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Attracting, motivating and retaining knowledge workers is critical in a
knowledge-based economy, where knowledge management practices and global
technology convergence have redefined the nature of work; While the success of
today's organizations depends on the knowledge of its people, retaining
knowledge employees due to their high mobility and fluidity remains a challenge.
The purpose of this qualitative-exploratory research is to investigate and identify
the sources and factors of job embeddedness of knowledge workers in Iranian
knowledge-based firms with their work environment. For this purpose, after an indepth study of the theoretical foundations of job embeddedness, the framework of
semi-structured interview questions was designed. Then, in order to collect field
data, managers and human resources experts of 17 knowledge-based companies
were interviewed by purposeful sampling in the form of snowball sampling.
Subsequently, the interviews were transcribed and coded using MAXQDA2018
software and Clark and Brown six-step theme analysis method; As a result,
knowledge workers' job embeddedness sources, consisting of 372 sub-codes in the
form of 27 sub-themes and 9 main themes including individual-human resources,
supportive practices, interpersonal processes, job-related and work environment
sources, knowledge management, improvement and sustainability of human
resources, Survey and measurement practices, organizational structure and
barriers and challenges were identified, analyzed and classified.
Keywords: knowledge management, job embeddedness, knowledge workers,
knowledge-based firms, case study.

DOR: 20.1001.1.82548002.1401.14.2.1.4

1. Corresponding Author: PhD in Human Resource Management, Faculty of Management and
Accounting, Farabi Schools, University of Tehran, Qom, Iran.
Zsafari@ut.ac.ir
2. Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh
Tabatabai University, Tehran, Iran.
3. Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi
Schools, University of Tehran, Qom, Iran.
4. Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran.

8

نشریه علمی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی

مدلسازیهمپیوندیشغلیکارکناندانشی؛مطالعهموردی:

48

دانشبنیان 

شرکتهای

2

1

3

زهرا صفری | سید مهدی الوانی | حسن زارعی متین | محمد صفری

4
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چکيده
جذب ،انگیزش و حفظ کارکنان دانشی در یک اقتصاد دانشبنیان ،یعنی جایی که اقدامات مددییی
دانش و همگیایی جهانی فناوری ،ماهی

کار را باز تعییف نموده اس  ،بسیار حیاتی اس ؛ در حالی که

موفقی

سازمان های امیوزی به دانش افیاد آن متکی اس  ،حفدظ کارکندان دانشدی بده سدبب تحدی و

سیالی

باالی آنها ،بهعنوان یک چالش همچنان باقی اس  .هدف از پژوهش کیفدی -اکتشدافی حاردی،

بیرسی و شناسایی منابع و عوامل هم پیوندی شغلی دانشگیان در شیک های دانشبنیان اییانی با محدی

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت:
1400/02/12
تاریخ پذیرش:

کاری آن ها اس  .بیای این منظور ،پس از مطالعه عمید مبدانی نظدیی هدمپیونددی شدغلی ،چدارچوب

1400/09/19

پیسشهای مصاحبه نیمهساختاریافته طیاحی گیدید .سپس ،بدهمنظدور جمدعآوری دادههدای میددانی ،بدا

صص11-53 :

مدییان و خبیگان منابع انسانی  17شیک

دانشبنیان به روش نمونهگییی هدفمند ،به شکل نمونهگیدیی

گلوله بیفی ،مصاحبه صورت گیفد  .متعاقبدا مصداحبههدا تیانویسدی شدد و بدا بدهکدارگییی ندی افدزار
 MAXQDA2018و روش تحلیل تم شش میحلهای کالر و بدیاون ،کدگدذاری گیدیدد؛ نتی تدا مندابع
همپیوندی شغلی دانشگیان ،متشکل بی  372کد فیعی در قالب  27تم فیعی و  9تم اصدلی شدامل مندابع
فیدی -انسانی ،اقدامات حمایتی ،فیآیندهای بین فیدی ،منابع میتب با شدغل و محدی کداری ،مددییی
دانش ،بهبود و پایداری منابع انسانی ،اقدامات پیمایش و سن ش ،ساختار سازمانی و موانع و چدالشهدا،
شناسایی ،تحلیل و طبقهبندی شدند.
کليدواژهها :مدییی
نگهداش

دانش؛ هدمپیونددی شدغلی؛ کارکندان دانشدی؛ شدیک هدای داندشبنیدان؛ حفدظ و

کارکنان دانشی؛ ماندگاری کارکنان.
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 .1نویسنده مسئول :دکتیی مدییی

منابع انسانی ،دانشکده مدییی

دانشدگاه تهدیان ،قدم،
و حسابداری ،دانشدکدگان فدارابی،
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اییان.
 .2استاد ،گیوه مدییی

دولتی ،دانشکده مدییی

و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهیان ،اییان.

 .3استاد ،گیوه مدییی

دولتی ،دانشکده مدییی

و حسابداری ،دانشکدگان فارابی ،دانشگاه تهیان ،قم ،اییان.

 .4استادیار ،گیوه مدییی
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مقدمه و بیان مسئله
دانش مهمترین سرمایه اقتصاد جهان امروز است .شکلدهی ساختارها و فرآیندهای سازمانی با
توجه به این واقعیت جدید امری حیاتی در موفقیت ساازمان اسات (آنیااوو .)158:2020،1یکای از
مهمترین ساختارهای جدید ایجاد شروتهای دانشبنیان است .2در این شروتها ،دانش مهمترین
منبع در مدیریت وسب و واار ،رقابات و خ از م یات منهصاربه فارد اسات و دایشاای داناش ایان
شروتها در افراد شروت مستقر است (دادا 3و همکاران .)589 :2018 ،در واقع دانششران به سابب
آن وه تمرو اص ی آنها بر خود دانش است ،این سبب تمای آنها از سایر وااررران شادی اسات
(آنیاوو .)157:2020 ،تمای موجاود میاان واروناان دانشای باا سانتی اا شهاایی بارای جاو و
نشهداشت آنها دیشروی مدیران منابع انسانی قرار دادی است .مطا عات نشان دادی است دانشاشران
در شااروتهااای ایراناای از ناار جاب اهجااایی باااالیی 4برخااوردار اساات (مهررااان و ساایدو نی،
 .) 26:1391ترک خدمت این وارونان دستیابی به اهداف سازمان و نی حفظ م یت رقابتی را متأثر
میسازد (فرانسیسکو 5و همکاران .)180:2018 ،از اینرو بارای ساازمانهاا مادیریت و نشاهداشات
نیروهای خود ضرورت بسیار دارد (مارنویک .)2:2018 ،6ع وی بار ایان ،بارای ساازمان خارو از
خدمت وارونان ،ددیادیای دار ه یناه اسات و از ایان ه یناههاا در جواناب نادی مانناد :خاتماه
خدمت ،7تب یغات ،اساتددا ،،انتداا و آماوزم نمایاان مایشاود (خا اد 8و همکااران.)4:2018 ،
بهع وی مطا عات نشان میدهد حفاظ واروناان در اوتساا  ،ادغاا ،و بهاریمنادی از داناش حاا
اهمیت بسیار است (دادا و همکاران .)590:2018 ،بهع وی با توجه به حمایت عملررایانه از واالی
دانشبنیان ساخت داخل و دشتیبانی از مراو رشد و دارک های ع می و فناوری تعداد شروتهای
دانش بنیان در ایران روبه اف ایش است ،در شرایط حاوم بر این وضاعیت رقابات بار سار جاو و
حفظ دانششران ف اینادی اسات (مهرراان و سایدو نی .)26:1391 ،مطا عاات عمیاز ادبیاات نشاان
1. Onyeaku
2. knowledge-based company or knowledge-intensive firm
3. Papa
4. high turnover rates
5. Francisco
6. Marnewick
7. termination
8. Khalid
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میدهد ،تهقیقات دیشین رر ه نشهداشت را از جوانبی مورد مطا عه قراردادی است ،اما باهصاورت
بدشی و از منظری خرد به روشهای از این مسأ ه نشریساتهاناد ،و جاای خاا ی مطا عاه آن از منظار
و ن احساس میشود .اف ون بر آن ،غا ب عوامل نشهداشت دانششران ،درونشغ ی است ،و ومتار
به نقش عوامل برونشغ ی درداخته شدی است .برای مثاا ،،اونیااوو )2020( 1نشاان داد ،ساازمانهاا
می توانند نشهداشت وارونان دانشی را توسط شناسایی و دساتهبنادی آنهاا ،اساتقرار سیساتمهاای
ارزیابی عم کرد مناسب ،و نی رنجاندن صدای وارونان در سیستم ارزیابی 2و بهوارریری ارزیابان
شایسته و توجه به واونش افراد به نتایج ارزیابی ،ماندراری را اف ایش دهناد .ساایر اساترات یهاا و
اقدامات عبارتند از :استقرار مد،های سازمانهای یادریرندی( 3ما یک و رارگ2020 ،4؛ مک ریل
و همکاران ،)1992 ،5با متأثر ساختن توانمندسازی وارونان ،استق  ،و خودتعیینی 6افاراد (ف اود،7
 ،)1999فرهنگ خ قیت یا فرهنگ سازمانی حمایترر (بیش یاردی ،)2012 ،8رضایت از درداخت
و مدیریت مسیر شغ ی سازمانی ،دوریهای آموزشی ،مراو ارزیابی بارای مشااوری وارراهاه اسات
(جایاسینشا ،و یونگ ،)2013 ،9منش رهبری وه اهمیت استرات یک مادیریت داناش را تشادی
دادی و صریهاً اع  ،میونند (اوهوناوین و همکاران ،)2019 ،10دارورم فرهناگ یاادریری فعاا،
(ما ک و رارگ )2020 ،11و برنامه ها و اقدامات منابع انساانی واه از فرآینادهای مادیریت داناش
حمایت میونند (ماراب ه2018 ،؛ هو.)2008 ،12
از اینرو بهمنظور دستیابی به رایحلهای فراریرتر جهت حل مسا ل مرتبط با نر بااالی تارک
خدمت دانششران ،بررسی این سؤا ،اساسی وه « ارا برخای واروناان ساازمان را تارک و برخای

1. Onyeaku

.:‘voice’ inclusion .2صدا فیصتی بیای بیان دیدگاهها و نقطه نظیات فید اس  .گن اندن صددای کارکندان بدهمنظدور بیدان
واکنشها در بیابی نتایج ارزیابی بسیار مهم اس

).(Onyeaku, 2020
3. learning organisation
4. Malik & Garg
5. McGill et al
6. self determination
7. Flood
8. Bigliardi et al.
9. Jayasingam & Yong
10. Ohunakin et al.
11. Malik & Garg, 2020
12. Magableh, 2018; Ho, 2008
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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دیشر میمانند» اهمیت حیاتی دارد .همدیوندی شغ ی 1دارادایم نوینی در مادیریت مناابع اسات واه
شا ودی اص ی برای داسخ به این مهم را فراهم میآورد .همدیونادی مااهیتی از ناود مادیریت مناابع
است (روبنشتاین 2و همکاران .)2:2020 ،همانرونه وه ویازاد 3و همکاران ( )2015براساس تئوری
مهافظت از منابع( 4هابفا )174:2011 ،5،استدال ،مایوناد واه هامدیونادی را مایتاوان باه هاا
انشی م وارونان برای دستیابی ،سرمایهرواری و حفظ منابع ،تغبیار و تفسایر نماود .تمروا اصا ی
همدیوندی شغ ی بر نیروهایی است وه فرد را در شغل خود حفظ میونند (هونیناگ و همکااران،6
 .)7:2020مقا ه حاضر قصد دارد با بررسی شونشی همدیوندسازی وارونان دانشی با مهیط واری
و سازمان ،و نقش همدیوندی شغ ی در نشهداشت دانششران ،رامی در جهات درواردن ایان خا
نظری و عم ی برداشته و مسیرهایی را برای تهقیقات آیندی درورم دهاد .از ایانرو هادف اصا ی
تهقیز حاضر شونشی و رایی ماندراری دانششران با بهواارریری داارادایم جدیاد هامدیونادی
شغ ی 7است.

مبانی نظری پژوهش
همپیوندی شغلی
همدیوندی شغ ی در حوزی منابع انسانی او ینباار توساط میشال 8و همکااران ( )2001باهعناوان
مجموعه نیروهایی وه نشهداشت وارونان را متأثر میسازند ،مفهو،سازی شد .این ساختار به شبکه
اجتماعی تشبیه شدی است وه اتصا ،قوی بین فرد و مهیطوار و نی سازمان ایجااد مایوناد .افاراد
دارای سطح باالتری از دیوند ،احساس تک یف و ا ت ا ،بیشتری نسابت باه شابکه خواهناد داشات و
ترک نمودن مهیط واری برای آنها سدت خواهد بود (دشاوتانادایساا1384 :2018 ،9،؛ویاازاد و
همکاران .)645:2015 ،میشل و همکاران ( )2001دالیل و رایی ماندراری افراد در شغلشاان ،را
1. Job embeddedness
2. Rubenstein
3. Kiazad
4. conservation of resources theory
5. Hobfoll
6. Holtom & O'Neill; Huning
7. Job Embeddedness
)8. Mitchell et al. (2001
9. Dechawatanapaisal
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در احساس رری خورری فرد با یک سیستم اجتماعی جساتجو واردی و ایان ددیادی را باه نیروهاای
بیرونی و زمینهای نسبت دادند .این در حا ی است وه دارادیمهای سنتی نشهداشت غا باً بار عوامال
درون شغ ی مانند رضایت شغ ی ،تعهد سازمانی ،اشتیاق شغ ی متمرو هستند .وراس ی 1و همکاران
( )2007اثبات نمودند وه همدیوندی شغ ی سازیای متشکل از نیروهای زمینهای و ادراوی 2است و
آن را معرف عوام ی می دانند وه سبب ایجاد احساس سنجاقشدری فرد با شغل و مهیط وااری و
ماندراری میشود .بهع وی نگ و ف دمن )2010( 3از مهققانی وه تئوری همدیوندی شغ ی را بسط
دادند ،در بررسی ارتباط بین ادراوات از همدیوندی شاغ ی و رفتارهاای توساعه سارمایه اجتمااعی،
نشان دادند وه همدیوندی شغ ی دیشبینایوننادی مهمای بارای تارک خادمت واروناان و سارمایه
اجتماعی است .با اینحا ،در مورد شاونشی تاأثیر هامدیونادی شاغ ی در نشاهداشات دانشاشران
اط عات اندوی وجود دارد .میشل و همکاران ( )2001از همدیوندی شاغ ی باهعناوان یاک شابکه
اجتماعی اشاری میونند وه سه نیرو عمدی را بر حفظ وارونان اعما ،میوند .ایان نیروهاا عبارتناد
از )1 :دیوندها :4ارتباطات رسمی و غیررسمی با همکاران ،یا می ان اتصاالت فارد باا ساایر افاراد یاا
فعا یتها  )2تناسب :5می ان تناسب شغل فرد و جامعه بیرونی 6وی با سایر جنبههای زنادریام)3 ،
فدا وردن 7یا ه ینههای ادراکشدی ترک شغل :ه ینههای ادراکشدی فی یکی و مهسوس و منافع
روانشناختی وه در صورت ترک شغل ،فرد مجبور بهدست وشیدن از آن اسات باهعباارت دیشار
این نیرو می ان سهو ت شکستن دیوندها است (هونیناگ و همکااران .)7:2020 ،از ایانرو داارادایم
همدیوندی شغ ی ترویب نیروهایی وه افراد را در شغل فع ی خود حفظ میونند .همدیوندی شاغ ی
در قا ب در یک ماتریس سه در دو دیشنهاد شدی است ،وه عباارت از ساه بعاد دیونادها ،تناساب و
قربانی/ه ینههای ادراکشدی مارتبط باا دو ساطح ساازمانی (درونشاغ ی) واه فارد در آن فعا یات
میوند و جامعه بیرونی (عوامل برونشغ ی) وی است .در جادو 1 ،توصایف اجا ای هامدیونادی
شغ ی (ماتریس) ،نشان دادی شدی است.
1. Crossley
2. contextual and perceptual forces
3. Ng and Feldman
4. links
5. fit
6. communities
7. sacrifice
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

15

مدلسازی هم پیوندی شغلی کارکنان دانشی؛ مطالعه موردی :شرکتهای دانشبنیان

جدو .1 ،ساختار و ابعاد شناساییشدی برای همدیوندی شغ ی
تشریح اجزاء

اجزاء همپيوندی شغلی

این بعد سازگاری ادرا شده فید با سازمان را نشان میدهد .ارزشها ،اهداف
تناسب -سازمان

و نیز الزامات شدغلی

کارراههای و بینامههای آینده فید باید با فیهنگ شیک
(دانش شغلی ،مهارتها و توانمندیها) متناسب باشد.
این بعد معیف ادرا

تناسب -جامعه بییونی

فید از میزان تناسب خود بدا جامعده بییوندی و محدی

پییامونی (آب و هوا ،امکانات رفاهی و فیهنگ عمومی مکانی که فدید در آن
زندگی میکند) اس .

پیوندها -سازمان

بعد پیوندها -سازمان ،میزان ارتباطات رسمی و غییرسمی بین کارکن و سایی
کارکنان و گیوههای موجود در سازمانی را در نظی میگیید.
بعد پیوندها -جامعه بییونی ،میزان ارتباطات فید با سدایی افدیاد و گدیوههدای

پیوندها -جامعه بییونی

موجود در جامعه بییونی را نشان میدهد .این بعد هم پیوندی بیانگی تدثیییات
قابلتوجه خانواده و سدایی نهادهدای اجتمداعی بدی کارکندان و تصدمیمگیدیی
آنهاس .
این بعد همپیوندی نمایانگی هی آن چیزی (منافع مادی و روانشناختی) اسد
که فید در صورت تی

هزینههای ادرا شده -سازمان

خدم

از دس

میدهد .بهعنوان مثال تی خددم

احتماال خسارات فیدی را نویدد مدیدهدد ،مانندد؛ از دسد

دادن همکداران،

پیوژهها و مزایا .هی چه میزان هزینههای ادرا شده (در صورت تی ) بیشدتی
باشد ،انصیاف از خدم

بیای فید سخ تی مینماید.

این بعد در صورت نقل مکان کارکن ،عمدتا مسئلهساز اس  .تی جامعدهای
هزینههای ادرا شده -جامعه
بییونی

جذاب ،امن ،که در آن فید مورد احتدیا اسد
ای اد نموده ،دشوار اس  .البته ممکن اس

بتدوان بدا تغییدی شدغل در همدان

مسکن ماند ،با این وجود ،فید باز هم ممکن اس
سهول

رف

و لیندکهدای بسدیاری در آن
تسهیالت مختلفدی مانندد؛

و آمد یا زمان کاری منعطف ،...را از دس

بدهد.

در واقع همدیوندی شغ ی را می توان به عوامل غیرما ی (تناسب و دیوندها) و ما ی (ه یناههاای
ادراکشدی) تقسیم ورد (یوو همکاران .)3:2020 ،1بهع وی همدیوندی تصمیمریری خود راهبری

2

1. Yu & et al
2. self-directed decision
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است وه به نیت فرد به ماندن داوط بانه در سازمان ،اشاری دارد .د وهش ی و همکااران ( )2004باا
تفکیک نمودن هم دیوندی شغ ی به دو مهور همدیوندیهای درون و برونشغ ی 1این را تئاوری را
بسط داد .بنابراین همدیوندی از دو دساته؛ عوامال درونشاغ ی و بارونشاغ ی تشاکیل شادی اسات؛
همدیوندی درونشغ ی به شونشی دیوند یا اصط حاً جاا افتاادن 2فاردی در یاک ساازمان اطا ق
میشود .همدیوندی برونشغ ی نمایانشر نیروهایی است وه فرد را به یک حاوزی غیار شاغ ی دیوناد
میدهند .مشاروت فعاا ،در فعا یاتهاای مه ای ،مناابع نهاادی غیروااری و سیساتمهاای حمایات
اجتماعی و حتی شونشی احساسی وه اعضای خانوادی از ارتباط با جامعه دارند ،از جم ه نیروهای
غیرواری دیونددهندی فرد با جامعه بیرونی هستند (فسبندر 3و همکاران.)332:2019 ،
تئوریهاای مهافظات از مناابع( 4هابفاا ،)1989 ،،تبااد ،اجتمااعی (با و )1964 ،و رفتارهاای
برنامهری یشدی( 5آژن )1991 ،6نظریه هاای مهمای هساتند واه دیشاتوانههاای تئاوریکی توانمنادی
دارادایم همدیوندی شغ ی و قدرت دیشبینیونندری آن را در نشهداشت نیروی انساانی را تشاکیل
می دهند .طبز نظریه رفتارهای برنامهری یشدی ،در اجرا و تأثیررواری یک رفتار معین ،تمای ت و
انشی یهای افراد اماری حیااتی اسات (آژن .)180:1991 ،هامدیونادی شاغ ی را مایتاوان باهعناوان
شاخصی از نین تمای ت و انشی م هاایی ت قای نماود ،ارا واه واروناان باا هامدیونادی بااالتر
رریهای اجتماعی مهکم تری ایجاد وردی و تمای ت و ا ت امات قوی به انجا ،مشتاقانهای باه باروز
رفتارهای مط و سازمان مانند درریر شدن در رفتارهای واری فعاالنه 7دارند (آوی ،وو و هاو ی

8

722:2015؛ جیا 9و همکاران .)110:2020 ،براساس تئوری مهافظت از منابع ) (CORنیارو مهرواه
اص ی افراد دستیابی ،حفظ منابع با ارزم است (هابفاا ،)174:2011 ،،منظاور از مناابع هماه ی هاا
(مانند داراییهای مادی) ،انرژی (دو ،و زماان) ،وی رایهاای شدصایتی (عا تنفاس) یاا شارایط
(وضعیت سازمانی فرد یا حمایت واری) منابع با ارزم هستند را وه به برآوردن تقاضاها ،رسیدن
1. on-the-job and off-the-job embeddedness
2. entrenched one
3. Fasbender
4. Conservation of Resources (COR) Theory
5. theory of planned behavior
6. Ajzen
7. proactive work behaviors
8. Avey, Wu and Holley
9. Jia
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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به اهداف ومک نمودی و سایر منابع باارزم را در برابر خطار از دسات رفاتن ،مهافظات مایوناد
(ویازاد و همکاران .)644:2015 ،بنابراین انباشاتن ،مهافظات و تدصای

مناابع نقاش و یادی در

انشی م و رفتارهای دایدار وارونان دارد ،این نظریه بنیاد مفهاومی نسابی بارای دایشبینای دربااری
روابط بین نیروهایی(منابع) وه منجربه ایجاد همدیوندی فرد با مهیط وار و سازمانشدی و دیامدهای
وارونان ،فراهم میوند .از دیدرای  CORاز منابع هامدیونادی شاغ ی مناابعی (تناساب ،دیونادها و
ه ینههای ادراکشدی) را توصیف میوند وه فرد را به شغل و ساازمان خاود هامدیوناد مایساازد
(خ یل 1و همکاران .)4:2016 ،اف ودن همدیوندی توسط وارونان تا حدی است وه با سازمان دیوند
حاصل ونند ،با شغل احساس تناسب و نیاز روانشاناختی قاوی بارای مهافظات از مناابع ساازمانی
تجربه ونند (دشاوتانادایسا .)25:2018 ،،تئوری تباد ،اجتماعی نشان میدهد وه تصمیمات رواباط
ناشی از تباد ،اجتماعی ،اط عااتی و اقتصاادی منجار باه یاک ساری داادامهاا و مناافع مایشاود
(ردموند .)5:2015 ،2روابط اجتماعی در رای منافع فردی برقرار شدی و آن نان وه وارونان مساتعد
دیوند یافتن با وسانی میشوند وه منافع بیشتری به آنها ارا ه مایونناد .رواباط متقابال بااارزم باه
احساس رضایتمندی و متقابل منجر میشود ،این نقش نی یکی دیشر از ماهیتهاای تئاوری تبااد،
اجتماعی است (ردموند .)7:2015 ،ومکهای اب اری همکاران حرفهای وارون را ترغیاب باه بااز
جبران مساعدتهای مدیون به سازمان می وند؛ این مبادالت متقابل منافع اغ اب نفاوم مایوناد باه
داخل مهل وار و با ایجاد حس تناسب و حمایت (در وارونان) خ ز و اف ایش همدیونادی شاغ ی
به همرای خواهد داشت (واراته ده .)123:2016 ،3بهع وی احساس رضاایتی باهوجاود مایآیاد واه
براساس آن یک قرارداد رابطهای بین طرفین مباد ه مفروض است (یانگ و وونگ.)5:2020 ،4
شرکتهای دانشبنیان
مفهو ،سازمان مبتنی بار داناش ریشاه در ساا،هاای  1984-1988دارد هنشاامیواه بسایاری از
شروت های فرام یتی قادر به مدیریت و همشا ،شدن با دیچیدری ف ایندی مسا ل دایشروی نبودناد.
سازمان دانشبنیان معرف سازمانی متمرو بر حافظه ،شروتهای هوشمند ،سازمان و هاوم اسات
1. Khaleel
2. Redmond
3. Karatepe
4. Yang & Wong
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(دورین ه .)307:2011 ،1اصط ح شروتهای دانشبنیان با این مفهو ،در متون بینا م ی به ندرت
یافت میشود .عبارت شروت یا سازمان دانشبنیان در مبانی نظری بیشتر به شروتهایی اشاری دارد
وه یادریرندی و خا ز دانش بودی و از دانش ،ه دانش ضمنی و اه داناش آشاکار بارای توساعه
مهصوالت و فناوری های خود استفادی میونند .در واقع این مفهاو ،بیشاتر باه ساازمانهاایی رفتاه
می شود وه از فرایندهای خ ز و بهوارریری دانش برای دیشبرد وسب و وار خود استفادی میونند
(خیاطیان و همکاران .)30:1395 ،در متون بین ا م ی ،مفهو ،شروتهای دانشبنیان معااد ،آن اه
در وشور ما مطرح شدی است در بین مقاالت ع می با عبارات مدت فی یافت میشود عبااراتی نظیار
«سازمان یا وسب و وارهای دانش مهور»« ،شروتهای وو ک دانشمبنا»« ،شروتهای فنااوری
مهور»« ،شروتهای وو ک نوآور» ،حتی در برخی متون «شاروتهاای مبتنای بار فنااوریهاای
دیشرفته»« ،شروتهای مبتنی بر فناوریهای نوین»« ،شروتهای دانشآفرین»« ،سازمان یادریرنادی
و سازمان هوشمند» نی بهصورت مصداقی از شروتهاای داناشبنیاان در نظار ررفتاه شادی اسات.
فداری ( )1393براساس ترویاب دو فااز مارور ادبیاات و مصااحبه تعریاف باومی از شاروت هاای
دانشبنیان در یک وشور در حا ،توسعه ارا ه وردی است :شروتهای دانشبنیان مؤسسات (عمدتاً
وو ک و متوسط) بدش خصوصی هستند وه با هادف تجااریساازی ناوآوریهاا و اختراعاات،
واربردی وردن تهقیقات (طبقه فرآیند) و بومیسازی فناوریهاا و مهصاوالت ماورد نیااز وشاور
(طبقه مهصو )،توسط وارشناسان خبری (طبقه منابع) تشکیل و اداری میرردند.
کارکنان دانشی
اقتصاد دانشبنیان نشاهی نو به سازمان هاا اسات واه در آن ،فراتار از هار یا ی ،نقاش انساان
بهعنوان هوشیاران نظاریرر فرآیندهاای عهادیدار شاروت ،ف اینادی اسات ( یسوفساکا و اساتاواز،2
 .)8:2020اونون انساان باه طاف داناش ،صا حیتهاا و تجاار خاود نیارو مهرواه بسایاری از
سازمانهاست .دیتر دراور از این رروی از وارونان بهعنوان دانششر 3یاد میوند (دراوار.)3:1999 ،
بهزعم وی وارونان دانشی وارونان سطح باالیی تعریف می شوند وه دانش تئوریکی و ته ی ای را
وه از طریز آموزم و تهص ی ت رسمی وسی نمودی در جهت توسعه تو یدات و خادمات جدیاد
1. Dorinela
2. Lisowska & Stawasz
3. knowledge workers
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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بهوار می ریرد .اخیراً وارونان دانشی دسته جدیدی از متدصصان هستند وه اب ار اص ی آنها مهن
است و تمامی ت مهای واری آنها ،فکری اسات ناه جسامی .آنهاا از ساطح بااالیی از داناش،
تهصاای ت و تجربااه تدصصاای برخااوردار هس اتند (ایشی سااکی .)9:2017 ،1دانشااشران درریاار در
فعا یت های شروت هستند ،و دانش منهصربه فرد ،ص حیتهای رستردی ،و مهارتهاای ادراوای
به آنها امکان ساخت دانش در شاروت را مایدهاد (خاوساار 2و همکااران .)2:2020 ،باه اعتقااد
دو توسکی )1999( 3وارونان دانشی با تکراردویری سدت ،دانش فنای ویا ی توصایف مایشاود.
آن ها مست  ،استق  ،زیاد در وار ،و نی سیستم انشی شای مناساب ،هساتند .اا ش اقتصااد مادرن
مدیریت صهیح وارونان دانشی است (ایشی سکی .)2:2017 ،این بدینمعناسات واه شاروتهاا باا
ا ش های ب رری در زمینه جو  ،حفظ و انشی ی و توسعه آنها روبهرو هستند .بهزعام اساوارت

4

( )2008وارونااان دانشاای بایسااتی بااهعنااوان رروه ای مج ا ا و ممتاااز ماادیریت شااوند (خاوسااار و
همکاران .)5:2020 ،استق  ،و خود مدیریتی بهعناوان متماای ترین وی رایهاای واروناان دانشای
مطرح است ،به سبب ماهیت وار دانشی وه نسبتاً غیرساختاریافته ،دیچیدی و نامشد

است (درایس

و وی ربی .)5:2018 ،5وار دانشی تو ید و بهوارریری دانش توسط نیروی وار بسیار مهار و مستقل،
برای تو ید نتایج م ماوس و ناام موس اسات (فرانسیساکو و دیشاران .)182:2018 ،واار دانشای را
بهعنوان یک مفهو ،ند بعدی ،میتواند یک حرفه ،فعا یت فاردی یاا یاک مشدصاه ،ت قای شاود
(دورین ه .)307:2011 ،بنابراین ماهیت نین وارهایی مست  ،این است وه وارون دانشای دارای
استق  ،برای تصمیمریری در مورد شونشی انجا ،وارشان و ترتیبدهی برنامههای وااری خاود
باشند (نور و مینای .)86:2019 ،6یک وارون دانشای وسای اسات واه توساط بداهاهداردازیهاا و
ابتکارات مبتنی بر دانش (تو ید دانش و استفادی از دانش باهعناوان ورودی) واه منجرباه خروجای
فکری دانشبنیان میشود ،شناسایی میشود ،باا ایان تعریاف مادیران ،برناماهنویساان ته یالرار و
طراحان مفهو ،میتواند وارونان دانشی مهسو شوند (درایس و وی ربی .)6:2018 ،بهطور مشابه،
برخی مطا عات وارونان دانشی را بهعنوان وارونانی توصیف میونندوه بیش از هر وس دیشر در
1. Igielski
2. Khaksar
3. Pocztowski
4. Swart
5. Price & Weatherby
6. Noor & Minai
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سازمان ،شایستشی وافی برای درک و فهم دانش شغ ی را دارد .ایان ناود از واروناان مایتوانناد
دانش را جمعآوری ،ترویب و بهوار ریرند (نور و مینای .)86:2019 ،در ایان دا وهش ،واروناان
دانشی را بهعنوان فردی با تهصی ت عا ی ،وه وارم براساس دانش ،غنیسازی آن ،و خ ز دانش
جدید در وار (رایحلهای جدید ،دانش فنی و مدترد) است ،تعریف میشود.
چالش نگهداشت کارکنان دانشی
هدف اص ی نشهداشت ج وریری از خرو وارونان دانشمند ،باتجربه و با استعداد از ساازمان
است را خارو از خادمت ماانع از بهاریوری مایشاود و عم کارد را مدتال مایوناد (انکوتاا،1
 .)2:2018ت مهای حفظ به همه فعا یتهای با هدف ارتقاا بهاریوری اشااری دارد واه باه آنهاا
فرصتهای معنادار رشد ،برای رقابت ،اعطا میوند (انکوتاا .)3:2018 ،تغییار ادراک از وفااداری،
نشهداشت وارونان دانشی را وه ارزم رقابتی باالیی برای شروت خ ز میونند به یک امر حیاتی
و ا شی شناختهشدی ،تبدیل وردی است (دادا و همکاران .)11:2018 ،وارونان دانشای در داارادایم
استددامی جدید و بازار وار قوی با احتما ،ومتری وفادار هستند (اوجاال و دیااری .)403:2018 ،2
ا ش نشه داشت نتیجه تهرک و سیا یت ف ایندی در اقتصاد جهانی است وه در آن وارونان بهطور
متوسط شش وارفرما را در طو ،مسیر شغ ی خود تجربه می ونند (ن سون ،)5:2010 ،3این مسئ ه باا
همراهی فرار مغ ها و نسلهای جدیدتر واری ،حفظ وارونان را برای ساازمان باا مشاکل روباهرو
ساخته اسات (نجیاب و دیشاران .)90:2019 ،وااهش مانادراری دانشاشر باه معنای از دسات دادن
شایستشیهای وی ی ،دانش یا تجاربی است وه این وارونان دارند .بهع وی ه ینههای اضافی مرتبط
با استددا ،نیروی جدید و نی زمان اختصاص الز ،برای یافتن و سازرار شدن واروناان باا مهایط
واری جدید ،هنشفت است (خا د و همکااران .)4:2018 ،مطا عاات رابطاه منفایباین تارک شاغل
داوط بانه و عم کرد سازمان را نشان دادی است (رزاق و همکاران.)923:2019 ،4

مروری بر پیشینه نظری مدلهای ترک خدمت
در ادبیات نشهداشت منابع انسانی عوامل متعددی باهعناوان تعیاینوننادران فاردی و ماوقعیتی
1. Nkuta
2. Ojala & Pyöriä
3. Nelson
4. Razzaq
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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فرآیندهای خرو از خدمت وارونان 1مد،سازی شدی است .با وجود شدت ع قه د وهشی به این
موضود ،بسیاری از مد،ها و مطا عاات تجربای بار طیاف مهادودی از دایشبینایوننادران تارک
خدمت وه غا باً ریشه در وار مارس و سایمون (( )1958نظریه مط وبیات و ساهو ت جاباهجاایی)2
دارد ،متمرو هستند.در وارهای بعدی بهجای دیشبینیونندیهای نشرشی ،دامنهای از دیشاایندهای
خاارو اختیاااری از سااازمان را بااهعنااوان ع اال خاارو ارا ااه وردنااد .ااار و مااار و سااایمون
()1958در مورد تصمیم به مشاروت و ماندن از دو متغیر اص ی سهو ت ادارکشادی جاباهجاایی و
مط وبیت ادراکشدی جابهجایی 3تشکیل میدهد .سهو ت ادراکشدی به ر یناههاا و فرصاتهاای
ادراکشاادی اشاااری دارد و مط وبیاات جاب اهجااایی تهااتت اأثیر رضااایت شااغ ی اساات (سااو مان 4و
دیشران .)926 :2020،انتظارات برآوردیشدی در مد ،دورتر و استیرز ( )1973بهعنوان اخت ف باین
تجربههای مثبت و منفی فرد در شغل و آن ه انتظار رویارویی با آن را دارد .براسااس ایان فرضایه
انتظارات برآوردینشدی ،میل فرد به وناریریری را اف ایش میدهد و رضایت شغ ی مانعکسوننادی
سطح تجمعی از انتظاارات بارآوردیشادی واروناان اسات .ماد ،آنهاا متشاکل از عوامال درونای
(متغییرهای مرتبط با تعامل افراد با موقعیت واری) تعیینونندی ترک شاغل اسات .جادو 2،هشات
مد ،معروف جابهجایی وارونان وه دایه مطا عات نشهداشت منابع انسانی است ،ارا اه شادی اسات.
همدیوندی شغ ی از مد ،رسیدتشی شغ ی ترک خدمت 5ی و میشل ( )1994تکامال یافتاه اسات.
مد ،رسیدتشی ترک خدمت مبتنیبر تئوری تصمیمریری عمومی تهاتعناوان تئاوری تصاویر،6
است .تئوری تصویر نشان میدهد وه افراد هنشا ،ارزیابی ر یناههاا ،اط عاات را غرباا ،و تفسایر
می ونند .فرد هنشا ،غربا ،سریع اط عات ،می ان همراستایی اط عات باا تصاویر فاردی از ارزم،
مسیر و تاوتیکها را ارزیابی میوند .براین اساس مد ،بسطیافته بیاانشر فرآینادهای روانشاناختی
متشکل از دنج مسیر تصمیم تئوریکی وه عموماً افراد در تفسیر مهیط واری ،شناسایی ر یناههاای
تصمیم و اجرای داسخ و واونش خود ،دنبا ،میونند .او ین مسیر نمایانشر تجربه فردی یک شوک
بدون داشتن برنامه عم ی یا سر سایرر ینههای شغ ی است ،مسیر دو ،هنشامی اتفاق میافتاد واه
1. Employee turnover
2. desirability and ease of movement
3. perceived ease of movement and perceived desirability of movement
4. Soleman
5. the unfolding model voluntary employee turnover
6. image theory
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افراد شووی را تجربه میونند وه به ادراک آنها ناقض باورها یا تصویر فردی اسات .مسایر ساو،
توصیف رر افرادی است وه تصمیم عمدی به ترک خدمت دارند ،و بهعنوان مثا ،انتقا ،فردی باه
مکان دیشری وه در آنجا احساس نارضایتی میوند .نان ه ر ینه بهتری دیدا شود ،ترک واقعی
اتفاق میافتد .در مسیر هار ،هی شووی ر نمیدهد .ممکن است فارد باه سابب عاد ،رضاایت
شغ ی بدون و یا با سر سایر ر ینهها سازمان را ترک وند ( ی و همکاران .)6-8:1996 ،این مد،
همچنین نشان می دهد وه افراد مسیر مشدصی را دنبا ،وردی یا ممکن است بدون تجربه شاوک یاا
نارضایتی ،تصمیم به خرو از خدمت اتدام نماید .بنابراین درحا یوه مد ،دیشین نارضایتی شغ ی
را نقطهعطفی برای تصمیم به ترک شغل میدانند ،در ماد،هاای بساطیافتاه و هامدیونادی شاغ ی،
رضایت شغ ی حتماً ع ل ماندراری در مهیط وار ندواهد بود .باهعا وی ماد ،هامدیونادی شاغ ی
میشل و همکاران ( )2001از نظر نظری و تجربی ،توصیه میوند وه جفتشدری یا اتصا ،شاغ ی

1

نقشی معاد ،رضایت شغ ی و تعهد سازمانی ایفا میوند ،و باهعناوان متغیار میاانجی قااطعتار عمال
میوندوه منجربه ماندراری یا ترک تهت شرایط خااص مایشاود .ایان ماد ،عا وی دربرداشاتن
عوامل مؤثر بر ماندراری وه توسط مد ،های نشرشای سانتی بار نادیادی ررفتاه شادی باود ،م ایاای
بیشتری را برای تفسیر رفتارهای ترک واقعی فاراهم نماودی و معنای و مفهاومی عم ای بارای بساط
حوزی رفتار سازمانی نی است .جفتشدری با شغل ،داارادایم جدیادی در مقابال ماد،هاای سانتی
است .در واقع اساس این دارادایم را برخ ف مد،های ستنی وه به دنباا ،داساخ باه رایای تارک
خدمت هستند ،جستجوی ع ل و رایی ماندراری افراد در مهیط واری و شغل تشکیل میدهد.
جدو .2 ،مد،های جابهجایی و مسیر ترک خدمت وارونان مرتبط
مدل ترک خدمت

مسيرهای ترک خدمت

تعيينکنندههای جابهجایی

مطابق
March And
Simon’s Model
)(1958

سهول

ادار شده جابهجایی و مطلوبی
ادرا شده جابهجایی

شغل با تصویی خود،

پیشبینیپذییی رواب شغلی ،سازگاری
شغل و سایی نقشها -ررای
مطلوبی

شغلی-

جابهجایی -تی شغل یا تعدد

گزینههای بیونسازمانی -تی شغل

1. job coupling
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مدل ترک خدمت

مسيرهای ترک خدمت

تعيينکنندههای جابهجایی
عوامل سطح سازمانی
(پیداخ  ،ارتقاء ،امنی

شغلی ،اندازه

مدل انتظارت

سازمان) ،محی کاری (ماهی

بیآوردهشده

گیوههای همتا ،سبکهای سیپیستی،

Porter and Steers
)(1973

اندازه واحد کار) ،عوامل محتوای شغلی
(ماهی

تعامل
فاقد مسیی ویژه تی شغل

کلی کار ،استیس شغلی و

تکیاری بودن ،ابها و تعارض نقش) و
فاکتورهای فیدی (شخصی  ،سن)
ارزیابی شغل موجود /حاری -ت یبه
ررای
مدل پیوندهای
مداخلهکننده

فاقد فاکتورهای مشخص تعیینکننده تی
خدم

)Mobley (1977

یا ناررایتی شغلی -فکی کیدن به

تی -ارزیابی مطلوبی
هیینههای تی  -نی

موردانتظار سیچ و
سیچ گزینههای

شغلی -سیچ گزینهها -ارزیابی گزینهها-
مقایسه گزینهها با شعغل حاری -تصمیم به
ماندن /تی خدم  -ماندن /تی شغل

Sheridan and
)Abelson (1983
Cusp
Catastrophe
Model of
Turnover:

کار ،سیپیس  ،پیداخ  ،ارتقاء،
همکاران ،منافع رابطهای
فیص ها و آموزش ،مشارک

مدل علی
)Price (2001

استقالل ،عدال

شغلی،

توزیعی ،استیس شغلی،
اجتماعی

مدل فیآیند
یکپارچه
Jackofsky, 1984
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شغل ،ررای

ررای

شغلی و انصاف ادار شده -تعهد
سازمانی -ماندن یا تی شغل

پیداخ  ،شانسهای ارتقاء ،حمای
مطلوبی

تنش شغلی مانند ابها و تعارض نقش-

این عوامل از طیی تثییی بی تعهد سازمانی یا
ررای

شغلی -رفتار جست وی شغلی-

منتهی به تصمیم به ماندن یا تی شغل
میشود.

جابه جایی(سن ،پیچیدگی
شغلی) ،سهول
(شیای بازار کار)
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مدل ترک خدمت
مدل گسیختگی
تی خدم
Lee & Mitchell’s
)(1994

مدل چند مسییه
واسطهای یکپارچه
Allen and
Griffeth, 2003

تعيينکنندههای جابهجایی
فاقد فاکتورهای عللی مشخص
تعیینکننده تی خدم

پاداش زمینه ای/اقتضایی ،عملکید-شغل
و شفافی

عملکید

مسيرهای ترک خدمت
شو  -بیرسی و سن ش -نیاز/تقارا-
ناررایتی شغلی -جست وی گزینههای
شغلی
متغییهای تعیینکننده -مطلوبی

جابهجایی،

شو به عملکید و تحی ادرا شده-
تصمیم به ماندن یا خیوج از خدم

پیشینه پژوهش
مطا عات انششتشماری در مورد عوامل تعیینونندی نشهداشت دانششران انجاا ،ررفتاه اسات.
بهطورو ی میتوان د وهش های مربوطه را در قا ب دو رویکرد سنتی و سرمایه انسانی ،به مدیریت
نشهداشت وارونان دانشی شناسایی نمود .براساس رویکرد سنتی نشان می دهد ،اب ارهای مادیریتی
و با تکیه بر عوامل متعارف (اف ایش سطوح رضایت شغ ی و تعهد سازمانی) جهت ونتر ،نشرمها
و رفتارهای واروناان (اجارای خاو شاغل یاا افا ایش مانادراری و وفااداری) وفایات نماودی و
ماندراری دانششر را تضمین میوند .برخی از مهامتارین اقادامات نشاهداشات میال ایان دیادرای
عبارتند از :فراهم وردن بستههای م ایای سفارشی 1،مانند ،ساعات واری منعطف ،مراو نشاهداری
از وودوان و تسهی ت نشهداری از سا مندان( ،ری ن و مایساتر ،)2017 ،2جباران خادمات مشاوق،
م ایای نوآورانه (رنو ،مورین ،ساو کین و آبراها ،)2015 ،3،بررسی ترجیهاات درداخات واروناان
دانشی بهعنوان استرات ی درداخت (بوسین و باریشمن2019 ،4؛ مهدساازی ی و همکااران،)2018 ،5
حمایتهای سازمانی ،سردرست و همکاران ادراکشدی (روم ،رو ل ،داتا و ساینگ .)2019 ،6از
اینرو ،در این نشای ،برای مدیریت وارآمدتر نشهداشت دانششران ،تأوید اص ی بر مدیریت تعهاد،

1. tailor-made benefits packages
2. Rizun & Meister
3. Renaud, Morin, Saulquin & Abraham
4. Bussin, & Brigman
5. MohdSaziliShahibi et al
6. Ghosh, Goel, Dutta & Singh
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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وفاداری سازمانی و خودونتر ی افراد باشد (رزاق و همکاران.)2019 ،1
از آنجایی وه ،وارونان دانشی دادی های سرمایه انسانی را به سرمایه فکاری و در قا اب وااال و
خدمات نهایی بد ،میونناد (خاوساار و همکااران ;2020 ،اساوارت .،)2008 ،بایساتی از دیادرای
سرمایه انسانی باه مادیریت نشاهداشات آن هاا نشریسات .براسااس دیادرای سارمایه انساانی ،افاراد
داراییهایی ارزشمند ،و توانمند در تو ید ارزم اقتصادی هستند (بکر .)1964 ،2جکسون و شاو ر

3

( ،)1995اسنل و دیان )1992( 4و اساتارباک ،)1992( 5خریاد از باازار وار(اساتددا ،از بیارون) و
ساختن در داخل شروت (از طریز آموزم و توسعه) را بهعنوان اب ارهای انباشات سارمایه انساانی
مطرح میونند (اساوارت و وااینی .)2010 ،6برخای از مهامتارین اساترات یهاا و اقادامات جهات
ساخت نیروهای دانشی سرمایه ای عبارتند از :آماوزم و فرصاتهاای توساعه مسایر شاغ ی ،و نیا
حمایت خانوادی (مارنویک ،)2018 ،7توساعه و تعااد ،واار– زنادری (ساندهوجا ،و ساوبرامانیان،
2020؛ رودریش  -سانچر 8و همکاران ،)2020 ،تعهد وارفرما به اجرای قارارداد روانشاناختی باین
وافرما -دانششر (ودرو وراست207 ،9؛ شیهان و همکااران2019 ،10؛ جهاا و همکااران،)2019 ، 11
مد،های سازمانهای یادریرندی 12،با هدف مهار و تهتونتر ،درآوردن دانش اوتسابی حاصال از
یادریری فردی و سازمانی بهمنظور تهو،آفرینی 13بهجاای تغییارات اف ایشای (ما یاک و راارگ،
 ،)2020مهارتهای خو رهبری ،وار تیمی ،در دسترس بودن مدیر یا رهبر ،مادیریت مشااروتی
(وامات.)2013 ،14
از سویی ،وارونان نسل ه اری ( 15)Yوه غا ب دانششران از این نسال هساتند ،حتای باا وجاود

1. Razzaq et al
2. Becker
3. Jackson and Schuler
4. Snell and Dean
5. Starbuck
6. Swart & Kinnie
7. Marnewick
8. Rodríguez-Sánchez
9. Woodrow, & Guest
10. Sheehan, Tham, Holland, & Cooper
11. Jha, Pandey, & Varkkey
12. learning organisation
13. enable transformational
14. Kamat
)15. Millennium Generation Employees (Y
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شرایط رضایت بدشی ،بازهم سازمان را ترک وردی ،راوه آنها خواستار توجه وافرما به نیازهای
تع یم ،درورم و بهبود مهارتهای خود در ابعاد مدت ف ،ارا اه فرصاتهاای بیشاتر بارای توساعه،
مربیرری ،بهطوریوه بهبود رشد و دیشرفت وارراهه شغ ی فاراهم شاود .آنهاا شاغ ی واه ساایر
اهداف زندری (تعطی ت ،نقشهای وا دینی ،فعا یتهای داوط بانه) را تهدید وند ترک میونناد
( ی و همکاران .)32:2018 ،برای این نسال از واروناان ،عوامال انشی شای نامناساب مایتواناد بار
عم کرد آنان تأثیر منفی داشته باشد (انکوتا .)25:2018 ،برای مثا ،،مهایط دانشای حاضار ،حقاوق
باالتر و عناوین شغ ی ،دیشر اب ار مؤثری برای حفظ دانششران نیست .ب که بهنظار مایرساد ،ساایر
عوامل نقش تأثیررواری ایفا ونند (انکوتا .)27:2018 ،جبران خدمات و م ایا استرات ی نشهداشات
مهسو می شود اما تنها عامل حفظ نیست ،را وه وار و اهداف معنایدار عامال مهمای و واافی
نشهداشت است .غا ب د وهشهای دریک زمینه خاص سازمانی و به مطا عه ارتباط یاک عامال باا
نشهداشت صورتررفته وه می تواند تعمیم دویری آن را بارای رساتردی شاروتهاای داناشبنیاان
واهش دهد .بهعنوان مثا ،قربانیزادی ،خیرانادیش و عادنانراد ( )1396باه بررسای بهباود ویفیات
زندری واری دانششران مؤسسه مطا عاتی بینا م ی انرژی در ماندراری آنان در ساازمان درداختاه
اند .یافتهها نشان می دهد میان ویفیت زندری واری و ماندراری دانششران رابطه معنااداری وجاود
دارد .حفظ وارونان متأثر از یک عامل نیست ،ب که عوامل متعددی نقاشآفارین هساتند .باهعا وی

تاونون از دریچه دارادایم همدیوندی شغ ی به نشهداشت دانششران نشریسته نشدی است .با اینحاا،
نگ و ف دمن ( )2010و ون ،ژانگ و ی )2020( 1ارتباط بین ادراک از همدیوندی شغ ی و توساعه
رفتارهای سرمایه اجتماعی را مورد بررسی قرار دادناد .آن هاا دریافتناد سارمایه هامدیونادی شاغ ی
دیشبینیونندی مهم ماندراری و سرمایه اجتماعی است .مطا عات ع مای معتبار دیامادهای مط او
شغ ی خ ز آن مانند رفتارهای فرانقش(آتن ،روسیکیوی و بارن  ،)2017 ،رفتارهای واری خ ق،2
اف ایش عم کرد (یانگ و همکاران )2019 ،3رفای وارونان (وی ار و رامپرسااد ،)2012 ،4دایشبینای
ترک خدمت (وات ر 5و همکاران2017 ،؛ هوانگ و هان )2020 ،6و بسیاری نتایج دیشر ،به اثباات
1. Wen, Zhang & Li
2. Ampofo, Coetzer, Poisat, 2108, Susomrith, Amankwaa,2019, Rafiq, 2019, Yousaf, Yasir, 2019
3. Yang et al., 2019
4. Wheeler& Rampersad
5. Coetzer
6. Hwang & Han
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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رسیدی است .از اینرو ،ته یل مسئ ه نشهداشت منابع انسانی با استفادی از ن همدیوندی شغ ی با نشای
فراریرتر (برون -درونشغ ی) آن ضروری است ،وه در مطا عات خاارجی بسایار وام و در داخال
تهقیقی در این مورد صورت نشرفته است .با اینحا ،،اط عات ومی در مورد منابع و عوام ی واه
منجر به خ ز همدیوندی در فرد نسبت به مهیط واری و سازمان میشود ،وجود دارد و اینکاه طای
ه مکانی ،هایی همدیوندی بین داشنشر و مهیط واری اتفاق میافتد وار ع می انجا ،نشرفته است.
از این تهقیز دیشرو در صدد مرتفع نمودن این شکاف نظری و ساعی در ارا اه رایوارهاای بارای
همدیوند نمودن دانششران با شغل و مهیط واری است .در ادامه به تهقیقات انجاا،شادی دیشاین در
حوزی مورد مطا عه نشهداشت دانششران به اختصار اشاری میشود.
جدو .3 ،مروری بر د وهشهای داخ ی و خارجی حوزی نشهداشت دانششران
نویسنده(گان)

موضوع /هدف از مطالعه

Lee‐Kelley,
Blackman, & Hurst,
(2007).

بیرسی رابطه بین سازمان یادگیینده

یافتهها
اصول سازمان یادگیینده حداقل با یکی از

و پتانسیل حفظ کارکنان دانشی

شش بعد ررای

شغلی رابطه همبستگی

دارد و پاداش و چالش بیشتیین تثییی را بی
ماندگاری دارند.
طیاحی کار جذاب ،فیاهمسازی آموزش و

)Abbasi et al. (2009

مدییی

کارکنان دانشی بیای

مزی

رقابتی پایدار

توسعه و بینامهریزی جانشینی ،ای اد
پیوندهای رواب و پیوندهای اجتماعی با
تلن های سازمان ،ارتباطات مؤیی و کارا من ی
به به ماندگاری میشود.

Nelson & McCann,
)(2010

بیرسی تثییی عناصی مدییی
بی نگهداش

دانش

نییوهای دانشی

بیرسی ارتباط بین استیاتژیهای
)Kamat, (2013

منابع انسانی و نگهداش

کارکنان

دانشی
عوامل نگهداش
MohdSaziliShahibi
)et al. (2018

کارکنان دانشی

در سازمان ،تحقی از نوع کمی،
کیس استادی بین مهندسان
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سازمانی اس
استیاتژیهای منابع انسانی من ی به نگهداش
کارکنان دانشی و دانش آنها میشود
عواملی انگیزش ،ررای
قدرت پیداخ

شیک

شغلی و ررای
(انگیزش شغل و

پیداخ ) محی های ماندگاری کارکنان
دانشی هستند

نشریه علمی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی

نویسنده(گان)

یافتهها

موضوع /هدف از مطالعه

جبیان خدمات و مزایا ،محی کاری ،آموزش

عوامل تثیییگذار بی نگهداش
Marnewick, (2018).

کارکنان دانشی :کیس استادی در
آب وبیق و گاز

شیک

چگونگی حمای
Ghosh, Goel, Dutta,
)& Singh, (2019

ادرا شده ،حمای
حمای

خانواده بهعنوان معیارهای بیجسته

حمای

نگهداش

سازمانی
سیپیس

و فیص های توسعه مسیی شغلی ،و نیز

حمای
و

همکار ادرا شده بی

ماندگاری کارکنان با میان یگیی

سیپیس

کارکنان دانشی هستند

سازمانی ادرا شده ،حمای
ادرا شده و حمای

همکار

ادرا شده از طیی تعهد سازمانی بی
ماندگاری کارکنان دانشی مؤیی اس
مزایا و انعطافپذییی تیجیحات توسعه

Bussin, & Brigman,
)(2019

بیرسی اهمی

تیجیحات پیداخ

عملکید با جنسی

رابطه داشته ،د ارتباط

و نگهداش

کارکنان دانشی

استیاتژی پیداخ

به سن ،سطح عملکید یا

تعداد سالهای خدم
شناسایی عوامل مؤیی بی نگهداری و
اف ه ()1392

تی خدم

کارکنان دانش محور

جهاد دانشگاهی واحد تهیان

بین توسعه انسانی ،فیآیند اجتماعی شدن و
بینامهریزی توسعه سازمانی با نگهداری
کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد
بین نظی دانشگیان و مدییان آنها در مورد

قلیپور و همکاران
()1392

شناسایی عوامل ماندگاری
دانشگیان شیک

پاالیشگاه و

پخش فیآوردههای نفتی اییان

تثییی عوامل در نظیگیفتهشده اختالف وجود
دارد.کارکنان متغییهای آموزش عمومی،
استقالل ،حمای
مدییان بی ررای

اجتماعی و پیداخ

شغلی ،پیداخ  ،حمای

اجتماعی و عدال
طیاحی مدل حفظ دانشگیان با
رسولی و رشیدی
()1393

شیوههای مدییی

منابع انسانی،

مطالعه اعضای هیثت علمی و
مؤسسات عالی خیاسان جنوبی

و

تثکید دارند.

توسعه مهارتها ،حقوق و مزایا ،فیص
مشارک  ،حمای
از طیی ررای

سازمانی و عدال

رویهای

شغلی و تعهد سازمانی و

اعتماد به مدییان قصد ماندن را پیشبینی
میکنند

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نویسنده(گان)

یافتهها

موضوع /هدف از مطالعه
حفظ دانشگیان مؤسسه مطالعات

قیبانیزاده و همکاران
()1396

بینالمللی انیژی شهی تهیان با

کیفی

استفاده از رویکید توسعه کیفی

زندگی کاری و ماندگاری دانشگیان
رابطه مثب

و معنیدار وجود دارد.

زندگی کاری

طیبی ابوالحسنی و
خدابخشی ()1396

عوامل مؤیی بی ماندگاری منابع
انسانی دانشی در شیک های
دانشبنیان اییانی اس

عوامل فیدی ،سازمانی و محیطی مانند
ررای

شغلی ،تعهد سازمانی ،سابقه خدم ،

تخصصی ،توانمندیهای تخصصی ،قوانین و
مقیرات حمایتی ،ماهی

شغل

روششناسی پژوهش
د وهش حاضر بر مبنای هدف از نود توسعهای و از نظر نهوی راردآوری و ته یال دادیهاا باه
صورت ویفی و روم تج یه و ته یل دادیها بهصورت ته یل تم اسات .ماهیات ایان دا وهش در
مرح ه شناسایی منابع و عوامل خ ز همدیوندی شغ ی فرد با مهیط واری و سازمان و استدرا مد،
مفهومی مربوطه روم تهقیاز ویفای مبتنای بار بررسای نظاا ،مناد متاون و اساناد ع مای اسات .در
ار و مطا عات میدانی و با استفادی از روم ته یل تم ،ضمن بهوارریری مطا عات وتابدانهای،
از مصاحبه نیمهساختاریافته استفادی شدی است.
مورد مطا عه در این د وهش مدیران و متدصصان منابع انسانی شروتهای دانشبنیان است .در
صورتی وه هدف مهقز از بهوارریری مطا عه موردی تئاوریداردازی باشاد ،مطا عاه ماوردی آن
تهقیز در زمری رومهای تهقیز ویفی قرار می ریرد و در صورتی وه هادف مهقاز ته یال ناد
مورد براساس تئوری یاا ماد ی باشاد ،مطا عاه ماوردی آن تهقیاز جا و رومهاای تهقیاز ومای
مهسو میشود .در این تهقیز مطا عه موردی نود دو ،مدنظر د وهش است .جامعهی آماری این
د وهش با توجه به ق مرو موضاوعی آن شاامل تعادادی از مادیران و متدصصاان مناابع انساانی 17
شروتهای دانشبنیان ایران واه باه روم نموناهریاری ر و اه برفای شناساایی رردیاد .باهمنظاور
جمع آوری دادی ها ،تمامی مصاحبه ها توسط مهقز هدایت شدی اسات .ضامن آنکاه هادف اصا ی
30
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تهقیز و درسش های فرعی مترتب بر آن بهعنوان مبنای ته یل ها قرار ررفته است .در این بدش باه
ومک روم شناسی ته یل تم و ته یل خط به خط متن مصاحبه های عمیقی وه انجا ،شادی اسات،
ودرواری باز ،مهوری و انتدابی انجا ،شد ،سپس با دساتهبنادی مفااهیم اساتدراجی ،مقو اههاا و
طبقهها تشکیل یافت .ارر ه قاعدی مهض یا راهنماایی خااص بارای حجام نموناه وجاود نادارد،
نمونهریری ویفی بهطاورو ی شاامل واحادهای وو اک در مطا عاهای عمیاز اسات (و نتاری و
همکاران .)423:1394 ،اما طبز بیشتر د وهشها ،استفادی از روم اشباددادی در د وهشهای ویفای
بهعنوان استاندارد ط یی دایان نمونهریری در نظر ررفته میشود (رنجبر و همکااران.)238:1391 ،
از اینرو نمونه بر مبنای اصل اشباد نظاری تعیاین شاد و داس از مصااحبه باا  17شاروت باه د یال
تکراری شادن دادیها،مصااحبههاا اداماه دادی نشاد .مصااحبهشاوندران دا وهش شاامل مادیران و
وارشناسان شروتها بودی وه زن و مرد با مدرک تهصی ی وارشناسی ارشد بودند.
جدو .5 ،مشدصات جمعیتشناختی مصاحبهشوندران در د وهش جاری
مصاحبه شونده

جنسيت

سطح تحصيالت

سابقه کار

صنعت مورد فعاليت

فید شماره 1

زن

کارشناسی

5

فناوری اطالعات

فید شماره 2

مید

کارشناسی

8

تولید و آزمایشگاهی

فید شماره 3

مید

کارشناسی ارشد

12

دارویی

فید شماره 4

زن

کارشناسی

3

فناوری زیستی

فید شماره 5

مید

کارشناسی ارشد

14

بیق و الکتیونیک

فید شماره 6

مید

کارشناسی ارشد

1

تولید و آزمایشگاهی

فید شماره 7

زن

کارشناسی ارشد

10

پاالیش و پتیوشیمی

فید شماره 8

مید

کارشناسی ارشد

6

شیمیایی

فید شماره 9

زن

کارشناسی ارشد

4

بیق و الکتیونیک

فید شماره 10

زن

کارشناسی ارشد

2

ت هیزات پزشکی

فید شماره 11

مید

دکتیی

9

فناوری اطالعات

فید شماره 12

زن

دکتیی

5

دارویی

فید شماره 13

زن

کارشناسی ارشد

1

فناوری زیستی

فید شماره 14

مید

کارشناسی

7

بیق و الکتیونیک

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مصاحبه شونده

جنسيت

سطح تحصيالت

سابقه کار

صنعت مورد فعاليت

فید شماره 15

مید

دکتیی

10

تولید و آزمایشگاهی

فید شماره 16

مید

دکتیی

12

دارویی

فید شماره 17

زن

کارشناسی ارشد

6

فناوری زیستی

 .1رردآوری اط عات مصاحبه در زمستان  1399انجا ،و تمامی مصاحبهها ضبط شاد .بارای
استدرا نکات و یدی ندین بار مورد بررسی قرار ررفت .باا توجاه باه تاازری مفهاو،
همدی وندی شغ ی در ادبیات داخ ای مناابع انساانی در مرح اه او ،باا مارور نظامناد ادبیاات
همدیوندی شغ ی در مطا عات خارجی و بررسی عمیز اسناد مربوطه ،منابع خ ز همدیونادی
شغ ی در نیروی انسانی مورد شناسایی قرار ررفت .براساس دانش غنی در مورد همدیوندی
منابع انسانی و ابعاد و مؤ فه های خ ز هم دیوندی شغ ی در فرد ،به منظور دستیابی باه هادف
اص ی تهقیز یعنی شناسایی ابعاد و مؤ فه های نشه داشت دانشاشران در بساتر شاروت هاای
دانش بنیان ،دروتکل مصاحبه طراحای رردیاد و باا مادیران مناابع انساانی و افاراد خباری از
شروت های دانشمهور مصاحبه انجا ،شود .اجارای مطا عاه ماوردی براسااس یاک طارح
مفصاال و در یااک بااازی زمااانی سااه ماهااه انجااا ،رردیاادی اساات .سااؤاالت مصاااحبه
نیمه ساختاریافته باتوجه به ادبیات نظری ،دیرامون عوامل مؤثر بر ماندراری وارونان و ابعاد
فردی ،ساختاری ،اقدامات حمایتی ،روابط بین فردی ،مدیریت دانش طرح شدی بودند و از
تک تک مصاحبه شوندران خواسته شدی بود وه ضامن داساخ باه ساؤاالت مشاد

شادی،

نظرات شدصای و تجربیاات و یادی خاود را نیا بیاان نمایناد .ساپس طای ودراواری و
مقو هبندی و ته یل تم عوامل شناسایی و ته یل شدند .بارای ایانواار و تج یاه و ته یال
مصاحبه ها از ته یل تم استفادی شدی است .ته یل تم روشای انطاافداویر بارای شناساایی،
ته یاال و بیااان ا شوهااای مو ااود در درون دادی اساات .ایاان روم مجموعااه دادیهااا را
سااازماندهی و در قا ااب ج یااات ارزشاامند توصاایف ماایونااد (بویااات یس 1998 ،1بااراون
وو رک .)2006 ،2هر تم دربردارندی ی های مهمی دربااری دادیهاای مارتبط باا درساش
1. Boyatzis
2. Braun, Clarke
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د وهش مای باشاد و بیاانشر ساطهی از داساخ یاا معناای دارای ا شاوی در درون مجموعاه
دادیهاست (براون وو رک .)2006 ،در این د وهش از روم ته یل تام اساتقرایی شاش
مرح های براون وو رک استفادی شدی است.
 .2آشنایی مهقز با دادیهای جمعآوریشدی:دس از ترانویسی دادیها ،وار مطا عه مکرر آنها
و نوشتن ایدیهای او یه ،آغاز می شود .در این مرح ه با هدف جساتجوی معاانی و ا شوهاا،
بازخوانی مکرر دادیهای ویفی انجا ،میریرد.
 .3ایجاد ودهای او یه (سطح او :)،دس از آشنایی د وهشرر با دادیهاای ،ودراواری او یاه
آغاز میشود .هر ود می تواند شامل یک یا ند و مه ،عبارت ،جم ه یا داارارراف باشاد.
ودهای استدرا شدی ،مستقیماً در صهبتهای مصاحبهشوندران بیاانشادی یاا باهصاورت
ت ویهی ،توسط مهقز از متن مصاحبهها ،استباط شدی است .در این مرح ه  372ود او یه از
مصاحبه ها احصا رردید .بدشی از ودهای او یه یکای از مصااحبههاا ،در جادو 4 ،ارا اه
شدی است.
 .4جستجوی تمها :در این مرح ه مهقز تصمیم میریرد ودا ،ودهای او یه را در یک دساته
یا تم قرار دهد ،طوری وه ارتباط معنایی درستی با هم داشته باشند.
 .5بازبینی تم ها :در این مرح ه مهقز با مرور تمها و بررسی رابطاه آن هاا باا وادهای او یاه و
تم های سطح دو ،،به نقشه تماتیک ته یل میرسد و در واقع باا ادغاا ،تامهاای فرعای در
تم های ب ررتر و سطح باال ،ساختار و ی یافتهها نمایان میشود .در د وهش حاضر ،دس از
قرار دادن تم های مرتبط در یک تم فرعی سطح باالتر ،در مجمود  39تم فرعای شناساایی
رردید.
 .6تعریف و نا،رواری تم ها :مهقز دس از دستیابی به یک تصویر رضایتبداش از تامهاا و
اص ح ودهای اختصاصی در هر تم ،تعریف و نا،رواری تامهاای اصا ی(وام انت اعای)
انجا ،می ریرد .در این مرح ه دس از رفات و بررشات میاان تامهاای فرعای 9 ،تام اصا ی
شناسایی رردید وه در زمینه هم دیوندی دانششران در مهیط واری و شاروت ،قابالتبیاین
میباشد.
 .7ر ارم نویسی :در این را ،مهقز با مهقز با در دست داشتن مجموعهای از تمهای اصا ی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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انت اعی و منطبز بر ساختارهای اص ی د وهش ،یک ر ارم ع می-ته ی ی تو ید میوناد.
در بدش یافتههای د وهش به این مهم درداخته شدی است.
رفتنی است تمامی مراحل ته یل با بهوارریری نر،اف ار ته یل ویفای  Maxqdaانجاا ،ررفتاه
است.
جدو .6 ،نمونه ودهای او یه مصاحبه شماری
عنوان کد
ذخییه دانش
کار تیمی
تولید دانش
توسعه منابع
انسانی
آموزش
ساختار چابک
بیندسازی

محتوی کد
سیاس ها ،استیاتژیها و اقداماتی که سبب بهبود شیای ذخییه دانش ،من ی به ماندگاری
طوالنیمدتتی دانشگیان خواهد شد.
کار تیمی و ای اد تعامل بین کارکنان و نیز کارکنان با مدییان شیای ماندگاری را فیاهم
میکند
وجود سامانه مدییی

ایدها (همچون نظا پیشنهادات ,اتاق فکی ,شورای مشورتی و ،)...از

طیی افزایش رشد و یادگییی من ی به ماندگاری بیشتی دانشگیدر محی کار میشود.
توسعه یکی از تثیییگذارتیین عوامل در ماندگاری منابع انسانی اس
از کارکنان این اس

که سازمان دیگی بیای آنها فیص

و عل

خیوج خیلی

توسعه ای اد نمیکند

اجیای نامه آموزش داخلی اس  ،افیاد در تیمهای مختلف بهعنوان آموزشدهنده داوطلبان
میشوند و موروعاتی که مسل هستند را به سایی افیاد که تمایل دارند یاد میدهند.
رهبیی تسهیمشده در این تیمها وجود داشته باشد یعنی همه اعضاء میتوانند در
تصمیمگییی نهایی نفوذ داشته باشند و تصمیمات در تیم گیفته میشود
اولین ت یبهای که فید هنگا ورود به سازمان با آن روبهرو میشود خوشنامی و اعتبار

کارفیمایی
جو تیمسازی

سازمان اس

که بی ماندگاری وی خیلی تثییی دارد.

وجود جو تیمسازی در شیک های دانشی در ماندگاری مهم اس .

بهمنظور بررسی میا ان دایاداری ودراواری در مصااحبههاا از روم توافاز باین دو ودراوار
استفادی شد .در این روم یک مهقز دیشر برخی از مصاحبههاا را باهصاورت تصاادفی برر یادی،
نکات برجسته را استدرا میوند و برای آنها ودرواری انجا ،میدهد .ن دیک بودن نتایج واار
دو مهقز حاوی از توافز باال در بین دو ودروار و می ان مط و دایداری اسات .بارای سانجش و
ر ارم ضریب توافز از شاخ

 Kappaاستفادی شدی است .نهوی مهاسبه این شاخ

زیر میباشد:
34
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به صاورت

نشریه علمی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی

توافقات شانسی  −توافقات مشاهدی شدی
توافقات شانسی 1 −

=𝑘

جدو .7 ،نتایج مهاسبه ضریب توافز بین دو ودروار
کدگذار 2
م موع کدگذار1

No

Yes

a+b

b

a

Yes

c+d

d

c

No

n=a+b+c+d

b+d

a+c

کدگذار 1
مجموع کدگذار2

𝑎+d
𝑛

= توافقاتمشاهدیشدی

𝑎+b 𝑐+𝑑 𝑎+c 𝑏+d
×
+
×
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛

= توافقاتشانسی

برای مهاسبه این ضریب یک مصاحبه بهصورت تصادفی انتداا شاد .از یاک مهقاز دیشار
خواسته شد تا نکات برجسته متن مصاحبه را مشاد

نماودی و ودراواری نمایاد .تعاداد جما ت

مصاحبه  35مورد بودی است .هر یک از مقادیر جدو ،بهصورت زیر مهاسبه شدند:
 :aتعداد نکاتی وه هر دو مهقز مهم دانسته بودند ،ودرواری وردی و توافز نمودی بودناد واه
عناوین انتدابی آنها یکسان است( .دو مهقز روی عناوین دو نکته انتدابی توافز نکردند واه
این دو مورد به  bاف ودی شد).
 :bتعداد نکاتی وه د وهشرر اص ی برر یدی اما مهقز همکار انتدا ننمودی است.
 :cتعداد نکاتی وه مهقز همکار برر یدی اما مهقز اص ی انتدا ننمودی است.
 :dتعداد جم تی وه هر دو مهقز نامهم دانستهاند.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدو .8 ،نتایج بررسی تعداد توافز و عد ،توافز ودروار اص ی و همکار
کدگذار همکار
0

1

14

3

11

1

20

18

2

0

34

21

13

کدگذار اصلی
مجموع

مقدار ضریب وادا توسط نر ،اف ار  SPSSمهاسبه شدی است وه نتایج آن در جدو ،زیر نشاان
دادی شدی است.
جدو .9 ،نتیجه مهاسبهی مقدار ضریب وادا
Approximate
Significance

Approximate
Tb

Asymptotic
Standard Errora

Value

0.000

4.049

0.126

0.893
34

Kappa

Measure of
Agreement

N of Valid Cases

یافتههای پژوهش
در نهایت با توجه به را،های باال و دس از مشاورت ندراناه باا خبرراان دیراماون یافتاه هاای
حاصل از مراحل قبل  372ودهای او یه (شاخ

) شناساییشدیی مناابع و عوامال هامدیونددهنادی

شغ ی دانششران با مهیط واری در قا ب  27مؤ فه و  9یا تم اص ی شناسایی و دستهبندی شد وه در
جدو ،نتایج نهایی ارا ه شدی است.
جدو .10 ،مقو ه ،مؤ فه و شاخ

منابع فیدی-انسانی

تم اصلی

تم فرعی

های نهایی منابع همدیوندی شغ ی دانششران
برخی کدها

باز بودن نسب
ویژگیهای
فیدی -شخصیتی

به ت یبه

I3,I17,I11,

نتی هگیا

I9,I1,I15

هوش هی انی باال

I5,I15,I16

تحمل ابها  ،عد وجود روحیه
قضاوتگیی

36
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I9,I1

نشریه علمی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی

منابع فیدی-انسانی

تم اصلی

تم فرعی

برخی کدها
افیادی کار اهمی

زیادی میدهند،

ویژگیهای
فیدی -شخصیتی

روحیه کار تیمی

I15,I9, I17,I8

یبات هی انی

I3,I4,I8

بیندسازی کارفیما

I1,I17,I10,I5,I11,I9,I15,I3

روانشناختی

بازاریابی بییونی
منابع روانشناختی

حمای

میکز کنتیل درونی
تابآوری

I8,I12,I9

در نمایشگاههای

داشتن تقویم آموزشی و بیگزاری
دورههای آموزشی

انسانی مبتنی بی

بیگزاری کارگاههای آموزش

دانش:

ارتباطات مؤیی

تقوی کننده

کارگاههای بازی نقش ،شبیهسازی

مهارت و
تواناییها

I4,I55
I6,I2,I1

آنالین

سیستمهای منابع

I3,I4,I16
I1,I9

ادرا شده ،شناسایی

حضور شیک

اقدامات حمایتی

I12,I10

انضباط کاری باال دارند

مالکی
منابع فیدی-انسانی

منبع

I16,I13

I3,I13,I2,I16,I17,I12,I11,I8

I4,I9,I11
I4,I10,I14

بیگزاری کالسهای آموزش
سیپیستی و آموزش مهارتهای

I14,I3

مدیییتی
سیستمهای منابع

پاداش به رفتارهای دانشی

انسانی مبتنی بی

سیستم ارزیابی و حقوق و دستمزد

دانش :تقوی -

شایستهمحور

کننده انگیزش

امکانات رفاهی و تسهیالت

I17,I15,I14

I4,I9,I3,I10,I16,I13

I1,I8,I4,I17,I3,I9

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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اقدامات حمایتی

تم اصلی

تم فرعی

برخی کدها

سیستمهای منابع

بینامههای مشاوره و کوچینگ،

انسانی مبتنی بی

منتورینگ

دانش:

اجتماعیسازی

I9,I4,I16,I5

تقوی کننده

رویکید مدیی بهعنوان کوچ

I5,I9

فیص ها

منتور نییوهای جدید شدن

I17, I6

حمای های اجتماعی کار

I6 ,I6,I11

سیستمهای
حمای

بینامههای رفاهی -تفییحی بیای
خانوادهها

اجتماعی
توجه به سالم

خانوادههای کارکنان

سبک مدییی

فیآیندهای بین فیدی

سبک مدیییتی

مشارکتی

منبع
I1,I3,I16,I10

I3, I17,I16, I14, I5
I3,I12
I3,I9,I4,I6,I11,I12

سبک مدیییتی تفویضی

I4,I9, I12,I13

مدیی کاریزماتیک/حمایتی

I9,I1,I14

احتیا به زییدستان

I2,I3,I10,I8

تصمیمگییی مشارکتی

I6,I4,I6,I8,I7

شنود مؤیی توس مدیی

I3,I16,

شفافی

در همه سطوح و زمینهها

I6,I4,I3,I8

صدای کارکنان

I6,I2,I17

رهبیی اخالقگیا

I16,I14,I13

رهبیی مثب

امکان سطح باالیی از استقالل ،
و توانمندسازی در هی

مسئولی

I10, I9

سطح سازمان
ای اد ارتباطی سالم و بدون استیس
سبک رهبیی
مبادله رهبی-پییو

رابطه با کیفی

باال بین کارفیما-
کارکن

وجود کانالهای بیقیاری رابطه با
مدییان/مدیی عامل
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I7,I9
I16,I3,I4

I17,I8

نشریه علمی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی

تم اصلی

تم فرعی

فیآیندهای بین فیدی

سبک رهبیی
مبادله رهبی-پییو

برخی کدها

منبع

تیمسازی

I5,I6

امکان بیقیاری ارتباط مستقیم و
مداو با مدیی عامل
تشکیل  communitiesو عضوی

ارتباط بین
همردهای

محی اکولوژیکی

افیاد در آنها بی اساس عالئ
باال بین همتایان و

رواب با کیفی

همکاران

عوامل میتب با شغل و محی شغلی

کاری

محی آرا و بدون دغدغه

I4,I9,I7

دفتیکار باز (اپن افیس)

I3,I4,I9,I5,I7,I8

محی دوستانه و حس امنی

کار شناوری

روزهای بدون جلسه و روزهای بدون
ارافه کار
راه اندازی ساع

سالمتی با حضور

پزشک در محل کار
ساختار شغلی خالق ،سازگار و
عوامل
فنی -تکنولوژیکی

I3,I15

ارتباط مؤیی رواب بین فیدی

انعطاف شغلی و ساع
کیفی

I3,I17

I9,I15

محی کار با فناوری پیشیفته

زتدگی

I16,I3,I5

انعطافپذیی
زییساخ های فناورانه قوی
سامانه مدییی

پیوژه مدل چابک

آزمایشگاه و طیاحی م ازی

I3,I16
I5,I7,I17,I14
I2,I4,I5,I9,I13,I12,I7,I17
I5,I7

I3,I9

I8,I11,I7
I2,I10,I1,I4,I9,I16,I14
I11,I3,I10
I3,I11,I1,I13,I4

وظایف چالشی و غنیسازی
شغلی -شیح مشاغل دقی و میتب
ویژگیهای شغل

I4,13, I17,I5

با کار
وروح نقش

I4,I8,I15,I7

استقالل وظیفه

I4,I8,I11
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تم فرعی
ویژگیهای شغل

شغلی

عوامل میتب با شغل و محی

تم اصلی

پیشیف

شغلی

برخی کدها
شناسنامه شغلی دقی و شیای احیاز
شغل

I4,I13

هیثت علمی جواهی صنع

I11,I6,I9

بینامه ارتقاء عمودی

I7,I9,I10

ارتقاء افقی

I3,I4,I7

پیشیف

در مسیی شغلی

بیگزاری مسابقات ایدهپیدازی و
انتخاب ایده
تولید دانش

منبع

تولید تاکسونومی دانش

I14,I16
18,I1,I7,I4
I4,I8

در اختیار گذاشتن محتوی اموزشی
دوره های آموزشی بهصورت

I1,I3,I17

نوشتاری و کتاب
دانش

کدگذاری دانش و میور آموختهها،

مدییی

میور پیوژه
اشتیا گذاری آموختههای پیوژهها
فضاهایی بیای نوآوری و نقاشی
تسهیم دانش

کیدن ایده و به اشتیا گذاری آن

عوامل زمینهای

I1,6,14,I7,I9

یادگییی تیمی
تشکیل گیوههای تسهیم دانش

I3,I9,I6

کارکنان سازمان

I4,I7,18

جو اعتماد و ارتباطات

I9,I4,I13,I10,I8,I3

جو تسل بی مهارت

I4,I16

جو تیمسازی

I1,I7

جو وجود شفافی

در سازمان

جو دوستانه و مبتنی بی اعتماد
صمیمی  /شوخ طبعی
40

I4,I16,I11,I12

I16,I12

انتقال دانش های رمنی و صییح از

جو سازمانی

I4,I7,I13
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I3,I8
I8,I14,I3,I10,I12
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تم اصلی

تم فرعی

برخی کدها
جو عدال

عوامل زمینهای

جو سازمانی

سازمانی

I8,I10

جو سازمان یادگیینده

I10,

جو درستی و اخالقگیایی

I12,

چو یادگییی ،رشد و آموزش

I4,I15,I9,I11,I10,I13

فیهنگسازی گفتگو و بازخورد

I4,I6,I5

و استاندارد باال

I15,I14

فیهنگ کیفی
فیهنگ سازمانی

منبع

فیهنگ خالقی  ،نوآوری

I13,I14,I11

فیهنگ مشتییمداری

I4,I17

فیهنگ سازمانی حمای گی مدییی
دانش
ارزیابیهای عملکیدی توسعهگیا
ارزیابی عملکید و پاداش
مدییی

عملکید

دانش محور

تیمی/گیوهی
سیستم ارزیابی عملکید به تفیکیک
کارکنان

بهبود و پایداری منابع انسانی

سیستم ارزیابی عملکید و ارتقاء بی
پایه خل و اشتیا گذاری دانش
اقدامات تعیین ریسک نگهداش
مصاحبه خیوج
محصول تحویل
اقدامات سن ش
و پیمایش

I13,116
I4,I7,15,I13

I8,I8

I4,16,I16
I3,I7
I1,I6,I11,I5

طیاحی گی ها و اقال قابل دانش و
توسعه و مدییی

I14,I15,I1

استعداد

I4,I6,I13
I4,I15,I17

بیرسی و سن ش میتب اشتیاق
کارکنان /تشکیل کمیته اشتیاق کاری
و تشوی افیاد به ایدهپیدازی در مورد

I8,I9,I4,I3,

راه کارهای پیوند فید با سازمان و
سن ش و بیرسی ررای

شغلی
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بهبود و پایداری

منابع انسانی

تم اصلی

تم فرعی
اقدامات سن ش
و پیمایش

برخی کدها

منبع

اندازهگییی استیسهای شغلی

I4,116

نظیسن یهای نیازهای آموزشی

I16,I5

چابکی سازمانی

I3,I4

ساختار سازمانی

گیوههای کاری خودگیدان ،هستههای
ساختارهای
ارگانیک

حل مسئله ،تیمسازی
ارتباط سازنده و نزدیک بین طیاحی
و تولید
وسایل ارتباطی مبتنی بی فناوری
اطالعات
واگذاری صنایع به سازمانهای شبه
دولتی

موانع محیطی

رواج حیفهگیایی و ماهی

متغیی و

رقابتی رشتههای تخصصی دانشگیان
موانع و چالشها

افزایش مهاجیت نییوی دانشی
قوانین سخ گییانه و مکانیز های
کنتیل دقی
عد تعییف ردیف حقوقی مشخص
قانونی

بیای کارکنان دانشی

I4,I16,I13

I8,I17,I3,I1

I10,I13,I17

I17,I3,I10,I8

I15,I12,I3,I3
I7,I12,I3,I15
I1,I3,I8,I16,I11

I7,I16,I5,I12,I7

کنتیل محدودکننده مدیی مستقیم بی
میاحل کار ،عد توجه مدییان به

I9,I17,14

یادگییی و توسعه مداو دانشگی

بحث و نتیجهگیری
در دنیای همواری متغیر و اقتصاد دانشای اماروز واروناان دانشای نقاش حیااتی ایفاا مایونناد.
وارونان دانشی به سبب برخورداری از دانش باال مرتبط با فرایندهای شروت ،اط عات اختصاصی
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و تو ید ،و نی اط عات در مورد تأمینوننادران ،شاا ودی شاماناداز موفقیات ساازمان مهساو
می شوند (انکوتا .)27:2018 ،از اینرو این دارایی دانشی ،آن ها را برای بازار وار جاوا نماودی و
فرصتهای بهتر واری و حقوق و م ایاای بااالتر بارای آنهاا فاراهم اسات .از آنجاایی واه آنهاا
سرسدتانه به حوزی تدصصی خود و نه سازمانی وه در آن واار مایونناد وفاادار هساتند ،بناابراین
نشهداشت این وارونان ا شی ب رگ دیشروی وارفرمایان است (رازق و همکاران.)924:2019 ،
بهع وی اهمیت بیش از دیش وارونان دانشی از مد ،اقتصادی مبتنی بر وار دستی به مد ی وه منبع
اص ی آن دانش است ،نشأت میریرد .حفظ واروناان دانشای باه سابب تهارک و سایا یت بااالی
آنها ،بهعنوان یک ا ش همچنان باقی است (دارک و همکارن .)2018 ،1سطح باالی جابهجاایی
دانششران از مشدصههای و معارفهاای اقتصااد داناشبیاان اسات (مارنیاک10:2018 ،؛ ن ساون و
مکوان .2)5:2010 ،مطا عات نشان دادی است دانششران در مورد خواستههای خود از وارفرمایاان
ابراز قاطعیت بیشتری دارناد ،و باه دنباا ،اساتددا ،در خاار از وشاور هساتند(انکوتا.)27:2018 ،
خرو از خدمت دانششران دیامدهایی نارواری مانند از دست دادن و ومبود دانش و روحیه داایین
وارونان باقیماندی در سازمان ،در دی دارد (خا د و همکاران .)2:2018 ،عوامل انشی شی نامناساب
می تواند بر عم کرد آن تأاثیر منفی داشته باشند .برای مثا ،مهایط دانشای حاضار ،حقاوق بااالتر و
عناوین شغ ی دیشر اب ار مؤثری برای حفظ دانششران نیست .ب که بهنظر میرسد سایر عوامل نقش
تأثیررواری ایفا ونند (مارنیک .)27 :2018،انکوتا ( )2018تصدیز مایوناد واه ارار اه جباران
خدمات و م ایا استرات ی نشهداشت مهسو میشود اما تنها عامل حفاظ نیسات ،از ایانرو حفاظ
وارونان متأثر از یک عامل نیست ،ب که عوامل متعددی نقشآفرین هستند .دیرو این موضوعات در
تهقیز حاضار باا باهواارریری رویکارد ویفای باه بررسای رایای مانادراری دانشاشران و مسائ ه
شونشی خ ز و توسعه تناسب ،دیوندها و ه ینههای ادراکشدی درداخته شادی اسات .وجاه تماای
این د وهش به عنوان ندستین د وهش آوادمیک با موضاود هام دیونادی شاغ ی دانشاشران ایجااد
دریچهای نو ،نشاهی متفات و ارا ه ار وبی جامع و منسجم به مسئ ه نشهداشت دانشاشران اسات.
در واقع تهقیز حاضر از دریچه دارادایم جدید همدیوندی شغ ی به ا ش نشهداشت دانششران می

1. Park
2. Marnewick; Nelson & McCann,
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نشردد ،و بهدنبا ،وشف مکانی  ،هایی است وه از طریز آن دانششران در مهیط وار و شاروت باه
مدتزمان طاوالنیتاری حفاظ راردد .در بداش ندسات باهمنظاور وشاف مناابع و عوامال خ از
همدیوندی شغ ی در فرد نسبت به مهیط واری و سازمان ،بررسای و مارور جاامع و عمیاز ادبیاات
مربوطه را انجا ،دادی است .تا هم بهنوعی معرفی این ساختار مهام مناابع انساانی باه ادبیاات داخ ای
حاصل رردد و همچنین با روم شدن مسیر تهقیز امکاانی بارای انجاا ،مطا عاه ماوردی و وشاف
منابع هم دیوندی شغ ی دانششران در بستر شروتهای دانشمهور فرهم رردد .دس از مرح اه او،
ار وبی برای طرح درسشهای جهت دارد و انجا ،مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرران مناابع
انسااانی شااروتهااای دانااشبنیااان تاادوین رردیااد .در بدااش دو ،جمااعآوری دادیهااا از افااراد و
وارشناسان خبری براساس روم ر و ه برفی تا سرحد اشباد اط عات ادامه یافت .بدینمنظور باا 17
تن از مدیران و متدصصان منابع انسانی در شروتهای دانشبنیاان مصااحبه انجاا ،ررفات داس از
ترانویسی مصاحبهها دادیهای ویفی جمعآوریشدی ،به روم ته یل تماتیک استقرایی و به ومک
نر،اف ار  MAXQDAودرواری و دستهبندی شد .یافتههای د وهش نشان میدهد وه هامدیونادی
شغ ی دانششران و رایی ماندراری آنها در شروت بر مبنای  9تم اص ی قابل تبیاین اسات؛ مناابع
فردی /انسانی ،متشکل از دو مؤ فه وی ریهای فردی -شدصایتی و مناابع روانشاناختی ،اقادامات
حمایتی در ماد ،اصا حشادی متشاکل هاار مفهاو ،سیساتمهاای مناابع انساانی مبتنای بار داناش:
تقویتونندی مهارت و تواناییها ،سیستمهای منابع انسانی مبتنی بر دانش :تقویاتوننادی انشیا م،
سیستمهای منابع انسانی مبتنی بر دانش :تقویتوننادی فرصاتهاا ،سیساتمهاای حمایات اجتمااعی
است،تم ف آیندهای بین فردی متشکل از هار مفهو :،سبک مدیریتی ،رهبری مثبت ،مباد ه رهبر-
عضو و ارتباط بین همردیای است ،بعد مناابع مارتبط باا شاغل و مهایط وااری متشاکل از مفااهیم
مؤ فههای مهیط اوو وژیکی ،ویفیت زندری واری ،فاوتورهای فنی /تکنو وژیکی ،وی رایهاای
شغل ،دیشرفت شغ ی ،تم مدیریت دانش شامل تو ید ،اشتراکراواری و باهواارریری داناش ،تام
بهبود و دایداری منابع انسانی متشکل از مفاهیم مدیریت عم کرد دانشمهور ،اقادامات دیماایش و
سنجش ،ساختار سازمانی شامل ساختارهای اررانیاک ،مواناع و اا شهاا شاامل مواناع ساازمانی
(نقش مستقیم و سردرستان) ،موانع فردی ،موانع قانونی ،موانع فرهنشی ،موانع مهیطی و بعد عوامال
زمینه از وه متشکل از جو و فرهنگ سازمانی است.
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منابع فردی جوانبی از «خود» هستند وه بهطورو ی با تا آوری مرتبط است و به احساس افراد
ازتواناییهایشان برای ونتر ،و تأثیر موفقیتآمی بر مهیطشان اط ق مایشاود .ایان مناابع شاامل
ادراوات و نشرمهای فردی ،منابع روانشناختی ،منابع ناشی از تعامل فرد با سایر افراد و منابعی وه
از ت قی ارتباط ت و رفتمان با دیشران ایجاد میشود .بنابراین نین منابع فردی در فردی توانایی
برای تأثیر بار شاغل و تقاضااها و مناابع دیامادهای شاغ ی ،ایجااد مایوناد .بعاد اقادامات حماایتی
همدیوندی شغ ی مانادراری دانشاشران شاامل فعا یاتهاای مناابع انساانی در راساتای نشاهداشات
وارونان با به بهوارریری دو مکانی  ،سیستمهای منابع انساانی مبتنای بار داناش و سیساتم حمایات
اجتماعی است .سیساتمهاای حمایات اجتمااعی ،مکاانی می اسات واه از طریاز هامدیوناد نماودن
خانوادیهای دانششران با مهیط شغ ی و از طریز اف ایش ه ینههای ادراکشدی خرو از خادمت،
و اف ایش تناسب و دیوندها و ارتباطات وارونان با ساازمان ،منجار باه افا ایش و بهباود مانادراری
دانششران میشود .بعد فرآیندهای بین فردی همدیوندی شاغ ی مانادراری فرآینادهای باین فاردی
نمایانشر شونشی ارتباطات باین فاردی در ساازمان اسات"واروناان اغ اب مادیر خاود را تارک
می رویند نه سازمان را" .بنابراین بهث ارتباطات برای دانششران بسیار مهم است آنهاا از آنجاایی
وه از ونتر،های شدید رری ان بودی و خواهاان ارتباطاات آزاداناهتار و اساتق  ،عمال زیاادی در
مهیط وار هستند .بعد شغل و مهیط واری هم دیوندی شغ ی مانادراری ایان بعاد هام مشدصاات
مهیط فی یکی وار ،اقداماتی وه سازمان در ارتباط باا ویفیات زنادری وااری افاراد انجاا،دادی در
مورد ویفیت زندری واری :روزهاای بادون ج ساه (یاک روز در ماای) :روزهاای بادون ج ساه و
روزهای بدون اضافه وار ،شناوری ساعت وار و عد ،مهاسبه ونتر ،تردد .مدیریت داناش فرآیناد
آراهانه تعریف ،ساختاردهی ،حفظ و تسهیم دانش و تجار واروناان درون یاک ساازمان اسات
(را و 1و همکاران .)2018 ،از آنجایی وه دانششران بهدنبا ،افا ایش ررفیاتهاای یاادریری خاود
هستند ،فراهم نمودن فرصتهایی برای دیاادیساازی مادیریت داناش احتماا ،مانادراری آن را در
شروت اف ایش میدهد .سازمانی وه بر ارزمهایی مانند ابتکارات فردی ،دادامهای انفرادی برای
دساتیابی بااه و انجااا ،ورااابف واااری خاااص ،تأویااد دارد ،ایاان ارزمهااا نشاارمهااا و هنجارهااای
وارآفرینی را درورم میدهد وه الزمه یک شروت دانشی است .بهع وی وارونان دانشی نیازمناد
1. Gao
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ریسکدویری و خ قیت در شغل خود هستند .سازمانهای با فرهناگ خ قیات و ناوآوری بیشاتر
مط و این وارونان است .مدیریت عم کرد سیستم و رومهایی اسات واه واروناان را براسااس
شاخ

های برداشتی و عم کردی ارزیابی وردی و نتایج آن در فرآینادهای مناابع انساانی از جم اه

توسعه و نشهداشت منابع انسانی بهوار ررفته میشود .شاخ

های مناسب بارای شناساایی در بساتر

شااروت هااای دانشاای بااا توجااه بااا ارتباااط واااری مااداو ،و مسااتمر دانشااشران بااا دانااش ،فناااوری،
شاخ

های با مهوریت دانش است .به اعتقاد مصاحبهشوندران ساختار سازمانی وه مایتواناد باه

بهترین نهو مشوق ماندراری دانششران در مهیط وااری و شاروت باشاد ،سااختارهای اررانیاک
اساات .هاار ااه ساااختار و فرایناادهای سااازمانی بااه ساااختارهای ومتاار برووراتیااک ،ف ااتتاار و بااه
ساختارهای اررانیکتر ن دیک باشد ،رضایت وارونان دانشی بیشتر است .بهعا وی یاک ساازمان
اررانیک موصوف به ارتباطات در همه جهات بهوی ی افقی ،ارتباطات باهشاکل مشااوری در مقابال
اشکا ،ارتباطات دستوری و دستورا عمل در ساختارهای مکانیکی است ،و وارونان خود باهساوی
اجرای فردی ورایف و تعامل دا می با سایرین تشویز و ترغیب میوند .سازمانهایی وه خواساتار
انطباق دقیز دانششران با رویههای سازمانی هستند ،تأثیر منفی بر ماندراری آنهاا خواهناد داشات.
در ساختارهای اررانیک مادیریت مشااروتی ماورد تأویاد اسات ،تصامیمریاری در هماه ساطوح
سازمان انجا ،میریرد و مدت

به سطوح باالیی نیست ،و ارتباطات از هماهی جهاات آزاد اسات.

در این ساختارها ،بر عناصر درونی مهل وار و انشی انندیهای هرزبرگ تأوید دارد وه این باهنوباه
خود منجر به رضایتمندی دانششران میشود .از طرف دیشر نان ه در سازمانی باا خصوصایات
ونتر ،و نظارت سرسدتانه و س سسا ه مراتبای ،مادیریت واروناان دانشای واه ساعی در انشی انادن
دانشی ها از طریز انشی م بیرونی مانند درداخت یا منافع سازمانی داشاته باشاد ،در ناین شارایطی
دانششران انشی ی باال و رضاایت واافی ندواهناد داشات .بارای شاروتهاای داناشمهاور واه بار
توانمندسازی واروناان ،مادیریت مشااروتی و واار خ قاناه سااختارهای اررانیاک ،داساخراو و
تطبیزیابندی و سازرارشوندی با تغییرات سریع ،مناسب است .ساختارهای اررانیک تار غا بااً جریاان
آزاد ارتباطااات در همااه جهااات سااازمانی را مااورد تشااجیع و تشااویز قاارار ماایدهااد و نساابت بااه
سازمانهای مکانیک ،استق  ،و مسؤ یتها را به سامت و ساوی ساطوح داایینتار ساازمانی ساوق
میدهد .باتوجه به وی ریهای دانشاشران واه باهدنباا ،جریاان آزاد اط عاات ،ارتبااط ت ماؤثر،
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حداقل ونتر ،ممکن و استق  ،از همه جهات ،میتوان نتیجه ررفت ساختار مناسب برای انشیا م
دانششران به ماندراری در مهیط واری و سازمان ساختارهای اررانیکتر است
در مورد رایی انتدا دارادایم همدیوندی شغ ی در امر نشهداشت دانششران بایاد رفات اوالً
همدیوندی شغ ی ساختاری جامع متشکل از عوامل درون -برونشغ ی است ،درحا یوه بسایاری از
مطا عات موجود در ادبیات نشهداشت دانششران بیشتر از دریچه عوامال درونشاغ ی مانناد جباران
خدمات (فاانی و همکااران ،)1399 ،اقادامات مناابع انساانی (رساو ی و رشایدی )1393 ،و ری 1و
همکاران ( )2020و دوتری وا ن داری 2و همکااران ( )2018عامال تعااد ،زنادری را تعیاینوننادی
نشهداشت میدانند .ومتر عوامل جامع و یکپار ه تأثیرروار بر ماندراری دانششران را مورد مطا عه
قراردادی به ع وی این ساختار متفاوت از ساختارهای نشرشی مانند رضاایت شاغ ی ،تعهاد ساازمانی
است از این جهت وه هم دیوندی شغ ی مجموعهای از عوامل ما ی ،روانشناختی ،عوامل نشرشای
است (اراس ی و همکاران2017 ،؛ ن و عیون .3)2019 ،بنابراین مجموعه واملتر و منسجمتری در
اختیار متصدی نشهداشت نیروی انسانی قرار میدهد .بهطور خ صه ،ایان عوامال در واقاع مناابع و
اب ارهای نشهداشت وارونان هستد ،و نیمرخی از منابع در دسترس مدیران است واه مایتوانناد در
برنامهها و اقدامات ورودی ،جو و انتدا منابع انسانی و نی سرمایهرواری در خ ز ابعاد مدت ف
ا شوی هم دیوندی منابع انسانی در بدشهای مدت ف سازمانی بهمنظور حفظ و توسعه آنها ،مورد
استفادی قرار ریرد .بهع وی سیاستها ،استرات یها و اقداماتی وه سبب بهبود شرایط تو یاد داناش،
مخیری و تسهیم دانش شود از آنجا وه بهث توسعه منابع انسانی را تقویت و اف ایش می دهد ،منجر
به ماندراری طوالنیمدتتر دانششران خواهد شد .برخی از این اقدامات میتواند از طریاز ایجااد
تعامل بین وارونان ،وار تیمی ،تو ید دانش در عمل ,وجود سامانه مدیریت ایدیها (همچاون نظاا،
دیشنهادات ،اتاق فکر ،شورای مشورتی و ،)...تشاویز افاراد بارای تعامال باا همکااران بارای تو یاد
دانش ،تو ید دانش در اندیشیدن ,تو ید دانش در شهود ،ابراز نظرات و ایدیهاای متناود و مدت اف
در سازمان بهعنوان فرصتی برای رشد و یادریری منجر به ماندراری بیشتر دانشاشر در مهایط واار
می شود .مد ،مفهومی ارا اهشادی در ایان دا وهش در مقایساه باا مطا عاات نشاهداشات موجاود از
1. Rhee
2. Putriwulandari
3. Arasli; Chen & Ayoun
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وی ریهای خاصی برخورداست؛  .1بهد یل بررسی نظا ،مند بداش عمادی دیشاینه دا وهش در ایان
حوزی در مقایسه با سایر مطا عات جامعیت بیشتری دارد .2 ،معرفی رویکرد نوین همدیونادی شاغ ی
به ادبیات داخ ی منابع انسانی .3،بهع ت عاد ،وابساتشی باه صانعت خاصای ،قاب یات واارریری در
جهت توسعه و ماندراری نیروی انسانی بهطور عا ،دارد .4،باتوجه به اهمیت و اثبات ایان رویکارد
در توسعه و ماندراری وارونان و عد ،انجا ،تهقیقی در این زمینه در داخل وشور ،دا وهشهاای
آتی میتواند نقش این مهم را بهعنوان متغییر میانجی در ارتباط با متغیرهای سازمانی و نیا آزماون
ا شوی ارا هشدی در توسعه و ماندراری نیروی انسانی ماورد بررسای تهقیاز ومای و ویفای انجاا،
ریرد.
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