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Abstract
Nowadays, the importance of knowledge management and its impact on various aspects
of the organization, including the position of the organization among competitors and
gaining a competitive advantage, is increasing. In today's competitive environment,
employees who create knowledge and use it to develop the organization and provide
better products and services have a significant impact on the productivity of organizations
and the organization's position among competitors. Therefore, efforts to increase the
productivity of knowledge workers and identify the factors affecting it can have a
significant impact on the success of organizations. Although uncertainty in global markets
has made it difficult to evaluate accurately the productivity of knowledge workers, an
attempt is made in this research to respond to the existing uncertainty by using multicriteria decision-making methods in a fuzzy environment. To this end, the Delphi method
is used to determine the key criteria as viewed by 12 experts of knowledge-based
companies and the best-worst fuzzy method is used to evaluate the weight of the
Knowledge workers’ productivity criteria. The results show that among the criteria of
knowledge workers productivity, the “work conscience, commitment, and responsibility”
is the most important criteria for the evaluation of knowledge workers’ productivity. This
means that if an organization wants to improve its productivity through its knowledge
workers, it must have employees in its organization who are committed to organizational
issues to be able to improve the organization's productivity and increase the organization's
ability to compete in global markets by solving problems on time.
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و
تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استاد گروه مدیریت ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران
 .3استاد گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی(ره) ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/02/27 :ـ تاریخ پذیرش)1399/11/14 :

چکیده
در عصر حاضر اهمیت مدیریت دانش و تأثیر آن بر جنبههای مختلف سازمان ،از جمله جایگـا سـازمان میـان ر بـا و کسـ
مزیت ر ابتی ،به طور فزایند ای رو به افزایش است .در فضای ر ابتی امروز کارکنانی که دانش را خلـق مـیکننـد و از آن در
جهت توسعة سازمان و ارائة محصوالت و خدمات بهتر بهر میبرند تأثیر ابـ تـوجهی در بهـر وری سـازمانهـا و جایگـا
سازمان میان ر با دارند .بنابراین ،تالش جهت افزایش بهر وری کارکنان دانشی و شناسایی عوام مؤثر بر آن میتوانـد تـأثیر
اب توجهی بر موفقیت سازمانها بگذارد .هرچند عدم اطمینان در بازارهای جهانی سب شد است تا نتوان به صورت د یـق
میزان بهر وری کارکنان دانشی را ارزیابی کرد ،در این پژوهش سعی شد با استفاد از روشهای تصمیمگیـری چنـدمعیار در
محیط فازی به عدم اطمینان موجود پاسخ داد .بنابراین ،از روش دلفی فـازی بـرای تعیـین معیارهـا بـین  12نفـر از خبرگـان
شرکتهای دانشبنیان و از روش بهترینـ بدترین فازی جهت ارزیابی وزن معیارهای بهر وری کارکنان دانشی کمک گرفتـه
شد .نتایج پژوهش نشان داد از بین معیارهای موجود «وجدان کاری»« ،تعهد» ،و «مسئولیتپذیری کارکنان» مهمترین معیار
ارزیابی بهر وری کارکنان دانشی است .این بدان مفهوم است که اگر سازمانی بخواهد بهـر وری خـود را از طریـق کارکنـان
دانشی خود ارتقا دهد ،باید کارکنانی داشته باشد که به سازمان تعهد داشته باشند تا بتوانند با ح بهمو ع مشکالتْ بهـر وری
سازمان را ارتقا و توانایی سازمان را جهت ر ابت در بازارهای جهانی افزایش دهند.

کلیدواژگان
بهر وری سازمانی ،بهر وری کارکنان دانشی ،روش بهترینـ بدترین فازی ،روش دلفی فازی.
 رایانامة نویسندة مسئولsarlak1@yahoo.com :
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مقدمه
وجود بازارهای جهانی و توانایی رقابت در این بازارها در سالهای اخیر توجه بس یاری از
سازمان ها و پژوهشگران را به خود جلب کرده است .امروزه سازمانهای پیشرو در اقتصاد
جهانی به اهمیت عنصری برای پیشرفت پی بردهاند که میتوان آن را «دانش» نامید

( Glock

 .)et al. 2019: 422در واقع دانش به منزلة یک منبع مهم در مقایس ه ب ا س ایر من ابع چن ان
ارزش یافته است که میتوان مدیریت آن را عاملی بسیار تأثیرگ اار ب ر عملر رد و ک ارایی
سازمانها در نظر گرفت ( .)Sahibzada et al. 2020: 113پیشرفت دانش در ساله ای اخی ر
سبب شده این مفهوم در همة زمینهها مورد توجه قرار گی رد .یر ی از بخ شه ایی ک ه در
سازمان به صورت تخصصی مفهوم دانش را مورد بحث و بررسی قرار داده مدیریت من ابع
انس انی اس ت .مدیریت منابع انسانی عبارت است از نگرش استراتژی ک و یرﭙارچه به
مدیریت باارزش ترین داراییهای شرکت ،یعنی کارکنانی که چه ب ه ص ورت فردی چه ب ه
صورت گروهی در رسیدن به اهداف سازمان سهیماند ( .)Shujahat et al. 2019: 442امروزه
مدیریت استراتژیک منابع انسانی به رویرردی کلی و فراگیر تبدیل شده است که ه دف آن
هماهنﮓ کردن استراتژیهای منابع انسانی با استرات ژی تﺠاری شرکت اس ت

( Palvalin et

 .)al. 2017: 423از ای ن رو ،مدیریت منابع انسانی باید اس تراتژیه ایی را اتخاذ کند تا از
طریق آن بتوان افزایش بهرهوری کارکنان دانشی را تضمین کرد.
با توجه به تغییر ماهیت کسبوکار و توسعة مفاهیم دانش ،توس عة کارکن ان دانش ی در
سازمانهای مختلف حائز اهمیت است؛ طوری ک ه در عص ر اقتص اد دانش ی نی روی ک ار
دانشی میتواند سبب ایﺠاد مزی ت رق ابتی پای دار ب رای س ازمانه ا ش ود (قرب انیزاده و
همراران  .)150 :1396کارکنان دانشی اف رادی هس تند که دانش را ایﺠاد م یکنن د و آن را
انتشار میدهند .این افراد میتوانند در دانش موجود دخ ل و تص رف کنن د (

Huang et al.

 .)2019: 85کارکنان دانشی ایدهه ای جدیدی خلق م یکنن د ،در انتشار دانش دخیلان د ،از
دانش به مثابة یک منبع استفاده میکنند ،در تحقیق دانش و توسعة آن مشارکت دارند ،و ب ه
صورت فعال در پیشرفتهای صورتگرفته در دانش دخیلاند .این اف راد کسانی هستند که

ارائة مدلي جهت ارزيابي بهرهوری کارکنان دانشي با بهکارگیری روش دلفي فازی و روش بهترين ...

379 

به سبب دانش منحصربهفردی که دارند به فعالیت خاصی در سازمان مشغولان د

( Palvalin

 .)et al. 2017: 423بن ابراین ارزش هر سازمان به کارکنان آن و ارزش کارکنان به دانشی
است که ارائه میدهند یا آن را به صورت ضمنی در وجود خود نگاه داشتهان د .از ای ن رو،
در شرایﻂ کنونی نقشی که کارکنان دانشی در سازمان ها بر عهده دارن د بسیار مهم اس ت و
سازمانها نیز باید توانایی ارزیابی سطح دانش کارکنان خود را داش ته باش ند (

Hiyassat et

.)al. 2016: 138

با توجه به ضرورت پرداختن به موضوع ارزیابی بهرهوری کارکنان دانشی در سازمانها،
نیاز است هر یک از مؤلفههای مؤثر بر ارزیابی بهرهوری کارکنان دانشی شناسایی و اهمیت
آنها بررسی شود .بنابراین در بخشهای آتی این پ ژوهش ابت دا پیش ینة پ ژوهش بررس ی
میشود و پس از آن مؤلفههای مؤثر بر ارزیابی بهرهوری کارکنان دانشی با استفاده از روش
دلفی فازی 1توسﻂ خبرگان دانش ی شناس ایی و م دل ارزی ابی به رهوری کارکن ان دانش ی
استخراج میشود .پس از تصدیق مدل ارائهشده ،وزن مؤلفههای شناساییشده با اس تفاده از
روش بهترین بدترین فازی 2مورد ارزیابی قرار میگیرد و مؤثرترین مؤلف هه ا در ارزی ابی
بهرهوری کارکنان دانشی معرفی میشود.
پیشینة پژوهش
نﺠفی )2012( 3ویژگیهای بهرهوری کارکنان دانش ی را ارزی ابی و از طری ق روش فراین د
تحلیل شبره 4وزن هر یک از معیارها را استخراج کرد .از نظر این پژوهشگر ،معیار شفافیت
در فرایند کاری و حقوق مالریت معنوی باارزشت رین معی ار از ب ین معیاره ای به رهوری
کارکنان دانشی است.
هیاست 5و همرارانش ( )2016در پژوهش خود اعالم کردند بهرهوری نی روی انس انی
در کشورهای در حال توسعه نقشی کلیدی در چشمانداز سازمانهای آن کشور دارد .از این
1. Fuzzy Delfi
)2. Fuzzy Best -Worth Method (BWM
3. najafi
)4. Analytic Network Process (ANP
5. Hiyassat
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رو نیاز است شاخصهای مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی موجود بررسی و شناسایی شود.
این پژوهشگران در پژوهش خود ،ب ا اس تفاده از م دل مفه ومی و طراح ی  27س ؤال ،ب ه
شناسایی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار در ص نعت س اختمانس ازی در کش ور اردن
پرداختند .جامعة آماری این پژوهش مهندسان ناظر بر ساختوساز بوده اس ت ک ه از ب ین
آنها یک نمونة دویستنفری برای بررسی آزمون فرض انتخاب شد .نتایج پ ژوهش ف وق
نشان میدهد انگیزههای مالی نیروی انسانی ،اعتماد نیروی ک ار ب ه ی کدیگ ر ،و م دیریت
مهم ترین شاخص های شناساییشده در ح وز عوام ل درون س ازمانی م ؤثر ب ر به رهوری
کارکنان دانشی است.
سونداری 1و آپریانتی ( )2017شاخصهای بهرهوری کارکن ان دانش ی در ش رکته ای
کوچک و متوسﻂ را بررسی کردن د .از نظ ر ای ن پژوهش گران ،کارکن ان دانش ی در هم ة
سازمانهای بزرگ به صورت گسترده وجود دارند ،اما به ندرت م یت وان ای ن اف راد را در
مشاغل کوچک یا مشاغل جدیدی که در بدو ورود به بازار هستند مشاهده کرد؛ درحالیکه
وجود این افراد در سازمانهای کوچک و متوسﻂ مانند س تون فقرات ی عم ل م یکن د ک ه
میتواند سبب استحرام و قدرت این سازمانها شود .این پژوهش گران ه دف از پ ژوهش
خود را تعیین معیارهایی معرفی کردند که از طریق آنها میتوان بهرهوری کارکن ان دانش ی
در سازمانهای کوچک و متوس ﻂ را س نﺠید .نت ایج پ ژوهش ایش ان نش ان داد به رهوری
کارکنان دانشی در شرکتهای کوچک را میتوان در ابعاد گوناگون مشاهده کرد؛ از جمل ه
بعد ساختاری ،انگیز یادگیری ،تمرکز ،وقتشناسی ،ارتباطات ،و ...
کیانتو 2و همرارانش ( )2019در پژوهش خود اعالم کردند به رهوری کارکن ان دانش ی
نه تنها بر نوآوری و رقاب ت س ازمانی بلر ه ب ر توس عة پای دار نی ز تأثیرگ اار اس ت .ای ن
پژوهشگران بیان داشتند در شرکت های دانش بنیان مدیریت دانش احتماالً موج ب اف زایش
بهره وری کارکنان دانشی میشود .بنابراین ،هدف از پژوهش خود را بررسی تأثیر م دیریت
دانش بر بهره وری کارکنان دانشی اعالم کردن د .ب دین منظ ور ،پژوهش گران ی ک آزم ون
1. Sondari
2. Kianto
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تﺠربی روی  336نفر از کارکنان دانشی در پنج ش رکت اپرات ور تلف ن هم راه در پاکس تان
انﺠام دادند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد خلق دانش و اس تفاده از دان ش ب ر
بهرهوری کارکنان دانشی تأثیر مثبت و معنادار میگاارد .با این حال ،اشتراکگ ااری دان ش
تأثیر معناداری بر بهرهوری کارکنان دانشی ندارد و عوامل جمعیتشناختی (جنسیت ،سمت
مدیریتی ،سطح تحصیالت رسمی) نیز رابطة بین مدیریت دانش و بهره وری کارکنان دانشی
را به طور معناداری تعدیل نمیکند.
فرناندس 1و همرارانش ( )2019الگوبرداری بهرهوری کارکنان دانشی را ارزی ابی کردن د.
از نظر ایشان محیﻂهای سازمانی بر بهرهوری کارکنان دانشی تأثیرگاار است .این پژوهشگران
معیارهایی را برای ارزیابی محیﻂ س ازمانی و س نﺠش اثرگ ااری آن ب ر به رهوری کارکن ان
استخراج کردند .از نظر آنها معیارهایی که ب ر به رهوری کارکن ان دانش ی ت أثیر م یگاارن د
عبارتاند از :حضور فعال کارکنان ،مشارکت در تصمیمگیری ،خودارزیابی کارکنان.
صیادینژاد و کیمیاگری ( )139۸در پژوهش خود یک مدل رگرسیون چندمتغیره جهت
شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری در حوز مهندسی با اس تفاده از ن رم اف زار ایوی وز ارائ ه
دادند .این پژوهشگران ابتدا عوامل مؤثر بر بهره وری کارکن ان دانش ی ح وز مهندس ی در
شرکت تأمین قطعات ایران خودرو (ساپرو) را شناسایی کردند .سﭙس ،با اس تفاده از تحلی ل
حساسیت ،معیارهایی را شناسایی کردند که توجه به آنها تأثیر بیشتری بر افزایش بهرهوری
شرکت یادشده میگاارد .سﭙس از این طریق بهرهوری کارکنان دانشی حوز مهندسی را در
یک سطح مشخص اندازه گرفتن د و در انته ا جه ت اف زایش به رهوری ش رکت ب ه ارائ ة
راهرارهای مورد نیاز پرداختند.
طبق نتایج بهدستآمده از بررسی پیشینة موضوع دیدگاههای مختلفی درب ار معیاره ای
بهرهوری کارکنان دانشی وجود دارد ک ه ای ن معیاره ا را م یت وان ب ه ص ورت ج دول 1
طبقهبندی کرد.

1. Fernandes
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جدول  .1معیارهای ارزیابی بهرهوری کارکنان دانشی (استخراجشده از مرور پیشینه)

معیارها

تعریف

منبع

اخالق کاری

مﺠموعه اصولی که هر فرد در انﺠام دادن کارش رعایت میکند و
به آن متعهد است.

ایدهپردازی

توانایی ارائة ایدههای جدید دربار مفاهیم و موضوعاتی که تا کنون
به آنها توجه نشده یا راهحلی برای آنها ارائه نشده است.

انعطافپایری

توانایی مواجهه با مشرالت مختلف و یافتن راهحل برای آنها

آدیی و همراران ( ،)2015بات و
همراران ( ،)2019نﺠفی ()2012
شوجاهت و همراران ( ،)2019دراکر
( ،)2006رامیرز و نمبهارد (،)2004
سونداری و آپریانتی ()2017
وانﮓ ( ،)2010نﺠفی ( ،)2011بات و
همراران ( ،)2019نﺠفی ()2012
سونداری و آپریانتی ( ،)2017نﺠفی
()2012
سونداری و همراران ( ،)2017کیانتو و
همراران (.)2019
بات و همراران ( ،)2019نﺠفی (،)2012
خاکسار و همراران ()2020
نﺠفی ( ،)2012شوجاهت و همراران
()2019
نﺠفی ( ،)2012سونداری و همراران
()2017
بات و همراران ()2019
نﺠفی ( ،)2012شوجاهت و همراران
()2019
خاکسار و همراران ()2020

تحصیالت
کسب دانش در رابطه
با موضوعات نوظهور
اختیار
قابلیت کار تیمی
فرصت کار تیمی
تخصص
قابلیت پیشرفت
شغلی
جبران خدمات
برقراری رابطة کاری
اثربخش با دیگران
توانایی حل مشرالت

میزان سوادی که از طریق گاراندن دورههای آموزشی یا دانشگاه
کسب کردهاند.
دستیابی به اطالعات و مفاهیم خاص دربار موضوعاتی که برای
اولین بار در سازمان رخ میدهد.
داشتن اختیار و توانایی دخالت در حل مسائل و موضوعات جدید
سازمانی
توانایی فرد برای پردازش ایدههای جدید در گروه یا یافتن راهحل
برای موضوعات سازمانی با کمک افراد مختلف
ایﺠاد فرصتی از سوی سازمان برای کارکنان تا با مشارکت
یکدیگر مسائل موجود در سازمان را بررسی کنند.
میزان توانایی که فرد در حل یک مشرل کسب کرده است.
میزانی که فرد میتواند در شغل خود پیشرفت علمی کسب کند یا
به سمتی باالتر ارتقا یابد.
میزان حقوق ،مزایا ،بیمه ،و ...
ارتباطی که فرد با سایر افراد درونسازمانی و برونسازمانی برقرار
میکند.
میزان مهارتی که فرد از طریق آن به مسائلی که در سازمان اتفاق
میافتد پاسخ میدهد.

سونداری و همراران ()2017
نﺠفی ()2012

قابل پیشبینی بودن آیند شغلی و داشتن ثبات در شغل

نﺠفی ( ،)2012خاکسار و همراران
()2020

نشان دادن واکنش
اثربخش به
دغدغههای مشتریان
تفاوتهای شغلی
سبک مدیریت
مشارکتی (در مدیریت
دانش)
حقیقتیابی

توجه به نیازها و خواستههای مشتریان و پاسخگویی اثربخش به
نیازهای آنها

سونداری و همراران ()2017

وجود تفاوت مشخص و واضح بین بخشهای مختلف سازمانی

شنﮓ و همراران ( ،)2019نﺠفی ()2012

مشارکت کارکنان در ادار امور سازمان

بات و همراران ( ،)2019نﺠفی ()2012

توانایی شناسایی ماهیت دقیق یک پدیده

چرخش شغلی

جابهجایی عمودی کارکنان در مشاغل مختلف

نﺠفی ( ،)2012شنﮓ و همراران ()2019
نﺠفی ( ،)2012شوجاهت و همراران
()201۸

امنیت شغلی
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ادامۀ جدول  .1معیارهای ارزیابی بهرهوری کارکنان دانشی (استخراجشده از مرور پیشینه)

معیارها

تعریف

منبع

رهبری

هنر نفوذ بر زیردستان به نحوی که آنها به صورت داوطلبانه و از
روی رغبت فعالیتهای سازمانی را انﺠام دهند.

وست و همراران ( ،)2013وانﮓ
()2010

وجدان کاری ،تعهد،
مسئولیتپایری
کارکنان

احساس تعهد داخلی به منظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار
مورد توافق قرار گرفته است.

سونداری و همراران ( ،)2017کیم و
همراران ()2011

مدیریت ارتباطات و
اطالعات

مدیریت مﺠموعه امرانات سختافزاری ،نرمافزاری ،شبرهای ،و
ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطالعات

سطح نگرش فردی
به امور
برنامهریزی
استراتژیک
مدیریت منابع انسانی
دانشبنیان
آموزش و توسعه
فرهنﮓ سازمانی
استقالل شغلی
هزینة پرورش
کارکنان دانشی

توانایی دیدن مسائل سازمانی با دیدی حرفهای
داشتن برنامهای بلندمدت برای پرورش کارکنان دانشی در سازمان

پالوالین و همراران ( ،)2013نﺠفی
( ،)2011هاتم و همراران (،)2014
سونداری و آپریانتی ()2017
اسرورپیزو و همراران ( ،)2019خاکسار
و همراران ()2020
نﺠفی ( ،)2011وانﮓ ( ،)2010رامیرز و
نمبهارد ()2004

بهکارگیری روشهای مدیریت منابع انسانی دانشبنیان

شنﮓ و همراران ()2019

آموزش افراد برای کسب دانش و تبدیل شدن آنها به کارکنان
دانشی
مﺠموعهای از باورها و ارزشهای مشترک در سازمان که بر رفتار
و اندیشة افراد سازمانی تأثیر میگاارد.
داشتن هویت شخصی و توانایی برای مستقل عمل کردن و اعمال
کنترل بر محیﻂ توسﻂ فرد

نﺠفی ( ،)2011وانﮓ ( ،)2010شنﮓ و
همراران ()2019
وانﮓ ( ،)2010شوجاهت و همراران
()2019

هزینة آموزشی که سازمان برای پرورش کارکنان دانشی میپردازد.

نﺠفی ()2012
خاکسار و همراران ()2020

روششناسي پژوهش
از آنﺠا که پژوهشگران در پژوهش حاض ر در پ ی ارائ ة م دلی جه ت ارزی ابی به رهوری
کارکنان دانشی و اج رای آن در ش رکته ای دان شبنی ان بودن د ،رویر رد ای ن پ ژوهش
توسعهای کاربردی است .از سوی دیگر ،با توجه به اینره در این پ ژوهش از روشه ای
کمّی برای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد ،پارادایم این پژوهش اثباتی اس ت .اب زار
گردآوری اطالعات پژوهش ،در مرحلة جمعآوری پیشینه ،مطالعة کتابخانهای و مصاحبة باز
بود و در مرحلة ارزی ابی معیاره ا ب ا کم ک پرسش نامه اطالع ات م ورد نظ ر از خبرگ ان
جمعآوری شد .در این پژوهش از روش دلفی فازی و بهترین بدترین فازی ب رای تحلی ل
دادهها کمک گرفته شد .ابزار تحلیل دادهها در روش دلفی فازی نرمافزار اکسل و در روش
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بهترین بدترین فازی نرمافزار لینگو بود .جامعة آم اری ای ن پ ژوهش هم ة ش رکته ای
دانشبنیان بودند که از بین آنها  5شرکت به صورت تصادفی انتخاب شدند.
مواد و روشها
با توجه به هدف پژوهش ،که شناسایی و رتبهبندی معیارهای بهرهوری کارکنان دانشی بود،
به روشهای مشخص نیاز ب ود ک ه در ای ن پ ژوهش از روش دلف ی ف ازی ب رای تعی ین
معیارهای بهرهوری کارکنان دانشی و از روش بهترین بدترین فازی جهت ارزیابی وزن هر
یک از معیارها استفاده شد .در ادامه به تشریح هر یک از این روشها پرداخته میشود.
روش دلفي فازی
روش دلفی یک فرایند قوی مبتنی بر ساختار ارتباطی گروه ی اس ت ک ه در م واردی ک ه
دانشی ناکامل و نامطمئن در دسترس باش د ،ب ا ه دف دس تیابی ب ه اجم اع گروه ی ب ین
خبرگان ،استفاده میشود .این روش را اولین بار موری 1و همرارانش در سال  19۸5به کار
بردند .گامهایی که باید برای دستیابی به نظر خبرگان در روش دلفی فازی طی ش ود ب دین
شرح است (:)Cheng & Lin 2002: 174
ـ گام اول .شناسايي معیارهای پژوهش با استفاده از مرور جامع مباني نظری

در این گام با مرور پیشینه و بررسی پژوهشهایی که تا کنون صورت گرفته است میت وان
معیارهای مورد نظر مربوط به پژوهش خود را شناسایی کرد.
ـ گام دوم .جمعآوری نظر خبرگان

در این گام هر یک از خبرگان باید با استفاده از متغیرهای زبانی نظر خود را دربار هر یک
از معیارها از طریق پرسشنامه بیان کنند .جدول  2نشاندهند عبارتهای زبانی فازی اس ت
که از طریق آن نظر خبرگان جمعآوری میشود.

1. Murray
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جدول  .2متغیرهای زبانی

متغیرهای زبانی

نماد

اعداد فازی مثلثی

اهمیت خیلی کم

VL

))0,0,0/25

اهمیت کم

L

)(0,0/25,0/5

اهمیت متوسﻂ

M

)(0/25,0/5,0/75

اهمیت زیاد

H

))0/5,0/75,1

اهمیت خیلی زیاد

VH

)(0/75,1,1

نظر خبرگان ،پس از اعالم از سوی ایشان ،باید بر اساس جدول  2به اعداد فازی مثلثی
تبدیل شود.





A i   a1i  , a2i  , a3i  ; i  1.2.3,, n

()1

ـ گام سوم .محاسبة میانگین فازی نظر خبرگان

در این گام از مﺠموع نظر خبرگان به صورت فازی میانگین گرفته میشود.
1 n
1 n
1 n 
()2
A m   am 1, am 2 , am 3    a1i , a2i , a3i 
 n i 1 n i 1 n i 1 
سﭙس برای هر خبره مقدار اختالف با استفاده از رابطة  3محاسبه و نظ رات ب ار دیگ ر

برای هر یک از خبرگان ارسال میشود.
()3

 1 n i  i  1 n i  i  1 n i  i  
i 
i 
i 

a
,
a

a
,
a

a

m1
1
m2
2
m3
3
 a1  a1 . a2  a2 . a3  a3 
n i 1
n i 1
 n i 1


a



ـ گام چهارم .دريافت نظر جديد از خبرگان

پس از دریافت مﺠدد نظر خبرگان ،این نظرات با استفاده از جدول  2به اعداد فازی مثلث ی
تبدیل میشود.
()4





B i   b1i  , b2i  , b3i 

ـ گام پنجم .محاسبة میانگین فازی نظر خبرگان

در این گام نیز همانند گام سوم میانگین نظرات اصالحشد خبرگان
دلفی از طریق رابطة  5محاسبه میشود.

در مرحل ة دوم
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1 n
1 n
1 n 
B m  bm 1, bm 2 , bm 3    b1i , b2i , b3i 
 n i 1 n i 1 n i 1 

()5

ـ گام ششم فازیزدايي کردن میانگین

از آنﺠا که میانگین نظر خبرگان به صورت اعداد فازی است ،ب رای تص میمگی ری درب ار
معیارها باید نتایج فوق را فازیزدایی کرد .برای فازیزدایی میانگین فوق از رابطة  6کم ک
گرفته میشود.
 l  4m j  u j 
Sj  j

6



()6
روش بهترينـ بدترين فازی

روش بهترین بدترین فازی یری از روشهای وزنده ی ب ه معیارهاس ت .ای ن روش نی ز
مانند سایر روشهای فازی نسبت به روشهای قطعی عدم اطمینان را بهتر نشان م یده د.
روش بهترین بدترین فازی را در سال  2017ج و و وو مط رح کردن د .اع دادی ک ه ای ن
پژوهشگران برای ارزیابی معیارها از نظر خبرگان در شرایﻂ فازی مورد استفاده قرار دادن د
اعداد فازی مثلثی است ( .)Guo & Zhao 2017جدول  3متغیرهای زبانی م ورد اس تفاده در
روش بهترین بدترین فازی را نشان میدهد.
جدول  .3متغیرهای زبانی فازی

متغیرهای زبانی

نماد

اعداد فازی

اهمیت یرسان

E

)(1,1,1

اهمیت کم

LI

)(2/3,1,3/2

نسبتاً مهم

RI

)(3/2,2,5/2

خیلی مهم

VI

)(5/2,3,7/2

کامالً مهم

EI

)(7/2,4,9/2

گامهای روش بهترین بدترین فازی در ادامه معرفی میشود.
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ـ گام اول .تعیین مجموع معیارهای تصمیمگیری

مﺠموع معیارهای تصمیمگیری معیارهایی هستند ک ه ب ه م ا در ارزی ابی گزین هه ا کم ک
میکنند  .این معیارها باید با کمک نظ ر خبرگ ان اس تخراج ش ود .ف رض کنی د معیاره ای
هستند.

تصمیمگیری

ـ گام دوم .تعیین بهترين (بیشترين اهمیت) معیار و بدترين (کمترين اهمیت) معیار

در این گام خبرگان باید با نظر خود بهترین و بدترین معیار را انتخاب کنند .بهترین معیار با
و بدترین معیار با

نشان داده می شود.

ـ گام سوم .مقايسة بهترين معیار با ساير معیارها

در این گام باید با استفاده از متغیرهای زبانی موجود در جدول  3بهترین معیاره ا ب ا س ایر
معیارها مقایسه شوند .برای مقایسة بهترین معیار نسبت به سایر معیارها از رابط ة  7کم ک
گرفته میشود.

AB  aB 1, aB 2 ,, aBn 

()7

نشان دهند ترجیح بهترین معیار  Bنس بت ب ه س ایر معیاره ای

اس ت .معی ار

در نظر گرفته شود.
ـ گام چهارم .مقايسة ساير معیارها با بدترين معیار

در این گام با استفاده از متغیرهای زبانی جدول  3سایر معیاره ا نس بت ب ه ب دترین معی ار
سنﺠیده میشوند .جهت مقایسة سایر معیارها نسبت ب ه ب دترین معی ار از رابط ة  ۸کم ک
گرفته میشود.



T

()۸
نش اندهن د ت رجیح س ایر معیاره ای

AW  a1W , a2W ,, anW

اس ت .معی ار

نس بت ب ه معی ار

در نظر گرفته شود.
ـ گام پنجم .دستیابي به وزن بهینه

وزن مطلوب برای هر معیار جایی است که برای هر جف ت
در این صورت

و

و

باش د.

 .برای دستی ابی ب ه ای ن ش رایﻂ
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برای همة ها باید راه حلی را تعریف کرد که حداکثر شراف مطل ق را ب رای هم ة ه ا
حداقل کند.
در روش بهترین بدترین فازی اع داد

و

و

اع دادی ف ازی هس تند و ب ا

اعداد مثلثی فازی نشان داده میشوند که متفاوت از اعداد  BWMقطعیان د .در بس یاری از
موارد ترجیح داده میشود از

استفاده شود .بنابراین میت وان مس ئلة

بهینه سازی وزن معیارها

را با استفاده از رابطة  9فرمولنویسی

کرد.
*min ξ
s.t.




  l WB , m WB ,u WB 
 W W W   l Bj , m Bj , u Bj    k * , k * , k * 
  l j , m j ,u j 

  l Wj , m Wj ,u Wj 
*
*
*
 W W W   l jw , m jw , u jw    k , k , k 
  lw , mw , u w 

n

R (W j )  1


j 1

l Wj  m Wj  u Wj


l jw  0

j  1, 2, , n


()9

محاسبة میزان ناسازگاری

در ابتدا با استفاده از رابطة  10شاخص ناسازگاری محاسبه میشود.
()10

2
ξ2  1 2u BW  ξ  u BW
 u BW   0

سﭙس با قرار دادن این شاخص در رابطة  1میزان ناسازگاری محاسبه میشود.
()11
جدول  4میزان ناسازگاری روش  BWMرا نشان میدهد.

*ξ
CI

CR 
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جدول  .4میزان ناسازگاری

کامالً مهم

خیلی مهم

نسبتاً مهم

اهمیت کم

اهمیت یکسان

)(7/2,4,9/2

)(5/2,3,7/2

)(3/2,2,5/2

)(2/3,1,3/2

)(1,1,1

۸/04

6/69

5/29

3/۸

3

متغیرهای زبانی
CI

تحلیل يافتهها
همانگونه که در بخش مقدمه و مواد و روشها بیان شد ،در ای ن پ ژوهش ب رای انتخ اب
معیارهای بهرهوری کارکنان دانشی از روش دلفی فازی کم ک گرفت ه ش د .ب دین منظ ور
پرسشنامة دلفی فازی ،که شامل همة معیارهای مورد نظر بود ،ب ین  12خب ر ش رکته ای
دانشبنیان توزیع شد .نظر خبرگان در جدول  5آمده است.
پس از دستیابی به نظر خبرگان دربار هر یک از معیارها ،متغیرهای زبانی باید با توج ه
به جدول  2به اعداد فازی تبدیل و میانگین ف ازی نظ ر خبرگ ان محاس به ش ود .نی ز نظ ر
خبرگان باید با استفاده از رابطة  6فازیزدایی شود.
پس از ارزیابی اول از نظرات خبرگان ،بار دیگر پرسشنامة دلفی به خبرگان بازگردان ده
میشود تا نظر خود را دربار معیارها بیان کنند .در این گام نیز پرسشنامة دلفی ف ازی ب ین
 12خبر شرکتهای دانشبنیان توزیع شد .در این گام نیز ،نظر خبرگان در مورد هر یک از
معیارها جمع آوری شد و متغیرهای زبانی با توجه به جدول  2به اعداد فازی تبدیل گردید
و میانگین فازی نظر خبرگان محاسبه شد .جدول  6نتایج بهدستآمده از محاس بة می انگین
نظر خبرگان در مرحلة دوم را نشان میدهد.
پس از دستیابی به مقدار قطعی نظر خبرگان ،اختالف نظر در گام اول و دوم با یکدیگر
مقایسه میشود .در صورتی که مقدار بهدستآمده بزرگتر از ح د آس تانه ( )0/2باش د ی ا
معیار حاف میشود یا بار دیگر نظر به خبرگان ارسال میشود.
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جدول  .5میانگین نظر خبرگان

معیارها

میانگین فازی نظر خبرگان

مقدار قطعیشدة نظر خبرگان

اخالق کاری

][0/65,0/9,1

0/۸7

ایدهپردازی

][0/6,0/۸5,0/9۸

0/۸3

انعطافپایری

][0/63,0/۸۸,0/9۸

0/۸5

تحصیالت

][0/6,0/۸5,0/9۸

0/۸3

کسب دانش دربار موضوعات نوظهور

][0/35,0/5۸,0/79

0/5۸

اختیار

][0/4۸,0/73,0/۸۸

0/71

قابلیت کار تیمی

][0/5,0/73,0/92

0/72

حقیقت

][0/4,0/65,0/۸5

0/64

تخصص

][0/5,0/75,0/9

0/73

قابلیت پیشرفت شغلی

][0/19,0/44,0/67

0/43

سطح نگرش فردی به امور

][0/23,0/46,0/67

0/45

برقراری رابطة کاری اثربخش با دیگران

][0/56,0/۸1,0/94

0/79

توانایی حل مشرالت

][0/63,0/۸۸,0/9۸

0/۸5

امنیت شغلی

][0/63,0/۸۸,0/9۸

0/۸5

واکنش اثربخش به دغدغههای مشتریان

][0/5۸,0/۸3,0/96

0/۸1

تفاوتهای شغلی

][0/56,0/۸1,0/9۸

0/۸

سبک مدیریت مشارکتی (در مدیریت دانش)

][0/46,0/71,0/۸۸

0/69

فرصت کار تیمی

][0/52,0/77,0/94

0/76

چرخش شغلی

][0/42,0/67,0/9

0/66

رهبری

][0/5,0/75, 0/94

0/74

وجدان کاری ،تعهد ،مسئولیتپایری کارکنان

][0/69,0/94,1

0/91

مدیریت ارتباطات و اطالعات

][0/3۸,0/63,0/۸3

0/62

جبران خدمات

][0/35,0/6,0/۸3

0/6

برنامهریزی استراتژیک

][0/4,0/65,0/۸5

0/64

مدیریت منابع انسانی دانشبنیان

][0/4,0/63,0/۸5

0/63

آموزش و توسعه

][0/5,0/75,0/96

0/74

فرهنﮓ سازمانی

][0/6,0/۸5,0/9۸

0/۸3

استقالل شغلی

][0/56,0/۸1,0/9۸

0/۸

هزینة پرورش کارکنان دانشی

][0/54,0/79,1

0/7۸
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جدول  .6میانگین نظر خبرگان

معیارها

میانگین فازی نظر خبرگان

اخالق کاری

][0/6,0/۸5,1

0/۸4

ایدهپردازی

][0/69,0/94,0/9۸

0/9

انعطافپایری

][0/63,0/۸۸,1

0/۸5

تحصیالت

][0/56,0/۸1,0/96

0/۸

کسب دانش در زمینة موضوعات نوظهور

][0/4,0/65,0/۸5

0/64

اختیار

][0/35,0/6,0/۸1

0/6

قابلیت کار تیمی

][0/63,0/۸۸,0/9۸

0/۸5

حقیقت

][0/63,0/۸۸,0/9۸

0/۸5

تخصص

][0/5۸,0/۸3,0/96

0/۸1

قابلیت پیشرفت شغلی

][0/29,0/54,0/75

0/53

سطح نگرش فردی به امور

][0/4۸,0/73,0/94

0/72

برقراری رابطة کاری اثربخش با دیگران

][0/6,0/۸5,0/96

0/۸3

توانایی حل مشرالت

][0/71,0/96,1

0/92

][0/65,0/9,0/9۸

0/۸7

امنیت شغلی
نشان دادن واکنش اثربخش به دغدغههای

مقدار قطعیشدة نظر خبرگان

][0/67,0/92,1

0/۸9

تفاوتهای شغلی

][0/63,0/۸۸,0/9۸

0/۸5

سبک مدیریت مشارکتی (در مدیریت دانش)

][0/6,0/۸5,1

0/۸4

فرصت کار تیمی

][0/52,0/77,0/96

0/76

چرخش شغلی

][0/46,0/71,0/94

0/7

رهبری

][0/56,0/۸1,0/9۸

0/۸

وجدان کاری ،تعهد ،مسئولیتپایری کارکنان

][0/69,0/94,1

0/91

مدیریت ارتباطات و اطالعات

][0/4۸,0/73,0/94

0/72

جبران خدمات

][0/46,0/71,0/94

0/7

برنامهریزی استراتژیک

][0/46,0/71,0/9

0/7

مدیریت منابع انسانی دانشبنیان

][0/19,0/42,0/67

0/42

آموزش و توسعه

][0/54,0/79,0/96

0/7۸

فرهنﮓ سازمانی

][0/54,0/79,1

0/7۸

استقالل شغلی

][0/67,0/92,1

0/۸9

هزینة پرورش کارکنان دانشی

][0/54,0/79,1

0/7۸

مشتریان
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جدول  .7میانگین نظر خبرگان

مرحلة اول نظر

مرحلة دوم نظر

فاصلة دو

خبرگان

خبرگان

مرحله از هم

اخالق کاری

0/۸7

0/۸4

0/03

ایدهپردازی

0/۸3

0/9

0/07

انعطافپایری

0/۸5

0/۸5

0

تحصیالت

0/۸3

0/۸

0/04

کسب دانش در زمینة موضوعات نوظهور

0/5۸

0/64

0/06

اختیار

0/71

0/6

0/11

قابلیت کار تیمی

0/72

0/۸5

0/13

حقیقت

0/64

0/۸5

0/21

تخصص

0/73

0/۸1

0/0۸

معیارها

قابلیت پیشرفت شغلی

0/43

0/53

0/1

سطح نگرش فردی به امور

0/45

0/72

0/27

برقراری رابطة کاری اثربخش با دیگران

0/79

0/۸3

0/04

توانایی حل مشرالت

0/۸5

0/92

0/07

امنیت شغلی

0/۸5

0/۸7

0/02

نشان دادن واکنش اثربخش به دغدغههای مشتریان

0/۸1

0/۸9

0/0۸

تفاوتهای شغلی

0/۸

0/۸5

0/05

سبک مدیریت مشارکتی (در مدیریت دانش)

0/69

0/۸4

0/14

فرصت کار تیمی

0/76

0/76

0

چرخش شغلی

0/66

0/7

0/04

رهبری

0/74

0/۸

0/06

وجدان کاری ،تعهد ،مسئولیتپایری کارکنان

0/91

0/91

0

مدیریت ارتباطات و اطالعات

0/62

0/72

0/1

جبران خدمات

0/6

0/7

0/1

برنامهریزی استراتژیک

0/64

0/7

0/06

مدیریت منابع انسانی دانشبنیان

0/63

0/42

0/2

آموزش و توسعه

0/74

0/7۸

0/03

فرهنﮓ سازمانی

0/۸3

0/7۸

0/05

استقالل شغلی

0/۸

0/۸9

0/09

هزینة پرورش کارکنان دانشی

0/7۸

0/7۸

0
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باتوجهبه نظرات خبرگان و حد آستانه ( ،)0/2معیار حقیقت ،س طح نگ رش ف ردی ب ه
امور ،مدیریت منابع انسانی دانشبنیان از معیارهای فوق حاف و سایر معیاره ا ب ه مط ابق
جدول  ۸دستهبندی میشوند.
جدول  .8معیارها و زیرمعیارها

معیارها

زیرمعیارها
اخالق کاری
ایدهپردازی
انعطافپایری
توانایی حل مشرالت

معیارهای فردی

تخصص
تحصیالت
برقراری رابطة کاری اثربخش با دیگران
وجدان کاری ،تعهد ،مسئولیتپایری کارکنان
کسب دانش در زمینة موضوعات نوظهور
استقالل شغلی
چرخش شغلی
قابلیت پیشرفت شغلی

معیارهای شغلی

جبران خدمات
امنیت شغلی
تفاوتهای شغلی
قابلیت کار تیمی
اختیار
واکنش اثربخش به دغدغههای مشتریان
رهبری
فرصت کار تیمی
مدیریت ارتباطات و اطالعات

معیارهای سازمانی

برنامهریزی استراتژیک
آموزش و توسعه
فرهنﮓ سازمانی
سبک مدیریت مشارکتی
هزینة پرورش کارکنان دانشی
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پس از دستیابی به معیارها ،باید وزن هر یک از معیارها ارزیابی شود تا مشخص شود از
بین معیارهای موجود کدامیک اهمیت بیشتری دارد .ب رای ارزی ابی وزن معیاره ا از روش
بهترین بدترین فازی کمک گرفته شد .بدین منظور ،با توجه به نظر خبرگان ش رکته ای
دانشبنیان ،بهترین معیار «وجدان کاری»« ،تعه د» ،و «مس ئولیت» و ب دترین معی ار «هزین ة
پرورش کارکنان دانشی» تعیین شد .پس از آن خبرگان نظر خود را دربار مقایس ة بهت رین
معیار با سایر معیارها و سایر معیارها با بدترین معیار بیان کردند.
پس از دستیابی به نظر خبرگان مشاهده میشود که ای ن اع داد ب ه ص ورت متغیره ای
زبانی هستند که باید با استفاده از جدول  3به اعداد فازی تبدیل شوند .پ س از آن بای د ب ا
استفاده از رابطة  9نظر خبرگان به صورت مدلسازی غیرخطی نوشته شود .پس از دستیابی
به مدلسازی غیرخطی ،این مدل باید به شیو زیر خطی شود:
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

پس از خطیسازی مدل فوق ،این مدل باید در نرمافزار لینگو حل ش ود ت ا وزن ه ر ی ک از
متغیرها به دست آید .جدول  9نتایج بهدستآم ده از ن رماف زار لینگ و را نش ان م یده د .اع داد
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بهدستآمده از نرمافزار لینگو اعداد فازی هستند که باید با استفاده از رابطة  6به اعداد قطعی تبدیل
شوند.
جدول  .9وزن معیارها

زیرمعیارها

وزن فازی

وزن قطعی

اخالق کاری

][0/035,0/043,0/057

0/044

ایدهپردازی

][0/035,0/043,0/057

0/044

انعطافپایری

][0/025,0/029,0/034

0/042

تحصیالت

][0/024,0/02۸,0/034

0/02۸

کسب دانش در زمینة موضوعات نوظهور

][0/044,0/04۸,0/052

0/04۸

اختیار

][0/019,0/022,0/024

0/022

قابلیت کار تیمی

][0/06۸,0/071,0/074

0/071

فرصت کار تیمی

][0/019,0/021,0/024

0/021

تخصص

][0/069,0/071,0/074

0/072

قابلیت پیشرفت شغلی

][0/035,0/036,0/037

0/036

جبران خدمات

][0/019,0/021,0/024

0/022

برقراری رابطة کاری اثربخش با دیگران

][0/069,0/071,0/074

0/072

توانایی حل مشرالت

][0/069,0/071,0/074

0/072

امنیت شغلی

][0/035,0/043,0/052

0/043

واکنش اثربخش به دغدغههای مشتریان

][0/035,0/043,0/057

0/044

تفاوتهای شغلی

][0/019,0/022,0/024

0/022

سبک مدیریت مشارکتی (در مدیریت دانش)

][0/025,0/029,0/034

0/029

چرخش شغلی

][0/019,0/022,0/024

0/022

رهبری

][0/025,0/029,0/034

0/042

وجدان کاری ،تعهد ،مسئولیتپایری کارکنان

][0/071,0/074,0/0۸

0/075

مدیریت ارتباطات و اطالعات

][0/035,0/043,0/052

0/043

برنامهریزی استراتژیک

][0/035,0/043,0/052

0/043

آموزش و توسعه

][0/025,0/029,0/034

0/042

فرهنﮓ سازمانی

][0/019,0/022,0/024

0/022

استقالل شغلی

][0/019,0/022,0/024

0/022

هزینة پرورش کارکنان دانشی

][0/01,0/012,0/013

0/011
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با توجه به نتایج بهدستآمده از نرمافزار لینگو مقدار برابر با  0/024است و با توج ه
به جدول  4مقدار

مقدار  CIبرابر با  ۸/04است .بر این اساس با توج ه

به رابطة  11میزان ناسازگاری مدل فوق برابر با  0/0029است .در نتیﺠه مقایس ات زوج ی
صورتگرفته سازگار است.
بحث و نتیجه
امروزه توسعة سازمانها به کارکنانی وابس ته اس ت ک ه از طری ق کس ب و انتق ال دان ش ب ه
بخشهای مختلف سازمان سبب پویایی و تحرک همة بخشهای سازمان میشوند و ن وآوری
سازمانی را گسترش میدهند .این کارکنان در واقع چرخهای مول دی هس تند ک ه م یتوانن د
اقتصاد یک سازمان را کنترل کنند .وجود این کارکنان مانند نقطة عطف ی اس ت ک ه م یتوان د
جایگاه یک سازمان را در شرایﻂ رق ابتی بهب ود بخش د و آن را از س ایر رقب ا متم ایز س ازد.
دستیابی به چنین کارکنانی و بهکارگیری مناسب آنه ا و نگه داری آنه ا در س ازمانه ا ب ه
برنامهریزی استراتژیک نیاز دارد تا بتوان با توجه به منابع محدود به چنین هدفی دست یافت.
همانطور که بیان شد ماهیت کار کارکنان دانشی به ط ور قاب ل مالحظ های ب ا ماهی ت
کاری کارکنان عصرهای پیشین متفاوت است و این وجه تمایز به نامگااری این کارکنان ،با
عنوان «کارکنان دانشی» ،منﺠر شده است (اس ماعیلی  .)1392ب ه ط ور طبیع ی تف اوت در
ماهیت کار کارکنان دانشی بر عوامل اثرگاار در ارزیابی عملررد و ارزیابی به رهوری آنه ا
تأثیر میگاارد .در واقع پژوهشگران در رویارویی با موض وع ارزی ابی به رهوری کارکن ان
دانشی نیازمند شناسایی معیارهایی هستند که با توجه به تف اوت م اهیتی ک ار ،عملر رد ،و
همچنین مسائل متفاوت مربوط به کارکنان سنتی و کارکن ان دانش ی پاس خگ وی نیازه ایی
باشند که این تفاوتها ایﺠاد میکنند.
در پژوهش حاضر تفاوت میان ماهیت عملررد کارکنان دانشی و کارکن ان س نتی م ورد
توجه قرار گرفت و معیارهای ارزیابی بهرهوری کارکنان دانش ی ب ه ط ور وی ژه از پیش ینة
مربوط به کارکنان دانشی و شرکتهای دانشبنیان استخراج شد.
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در این پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی بهرهوری کارکنان دانشی اس تخراج و در س ه
دسته معیارهای فردی ،معیارهای شغلی ،و معیارهای سازمانی طبقهبندی شد .ای ن معیاره ا
میتواند الگویی باشد جهت ارزیابی بهرهوری کارکنان دانشی سازمانه ا و بس تری ف راهم
آورد جهت تالش به منظور ارتقای بهرهوری کارکنان دانشی .سازمانها میتوانند ،عالوه ب ر
استفاده از معیارهای استخراجشده در زمینة ارزی ابی به رهوری کارکن ان ،از عوام ل ف ردی
جهت تدوین احراز مشاغل و انتخاب و استخدام و از عوامل ش غلی جه ت ت دوین ش رح
شغل و طراحی مشاغل و همچنین از عوامل سازمانی جهت ایﺠاد امران ات و ش رایﻂ الزم
در سازمان جهت دستیابی به بهرهوری باالتر استفاده کنند.
اگرچه برخی مدیران سازمانها تصور میکنند برای دستیابی به بهرهوری س ازمانی بای د
کارکنانی را استخدام کنند که از بدو ورود به سازمان دارای توانایی دانشی خاص ی باش ند،
نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده است توانایی شروفایی و بهکارگیری استعداد دانش ی
در کارکنان از طریق فراهم ساختن محیطی مناسب نی ز ت أثیری قاب ل توج ه ب ر به رهوری
خواهد داشت .دلیل این امر آن است که هرچند ممرن است دانش این افراد در آغ از ک ار
کافی باشد ،به دلیل فرسودگی اطالعاتی که در گار زمان اتفاق میافتد یا فق دان ش رایﻂ و
امرانات الزم سازمانی ،دانش این افراد نیز بیارزش میشود یا مورد به رهب رداری س ازمان
قرار نمیگیرد .بنابراین سازمانها باید عالوه بر استخدام کارکنان متخصص ت دابیری اتخ اذ
کنند که کارکنان با کسب و ارتقای دانش طی فعالیت در س ازمان و همچن ین ب ا تری ه ب ر
امرانات و قابلیتهای مورد نیاز که سازمان برای آنها فراهم میکند توان ایی ح ل مس ائل
مختلف را به دست آورند ک ه ای ن موض وع در معیاره ای ش غلی و معیاره ای س ازمانی
پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،انتخاب کارکنانی که دارای دانشی خ اص
در حوز کاری سازمان باشند نمیتواند بهتنهایی سبب بهرهوری بلندمدت سازمان شود .اگر
سازمانی بخواهد بهرهوری خود را از طریق کارکنان دانشی باال ببرد ،باید بتواند محیط ی در
سازمان ایﺠاد کند که کارکنان با عالقة زیاد در پی حل مشرالت س ازمانی باش ند .اف زایش
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بهرهوری از طریق کارکنان دانشی نیاز به توانایی حل مشرالت به ص ورت گروه ی دارد و
تنها با نگرش فردی به امور نمیتوان مسائل سازمانی را حل کرد .چ ون ت الش در جه ت
بهبود سازمان توسﻂ یک فرد خاص ،بهتنه ایی به رهوری س ازمان را ب اال نم یب رد و اگ ر
سازمانی بخواهد از طریق کارکنان دانشی خود به بهرهوری برسد باید بتواند به رهوری ک ل
بخشها را باال ببرد که این امر به همراری جمعی و گروهی نیاز دارد .م ثالً اگ ر ه ر ف رد
مشرالت سازمانی را از دید خود بنگرد ،ممرن است نتواند همة جنبههای یک مسئله را ب ه
صورت دقیق بررسی کند .بنابراین کش ف مش رالت در س ازمان و مه مت ر از آن برط رف
ساختن مشرالت بهتنهایی میسر نیست و کارکنان سازمان باید یک نگ اه ج امع ب ه مس ائل
سازمانی داشته باشند که این امر با همفرری و اشتراک اطالعات از طریق همة افراد سازمان
و بخشهای مختلف میسر میشود و این موضوع در معی ار «توان ایی ارتب اط اث ربخش ب ا
دیگران» در سطح معیارهای فردی و همچنین معیار «قابلیت کار تیمی» در سطح معیاره ای
شغلی قابل تأمل است.
از بین معیارهای بهدستآمده برای دستیابی به به رهوری کارکن ان ،معیاره ای «وج دان
کاری» و «تعهد» و «مسئولیتپایری کارکنان» از دی د خبرگ ان بهت رین هس تند .ای ن ب دان
مفهوم است که اگر کارکنان دانشی تخصص و مهارت الزم را برای فعالی ته ای س ازمانی
داشته باشند اما به سازمان و مسائل سازمانی تعهد الزم را نداشته باشند ،ن هتنه ا به رهوری
سازمان افزایش نمییابد ،بلره این امران وجود دارد که از تخصص خ ود ب رخالف من افع
سازمان استفاده کنند یا اطالعات دانشی ارزشمند سازمان را در اختیار ش رکته ای رقی ب
قرار دهند و با افشای اطالعات سازمانی مانع رس یدن س ازمان ب ه اه داف خ ود ش وند و
سازمان را با مشرالت متعدد مواجه سازند.
از آنﺠا که این پژوهش در شرکتهای دانشبنیان انﺠ ام ش د ،پیش نهاد م یش ود ای ن
شرکتها با استفاده از معیارهای بهدستآمده در این پژوهش به ارزیابی بهرهوری کارکن ان
دانشی خود اقدام کنند .همچنین میتوانند در س ایر فعالی ته ای م دیریت من ابع انس انی
سازمان مانند تﺠزیهوتحلیل مشاغل و تدوین ش رایﻂ اح راز ش غل ،انتخ اب و اس تخدام،
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ارزیابی عملررد ،توسعة کارکنان دانشی از معیارهای بی انش ده در ای ن پ ژوهش اس تفاده
کنن د .از معیاره ای مه م ب هدس تآم ده از ای ن پ ژوهش «وج دان ک اری» و «تعه د» و
«مسئولیتپایری کارکنان» است که میتواند عالوه ب ر ارزی ابی به رهوری معی اری جه ت
احراز مشاغل و انتخاب و استخدام باشد تا سازمانها از منافع حضور کارکنان دانشی متعهد
در محیﻂ خود بهرهمند شوند.
پیشنهاد برای پژوهشهای آتي

با بررسی پژوهشهایی که به طور کلی در زمینة بهرهوری منابع انس انی و ب هخص وص در
زمینة بهرهوری کارکنان دانشی صورت گرفت ه اس ت مش اهده م یش ود ک ه ت ا کن ون در
زمینههایی مانند مدیریت منابع انسانی برای ارزیابی مفاهیم مختلف ،از جمله مفاهیم م رتبﻂ
با بهرهوری ،بیشتر از روشهای آماری کمک گرفت ه ش ده اس ت .ب هک ارگیری روشه ای
تصمیمگیری چندمعیاره در موضوعات مدیریت منابع انسانی میتواند یک دید بینرش تهای
بین مدیریت صنعتی و مدیریت منابع انسانی فراهم سازد که این نگاه میتواند به م دیران و
کارکنان در تصمیمگیری بهتر و ایﺠاد تدابیر خاص در شرایﻂ عدم اطمینان کمک کند.
همانگونه که مشاهده شد در این پژوهش جهت ارزیابی به رهوری کارکن ان دانش ی از
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،که شامل روش دلفی ف ازی و بهت رین ب دترین ف ازی
است ،کمک گرفته شد .پژوهشگران میتوانن د در پ ژوهشه ای آت ی از س ایر روشه ای
تصمیمگیری چندمعیاره ،مانند روش  AHPفازی ،برای ارزیابی وزن معیارها استفاده کنند یا
حتی میتوانند چندین سازمان را از نظر بهرهوری کارکنان دانشی با یکدیگر مقایسه کنند و
با استفاده از روشهای رتبهبندی تصمیمگیری چن دمعیاره مانن د تاپس یس ف ازی ،ویر ور
فازی ،مولتیمورا فازی ،واسﭙاس فازی شرکتهای مورد نظر را از نظر میزان دس تیابی ب ه
بهرهوری کارکنان دانشی رتبهبندی کنند.
همچنین پیشنهاد میشود پژوهشگران در ح وز مطالع ات به رهوری من ابع انس انی در
بررسیهای خود تمایز بین کارکنان دانشی را با کارکنان سنتی در نظر بگیرند .ب ا توج ه ب ه
تفاوتهای اساسی در ماهیت عملررد کارکنان دانشی و کارکن ان س نتی اس تفاده از نت ایج
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مطالعات مربوط به بهرهوری کارکنان سنتی در رابطه با کارکنان دانشی با مح دودیته ایی
روبهرو خواهد بود و به این جهت پژوهشگران باید در ارزیابی به رهوری کارکن ان دانش ی
تفاوتهای یادشده را مورد توجه قرار دهند و برای بررسی مؤلفهه ای م ؤثر ب ر به رهوری
کارکنان دانشی به صورت خاص اقدام کنند.
از سوی دیگر در مسیر دستیابی ب ه ی ک الگ وی مش خص جه ت ارزی ابی به رهوری
کارکنان دانشی چالشهای زیادی وجود دارد .پژوهشگران میتوانند در پ ژوهشه ای آت ی
این چالشها را بررسی کنند و راهرارهایی جهت غلبه بر چالشه ای موج ود در ارزی ابی
بهرهوری کارکنان دانشی ارائه دهند.
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