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Abstract
Introduction: One of the most important tasks of human resource management is to staffing system.
Improving and developing human resources with a knowledge-based approach is one of the main goals
of third millennium organizations. Therefore, the aim of this study was to identify the components of
staffing system based on knowledge-based organizational civilization in medical universities.
Methods: This research is a qualitative study with content analysis approach that was conducted with
the participation of 16 lectures of health services management, managers of medical universities and
teachers of the Department of Public Administration in Birjand. Interviews were semi-structured and
individual meetings were held. Data were analyzed by content analysis method using MAXQDA.12.
Results: After content analysis, 10 main themes and 44 sub-themes were identified, which based on
the highest frequency, including continuous learning, committed employees, creative and innovative
employees, knowledge employees, ethical employees, learning ability, meritocracy, competitiveness,
intellectual capital, and knowledge management.
Conclusions: The most important factors in staffing are the components of continued learning,
committed employees, creative and innovative employees, and knowledge-oriented staff. Therefore,
in order to create a knowledge-based organizational civilization in universities of medical sciences,
these components should be considered in Supply human resources.
Keywords: University of Medical Sciences, Knowledge-Based, Organizational Civilization, Staffing,
Content Analysis, Qualitative Study.
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چکیده
مقدمــه :یکــی از مهــم تریــن وظایــف مدیریــت منابــع انســانی ،تامیــن نیــروی انســانی کارآمــد اســت .بهســازی و توســعه منابــع
انســانی بــا رویکــرد دانــش محــوری از اهــداف اصلــی ســازمان هــای هــزاره ســوم محســوب مــی شــود .لــذا هــدف پژوهــش حاضــر،
شناســایی مؤلفــه هــای سیســتم تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی دانــش محــور در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی
بــود.
روش کار :ایــن پژوهــش یــک مطالعــه کیفــی بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا اســت کــه بــا مشــارکت  16نفــر از مدرســین مدیریــت
خدمــات بهداشــتی درمانــی ،مدیــران دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و مدرســین گــروه مدیریــت دولتــی شــهر بیرجنــد انجــام گردیــد.
مصاحبــه هــا بــه صــورت نیمــه ســاختار یافتــه و جلســات انفــرادی برگــزار شــد .داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوا و بــا اســتفاده از نــرم
افــزار مکــس کیــو دی آ نســخه 12مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتــه هــا :پــس از تحلیــل محتــوا ،شــامل  10مضمــون اصلــی و  44مضمــون فرعــی شناســایی شــد کــه بــر اســاس بیشــترین
فراوانــی بــه ترتیــب شــامل یادگیــری مســتمر ،کارکنــان متعهــد ،کارکنــان خــاق و نــوآور ،کارکنــان دانشــی ،کارکنــان اخــاق مــدار،
تــوان یادگیــری ،شایســته ســاالری ،تــوان رقابتــی ،ســرمایه فکــری و مدیریــت دانــش بــود.
نتیجــه گیــری :مهــم تریــن عوامــل در تامیــن نیــروی انســانی مؤلفــه هــای یادگیــری مســتمر ،کارکنــان متعهــد ،کارکنــان خــاق
و نــوآور ،کارکنــان دانشــی مــی باشــد .بنابرایــن ،بــرای ایجــاد تمــدن ســازمانی دانــش محــور در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بایــد
بــه ایــن مولفــه هــا در تامیــن نیــروی انســانی توجــه شــود.
کلیدواژه ها :دانشگاه علوم پزشکی ،دانش محور ،تمدن سازمانی ،تامین نیروی انسانی ،مطالعه کیفی.

مقدمه
امــروزه در هــر جامعــه ای ،ســازمان هــا کارکردهــای مهمــی دارنــد
و نقشــی حیاتــی در زندگــی اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اداره
امــور جامعــه بــازی مــی کننــد .بــدون ســازمان هــای کارآمــد
و پویــا ،افــراد نمــی تواننــد بــه اهــداف خــود دســت یافتــه و
نیازهــای گوناگــون خــود را بــرآورده ســازند .در ســازمان هــا ،منابــع
ارزشــمندی وجــود دارنــد کــه هــر یــک از آن هــا ،نقــش مهمــی در
موفقیــت آن هــا ایفــا مــی کننــد ( .)1ســرمایه انســانی بــه عنــوان

دانــش افــراد ،مهــارت هــا و تجاربــی کــه مــی توانــد فعالیــت های
نــوآوری را تقویــت کنــد ،بــه کار گرفتــه مــی شــود ( .)2بعــاوه،
ســرمایه انســانی نــوع منحصــر بــه فــرد از منابــع ســازمانی اســت و
شــامل افــرادی مــی شــود کــه مــی تواننــد بــرای ســازمان ایجــاد
ارزش کننــد ( )3و ســازمان هــا هنگامــی مــی تواننــد بــه موفقیت و
اهــداف راهبــردی خــود برســند کــه افــرادی را جــذب کــرده باشــند
کــه از توانایــی و عالقــه بــرای ایفــای رســالت خویــش برخــوردار
باشــند .بنابرایــن ،فراینــد تامیــن نیــروی انســانی ،نقــش مهمــی در

سیما کاظمی و همکاران

و توســعه منابــع ســازمان نســبت بــه کارکنــان خــود تاکیــد دارد،
مــی باشــد ( .)12ســازمان هــای دانــش محــور اهمیــت دانــش
داخلــی و خارجــی را درک مــی کننــد و از روش هایــی بــرای
اســتفاده حداکثــری از ایــن دانــش بــرای کارکنــان ،ســهامداران و
مشــتریان خــود اســتفاده مــی کننــد (.)13
امــروزه مدنیــت در ســازمان هــا دارای اهمیــت اســت؛ معضلــی
کــه بســیاری از ســرمایه هــای انســانی و گــروه هــای کاری در
ســازمان هــا بــه ویــژه ســازمان هــای سلســله مراتبــی دولتــی از
نبــود آن رنــج مــی برنــد .وجــود رفتارهــای خــارج از مدنیــت در
ســازمان هــا بــه دلیــل عــدم رعایــت حقــوق فــردی در روابــط
بیــن همــکاران و بیــن دیگــر بخــش هــای کاری در ســازمان
هــای دولتــی مــی توانــد زمینــه ســاز ترویــج رفتارهــای منفــی
در ســازمان باشــد ( .)14در مطالعــه طیبــی و همــکاران ()15
یکــی از عوامــل موثــر در تامیــن نیــروی انســانی ســازمان
هــای دانــش محــور ،تامیــن کارکنــان دانــش مــدار مــی باشــد.
همچنیــن میرسپاســی ( )9بیــان کــرد کــه یکــی از ویژگــی هــای
ســازمان هــای متمــدن نقــش آمــوزش مــی باشــد .پــس در
تامیــن نیــروی انســانی بایــد بــه مؤلفــه هــای تــوان یادگیــری و
کارکنــان دانشــی توجــه داشــت .نتایــح مطالعــه Lin & Tang
نشــان داد کــه پیکربنــدی منابــع انســانی شــامل دو نــوع متعهــد
محــور و دانــش محــور اســت و پیکربنــدی دانــش محــور بــه
طــور مســتقیم ســرمایه فکــری و عملکــرد ســازمانی را افزایــش
مــی دهــد (.)16
بنابرایــن ،تمــدن ســازماني تــاش مــي كنــد ســازمان را از حالــت
دســتورالعملي و سلســله مراتبــي بــه ســازمان هــاي خودانــگاره
(خــود انگيزشــي ،خــود محــرك) تبديــل كنــد و بــي شــك در
راســتاي دســتيابي بــه اهــداف و آرمــان هــاي ســازماني ،ايــن
موضــوع مــي توانــد نقطــه ی مثبتــي قلمــداد شــود .همچنیــن
امــروزه ســازمان هــا بــرای اینکــه بــه ســازمان متمــدن تبدیــل
شــوند نیــاز بــه تغییــر در فــرم و شــکل ســازمان و تغییــر محتــوا
دارنــد و ســازمان در صورتــی بــه چنیــن تغییــر همــه جانبــه ای
دســت مــی یابــد کــه منابــع انســانی بتواننــد متناســب بــا آن
تغییــر کنــد (.)11
تامیــن نیــروی انســانی در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی بــه
عنــوان یکــی از فعالیــت هــای اصلــی در حــوزه مدیریــت و منابــع
انســانی دانشــگاه محســوب مــی شــود .بــا توجــه بــه اینکــه
ماهیــت دانشــگاه هــا ،دانــش مــدار و رویکــرد رشــدی آن هــا
بــه ســمت دانشــگاه هــای نســل ســوم و چهــارم مــی باشــد،
لــذا تامیــن اثربخــش بــرای دانشــگاه هــا یــک موضــوع اساســی

تســهیل موفقیــت ســازمان دارد (.)4
تامیــن نیــروی انســانی بــه عنــوان یکــی از نظــام هــای اصلــی
در رشــته مدیریــت منابــع انســانی اســت .در واقــع تامیــن اثربخــش
بــرای ســازمان هــا یــک موضــوع اساســی و راهبــردی اســت و
ممکــن اســت گزینــش و اســتخدام نادرســت هزینــه هــای فراوانی
را بــه ســازمان تحمیــل کنــد ( .)5ضعــف در طراحــی و بکارگیــری
نیــروی انســانی ،تامیــن و اســتخدام بســیاری از کارکنــان و
مدیرانــی را موجــب شــده اســت کــه بــرای اشــتغال و برعهــده
گرفتــن مســئولیت در ســازمان صالحیــت الزم را ندارنــد ( .)6نظــام
انتخــاب منابــع انســانی شــامل فعالیــت هایــی ماننــد کارمندیابــی،
انتخــاب ،منصــوب کــردن افــراد در پســت هــای ســازمانی ،جابــه
جایــی کارکنــان ،توســعه و تقویت مســیر شــغلی کارکنــان ،آموزش
و توســعه و برنامــه ریــزی منابــع انســانی اســت ( .)7انســجام و
اجــرای مطلــوب مدیریــت منابــع انســانی در ســازمان هــا مســتلزم
دانــش و آگاهــی از مهــارت هــا و رفتارهــای کارکنــان در محیــط
کار اســت ( .)8بنابرایــن یکــی از الزامــات ســازمان ،هماهنگــی
نیــروی انســانی بــا بافــت ســازمان از جملــه تمــدن ســازمانی
دانــش مــدار مــی باشــد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮي در
ﺧﺼـﻮصﻋﻠـﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮدن و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ
ﻋﻠﻮم ،ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ رﺳـﺎﻟﺖ ﻣﻬﻢ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و
پژوهشــگران اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ (.)9
واژه تمــدن ( )civilizationســازمانی یــک مفهــوم نویــن
اســت کــه بــرای نخســتین بــار در جهــان توســط پــدر علــم
مدیریــت منابــع انســانی ایــران ،ميرسپاســي مطــرح گردیــده
اســت ( .)10تمــدن ســازمانی در برگیرنــده فرهنــگ هایــی اســت
کــه زمینــه الزم بــرای تربیــت نیــروی انســانی منظــم و هدفمنــد
را بــرای بهبــود خدمــت رســانی و کســب منافــع بــرد -بــرد مهیــا
مــی نمایــد ( .)11تمــدن ســازمانی دارای مؤلفــه هــای عدالــت
مــدار ( )justice-orientedکــه یــک رفتــار عمومــی اســت
و حضــور پررنــگ عدالــت بــا رعایــت نزاکــت و کمــال نجابــت
در کارکنــان را شــامل مــی شــود ،انســان مــدار (human-
 )orientedکــه بــه عــدم وجــود تبعیــض جنســیتی ،قومــی و
نــژادی و توجــه بــه کرامــت و منزلــت انســانی ،نــوع دوســتی
در ســازمان اشــاره دارد ،جامعــه مــدار (community-
 (orientedکــه بــه روابــط ســالم و انســانی در محــل کار ،روح
جمعــی و مشــارکت در کار ،تربیــت و ادب در روابــط عرفــی و
ســازمانی بیــن افــراد اشــاره دارد ( )9و تمــدن ســازمانی دانــش
مــدار ( )knowledge-orientedکــه بــه حاکــم بــودن
تفکــر مدیریــت دانــش و ســرمایه فکــری ،تاکیــد بــر بهســازی
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و موافقــت همــکاری نمونــه مــورد مطالعــه ،مصاحبــه در محــل
کار مشــارکت کننــده کــه ســعی شــد محیطــی آرام و بــدون
مراجعــه کننــده باشــد ،ضبــط شــد .میانگیــن زمــان مصاحبــه هــا
حــدوداً  40دقیقــه و هــر نمونــه یــک دفعــه مــورد مصاحبــه قــرار
گرفــت .در مجمــوع در ایــن پژوهــش تعــداد خبــرگان نظــری 5
تــن و تعــداد خبــرگان تجربــی  11تــن بــود .پــس از انجــام 16
مصاحبــه ،پژوهشــگران بــه ايــن نتيجــه رســيدند كــه كدهــا بــه
حــد اشــباع نظــري رســيده اســت .بديــن معنـــا كـــه پاســخ هــا
تكــراري شــده و داده جديــدي يافــت نشــد .نحــوه جمــع آوری
داده هــا بصــورت مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه بــا کمــک چنــد
ســوال بــاز پاســخ ماننــد ســواالت زیــر صــورت گرفــت.

و راهبــردی محســوب مــی شــود و ممکــن اســت گزینــش و
اســتخدام نادرســت هزینــه هــای فراوانــی را بــه دانشــگاه هــای
علــوم پزشــکی تحمیــل کنــد .پــس بــا توجــه بــه اهمیــت نیــروی
انســانی در اثربخشــی و افزایــش کارایــی ســازمان ،نــو بــودن
مفهــوم تمــدن ســازمانی و کمبــود خالءهــای پژوهشــی در ایــن
زمینــه ،انجــام مطالعــه کیفــی در کشــور ایــران ضــرورت دارد .لــذا
هــدف پژوهــش حاضــر ،شناســایی مؤلفــه هــای سیســتم تامیــن
نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی دانــش محــور در
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی انجــام شــد.
روش کار

 وضعیــت تمــدن ســازمانی در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکیکشــور در حــال حاضــر چگونــه اســت ؟
جایــگاه تمــدن ســازمانی را در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکیکشــور چگونــه مــی بینیــد؟
در حــال حاضــر چــه کارهایــی بــرای تامیــن نیــروی انســانی دردانشــگاه هــای علــوم پزشــکی مبتنــی بــر نیــاز دانشــگاه انجــام
مــی شــود؟
ویژگــی هــای تامیــن نیــروی انســانی در دانشــگاه هــای علــومپزشــکی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی دانــش محــور را چگونــه
تحلیــل مــی کنیــد؟
جهــت واضــح ســازی مفاهیــم از ســواالت و هدایــت مســیر
پژوهــش ،از کلماتــی ماننــد بیشــتر توضیــح دهیــد ،چــرا؟ و
چگونــه؟ اســتفاده شــد.
ابــزار گــردآوری اطالعــات در بخــش مطالعــه ادبیــات و پیشــینه
پژوهــش ،بانــک هــای اطالعاتــی و فیــش بــرداری و در بخــش
رویکــرد کیفــی ،مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه بــود .بــرای
شناســایی مولفــه هــا از روش مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه
براســاس روش تحلیــل محتــوا اســتفاده شــده اســت .پــس از
انجــام مصاحبــه ،داده هــا بــه شــیوه تحلیــل مضمــون بــه صورت
بــاز و محــوری کدگــذاری شــد .جهــت تحلیــل داده هــای کیفــی
بــه روش تحلیــل محتــوا از رویکــرد اســتقرایی اســتفاده شــد .ایــن
روش جهــت کاهــش میــزان اطالعــات مهــم مــی باشــد لــذا بــر
ایــن اســاس محتــوای انتخــاب شــده ممکــن اســت شــامل تمــام
یــا بخشــی از اطالعــات اســتخراج شــده از مصاحبــه باشــد (.)17
بـــه منظـــور تعيـــين مؤلفــه هــاي تامیــن نیــروی انســاني مبتنی
بــر تمــدن ســازمانی دانــش محــور ،از روش تحليــل درونمایــه
اســتفاده شــده اســت .تحليــل درونمایــه ،روشــي بــراي شــناخت،
تحليل و گزارش الگوهـــاي موجـــود در داده هـــاي كيفـــي است.

ایــن پژوهــش بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای کیفــی بــه شــیوه
اســتقرایی انجــام شــد .جامعــه پژوهــش مدرســین مدیریــت
خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،مدیریــت دولتــی و مدیــران
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در ســال  1398بــود .ایــن رویکــرد
بــر اســاس الگــو واره یــا پارادایــم طبیعــت گرایانــه گرفتــه شــده
اســت کــه در آن ایــن بــاور وجــود دارد کــه دانــش از تعامــل
پژوهشــگر بــا شــرکت کننــده پژوهــش بدســت ِ مــی آیــد و در آن
معانــی و تجربــه افــراد در قالــب مضامیــن قابــل درک از پدیــده
مــورد مطالعــه را بررســی مــی کنــد ( .)17در واقــع در رویکــرد
تحلیــل محتــوا ،پژوهشــگر درک عمیــق از مفاهیــم مربــوط بــه
موضــوع مدنظــر بدســت مــی آورد و کلمــات و جمــات بصــورت
منظــم در طبقــات و زیــر طبقــات قــرار مــی گیرنــد کــه درک
پدیــده را آســانتر مــی کنــد (.)18
جامعــه آمــاری ایــن مطالعــه ،شــامل مدرســین مدیریــت خدمــات
بهداشــتی و درمانــی ،مدیریــت دولتــی و مدیــران دانشــگاه هــای
علــوم پزشــکی بودنــد .مشــارکت کننــدگان (نمونــه آماری) شــامل
دو گــروه خبــرگان نظــری و خبــرگان تجربــی بودنــد .منظــور از
خبــرگان نظــری افــرادی مــی باشــند کــه در ارتبــاط بــا موضــوع
پژوهــش دارای آثــار علمــی مــی باشــند و منظــور از خبــرگان
تجربــی افــرادی هســتند کــه در امــر تامیــن نیــروی انســانی
مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی دانــش محــور دارای تجربیــات مــی
باشــند .افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه از طریــق نمونــه گیــری
هدفمنــد و گلولــه برفــی انتخــاب شــدند .معیارهــای ورود بــه
مطالعــه شــامل تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش و دارای تجربیات
نظــری و تجربــی در زمینــه موضــوع مــورد مطالعــه و حداقــل 5
ســال ســابقه کار در پســت هــای مدیریتــی بــود پــس از انتخــاب
نمونــه مــورد مطالعــه ،بــا مصاحبــه شــونده بــه صــورت تلفنــی یــا
ایمیلــی ارتبــاط برقــرار شــد و پــس از کســب رضایــت آگاهانــه
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تفســير يافتــه هــا پرداختــه و نمونــه اي از متــن مصـــاحبه هـــا
را بـــه عنـــوان مصـــاديقي ارائـــه كردنــد ،بــه نحوي كــه خواننده
بتوانــد انتقــال پذيــري آن را ارزيـــابي كنـــد .همچنـــين بـــراي
بررســـي اطمينـــان پـــذيري از نتـــايج ،جمع آوري و تحليل داده
ها تحت نظارت چنـــد تـــن از مدرسین حـــوزه مـــديريت انجـــام
گرفـــت و در نهايـــت بـــراي ارزيـــابي تأييدپذيــري نتايــج ،يافته
هــاي پژوهــش در اختيــار مدرســین مذكــور قــرار داده شــد و
توســط ايشــان بــه تأييــد رســيد.
بــراي ســنجش پايايــي مصاحبــه هــا از روش پايايــي بازآزمــون
و روش توافــق درون موضوعــي اســـتفاده شـــده اســـت .بـــراي
محاســبه پايايــي بازآزمون ،ســـه مصـــاحبه انتخـــاب شـــد و بـــا
فاصـــله دو هفتـــه پـــس از كدگـــذاري اوليـــه توســط پژوهشگر
مجــدد کدگــذاری شــد و پايـــايي بـــازآزمون مصاحبه هــاي انجام
شــده 85 ،درصــد بــه دســت آمــد (جــدول .)1

ايــن روش ،فراينــدي بــراي تحليــل داده هــاي متنــي اســت و
داده هــاي پراكنــده و متنــوع را به داده هـــايي غنـــي و تفصـــيلي
تبديــل مــي كنــد .تحليــل درونمایــه ،مبيــن اطالعــات مهمــي
دربــاره داده هــا و ســؤال هاي مطالعه اســت و تـــا حـــدي ،معنـــا
و مفهـــوم مؤلفــه هــای موجــود در مجموعــه اي از داده هــا را
نشــان مــي دهــد.
در پژوهــش حاضــر بــراي اعتبارســنجي يافتــه هــا از چهــار
معيــار  Guba & Lincolnشـــامل اعتبارپـــذيري ،تعمـــيم
پـــذيري ،اطمينــان پذيــري و تأييدپذيــري ،اســتفاده شــده اســت
( .)17بــراي ارزيابــي اعتبارپذيــري نيــز ،از روش بازخــورد اعضـــا
اسـتفاده شـده اسـت؛ بـه گونـه اي كـه يافتـه هـاي پـژوهش در
اختيـــارمشاركت كننــدگان قــرار گرفــت و آن هــا صحــت يافتــه
هــا و تفســيرها را تأييــد كردنــد .بــراي ارزيابــي تعميــم پذيــري،
پژوهشـــگران بـــه شــرح فراينــد پژوهــش از نمونــه گيــري تــا

جدول  :1محاسبه پایایی بازآزمون

ردیف

کد مصاحبه شونده

مجموع کدها در دو
مرحله

تعداد کد های مورد
توافق

تعداد کدهای ناموافق

پایایی باز آزمون
(درصد)

1

مصاحبه 5

9

4

1

88%

2

مصاحبه9

23

9

5

78%

3

مصاحبه14

22

10

2

90%

54

23

8

85 %

مجموع

مطالعــه حاضــر برابــر بــا  80درصــد بــود و بــا توجــه بــه اينكــه
ميــزان پايايــي بيشــتر از 70درصــد اســـت ،قابليـــت اعتمـــاد
كدگـــذاري تأييـــد مــي شــود و مــي تــوان ادعــا كــرد كــه ميــزان
پايايــي تحليــل مصاحبــه هــا مطلــوب بــوده اســت (جــدول.)2

همچنيــن بــراي محاســبه پايايــي مصاحبــه بــه روش توافــق درون
موضوعــي ،از يــك عضــو هیــات علمــی دانشــگاه درخواســت شــد
كــه بــه عنــوان پژوهشــگر همــكار ،ســه مصاحبــه را كدگــذاري
كنــد .پايايــي مصاحبــه هــا بــه روش توافــق درون موضوعــي در

جدول :2محاسبه پایایی بین دو کد گذار

ردیف

کد مصاحبه شونده

مجموع کدها در دو
مرحله

تعداد کد های مورد
توافق

تعداد کدهای نامواففق

پایایی باز آزمون
(درصد)

1

مصاحبه 5

12

4

4

66%

2

مصاحبه 9

19

9

1

94%

3

مصاحبه14

24

9

6

75%

55

22

11

80%

مجموع

درصــد از مشــارکت کننــدگان (نمونــه آمــاری) مــورد مطالعــه
متخصصــان مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی 37/6 ،
درصــد مدیــران دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی  18/7 ،درصــد
متخصصــان مدیریــت دولتــی بودنــد .بــر اســاس جنــس 81/2
درصــد از مصاحبــه شــوندگان مــورد مطالعــه مــرد و  18/8درصــد
زن و بــر اســاس رتبــه علمــی  56/3درصــد از مشــارکت کننــدگان

داده هــا بــا روش تحلیــل محتــوا و بــا اســتفاده از نــرم افــزار مکس
کیــو دی آ نســخه 12مــورد تحلیــل قــرار گرفت.
یافته ها
بــرای جمــع آوری اطالعــات بــا  16نفــر از خبــرگان کــه همگــی
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا بودنــد ،مصاحبــه شــد43/7 .
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اولویــت اهــداف ســازمان بــر اهــداف فــردی " -3کارکنــان خــاق
و نــوآور" بــا مضامیــن فرعــی تربیــت افــرادی نــوآور و خــاق،
کارکنــان نــوآور ،کارکنــان خــاق ،مشــارکت و حمایــت کارکنــان
در نــوآوری ،کارکنــان نــوآور و خــاق ،تــوان نــوآوری ،نیــروی
انســانی بــا هــوش فرهنگــی اجتماعــی " -4کارکنــان دانشــی"
بــا مضامیــن فرعــی کارکنــان دانشــی ،کارکنــان دانــش مــدار و
توانمنــد ،کارکنــان مبتنــی بــر دانــش ،بکارگیــری دانــش کارکنــان
" -5کارکنــان اخــاق مــدار" بــا مضامیــن فرعــی کارکنــان
مــودب و بــا اخــاق ،وجــود مدنیــت در ســازمان ،تقویــت منشــور
اخالقــی ،پایبنــد بــودن بــه ارزش هــای ســازمانی ،پایبنــد بــودن
بــه ارزش هــای انســانی " -6تــوان یادگیــری" بــا مضامیــن فرعی
آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنــان ،تــوان یادگیــری ،برگــزاری دوره
آموزشــی ،انتخــاب کارکنــان از طریــق آزمــون روانشــناختی ،تقویت
روحیــه کار تیمــی و مشــارکتی ،تقویــت مهــارت هــای مدیریتــی
" -7شایســته ســاالری" بــا مضامیــن فرعــی شایســته ســاالری،
تناســب شــغل و شــاغل" -8 ،تــوان رقابتــی" بــا مضامیــن فرعــی
رقابــت پذیــری ،تــوان رقابتــی " -9ســرمایه فکــری" بــا مضامیــن
فرعــی دارایــی هــای فکــری و منابــع انســانی ،ســرمایه فکــری
" -10مدیریــت دانــش" بــا مضامیــن فرعــی دانــش بــه عنــوان
ســرمایه اصلــی ،مدیریــت دانــش (جــدول  3و نمــودار )1

در مصاحبــه اســتادیار 31/2 ،درصــد دانشــیار و  12/5اســتاد و بــر
اســاس ســن  18/7درصــد زیــر  35ســال 43/7 ،درصــد بیــن 36
الــی  50و  37/6درصــد افــراد دارای ســن بــاالی  51ســال و بــر
اســاس تیــپ دانشــگاهی 37/6درصــد افــراد از دانشــگاه هــای
بــزرگ 43/7 ،درصــد نمونــه از دانشــگاه هــای تیــپ دو و 18/7
درصــد از دانشــگاه هــای تیــپ ســه بودنــد.
پــس از تحلیــل داده هــا ،تعــداد کدهــای اولیــه  125مــورد
مشــخص شــد و پــس از حــذف کــد هــای تکــراری و مشــابه
مضامیــن اصلــی  10مــورد و مضامیــن فرعــی  44مــورد مرتبــط بــا
مؤلفــه هــای تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی
دانــش محــور در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی تعییــن گردیــد که
شــامل مضامیــن اصلــی و فرعــی:
" -1یادگیــری مســتمر" بــا مضامیــن فرعــی یادگیــری مســتمر،
آمــوزش و بهســازی مســتمر نیــروی انســانی ،دانــش بــه روز
کارکنــان ،کارکنــان منعطــف و تحــرک پذیــر ،کارکنــان کارآمــد و
اثــر بخــش " -2کارکنــان متعهــد" بــا مضامیــن فرعــی نگهــداری
کارکنــان متخصــص و متعهــد ،مســئولیت پذیــری اجتماعــی،
حفــظ اصــول انســانی درون و بــرون ســازمانی ،تقویــت نیــروی
انســانی خــود کنتــرل ،کارکنــان مســتقل ،کارکنــان بــا اعتمــاد بــه
نفــس ،کارکنــان متفکــر و خــود انگیختــه ،کارکنــان توفیــق طلــب،

جدول :3مضامین مؤلفه های تامین نیروی انسانی مبتنی بر تمدن سازمانی دانش محور در دانشگاه های علوم پزشکی

مضمون اصلی

مضمون فرعی

یادگیری مستمر

یادگیری مستمر ،آموزش و بهسازی مستمر نیروی انسانی ،دانش به روز کارکنان ،کارکنان منعطف و تحرک پذیر ،کارکنان کارآمد و
اثربخش(پنج مضمون فرعی)

کارکنان متعهد

نگهداری کارکنان متخصص و متعهد ،مسئولیت پذیری اجتماعی ،حفظ اصول انسانی درون و برون سازمانی ،تقویت نیروی انسانی خود
کنترل ،کارکنان مستقل ،کارکنان با اعتماد به نفس ،کارکنان متفکر و خودانگیخته ،کارکنان توفیق طلب ،اولویت اهداف سازمان بر اهداف
فردی(نه مضمون فرعی)

کارکنان خالق و نو آور

تربیت افرادی نوآور و خالق ،کارکنان نوآور ،کارکنان خالق ،مشارکت و حمایت کارکنان در نوآوری ،کارکنان نوآور و خالق ،توان نوآوری،
نیروی انسانی با هوش فرهنگی اجتماعی (هفت مضمون فرعی)

کارکنان دانشی

کارکنان دانشی ،کارکنان دانش مدار و توانمند ،کارکنان مبتنی بر دانش ،بکارگیری دانش کارکنان (چهار مضمون فرعی)

کارکنان اخالق مدار

کارکنان مودب و با اخالق ،وجود مدنیت در سازمان ،تقویت منشور اخالقی ،پایبند بودن به ارزش های سازمانی ،پایبند بودن به ارزش
های انسانی(پنج مضمون فرعی)

توان یادگیری

توان یادگیری ،آموزش ضمن خدمت کارکنان ،برگزاری دوره آموزشی ،انتخاب کارکنان از طریق آزمون روانشناختی ،تقویت روحیه کار
تیمی و مشارکتی ،تقویت مهارت های مدیریتی (شش مضمون فرعی)

شایسته ساالری

شایسته ساالری ،تناسب شغل و شاغل (دو مضمون فرعی)

توان رقابتی

رقابت پذیری ،توان رقابتی(دو مضمون فرعی)

سرمایه فکری

دارایی های فکری و منابع انسانی ،سرمایه فکری (دو مضمون فرعی)

مدیریت دانش

دانش به عنوان سرمایه اصلی ،مدیریت دانش (دو مضمون فرعی)
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ســازمان هــای دانــش محــور بایــد کارکنانــی متخصــص و متعهــد،
مســتقل ،بــا اعتمــاد بــه نفــس  ،متفکــر و خودانگیختــه و توفیــق
طلــب تامیــن کننــد .کارکنــان در ایــن ســازمان هــا مســئولیت پذیر
و خودکنتــرل باشــند و منافــع ســازمان را بــر منافــع فــردی ترجیــح
دهنــد .گزیــده ای از بیانــات شــرکت کننــد گان در مضمــون
کارکنــان متعهــد بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
یکــی از مدیــران حــوزه معاونــت آموزشــی  48ســاله و بــا ســابقه
کار  23ســال در مصاحبــه عنــوان کــرد:
"اگــر خواســته باشــیم ســازمان پویــا ،موثــر و چابکــی داشــته
باشــیم بایــد منابــع انســانی متعهــد و متخصــص داشــته باشــیم.
نیــروی انســانی کــم باعــث خســتگی و بــی کیفیتــی کار می شــود
و نیــروی انســانی زیــاد آفتــی بــرای ســازمان اســت ایــن نیروهــا
بایــد مدیریــت ،هدایــت و کنتــرل و ایجــاد انگیــزه شــود".
اســتاد گــروه مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی  56ســاله و بــا
ســابقه کار  27ســال در مصاحبــه بیــان کــرد:
"پیشــنهاد مــی کنــم بایــد نیــروی انســانی ،اســتخدام شــود کــه
ایــن نیــروی انســانی دارای فرایندهــای مدیریتــی و مهــارت هــای
فنــی ادراکــی و حتــی انســانی باشــد .یعنــی نیــروی انســانی کــه از
لحــاظ رشــد یافتگــی در پیوســتاری قراربگیــرد کــه خــود کنتــرل
بــوده وخــود بــا درک صحیحــی از وظایــف محولــه بــه نحــو
احســن آن را بــه ســرانجام برســاند".
-3کارکنان خالق و نو آور

 -1یادگیری مستمر
اغلــب شــرکت کننــد گان در مطالعــه معتقــد بودنــد دانشــگاه هــای
علــوم پزشــکی بــا رویکــرد تمــدن ســازمانی دانــش محــور بایــد
کارکنــان منعطــف و تحــرک پذیــر را انتخــاب کننــد و در آمــوزش
مســتمر نیــروی انســانی و دانــش بــه روز کارکنــان از هیچ تالشــی
دریــغ نکننــد تــا کارکنانــی کارا و اثــر بخــش ،در جهــت اهــداف
ســازمان داشــته باشــند .گزیــده ای از بیانــات شــرکت کننــد گان در
مضمــون یادگیــری مســتمر بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
مدیــری  52ســاله و بــا ســابقه کار  21ســال در مصاحبــه اول
عنــوان کــرد:
"مــاک اصلــی در ســازمان دانــش محــور یادگیــری مســتمر،
بهبــود مســتمر فرایندهــا ،بهســازی مســتمر نیــروی انســانی ،ارائــه
بازخورهــای توصیفــی  ،مبتنــی بــر فرهنــگ ســازمانی اســت".
اســتاد گــروه مدیریــت دولتــی  47ســاله و بــا ســابقه کار  19ســال
اظهــار داشــت:
"ســازمان هــای دانــش محــور ســرمایه اصلــی آن هــا دانشــی
اســت کــه در اختیــار ســازمان اســت و بــر اســاس آن دســت بــه
نــوآوری در ارائــه ی خدمــات و محصــوالت مــی زننــد بنابرایــن
یکــی از ســرمایه هــای اصلــی ســازمان نیــروی انســانی اســت کــه
بایــد دارای دانــش بــروز و نــو آور باشــند".
 -2کارکنان متعهد
مصاحبــه شــوندگان در مؤلفــه کارکنــان متعهــد بیــان کردنــد
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اســت و یکــی از ارکان ســازمان هــای متمــدن اســت".
عضــو هیــات علمــی گــروه مدیریــت دولتــی  44ســاله بــا ســابقه
کار  19ســال در مصاحبــه عنــوان کــرد:
"در ســازمان هــای متمــدن جایــی کــه فرهنــگ و تمدن ســازمانی
غالــب اســت ،عدالــت اجتماعــی یکــی از نــکات اصلــی و مهــم
چنیــن ســازمان هایــی اســت کــه کمــک مــی کنــد ســازمان بــه
نحــو مطلوبــی بــه رشــد و بقــای خــودش ادامــه دهــد".
 -6توان یادگیری
مصاحبــه شــوندگان در مؤلفــه تــوان یادگیــری معتقــد بودنــد
برگــزاری دوره آموزشــی و ضمــن خدمــت و آزمــون هــای
روانشــناختی میــزان یادگیــری کارکنــان ســازمان هــای دانــش
محــور افزایــش مــی یابــد .مصاحبــه شــوندگان تاکیــد داشــتند
کــه روحیــه کار تیمــی و مشــارکتی در ایــن ســازمان هــا تقویــت
شــود .گزیــده ای از بیانــات شــرکت کننــد گان در مضمــون تــوان
یادگیــری بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
عضــو هیــات علمــی گــروه مدیریــت دولتــی  44ســاله بــا ســابقه
کار  19ســال در مصاحبــه عنــوان کــرد:
"در ســازمان هــای دانــش محــور ســرمایه اصلــی آن هــا دانشــی
اســت کــه در اختیــار ســازمان اســت و بــر اســاس آن دســت بــه
نــوآوری در ارائــه ی خدمــات و محصــوالت مــی زننــد بنابرایــن
یکــی از ســرمایه هــای اصلــی دانشــگاه نیــروی انســانی اســت کــه
بایــد دارای دانــش بــه روز و نــوآور باشــند".
 -7شایسته ساالری
مصاحبــه شــوندگان تاکیــد داشــتند شایســته ســاالری ،هســته
مركــزی تمامــی فعالیــت هــای منابــع انســانی ســازمان اســت،
كــه همــه صفــات ،ویژگــی هــا ،مهــارت هــا و نگــرش هــا را در
ارتبــاط بــا اثربخشــی در انجــام وظایــف و مســئولیت هــا شــامل
مــی شــود در ایــن راســتا در ســازمان هــای دانــش محــور تناســب
شــغل و شــاغل بایــد وجــود داشــته باشــد .گزیــده ای از بیانــات
شــرکت کننــد گان در مضمــون شایســته ســاالری بــه شــرح زیــر
مــی باشــد:
یکــی از مدیــران حــوزه معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی  43ســاله
و بــا ســابقه کار  16ســال در مصاحبــه عنــوان کــرد:
"وقتــی کارمنــد مــا مــی بینــد کــه ســازمان هــم بــه فکــر توســعه
و پیشــرفت او ،در صــورت وجــود شایســتگی اش مــی باشــد ،او هم
ســعی مــی کنــد ،خــود را نشــان دهــد و از پلــه هــای ترقــی واضــح
و عادالنــه و آشــکاری کــه پیــش روی همــه هســت و هــر کســی
بــا تــاش بیشــتری مــی توانــد آن را بــه دســت آورد ،از آن پلــه هــا
بــاال رود و ایــن هــا همــه بایــد درون یــک سیســتم تامیــن نیــروی

همچنیــن در مؤلفــه کارکنــان خــاق و نــو آور مصاحبــه شــوندگان
معتقــد بودنــد افــرادی نــو آور و خــاق بــا هــوش فرهنگــی
اجتماعــی ،تامیــن ســازمان هــای دانــش محــور شــوند و کارکنــان
را در نــوآوری حمایــت و مشــارکت داد .گزیــده ای از بیانــات
شــرکت کننــد گان در مضمــون کارکنــان خــاق و نــو آور بــه
شــرح زیــر مــی باشــد:
یکــی از مدیــران حــوزه معاونــت آموزشــی  48ســاله و بــا ســابقه
کار  23ســال در مصاحبــه عنــوان کــرد:
"مهمتریــن بخــش دارایــی ســازمان ،همــان نیــروی انســانی
اســت .مؤلفــه هایــی کــه سیســتم تامیــن منابــع انســانی بایــد
دربــاره نیروهــا در نظــر بگیــرد شــامل خالقیــت ،اعتمــاد بــه نفس،
توفیــق طلبــی اســت و کارکنانــی کــه قابلیــت هــای الزم را ندارنــد
نمــی تواننــد بــه طــور مطلــوب وظایــف خــود را انجــام دهنــد در
نتیجــه بــر روی عملکــرد ســازمانی تاثیــر منفــی مــی گذارنــد".
 -4کارکنان دانشی
از طرفــی مصاحبــه شــوندگان در مؤلفــه کارکنــان دانشــی تاکیــد
داشــتند کــه ســازمان هــای دانــش محــور نیــروی انســانی دانــش
مــدار و توانمنــد تامیــن کننــد و شــرایطی ایجــاد کنــد کــه از دانش
کارکنــان در ســازمان اســتفاده شــود .گزیــده ای از بیانــات شــرکت
کننــدگان در مضمــون کارکنــان دانشــی بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
مدیــری  52ســاله و بــا ســابقه کار  21ســال در مصاحبــه عنــوان
کــرد:
" بــه نظــرم ســازمان هــا بایــد دارایــي هــاي کليــدي خــود را
شناســایی و حفــظ نماينــد .در عرصــه رقابــت ،موفــق تريــن
دانشــگاه هــا آن هايــي هســتند كــه مــي توانند ســرمايه انســاني را
بــه شــيوه اي اثربخــش و كارآ مديريــت نماينــد".
 -5کارکنان اخالق مدار
در مولفــه کارکنــان اخــاق مــدار مصاحبــه شــوندگان بیــان کردنــد
در ســازمان هــای دانــش محــور کارکنــان مــودب و بــا اخــاق
تامیــن شــوند .در چنیــن ســازمان هایــی مدنیــت در ســازمان،
منشــور اخالقــی و پایبنــد بــودن بــه ارزش هــای ســازمانی و
انســانی اهمیــت دارد .گزیــده ای از بیانــات شــرکت کننــدگان در
مضمــون کارکنــان اخــاق مــدار بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
یکــی از مدیــران حــوزه معاونــت آموزشــی  48ســاله و بــا ســابقه
کار  23ســال در مصاحبــه عنــوان کــرد:
"فضــا و فرهنــگ موجــود تمــدن ســازمانی یــا ســازمان متمــدن
در ســازمان بایــد طــوری باشــد کــه تشــویق کننــده نظــم ،اخــاق
و ادب و بــه ویــژه حقــوق افــراد در تمامــی ســطوح ســازمان باشــد.
در ســازمان متمــدن ،تربیــت و ادب در روابــط افــراد خیلــی مشــهود
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"دانشــگاه بایــد بــه ســمت اشــتراک دانــش بــرود و مرتب ـ ًا خــود
را بــا نیازهــای روز جامعــه بــه روز کنــد .ایــن یکــی از چیزهایــی
اســت کــه در مدیریــت دانــش دانشــگاه مغفــول مانــده اســت".

انســانی دیــده شــود".
 -8توان رقابتی
مصاحبــه شــوندگان در مؤلفــه تــوان رقابتــی معتقــد بودنــد مزیــت
رقابتــی از طریــق فعالیــت هــاي دانشــی ایجــاد مــی شــود و ارزش
افــزوده از طریــق دانــش ایجــاد مــی گــردد .همچنیــن ایــن رویکرد
اهمیــت منابــع درون ســازمان و توســعه بازارگرایــی ســازمان را در
رقابــت پذیــري درك کــرده اســت .گزیــده ای از بیانــات شــرکت
کننــدگان در مضمــون تــوان رقابتــی بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
عضــو هیــات علمــی گــروه مدیریــت دولتــی  44ســاله بــا ســابقه
کار  19ســال در مصاحبــه عنــوان کــرد:
"بــه نظــرم یــک ســازمان دانــش محــور ،بایــد تــوان رقابتــی
خــود را در ســه مؤلفــه ،توانمنــدي دانشــی منابــع درونــی ســازمان،
توانمنــدي دانــش توســعه بــازار گرایــی ســازمان و تــوان خالقیــت
و نــو آوري بســنجد".
 -9سرمایه فکری
بیشــتر مصاحبــه شــوندگان بیــان کردنــد ســرمایه فکــری تحــت
عناوینــی همچــون دارایــی هــای ناملمــوس ،دارایــی دانــش محور،
ســرمایه دانشــی ،دارایــی اطالعاتــی ،ســرمایه انســانی و ارزش
هــای پنهــان ســازمان بــه کار رفتــه اســت کــه بــه تدریــج موجــب
ثــروت آفرینــی بــرای ســازمان هــا مــی گــردد .در ســازمان دانــش
محــور ،از ســرمایه فکــری بــه منظــور ایجــاد ارزش اســتفاده مــی
شــود .گزیــده ای از بیانــات شــرکت کننــدگان در مضمــون ســرمایه
فکــری بــه شــرح زیــر مــی باشــد:
عضــو هیــات علمــی گــروه مدیریــت دولتــی  42ســاله و بــا ســابقه
کار  15ســاله کــه جــزء مدیــران میانــی محســوب مــی شــوند در
مصاحبــه عنــوان کــرد:
"ســرمایه اصلــی در ســازمان هــای دانــش محــور ،دانشــی اســت
کــه در اختیــار ســازمان اســت و بــر اســاس آن دســت بــه نــوآوری
در ارائــه ی خدمــات و محصــوالت مــی زننــد بنابرایــن یکــی از
ســرمایه هــای اصلــی ســازمان نیــروی انســانی اســت کــه بایــد
دارای دانــش بــه روز و نــوآور باشــند".
 -10مدیریت دانش
در دنیــای امــروز ،موفقیــت هــر ســازمان بــه توانایــی مدیریــت این
دارایــی هــا بســتگی دارد .مصاحبــه کننــدگان در مولفــه مدیریــت
دانــش قویـ ًا تاکیــد داشــتند کــه دانــش بــه عنــوان ســرمایه اصلــی
ســازمان هــای دانــش محــور اســت کــه طــی آن ســازمان بــه
تولیــد ثــروت از دانــش و یــا ســرمایه فکــري خــود مــی پــردازد.
گزیــده ای از بیانــات شــرکت کننــد گان در مضمــون مدیریــت
دانــش بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی مؤلفــه هــای تامیــن نیــروی
انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی دانــش محــور در دانشــگاه
هــای علــوم پزشــکی انجــام شــد .طبــق نتایــج پژوهــش ،ویژگــی
هــای تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی دانــش
محــور در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی شــامل :یادگیری مســتمر،
کارکنــان متعهــد ،کارکنــان خــاق و نــوآور ،کارکنــان دانشــی،
کارکنــان اخــاق مــدار ،تــوان یادگیــری ،شایســته ســاالری ،تــوان
رقابتــی ،ســرمایه فکــری ،مدیریــت دانــش شناســایی شــد.
اولیــن مؤلفــه تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی
دانــش محــور ،یادگیــری مســتمر اســت .یادگیــری مســتمر بــراي
توصیــف انــواع خاصــی از فعالیــت هایــی کــه در ســازمان جریــان
دارد بــکار گرفتــه مــی شــود .یادگیــری مســتمر فرآینــد کســب
دانــش ،توزیــع اطالعــات ،تفســیر اطالعــات و حافظــه ســازمانی
مــی باشــد .ســازمان دانــش محــور نیــز بایــد توانایــی یادگیــري،
کســب و ذخیــره ســازي ســازي دانــش بدســت آمــده از یادگیــري
را داشــته باشــد تــا بتوانــد بــه عنــوان یــک ســازمان توانمنــد
عمــل کنــد .ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای طبرســا و همــکاران ()28
کــه نشــان دادنــد رابطــه بســیار قــوی میــان هــوش ســازمانی
و یادگیــری ســازمانی و خلــق دانــش وجــود دارد .و بــا یافتــه
ســیدنقوی و همــکاران ( Cho ،)19و همــکاران ( )20کــه نشــان
دادنــد فرایندهــای یادگیــری ســازمانی تاثیــر مثبــت و معنــاداری بر
عملکــرد ســازمانی دارد و فرایندهــای یادگیــری ســازمانی در ارتباط
بیــن مدیریــت اســتراتژیک منابــع انســانی و عملکــرد ســازمانی
نقــش میانجــی ایفــا مــی کنــد ،همخوانــی دارد .لــذا در جهــت
تبییــن مــی تــوان گفــت کارکنــان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی
بــراي مواجــه شــدن بــا محیــط متغیــر و افزایــش ســریع فنــاوري،
مهــارت هــا و دانــش ،نیــاز بــه یادگیــري مســتمر دارنــد تــا بتوانــد
خــود را بــا ایــن تغییــرات انطبــاق دهنــد.
دومیــن مؤلفــه تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی
دانــش محــور ،کارکنــان متعهــد اســت .توجــه بــه کارکنــان متعهــد
امــر مهمــی اســت کــه مدیــران بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــند.
افــراد متعهدتــر بــا ارزش هــا و اهــداف ســازمان پایبنــد ترنــد و
فعاالنــه تــر در ســازمان دانــش محــور نقــش آفرینــی خواهنــد
کــرد و کمتــر بــه تــرک ســازمان و یافتــن فرصــت هــای شــغلی
55

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،10شماره  ،1بهمن و اسفند 1399

شــخصیتی هســتند .ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــه شــالیان ( )24که
نشــان داد توســعه منابــع انســانی بــر تمــدن ســازمانی نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی تاثیــر دارد ،همخوانــی دارد .مجهــز
بــودن کارکنــان بــه دانــش و تخصــص بــاال موجــب کاربــرد دانش
موثــر خواهــد شــد.
مؤلفــه پنجــم تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی
دانــش محــور ،تــوان یادگیــری اســت .تــوان یادگیــری بــزرگ
تریــن امتیــاز رقابتــی بــرای ســازمان دانــش محــور مــی باشــد بــر
ایــن اســاس ســازمانهایی موفــق ترنــد کــه زودتــر ،ســریعتر و
بهتــر از رقبــا یــاد بگیرنــد .در ســازمانهای دانــش محــور تمرکــز
بــر یادگیــری ،اســتراتژی رویارویــی بــا چالشهــای آتــی تلقــی

جدیــد اقــدام مــی کننــد و احســاس وفــاداری کارکنــان به ســازمان
افزایــش مــی یابــد و بــا مشــارکت افــراد در تصمیمــات ســازمانی
توجــه بــه افــراد ســازمان و موفقیــت و رفــاه آنــان تجلــی مــی یابد.
ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای کاظمــی و همــکاران (Lin & ،)21
 )22( Tangکــه نشــان دادنــد ،پیکربنــدی منابــع انســانی شــامل
دو نــوع ،متعهــد محــور و دانــش محــور اســت و پیکربنــدی دانــش
محــور بــه طــور مســتقیم ســرمایه فکــری و عملکــرد ســازمانی را
افزایــش مــی دهــد ،همخوانــی دارد .تعهــد کارکنــان از ویژگــی
هــای اصلــی یــک کارمنــد محســوب مــی شــود و ایــن موجــب
افزایــش خالقیــت و نــوآوری کارکنــان ،مانــدگاری کارکنــان در
ســازمان و افزایــش اثربخشــی و بهــره وری ســازمان هــای دانــش

میشــود .بــا یافتــه هــای زریــن نــگار ( ،)11آرگــون و همــکاران
( ،)25میرسپاســی ( )9کــه نشــان دادنــد ســازمانهایی موفــق
ترنــد کــه زودتــر ،ســریعتر و بهتــر از رقبــا یــاد بگیرنــد .بــه ایــن
منظــور شــکل جدیــدی از ســازمانها در حــال گســترش اســت
کــه "ســازمان هــای دانــش محــور" نــام دارد .بنابرایــن ،ســازمان
هــای دانــش محــور بــرای کســب امتیــاز رقابتــی نیازمنــد ارتقــاء
تــوان یادگیــری در کارکنــان ســازمان هســتند.
مؤلفــه ششــم تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی
دانــش محــور ،شایســته ســاالری اســت .شایســته ســاالری از
جملــه روش هایــی اســت کــه بــرای انطبــاق پذیــری و ســازگاری
ســازمان هــای دانــش محــور بــا تغییــرات مــداوم و مســتمر محیط
کاری بــه وجــود آمــده اســت .از طرفــی اگــر بــه بررســی منابــع
انســانی ســازمان هــا توجــه شــود ،مشــخص مــی شــود كــه در
بیشــتر مواقــع بیــن ویژگــی هــای مختلــف ســازمان هــا از قبیــل
آمــوزش ،ارزیابــی عملكــرد ،تامیــن و… ارتبــاط و پیوســتگی الزم
وجــود نــدارد و همیــن امــر بــه ناكارآمــدی منابــع انســانی منتهــی
مــی شــود .یكــی از بهتریــن و مناســب تریــن رویكردهــا بــرای
نایــل شــدن بــه انســجام بیــن فرآینــدی ،بــه كارگیــری رویكــرد
شایســته ســاالری در مدیریــت منابــع انســانی اســت .ایــن نتایــج با
یافتــه هــای نــوری ( )26و حســنی ( )27کــه نشــان دادنــد تامیــن،
اســتخدام و ارتقــا بــر اســاس شایســته ســاالری ،نقــش بســزایی
در ســازمان هــای دانــش محــور دارد ،همخوانــی دارد .بنابرایــن،
گزینــش نیــروی انســانی در ســازمان هــای دانــش محــور بایــد
براســاس دانــش و تخصــص و نــوآوری نیــروی انســانی باشــد و
افــراد براســاس شایســته ســاالری انتخــاب شــوند.
مؤلفــه هفتــم تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی
دانــش محــور ،تــوان رقابتــی اســت .تــوان رقابتــی یــک ســازمان
دانــش محــور ،بــراي رقابــت در عصــر حاضــر بایــد رویکــرد مبتنی

محــور مــی شــود.
ســومین مؤلفــه تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمدن ســازمانی
دانــش محــور ،کارکنــان خــاق و نــوآور اســت .کارکنــان نیازمنــد
آمــوزش مهارتهایــی اســت کــه بــا کمــک آن بتوانــد همــگام
بــا توســعه علــم و فنــاوری بــه پیــش برونــد .هــدف بایــد پــرورش
انســانهایی باشــد کــه بتواننــد بــا مغــزی خــاق بــا مشــکالت
روبــرو شــده و بــه حــل آن هــا بپردازنــد .بــه گونــهای کــه
انســانها بتواننــد بــه خوبــی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کــرده
و بــا بهــره گیــری از دانــش جمعــی و تولیــد افــکار نــو مشــکالت
را از میــان بردارنــد .امــروزه مــردم نیازمنــد آمــوزش خالقیــت
هســتند کــه بــا خلــق افــکار نــو بــه ســوی یــک ســازمان دانــش
محــور قــدم بردارنــد .رشــد فزاینــده اطالعــات ،ســبب شــده اســت
کــه هــر انســانی از تجربــه و علــم و دانشــی برخــوردار باشــد کــه
دیگــری فرصــت کســب آن هــا را نداشــته باشــد .ایــن نتایــج بــا
یافتــه طیبــی شــیرمرد و میرزایــی ( )23کــه نشــان دادنــد خالقیــت
و نــوآوری کارکنــان در مدیریــت دانــش تاثیــر دارد و بــرای اســتقرار
مدیریــت دانــش در ســازمان بایــد خالقیــت و نــوآوری کارکنــان
مــورد توجــه قــرار گیرنــد ،همخوانــی دارد .پــس مــی تــوان گفــت
خالقیــت و نــوآوری در ســازمان هــای دانــش محــور از عوامــل
مهــم بقــای ســازمان اســت و بایــد ســازمان هــا در انتخــاب افــراد
خــاق و نــوآور و آینــده نگــر توجــه خــاص داشــته باشــند.
چهارمیــن مؤلفــه تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن
ســازمانی دانــش محــور ،کارکنــان دانشــی اســت .منابــع انســانی
دانشــگر بــه عنــوان مهــم تریــن قابلیــت ســازمان در کســب مزیت
رقابتــی و همچنیــن عمــده تریــن دارایــی نامشــهود قلمــداد شــده
انــد .کارکنــان دانشــی در ســازمان هــاي دانــش محــور دارای
ویژگــی هــای دانــش و آگاهــی ،قابلیــت هــا و مهــارت هــا ،قابلیت
هــاي فکــري و ذهنــی ،مهــارت هــاي ارتباطــی ،ویژگــی هــاي
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مؤلفــه دهــم تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی
دانــش محــور ،مدیریــت دانــش اســت .مدیریــت دانش ،ســازمان را
بــراي یادگیــري از محیــط و ترکیــب دانــش بــا فرآیندهاي کســب
و کار توانــا مــی کنــد .ایــن یــک ارزش جدیــدي را بــراي ســازمان
فراهــم مــی کنــد و آن بهبــود بهــره وري ،اثربخشــی و رقابــت
اســت .ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای رمــزی فــرد ( ،)29شــالیان (،)23
 ،)22( Lin & Tangطبرســا و همــکاران ( )28کــه نشــان دادنــد
کــه شــناخت و برخــورداری از مدیریــت دانــش در عصــر ارتباطــات
و اطالعــات و دانــش محــور ،یکــی از ویژگــی هــای بــارز ســازمان
هــای پویــا و پیشــرو مــی باشــد تــا دســتیابی بــه اهــداف و رقابــت
بــا ســایر رقبــا امــکان پذیــر باشــد ،همســو مــی باشــد .بنابرایــن،
مهــم تریــن نقشــی کــه مــی تــوان بــه مدیریــت دانــش نســبت
داد ایــن اســت کــه ســازمان هــا آن را بــه عنــوان یــک مدیریــت
تحــول و عامــل موفقیــت در محیــط متغیــر در نظــر بگیرنــد.

بــر دانــش داشــته باشــد و تــاش کنــد عوامــل موثــر بــراي ارتقــاء
عملکــرد رقابتــی خــود را از منظــر دانــش تفســیر و تحلیــل کنــد.
در واقــع ســازمان دانــش محــور بایــد داریــی هــا و فرآیندهــاي
خــود را دانشــی کنــد تــا بتوانــد توانایــی تعبیــر و توســعه یــک
اســتراتژي جدیــد را بدســت آورد .ایــن نتایــج بــا یافتــه هــای
طبرســا و همــکاران ( ،)28حســنی ( )27کــه نشــان دادنــد وجــود
یــک سیســتم تامیــن نیــروی انســانی موثــر و رقابتــی در ســازمان
ضــروری اســت تــا بتوانــد بــه شناســایی و تامیــن بهتریــن هــا
بپــردازد ،همخوانــی دارد .یــک ســازمان دانــش محــور ،بــراي
رقابــت در عصــر حاضــر بایــد رویکــرد مبتنــی بــر دانــش داشــته
باشــد و تــاش کنــد عوامــل موثــر بــراي ارتقــا عملکــرد رقابتــی
خــود را از منظــر دانــش تفســیر و تحلیــل کنــد.
مؤلفــه هشــتم تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی
دانــش محــور ،کارکنــان اخــاق مــدار اســت .کارکنــان اخــاق
مــدار زینــت ســازمان هســتند اخــاق ســرلوحه کاری کارمنــدان
اخــاق مــدار مــی باشــد .در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺪن ،ﻓﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﻮق ﻧﻈﻢ ،ادب ،اخــاق و رعایــت حقــوق اﻓﺮاد
در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺪن ،تربیــت و ادب بیــن
افــراد در روابــط ﻋﺮﻓـﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ .وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ بــه
ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺟﻮش اﻧﺠﺎم ﻣـﻲﺷـﻮد .ایــن
نتایــج بــا یافتــه زریــن نــگار ( )11کــه نشــان داد ســازمان هــای
دانــش محــور بــرای نهادینــه ســازی اخالقیــات در کارکنــان
ســازمان ،خــود ابتــدا بایــد تصــورات ،ارزش هــا و باورهــای
کارکنــان را شناســایی کننــد ،همخوانــی دارد.
مؤلفــه نهــم تامیــن نیــروی انســانی مبتنــی بــر تمــدن ســازمانی
دانــش محــور ،ســرمایه فکــری اســت .امــروزه اســاس فعالیــت
ســازمان هــای موفــق از تولیــد محــوری بــه ســوی دانــش محوری
انتقــال یافتــه اســت .اگــر ســازمانی از ســرمایه فکــری و دارایــی
هــای دانشــی بهتــری برخــوردار باشــد ،مزیــت رقابتــی خواهــد
داشــت ،بــا یافتــه هــای رمــزی فــرد ( ،)29ســیدنقوی و همــکاران
( )19کــه نشــان دادنــد ســرمایه فکــری مــی توانــد در فرآینــد خلق
و تســهیم دانــش موجــود در یــک ســازمان دانشبنیــان ،بســیار
تأثیرگــذار باشــد ،همســو اســت .در ســازمان هــای دانــش محــور
تفکــر مدیریــت دانــش و ســرمایه فکــری ،تاکیــد بــر بهســازی و
توســعه منابــع ســازمان دارد.

نتیجه گیری
یافتــــه هــــا نشــان داد کــه مهــم تریــن مؤلفــه هــا در تامیــن
نیــروی انســانی ،یادگیــری مســتمر ،کارکنــان متعهــد ،کارکنــان
خــاق و نــوآور ،کارکنــان دانشــی مــی باشــد .بنابرایــن ،بــرای
ایجــاد تمــدن ســازمانی دانــش محــور در دانشــگاه هــای علــوم
پزشــکی بایــد بــه ایــن مولفــه هــا در تامیــن نیــروی انســانی توجه
شود .ایــــن پژوهــش صرفــ ًا دیــدگاه مدیــران میانــی و ارشـد
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی را مـــورد بررســـی قـــرار داد کـــه
ممکـــن اسـت نتایـج بـه راحتـی قابـــل تعمیـم بـه سـایر سازمان
ها نباشـــد کـــه از محدودیـت هـــای پژوهـش اسـت.
سپاسگزاری
پژوهــش حاضــر از رســاله دوره دکتــری مدیریــت منابــع انســانی
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد بیرجنــد اســتخراج گشــته اســت و
دارای کــد اخــاق  IR.BUMS.REC.1398. 320اســت.
نگارنــدگان بــر خــود الزم مــی داننــد مراتــب تشــکر صمیمانــه
خــود را از دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی اعــام نماینــد.
تضاد منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارضی منافعی را گزارش نکرده اند.
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