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 مقدمه
اقتصادی، اجتمذاعی و   یها حسزهدر  گستردهاز تغییرات   ک 5دانشیبا افزایش نیاز ب  کارکنان 

بذ   « اسذت داد جنگ برای » ،گیرد یم نشئتفناوران  و گبر از عصر صن تی ب  عصر اطالعات 
نظذران و مذدیران اجرایذی،     (. ب  باور صاحب1252، 1هاتِم)است تبدیل شده حیاتی  مسضسعی

و این امذر   اند شدهب  بخشی از مزیت رقابتی پایدار تبدیل  یکارکنان دانش باألخصکارکنان و 
نذاملمس،، نظیذر    های ییداراک  بر  شسد یمجدید ب  سمت عصر فناوری ناشی  یریگ جهتاز 

ی بذر منذابع   مبتنذ خسد مسرد حمایت نگرش  ی نسب دارد و ب   تأکیدفکری و انسانی  ی ی سرما
 .(1221 ،3بارنی و کالرک)است 

شذسد.   ای شذناخت  مذی   ترین سرمای  هر جام   و با ارزش ترین مهمسرمای  انسانی، 
ی بذ  ایذن سذرمای     همین امر باعث شده است تا جسامع انسانی روز ب  روز تسج  بیشذتر 

اما این سرمای  راهبذردی زمذانی بیشذترین    ؛ شسند مند بهرهرده و از اثرات آن کراهبردی 
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       

 ،1ب  نقذل از مذایسرا شذیهان    1221، 4کسلینگز و مالهیاست )راسر جهان ها در س سازمان
را تنها در جهت جبب کارکنذان بذ     تالششانها  (. با این حال، بسیاری از سازمان1255
)آنذاکی  و   کننذد  یمذ صذرف   ها آنو زمان کمی را صرف حفظ و بالندگی  گیرند یمکار 

 (.1254، 6همکاران
 ،؛ با این کذار کند یمحال و آتی آماده  های یتمسفق، کارکنان را برای یبالندگیادگیری و 

و کارکنذانش حفذظ    یابذد  یمارتقاء  اش یاتیعمل، کارایی گیرد یمسازمان در مزیت رقابتی قرار 
بذا هذدف پشذتیبانی از      یبالنذدگ (، چنانچ  1252) 1. طبق استدالل استسارت و ریگشسند یم

انجامد و نقشی راهبردی در  پبیرد، ب  مزیت رقابتی سازمان میاهداف راهبردی سازمان انجام 
 (.1251، 8)میکاک و ایکسمسل کند یمانسانی ایفا  منابع یبالندگ
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ایذن    یبالنذدگ پردازان این حسزه ابزارها و ساز و کارهایی را بذرای   صاحبنظران و تئسری
 هذا  آن .دیریت دانذش اسذت  سذاز و کارهذا مذ   ایذن  یکی از  .اند کردهنامشهسد ارائ   های ییدارا
نامشذهسد و   هذای  ییدارا تسس   در قدرتمند سازوکارهای و رویکردها از یکی را دانش تیریمد

بذا   ؛ امذا (5314 ،گرنذت  ؛1226 ،5)اسذنندر  دانندمیها  سازمانب  تبع آن خلق مزیت رقابتی در 
های اندکی ب  بررسذی  رسد اما پژوهشمفهسم بدیهی ب  نظر میدو این تئسری   اینک  رابط 
 (.1252 ،3سرنکس ؛1252 ،1)شی و همکاران اند پرداخت این رابط  

مراکز تحقیقاتی و مطال اتی ارتش جمهسری اسالمی ایذران نقشذی بسذیار مهذم و     
، حفذظ و ارتقذاء تذسان رزمذی و در نتیجذ       ینظام-یدر تحقق اهداف دفاع فرد منحصرب 

مراکذز تحقیقذاتی و    یانسذان  یرویذ مهذارت ن امنیت ملی کشسر دارند. دانش، تخصص و 
مطال اتی ب  صسرت مستقیم بر عملکرد سازمانی و تحقق اهداف عملیاتی ارتش جمهسری 

دارند. بر  یرتأثاسالمی ایران و ب  صسرت غیرمستقیم بر امنیت اقتصادی و سیاسی کشسر 
یتذی و  مدظلذ ( و پیشذرفت و ارتقذای نظذامی و امن    ) یرهبرمقام م ظم  تأکیداتاسا، 

و حرکت در لب  علسم نظامی تسلید دانش و فناوری ، کسب، یا منطق تهدیدات روز افزون 
کفایت و شایستگی منذابع   با سطح یتمأمسراست. تحقق این  این مراکزمأمسریت اصلی 

ک  بالندگی  یشناخت الگسی از این رو .ارتباط تنگاتنگی داردها  دانشی این سازمان انسانی
عمده مراکز علمی  یها چالشهمساره از  ،را در کانسن تسج  قرار دهدنشی منابع انسانی دا
 بسده است.نیروهای مسلح 

 دسترسی ب  دانش سذازمانی نقذش مهمذی در تسسذ   و بالنذدگی نیذروی انسذانی دارد       
  و مسذتلزم بذ   افتذد  ینمذ اما اغلب این دسترسی ب  آسانی اتفاق ؛ (5311نژاد و مهری،  )خلیل

مدیریتی ب  ویژه نظام مدیریت دانش اسذت. در شذرایطی کذ  دانذش بذ        یها نظامکارگیری 
بسیار محتمل است  ها آن، احتکار دانش از سسی شسد یمعنسان ابزار قدرت از سسی افراد تلقی 

برای سازمان در پی خساهد داشت. از این رو استقرار نظام  زیادی پیامدهای منفی مسئل و این 
ناسبی برای انتقال و تسهیم دانذش ایجذاد کذرده و از احتکذار     تساند بستر م مدیریت دانش می
 .کنددانش جلسگیری 
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ب  دلیل ضرورت انتقال دانش از کارکنان با تجرب  ب  کارکنان جذسان، کذاهش مخذاطرات    
دانذش  بذسدن تربیذت نیذروی انسذانی     و هزین  بذر  بر زمان ناشی از بازنشستگی کارکنان دانشی،

آثار مخرب خطاهای انسانی ناشذی از   ثیر تسانمندی نیروی انسانی،، عدم امکان تقلید یا تکمحسر
فرهنذگ یذادگیری    ایجاد و تسس   ضرورتز ی  سس و ا آمسزش و بهسازی نامناسب هایبرنام 
 پژوهش در حسزه بالنذدگی و تسسذ   منذابع انسذانی     انجامرسد ب  نظر می ،از سسی دیگر مستمر
ایذن  ز ا .سذت ادانش ضروری  با رویکردی متفاوت از گبشت  و بر اسا، رویکرد مدیریتدانشی 

مراکذز   یدانش یمنابع انسان یبالندگ اب ادتسس   شسد ک   اصلی تحقیق چنین مطرح می سؤال رو
 چگسن  است؟ دانش تیریمدنظام  با رویکردآجا  یو مطال ات یقاتیتحق

 پیشینۀ پژوهش

  بالندگی منابع انسانی

مطذرح شذد.    5دلراتسسط لئسنارد نذ  5161بالندگی منابع انسانی در سطح سازمانی ابتدا در سال 
برای تسهیل یادگیری و کسب ها  سازمانشده  یزیر برنام وی بالندگی منابع انسانی را تالش 

(. بالندگی کارکنان ن  تنها بر 1228، 1ب  نقل از نسکند ) یممرتبط با شغل بیان  های یستگیشا
و هذا   ف الیذت کسب دانش، مهارت و ایجاد تسانایی بلک  با آشناسذازی کارکنذان بذا تغییذرات،     

اغلذب در مطال ذات انجذام     یمنابع انسان. بالندگی داردمهم سازمانی ارتباط  های گیری یمتصم
بالندگی فردی؛ ک  ب  ارتقا و تسسذ   دانذش و    است:  د( دارای س  ب1225ُرانگ، تشده )آرمس

جدید یا بهبسد رفتارهایی اشاره دارد ک  همگی ب  ارتقای عملکرد مرتبط با شذغل   های مهارت
فذردی و سذازمانی    های یتف الیا شغلی؛ ک  در برگیرنده  یا حرف ، بالندگی شسند یمفرد منتج 

سازمانی جدیذد و خالقانذ  بذرای مسذائل      یها حلو بالندگی سازمانی؛ ک  ب  تدوین راه  است
در  گذباری  ی سذرما کذ    دهذد  یمذ الگسهای بالندگی منابع انسانی نشان . عملکردی اشاره دارد

کارکنان ب  افزایش ت هد سازمانی، رضایت شغلی، کاهش تمایل ب  ترک سازمان و در نهایذت  
 .(5311همکاران،  قرون  و) شسد می ب  بهبسد عملکرد باالتر فردی و سازمانی منجر

تسان ی  چرخش از دیدگاه سنتی بذ  دیذدگاه    یدایش بالندگی منابع انسانی را میپ
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(. در نگرش نسین، منابع انسانی ب  عنسان یکی 1258 ،5و گسندرسسن یراهبردی دانست )ل
مذسرد   هذای  یتسانمندو  ها یتقابلک  دستیابی ب   شسد یماز منابع حیاتی سازمان شناخت  

ب  خلق مزیت رقابتی و دستیابی ب  اهذداف راهبذردی کمذ  کنذد      تساند یمنیاز سازمان 
تسس   منابع  ،تسس   منابع انسانی های ی پیشگام نظر(. نادلر ب  عنسان 1258 ،1)مسهاجان

ای ت ریف کرد ک  ب  وسیل  کارفرمایان در یذ    انسانی را تجرب  یادگیری سازمان یافت 
 )نذادلر و نذادلر،  شذسد  مذی  ارائذ   فردی رشد و عملکرد بهبسد ب  منظسر دوره زمانی خاص

آن  ییکذ  هذدف نهذا    ی اسذت و بلندمذدت  منذد  نظام ندیفرا یمنابع انسان(. بالندگی 5181
 یبذرا  هذا  آمسزش سازی ین بهو  ها مهارت تیکارکنان، تقس نشیو ب یسطح آگاه شیافزا

و بالف ل شذدن   یمنابع انسان یو اثربخش ییباال بردن سطح عملکرد کارکنان، بهبسد کارا
، سسانسسن و 1224 نگهام،یو کان نهامی)لاست بالقسه کارمندان  های یتسانمنداست دادها و 

منذابع  بالنذدگی  (. در ت ریفی جذامع،  5313 و همکاران، یب  نقل از محمد 1225هلتسن 
آمذسزش و  طریذق  انسانی از  یها تخصصتسان فرآیند تسس   و برانگیختن انسانی را می

تذسان  منابع انسانی را میبالندگی همچنین  .ت ریف کردبهین  عملکرد  در راستای تسس  
وری و  مدت یا بلندمدت ب  منظسر تسس   دانذش، تخصذص بهذره    فرایند یا ف الیتی کستاه

تسس   منذابع  (. 1225 )م  لین، سازمانی نامید ورضایت کاری در سطسح مختلف فردی 
برای بهبسد اثربخشی سذازمانی   1تسس   و 4، پرورش3احی و ارائ  آمسزشانسانی شامل طر

 (.1221 ،6است )وودوی  و باتستا

 کسذب هدف از تسس   منابع انسانی را در دو ب د ایجاد و تسس   مدیریت منابع انسانی و 
 دید آوردن محیطی مناسب برای ظهسر انسذانی تسسذ   یافتذ  سذازمانی    پابزارهای الزم برای 

)ورنذر و   از انذد  عبذارت تسان خالص  کرد. اهذداف عمذده تسسذ   منذابع انسذانی سذازمان        می
 (:1255، 1مسن یدس
o  تغییذرات   یرتأثیگیر وض یت و روند ف الیت نیروی انسانی و سنجش پمشاهده مستمر و
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 این روند در اثر عسامل خارجی و داخلی سازمان
o اجذرای راهبردهذای جدیذد تسسذ       تسس   و های  ستادی و هزین های  ارزیابی نیازمندی

 راهبردی سازمانریزی  برنام منابع انسانی سازمان در زمان 
o      تهی  و تسس   برنام  راهبردی نیروی انسانی سازمان بر مبنذای برنامذ  راهبذردی کذل

 سازمان ب  منظسر آماده کردن سازمان برای آینده.

پژوهشذی و کذاربردی   های  دایممدیریتی، پاراهای  تسس   منابع انسانی، مانند سایر حسزه
متفاوت ب  تسسذ   منذابع انسذانی دارنذد و      یدگاهیدها،  ی  از این پارادایم مت ددی دارد. هر

تسان دو پارادایم کلی را بذرای   . میدهند یمخاص خسد را ارائ   رهنمسدهایها و ارزش، اهداف
 :(518: 1225، 1سنتلهاو  5سسانسسن)تسس   منابع انسانی تصسر کرد 

هذای آمسزشذی،   ها بیشذتر در حذسزه طراحذی برنامذ      پژوهش، پارادایمن یادر  :پارادایم یادگیری .5
های یادگیرنده با هدف ارتقذاء یذادگیری فذردی و ارتقذاء عملکذرد فذردی و        یادگیری و سازمان

هذای  عسامذل و دسذتگاه   ب  طسر م مذسل گیرد. همچنین سازمانی از طریق یادگیری صسرت می
 .شسندگر در نظر گرفت  می مداخل  ب  عنسان عسامل کننده از یادگیریسازمانی حمایت 

هذای بهبذسد عملکذرد و    پذارادایم، بیشذتر بذر حذسزه    ن یذ در اپارادایم عملکرد: پذژوهش   .1
اهداف و نتایج مسرد انتظار  ترین مهمکز دارد. تمرهای مربسط ب  عملکرد انسانی  فناوری

هذای  لکرد فذردی و سذازمانی اسذت و سیسذتم    ها در این پارادایم، ارتقای عماز پژوهش
بذ    گذر  مداخل عسامل ب  عنسان  با یادگیری غیر مرتبطبهبسد عملکرد فردی و سازمانی 

 .(5311 )بیگی و قلی پسر، رود شمار می

 یا تسسذ   هذای   های مت ددی در قالذب ف الیذت   برای تحقق تسس   منابع انسانی، روش
. ها وجسد ندارد بقی  روشدر مقایس  با  یتراثربخشروش  (1221) 3سودب  اعتقاد ات. وجسد دارد

، یآمسزشذ  یهذا  دورهشذامل آمذسزش ضذمن خذدمت،      ای هذای تسسذ    با این حذال، ف الیذت  
و  یا حرفذ   مؤسسات، شرکت در کنفران ، چرخش شغلی، عضسیت در گری یمربخسدآمسزی، 

 (.511:1221 ،4)آگسئینز هستندانتساب مسقت 

 تمرکذز  کذانسن  اسا، بر را یمنابع انسان یبالندگ ینظر یها بچارچس( 5111نگ )یاچک
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 گشذایی  مسذئل   و 1تسلیذد محذسر  ، 5فرد محذسر  دگاه،یدر س  د ها آن یا تسس   ف الیت محسری
 در فکذری  مکاتذب  ایذن  از یذ   هذر . کنذد  یمذ  یبند طبق  3(اخالقی اصسل بر مبتنی) اصسلی
 انسان ماهیت درباره متفاوتی یها فرض پیش دارای و داشت  ریش  مختلفی فلسفی یها سنت

 .(5111نگ، یاچکهستند ) جام   و ها سازمان ماهیت و
 یهذا  سذنت  شذ  در یر انسذانی  منذابع  تسسذ    در فرد محسر تسس   مفهسم دگاه فرد محور:ید
. گذردد  یم بر 6(رمانتی  هنری مکتب) رمانتیسم و 1گرایی ، انسان4(ایدئالیسم) ییگرا آرمان فلسفی

 نسذان ا 8درونی سالمت و 1فطری خیر ذاتی، های یفیتک کردن آشکار و کشف دگاه ب  دنبالین دیا
 شذدن  تبذدیل  م نای ب  دیدگاه این در مسفق تسس  . است شخصی م نای و 1رضایت جستجسی و

 پیچیذده  و خسدآگذاه  عقالیذی،  ف ذال،  مفهسم، این در افراد. است بشسد، تساند یم ک  آنچ  هر ب  فرد
. دارنذد  عهده بر را شان یزندگ م نای یافتن مسئسلیت و برخسردارند؛ کرامت و آزادی از ها آن هستند؛

 و مثبذت  یها ارزش وسسی سمت ب  افراد ک  دارد وجسد فرض پیش این مفهسمی، چارچسب این در
بذ    فرد محسر. در قلمرو سازمانی، ایده تسس   دارند تمایل درونی احساسات و حاالت بر شدید تأکید

در  تساننذد  یمک  در آنجا کارکنان  شسد یمتمایل ایجاد نسعی محیط پرورشی و مراقبت گسن  تبدیل 
وقتی ب  شکل بهینذ  عمذل خساهنذد     ها سازمان. ذاتی خسدشکسفا شسند یها مهارتو  ها یتقابلپرتس 

د کذ  در آن خالقیذت افذرا    حبف و محیطذی گشذسده و قابذل اعتمذاد     ای خسد تسس  کرد ک  مسانع 
 .(5166، 52برگر و الکمن) ظهسر و بروز کند، ایجاد شسد تساند یم

بر نیازها و اهذداف فذردی    فرد محسردیدگاه تسس    ک  درحالی :تولید محور دگاهید
، افزایش ظرفیت تسلیدی ی  فرد را هدف تسس   قذرار  تسلید محسر دگاهید، کند یم تأکید

و قذسانین  هذا   مهذارت نقش تسس   منابع انسانی انتقذال دانذش،   دگاه، ین دیدر ا. دهد یم
 هذای  مهذارت تسس   مسفق ب  م نای بذ  دسذت آوردن   . رفتاری و اجتماعی سازمان است

پیش نیاز ب  منظذسر تسانمنذد شذدن در واکذنش      یها ارزشو  ها نگرش، ها ییتسانادانش، 
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اسذت  ب  نظری  نقش وابسذت    ب  شدتاین چارچسب . مطلسب ب  تقاضاهای بیرونی است
؛ در این چارچسب، تسسذ   بذر حسذب درجذ  تناسذب میذان       (5181، 5استریکر و استاتام)

، در حذالی  شسد یمبا انتظارات نقش ارزشیابی  یریگ اندازهرفتارهای قابل مشاهده و قابل 
 هذای  یتوضذ  این ارزشیابی بر حسب احساسذات، تفکذرات، یذا     فرد محسرک  در دیدگاه 

 (.5111نگ، یاچکشسد ) یمانجام درونی 

بذر شذکسفایی    فذرد محذسر  در حالی ک  دیدگاه تسس    :دیدگاه مسئله گشایی اصولی
ب  تطبیذق   تسلید محسر دگاهیدمتمرکز است و ( فطری) یذاتو الگسهای نهفت  و  ها یلپتانس

حالذت و شذاید    تذرین  یچیذده پاین دیذدگاه   .کند یم تأکیدافراد با تقاضاهای محیط بیرونی 
بر مبنای ایدئسلسژی آمسزشی ترقی خساهان ، تسسذ   بذ    . از نظر اجرا باشد ها آندشسارترین 

حل مسذئل  تجربذی بذ      های یتمسق عنسان نسعی تغییر ف ال در الگسهای تفکر ک  از قبل 
ایذن رویکذرد، اهذداف     در(. 411: 5111البرگ و مذایر،  شذسد )کذ   یمت ریف ، آید یمارمغان 
پرورش تسانایی کار کردن بهین  از طریق تفکر انتقادی و حل مسئل  و همین طذسر   تسس  ،

صارم و  یاصغراست )پرورش تسانایی برای یکنارچگی و تلفیق تقاضاهای درونی و بیرونی 
جام یذت و ماهیذت    ،نقط  قست اصلی این رویکرد تسس   منذابع انسذانی  (. 5316اران، کهم

سعی گرایش ارزشی است ک  میان اهداف اجتماعی و اهداف ن دگاهید این. آن است مند نظام
 (.5112، 1ل والدنسسنکجلرمن، فران) کند یماقتصادی ت ادل برقرار 

 

 دانشی یمنابع انسان
 .(1228، 3تسسط دراکر ب  کار رفت )آرتسر 5111دانشی نخستین بار در سال  یمنابع انسانواژه 

منظسر وی از ب  کار بردن این واژه اشاره ب  طبق  خاصی از کارکنان بسد ک  ب  تسلید کذاال بذا   
 ها یدهاگیری از دست خسد مشغسل نیستند بلک  با استفاده از نیروی تفکر خسیش ب  خلق  بهره

(. با وجسد اینک  این کارکنان بذ  کارکنذان اصذلی سذازمان تبذدیل      1228، 4)سیتزر پردازند یم
اما دانش بسیار اندکی در مذسرد مذدیریت آنذان در دسذتر، اسذت )ویکرامسذینگ و        اند هشد
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درونذی کارکنذان و    های یژگیودانشی باید با ترکیبی از  یمنابع انسان(. واژه 1225، 5گینزبرگ
، 1اتسنپذ هذای بیرونذی ت ریذف شذسد )     شماری از عسامل مربسط ب  زمین  کار ب  عنسان ویژگی

کذ    کننذد  یمذ  فیتسصذ  یکارکنذان دانشی را ب  عنسان  یمنابع انسان( 1253) 3(. لی و لن1221
 تیو خالق ینسآور ،دانش یریکارگ ب  و دیتسل ،یدانش یکار یندهایشدن در فرا ریدرگ ییتسانا

ست و اها  ب  درون سازمان یدانش  یسرما انتقال را دارا هستند. کار آنان یدانش یندهایدر فرا
آنان  های یخروجدست  از کارکنان و همچنین سنجش  نیا یکار یهاندیاعمال کنترل بر فرا

امری بسیار دشسار است. کارکنذان دانشذی از آمذسزش، تحصذیالت و تجربذ  کذاری بذاالیی        
دانش مشذغسل هسذتند و از ایذن طریذق بذ        یریکارگ ب و ب  خلق، تسزیع، اداره و  برخسردارند

زاده، خیراندیش و عذدنان   )قربانی پردازند یمایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی برای سازمان 
 (.5316راد، 

باعذث شذده    اطالعاتعصر  یها در سازمان یدانش یرو ب  رشد منابع انسان یبرتر
اما با وجسد ؛ ردیصسرت پب هایشان ف الیتنقش آنان و  رامسنیپ یاریبس قاتیتحقتا است 

سذازمان   تیریو مذد  یکارکنان دانش انیدر مسرد روابط م یابهامات هنسز ،یتسجهات نیچن
از  یشروینسبت داد ک  پ  یفرض نیب  ا یتا حد تسان یممسئل  را  نیاة شیوجسد دارد. ر

 نی. چنذ پیماید یمرا  یخط یریو پست مدرن، مس یسمت کار دانش ب  و مدرن یدیکار 
را بشناسند،  تیریمد نیشیپ یها یها و تئسر مدل کسشند یمک   یپژوهشگران یبرا یفرض

منابع  وری بهره، راکر(. از دیدگاه د1255، 4)میشل و میچام کند یمهایی ایجاد  تیمحدود
 شذرفت  یپ یدر کشذسرها  کذم ی و سذت یب قذرن  یتیریچالش مد ترین بزرگ یدانش یانسان

 یکارکنذان دانشذ   یور بهذره عسامل مؤثر بر  ترین مهم از دراکر بر شش مسردخساهد بسد. 
دارد  تأکیذد کذار   تیفیمداوم، ک یاددهیو  یریادگیمداوم،  ینسآور استقالل، شغل،شامل 

 (.1،1252)ب  نقل از هسانگ و وو

 دانشی یمنابع انسانو بالندگی  مدیریت دانش

گسترده است ک  هر تالش هدفمندی برای مدیریت دانذش کارکنذان    یا واژهمدیریت دانش 
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؛ از جملذ   شذسد  یمذ انجذام   هذا  روشاز  یا گسذترده  طریق طیفو از  گیرد یم بر سازمان را در
 یهذذا روشاطالعذاتی و ارتبذذاطی یذا    هذذای یفنذاور مسذذتقیمی ماننذد اسذذتفاده از   یهذا  روش

ویذژه، یذا    یهذا  روشماندهی سازمان با غیرمستقیمی مانند مدیریت فرایندهای اجتماعی، ساز
 (.1258، 5یا اقدامات مدیریت افراد )هیسلسپ، بسسا و هلمز (در سازمان)ترویج فرهنگی خاص 

تا است  مناسبزمان  دردانش صحیح ب  افراد  انتقالمستمری برای مدیریت دانش استراتژی 
اُدل و ) یابذد کذ  عملکذرد سذازمانی بهبذسد      یرنذد کارگ ب تسهیم کنند و  یا گسن  ب اطالعات را 
، یکسذب، سذازمانده   یبذرا  یسذتم یو س یسذازمان  یندیدانش فرا تیرمدی(. 5118همکاران، 

ش عملکذرد  یافزا یکارکنان برا یح و ضمنیو خلق دوباره دانش صر عی، کاربرد، تسزینگهدار
 (.1222 دنر،یو ل ی)علس است ینیسازمان و ارزش آفر

وجذسد دارد. مطال ذ     یمتفذاوت  هذای  بنذدی  یمتقسذ ت دانذش  یریمد یردهایکدر مسرد رو
دو  ها آن( است. 1223) 1ر و رمس،یما یردهایکمدیریت دانش در تحقیق حاضر منطبق با رو

 یهذا  جنبذ  بذر  ؛ 3رد انسذان محذسر  یکمحسر را مطرح کردند. رو فناورییکرد انسان محسر و ور
 یدار م و نگذ  یسب، تسهک یمتدولسژل شام ت دانشیری  در آن مدک شسد می تأکید یفرهنگ

ا اطالعذات تمرکذز   یدانش  یت انتزاعیریو بر مد 4ینان دانشکارکرد، بر یکن روی. ادانش است
 ی ، تسسذ   یت آمسزشیری، مدیشناس روانن  یش زمیبا پ 1یز بر رفتار انسانکرد متمریکدارد. رو

  از کذ نذد  ک ینگذاه مذ    یذ مفهسم اول ی ، ب  دانش ب  عنسان یو تسس   سازمان یانسان یروین
 یریادگیذ چذسن   ییو از ابزارهذا  مذرتبط بذ  آن   ینذدها یهذا و فرا  افراد، تخصص یها مهارت
 رد.یگ یم  مک غیرهو  ی، جلسات گروهیگروه

افتذ   یت دانش مفهذسم تسسذ     یریرد، مدیکن رویبر اسا، ا ؛6یبر فناور یرد مبتنیکرو
اطالعذات و   یت انتزاعیریرد قبل بر مدیکمقابل روت اطالعات است و در یریمد های یستمس

 دارد. تأکید ین منابع اطالعاتیب یدانش و ارتباطات داخل
و در نتیجذ  مذدیریت    دهذد  یمذ ارزش محصسالت را ارتقا  ،ارزش افزوده دانش کارکنان

(. 1252و رانگکذار،   راسذنسا یب) شذسند  یمذ منابع انسانی مسجذب کسذب مزیذت رقذابتی      ،دانش
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مذدیریت دانذش    یهذا  برنام کارکنان خسد را از مزایای ب  کارگیری  کنند یمتالش ها  سازمان
ک  برای کسب مسفقیت در  ییها گامبرای کارکنان و عملکرد سازمانی آگاه کنند. بدیهی است 

دارنذد. دیذدگاه    تذأثیراتی ، بر سرمای  انسذانی کارکنذان   شسند یمحسزه مدیریت دانش برداشت  
سازمان یا ترکیبذی از سذاخت دانشذی )عذساملی      های یتقابل کند یمسازمانی بیان  های یتقابل

مذدیریت دانذش،    ینذدهای فرامانند فناوری پیشرفت ، ساختار سازمانی و فرهنذگ سذازمانی( و   
دانشی ک  ب  . (1225)گسلد و همکاران،  کنند یممسفقیت و اثربخشی مدیریت دانش را ت یین 

دانذش از راه تشذسیق    کذاربرد  .دهذد  یمذ مای  انسذانی را تسسذ     ، سذر شسد یمکارکنان منتقل 
 (.5،1251ازمساپک) کند یمسرمای  انسانی کارکنان را تقسیت  ،خالقان  و نسآوران های  مهارت
تا سرمای  انسانی کارکنان خذسد را از راه   کنند یمپیسست  تالش ها  سازمانب  طسر کلی  

منابع انسانی بهبسد بخشند تا عملکرد خسد را ارتقا دهند. در زمین  مدیریت دانش،  های یستمس
بتسانند ب  کذارایی عملیذاتی    وسیل  بدینبر خلق دانش سازمانی قرار دارد ک  ها  سازمانتمرکز 

بذ  مشذتریان را بهبذسد     یرسذان  خذدمت باالیی دست یابند، محصسالتی نسآوران  تسلید کننذد و  
، ارتبذاط بذین   انذد  شذده شناخت   یخسب ب اب اد سرمای  انسانی و مدیریت دانش  بخشند. هر چند

گفت یکی از اهداف مدیریت  تسان یمکلی  طسر ب اما ؛ هنسز ب  خسبی تشریح نشده است ها آن
. از طذرف  رونذد  یمذ  بذ  شذمار  است ک  جزئی از سرمای  انسانی  یافراددانش پرورش دانش 

انسانی سازمان بتسانذد اقذدامات و اهذداف مذدیریت      های ی ماسرتسس    رسد یم ب  نظر ،دیگر
 (.1258اران،کو هم 1س،یپاالس-لمبسکدانش را در سازمان تسهیل کند )

 تجربی ۀپیشین
اگر چ  بالندگی و تسس   منابع انسانی ب  لحاظ مفهسمی، مفهسم جدیدی نیست، اما پژوهش دربذاره آن  

و همکذارانش   نذامی با رویکرد مدیریت دانش و در خصسص کارکنذان دانشذی محذدود اسذت.      یژهو ب 
عسامل سازمانی بر تسسذ   منذابع انسذانی بذا      یرتأثیابی ساختاری  مدل»با عنسان  یا مطال  ( در 5316)

آزاد اسذالمی هرمزگذان    یها دانشگاهدر « نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگسی انتقال آمسزش
مسذتقیم و   یرتذأث مدیریت دانذش   بر فرایندعسامل سازمانی  شیسه م ادالت ساختاری نشان دادند ک با 

مسذتقیم و   یرتذأث فرآیند مدیریت دانش بر تسس   منابع انسذانی   و انتقال دانش . همچنیندارد یم نادار

 

1. Kasemsap  
2. Colomo-Palacios 
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انسذانی  فرایند مدیریت دانش از طریذق سیسذتم انتقذال آمذسزش بذر تسسذ   منذابع        و  دندار یم نادار
عسامل سازمانی از طریق فرآینذد مذدیریت دانذش و الگذسی     ب  عالوه  .مستقیم دارد غیر یرتأثکارکنان 

(، 5311نذژاد و مهذری )   خلیلدر پژوهش  .مستقیم دارد غیر یرتأثانتقال آمسزش بر تسس   منابع انسانی 
انذش در تسسذ     مشخص شد ک  مذدیریت د  «نقش مدیریت دانش در تسس   منابع انسانی»عنسان با 

. همچنین، شناسایی، کسذب، تسسذ   و تسذهیم دانذش بذر      کند یممنابع انسانی نقش م ناداری را ایفا 
بسدنذد. در نتیجذ  یکذی از نتذایج مذسرد       مؤثرو مهارتی سرمای  انسانی  تسس   دانشی، نگرشی، رفتاری

تسس   سرمای  انسانی باشد. محب زادگذان و همکذارانش    تساند یمانتظار از تسس   نظام مدیریت دانش 
تدوین الگسیی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکذرد نظریذ  داده   »عنسان ( پژوهشی با 5311)

بالندگی ب  عنسان ی  فرد، بالنذدگی بذ  عنذسان یذ       ب د س  کیفی مطال   یناانجام دادند. در « بنیاد
هذای تهذران    در، برای بالندگی اعضای هیئت علمذی دانشذگاه  ی  م عنسان ب متخصص و بالندگی 

( در پژوهشذی بذ  مقایسذ  وضذ یت مسجذسد و      5311شناسایی شدند. هماینی دمیرچی و همکارانش )
چهار ب د سذازمانی،   بر اسا،نظامی کشسر  یها دانشگاهمطلسب بالندگی اعضای هیئت علمی یکی از 

این تحقیق بر وجذسد شذکاف بذین وضذع مسجذسد و وضذع       ، آمسزشی و فردی پرداختند. نتایج یا حرف 
مطلسب بالندگی اعضای هیئت علمی در هذر چهذار ب ذد فذسق داللذت داشذت. قرونذ  و همکذارانش         

بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران را در دو دست  عسامل شخصذی و   مؤثر( عسامل 5313)
 .کردبندی  محیطی طبق 
مدیریت منابع انسذانی مبتنذی بذر    »عنسان (، در پژوهشی با 1251) 5سائز، آرامبرو کیانتس،

  کذ نشذان دادنذد    یشذرکت اسذنانیای   582در بذین  « فکذری و نذسآوری  های  دانش و سرمای 
سذاختاری   های ی سرما باال بردنبر نسآوری سازمانی از طریق  محسر دانشانسانی  های ی سرما

 و دانذش  مذدیریت »عنذسان  (، با 1251) 1گری  و چنج مطال   ینتا. گبارد یم یرتأثو ارتباطی 
 بسدحاکی از آن « ها سازمان در عملکرد و ضمنی دانش بین ناخسشایند پسیایی: یا حرف  تجرب 
 فنذی  دانذش و ایذن   شذسد  یمسازمان منجر  ی  انسانیب  تسس   سرما یانتقال دانش ضمنک  

 مذدیریت  اهذداف  بذرای  دانش مصرف ارزش سنجی اعتبار و سازمانی عملکرد برای کارکنان
با عنذسان   مروری خسد ( نیز در پژوهشی1255) 3گانسسن و همکاران است. حیاتی بسیار دانش

 

1. Kianto, Saenz & Aramburu 

2. Garrick & Chan 

3. Ganesun & et al. 
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مدیریت دانذش   دریافتند ک « مدیریت منابع انسانی های یستمسمدیریت دانش برای تسس   »
و نقذش   کنذد  مذی امکان شناخت، مستندسازی و تسزیع دانش را با هدف بهبسد عملکرد فراهم 

. داردآمسزشذی و کسذب نتذایج اسذتراتژی      ریذزی   برنام در تحلیل نیازهای آمسزشی،  ای یژهو
واکذنش  و  منابع انسذانی متخصذص   یکارگمار ب ، تسهیلگری یها نقشمدیریت دانش برای 

 5شپذژوهش چذن و همکذاران    .کنذد  مذی فراهم  ینیآفر نقشبرای  هایی یتظرفسریع مدیران، 
م ینشذان داد کذ  تسذه    یا کره یها شرکتو تسس    کارکنان بخش پژوهش نیدر ب(، 1255)

 دارد. یرد سازمانکو بهبسد عمل یبر تسس   منابع انسان یمثبت و م نادار یرتأثدانش 

 شناسی پژوهش روش
پژوهش حاضر از نظر نسع استفاده کاربردی است و از نظر هدف، تسصیفی و از نظر رویکرد پژوهشذی،  

و  یشذامل خبرگذان علمذ    قیذ تحق یجام ذ  آمذار  قی کیفی مبتنی بر روش تحلیل محتسا است. یتحق
سذال   51با حداقل  یعلم ئتیه یاعضاو  رانیمدفرماندهان، ) اجرایی مراکز مطال اتی و تحقیقاتی آجا

 51حجم نمسن  آماری بر مبنذای منطذق اشذباع نظذری )     بسد.( یو حداقل رتب  خبره علم یسابق  کار
. بذرای گذردآوری   شذد اسذتفاده  هدفمند  یقضاوت ی نیز از روشرینمسن  گ برای و ( ت یین شدمصاحب 

مبذانی   نیتذدو  مرحلذ   در هذا  داده یگردآور ای و میدانی استفاده شد. برای ها از دو روش کتابخان  داده
 هذا،  نامذ   انیذ پا کتذب،  مقذاالت،  ةمطال ذ  نترنت،یا در جسو جستشامل  ی،ا کتابخان  مطال اتنظری از 

هذای کیفذی از    در روش میذدانی، داده . فاده شذد است م تبر یعلمهای  گاهیپا ریسا و مجالت و اتینشر
کنندگان پژوهش ب  دسذت آمذد. بذ  منظذسر تجزیذ  و تحلیذل        های عمیق با مشارکت خالل مصاحب 

ای  پیسسذت  های کیفذی فرآینذد    . تحلیل دادهشداستفاده  ها کدگباری دادهها از  های کیفی مصاحب  داده
هذا بذا تسجذ  بذ       شسد. در این تحقیق تحلیل داده ها آغاز می است ک  از نخستین مرحل  گردآوری داده

گیذری و   ها و نتیج  ها، عرض  داده س  مرحل  تلخیص داده بر اسا، 1روش پیشنهادی مایلز و هسبرمن
 انجام گرفت.   ییدتأ
با تسجذ  بذ    ، اصل از آنحنتایج  .دستفاده گردیا باز آزمسنروش  از هاصاحب مپایایی ش منظسر سنجب  

 باشد.مناسب ابزار تحقیق می ییایپاحاکی از  ،(5 )جدولاست 1/2االی بضرایب ب  دست آمده ک  

 

1. Chen & et al. 
2. Miles and Huberman 
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، 1؛ گالسذر و اسذتراو،  5181، 5لینکلن و گسبذا ) یفیکنظران تحقیقات  ب  تب یت از صاحب
( برای ارزیابی روایذی تحقیذق، ترکیبذی از    1228، 4؛ اریکسسن و کساالینن1226، 3؛ چارماز1226

ی نظریذ   شناسذ  بر روشم یارهای مسرد استفاده در ارزیابی تحقیقات تفسیری و تحقیقات مبتنی 
(: 5181ین خصسص، م یارهای لیذنکلن و گسبذا )  قرار گرفت. در اها مسرد استفاده برخاست  از داده
 .شدبررسی  1برابر جدول  8تصدیق پبیریو  1، اتکاپبیری6پبیری، انتقال1اعتمادپبیری

 باز آزمونمحاسبه پایایی  .0جدول 

 باز آزمسنپایایی  ت داد عدم تسافقات ت داد تسافقات ت داد کل کدها کد مصاحب  ردیف

5 M1 42 56 8 2882 

1 M4 46 15 4 2815 

3 M10 31 51 1 2885 

 2884 51 11 513 کل
 

 قیتحق ییروا یابیارز .4 جدول

 شرح م یار

 اعتمادپبیری

؛ دقت سؤاالتب  منظسر شفاف بسدن  یافت  نیم  ساختمصاحب   های سؤالباره  بررسی چندین
؛ گردآوری اطالعات کافی بذا  ها مصاحب پژوهشگر و چندین بار بررسی کدهای اتخاذ شده از 

 رعایت اشباع نظری؛

 پبیریانتقال
شذسندگان  های حاصل از تمامی مصذاحب  مفاهیم نظری ارائ  شده از دادهنظری؛ گیری نمسن 

 این مطال   استخراج شد.

 اتکاپبیری
؛ رعایذت ابزارهذای   تحقیذق  مسضذسع در مذسرد  خبرگذان  تجربیات جذاری و پیشذین    احصای
 شناختی در طسل تحقیق؛ روش

تصدیق 
 پبیری

از سسی دیگران؛ بسذط و پذاالیش   تفسیرهای محقق و ارزیابی شده  های پیادهمصاحب  مرور
 خبرگان.تن از  3 تسسطبندی شده خالص  الگسی صسرت تأییدتفسیرها از طریق 

 

1. Lincoln & Guba 

2. Glaser & Strauss 

3. Charmaz 

4. Eriksson & Kovalainen 

5. Credibility 

6. Transferability 

7. Dependability 

8. Confirmability 
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 های پژوهش یافته
های بسذیاری   . با کدگباری باز، مضمسنشدانجام  ها آنگردآوری ب  مسازات ها  کدگباری داده
های کیفی اولیذ  بذ     ها، مجمسعة این داده وبرگشتی تحلیل داده رفتطی فرایند ب  دست آمد. 

هذای مقذدماتی    های خام اولی ، مقسل  های کمتری تقلیل یافت. ب  طسری ک  از دل داده مقسل 
ها، برای  در ارتباط با پدیدة مسرد بررسی از طریق مقایسة مسارد، رویدادها و دیگر حاالت پدیده

هذا و   پرسذش  گیذری نظذری،   راهنمذای نمسنذ   شذدند.  اسذتخراج   ها ها و تفاوت کسب شباهت
یابند و  ها با متسن نظری پژوهش بروز می هایی هستند ک  در خالل تحلیل مفاد مقسل  مقایس 
، 5اسذتراو، و کذسربین  )شذسند   مذی  ها آنهای مناسب، خصسصیات و اب اد  کشف مقسل  مسجب
 1ها ب  اشباع نظذری ادامذ  یافذت؛ اشذباع نظذری      نظری تا رسیدن مقسل  گیری . نمسن (5118
آینذد، مقسلذ  گسذترة     های جدیدی در ارتباط با مقسل  پدید نمذی  ای است ک  در آن داده مرحل 

؛ 5161زر و اسذتراو،،  یذ شذسند )گال  ها برقرار و تأییذد مذی   یابد و روابط بین مقسل  مناسبی می
ارتبذاطی   و تکمیل مرحلة کدگباری باز خذط  کیفیهای  اسا، تحلیل دادهر ب (.5118زر، یگال

از فراینذد   آمذده  دسذت  بذ  های کیفی  ای از داده پژوهش مشخص شد. نمسن های  میان مقسل 
 یان شده است.ب 3مزبسر در قالب جدول 

 . نمونه جدول کدگذاری اولیه3جدول 

 مفاهیم اولی 
 (ها شاخص)

 مأخب ها مصاحب نقل قسل از 

بر منافع  تأکید
 سازمانی،

نگرش ارزشی ب  
 تسهیم دانش

این اسذت کذ  بذ      دانش گراننکت  در مسرد  ترین مهم... »
این باور برسند ک  دانذش زمذانی ارزشذمند اسذت کذ  بذ        
اشتراک گباشت  شسد و در جهت تحقق اهداف سذازمان بذ    

شسد. در واقع باید ب  این باور رسذید کذ  دانذش     گرفت  کار
 «منبع قدرت سازمانی است ن  قدرت فردی

بخشی از مصاحب  
، تکرار 5 شماره
استخراج  میمفاه

های  شده در مصاحب 
 55و  6،52

 

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

 مأخب ها مصاحب نقل قسل از 

 روحی  پرسشگری،
تمایل ب  کسب 
تجرب  جدید، 
 کنجکاوی

منابع انسانی دانش محسر مزیت رقابتی سذازمان هسذتند.   »
هذای چالشذی    افرادی کنجکاوی هستند ک  از ف الیت ها آن

جدید کسب کنند،  های تجرب کنند. تمایل دارند  استقبال می
روحی  پرسشگری دارند و از ایذن طریذق بذ  خلذق دانذش      

 «دهند کنند و خسد را رشد می کم  می

بخشی از مصاحب  
، تکرار 3 شماره

 یاستخراج میمفاه
، 5،1های  در مصاحب 

 52و  1، 4،1

استفاده از منابع 
 علمی،

 انتشارات علمی،
تسلید محصسالت 

 دانش بنیان

... یکی از الزامات بالندگی کارکنان دانشی این اسذت کذ    »
های مختلف دانش مسرد نیاز خسد را  بتسانند از منابع و پایگاه

کسب کنند و سن  آن را در تسلید و ارائ  محصسالت جدید 
برداری دیگران نیز نتایج کذار   هرهب  کار گیرند و ب  منظسر ب

خسد را در قالب مقال ، کتذاب یذا گذزارش طذرح تحقیقذاتی      
 «کنندمنتشر 

بخشی از مصاحب  
، تکرار 4 شماره
استخراج  میمفاه

های  شده در مصاحب 
5،1 ،1،8 ،52 ،51 ،

 54و  53

های  عضسیت در انجمن
علمی، شرکت در 

ها و  کنفران 
های علمی،  همایش

های  هشرکت در دور
 آمسزشی

تسانند دانش کسذب کننذد.    ...کارکنان دانشی از منابع مختلفی می»
هذای   ب  درون سازمان متمرکز شد. عضسیت در انجمذن  فقطنباید 

هذا و   های علمی )همذایش  علمی تخصصی، حضسر در گردهمایی
های آمسزشی و افذزایش   (، شرکت در دورهها کنفران سمینارها و 

 «تساند بسیار مفید باشد میدامن  مطال ات علمی 

بخشی از مصاحب  
، تکرار 6 شماره
استخراج  میمفاه

های  شده در مصاحب 
1،3 ،1،1 ،55 ،51 ،

 54و  53

های  ارائ  راه حل
چندگان ، رفتار نسآوران ، 
اجتناب از آزمسن و خطا، 
اطمینان بخشی ب  

 تصمیمات

هذای   حذل ... منابع انسانی دانش محسر با ب  کارگیری دانش راه »
هذای جدیذدی    . شذیسه کننذد  میای برای حل مسائل ارائ   چندگان 

و بذدین ترتیذب رفتذاری نسآورانذ  از      کنند میبرای انجام امسر پیدا 
. همچنذین بذا اسذتفاده از دانذش تصذمیمات      دهنذد  میخسد نشان 

 «کنند میکنند و از آزمسن و خطا اجتناب  تری اتخاذ می مطمئن

بخشی از مصاحب  
، تکرار 8 شماره
استخراج  میمفاه

های  شده در مصاحب 
5،3 ،4،1 ،52 ،51 
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 مفاهیم اولی 
 (ها شاخص)

 مأخب ها مصاحب نقل قسل از 

روابط بین فردی، 
اعتماد بین فردی، 
صداقت در انتقال 
دانش، لبت بردن از 

 تسهیم دانش

هذای بذ     ... ت امل و تسس   روابط میان فردی در سازمان زمینذ  »
ایذن امذر    کنذد.  گباری دانش را برای کارکنان ایجذاد مذی   اشتراک
رود در بذین   م وجسد اعتماد میان فردی است ک  انتظذار مذی  مستلز

کارکنان دانشی ایجاد شسد و آنان بذا صذداقت دانذش خذسد را بذ       
از اینکذ  بذ  همکذاران خذسد کمذ        ها آنهمکاران انتقال دهند. 

 «برند کنند لبت می می

 شمارهبخشی از مصاحب  
 میمفاه، تکرار 52

شده در استخراج 
 ،1،1، 1،4های  مصاحب 

 51و  53، 51، 1، 8

کاربرد دانش برای 
تسلید محصسالت جدید، 
ب  کارگیری دانش در 
ت یین اهداف و تدوین 

ریزی  برنام راهبردها )
 راهبردی(

... برای مسفقیت سازمان خلذق دانذش الزم اسذت امذا کذافی      »
نیست. منابع انسانی باید بتسانند از این دانذش در جهذت کسذب    

سل، ارتقذای کیفیذت محصذسالت و    مزیت رقابتی و تسلید محص
بهبسد فرآیندها استفاده کنند. ...کارکنان با بذ  کذارگیری دانذش،    

تذری   هذای مناسذب   کننذد، اسذتراتژی   تری می ریزی دقیق برنام 
 «کنند کنند و اهداف روشن و قابل تحققی ت یین می تدوین می

بخشی از مصاحب  
، تکرار 55 شماره

شده استخراج  میمفاه
، 5،1های  مصاحب در 
 54 و 51، 52، 8، 6،1

، ای خسد تسس  
، اعتماد خسدکارامدی

 ب  نف ، تسانمندی

... 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  

از  هذا  آنکند.  سانمندی ایجاد میکنند. دانش برای آنان ت می
سذازند.   های بهتر آماده مذی  این طریق خسد را برای مسق یت

کارکنانی ک  دانش در اختیار دارند، اعتماد ب  نف  بذاالیی  
 «در انجام امسر دارند و در عمل کارآمدتر هستند

بخشی از مصاحب  
، تکرار 51 شماره
استخراج  میمفاه

های  شده در مصاحب 
 53،51 و 1،55، 3،4

ایفای نقش منتسر، 
مربیگری، جانشین 

 پروری

... کارکنان دانشی با تجرب  بایذد دانذش و تجربذ  خذسد را بذ       »
کارکنان جسان منتقل کنند. برای این منظسر بهتر است کارکنان 

هذا را بذا همکذاری     هذا و ف الیذت   باتجرب  در برخی مساقع طذرح 
باید نقش یذ  مربذی    ها آنجسان انجام دهند. در واقع  کارکنان

را برای کارکنان جسان ایفا کنند. بدین طریق با انتقال دانش بذ   
هذای خذسبی بذرای کارکنذان دانشذی       نیروهای جسان جایگزین

شذسد. ... امذروز فنذسن     باتجرب  در هنگام بازنشستگی تربیت می
جدیدی برای انتقال دانش ب  همکاران وجذسد دارد. منتسرینذگ   

هذا الزم   ت. برای اسذتفاده از ایذن روش  ها اس یکی از این روش
 «است منابع انسانی، آمسزش ببینند

بخشی از مصاحب  
، تکرار 54 شماره

مفاهیم استخراج 
های  شده در مصاحب 

5،1 ،3،1 ،8 ،1،55 ،
 51و  53،53، 51
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 آورده شده است. ها گزارهنمسن  ارتباط بین مفاهیم استخراج شده از  4در جدول 

 ها استخراج شده از گزاره میمفاه نیارتباط ب. 2جدول 

 ها شاخص یفرع های مقسل  یاصل های مقسل 

 ای حرف بالندگی 

 ییگرا تحسل

 های جدید فنی و تخصصی تسانایی ارائ  ایده

 تسانایی حل مسائل شغلی و سازمانی

 های چندگان  تسانایی ارائ  راه حل

 انگاری( )مسأل  مسئل تسانایی شناخت 

 های جدید انجام امسر تسانایی ارائ  شیسه

 مدیریت و رهبری

 تسانایی کارگروهی و تیمی

 قدرت نفسذ در دیگران

 جانشین پروری

 کارآمدارزیابی عملکرد 

 مدیریت ت ارض

 اتخاذ تصمیمات مطمئن

 ریزی برنام 

 بر منافع سازمانی تأکید

 مدیریت استر،

 ها و وظایف محسل  مقابل مسئسلیتپاسخگسیی در 

 رفتار نسآوران 

 نسآوری )تبدیل ایده ب  عمل(

 بنیان تسانایی تسلید محصسالت دانش

 پبیرش تغییر

 گزینی ب 

 گزینی( )ب بنچ مارکینگ

 تسج  ب  تجربیات سازمانی در ارائ  راهکارها

 ها های آزمسن و خطا در ف الیت اجتناب از روش

 بالندگی فردی

 های انگیزشی ویژگی

 5جسیان  انگیزش لبت

 انگیزه رشد و پیشرفت

 انگیزش درونی

 های ارزشی ویژگی
 نگرش ارزشی ب  تسهیم دانش

 های دینی )نشر علم( پایبندی ب  ارزش

 

1. Hedonic motivation 
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 ها شاخص یفرع های مقسل  یاصل های مقسل 

 صداقت

 فردی اعتماد بین

 ای های حرف  ویژگی

 قدرت بیان و تفهیم دانش

 خسدکارامدی

 مشارکت ف ال در امسر

 ای خسد تسس  

 تسانمندی

 یادگیری فردی

 ریزی شغلی برنام 

 نگاری تجرب 

 ارتباط میان فردی

 های نگرشی ویژگی

 ای ت هد حرف 

 نگری آینده

 های جدید و تازه تمایل ب  کسب تجرب 

بالندگی آمسزشی و 
 پژوهشی

 آمسزشی

 ها سایر نظری پردازی و نقد  نظری 

 های آمسزشی مهارت استفاده از فناوری

 های آمسزشی شرکت در دوره

 های علمی عضسیت در انجمن

 های علمی آشنایی با چگسنگی استفاده از منابع و پایگاه

 افزارها( های آمسزشی )نرم آشنایی با چگسنگی استفاده از فناوری

 ب  همکارانای  تسانایی ارائ  مشاوره حرف 

 های یاددهی استفاده از روش

 ایفای نقش منتسر

 مربیگری

 پژوهشی

های تحقیقاتی استخراج گزارش از طرح  

 های تحقیقاتی راهنمایی و مشاوره پروژه

 های جدید استفاده از نتایج تحقیقات قبلی در پژوهش

 انتشارات علمی

 پیشنهادی تحقیق(های  طرح) نسیسیتسانایی پروپسزال 

 نظری و صن تی() پژوهشیهای  تسانایی اجرای طرح

 ها همایشها و سمینارها و  شرکت در کنفران 
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خلذق  دانش )ت یریاز اب اد مد ی هر  یرتأث یچگسنگ یق ب  منظسر بررسین تحقیدر ا
 ینذان دانشذ  کارک یاربرد دانذش( بذر اب ذاد بالنذدگ    کذ م دانش و یره دانش، تسهیدانش، ذخ

ی( و پژوهش یآمسزش یو بالندگ یفرد ی، بالندگیا حرف  یبالندگپژوهش )شده در  ییشناسا
ا، سذ   یذ بذا مق  یا پرسشذنام    کذ ب ین ترتی. بدشداستفاده  یخبرگان یاز روش نظرسنج

نفذر از   12ن یو در ب یندارد( طراح تأثیریدارد،  یرتأث تا حدودیدارد،  یرتأث کامالً) یا درج 
آمذده حاصذل جمذع     ب  دستب ی. ضرشد یع و جمع آوریتسز ییو اجرا یخبرگان دانشگاه

ت کل مشذار کذ بذ  ت ذداد    «دارد یرتأث تا حدودی»و  «دارد یرتأث کامالً» های ین گز یفراوان
ج ینتذا  شتر داللت دارد.یب یرتأثباشد بر  ی نزد 522ب هرچقدر ب  ین ضری. ااستنندگان ک
 نشان داده شده است. 1در جدول  ین بررسیا

 ینان دانشکارک یت دانش بر ابعاد بالندگیریابعاد مد تأثیرر یمقاد. 5 جدول

 
 ینان دانشکارک یاب اد بالندگ

 یو پژوهش یآمسزش یبالندگ ای حرف  یبالندگ یفرد یبالندگ

 اب اد

ت یریمد

 دانش

 %11 %81 %12 خلق دانش

 %12 %11 %42 ره دانشیذخ

 %522 %522 %11 م دانشیتسه

 %522 %522 %522 دانشاربرد ک

م و یدو ب ذد تسذه   یرتذأث در رابط  بذا   شسد یم  در جدول فسق مشاهده کهمان گسن  
نندگان اتفاق نظر دارند. در رابط  بذا  کت کمشار یتمام یباًتقر یاربرد دانش بر اب اد بالندگک

نذان  کارک یآن بر اب اد بالندگ تأثیرگبارینندگان بر کت کاز مشار یمین حدوداًره دانش یذخ
بر اب ذاد   آن یرتأثنندگان در کت کت مشاریثرکز ایم تقدند. در رابط  با خلق دانش ن یدانش
 اتفاق نظر دارند. ینان دانشکارک یبالندگ

 گیری نتیجهبحث و 
سازمانی اسذت. کارکنذان    یور بهرهتسس   و بالندگی منابع انسانی یکی از ارکان مهم مسفقیت و 

ارزشمندترین  ش  یبو تسس   و بالندگی آنان  شسند یمزمانی تلقی دانشی سرمای  کلیدی هر سا
برای سازمان خساهد بسد. قدرت و تسان نظامی و دفذاعی آجذا بذیش از پذیش بذر       گباری ی سرما

ز تالش دارنذد بذا   کن مرایعملکرد و دستاوردهای مراکز مطال اتی و تحقیقاتی آن وابست  است. ا
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ق و تسسذ   را  یذ ارتش در عرصذ  تحق  های یگاننیازهای  از منابع انسانی دانشی خسد یریگ بهره
 دانشذی  یمنذابع انسذان  اب اد بالنذدگی   سس  تبرآورده سازند. بر همین اسا، این تحقیق با هدف 

بر نظام مذدیریت دانذش انجذام گرفذت. از آنجذایی کذ         یی آجا مبتنقاتیو تحق یمراکز مطال ات
، و همکذاران  ینذام در تسس   منابع انسذانی داشذت  باشذد )    بسزاییتساند نقش  مدیریت دانش می

؛ 5381؛ حیدرزاده و رجذب زاده،  5311خانی و همکاران،  ؛ مسسی5311پسر و مهری،  خلیل ؛5316
بیراسذذناو و  ؛1255، گانسذذسن و همکذذاران؛ 1255؛ سذذالیم و خلیذذل، 1253پیذذری و همکذذاران، 

ر اسا، رویکرد انسان محسر مذدیریت دانذش، ایذن نظذام بذ       ( در این تحقیق ب1252رنگنکار، 
 عنسان بستر و زمین  تسس   و بالندگی کارکنان دانشی مسرد مطال   قرار گرفت.

ای و  دانشذی در سذ  بُ ذد فذردی، حرفذ       یطبق نتایج تحقیق، بالندگی منذابع انسذان  
ارزشذی،   هذای  ییژگوهمچسن  هایی مؤلف . در بالندگی فردی شدآمسزشی و پژوهشی تبیین 

تحقیذق مسسذی خذانی،     هذای  یافت نگرشی، شغلی و انگیزشی شناسایی شدند. در این راستا 
( در 5316همکذذاران )( در دانشذذگاه تهذذران، باباشذذاهی و 5311) یفذذ وظحسذذنقلی پذذسر و 

( در مذدار، ابتذدایی اسذتان    5311) یسذرچهان پژوهشگاه صن ت نفت، نصیری، قنبذری و  
تهذران،   یها دانشگاه( در بین اعضای هئیت علمی 5311همکاران )فار،، محب زادگان و 

همکذاران  ( در ی  دانشگاه نظامی و همچنین قرون  و 5311همکاران )هماینی دمیرچی و 
 هذایی  مؤلفذ   یا حرفذ  ( در دانشگاه تهران قرار دارند. در نتایج این تحقیق بالنذدگی  5313)

و  نسآورانذ   رفتذار ی، و رهبذر  تیریمذد ، یا حرفذ   یو راهکارهذا  دهیارائ  ا ییتساناهمچسن 
همکذاران  و  زادگان محبمطال ات  های یافت ک  این نتایج با  شسد یمرا شامل  ییگرا تجرب 

همکذاران  تهران و همذاینی دمیرچذی و    یها دانشگاه( در بین اعضای هئیت علمی 5311)
آمسزشی و  مؤلف و ( در ی  دانشگاه نظامی همسسیی دارد. ب د سسم در این تحقیق د5311)

و  زادگذان  محذب تحقیذق   هذای  یافتذ  . این بخش از نتایج نیز با شسد یمپژوهشی را شامل 
 راستا است. تهران هم یها دانشگاه( در بین اعضای هئیت علمی 5311همکارانش )

و  یمراکذز مطال ذات   پذژوهش، پیشذنهادهای کذاربردی ذیذل بذرای      های یافت بر اسا، 
 .شسند یمارائ  آجا ی قاتیتحق

نتایج تحقیق نشان داد ک  اقدامات اکتساب و خلق، تسهیم و  در رابط  با بالندگی فردی:
باشذد.   مذؤثر دانشی  یبالندگی فردی منابع انسان یها شاخصدر تسس    تساند یمکاربرد دانش 

شرایط الزم در سازمان فراهم شسد تا کارکنان  ددر رابط  با تسس   از طریق تسهیم دانش، بای
دانشی همساره و ب  ویژه قبل از اینک  سازمان را ترک کنند، دانش خسد را ب  اشتراک بگبارند. 
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اقدام در این خصسص ایجاد و تقسیذت فرهنذگ تسذهیم دانذش در سذازمان اسذت،        ترین مهم
ریت عالی سازمان تشذسیق و  فرهنگی ک  در آن تسهیم دانش ارزش تلقی شسد و از سسی مدی

 تأکیذد اعتمذادآمیز مذسرد    فذردی  یذان ممسرد حمایت قرار گیرد. همچنین ایجاد و تسس   روابط 
 هذا  یمتذ و  ها گروهاست. هرچ  ت امالت اثربخش در میان کارکنان دانشی در داخل سازمان و 

عالوه، کاربرد   . بشسد یمافزایش یابد زمین  مناسبی برای خلق، تسهیم و کاربرد دانش ایجاد 
 ییهذا  شذاخص . کند یمبالندگی فردی کارکنان دانشی را تقسیت  یها شاخصدانش نیز برخی 
از جملذ    خسدکارامذدی ، تسانمنذدی و  ای خذسد تسسذ    شذغلی،   یذزی ر برنامذ  مثل مهذارت در  

 .یابند یمهایی هستند ک  با کاربرد دانش از سسی کارکنان دانشی تسس    شاخص
هذای   ق خلق دانذش، کارکنذان شذیسه   یاز طر ای: نتایج نشان داد ک  گی حرف در رابط  با بالند

جدید و بدیع فنی تخصصذی ارائذ  کننذد،     های یدها تسانند یم، کنند یمیدا پجدیدی برای انجام امسر 
 یهذا  حذسزه انگاری( مهارت یابند و تسانذایی بذنچ مارکینذگ در     مسئل در شناخت مسائل سازمانی )

دهنذد کذ  منذافع سذازمانی بذر       ند. با انتقال و تسهیم دانش کارکنان نشان میکاری خسد داشت  باش
منافع شخصی و فردی آنان ارجحیت دارد. با انتقذال دانذش از سذسی کارکنذان دانشذی بذا تجربذ         

. با کاربرد دانش، کارکنان دانشی رفتذار نسآورانذ  خذسد را    شسد یمروری فراهم پ جانشین یها فرصت
بنیان تسلید کنند. همچنذین بذا کذاربرد دانذش      محصسالت جدید و دانش تسانند یمو  کنند یمتقسیت 

و حذل   یذزی ر برنامذ  چندگان  برای حل مسائل سازمانی ارائ  کننذد، در   یها حل راه تسانند یم ها آن
آزمسن و خطا اجتناب کنند و بذ    یها روش یریکارگ ب مسائل از تجربیات سازمانی استفاده کنند، از 

 اسخگس باشند.پبا کارآمدی بیشتر در مقابل مسئسلیت و وظایف محسل  طسر کلی 
تحقیذذق نشذذان داد کذذ  برخذذی از  هذذای یافتذذ در رابطذذ  بذذا بالنذذدگی آمسزشذذی و پژوهشذذی: 

از طریق اقذدامات خلذق دانذش     تساند یمی کارکنان دانشی پژوهش بالندگی آمسزشی و یها شاخص
فرصت مطال اتی، تشسیق و حمایذت   یها دورهد اعزام ب  تسس   یابد. سازمان از طریق اقداماتی مانن

 یذزی ر برنامذ  ملذی و بذین المللذی، مشذارکت دادن در      یهذا  کنفران از حضسر آنان در همایش و 
کالن، فراهم ساختن و تسهیل امکان دسترسذی بذ     های گباری یاستسو  گیری یمتصمراهبردی و 

اد خلذق و اکتسذاب دانذش مسجبذات بالنذدگی      علمی داخلی و خارجی ضمن ایج های یگاهپامنابع و 
 بالنذدگی آمسزشذی و   یها شاخصکارکنان دانشی را فراهم سازد. خلق دانش با  یو پژوهش یآمسزش
تحقیقذاتی در رابطذ  بذا     یهذا  طذرح ، مهارت در ارائ  و انجام پردازی ی نظری از قبیل قدرت پژوهش

ی مرتبط است. انتقال و تسهیم دانش نیذز  آمسزش های یفناورمسائل سازمانی، مهارت در استفاده از 
بذ  همکذاران، انتشذارات     یا حرفذ  ی مانند تسانایی ارائذ  مشذاوره   پژوهش آمسزشی و یها شاخصبا 
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 تحقیقاتی مرتبط است. یها پروژهعلمی، ایفای نقش منتسر، مربیگری و راهنمایی و مشاوره 
م یو ت مذ  یرونذ یب یذی روات در یمحذدود  ،مسرد مطال ذ  مراکز  یت نظامیبا تسج  ب  ماه

برنام  تسسذ     شسد یمیشنهاد پایان پ. در وجسد دارد یز مطال اتکر مرایق ب  سایتحق های یافت 
الگذسی ارائذ  شذده در     بذر اسذا،  و بالندگی کارکنان دانشی مراکز مطال اتی و تحقیقاتی آجا 

 یا مطال ذ  در  دشس یمیشنهاد پتحقیق حاضر تدوین و اجرا شسد. برای این منظسر ب  محققان 
 ردازند.نب  شناسایی مسانع و عسامل بازدارنده اجرای این الگس ب

 منابع
فصعلنامه آمعوزش و   مدیریت دانش در توسععه منعابع انسعانی      نقش (.1395خلیل نژاد، شهرام و مهری، امیر. )

 .76-88 صص ،1395، تابستان 9شماره سوم،  سال ،توسعه منابع انسانی

بر حفظ کارکنعان دانشعی بعا     مؤثر(. عوامل 1397اعظم )قربانی زاده، وجه اهلل  خیراندیش، مهدی و عدنان راد، 

فصعلنامه معدیریت   کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، های  هدف توسعه برنامه
 .165-149، صص 32، سال هشتم، شماره منابع انسانی در صنعت نفت

(. توسعه منابع انسانی با بهره گیری از طعر  توسععه فعردی در سعازمانهای     1395، وحید )یگیب  نیآر پور، قلی

 .15-32، صص 1شماره  ،8 دوره ،  فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهرانپروژه محور

 اناینصر، تهران: آر یلیخل آرش (. ترجمه:1نسخه ) یامروز کردیبا رو کیاستراتژ تیریمد(. 1394رابرت.) گرنت،

 ریتعثث (. مدل یابی سعاختاری  1397.)نامی، کلثوم  سید عباس زاده، میر محمد  حسنی، محمد  بازرگان، عباس

عوامل سازمانی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانعش و الگعوی انتقعال آمعوزش،     

 .66-97صص  ،14، شماره 4سال ، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

 یین الگعو ی(، تعدو 1392.)، محمد و فراستخواه، مقصودیی، محمدحسن  قهرمانپرداختچوسف  یمحب زادگان، 

 یزیع ژوهش و برنامه رپفصلنامه اد، یه داده بنیبر نظر یرد مبتنیکبا رو یئت علمیه یاعضا یبالندگ یبرا
 .25-1، صص 67، شماره یدر آموزش عال

 (.1395.)، عبعداهلل یریع ن یوش و وثعوق یع ، داری، حسعن  مهعر  ین  محجوب عشرت آبعاد ی، امهماینی دمیرچی

آن )معورد مطالععه:    یارتقا یمطلوب برا یو ارائه راهکارها یعلم ئتیه یاعضا یبالندگ تیوضع یابیارز

 .75-35، صص 71، شماره یت نظامیریفصلنامه مد، (یدانشگاه نظام کی

 یت بنعد یع و اولو یی(. شناسعا 1393.)مالکدیسع  ،یدمحمد  بازرگان، عباس و خعراز ی، سیمالکریقرونه، داود  م

، سال یفصلنامه آموزش و توسعه منابع انساندانشگاه تهران،  یثت علمیه یاعضا یبر بالندگ مؤثرعوامل 

 .115-89، صص 1اول، شماره 

ران معدارس،  یمعد  یاوش بالندگک(. 1395.)، زهرایروس و سرچهانی، سی، فخرالسادات  قنبریبن یکنصیری ول

 .25-1، صص 4، سال هفتم، شماره یت آموزشیرینو در مد یافتیره هفصلناماد، یداد بن یا هینظر
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 ینعدها ین رابطعه فرا یعی (. ارائعه معدل تب  1392.)فعه، زهعرا  یور، طهمورث و وظپ یموسی خانی، محمد  حسنقل

، سعال  یت عمعوم یریمعد  یهعا  پعژوهش فصلنامه ، یدر آموزش عال یت دانش با توسعه منابع انسانیریمد

 .67-49، صص 22ششم، شماره 

و تبیعین الگعوی    یطراح (.1394)محمدی، ابوالفضل  فرهی، علی  سلطانی، محمدرضا  تاروردی پوری، خدایار 

هعای معدیریت منعابع انسعانی      پژوهش فصلنامه ،نیروهای مسلحهای  توسعه منابع انسانی یکی از سازمان
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