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مسألهبیانومقدمهـ1
ودانشمدیریتسويبهحرکترقابتیهايصحنهدرسومهزارههايسازمانموفقیتعامل

مدیریتحاضر،حالدر).41ص،1386زاده،کوچک(یعقوبی،استمحوريدانشویادگیري
کمکهاسازمانبهکهاستفرآینديوشودمیمحسوبپرطرفداروجدیدمفهومیکدانش

یکبهمعموالًوهستندسازمانحافظهازقسمتیکهرامهمیهايتخصصواطالعاتتاکندمی
کنندمنتقلوتوزیعسازماندهی،انتخاب،شناسایی،دارندوجودسازماندرساختاربدونحالت

شدنمبدلودانشیهايسرمایهاهمیتروزافزونافزایش).98ص،1386خانبابایی،(الجوردي،
ودانشمدیریتفرآیندهايبرمؤثرعواملمطالعهلزومها،سازمانرقابتیمزیتازمنبعیبهآنها

).87ص،1387بحرالعلوم،(سیدنقوي،سازدمینمایانپیشازبیشرایادگیري
مداومطوربههاسازمانواستبینیپیشقابلغیروپیچیدهمحیطیامروزه،محیطواقع،در

مواجهجهانیرقابتافزایشوتکنولوژيهايپیشرفتشدن،جهانینظیراجتماعیهايتوسعهبا
شکستدیگربعضیوگرفترونقکارشانوشدندموفقهاسازمانازبعضیمحیط،ایندر.هستند
کهراهاییسازمانچیزيچه:شودمیمطرحسوالاینحال.شدندحذفرقابتصحنهازوخوردند

بیان)1997(1دگوسزمینه،ایندرکند؟میمتمایزشوندنمیموفقکهآنهاییازشوندمیموفق
هاسازمانبرايموجودرقابتیمزیتتنهااستممکنرقباازترسریعیادگیريتوانایی:کهکندمی

یکوبلندمدتدرموفقهايسازمانهايویژگیدارترینمعنیازیکیسازمانییادگیري.باشد
گذشتههايموفقیتبتوانندتاآوردمیفراهمراهاییفرصتهاسازمانبرايکهاستاجتماعیفرآیند

یکاگرورقابتیمزیتبهدستیابیبراياستراهیسازمانییادگیريواقع،در.کنندتکرارراخود
2سنگه.فناستبهمحکومباشدداشتهیادگیريبهمیلخویشپیرامونمحیطازترآهستهسازمان

.شودمیسازمانزودرسمرگباعثیادگیريدرشکستکهاستمعتقدنیز
رشدشتریبوشتریبرقبااست،نانیاطمعدمآنمسلمزیچتنهاکهياقتصاددرلذا،

بنابراین،.استیرقابتتیمزيبرامنبعکیدانششود،یمریتکثسرعتبهيفناوروکنندیم
تمرکزیادگیريفرآیندبریادگیرندهسازمانیک.داردنیازدانشمدیریتبهسازمانییادگیري

دانش،مدیریتهدف.استمتمرکزیادگیريفرآیندخروجیونتیجهبردانشمدیریتودارد
ازاستفادهوتسهیمسازماندهی،مانندهاییفعالیتشاملکهاستسازمانبرايارزشایجاد
منظوربهسازمانتواناییبرايحیاتیعنصریکجدیددانش)خلق(ایجاد.استدانش

1. De Geus
2. Senge
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وایجادبرايتواناییامروزهرسدمینظربهبنابراین،.استمحیطیشرایطباتطبیقویادگیري
.باشدسازمانیکبرايپایداررقابتیمزیتمنبعترینمهمدانشازاستفاده
ودانشمدیریتبینرابطهتبیینبهحاضرپژوهشدرشده،گفتهمطالببهتوجهبا
نینواقتصادوانیپارس،يکشاورزتجارت،ملت،يهابانکشعبدرسازمانییادگیريسطوح
.استشدهپرداختهلرستاناستانسطح

پژوهشنظريمبانیـ2
دانشمدیریتـ1,2

زماندرودارندنیازکهافراديبرايدرستاطالعاتکارگیريبهازاستعبارتدانشتیریمد
کنندعملآناساسبروکنندپخشوایجادرادانشتاکندمیکمکافرادبهنیاز،مورد

،يفناورماننديادیزیسازمانياجزاشاملکهاست،یچندوجهنگرشکیو)1،2001هولم(
ثبتبامرتبطيهاتیفعالشاملدانشتیریمد.استفرهنگویسازمانساختار،یانسانمنابع

یخارجارتباطاتتوامتیریمدمستلزمواستسازماندردانشمیتسهوکردناستفادهکردن،
ویرونیبدانشيجستجويبراییهاروشوهاهیروشاملکهاستشرکتدروندانشانیجرو
.هاستسازمانریساباترکینزدروابطجادیا

تاکوچیونوناکادانشتیریمدفرآیندـ1,1,2
.اندداشتهدانشتیریمدمباحثبراديیزراتیتأث2یتاکوچونوناکایژاپنتیریمدمحققان

یسازمانريیادگیهینظرزيیرطرحبراينوناکاتوسطآشکاردانشوپنهاندانشمفهوم
آشکاروپنهانهايشکلنیبییهمگرابهتوجهبابندي،میتقسنیادر.استشدهبنديطبقه
مینویی،(استشدهمعروفخودشاننامبهکهاندکردهگذاريهیپارایمدلآناندانش

نديیفرآدانشتبدیلکهکردنداظهارهمچنینآنها).51ص،1389نادري،زرندي،محمدپور
).3،2008بالسترین(شودمیمنجرسازماندردانشخلقبهکهاست

آشکار/دانشنوعدوبرراخودتمرکزشدیادآنهاازقبلدرکههاییمدلخالفبرمدلاین
سازمانیسطوحکلیهدرآنایجادیچگونگنیزوکدیگریبهآنهاتبدیلنحوهبهوگذاشتهپنهان

آنها).1389،51نادري،زرندي،محمدپور(مینویی،داردتوجهسازمانی)وگروهیفردي،(سطح:

1. Holm
2. Nonaka / Takeuchi
3. Balesterine
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(ضمنی).پنهاندانشو(صریح)آشکاردانشاند:شدهقائلتمایزدانشنوعدومیانهمچنین
دروشودنوشتهویابد،انتقالشود،گذاشتهاشتراكبهتواندمیکهاستدانشیصریحدانش
ساختاریافتهمداركطوربهوداردجايافرادذهندرضمنیدانشگردد.ذخیرهدانشپایگاه
رفتارافراد،ذهندرهمچنینیابد،میانتقالوشودمیتفسیرسختیبهضمنیدانش.نداردوجود

صریحدانشباشند.کنندهگمراهتوانندمیصریحوضمنیهايواژهدارد.جايآنهاتلقیطرزو
تاکوچیونوناکا.شودمیخلقضمنیدانشسازيبرونیطریقازوداردضمنیدانشدرپایه

از:عبارتندکهاندکردهارائههاسازماندرضمنیوصریحدانشتبدیلوخلقراهبردنوعچهار
).1،2010سنک(سازيدرونی،يسازبیترکسازي،برونیسازي،اجتماعی

)1995(یتاکوچونوناکادانشتیریمدنديیفرآمدل)1(شکل

1. Tseng
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دانشبهپنهاندانشلیتبديسازیاجتماعراهبرد):پنهانبهپنهان(يسازیاجتماعالف)
.کندیمسریمسازمانافرادنیبموجودتعامالتدرراپنهان
ندیفرآقیطرازپنهاندانشراهبرد،نوعنیادر):آشکاربهپنهان(يسازیبرونب)
).1،2000نانوکا(شودیملیتبدآشکاردانشبهيسازیبرون
مرحلهدرکهيآشکاردانشيسازبیترکراهبرددر):آشکاربهآشکار(يسازبیترکج)
یقبلدانشبهدیبادیجددانشسپسشودبیترکويبندطبقهدیباشده،یعموميسازیبرون

.شوندقیتلفهمباوشدهاضافه
دانشبهحیصردانشلیتبدفرآینديسازدرونیراهبرد):پنهانبهآشکار(يسازیدروند)

).1996نانوکا،(استیضمن

واتکنیزومارسیکسازمانییادگیريمدلـ2,2
یادگیري:کندمیشناساییراسازمانییادگیريمرتبطهمبهامامتمایزبعدهفتمدلاین

رهبريدار،ریشهسیستم،کارمندبهاختیارتفویضتیمی،یادگیريوگو،گفتوتحقیقمستمر،
سطحسهازیکیدربعدهفتاین).2013همکاران،ومحرابی(یادگیريبراياستراتژیک

.گیرندمیجايسازمانییاگروهیفردي،یادگیري
افرادچگونهکهکندمیبیانفرديسطحدریادگیريتئوري:فرديسطحدریادگیريالف)

کهدهدمیرخهنگامییادگیريسطح،ایندر.دهندمیشکلیادگیريبرايرافرهنگوجو
.کنندعملانگیزند،برمیراهاپاسخکهعاملیعنوانبههاچالشواختالفاتها،جدایی
برايفرديدانشدرشدنسهیمشاملگروهییادگیري:گروهیسطحدریادگیريب)

.استمشتركدركیکتوسعه
خودافرادنیاوجودبا.باشدنمیزیادافرادیادگیريمجموع:سازمانسطحدریادگیريج)

هايمدلدرتغییراتتوانیممیتصاویر،اینطریقاز.هستندسازمانازکوچکیتصویرداراي
تغییربرايافرادتوسطیادگیري.کنیمشناساییراخاطرهومشتركهايارزشسازمان،ذهنی

یادگیريبرايراهایشانظرفیتافرادکههنگامی.ستینکافیامااست،ضروريسازمان
بخشند؛ارتقایادگیريبرايراسازمانکلیظرفیت)جمعیطوربه(توانندمیدهند،میافزایش
کارهايوسازوباشدپذیراآنانیادگیريازاستفادهبرايهايتالشبرابردرسازمانکهمادامی

1. Nanoka



1392بهار/ 15شماره/ ششمسال102

شدهگرفتهفراکهچیزيازاستفادهبهدادنپاداشوحمایتساختن،ممکنبرايرامناسبی
.دهدقراراست،

ایناینکه،نخستاست.متمایزویژگیچندداراي)2003(2مارسیکو1واتکینزمدل
راساختاینمدل،ایناست.سازمانییادگیريساختازانحصاريوروشنتعریفدارايمدل
مقیاسساختبرايراکافیارزیابیهايحوزهبنابراین،کندمیتعریفسازمانیفرهنگبعد

سطوحهمهکهاستهاییمدلازمعدوديتعدادمیاندرمدلایناینکه،دومکند.میفراهم
مدلاینسوماً،دهند.میپوششراسیستمهايقسمتوسازمانی)وگروهی(فردي،یادگیري

شان،روابطتعیینبابلکهکند،میشناساییراادبیاتدرسازمانییادگیريعمدهابعادتنهانه
کند.میادغامراآنها

دانشتیریمدبایسازمانيریادگیسطوحنیبرابطهـ3,2
استبلندمدتدرموفقهايسازمانهايویژگیدارترینمعنیازیکیسازمانییادگیري

میاندرتوجهمنبعبهشدنتبدیلحالدرروزافزونصورتیبهکه،)3،2009بونتیس(
مورددرگستردهآشفتگیومناقشهنقطهبههمچنینپدیدهایناست.متخصصانومحققان
یادگیرينظریهدرواحديبعدهیچشود.میتبدیلهاسازمانتوسطیاهاسازماندریادگیري

آنازوآوردمیوجودبهیادگیريکهمتعدديهاياحتمالوارتباطاتکاملجذببرايکنونی
نیست.کافییابد،میظهور

بریبرخکنند،یمفرضراگوناگونياندازهاچشمازيادامنهيریادگیيکردهایرو
نیاوجودبادارند،دیتأکیمیتاییگروهيریادگیبرگریدیبرخکنند،یمتمرکزيفرديریادگی

یکلتیماهبهيریادگیدامنهووسعتدرك.رندیگیبرمدررابخشایسازمانکلنیریسا
وفردانیميرابطه.شودیممربوطیاجتماعويفردعواملاشتراكحسببریسازمانيریادگی

.استبودهمطرحیسازمانيریادگیویروانشناسدرشیپهامدتازکهاستیبحثط،یمح
وکراسانو)1995(نیبارگو،)1385(مارکوارتهمچونینظرانصاحبنظراز
دررایادگیريمتعددسطوحایجادیکدیگرباافرادسازماندهیوارتباطشیوه)1999(همکاران

ازوسازماندرامااستفرديفرآینديیادگیريچندهر.سازمانیوگروهیفردي،:داردپی
انتقال.شودمیمحسوبنیزاجتماعیفرآیندیکنتیجهدرودهدیميرویجمعندیفرآطریق

1. Watkins
2. Marsick
3. Bontis
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همچونمهمیاجتماعیفرآیندهايدربردارندهعموماًفردي،سطحازفراترسطحدردانش
تركرغمبهتاباشدمیاطالعاتاینذخیرهواطالعاتتلفیقتفسیر،وتعبیراشتراك،

ازفراترسطوحدردانشانتقالوتحلیلوتجزیههنگامدربنابراین.یابدتداومفرديهايشغل
مهمینقشدانشاشتراك.شودمیکشیدهمیانبهمهماجتماعیفرآیندهايپايفرديسطح

).125-126صص،1390،گرانیدويناد(داردعهدهبردانشانتقالدررا
بردنکاربهوتلفیقارزش،دركدرتواناییمعنايبهسازمانیجذبظرفیتاین،برافزون

.یابدافزایشکارکنانمیاندردانشاشتراكطریقازتواندمیسازمانی،هايهدفجهتدردانش
وشدهتبدیلسازمانیدانشبهکمکمفرديدانشدانش،اشتراكتعاملیفرآیندهايطی

ویادگیريتولید،درسازمانتواناییباشد،باالترسطحاینچههرویابدمیافزایشجذبظرفیت
استذکربهالزم).126ص،1390،گرانیدويناد(افتیخواهدافزایشجدیددانشازاستفاده

،OLLسازمانیسطحدریادگیري،LLیادگیريسطوح،KMدانشمدیریتپژوهش،نیادرکه
يسازیدرون،SOيسازیاجتماعILLفرديسطحدریادگیري،GLLگروهیسطحدریادگیري

IN،يسازیبرونEXيسازبیترکوCO،اند.شدهينامگذار

پژوهشفرضیاتـ3
داردوجوددارمعنیرابطهسازمانییادگیريسطوحودانشمدیریتبین:اصلیفرضیه.
دارمعنیرابطهسازمانییادگیريسطوحازکیهرودانشتیریمدبین:فرعیفرضیه

.داردوجود

هادادهآوريجمعشیوهوتحقیقروشـ4
پیمایشیها،دادهگسترشتواناییوگردآوريشیوهوکنترلدرجهومیزاننظرازپژوهشاین

مبانیوپژوهشادبیاتتکمیلبرايپژوهشایندر.رودمیشماربهتوصیفیهدفنظرازو
روشازآماري،جامعهازنیازمورداطالعاتسایرگردآوريبرايوايکتابخانهروشازنظري

کهشدهاستفادهبستهپرسشنامهازمیدانیاطالعاتآوريجمعبراي.استشدهاستفادهمیدانی
)ايگزینهشش(لیکرتمقیاساساسبروسنجینگرشنوعازاستفادهموردهايپرسشنامه

ونوناکا(دانشمدیریتاستانداردسوالی26پرسشنامهدومنظوراینبه.استشدهتنظیم
به،)مارسیکوواتکینز(سازمانییادگیريسطوحاستانداردسوالی28پرسشنامهو،)تاکوچی

.شدگرفتهکار
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گیرينمونهروشوآمارينمونهجامعه،ـ5
وانیپارس،يکشاورزتجارت،ملت،يهابانکشعبکارکنانراپژوهشایندرآماريجامعه
تشکیلجنسیتیوسنیترکیبهرباومردوزنازاعملرستان،استانسطحنینواقتصاد

مورگانجدولاساسبرکهاستنفر1203مجموعدرهابانکنیاکارکنانتعداد.دهندمی
ياطبقهيریگنمونهروشطریقازنمونهایناعضاي.شدتعییننفر291تعدادنمونهحجم

.شدندانتخاب

پژوهشهايپرسشنامهپایاییورواییـ6
نظرانصاحبتأییدبههمچنینوبودهينظریمبانبریمبتنمحتوا،نوعازپرسشنامهییروا
ضریب.شداستفادهکرونباخآلفايازهاپرسشنامهییایپازانیمسنجشبراي.استرسیدهنیز

سطوحپرسشنامهکرونباخآلفايضریبو87/0دانشمدیریتپرسشنامهکرونباخآلفاي
.آمددستبه81/0سازمانییادگیري

هادادهتحلیلوتجزیهروشـ7
استفادهاستنباطیآماروتوصیفیآمارروشدوازهادادهتحلیلوتجزیهجهتپژوهش،ایندر

رفتهکاربه...ویتجمعیفراواندرصد،فراوانی،توزیعبرآوردجهتتوصیفیآمار.استشده
.استشدهاستفادهرسونیپیهمبستگبیضرازات،یفرضآزمونمنظوربهواست

هادادهتوصیفـ8
بهشناختیجمعیتمتغیرهايتجمعیفراوانیوفراوانیدرصدفراوانی،1شمارهجدولدر

.استشدهارائهتفکیک

شناختیجمعیتاطالعات)1(جدول

تجمعیفراوانیفراوانیدرصدفراوانیدستهپارامتر

سنیگروه

30-216668/2268/22
40-3116907/5875/80
50-414715/1690/96

910/3100باالترو51

25900/8900/89مردجنسیت
3200/11100زن
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تحصیلیمدرك

437/137/1دیپلم
9698/3235/34دیپلمفوق

16604/5739/91لیسانس
2561/8100باالتروارشدکارشناسی

خدمتسابقه
10-09127/3127/31
20-1117345/5972/90
30-212728/9100

هادادهتحلیلـ9
:Ħ0(صفرفرضاست،)05/0(ازکوچکترمعناداريسطحکهجاهر:نکته p = سطحدر)0

ودانشمدیریتبینمعناداررابطهوجودمفهومبهصفرفرضرد.شودمیرد95/0اطمینان
بهامراینصفر،فرضردجهتکافیشواهدعدمصورتدر.استسازمانییادگیريسطوح
.استمعناداررابطهنبودمفهوم

.داردوجوددارمعنیرابطهسازمانییادگیريسطوحودانشمدیریتبین:اصلیفرضیهـ

سازمانییادگیريسطوحودانشمدیریتهمبستگی)2(جدول

معیارانحرافسازمانییادگیريسطوح

همبستگی831/0دانشتیریمد
معناداريسطح000/0

مدیریتمتغیردوبینهمبستگیضریبدهد،مینشان2جدولنتایجکهطورهمان
نیزداريمعنیسطحعدديمقداربهتوجهباواست831/0سازمانییادگیريسطوحودانش

000/0sigبرابرآزمونایندر رابطهوجودبیانگراست،)sig<α(اینکهدلیلبهواست،شده=
ضریبکهآنجاییاز.شودمیپذیرفتهĦ1فرضوردĦ0فرضپساست،متغیردوبین

مثبتصورتبهرابطهایناست،آمدهدستبهمثبتفرضیهایندرمتغیردوبینهمبستگی
.است)میمستق(

دارمعنیرابطهسازمانییادگیريسطوحازکیهرودانشتیریمدبین:فرعیفرضیهـ
.داردوجود
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سازمانییادگیريسطوحازکیهرودانشتیریمدبینهمبستگی)3(جدول

ILLGLLOLL

KM

591/0578/0588/0پیرسونهمبستگی
000/0000/0000/0معناداريسطح
Ħ0ردردرد
داردوجودداردوجودداردوجودمعناداررابطه

يریادگیسطوحازکیهرودانشتیریمددهد،مینشان3جدولنتایجکهطورهمان
دستبهمثبتفرضیهایندرمتغیرهابینهمبستگیضریبکهآنجاییازواست،شدهمعنادار

.است)میمستق(مثبتصورتبهرابطهایناست،آمده

شنهادهایپويریگجهینتـ10
نیب:کهشدمشخصهاهیفرضیبررسوقیتحقيهادادهلیتحلوهیتجزازحاصلجینتابهباتوجه

سطوحتکتکبارابطهاین.داردوجوديمعنادارومثبترابطهسازمانییادگیريودانشمدیریت
و)88- 89(گرانیدوينادقاتیتحقجهینتباجینتانیاکه.استمعنادارنیزیسازمانيریادگی
.داردیهمخوان)1388(گرانیدویعقوبی

در).2010سنک،(استجدیدضمنیدانشبهضمنیدانشتبدیلفرآیندسازياجتماعی
راهبرددرشود.میتبدیلپنهاندانشبهمجدداًویابدمیانتقالپنهاندانشراهبرداین

اشتراكبهدیگرانبادانش،بهبودجهتراخودذهنیهايمدلوتجاربافرادسازي،اجتماعی
چهره،بهچهرهاجتماعیتعامالتازمتقابلدركبهافراددستیابیشاملفرآینداینگذارند.می

،1388توالیی،احمدوند،(رضاییان،است...وحمایتگريتعامالتاندیشی،همها،دیدگاهتسهیم
ذهنیدانشوتجربهآنهاوسازدیمفراهمدانشصاحبانبینراتعاملفرصتکه)38- 39صص

مشتركآرمانایجادوافرادذهنیالگوهايتغییرموجبامراین.گذارندمیاشتراكبهراخویش
.افتدمیاتفاقسازمانمختلفسطوحدرسازمانییادگیريوشودمییادگیريبراي

،یابدارتقادانشمدیریتازاستفادهوسیلهبهیادگیريوآموزشاینکهمنظوربهبنابراین
هااندیشهواطالعاتباورها،پایهبرتجربیاتسایرباراکارکنانستیبایمیبررسمورديهابانک
بگذارند.اشتراكبهرافرديدانشوسازندآشنا
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).2010سنک،(شودمیتبدیلصریحدانشبهضمنیدانشکهاستفرآینديسازيبرونی
باوکردهتدوینراضمنیدانشمفاهیمانفراديصورتبهکهدهدمیاجازهافرادبهفرآینداین

ضمنی،ایشخصیدانشدیگر،عبارتبهآورند.وجودبهراجدیددانشوبگذارنداشتراكبهدیگران
کهزمانیشخص،شود.میتبدیلصریحدانشبههامدلوفرضیاتها،تشبیهها،استعارهصورتبه
اقدامکردنبرونیبهاغلبکند،میاستفادهطراحیفرآینداینجهتجمعی،توجهاتوتبادالتاز

دانشبازیابیوروزآوريبهکردن،آرشیومنظوربهمحتوامدیریتاصولراهبردایندرکند.می
تبدیلدرکلیديفرآینديعنوانبهکردنبرونیازتاکاشیونوناکابود.خواهدنیازموردشدهآشکار
ظهورآشکارهايطراحیوشودمیتجدیدضمنیدانشکهاینجاستدرزیراکنند.میادیدانش

).39ص،1388توالیی،احمدوند،(رضاییان،کندمی
يهابانک،یابدارتقاکارکناندیگرباعقایدمبادلهطریقازیادگیرياینکهمنظوربهبنابراین

برايعینیهاينمونهباراشانتوضیحاتتاکنندقیتشوراخودکارکنانستیبایمیبررسمورد
برايکارکنانوبگیرندکاربهراسازيشبیهومثالذهنیومبهممفاهیمبرايدهند،شرحدیگران

واقعدردهند.ارائهشانهمکارانبهمهارتیوفنیچارچوبدرراهایشانبرداشتبیشتر،درك
يریادگیوکارکنانيریادگیيراستادریقدمهابانکنیاشعبدرسازيبرونیفرآیندگسترش

.استیسازمان
ه ب.)2010سنک،(استترپیچیدهصریحدانشبهصریحدانشتبدیلفرآیندسازيترکیب

بهافرادشوند.میترکیبداده)پایگاه(ماننددانشسیستمکیبامرحلهایندرعقایددیگر،عبارت
ازاطالعاتتبادلوتلفنیمکالماتجلسات،مستندات،طریقازدانشاینوپردازندمیدانشتبادل
ازتواندمینیزجدیددانششود.میترکیبايرایانههايشبکهمانندابزارهاییوهافناوريطریق
دانشبنديطبقهوترکیبافزودن،سازي،ذخیرهوسیلهبهکنونیاطالعاتمجددساختاردهیطریق
گنجاندهتحصیالتوآموزشمقولهدرکهاستدانشایجادازنوعیترکیب،شود.ایجادصریح

مروري،هايگزارشتهیهاطالعات،ودانشهايسیستمسازيترکیبراهبردازهایینمونهشود.می
).39- 40صص،1388توالیی،احمدوند،(رضاییان،استمدیریتیخالصهوروندتحلیل

،یابدارتقاکارکناننوآوريوخالقیتمبادلهطریقازیادگیرياینکهمنظوربهبنابراین
،مسائلبهتردركبرايتاکنندتشویقراخودکارکنانستیبایمیبررسمورديهابانک

دیگرباکارکنانتاکنندفراهمراشرایطیهمچنینکنند.ترکیبنومفاهیمباراشانتجربیات
وهمکاريروحیه،برنیزوکنندهمکاريتحقیقاتیهايگروهدرسازماندرونمنظمهايتیم

.شوددیتأکینیکارآفروبهبودومشارکت
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راهبرد).2010سنک،(استضمنیدانشبهصریحدانشتبدیلفرآیندسازيدرونی
ضمنیدانشبهوشودمیدرونیدانش،تفسیرطریقازآشکاردانشکهاستايشیوهسازيدرونی
مستندسازيدانشوبگیردصورتعملحینادگیريیطریقازتواندمیامراینشود.میتبدیل
جدیدکارگرانکهدهدمیرخزمانیسازيدرونیکند.میبازيفرآیندایندرراحیاتینقششده،

توانمیزمانیراسازيدرونیهمچنینکنند.احیاآن،هايبایگانیمطالعهباراپروژهکیدانش،
نوشتنبهتصمیمنویسندگانایکنندسخنرانیباتجربه،خبرگانایمدیرانکهکردمشاهده

موردجدیدهايدانششدن،درونیمحضبهباشند.داشتهموسسهایکارآفرینکیازبیوگرافی
ودادهتوسعهخودموجودپنهاندانشپایگاهدرراآنکهگیردمیقرارکارکنانیاستفاده

اینکهمنظوربهبنابراین).40ص،1388توالیی،احمدوند،(رضاییان،اندکردهمجددسازماندهی
ستیبایمیبررسمورديهابانک،یابدارتقادانشکسببرايهاتوانمنديجذبظرفیتازیادگیري

مداركبهتبدیلوکردهمستندسازيضبط،وثبتازبعدراکارهاانجامازآمدهدستبهنتایج
وگرددسازماندهیرسمیجلساتدرنتایجسپسوشودبحثهاایدهدربارهبایدکنند.رسمی

کنند.برقرارارتباطشانهمکارانباباشند،داشتهمطلبییاایدهاگرتاکنندتشویقراکارکنان

فهرست منابع

منابع فارسی
راهبـرد الگوهـاي بررسـی .)1388. (اهللاروحتـوالیی، ومحمـد علـی احمدونـد، علی،رضاییان،

،27شـماره ،پلـیس انسانیتوسعهدوماهنامه.هاسازماندردانشراهبردودانشمدیریت
.33-64صص

دانـش تیریمديهارساختیزنییتب.)1387. (يدمحمدمهدیسبحرالعلوم،،یرعلیم،يدنقویس
،57شـماره ،تیریمـد مطالعاتفصلنامه.یسازمانيرهبروفرهنگيهامدلازاستفادهبا

.87-104صص
دردانـش تیریمـد کنندهلیتسهعواملیبررس.)1386. (یعل،ییخانبابال،یدجلیس،يالجورد
شـماره ،20سال،تیریمددانشفصلنامه،)يکشاورزبانک: يموردمطالعه(يکاريهامیت

.97-116صص،76
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تیوضـع یابیـ ارز.)1389. (نـازنین نـادري، ومحمـدابراهیم محمدپورزرندي،مهرزاد،مینویی،
حسـابداري مجله.تالیاشرکتمورديمطالعه: ینوناکاتاکوچمدلاساسبردانشتیریمد
.49-58صص،4شمارهسوم،سال،تیریمد

بـین رابطـه تحلیل،)1390. (میمرفرهمندپور،ویحسنعل،ينصرآباداریبخت،یمحمدعل،يناد
دانشـگاه علمـی أتیـ هياعضـا بـین درسـازمانی یـادگیري سطوحودانشمدیریتابعاد

.123-146صص،13شماره،یتیتربعلومهینشر.1388-1389تحصیلیسالدراصفهان
پشـتیبانی فنـاوري اطالعـات از مـدیریت     .)1386زاده، رقیه سادات. (عقوبی، نورمحمد، کوچکی

.41-56، صص 9، شمارهفصلنامه مدیریت صنعتی.دانش
هايمؤلفهبینرابطه.)1388بخت، اکرم. (نیکوعقوبی، مریم، کریمی، سعید، جوادي، مرضیهی

نشریه .اصفهانشهرمنتخبهايبیمارستانکارکناندانش درمدیریتوسازمانییادگیري
.63-74، صص 13، شماره سالمتمدیریت
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هاپیوست
Rahimi(پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش & et al, 2011, p.32(

سواالتمتغیر
EX1شوند.شان با دیگران، برانگیخته میکارکنان با مبادله افکار و عقایدشان درباره حرفه
EX2هاي عینی براي دیگران شرح دهند.شان را با نمونهکارکنان اغلب تمایل دارند توضیحات
EX3سازي را به کار بگیرند.کارکنان اغلب تمایل دارند براي مفاهیم مبهم و ذهنی مثال و شبیه
EX4دهند.شان ارائه میهایشان را در چارچوب فنی و مهارتی به همکارنکارکنان براي درك بیشتر، برداشت
EX5شوند.در این سازمان کارکنان براي استفاده از شبکه و وب جهت شناسایی وظایف، تشویق می
CO1شود.خالقیت و فکر نو در این سازمان نوعی ارزش محسوب می
CO2 اند.مهم و حیاتی و استانداردها به خوبی شناسایی و ذخیره شدهقوانین
CO3کنند.کارکنان براي درك بهتر مسائل، تجربیاتشان را با مفاهیم نو ترکیب می
CO4کنند.شان مقایسه میکارکنان معموالً براي درك بیشتر، مفاهیم جدید را با تجربیات
CO5 شوند.ها و کارکنان جدید، تشویق میتجربهشان به کمايحرفهکارکنان براي انتقال دانش
CO6کنند.هاي تحقیقاتی همکاري میهاي منظم درون سازمان در گروهکارکنان با دیگر تیم
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CO7شود.در این سازمان بر توسعه و کارآفرینی تأکید می
CO8کند.ک میتبادل دانش با همکاران به بهبود عملکرد کاري کارکنان کم
CO9کند.گیري پشتیبانی میاند از تصمیماطالعاتی که به طور مرتب و شفاف سازماندهی شده

CO10شان را با همکاران سهیم شوند.کارکنان تمایل دارند تا اطالعات فردي
CO11شود. در این سازمان بر روحیه، همکاري و مشارکت و بهبود تأکید می
IN1 اند.آمده از انجام کارها، بعد از ثبت و ضبط، مستندسازي شده و تبدیل به  مدارك رسمی شدهنتایج به دست
IN2کنند.شان ارتباط برقرار میکارکنان اگر ایده یا مطلبی داشته باشند که درباره آن فکر و بحث کنند، با همکاران
IN3شود.جلسات رسمی سازماندهی میشود و سپس نتایج در ها بحث میدر این سازمان در مورد ایده
IN4.در این سازمان بر حسب ضرورت اطالعات کامالً شفاف هستند
SO1ها، آشنا شوند.کنند تا با سایر تجربیات بر پایه باورها، اطالعات و اندیشهکارکنان تالش می
SO2هاي عینی تمایل دارند.هایشان با ارائه نمونهکارکنان به شفافیت هدف
SO3شود.به اشتراك گذاشتن دانش فردي مرتبط با کار، یکی از وظایف پرسنل محسوب می
SO4هاي تحقیقاتی مستقل مبادله می کنند.در سازمان، کارکنان دانش خود را به وسیله تیم
SO5شوند.اي براي تسهیم و تبادل اطالعات استفاده میسازمانی به طور شایستههاي درونشبکه
SO6شوند.هاي یکپارچه و مکتوب به مدیران مرتبط پیشنهاد میه تجربیات و موضوعات آموخته شده، در روشخالص

,Jyothibabu & et al(سازمانییادگیريسطوحاستانداردپرسشنامه 2010, pp. 313, 314(
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