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Abstract 

Although until recently there was talk of knowledge management as an interesting topic in 
think tanks, now there is talk of knowledge leadership and it has attracted the attention of active 
thinkers in the field of management. Management issues are one of the main problems of start-
up knowledge-based companies, and the combination of communication between knowledge-
based and leadership issues can be very helpful for these companies. With the help of 
knowledge leadership, by combining engineering skills and leadership power, organizational 
goals can be achieved in knowledge-based companies. The purpose of this research is to study 
the lived experiences of managers of Iranian knowledge-based companies in the field of 
knowledge leadership. This qualitative research is of phenomenological type. The statistical 
population of the study is all managers of knowledge-based companies in Iran as key informants 
in the field of knowledge leadership. The statistical sample, by data saturation, is 12 interviews. 
Seven-level Colaizzi method and maxqda software were used to analyze the data. The results 
showed that 209 codes were extracted at the beginning, after which 5 themes and 21 clusters 
were extracted according to the formulated concepts. Therefore, the lived experiences of the 
managers of knowledge-based companies in Iran in the field of knowledge-based leadership 
include 5 themes, which are: 1) Educational policies 2) Supportive policies 3) Participatory / 
communication policies 4) Knowledge-driven development policies 5) Company empowerment 
policies. Based on the findings, it can be concluded that the combination of engineering 
capabilities in knowledge-based companies and knowledge leadership will cause deep and 
positive effectiveness in solving problems and achieving organizational goals, especially in 
innovative and knowledge-based companies. 
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 چکیده
 یهاي تفکر بوود، اکنوون سوخن از رهبوري دان و      انوندر ک یموضوع جالب ،دانش تیریسخن از مد شیپ اگرچه تاچندي

 ینتور  یاز اساسو  یکوی  یریتی،مسوال  مود  . را به خود جلب کرده است تیریفعال در قلمرو مد  مندانیآمده و توجه اند انیم به
توانود   موی  هوا  این شرکت يبرا يبنیان و رهبر مباحث دانش ینو ارتباط ب یقتلف و است یانبن دانش ينوپا يها م کالت شرکت

 یتوان به اهداف سازمان می ي،و قدرت رهبر یمهندس يها ییتوانا یقصورت تلف به یدان  يراهگ ا باشد. با کمک رهبر یاربس
بنیان ایران در زمینه  هاي دانش یافت. هدف این تحقیق، مطالعه تجارب زیسته مدیران شرکتدست  یانبن دانش يها در شرکت

ساختارمند استفاده  ها از مصاحبه نیمه کیفی از نوع پدیدارشناسی است. براي گردآوري دادهباشد. این تحقیق رهبري دان ی می
 دنباشو  یمعنوان مطلعان کلیدي در زمینه رهبري دان ی  به ایرانبنیان  دانش يها شرکت رانیمد هیکلشد. جامعه آماري پژوهش 

اي کالیوزي و  مرحلوه  7هوا از روش  وتحلیو  داده  تجزیوه مصواحبه اسوت. بوراي     16ها، تعداد و نمونه آماري، توسط اشباع داده
خوشوه   64تو  و   4هوا،  کد در ابتدا بود که پس از انجام تحلیو   641استفاده شد. نتایج، حاکی از استخراج  MaxQDAافزار  نرم

هواي  تگرفتوه تجوارب زیسوته مودیران شورک      هواي صوورت   بوه تحلیو    شده استخراج شد. باتوجه بندي به مفاهی  صورت باتوجه
هواي   . سیاسوت 6هواي آموزشوی،   . سیاسوت 1باشود کوه عبارتنود از:    محور می 4بنیان ایران در زمینه رهبري دان ی شام   دانش

هاي توانمندسازي شرکت.  . سیاست4اي با محوریت دانش،  هاي توسعه . سیاست5هاي م ارکتی/ ارتباطی،  . سیاست6حمایتی، 
 اثربخ ی باعث رهبري دان ی بنیان و هاي دانش در شرکت مهندسی يها ترکیب تواناییتوان نتیجه گرفت  ها می براساس یافته

 بود. خواهد محور دانش نوآور و يها شرکت در ویژه  به سازمانی به اهداف دستیابی و م کالت و مسال  ح  مثبت در و عمیق
 

 .بنیان؛ رهبری دانشی های دانش تجارب زیسته؛ شرکت: کلیدواژه
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 مقدمه

لو  و فنواوري در عرصوه    ع ی وتر ب ک ورها، نفوذ هرچوه  سرنوشت یینشدن نقش دانش در تعتر نگبا پرر

محصووتت بوا    یود ي اقتصادي بوه سومت تول  ها و حرکت بنگاه بنیان دانشمفهوم اقتصاد  یريگ اقتصاد، شک 

نوآورانوه  ي هوا  یوت شوده و فعال  یشاز پو   یشي فناورانه براي ک وورها بو  ها یتقابل یتافزوده باتتر، اهم ارزش

 یشطبعاً افوزا  ،مقدمه ین. با اشده است ی بر فناوري براي رشد و توسعه اقتصادي به امري ضروري تبد یمبتن

در سرنوشوت   یاريبسو  یوت اهم ی،فناورانوه و دان و   یکورد هاي اقتصادي داراي رو احتمال رشد و توسعه بنگاه

دانوش موضوووع   یریتز موودسوخن ا  یشپوو اگرچووه تاچنودي  1.(6416 یود، )کوود و ر ک وورها خواهوود داشوت  

فعوال   ی مندانآمده و توجه اند یانم به یهاي تفکر بود، اکنون سخن از رهبري دان  در کانون یتوجه جالب

اسوت کوه    یاجتمواع  ینديفرا یدان  ي(. رهبر1611)عرضه، را به خود جلب کرده است یریتقلمرو مددر 

بوه اهوداف گوروه و     یو  ن يبورا  یواز نمورد یوادگیري  يسوازمان را در رونودها   ياعضا یگرآن رهبران، د یط

عملکرد  یاهرگونه نگرش  عنوان به ي،شک  از رهبر ین(. ا6414 ،6کنند )ژانگ و چنگ یم یانیسازمان پ ت

اسوتخراج، اشوتراو و    یود، شوده اسوت کوه تول    یو  تعر وهیگر یا يخواه آشکار و خواه فرد ی،خواه ضمن

 يهوا  یوت و فعال یموجوب بهبوود تفکور گروهو     یوت نهانمووده و در  یبرا ترغ يضرور و یدکاربرد دانش جد

 یدارنود، ولو   یطووتن  ۀرهبوري، گذشوت   یقوات و تحق هوا  نظریه(. 6،6414یکولدزو ن یب ي)ما دشو یم ترو م

معتقدند که  (6416) 4و آستا ینا( ل6445) 5یتاتو. دانش شروع شده است یریتدر مد رهبرينقش  یانب یراًاخ

انود کوه    ( اظهوار داشوته  6442) 2انتقال دانش مؤثر باشند. تک من و پارنت هايیندتوانند در فرا یم ها سازمان

 ی، اثربخ و یجوذب و انتقوال آن، عملکورد سوازمان     ی،در ارتقواي دانوش سوازمان    ینقش مهم یرهبري دان 

. کنود  یمو  یفوا دانوش و اطالعوات ا   یریتو مود  یونش ب یجواد ا ی،فرهنگ سازمان ی،سازمان یادگیري ی،سازمان

اشوتراو و کواربرد دانوش     یجواد، است کوه ا  یضمن یاصورت آشکار  هعم ، ب یا نگرش یک یدان  يرهبر

 ،دان وی  يرهبور  (.6416 ،7و همکواران  یبوی )م یوزد انگ یبور مو   یجمعو  یجدر تفکر و نتوا  ییرتغ يرا برا یدجد
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و  دهشو و انتقوال دانوش    يساز یرهآورد و موجب سهولت و ذخ یرا فراه  م یفرهنگ اشتراو دانش سازمان

د شووو یموو یسوورمتقابوو  افووراد در سووازمان م یووادگیريامکووان  یووقآورد کووه از آن طر یموو وجووود را بووه یامنظوو

مودیریت سورمایه    يدان ی را در ارتقوا  ينقش رهبر ،ی ینپ يها پژوهش ینکها رغ  یعل (.1،6416)بزدوغان

همکواران،  اردتن و  ؛6415 ،6و همکواران  یوو )چ یسوازمان  یاثربخ و  ،(1611 ي،و اسوکندر  ي) قنبر يفکر

و همکواران،   یو)چ یريیادگ یزه(، انگ 6414)ژانگ و چنگ،  ی(، سرمایه اجتماع 6447 ، 6؛ تک من1611

 یرنوده و سوازمان یادگ  (6416مدیریت دانش )بزدوغوان،  ، ( 6414اشتراو دانش )ژانگ و چنگ،  ،( 6415

نقش رهبوران در   ي،رهبر یرامونپ يها و پژوهش ها حال نظریه بااین .اند ( ن ان داده 6416، 5و کاتهان ی )ک

دیگور   يسوو انود. از  قرار نوداده  جهسازمان دارند، چندان مورد تو يکه برا یتیاهم رغ  یمدیریت دانش را عل

 يرهبر يها هستند، چندان مورد توجه نظریه يرهبر يها یتفعال یدچه کلاگر یزمدیریت دانش و اطالعات ن

الگوهواي رهبوري سوازمانی نیازمنود نووزایی بنیوادین        ،به عصر دانش (. لذا با ورود6447اند )تک من،  نبوده

در سطح خورد بواقی مانوده و از مفواهی       ها نظریهاین مسیر، همچنان  ري فراوان دها رغ  تالش باشند. علی می

و  یفرصوت فنو   یوک اساس فناور بر يها شرکت (.1611 یدچیان،)سف گستر عاري هستند و سازمان راهبردي

خوارج سوازمان شکسوت     یوا اسواس ضوع  در ارتباطوات مختلو  در داخو       و بر یرنود گ شک  می یمهندس

 یوه و توسوعه کل  یوت تقو یجاد،ا ،ین. بنابرایابند رشد و توسعه می يرهبر يها ياساس توانمنداما بر ،خورند می

فنواور خواهود بوود     يهوا  شورکت  یوت موفق یعام  اصول  ،سازمان یشئون مهندس یهدر کل يرهبر يها مهارت

جووان و   یالنالتحصو  فوار   ینوان، کارآفر بنیوان  دانوش ي هوا  اعضاي شرکت(. اغلب 1616 ی،سلمان و ي)فخار

عوامو    یون هسوتند. ا  یدر بوازار رقوابت   یوت موفق يبورا  یهستند که فاقد تجربه در سه عام  اصل يخوش فکر

هوا   توالش  یون از ا بسویاري  ي.بوازار و م وتر   . 6، یکواف  یمنابع موال  .6 ،یریتیدانش و تجربه مد .1: عبارتند از

 (.6442میرامینوی، شوود )  سه عام  با شکست مواجه موی  یننبود ا ی دل به ید،کار جدو کسب يانداز جهت راه

عودم   بنیوان  دانوش کوچوک   يهوا  بنگواه  یوت عوامو  موؤثر بور فعال    ینتر از مه  یکی ی،سازمان در حوزه درون

 ینمتخصص يسوسسات که معموتً ازمؤ ینست. اها واحد ینس اأدر ر یریتیمد يها از مهارت اريبرخورد

 هوا  ینوه هز یوان جر یتمنوابع و هودا   ینوه مناسوب و به  یریتشوند قادر به مود  می یستأس ینکارآفر ینو مهندس
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بنیان  دانش سساتؤمسال  است و در م ینتر یربناییاز ز یکیسازمان  یکدر  یریته مدئلمس ،واقع. دریستندن

 یرپوذ  رقابوت  يشده برا یهرو توص ینات. ازتر اس یاتیح یارله بسئمس ینخاص، ا یو برون یمسال  درون ی دل به

 یریتیمود  يهوا  بوه آمووزه   یود محور با سسات دانشؤم یراناست که مد ينکته ضرور ینماندن، توجه به ایباق

بوه   هوا  سوازمان  یرنسبت بوه سوا   بنیان دانش يها شرکت (.6414 ،زاده ملک) یرندکار گ توجه کنند و آنها را به

جووان و   ینتوسوط مهندسو   هوا  شورکت  یون ا آنکه معمووتً  ی دل وجود به ینابا .دارند یازن يتر چیدهیپ یریتمد

 يهوا  سسوات در سوال  ؤم ینلذا عموماً ا ،می شوند یتو هدا یسسأتزم ت يو رهبر یریتمد يها آموزه بدون

 یرکوه مود   یافتندرپژوه گران د یبرخ ،مثال عنوان بههستند.  یریتیمسال  و م کالت مد یرشدت درگ به یهاول

)هوایمن و   کننود  یرا درو نمو  یمنوابع انسوان   یریتمد یواقع یمعن یکوچک، بعضاً حت يها مالکان شرکت

در  ی وه ر یوران کوچوک در ا  يهوا  م خص شد ضع  عموده شورکت   یگريد یق. در تحق1(6442اسبورن، 

از  يرهبور  ی وسوعه مفواه  ت بوا  (.6445طوالبی، مربوطه دارد ) يها و آموزش یریتیمد کارآفرینی، يها ییتوانا

خصووص  در یگور د يسوو اسوت. از  یافتوه گسترش  يبه مفهوم رهبر یاتیتوجه عمل یراًمختل  اخ يها یدگاهد

توجوه   یالدي،مو  24دهوه   یو  می تووان اذعوان نموود توا اوا     بنیان دانشکوچک  يها شرکت يو رهبر یتهدا

 (.6،6417یتبزرگ بوده است )ه يها به شرکت یریتموضوعات مد یاساس

 در زمینوه رهبوري دان وی    بنیوان  دانوش ي هوا  ین پژوهش با هدف بررسی تجارب زیسته مدیران شورکت ا

و  قیو اسوت. تلف  بنیوان  دانوش  ينوپا يها م کالت شرکت نیتر یاز اساس یکی یتیریمسال  مد انجام گرفت.

گ وا باشود.   هرا اریتوانود بسو   بنیوان موی   دانش ينوپا يها شرکت يبرا يو رهبر بنیان دانشمباحث  نیارتباط ب

و  یمهندسو  يهوا  ییتوانوا  قیو صوورت تلف  بوه  یثر تحت عنوان رهبوري دان و  ؤفرایند م کیبا کمک  نیهمچن

 ،یدانش فنو  جادیشام  ا بنیان دانش ينوپا يها در شرکت یتوان به اهداف سازمان می یخوب به يقدرت رهبر

 یاصول  يهوا  تیو فعال یان و . به کموک رهبوري د  افتیسازمان دست  ییایو پو يم تر جادیمحصول، ا جادیا

رهبوري دان وی بوا     تور خواهود بوود.    سوازمان قابو  حصوول    یو اهوداف اصول   افتوه یتوداوم   بنیان دانششرکت 

ي هوا  شورکت بور دانوش در    آشوکار دانوش و ایجواد فرهنوگ مبتنوی      استفاده از ذخایر پنهوان و  و يرگذاریثأت

تووان   یم نیشمار آید. همچن به آنهانمودن توانند یک ابزار و شیوه موفق درجهت هرچه کاراتر یم بنیان دانش

 یراتو ییتغ يعلو  و فنواور   يهوا  و پوارو  بنیوان  دانوش  يهوا  بر رهبري دان ی در شرکتدیکأتبا رانیگفت مد
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 يجوا  بوه  يفکور  يها هیکردن سرما نیگزیمناسب جهت استفاده از دانش، جا یفرهنگ سازمان جادی: ا یقباز

وجود  هب یدان  يها ییدانش و دارا تیریمد يمناسب برا یطیح، خلق مها قاب  لمس در شرکت يها هیسرما

هاای   تجاارب زیساته مادیران شارکت    ال اصلی که: ؤراستاي پاسخ به این سلذا این پژوهش در .آورند

 .گرفتانجام  ؟می باشند بنیان ایران در زمینه رهبری دانشی چه دانش

 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ثیر أشدن جایگاه دانش وتو و آشکار 1124د. در اواسط دهه شمطرح  1174خر دهه رهبري دان ی از اوا

اتحادیوه اروپوا طوی     1114آن بر قدرت رقابوت در بازارهواي اقتصوادي اهمیوت آن مضواع  شود. در سوال        

ي رهبوري دان وی اختصواص داد.    هوا  اي را بوراي اجوراي طورح    مالحظوه  اي به نام اسپریت، بودجه قاب  برنامه

نماد رقابوت و   عنوان بهبراي بسیاري از ک ورهاي پی رفته  61ي آغازین قرن ها ي دان ی در سالاکنون رهبر

رغ  تاریخچه کوتاهی  رهبري دان ی به ،؛ بنابراین(1612زاده،  حسن)عام  دستیابی به قدرت و توسعه است 

أ فکوري آن بوه عصور    ي مدیریت و تجوارت دارد، من و  ها شناسی و نیز نظریه که دارد، ری ه در فلسفه، روان

بر نیواز   واقع مبتنی گردد. این رویکرد جدید، به ي مدیریت برمیها و دیدگاه 11و  12انقالب صنعتی در قرن 

یوک رویکورد نووین در تغییور و      عنووان  بوه باشود و   سازمان به سازماندهی سرمایه فکري، انسانی و علمی می

تجلی یافت و رشد سریع دانش و فنواوري را سوبب   جایی از مدیریت نیروي عضالنی به مدیریت مغزها  هجاب

  .(6416، 1جونز و سالیز)د ش

 یریتکار برد و معتقد بود که در مقاب  مد را به یدان  يبود که اصطالح رهبر یکس یننخست ،6یرماسکا

 یو خطووط ارتبواط   يفورد  يهوا  مهوارت  ی،مداوم و نوآورانه منابع اطالعوات  يبه بهساز یدان  يدانش، رهبر

اقودام   یوا  یکورد را هر گونوه رو  یدان  ي( رهبر6416) يو سولد یچکول یبی،م. اشاره دارد یادگیريو  دانش

موجوب   یوت نهاکوه در  ينحوو  بوه  ،شود یو مه  م یدو استفاده از دانش جد يگذار که موجب خلق، اشتراو

دانسوت کوه    یعموضو توان یرا م یدان  ي. رهبرکند یم ی تعر شود، یم یجمع یجدر طرز تفکر و نتا ییرتغ

)مکنموار و  اسوت   یگوري ، فرهنوگ، اجتماعوات، گفتگوهوا و تعوامالت و مرب    هوا  یسوتگی ه، شاینو وابسته به زم

                                                                                                                                             

1. Jones & Saais 

2. Skyrme 
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اقودام   ،ن وده  ینوی ب یشناشناخته و پ يها یتتا در موقع سازد یافراد را قادر م ی،دان  يرهبر. (6414، 1یدونآم

شوود و   یو سوازمانده  يآور دالمواً جموع   يرفکو  یهتوا سورما   دهود  یارالوه مو   يانجام دهند و ابزار يا آگاهانه

 کند یم ی را تسه یسازمان حکه خلق و مبادله کارآمد دانش در سط دهد یرا ارتقا م ییها ياقدامات و فناور

 ي،ا و اقتصواد شوبکه   یجیتوالی گذاشوتن اقتصواد د  سر ج سوم عصر اطالعات بعد از پ ت(. مو1611 ي،)احمد

 یوت و مز یژگوی و ینتر . مه (6444، 6)هالوي است بنیان دانشکوچک  يها بر اقتصاد و سازمان یاکنون مبتن

و  یريپذ رقابت یتوضع یطی،مح یرمتغ یطبا شرا يبودن و داشتن قدرت سازگارتر بر روان ها عالوه بنگاه ینا

و  هوا  یوده ا ی جهت تبد معموتً بنیان دانشسسات کوچک ؤ(. م6416صنوبر و سلمانی، نوآورانه آنان است )

دانوش آموختگوان جهوت ورود     یتو هودا  يسواز و توانمند یقوات تحق يساز يتجار ،ولبه محص ها ينوآور

 یجواد برخوردار هسوتند، ا  یزن یخاص يها که از تخصص ینافراد کارآفر يسووکار از کسب يموفق به فضا

در  یوژه و برتور در جهوان، بوه    يهوا  يفنواور  یعسر ی رويبا پ یالديم 1174از دهه  (.6416مؤتمنی،شوند ) می

 1114آن از دهه  یپنمود و در ییرتغ یطور اساس بهجهان  يرشد اقتصاد يو ارتباطات، الگو یانهرا يها ینهزم

(. 1622و همکواران،   یانشود )رضوال   یو پوول  یزیکوی ف يا یهسورما  یگزینجا یهسرما ینتر مه  عنوان بهدانش 

شوده   ش تصواحب عوات و دانو  دانوش و اطال  یریتدارنود کوه مود    یود تأک يمختل  مطالعه رهبر یکردهايرو

 یو  قبمحقوق )از  چنودین  (.6442دارد )تک ومن،   یوت اهم یسازمان يتحقق کارکردها يرهبران برا یلهوس به

انود.   برجسوته کورده   ينووآور  یجنتوا  یجواد را در ا ي( نقوش رهبور  6442 ،؛ موورالز و همکواران  6446 ،یانتبر

منابع،  یافتنرا در  ي( نقش رهبر6447 یانگ،؛ 6416 ،؛ واکارو6446 ،یانت؛ بر6442 ،)مانند آگبور یگراند

کننودگان   ی دهنودگان و تسوه   یوزه ، انگهوا  مودل نقوش   ماننود  یعووامل  بوه  باتوجوه و کاربرد دانش  ی تبد یجاد،ا

طوور موؤثر،    دانوش بوه   یریتمود  يکننود کوه بورا    ی( استدتل م6414) دونات و پابلو یراًاند. اخ کرده ییشناسا

کننود.   را اتخواذ  يسوبک رهبور   یوک که تنهوا  ینا نه ،را اتخاذ کرده يرهبر ياه از سبک یبیترک یدرهبران با

دلیو  ایجواد برانگیختگووی احساسووی در پیوروان و تعطیلوی        بهمند رهبري فره براساس اصول اخالقی کانت،

هوا و تواناییهواي شوخص رهبوري      کوردن ظرفیوت   دلیو  تلو    گزار به عق  و استدتل در آنها؛ رهبري خدمت

و رهبوري   محور بوه پیوروان   دلیو  نگرش ابزاري و پول رهبري تبوادلی بوه رسانی به دیگران؛ درجهت خدمت

شوده توسووط رهبوور،     قالل پیوروان در مسویر تغییور اعموال    شدن براي است قال  دلی  ابهام در ارزش گرا به تحول

                                                                                                                                             

1. Mcnmar & Amidon 

2. Halawi 
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هواي رسوومی    ر نقووش اي از مطالعووات رهبووري، آن را د   که حج  عموده  حالیدر موورد انتقواد قورار دارنود.

دانود که بوا محویط در    را یک فرایند پویاي سوازمانی می هبري، ریدان  یکردبا رو ياند، رهبر مطالعوه کرده

جواي تمرکوز بور     و بوه  به همراه داشوته  راهبرديارتباط بوده، استقالل کارکنان را ضرورت دانسته، پیامدهاي 

پایوان ایون   در .(6442 بووري تأکیود دارد )بودیان و هونوت ،    نیواز در رههاي متنووع موورد یک فرد، بر فعالیت

 شود: میبخش به برخی تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با زمینه رهبري دان ی اشاره 

: یرانا بنیان دانش يها دان وران در سازمان يتحت عنوان مدل رهبر ی( پژوه 1612و همکاران ) یآت 

 و محووري  بواز،  کدگذاري مراح  انجام و مصاحبه 14 اجراي از پس. اند انجام داده یادبن داده نظریه یکردرو

بور   شد. مقوله محوري سبک رهبوري مبتنوی  استخراج  ،کد محوري 12 م هبري دان وران شار مدل انتخابی،

سیاسی، خیرخواهی متقاب ، اخالق و عدالت، فرهنگ شفاف و غیري حکمرانی ها اعتماد متقاب  شام  مؤلفه

طریوق:  ارکتی اسوت و راهبردهواي انگیوزش از   شوده و توسوعه کوار گروهوی و م و      ضکنترل تخصصی تفوی

 ي این پژوهش است. ها اعتماد، شرایط کاري، شغ  و جبران خدمات از دیگر یافته

 يهووا در عملکوورد نوآورانووه شوورکت یدان وو ينقووش رهبوور»تحووت عنوووان  ی( پژوه وو1614) یموویحک

ن وان داد کوه    یوق تحق ینا یجانجام دادند. نتا یاز نوع علّ یمای یپ یفیبه روش توص« استان کرمان بنیان دانش

 یچاستان کرمان ندارد و عمالً ه بنیان دانش يها در حوزه شرکت یگاهیجا یچه یدان  يکاربرد رهبر یرمتغ

 پژوهش وجود ندارد. يحاک  بر مدل ساختار یدر روابط علّ يدار معنیرابطه خاص 

م وترو در   يدانوش بور همکوار    يهوا  یژگوی ن چگونوه و تحوت عنووا   ی( پژوه 6464و همکاران ) یول

 ی دهد که وسعت و عمق دانش بر تقسو  ین ان م یج. نتااند انجام داده ،گذارد یم یرثأت بنیان دانش يها شرکت

 ،هسوتند  يا دانوش گسوترده   يکوه دارا  ییها بنگاه ،خاصطور گذارد. به یم یرمخال  تأث يها دانش در جهت

دانوش   يدارا يهوا  کوه بنگواه   یحوال ، درگذارند یاشتراو م مستمر به يها يمکاراحتماتً دانش خود را در ه

و  راهبرديدهد که ه  اجماع  ین ان م یتجرب یجنتا ،تر از همه ندارند. مه  يگذار به اشتراو یلیتما یقعم

سوواختار دانووش و قصوود    يهووا یژگوویو ینطرفووه روابووط بوو  خوواص دو یوویدارا يهووا يگووذار یههوو  سوورما 

 کنند. یم ی دانش را تعد يگذار اشتراو به

 بنیوان  دانوش  هاي در شرکت یدان  يرهبر يسازیتحت عنوان توانمند ی( پژوه 6464و همکاران ) ینل

 يا رابطوه  یريدرگ یقطراز یروانبا دانش پ یزمتما يتوانمندساز يدهد که رهبر ین ان م یج. نتااند انجام داده

 یوت بوا امن  تبطمر یروانبا دانش پ یمتمرکز بر فرد منف قدرتمند يکه رهبر یحال، دررابطه مثبت دارد یگروه
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و  یتعوار  رابطوه گروهو    ینبو  یرابطه مثبتو  یروانپ یروان یمنیا ،ینابر آنها ارتباط دارد. عالوه یشناخت روان

 کند. یم یجادکننده ا دانش پنهان

به  يو نوآور دانش یریتمد يها یوهدر ش یدان  يبا عنوان نقش رهبر یق( تحق6414) و همکاران یومار

 یندارد. همچنو  ی مسوتق  یردانوش در سوازمان توأث    یریتو مد يبر نوآور یدان  يکه رهبر یدندرس یجهنت ینا

 یرهبور دان و   یوک وجوود   یولو  ،مه  اسوت  يو خلق نوآور یجادا ين ان داد اگرچه دانش برا یقتحق یجهنت

توانود   یخوود مو   نوبوه  بوه  یون ود کوه ا دانش ش یریتمد يساز یادهو پ ينوآور یجادتواند در سازمان باعث ا یم

 شود. يباعث بهبود عملکرد سازمان در نوآور

 

 شناسی روش

بور هودف    یمبتن یشناس یدهپژوهش پد باشد. روش کیفی از نوع پدیدارشناسی می پژوهش حاضر از نظر

 کوه نمونوه از آن انتخواب    يا ها به جامعوه  یافته یدنبخ  یتهدف عموم یکم یقاتخالف تحقچون بر ،است

 یفی،از روش توصو  یشناسو یدارنظر اسوت. روش پد موورد  یوده فهو  پد  ،باشود، بلکوه هودف    ینم ،شده است

مطالعوه تجربوه    ی،شناسیدارپد یق. تحقیردگ یسرچ مه م ناسیش یدهم تق شده است و از فلسفه پد ییاستقرا

 یتوجوه عملو   ،یمعنو  یوا وجود دارد، مطالعه جوهر  یاست که در آگاه یبه همان صورت یدهپد یینتب یسته،ز

کننوود. روش  یمو  یکوه بوا آن زنوودگ   گونووه هموان  ،باشوود یافوراد مو   یزنوودگ یتجربو  یمعووان ی تفکور و توصو  

 یوده پد یوا مفهووم   یوک افراد درباره  یبرخ یستهتجربه ز ییمعنا یقعم يها یهدرصدد درو ت یدارشناسیپد

 یروشو  ،یشناسو یداراقوع پد ودازد. درپور  یم یانسان يها در تجربه یساختار آگاه یروش به بررس یناست. ا

 ضیح،تجربه افراد، براساس تجارب آنها به تو یده(( پدی(( و ))چگونگیستی))چ ی است که در آن به توص

 يدنبال شوواهد  فر  و گ تن به یشپ یکاراله  يجا هروش ب ینا پردازد یم یدهپد ی و توص ی تحلو یهتجز

تور و بوا    یوق را عم یوده اسوت توا بتووان آن پد    یاختشون  روان یوده پد یکساختار  ی دنبال توص در اثبات آن به

 یرانمود  یوه کل ي این پوژوهش جامعه آمار(. 1622ي،)عابد درو کرد ها روش یرنسبت به سا ی ترب یتجامع

کننوده   یوین تع هوا  اشباع داده بود. یدان  يرهبر ینهدر زم یديمطلعان کل عنوان به یرانا بنیان دانش يها شرکت

ه و مکالموه ژرف و  مصواحب  از روش ها داده يگردآور براي است. یشناساسریداحج  نمونه در پژوهش پد

ال ؤبوراي پاسوخ بوه سو     هوا  توا حود رسویدن بوه کفایوت داده      ها مصاحبه. دشاستفاده برداري  عمیق و یادداشت

مصاحبه تکمیلی دیگر جهوت   6ولی  ،دست پیدا شد ها به اشباع داده 1لذا پس از انجام  .پژوهش ادامه یافت
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حوال  آمده در  دست هي بها د و داده راستا اطالعات جدیدي اضافه ن شد و درایناشباع نظري نیز تکرار یید أت

ایون رونود توا پایوان مطالعوه و       دشو زمان انجام  صورت ه  وتحلی  به ها و تجزیه گردآوري دادهتکرار بودند. 

یک الگووي منظموی   ، شناسی ق پدیدهها و اطالعات در تحقی تحلی  داده .یافتادامه  ها دستیابی به اشباع داده

آوري  هوا را جموع   صوورت کوه پژوه وگر، داده    ینسوت. بود  ها زموان داده  آوري و تحلی  هو   از تکرار جمع

 یون رخ دهد. در ا ها کند تا اشباع داده هاي بی تري جمع می سپس آنها را تحلی  کرده و مجدداً داده کند، می

و  (1172) یوزي کال يا مرحلوه  از روش هفوت  ،اسوت  یفیوصو ت یشناسیدارروش، پد ینکها به باتوجهپژوهش 

  .استفاده شد ها داده ی تحل براي MaxQDAافزار  همچنین از نرم

روش کووار  یوت صووحت و کفا يامعنو  بوه  یفوویک یقوات همچوون تحق  یدارشناسوویصوحت در پوژوهش پد  

 یرهايو تفس یفیک يها يعلت تنوع فراوان در انواع رواساز اما به ،است یتاهم يدارا یفیک ییباشد. روا یم

 یعنی یفیک ییروا یمجموع بررسدشوار است. در یارمناسب بس یکرديارتباط، انتخاب رو ینشده در ا اراله

 یرپوذ و باور یوق دق یفوی ک يهوا  داده يآور جموع  یوق طرآمده از دست هاطالعات ب یاموضوع که آ ینسنجش ا

 یوک از  یشبو  معمووتً  یفوی و پژوه وگران ک وجوود دارد   ییراهبردهوا  یی،روا ینا یینتع يبرا یر؟خ یااست 

ایی و روایوی کموی، از   جاي اسوتفاده از واژه پایو   شناسان کیفی به روشدهند.  یروش را مورد استفاده قرار م

کنند )صالحی و  ابی کیفیت نتایج کیفی استفاده میپذیري یا قابلیت اعتماد براي ارجاع به ارزیمالو اعتماد

ي یوک تحقیوق   هوا  تووان بوه یافتوه    ، میزانی است که در آن مید، به بیانی ساده( قابلیت اعتما1615همکاران، 

پذیري از روش گوبا و لینکولن اسوتفاده شود.   أمین اعتمادکیفی متکی بود و به نتایج آنها اعتماد کرد. براي ت

تمواد  بررسوی قابلیوت اع   يپوذیري و قابلیوت انتقوال را بورا    أییدپوذیري، ت نها چهار مالو باورپذیري، اعتمادآ

ارتبواط اسوت، باورپوذیري را    بوودن پوژوهش در   نوده کن بواوربودن یوا قوانع    نمودند. باورپذیري بوا قابو    معرفی

(. در ایون  1611، )ابوالمعوالی  ي ضروري براي اعتماد بوه نتیجوه تحقیوق بیوان موی دارد     ها و فرایند ها استدتل

هوا و درگیوري    رسوان  توسوط اطوالع   رونی و بوازبینی نتوایج  پذیري از چهار روش ممیزي بیپژوهش براي باور

 مدت استفاده شد. طوتنی

 

 ها یافته

باشود.  اي کالیزي موی مرحله 7تحلی  اطالعات این تحقیق، تحلی  پدیدارشناسی و روش و روش تجزیه

شووندگان و   هواي مصواحبه  ادامه، ابتودا ویژگوی  در مصاحبه انجام و مورد تحلی  کام  قرار گرفت که 16لذا 
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شوندگان شام  شرکت مربوطه و  هاي مصاحبهویژگی (1)نه شرح داده شده است. جدول گا 7سپس مراح  

 دهد.موضوع فعالیت شرکت را ن ان می

 
 شوندگان مصاحبهی ها ها و ویژگی شرکت فهرست .5جدول 

 شماره

 مصاحبه
 موضوع فعالیت  نام شرکت

تحصیالت 

 مدیر
 جنسیت

تعداد 

 کارکنان

 لیان پروژه ایرانیان پارس 1
 عماري و شهرسازي م

 برمبناي مهندسی ارزش
 14 مذکر دکتري

6 
 محور  پژوهش

 سرزمین آریایی
 2 مذکر دکتري هاي نانوکامپوزیتی پلیمريساخت تیه

 1 مؤنث لیسانس فوق بیوتکنولوژي ک اورزي سازان جوان ج  یاخته 6

 آوران شبکه سانا ایمن 5
 افزار  تولید نرم

 ()اپلیکی ن سفارش غذا چیزفود
 16 مذکر لیسانس

 7 مذکر دکتري تولید و سنتز نانو مواد نانومواد کربنی ویرا 4

 14 مؤنث لیسانس فوق HSEزیست و  آزمای گاه معتمد محیط نواندی ان محیط پاو 2

 16 مذکر لیسانس افزار آي.تی و نرم کاوان عل  و صنعت داده 7

 11 مذکر لیسانس فوق ن انی آزمای گاه شیمی، ایمنی و آتش گامان آذرمهر ایمن 2

 سیمر  هوشمند انرژي 1
 ها، هوشمندسازي گلخانه

 ها و صنایعمرغداري
 14 مذکر لیسانس فوق

 14 مذکر لیسانس فوق اوپتیک لیزر و کنترل حرکت صنعت راشین 14

11 
بستر رویش و ک ت 

 ترگ 
 1 مذکر لیسانس فوق تبدی  ضایعات خرما به بستر ک ت گلخانه

 14 مذکر لیسانس حفاظت کاتدیک و کنترل خوردگی گسترکنگان ولتاژ 16

 

 مرحله اول

شووده  اي کالیووزي، ابتوودا بووه گفتگوهوواي ضووبطمرحلووه 7در مرحلووه اول تحلیوو  پدیدارشناسووی و روش 

طور مکرر گووش داده شود و    به شدن با آنها احساس و مأنوس یکآوردن  دست همنظور ب هکنندگان ب شرکت

کلموه روي کاغوذ نوشوته شود.      به شود، کلمه طور مرسوم پروتک  نامیده می شده که به لههاي ارا تمام توصی 
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در شونده در جدول نوشته شده و سپس مورد تحلی  و بررسوی قورار گرفوت.     لذا مصاحبه کام  هر مصاحبه

 است. ورده شدهآ مصاحبهي ها متن اي از ( نمونه6)جدول 

 
 ها . جدول نمونه مصاحبه2جدول 

شماره 

 حبهمصا
 نمونه متن مصاحبه

 6شماره 

 یپرداخت ب وه، اونوا رو سواپورت موال     ها ینهاون هز هاي هست که بابت تست یازن ،که دارن یديجد هاي یدها ینکها یکی»

مطلووب و دلخوواه رو نوده     یجوه نت ینکها یاکار با خطا مواجه ب ه  ینا ینکهولو ا ،انجام بدن ینرو ا اکه تستاشون ر کنی  یم

 یانوه جلسوات ماه  تووي » ... « کنی  یدچار اشتباه ب ن اونا رو سرزنش نم گرکه ا ینو ا کنی  یم یتن رو ما حماخب او یول

 هاي حاضر هدف که من هست ، درحال یريازطرف حات مد یزشی،انگ هاي مث  بحث دی  یرو انجام م هایی بحث ی که دار

 هست ...  یاشته باشن و بدونن هدف شرکت چد یزهانگ ی ههم یروهاکه ن کنی  یم یحدرازمدت شرکت رو ت ر

 5شماره 

ما همون اول اومدی  وظای  هر شخص رو در هر حوزه م خص کردی  اگر کسی اون وسط مبحثی بود چیوزي بوود کوه    

-هاي آموزشی نیاز باشه براش بیاری  و با او همکاري مینیاز داشت و بلد نبود سعی کردی  براش دوره برگزار کنی ... فیل 

 دیودي  یاگور مو   یا کردی  یمرتب رصد م اي صورت دوره ما به»ردی  که حات اون چیزهایی که نیاز است رو یاد بگیره... ک

بعود م وخص    گورفتی   یتمواس مو   کوردی   یمو  یبررسو  ده یمدت است که سفارش نم یک داده یسفارش م یلیخ یکس

مدام م ک  داشوته بارهوا    برده یرستوران م یککه از  ییبد بوده، غذا یکنبوده برخورد پ یراض یکاز پمثالً  آره شد، یم

اطالعوات   يفنواور  یونرا هموه مود   یون غذاشون بد بوود و ا  ینکهخاطر ا به ی رستوران کال قرارداد را لغو کرد تابوده با چند 

 «ی هست

 2شماره 

خودمان  يبرا ی دکر يگذار هدف یک ی که در سال اول داشت یبه م کالت باتوجه ی آمد ی که کرد يهدف گذار یک»

 یتاًاز دل آن نها ی که بتوان ی کرد یهه  ته يبند برنامه زمان یینتع یک... ی بعد را م خص کرد هاي انداز سال چ   ی آمد

 یعنوی طوور مرتوب و مسوتمر     هرا بو  یرایشو ینرا آخر ی که داشت هایی دستورالعم » ...«یری خودمان بگ يبرا یخروج یک

کوار   یون ا ی... خروجو گذاری  یهمکارانمان م یارو مرتب دراخت ی را درنظر گرفت ینهابگ ، ا ن تو یم ینآنال یشدرواقع پا

  کردی . ینظر م تبادل یگربا همد یدر همان جلسات هفتگ ه  معموتً

 11شماره 

 یمحاسون  یون م وخص کوردم. خوب ا    یرمتمرکوز صورت غ رو به یبود که اومدم چارت سازمان ینکه کردم ا يکار یناول»

بود  ینداشت  ا یدکأشرکت ت یسسأکه از اول ت یگهد مسئله» «گرفت یشک  م تر یعدر شرکت ارتباطات سر که مثالً داشت

بوود کوه بوه هموه      یون ا دادم یکه مون انجوام مو    یگه... کار دآوردی  یو مسال  شرکت رو با ه  درم ن ستی  یکه با اعضا م

ذاری  و این جلسات گفتگو  ما مرتب جلسه می «محترمه و مه .که کارکنان بدونن نظر همه  کردم یم یدگیرس ی نهاداتپ

شه برگزار ب ه و تو این جلسات معموتً منابع علمی مقاتتی یا سایتی اگر باشه و مرتبط با کارمون  صورت منظ  سعی می به

حووزه خودشوون    کنن. تو این جلسات مساللی که کارکنان رصد کردن و مربوط بوه کنی  یا کارکنان معرفی میمعرفی می

 .شه می
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براساس فراوانوی تکورار واژگوان     دهد. ، ابرواژگان را ن ان میMaxQDAافزار  ( خروجی نرم1شک  )

 اند.ها، واژگان شرکت، دانش و محیط، بی ترین تکرار را داشتهدر متن مصاحبه

 

 
 

 ابرواژگان، MaxQDAافزار  خروجی نرم. 5ل شک

 

 مرحله دوم

بحوث،  ات بوامعنی و مورتبط بوا پدیوده مورد    هوا، اطالعو  وانودن تموامی مصواحبه   در مرحله دوم، پس از خ

خصووص  بنیوان در  دانوش هاي دار مربوط به تجارب مدیران شرکتترتیب عبارات معنی شد و بدینم خص 

همراه شماره  شده را اي از عبارات استخراج ( نمونه6)د. جدول شرهبري دان ی از متن از مصاحبه استخراج 

 دهد.ن میمصاحبه ن ا
 

  شده . جدول نمونه عبارات استخراج2جدول 

کد 

 عبارت
 شده بندی مفاهیم صورت

شماره 

 مصاحبه
 1 ها و تبادل اطالعات و دانشت کی  جلسات هماهنگی جهت بررسی طرح 6

 1 کار در کنار افراد باسابقه جهت کسب تجربه کارگیري نفرات تازه به 12

 6 نیاوردن نتایج دلخواه دست بهدلی   عدم سرزنش کارکنان به 56

 6 هاي آموزشی متناسب با اهداف شرکت و اخذ گزارش از کارکنانشدن هزینه دوره متقب  51
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کد 

 عبارت
 شده بندی مفاهیم صورت

شماره 

 مصاحبه

74 
دلی  ابعاد ک وري و جهانی موضوع فعالیت  المللی به هاي بینشرکت کارکنان در همایش

 شرکت
6 

 6 ارتباط با متخصصان ک ورهاي دیگر در فضاي آنالین 72

 5 کردن وظای  هر شخص در حوزه م خص 14

 5 عدم برخورد تند با اشتباهات 146

162 
هاي صحیح و بی تر در کردن و جلوگیري از تکرار اشتباهات با اراله آموزش برطرف

 شرکت
2 

 2 الزام کارکنان به مطالعه زیاد درصورت بروز اشتباه ازطرف آنان 161

 2 رصورت موفقیت افرادهاي درونی و بیرونی ددادن پاداش 164

 2 ها در دسترس کارکنانقراردادن آخرین نسخه دستورالعم  155

 2 صورت پوستر هاي پژوه ی و علمی شرکت بهاراله اولویت 151

 1 گیري شرکت ت کی  تی  تحقیق و توسعه درابتداي شک  141

 14 ساختار شرکت برمبناي تحقیق و توسعه تعیین شده است 171

 14 شود.اشتراو گذاشته می ها بهسات تجربیات مربوط شکستدر جل 172

 11 شوند.همه پی نهادات و نظرات کارکنان محترم شمرده می 126

 11 برگزاري دوره مستندسازي دانش و تجربیات براي کارکنان جهت تقویت حافظه سازمانی 111

115 
هایی ازقبی  تقب  هزینه ایجاد فضاي رقابتی یادگیري و اشتراو دانش با اختصاص م وق

 دوره آموزشی 
11 

 16 دادن کارکنان به آموزش راهکارهاي جدید ت ویق و اجازه 114

 16 اختصاص درصدي از درآمد شرکت براي کارهاي تحقیقاتی و پژوه ی 641

 

 مرحله سوم

م کوه  واقع سعی شد تا از هر عبوارت، یوک مفهوو   شد. دربندي  دار صورتدر مرحله سوم، عبارات معنی

توا بوه معنواي    د شو واقع در این مرحله توالش  در استخراج شود. ،بیانگر معنی و بخش اساسی تفکر فرد است

 شرحه ب ،کردن معانی شناخته شده است عنوان فرمولهاین مرحله تحت  برده شود. ت مه  پیالیک از جمهر

 باشد. ( می5جدول )
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 شده نمونه معانی فرموله .0جدول 

 کد مفاهیم اولیه

 مفاهیمکد 

 دسته هم

 )جایگزین اولیه( 

کد مفاهیم 

 فراگیر )اصلی(

 کار در کنار افراد با سابقه جهت کسب تجربه نفرات تازه یريکارگ هب. 11

 وارد وشرط به افراد تازه یدگذاشتن اطالعات بدون ق یاردراخت. 64

خدمات آموزشی 

 محور شرکت
هاي  سیاست

 توسط شرکت کارکناناي آموزشی ه هاي دوره شدن هزینه متقب . 61 آموزشی

کننده دانستن ارزش دوره و   ها توسط شرکت دوره ینهاز هز یپرداخت بخ . 62

 تمرکز بر آن

هاي آموزشی  هزینه

 محور شرکت

 نیاوردن نتایج دلخواه دست دلی  به . عدم سرزنش پکارکنان به41

 . عدم تنبیه کارکنان درصورت عدم توانایی انجام یک فعالیت145
 دم تنبیه کارکنانع

 هاي حمایتی سیاست
 ینهصورت به هپاداش درصورت انجام کار ب ياعطا.  14

 کارکناناعطاي سهام شرکت به . 124

 جبران خدمات

 مالی -پولی 

 . ایجاد جو صمیمی بین اعضا در شرکت162

 نظرات  . ایجاد محیط دوستانه در شرکت جهت اظهار راحت نقطه11

 تسهی  فعالیت از طریق

 صمیمیت

هاي  سیاست

 م ارکتی/ ارتباطاتی

 . در شرکت نظر همه مه  است.167

 . آزادي اظهار نظر ولو اشتباه141

ایده پروري و ایده طلبی در 

 انجام امور

 دادن همکاران در جلسات متعدد . تعیین اهداف شرکت با م ارکت121

 ان. برگزاري جلسات منظ  جهت بررسی روند کار با همکاري کارکن15

یگانگی زندگی کاري با 

 اهداف سازمانی

 شرکت یريگ شک  يو توسعه ابتدا یقتحق ی ت ی ت ک. 125

 و توسعه یقطبق تحق یخاص در چارت سازمان ی وظا ی تعر. 124

پویاسازي )عادي سازي( 

 تحقیق و توسعه

هاي  سیاست

اي با  توسعه

 محوریت دانش

 جهت رصد مسال  هاي اجتماعی مجازي. ت کی  گروه در شبکه126

. دردسترس قراردادن اینترنت در محیط کار جهت کسب اطالعات تزم از 126

 فضاي مجازي

هاي فضاي  کاربرد قابلیت

 مجازي در مدیریت پروژه 

 هاي کاري ی عنوان م اور در کنار ت دان گاه به یداستفاده از اسات. 114

 وان م اورعن . استفاده از اساتید برجسته داخلی و خارجی به117

استفاده از خبرگان داخلی و 

 خارجی

 هاي انجام کار بین کارکناننامه . مورد بحث قراردادن شیوه165

انداز در تمامی محیط  موریت و چ  أم يها راهبردالعین قراردادن  نصب. 115

  شرکت

کنندگی و  خودتعیین

هاي انجام  م ارکت در شیوه

 کار

هاي  سیاست

توانمندسازي 

 تفویض اختیار به افراد جهت انجام کار به شرط کیفیت و حق اعمال سلیقه .12 شرکت

  صورت تیمی و ساختار غیرمتمرکز هها ب مدیریت پروژه. 1
 گسترش اختیار
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 مرحله چهارم

بنودي ایون مفواهی  بوه     شوده، دسوته   بنودي مورد تمامی مفاهی  صوورت در مرحله چهارم، پس از توافق در

چه شود. در این مرحله طبق آنآغاز می ،ها هستندفردي از ت  به ه ساختار منحصرکنند هایی که منعکسخوشه

اي درنظر گرفته شده بنديدار، مفاهی  صورتکه براي هر عبارت معنی است، هنگامی که کالیزي اراله داده

ه هوا کو  هوایی از ایون خوشوه   هواي پرداختوه شود. سوپس گوروه     قالوب خوشوه  بندي این مفاهی  در شد، به دسته

 محورهواي ترتیوب سواختاري متموایز از     ص هسوتند بوا هو  ادغوام شوده توا بودین       کننده دیدگاهی خا منعکس

 دهد. ن ان میرا شده  اي از محورهاي استخراج نمونه (4)د. جدول شوشده ایجاد  اجاستخر

 
 شده های استخراج . نمونه محور1 جدول

مفاهیم فراگیر 

 )اصلی(

کد مفاهیم 

 جایگزین 
 لیهکد مفاهیم او

 هاي آموزشی سیاست

خدمات آموزشی 

 محور شرکت

 وارد به شرکت در بد استخدام هاي تزم به افراد تازه اراله آموزش

 هاي آموزشی مستمر براي کارکنان برگزاري دوره

هاي آموزشی  هزینه

 محور شرکت

 هاي آموزشی کارکنان توسط شرکت هاي دوره تقب  هزینه

 ها در زمان رکود فعالیت کمک مالی به اعضاي تی  حتی

 هاي حمایتی سیاست

 عدم تنبیه کارکنان
 عدم سرزنش کارکنان درصورت بروز اشتباه

 دادن فرصت آزمون و خطا به کارکنان اجازه

جبران خدمات 

 مالی -غیرپولی

 کنند قدردانی از افرادي که راهکارهاي جدید اراله می

  ی جهت انگیزه کارکنانهاي دان گذاشتن بی تر مدیر در بحث وقت

 -جبران خدمات پولی

 مالی

 کارگیري دانش هاي مالی درراستاي ترغیب به اعطاي پاداش

اختصاص بخ ی از درآمد به فرد درصورت ایفاکردن نقش مؤثر در 

 پروژه

هاي م ارکتی/  سیاست

 ارتباطاتی

یگانگی زندگی کاري 

 با اهداف سازمانی

 مانی با م ارکت کارکنانانداز و اهداف ساز تعیین چ  

بیان مستمر اهداف و وظای  کاري و دستاوردهاي شرکت براي 

 کارکنان

 ها م ارکت در فعالیت
 انتقال تجربیات و پاسخ با سؤاتت حتی درحین انجام پروژه

 برگزاري جلسات غیررسیمی جهت تسهی  تبادل دانش و اطالعات
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مفاهیم فراگیر 

 )اصلی(

کد مفاهیم 

 جایگزین 
 لیهکد مفاهیم او

اي  هاي توسعه سیاست

 محور دانش

زي )عادي پویاسا

 سازي( تحقیق و توسعه

 مهندسی ساختار شرکت با رویکرد و اولویت تحقیق توسعه

هاي تحثیقاتی و  اختصاص درصدي از درآمد شرکت براي فعالیت

 پژوه ی

هاي  کاربرد قابلیت

فضاي مجازي در 

 ها مدیریت پروژه

هاي مجازي تخصصی براي کسب  عضویت کارکنان در گروه

 اطالعات جدید

هاي فضاي مجازي براي کارکنان  دردسترس قراردادن زیرساخت

 جهت تسهی  ارتباط 

هاي  سیاست

 توانمندسازي شرکت

 گسترش اختیار

تفویض اختیار به افراد جهت انجام کار به شرط کیفیت و حق اعمال 

 سلیقه

 اجازه به کارکنان جهت پرداختن به عالیق خود در ارتباط با کار

ور از ارزیابی و بازخ

 م تري

 اي م تریانشناخت بازار و نیازها ازطریق رصد منظ  و دوره

 نظرات آنان برگزاري جلسات متعدد با م تریان و گرفتن نقطه

 

 مرحله پنجم

در مرحله پنج ، به شرح جامعی از پدیده پرداخت شده است. شرح جامع شوام  روایتوی از هموه ابعواد     

باشود.  کنندگان مصاحبه می در زمینه رهبري دان ی براي شرکت ایران بنیان دانشي ها تجارب زیسته شرکت

 صورت زیر انجام شد: گانه احصاشده به4محورهاي جداول و مراح  فوق و  به باتوجهاین مرحله 

 

 های آموزشی سیاست

وارد  محوور  هاي آموزشی شرکت محور و هزینه خدمات آموزشی شرکتهاي قالب خوشهاین محور در

در زمینه رهبوري دان وی، آمووزش     بنیان دانشهاي شد. لذا یکی از تجارب زیسته مدیران شرکتبندي دسته

راسوتاي آن  وري نیوروي کوار و در  توانود بهوره  نحو مطلووب موی   باشد که بهمی کارکنان با محوریت شرکت

راه موؤثرترین   عنووان  بوه موزش کارکنوان  هاي آموزشی و آ پیگیري سیاستعملکرد شرکت را ارتقا بخ د. 

بوا   سسوات و نهادهوا  ؤتجدید و احیاي استعدادهاي انسانی و ایجواد بسوتري مناسوب بوراي همواهنگی بی وتر م      

هواي   گیوري مهوارت   باشد. ازآنجاکوه آمووزش کارکنوان باعوث شوک       رود، می وظایفی که از آنها انتظار می
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ر و رشد وجدان ادراکی، ایجاد و تقویت خودباوري، پرورش خالقیت، تحقق کار گروهی، پرورش و ظهو

ي هور  هوا  هاي شغلی و تخصصی، آموزش اخالقی ارزیابی می شود، آن را از بهترین فعالیت کاري، آموزش

 اند. سازمانی ت خیص داده

 

 های حمایتی سیاست

-تأمین آسایش کارکنان، عدم تنبیه کارکنوان، جبوران خودمات غیرپوولی    هاي قالب خوشهمحور دراین 

در  بنیوان  دانوش هواي  یکی از تجارب زیسته مدیران شورکت  ،شد. بنابراین لیما -مالی، جبران خدمات پولی

کارکنوان خوود درنظور گرفتوه اسوت.      هاي حمایتی اسوت کوه بوراي    راستاي سیاستدان ی، در زمینه رهبري

باشوند کوه   صورت بروز اشتباهات میکارکنان و عدم تنبیه آنان درشوندگان معتقد بر ت ویق  تمامی مصاحبه

 رهبووران وري نیووروي کووار را افوزایش خواهوود داد. جواد انگیووزه در آنووان شوده و بووازدهی و بهوره   منجور بووه ای 

توانند رضایت کارمندان و تمای   می و توانند در شرایط مختل  براي یک سازمان سودمند باشند گر می حمایت

 .کاهند روهاي جدید میحال از هزینه استخدام و آموزش نی آنها را به انجام کار اضافی افزایش دهند و درعین

 

 های مشارکتی/ ارتباطی سیاست

طلبی در انجوام اموور،    پروري و ایده تسهی  فعالیت ازطریق صمیمیت، ایدههاي قالب خوشهمحور دراین 

بندي شد. لوذا یکوی   دستهها، تبادل تجربیات  یگانگی زندگی کاري با اهداف سازمانی، م ارکت در فعالیت

 هواي م وارکتی/ ارتبواطی    سیاسوت در زمینه رهبري دان ی،  بنیان دانشهاي رکتاز تجارب زیسته مدیران ش

اداره اموور و  هواي  خوود را در تموام زمینوه    کارکنوان ، بنیان دانشهاي که مدیران شرکت صورتیباشد. درمی

تواند نظورات بی وتري را بوراي انجوام     آمده دخالت دهد و با آنان م ورت نماید، می م کالت و مسال  پیش

نود نظور   بینکوه موی   کارکنان هنگامیمور داشته باشد و از این نظرات بهترین تصمی  را اتخاذ نماید. همچنین ا

بوات خواهود رفوت.     وري آنان، انگیزه آنان براي کار و تالش بی تر شده و بهرهآنها در محیط کار مه  است

انوداز بوراي شورکت     ف و چ و  بادل اطالعات و تجربیوات و تعیوین اهودا   قالب م ارکت، تاین نظرسنجی در

هوا بوه آنهوا    و روابط دوستانه بوا آنوان در تموامی مصواحبه     کارکناناست. همچنین حفظ احترام به  بنیان دانش

اظهوار داشوتند    بنیوان  دانشهاي اشاره شده و اهمیت بسیاري براي آن قال  شده است. مدیران تمامی شرکت

گذارنود. آنوان معتقدنود کوه روابوط      نظورات آنوان احتورام موی    خود دارند و به  کارکنانکه روابط دوستانه با 
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تواننود نظورات   و عالقمندي به کار و فعالیت شده و آنها بهتر می کارکناندوستانه منجر به راحتی و آسایش 

 ي بهبود عملکرد شرکت اراله دهند.خود را برا

 

 محور ای دانش های توسعه سیاست

محووري   رندگی سازمانی، پویاسازي تحقیق و توسعه، دانوش ت ویق یادگیهاي قالب خوشهمحور دراین 

بنودي  دسوته  هوا  هژهاي فضاي مجازي در مودیریت پورو   مدیر، زیرسازي ارتباط با منابع علمی، کاربرد قابلیت

هواي   سیاسوت در زمینوه رهبوري دان وی،     بنیوان  دانوش هواي  شد. لذا یکی از تجارب زیسوته مودیران شورکت   

اسواس توسوعه علو  و دانوش هسوتند، لوذا       بنیان بر دانشهاي که شرکت. ازآنجاباشدمی محور اي دانش توسعه

شوده توسوط    هواي گفتوه  مدیران شرکت باید به هر شک  دانش را در شورکت توسوعه دهنود. یکوی از روش    

هوا، بوه   هوا و تبوادل نظور در ایون گوروه     هاي مجازي و اینترنت است کوه توسوط ایجواد گوروه    مدیران، شبکه

بوه   هوا هوا در ایون شورکت   شود. اراله مقاتت و کتواب حیطه فعالیت شرکت پرداخته میهاي علمی در  بحث

. شوود هواي توسوعه دانوش اسوت کوه توسوط مودیران انجوام موی         نیز یکوی دیگور از روش   هاي مختل  روش

قورار   کارکنوان دسترس کلیه شرکت و یادگیري و اشتراو دانش درترتیب زمینه براي تحقیق و توسعه  بدین

را شونیده و   کارکنوان هاي جدیود  توانند ایدهبا جلسات علمی، می بنیان دانشهاي همچنین شرکتگیرد. می

له ئمسو  ،شووندگان بوه آن اشواره نمودنود     ی دیگر از مواردي که برخوی مصواحبه  مورد ارزیابی قرار دهند. یک

 .باشدبسیار حالز اهمیت می بنیان دانشهاي دانش مدیر است که براي شرکت

 

 توانمندسازی شرکتهای  سیاست

شود. لوذا یکوی از تجوارب      بندي از م تري دسته دگسترش اختیار، ارزیابی و بازخورقالب محور دراین 

باشود.  شورکت موی   سازيتوانمندهاي  سیاستدر زمینه رهبري دان ی،  بنیان دانشهاي زیسته مدیران شرکت

  کنند. اما وجوود ایون     ه  عمجهت مخالتواند درراستاي دو عام  است که میسازي شرکت درتوانمند

تواند منجر به افوزایش توانمنودي شورکت شوود.     صورت مخال  و هر کدام در جایگاه خود، می دو عام  به

احسواس راحتوی در کوار و فعالیوت خوود       کارکنوان است که  کارکنانیکی از این عوام  تفویض اختیار به 

دازنود. یکوی دیگور از ایون عوامو ، تعیوین قووانین بوراي         نموده و بتوانند با انگیزه بی تري به تولیود دانوش بپر  

قووررات وجووود دارد و ایوون قوووانین قوووانین و م اي از مجموعووهاسووت کووه آنهووا بداننوود در شوورکت  کارکنووان
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تر به فعالیت خود بپردازنود. همچنوین یوک عامو  دیگور یعنوی ارزیوابی        طور جدي هدسترس آنها باشد تا بدر

ایون   بوه  باتوجهعملکرد آنان بسیار اهمیت دارد.  يو ارتقا بنیان دانشهاي بازخورد و م تري نیز براي شرکت

 مداوم توسط مدیر شرکت کنترل شود.صورت  نظرات م تریان بهعام ، باید بازخورد شرکت و 

 

 مرحله ششم

در زمینه  بنیان دانشهاي در مرحله ش   روش کالیزي، توصی  تفصیلی از تجارب زیسته مدیران شرکت

ساختار اصلی براي توصیفات  واقع، به شناسایییابد. دران ی به یک ساختار بنیادین تقلی  میرهبري د

این مرحله را  (2)د. جدول شوشده پرداخته و ساختاري اساسی از جوهره پدیده تجربه شده تبیین می اراله

 باشد.ها میخوشهها و شده، خوشه و فراوانی کدهاي مربوط به ت  محور استخراجدهد که شام  ن ان می

 
 شده، خوشه و فراوانی کدهای مربوطه . تم استخراج5جدول 

 خوشه )فراوانی( محور )فراوانی(

 ( 11)هاي آموزشی  سیاست
 (11محور ) خدمات آموزشی شرکت

 (2) محور هاي آموزشی شرکت هزینه

 (61)هاي حمایتی سیاست

 ( 6) کارکنان یشآسا ینمأت

 (15) کارکنان یهتنب عدم

 (11ی )مال -یرپولیخدمات غ رانجب

 (11ی )مال -یپول خدمات جبران

هاي م ارکتی /  سیاست

 (26ارتباطی)

 (1یمیت )صم یقازطر یتفعال ی تسه 

 (14) در انجام امور یطلب یدهو ا يپرور ایده

 (12ی )با اهداف سازمان يکار یزندگ یگانگی

 (11) ها فعالیت در م ارکت

 (11یات )تبادل تجرب

 اي اي توسعهه سیاست

 (24) محور دانش 

 (16ت ویق یادگیرندگی سازمانی )

 (7سازي( تحقیق و توسعه ) پویاسازي )عادي

 (11محوري مدیر )فرهنگ دان ی مدیر( ) دانش
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 خوشه )فراوانی( محور )فراوانی(

 (16زیرسازي ارتباط با منابع علمی )بسط ارتباط با منابع علمی( )

 (16ها ) هاي فضاي مجازي در مدیریت پروژه کاربرد قابلیت

 (2ده از خبرگان داخلی و خارجی )استفا

هاي توانمندسازي  سیاست

 (65) شرکت

 (15) انجام کار يها یوهو م ارکت در ش یکنندگ یینخودتع

 (6یار )اخت گسترش

 (7ي )و بازخور از م تر ارزیابی

 

 محوور کود مربووط بوه     61 هاي آموزشی، سیاست محورکد مربوط به  11 شودکه مالحظه میطور همان

 محوور کود مربووط بوه     24، هواي م وارکتی/ ارتبواطی    سیاست کد مربوط به محور 26 ي حمایتی،هاسیاست

شوک   توانمندسازي شرکت است.  هاي محور سیاستکد مربوط به  65و  محور اي دانش هي توسعها سیاست

بنیوان را ن وان    هواي دانوش   درخصوص مودل رهبوري دان وی در شورکت     MaxQDAافزار  ( خروجی نرم6)

 دهد. می

 

 رحله هفتمم

أمین گیرد. براي تو هاي مطالعه صورت میسنجی یافتهنهایی روش کالیزي با هدف اعتبار مرحله هفت  و

پذیري أییدپذیري، تنها چهار مالو باورپذیري، اعتمادپذیري از روش گوبا و لینکولن استفاده شد. آاعتماد

بوودن   کننوده  باوربودن یوا قوانع   ورپذیري با قاب نمودند. با بررسی قابلیت اعتماد معرفی يو قابلیت انتقال را برا

ي ضروري براي اعتماد به نتیجه تحقیق بیان می ها و فرایند ها باورپذیري را استدتل .ارتباط استپژوهش در

رونوی و بوازبینی نتوایج    پوذیري از چهوار روش ممیوزي بی   (. در این پژوهش براي باور1611، )ابوالمعالی دارد

 مدت استفاده شد. درگیري طوتنی ها و رسان توسط اطالع

روش کار را مورد بازبینی ممیزي بیرونی: در روش ممیز بیرونی کسی که به روش کار ما نظارت دارد، 

 دهد، مانند استاد راهنما و م اور که در پژوهش حاضر از نظرات انها استفاده شده است. قرار می

الش محقوق بور آن بوود کوه فراینود تحقیوق بوا        ي بخش کیفی نیوز تو  ها روش کنترل مدوام: در ثبت داده

 د.شومحقق  ها شده است تا روایی درونی یافته یات ثبت شود. از روش کنترل مدوامجزل
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 . مدل رهبری دانشی2شکل 

 

فهمی محقوق،  آمده، بوراي جلووگیري از بود    دست هبازبینی نتایج: در بازبینی و بررسی صحت اطالعات ب

 ن ان داده شد و مورد آنان قرار گرفت. ها رسان به اطالع آمده دوباره دست هاطالعات ب

ماه( درگیر موضوع پژوهش بود و در ایوام   14مدت )حدود مدت: محقق زمانی طوتنی یدرگیري طوتن

مصاحبه نمود. همچنوین بخ وی    بنیان دانشي ها رسمی با تعدادي از مدیران شرکتطور غیر هسال تحصیلی ب

 و تعام  با مدیران در فضاي شرکت اختصاص یافته است. ها اي شرکتاز این زمان به حضور در فض
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 گیری نتیجهبحث و 

 یو  دل وجوود بوه   ینابوا  .دارنود  ها سازمان یرنسبت به سا يتر یچیدهپ یریتبه مد یازن بنیان دانش يها شرکت

و  یسسو أتزم ت يو رهبور  یریتمود  يهوا  جوان و بودون آمووزه   ینتوسط مهندس ها شرکت ینا آنکه معموتً

 یریتیمود  م وکالت مسوال  و   یور شودت درگ  بوه  یهاول يها سسات در سالؤم ینلذا عموماً ا .شوند می یتهدا

 یمعنو  یکوچوک، بعضواً حتو    يها مالکان شرکت -یرکه مد یافتندپژوه گران در یمثال برخ عنوان بههستند. 

 یو مهندسو  یرصوت فنو  ف یوک اسواس  فنواور بر  يهوا  شرکت .کنند  یرا درو نم یمنابع انسان یریتمد یواقع

اموا   ،خورنود  شکست موی  ازمانخارج س یااساس ضع  در ارتباطات مختل  در داخ  و بر یرندگ شک  می

 يهوا  مهوارت  یوه و توسوعه کل  یوت تقو یجواد، ا ین. بنوابرا یابند رشد و توسعه می يرهبر يها ياساس توانمندبر

دو  یون ا تلفیوق  فناور خواهود بوود.   يها شرکت یتموفق یسازمان، عام  اصل یشئون مهندس یهدر کل يرهبر

گ وا  راه یارموی توانود بسو    بنیوان  دانوش  ينوپا يها شرکت يبرا يو رهبر بنیان دانشمباحث  ینارتباط ب یعنی

و  یمهندس يها ییتوانا یقصورت تلف به یدان  يثر تحت عنوان رهبرؤفرایند م یکبا کمک  ینباشد. همچن

 ی،دانش فنو  یجادشام  ا بنیان دانش نوپاي يها در شرکت یانتوان به اهداف سازم می یخوب به يقدرت رهبر

 یاصول  يهوا  یوت فعال یدان و  ي. به کموک رهبور  یافتسازمان دست  یاییو پو يم تر یجادمحصول، ا یجادا

توان گفت که  یم ینتر خواهد بود. همچن حصول سازمان قاب  یو اهداف اصل یافتهتداوم  بنیان دانششرکت 

بور دانوش در    آشکار دانش و ایجاد فرهنوگ مبتنوی   ذخایر پنهان و زاستفاده او  اريیرگذثأبا ت یدان  يرهبر

شومار آیود.    کواراترنمودن آنهوا بوه    توانند یک ابزار و شیوه موفق درجهوت هرچوه   یم بنیان دانش يها شرکت

علو  و   يهوا  و پوارو  بنیوان  دانوش  يهوا  در شورکت  یدان و  يبر رهبریدکأتبا یرانتوان گفت مد یم ینهمچن

 يها یهکردن سرما یگزینمناسب جهت استفاده از دانش، جا یفرهنگ سازمان یجاد: ای قباز ییراتیتغ يورفنا

 يهوا  یوی دانش و دارا یریتمد يمناسب برا یطی، خلق محها لمس در شرکت قاب  يها یهسرما يجا به يفکر

 وجود آورند. هب یدان 

در زمینوه رهبوري دان وی     بنیوان  نوش داهواي  این پژوهش با هدف بررسی تجارب زیسته مدیران شورکت 

صوورت گرفوت. سوپس     بنیوان  دانوش هواي  مصاحبه از مدیران شرکت 16انجام شد. لذا جهت انجام تحقیق، 

اي کالیزي مورد تحلی  قرار گرفوت. پوژوهش   مرحله 7هاي توسط روش پدیدارشناسی با رویکرد مصاحبه

 ؤال به شرح زیر بود:داراي یک سطورکلی  به
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 باشند؟ایران در زمینه رهبري دان ی چه می بنیان دانشهاي مدیران شرکت تجارب زیسته 

ایوران   بنیان دانشهاي ترین تجارب زیسته مدیران شرکتکه نتایج این پژوهش ن ان داد، مه طور همان

 يهوا  یاسوت س .6، یآموزشو  يهوا  یاسوت س .1باشد که عبارتنود از:  می محور 4در زمینه رهبري دان ی شام  

 يهوا  یاسوت س .4 ،دانوش  یوت با محور يا توسعه يها یاستس. 5 ،یارتباط /یم ارکت يها یاستس .6 ،یتیحما

 شرکت.  يتوانمندساز

در زمینوه رهبوري    بنیوان  دانوش هواي  تجارب زیسته مدیران شرکت عنوان بهترین عواملی که یکی از مه 

کامو  و  طور بنیوان بوه   نوش داهواي  شورکت  کارکنوان ي آموزشی است. چنانچه ها سیاستدان ی وجود دارد، 

وري منجر به نهایت این افزایش بهرهافزایش یافته و دروري آنان منظ  آموزش ببینند، سطح عملکرد و بهره

توانند به هاي کاري خود میبهبود عملکرد شرکت خواهد شد. کارکنان شرکت با آموزش در زمینه فعالیت

هواي  هواي آموزشوی کوه مودیران شورکت     ام دهنود. روش هواي خوود را انجو   ورتري فعالیتمیزان بهتر و بهره

هواي آموزشوی، ارالوه    هاي آموزشی، اراله جزوات و فایو  صورت کالس ، بهاندسازي نموده بنیان پیاده دانش

کارکنوان خوود   هواي حموایتی از   توسوط سیاسوت   بنیوان  دانوش هاي  رهبران شرکت باشد.مقاتت و کتاب می

د انگیزه آنان را براي ادامه فعالیت در شورکت و مانودگاري در شورکت    تواننطریق می حمایت کرده و بدین

کنند و با شووق  انگیزه کسب می ،با ت ویق و پاداش کارکنانافزایش دهند و به ارتقاي دانش کمک نمایند. 

به دتی  مختلو  دچوار    کارکنانو هیجان بی تري به تالش خود در شرکت ادامه خواهند داد. برخی مواقع 

رسیدن به شرکت شود. در این موقوع، مودیران    مکن است منجر به بروز خطا و زیانشوند که متی میاشتباها

بوراي اداموه فعالیوت شوده و رونود       کارکنوان زیرا تنبیه منجر به کواهش انگیوزه    ؛را تنبیه نمایند کارکناننباید 

 سازد. کاري آنان را با افول مواجه می

راسوتاي ارتقواي دانوش در    توانود در دیران شورکت بسویار موی   نظور مو  از یارتبواط  /یم ارکت يها یاستس

تواند مفیود  به دو دلی  می کارکناننظر مدیران، روابط صمیمی و دوستانه و م ورت با زثر باشد. اؤشرکت م

منجر به افزایش انگیوزه نیوروي کوار شوده و      کارکنانایجاد روابط صمیمی و دوستانه و م ورت با  .1باشد: 

 کارکنوان داشتن روابط صمیمی و م ورت بوا   .6 ،دهدحضور در مح  کار خود افزایش می عالقه آنها را به

هواي مودیر نقوش بسوزایی     راستاي بهبود عملکرد و تصمی  گیريهاي آنان شده و درمنجر به استفاده از ایده

 دارد.

 انبنیو  دانوش هواي  هاي مختل  توسط مودیران شورکت  به روشدانش  یتبا محور يا توسعه يها یاستس
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سوازي   هاي مختل  در شرکت پیادهها معتقدند که دانش باید به شک توصیه شده است. مدیران این شرکت

هوا، داشوتن اینترنوت در    هاي آموزشی است. یکوی دیگور از روش  ها و کتابها فای د. یکی از این روششو

واردي کوه بوراي   کوی دیگور از مو   اسوت. ی  کارکنوان هواي اجتمواعی بوا    محیط کار و ت کی  گروه در شبکه

هواي  تزم اسوت مودیران شورکت    .آن بسویار اهمیوت دارد، دانوش مودیر اسوت      يسازي دانوش و ارتقوا   پیاده

ا را الگوي خود آنه کارکنانخود از سطح دانش بات و داشتن تحصیالت بات برخوردار باشند که  بنیان دانش

 يتوانمندسواز  يهوا  یاسوت س واهود یافوت.  افوزایش خ  کارکنانترتیب مقبولیت مدیران میان  قرار داده و بدین

باشود.   موی  راسوتاي ارتقواي دانوش   بنیوان در  دانوش هواي  از تجوارب زیسوته مودیران شورکت     نیز یکیشرکت 

که مدیران نسبت به ارزیابی محصوتت خود و همچنین نظرسنجی از م تریان اقودام نمایود، بهتور     درصورتی

دامات ویوژه داشوته باشود.    و نسبت به ح  م کالت اقو تواند م کالت و مسال  موجود را شناسایی کرده می

 کارکنوان بوودن آن بوراي    کارکنان و وضع قوانین و مقررات و دردسوترس طریق تفویض اختیار به همچنن از

 بوه  درپایوان باتوجوه  بهبود خواهد یافت.  بنیان دانشهاي نیز توانمندي شرکت افزایش یافته و عملکرد شرکت

شود که موارد زیور را در شورکت خوود    پی نهاد می بنیان دانشهاي یران شرکتنتایج حاص  از تحقیق به مد

 مدنظر داشته باشند:

 ؛با م ارکت خود کارکنان یدان  يها در حوزه یژهو هب یقکردن اهداف دق و م خص ینتدو .1

 ی؛آموزش يها یاستمد شرکت جهت تحقق سآاز در یبخ  اختصاص .6

م ارکت کارکنان  یجترو يدرراستا یمنابع مال یتهداکارکنان و  يو ماد یمال یازهايبه ن توجه .6

 ی؛دان 

  ی؛کارکنان دان  ياستعدادها یتبر دانش جهت هدا یمبتن ياهداف عملکرد تدوین .5

دلی   کارکنان درصورت بروز اشتباهات بهعدم تنبیه  خود و کارکناناراله پاداش و ت ویق  .4

 ؛کاهش انگیزه در آنان

در  کارکنانها براي هاي آموزشی و جزوات و کتابالسهاي آموزش واراله کتقب  هزینه .2

 ؛دانش يجهت ارتقا

احترام و م ورت با آنها در کلیه امورات مربوط به  و کارکنانداشتن روابط دوستانه و صمیمانه با  .7

 ؛شرکت
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و اراله نظرات و پی نهادات توسط  کارکنانهاي اجتماعی با هاي مجازي در شبکهایجاد گروه .2

 ؛ر و اشتراو دانش از این طریقآنها و مدی

و  هاي نو از آنهاو شنیدن ایده کارکنانطریق جلسات حضوري با اشتراو دانش از .1

 ؛کارکنانبودن قوانین و مقررات شرکت براي  دردسترس

 چاپو  علمی مرتبط طریق مطالعات، تحصیالت و اراله مقاتتتوسط خود مدیر از دانش يارتقا .14

 ؛کتاب

هاي نو توسط سازي ایده حساس راحتی و آسایش آنها و پیادهبراي ا کنانکارتفویض اختیار به  .11

 .آنان
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