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Abstract
The present study aimed to develop a model for the voice of knowledge employees
who were working in information technology (IT) small and medium enterprises
(SMEs) located in science and technology parks affiliated with Iranian universities.
This qualitative research was conducted based on the grounded theory model. For
this purpose, semi-structured in-depth interviews were performed with 13
individuals, including knowledge managers and employees as well as IT business
experts in SMEs affiliated with science and technology parks of Iranian universities
accredited by the Ministry of Science, Research, and Technology. The study was
conducted in the autumn and winter of 2019. The inclusion criteria for the selection
of experts were having three complete years of vocational experience in SMEs with
at least 50 employees. Then, the data was analyzed using Atlas T software (version
8) in the three stages of initial, axial, and selective coding, which led to the
identification of 8 categories, 16 axial concepts, and 50 final codes. The results
showed that the knowledge employee voice could lead to the greater interaction with
customers, the achievement of competitive advantage, and high productivity and
performance in the intended companies. Moreover, the findings can help the
managers improve decision-makings about the obstacles and challenges that the
employees may face in the process of growth and development of their companies.

Keywords
employee voice, knowledge employees, competitive advantage, knowledge companies.


Corresponding Author: msabokro@yazd.ac.ir

مديريت فرهنگ سازماني
دورة  ،19شمارة  ،4زمستان 1400

Print ISSN: 2423-6942
Online ISSN: 2423-6934
http://jomc.ut.ac.ir

صفحات ( 655-682پژوهشي)

طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی
(مطالعة موردی :شرکتهای دانشبنیان فناوری اطالعات)
الهه حسینی ،1سعید سعیدا اردکانی ،2مهدی سبکرو ،3سید مهدی الحسینی المدرسی

4

 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .3دانشیار ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .4استادیار ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/04/21 :ـ تاریخ پذیرش)1400/03/18 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی در شرکتهای دانشبنیان فناوری اطالعات مستقر در پارکهـای
علم و فناوری دانشگاههای ایران بود .پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریهپـردازی دادهبنیـاد اتـت .در ایـ
پژوهش مصاحبههای نیمهتاختاریافته به صورت عمیق بـا  13نفـر متشـک از مـدیران و کارکنـان دانشـی و متخصصـان و
کارشناتان کسبوکارهای دانشبنیان فناوری اطالعات ،زیرمجموعة پارکهای علم و فناوری دانشگاههای ایـران ،کـه دارای
مجوز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بودند ،در پاییز و زمستان  ،1398انجام گرفت .معیار انتخاب خبرگـان ایـ بـود کـه
حداق ته تال تابقة کار مفید در شرکتهای دانشبنیان ،بـا تعـداد  50نفـر نیـروی کـار ،داشـته باشـند .در ایـ پـژوهش
تجزیهوتحلی دادهها با اتتفاده از نرمافزار اطلس تی نسخة  8در ته مرحلة کدگذاری اولیه و محوری و انتخابی صورت گرفت
که به شناتایی  8مقوله و  16مفهوم محوری و  50کد نهایی انجامید .نتایج تحلی دادهها نشان داد آوای کارکنان دانشی بـه
تعام بیشتر با مشتریان ،دتتیابی به مزیت رقابتی ،بهرهوری و عملکرد باال در شرکتهای مربوطه منجر میشـود .همچنـی
نتایج ای پژوهش میتواند به مدیریت در بهبود تصمیمگیریهای در رابطه با موانع و چالشهایی که کارکنان دانشی در رشد و
توتعة شرکتهایشان با آن مواجهاند کمک کند.

کلیدواژگان
آوای کارکنان ،شرکتهای دانشبنیان ،کارکنان دانشی ،مزیت رقابتی.

رایانامة نویسندۀ مسئول msabokro@yazd.ac.ir
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مقدمه
سازمانهای موفق ،بهویژه شرکتهای دانشبنیان ،از سرمایة انسانی به منزلة مزیت رقابتی و
کشف نوآوری در دستیابی به موفقیت استفاده میکنند ( .)Kantur 2016از دیدگاه دولتهاا،
شرکتهای دانشبنیان منابع مهم درآمد و اشتغال و در نهایت عامل تأثیرگذار مهمی جهات
توسعة اقتصادی شناخته میشوند ( .)Etzkowitz 2006شرکتهای دانشبنیان یکی از ارکان
شکلدهندة ارتباط صنعت و دانشگاهها هستند و میتوانند پیشرانهای خودکفایی کشور باه
حساب آیند (ضیاء و همکاران  .)1398به دلیل ضرورت توسعة علم و فنااوری در چرخاة
اقتصادی و جهتدهی پژوهشها در کشور به سمت تبدیل ایادههاا و نتاای پژوهشای باه
تولید ثروت ،الزم است مدیران شرکتهای دانشبنیان هر چه بیشتر با عاملهاای توساعه و
موفقیت این شرکتها آشنا شوند تا بتوانند با آگاهی بیشتر شرکت خود را به منظور رسیدن
به اهداف طراحیشده مدیریت کنند (عرباهلل فیروزجاه و همکاران  .)1399در این شارای
شرکتهای دانشبنیان اغلب به مثابة سازوکارهایی دیده میشوند که موجب ارتقای انتقاال
دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی به بخش خصوصی و تجااریساازی نتاای دانشاگاهی
میشوند (منصوری و همکاران  .)1396به هماین جهات ،باا توجاه باه نیااز شارکتهاای
دانشبنیان به ایجاد یک محی سازمانی خالق ،نوآور ،توانمند ،و انطباقپذیر در محی هاای
رقابتی پیشنهادهای سازنده و انتقادهای کارکنان دانشی برای شرکتهاای داناشبنیاان ،کاه
تالش میکنند موقعیتشان را در محی بهشدت رقابتی حفظ کنند ،اهمیات دارد (

& Kwon

 .)Farndale 2020بنابراین ،فرصت دادهشده به کارکنان دانشی برای بیاان نظارات و شانیدن
آوایشان در شرکتهای دانشبنیان نقشی معنادار در عملکارد شارکت ،ناوآوری ،امنیات ،و
فرایند توسعة عملیاتی ایفا میکند و اطالعاتی که بهموقع برای تصامیمگیاران فاراهم شاود
باعث ارتقای کیفیت و دقت تصمیمات این شرکتها میشود (.)Bayrak Kök et al. 2016
آوای کارکنان دانشی یکی از موضوعات مهمی بوده است که در سالهای اخیار توجاه
زیادی را به خود جلب کرده است ( .)Wilkinson et al. 2014اما شواهدی که نشااندهنادة
مکانیسمهای مختلف آوا به شکل جامع و یکپارچاه باشاد وجاود نادارد (

& McCloskey

طراحي الگوی آوای کارکنان دانشي ...

657 

 .)McDonnell 2018آوای کارکنان دانشی برای افراد مختلف معانی متفاوت دارد .بناابراین،
ساختن یک مفهوم جامع چندان سهل به نظار نمایرساد ( )Gilman et al. 2015و در عاین
حال مفهومسازی آن در میان رشتههای مختلف متفاوت است و به فقدان چاارچوب واحاد
در آوای کارکنان دانشی منجر شده است (.)Bayrak Kök et al. 2016
شرکتهای دانشبنیان حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات به منزلة مؤسسات خادماتی در
بخشی از گزارش عملکرد سالیانة خود به ارتقای نظام پیشنهادی جهات ضارورت اصاالو و
ایجاد تحول در نظام سازمانی به مثابة ابزار تحقق اهداف نظام جمهوری اسالمی پرداختهاناد و
در مسیر نیل به این هدف و نیز برای جلب رضایت مشتریان و حفظ جایگاه رقابتی خاود در
میان سایر شرکتها نیازمند کارکنان ویژهای هستند تا باا همکااری و تاالش آناان باه مزیات
رقابتی پایدار دست یابند .با تأکید بر نقش شرکتهای دانشبنیان حوزة فنااوری اطالعاات در
رشد و اساتقالل اقتصااد ایاران و ساایر اقتصاادهای در حاال توساعه و وجاود تالطامهاا و
آشفتگیهای محیطی در فضای کسبوکار بسیاری از این کشورها ،محدود باودن مناابع ایان
شرکتها برای دستیابی به موفقیت پایدار (اقباالمجاد و همکااران  )1397و کمتار پارداختن
پژوهشها به موضوع آوای کارکنان دانشی به منزلة یکی از راهحلهاای معقاول و مناساب در
حوزة شرکتهای دانشبنیان ،پژوهش حاضر به دنباال پار کاردن شاکاف پژوهشای از نظار
بررسی علمی و از نظر ارائة راهحلهای مبتنی بر پژوهش است .با توجه به آنچه آماد ،هادف
از این پژوهش طراحی الگاوی آوای کارکناان دانشای در شارکتهاای داناشبنیاان فنااوری
اطالعات مستقر در پارکهای علم و فناوری دانشگاههای ایران بود.
مباني نظری پژوهش
شرکتهای دانشبنیان شرکتهایی هستند که عمدهترین دارایی آنها سارمایههاای دانشای
است ( .)Zack 2003مزیت رقابتی شرکتهای دانشبنیان از طریق دانش و استفادة اثربخش
از آن حاصل میشود .شرکتهای دانشبنیان سعی میکنند یک سازمان یادگیرنده باشند کاه
در آن اعضای سازمان به صورت گروهی و فردی به دنبال ارتقای ظرفیت تولید دانش خود
هستند ( .)Paillé & Halilem 2019همچنین این شرکتها از طریق جساتوجاوی جایگااه
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برتر در بازار به دنبال بهترین شیوة فعالیت و تقویت رواب مبتنی بر همکاری متقابال بارای
رسیدن به کمال سازمانی هستند ( .)Wang & Ahmed 2003بنابراین ،ارزش هر شارکت باه
کارکنان آن و ارزش کارکنان به دانشی است که ارائه کاردهاناد یاا باه شاکلی دیگار بارای
مصارف بعد ذخیره کردهاند (حسینی و همکااران  .)1399باه هماین جهات ،شارکتهاای
دانشبنیان برای رشد و بقای خود نیازمند اندیشههای نو و نظریات تازهاناد کاه آنهاا را از
فنا و نابودی میرهاند ( .)Zhang et al. 2017به هماین جهات باا تغییار مفهاوم و سااختار
دانش ،نهتنها در اقتصاد ،بلکه در کل جامعه دانش و کارکنان دانشی اهمیتی بسزا در صاحنة
جهانی پیدا کردهاند (.)Adelstein 2007
کارکنان دانشي

کارکنان دانشی کسانی هستند که ایدههای جدید خلق میکنند یا در انتشار دانش دخیالاناد
یا از دانش به مثابة یک منبع استفاده می کنند و در تحقیق و توساعه مشاارکت دارناد و باه
صورت فعال با پیشرفتهای دانش مارتب اناد ( .)Ötken & Cenkci 2012برخای اساتدالل
میکنند کارکنان دانشی افرادی هستند که در زندگی کاری خود مسئولیتپذیرناد و نیاروی
خودانگیزشی دارند ( .)Greene 2006پس میتوان اظهار کرد ارزش اصلی کارکناان دانشای
برای شرکتها توانایی آنها در جمعآوری و تحلیل اطالعات و تصمیمگیریهای آنهاست
(.)Qi & Ming-Xia 2014
در واقع ،دیدگاه مبتنی بر منابع 1نظریهای مفید برای درک ارزش آوای کارکنان دانشی و
مدیریت منابع انسانی اساتراتژیک 2در ایان شارکتهاسات ( .)Wright et al. 2001دیادگاه
مبتنی بر منابع به درکِ تفاوتِ رشد و عملکارد شارکتهاای داناشبنیاان کماک مایکناد
( .)Peteraf 1993مطابق این دیدگاه ،بستههای مختلف منابع و قابلیتهاای مختلفای وجاود
دارد که برخی از شرکتها از همان صنعت ممکان اسات بار اساا

ایان اخاتالف مناابع

فعالیتهای بهتری نسبت به سایرین انجام دهند ( .)Wan et al 2011دستیابی به این منابع و

)1. Resource-Based View (RBV
)2. Strategic Human Resource Management (SHRM
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قابلیتها برای شرکتهای دانشبنیان ممکن است دشوار باشاد؛ ولای قابال تقلیاد نیسات
( .)Reed & Defillippi 1990همچنین بر اسا

دیدگاه مبتنی بر منابع چنین قابلیتهایی ،از

جمله داشتن کارکنان دانشی ،مزیت رقابتی پایداری را در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار
میدهد (.)Sablok 2014
به باور گرانت ،کارکنانی که ظاهراً باه روشای ساازنده آوای خاود را باروز مایدهناد
استراتژیهای مؤثر در تعدیل احساسات به کار میبرناد ( .)Grant 2013ایان ویژگایهاای
منحصربهفرد موجب می شود کارکنان دانشی مسائل و مشکالت را پیدا و حل کنند .آنها از
دانش خودشان در تصمیمگیریها استفاده میکنند .بهعالوه آنها داراییهای مؤثر و کاارا و
بهرهور بدون هیچ هزینهای بارای کسابوکاار یاا جامعاهاناد

(Nicolopoulou & Karatas-

 .)Ozkan 2007به همین جهت کارکنانی که احترام و شکوه و افتخار کسب کنند و فرصات
خوبی برای ارتقای وضعیت یا ارتقا در آینده داشته باشند میتوانند مکانیسام روانشاناختی
رفتارهای آوا را بیشتر بروز دهند ( .)Chen et al. 2018همچنین ،مادیران اگار مایخواهناد
آوای واقعی کارکنانشان را بشانوند بایاد باه آنهاا اجاازة صاحبت کاردن و مشاارکت در
تصمیمگیریها را بدهند ( .)Holley et al. 2019بعضای صااحبنظاران همچناین اساتدالل
می کنند که وقتی کارکنان دانشی نمی توانند دربارة مسائل نظر بدهند و به جای آن ساکوت
اختیار میکنند ،در واقع مایتوانناد در ناوعی از اعتارا

(ساکوت فعاال) شارکت کنناد

( .)Brinsfield 2014; Cullinane & Donaghey 2014بسایاری از شارکتهاای داناشبنیاان
ترجیح میدهند در برنامههایی سرمایهگذاری کنند که بتوانند میزان مشارکت کارکنان دانشی
را افزایش دهند؛ به این جهت که همة کارکنان منباع کساب مزیات رقاابتی بارای شارکت
نیستند ( .)Kalff 2017ولبورن اعالم کرد مشارکت کارکنان دانشی به موضاوعی اشااره دارد
که اکثر عالمان علوم اجتماعی و کارکنان و مدیران آن را بااور دارناد و ایان یاک واقعیات
است که وقتی کارکنان دانشی فعالیتی را از خود نشان میدهند و مانناد رُبااتی نیساتند کاه
صرفاً یک کار سااده و تکاراری را انجاام دهناد ،شارکت در حاال رشاد و توساعه اسات
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( .)Welbourne 2011به همین ترتیب ،همانطاور کاه گارومن 1و سااکس )2014( 2اشااره
کرده اند بسیاری از فاجعه های شناختهشدة سازمانی ،همچون فاجعة سفینة فضایی کلمبیا یاا
انفجار دکل حفاری بیپی ،با انحالل مشاارکت کارکناان دانشای در ارتبااط بودناد؛ یعنای
شرایطی که کارکناان از بیاان مشاکالت و مساائل شارکت مناع شاده بودناد .از ایان رو،
پژوهشگران پیشنهاد میکنند نظریه مبتنی بر منابع می تواند کمکی برای کارکنان دانشای در
شرکت های دانش بنیان باشد که بتواند پیامدهای تدوین و اجرای استراتژی شارکت هاا را
شناسایی نماید و در بهبود و عملکرد آن ها تاثیرگذار باشد (.)Wright et al. 2001
تعريف آوا

آوا بیان نارضایتی یا نگرانی فردی است که هدف او حل مسئله یا مسائل خاص با مدیریت
اساات ( .)Bryson et al. 2006آوا ممکاان اساات از طریااق تساالیم شااکایت یااا از طریااق
گفتوگوی برنامهریزیشده ابراز شود ( .)Turnbull 2003هدف این است که از طریق حلقة
کنترل کیفیت و تیم کاری یا با تسهیل مشارکت نیروی انسانی دروندادِ کارکنان ،باه منظاور
بهبود سازمان کاری و بهرهوری کلی ،به دست آید ( .)Wilkinson et al. 2013ایان دیادگاه،
که از مباحثِ سیستم کاریِ دارای عملکرد باال نشئت گرفته ،اغلب بر این مبنا استوار اسات
که هر آنچه برای سازمان خوب است برای کارکنان هم خوب و پسندیده است (

Addison

 .)2005در همین زمینه ،آوا می تواند به مثابة وسیله ای برای افزایش سود متقابل عمل کند و
افزایش رضایتمندی درازمدت را در شرکت فراهم آورد و به رفاه اقتصادی کارکنان دانشای
منجر شود (.)Kochan 1994
مفاهیم آوای کارکنان دانشي

آوای کارکنان دانشی میتواند میزان آزادی اعطاشده به کارکنان در محال کاار خاود باشاد؛
کارکنانی که میتوانند بر فعالیتهای کاری تأثیر بگذارند و در فرایند تصمیمگیاری شارکت
کنند ( .)Sablok 2014این تعریف شامل شارای کاار و فراینادهای کااری اسات (

Heller

1. Gruman
2. Saks
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 .)1998در واقع ،شرکتها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و توساعة مساتمر خاود ایان
فرصت را برای کارکنان فراهم میکنناد تا آنها ایادههاا و نظرهاا و اطالعاات خاود را در
فرایندهای مارتب با کار بیاان کنناد ( .)Moaşa 2011بنابراین ،اگر مدیران محیطی از اعتماد
و وفاداری را از طریق یکپارچگی رفتار ایجااد کنناد ،کارکناان رفتااری کاه سابب آسایب
رساندن به سازمان شود نشان نمیدهند و از طریق نظرات و ایدهها و افکار دربارة اینکه چه
چیزی برای سازمان مفید است راهحل ارائه مایدهناد ( .)Elsetouhi et al. 2018باه هماین
جهت ،با توجه به نظریة تبادل اجتماعی ،زمانی که کارکناان متوجاه مایشاوند باه نحاوی
اخالقی به آوای آنها پرداخته میشود ،در قبال سازمان مسئولیتپذیرتر مایشاوند و رفتاار
مثبت در سازمان نشان میدهند ( .)Wayne et al. 1997به این علت است که آوای کارکناان
دانشی برای عملکرد کلی سازمانها اهمیت دارد.
انواع آوای کارکنان دانشي

آوای کارکنان دانشی در شرکتها به اشکال مختلف قابل دساتیابی اسات (.)Sablok 2014
بنابراین ،برای حل این مسئله به دستورالعملهای مختلف نیاز است .چون در ماوارد بسایار
زیادی آوای کارکنان دانشی به منزلة منابع انسانی شرکت نادیده گرفته شاده اسات (

Syed

 .)2014یکی از راههایی که میتوان آوای کارکنان دانشی را در شرکت بیان کرد حضاور در
فعالیتهای گروهی و تیمهاست .آوای گروه و تیم اغلب باه منزلاة آوای جمعای یاا آوای
غیرمستقیم در نظر گرفته میشاود .زیارا شاخ

ثالاث نقاش نمایناده را ایفاا مایکناد و

نگرانیهای کارکنان را در زمیناة مادیریت اباراز مایکناد ( .)Marginson et al. 2010آوای
غیرمستقیم میتواند از طریق ترتیبات نمایندة قانونی یا شخ

ثالاث شارکتهاا رخ دهاد

( .)Benson 2000اما آوای مستقیم شامل یک ارتباط مستقیم و دوطرفه بین مدیران و نیروی
کار بدون شخ

ثالث است .همچنین ،آوای مستقیم میتواند از طریق جلساات توضایحی

تیم ،محافل باکیفیت ،و جلسات هماهنگ بین مدیران و کارکنان برگزار شاود (

Marginson

 .)et al. 2010در این زمینه میتوان گفت ابعاد غیرمستقیم نسبت به ابعاد مستقیم اثر کمتاری
دارند ( .)Lavelle et al. 2010در برخی موارد نیاز به استفاده از سبکهای سنتی آوا از جمله
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مراودة چهره به چهره یا مشاورت یاا روی آوردن باه رساانههاای اجتمااعی و اساتفاده از
تکنولوژی ارتباطات مدرن احسا

میشود ( .)Balnave et al. 2014آوای رسمی یعنای آوا

با استفاده از ساختارهای مدون ،مقررشده ،و منظم /ملمو

کاه اجارای ساازگار را ممکان

میسازد و اختیارات خودسارانة مادیران آوا را کااهش مایدهاد (.)Mowbray et al. 2015
موریسون اعالم کرد آوای رسمی به این دلیل که به منزلاة رفتااری خودسارانه و فرانقشای
تفهیم شده زیاد مورد توجه قرار نگرفته اسات ( .)Morrison 2011در صاورتی کاه دیادگاه
گالسر این است که سازوکارهای رسمی به اطالع رساانی باه سامت بااال کماک مایکناد
( .)Glauser 1984در آوای غیررسمی سازوکار صریحی برای آوا وجود ندارد و به ایدهها و
دغدغه هایی اشاره دارد که مستقیم و خارج از روند سازمان از طریق تعامالت تکموردی و
بدون برنامه بین مدیریت و کارکنان بیان شدهاند ( .)Mowbray et al. 2015مااریچینگتون و
ساتر یادآور شدند درحالیکه آوای غیررسمی ممکن است مطلبی را رسانده باشد ،تعامالت
غیررسمی که بین مدیران و کارکنان در سطح محال کاار [هساتند] معماوالً نادیاده گرفتاه
میشوند ( .)Marchington & Suter 2013مینز و پودساکوف چهاار ناوع مختلاف از آوا را
توسعه دادهاند؛ حمایتی که نقش پشتیبان را دارد ،سازنده که به دنبال تغییرات عدالتمحاور
و جامعهپسند است ،تدافعی که مخالف تغییرات در سیاست های کاری و رویاه هاا و غیاره
است حتی زمانی که تغییر الزم باشد و مخرب کاه باهشادت از سیاساتهاا و شایوههاا و
رویههای کاری انتقاد میکند ( .)Maynes & Podsakoff 2014در همین زمیناه ،پاژوهشهاا
نشان می دهد آوای کارکنان دانشی عامل اثرگذار در مدیریت و اولین پایشنیااز الزم بارای
پیشبرد اهداف مورد انتظاار اسات ( .)Figurska 2015همچناین ،طباق پاژوهش حساینی و
همکارانش ( )1399سازمانها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و توسعة مستمر خود باید
فرصت آوا را برای کارکناان فاراهم کننااد تاا ایادههاا و نظرهاا و اطالعاات خاود را در
فرایندهای مارتب با کار خاود بیاان کنناد.
آنچه از مرور پیشینة پژوهش برمیآید این است که پاژوهش جاامع و کامال در حاوزة
آوای کارکنان دانشی با توجه به اهمیت و ضرورت آن در شرکتهای دانشبنیاان در ایاران
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صورت نپذیرفته است .شاید یکی از ویژگیهای بارز این پژوهش ایان اسات کاه مادیران
برای موفقیت شرکتهای دانشبنیان خود از چه طریقی مایتوانناد آوای کارکناان دانشای
خود را به طور مؤثر بشنوند که منجر به کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد کلی آنهاا در
محی پویای رقابتی امروز شود .گرچه بروز آوای کارکنان دانشی منجر به نتای و پیامدهای
مختلف برای موفقیت شرکتهای دانشبنیان میشود ،در این پژوهش ،پژوهشاگران صارفاً
به دنبال این بودند که چگونه کارکنان دانشی آوای خود را بروز میدهند .به هماین جهات
پژوهشگران این پژوهش را به صورت کیفی در شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای
علم و فناوری دانشگاههای ایران انجام دادند تا نتای قابل استنادتر و تعمیمپاذیرتری بارای
شناسایی آوای کارکنان دانشی در این شرکتها استخراج کنند.
روششناسي
پژوهش حاضر بر اسا

هدف از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری دادهها از ناوع کیفای

است .با توجه به ماهیت مسئلة پژوهش ،پژوهشگران از پارادایم تفسیرگرا و منطق استقرایی
برای حل مسئلة پژوهش استفاده کردند .پژوهشگران به دنبال پاسا گاویی باه ایان ساؤال
بودند که الگوی آوای کارکنان دانشی شرکتهای داناشبنیاان حاوزة فنااوری و اطالعاات
مستقر در پارکهای علم و فناوری دانشگاههای ایران به چه صورت است.
در بخش اول این پژوهش ،از منابع کتابخانه ای ،متون مرتب با مفاهیم آوای کارکناان و
کارکنان دانشی استخراج شد .معیار انتخاب متون داشاتن واژة «آوای کارکناان» و «کارکناان
دانشی» و مشتقات آنها بود .در بخش دوم با  13نفر ،متشکل از مدیران و کارکناان دانشای
و متخصصان و کارشناسان کسابوکارهاای داناشبنیاان فنااوری اطالعاات ،زیرمجموعاة
پارکهای علم و فناوری دانشگاههای ایران (تهران ،یزد ،شیراز) ،که دارای مجوز از وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در حوزههای مختلف بودند ،در پاییز و زمستان  ،1398مصااحبه
شد .معیار انتخاب خبرگان ماورد مطالعاه داشاتن حاداقل ساه ساال ساابقة کاار مفیاد در
شرکتهای دانشبنیان با تعداد  50نفر نیروی کار بود که با موضوع آوای کارکناان آشانایی
نسبی ،جهت اصالو تغییرات ،داشته باشند .نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفات و
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تا زمانی ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری پژوهشگران رسید .مصاحبهها از طریاق مصااحبة
نیمهساختاریافته به صورت عمیق و تکنیک  5w1hباا هادف یاافتن پاسا ساؤاالتی چاون
«چطور؟»« ،چرا؟»« ،چه چیزی؟»« ،چه جایی؟»« ،چه کسی؟» ،و «چاه وقتای؟» انجاام شاد
(حسینی و همکاران  .)1399کدهای استخراجشده از مصاحبة  13به بعد باه حالات اشاباع
رسیدند و مصاحبه های بیشتر کد جدیدی به کدهای قبلی اضافه نکارد .ایان تعاداد نموناه
برای بخش مصاحبه کافی بودند .به منظور تجزیهوتحلیل دادهها ،سه مرحله کدگذاری اولیه
و محوری و انتخابی انجام شد .کدگذاری با استفاده از نرمافزار اطلس تی 1نسخة  8صورت
گرفت .برای تحقق روایی ابزار پژوهش اقدامات ذیل صورت گرفت:
تطبیق توسط مشارکت کنندگان :مشارکت کنندگان مرحلة کدگذاری محوری و انتخابی
را بازبینی و نظر خود را بیان کردند.
بررسی همکار :استادان مربوطه یافتهها و اظهارنظر دربارة مرحلة کدگذاری محاوری و
انتخابی را بررسی کردند.
مشارکتی بودن پژوهش :به طور همزمان از مشارکتکنندگان در تحلیل و تفسیر دادهها
کمک گرفته شد.
تحقق پایایی این پژوهش با رسیدن به مرحلة اشاباع نظاری تاا نموناة  13انجاام شاد.
ضریب پایایی بر اسا

توافق بین دو کدگذار برابر با  70درصاد باود .اساتراتژی پاژوهش

حاضر جهت حل بهتر مسئله نظریة دادهبنیاد میباشد .در رهیافت سیستماتیک مطاروشاده
در نظریة دادهبنیاد اشتراو

و کوربین پژوهشگر فرایند کدگذاری را تاا مرحلاة کدگاذاری

انتخابی انجام میدهد و طی فرایند گردآوری دادهها نظریهای را ارائه میدهد

( Glaser et al.

.)2013
تشريح فرايند تدوين الگوی آوای کارکنان دانشي

در طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی ،سه رویکرد اقتباسی و اقتباسیا طراحی و طراحای
وجود دارد .در این پژوهش از رویکرد طراحی استفاده شد .فرایند طراحی و تادوین مادل
1. Atlas.ti
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آوای کارکنان دانشی شرکتهای دانشبنیان حوزة فناوری و اطالعات و اعتبارسنجی آنهاا
چند مرحله را طی کرد:
برنامهريزی مقدماتي

در این گاام در زمیناة مباانی فلسافی ،ارزشهاا و پاارادایم حااکم ،اهاداف و راهبردهاای
سازمانی ،تعریف آوای کارکنان ،رویکردها ،کاربردها ،اجازای الگاو و همچناین ناوع آوای
کارکنان دانشی و معیارهای مورد نظر برای استخراج آنها و فرایندها و روش کار و اعضای
نمونه تصمیمگیری شد.
تدوين فهرست اولیة آوای کارکنان دانشي به کمک مصاحبههای فردی

در این مرحله پژوهشگر باه دنباال شناساایی مؤلفاههاای آوای کارکناان دانشای از طریاق
مصاحبههای فردی بود .پس از بررسی و مصااحبه باا گاروه خبرگاان باا اساتفاده از روش
تحلیل محتوا به شناسایی مؤلفههای آوای کارکناان دانشای اقادام و پایشناویس شامارة 1
فهرست کدهای اولیة آوای کارکنان دانشی تدوین شد .در پژوهش حاضر پژوهشگر پس از
 13مصاحبه به نقطة اشباع نظری رسید و توانست ادعا کند شرکتکننادگان در پاژوهش از
چه ویژگیهای جمعیتشناختیا جنسیت ،سن ،تحصیالت ،و ...ا برخوردارند .با توجه باه
اطالعات جمعیتشناختی مشخ

شد شرکتکنندگان از لحاظ جنسایت  38درصاد زن و

 62درصد مرد هستند و از لحاظ تحصیالت  15درصد مدرک دکتاری 54 ،درصاد مادرک
کارشناسیارشد ،و  8درصد مدرک کارشناسی دارند و  23درصد دانشجوی دکتری هستند.
در این پژوهش ،به طور خالصه ،مصاحبهها با طرو  6ساؤال درباارة «طراحای الگاوی
آوای کارکنان دانشی» صورت پذیرفت (مصاحبة باز) .همچنین ،سه مرحلة کدگذاری اولیاه
و محوری و انتخابی انجام شد .پرسش های مصااحبههاا عباارت بودناد از :آوای کارکناان
دانشی چه تعریفی دارد؟ چه عواملی منجر به بروز آوای کارکنان دانشی مایشاود؟ عوامال
علّی بروز آوای کارکنان دانشی کدام است؟ عوامل مداخلهگر باروز آوای کارکناان دانشای
چیست؟ پیامدهای ناشی از بروز آوای کارکناان چیسات؟ عوامال زمیناهای آوای کارکناان
دانشی کدام است؟ توضیح دهید.
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی

کد مصاحبهشونده

سن

جنسیت

تحصیالت

رشتة تحصیلی

سابقة اجرایی

A1

42

مرد

کارشناسیارشد

مدیریت

14

A2

34

زن

کارشناسیارشد

کارآفرینی

6

A3

30

زن

کارشناسیارشد

مهندسی صنایع

4

A4

33

زن

دانشجوی دکتری

مهندسی صنایع

5

A5

40

مرد

کارشناسیارشد

آمار

15

A6

32

مرد

کارشناسیارشد

مهندسی کامپیوتر

7

A7

37

زن

دکتری

فیزیک

3

A8

35

مرد

دانشجوی دکتری

مهندسی کامپیوتر

6

A9

36

مرد

کارشناسیارشد

مهندسی کامپیوتر

5

A10

40

زن

کارشناسیارشد

مهندسی کامپیوتر

9

A11

42

مرد

کارشناسی

مهندسی برق

14

A12

33

مرد

دانشجوی دکتری

مهندسی کامپیوتر

10

A13

29

مرد

دکتری

مهندسی اطالعات

8

در این بخش با استفاده از مصاحبة نظری با هدف طراحی الگوی آوای کارکنان دانشای
با  13نفر مصاحبه شد .پیش از آغاز تحلیل کیفی الزم است دادهها به صورتی باشند که کار
تحلیل بهسادگی انجام پذیرد .بدین منظور بررسی مصاحبهها در قالب جادولی انجاام شاد.
پس از گوش دادن به متن مصاحبهها و بررسی یادداشتها ،مفهوم کلی مصاحبهها به دست
آمد .نمونة شواهد گفتاری که کدهای اولیه از آن استخراج شاد در جادول  2آماده اسات.
سپس ،به هر یک از افراد کد  A1تا  A13اختصاص داده شد .همة مفاهیم پس از مطالعه و
پاالیش باه  26مؤلفاه و  213کاد تعادیل شادند (فهرسات شامارة  .)1در اداماه عباارات
مستخرجشده خالصه و ساده نویسی و جمالت تکراری حاذف شادند .باه ایان ترتیاب 8
مقوله 16 ،مفهوم ،و  50کد انتخابی نهایی باه دسات آماد .در نهایات ،مضاامین باا کماک
نرمافزار اطلس تی  8دستهبندی شدند که در جدول  3نمایش داده شده است.
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جدول  .2شواهد گفتاری حاصل از مصاحبهها جهت کدگذاری اولیه

شواهد گفتاری

کدهای اولیه

ردیف

تجربة کاری مدیر در شنیدن آوای کارکنان مؤثر اسات .ساعی کاردهام

تجربة کاری مدیریت

فضای کاری به صورت حمایتی باشد؛ به گونهای که افراد خود مشوق
1

انجام دادن کارشان باشند .از کارهایی که در ایان زمیناه انجاام دادهام
یک ساعت از روز 9 ،تا  10صبح ،افاراد آزادناد کاه باه گوناهای کاه

فضای حمایتی محی کار

دوست دارند استراحت کنند.

2

جهت شنیدن آوای کارکنان ،ماا هار هفتاه جلسااتی را در پایاان روز

جلسات منظم هفتگی

کاری پن شنبهها برگزار میکنایم .از افاراد خواساته شاده بارای حال

مسئولیتپذیری کارکنان

مشکالت راهکار داشته باشند .زیارا ارائاة راهکاار از ساوی کارکناان
باعث میشود خود را مسئول بدانند و اهداف فرد با اهداف مادیریت

جلسات دوستانه

و شرکت یکی شود.
شنیدن نظرات مختلف و تفکرات متفاوت باعث میشود شرکت بهتار
3

شناسایی فرصتهای محی

نقاط قوت و ضعف خود را بشناسد و منجار مایشاود فرصاتهاا را

کسبوکار

سریعتر از رقبا در محی کاری شناساایی کناد و هماین یاک مزیات

شناسایی نقاط قوت و ضعف

رقابتی برای شرکت است.

شرکت

مقايسه فهرست بهدستآمده با فهرستها و الگوهای آوای کارکنان دانشي

فهرست یا الگویی که به صورت همزمان آوای کارکنان دانشی را بررسی کند موجود نباود.
به همین جهت پژوهشگران در این پژوهش از الگوهای آوای کارکناان و کارکناان دانشای
استفاده کردند .کدهای اولیة آوای کارکنان دانشی ،که در مرحلة قبلی تدوین شاده باود ،باا
یافتههای پژوهشهای قبلی مقایسه و به شناساایی مؤلفاههاای جدیاد و افازودن آنهاا باه
فهرست اولیة آوای کارکنان دانشی اقدام شد .همانند فرایند انجامشده در بخش مصاحبههاا،
با تجزیهوتحلیل سطر به سطر این منابع ،با تحلیل محتوا ،کدهای موجود در آنها اساتخراج
و فهرست شمارة  2کدهای استخراجی تشکیل شد.
ارائة تعريف از مفاهیم آوای کارکنان دانشي و تدوين فهرست شمارة 3

در این مرحله ،پژوهشگران به بررسی آوای کارکنان دانشی تلفیقشدة فهرسات شامارة  1و
 2پرداختند .سپس ،پیش نویس شامارة  3فهرسات آوای کارکناان دانشای از طریاق تلفیاق
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یافتههای حاصل از مصاحبهها و سایر منابع تدوین شد .کدهای شناساییشده باا توجاه باه
قرابت مفهومی در قالب مفاهیم آوای کارکنان دانشی دستهبندی شدند.
ارزيابي و پااليش فهرست آوای کارکنان دانشي توسط گروه خبرگان

در مصاحبهها تالش شد به روش روایتی اطالعات مورد نیاز افراد به دست آیاد .در بخاش
استخراج مقولههای آوای کارکنان دانشی و پس از تبیین کامال موضاوع و اهاداف تحقیاق
اقدام به تشکیل گروه کانونی و شناسایی افراد مرتب شد .سپس ،مقولههای اولیه در اختیاار
این خبرگان قرار گرفت و عوامل تأثیرگذار بر این مقولهها نیز در اختیار آنها قرار داده شد
و نظر آنها مبنی بر کم یا زیاد کردن این مقولهها از آنهاا دریافات شاد .در نهایات ،مادل
آوای کارکنان دانشی در شارکتهاای داناشبنیاان مساتقر در پاارکهاای علام و فنااوری
دانشگاههای ایران ارائه شد.
يافتهها
روش پژوهش نظریة دادهبنیاد از نوع کیفی بود که به طور استقرایی یک سلسله رویاههاای
سیستماتیک را به کار میگیرد تا نظریهای را دربارة پدیدة مورد مطالعه ایجاد کند (

Cooney

 .)2011دلیل استفاده از این راهبرد دستیابی به توصیفی عمیق از نگرشها و ادراک خبرگان
دربااارة آوای کارکنااان دانشاای بااود .باار مبنااای طاارو نظاااممنااد نظری اة دادهبنیاااد ،ادراک
شرکتکنندگان دربارة فرایند ،محتوا ،راهبردها ،زمینه ،و پیامد یافتههای پژوهشای و روابا
بین آنها از طریق مصاحبة نیمهساختاریافته جستوجو شد .بارای تحلیال دادههاا از روش
کدگذاری اولیه (شناسایی  213کد و  26مقوله) و کدگاذاری محاوری (احصاای مقولاه و
شناسایی رابطة بین مقولهها و تعیین پدیدة محوری ،تشریح شرای علّی ،تعمایم راهبردهاا،
شرای مداخلهگر ،پیامدها ،نتای راهبردها) استفاده شد.
ـ شرایط علّی :این مؤلفه رویدادهایی را در بر میگیرد که به وقوع یا رشد و گساترش
پدیدهای میانجامد .شرای علّی یا آنچه گاهی شرای مقدم خوانده میشود در دادهها اغلب
با واژگانی چون «وقتی» و «درحالیکه» و «به علت» بیان میشوند.
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ـ مؤلفه اصلی در فرایند :مؤلفهای است که همواره در دادهها ظاهر مایشاود و دیگار
مؤلفههای اصلی به آن مرتب میشوند.
ـ شرایط زمینهای :مجموعهای از شرای اند که بر آوای کارکنان دانشی تأثیر میگذارند.
ـ شرایط مداخلهگر :عواملی که به مثابة تسهیلگر و کمککننده بر آوای کارکنان دانشی
تأثیر میگذارند.
ـ راهبردها :اقداماتی است که برای کنترل و ادارة پدیدة محوری انجام میگیارد کاه در
اینجا گامهای اساتخراجشاده و روابا باین آن هاسات .راهبردهاا نظریاة مبناایی و روش
نظریهپردازی با سوگیری کنش /کنش متقابل است .موضوع مطالعه چه فرد باشد چه گاروه
کنش /کنش متقابل در آن جریان دارد که هدف آن اداره کردن ،برخورد و به انجام رساندن،
و حساسیت نشان دادن به پدیده است.
با استنباط رابطة بین مؤلفهها و موارد مطروشده در بخش روش تحقیق ،مادل شاکل 1
ترسیم شد (.)Strauss & Corbin 2008
جدول  .3نتایج کدگذاری محوری

شرایط علّی
کدهای انتخابی

مفهوم محوری

مقوله

افزایش روحیة مبارزهطلبی در کارکنان برای دفاع از برنامهها و
اهداف سازمان
میل کارکنان برای فداکاری و ترجیح منافع سازمانی بر منافع شخصی

خیرخواهی

ازخودگذشتگی کارکنان در قبال سازمان

فداکاری

مسئولیتپذیری با هدف منافع دیگران
بیان نظرات بدون برنامه بین مدیر و کارکنان
بیان نارسایی در شیوههای انجام دادن کار

بیانات سازنده

صحبتهای صادقانه در رابطه با خسارت کاری
ویژگیهای جمعیتشناختی (سن ،جنس ،تجربه)
ویژگیهای شخصیتی (استقاللطلبی ،ریسکپذیری،
مسئولیتپذیری)
ویژگیهای رفتاری (سبک رهبری)

مؤلفههای فردی

شخصیتی
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مفهوم محوری

کدهای انتخابی

مقوله

ایدههایی برای جلوگیری از بروز بحران
ارائة راهکارهایی جدید برای حل مسائل سازمانی

مسئلهیابی

ارائة فرصت به همة کارکنان برای بیان نظرات
ارائة نظرات سازنده بدون تر

آیندهنگری

و توبی

ارائة روشهای تولید جدید

تغییر در فرایند تولید

مهندسی مجدد فرایندها
شرایط مداخلهگر

مفهوم محوری

کدهای انتخابی
اشتراکگذاری دانش و تجربههای کاری

مقوله

تسهیم دانش

مشارکت طوالنیمدت بین شرکت و تأمینکننده
متقاعد کردن کارکنان در رابطه با فواید تغییرات

آوای سازندگی

حمایت مدیریت از انتقادهای کارکنان

حمایتهای مدیریتی

حمایت از خالقیت و نوآوری
گوش دادن مؤثر به شکایت کارکنان دانشی
فشار برای افزایش دستمزد از سوی کارکنان دانشی

مؤلفههای چالشی

سیاستهای پاداش و تنبیه برای کارکنان دانشی

آوای چالشبرانگیز

توجه به دستمزد کارکنان دانشی
شرایط راهبردی
کدهای انتخابی

مفهوم محوری

مقوله

اصالو خطاها و اشتباهات و یادگیری از آنها
دادن بازخورد صحیح به کارکنان دانشی
ایجاد امتیازات ویژه برای کارکنان حامی سازمان

بازخورد سازنده
سیاستها و فرایندهای

بیان نظرات در رابطه با روشهای تولید و فناوریهای جدید

سازمان

نظرسنجی هفتگی و ماهیانة فعالیتها در رابطه با مسائل کاری
مشاوره و راهنمایی در زمینة کاری از سوی مدیریت
حلقههای کنترل کیفیت

مشاوره
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شرایط زمینهای
مفهوم محوری

کدهای انتخابی

مقوله

بیان نظرات در قالب قوانین و مقررات حاکم بر سازمان
مؤلفههای قانونی

بیان نظرات از طریق ساختارهای مدون
عدم و تعدد مقررات در سازمان
رقابت اقتصادی بین شرکتهای دانشبنیان

مؤلفههای اقتصادی

وضعیت بد اقتصادی (تحریم و تهدیدها)

مؤلفههای محیطی

انحصاری نبودن کاال
وضعیت بازار

وضعیت و موقعیت بازار کار
کیفیت محصوالت
پیامدها
کد انتخابی

مفهوم محوری

مقوله

افزایش کارایی و اثربخشی
باال رفتن رضایت و تعهد شغلی
جلوگیری از عدم تقارن اطالعات درون سازمان

بهرهوری و عملکرد باال

باال بردن استانداردهای کاری
تعامل بهتر با مشتریان
شناسایی فرصتهای محی کسبوکار
کشف ایده و مسیرهای جدید

توسعه و بهرهوری شرکت
دستیابی به مزیت رقابتی

شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت
از بین بردن تعارضات داخلی و رقابتهای مخرب

همگرایی و پیوستگی

ائتالف و وحدت برای تحقق برنامهها و اهداف

شرکت

پس از استخراج کدها توس نرمافزار اطلس تی در یک فرایند رفتوبرگشتی و تبادیل
کدها به عاملهای مفهومیتر در هر مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک عوامل کلیادی آوای
کارکنان دانشی به دست آمد .شکل  1الگوی مورد نظر توس مدل پارادایمی است .در ایان
بخش هدف اصلی طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی در قالب مدلی کاملتر و انتزاعیتار
ارائه میشود.
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شرايط مداخلهگر
آوای سازنده (تسهیم
دانش و حمایتهای
مدیریتی)
آوای چالشبرانگیز
(مؤلفههای چالشی)

شرايط علّي
فداکاری (خیرخواهی و
بیانات سازنده)
شخصیتی (مؤلفههای
فردی)
آیندهنگری (مسئلهیابی
و تغییر در فرایند تولید)

آوای کارکنان
دانشي

راهبردها
سیاستها و
فرایندهای سازمان
(بازخورد سازنده و
مشاوره)

پیامدها
توسعه و بهرهبرداری
شرکت (بهرهوری و عملکرد
باال ،دستیابی به مزیت
رقابتی ،همگرایی و
پیوستگی سازمانی)

شرايط زمینهای
مؤلفههای محیطی
(مؤلفههای قانونی،
مؤلفههای اقتصادی،
وضعیت بازار)
شکل  .1مدل پارادایمی آوای کارکنان دانشی

بعد از طراحی مدل پارادایمی آوای کارکنان دانشی میتوان گفت اولاین گاام مادل بارای
بروز آوای کارکنان دانشی در شرکتهای دانشبنیاان حاوزة فنااوری اطالعاات و ارتباطاات
شرای علّی ،شامل فداکاری و مقولة شخصیتی و آیندهنگری ،است .ایان مرحلاه را مایتاوان
مرحلة آمادگی یا پیشاجرا دانست .در این مرحله ساازمان باه صاورت مشاخ

وارد باروز

آوای کارکنان نمیشود .اما اقدام به فراهم آوردن زمینههایی برای آن میکند .این مرحله شاامل
عواملی است که به بروز آوای کارکنان دانشی منجر میشود .گام بعدی بروز آوای کارکنان باه
منزلة پدیده محوری است .بخش دیگر مدل پارادایمی شامل راهبردهایی است که بایاد انجاام
شود تا آوای کارکنان دانشی در شرکت محقق شود .شرای زمینهای در ایان مادل الزم اسات
وجود داشته باشد تا بتوان اقدامات و راهبردهای مناسب را انجام داد .همچناین ،عامال دیگار
شرای مداخلهگر است که شامل مفهومهایی است که در راه انجام دادن راهبردها باعث کام و
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زیاد شدن بروز آوا میشود .در نهایت ،پیامدها در مدل پاارادایمی نتاای باروز آوای کارکناان
دانشی شرکت را نشان میدهد؛ در سه مقولة بهارهوری و عملکارد بااال ،دساتیابی باه مزیات
رقابتی ،همگرایی و پیوستگی شرکت در قالب توسعه و بهرهبرداری.
نتیجه
از حیث اهمیت پژوهش باید گفت مطالعة صورتگرفته اولین پژوهشی است که در ایاران
به بررسی آوای کارکنان دانشی در شرکتهای داناشبنیاان مساتقر در پاارکهاای علام و
فناوری دانشگاههای ایران پرداخته است .نتای این پژوهش از چند نظر اهمیت دارد .یکای
اینکه دیگر پژوهشگران با مفاهیم کارکنان دانشی و آوای کارکنان آشانا مایشاوند و اینکاه
چگونه گروهها و افراد در شرکتهای دانشبنیان اطالعات خود را به اشتراک مایگذارناد.
همچنین مدلی برای شارکتهاای داناشبنیاان ترسایم شاد کاه مایتاوان از نتاای آن در
پژوهشهای دیگر به صورت کمّی استفاده کرد و در نهایت به یاک درک مشاترک از آوای
کارکنان دانشی منجر مایشاود .پاس از طراحای مادل ،ضامن ارائاة مادل باه تعادادی از
مصاحبهشوندگان ،از آنان درخواست شد نظرات خود را در ارتبااط باا مادل طراحایشاده
مطرو کنند تا در صورت نیاز اصالحات الزم در مدل اعمال شاود .یافتاههاای پاژوهش را
استادان مدیریت منابع انساانی ارزیاابی و پااالیش و تأییاد کردناد .در نهایات ،بار اساا
نظرخواهیهای صورتپذیرفته اعتبار مدل تأیید شد.
با توجه به مطالعات کتابخانهای ،میتوان گفت در پژوهشهای رفتار سازمانی به واسطة
اینکه چالشهای مطروشده به سبب رقابت جهانی و محی های سازمانی بهسرعت در حال
تغییرند آوای کارکنان موضوعی حیاتی است .همچناین ،در مادیریت مناابع انساانی ،آوای
کارکنان در مورد مفهوم مشارکت کارکنان در فرایند تصمیمگیری و بهبود نتاای کارکناان و
نتای سازمانی ،مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،متمرکز میشاود
 .)2014بر اسا

( Pohler & Luchak

مدل پارادایمی میتوان گفت فاداکاری (خیرخاواهی و بیاناات ساازنده)،

مقولة شخصیتی (مؤلفههای فردی) ،و آیندهنگری (مسائلهیاابی و تغییار در فرایناد تولیاد)
شرای علّی را برای آوای کارکنان دانشی فراهم میآورند .میتوان گفت سازمانهاا ،بادون
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تمایل داوطلبانة افراد به همکاری ،قادر به توسعة اثربخشی خارد جمعای خاود نیساتند .در
همکاری داوطلبانه افراد کوشش و انرژی و بصیرت خود را بارای شاکوفایی توانااییهاای
خود به نفع سازمان صرف میکنند .در این حالات معماوالً افاراد از مناافع شخصای خاود
میگذرند و مسئولیتپذیری با هدف تأمین مناافع دیگاران را در اولویات قارار مایدهناد.
تقویت فرهنگ وفاداری و اطاعت و مشارکت وظیفاهای و مشاارکت اجتمااعی مایتوانناد
دوستی و اعتماد و هویتبخشی را میاان کارکناان ایجااد کنناد .همچناین ،بارای برقاراری
وفاداری بین کارکنان ،مدیران باید از طریق ایجاد جوّ مناسب در ساازمان میال کارکناان را
برای فداکاری و ترجیح منافع سازمانی بار مناافع شخصای و حمایات و دفااع از ساازمان
افزایش دهند .به این منظور کارکنان و همکاران باید بکوشند در روابا و ماراودات خاود
مهارتهای هوش عاطفی را یاد بگیرند و آن را ارتقا دهند .با توجاه باه اینکاه مؤلفاههاای
فردی دربرگیرندة ویژگیهای جمعیتشاناختی و ویژگایهاای شخصایتی و ویژگایهاای
رفتاری است میتوان گفت با استفاده از سبک صحیح مدیریت به صورت مشروط و ایجااد
محی کارآمد آوای کارکنان دانشی میتواند به طور گسترده در شرکتهای دانشبنیان ارتقا
یابد و کیفیت عملکرد شرکت بهباود پیادا کناد ( .)Davis & Rothstein 2006همچناین ،باا
توجه به نظریة فعال ساازی صافات ،مطالعاات نشاان دادهاناد تفااوتهاای فاردی ،مانناد
شخصیت ،در برخی موقعیتها برجسته و در دیگر موقعیاتهاا برجساته نیساتند (

& Tett

)Burnett 2003؛ درحالیکه در برخی پژوهشها شخصیت نیز متغیر کنترل برای آوا در نظار
گرفته میشود ( .)Chen et al. 2018در رابطه با مقولة آیندهنگری در سازمان میتوان گفات
آوای کارکنان دانشی تبادل اختیاری دیدگاهها و نظرات دربارة مسائل کاری در نظار گرفتاه
میشود کاه هادف آن بهباود عملکرد سازمانی است .این رفتار میتواند شامل بحث دربارة
مشکالت با سرپرست ،ارائة راهحلهای مسئله به بخش مناابع انساانی ،بیاان ایدههاا بارای
تغییر سیاستهای محی کار ،یا مشاوره با یک متخص

ساازمانی باشاد .همچناین ،آوای

کارکنان دانشی از رفتارهای پیشگیرانه ،مانند رفتار آگاهانه یاا خباری ،متماایز اسات .زیارا
هدف خبر به جای اینکه سازنده باشد ممانعت از ادامة شیوة در دسات اقادام اسات .آوای
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سازمانی از مخالفت سازمانی 1نیز متفاوت است .زیارا مخالفات ساازمانی شاامل گازارش
مشکالت مربوط به وظیفهشناسی یا اخالقی در بخشهای مربوطاه اسات .در مقابال ،آوای
کارکنان دانشی نظراتی را دربارة چگونگی بهبود فرایند کاری فعلی بیان میکند؛ هرچند اگر
کارکنان ایده یا اطالعات مهمی برای به اشتراک گذاشتن با دیگاران داشاته باشاند ،ممکان
است آن را به دلیل عدم درک فرهنگ دیگران و اولویتها و نظرات مارتب باا فراینادهای
تغییر محور خطرناک و استر زا قلمداد کنند.
مؤلفههای محیطی ،شامل مؤلفههای قانونی و اقتصادی و وضعیت باازار ،شارای زمیناه
معرفی شدهاند .شرای محیطی و سرپرستی باز ،هر دو ،میتوانند باه شانیدن آوای کارکناان
دانشی منجر شوند .سرپرستی باز یک متغیر پایدار است؛ درحالیکاه شارای محیطای یاک
متغیر ناپایدار است و میتواند از یک طیف از کم تا زیااد متغیار باشاد (

Van Kleef et al.

 .)2010هر دو ممکن است با محتوای پیام ارتباط برقرار کنند و این روابا را در وضاعیت
خاص رفتار آوا تغییر دهند ( .)Köllner et al. 2019به همین جهت ،در محی های بهسرعت
در حال تغییر ،فشار رقابتی سازمانها را مجبور مایکناد کارکناان را تشاویق کنناد کاه باه
صورت داوطلبانه مایل به کار اضافی باشند و رفتارهای پیشگیرانه ،ماثالً آوا و خالقیات ،را
نمایش دهند .پس میتوان اظهار کرد اگر مدیران به دنبال پذیرش تغییرات جدیاد و تولیاد
ایدههای نو و بهاشتراکگذاری آنها توس کارکنان هستند باید به مؤلفههای اقتصاادی ماد
نظر کارکنان دانشی در شرکت اهمیت دهند .همچنین مدیران شرکتهای دانشبنیان اعاالم
کردهاند هر قدر تعداد قوانین در شرکتها کمتر باشاد روابا باین سرپرسات و زیردسات
تسهیل میشود و بروز آوا به شکلی مؤثرتر انجام میگیرد.
آوای سازنده (تسهیم دانش و حمایتهای مدیریتی) و آوای چالشبرانگیز (مؤلفاههاای
چالشی) به منزلة شرای مداخلهگر عمل میکنند .در کل محتوای آوای کارکنان ایان اسات
که کارکنان چگونه میتوانند صرفنظر از کانالی که از طریق آن عمل میکنندا چه از طریق
اعالم برنامه ها باشد چه کار تیمی چه مذاکرة جمعی ا دربارة فعالیت های کاری اشتراک نظر
1. organizational opposition
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داشته باشند و در سازمانهایی که در آن کار میکنند تصمیمگیری کنند .میتوان گفت بیاان
یا بهاشتراکگذاری اطالعات و ایدهها و نگرانیها با هدف توسعة سازمان صورت میگیارد.
به طور قابل توجهی ،پژوهشگران تأیید کردناد کاه مادیران بایاد بارای کارکناان از لحااظ
اخالقی یکپارچگی و عزتنفس باالیی داشته باشند تا رواب مبادلهای مانند اشتراکگاذاری
آواها و بیان افکار و نظرات خود را با کیفیت مطلوب به صورت گفتگو یاا ساخنرانی بیاان
کنند .در این زمینه پیشنهاد میشود اگر مدیران میخواهند کارکنانشان تغییارات جدیادی را
ارائه دهند و ایدههای نو ایجاد کنند و آنها را به اشاتراک بگذارناد ،بایاد وضاعیت امنیات
روانی در شرکت را بهبود ببخشند و فرهنگ اخالقی را تقویت کنند .ایمنای روانای ممکان
است تعهد عاطفی و انگیزة درونی را ارتقا بخشد و این حالت افراد را ترغیب مایکناد تاا
داوطلبانه ایدههای خود را به اشاتراک بگذارناد و باا انگیازة درونای در آوا درگیار شاوند.
همچنین ،اگر کارکنان درک کنند که با آنها اخالقی رفتار میشود ،با نشان دادن آوای خاود
و به اشتراک گذاشتن افکار و ایدههای خود با همکااران خاود و مدیرانشاان باه بهارهوری
سازمان کمک میکنند.
در رابطه با حمایتهای مدیریتی به نظر می رسد استفاده از آوا در اکثر سازمانها فراگیر
شده است و به نوعی مدیریت آن را به رسمیت میشناسد؛ باه ایان دلیال کاه کارکناان در
سازمانی که از آوا حمایت میکند دیدگاه مثبتتری دارند و مدیران از پتانسایل کاناالهاای
آوا به منزلة مزیت رقابتی خود میتوانند استفاده کنند .بهویژه در اکثر مطالعاات انجاامشاده
بعد از ون داین 1و همکارانش( )1994توجه بر جنبههای انگیزشی و حمایتی آوای سازمانی
و گفتمان مربوط به توسعة فرایندهای کاری موجود یا رویههای حمایاتکنناده از ساازمان
متمرکز بوده است .بنابراین تصمیمگیری مشارکتی همچون ابزار حمایتی قاوی بارای اباراز
دیدگاه های کارکنان به کار می رود و باعث تسهیل تأثیرگذاری اعتماد باه مادیران بار آوای
کارکنان میشود .به همین جهت به مدیران شرکتهاای داناشبنیاان پیشانهاد مایشاود در
شرکت خود نقش مربیگری را داشته باشند تا رواب بین اعضا تسهیل شود.
1. Van Dyne
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به طور کلی راهبردها را میتوان در قالب سیاستها و فرایندهای سازمان (بازخوردهای
سازنده و مشاوره) دستهبندی کرد .آوای کارکنان ،برخالف سکوت ساازمانی ،باعاث اباراز
نارضایتی های کارکنان از وضعیت موجاود ،جهات اصاالو خطاهاا و اشاتباهات و بهباود
فرایندها و ارائة راهکارهای جدید برای حل مسائل سازمانی ،میشاود .ضامن اینکاه آوای
کارکنان دانشی می تواند باعث شناخته شدن برخی از شایستگی های کارکناان شاود .نتاای
نشان میدهد سازمان ها با استفاده از سیستم یکپارچة ارائاة باازخورد نظارات کارکناان باه
عدالت مراوده ای در شرکت کمک میکنناد .همچناین باا رعایات عادم تبعای

در ارائاة

خدمات کاری و رفاهی به کارکنان عدالت توزیعی را فراهم میسازند.
در نهایت آوای کارکنان دانشی در شرکتهای دانشبنیان پیامدهایی همچاون دساتیابی
به مزیت رقابتی ،همگرایی و پیوستگی سازمانی و بهرهوری و عملکرد باال ،تعامال بهتار باا
مشتریان ،از بین رفتن تعارضات داخلی و رقابتهای مخرب را در پی دارد .باه طاور کلای
نتای پژوهشها نشان میدهد مدیران با بهبودبخشی محی کار از طریق هویاتبخشای باه
کارکنان از قلدری در محل کار جلوگیری میکنند و به تشویق آوای کارکناان بارای بهباود
سازمانها میپردازند ( .)Islam et al. 2019همچنین در مطالعات قبلی دربارة آوای کارکناان
اعالم شده رواب سرپرست و زیردست با توجه به کیفیات روابا سرپرسات و زیردساتان
یک محی مهم و مؤثر بر آوای کارکنان دانشی است .بنابراین ،رواب سرپرست و زیردست
نقش مهمی در محی کار کارکنان ایفا میکند و احساسات کارکناان از تعهادات متقابال را
تحت تأثیر قرار میدهد که ممکن است به رفتاار آوایای کارکناان منجار شاود .در نهایات
مدیران شرکتهای دانشی باید تالش کنند خواستههای فردی کارکنان را بارای اساتقالل و
انعطافپذیری با نیاز سازمان برای حفظ کنترل و کارایی مد نظر قرار دهند.
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