شد كه در بیش  1999 ای در اواخر سال لعهوری و كیفیت آمريکا طي مطا بهره

های مدون آنها گنجانده  طور ويژه در استراتژی مديريت دانش به ، ها درصد بهترين سازمان 51از 

طوری كه در دو كشور  به. است توانمندسازی كاركنان انجام گرفتههم بر اثر  و آن است شده

نحو قابل توجهي رشد كرده و  ر بهطالعاتي در هر دو كشوصنايع ااياالت متحده آمريکا و ژاپن، 

 است. شاورزی, خدمات و غیره پیش افتادهنسبت به ساير صنايع مانند ك

های اثرات توانمندسازی بر مديريت دانش كاركنان فدراسیونبه  در تحقیق حاضر بنابراين،

 های به آزمون سؤال و با استفاده از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری، شدهپرداخته  ورزشي،

 : زير حاصل شدو نتايج آن به شرح پرداخته تحقیق 

 سطح در دانش، كاربرد و ، ارائهايجاد با معناداری ی مؤلفه بین داری معنا مثبت ارتباط

(15/1=α )كاربرد و ارائه ،ايجاد معناداری، ی مؤلفه افزايش با كه ترتیب ينه اب. شود مي مشاهده 

 از. يابد مي كاهش نیز دانش كاربرد و ارائه ايجاد،  آن، كاهش با و يابد مي افزايش نیز دانش

 ضرايب همچنین و زمان هم ورود روش با چندمتغیری رگرسیون ضرايب به توجه با ديگر سوی

 و خودمختاری شايستگي، بین داری معنا ارتباط كه دكر مطرح توان مي آمده، دست هب رگرسیون

ايج حاصل با نتايج نت (.α>15/1)شود نمي هدهمشا دانش، ، ارائه و كاربردايجاد با تأثیرگذاری

ها،  سازمان در دانش تسهیم های كننده تسهیل و ( با عنوان موانع1386) تحقیق كشاورزی

 های هزينه كاهش به مان اثرگذار است و منجر. ايجاد دانش بر روی ساز(21) دارد مغايرت
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 برداری بهره موانع برداشتن یانم از و سازماني مشکالت حل به منجر ،نتیجه در و شده سازماني

 گردد. مي

 توزيع و يیدتأ با شايستگي، معناداری و ی مؤلفه بین داری معنا مثبت ارتباط ،از سوی ديگر

معناداری و  ی مؤلفه افزايش با كه ترتیب ينبه ا. شود مي مشاهده( α=15/1) سطح در دانش

 نیز دانش توزيع و يیدتأ آن، كاهش با و يابد مي افزايش نیز دانش توزيع و يیدتأ شايستگي،

 و زمان هم ورود روش با چندمتغیری رگرسیون ضرايب به توجه با ،ديگر سوی از. يابد مي كاهش

 بین داری امعن ارتباط كه دكر مطرح توان مي آمده، دست هب رگرسیون ضرايب همچنین

  (.α>15/1)شود نمي مشاهده دانش توزيع و يیدتأ با تأثیرگذاری و خودمختاری

توان  رج از كشور، ميتحقیقات داخل و خا ی های تحقیق حاضر و پیشینه يافته ی با مقايسه

 ی همباني برنامپیرامون  (1382) شعبانيهای تحقیق حاضر با تحقیقات  كه يافته عنوان كرد

، توسعه و كاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات بر توانمندی كاركنان نظام آموزش و پرورش

های مركز آموزش  در بهبود روش( ITآی تي )كارگیری  هبررسي تأثیر ب پیرامون (1382) غفاری

 1پیرامون نقش فناوری اطالعات (1998) ونگلینسکي، مديريت دولتي و توانمندی مديران

(ICT) آموزشي مركز ملي آمارهای، آموزان مدارس كشور انگلستان بر توانمندسازی دانش 

جهت افزايش توانمندی سطح علمي  (ICT)ی اطالعات نقش فناورپیرامون  (2112)

بررسي و میزان استفاده از فناوری پیرامون  (1995) مینز و اولسون، آموزان در آمريکا دانش

بررسي وضعیت  پیرامون(، 2112) كوزما، آمريکا هو ارتباطات در مدارس اياالت متحداطالعات 

 هسال 11و  9آموزان  مديران و دانشاطات روی موجود میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتب

ن نقش تکنولوژی در فناوری پیرامو (2111كمیسیون اروپايي ) كشور، 16كالس درس در  21

استفاده از فناوری اطالعات و  پیرامون(، 1996) دارلینگ و مکلوگلین اطالعات و ارتباطات،

زاده و  ، تحقیق آصفمديرانهای آموزشي و توانمندی  پذيری نوآوری ارتباطات در تداوم

برداری از نتايج تحقیق، اكبرپور شیرازی،  دبان بهرهمديريت دانش: نرپیرامون  (1384) خواه فزون

د فرايند و مدل پايه مديريت دانش، بررسي تعامل رويه بهبو( پیرامون 1385) سوری و مهدوی

مديريت ( پیرامون 1386) ( كه پیرامون مديريت دانش، اقبال سرابي و اسماعیلي1385) خالقي

 در شركت آب و فاضالب خراسان رضوی، شفیعا، متولیان و رهنمافردای جديد  دانش، تجربه

 ريزی جامع مديريت دانش سازماني، كشاورزی هارائه مدلي كاربردی در برنام( پیرامون 1386)

 پور نادعليها، ساعدی و  های تسهیم دانش در سازمان ندهكن موانع و تسهیلون پیرام (1386)

                                                             

1 . Information and communications technology (ICT) 
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خودرو بر مبنای يادگیری و نگاه منبع  سازی مديريت دانش در ايران مدل پیاده( پیرامون 1387)

نقش مديريت دانش ( پیرامون 1387) به شركت در بستر فناوری اطالعات، تقیبي و آقائي محور

ات برد مديريت دانش در مديريت عمومي، بكار( پیرامون 2111های مجازی، ويج ) در سازمان

ثیر متقابل فناوری، فنون و انسان، كان، ها: بررسي تأ مديريت دانش در سازمان( پیرامون 2111)

پیرامون  (1385) ، فالحتيشناختي مديريت دانش ( پیرامون روش2116) هايم راگزدل و اپن

ناسان بررسي رابطه بین عوامل روانشناختي توانمند سازی وكار آفريني سازماني فالحتي كارش

رابطه بین  بررسي( پیرامون 1386) ، عجمهای دولتي شهر تهران ات تربیت بدني دانشگاهادار

، كنان اداره كل استان خراسان رضویآفريني سازماني كارعوامل روانشناختي توانمندسازی و كار

های  رای توسعه مديريت دانش در سازمانارائه مدلي ب( پیرامون 1387) رياضي مقدم وستوده

( پیرامون 1387) ثر از فناوری اطالعات و ارتباطات، رسائیانرويکرد استفاده مؤتحقیقاتي با 

، گاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالبررسي تأثیر مديريت دانش در عملکرد مديران در دانش

های شخصیتي و  ( پیرامون ارتباط بین توانمندسازی، ويژگي2115) يچلسچنگر ومنوج لو

 سازی را درتوان توانمند مي ،های شغلي ( پیرامون ارائه آموزش2119) رضايت شغلي، اسپیلیتیز

های شغلي و توانمندسازی شغلي، توانمندسازی  از طريق آموزش مهارت شغل ايجاد كرد؛

 اسوی خود مديريتي از مديريت دانش، بجانيفر( پیرامون 2119) روانشناختي، كريکمن و روزن

( 2111) ی يادگیرنده، تبريزی، فونگ و ابراهیميهايت دانش در سازمانمدير( پیرامون 1388)

، های دولتي مالزیجمالي به سازمانگیری مديريت دانش: نگاهي امعیاری برای اندازهپیرامون 

ندسازی بر مديريت دانش اشاره هماهنگ است؛ زيرا در تمام تحقیقات فوق نیز به اثر توانم

 .(21-36) است شده
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