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Review
Human capital is the most vital strategic element and
the most basic way to increase productivity. The
productivity of the government organizations of any
country is considered one of the most important
components of that country's development. In today's
turbulent and changing environment, what can keep
organizations in a more favorable condition than other
organizations is the attention to productivity in
government organizations. Productivity makes the human
force think better, think, create, innovate and find a
systematic attitude. On the other hand, the emergence of
new technologies and the acceleration of developments
and changes in the environment of organizations have
turned the provision of expert and knowledgeable human
resources into a fundamental challenge. In today's era,
knowledge as an intangible capital and asset has found an
important place in organizations; In such a way that the
key to the success of organizations is considered to be
productivity, and knowledge human resources are
considered the most important capability of the
organization in gaining a competitive advantage, as well
as its main intangible asset. In the third millennium,
knowledge is considered as a valuable and strategic
resource and the main asset that without its proper
management and proper use, organizations will not have
the necessary productivity. Organizational scientists
should be considered as the basis for improving quality
and productivity and all organizational processes.
Competitive advantage will be given to organizations
that can attract, cultivate and retain the best knowledge
workers.
Keywords: knowledge staff, productivity, public sector
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چکیده :

سرمایه انسانی حیاتیترین عنصر راهبردي و اساسیترین راه براي افز ایش بهززرهوري میباشز  .بهززرهوري سززاامانهاي
دولتی هر كشور یكی اا مهمترین مؤلفههاي توسعة آن كشور محسوب میشود .در محیط پرتالطم و متغیزر امززرواي ،چیز ي
كه میتوان ساامانها را نسبت به سایر ساامانها در شرایط مطلوبتري نگه ارد ،توجه به بهرهوري در سززاامانهاي دولتزی
است .بهرهوري باعث میشود نیروي انسانی بهتر فكر كن  ،بین یش  ،بیافرین  ،نوآوري كنز و نگززرا ن ا منز پیز ا كنز  .اا
طرف دیگر ،ظهور فناوريهاي نوین و شتاب تحوالت و تغییرات محیط ساامانها ،تأمین منابع انسانی متخصص و دانشگر را
به چالش اساسی تب یل كرده است .در عصر حاضر ،دانش به عنوان یزک سززرمایه و دارایززی غیرملمززو  ،جایگززاه مهمزی در
ساامانها پی ا كرده است؛ به گونهاي كه رم موفقیت ساامانها در بهرهوري قلم اد ش ه و منززابع انسززانی دانشزی مهمتززرین
قابلیت ساامان در كسب م یت رقابتی و همچنین عم هترین دارایززی نامشززهود آن قلمز اد میشززود .در هز اره سززو  ،دانززش
بهعنوان منبعی اراشمن و استراتژیک و دارایی اصلی مطرح بوده كه ب ون م یریت صحیح و استفاده درست اا آن ،سززاامانها
بهرهوري الا را نخواهن داشت .بای دانشگران ساامانی را پایه و اسا

بهبود كیفیت و بهرهوري و كلیه فرآین هاي ساامانی

دانست .م یت رقابتی نصیب ساامانهایی خواه ش كه بتواننز بهتززرین كاركنززان دانشزی را جز ب نمززوده ،پززرورا داده و
نگه ارن .
واژگان کلیدی  :كاركنان دانشی  ،بهرهوري  ،بخش دولتی
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مقدمه :
در عصر حاضر م یران ساامانها دریافتهان كه دانش ،مهارت و تجربههاي انسانها مهمترین ثروت ساامانها محسوب میشون (بیک
ااد ،مرادي ،1400،ص.)1منابع انسانی با ارااترین و مهمترین سرمایه و ایجادكنن ه شایستگیهاي اساسی هر ساامان است .اا این رو،
ت وین راهبردهایی براي رسی ن به نیااهاي مهارتی و شایستگی ،پویایی فردي و در نهایت بهسااي و توسعه منابع انسانی ،ضروري
است(مرادي و دیگران ،1399 ،ص .)95در جهان پرشتاب و سرشار اا تحول و رقابت امروا آنچه موجب تحقق م یت رقابتی ساامانها
میشود ،نیروي انسانی باكیفیت ،خالق و پویا است(شریفی و دیگران ،1396 ،ص .)103-104ساامانهاي امرواي در بااار جهانی ،با
سطح باالیی اا رقابت روبرو بوده و در صورتی میتوانن موفق باشن كه به برتري رقابتی دست یافته و آن را حفظ نماین  .برتري رقابتی
امانی حاصل میشود كه عامل این برتري ،ویژگیهاي اراا ،كمیابی ،غیرقابل تقلی و ب ون جانشینی را دارا باشن  .بر اسا دی گاه
محققان ،كاركنان ساامان تنها منبعی هستن كه اا ویژگیهاي م كور برخوردارن و اا آنان به عنوان شریک راهبردي و باارااترین
سرمایه ساامان یاد میشود(عسگري و دیگران ،1399 ،ص .)56امرواه دانش به عنوان یک عامل پیش برن ه كلی ي براي ساامان ها
تب یل گردی ه است(قربانی و دیگران ،1399 ،ص  .)755پیتر دراكر بیان میكن كه راا موفقیت ساامانها در قرن ج ی  ،همان
بكارگیري موثر دانش است(بائوج خوشامیان و دیگران ،1401 ،ص  .)232در محیط پرتالطم و متغیر امرواي ،چی ي كه میتوان
ساامانها را نسبت به سایر ساامانها در شرایط مطلوبتري نگه ارد ،توجه به بهرهوري در ساامان است(بیک ااد و دیگران،1400 ،
ص .)77بهرهوري یكی اا موضوعات مهم در میان م یران ساامانها و محافل م یریتی امرواه یكی اا مهمترین موضوعات است(بابائی
نسامی و دیگران ،2016 ،ص .)133بهرهوري در ساامان مجموعه اي اا اق امات هماهنگ و برنامهری ي ش ه براي بهبود برنامه و
استفاده بهتر اا استع ادها ،امكانات  ،فضاها و مكانهااست) .(Torabi & El-Den, 2017,p.303آنچه در ساامانها م یت
رقابتی ایجاد می كن  ،بهرهوري به معناي بهكارگیري و تركیب موثر منابع موجود در ساامان است(اع م كریمیایی و دیگران،1397 ،
ص.)1
مدیریت دانش در بخش دولتی
درعصر كنونی ،دانش مهمترین سرمایه ساامانها محسوب می شود(باباشاهی و دیگران ،1396 ،ص .)4دانش ،منبع اساسی ق رت بوده
و كسب اقت ار در جهان ،نیاامن دانش و م یریت آن است(قربانی و دیگران ،1397 ،ص .)227دانش یک دارایی استراتژیک اساسی
است كه ساامانها می توانن اا آن براي ایجاد م یت رقابتی خود استفاده كنن ) .(Zhu, et al., 2019,p.4دانش فرآین ي است كه
ساامان اا طریق آن ،ثروت را اا دارایی فكري خود تولی می كن (بیک ااد ،دودمانی ملكی ،1390 ،ص .)650ب یهی است كه دانش در
كنار نیروي كار ،امین و سرمایه به آرامی به مهمترین عامل تولی تب یل میشود) .(Torabi & El-Den, 2017,p.308در
دنیاي تجارت امروا ،رقابت دیگر مربوط به منابع انباشته نیست ،اما اكنون بیشتر بر تجمع و استفاده واقعی اا دانش در ساامان تأكی
میشود) .(Tan & Oladipo Olaore, 2021,p.1ایجاد و كسب ،به دست آوردن ،تغییر و استفاده اا دانش كسب ش ه براي
مقابله و همچنین جلو مان ن اا رقباي خود در این محیط تجاري سریع و در حال تغییر ،اا اهمیت و م ایاي ایادي براي ساامانها
برخوردار است) .(Tan & Olaore, 2021, p.2اصل ضروري براي موفقیت در برنامه هاي م یریت دانش ،ایجاد تعه راهبردي
مستمر به م یریت دانش توسط م یران سطح باال و ارش ساامانی است(بابائی و دیگران ،1400 ،ص  .)172در م یریت مبتنی بر دانش،
تمرك اصلی بای بر خلق ،اشاعه و بكارگیري دانش باش (بیک ااد و دودمانی ملكی ،1390 ،ص .)650م یریت دانش ،یكی اا عوامل
حیاتی موفقیت در ساامانهاي امرواي محسوب میشود(قلیچلی ،ابراهیمی ،1395 ،ص .)97دانش ساامانی را به عنوان یک دارایی مهم
براي دستیابی به م یت رقابتی و همچنین سهم مهمی در موفقیت و بقاي هر ساامان در یک محیط تجاري بسیار رقابتی در ن ر
گرفتن ) .(Torabi & El-Den, 2017,p.303م یریت دانش و استراتژيهاي تصمیمگیري عوامل مهمی براي ساامانها
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هستن ) .(Mohammed Abubakar, et al., 2019,p104یادگیري ساامانی و م یریت دانش هر دو نقش اساسی و
استراتژیک در موفقیت ساامان دارن (ابراهیم پور و دیگران ،1395 ،ص.)4
مفهوم و تعریف کارکنان دانشی
واژه كاركنان دانشی نخستینبار در سال  1959توسط ان یشمن ب رگ م یریت ،پیتر دراكر بهكار رفت و من ور وي اا بكار بردن این
واژه ،اشاره به طبقه خاصی اا كاركنان بود كه به تولی كاال با دست خود مشغول نیستن  ،بلكه با استفاده اا نیروي تفكر خویش به خلق
ای هها میپرداان (قربانی ااده و دیگران ،1396 ،ص .)152من ور دراكر اشاره به طبقه خاصی اا كاركنان بود كه به تولی كاال با دست
خود مشغول نیستن  ،بلكه با استفاده اا نیروي تفكر خویش به خلق ای هها میپرداان (عسگري و دیگران ،1399 ،ص .)57دانشگرها و
استع ادها كاركنانی متخصصان كه مهارت و رواهاي كاري منحصر به فردي را براي ساامان به ارمغان میآورن (قلیپور ،آغاا،
 ،1393ص .)214در منابع مختلف تعاریف متع دي براي كاركنان دانشی ارائه ش ه است كه به برخی اا آنها پرداخته میشود:
 .1دراكر كاركنان دانشی را كاركنانی با رتبة باال كه ن ریهها و دانش آموخته ش ه در آمواا رسمی را براي توسعة خ مات و
محصوالت ج ی به كار می گیرن  ،معرفی كرده است.
 .2هرورویت و همكاران ،كاركنان دانشی را افرادي با تحصیالت یا مهارت باال ،سواد فنی ،ق رت شناخت و است الل باال معرفی میكن .
این افراد اا توانایی مشاه ه ،تركیب و تفسیر دادهها و اطالعات براي تصمیم گیري بهتر و ارائة راه حلهاي مناسبتر براي ساامان
برخوردارن (اخوان خراایان و دیگران ،1396 ،ص.)141
 .3كاركنان دانشی افرادي هستن كه دانش را ایجاد میكنن و آنرا انتشار میدهن  .این افراد میتوانن در دانش موجود دخل و تصرف
كنن (محم رضایی و دیگران ،1400 ،ص .)378
ویژگی های کارکنان دانشی
مهمترین و عم ه ترین ویژگیهاي كاركنان دانشی عبارتن اا:
 .1كاركنان دانشی بجاي استفاده اا مهارتهاي ی ي براي كسب درآم  ،اا ق رت ادراكی خود سود میجوین .
 .2كاركنان دانشی با پردااا و تفسیر اطالعات و دانش موجود ،اطالعات و دانش ج ی ي را ایجاد میكنن .
 .3كاركنان دانشی به سبب تصمیمگیري هایشان حقوق می گیرن نه سرعت كارهایشان(عطارفر و دیگران ،1390 ،ص.)6
 .4كاركنان دانشی ساامان ،براي احیاي بهرهوري و نیل به اه اف دانش محور ،به رویههاي دانشی و سبک هاي تفكر عمیق مسلح
ان (مرادي و دیگران ،1399 ،ص.)97
 .5كاركنان دانشی اا آمواا ،تحصیالت و تجربه كاري باالیی برخوردار هستن و به خلق ،توایع ،اداره و بهكارگیري دانش
مشغولان (قربانی ااده و دیگران ،1396 ،ص.)153
اهمیت نگهداشت کارکنان دانشی و عوامل موثر بر آن
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یكی اا مهمترین دغ غههاي ساامانها ج ب و نگه اري منابع انسانی مول و دانشگر است(عرب كلمري و دیگران ،1400 ،ص.)26
بیل گیتس عنوان میكن كه تما سرمایه من هر روا عصر امان پایان ساعت كاري اا شركت خارج میشود .این نیروي انسانی
دانشم ار هستن كه تا ح ایادي تهیه میكنن كه در قرن بیست و یكم ك ا ساامانها ستاره خواهن بود و ك ا ساامانها اا رده
خارج خواهن ش  .اااینرو م یران در عرصه اقتصاد دانشمحور بهدنبال بهرهوري هرچه بیشتر اا این سرمایهها هستن (ااه ي و
دیگران ،1390 ،ص .)44كاركنان دانشی بسیار بااراا هستن  .آنها در تعیین موفقیت یا شكست ساامان نقش اساسی ایفا
میكنن (قربانی ااده و دیگران ،1396 ،ص .)154كاركنان دانشی ،سرمایههاي فكري ساامان و مهمترین سرمایه ساامانها هستن  ،اا
جهت مان گاري این افراد در ساامان میتوان بسیار مهم باش (باباشاهی و دیگران ،1396 ،ص .)4كاركنان دانشی نسبت به سایر
كاركنان ،انت ارات متفاوتی اا كارفرمایان خود دارن و بی توجهی به آنها ممكن است منجر به آن شود كه این كاركنان داوطلبانه یا به
اجبار ،ساامان را ترك كنن (عسگري و دیگران ،1399 ،ص .)58نوع پرداخت و پاداا به كاركنان دانش محور آین ه اا اهمیت بس ایی
بر خوردار خواه بود ؛ ایرا این نوع كاركنان به ع الت در پرداخت بسیار بها خواهن داد و انت ار دارن  ،در مقایسه با سایر كاركنان،
پاداا منصفانهاي دریافت كنن (درستكار احم ي و گلشاهی ،1398 ،ص .)87ارتقاء شرایط مناسب نگه اري نیروهاي دانشگر منجر به
اف ایش رضایت شغلی آنان ش ه و در نهایت تعه ساامانی باالیی را براي استمرار فعالیت در ساامان پ ی میآورد(شریفی و دیگران،
 ،1396ص.)108

بهره وری در بخش دولتی؛ اهمیت و ضرورت آن
بهرهوري در لغت به معناي ق رت تولی  ،بارور و مول بودن بهكار رفته است و در ادبیات فارسی به بافای ه بودن و سودآوري معنا ش ه
است(قلی پور ،1394 ،ص .)597بهرهوري سخت تر كاركردن نیست ،بلكه هوشمن انه كاركردن است .معناي درست بهرهوري ،استفاده
علمیتر اا منابع و سرمایهها و نی آگاهانه و هوشیارانه كاركردن و انجا دادن كار با باادهی باالست(چناري ،نامور ،1397 ،ص .)5در
دی گاه م یریتی ،بهرهوري می ان موفقیت سیستم را در استفاده اا منابع براي كسب اه اف بیان میكن (ابراهیم پور و دیگران،1395 ،
ص .)7شكاف در سطح توسعه اقتصادي و سطح ان گی بین كشورهاي مختلف میتوان ناشی اا تفاوت در بهرهوري نیروي
كاراست( .)Herman,2020,p.314بهرهوري باال نشان میده كه منابع به طورموثر مورد استفاده قرار میگیرن و ضایعات در
ساامان به ح اقل میرس ) . (Amah & Ahiauzu, 2013,p.665براي بهرهوري در منابع مختلف تعاریف متع دي ارائه ش ه
است كه در ایر به برخی اا آنها پرداخته میشود:
 .1بهرهوري را فراین (ساخت ،تولی و خ مات) و عملكرد مؤثر براي تب یل منابع ورودي به منابع اقتصادي در ن ر میگیرن كه نهایتاً
منجر به ارائه خ مات به مشتریان میشود (بیک ااد و دیگران ،1400 ،ص.)36
 .2بهرهوري به معنی ق رت تولی  ،باروري وااین گی است(باقري ودیگران،1399 ،ص.)82
 .3بهرهوري عبارت است اا ب ست آوردن ح اكثر سود ممكن با بهرهگیري و استفاده بهینه اا نیروي كار ،توان ،استع اد و مهارت
نیروي انسانی ،امین ،ماشین ،پول ،امان ،مكان و غیره بهمن ور ارتقاي رفاه جامعه(اع م كریمیایی و دیگران ،1397 ،ص.)5
 .4موسسه بهرهوري اروپا ،بهرهوري را درجه و ش ت استفاده مؤثر اا هریک اا عوامل تولی تعریف میكن (ابراهیم پور و دیگران،
 ،1395ص.)8
 .5بهرهوري خارجقسمت بااده به یكی اا عوامل تولی است(اع م كریمیایی و دیگران ،1397 ،ص.)6
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بهرهوري ساامانهاي دولتی هر كشور یكی اا مهمترین مؤلفههاي توسعة آن كشور محسوب میشود(كریمی شهابی و دیگران،
 ،1395ص .)1رسالت م یریت و ه ف اصلی م یران هر ساامان ،استفاده بهینه اا منابع و امكانات گوناگون همچون نیروي كار،
سرمایه ،مواد ،انرژي و اطالعات است(بیک ااد و دیگران ،1400 ،ص .)36شواه ایادي وجود دارد كه نشان میده پیشرفت
بهرهوري در ساامانهاي دولتی با اف ایش در بخش خصوصی همخوانی ن ارد( .)Haenisch,2012,p.1بهرهوري یک جنبه مهم
ساامانی است و بهبود آن همیشه نگرانی عم ه م یران و محققان بوده است(دلبري و دیگران ،1398 ،ص .)140عوامل ایادي در رش
و پیشرفت كشورها دخالت دارن و چنین برمی آی كه بهرهوري یكی اا عم هترین آنهاست(باقري و دیگران ،1399 ،ص .)80بهرهوري
عنصر حیاتی براي ساامانهاي دولتی و خصوصی میباش (بیک ااد و دیگران ،1400 ،ص  .)78در دنیاي امرواي ،بهرهوري بهعنوان
یک الگوواره و دی گاه مبتنی بر راهبرد پیشرفت ،مهمترین ه ف هرساامانی را تشكیل میده (بیک ااد و دیگران ،1400 ،ص -35
 .)36سه دلیل مهم بهجهت اهمیت بهرهوري در بخش دولتی ذكر ش هاست:
 .1دولت كارفرماي بسیاري اا فعالیتهاي مهم اقتصادي ملی محسوب میشود.
.2ارائهدهن ه بسیاري اا كاالها و خ مات مهم اقتصادي ساامانهاي دولتی هستن .
.3بخش دولتی مشتري انحصاري منابع مالیاتی جامعه محسوب میشود(حضوري و دیگران ،1400 ،ص.)132
به تعبیر اپشتاین ،بهرهوري در بخش دولتی را میتوان پاسخگوئی و حساسیت به نیااها و خواسته هاي شهرون ان با صرف بهینه منبع
دانست .بطوركلی بهرهوري تركیبی اا كارایی و اثربخشی اس ت .در بخش دولتی ،آنچه اا بهره وري بیشتر مورد تاكی است ،اثربخشی
است .یعنی در بخش دولتی ،رسی ن به اه اف بیشتر م ن ر است و به ه ینه ها توجه ایادي نمی شود .در صورتی كه چون ه ف
بخش خصوصی ،تحصیل ح اكثر سود است ،بیشتر بر كارایی تاكی میشود .یكی اا مهمترین اه اف در هر ساامانی ،ارتقاي بهرهوري
كاركنان و ساامان است(چناري ،نامور ،1397 ،ص .)1بهره وري ،یكی اا عوامل كلی ي است كه توانایی ساامان را براي پیشرفت در
عرصه رقابت تعریف میكن (حضوري و دیگران ،1400 ،ص .)131امرواه اكثر دولتها در برنامههاي توسعه ،نقش بهرهوري در رش
اقتصادي را مهم میدانن و درص قابلتوجهی اا رش اقتصادي خود را اا طریق بهرهوري تامین میكنن (حضوري و دیگران،1400 ،
ص  .)132دانستن عوامل موثر بر بهرهوري ،پیش شرط بهبود عملكرد است( .)Haenisch,2012,p.1بهبود انگی ه منجر به بهبود
بهرهوري ساامان میشود) .(Gift & Obindah, 2020,p.104اف ایش بهرهوري در بخش دولتی ،میتوان م ایاي مختلفی اا
قبیل بهبود تصمیمگیريها در سطح خرد و كالن ساامان ،بهبود پاسخگویی به شهرون ان و بهبود عملكرد م یران و كارگ اران دولتی
را به همراه داشته باش (سهرابی ،نمااي ،1399 ،ص .)530وقتی كشورها رقابتیتر و توسعه یافتهتر شون  ،بهرهوري اف ایش
مییاب ( .)Herman,2020,p.314هنگامی كه مق ار خروجی نسبت به مق ار ورودي اف ایش مییاب  ،بهرهوري بهبود
مییاب ) .(Amah & Ahiauzu, 2013,p.665یادگیري و اثربخشی ساامانی تأثیر مثبتی بر بهرهوري دارد & (Tan
) .Oladipo Olaore, 2021,p.13ساامانها بای فرصتهاي آمواشی و پیشرفت شغلی را براي كاركنان فراهم كنن  ،ایرا این
میتوان مهارتها و انگی ه آنها را اف ایش داده و بهرهوري ساامان را اف ایش ده ).(Dailah & Naeem, 2021,p.2
بهرهوري باال ،سود بیشتري را براي سرمایهگ اران فراهم میكن و باعث توسعه ساامان میشود (Amah & Ahiauzu,
) .2013,p.665ن م و انضباط شخصی در محل كار ،محیط تعه  ،ف اكاري ،عالقه و ف اكاري را در بین كاركنان ایجاد میكن كه
در نهایت منجر به بهبود بهرهوري ساامان میشود) .(Adeniji, et al., 2015, p.270بهرهوري امانی بهبود مییاب كه مق ار
خروجی نسبت به مق ار ورودي اف ایش یاب ) .(Amah & Ahiauzu, 2013,p.670چهار عامل برنامهری ي ،كنترل ،رهبري و
ساامان هی بهعنوان عوامل م یریتی مؤثر در بهرهوري عنوان ش ه است(باقري و دیگران ،1399 ،ص .)82پایین بودن بهرهوري و

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401
ISSN : 2783-3984
کارکنان دانشی و بهره وری در بخش دولتی
کدمقالهHRC-2207-1056 :

ضعف عملكرد شغلی كاركنان ،همواره یكی اا چالشهاي مهم م یران و ساامانها بودهاست .مطالعات انجا ش ه در داخل كشور نی
حاكی اا پایین بودن كارایی و ضعف عملكرد كاركنان بهویژه در بخش دولتی است(حضوري و دیگران ،1400 ،ص.)130
نقش کارکنان دانشی در بهره وری بخش دولتی
كاركنان دانشی میتوان به شكلهاي مختلف بر بهرهوري اثر بگ ارد كه در این مقاله سعی ش ه است ویژگیهاي موثر كاركنان دانشی
بر بهرهوري بخش دولتی بررسی شود:

شکل .1نقش کارکنان دانشی در بهره وری بخش دولتی
انگیزه دهی :انگی ا ،یعنی تحریک افراد به انجا دادن كاري ،براي رسی ن به ه فهاي مطلوب .یكی اا عوامل تأثیرگ ار در بقا،
پویایی و تحقق سیاستها و اه اف ساامان ،منابع انسانی با انگی ه است(ستوده و دیگران ،1400 ،ص .)101انگی ا بنا به تعریف،
فراین ي است كه ش ت ،راستا و ثبات فرد را در تالا براي دستیابی به ه ف مشخص میكن (ستوده و دیگران ،1400 ،ص .)102یكی
اا دغ غههاي اصلی م یران ،برانگیختن نیروي انسانی به عنوان مهمترین عامل اسرتراتژیک است(شعرباف علیایی و دیگران،1400 ،
ص .)38یكی اا ویژگیهاي مهم استع ادها و دانشگرهاي كلی ي ساامان ،توانایی ایجاد انگی ه در دیگران است(قلیپور ،آغاا،1393 ،
ص .)215هر ق ر افراد نیااهاي ارضاء ش ه بیشتري داشته باشن  ،رفتارشان عقالییتر و منطقیتر خواه بود .ل ا یكی اا وظایف مهم
ساامانها شناخت نیااهاي كاركنان و ایجاد انگی ا در آنان میباش كه یافتههاي حجت اله جاوی ي و علی محم ي( )1400با موضوع
رابطه بین ع الت ساامانی و انگی ا شغلی با بهرهوري در كاركنان اداري دانشگاه شیراا این امر را تائی میكن .
داشتن تفکراستراتژیک :بقا و حیات یک ساامان منوط به تصمیمگیري صحیح در مواجهه با فرصتها و ته ی ات در محیط
بیرونی ساامان میباش  .اا آنجاییكه هیچ ساامانی نمیتوان منابع نامح ود داشته باش  ،استراتژیستها بای در این مورد كه ك امیک اا
استراتژيهاي مختلف میتوان بیشترین منفعت را به ساامان برسانن  ،تصمیمگیري نماین (كردي ،قصاب ااده لنگري ،1395 ،ص.)113
تفكر استراتژیک باعث بهبود عملكرد كاركنان میشود .ل ا یكی اا دالیل اف ایش بهرهوري در ساامان ،تفكر استراتژیک م یران
است(محر ااده ،نوري ،1399 ،ص .)227بین تفكر استراتژیک با بهرهوري كارمن ان ارتباط معناداري وجود دارد(محر ااده ،نوري،
 ،1399ص .)238تفكر استراتژیک به ساامانها كمک میكن تا برنامهری ي استراتژیک خود را به صورت موثري ت وین نماین  .تركیب
فرآین هاي تفكر استراتژیک ،برنامهری ي استراتژیک و اجراي برنامه ،در ایجاد م یت رقابتی پای ار به ساامان كمک میكن (میرهاشمی،
نجفی ،1397 ،ص .)153این موضوع با یافتههاي شمس ال ین جمالی و فریبا رشی ي( )1399با عنوان بررسی تاثیر تفكر استراتژیک بر
بهرهوري نیروي انسانی در دانشگاه هاي استان ایال مطابقت دارد.
خالق و نوآور :خالقیت ،فراین ي فكري است كه به تولی ای ه میانجام  .خالقیت همان بهكارگیري توانایی تجسم و خیالپردااي
براي ایجاد فكر یا مفهومی ج ی است(شمسی گوشكی ،مرادي،1396 ،ص .)2بین ابعاد م یریت دانش و خالقیت ساامانی با بهرهوري
منابع انسانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد(استانستی ،شعلی بر ،1398 ،ص .)315این مساله با پژوهش ناهی ارگوا و دیگران

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،2شماره  ،2تابستان 1401
ISSN : 2783-3984
کارکنان دانشی و بهره وری در بخش دولتی
کدمقالهHRC-2207-1056 :

( )1398با موضوع بررسی تاثیر سالمت ساامانی و خالقیت كاركنان بر بهبود بهرهوري ساامان؛ (مورد مطالعه :شركت پتروشیمی ایال )،
همخوانی دارد.
خلق ،توزیع و بکارگیری دانش :كشف دانش ،ارایابی ،تلفیق آن با سایر دانشهاي فردي و ساامانی و استفاده اا آن به من ور
توسعه یک ن ا ج ی ب عتآمی  ،توسعه خ مات ،محصوالت ،افكار و یا روشهاي ج ی انجا فراین هاي كاري ،منجربه خلق دانش در
ساامانها میشود(باواخانی و دیگران ،1398 ،ص .)128م یریت دانش اب ار ق رتمن ي براي دستیابی به م یت رقابتی محسوب
میشود(قلیچلی ،ابراهیمی ،1395 ،ص  .)95تسهیم دانش میتوان تبادل و خلق دانش در ساامان را جهت بهبود م یتهاي رقابتی
تشویق كن (قلیچلی ،ابراهیمی ،1395 ،ص .)96این موضوع با پژوهشهاي فاطمه شهاب ال ین و دیگران( )1394با موضوع می ان تاثیر
مولفههاي فراین ي م یریت دانش بر ارتقاي بهرهوري ساامان مورد مطالعه :شركتهاي دانش بنیان پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
و یافتههاي محم رضا كارگر براي و دیگران( )1396با موضوع رابطه م یریت دانش با بهرهوري معلمان تربیت ب نی شهر رشت
مطابقت دارد.
درگیری و مشارکت پذیری باال درکار :مقصود اا مشاركت كاركنان  ،انواع رواها و فعالیتهایی است كه در امینه مشاركت
اعضاء ساامان انجا میگیرد .پایه و اسا این ان یشه بر ا ین منطق است كه كاركنان در فراین تصمیماتی كه بر سرنوشت آن اثر
می گ ارد ،مشاركت كنن و در كار اداري و ساامانی اا آاادي عمل بیشتري برخوردار شون و در نهایت باعث اف ایش باادهی ،تولی و
بهرهوري در ساامان شون (ق ل سوفلو ،1396 ،ص .)7اا دی گاه ساامانی درگیري شغلی به عنوان كلی ي براي ایجاد انگی ا كاركنان و
اف ایش بهره وري م ن ر قرار گرفته ش ه است .اا دی گاه فردي ،درگیري شغلی به شكل مهمی با درگیر كردن عمیق كاركنان در
كارشان و ایجاد تجربة با معنا بودن و كامروایی ،به اثربخشی ساامان ،بهرهوري و روحیه آنان كمک میكن  .درگیري شغلی عامل اصلی
در بهبود نگرا ،رفتار ،عملكرد و بهرهوري كاركنان است(عوض ااده ،كرمی ،1395 ،ص .)36این موضوع با یافتههاي سی ه اهرا
دریاباري و دیگران( )1398با موضوع بررسی تأثیر درگیري شغلی كاركنان بر بهرهوري ساامانی(مورد مطالعه :ستاد مرك ي معاینه فنی
خودروهاي تهران) مطابقت دارد.
شناخت از روند های آینده و فرصت های پیش رو :آین ه پژوهی شامل مجموعه رون ها و فعالیتهایی میشود كه انسان با
پویش ذهن ،مغ و خرد ،حس و نی با استفاده اا رواهاي معطوف به واقعیت درص د كشف آین ه ناآم ه برآم ه است(نام اریان،1395 ،
ص .)2آین ه نگري تالشی ن ا من است كه میكوش كم و كیف تغییرات یا ع تغییرات كنونی و تاثیر آنها را در به وجود آوردن
واقعیت هاي آین ه ترسیم نمای و بر آن است تا منبع ،الگوها و علل تغییر و ثبات را براي تقویت پیشبینی و ترسیم آین ههاي جایگ ین
مورد تحلیل قرار ده  .آین ه ان یشان به ما میگوین كه امكان وقوع چه روی ادهایی در آین ه است(تقوایی ی دي ،قاسمی ،1394 ،ص.)3
رهبري آین ه نگر ج ی ترین و موثرترین شیوه رهبري است كه با الها اا آین ه و چشمان اا ساامان انجا میگیرد و میتوان بهرهوري
ساامانی را اف ایش ده  .سبک و رفتار رهبران آین هنگر ،نقش بسیار مهمى در اف ایش بهرهورى دارد(نیكوكار و دیگران،1397 ،
ص .)103-104رهبران آین هنگر با تمرك بر چشمان اا و آین ه ساامان میتوانن به طور مستقیم بهرهورى ساامانى را اف ایش
دهن (نیكوكار و دیگران ،1397 ،ص .)115این مساله با یافتههاي هانی نیكوكار و دیگران( )1398با عنوان تبیین نقش رهبري آین هنگر
در بهبود بهرهوري ساامانی با میانجیگري تعه ساامانی همخوانی دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
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امانی میتوان انت ار بهرهوري در جامعه را داشت كه دولت و مجموعة اج اي آن بهرهوري ایادي داشته باشن  .فلسفه وجودي
ساامانهاي دولتی ،رسی ن براي یک ه ف و آن تحصیل مطلوبیت نهایی اجتماعی است كه قطعا رسی ن به این ه ف ،یک سالح
خاصی را میطلب  .كاركنان دانشی یكی اا این اب ارهاي خاص می باش  .بر این اسا حفظ و نگه اري كاركنان دانشی و پرورا
ظرفیت یادگیري آنها نقش بسیار مهمی در تحقق اه اف دولت ایفا می كن  .پس رم موفقیت دولت ،كاركنان دانشی است .باعنایت
یكی اا موضوعات مورد توجه در سیاستهاي دولت و حتی سطح كالن ،بهرهوري است ،ل ا براي تحقق این ه ف در سیاستهاي
دولت ،یعنی ارتقاء بهرهوري در بخش دولتی ،الا است به كاركنان دانشی توجه خاصی ش ه و در این حواه سرمایهگ اري صورت گیرد.
براي ارتقاي نقش كاركنان دانشی در بهبود بهرهوري بخش دولتی راهكارهاي عملیاتی و اجرایی ایر پیشنهاد میگردد:
 .1براي اف ایش انگی ه كاركنان بخش دولتی ،به م یران توصیه میشود در اراشیابی شایستگی كاركنان به جاي استفاده اا خصوصیات
و صفات فردي ،تعیین و سنجش عملكرد افراد و فرآین انجا كار مورد توجه قرار گیرد و پاداا بای رابطه معقول با عملكرد داشته
باش  .كاركنان و اعضاء ساامان می بایست این رابطه را به روشنی ببینن و چنین بپن ارن  .بهبود سیستمهاي ارایابی عملكرد ،حقوق و
پاداا ،توجه بیشتر به مسائل رفاهی كارمن ان با بهبود سیستم انگی ا ،موجب خالقانهتر ش ن ساامان و بهتر ش ن ادراك ع الت
ساامانی كاركنان و در نهایت منجر به اف ایش بهرهوري ساامانی كاركنان میشود.
 .2پیشنهاد میشود كه با انجا به موقع و درست كارها ،برنامهری ي صحیح در انجا وظایف شغلی ،جهت دادن به تفكرات خویش و
ارتقاي تواناییهاي خود در تشخیص راه هاي رسی ن به اه اف اا پیش تعیین ش ه ،ارتقاي توانایی خود در حل مسائل و مشكالت
ساامانی ،تعامل و فكر كردن نسبت به رون هاي تاثیرگ ار پیش روي ساامان ،اف ایش توانایی در برآورد شرایط آتی و تخمین احتمال
روی ادها و بهره گیري اا نقطه ن رات دیگران در حین تعامالت و ارتباطات كاري ،ایجاد ارتباط بین مسائل غیرمرتبط كاري ،حمایت اا
ای ه هاي ج ی و مفهومی در ساامان و بهرهگیري اا رون هاي گ شته م ن ر م یران قرار گیرد.
 . 3جهت اف ایش خالقیت و نوآوري ،شناسایی افراد خالق و تقویت آنها ،م یریت استع ادها ،بسترسااي جهت مشاركت كاركنان و
رعایت شایسته ساالري در انتصابات توصیه میشود و به كاركنان فرصت ای هسااي بر اسا تجربیات ساامانی فراهم شود.
 .4براي بهرهگیري مؤثر اا دانش ساامانی ،م یران ساامان بای فرصتهاي الا یادگیري مرتبط با شغل را براي كاركنان خود فراهم
كنن و در آمواا بای بر مهارتهایی كه بیشتر كاربردي هستن  ،تأكی شود .پیشنهاد میشود كه اوالً م یران و كارشناسان امان
بیشتري را جهت به اشتراكگ اري دانش و اطالعات در قال ب جلسات و مالقاتهاي رو در رو صرف كنن و فرهنگ سااي در جهت
بهرهگیري اا ان یشه دیگران و ایجاد ساختار مناسب در ساامان براي تبادل ای هها صورت پ یرد.
 .5فراهم كردن شرایط الا پیشرفتهاي شغلی براي همه افراد دورههاي آمواا ضمن خ مت و آمواا كاركنان .بای دورههاي
آمواا ضمن خ مت و آمواا كاركنان را به عنوان یک امر حیاتی و مستمر و م او تلقی كرد ،ایرا تنها اا طریق آمواا میتوان
تالاهاي كاركنان را با امكانات موجود و پیشرفتهاي علمی ج ی هماهنگ كرد.
 .6مسئوالن ساامان میتوانن با اف ایش گرایش به سمت رهبرى آین هنگر ،بهرهورى ساامانى را بهطور مستقیم اف ایش دهن ؛ گفتنى
است كه اگر مسئولى در ساامان بخواه به یک رهبر آین هنگر تب یل شود ،بای هر یک اا ویژگیهاى  4گانه رهبرى آین هنگر(چشمان اا
و فن بیان ،حساسیت محیطى ،حساسیت به نیااهاى افراد و انعطافپ یرى در تغییر) را در خود تقویت كن .
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 .7دادن اختیارات كافی به كاركنان ،تا آنها در انجا كارهاي خود احسا مسئولیت بیشتري كنن  .سعی شود تا كاركنان را در
تصمیمگیريها و ت وین اه اف و برنامه ها مشاركت داد .نتیجه این عمل باعث خواه ش كه كاركنان در اجراي فعالیتها احسا
مسئولیت كنن و در دستیابی به اه اف ساامانی تالا بیشتري بروا دهن .
 .8پیشنهاد میشود ت وین و ابالغ شیوه نامهها و بخشنامههاي مناسب براي ج ب كاركنان دانشی در ب نه دولت در اولویت قرار بگیرد.
منابع:

 .1ابراهیم پور ،حبیب؛ رحمانی ،ناصر و بقال اصغري ،پریسا( .)1395نقش م یریت دانش در بهرهوري كاركنان،كنفرانس بین المللی
نخبگان م یریت.
 .2اخوان خراایان ،مریم؛ شهبااي ،محم مه ي و فاتحی ،محم ( ،)1396ارایابی عمكرد كاركنان دانشی واح تحقیق و توسعه در
شرایط برونسپاري ،م یریت تولی و عملیات.139-156 ،)1(8 ،
 .3استانستی ،ص ف و شعلی بر ،افسانه( ،)1398بررسی رابطه م یریت دانش و خالقیت ساامانی با بهرهوري كاركنان(مطالعه نیروگاه
بخار ایرانشهر) ،پژوهشهاي م یریت عمومی.305-328 ،)46(12 ،
 .4اع م كریمیایی ،علی؛ صفري ،اسكن ر و علیمرادي ،خلیل( ،)1397ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي بهرهوري در ساامانهاي حفاظتی،
مطالعات حفاظت و امنیت انت امی.1-32 ،)49(13 ،
 .5باباشاهی ،جبار؛ ی دانی ،حمی رضا؛ طهماسبی ،رضا و رجب پور ،ابراهیم( ،)1396طراحی م ل شایستگی كاركنان دانشی در پژوهشگاه
صنعت نفت ،مطالعات راهبردي در صنعت نفت و انرژي.3-24 ،)32(8 ،
 .6بابائی ،آراو؛ دكامینی ،فاطمه؛ احسانی فر ،محم و شالی بیگ ،سزینا( .)1400مطالعزه رابطزه بزین ابعزاد مز یریت دانزش و عملكزرد
مالی(مطالعه موردي شركت كاله ماان ران) ،منابع و سرمایه انسانی.169-191 ،)1(1 ،

 .7باقري ،معصومه؛ غالمی ،بهمن و موالئی ،جابر( ،)1399فرا تحلیل عؤامل مؤثر بر بهرهوري نیروي انسانی در ساامان ،علمی منابع
انسانی ناجا.79-102 ،)61(11 ،
 .8باواخانی ،آناهیتا؛ رضایی شریف آبادي ،سعی ؛ غائبی ،امیر و نجفی ،محسن(،)1399توسعه م ل خلق دانش ساامانی در شركتهاي
دانش بنیان ایران ،كتاب اري و اطالعرسانی.121-150 ،)1(23 ،
 .9بائوج خوشامیان ،عمران؛ ص وقی ،میترا و نعیمی ،مینا( .)1401ارتباط نگزرا كاركنزان بزه مز یریت دانزش و انتقزال مهزارت هزاي
م یریتی به من ور اف ایش عملكرد ساامانی شركت پترو نیرو صبا ،منابع و سرمایه انسانی.230-247 ،)1(2 ،
 .10بیک ااد ،جعفر و دودمانی ملكی ،هانیه( ،)1390بررسی تاثیر عوامل ساامانی بر عملكرد م یریت دانش در آمواا و پرورا :مطالعه
موردي آمواا و پرورا شهر ملكان ،تحقیقات اطالع رسانی و كتابخانه هاي عمومی.649-675 ،)4(17 ،
 .11بیک ااد ،جعفر؛ رامجو ،مریم و رحمتی ،مریم( ،)1400الگوسااي تأثیر م یریت جهادي و رفتار سیاسی بر بهرهوري نیروي انسانی
بانقش واسطهاي فضیلت ساامانی ،توسعه م یریت منابع انسانی و پشتیبانی.27-54 ،)60(16 ،
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 .12بیک ااد ،جعفر و مرادي ،حبیب(،)1400كاركنان نامرئی درساامان و نقش آن دراینرسی ساامانی ،اولین كنفرانس بین المللی جهش
علو م یریت ،اقتصاد و حساب اري ،ساري.
 .13بیک ااد ،جعفر؛ مصطفائی ،بابک و نوري ،حسین( ،)1400ارائه م ل تاثیر معنویت در محیط كار بر بهرهوري ساامانی با نقش
واسطهاي سرمایه اجتماعی و پایبن ي به رفتارهاي اخالقی در دانشگاه تبری  ،جامعهشناسی اقتصاد و توسعه.79-98 ،)1(10 ،
 .14جاوی ي ،حجت اله و محم ي ،علی( ،)1400رابطهي بین ع الت ساامانی و انگی ا شغلی با بهرهوري در كاركنان اداري دانشگاه
شیراا ،مطالعات روانشناسی و علو تربیتی.478-496 ،)2(7 ،

 .15جمالی ،شمس ال ین و رشی ي ،فریبا( ،)1399بررسی تاثیر تفكر استراتژیک بر بهرهوري نیروي انسانی در دانشگاه هاي استان
ایال  ،پایان نامه كارشناسی ارش  ،دانشگاه آااد اسالمی و اح ایال .
 .16چناري ،وحی و نامور ،احسان( ،)1397بررسی تأثیر رفاه در انگی ا و اف ایش بهرهوري(مورد مطالعه :كارشناسان نیروي انت امی
استان فار ) .توسعه م یریت منابع انسانی و پشتیبانی.18-1 ،48 ،
 .17حضوري ،محم جواد؛ شكوهی ،ی اهلل وموسوي ،محم (،)1400طراحی و تبیین م ل ارتقاي بهرهوري منابع انسانی در بخش دولتی،
م یریت منابع در نیروي انت امی.129-158 ،)1(9 ،
 .18درستكار احم ي ،ناهی و گلشاهی ،بهنا ( ،)1398شناسایی و رتبهبن ي عناصر بسته پاداا جامع براي كاركنان دانشی آین ه(مورد
مطالعه :شركتهاي دانشبنیان صنعت دفاعی) ،آین هپژوهیدفاعی.85-107 ،)15(4 ،

 .19دریاباري ،سی ه اهرا؛ ضماهنی ،مجی و دارائی ،محم رضا( ،)1398بررسی تأثیر درگیري شغلی كاركنان بر بهرهوري ساامانی(مورد
مطالعه :ستاد مرك ي معاینه فنی خودروهاي تهران) ،پایان نامه كارشناسی ارش  ،دانشگاه پیا نور استان تهران ،مرك پیا نور تهران
غرب.
 .20ااه ي ،شمس السادات؛ كوشكی جهرمی ،علیرضا؛ بودالیی ،حسن و غالمی ،مهرداد( ،)1390مطالعه عوامل تأثیرگ ار بر رضایت
شغلی كاركنان دانشی و ارائه راهكارهاي ارتقاي آن ،پژوهشهاي م یریت منابع ساامانی.39-61 ،)2(1 ،

 .21ارگوا ،ناهی ؛ اوشنی ،محم و علیاكبري ،سبحان( ،)1398بررسی تاثیر سالمت ساامانی و خالقیت كاركنان بر بهبود بهرهوري
ساامان؛ (مورد مطالعه :شركت پتروشیمی ایال ) ،پایان نامه كارشناسی ارش  ،موسسه آمواا عالی باختر ایال .
 .22ستوده ،رقیه؛ باقري ،مسلم و جاجرمی اده ،محسن( ،)1400طراحی الگوي انگی ا كاركنان مبتنی بر سیره حضرت علی علیه السال ،
م یریت اسالمی.101-128 ،)2(29 ،

 .23سهرابی ،شهال و نمااي ،سمانه( ،)1399موانع بهرهوري در ساامانهاي دولتی(مورد مطالعه :ساامان صمت اصفهان) ،م یریت
دولتی.549-528 ،)3(12 ،
 .24شریفی ،سی مه ي؛ راش  ،مه ي یار و سابقی ،هادي( ،)1396طراحی م ل حفظ كاركنان دانشی ساامانهاي رسانهاي آین ه ،علمی
وسایل ارتباط جمعی رسانه.103-120 ،)3(28 ،
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 .25شعرباف علیایی ،لیال؛ همتیان ،هادي و دانایی ،ابوالفضل( ،)1400انگی ا كاركنان به عنوان راهبردي براي ارتقاي تاب آوري
ساامانی(مورد مطالعه :شركت برق منطقهاي خراسان) ،علو اجتماعی دانشك ة ادبیات و علو انسانی دانشگاه فردوسی مشه ،)2(17 ،
.362-325

 .26شمسی گوشكی ،منصور و مرادي ،حمی ( ،)1396نقش خالقیت در ارتقاء بهرهوري ساامان ،دواادهمین كنفرانس ملی كیفیت و
بهرهوري ،تهران.
 .27شهاب ال ین ،فاطمه؛ رضاییان ،علی و اوتارخانی ،علی( ،)1394می ان تاثیر مولفههاي فراین ي م یریت دانش بر ارتقاي بهرهوري
ساامان مورد مطالعه :شركتهاي دانش بنیان پارك علم و فناوري دانشگاه تهران ،پایان نامه كارشناسی ارش  ،دانشگاه شهی بهشتی.
 .28عرب كلمري ،محبوبه؛ یحییااده فر ،محمودو موذنی ،مهسا( ،)1400نقش تفریح تجربه ش ه در ایجاد تعلق ساامانی كاركنان
دانشی :اثرتع یلگر نگرا به تفریح ،م یریت بهرهوري.23-41 ،)3(15 ،
 .29عسگري ،عباسعلی؛ نصیري پور ،امیراشكان؛ ن ري منش؛ لیال و ریاحی ،لیال( ،)1399ارایابی عملكرد كاركنان دانشی در ن ا
سالمت ،م یریت به اشت و درمان.55-65 ،)3(11 ،

 .30عطارفر ،علی؛ فرواان ،بتول و شجاعی واژنانی ،مرضیه( ،)1390نقش منابع انسانی و م یریت آن در م یریت دانش ،دومین همایش
بین المللی م یریت فرآین هاي ساامانی ،تهران.
 .31عوض ااده ،الهه و كرمی ،عب المجی ( ،)1395بررسی نقش درگیري شغلی بر اف ایش خالفیت كاركنان در ساامان(مورد
مطالعه:ساامان جهاد كشاوراي شهرستان داراب) ،مهن سی م یریت نوین16(5 ،و.35-46 ،)17
 .32قربانی ،صابر؛ بیک ااد ،جعفر؛ ایرانی ،فرهاد و بهلولی ،نادر( ،)1397طراحی م ل مطلوب استقرار و نهادینه سااي م یریت
دانش(مورد مطالعه :دستگاههاي اجرایی استان آذربایجان شرقی) ،چشمان اا م یریت دولتی.225-248 ،)4(9 ،

 .33قربانی ،صابر؛ بیک ااد ،جعفر؛ ایرانی ،فرهاد و بهلولی ،نادر( ،)1399ارائه الگوي مناسب استقرار م یریت دانش  ،توسعه آمواا
جن ي شاپور.754-763 ،)4(11 ،
 .34قربانی ااده ،وجه اهلل؛ خیران یش ،مه ي و ع نان راد ،اع م( ،)1396عوامل موثر بر حفظ كاركنان دانشی با ه ف توسعه برنامههاي
كیفیت ان گی كاري در موسسه مطالعات بین المللی انرژي ،علمی -م یریت منابع انسانی در صنعت نفت.149-175 ،)32(8 ،

 .35ق ل سوفلو ،علی( ،)1396بررسی نقش مشاركت كاركنان ساامانها بر بهرهوري نیروي انسانی ،اولین كنفرانس بین المللی
دستاوردهاي نوین درعلم و تكنولوژي  .تهران.
 .36قلیپور ،آرین و آغاا ،عسل( ،)1393م یریت منابع انسانی پیشرفته( ،)2انتشارات ساامان م یریت صنعتی ،چاپ اول ،تهران.
 .37قلیپور ،رحمت اهلل( ،)1394چالش بهرهوري در دولت ،م یریت دولتی.595-618 ،)3(7 ،

 .38قلیچلی ،بهروا و ابراهیمی ،شیما( ،)1395امكان سنجی استقرار م یریت دانش بارویكرد ساامان بهرهوري آسیایی ،APOچشم ان اا
م یریت دولتی.95-114 ،)25(7 ،
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 .39كارگر براي ،محم رضا؛ همتینژاد ،مهرعلی و شفیعی ،شهرا ( ،)1396رابطه م یریت دانش با بهرهوري معلمان تربیت ب نی شهر
رشت ،پایان نامه كارشناسی ارش  ،دانشگاه گیالن.
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