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زمینه و هدف :در عصر دانش و تغییرات روزافزون و پرشتاب محیطی ،سازمانها ناگزیر از جذبب و تسسذ
منابع انسانی دانش محسر هستند .سازمانهای دفاعی کشسر نیز برای حفظ و تسس قدرت بازدارندگی خسد باید
در جهت بالندگی منابع انسانی تالش نمایند .هدف این پژوهش تسس اب اد بالندگی منابع انسذانی دانشذی در
مراکز مطال اتی و تحقیقاتی آجا مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش است.
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 51تن از آنان با منطق اشباع نظری و روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند .در ایذن پذژوهش از ابذزار
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مقدمه
با افزایش نیاز ب کارکنان دانشی ک از تغییرات گسترده در حسزههای اقتصادی ،اجتمذاعی و
فناوران و گبر از عصر صن تی ب عصر اطالعات نشئت میگیرد« ،جنگ برای اسذت داد» بذ
مسضسعی حیاتی تبدیل شده است (هاتِم .)1252 ،1ب باور صاحبنظذران و مذدیران اجرایذی،
کارکنان و باألخص کارکنان دانشی ب بخشی از مزیت رقابتی پایدار تبدیل شدهاند و این امذر
از جهتگیری جدید ب سمت عصر فناوری ناشی میشسد ک بر داراییهای نذاملمس ،،نظیذر
سرمای ی فکری و انسانی تأکید دارد و ب نسب ی خسد مسرد حمایت نگرش مبتنذی بذر منذابع
است (بارنی و کالرک.)1221 ،3
سرمای انسانی ،مهم ترین و با ارزش ترین سرمای هر جام ای شذناخت مذی شذسد.
همین امر باعث شده است تا جسامع انسانی روز ب روز تسج بیشذتر ی بذ ایذن سذرمای
راهبردی ک رده و از اثرات آن بهره مند شسند؛ اما این سرمای راهبذردی زمذانی بیشذترین
ارزش افزوده را برای جسامع ایجاد خساهد کرد ک مسیر تسس آن مشخص شسد .دانش،
مهارت و تسانایی سرمای انسانی ،نشان دهنده یذ منبذع اصذلی مزیذت رقذابتی بذرای
سازمان ها در س راسر جهان است ( کسلینگز و مالهی 1221 ،4ب نقذل از مذایسرا شذیهان،1
 .) 1255با این حال ،بسیاری از سازمان ها تالششان را تنها در جهت جبب کارکنذان بذ
کار می گیرند و زمان کمی را صرف حفظ و بالندگی آن ها صذرف مذی کننذد (آنذاکی و
همکاران.)1254 ،6
یادگیری و بالندگی ،کارکنان را برای مسفقیتهای حال و آتی آماده میکند؛ با این کذار،
سازمان در مزیت رقابتی قرار میگیرد ،کارایی عملیاتیاش ارتقاء مییابذد و کارکنذانش حفذظ
میشسند .طبق استدالل استسارت و ریگ ،)1252( 1چنانچ بالنذدگی بذا هذدف پشذتیبانی از
اهداف راهبردی سازمان انجام پبیرد ،ب مزیت رقابتی سازمان میانجامد و نقشی راهبردی در
بالندگی منابع انسانی ایفا میکند (میکاک و ایکسمسل.)1251 ،8
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صاحبنظران و تئسریپردازان این حسزه ابزارها و ساز و کارهایی را بذرای بالنذدگی ایذن
داراییهای نامشهسد ارائ کردهاند .یکی از ایذن سذاز و کارهذا مذدیریت دانذش اسذت .آنهذا
مدیریت دانش را یکی از رویکردها و سازوکارهای قدرتمند در تسس داراییهذای نامشذهسد و
ب تبع آن خلق مزیت رقابتی در سازمانها میدانند (اسذنندر1226 ،5؛ گرنذت)5314 ،؛ امذا بذا
اینک رابط تئسری این دو مفهسم بدیهی ب نظر میرسد اما پژوهشهای اندکی ب بررسذی
این رابط پرداخت اند (شی و همکاران1252 ،1؛ سرنکس.)1252 ،3
مراکز تحقیقاتی و مطال اتی ارتش جمهسری اسالمی ایذران نقشذی بسذیار مهذم و
منحصرب فرد در تحقق اهداف دفاعی-نظامی  ،حفذظ و ارتقذاء تذسان رزمذی و در نتیجذ
امنیت ملی کشسر دارند .دانش ،تخصص و مهذارت نیذروی انسذانی مراکذز تحقیقذاتی و
مطال اتی ب صسرت مستقیم بر عملکرد سازمانی و تحقق اهداف عملیاتی ارتش جمهسری
اسالمی ایران و ب صسرت غیرمستقیم بر امنیت اقتصادی و سیاسی کشسر تأثیر دارند .بر
اسا ،تأکیدات مقام م ظم رهبری ( مدظلذ ) و پیشذرفت و ارتقذای نظذامی و امنیتذی و
تهدیدات روز افزون منطق ای ،کسب ،تسلید دانش و فناوری و حرکت در لب علسم نظامی
مأمسریت اصلی این مراکز است .تحقق این مأمسریت با سطح کفایت و شایستگی منذابع
انسانی دانشی این سازمان ها ارتباط تنگاتنگی دارد .از این رو شناخت الگسیی ک بالندگی
منابع انسانی دانشی را در کانسن تسج قرار دهد ،همساره از چالش های عمده مراکز علمی
نیروهای مسلح بسده است.
دسترسی ب دانش سذازمانی نقذش مهمذی در تسسذ و بالنذدگی نیذروی انسذانی دارد
(خلیلنژاد و مهری)5311 ،؛ اما اغلب این دسترسی ب آسانی اتفاق نمذیافتذد و مسذتلزم بذ
کارگیری نظامهای مدیریتی ب ویژه نظام مدیریت دانش اسذت .در شذرایطی کذ دانذش بذ
عنسان ابزار قدرت از سسی افراد تلقی میشسد ،احتکار دانش از سسی آنها بسیار محتمل است
و این مسئل پیامدهای منفی زیادی برای سازمان در پی خساهد داشت .از این رو استقرار نظام
مدیریت دانش میتساند بستر مناسبی برای انتقال و تسهیم دانذش ایجذاد کذرده و از احتکذار
دانش جلسگیری کند.
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ب دلیل ضرورت انتقال دانش از کارکنان با تجرب ب کارکنان جذسان ،کذاهش مخذاطرات
ناشی از بازنشستگی کارکنان دانشی ،زمانبر و هزین بذر بذسدن تربیذت نیذروی انسذانی دانذش
محسر ،عدم امکان تقلید یا تکثیر تسانمندی نیروی انسانی ،آثار مخرب خطاهای انسانی ناشذی از
برنام های آمسزش و بهسازی نامناسب از ی سس و ضرورت ایجاد و تسس فرهنذگ یذادگیری
مستمر از سسی دیگر ،ب نظر میرسد انجام پژوهش در حسزه بالنذدگی و تسسذ منذابع انسذانی
دانشی با رویکردی متفاوت از گبشت و بر اسا ،رویکرد مدیریت دانش ضروری اسذت .از ایذن
رو سؤال اصلی تحقیق چنین مطرح میشسد ک تسس اب اد بالندگی منابع انسانی دانشی مراکذز
تحقیقاتی و مطال اتی آجا با رویکرد نظام مدیریت دانش چگسن است؟
پیشینۀ پژوهش

بالندگی منابع انسانی
بالندگی منابع انسانی در سطح سازمانی ابتدا در سال  5161تسسط لئسنارد نذادلر مطذرح شذد.
وی بالندگی منابع انسانی را تالش برنام ریزی شده سازمانها برای تسهیل یادگیری و کسب
شایستگیهای مرتبط با شغل بیان میکند (ب نقل از نس .)1228 ،1بالندگی کارکنان ن تنها بر
کسب دانش ،مهارت و ایجاد تسانایی بلک با آشناسذازی کارکنذان بذا تغییذرات ،ف الیذتهذا و
تصمیمگیریهای مهم سازمانی ارتباط دارد .بالندگی منابع انسانی اغلذب در مطال ذات انجذام
شده (آرمسترانگ )1225 ،دارای س بُ د است :بالندگی فردی؛ ک ب ارتقا و تسسذ دانذش و
مهارتهای جدید یا بهبسد رفتارهایی اشاره دارد ک همگی ب ارتقای عملکرد مرتبط با شذغل
فرد منتج میشسند ،بالندگی حرف ای یا شغلی؛ ک در برگیرنده ف الیتهای فذردی و سذازمانی
است و بالندگی سازمانی؛ ک ب تدوین راه حلهای سازمانی جدیذد و خالقانذ بذرای مسذائل
عملکردی اشاره دارد .الگسهای بالندگی منابع انسانی نشان مذیدهذد کذ سذرمای گذباری در
کارکنان ب افزایش ت هد سازمانی ،رضایت شغلی ،کاهش تمایل ب ترک سازمان و در نهایذت
ب بهبسد عملکرد باالتر فردی و سازمانی منجر میشسد (قرون و همکاران.)5311 ،
پ یدایش بالندگی منابع انسانی را می تسان ی چرخش از دیدگاه سنتی بذ دیذدگاه
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راهبردی دانست (لی و گسندرسسن .) 1258 ،5در نگرش نسین ،منابع انسانی ب عنسان یکی
از منابع حیاتی سازمان شناخت می شسد ک دستیابی ب قابلیت ها و تسانمندی هذای مذسرد
نیاز سازمان می تساند ب خلق مزیت رقابتی و دستیابی ب اهذداف راهبذردی کمذ کنذد
(مسهاجان .) 1258 ،1نادلر ب عنسان پیشگام نظری های تسس منابع انسانی ،تسس منابع
انسانی را تجرب یادگیری سازمان یافت ای ت ریف کرد ک ب وسیل کارفرمایان در یذ
دوره زمانی خاص ب منظسر بهبسد عملکرد و رشد فردی ارائذ مذیشذسد (نذادلر و نذادلر،
 .) 5181بالندگی منابع انسانی فرایند نظام منذد و بلندمذدتی اسذت کذ هذدف نهذایی آن
افزایش سطح آگاهی و بینش کارکنان ،تقسیت مهارت ها و بهین سازی آمسزش هذا بذرای
باال بردن سطح عملکرد کارکنان ،بهبسد کارایی و اثربخشی منابع انسانی و بالف ل شذدن
است دادها و تسانمندی های بالقسه کارمندان است (لینهام و کانینگهام ،1224 ،سسانسسن و
هلتسن  1225ب نقل از محمدی و همکاران .) 5313 ،در ت ریفی جذامع ،بالنذدگی منذابع
انسانی را می تسان فرآیند تسس و برانگیختن تخصص های انسانی از طریذق آمذسزش و
تسس در راستای عملکرد بهین ت ریف کرد .همچنین بالندگی منابع انسانی را میتذسان
فرایند یا ف الیتی کستاه مدت یا بلندمدت ب منظسر تسس دانذش ،تخصذص بهذره وری و
رضایت کاری در سطسح مختلف فردی و سازمانی نامید (م لین .)1225 ،تسس منذابع
انسانی شامل طر احی و ارائ آمسزش ،3پرورش 4و تسس  1برای بهبسد اثربخشی سذازمانی
است (وودوی و باتستا.)1221 ،6
هدف از تسس منابع انسانی را در دو ب د ایجاد و تسس مدیریت منابع انسانی و کسذب
ابزارهای الزم برای پدید آوردن محیطی مناسب برای ظهسر انسذانی تسسذ یافتذ سذازمانی
میتسان خالص کرد .اهذداف عمذده تسسذ منذابع انسذانی سذازمان عبذارتانذد از (ورنذر و
دسیمسن :)1255 ،1
 oمشاهده مستمر و پیگیر وض یت و روند ف الیت نیروی انسانی و سنجش تأثیر تغییذرات
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این روند در اثر عسامل خارجی و داخلی سازمان
 oارزیابی نیازمندیهای ستادی و هزین های تسس و اجذرای راهبردهذای جدیذد تسسذ
منابع انسانی سازمان در زمان برنام ریزی راهبردی سازمان
 oتهی و تسس برنام راهبردی نیروی انسانی سازمان بر مبنذای برنامذ راهبذردی کذل
سازمان ب منظسر آماده کردن سازمان برای آینده.
تسس منابع انسانی ،مانند سایر حسزههای مدیریتی ،پارادایمهای پژوهشذی و کذاربردی
مت ددی دارد .هر ی از این پارادایمها ،دیدگاهی متفاوت ب تسسذ منذابع انسذانی دارنذد و
اهداف ،ارزشها و رهنمسدهای خاص خسد را ارائ میدهند .میتسان دو پارادایم کلی را بذرای
تسس منابع انسانی تصسر کرد (سسانسسن 5و هالتسن:)518 :1225 ،1
 .5پارادایم یادگیری :در این پارادایم ،پژوهشها بیشذتر در حذسزه طراحذی برنامذ هذای آمسزشذی،
یادگیری و سازمانهای یادگیرنده با هدف ارتقذاء یذادگیری فذردی و ارتقذاء عملکذرد فذردی و
سازمانی از طریق یادگیری صسرت میگیرد .همچنین ب طسر م مذسل عسامذل و دسذتگاههذای
سازمانی حمایت کننده از یادگیری ب عنسان عسامل مداخل گر در نظر گرفت میشسند.
 .1پارادایم عملکرد :پذژوهش در ایذن پذارادایم ،بیشذتر بذر حذسزههذای بهبذسد عملکذرد و
فناوریهای مربسط ب عملکرد انسانی تمرکز دارد .مهمترین اهداف و نتایج مسرد انتظار
از پژوهشها در این پارادایم ،ارتقای عملکرد فذردی و سذازمانی اسذت و سیسذتمهذای
بهبسد عملکرد فردی و سازمانی غیر مرتبط با یادگیری ب عنسان عسامل مداخل گذر بذ
شمار میرود (بیگی و قلی پسر.)5311 ،
برای تحقق تسس منابع انسانی ،روشهای مت ددی در قالذب ف الیذتهذای تسسذ ای
وجسد دارد .ب اعتقاد اتسود )1221( 3روش اثربخشتری در مقایس با بقی روشها وجسد ندارد.
با این حذال ،ف الیذتهذای تسسذ ای شذامل آمذسزش ضذمن خذدمت ،دورههذای آمسزشذی،
خسدآمسزی ،مربیگری ،شرکت در کنفران  ،چرخش شغلی ،عضسیت در مؤسسات حرفذ ای و
انتساب مسقت هستند (آگسئینز.)511:1221 ،4
کاچینگ ( )5111چارچسب های نظری بالندگی منابع انسانی را بر اسا ،کذانسن تمرکذز
1. Swanson
2. Holton
3. Atwood
4. Aguinis
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محسری ف الیت تسس ای آنها در س دیدگاه ،فرد محذسر ،5تسلیذد محذسر 1و مسذئل گشذایی
اصسلی (مبتنی بر اصسل اخالقی) 3طبق بندی مذیکنذد .هذر یذ از ایذن مکاتذب فکذری در
سنت های فلسفی مختلفی ریش داشت و دارای پیش فرض های متفاوتی درباره ماهیت انسان
و ماهیت سازمانها و جام هستند (کاچینگ.)5111 ،
دیدگاه فرد محور :مفهسم تسس فرد محسر در تسسذ منذابع انسذانی ریشذ در سذنتهذای
فلسفی آرمان گرایی (ایدئالیسم) ،4انسان گرایی 1و رمانتیسم (مکتب هنری رمانتی ) 6بر می گذردد.
این دیدگاه ب دنبال کشف و آشکار کردن کیفیتهای ذاتی ،خیر فطری 1و سالمت درونی 8انسذان
و جستجسی رضایت 1و م نای شخصی است .تسس مسفق در این دیدگاه ب م نای تبذدیل شذدن
فرد ب هر آنچ ک می تساند بشسد ،است .افراد در این مفهسم ،ف ذال ،عقالیذی ،خسدآگذاه و پیچیذده
هستند؛ آن ها از آزادی و کرامت برخسردارند؛ و مسئسلیت یافتن م نای زندگی شان را بر عهده دارنذد.
در این چارچسب مفهسمی ،این پیش فرض وجسد دارد ک افراد ب سمت وسسی ارزش های مثبذت و
تأکید شدید بر حاالت و احساسات درونی تمایل دارند .در قلمرو سازمانی ،ایده تسس فرد محسر بذ
تمایل ایجاد نسعی محیط پرورشی و مراقبت گسن تبدیل میشسد ک در آنجا کارکنان میتساننذد در
پرتس قابلیتها و مهارتهای ذاتی خسدشکسفا شسند .سازمانها وقتی ب شکل بهینذ عمذل خساهنذد
کرد ک مسانع خسد تسس ای حبف و محیطذی گشذسده و قابذل اعتمذاد کذ در آن خالقیذت افذراد
میتساند ظهسر و بروز کند ،ایجاد شسد (برگر و الکمن.)5166 ،52
دیدگاه تولید محور :درحالی ک دیدگاه تسس فرد محسر بر نیازها و اهذداف فذردی
تأکید می کند ،دیدگاه تسلید محسر  ،افزایش ظرفیت تسلیدی ی فرد را هدف تسس قذرار
می دهد .در این دیدگاه ،نقش تسس منابع انسانی انتقذال دانذش ،مهذارت هذا و قذسانین
رفتاری و اجتماعی سازمان است .تسس مسفق ب م نای بذ دسذت آوردن مهذارت هذای
دانش ،تسانایی ها ،نگرش ها و ارزش های پیش نیاز ب منظذسر تسانمنذد شذدن در واکذنش

1. Person-Centered View
2. Production-Centered View
3. Principled Problem-Solving
4. Idealism
5. Humanism
6. Romanticism
7. Inner Good
8. Inborn Health
9. Fulfillment
10. Berger and Luckman
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مطلسب ب تقاضاهای بیرونی است .این چارچسب ب شدت ب نظری نقش وابسذت اسذت
( استریکر و استاتام )5181 ،5؛ در این چارچسب ،تسسذ بذر حسذب درجذ تناسذب میذان
رفتارهای قابل مشاهده و قابل اندازه گیری با انتظارات نقش ارزشیابی می شسد ،در حذالی
ک در دیدگاه فرد محسر این ارزشیابی بر حسب احساسذات ،تفکذرات ،یذا وضذ یت هذای
درونی انجام می شسد (کاچینگ.)5111 ،
دیدگاه مسئله گشایی اصولی :در حالی ک دیدگاه تسس فذرد محذسر بذر شذکسفایی
پتانسیل ها و الگسهای نهفت و ذاتی (فطری) متمرکز است و دیدگاه تسلید محسر ب تطبیذق
افراد با تقاضاهای محیط بیرونی تأکید می کند .این دیذدگاه پیچیذده تذرین حالذت و شذاید
دشسارترین آن ها از نظر اجرا باشد .بر مبنای ایدئسلسژی آمسزشی ترقی خساهان  ،تسسذ بذ
عنسان نسعی تغییر ف ال در الگسهای تفکر ک از قبل مسق یتهای حل مسذئل تجربذی بذ
ارمغان می آید ،ت ریف میشذسد (کذالبرگ و مذایر .)411 :5111 ،در ایذن رویکذرد ،اهذداف
تسس  ،پرورش تسانایی کار کردن بهین از طریق تفکر انتقادی و حل مسئل و همین طذسر
پرورش تسانایی برای یکنارچگی و تلفیق تقاضاهای درونی و بیرونی است (اصغری صارم و
همکاران .)5316 ،نقط قست اصلی این رویکرد تسس منذابع انسذانی ،جام یذت و ماهیذت
نظاممند آن است .این دیدگاه ن سعی گرایش ارزشی است ک میان اهداف اجتماعی و اهداف
اقتصادی ت ادل برقرار میکند (جلرمن ،فرانکل والدنسسن.)5112 ،1
منابع انسانی دانشی
واژه منابع انسانی دانشی نخستین بار در سال  5111تسسط دراکر ب کار رفت (آرتسر.)1228 ،3
منظسر وی از ب کار بردن این واژه اشاره ب طبق خاصی از کارکنان بسد ک ب تسلید کذاال بذا
بهره گیری از دست خسد مشغسل نیستند بلک با استفاده از نیروی تفکر خسیش ب خلق ایدهها
میپردازند (سیتزر .)1228 ،4با وجسد اینک این کارکنان بذ کارکنذان اصذلی سذازمان تبذدیل
شدهاند اما دانش بسیار اندکی در مذسرد مذدیریت آنذان در دسذتر ،اسذت (ویکرامسذینگ و

1. Stryker and Statham
2. Gellerman, Frankle and Ladenson
3. Arthur
4. Switzer
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گینزبرگ .)1225 ،5واژه منابع انسانی دانشی باید با ترکیبی از ویژگیهای درونذی کارکنذان و
شماری از عسامل مربسط ب زمین کار ب عنسان ویژگیهذای بیرونذی ت ریذف شذسد (پذاتسن،1
 .)1221لی و لن )1253( 3منابع انسانی دانشی را ب عنسان کارکنذانی تسصذیف مذیکننذد کذ
تسانایی درگیر شدن در فرایندهای کاری دانشی ،تسلید و ب کارگیری دانش ،نسآوری و خالقیت
در فرایندهای دانشی را دارا هستند .کار آنان انتقال سرمای دانشی ب درون سازمانها است و
اعمال کنترل بر فرایندهای کاری این دست از کارکنان و همچنین سنجش خروجیهای آنان
امری بسیار دشسار است .کارکنذان دانشذی از آمذسزش ،تحصذیالت و تجربذ کذاری بذاالیی
برخسردارند و ب خلق ،تسزیع ،اداره و ب کارگیری دانش مشذغسل هسذتند و از ایذن طریذق بذ
ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی برای سازمان میپردازند (قربانیزاده ،خیراندیش و عذدنان
راد.)5316 ،
برتری رو ب رشد منابع انسانی دانشی در سازمان های عصر اطالعات باعذث شذده
است تا تحقیقات بسیاری پیرامسن نقش آنان و ف الیت هایشان صسرت پبیرد؛ اما با وجسد
چنین تسجهاتی ،هنسز ابهاماتی در مسرد روابط میان کارکنان دانشی و مذدیریت سذازمان
وجسد دارد .ریشة این مسئل را می تسان تا حدی ب این فرضی نسبت داد ک پیشروی از
کار یدی و مدرن ب سمت کار دانشی و پست مدرن ،مسیری خطی را می پیماید .چنذین
فرضی برای پژوهشگرانی ک می کسشند مدل ها و تئسری های پیشین مدیریت را بشناسند،
محدودیت هایی ایجاد می کند (میشل و میچام .) 1255 ،4از دیدگاه دراکر ،بهره وری منابع
انسانی دانشی بزرگ ترین چالش مدیریتی قذرن بیسذت و یکذم در کشذسرهای پیشذرفت
خساهد بسد .دراکر بر شش مسرد از مهم ترین عسامل مؤثر بر بهذره وری کارکنذان دانشذی
شامل شغل ،استقالل ،نسآوری مداوم ،یادگیری و یاددهی مداوم ،کیفیت کذار تأکیذد دارد
(ب نقل از هسانگ و وو.)1252،1
مدیریت دانش و بالندگی منابع انسانی دانشی
مدیریت دانش واژهای گسترده است ک هر تالش هدفمندی برای مدیریت دانذش کارکنذان

1. Wickramasingh and Ginzberg
2. Paton
3. Lei and Lan
4. Mitchell and Meacheam
5. Hunag and Wu
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سازمان را در بر میگیرد و از طریق طیف گسذتردهای از روشهذا انجذام مذیشذسد؛ از جملذ
روشهذای مسذذتقیمی ماننذد اسذذتفاده از فنذاوریهذذای اطالعذاتی و ارتبذذاطی یذا روشهذذای
غیرمستقیمی مانند مدیریت فرایندهای اجتماعی ،سازماندهی سازمان با روشهذای ویذژه ،یذا
ترویج فرهنگی خاص (در سازمان) یا اقدامات مدیریت افراد (هیسلسپ ،بسسا و هلمز.)1258 ،5
مدیریت دانش استراتژی مستمری برای انتقال دانش صحیح ب افراد در زمان مناسب است تا
اطالعات را ب گسن ای تسهیم کنند و ب کارگیرنذد کذ عملکذرد سذازمانی بهبذسد یابذد (اُدل و
همکاران .)5118 ،مدیریت دانش فرایندی سذازمانی و سیسذتمی بذرای کسذب ،سذازماندهی،
نگهداری ،کاربرد ،تسزیع و خلق دوباره دانش صریح و ضمنی کارکنان برای افزایش عملکذرد
سازمان و ارزش آفرینی است (علسی و لیدنر.)1222 ،
در مسرد رویکردهای مدیریت دانذش تقسذیمبنذدیهذای متفذاوتی وجذسد دارد .مطال ذ
مدیریت دانش در تحقیق حاضر منطبق با رویکردهای مایر و رمس )1223( 1،است .آنها دو
رویکرد انسان محسر و فناوری محسر را مطرح کردند .رویکرد انسذان محذسر3؛ بذر جنبذ هذای
فرهنگی تأکید میشسد ک در آن مدیریت دانش شامل متدولسژی کسب ،تسهیم و نگذ داری
دانش است .این رویکرد ،بر کارکنان دانشی 4و بر مدیریت انتزاعی دانش یا اطالعذات تمرکذز
دارد .رویکرد متمرکز بر رفتار انسانی 1با پیش زمین روانشناسی ،مدیریت آمسزشی ،تسسذ ی
نیروی انسانی و تسس سازمانی ،ب دانش ب عنسان ی مفهسم اولیذ نگذاه مذیکنذد کذ از
مهارتهای افراد ،تخصص هذا و فراینذدهای مذرتبط بذ آن و از ابزارهذایی چذسن یذادگیری
گروهی ،جلسات گروهی و غیره کم میگیرد.
رویکرد مبتنی بر فناوری6؛ بر اسا ،این رویکرد ،مدیریت دانش مفهذسم تسسذ یافتذ
سیستمهای مدیریت اطالعات است و در مقابل رویکرد قبل بر مدیریت انتزاعی اطالعذات و
دانش و ارتباطات داخلی بین منابع اطالعاتی تأکید دارد.
ارزش افزوده دانش کارکنان ،ارزش محصسالت را ارتقا مذیدهذد و در نتیجذ مذدیریت
دانش ،منابع انسانی مسجذب کسذب مزیذت رقذابتی مذیشذسند (بیراسذنسا و رانگکذار.)1252 ،

1. Hislop, Bosua & Helms
2. Maier and Remus
3. Human- Oriented
4. Knowledge Workers
5. Human Behaviour Oriented
6. Technolgical- Orientecd
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سازمانها تالش میکنند کارکنان خسد را از مزایای ب کارگیری برنام هذای مذدیریت دانذش
برای کارکنان و عملکرد سازمانی آگاه کنند .بدیهی است گامهایی ک برای کسب مسفقیت در
حسزه مدیریت دانش برداشت میشسند ،بر سرمای انسذانی کارکنذان تذأثیراتی دارنذد .دیذدگاه
قابلیتهای سازمانی بیان میکند قابلیتهای سازمان یا ترکیبذی از سذاخت دانشذی (عذساملی
مانند فناوری پیشرفت  ،ساختار سازمانی و فرهنذگ سذازمانی) و فراینذدهای مذدیریت دانذش،
مسفقیت و اثربخشی مدیریت دانش را ت یین میکنند (گسلد و همکاران .)1225 ،دانشی ک ب
کارکنان منتقل میشسد ،سذرمای انسذانی را تسسذ مذیدهذد .کذاربرد دانذش از راه تشذسیق
مهارتهای خالقان و نسآوران  ،سرمای انسانی کارکنان را تقسیت میکند (کازمساپ.)1251،5
ب طسر کلی سازمانها پیسست تالش میکنند تا سرمای انسانی کارکنان خذسد را از راه
سیستمهای منابع انسانی بهبسد بخشند تا عملکرد خسد را ارتقا دهند .در زمین مدیریت دانش،
تمرکز سازمانها بر خلق دانش سازمانی قرار دارد ک بدینوسیل بتسانند ب کذارایی عملیذاتی
باالیی دست یابند ،محصسالتی نسآوران تسلید کننذد و خذدمترسذانی بذ مشذتریان را بهبذسد
بخشند .هر چند اب اد سرمای انسانی و مدیریت دانش ب خسبی شناخت شذدهانذد ،ارتبذاط بذین
آنها هنسز ب خسبی تشریح نشده است؛ اما ب طسر کلی میتسان گفت یکی از اهداف مدیریت
دانش پرورش دانش افرادی است ک جزئی از سرمای انسانی بذ شذمار مذیرونذد .از طذرف
دیگر ،ب نظر میرسد تسس سرمای های انسانی سازمان بتسانذد اقذدامات و اهذداف مذدیریت
دانش را در سازمان تسهیل کند (کلمبس-پاالسیس 1،و همکاران.)1258،
پیشینۀ تجربی
اگر چ بالندگی و تسس منابع انسانی ب لحاظ مفهسمی ،مفهسم جدیدی نیست ،اما پژوهش دربذاره آن
ب ویژه با رویکرد مدیریت دانش و در خصسص کارکنذان دانشذی محذدود اسذت .نذامی و همکذارانش
( )5316در مطال ای با عنسان «مدلیابی ساختاری تأثیر عسامل سازمانی بر تسسذ منذابع انسذانی بذا
نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگسی انتقال آمسزش» در دانشگاههای آزاد اسذالمی هرمزگذان
با شیسه م ادالت ساختاری نشان دادند ک عسامل سازمانی بر فرایند مدیریت دانذش تذأثیر مسذتقیم و
م ناداری دارد .همچنین انتقال دانش و فرآیند مدیریت دانش بر تسس منابع انسذانی تذأثیر مسذتقیم و

1. Kasemsap
2. Colomo-Palacios
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م ناداری دارند و فرایند مدیریت دانش از طریذق سیسذتم انتقذال آمذسزش بذر تسسذ منذابع انسذانی
کارکنان تأثیر غیر مستقیم دارد .ب عالوه عسامل سازمانی از طریق فرآینذد مذدیریت دانذش و الگذسی
انتقال آمسزش بر تسس منابع انسانی تأثیر غیر مستقیم دارد .در پژوهش خلیلنذژاد و مهذری (،)5311
با عنسان «نقش مدیریت دانش در تسس منابع انسانی» مشخص شد ک مذدیریت دانذش در تسسذ
منابع انسانی نقش م ناداری را ایفا میکند .همچنین ،شناسایی ،کسذب ،تسسذ و تسذهیم دانذش بذر
تسس دانشی ،نگرشی ،رفتاری و مهارتی سرمای انسانی مؤثر بسدنذد .در نتیجذ یکذی از نتذایج مذسرد
انتظار از تسس نظام مدیریت دانش میتساند تسس سرمای انسانی باشد .محب زادگذان و همکذارانش
( )5311پژوهشی با عنسان «تدوین الگسیی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکذرد نظریذ داده
بنیاد» انجام دادند .در این مطال کیفی س ب د بالندگی ب عنسان ی فرد ،بالنذدگی بذ عنذسان یذ
متخصص و بالندگی ب عنسان ی مدر ،برای بالندگی اعضای هیئت علمذی دانشذگاههذای تهذران
شناسایی شدند .هماینی دمیرچی و همکارانش ( )5311در پژوهشذی بذ مقایسذ وضذ یت مسجذسد و
مطلسب بالندگی اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاههای نظامی کشسر بر اسا ،چهار ب د سذازمانی،
حرف ای ،آمسزشی و فردی پرداختند .نتایج این تحقیق بر وجذسد شذکاف بذین وضذع مسجذسد و وضذع
مطلسب بالندگی اعضای هیئت علمی در هذر چهذار ب ذد فذسق داللذت داشذت .قرونذ و همکذارانش
( )5313عسامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران را در دو دست عسامل شخصذی و
محیطی طبق بندی کرد.
5
کیانتس ،سائز ،آرامبرو ( ،)1251در پژوهشی با عنسان «مدیریت منابع انسذانی مبتنذی بذر
دانش و سرمای های فکذری و نذسآوری» در بذین  582شذرکت اسذنانیایی نشذان دادنذد کذ
سرمای های انسانی دانشمحسر بر نسآوری سازمانی از طریق باال بردن سرمای های سذاختاری
و ارتباطی تأثیر میگبارد .نتایج مطال گری و چن ،)1251( 1با عنذسان «مذدیریت دانذش و
تجرب حرف ای :پسیایی ناخسشایند بین دانش ضمنی و عملکرد در سازمانها» حاکی از آن بسد
ک انتقال دانش ضمنی ب تسس سرمای انسانی سازمان منجر میشذسد و ایذن دانذش فنذی
کارکنان برای عملکرد سازمانی و اعتبار سنجی ارزش مصرف دانش بذرای اهذداف مذدیریت
دانش بسیار حیاتی است .گانسسن و همکاران )1255( 3نیز در پژوهشی مروری خسد با عنذسان

1. Kianto, Saenz & Aramburu
2. Garrick & Chan
3. Ganesun & et al.
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«مدیریت دانش برای تسس سیستمهای مدیریت منابع انسانی» دریافتند ک مدیریت دانذش
امکان شناخت ،مستندسازی و تسزیع دانش را با هدف بهبسد عملکرد فراهم مذیکنذد و نقذش
ویژهای در تحلیل نیازهای آمسزشی ،برنام ریذزی آمسزشذی و کسذب نتذایج اسذتراتژی دارد.
مدیریت دانش برای نقشهای تسهیلگری ،ب کارگماری منابع انسذانی متخصذص و واکذنش
5
سریع مدیران ،ظرفیتهایی برای نقشآفرینی فراهم مذیکنذد .پذژوهش چذن و همکذارانش
( ،)1255در بین کارکنان بخش پژوهش و تسس شرکتهای کرهای نشذان داد کذ تسذهیم
دانش تأثیر مثبت و م ناداری بر تسس منابع انسانی و بهبسد عملکرد سازمانی دارد.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر نسع استفاده کاربردی است و از نظر هدف ،تسصیفی و از نظر رویکرد پژوهشذی،
تحقیقی کیفی مبتنی بر روش تحلیل محتسا است .جام ذ آمذاری تحقیذق شذامل خبرگذان علمذی و
اجرایی مراکز مطال اتی و تحقیقاتی آجا (فرماندهان ،مدیران و اعضای هیئت علمی با حداقل  51سذال
سابق کاری و حداقل رتب خبره علمی) بسد .حجم نمسن آماری بر مبنذای منطذق اشذباع نظذری (51
مصاحب ) ت یین شد و برای نمسن گیری نیز از روش قضاوتی هدفمند اسذتفاده شذد .بذرای گذردآوری
دادهها از دو روش کتابخان ای و میدانی استفاده شد .برای گردآوری دادههذا در مرحلذ تذدوین مبذانی
نظری از مطال ات کتابخان ای ،شامل جستوجس در اینترنت ،مطال ذة مقذاالت ،کتذب ،پایذاننامذ هذا،
نشریات و مجالت و سایر پایگاههای علمی م تبر استفاده شذد .در روش میذدانی ،دادههذای کیفذی از
خالل مصاحب های عمیق با مشارکتکنندگان پژوهش ب دسذت آمذد .بذ منظذسر تجزیذ و تحلیذل
دادههای کیفی مصاحب ها از کدگباری دادهها استفاده شد .تحلیل دادههای کیفذی فرآینذد پیسسذت ای
است ک از نخستین مرحل گردآوری دادهها آغاز میشسد .در این تحقیق تحلیل دادههذا بذا تسجذ بذ
روش پیشنهادی مایلز و هسبرمن 1بر اسا ،س مرحل تلخیص دادهها ،عرض دادهها و نتیج گیذری و
تأیید انجام گرفت.
ب منظسر سنجش پایایی مصاحب ها از روش باز آزمسن استفاده گردید .نتایج حاصل از آن ،با تسجذ بذ
ضرایب ب دست آمده ک باالی  2/1است(جدول  ،)5حاکی از پایایی مناسب ابزار تحقیق میباشد.

1. Chen & et al.
2. Miles and Huberman
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ب تب یت از صاحبنظران تحقیقات کیفی (لینکلن و گسبذا5181 ،5؛ گالسذر و اسذتراو،1،
1226؛ چارماز1226 ،3؛ اریکسسن و کساالینن )1228 ،4برای ارزیابی روایذی تحقیذق ،ترکیبذی از
م یارهای مسرد استفاده در ارزیابی تحقیقات تفسیری و تحقیقات مبتنی بر روششناسذی نظریذ
برخاست از دادهها مسرد استفاده قرار گرفت .در این خصسص ،م یارهای لیذنکلن و گسبذا (:)5181
اعتمادپبیری ،1انتقالپبیری ،6اتکاپبیری 1و تصدیق پبیری 8برابر جدول  1بررسی شد.
جدول  .0محاسبه پایایی باز آزمون

کد مصاحب

ردیف
5
1
3

M1
M4
M10

کل

ت داد کل کدها
42
46
31
513

ت داد تسافقات
56
15
51
11

ت داد عدم تسافقات
8
4
1
51

پایایی باز آزمسن
2882
2815
2885
2884

جدول  .4ارزیابی روایی تحقیق

م یار
اعتمادپبیری
انتقالپبیری
اتکاپبیری
تصدیق
پبیری

شرح
بررسی چندینباره سؤالهای مصاحب نیم ساختیافت ب منظسر شفاف بسدن سؤاالت؛ دقت
پژوهشگر و چندین بار بررسی کدهای اتخاذ شده از مصاحب ها؛ گردآوری اطالعات کافی بذا
رعایت اشباع نظری؛
نمسن گیری نظری؛ مفاهیم نظری ارائ شده از دادههای حاصل از تمامی مصذاحب شذسندگان
این مطال استخراج شد.
احصای تجربیات جذاری و پیشذین خبرگذان در مذسرد مسضذسع تحقیذق؛ رعایذت ابزارهذای
روششناختی در طسل تحقیق؛
مرور مصاحب های پیاده شده و ارزیابی تفسیرهای محقق از سسی دیگران؛ بسذط و پذاالیش
تفسیرها از طریق تأیید خالص الگسی صسرتبندی شده تسسط  3تن از خبرگان.

1. Lincoln & Guba
2. Glaser & Strauss
3. Charmaz
4. Eriksson & Kovalainen
5. Credibility
6. Transferability
7. Dependability
8. Confirmability
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یافتههای پژوهش

کدگباری دادهها ب مسازات گردآوری آنها انجام شد .با کدگباری باز ،مضمسنهای بسذیاری
ب دست آمد .طی فرایند رفتوبرگشتی تحلیل دادهها ،مجمسعة این دادههای کیفی اولیذ بذ
مقسل های کمتری تقلیل یافت .ب طسری ک از دل دادههای خام اولی  ،مقسل هذای مقذدماتی
در ارتباط با پدیدة مسرد بررسی از طریق مقایسة مسارد ،رویدادها و دیگر حاالت پدیدهها ،برای
کسب شباهتها و تفاوتها اسذتخراج شذدند .راهنمذای نمسنذ گیذری نظذری ،پرسذشهذا و
مقایس هایی هستند ک در خالل تحلیل مفاد مقسل ها با متسن نظری پژوهش بروز مییابند و
مسجب کشف مقسل های مناسب ،خصسصیات و اب اد آنها مذیشذسند (اسذتراو ،و کذسربین،5
1
 .)5118نمسن گیری نظری تا رسیدن مقسل ها ب اشباع نظذری ادامذ یافذت؛ اشذباع نظذری
مرحل ای است ک در آن دادههای جدیدی در ارتباط با مقسل پدید نمذیآینذد ،مقسلذ گسذترة
مناسبی مییابد و روابط بین مقسل ها برقرار و تأییذد مذیشذسند (گالیذزر و اسذتراو5161 ،،؛
گالیزر .)5118 ،بر اسا ،تحلیل دادههای کیفی و تکمیل مرحلة کدگباری باز خذط ارتبذاطی
میان مقسل های پژوهش مشخص شد .نمسن ای از دادههای کیفی بذ دسذت آمذده از فراینذد
مزبسر در قالب جدول  3بیان شده است.
جدول  .3نمونه جدول کدگذاری اولیه

مفاهیم اولی
(شاخصها)

نقل قسل از مصاحب ها

مأخب

تأکید بر منافع
سازمانی،
نگرش ارزشی ب
تسهیم دانش

« ...مهمترین نکت در مسرد دانش گران این اسذت کذ بذ
این باور برسند ک دانذش زمذانی ارزشذمند اسذت کذ بذ
اشتراک گباشت شسد و در جهت تحقق اهداف سذازمان بذ
کار گرفت شسد .در واقع باید ب این باور رسذید کذ دانذش
منبع قدرت سازمانی است ن قدرت فردی»

بخشی از مصاحب
شماره  ،5تکرار
مفاهیم استخراج
شده در مصاحب های
 6،52و 55

1. Strauss & Corbin
2. Theoretical saturation
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مفاهیم اولی
(شاخصها)

نقل قسل از مصاحب ها

مأخب

روحی پرسشگری،
تمایل ب کسب
تجرب جدید،
کنجکاوی

«منابع انسانی دانش محسر مزیت رقابتی سذازمان هسذتند.
آن ها افرادی کنجکاوی هستند ک از ف الیتهذای چالشذی
استقبال میکنند .تمایل دارند تجرب های جدید کسب کنند،
روحی پرسشگری دارند و از ایذن طریذق بذ خلذق دانذش
کم میکنند و خسد را رشد میدهند»

بخشی از مصاحب
شماره  ،3تکرار
مفاهیم استخراجی
در مصاحب های ،5،1
 1 ،4،1و 52

استفاده از منابع
علمی،
انتشارات علمی،
تسلید محصسالت
دانش بنیان

« ...یکی از الزامات بالندگی کارکنان دانشی این اسذت کذ
بتسانند از منابع و پایگاههای مختلف دانش مسرد نیاز خسد را
کسب کنند و سن آن را در تسلید و ارائ محصسالت جدید
ب کار گیرند و ب منظسر بهرهبرداری دیگران نیز نتایج کذار
خسد را در قالب مقال  ،کتذاب یذا گذزارش طذرح تحقیقذاتی
منتشر کنند»

بخشی از مصاحب
شماره  ،4تکرار
مفاهیم استخراج
شده در مصاحب های
،51 ،52 ،1،8 ،5،1
 53و 54

عضسیت در انجمنهای
علمی ،شرکت در
کنفران ها و
همایشهای علمی،
شرکت در دورههای
آمسزشی

«...کارکنان دانشی از منابع مختلفی میتسانند دانش کسذب کننذد.
نباید فقط ب درون سازمان متمرکز شد .عضسیت در انجمذنهذای
علمی تخصصی ،حضسر در گردهماییهای علمی (همذایشهذا و
سمینارها و کنفران ها) ،شرکت در دورههای آمسزشی و افذزایش
دامن مطال ات علمی میتساند بسیار مفید باشد»

بخشی از مصاحب
شماره  ،6تکرار
مفاهیم استخراج
شده در مصاحب های
،51 ،55 ،1،1 ،1،3
 53و 54

ارائ راه حلهای
چندگان  ،رفتار نسآوران ،
اجتناب از آزمسن و خطا،
اطمینان بخشی ب
تصمیمات

« ...منابع انسانی دانش محسر با ب کارگیری دانش راه حذلهذای
چندگان ای برای حل مسائل ارائ میکننذد .شذیسههذای جدیذدی
برای انجام امسر پیدا میکنند و بذدین ترتیذب رفتذاری نسآورانذ از
خسد نشان میدهنذد .همچنذین بذا اسذتفاده از دانذش تصذمیمات
مطمئنتری اتخاذ میکنند و از آزمسن و خطا اجتناب میکنند»

بخشی از مصاحب
شماره  ،8تکرار
مفاهیم استخراج
شده در مصاحب های
51 ،52 ،4،1 ،5،3
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مفاهیم اولی
(شاخصها)
روابط بین فردی،
اعتماد بین فردی،
صداقت در انتقال
دانش ،لبت بردن از
تسهیم دانش

نقل قسل از مصاحب ها

« ...ت امل و تسس روابط میان فردی در سازمان زمینذ هذای بذ
بخشی از مصاحب شماره
اشتراکگباری دانش را برای کارکنان ایجذاد مذیکنذد .ایذن امذر
 ،52تکرار مفاهیم
مستلزم وجسد اعتماد میان فردی است ک انتظذار مذیرود در بذین
استخراج شده در
کارکنان دانشی ایجاد شسد و آنان بذا صذداقت دانذش خذسد را بذ
مصاحب های ،1،1 ،1،4
همکاران انتقال دهند .آنها از اینکذ بذ همکذاران خذسد کمذ
 53 ،51 ،1 ،8و 51
میکنند لبت میبرند»

« ...برای مسفقیت سازمان خلذق دانذش الزم اسذت امذا کذافی
کاربرد دانش برای
تسلید محصسالت جدید ،نیست .منابع انسانی باید بتسانند از این دانذش در جهذت کسذب
ب کارگیری دانش در مزیت رقابتی و تسلید محصسل ،ارتقذای کیفیذت محصذسالت و
ت یین اهداف و تدوین بهبسد فرآیندها استفاده کنند... .کارکنان با بذ کذارگیری دانذش،
راهبردها (برنام ریزی برنام ریزی دقیقتری میکننذد ،اسذتراتژیهذای مناسذبتذری
تدوین میکنند و اهداف روشن و قابل تحققی ت یین میکنند»
راهبردی)

خسد تسس ای،
خسدکارامدی ،اعتماد
ب نف  ،تسانمندی

ایفای نقش منتسر،
مربیگری ،جانشین
پروری

مأخب

« ...دانش هم برای سازمان مفید است و هذم بذرای افذراد
دانشی .کارکنذان دانشذی بذا خلذق ،کسذب ،تسذهیم و بذ
کارگیری دانش ب رشد و شکسفایی است دادهای خسد کم
می کنند .دانش برای آنان تسانمندی ایجاد میکند .آنهذا از
این طریق خسد را برای مسق یتهای بهتر آماده مذیسذازند.
کارکنانی ک دانش در اختیار دارند ،اعتماد ب نف بذاالیی
در انجام امسر دارند و در عمل کارآمدتر هستند»
« ...کارکنان دانشی با تجرب بایذد دانذش و تجربذ خذسد را بذ
کارکنان جسان منتقل کنند .برای این منظسر بهتر است کارکنان
باتجرب در برخی مساقع طذرحهذا و ف الیذتهذا را بذا همکذاری
کارکنان جسان انجام دهند .در واقع آنها باید نقش یذ مربذی
را برای کارکنان جسان ایفا کنند .بدین طریق با انتقال دانش بذ
نیروهای جسان جایگزینهذای خذسبی بذرای کارکنذان دانشذی
باتجرب در هنگام بازنشستگی تربیت میشذسد ... .امذروز فنذسن
جدیدی برای انتقال دانش ب همکاران وجذسد دارد .منتسرینذگ
یکی از این روشها است .برای اسذتفاده از ایذن روشهذا الزم
است منابع انسانی ،آمسزش ببینند»

بخشی از مصاحب
شماره  ،55تکرار
مفاهیم استخراج شده
در مصاحب های ،5،1
 51 ،52 ،8 ،6،1و 54

بخشی از مصاحب
شماره  ،51تکرار
مفاهیم استخراج
شده در مصاحب های
 1،55 ،3،4و 53،51

بخشی از مصاحب
شماره  ،54تکرار
مفاهیم استخراج
شده در مصاحب های
،1،55 ،8 ،3،1 ،5،1
 53،53 ،51و 51
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در جدول  4نمسن ارتباط بین مفاهیم استخراج شده از گزارهها آورده شده است.
جدول  .2ارتباط بین مفاهیم استخراج شده از گزارهها

مقسل های اصلی

مقسل های فرعی

تحسلگرایی

بالندگی حرف ای

مدیریت و رهبری

رفتار نسآوران

ب گزینی

ویژگیهای انگیزشی
بالندگی فردی
ویژگیهای ارزشی

شاخصها
تسانایی ارائ ایدههای جدید فنی و تخصصی
تسانایی حل مسائل شغلی و سازمانی
تسانایی ارائ راه حلهای چندگان
تسانایی شناخت مسئل (مسأل انگاری)
تسانایی ارائ شیسههای جدید انجام امسر
تسانایی کارگروهی و تیمی
قدرت نفسذ در دیگران
جانشین پروری
ارزیابی عملکرد کارآمد
مدیریت ت ارض
اتخاذ تصمیمات مطمئن
برنام ریزی
تأکید بر منافع سازمانی
مدیریت استر،
پاسخگسیی در مقابل مسئسلیتها و وظایف محسل
نسآوری (تبدیل ایده ب عمل)
تسانایی تسلید محصسالت دانشبنیان
پبیرش تغییر
بنچ مارکینگ(ب گزینی)
تسج ب تجربیات سازمانی در ارائ راهکارها
اجتناب از روشهای آزمسن و خطا در ف الیتها
5
انگیزش لبتجسیان
انگیزه رشد و پیشرفت
انگیزش درونی
نگرش ارزشی ب تسهیم دانش
پایبندی ب ارزشهای دینی (نشر علم)

1. Hedonic motivation
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مقسل های اصلی

مقسل های فرعی

ویژگیهای حرف ای

ویژگیهای نگرشی

آمسزشی

بالندگی آمسزشی و
پژوهشی

پژوهشی

715 /

شاخصها
صداقت
اعتماد بینفردی
قدرت بیان و تفهیم دانش
خسدکارامدی
مشارکت ف ال در امسر
خسد تسس ای
تسانمندی
یادگیری فردی
برنام ریزی شغلی
تجرب نگاری
ارتباط میان فردی
ت هد حرف ای
آیندهنگری
تمایل ب کسب تجرب های جدید و تازه
نظری پردازی و نقد سایر نظری ها
مهارت استفاده از فناوریهای آمسزشی
شرکت در دورههای آمسزشی
عضسیت در انجمنهای علمی
آشنایی با چگسنگی استفاده از منابع و پایگاههای علمی
آشنایی با چگسنگی استفاده از فناوریهای آمسزشی (نرمافزارها)
تسانایی ارائ مشاوره حرف ای ب همکاران
استفاده از روشهای یاددهی
ایفای نقش منتسر
مربیگری
استخراج گزارش از طرحهای تحقیقاتی
راهنمایی و مشاوره پروژههای تحقیقاتی
استفاده از نتایج تحقیقات قبلی در پژوهشهای جدید
انتشارات علمی
تسانایی پروپسزال نسیسی (طرحهای پیشنهادی تحقیق)
تسانایی اجرای طرحهای پژوهشی (نظری و صن تی)
شرکت در کنفران ها و سمینارها و همایشها
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در این تحقیق ب منظسر بررسی چگسنگی تأثیر هر ی از اب اد مدیریت دانش (خلذق
دانش ،ذخیره دانش ،تسهیم دانش و کذ اربرد دانذش) بذر اب ذاد بالنذدگی کارکنذان دانشذی
شناسایی شده در پژوهش (بالندگی حرف ای ،بالندگی فردی و بالندگی آمسزشی و پژوهشی)
از روش نظرسنجی خبرگانی استفاده شد .بدین ترتیب کذ پرسشذنام ای بذا مقیذا ،سذ
درج ای (کامالً تأثیر دارد ،تا حدودی تأثیر دارد ،تأثیری ندارد) طراحی و در بین  12نفذر از
خبرگان دانشگاهی و اجرایی تسزیع و جمع آوری شد .ضریب ب دست آمذده حاصذل جمذع
فراوانی گزین های «کامالً تأثیر دارد» و «تا حدودی تأثیر دارد» بذ ت ذداد کذل مشذارکت
کنندگان است .این ضریب هرچقدر ب  522نزدی باشد بر تأثیر بیشتر داللت دارد .نتذایج
این بررسی در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .5مقادیر تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر ابعاد بالندگی کارکنان دانشی

اب اد بالندگی کارکنان دانشی
بالندگی فردی بالندگی حرف ای بالندگی آمسزشی و پژوهشی
اب اد
مدیریت
دانش

خلق دانش

%12

%81

%11

ذخیره دانش

%42

%11

%12

تسهیم دانش

%11

%522

%522

کاربرد دانش

%522

%522

%522

همان گسن ک در جدول فسق مشاهده می شسد در رابط بذا تذأثیر دو ب ذد تسذهیم و
ک اربرد دانش بر اب اد بالندگی تقریباً تمامی مشارکت ک نندگان اتفاق نظر دارند .در رابط بذا
ذخیره دانش حدوداً نیمی از مشارکت کنندگان بر تأثیرگباری آن بر اب اد بالندگی کارکنذان
دانشی م تقدند .در رابط با خلق دانش نیز اکثریت مشارکت کنندگان در تأثیر آن بر اب ذاد
بالندگی کارکنان دانشی اتفاق نظر دارند.
بحث و نتیجهگیری
تسس و بالندگی منابع انسانی یکی از ارکان مهم مسفقیت و بهرهوری سازمانی اسذت .کارکنذان
دانشی سرمای کلیدی هر سازمانی تلقی میشسند و تسس و بالندگی آنان بیش ارزشمندترین
سرمای گباری برای سازمان خساهد بسد .قدرت و تسان نظامی و دفذاعی آجذا بذیش از پذیش بذر
عملکرد و دستاوردهای مراکز مطال اتی و تحقیقاتی آن وابست است .این مراکز تالش دارنذد بذا
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بهرهگیری از منابع انسانی دانشی خسد نیازهای یگانهای ارتش در عرصذ تحقیذق و تسسذ را
برآورده سازند .بر همین اسا ،این تحقیق با هدف تسس اب اد بالنذدگی منذابع انسذانی دانشذی
مراکز مطال اتی و تحقیقاتی آجا مبتنی بر نظام مذدیریت دانذش انجذام گرفذت .از آنجذایی کذ
مدیریت دانش میتساند نقش بسزایی در تسس منابع انسذانی داشذت باشذد (نذامی و همکذاران،
5316؛ خلیلپسر و مهری5311 ،؛ مسسیخانی و همکاران5311 ،؛ حیدرزاده و رجذب زاده5381 ،؛
پیذذری و همکذذاران1253 ،؛ سذذالیم و خلیذذل1255 ،؛ گانسذذسن و همکذذاران1255 ،؛ بیراسذذناو و
رنگنکار )1252 ،در این تحقیق بر اسا ،رویکرد انسان محسر مذدیریت دانذش ،ایذن نظذام بذ
عنسان بستر و زمین تسس و بالندگی کارکنان دانشی مسرد مطال قرار گرفت.
طبق نتایج تحقیق ،بالندگی منذابع انسذانی دانشذی در سذ بُ ذد فذردی ،حرفذ ای و
آمسزشی و پژوهشی تبیین شد .در بالندگی فردی مؤلف هایی همچسن ویژگیهذای ارزشذی،
نگرشی ،شغلی و انگیزشی شناسایی شدند .در این راستا یافت هذای تحقیذق مسسذی خذانی،
حسذذنقلی پذذسر و وظیف ذ ( ) 5311در دانشذذگاه تهذذران ،باباشذذاهی و همکذذاران ( )5316در
پژوهشگاه صن ت نفت ،نصیری ،قنبذری و سذرچهانی ( ) 5311در مذدار ،ابتذدایی اسذتان
فار ،،محب زادگان و همکاران ( ) 5311در بین اعضای هئیت علمی دانشگاههای تهذران،
هماینی دمیرچی و همکاران ( ) 5311در ی دانشگاه نظامی و همچنین قرون و همکذاران
( ) 5313در دانشگاه تهران قرار دارند .در نتایج این تحقیق بالنذدگی حرفذ ای مؤلفذ هذایی
همچسن تسانایی ارائ ایده و راهکارهذای حرفذ ای ،مذدیریت و رهبذری ،رفتذار نسآورانذ و
تجرب گرایی را شامل می شسد ک این نتایج با یافت های مطال ات محب زادگان و همکذاران
( ) 5311در بین اعضای هئیت علمی دانشگاه های تهران و همذاینی دمیرچذی و همکذاران
( ) 5311در ی دانشگاه نظامی همسسیی دارد .ب د سسم در این تحقیق دو مؤلف آمسزشی و
پژوهشی را شامل می شسد  .این بخش از نتایج نیز با یافتذ هذای تحقیذق محذب زادگذان و
همکارانش ( ) 5311در بین اعضای هئیت علمی دانشگاههای تهران همراستا است.
بر اسا ،یافت های پذژوهش ،پیشذنهادهای کذاربردی ذیذل بذرای مراکذز مطال ذاتی و
تحقیقاتی آجا ارائ میشسند.
در رابط با بالندگی فردی :نتایج تحقیق نشان داد ک اقدامات اکتساب و خلق ،تسهیم و
کاربرد دانش میتساند در تسس شاخصهای بالندگی فردی منابع انسانی دانشی مذؤثر باشذد.
در رابط با تسس از طریق تسهیم دانش ،باید شرایط الزم در سازمان فراهم شسد تا کارکنان
دانشی همساره و ب ویژه قبل از اینک سازمان را ترک کنند ،دانش خسد را ب اشتراک بگبارند.
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مهمترین اقدام در این خصسص ایجاد و تقسیذت فرهنذگ تسذهیم دانذش در سذازمان اسذت،
فرهنگی ک در آن تسهیم دانش ارزش تلقی شسد و از سسی مدیریت عالی سازمان تشذسیق و
مسرد حمایت قرار گیرد .همچنین ایجاد و تسس روابط میذانفذردی اعتمذادآمیز مذسرد تأکیذد
است .هرچ ت امالت اثربخش در میان کارکنان دانشی در داخل سازمان و گروهها و تذیمهذا
افزایش یابد زمین مناسبی برای خلق ،تسهیم و کاربرد دانش ایجاد میشسد .ب عالوه ،کاربرد
دانش نیز برخی شاخصهای بالندگی فردی کارکنان دانشی را تقسیت میکند .شذاخصهذایی
مثل مهذارت در برنامذ ریذزی شذغلی ،خذسد تسسذ ای ،تسانمنذدی و خسدکارامذدی از جملذ
شاخصهایی هستند ک با کاربرد دانش از سسی کارکنان دانشی تسس مییابند.
در رابط با بالندگی حرف ای :نتایج نشان داد ک از طریق خلق دانذش ،کارکنذان شذیسههذای
جدیدی برای انجام امسر پیدا میکنند ،میتسانند ایدههای جدید و بدیع فنی تخصصذی ارائذ کننذد،
در شناخت مسائل سازمانی (مسئل انگاری) مهارت یابند و تسانذایی بذنچ مارکینذگ در حذسزههذای
کاری خسد داشت باشند .با انتقال و تسهیم دانش کارکنان نشان میدهنذد کذ منذافع سذازمانی بذر
منافع شخصی و فردی آنان ارجحیت دارد .با انتقذال دانذش از سذسی کارکنذان دانشذی بذا تجربذ
فرصتهای جانشینپروری فراهم میشسد .با کاربرد دانش ،کارکنان دانشی رفتذار نسآورانذ خذسد را
تقسیت میکنند و میتسانند محصسالت جدید و دانشبنیان تسلید کنند .همچنذین بذا کذاربرد دانذش
آنها میتسانند راهحلهای چندگان برای حل مسائل سازمانی ارائ کننذد ،در برنامذ ریذزی و حذل
مسائل از تجربیات سازمانی استفاده کنند ،از ب کارگیری روشهای آزمسن و خطا اجتناب کنند و بذ
طسر کلی با کارآمدی بیشتر در مقابل مسئسلیت و وظایف محسل پاسخگس باشند.
در رابطذ بذذا بالنذذدگی آمسزشذذی و پژوهشذذی :یافتذ هذذای تحقیذذق نشذذان داد کذ برخذذی از
شاخصهای بالندگی آمسزشی و پژوهشی کارکنان دانشی میتساند از طریق اقذدامات خلذق دانذش
تسس یابد .سازمان از طریق اقداماتی مانند اعزام ب دورههای فرصت مطال اتی ،تشسیق و حمایذت
از حضسر آنان در همایش و کنفران هذای ملذی و بذین المللذی ،مشذارکت دادن در برنامذ ریذزی
راهبردی و تصمیمگیری و سیاستگباریهای کالن ،فراهم ساختن و تسهیل امکان دسترسذی بذ
منابع و پایگاههای علمی داخلی و خارجی ضمن ایجاد خلذق و اکتسذاب دانذش مسجبذات بالنذدگی
آمسزشی و پژوهشی کارکنان دانشی را فراهم سازد .خلق دانش با شاخصهای بالنذدگی آمسزشذی و
پژوهشی از قبیل قدرت نظری پردازی ،مهارت در ارائ و انجام طذرحهذای تحقیقذاتی در رابطذ بذا
مسائل سازمانی ،مهارت در استفاده از فناوریهای آمسزشی مرتبط است .انتقال و تسهیم دانش نیذز
با شاخصهای آمسزشی و پژوهشی مانند تسانایی ارائذ مشذاوره حرفذ ای بذ همکذاران ،انتشذارات
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علمی ،ایفای نقش منتسر ،مربیگری و راهنمایی و مشاوره پروژههای تحقیقاتی مرتبط است.
با تسج ب ماهیت نظامی مراکز مسرد مطال ذ  ،محذدودیت در روایذی بیرونذی و ت مذیم
یافت های تحقیق ب سایر مراکز مطال اتی وجسد دارد .در پایان پیشنهاد میشسد برنام تسسذ
و بالندگی کارکنان دانشی مراکز مطال اتی و تحقیقاتی آجا بذر اسذا ،الگذسی ارائذ شذده در
تحقیق حاضر تدوین و اجرا شسد .برای این منظسر ب محققان پیشنهاد میشسد در مطال ذ ای
ب شناسایی مسانع و عسامل بازدارنده اجرای این الگس بنردازند.
منابع
خلیل نژاد ،شهرام و مهری ،امیر .)1395( .نقش مدیریت دانش در توسععه منعابع انسعانی فصعلنامه آمعوزش و
توسعه منابع انسانی ،سال سوم ،شماره  ،9تابستان  ،1395صص .76-88
قربانی زاده ،وجه اهلل خیراندیش ،مهدی و عدنان راد ،اعظم ( .)1397عوامل مؤثر بر حفظ کارکنعان دانشعی بعا
هدف توسعه برنامههای کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات بین المللی انرژی ،فصعلنامه معدیریت
منابع انسانی در صنعت نفت ،سال هشتم ،شماره  ،32صص .165-149
قلیپور ،آرین بیگی ،وحید ( .)1395توسعه منابع انسانی با بهره گیری از طعر توسععه فعردی در سعازمانهای
پروژه محور فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران ،دوره  ،8شماره  ،1صص .15-32
گرنت ،رابرت .)1394(.مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی (نسخه  .)1ترجمه :آرش خلیلی نصر ،تهران :آریانا
نامی ،کلثوم سید عباس زاده ،میر محمد حسنی ،محمد بازرگان ،عباس .)1397(.مدل یابی سعاختاری تعثثیر
عوامل سازمانی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانعش و الگعوی انتقعال آمعوزش،
فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال  ،4شماره  ،14صص .66-97
محب زادگان ،یوسف پرداختچی ،محمدحسن قهرمانی ،محمد و فراستخواه ،مقصود ،)1392(.تعدوین الگعویی
برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریعزی
در آموزش عالی ،شماره  ،67صص .25-1
هماینی دمیرچی ،امین محجوب عشرت آبعادی ،حسعن مهعری ،داریعوش و وثعوقی نیعری ،عبعداهلل.)1395(.
ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن (معورد مطالععه:
یک دانشگاه نظامی) ،فصلنامه مدیریت نظامی ،شماره  ،71صص .75-35
قرونه ،داود میرکمالی ،سیدمحمد بازرگان ،عباس و خعرازی ،سعیدکمال .)1393(.شناسعایی و اولویعت بنعدی
عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیثت علمی دانشگاه تهران ،فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی ،سال
اول ،شماره  ،1صص .115-89
نصیری ولیک بنی ،فخرالسادات قنبری ،سیروس و سرچهانی ،زهرا .)1395(.کاوش بالندگی معدیران معدارس،
نظریهای داد بنیاد ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال هفتم ،شماره  ،4صص .25-1

99  بهار،5  شماره، سال دوم،فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی

/771

 ارائعه معدل تبیعین رابطعه فراینعدهای.)1392(. زهعرا، طهمورث و وظیفعه، محمد حسنقلی پور،موسی خانی
 سعال، فصلنامه پعژوهشهعای معدیریت عمعومی،مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی
.67-49  صص،22  شماره،ششم
 طراحی و تبیعین الگعوی.)1394(  خدایار، محمدرضا تاروردی پوری، علی سلطانی، ابوالفضل فرهی،محمدی
 فصلنامه پژوهشهعای معدیریت منعابع انسعانی،توسعه منابع انسانی یکی از سازمانهای نیروهای مسلح
.186 -212  صص،)1( ،)دانشگاه جامع امام حسین (ع
Aguinis, H. (2005). Performance Management. Upper Saddle River, NJ: Pearson
Prentice Hall.
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge
management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS
quarterly, 107-136.
Arthur, M. B., DeFILLIPPI, R. J., & Lindsay, V. J. (2008). On being a
knowledge worker. Organizational Dynamics, 4(37), 365-377.
Atwood, C. G. (2007). Succession Planning Basics. Baltimore: American
Society For Training And Development.
Barney, J. B. & Clark, D. N. (2007). Resource-Based Theory: Creating And
Sustaining Competitive Advantage. Oxford University Press.
Birasnav, M., & Rangnekar, S. (2010). Knowledge management structure and
human capital development in Indian manufacturing industries. Business
Process Management Journal, 16(1), 57-75.
Charmaz, Kathy, (2006),“Constructing Grounded Theory: A Practical guide
throught qualitative analysis”, London: Sage.
Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and
innovation performance—The mediating role of knowledge management
capacity. Journal of business research, 62(1), 104-114.
Colomo-Palacios, R., Fernandes, E., Soto-Acosta, P., & Larrucea, X. (2018). A case
analysis of enabling continuous software deployment through knowledge
management. International Journal of Information Management, 40, 186-189.
Drjohn Annakis, Dr Mohan Dass & Aernibinti Isa(2014). Exploring Factors That
Influence Talent Management Competency Of Academics In Malaysian
GLC’s And Non- Government Universities, Journal Of International
Business And Economics, December 2014, Vol. 2, No. 4, Pp. 163-185.
Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). “Qualitative Methods in Business
Research”. London: Sage.
Garrick, J., & Chan, A. (2017). Knowledge management and professional
experience: the uneasy dynamics between tacit knowledge and performativity in
organizations. Journal of knowledge management, 21(4), 872-884.
Gellermann, W., Frankel, M. S., & Ladenson, R. F. (1990). Values and ethics in
organization and human systems development: Responding to dilemmas in
professional life. Jossey-Bass.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of
grounded theory: Sociology Press, San francisco: University of California.

777 /

... شناسایی ابعاد بالندگی منابع انسانی دانشی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آجا مبتنی بر

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Discovering grounded theory. Chicago: IL .
Glaser, B., & Strauss, A. (2006). Discovering grounded theory. Chicago: IL .
Hatum, A. (2010). Next Generation Talent Management: Talent Management To
Survive The Turmoil. Palgrave Macmillan.
Hislop, D., Bosua, R., & Helms, R. (2018). Knowledge management in
organizations: A critical introduction. Oxford University Press.
Kasemsap, K. (2019). Promoting strategic human resource management,
organizational learning, and knowledge management in modern
organizations. In Advanced Methodologies and Technologies in Business
Operations and Management (pp. 879-891). IGI Global.
Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource
management practices, intellectual capital and innovation. Journal of
Business Research, 81, 11-20.
Lee, S. M., & Gunderson, M. (2018). Human resource development. In The
Evolution of Korean Industrial and Employment Relations. Edward Elgar
Publishing.
Lei, H., & Lan, J. (2013). Research into the influence factors of knowledge
workers sharing residual claims rights. Journal of Knowledge-based
Innovation in China, 5(1), 60-72.
Lincoln, Y.S. & Guba, E. G. (1985).”Naturalistic Inquiry”, Beverly Hills, CA:
Sage .
Maier, R., & Remus, U. (2003). Implementing process-oriented knowledge
management strategies. Journal of knowledge management, 7(4), 62-74.
Maura Sheehan(2011).Developing Managerial Talent, Exploring The Link
Between Management Talent And Perceived performance In Multinational
Corporations (Mncs), European Journal of Training And Development,Vol.
36 No. 1, 2012, Pp. 66-85.
Maycock, E. A., & Ikuomola, O. A. (2015). Learning and talent development: a
review in context. International Journal Of Advanced Research in
Engineering & Management (IJAREM), 98-111.
Mitchell, R., & Meacheam, D. (2011). Knowledge worker control: understanding
via principal and agency theory. The Learning Organization, 18(2), 149160.
Mohajan, H. (2017). The Impact of Knowledge Management Models for the
Development of Organizations, Journal of Environmental Treatment
Techniques, Volume 5, Issue 1, Pages: 12-33
Mukherjee, A., Ganesan, R., & Hashmi, S. M. H. (2011). Knowledge
Management for Expansion of Human Resource Management Systems. In
International Conference on Technology and Business Management (Vol.
28, p. 30).
Nadler, L. & Nadler, Z. (1989). Developing Human Resource. Jossey-Bass Press,
First Edition, San Francisco, P. 4.

99  بهار،5  شماره، سال دوم،فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی

/771

Paton, S. (2009). Cutting through the confusion of contemporary work. Journal
of Knowledge Management, 13(1), 88-97.
Serenko, A., Bontis, N., Booker, L., Sadeddin, K., & Hardie, T. (2010). A
Scientometric Analysis Of Knowledge Management And Intellectual
Capital Academic Literature (1994-2008). Journal Of Knowledge
Management, 149(1), 323.
Shih, K., Chang, C., & Lin, B. (2010). Assessing Knowledge Creation And
Intellectual Capital In Banking Industry. Journal Of Intellectual Capital,
11(1).
Spender, J. C. (2006). Getting value from knowledge management. The TQM
Magazine, 18(3), 238-254.
Stewart, J. And Rigg, C. (2010). Learning And Talent Development. London:
CIPD
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Sage
Publications.
Swanson, R.A. & Holton, E.F. (2001). Foundations Of Human Resource
Development. San Francisco: Berrett-Koehler
Switzer, C. (2008). Time for change: empowering organizations to succeed in
the knowledge economy. Journal of Knowledge Management, 12(2), 18-28.
Thomas Luckman, Peter L. Berger.(1966).The Social Construction of Reality: A
Treatise in the Sociology of Knowledge3-17Berger3The.
Werner, J. M., & DeSimone, R. L. (2011). Human resource development.
Cengage Learning.
Wickramasinghe, N., & Ginzberg, M. J. (2001). Integrating knowledge workers
and the organization: the role of IT. International Journal of Health Care
Quality Assurance, 14(6), 245-253.
Woodwick, A. L. B. (2002). Improving Practitioner Readiness for Strategic
Organizational Roles: An Exploratory Study of Strategic Competence and
Its Role in Human Resource Development Practice (Doctoral dissertation,
George Peabody College for Teachers of Vanderbilt University).

