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  نرگس :نام                                     آزادي سرخوندي: دانشجو خانوادگی نام

   سازمانی با میانجی سرمایه فکري بر تسهیم دانشسازي نقش مدیریت استعداد و یادگیري  مدل :نامهپایان عنوان

  دکتر عادل زاهد بابالن، دکتر مهدي معینی کیا :راهنما اساتید 

  دکتر علی خالق خواهر: مشاو استاد 

               آموزش و بهسازي منابع انسانی :رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

     اردبیلی محقق :دانشگاه

  147 ات:صفح تعداد                   5/4/95 دفاع: تاریخ                      و روانشناسی علوم تربیتی:دانشکده 

  :چکیده   

سازي نقش مدیریت استعداد و یادگیري سازمانی با میانجی سـرمایه فکـري بـر تسـهیم      هدف از این پژوهش، مدل    

بـود.   95-94نفر از کارکنان شرکت توزیع برق استان اردبیل در سـال   700نش بود. جامعه آماري پژوهش، شامل دا

بـا اسـتفاده از جـدول تعیـین حجـم      ساده نفر از کارکنان زن و مرد به شیوه تصادفی  250از میان این جامعه، تعداد 

آوري  . جهـت جمـع  بودش، توصیفی از نوع کاربردي روش پژوه نمونه کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 یـادگیري سـازمانی نیفـه    ، )1998( نتیسسرمایه فکري ب ،)2001(هاي تسهیم دانش دیکسون  ها از پرسشنامه داده

از ضـریب پایـایی هـر یـک      استفاده شـد. ) 1391(و پرسشنامه مدیریت استعداد صیادي، محمدي، نیکپور  )2001(

ها با استفاده از روشهاي آمار توصیفی (میـانگین،   دادهبدست آمد.  84/0، 93/0، 88/0، 91/0ها به ترتیب  پرسشنامه

اي و رگرسـیون چنـد    تـک نمونـه   tهاي آمار استنباطی (ضریب همبسـتگی پیرسـون، آزمـون     و انحراف معیار) و روش

خروجـی نـرم    ازدست آمده ج بهمتغیره به روش ورود و مدل معادالت ساختاري) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتای

) اثـر علـی   p>05/0افزار لیزرل حاکی از برازش عالی مدل بود. و نتایج بیانگر این بود که مدیریت استعداد در سطح (

) اثـر علـی مسـتقیم  و    p>05/0مستقیم و غیر مستقیم بر تسهیم دانش دارد. همچنین یادگیري سازمانی در سطح (

  رد.غیر مستقیم بر تسهیم دانش دا

  

  مدیریت استعداد، یادگیري سازمانی، سرمایه فکري، تسهیم دانش.: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

ا صورت گرفته اي درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه م هاي گسترده چند سال گذشته بحثطی 

هـا بـه    است. مدیریت دانش و مفاهیم استراتژیک مرتبط آن به عنوان اجزاء مهم و ضروري بـراي سـازمان  

). مدیریت دانش به عنوان فرایند 1392تهرانی، لی، (قلیچ شوند منظور بقاء و حفظ توان رقابتی ترویج می

تـر کارهـا،   مند براي کسب، ساختاردهی و توزیع دانش بـه منظـور انجـام سـریع    بکارگیري رویکردي نظام

شود. یکی از عوامل کلیدي و مهـم در  ها تعریف میها و کاهش دوباره کارياستفاده مجدد از بهترین رویه

باشد. توانایی در این امر، اهمیتی حیـاتی در رشـد و   ل و اشتراك دانش میمدیریت دانش، توانایی در انتقا

). تمرکز اصلی در تسـهیم دانـش بـر    2013، 1لی، محبی زاده، قلیچ هاي امروزي دارد ( هاديبقاي سازمان

هـا  هکنند و آن را با سایر افراد و گروافراد است، زیرا این افراد هستند که دانش را مدون و قابل ارتباط می

گذارند، وجود کارکنانی که تمایل به تسهیم دانش و تجربه دارنـد موجـب خواهـد شـد تـا      به اشتراك می

) در 2012(3). شـومی 2007، 2فرایند تسهیم به طور خودکار آغـاز شـده و گسـترش پیـدا کنـد (هولـت      

قـابتی و  کند که به اشتراك گذاشتن دانش منبع مهمی در به دست آوردن مزیـت ر  پژوهش خود بیان می

ها در حال گذر از اقتصـاد صـنعتی و ورود بـه اقتصـاد دانـش      افزایش کیفیت خدمات است. امروزه شرکت

ترین عامل ایجاد ثـروت در آن تولیـد دانـش و     بنیان هستند. اقتصاد دانش بنیان، اقتصادي است که اصلی

فیزیکـی بـراي بسـیاري از     هفکـري و نـه سـرمای    باشد. در چنین اقتصادي، سرمایه استفاده بهینه از آن می

اي  ). سـرمایه فکـري، نتیجـه اثـرات شـبکه     1390نیا،  شود (لطفی ترین دارایی محسوب می ها مهم شرکت

هاي ناملموسی است که بـه   استفاده از انواع منابع سازمانی، انسانی و فکري بوده و نماینده مجموعه دارایی

رود (چوپـانی، خلیلـی،    ها به شـمار مـی   ارزش شرکتاند و بخش مهمی از  هاي دانش معروف عنوان دارایی

شود  هاي غیرمالی یک سازمان تعریف می ي دارایی ). سرمایه فکري به عنوان همه1391زاده،  قاسمی، غالم
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). همچنین، یکی از عـواملی کـه سـبب حفـظ     2014، 1شود (برزکالن، زلگالو که در ترازنامه منعکس نمی

شـود، یـادگیري سـازمانی اسـت.      هاي دانش بنیـان مـی   انی در شرکتمزیت رقابتی و رشد و توسعه سازم

) معتقد است یادگیري سازمانی جو مثبتی را براي بهبود و پیشرفت فرایندهاي مـدیریت  2011( 2ماسون

بـه    کند و یادگیري سازمانی از عوامل کلیدي و موفقیت مدیریت دانش است. دانش در سازمان ایجاد می

دهد و  ازمانی توانایی یک سازمان را در اکتساب و توسعه دانش جدید افزایش میعبارت دیگر یادگیري س

مدیریت دانش بر چگونگی سازماندهی و استفاده از آن دانش در جهت بهبود عملکرد تمرکز دارد (قالوند، 

). باید خاطر نشان ساخت که با ظهور اقتصاد دانش محور، منابع انسانی به عنوان عنصـري  1393بزرگی، 

رقابتی و راهبردي در حفظ و بقاء سازمان و افزایش بهروري آن مطرح گردیده است. تقاضاي رو به افزایش 

کارفرمایان براي جذب نیروهاي ماهر از سویی و تمایل کارکنان توانمند براي تصاحب و در اختیار گـرفتن  

استعدادها، با یکـدیگر بـه    ها براي جذب بهترین مشاغل با ارزش از سویی دیگر باعث شده است تا سازمان

هاي خـود را   هاي موفق در پی آن هستند که راهبرد، خط مشی و رویه نبرد بپردازند. در این نبرد، سازمان

اي بهبود بخشند که بتوانند استعدادهایی را که براي تدوام حیات اقتصادي ضروري اسـت، جـذب    به گونه

اري است که سازمان را در جهت دستیابی به ایـن مهـم   کنند و توسعه دهند. راهبرد مدیریت استعداد، ابز

هاي کارکنان با اسـتعداد شناسـایی و از آن    کند و در صدد ایجاد شرایطی است که در آن مهارت یاري می

  ).1390هاي مناسب استفاده شود (عسکري باجگرانی، شائمی، عالمه،  در حوزه
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  مسئلهبیان  - 2- 1

محـور، دانـش از عوامـل     هاي تولید جاي سازمان محور به هاي دانش ر سازمانامروزه با تاکید فزاینده ب

ها به  آید. برخورداري از دانش و اطالعات روزآمد براي ادامه حیات سازمان ها به حساب می مهم در سازمان

اتخـاذ  ها باید با تکیه بر دانـایی برتـر،    یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. بنابراین مدیریت سازمان

). بر 2005، 1هاي مهم و بهبود عملکرد مبتنی بر دانش را پیدا کنند (آذري تر در موضوع تصمیمات معقول

آوري پیشرفته بوده و نیازمند تسخیر، مدیریت و  هاي امروزي داراي فن هاي گذشته سازمان خالف سازمان

گیري تغییرات  فیت ارائه خدمات و پیبرداري از دانش و اطالعات به منظور بهبود کارایی، مدیریت، کی بهره

ها به موضوع مدیریت دانش  ترین عللی که موجب شده تا سازمان پایان ناپذیر هستند. در این راستا، از مهم

وري و سوددهی، تقویت همکاري، رشد  تمایل نشان دهند آن است که مدیریت دانش موجب افزایش بهره

شود و در نهایت توان سازمان را براي مقابله  بین کارکنان میخالقیت و نوآوري، تسهیل اشتراك اطالعات 

هـا در   ). مدیریت دانش فرایندي است کـه بـه سـازمان   2010، 2دهد (افخمی با پدیده تورم را افزایش می

هایی که بخشی از سـابقه سـازمان    شناسایی، انتخاب، سازماندهی،  انتشار و انتقال اطالعات مهم و مهارت

). به 2010، 3رساند (حسن بیگی ه طریق ساختار نیافته در سازمان وجود دارند، یاري میهستند و عموما ب

نظران، یکی از اهداف اصلی مدیران در استفاده از مدیریت دانش، بهبود تسهیم دانـش بـین    عقیده صاحب

بـین اعضـاي   باشد. تسهیم دانش موثر  افراد سازمان و نیز بین افراد و سازمان براي ایجاد مزیت رقابتی می

هاي کاري شده و سازمان را  هاي تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روش سازمان منجر به کاهش هزینه

) معتقد اسـت کـه بـا توجـه بـه پویـایی       2012( 5). گیل2003، 4نماید (وون قادر به حل مسائل خود می

بین اعضا است. تسهیم دانش نو وتسهیم آن   مان، دستیابی به اهداف در گرو دستیابی به دانشمحیط ساز

، 6شود موفقیت مدیریت دانش به تسهیم دانـش بسـتگی دارد (رنـزل    اي اهمیت دارد که گفته می به اندازه

ترین مانع اجراي اثربخش مـدیریت دانـش در سـازمان، فقـدان      ). از سوي دیگر باید گفت که مهم2008

باشـد (پـائولین،    در میـان اعضـا مـی    شـمار مـدیریت دانـش    فرهنگ تسهیم دانش و عدم درك مزایاي بی
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ترین ابزاري است که از طریق آن  ). تسهیم دانش به منزله یک فعایت دانش محور، اساسی2002، 1ماسون

گیري، نوآوري دانش و نهایتا در  توانند دانش خود را به صورت دو جانبه مبادله کنند و در بکار کارکنان می

گوییم فـردي   وقتی می) 2001(). به زعم مکدورث 2012، 2دینیمزیت رقابتی سازمانی سهیم شوند (عاب

کند، به این معنا است که آن فرد دیگران را با استفاده از دانـش، بیـنش و افکـار     دانش خود را تسهیم می

تـوان گفـت دانـش فـردي بـه دانـش        کند. بنابراین مـی  ها راهنمایی می خود در جهت تقویت موقعیت آن

، مگر با سایر اعضاي سازمان به اشتراك گذاشته شود (به نقل از صالحی، دانـایی  شود سازمانی تبدیل نمی

ها به دانش موجود در سـازمان و بکـارگیري    ). در اقتصاد دانش محور، مرگ و زندگی سازمان1394فرد، 

شتر ها مستلزم توجه بی ها براي استمرار و استقرار خود با چالش مناسب آن بستگی دارد. از این رو سازمان

هاي درونی سازمان است، این کار از طریق مبانی دانـش سـازمانی و    ها و توانایی به توسعه و تقویت مهارت

ها براي رسیدن به عملکرد بهتـر در دنیـاي کسـب و کـار      ها از آن شود که سازمان سرمایه فکري انجام می

ي انجـام شـده محمـودي    هـا  ). طبـق پـژوهش  2013، 3کنند (محمود آبادي، رضایی، گرگانی استفاده می

داري میـان تسـهیم    ) رابطـه معنـی  1394) پژوهان (1393) نیکوکار، عسگري، غالمی، رحیمی (1391(

دانش و سرمایه فکري وجود دارد. بنابراین، به دلیل ناتوانی در تسهیم دانـش و سـرمایه فکـري، سـازمان     

ت تسهیم دانـش بـه دسـت آورنـد،     توانستند از طریق فعالی مقادیر زیادي هزینه براي کسب دانش که می

دهـد ضـعف در    ها نشان مـی  ). بررسی1388شوند (خاکپور، پرداختچی، قهرمانی، ابوالقاسمی،  متحمل می

 70وگـاه   50مدیریت منابع دانشی کارکنان و ضعف در استفاده از سرمایه فکري منجر به از دست دادن 

شود (همـان). سـازمانی کـه قـادر بـه افـزایش        ها می ها و شرکت درصد پتانسیل حقیقی ارزش در سازمان

رغم اهمیت فزاینده سرمایه فکري به عنـوان منبـع    سرمایه فکري خود نباشد قادر به بقا نیست لیکن علی

ها درك محدودي از آن وجود دارد. این درحـالی اسـت کـه انـدازه گیـري و       حیاتی برتري رقابتی سازمان

ا اجازه خلق، پرورش، کنترل یک منبع مستحکم مزیت رقابتی ه مدیریت سرمایه فکري به مدیران سازمان

). سرمایه فکـري  1385دهد چیزي که به سادگی به تصرف رقبا در نخواهد آمد (قلیچ لی، مشبکی،  را می

هـاي آینـده،    هاي کسب درآمد اي از فنون براي پرداختن به توانایی به عنوان یک زبان و به عنوان مجموعه

                                                
1 - Pauleen& Mason 
2 - Abedini 
3  -  Mahmoodabadi&Rezaee&Gorgani firoozjah 
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اي از دانـش، اطالعـات،    ت از معناي مرسوم مدیریت است. سرمایه فکـري مجموعـه  متضمن معنایی متفاو

تواند براي ایجاد ثروت به کار گرفته شود  هاي فکري، تجربه، رقابت و یادگیري سازمانی است که می دارایی

مستمر  گیرد و باعث منفعت رقابت هاي آن را براي ایجاد ارزش افزوده در بر می و دانش سازمانی و توانایی

ها در اجراي  شودکه آن ) در پژوهشی نشان داد یادگیري سازمانی سبب می2011(1 شود (همان). پرز می

هـا   تر عمل کنند و در نهایـت پـژوهش آن   فرایندهاي مدیریت دانش همچون (تولید و انتقال دانش) موفق

ري وجـود دارد. بـا توسـعه    نشان داد که میان فرایندهاي مدیریت دانش و یادگیري سازمانی رابطه معنادا

اند، و محیط کسب و  هاي اقتصادي گسترش یافته هاي کسب و کار بنگاه دانش و فناوري و گسترش حیطه

اند که بقا را  کار به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل گردیده است و الگوهاي ذهنی جدیدي ظاهر شده

یطی طبیعی است که الگوهـاي ذهنـی رقـابتی    ها مشکل ساخته است. در چنین مح براي بسیاري از بنگاه

است.   تغییر شکل دهند. بزرگترین امتیاز رقابتی در الگوهاي ذهنی جدید کسب و کار، یادگیري بیان شده

تر هسـتند کـه زودتـر،     هایی موفق از این رو مرکزیت الگوي ذهنی جدید، یادگیري است. بنابراین، سازمان

د. درست به همین دلیل است که مفهوم سـازمان یادگیرنـده و یـادگیري    تر و بهتر از رقبا یاد بگیرن سریع

هاي دانش بنیان، منـابع   هاي نوآورانه شرکت سازمانی مطرح شده است. از جمله عوامل کلیدي در فعالیت

باشـد   انسانی، صالحیت و شایستگی اعضا، انتقال دانش به درون سازمان و یادگیري مستمر سـازمانی مـی  

ها باید با یادگیري و کسب دانش جدید از محیط  به همین علت سازمان ).2013، 2پائولو (پترو، دسک آل

) یـادگیري  1997). آرگریس (2010، 3در پی تضمین مزیت رقابتی محصوالت جدیدشان باشند (وینکلن

نقل از  بهداند ( ها می سازمانی را در گرو به اشتراك گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان افراد و تیم

) فرحـزادي، گرمابـدري   1393هاي انجام شده عالمه، سلطانی، نریمـانی (  طبق پژوهش ).1393هرندي، 

) مدیریت استعداد از دیگر عواملی است که رابطه معناداري با تسهیم دانش دارد. مدیریت استعداد 1394(

ویـل،   جهان است (مکـث ترین موضوعات مدیریت منابع انسانی در سطح  ترین و حتی ضروري یکی از مهم

شـوند و مشـخص شـده اسـت کـه       ها محسوب می ). امروزه منابع انسانی سرمایه سازمان2008، 4لین مک

                                                
1 - Perez 
2 - Petrou& Dask Alopoulou 
3 - Winklen 
4 - Max well & Maclen  
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ها و مشـاغل    ها در رقابت هستند. با پیچیده شدن محیط و تنوع فرهنگ ها عامل اصلی بقاي سازمان انسان

هاي امروزي به نیروهـاي خـالق،    سازمان ها، به تدریج نقش منابع انسانی هم تغییر کرده است. در سازمان

و پاسخگو نیاز دارند و از سوي دیگر شناسایی، جـذب و نگهـداري ایـن نخبگـان در سـازمان      پذیر  انعطاف

). هم زمان به درك نیاز به استخدام، توسعه 2010، 1تر از قبل شده قبل است (بارون، پائولین بسیار مشکل

اند که استعدادها منابعی بحرانی هستند که بـراي دسـتیابی بـه     فتهها دریا و نگهداشت استعدادها سازمان

) امـروزه پدیـده   2007). آیلـس ( 1392باشـند (بابائیـان، یوسـفی،     ها نیازمند مدیریت می بهترین نتیجه

مدیریت استعداد موضوعی نیست که به دقت موشکافی شده باشـد. تحقیقـات تجربـی محـدودي دربـاره      

هاي سازمانی و مسائل برخواسته از آن  و راهبردهاي مدیریت استعداد در فعالیتماهیت و کاربرد استعداد 

شرکت جهانی انجام شـده   40). نتایج تحقیقاتی که بر روي 1392وجود دارد (به نقل از بابائیان، یوسفی،

 هـاي اسـتراتژیک   ها کمبودي از نیروهاي با استعداد براي پر کردن موقعیـت  دهد که در تمام آن نشان می

، 2ها را محـدود کـرده اسـت (ردي    شود که این کمبود توانایی رشد این سازمان داخل سازمان مشاهده می

). مدیریت استعداد عبارت است از مدیریت راهبردي جریانی از استعدادها که بـراي تطبیـق افـراد    2007

، 3اد (دوتاگوپـت هاي مناسب در زمانی مناسب براي اهداف راهبردي کسب و کار باید ایجـ  مناسب با شغل

هاي اخیر شرکت توزیع برق استان اردبیل به یک شرکت دانش محور تبدیل شده و لزوم  در سال ).2005

محور شدن را جزء اهداف راهبردي خود قرار داده است. و از آنجـایی کـه یکـی از اهـداف مـدیریت       دانش

بـه دنبـال شناسـایی عوامـل      باشد. ایـن شـرکت   دانش بهبود تسهیم دانش براي افزایش مزیت رقابتی می

بنابراین مساله اي که در ایـن پـژ وهـش بـه دنبـال پاسـخگویی بـه آن        باشد.  اثرگذار بر تسهیم دانش می

توانند اثر مستقیم و غیـر مسـتقیمی از    هستیم، این است که آیا مدیریت استعداد و یادگیري سازمانی می

ع برق استان اردبیل داشته باشـند؟ بنـابراین   طریق سرمایه فکري بر تسهیل تسهیم دانش در شرکت توزی

دست خواهـد آمـد مـدل     هایی که به گویی به این سوال است که آیا داده هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ

    می کند؟مفهومی پژوهش را برازش 

  مدلی که در این پژوهش بررسی خواهد شد نیز در ادامه آمده است:

                                                
1 - Barron &Paul 
2 - Ready 
3 - Duttagupta 
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