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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي سیستم هاي اطالعاتي ظرفیت جذب دانش و تأثیر آن بر يادگیري سازماني در دانشگاه سیستان و
بلوچستان انجام شد .پژوهش حاضر از نوع تحقیقات كاربردي و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش،توصیفي -
همبستگي بود.جامعه ي آماري تحقیق شامل كلیه اعضاي هیئت علمي دانشگاه سیستان و بلوچستان تعداد  411نفر بود .براي
اجراي اين پژوهش تعداد  171نفر به صورت نمونه گیري تصادفي -طبقه اي از جامعه آماري انتخاب شده بودند.براي بررسي
مديريت دانش از پرسشنامه قلي زاد و همکاران(  ) 1433كه پايايي آن 6830و براي بررسي يادگیري سازماني از پرسشنامه
واتکینز و مارسیک (  ) 2664كه پايايي آن  6830استفاده شد .اطالعات بدست آمده در اين پژوهش در سطح آمار
استنباطي(آزمون هاي ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گا م و مدلسازي معادله ساختاري)تجزيه و تحلیل
شد .يافته هاي پژوهش نشان داد كه :بین ابعاد مديريت دانش با سطوح يادگیري سازماني رابطه معنادار وجود دارد.نتايج حاصل
ازمدلسازي معادله ساختاري حاكي از تأثیر مستقیم يدادگیري سازماني بر سیستم هاي اطالعاتي مديريت دانش با شاخص هاي
برازش مناسب بود بود .از بین سطوح يادگیري سازماني به ترتیب سطح فردي و سطح گروهي بهترين پیش بیني كننده هاي
مديريت دانش مي باشند.
واژههای كلیدی :سیستم هاي اطالعاتي ،جذب دانش ،يادگیري سازماني
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مقدمه
در يک محیط پويا دانش منبع حیاتي براي ايجاد ارزش توسعه و حفظ مزاياي رقابتي مي باشد .با اين حال سرعت تغییرات
محیطي و فناوري و قواعد رقابتي سازمان ها را در دستیابي به خودكفايي و شکوفايي دچار مشکل نموده است  .رويکرد درون
نگر به تولید دانش كه در آن شركت بر منابع داخلي خود تکیه دارد ديگر يک گزينه استراتژيکي قديمي به شمار مي رود
.دانش خارجي به شركت ها امکان توسعه نوآوري و رقابت همرا با بکارگیري دانش دروني را مي نمايد  .شناسايي دانش مفید
خارج از سازمان و تركیب اين دانش با دانش داخلي را براي دستیابي به دانش و نوآوري و بهر برداري از آن هموار مي سازد كه
در اين را بهبود دانش داخلي نوآوري و بهبودتخصص داخلي شركت نیز میسر مي گردد  .ظرفیت جذب دانش در بیست سال
گذشته به دلیل اهمیت منابع دانشي خارجي به يکي ازمهمترين ساز ها تبديل شده است .ظرفیت جذب براي ايجاد ارزش و
حفظ مزيت رقابتي به شركتها كمک شاياني مي كند  .همچنین درجايي ديگر ظرفیت جذب دانش را به صورت مجموعه اي از
فرايندها و روال هاي روزمره تعريف مي كنند كه به وسیله آن بنگاه دانش راكسب جذب انتقال و بهر برداري مي نمايد تا
قابلیت سازماني پويايي ايجاد نمايند  .به منظور تغییر رويکرد سازمان و كسب و كار ازنوآوري بسته به نوآوري باز مولفه هاي
مختلفي بايد مد نظر قرار گیرد كه طبق مدل نوآوري باز سه بعد مهم از مهمرين اين مولفه ها تغییر استراتژي مديريت پويا و
فرهنگ نوآوري باز مي باشند].[1
ابعاد ظرفیت جذب دانش
شکل . 1ابعاد ظرفیت جذب دانش
ابعاد ظرفیت جذب
دانش

ظرفیت جذب بالفعل

ظرفیت جذب بالقوه

اکتساب

جذب

تغییر

بکارگیری

. 1ظرفیت جذب بالقوه :قابلیت هاي آگاهي يابي و جذب را ظرفیت جذب بالقو مي گويند كه در بر دارنده تالش هاي بنگاه
براي دانستن ارزش پیدا كردن و جذب دانش جديد بیروني است.
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.2ظرفیت جذب بالفعل :شامل تبديل و كاربرد دانش است كه نشان از توانايي بنگاه در تغییر ساختار دانش موجود داخلي و
دانش
جديد جذب شد و يکپارچه سازي آن هاست و شامل تركیب دانش تغییر يافته در سیستم ها فرايندها روندهاي روزانه
عملکردهاست .نه تنها براي اصالح دانش و شايستگي هاي موجود بلکه براي ايجاد عملکردها و شايستگي هاي جديد
است.ظرفیت
جذب بالقو از طريق انعطاف پذيري مديريت و توسعه منابع و قابلیت ها بر مزيت رقابتي اثر مي گذارد .در حالي كه ظرفیت
جذب
بالفعل با توسعه محصوالت و فرايندهاي جديد همان اثر را نشان مي دهد .گرچه تبديل و كاربرد منابع اولیه نوآوري هستند
نوآوري متداوم نیازمند نوسازي پايه هاي دانش و جذب آنها به چارچوب دانش بنگاه است.
اين دو مولفه جدا از يکديگر اما به صورت مکمل عمل مي كنند .بنگا ها نمي توانند دانش بیروني را بدون پیدا كردن و بدست
آوردن آن بکار بندند .به نحو مشابهي سازمان هايي ممکن است توانايي پیدا كردن و جذب كردن دانش بیروني را داشته باشند
اما قادر به انتقال و بکارگیري اين دانش براي تبديل به مزيت رقابتي نباشند].[2
ظرفیت جذب بالقوه شامل :اكتساب و جذب مي باشد.
اكتساب  :ظرفیت اكتساب توانايي يک بنگاه براي موقعیت يابي شناسايي ارزش گذاري و بدست آوردن دانش بیروني كه براي
عملکردها مهم و حیاتي است.
جذب  :ظرفیت جذب اشاره به ظرفیت يک بنگا براي جذب دانش بیروني است يا فرايندها و روند هاي كاري كه به دانش و
اطالعات جديد كسب شده اجازه مي دهد تا تحلیل و پردازش شده ،تفسیر و ترجمه ،فهمیده ،داخلي و طبقه بندي شود.
ظرفیت بالفعل شامل  :تغییر و بهره برداري يا بکارگیري مي باشد.
تغییر  :ظرفیت تغییر ،ظرفیت يک بنگاه براي توسعه و اصالح روندهاي داخلي است كه انتقال و تركیب دانش قبلي را با دانش
جديدكسب يا جذب شده تسهیل مي كند .تغییر ممکن است با اضافه يا حذف دانش يا با تفسیر و تركیب دانش موجود از
روش هاي مختلف نوآورانه انجام شود.
بکارگیري يا بهره برداري  :ظرفیت بکارگیري يا بهره برداري حاكي از ظرفیت هاي سازماني بر پايه روندهايي است كه بنگا را
قادر مي سازد تا دانش كسب شده و جذب شده و تغییر يافته را در روندهاي كاري و عملیات ها ادغام سازد .نه تنها صالح،
تکمیل و توسعه فرايندها روندها و دانش موجود بلکه ايجاد فرايندها روندها و دانش كاالها و شکل هاي سازماني جديد].[2
سازمانهاي يادگیرنده و يادگیري سازماني
براي سازمان هاي يادگیرنده و يادگیري سازماني تعاريف ويژگي ها و مدل هاي مختلفي پیشنهاد و ارايه شده است كه هر چند
در ظاهر متفاوت هستند اما در نهايت به سر چشمه واحدي مربوط مي شوند.
سازمان يادگیرند  :سازمان يادگیرند سازماني است كه تمامي قدرت فکري دانش و تجربه سازمان را براي ايجاد تغییرات و بهبود
مستمر براي توسعه در اختیار گرفته و برآن مديريت مي كند].[4
ويژگیهاي سازمان يادگیرنده:
تشويق و ترغیب افراد در همه سطوح براي يادگیري منظم از كارشان؛
در اختیار داشتن سیستمها و فرايندهايي براي برقراري يادگیري و انتشار آن در سازمان؛
ارزش قايل شدن براي يادگیري.
يادگیري سازماني  :يادگیري سازماني عبارت است از تمامي روش ها سازوكارها و فرايندهايي كه در درون سازمان به منظور
تحقق يادگیري به كارگرفته مي شوند].[4
پس از روشن شدن تعاريف الزم است عوامل موثر در ايجاد و رشد سازمان يادگیرنده و يادگیري سازماني به طور خالصه معرفي
شوند .اين عوامل عبارتنداز:
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- 1توانمندسازها :توانمندسازها عواملي هستند كه سازمان را در تبديل به يک سازمان يادگیرنده ياري میکنند.
 - 2محیط :اگر تمامي عوامل توانمندساز مهیا باشد اما محیط الزم براي رشد سازمان يادگیرنده وجود نداشته باشد تمامي
كوششها بي ثمر و يا الاقل كم اثر خواهند بود.
 - 4يادگیري  :يادگیري سازماني از سه منظر مورد توجه است:
 - 1سطوح يادگیري 2 -انواع يادگیري  - 4مهارتهاي يادگیري
سازمانهاي يادگیرند نیازمند حداقل قابلیتهاي زير هستند:
هوش و حافظه سازماني جهت حفظ و نگهداري و انتشار دانش و تجربه؛امکانات همکاري هماهنگي و كار تیمي وراي مرزهاي جغرافیايي و حتي زماني؛برقراري ارتباط جهت تبادل پیام فايلها ؛ايجاد بازيابي و ارايه اطالعات بهنگام.تمامي قابلیت هاي پیش گفته و بسیاري از قابلیت هاي ديگر مورد نیاز توسط فناوري اطالعات قابل تحقق هستند .وجود پايگاه
هاي دانش گروه افزارها سیستم هاي پست الکترونیک و ساير ابزارها به اين مهم كمک مي كنند .بسیاري از سازمانهاي
يادگیرنده با به كارگیري اين ابزارها توانسته اند تحوالت چشمگیري به وجود آورند .ثبت آمار و اطالعات مختلف يافته هاي
علمي تجارب به دست آمده در حین عمل انواع تخصص ها و متخصصان و بسیاري از اطالعات حیاتي ديگر كه سازمان را در
محیط و در مقابل رقبا مجهز مي سازد از اين دسته هستند].[3
آرگريس(  ) 1000يادگیري سازماني را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش باورها و مفروضات در میان افراد تیمها میداند
 .يادگیري سازماني را چنین تعريف مي كنند :توانايي يک سازمان به عنوان يک كل در كشف خطاها و اصالح آنها و همچنین
تغییر دانش و ارزش هاي سازمان به طوري كه مهارت هاي جديد حل مسئله و ظرفیت جديد براي كار ايجاد شود  ».بنا بر اين
تعريف ويژگي هاي فرايند يادگیري سازماني عبارتند از:
تغییر در دانش سازماني؛
افزايش محدوده هاي ممکن؛
تغییر در ذهنیت افراد.
استراتژيهاي مهم يادگیري سازماني عبارتند از:
برنامه ريزي استراتژيک؛
كنفرانس از راه دور؛
الگوبرداري؛
جلسات
يادگیري از طريق عمل؛
نرم افزارهاي جمعي؛
كارگا عملي؛
كارت ارزيابي شركت؛
ساختارهاي يادگیري موازي؛
تیم هاي چند وظیفه اي].[1
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پیشینه پژوهش
] [0نشست هاي چهره به چهره افراد باعث تسهیل تغییر ايد ها و گمانه زني هاي آنها مي داند كه در شیو هاي رسمي امکان آن
كمتر است و در اين صورت است كه فرصت تعامل بین صاحبان دانش فراهم مي شود و آنها تجربه و دانش ذهني خويش را به
اشتراک مي گذارندكه اين امر موجب تغییر الگوهاي ذهني افراد و ايجاد آرمان مشترک براي يادگیري میشود و يادگیري
سازماني در سطوح مختلف سازمان اتفاق مي افتد.
از نظر ] [7عنصر دانش عامل مهم مزيت در گسترش يادگیري سازماني است .آنها معتقدند كه وجود فرهنگ رقابتي تشويق
هاي نوين ريسک پذيري و مشاركت كاركنان در تصمیم گیري از عوامل زمینه ساز يادگیري است.
از نظر ] [3يادگیري سازماني موجب ارتقاء دانش ضمني میشود كه به نوبه خود موجب افزايش راه بردهاي بالقو اي میگردد كه
سازمان مي تواند از آنها بهره گیرد.
به اعتقاد] [0دروني سازي سیستم هاي اطالعاتي دانشي يک مؤلفه حیاتي براي يادگیري سازماني قلمداد مي شود .بدين ترتیب
ظرفیت جذب كه يک توانمندي كلیدي براي اكتساب دانش مي باشددرسازمان ها از طريق فرايند يادگیري سازماني پرورش
مي يابد.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات كاربردي است و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش توصیفي  -همبستگي مي باشد.
جامعه ي آماري تحقیق شامل كلیه اعضاي هیت علمي دانشگاه سیستان و بلوچستان تعداد 411نفر مي باشند .براي اجراي اين
پژوهش تعداد  171نفر به صورت نمونه گیري تصادفي -طبقه اي از جامعه آماري انتخاب شدند .به منظور بررسي مؤ لفه هاي
مديريت دانش از پرسشنامه  20سؤالي مديريت دانش قلي زاد و همکاران( ( ) 1433داراي بعدهاي چهارگانه اجتماعي سازي
بروني سازي تركیب و دروني سازي (استفاد شده است  .مقیاس پاسخگويي اين پرسشنامه پنج درجه اي است (.از خیلي زياد =
 1تا خیلي كم =  ) 1مي باشد .براي سنجش يادگیري سازماني از پرسشنامه  22سؤالي يادگیري سازماني واتکینز و مارسیک
( () 2664داراي بعدهاي سه گانه سطح فردي سطح گروهي سازماني (استفاد شد است .مقیاس پاسخگويي اين پرسشنامه نیز
پنج درجه اي(از همیشه =  1تا هرگز ) 1-است .پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ،مديريت دانش 6830و
براي يادگیري سازماني  6830محاسبه گرديد .و داده ها با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون
چندگانه گام به گا م و مدلسازي معادله ساختارياز طريق نرم افزار( spssورژن ) 21تجزيه و تحلیل شد.

یافته ها
از 171پرسشنامه جمع آوري شده ،اطالعات توصیفي به شرح زير مي باشد:از تعداد كل پاسخگويان 134نفر ( 3187درصد )مرد و
46نفر (  1382درصد )زن مي باشند.همچنین از كل پاسخگويان 14نفر (  7832درصد ) داراي رتبه
مربي123 ،نفر ( 748137683درصد ) داراي رتبه دانشیار 23 ،نفر (10درصد ) داراي رتبه استاديار و  0نفر( 483درصد)داراي رتبه
استادي بوده اند.
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جدول شماره  : 1سنجش همبستگی میان مولفه های مدیریت دانش و مولفه های یادگیری سازمانی

9

سطح فردی

22/232

2 /999

*9/281

*9/392

*9/292

*9/922

--

9

سطح گروهی

11/121

2 /393

*9/292

*9/321

*9/291

*9/299

9/928

--

1

سطح سازمانی

21/323

9/993

*9/321

*9/289

*9/319

*9/322

9/999

9/939

ردیف

متغیر های پژوهش

میانگین

2

درونی سازی

39/338

9/323

9/121

9/919

9/913

--

اجتماعی سازی

انحراف معیار

برونی سازی

تركیب

درونی سازی

سطح فردی

سطح گروهی

3

تركیب

13/191

2/299

9/991

9/222

--

سطح سازمانی

2

برونی سازی

11/119

3/292

9/939

--

si g

1

اجتماعی سازی

11/991

3/993

--

9099
9099
9099
9099
9099
9099
--

9099

همانطور كه در جدول شماره  1مشاهده مي شود سطح معني داري بدست آمده میان مولفه هاي مديريت دانش و مولفه هاي
يادگیري سازماني كمتر از  6861مي باشد ،كه نشان مي دهد درصد خطا كمتر از  6861است،لذا با سطح اطمینان  6801درصد
مي توان گفت كه بین میان مولفه هاي مديريت دانش با مولفه هاي يادگیري سازماني همبستگي معني داري وجود دارد.
همچنین ضريب همبستگي مثبت بدست آمده در تمام مولفه ها نشان دهنده اين است كه با افزايش مولفه هاي مديريت دانش
 ،مولفه هاي يادگیري سازماني افزايش پیدا مي كند.پس فرضیه اصلي پژوهش تايید و فرضیه صفر رد مي گردد.

جدول شماره  : 2ضریب همبستگی چندگانه پیش بینی مدیریت دانش بر اساس سطوح یادگیری
متغییر مالک

متغیر پیش بین

شاخص آماری

چندگانه

ضریب
همبستگی

همبستگی چندگانه

مجذور
ضریب

تعدیل

شده

همبستگی

مجذور
ضریب

F

سطح معنا داری

مدیریت دانش

گام اول

سطح فردی

9/929

9/218

9/212

82 /39

9/999

گام دوم

سطح گروهی

9/992

9/318

9/311

29/18

9/999
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همانطور كه در جدول  2مشاهده مي شود با استفاد از رگرسیون گام به گام از بدين سطوح يادگیري سازماني ) فردي گروهي و
سازماني ( در گام اول متغیر سطح فردي به دلیل دارا بودن باالترين ضريب همبستگي با متغیر وابسته وارد معادله رگرسیون
شده وبه تنهايي  20درصد از واريانس مديريت دانش را تبیین كرده است كه با توجه به  Fمشاهده شده  33 /40اين میزان
واريانس تبیین شده و در نتیجه مدل رگرسیون در گام اول در سطح  P<6/61معنا دار است .
در گام دوم متغیر سطح گروهي به دلیل دارا بودن باالترين ضريب همبستگي با مديريت دانش وارد معادله رگرسیون شد و به
همراه متغیر سطح فردي مجموعا  41درصد از واريانس مديريت دانش را تببین كرده اند با ت.جه به شکل  fمشاهده شده
 33 /40اين میزان واريانس تبیین شد و در نتیجه مدل به تحلیل رگرسیون در گام دوم معنادار مي باشد.

نتیجه گیری
اطالعات حاصل از بررسي هاي انجام شد در خصوص متغیرهاي پژوهش و همچنین روابط میان اين متغیرها مفاهیم زيادي را
شفاف ساخته است  .تأثیر مثبت يادگیري سازماني و ظرفیت جذب دانش نیز در پژوهش هاي داخلي و خارجي انجام شده به
تائید رسید است .
يکي از مقدمات الزم جهت جذب دانش موجود برقراري ارتباطات و هماهنگي هاي الزم جهت جذب و بهره مندي از دانش
موجود خواهد بود كه مي توان از نتايج موجود نتیجه گرفت كه بسیاري از سازمانها در ايران در اين زمینه مشکالت بسیاري
دارند كه اين همداهنگي و همکاري يکي از موضوعات و مسائل بسیار قابل توجه در میان سازمان ها مي باشد.
يادگیري به خاطر نفس يادگیري نیست بلکه براي موفقیت و توسعه سازمان است .درصورت عدم يادگیري سازمان هزينه هاي
سنگین ندانستن يا دوبار كاري و عدم كارآيي و به هدردادن منابع و مهارت ها را متحمل شد و شاهد از دست دادن اعتماد به
نفس در افراد وكاهش درآمد به دلیل عدم نوآوري خواهد بود  .اما در صورت يادگیري و تعهد مستمر به آن سود سازمان
افزايش يافته و افراد به جاي نیروي كار تبديل به سرمايه هاي سازمان مي شوند.
مديريت دانش بايد با كشف زمینه هاي جديد دانش فناوري سهولت ايجاد تخصص در بازارهاي جديد و ايجاد توانايي و ظرفیت
هاي جديدو قابلیت هاي ج ديد تکنولوژيکي مورد نیاز را پاسخگو باشد يا از توان موجود استفاد نمايد  .در اين زمینه با توجه به
جنبه هاي اساسي دانش تحت روش باز و نوآورانه مي توان از آن به عنوان راهي مناسب براي تقويت سازمان و دستیابي به
دانش مورد نیاز سازمان نام برد.
اهمیت تحقیق و توسعه براي ايجاد ظرفیت جذب بخشي از ساختن دانش اولیه و وابسته به محیط يادگیري است .ظرفیت
جذب در سطح بنگا از طريق روش هاي مختلفي ايجاد مي شود :با سرمايه گذاري در تحقیق و توسعه به عنوان محصول فرعي
عملکردهاي ساخت و تولید در بنگاه يا به وسیله فرستادن پرسنل به آموزش تکنولوژي هاي پیشرفته .بخشي از ظرفیت جذب
در سطح سازماني قابل دسترسي است.
يافته ها نشان مي دهد كه سیستم هاي اطالعاتي دانشي توسط سطوح يادگیري سازماني نیز مورد تأيید قرار گرفته است  .نتايج
نشان دادكه سطح فردي در مرحله اول و سطح گروهي در مرحله دوم جزء مهمترين شاخصهاي يادگیري سازماني هستند كه
بر سیستم هاي اطالعاتي دانشي تأثیر میگذارند  .بنابراين سطوح فردي و گروهي به ترتیب بهترين پیش بیني كنند هاي
سیستم هاي اطالعاتي دانشیمیباشند .به عبارت ديگر از بین مؤلفه هاي يادگیري سازماني مؤلفه سطح فردي داراي بیش ترين
همبستگي با يادگیري سازماني استکه اين امر بیان كنند ي اين مطلب است كه دانش سازماني میتواند با يادگیري فردي اعضاء
سازمان تقويت شود و با استفاد از يادگیري فردي سازمان حقیقتاً از اتحاد و همبستگي دانش جديد اعضاء خود سود میبرد .
اعضاء سازمان نیز بیشتر عالقهمند به حفظ هويت فرديو ساختار دروني سیستم هاي اطالعاتي دانشي شخصیت خود هستند .
آنها تمايل به جذب دانش يادگیري فردي و رقابت با ديگران دارند.
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متغیر بعدي كه در سیستم هاي اطالعاتي دانشي سیستم هاي اطالعاتي دانشي نقش بسزا و با اهمیتي را ايفا مي نمايد
يادگیري گروهي میباشد كه داراي باالترين همبستگي با سیستم هاي اطالعاتي دانشي است كه اين امر نشان میدهد؛ افرادي
كه خواهان تبادل دانش بیشتري هستند و تمايل بیشتري به كسب دانش دارند تالش بیشتري در جهت كار تیمي كسب تجربه
در اين زمینه و آشنا شدن بادانش و تخصص ديگران دارند .بدين ترتیب اعضاء سازمان با شركت در فعالیت هاي گروهي
میتوانند از دانش و تجربیات يکديگر استفاده كرد و به اين ترتیب نیازهاي اجتماعي حرف هاي و شخصیتي خود را تأمین نمود
و از لحاظ شخصیتي و حرفه اي رشد يابند.
و باالخر يافته هاي حاصل از مدلسازي معادالت ساختاري حاكي از تأثیر مستقیم يادگیري سازماني بر سیستم هاي اطالعاتي
دانشي بوده است  .بنابراين يادگیري سازماني داراي قدرت تبیین سیستم هاي اطالعاتي دانشي است .به عبارت ديگر يادگیري
سازماني يکي از عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم هاي اطالعاتي دانشي مي باشد .همچنین موفقیت مستلزم در اختیار گرفتن
يادگیري گروهي و تولید دانش درسطح سازماني مي باشد.

پیشنهادها
در اين پژوهش مشخص شد كه سیستم هاي اطالعاتي به واسطه يادگیري سازماني بر عملکرد سازماني تأثیر مثبت دارد اما به
واسطه ظرفیت جذب دانش بر عملکرد سازماني تأثیر ندارد؛ بنابراين تولیه مي شود تحقیقات تکمیلي براي رفع ابهام اثر واسطه
اي ظرفیت جذب دانش بر عملکرد سازماني صورت گیرد.
با توجه به همبستگي بین مؤلفه هاي سیستم هاي اطالعاتي دانشي و يادگیري تیمي پیشنهاد مي شود با توجیه افراد نسبت به
منافع و -نتايج كار گروهي و تیمي زمینه سازي فرهنگ كار گروهي و زدودن ريشه هاي تفکر فردگرايي در سازمان ها تشويق
افراد به كار تیمي وكسب تجربه در اين زمینه و آشنا نمودن مديران در سطوح مختلف با فنون تشکیل و اداري تیم از طريق
كارگاه ها آموزشي و يا شیو هاي مناسب ديگر بنیان كار تیمي در سازمانها تقويت شود.توصیه مي شود در سازمان ها
سیستمهاي اطالعاتي مورد نیاز و نرم افزارهاي مناسب در حوز ها و موضوعات مختلف ايجاد شود تا اعضاء وكاركنان ومديران
بتوانند به راحتي و به سرعت به اسناد و مدارک علمي جامع و وسیعي دسترسي داشته باشند .سازمانها براي ايجادايد هاي
پژوهشي و انتقال دانش به چنین سیستمها و نرم افزارهايي احتیاج دارند .مستندسازي تجربیات موفق و ناموفق سازمانها و ساير
سازمانهاي داخلي و خارجي به منظور استفاد از آن جهت پیشبرد و تحقق– چشم انداز دانشگاه.
از فعالیتهاي تحقیقاتي و پژوهشي سیستم هاي اطالعاتي دانشي و همچنین از نتايج و ارزيابیهاي برنامهها در تصمیم گیري ها و
سیاست گذاري هاي سازمان ها استفاد شود.

منابع
][1اصیلي غالمرضا و قديريان عباسعلي و فرهادي سیدمحمد(  ) 1403گروه هاي يادگیرند محور يادگیري و توسعه منابع انساني؛
دومین كنفرانس بین المللي مديريت؛ تهران.
][2نادي محمد علي و سجاديان ايلناز( ) 1404بررسي ساختار عاملي روايي اعتبار و هنجاريابي مقیاس ابعاد سازمان يادگیرند در
دانشگاه مقیاس دانشگا يادگیرند ؛ فصلنامه علوم تربیتي دانشگا آزاد اسالمي واحد تبريز؛ پذيرش.
][4نوناكا ايکوجیرو و تاكوچي هیروتاكا ( ) 1401مديريت دانش شركتهاي دانش آفرين؛ ترجمه علي عطافر و جبار اسالمي؛
آناهیتا كاو و سعید آنالويي؛ تهران:انتشارات سماء قلم.

16

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال اول ،شماره  ،1زمستان 1318

][3شريفي اصغر و اسالمیه فاطمه ( ) 1402بررسي رابطه میان يادگیري سازماني و بکارگیري فناوريهاي ارتباطات و اطالعات در
دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار در سال تحصیلي  41 40؛ فصلنامه رهیافتي نو در مديريت آموزشي؛ شمار  2:ص ص 22 4
][1نعمتي محمد علي ( ) 1406مديريت دانش فرهنگ و آموزش عالي؛ مجله رشد فناوري؛ شمار  24 :ص ص 11 20
][0قلیچ لي بهروز ( ) 1430مديريت دانش فرايند خلق تسهیم كاربرد سرمايه فکري در كسب و كارها؛ تهران :سازمان مطالعه و
تدوين كتب علوم انساني دانشگا ها ) سمت (؛ مركز تحقیق و توسعه علوم انساني.
[7]Harvey, C; Denton, J., (2612). To come of age: The Antecedents of organizational learning. Journal
of management, studies 40 PP. 307-013.
[3]Costanzo, L.A; Tzompa, V., (2611). Enhancing organizational learning in teams: has the middle
manager got a rol? International journal of educational management, 13 (4-3)PP.130-103.
[0]Bauman, G. L., (2611) Promoting organizational learning in higher education to achieve equity in
educational outcomes New direction for higher education, 14 PP.24-41.

11

