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Abstract
Today, knowledge plays an essential role in
امرو دانش نقش اساسی در تاقق اهداف سا ما و ی
achieving the goals of the organization and
م ی راوابخی ایفوا موی نیایودر مودیری دانوش مودیری
gaining a competitive advantage. Knowledge
management is the management of the ، و این یرایشد غامل خ ق، سرمایه هاک پشها سا ما اس
organization's hidden assets, and this process
involves the creation, acquisition, storage,  بووه اغووخراک گووذارک و، انخشووار، ذخنوور سووا ک، ی وو
dissemination, sharing, and application of
بکارگنرک دانش اس یوه در سوایه مودیری دانوش بورو
knowledge that emerges in the shadow of می یشدر به هینن دانل ا مدیرا انخظار می رود یوه درک
knowledge management. For this reason,
عینقی ا تاها ت سا مانی داغخه و عی کرد سا ما ها را ا
managers are expected to have a deep
understanding of organizational change and طریق سرمایه گذارک در پروژ هاک م خشی بر دانوش ارتقواء
improve the performance of organizations by
 مانی می تها این اطینشا را ی،دهشدر ا سهک دیگر
investing in knowledge-based projects. On the
other hand, it can be ensured when the نیهد یه دانش در سا ما به ناه صانای مودیری غوهد
knowledge in the organization is properly
managed so that people learn from the  در، به طهرک یه یادگنرک ایراد ا دانش مهجهد در سا ما
knowledge in the organization is appropriate.  مهیخرین گا در این خصوهص،جد مشاس ی باغدر بشابراین
Therefore, the most important step in this بررسی مد هاک مبخ ف مدیری دانش و غشاسایی عهامل
regard is to study different models of
knowledge
management
and
identify مدیری دانش به مشظهر به وهد یوادگنرک اسو ر بشوابراین
knowledge management factors to improve
مقااه جاضر به بررسی مد ها و غشاسایی عهامل مودیری
learning. Therefore, the present article
غی
دانش در به هد یادگنرک هشرجهیا در واجدهاک آمه
examines the models and identifies
knowledge management factors in improving
یشی و جریه اک پرداخخه اس ر
students' learning in technical and vocational
 به وهد، یوادگنرک سوا مانی، مودیری دانوش: کلیدواژه ها
training units.
Keywords:
Knowledge
Management,
 واجدهاک آمه غی یشی و جریه اک،یادگنرک
Organizational
Learning,
Learning
Improvement, Technical and Vocational
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مقدمه و بیان مسئله
م ی راوابخی پایودار ه وخشدر در ایون راسوخا
در دنناک امرو  ،جهامع و سا ما ها در صدد ی
مدیری دانش اب ارک سهدمشد براک سا ما هوا اسو توا سورمایه ههغوی خوهد را تهسوعه داد و
نهآورک را تشهیق یرد و عی کرد مط هب را به جدایثر برسانشدر هیچشنن به مشظهر هیگا غود
با تیننرات رو ای و و تط نق سا ما با نهآورکهاک جدید ،دیگر نیوی توها بوه اطالعوات یهشوه
گذغخه و غنه ها و رو هاک نامشظ ا ی ایخفاء یردر مانط مخینر امورو ک یو برناموه ریو ک
مشظ و بکارگنرک غنه هاک مخشهع را براک با سا ک سا مانی میط در ادبنات جدید سوا مانی بوا
اغار به اصطالجاتی ا ا نل :مدیری ینفن جامع ،یادگنرک سا مانی ،مهشدسی مجدد سوا ما ،
سا ما هاک یادگنرند و مدیری دانش و ررر به دن ا ایجاد چوارچهب نظورک بوه مشظوهر سوا گار
نیهد سا ما با مانط بنرونی آ میباغد (اا رت و سربا )2012 ،ر اهین دانش بهعشها یو
و یار ،تهسوعه ،بهور ورک ،ادار
دارایی با ار براک سا مانهاک معاصر ،س غد تا ناه ی
صانح و ارتقاک سا ما ها به یکی ا م ئهان ها و چااشهاک اص ی سا مانها ت دیل غهد(ت شگ
وای) 2014 ،ر امرو با تایند ی ایشد بر سا مانهاک دانش ماهر به جاک سا مانهاک تهانود ماوهر،
مدیری ا عهام ی مثل منن ،سرمایه و ننروک یوار بوهعشوها عهامول تهانود پنشوی گریخوه و در
و جهک را هایی براک ادار یرد مهثر آ ا طریق مدیری دانش اسو ر امورو مشوکل،
ج
اطالعات نن  ،ب که چگهنه مدیری یرد آ اس ر سا مانهایی یه دانوش خوهد
چگهنگی ی
را مدیری می یششد ،به سطح باایی ا بهر ورک دسو موییابشود (آااجوانی و جعفورک یشوارک،
)1393ر سا مانها با دسخرسی بنشخر به دانش یاریشا خهد مویتهانشود تصوینیات بهخورک اتبواذ
یرد  ،یرایشدها را بهنشه سا ک یششد و ا تکرار یارها یاسخه و بر نهآ ورکهوا بنف ایشود و در نهایو
هیاهشگی درو سا مانی را ارتقاء ببششدر(اصالجی)1392 ،
آمه در مدارج یعاانخی پنچند  ،پهیا ،تعام ی و ههغیشدانه اس و اگر ارار باغود مع یوا
دانش آمه ا را براک دنناک در جا تیننر آماد یششد و آنها را ا تجارب مادود گذغخه آ اد و بوا
نظرات جدید آغشا یششد ،م خ غنه ک خاص مدیری اس توا ا ایون طریوق بخهانشود بوا اثور
ببشی بنشخر به آمه بپردا ندر اگر نظا آمه غی ا ساخخار ،یرهشگ ،غنه ک مدیریخی و تها
و ان جا مشاس ترک بر خهردار باغد ،بوراک ادار ک جامعوه ایورادک را تربنو خهاهود یورد یوه
سالم ااخصادک ،اجخیاعی و یرهشگی آ جامعه را تضوینن یششود و باعوث ایو ایش بهور ورک و
یارایی بااک آ غهندر در وااع مع یا نیهنههاک خهبی ا مودیرا دانوش ه وخشدر یخواب خانوه
مدارج نن مثا هاک خهبی ه خشد ی ه امرو مرایو و مشوابع اطالعواتی آنهوا بوه مودد تیننورات
یشاورانه ،مانطی پهیا براک یادگنرک م خقل یراه آورد اندر اما آ چه اهین آ براک مدرسوه،
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در جک ی سا ما مطرح اس  ،یراه آورد منشههاک بوا خهانی ،ایجواد ،پورور  ،ت وهن و
ت اد  ،ارتقا و به ویژ سا ماندهی ،نگه دارک و انخشار دانش در سطح مدرسه و در ارت واب مخقابول
با عهامل ذک نفع اس ر ا آنجایی یه آمه و پرور در تربن ننروک ان انی هر جامعوه نقوش
جناتی داغخه و به دانل یراگنر بهد اثرات آ در هیه ک مراجل ندگی بشرک ،رم خهغ بخی و
بدببخی م ها در آ نهفخه اس  ،بشابراین ،وظنفه دارد براک تربن ننوروک ان وانی و غوکهیایی
اسخعدادهاک ایراد جامعه ،برنامههاک آمه غی خوهد را براسواج عالاوه و ننا هواک یوردک تهنوه و
تهسط مع یانی تهانا به آنها آمهخخه غهدر
در مدارج ،یکی ا عهامل اساسی مهیقن  ،تهجه به مهضهع دانوش اسو ر بشوابراین ،تاینود و
ته جه با این نکخه ک مه  ،ا جه تهاناغد مع یا به مشظهر غری در تصین گنرکهوا ،تواثنر
در یادگنرک دانش آمه ا  ،تها برارارک ارت اب مهثر وررر ب نار اهین دارد(1یراررسی و هیکارا ،
)2012ر مدیری دانش جدیدترین مفهه در سا ما هاک یشهنی میباغدر ا آنجایی یه تیننرات و
اصالجات باید ا اساسیترین و ج اجترین یرایشدهاک سا مانی صهرت پذیرد و نوه سواخخارهواک
ادارک و سا مانی ،اذا به یارگنرک مدیری دانش در آمه و پرور بوهطوهر عوا و در مدرسوه
بهطهر خاص ا اهین باایی برخهردار اسو ر امورو بایود نب وخنن تیننورات در سن وخ هواک
آمه و پرور ر دهد تا در آیشد غاهد نخنجه این تیننرات درنهآورک سوا مانی باغون ر ع وی
رغ وجهد ادبنات ب نار یاد در خصهص مدیری دانش در مانطهاک صشعخی ،مفهوه مودیری
دانش مدارج تقری ا ی مهضهع ناغشاخخه اس ر به هینن خاطر گرایشهاک آگاهانه مودارج بوه
مدیری دانش منشههاک رهایی آنا را ا ساخخارهواک دیوها سواارانه سوشخی و روک آورد بوه
نظا جدید مدیری در جها یراه میسا در به رغو تهجوه خاصوی یوه بوه مهضوهع یوادگنرک
میغهد ،مدارج و ننروک ان انی غاغل در مانطهاک آمه غی به صهرت خن ی ناچن دانش خهد
را در منا ایراد تق ن مینیایشدر دایل این امر میتهاند ناغی ا دایول سواخخارک و یوا دایول
هشجارک باغدر ا ااا ساخخارک ،مع یا ما اندیی را به دور هاک رو انه براک یکوی نیوهد و
اغخرک گذاغخن اید ها و با نگرک تدری غا اخخصاص میدهشد ا ااا هشجارک نن اعطواء و
دریای اطالعات در منا مع یا نهادیشه نشد اس ر غاید دایل این امر یرهشگ دا ورد یششود
برخی ا مدارج باغد(مهدوک خه و هیکارا )1394 ،ر اشد ین ( )2015در پژوهشی تا عشوها
مدیری مشابع ان انی در سن خ مدیری دانش سا مانی ،نشا میدهود یوه یوایخهر ی نودک در
مهیقن هر سا مانی آیرید غرایط براک تهسعه غای خگی یارمشدا میباغد و بنا مویداردیوه
نقش مدیری دانش در مدیری مشابع ان انی ،غای خگیهاک جیعنو ا طریوق دانوش ومهوارت
1. Ferraresi
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،نقش ی ندک یارمشدا در یرایشد دگرگهنی مشابع ان انی در سرمایه عقالنی میباغود ر مشوکالت
اساسی در جارک نیهد دانش در آمه و پرور ارت اب ن دیکی با مع یا دارندر بنش ننیی ا
دانش مع یا بصهرت ضیشی اس ر مهانع اجراک مدیری دانش در مدارج میتهاند به سوه دانول
باغد )1 :عد تعننن مشاس اهداف ت هن و مدیری دانش )2 ،وجهد یرهشگهواک ماودود یوه
مع یا را به نگهدارک و جفظ مشابع و دانشهاک خهیش به صهرت انفرادک ،تشهیق مینیایشد)3 ،
مج ا نیهد یعاان هاک صهرت گریخه مع یا ا دیگر هیکارا خهد و انجا وظوایف بوه صوهرت
غبصی (تی کی و ژااه)1384 ،ر
مفهه آمه و پرور بر اثر تیننرات ساخخارک ،عینقا دگرگه غود اسو ر یوار یودک در
برابر یار یکرک ،بنش ا پنش ی ار غد و مفاهنیی هیچه مدیری دانش و یاریشا دانش
به منا آمد اس ر آمه و پرور نن ا ااگهک سا ما یادگنرند و جامعه یادگنرند برخهردار
گشخه اس ر هر یو ا مع یوا و مودیرا نوه تشهوا در منشوه غوی ی خوهد ب کوه در ارت واب بوا
یعاان هاک مدیری و یرایشدهاک آمه غی و مانط پنرامه  ،باید به صوهرت موداو اطالعوات بوه
یششد تا بخهانشد در عرصههواک ع یوی و یوارک ،جضوهرک اثور ببوش داغوخه باغوشدر
رو ک ی
یرایشدهاک آمه غی مدارج باید م خشی بر با آمه ک و به هشگا سا ک آگواهیهوا و مهوارت باغودر
مع یا و دانش آمه ا براساج من ا نیادپردا ک ،یعاان هاک یکرک ،ینفی و خالق و به جریا
انداخخن و خ ق دانش و یشاورک ،مهرد ار یابی ارار میگنرندر در وااع دانش در عصر جدید ابو ارک
براک جذف یا یاهش یاص ه بنن یشهرهاک پنشریخه و در جا تهسعه اس  ،براک دسو یوابی در
تهسعه م خشی بر دانش ،مدارج میتهانشد نقش دانش آیریشی و مشروعن ببشوی بوه تهسوعه ک
پایدار در جامعه جهانی ،م ی و ما ی را بر عهود داغوخه باغوشد (هوادک اد مقود و هیکوارا ،
)1393ر به ا ک مدارج ی نهآورک سن خیاتن در مودیری دانوش اسو ر بوراک ایو ایش اثور
ببشی مدارج ،مع یا باید در تعننن اسخاندارد و اهداف برنامه درسی و امهر اجرایی بوه مودیرا
یی نیایشدر در این راسخا مع یا ننا به تشهیق ،جیای و تفهون در خصوهص اهینو انخشوار
به دانش آمه ا  ،مع یا دیگور و جامعوه بنورو ا مدرسوه
دانش جریهاک خهد دارندر آنها ن
مخعهد و م ئه میباغشدر به ا ک مدارج برخی اواات بهعشها ی تیننور ا بواا بوه پواینن در
نظر گریخه می غهند یه این تیننرات ا طریق اادامات مودیری ارغود صوهرت خهاهود پوذیری ر
یعاان هاک به ا ک مدارج میکن اس ی رویا براک ادار بهخر و مهثرتر یالجها و اسوخفاد ا
دانش بهد یه نخنجه آ تیننر در ااگههاک تدری و یادگنرک میباغدر مخاسفانه این تاهات بوه
ندرت در راسخاک تط نق مدارج با دانشهاک جدید در جه هاک تبصصی آمه و یوادگنرک و
یا اثرات جش ی یه ت هنل یششد این سا گارکها غهند ،میباغدر
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مدیری دانش ،یرایشدک اس یه مشاری هیگانی در دانش ،نشور و با یوابی آموه را در
ارت اب با جش ش نر ای ارک و تهاند ع  ،طراجی و اجرا مییشدر ا این تعریف چشنن بور مویآیود
یه مدیری دانش در وااع دانش ا ی یه هیا آمه هواک آمه غوی اسو را بوه دانوش جدیود
ارت اب میدهدر ا این رو نشر دانش و با یابی آ  ،ه براک مع یا و ه بوراک دانوش آموه ا ا
اهین خاصی برخهردار اس ر یرا این امر به یرات در یخابهاک ع یی و موذه ی موا بوا ع وارت
ساد اک نظنر"ط دانش بر هر مرد و م یا واج اس " و " یات ع و نشور آ اسو "
مهرد تایند ارار گریخه اس (یاورک و اهدک)1392 ،ر اگر چوه سن وخ هواک مودیری دانوش در
سا ما هاک صشعخی به صهرت مهیقن آمن ک عیل نیهد اند ،با این جا مد هاک به یار گریخوه
غد تهسط صشایع نیی تهانشد عنشا به مدارج انخقا یایخه و مهرد اسخفاد ارار گنرند ،ب کوه بایود
در خصهص ه خه اص ی دانش در سا ما هاک آمه غی به تفکر جدید و مجو ا پرداخو ر مودارج
به دانل این یه در جا گذار ا پاردای یاددهی به یادگنرک ه خشد(یخای واجارگا  ،)1395 ،باید
مدیری دانش را ببشی ا مامهری و اسخراتژک خهد ا یداد یششد ،یورا مودیری دانوش ا یو
طرف با جذب دانشهاک جدید به درو سن خ جدید و ا طرف دیگور بوا ادار موهثر آ دانوش
میتهاند مه ترین عامل در ایجاد و تهسعه ک مدارج دانایی ماهر باغد (تی کی و ژااوه)1384 ،ر
با ایجاد مدارج دانایی ماهر و بهر گنرک ا ااگهک مدیری دانش و یشاورک اطالعات در مودارج
می تها سرع  ،ینفن و مط هبن خدمات آمه غی را ارتقاء داد و براک تهسوعه آ در مودارج،
باید بهطهر نظا مشد تیا تیننراتی را یه به نهعی مشجر به توداخل و تعامول یوا با سوا ک دانوایی
میغهند را تشهیق و هدای نیهدر در جقنق مدیری در مدرسه با رویکورد سن وخیاتن خ وق،
دریای  ،سا ماندهی ،دسخنابی و اسخفاد ا آمهخخهها ،در یرایشدهاک یاددهی یوادگنرک و تودری
معشیدار اس ر مدارج باید براک به هد این یرایشدها به مدیری دانوش بوهعشوها یو راه ورد و
نقشه ی ی در جه درک بهخر راهکارها و را جلها تهجه یششدر یارو ( )2003معخقد اس یوه
مدیری دانش در مدارج ،چااشی اس یه بایود بوه آ تهجوه یشون  ،یورا یرهشوگ مهجوهد در
مدارج ،اگرچه یکه و خاص نن  ،وای در سطح باایی یردک اس ر (ه رو سابهنروا )2012 ،1
ماققا بنا مییششد یه براک اجراک مدیری دانش در مدارج غش م ئ ه مه وجهد دارد
یه ع ارت اس ا :ایجواد آگواهی بوه وسون ه تکشهاوهژک ،تهسوعه نگور هواک جدیود بوه مشظوهر
نهآورک،اسخفاد ا آ مایشهاک آمه غی تهسط تکشهاهژک،یاربرد تکشهاهژک مشاس براک تعننن جد
و مر ایشکه چگهنه یاد بگنری ،تج یه و تا نل دانش بوراک ایجواد سورمایه ان وانی و اجخیواعی و
اسخفاد ا مدیری دانش به مشظهر به جدایثر رساند یادگنرک مهثرر آمه و پورور وظنفوه
1. Hsu and Sabherwal
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دارد براک تربن ننروک ان انی و غوکهیایی اسوخعدادهاک ایوراد جامعوه ،ع وی اابصوهص دانوش
آمه ا  ،مدارج و هشرسخا ها برنامههاک آمه غی خهد را بر اساج عالاه و ننا هاک ایوراد تهنوه و
تهسط مع یانی تهانا به آنها آمه دهشدر در مدارج یکی ا عهامل اساسوی مهیقنو  ،تهجوه بوه
مهضهع دانش و مدیری دانش اس ر تایند بر اسخقرار مدیری دانش در مودارج و اهینو اایول
غد براک مع یا  ،بهعشها تاثنر گذارا اص ی بر ننروک ان انی ،مع یا هشرسخا ها و یی بوه
مدارج در جه پنش رد اهداف غا با اجراک مدیری دانش در مدارج و آمه آ به مع یا
اس رمدارج و دانشگا ها اص یترین مرای تهاند و انخقا دانش ه خشدر مودارج ا دیربوا نقوش
اساسی در خ ق نه آورک ،غکهیایی اسخعدادها و در نهای جامعه دانشوی داغوخه و دانشوجهیا و
یاریشا مرای آمه غی ا جی ه سرمایههاک یکرک و مشابع دانشی جامعه ما هب میغهندر
مدارج ا جی ه مشابع اص ی دانش ه خشد و مخاسفانه تایشه دانوش ضویشی مهجوهد در ایون
دسخگا هاک آمه غی به صهرت مدو و یکپارچه گردآورک و م خشدسا ک نگردید و در چارچهبی
نظا مشد مدیری نشد اس (ابراهنینا ج ه دار و هیکارا )1391 ،ر نخوایج تاقنقوات توهرانی و
غشی اد ( )1392بهعشها امکا سشجی اسخقرار مودیری دانوش در سوا ما آموه و پورور
غهر تهرا  ،نشا میدهد یه در چهوار مهافوه اصو ی پوژوهش غوامل :ساخخارسوا مانی ،یشواورک
اطالعات ،مشابع ان انی و یرهشگ سا مانی در منشوه سواخخار سوا مانی ،وضوعن مشاسو ی بوراک
یاربرد مدیری دانش در آمه و پرور غهر تهرا وجهد نداردر آموه و پورور بوهعشوها
ی سن خ یکپارچه و مش ج یوه در برگنرنود مودارج و یالسوهاک درج مویباغود بوا ارایوه
یاریردهاک مخشهع یرهشگی ،اجخیاعی ،سناسی ،ااخصادک و تربنخی ،ننا مشد ی و ،ایجاد،یاریرد و
نشر دانش در مانط ساخخارک و عی ناتی خوهد مویباغود و وضوع مهجوهد آموه و پورور و
مدارج و بهیژ هشرسخانهاک یشی و جریهاک ننا مشد ی با نگرک اساسی در جه ت واد و نشور
دانش در جه دسخنابی به اهداف و برنامههاک تهسعه پایدار در ایرا میباغدر هشرسخانهاک یشوی
و جریهاک بر اساج نهع ،ینفن و یرایشد یادگنرک عی ی و ع یی خهد در جه ینفنو ببشوی،
و اسوخقرار دانوش ننا مشود ه وخشد ،آمه غوهاک عی وی صوهرت گریخوه در
بنشخر به نشر و ی
هشرسخانها یه بر پایه م اجث تئهرک ع یی صهرت میگنرد نهعی دانشسا ک و نشر دانش بهجوهد
می آورد یه مشجر به تث ن ا گشخه و یرایشد تجربه و یاد گنرک و یاددهی را دربنن ن ول آیشود
اثرببش مینیاید ،یه این س آمه م خ ایجاد ی ااگه و مد مدیری دانش مویباغودر
(اجیدک)1391 ،
با تهجه به تیننرات و رغد یشآورک و ای ایش راابو در سوا ما هوا در عرصوههواک داخ وی و
خارجی و نن پنچند تر غد هر رو ماصهات و خدمات سا ما ها و نور نووهآورک و سووه
دانوش (صنادک و هیکارا  ،)1395 ،مدیرا به ارایه مد هایی در راسخاک ارتقوا و پنشوری هواک
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سا مانی در منشه مدیری دانش روک آورد اند (جیندیا و هیکارا  )1394 ،ر مدیری دانوش،
و یار و خ ق دانش ب نار اسوخراتژی و مخوداو اسو (ایخبوار اد و
در راسخاک مدیری ی
هیکارا )1390 ،ر مدیری بهنشه دانش سا مانی یه یکی ا مهیخورین سورمایههواک سوا مانی در
ار اخنر اس  ،مهج ارتقا سطح ینفی سا ما ها ،ارتقا رغود و ایو ایش عی کورد و ننو به وهد
یرآیشد یاددهی  -یادگنرک و ارتقاک خالانو هشرجهیوا در مهس وات یشویوجریوهاک و غورایط
معیه یارک غد اس  ،یه در جقنق در این راسخا باید دانش یه عشصور ی نودک مهیقنو هور
سا مانی اس  ،به درسخی مدیری غهد (ماید داودک و هیکوارا 1389 ،؛ اجیودک و هیکوارا ،
1392؛ ساارک و هیکارا )1395 ،ر چرا یه ،عود وجوهد یرآیشود مودیری دانوش در واجودهاک
یشیوجریهاک و خروج یاریشا دانشی این واجودها بوه واسوطه با نش وخگی ،انخقوا و جابجوایی
یاریشا  ،مشجر به ا دس ریخن سرمایههاک دانشی و مهارد ج را ناپذیر میغهد (آاوا مایودک و
هیکارا )1392 ،ر اذا براک ج هگنرک ا تیامی این مشکالت ،ننوا بوه مودیریخی درسو در ایون
راسخا اس یه مدیری دانش مقهاه مشاس ی براک این امر به غیار میرودر
تهسعه آمه غهاک یشی و جریهاک در آیشد تاثنر یادک در یاهش بنکارک و ای ایش بهر ورک
در سطح جامعه را خهاهد داغ و بر اساج سناس هاک ی ی سشد تاه و اانه برناموه تهسوعه
پشج سااه جیههرک اسالمی ایرا  ،بای خی م شی بر ارتقاء آمه غهاک رسیی بر سوه ماوهر دانوش،
مهارت و تربن باغد یه بدین مشظهر آمه مخهسطه با هدف تیننر ریخار یراگنرا و جری بوه
سی ایجاد مدرسه ندگی به معشاک وااعی و با پایههاک دانش مودار ،ارایوه آموه هواک یشوی و
جریه اک و مهارتی به جهانا را به مشظهر تهانیشدسا ک آنا جه اجرا منشههاک غی ی مشاس
یارغ ااخاصنال و هدای آنها در دنناک پنشریخه امورو و راهنوابی بوه دانشوگاهها و ننو هودای
یارگر ماهر جه تصدک مشاغل و جریه هاک مهرد ننا جامعه ،تهجه به پنشری هواک صوشعخی و
ع یی و دانشی را مد نظر دارد (سشد تاه بشنادین)1390 ،ر با تهجه به اهداف دانش مدار رغوخه
تاصن ی یشیوجریه اک در هشرسخا ها و رسند به آنها ،بر اسواج برناموه چشو انودا  20سوااه
تهسعه تهجه خاصی به ساخخار آمه غی هشرسخانها ا اس و ا ااا تامنن تجهن ات آمه غی و
مشابع ماای ،گ خر یعاان هاک دانش آیرین این مدارج در اواهی ارار گنرند و دیدگا تفکورک
و عی ناتی مشاس در سطح سا مانی و مشطقهاک و مدرسهاک بوراک ب وخرسوا ک ااگوهک مهیوق و
یاربردک مدیری دانش در این گهنه واجدهاک آمه غی بهجهد آیدر درنهای بوا تهجوه بوه عهامول
اثرببشی مدیری دانش در مانط اجخیاعی ،ااخصادک و یرهشگی جامعه ،سوا مانهاک آمه غوی و
دانشگاهی و بهیژ سا مانهاک یادگنرند  ،ن هد یو مود مفهوهمی و عی نواتی بوراک رسوند بوه
اهداف مدیری دانش باعث غد یه ینفن یرایشدهاک این نهع مدیری در مدارج ی رنگ غهد
و در م نر اسخفاد و اغخراک دانش ضعنف عیل نیایشد در این بونن واجودهاک آمه غوی یشوی و
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جریهاک یه در نظا آمه غی یشهر ،هشرسخانهاک یشی و جریهاک و یواردانش نامنود منشوهد بوه
جه دسخنابی به اهداف آمه غی و پرورغی در چهار چهب تهسعه پایدار جامعه نقش ب و ایی ا
جه اجراک مدیری دانش را دارند رواجدهاک آمه غی یشی و جریهاک به دانل ساخخار آمه غوی
خهد و پخان نلهاک تجهن اتی و مشابع ان انی در مانط و مندا یامول دانوش ،مهوارت و تجربوه
ارار دارند و ا جه ینفن ببشی به آمه  ،ننا مشود یعاانو یارآمود و اثور ببوش در جوه
اسخقرار مدیری دانش ه خشد و براک ای ایش سوطح ع و و دانوایی مشجور بوه تهسوعه مهوارت و
تهانایی در مشابع ان انی و بهیژ یارغ ااخاصنال آنها ،با چوااش وم وااه اساسوی روبورو اسو ر در
هشرسخانها ،چااش اص ی باا برد ینفن و سطح دانش و ت د غد دانوش و تجربوه پشهوا در
هشرآمه ا و دبنرا به دانش آغکار براک یل مجیهعه آ میباغد یه در جه جول ایون م وااه
باید اادا اساسی با رویکرد مدیریخی و بهر ورک انجا غهدر هشرسخانهاک یشهر در سوااهاک اخنور
ع نرغ تهسعه در ببش تجهن ات و یشاورک به دایل مبخ ف ا جی ه ترای دانوش آمه ک،پواینن
بهد انگن دانش آمه ا و مع یا  ،با نش خه غد هشر آمه ا با تجربه و ضعف در ساخخارهاک
یرایشدک مدیری دانش تا جدودک یادک در تهسعه مهارت و تها یشی در بنن یارغ ااخاصنال و
تاثنر در اغخیا مهاد جامعه ضعنف عیل یرد اند یه این م ااه در برناموه ریو ک بوراک تهسوعه
پایدار جامعه تاثنر گذار بهد اس ر
جا این سها مطرح اس یه آیا میتها ضعف عی کرد در هشرسخانها و واجدهواک آمه غوی
یشی و جریهاک را با تهجه به مفاهن و یاربرد مدیری دانش و مداهاک مشاس آ ی رنگ یورد
و اثر ببشی یعاان هواک آموه یشوی و جریوهاک را در بواا بورد مهوارت یوارغ ااخاصونال و
هشرجهیا هشرسخانها جه رسند به رغد ااخصادک و اغخیا را تقهی نیهد و سناسو گوذارک
آمه غی م خشی بر نظریه سرمایه ان انی را اجراء یرد؟ اطعا" رسند به جل این م ااه و ایو ایش
عی کرد مهثر در جه آمه هاک یشی و جریهاک در واجدهاک مربهطه به مشظهر به هد یادگنرک
هشرجهیا ؛ جهاب داد به این سها اصو ی اسو یوه «عهامول مودیری دانوش در واجودهواک
آمه غی یشی و جریهاک به مشظهر به هد یادگنرک هشرجهیا یدا اس »؟

اهداف
 معریی مد هاک مدیری دانش ناظر بر به هد یادگنرک غشاسایی عهامل مدیری دانش بر به هد یادگنرک -غشاسایی تاثنر عهامل مدیری دانش بر به هد یادگنرک
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چارچوب نظری مدیریت دانش
مدیری دانش طنف وسنعی ا یعاانو هوا اسو یوه بوراک مودیری  ،م اداوه ،خ وق یوا ارتقواک
سرمایه هاک یکرک در سطح یال به یار میرودر مدیری دانوش طراجوی ههغویشدانه یرایشودها،
اب ار ،ساخخار و غنر با اصد ای ایش ،نهسا ک ،اغخراک یا به هد اسخفاد ا دانش اس یوه در هور
یدا ا سه عشصر سرمایه یکرک یعشی ساخخارک ،ان انی و اجخیاعی نیایا مویغوهد (آااجوانی و
جعفرک یشارک)1393 ،ر مدیری دانش ،یرآیشدک اس یه به سا ما ها یی مییشد تا اطالعات
و مهارتهاک مه را یه بعشها جایظه سا مانی وجوهد دارنود ،غشاسوایی ،انخبواب ،سوا ماندهی و
مشخشر نیایشدر این امر ،مدیری سا ما ها را براک جل م ایل یادگنرک ،برناموهریو ک راه وردک و
تصین گنرکهاک پهیا به صهرت یارا و مهثر اادر میسا در مدیری دانوش ،یوامال یو مفهوه و
رو جدید مدیری را معریی مییشدر این مفهوه بور ت ودیل مهه و هواک عقالنوی یاریشوا و
سا ماندهی ننروهاک سهدمشد درونی اعضاء یاریشا و ننروک رااب و ار جدید عیل موییشود
(جعفرک ،اخها )1390 ،ر مدیری دانش بر پنهند اطالعات با اطالعات ،اطالعوات بوا یعاانو هوا و
اطالعات با یرد براک تاقق اغخراک دانش (ا ا نل دانش ضیشی و دانش صریح) تهجه دارد ،و بوا
مدیری اطالعات یامال مخفاوت اس (سو نیانی و هیکوارا )2012 ،ر بوه نظور م وهرک (،)2002
مدیری دانش ،ی رویکرد سن خیاتن و یکپارچه جهو غشاسوایی ،مودیری و ت وهن تیوا
داراییهاک اطالعاتی سا ما اس یه غامل بان هاک اطالعاتی ،مودارک ،سناسو هوا و رویوههوا
میباغد (وتن و یامرو )2011 ،ر مدیری دانش ع ارت اس ا مدیری نظا مشد و آغکار دانوش
یه با یرآیشدهاک خ ق ،جیع آورک ،اغواعه و یواربرد دانوش پنهنود دارد یوه در آ ت ودیل دانوش
غبصی به دانش جیعی به یار مویرورد(اا هوی و هیکوارا )1393 ،ر مودیری دانوش ،رسوین
دسخرسی به تجربه ،دانش و تبص اس یه ااب ن ها و تهاناییهاک جدیدک را ایجواد موییشود،
نهآورک را تشهیق یرد و ار مشخرک را ای ایش میدهد(خدامی و هیکارا )1391 ،ر
مدیری دانش ،بهعشها ی یاربرد هدفگرا و سن خیاتن پنیانههایی جه هدای یشخور
دارایی دانش اابل ای و غنر اابل ای سا ما غشاخخه میغهد ،یه با هدف اسوخفاد ا دانوش
مهجهد داخ ی و خارجی این سا ما هوا جهو یعوا یورد خ وق دانوش جدیود ،ایجواد ار ،
خالان و پنشری در نظر گریخه میغهد(سالجنقه و هیکارا )2014 ،ر بوه نظرجشوی ،مودیری
دانش ،ی مانط یارک جدید ایجاد مییشدیه دانش و تجربه به آسوانی مویتهانشود بوه اغوخراک
گذارد غهند و ه چشنن اطالعات و دانش را یعا مییشد تا بوه سوی ایوراد وااعوی و در موا
وااعی جریا یابشد تا آ ها بخهانشد مؤثر و یواراتر عیول نیایشودر درایور ( ،)1381اعخقواد دارد را
مهیقن سا ما ها در ار  21اجراک صانح مدیری دانش اس ر بشابراین ،در سا ما هاک ه ار
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سه  ،اجراک مدیری دانش ضرورک بهد و مؤس ات باید با برناموهریو ک بوراک اجوراک آ ااودا
یششدر مهیقن سا ما ها بهطهر ی ایشد اک به این مهضهع واب خه اس یوه چطوهر بوهطوهر موؤثر
سا ما میتهاند دانش را بنن یاریشا سطهح مبخ ف جیعآورک ،ذخنر و با یابی یشدر
انواع مدلهای مدیریت دانش
با مرورک بر مد هاک مدیری دانش چشونن اسوخش اب مویگوردد یوه صواج نظورا در منشوه
مدیری در دسخنابی به سا ما هاک دانش ماهر ،هر یدا مد هایی ارایه و بر مهافه هایی تایند
ور ید اندر مهافه هایی یه در تعامل با ه دیگر و جه دهی مشوب  ،بوه غوک ی رو مشود و
ساخخارمشد میتهانشد مدیری دانش را عیدا مهج گردندر براساج نقاب مشخرک مد ها ،توال
آنها در اسخقرار مدیری دانش میباغدر اما نکخه جای اهین تفاوت مد ها در ساخخارغا اسو ر
م ئ هاک یه باعث میغهد در انخباب آنها با هدف اسخقرار مدیری دانوش تامول گوردد ،هرچشود
هریدا ا آنها مدیری دانش را اسخقرار میسا ند اما هیه جان ه گرک ،داو و ینفنو مود هوا
میتهانشد مخفاوت ا ه باغشدر تشبن این تفاوت ه ا مشظر مطااعوات نظورک مود هوا و هو
این مه را ا نظور دور داغو
بکارگنرک عی ی آنها در سا ما ها ،امکا پذیر اس ر اا خه ن ای
یه چه ب ا مود مودیری دانوش بوه غوک ی عی وی ،پژوهشوی ،طراجوی و تودوین یابود اموا در
پناد سا ک آ در سا ما ها عیال با نقاب ضعفی مهاجه غوهدر مود هواک مودیری دانوش طنوف
وسنعی ا دیدگا هایی یه در مخه تهصنف غد اس را بنوا موییشود ،تهصونف ایون مود هوا
منخهاند در پژوهشهاک ساخخارک و یاریردهاک سا مانی مدیری دانش مهرد اسخفاد ارار گنوردر
مد هاک مدیری دانش باید با اجخناب مهرد اسخفاد ارار گنرند (خااقی نژاد و هیکارا )1392 ،ر
انهاع مد هاک مدیری دانش در ااا مد هاک یر دسخهبشدک میغهند:
مدلهای فلسفی مدیریت دانش
مد هاک ی فی ،با معری غشاسی دانش و آنچه یوه دانوش ا آ مخشوکل غود اسو مورت ط
میباغشدر م ااه عید  ،چگهنگی جیعآورک اطالعات مرت ط با دانوشهواک اجخیواعی و سوا مانی
اس ر این مد مخیری بر هدف (ار ها ،انخ اعات ،ایکوار) ،نوهع (مفواهن  ،مهضوهعات) ،و مشوابع
دانش (ادراک ،جایظه ،دایل) میباغد(اا رت و سربا )2012 ،1ر هیچشونن بور ارت واب دانوش بوا
دیگر مفاهن ا جی ه اطعن  ،باور ،تهجنه ،ع و مع ه  ،تردید و ی خ ناپذیرک نن تیریو داردر
در این مد ها ،با ارها و یرایشدهاک داخ ی بر پایه گفخگوهک دو طریوه در یو منشوه راه وردک،
1 Albert and Serban
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پرسش در مهرد یرضنات و یشدویاو مداو دربار ریخار را ا ،مهرد تهجه ارار میگنردر این دیدگا ،
غبصیسا ک را مقد بر یدگذارک میداند و تکشهاوهژک ییوی را موهرد اسوخفاد اورار مویدهودر
هیچشنن مارکهاک اص ی براک این یار ،جفظ ارت اب آ اد (ت اد نظر) ،تشهیق ،انعکاج نظرات،
یشکا خالاانه و اث ات عقند و نظر اس (ت شگ وانی)2014 ،1
مدلهای شناختی مدیریت دانش
و یارها ،تال م خیر براک دسخنابی بوه
به رسین غشاخخن ار ااخصادک دانش تهسط ی
سهد جاصل ا اطالعات ا طریق مدیری اطالعوات و گ وخر تکشهاوهژک اطالعوات ،هیگوی بوه
گ خر مد هاک غشاخخی مدیری دانش انجامند اس ر براک صشایع م خشوی بور دانوش ،دانوش
ی یااک تجارک اس ر در ااخصاد دانش ماهر ،صشایع دانشی با تایندک یه بر اسوخفاد ا دانوش
و پنکربشدک دوبار دانش با دیگر اغکا دانش ،جه جل م ایل و پاسبگهیی به ننوا هوا دارنود،
مییششدر براک مد هاک غشاخخی مدیری دانش ،دانش یو دارایوی اسو و
ار ای ود ی
چن ک اس یه بای خی براک آ ار اایل غد و تال هایی به مشظهر سشجش آ صهرت گنردر
دانش چن ک اس یه باید مدیری غهدر دانش به مثابه دارایی سا ما اس یه ننا بهدس یابی
دانق ،بنا  ،ذخنر  ،اندا گنرک ،نگهودارک و انخشوار یشخور غود داردر ایجواد ار ا طریوق
یاربرد مخهاای ،بهخرین رو هاک جاصل و نن پرهن ا خطاهاک ناآغکار ریشه یابی غد و یخ وی
و نن بهر برد ا درجهاک آمهخخه غد بهدس میآیدر در این نگر بر روک اسوخفاد دوبوار
تکثنر ،اسخانداردسا ک و جذف رو هاک ادییی یوه یوارایی خوهد را ا دسو داد انود ،تیریو
میغهدر(تهدارو)2010 ،2
مدلهای شبکهای مدیریت دانش
مد هاک غ کهاک مدیری دانش هی ما با تئهرکهواک سوا ما غو کهاک پدیودار گشوخه و بور
ی  ،ت هن و انخقا دانش تیری دارندر ا دیدگا غ که ایی ،ایود ی و دانوش و ت وهن آ
بهعشها ی اهر اص ی براک یادگنرک در ی سا ما جه انخباب و اتبواذ غونه هواک جدیود
مربهب میباغدر در این نهع ا مد ها ،تیری بر روک ارت اطات ،ت هن و انخقا به طریوق ت واد
اطالعات ایقی اس ر دانشهاک مه  ،در غ که ایی مخوشکل ا ایراد یه به وسن ه اب ارهاک مبخ ف
به ه میپنهندند ،نهفخه اس و آگاهی ا این بنششها و اطالعات ،خوارج ا گورو هوا و تون هواک
رسیی ،عام ی ی ندک به غیار میرودر در این نگر  ،ساخخن روابط اجخیاعی ،سرمایه اجخیواعی
1. Tseng and Lee
2. Todaro

139

ماید بایرامی اردک ،جندر تهرانی ،ع ی خ باای ،هر غکن ایی و اسیاعنل یاظ پهر

و اایل بهد روابط مخقابل ،بهعشها یار و یعاان اص ی دانش ،مهرد تهجه ارار گریخه اسو (ژنگ
و هیکارا )2012 ،ر

1

مدلهای انجمنی مدیریت دانش
مد هاک انجیشی مدیری دانش ،بر اساج دیدگا جامعه غشاخخی و تاریبی اس ر ایون مود هوا،
ی مد تعام ی اس یه در سطهح مبخ وف سوا مانی روک مویدهودر در ایون مود هوا ،دربوار
ویژگیهاک یارک یه باید داراک ااب ن هایی چه خهد سا ماندهی ،یراگنرک م وخیر و ت وادات
غنر رسیی باغشد ،باث منشهدر دانش در تفکورک ایجواد مویغوهد یوه در یو انجیون گورد
می یشد؛ جایی یه با مشخریی وجهد دارد ،اعخیاد اجا بهر بردارک ا مکاغفههوا را مویدهودر
میکن اس آرایههاک نهفخه به صهرت خالاانه برنامه ری ک غهد و نشانههاک مه و را جولهواک
مخهاای به وسن ه بنا داسخا هاک یارک مشخشر میغهندر
مدلهای کوانتومی مدیریت دانش
دیدگا یهانخهمی مدیری دانش بر اساج تال هاک انجا غد در ین یو یهانخوه ایجواد غود
اس رگ خر نفهذ ع یی ین ی یهانخه و ااب ن آ در ت نن ب نارک ا پدید هاک نوام یهج و
پنچوووند مهج غد تا مفاهن تئهرک یهانخه در ااا پاراداییی نهین در ع و مودیری موهرد
اسخفاد ارار گنردر یرض براین اس یه تکشهاهژکهاک اطالعاتی و ارت اطی جارک در صهرتی یوه
با اسخفاد ا اصه یهانخهمی ساخخه غهند تیننر بشنادک خهاهشد یردر مااسو ات یهانخوهمی اوادر
خهاهشد بهد تا ی ار یابی عقالنی ا پنچندگیهاک تقری ا نا مادود انجا دهشد ودانشوی را یوراه
میآورند یه تا جد یادک براک ایراد معشا دار و بامفهه باغد مد هاک یهانخهمی مودیری دانوش
به غدت واب خه به مااس ات یهانخهمی ه خشد ر مد هاک یهانخهمی مدیری دانوش بوهطوهر هو
ما عی نات تیا سطهح سا ما را یکپارچه مییششد ا این رو م ایل پنچند مخشااض ومخضواد
به غنه ایی یه براک ذیشفعا و جامعه سهدمشد باغد جل میگرددر

مدل داونپورت
بر اساج نظر داونپهرت منخها یرایشد مدیری دانش را غامل غشاسایی دانوش ،تاصونل دانوش،
تهسعه دانش ،به اغوخراک گوذارک دانوش ،بهور بوردارک و جفاظو ا دانوش دان و (اخوها و
ج شهک)1394 ،ر
1. Zheng
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 شناسایی دانش :در این مهرد ب نارک ا سا ما هوا طرجوی ا داد هوا ،اطالعوات ،دانوش و
مهارتهاک مهرد ننا داخ ی و خارجی ایجاد یرد اندر مدیری دانوش بایود در غوفافسوا ک
داخ ی و خارجی یعا باغدر یکی ا این اب ارها نقشه دانش اس ر نقشه دانوش ،تبصو هوا و
دانش مهرد ننا ایراد را با مال ارارگنرک آنها در سا ما مشب مییشدر
 تحصیل دانش :روابط با مشخرک ،جیای یششدگا  ،را ا و غریا باعث ارایه دانش منشهدر در
این امر اب ارهایی نظنر ت فن ،ویدیه یشفران  ،ایشخرن و انخران مهثر اس ر سا ما مویتهانود
دانش جدیدک یه خهد نیوی تهانود تهسوعه دهود را بوا بوه اسوخبدا درآورد یارغشاسوا و
اسخفاد ا تبص و دانش آنها براک رسند به اهداف سا مانی یی بگنردر یکی ا را هواک
دیگر بهدس آورد دانش جدید ،هیکارک و مشاری با ببشهاک مبخ ف ا جی ه صشع و
را ایی اس یه در جنطه یارک سا ما ارار داغخه و داراک اه و ابخکارات ا میباغشدر
 توسعه دانش :در این ا ی تیری بر روک ایجاد مهارت جدید ،ماصوهات جدیود ،نظوارت
بهخر و یرایشدهاک مهثر اس ر در این منا  ،نکخه داراک اهین این اسو یوه دانوش یقوط ا
تبص سرچشیه نیی گنرد ،ب که ا تجربه نن بهدس مویآیودر پو داغوخن یو غو که
داخ ی سا مانی و ت هنل در ارت اب بنن ایراد داخل سا ما با یکدیگر ،یکی ا مهارد ی نودک
این مرج ه اس ر تهسعه مدیری دانش غامل هیه تالغهاک مدیریخی و ایجاد ظرینو هوایی
اس یه هشه در سا ما بهجهد ننامد اندر تهسعه دانش میتهاند بهعشها تکنه گا تاقنقات
با ارک سا ما ا یداد غهدر در این امر اسخفاد ا گروههاک تبصصی ،اسخفاد ا جوا و مکوا
براک تشکنل گرو ها ،ایشخران  ،بررسی و مرور یعاان ها ،بعد ا اتیا آنهوا ،آموه چشدگانوه
ایراد براک برارارک ارت اب میتهاند مهثر باغدر
 به اشتراک گذاری دانش :تق ن و پرایشدگی دانش در داخل سا ما  ،پنش غورب جنواتی
براک ایجاد اطالعات و تجاربی اس یه سوا ما مویتهانود ا آ اسوخفاد یشودر در ایون امور
اسخفاد ا با واضح و روغن براک انخقا دانش ،ارارداد پوادا هوایی بوراک بوه اغوخراک
گذارک دانش ،جیای یرهشگ سا مانی ا اغخراک و انخقا دانش ،مهثر میباغدر
 بهره برداری دانش :تهجه مدیری دانش به این نکخه اس یه دانش مهجهد در سا ما ها به
یار برد غهد تا بخهاند به سهد دهی مشجر غهدر مخاسفانه اهین بااک دانش ،تضینن یششود
اجراک آ در هر ما در یعاان هاک سا ما نن ر در این امور بایود مراج وی بوراک انودا
گنرک دانش ضیشی و مهارتهاک در دسخرج مهجهد باغدر ترین وظایف رو انه ،بوا وظوایف
در ارت اب با مدیری دانش ،جیای مدیرا عاای و اسخفاد ا دانوش بوراک راابو و ایو ایش
یارایی ،مهثر خهاهد بهدر
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 حفاظت از دانش :م ی هاک راابخی براک هر سا ما در هر ما در دسخرج نن

ر دانوش

سا مانی یکی ا م ی هاک راابخی سا مانی اس یه باید به رو  ،ماایظو و نگهودارک غوهدر
نگهدارک اطالعات ،اسشاد و تجارب ،ننا مشد مدیری اس ر (طواا ی ،پایود بشواب ،م وخانی،
)1392

مدل پروبست ،روب و رومهارد
این مد تهسط پروب  ،روب و رومهارد ( )2002ارایوه غود اسو و بوه نوا "مود پایوههواک
ساخخیانی مدیری دانش" نا گذارک غد اس ر تهجه به جش وه یواربردک تور ایون مود  ،آ را
بهعشها مد ن خا یام ی یه نکات مث هیه مد ها را تقری ا در برموی گنورد بوه وجوهد آورد
اس ر طراجا این مد  ،مدیری دانش را به صهرت سنک ی میبنششد یه در چرخش دایو اسو ر
مراجل این مد  ،غامل هش ج ء مخشکل ا دو سونکل؛ درونوی و بنرونوی اسو (مهدوک خوه و
هیکارا )1394 ،ر
 سیکل درونی :به وسن ه ب هکهاک غشاسوایی (یشوف) ،ی و  ،تهسوعه ،ت وهن  ،نگهودارک
دانش و اسخفاد ا آ  ،ساخخه منشهدر
 سیکل بیرونی :غامل ب هکهاک اهداف دانش و ار یابی آ اس یه سنکل مدیری دانش را
مشب

مینیایشدر یامل یششد این دو سنکل "با خهرد" اس ر

این مد غامل مراجل یر اس :

شکل  : 1مدل مدیریت دانش پروبست ،روب و رومهارد ()2002
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 تعیین هدفهای دانش :هدفهاک مدیری دانش باید ا هدفهواک اصو ی سوا ما نشوات
گریخه و در سطح اسخراتژی

و عی ناتی مشب

غهندر

 سطح استراتژیک :ت دیل و نگهدارک سا ما بر م شاک مودیری دانوش و هیچشونن ایجواد
یرهشگ و سناس هاک ا در این منشه اس ر
 سطح عملیاتی :در این سطح با تهجه به هدفها باید ناه غشاسایی ،اسخفاد  ،ته یع ،یاربرد
و نگهدارک دانش ،مشب
و به مرج ه اجرا در آیدر

و برنامههاک ا براک دسخنابی به آنها در ما معنن طورح غوهد

 شناسایی دانش :با طرح این پرسش یه ((آیا میدانن یه چه میدانن ؟)) ،باید ایون مرج وه
یعشی یشف دانش را آغا یشن ر ب نارک ا سا ما ها به خاطر نا آغشا بهد با دانوش خوهد در
تصین گنرکها و هدف گذارک هایشا دچار مشکل میغهندر
 کسب دانش :در این مرج ه دانش را باید ا با ارهواک داخ وی و خوارجی نظنور دانوشهواک
مربهب به مشخرک ،تهاند ،هیکارا  ،را ا و ررر غشاسایی و ی
 توسعه دانش :در این مرج ه باید دانش سوا مانی را گ وخر

یردر
دادر ایون امور غوامل تهسوعه

ااب ن ماصه  ،اید هاک جدید ،یرایشدها و غنر من اغدر
 تسهیم دانش :م ای ی هیچه چگهنگی به اغخراک گذارک دانوش مهجوهد و انخقوا آ بوه
مال مشاس و مهرد ننا و چگهنگی انخقا دانش به گهنهاک یه در سوا ما اابول دسوخرج و
اسخفاد باغد و نن چگهنگی انخقا دانش ا سطح یردک به سطح دانوش گروهوی و سورانجا
سطح دانش سا مانی ،ا جی ه مهاردک اس یه در دسخهر یار این ببوش ا مودیری دانوش
ارار میگنردر
 استفاده از دانش :اطینشا به اسخفاد مفند ا دانش در سوا ما  ،مربوهب بوه ایون ا وی
اس ر در این ببش مهانعی بر سر را اسخفاد مفند ا دانش وجهد دارند یه بایود غشاسوایی و
ریع غهند تا ا آ بخها بهطهر عی ی در ارایه خدمات و ماصهات اسخفاد یردر
 نگهداری دانش :ذخنر و نگهدارک و به رو یرد دانش به این ببش مربوهب منشوهدر ایون
رو

ا نابهدک دانش ج هگنرک منکشدر

 ارزیابی دانش :ناه رسند به هدفهاک معنن و اسخفاد ا نخایج آ بهعشها با خهرد براک
تعننن یا اصالح هدف به این ببش مربهب اس (مقنیی و هیکارا )1390 ،ر
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مدل بکووتیز و ویلیامز
مد بکهوتن و وی نام ا ی سه به دانل تهسعه و گ خر بهخر مراجول پنواد سوا ک مودیری
دانش و ا سهک دیگر مشاس تر بهد آ براک مانطهاک غنر انخفاعی انخبواب منشوهدر اجو اک
یرایشد مدیری دانش ارایه غد ا سهک بکهوتن و وی نام غامل هف مرج ه؛ یایخن ،بکوارگنرک،
یادگنرک ،ت هن  ،ار یابی ،ایجاد ،نگهدارک و جذف منشهد(صفر اد و هیکارا )1391 ،ر

شکل  : 2مدل مدیریت دانش بکووینز و ویلیامز (صفرزاده و همکاران)1390 ،

مدل کریس و آرجریس
غکل پاینن نشا دهشد اج اک هف گانه سن وخ مودیری دانوش ارایوه غود تهسوط یوری
آرجری اس یه با تیری بر روک این ابعاد و یراه سا ک آنها مویتوها بوه مودیری دانوش در
سا ما پرداخ (رضایی و هیکارا )1393 ،

شکل  : 3سیستم مدیریت دانش کریس آرجریس (رضایی و همکاران)1393 ،
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مدل هیسیگ
مد هن نگ ( )2000ا چهار یرایشد یر تشکنل غد اس :
 خلق کن :این امر به تهانایی یوادگنرک و ارت واب ب وخگی داردر تهسوعه ایون ااب نو  ،تجربوه
ت هن دانش ،ارت اب بنن اید ها ا اهین ی ندک برخهردار اس ر
 ذخیره کن :بهعشها دومنن عشصر موهرد ننوا مودیری دانوش اسو ر در ایون سوامانه بایود
دانشهاک ا به آسانی براک اسخفاد هیگا ذخنر غهدر امکا ج خجهک سریع اطالعوات،
دسخرسی به اطالعات براک یارمشدا دیگر و ت هن مهثر دانش در این سامانه وجهد داردر
 نشر کن :این یرایشد به تهسعه ی

روح جیعی یه در آ ایراد بهعشوها هیکوارا در جهو

دن ا یرد اهداف مشخرک ،اج اج پنهسخگی به ه داغخه و در یعاان هایشا به یکدیگر
واب خه اند ،یی منکشدر
 به کار ببر :چهارمنن یرایشد ا این اید  ،بنشخر تهسط یاربرد عنشی دانش جدید من ر اسو
(خان رک و س

ع ی)1393 ،ر

مدل نوناکا و تاکوچی
نهنایا ،چهار ااگهک تعام ی بنن دانش ضیشی و آغکار را در ایجاد دانش سا مانی غشاسایی نیوهد
اس ر در این تعامالت دانش ضیشی و آغکار هر دو ا نظر ینفن و یین تهسعه مییابشدر ااگهک
چهارگانه در غری دانش بشنا بهطهر پهیا در ی چرخوه ک موارپنچی دانوش بواه در تعامول
ه خشدر این ااگهها به ننروک خ ق دانش نهین ت ودیل مویغوهندر در ایون مود ناوه اسوخفاد و
ت دیل این دو نهع ا دانش و چگهنگی مدیری دانش در این رابطه به صوهرت جریخوی موارپنچی
(ج ونی) و به صهرت یرایشدک م خیر یرض غد اس ر
این چهار یرایشد غامل مهارد یر اس :
 اجتماعی سازی :1اجخیاعیسا ک یرایشود ت ودیل دانوش ضویشی جدیود ا طریوق تجربنوات
مشخرک میباغدر به دانل ایشکه دانش ضیشی را به سبخی مویتوها رسویی نیوهد ،تشهوا را
آ ا طریق تجربنات اس ر این غکل دانش هشگامی اتفاق میایخد یه یورد ،دانشوی را
ی
به غب دیگرک در ی رابطه اسخاد -غاگردک انخقا میدهدر این تعامل ی غکل ماودود
ا خ ق دانش اس ؛ بوراک ایون یوه دانوش هور دو یورد هرگو واضوح و آغوکار نیوی گورددر
اجخیاعیسا ک میکن اس در ج ات اجخیاعی غنر رسیی خارج ا مانط یار ر دهد ،یوه
1. Socializations
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در این صهرت دانش ضیشی مانشد نگر ها ،مد هاک ذهشی و اعخیاد مخقابل میتهاند خ وق و
ت اد گرددر این یرایشد هیچشنن میکن اس یراتر ا مر هاک سا مانی در تعامل با مشوخریا
و عرضه یششدگا ر دهدر
 برونی سازی :1هشگامی یه دانش ضیشی به دانش آغکار ت دیل میغهد ،دانش مخ وهر غود
بشا بر این امکا ت اد آ یراه آمد و منخهاند پایهاک براک دانش جدید باغدر ت دیل صانح
دانش ضیشی به آغکار به اسخفاد مرت ا اسخعار ها ،اناجها و مود هوا واب وخه مویباغود،
برو سا ک نیهنه یام ی ا یرایشد دانش آیریشی اس یه در آ دانوش ضویشی در اااو هواک
مبخ فی هیچه اسخعار  ،اناج ،مفاهن  ،یرضنه و یا ااگه ت دیل به دانوش صوریح مویغوهدر
عیل نهغخن ،ت دیل دانش ضیشی به دانش اابل بنا ت قی میغهدر رو برو سوا ک ت ودیل
دانش عیدتا در یرایشد مفهه پردا ک مهرد سشجش ارار میگنرد یه با اب ارک هیچه گفخگه
یا تعامل مشخرک اعیا میگرددر در وااع میتها گفو برونویسوا ک ی نود دانوش آیریشوی
ما هب میغهدر
 ترکیب :2یرایشد ترین غامل ت دیل دانش آغکار بوه مجیهعوهاک نظوا یایخوه و پنچنود ا
دانش آغکار میباغدر دانش آغکار ا داخل و خارج سا ما گردآورک غد و سپ به غوکل
دانش جدید ترین  ،تصانح یا پردا میغهدر سپ این دانش آغکار جدید منا اعضواک
سا ما ت اد میغهدر این غنه ت دیل دانش ،مهاردک هیچه ت فنق اغکا مبخ ف دانوش
صریح را در بر میگنردر ایراد میتهانشد با اب ارک نظنور اسوشاد ،ج وات ،مکاایوات ت فشوی یوا
غ که ارت اطات رایانهاک به ت اد دانش و ت فنق آ بپردا ندر با پنکر بشودک مجودد اطالعوات
مهجهد به واسطه تشظن جیعآورک ،ت فنق و ط قه بشدک دانش ضویشی مویتوها بوه دانوش
جدید دس یای ر مدیری منانی با غو که بشودک دانوش و اطالعوات یدبشودک غود  ،نقوش
سا ند اک در ابداع مفاهن جدید ایفا مییشدر اسوخفاد موهثر ا غو که ارتناطوات رایانوهاک و
پایگا هاک داد با مقناج وسنع این غنه ا ت دیل دانش را م نر میسا در در سطح مدیری
ارغد تاقق میغهدر
 درونی سازی :3ا طریق یرایشد درونیسا ک دانش آغکار خ ق غد در سراسر سا ما ت اد
غد و ا طریق ایراد به دانش ضیشی ت دیل میغهدر درونیسا ک به یادگنرک ا طریق انجوا
(یادگنرک عی ی) در ارت اب میباغدر هشگامی یه دانوش آغوکار بوهعشوها ا ویخی ا دانوش
ضیشی ایراد به غکل مد هاک ذهشی مشخرک یا دانش تکشنکی درونیسوا ک مویغوهد ،یو
1. Externalization
2. Combination
3. Internalization
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دارایی اابل دسخرج خهاهد بهدر م خشدسا ک دانش صریح باعث میغهد تا ایوراد بخهانشود بوه
درو سا ک تجارب خهد پرداخخه و سطح دانش ضیشی خهد را ارتقا دهشدر به عالو  ،اسشاد یوا
ج و ها ،انخقا دانش صریح به ایراد دیگور را ت وهنل سواخخه و آنوا را در ی و م وخقن
تجارب دیگرا م اعدت منکشدر
مراجل چهارگانه یهق به صهرت م خیر و به غکل ج ونی میبای خی ادامه یابد تا هر مرج وه
یامل یششد مرج ه ا ل ا خهد بوهد و ضوین نهادیشوه غود در سوا ما باعوث تهانود و خ وق
دانشهاک جدید نن گردد(جق پشا )1393 ،ر

مدل لیندزی ()2002
انشد ک ( )2002مدای ا مدیری دانش ارایه داد یه این مد ا اثر ببشی مدیری دانش را بوا
تهجه به دوسا اص ی تعننن مییشد )1 :ااب ن یور سواخ هواک دانوش و  )2ااب نو پوردا
دانش ،ساخخار با ااب ن پردا داد  ،تا تاثنر ی وظنفه دانشی ارار مویگنوردر ااب نو یور
ساخ هاک دانش ،نشا دهشد سرمایه اجخیاعی و رابط بنن مشابع دانش و یاربرا آ اسو یوه
ا طریق تکشهاهژک ،سواخخار (روابوط) و یرهشوگ ( منشوهاک یوه در آ دانوش ایجواد و اسوخفاد
میغهد) عی ناتی میگردد ر ااب ن پردا دانش نشا دهشد یکپارچهسوا ک یرایشود دانوش در
غد
دانش) ،ت دیل در دسخرج ارار دارند دانش ی
سا ما اس یه ا طریق ایخ اب (ی
و یاربردک (من انی یه دانش مفند و سهدمشد اس ) اابل اسخفاد میغوهدر وظوایف یعاانو هواک
انجا غد تهسط واجدهاک سا مانی اس و نشا دهشد نوهع و دامشوه دانشوی اسو یوه موهرد
میغهد و مهرد
اسخفاد ارار میگنردر وظایف اطینشا میدهشد یه دانش صانح و مشاس ی
اسخفاد ارار میگنردر مهیقن مدیری دانش با ترین ی ا رضای ا سن خ مدیری دانش و اثر
ببشی یرایشدهاک مدیری دانش سشجند میغهد(تهدارو)2010 ،ر

مدل گوتشاک
پنخر گهتشاک ( )2006ااگهیی را براک مدیری دانش ارایه داد یه در این ااگوه مراجول مودیری
دانش را به چهار سطح بشرح یر تق ن یرد اس :
 شخص به فـناوری :این مرج ه تا عشها «اب ارک براک یاربرا نهایی» ،یشاورک اطالعات،
ایراد را با اب ارهایی مانشد نر ای ارهاک رایانهاک براک ارتقاک یارایی مجه مییشدر ط وق ایون
ااگه اب ارهاک یشاورک و اطالعاتی بر م شاک یار هر یرد در سا ما در اخخنار وک ارار میگنورد
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تا دانش خهیش را در اخخنار یشاورک ارار داد و ا طریق آ جفظ یشد یا در اخخنوار دیگورا
ارار دهدر
 شخص به شخص :این مرج ه تا عشها « چه ی ی میداند؟» به غشاسایی ایراد با دانوش
و آگاهی میپردا د ،با اسخفاد ا یشاورک اطالعات یواربرا منو ا دارایوی دانوش و آگواهی را
غشاسایی یرد و به سرع ایرادک یه اطالعات مهرد ننا سا ما را دارنود در مکوا مشاسو
اسخقرار مییابشدر یکی ا یشاورکهاک اطالعاتی مهرد اسخفاد در این مرج ه ایشخرن اس یوه
این مکا را یراه مییشد تا اطالعات به سرع مهرد اغخراک ارار گنردر
 شخص به اطالعات :مرج ه سه با عشها «آنها چه میدانشد؟» امکا دسخرسی به اطالعوات
یارمشدا ذخنر غد در ااا اسشاد را براک یاربرا یراه مییشد اطالعات یواربرا ذخنور
غد و براک هیگا اابل دسخرسی اس ر این مرج ه با اسخفاد ا یدگذارک دانش به طراجی،
ط قه بشدک و ذخنر اطالعات ا مخبصصنن داخ ی میپردا در مثا آ گ ار ها ،ارار دادها،
یر هاک تجارک ،نامهها ،عک ،ایینل وررراس ر
 شخص به سیستم :در مرج ه آخر با دیدگا «ایراد چگهنوه یکور موییششود؟» ینفنو جول
مشکالت دانشی با یی سن خ
اسخفاد ا هه مصشهعی و سن
دسخرج اس ر سن خ هاک خ ر
چشد مخبص براک گرو هاک گ

بررسی میغهدر در این مرج وه سن وخ هواک اطالعواتی بوا
خ هواک خ ور بوراک ریوع مشوکل دانوش یارمشودا اابول
مهرد اسخفاد در این مرج ه میتهانشود ا اطالعوات یو یوا
خرد ک دیگرک یه ننا مشد به دانش ه خشد اسوخفاد یشودر

(اخها و باارک)1395 ،

آموزشهای فنی و حرفهای
در رویکردک جدید در نظا تع ن و تربن یشهرهاک پنشریخه ودر جا تهسوعه« ،یواربرد نظریوه
سرمایه ان انی در سناس آمه غی» اس ر یرا آمه هاک یشی و جریوهاک و اثور آ در تهسوعه
ااخصادک جامعه بر اساج یاریرد اغخیا و تهاند بوهعشوها عهامول ایون نظریوه ،مشجور بوه ارایوه
سناس گذاریهاک جدید و مداهاک آمه غی و مدیری دانشی در یشهر خهاهد غودر تواثنر رو بوه
رغد جهانی غد  ،م ها -دوا ها را وادار به ارتقاء ببشند به سطهح مهارتی ننروک یارغوا
ساخخه اس و ا سهک دیگر ،این امر به با نگرک جامع در نظا هاک آمه غی آنا انجامند اسو ر
سرمایه در هیه اغکا آ ا نظر ااخصادانا مشابعی ه خشد یه ا طریق غ کههاک بوا ار یوابی در
دسخرج ایراد،گروهها ،غری ها و جهامع ارار منگنردر به گهنهاک یه ایوراد در ایون غو کههوا بوه
ریخار عااالنه و برابر دس مییابشدراگر سرمایه مادک جاصل ایجاد تیننرات در مهاد خا مویباغود
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در آ صهرت سرمایه ان انی با ایجاد تیننر در ایراد ا طریوق داد مهوارت و یوا دانوش مط وهب
ایجاد میغهد ،به نظر غهاخ سرمایه ان انی غامل مهارت ،دانش و ویژگیهواک مشوابه اسو یوه
ااب ن هاک خاص ان انی را براک انجا یار مهاد تا تاثنر اورار مویدهودر بوه نظور وک سورمایه
ان انی غامل مهارت دانش و ویژگیهاک مشابه اس یه ااب ن هواک خاصوی را بوراک انجوا یوار
مهاد تا تاثنر ارار میدهدر سرمایه ان انی مجیهعه آمه ها و مهارت هوایی اسو یوه بوراک
ایجاد ثروت می تهاند به یار رود و تعنونن یششود توها ی و درآمود ایوراد و مشواری آنهوا در
عی کرد ااخصادک یشهرک غهد یه در آ یارمی یششدر سرمایه ان انی معیوها بوا ار یوابی سوطح
مهارتها و دانش یراگنرا هیچه اعضاک ی غری یوا یو گورو ا دانوش آموه ا سوشجند
میغهدر دریانه گفخیا سناس ها یه سرمایه ان انی را با تع ن و تربن پنهند میدهد بواور بوه
گرایش ا پارادای یهردی به دورا ااخصاد مهارت بواا و دانوش و پو ا آ اسو یوه در آ
سرمایه ان انی ی ند رااب م ی به غیار میرودر چشانکه غوهاخ اسوخدا موییشود ااخصواددانا
دیرک اس یه بر این باورند یه ایراد ان انی ببش مه سرمایه م ها ه خشدر در نخنجه ی وانی
یه درج خجهک یرص هاک غی ی بر میآیشد باید عالاه خهد را ا طریق سرمایه گذارک غبصوی
دانشها و مهارتهاک مشاس دن ا یششدر بشابراین در سوطح ایوراد ،رویکورد بوه تع ون و
در ی
تربن م خشی بر سرمایه ان انی جایی ا آ اس یه‹ :ایراد به من انی ا ما و تال در تع ن و
تربن و آمه سرمایه گذارک مییششد یه تها عی کرد یوردک آنهوا ااخضواء موییشود(نعامی و
پنریایی)1390 ،ر
درسطح م ی اسخدا برآ اس یه سناس هاک آمه غی م خشی بور نظریوه سورمایه ان وانی
می تهاند به ان جا بنشخر و یاهش یارآیی دراسخفاد ا مشابع ییناب بنانجامد ر رویکورد سورمایه
ان انی به سناس آمه غی نن م خشی بر این یرض اس یه بهر م ی ااخصادک ا تع ن و تربنو
و ننروک یار جاصل میغهدرچشانکه اندبخر اسخدا مییشد تهاند ،یاربرد و بکوارگنرک دانوش بوه
جری درآورند رغد ااخصادک مدر اس و اذا ا اس یه ااب ن هواک خالانو آ اد غوهد و
دانش در بنن آجاد جیعن گ خر یابدردر ب نارک ا نظا هاک اجخیاعی ،تع ن و تربن بعشها
یرایشد اص ی نگری خه میغهد یه ا طریق آ این گهنه تاهات روک میدهود اگور چوه م وای ی
غهند ی انی یه باید در این بار تصین بگنرنود
هیچه نهع مهارتها و دانش هایی یه باید ی
غاا ا مشب نن ر
این هیه داراک پنامدهایی براک مهس ات آمه غی اس چشانچه م نیوارا و هیکوارا ابورا
میدارند« :جری ایدیهاهژی به سی ساما دهی تع ن وتربن بهعشها ی با ار داراک آثوار و
ت عات ااخصادک براک مدارج ،مع یا  ،دانش آمه ا و واادین اسو ر آ چوه در ایون بوار جوای
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تصهیر مث

درخصهص غاخ هاک عی کرد ماصهات و نخوایج

اهین اس ضرورت ترویج ی
ا سهک مدارج اس »
اگ ه اظهار میدارد یه تاثنر این امر آ اس یه مهثرترین م نر براک ننل به ریوا ااخصوادک
هر جامعه تهسعه مهارتهاک جیعن آ یعشی سرمایه ان انی آ اس ردرنخنجه تع ون و تربنو
بهعشها ی سرمایه گذارک مهاَد نگری خه میغهد و نه صریا ی نهع ا مصرف یا چن ک یه یوی
نف ه داراک ار ذاتی اس ر

اهمیت آموزشهای فنی و حرفهای در هزاره سوم
عرصه یعاان در دورا پایا ه ار دو و آغا ه ار سه بر هف مهافه (سرع  ،اودرت ،ثوروت،
یرص اطالعات ،ارت اب و مجا ) اسخهار اس ر ا طریی نن عصر اغخیا خصهصا در بن و سوا
اخنر تیننرات اساسی داغخه اس ر در این عصر تیننرات یشاورک و پنچند گویهواک ماول یوار ا
عید ترین مهافه هایی ه خشد یه جه اغخیا را در تیا سطهح تا تاثنر اورار مویدهشود یوا
آ ها را تهدید مییششد ر بررسی این مهافهها ،تشظن یعاان هاک آمه غی مطابق با آ ها و ایجواد
منشه و ب خر آمه غی ا  ،یکی ا دغدغهها و وظوایف اصو ی نهوادهواک سناسو گوذار م وی و
مشطقهاک در منشههاک مبخ ف آمه غی یشی و جریهاک اس ر ایون تواثنر گوذارک در سوه ببوش
آمه رسیی و آمه غنر رسیی و آمه سا ما ننایخه وجهد دارد یه نهع تاثنر و یرایشد هر
یدا با یکدیگر مخفاوت اس ر سناس گذارا آمه هاک یشی و جریهاک در تیا یشهرها ،بوراک
سا گارک چار اندیشی مییششد و راهکارهاک مبخ فی را در نظر گریخه اندر رویکردهاک اساسی در
سا ماندهی آمه هاک یشی و جریهاک رسیی و غنر رسیی و سا ما ننایخه بوه سویخی جریو
مییشد یه پایدارک رغخههاک تاصن ی و غی ی در ی مدت ما معقه ارار میگنرد تا دانوش
آمهخخگا بخهانشد م نر غی ی و تاصن ی خهیش را بور اسواج آنچوه آمهخخوه انود بوه راجخوی و
سهها طی یششدر چااش اساسی آموه هواک یشوی و جریوه اک ،ضورورت آموه م خشوی بور
یعاان هاک نهین و پنچند گیهاک مال یار اس یه با پایدارک رغخههاک غی ی و تاصون ی بوه
دانل تیننرات هیهار در تقابل اس ر (آاا جان گ ه)1392 ،

مدلهای آموزش فنی و حرفهای در جهان
آمه هاک یشی و جریهاک بهعشها ی اصطالح جامع با اغار بوه جش وهاک ا یرایشود آمه غوی
اس یه عالو بر آمه عیهمی مطااعوه یشواورک و ع وه واب وخه ،ی و مهوارتهواک ع یوی،
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نگر ها و دانش واب خه به جریهها ،غامل ببشهاک مبخ ف ندگی اجخیاعی و ااخصوادک اسو ر
سه سن خ مخیای براک رسند به اهداف مدیری آمه غی وجهد دارد:
 آموزش حرفهای :1در این سن خ آمه غی یشی و تکشهاهژک ب شد مدت ارایوه مویغوهد یوه
بنشخر مهضهعات آ مهضهعات آیادمی میباغد و معیها در مدارج یشی و جریه اک ،یااجهوا
و دانشگا ها و مهس ههاک آمه عاای ارایه میگرددر
 آموزش بازار کار :2در این سن خ مادود اک ا برنامههاک مشاس َغوی ی مانشود دور هواک
یهتا مدت براک جهانا  ،ب شد مدت خاص براک ایراد جهیاک یار دور هواک بوا آموه ک بوراک
ننرو یار یارخانهها و بشگا هواک ااخصوادک ارایوه مویغوهدر نقوش اصو ی در ایون سن وخ را
آژان هاک آمه م ی بر عهد دارند یه تهسط و ارت یار یا مراجوع خواص بوا ار یوار ادار
میغهدر
 آموزش بنگاه اقتصادی :3در این سن خ  ،آمه

هایی یه یار یرما ،براک ننروک یار ایجواد

مییشد را ا نظر ماای تامنن ،و آمه ها را پهغش میدهشد ر نقش دوا در هدای آموه
بشگا ااخصادک میتهاند مبخ ف باغدر (آااجان گ ه)1392،

روشها و مدلهای آموزش فنی و حرفهای
رو هاک آمه غی مهرد اسخفاد در سن خ هاک ( TVETروغوهاک آموه
مشعک یششد مهارتهاک سا ما یایخه میباغد یه ع ارت اند ا :

یشوی و جریوه اک)

 مدارج مخهسطه عیهمی و دبنرسخانهاک جامع ،یه بهعشها سن خ آمریکایی معوروف بوهد و
تیامی دانش آمه ا صرف نظر ا اسخعدادغا توا انخهواک دبنرسوخا در یو مدرسوه تاو
تع ن ارار میگنرد و در یشار برنامههاک آیادمنکی ،آمه هواک یشوی و جریوهاک ننو ارایوه
میگرددر
 مدارج جریهاک دانش بشناد ،یه بهعشها یران هک معروف اندر در این رو آمه مخهسوطه
و آمه جریهاک بعد ا نه سا آمه غی عیهمی ا ه جدا مویغوهند در طوه سوا هواک
آمه عیهمی دانش آمه ا براساج اسخعداد و نیرات درسی انخباب غد ی سرک م ونر
آیادمن را طی مییششد یا عد اک به مدارج جریهاک ریخه و صالجن هواک جریوهاک را یواد
میگنرندر

1 Vocational Education
2 Labour Market Training
3 Training Enterprise
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 سن خ آمه دوگانه( ،)Dualیه به سن وخ آایوانی معوروف بوهد و ترین وی ا آموه
ساخخارک و آمه پار وا در مدارج جریهاک میباغدر این سن خ تهسط و ارتبانههواک
آمه غی و تا نظر آمه جریهاک ادار مویغوهدر خصنصوه اصو ی ایون سن وخ دوگانوه
یاریرما ماهر اس و آمه ط ق اراردادهاک یی مابنن یاریرما و یار آمه اجورا مویغوهد و
طه دور آمه  2تا  4سا اس و در انخها مدرک جریهاک به یار آمه ا داد میغهدر
 آمه مری ماهر ،یه معیها در آژان هاک با ار یار ارایه میغهند و این آژان بوراک پنودا
یرد غیل براک ایراد آمه دید تعهد رسیی دارندر بر خالف مدارج ،دور هاک یه در این
مرای ارایه میغهند مهضهعات آیادمن نن خشدر
 آمه بشگا ااخصادک ماهر ،یه معروف به سن خ ژاپشوی اسو آموه اوانوه و موداو در
طه ندگی غی ی غاغ نن تهسط یار یرماس یه بنشخر اواات غوامل آموه هواک ع یوی
ه خشد (آااجان گ ه)1392 ،ر

عوامل مدیریت دانش و تاثیر آن بر بهبود یادگیری
رغد تاقنقات در منشه یادگنرک ،نشا دهشد این رویکرد اس یه یادگنرک نوه تشهوا در سوطح
یردک ،ب که در سطح گروهی نن ر می دهد و ا طریق ی جوه سوا مانی یوه غورایط و انگنو
هاک ا براک یادگنرک را یراه می نیاید،ت هنل می غهدر این رویکرد ،باعث ایجاد ی تعریوف
گ خرد ا یادگنرک یرد غد و درک ما ا یادگنرک گروهی و سا مانی را به چااش می یشاندر بوه
گهنه اک یه یادگ نرک با ایجاد دانش باعث به وهد سورمایه هوایی یکورک در سوا ما و در نهایو
ای ایش من ا بهرورک دانش در سا ما خهاهود غود(بهادرک یورد ،ع داارضوا)1394 ،ر یوادگنرک
سا مانی و مدیری دانش دو مفههمی ه خشد یه هی موا در عصور جدیود مطورح غود انودر در
یادگنرک سا مانی معیها به این مهارد مربهب اغار میغهد:
دانش ،انخشار ،پاایش ،ایجاد و یاربرد
تیننراتی یه در جنطه دانش ر میدهد و غامل ی
اطالعات مط هب و درک مشخرک به گهنهاک یه این دانش اابل
دانش میغهد،تهانایی براک ی
بهر بردارک باغد؛تهانایی براک ایجاد بنششها ،دانش و برارارک ارت اب منا یعاان هاک گذغخه و
آیشد ر مرت ط دان خن و مرت ط نیهد دانش با یادگنرک ،نقطه آغا پنهند بونن مودیری دانوش و
یادگنرک سا مانی ما هب میغهد(صفرک صهینا و جهانیرد)1394 ،ر ماهنو پهیوایی دانوش و
م ایل مربهب به مدیری آ  ،تیری ویژ اک بور یوادگنرک سوا مانی و مودیری دانوش را ایجواب
مییشدراین امکا براک سا ما ها وجهد دارد یه ا طریق یوادگنرک م وخیر سوا مانی و مودیری
داراییهاک دانش خهد ،به انعطاف پذیرک و سا گارک بنشخرک دس یابشدر هدف اصو ی یوادگنرک
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سا مانی ،تهسعه م خیر دانش جدید و هیچشنن مدیری یارآمد تر و مهثر تر داراییهاک سا مانی
اس ر ا نظر یار ننرو ،نظا هاک جیای ا یادگنرک بهعشها جو ء ایشفو توال هواک مودیری
دانش ما هب میگردند و مودیری دانوش و برخوی یعاانو هواک آ  ،خوهد مشجور بوه ایو ایش
یادگنرک سا مانی و ایجاد م ی راابخی براک سا ما میگردد(ینضی و هیکارا )2017 ،ردر جا
جاضر مجا ک غد یادگنرک و غ کههاک ابخکارک ،انخقا و اسخفاد ا دانش مهجوهد و هیچشونن
ایجاد دانش جدید را ت هنل مییششد ،یه این دانش جدید مویتهانود بوه صوهرت م یو راوابخی
درآیدر یعاان اغخراک دانش نن ی یرایشد یادگنرک به ج اب میآیدر اعضاک گرو میتهانشود ا
طریق یادگنرک پنهسخه ا یکدیگر در ی نظا ارتقاک دانش ،یار یششد(االوند و ب رگی)2015 ،ر
ی سا ما یادگنرند  ،سا مانی اس یه در خ ق ،تاصنل و ت دیل دانش و در هی ا سا ک
ریخار با دانش و دیدگا هاک جدید ت ار دارد و این دانش میتهاند ا داخل یوا خوارج سوا ما
نشات بگنردر وای تا مانی یه به تیننر در نهع عی کرد سا ما مشجر نشهد یادگنرک سوا مانی بوه
ت ع آ به هدک را ایجاد نیی یشدر ا هینن روس یه یادگنرک سا مانی به مدیری دانوش ننوا
داردر مفاهن سا ما یواد گنرنود روک یرایشود یوادگنرک و سوا ما دانوش ماوهر روک نخوایج و
ماصه یرایشد یادگنرک تیری مییشد ،دروااع میتوها گفو مودیری دانوش وسون هاک بوراک
پرور و جیای ی سا ما یادگنرند اس (یدیهر و هیکارا )1391 ،ر مودیری دانوش نخوایج
ی سا ما یادگنرند را میگنرد و آ را مدیری مییشد و اطینشا میدهد یه مانط مشاسو
براک تهاند و مدیری سرمایه داییی دانش بهطهر مشاس ایجواد غود اسو (ایورو )1393 ،ر در
سا ما یادگنرند تایند و اواهی بر دانش اس رو وظنفه اساسی مدیری در عصر اطالعوات ننو
ایجاد ااب ن ها و ظرین هاک ا براک یادگنرک م خیر اس ر یکی ا اب ارهاک یارآمد به مشظوهر
انخقا و ترمن دانش در سا ما هاک یاد گنرند  ،مدیری دانش میباغدر غوکل یور رابطوه بونن
مدیری دانش و یادگنرک سا مانی را نشا میدهد یه در مریو ایون مود  ،یرهشوگ ،سواخخار و
یرساخ هاک سا مانی وجهد دارد یه بر سرع ببشی و جفظ یرایشد یادگنرک سا مانی و به وهد
یارایی و اثر ببشی مدیری دانش یی مییشدر(یردک و ناسخی ایی)1394 ،
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شکل  : 4عوامل مدیریت دانش و تاثیر آن بر یادگیری سازمانی

سا ما هاک یادگنرند مهیق ،مانطی را ایجاد مییششد یوه ترین وی ا یوادگنرک سوا مانی و
مدیری دانش را دارا ه خشدردر جاای یه یادگنرک سا مانی عیدتا با خ ق م وخیر دانوش جدیود
جه ای ایش سه داراییهاک دانش مهجهد سر و یار دارد ،مدیری بر رسیی سا ک ،هیواهشگی،
ذخنر  ،ته یع و ت هن داراییهواک دانوش مهجوهد در سراسور سوا ما  ،ایجواد و بهور گنورک ا
غای خگیهاک ه خهاک در جهو عی کورد بهخور مخیریو اس (مدههغوی و هیکوارا )2014 ،ر
ویژگی عید و اص ی یه در یادگنرک سا مانی و مدیری دانش مشخرک اس  ،ت هن اید هوا بوه
مشظهر ایجاد و تهسعه دانش جدید میباغد ،یه ا طریق ساخخار سا مانی به هد یایخوه ،یرهشوگ و
ت ع آ پشخن انی سن خ مدیری دانش ای ایش مییابدر بای سوا مانی ،مخشوکل ا سوه عشصور
یرهشگ سا مانی ،ساخخارسا مانی و یرساخ هواک سوا مانی اسو و ا طریوق آ مویتوها اثور
ببشووی و یووارایی یرایشوود یووادگنرک سووا مانی و موودیری دانووش را بووهطووهر م ووخیر ایوو ایش
داد(منرجندرک و هیکارا )1391 ،ر م یا مه ترین ج ء ا بای سا مانی ،یرهشگ آ مویباغود
یه مخشکل ا ار ها ،نگر ها و باور هایی اس یه اعیا و ریخار ایراد تشکنل دهشود سوا ما
را هدای مییشدر یرهشگهاک مهجهد در سا ما هاک یادگنرند  ،تاثنر یادک بر یادگنرک و دانش
و ایجاد یضاک اعخیادک دارد یه در آ هریردک با آ مایش اید هاک جدید یارک یه اغ و مشجور
به تهسعه غای خگیهاک ماهرک جدید میغهد ،اج اج تهانیشدک موییشودر یرهشوگ یوادگنرک،
ی سرک ار ها ،نگر ها و را و رس هایی در درو سا ما اس یه یرایشد یادگنرک م خیر
اعضاء و سا ما را تقهی مییشد (ناسخی ایی و جشابادک)1395 ،
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سخن پایانی
با نگر به تیننرات و دگرگهنیهاک غگرف دننا در سا هاک اخنر ،تاقنقات و مطااعوات مربوهب
به یادگنرک سا مانی و مدیری دانش گ خر یایخه اندر هودف ا یوادگنرک سوا مانی تشوبن
یرآیشدهاک دخنل در یادگنرک ،عهامل ،ماخها و سطهح آ میباغدر یادگنرک سوا مانی چوارچهبی
نظرک براک تا نل چگهنگی ایجاد تیننرات در پایگا معریخی ی سوا ما را یوراه مویسوا د و
تیننرات ریخارک و ادرایی را تهضنح میدهدر مدیری دانش ،مجیهعه ایی ا تال ها براک ای ایش
ظرین ایی یکرک اس و باعث انخقا دانش ا بنورو بوه درو سوا ما  ،بوراک ایجواد تاوه ،
نه ایی ،خالان  ،ابخکار و تهسعه تهانیشدکهاک یردک و جیعی ،میگرددر بدو یادگنرک سوا مانی
و مدیری دانش ،در دنناک غدیدا مخینر و غنراابل پنشبنشی یشهنی ،هنچ سا مانی نییتهانود بوه
جنات پهیاک خهد ادامه دهدر
واجدهاک آمه یشی و جریهاک بهعشها سا ما یادگنرنود  ،براسواج مود هواک مودیری
دانش و عهامل آ  ،منخهاند مشجر به یادگنرک سا مانی غهد و در طی یرایشدهاک مودیری دانوش
در این واجدها ،تهجه به مهافههاک سورمایه یکورک ،سواخخار و یرهشوگ ،ننوروک ان وانی ،اجوراک
ااگههاک آمه و یادگنرک باعث ینفن ببشی عی کرد منشهد واسخفاد ا تکشهاهژکهاک نهین،
ماخهاک مشاس و اسخاندارد ،انخقا دانش ضیشی و تجربی در بنن هشرجهیوا را ایو ایش مندهود
یه اجراک تیا این یعاان هاک مربهطوه بصوهرت پنهسوخه و یرایشودک باعوث پهیوایی مانطهواک
آمه غی خهاهد غد و باعث اسخقرار و تهسعه مدیری دانش در واجدهاک آمه غی یشی و جریهاک
خهاهد غدر
عهامل مدیری دانش در واجدهاک آمه غی ،بهیژ در جه آمه غهاک مهارتی ننا مشد تهجوه
جدک به یرایشدهاک جذب ،اغخراک ،انخقا و یاربرد دانش و مهارت در منا پرسشل و هشرجهیوا
در این واجدها من اغد و هرنهع یعاان آمه غی ،بای خی در جه ت هنل این یرایشدها باغد اوذا
میط د یه در جه تامنن یر ساخ هاک یشی ،نر ای ارک و سب ای ارک و مشوابع موهرد ننوا
اادامات اساسی تهسط نهادهاک م ئه انجا غهد و سناس گذارک اجرایوی هدییشودک تهسوط
دس اندیارا ارایه غهدر
تعاای مدیری آمه غی با رویکرد و اسخقرار مد هاک مشاسو مودیری دانوش در واجودهاک
آمه یشی و جریه اک ،باعث ینفن بهخور یوارغ تاصونال ایون واجودهاک آمه غوی ا ااوا
مهارت ،تجربه و ندگی خهد گشخه و یی یادک به عی کرد اهک تور در جوه اغوخیا جامعوه
منشیاید و آنچه مه تر ا هر م ئ هاک اس تهجه ،تعهد و جیای مخبصصا و مدیرا آمه غی
و م ئهانن نظا تع ن و تربن به مد سا ک و تصین سا ک در جوه بهور مشودک ا مودیری
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دانش و عهامل مهثر آ براک باا بورد ینفنو یوادگنرک و رسوند بوه اهوداف مربوهب بوه آ
میباغدر

منابع
آااجان گه ،سهسنر ()1392ر برنامه ری ک آمه غی یشی و جریه اک ،تهرا ؛ ورجاند
آااجانی ،ج شع ی و جعفرک یشارک ،سوند نفن وهر ()1393ر رابطوه بونن یوادگنرک سوا مانی و عی کورد
غریخهاک دانش بشنا  :نقش واسطه اک نهآورک سا مانیر دومنن یشفران م وی ج وابدارک ،مودیری
ماای و سرمایه گذارک ،گرگا ر
ابراهنینا ج هدار ،سند یاسر ،ابراهنینوا ج وهدار ،سوند روح ا  ،و ابراهنینوا ج وهدار ،سوند مایوهدر
() 1391ر بررسی اثرببشی مدیری دانش(با مرورک بر تهانیشدک ها و یرایشد مودیری دانوشر تهسوعه
سا مانی پ ن  ،غیار  ،41ص 89-104ر
اجیدک ،ما ن ()1391ر" تأثنر اجراک مدیری دانش بر عی کورد سوا مانی بوا رویکورد یوارت امخنوا ک
مخها تأثنر اجراک مدیری دانش بر عی کرد سا مانی بوا رویکورد یوارت امخنوا ک مخوها ()BSC
مطااعهٔ مهردک در غری م ی صشایع پخروغنیی ایرا "ر دهینن یشفوران
تهرا ر
آخربنن ،پنیا ؛ بابال  ،اهد؛ نقی اد باای ،ع اج ()1393ر نقش س ره ورک خودمخگ ار و یوادگنرک
سا مانی در اغخناق غی ی پرسخارا  ،تهسعه پژوهش در پرسخارک و مامایی91-98  ،)1( 11 ،ر
اخها  ،پنین و ج شهک ،رضار ()1394ر عهامل ی ندک مهیقن مدیری دانشه تهرا  :انخشارات آتی نگرر
اصالجی ،ماید ()1392ر ااگهک روابط بنن ار هاک یرهشگی ،مدیری دانش و م وئهان اجخیواعی در
منا اعضاک هنأت ع یی دانشگا ارومنه در سوا تاصون ی  ،92 – 91پایوا ناموة یارغشاسوی ارغود
دانشگا ارومنهر
اا هی ،صفهرا؛ ع ی رسخگار ،ع اج؛ غفنعی نن آبادک ،ما ن ()1393ر بررسی تأثنر ااب ن هاک یرآیشدک
مدیری دانش بر عی کرد نهآورک با اثر منانجی یرآیشد نوهآورک در سوا ما هوا بوا یشواورک پنشوریخهر
یص شامه مدیری تهسعه یشاورک129-105 :)4(1 ،
بشنادین در نظا تع ن و تربن رسیی عیهمی جیههرک اسالمی ایرا ر تهرا
بهادرک یرد ،ع داارضار () 1394ر مدیری دانش بوا رویکورد ایو ایش سوطح ب وهغ سوا مانیر تهورا  :نشور
دی اگرا ر
تی کی ،مری و ژااه ،یریی ر () 1384ر بررسوی جایگوا مودیری دانوش در مودارج ابخوداییر دومونن
یشفران م ی تهسعه پایدار در ع ه تربنخی و روانششاسی مطااعات اجخیاعی و یرهشگیر
تهرانی ،جندر و غشی اد گران ی ،مهرک و صادق ،یش ر ()1392ر امکا سشجی اسخقرار مدیری دانش در
آمه و پرور غهر تهر ا ر دو یص شامه ع یی پژوهشی مدیری بر آمه سا ما هوار سوا دو ،
غیار  ،1ص 13ر
بونن اای وی مودیری ر
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هوار تهورا :

جعفرک ،مصطفی و اخها  ،پنیا () 1390ر مدیری دانش نگاهی جامع بر اب ارهوا و تکشنو
نشررسار
جاجی پهر ،بهین و یرد ،مرتضیر ()1390ر اثرات پنیا هاک راه ردک بر روابط بونن یوادگنرک سوا مانی،
و یکو  ،غویار  ،64ص
نهآورک و عی کرد ماای غری ر مطااعات مدیری به هد و تاه  ،سا بن
141-166ر
جق پشا  ،سارار () 1393ر بررسی رابطه بنن مدیری دانش و عی کرد ماای غری ایرا خهدرور پایوا ناموه
یارغشاسی ارغد ،مهس ه آمه عاای غنرانخفاعی و غنردواخی رجاء ا وین ر
خااقی نژاد ،سند آی ؛ راء نژاد ،مشصوهر و امنرنوژاد ،اش ورر ()1392ر تواثنر مودیری دانوش بور عی کورد
ااخصادک ماای سا ما  :با نقش واسطه اک یادگنرک سا مانی(مطااعه موهردک :یاریشوا غوری بهور
بردارک نف و گا گچ ارا  ،دومنن یشفران بنن اای ی مدیری  ،یارآیریشی و تهسعه ااخصادک ،ا ،
دانشگا پنا نهرر
خان رک ،امنر و س ع ی ،رضها ر () 1393ر بررسی رابطه یوادگنرک سوا مانی و عی کورد مواای ا طریوق
یرایشد نهآورک در غری هاک صشعخی گ پایگا ر مدیری با رگانی ،دور  ،6غیار  ،4ص 773-790ر
خدامی ،سهنال؛ خداد ج نشی ،سند جیند؛ مش کی ،اصویر؛ آذر ،عواد ()1391ر طراجوی مود چوابکی
مشخرک با رویکرد ااب نخهاک پهیاک سا مانی :بررسوی نقوش غای وخگی  ،ITههغونارک یارآیریشانوه و
یریی با ارر تاقنقات با اریابی نهین24-1 :)1( 2 ،ر
رضایی ،روح ااه؛ صالجی مقد  ،نفن ه و غع انع ی ییی ،ج ننر ()1393ر بررسی اثر مودیری دانوش بور
عی کرد سا مانی در سا ما جهاد یشاور ک اسخا اا ر ر پژوهشهاک ترویج و آمه یشاور ک ،سا
هفخ  ،غیار  ،4ص 77-91ر
سادات مرعشنا  ،یاطیه؛ صفر اد  ،سار ()1392ر نقش یادگنرک سا مانی و انگن غی ی در پنشبنشوی
خهدیارآمدک غی ی و یارآیریشی سا مانی یاریشا  ،روا غشاسی اجخیاعی85-98 ،)29( 8 ،ر
غهراک عاای انقالب یرهشگی و غهراک عاای آمه و پرور ر ()1390ر م انی نظرک سشد تاه
صفر اد  ،ج نن؛ تدین ،اعظ و جر مایدک ،مری ر ()1391ر بررسی تاثنر اسخراتژکهاک مودیری دانوش
بر نهآورک و عی کرد سا مانی (مطااعه مهردک مرای بهداغخی و درمانی غیا یارجر ط هع بهداغو ،
سا یا ده  ،غیار او 76-86 ،ر
صفر اد  ،ج نن؛ تدین ،اعظ ؛ جرمایدک ،مری ()1391ر بررسی تأثنر اسخراتژکهاک مدیری دانوش بور
نهآورک و عی کرد سا مانی (مطااعه مهردک مرای بهداغخی و درمانی غیا یوارج)ر یصو شامه ع یوی
پژوهشی دانشکد بهداغ ی د86-76 :)1( 11 ،ر
صفرکصهیا  ،غالمرضا؛ جهانیرد ،ج ن ا ()1394ر بررسی رابطه اغخناق غی ی با یوادگنرک سوا مانی
در غری م ی جفارک اهها  ،دومنن هیایش بنناای ی یرهشگ و مدیری تهسعهر
طاا ی ،بهشا ؛ پاید بشاب؛ م خانی ،اادرر ()1392ر مدیری دانش ا تئهرک تا یاربردر تهورا  :انخشوارات
یرو
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یخای واجارگا  ،یهرو ر () 1395ر اصه و مفاهن اساسی برنامه ری ک درسی ،تهرا  :ع اسخادا  ،چواپ
سه ر
یدیهر ،پروین؛ نعی طاووسی ،ماخر ؛ یهسفی ،نهریوه ()1391ر بررسوی رابطوه سو هواک یوادگنرک و
باورهاک خهدیارآمدک با پنشری ریاضی ،تاقنقات روانششاخخی)5( 2 ،ر
یردک ،ااهه؛ ناسخی ایی ،ناصر () 1394ر رابطه س ره رک خدمخگ ار و یوادگنرک سوا مانی بوا اغوخناق
غی ی مع یا مدارج اسخثشایی ،مشاور غی ی و سا مانی68-91 ،)23( 7 ،ر
مقنیی ،؛ امامی ،فر و یاظیی ،ر ()1390ر ار یابی و اواهی بشدک غاخصههاک سرمایه اجخیاعی و تاثنر
آ بر عی کرد سا مانی در نظا دانشگاهیر یص شامه مدیری یرهشگ سا مانی ،دور  ،9غویار  ،2ص
29-60ر
مهدوک خه ،مهدک؛ مایهد ترابی ،مری و خخن اه ،ما نر ()1394ر بررسی تاثنر اج ا سرمایه یکورک بور
ابعاد عی کرد ماایر دویص شامه ج ابدارک دواخی ،سا او  ،غیار  ،2ص 92-83ر
منرجندرک ،اغرف؛ سنادت ،سندع ی؛ ههیدا ،رضا؛ عابدک ،مایدرضا ()1391ر رابطه یادگنرک سوا مانی و
خهدیارآمدک م نر غی ی با اغخناق یارک مدیرا  ،یص شامه ع یی-پژوهشی رهنایخی نوه در مودیری
آمه غی ،دانشگا آ اداسالمی واجد مرودغ )2( 3 ،ر
ناسخی ایی ،ناصر؛ جشابادک ،ج نن ()1395ر رابطه عداا سا مانی با ریخار سا مانی مث گورا و اغوخناق
غی ی ا دیدگا اعضاک هنأت ع یی دانشگا ع ه پ غکی اهدا  ،پژوهشی در آمه ع ه پ غکی،
21-12 ،)1( 8ر
نعامی ،ع داا هرا؛ پنریایی ،صاااه ()1390ر بررسی رابطه بنن ابعاد انگن غی ی ،خهدتعننن یششدگی بوا
اغخناق غی ی در یاریشا غری ذوب آهن اصفها  ،مشاور غی ی و سا مانی23-41 ،)3( 2 ،ر
هادی اد مقد  ،ایر ؛ جیندیا  ،ماید؛ ب نجی ،ع ل ()1393ر تا نل و یررسی مفهه ااب ن هواک پهیوا
در مدیری اسخراتژی با رویکردک تا ن ی بر نظرات اخنر تون ر اواونن هیوایش م وی ج وابدارک،
ج ابرسی و مدیری
یاورک ،وجند و اهدک ،غی اا اداتر () 1392ر طراجی مدال مفههمی مدیری عی کرد سوا مانی بوراک
سا ما هاک دواخی و غنرانخفاعیر اندیشه مدیری راه ردک ،سا هفخ  ،غیار او  ،ص 79-122ر
Ahangari namin, O (2011). “Investigate the relationship between organizational
learning and staff empowerment Central Bank Sepah", Master Thesis, University
of Allameh Tabatabai.
Albert, V. M., and Serban, M. (2012). Flexible audit process by customizing
procedures. AMIS 2012, .214
Asgari, B., Poursoltani Zarandy, H., & Moshiri, K (2015). " relationship
Organizational learning with psychological empowerment in youth sports staff in
Tehran” Sports Management Studies, Issue 23, pp. 178-163.
Ferraresi, A.A., Quandt, C.O., Dos Santos, S.A., and Frega, J.R. (2012). "Knowledge
management and strategic orientation: leveraging innovativeness and
performance". Journal of Knowledge Management, 16(5): 71-688
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