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بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه 

 راهکار جهت بهبود آن

1شرکت نفت فالت قاره ایران) (مطالعه موردي: 
 

 4رضا اثرزاده - 3بوالقاسم نادريا -2خدایار ابیلی

 دهیچک
مدیرت دانش در سازمان  يها پروژه زیآم تیموفقبه اجراي  تواند یم دهید آموزشدر عصر دانایی محور منابع انسانی 

بررسی رابطـه آمـوزش ضـمن     حاضر بهدانش کمک کنند. پژوهش  يریکارگ بهو  رهیذخ ،انتقال تسهیل خلق، و به
 يهـا  حـل  راهماحصل کـار بـه ارائـه     تیدرنهاو  پردازد یمر شرکت نفت فالت قاره ایران خدمت با مدیریت دانش د

جامعه آماري کارکنـان   در آنهمبستگی است که  یپژوهش مطالعه، نیا سازنده در تسهیل این دو فرایند بینجامد.
نمونـه   عنوان بهنفر  140حائز شرایط بودند که  نفر 224ستادي شرکت نفت فالت قاره ایران مستقر در شهر تهران 

و کارشناسـان رسـمی بـا تحصـیالت      از کارکنانتصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگان  صورت بهآماري 
 29از پرسشنامه محقق سـاخته آمـوزش ضـمن خـدمت      ها دادهشدند. جهت گردآوري  باالتر انتخابکارشناسی و 

ارزیـابی شـد. همچنـین     80/0و  91/0 بیـ ترتبـه   رکـدام هبا پایایی  یسؤال 25و پرسشنامه مدیریت دانش  یسؤال
آزمون تی تک متغیري، آزمون و (یاستنباطدرصد، فراوانی) و آمار ( یفیتوصاز آمار  ها داده لیوتحلهیتجز منظور به

. وضـعیت آمـوزش ضـمن    1کـه:   دهـد  یمپژوهش نشان  يها افتهیاست.  شده استفادهضریب همبستگی پیرسون) 
و مـدیریت   يا حرفهو  يزیر برنامه ،یسازمان ،يفرد ؛يها مؤلفهکت نفت فالت قاره ایران در زیر خدمت کارکنان شر

مطلوب قرار دارنـد.   نسبتاً) در حد 1999مدل نیومن،دانش (و ذخیره  يریکارگ به ،میتسه خلق، يها مؤلفهدانش با 
 یمثبتـ مستقیم و  همبستگی بطهراآموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش در شرکت نفت فالت قاره ایران  نیب .2
مسـتقیم و  مدیریت دانش رابطـه   مؤلفهاز چهار  هرکدامآموزش ضمن خدمت و  نیب .3داشت وجود ) � � 684/0(

از نتایج تحقیق و مبـانی نظـري پـژوهش راهکارهـایی کـاربردي       يریگ بهرهبا توجه به  انیدر پا وجود دارد. مثبتی
 مت در راستاي استقرار مدیریت دانش در سازمان ارائه گردید.جهت ارتقاي اثربخش بودن آموزش ضمن خد

 يدیکل يها واژه

 .آموزش ضمن خدمت، مدیریت دانش، نفت فالت قاره ایران

                                                      
  . این مقاله در برگیرنده نتایج حاصل از یک کار پژوهشی در شرکت نفت فالت قاره ایران است.1
  abili@ut.ac.irتراي مدیریت آموزش عالی، دانشیار دانشگاه تهران،. فوق دک2

 anadery@ut.ac.ir. دانشیار دانشگاه تهران، 3

 asarzadehr@ut.ac.ir. دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، 4
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 مقدمه

 نقش رشیو پذ ها سازمان دریی دانا و توسعه محوریی دانا تفکر به التزام ضرورت امروزه

 که است شده مبدل ییها سازمان ارشع به ،ییدانا رانیمد عنوان بهی انسان منابع رانیمد

). در این میان 58: 1386 ،یو موفقی لیاب( هستند مند عالقه خودی رقابت تیمز حفظ به

 شده ارائه يها آموزش رایز آموزش اهمیتی حیاتی دارد؛ ژهیو بهاقدامات منابع انسانی 

منابع  اماتاقدو در این رابطه  دهد یمهاي کارکنان را ارتقا  يتوانمندرضایت شغلی و 

بنابراین باید به ارتباط بین فرایندهاي مدیریت دانش ؛ است کننده نییتعانسانی نیز 

اما ؛ )44-1390:43عسگري،داشت (ویکی از زیرساخت منابع انسانی یعنی آموزش توجه 

یکی از  عنوان بهو آموزش  درمجموعتوسعه منابع انسانی  يها نظام تفکر سیستمی در

 تیریو مد است قرارگرفتهزیادي  موردتوجهعصر دانایی محوري  در ها نظاماین زیر 

که به دنبال استفاده بهینه از این  شده لیتبد ییها سازمانوظیفه  نیتر مهمبه  1دانش

دانش در سازمان  يها پروژه مدیریت زیآم تیموفق. ایجاد اند ناملموسسرمایه ارزشمند و 

تالشی است که  نیتر مهمکه آموزش  و شرایط مناسب نیاز دارد ها نهیزمبه ایجاد 

رابطه آموزش و  اما .ندیجو یمبراي پرورش ظرفیت یادگیري از آن سود  ها سازمان

و از طرف دیگر دانستن این موضوع که امروزه براي وصول  مدیریت دانش چگونه است؟

 نشر ،کننده جذب ،تولیدکنندهکه  پذیر انعطافبه یک جامعه با افراد متخصص، خالق و 

از دانایی باشند، نیازمند به آموزش و توسعه منابع انسانی  مؤثر کننده استفادهدهنده و 

بنابراین با توجه به ماهیت آموزش ضمن  ؛)12: 1384ضروري است (نادري،  العمر مادام

به  تواند یم سازمانی است، وري بهرهتوسعه و اصلی آن بر روي  دیتأکخدمت و اینکه 

 ها آنکمک بسیاري کرده و  -مدیریت دانش -و کاربرد دانش  میهتس در خلق، ها سازمان

 دیگر داراي مزیت رقابتی پایداري نماید يها سازمانرا در مقایسه با 

 تواند میابزار حمایتی براي کاربرد مدیریت دانش  عنوان بهامروزه آموزش  اما

. از طرف دیگر کند یممفید کارکنان دانشی را بازسازي و دوباره احیا  هاي دانش خوبی به

 عنوان بهو بیرون از سازمان  سازمانی دروناز آموزش ضمن خدمت  ها سازمانمدیران 

 و مت نور( بگیرند کمک دانش یادشده، کارگیري بهفعالیتی اساسی جهت تسهیل و 

کلیدي در موفقیت  عامل مداوم از منابع انسانی، هاي حمایت ). زیرا22011همکاران

                                                      
1- knowledge management 

2- Mat Nor, Mohd Daud 
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دانش بدون انسان، معنایی ندارد،  اما ).1،2010هار و همکاران( استمدیریت دانش 
است. همچنین  5دانش يریکارگ و به 4انتشار ،3يساز رهیذخ، 2انسان بازیگر اصلی در خلق

دارند که آموزش کارکنان بر توسعه ظرفیت مدیریت  انی) ب2003آرگوت و همکاران (
مدیریت  ستمیاز س). استفاده 8: 1391حمیدیان پور و همکاران،( گذارد یم ریتأثدانش 

باشد به همراه داشته  یتوجه جالبنتایج  تواند یمدانش چنانچه با آموزش ترکیب شود 
، عوامل مختلفی را در زمینه موفقیت مدیریت دانش پردازان هینظر). 1388:76خامدا،(

وص به آموزش اشاره نمود. آموزش در خص توان یماین عوامل  ازجملهکه  اند برشمرده
 ،بعالوه .آوردیم به وجودتفکر درباره مدیریت دانش، زبان مشترکی  فیتعر چگونگی،
جدید  يها نقشدرك  در جهت، ها آموزشیکی از انواع  عنوان بهضمن خدمت  آموزش

استدالل کرد که  توان یمهمین رو  از براي انجام وظایف دانشی ضروري است.
سیستم  يریکارگ به يرا براوانایی سازمان در سازمان، ت ضمن خدمت بتواند يها آموزش

بیشتري  يها يتوانمندکارکنان از  هرچه رایز مدیریت دانش، تسریع و تسهیل کند.
. خواهد دادانجام  تر اثربخش يا گونه بهمدیریت دانش را  اقدامات برخوردار باشند،

بیشتري در  ییتوانا کارکنانی که از دانش، مهارت، تجربه و خبرگی بیشتري برخوردارند،
 تواند یمدارند و از تجربیات کاري ارزشمندتري نیز برخوردارند که  و کاربرد دانش خلق
: 1391مدیریت دانش در سازمان باشد (منوریان و همکاران، اقدامات کننده لیتسه
صنعت کشور که یک قرن  ترین پیچیدهو  پیشروترین عنوان به ایران،صنعت نفت  ).173

 ،به توسعه آن وابسته بوده رانیاقتصاد و صنعت در ا ینبض اصل و ردتجربه را همراه دا
که تجارب آن برتر و باالتر  الگوهاي سایر صنایع بوده و انتظار دارد ي کننده ارائه همواره
که  اند هبرد یمسئله پ نیبه ا زین این صنعت پیشتاز مدیران .گیرد قرار موردتوجهاز بقیه 

صنعت  نیصنعت نفت در ذهن افراد و کارشناسان ا يفکر يها هیسرمادانش ناملموس و 
و...)  لیانتقال، تعد ،یبازنشستگ لیافراد از سازمان (به دل نیاست و با خروج ا انپنه

 باهدفدانش،  تیریمد یطیشرانی. در چنشود یاز سازمان خارج م زیدانش ن نیعمالً ا
دانش  يریکارگ بهو  میتسه ،یابیباز ،يساز رهیخلق، ذخ ،ییبر شناسا يرگذاریتأث

 انداز وزارت چشمدر  که چنانهم  د.و اجرا شو يساز ادهیپ یستیدر سازمان با ازیموردن

                                                      
1- Har, In, Phaik, 
2- Knowledge Creation 
3- Storage 

4- Sharing 
5- Knowledge implementation 
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، تأمین، آموزش و يزیر برنامهآمده  ساله کشور 20 انداز چشمو افق  در چارچوب نفت و

 پشتیبانی از ارکان مدیریت منابع انسانی صنعت نفت در منظور به ،توسعه نیروي انسانی

هاي این  مشی  اهداف و خط نگاه در با ذکر گردیده است. ساله توسعه ملی 5 يها برنامه

کارکنان از طریق اعمال  ییکاراسطح  باال بردن وتوسعه ي چون ارد توان به مو شرکت می

پی برد که چگونه بتوان به این  مسئلهبه عمق  علمی و تخصصی  هاي مدیریت شیوه

بزرگ  يها شرکتیکی از  عنوان بهنفت فالت قاره ایران  اما شرکت .افتی دستاهداف 

هدف خود که تولید نفت و افزایش ضریب  نیتر مهمتابعه وزارت نفت، براي رسیدن به 

مقابل چالشی بزرگی یعنی مدیریت دانش کارکنان خود قرار دارد  در برداشت نفت است؛

و سیستم مدیریت  دقیق يها برنامهو موانع مستلزم داشتن  تنگناهاکه عبور از این 

که  يا برنامه يریکارگ بهکه این مهم یعنی دانستن و  دیآ یمنظر  به دانشی است. کارآمد

دانشگر  و دهید آموزشبتوان استقرار مدیریت دانش را تسهیل کند جز با کمک انسان 

 منظور بهضمن خدمت  يها آموزشبا توجه به اهمیت و ضرورت  نیبنابرا ممکن نیست.

 رود یمکارایی و اثربخشی سازمانی در شرکت نفت فالت قاره ایران انتظار  افزایش

 به توزیع و گسترش دانش و اطالعات، بتواند ضمن خدمت در سازمان، يها آموزش

اساسی این تحقیق  سؤال، تسهیم و کاربرد دانش کمک کند، تحلیل و بررسی عیتسر

 يا مسئله عنوان بهیت دانش مدیر يها مؤلفهیعنی ارتباط بین آموزش ضمن خدمت و 

بین آموزش  يا رابطهچه  گرید انیب به .استمهم در شرکت نفت فالت قاره ایران مطرح 

و براي بهبود  ضمن خدمت و مدیریت دانش در شرکت نفت فالت قاره ایران وجود دارد

مفصل به آن  طور بهمحقق در این تحقیق  کهد شو این رابطه چه راهکارهایی توصیه می

نتایج حاصله در عمل  بر اساسسازنده  يها شنهادیپارائه  بتواند بادر پایان  تا پردازد یم

آموزش ضمن خدمت کارکنان و کارشناسان شرکت  يها دورهگامی اساس جهت تسهیل 

 در راستاي مدیریت دانش بردارد. نفت فالت قاره ایران

 ادبیات پژوهش

و همچنان با اقبال  استدانش موجود اي که در زمینه مدیریت  ادبیات گسترده باوجود

دانش کمی در مورد ارتباط بین مدیریت دانش و موضوعات مرتبط خوبی همراه است اما 

). 2008 ،1روچا و همکاراندارد (آموزش) در ادبیات تحقیق وجود ( یانسانبا عوامل 

                                                      
1- Rocha, Cardoso, & Tordera 
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ت ارتباط مدیریت منابع انسانی با مدیری یدر بررس) 2007( ،1سوت لیکو و همکاران
بررسی ارتباط خیلی کم  منظور بهدانش اذعان داشتند که مطالعات در این دو حوزه 

ارتباط بسیار نزدیکی باهم دارند. کسب دانش از طریق آموزش و  ها آن اگرچه شده انجام
 امروزه .ردیگ یمکارکنان در یادگیري صورت  يا حرفهکمک کردن و توسعه دادن 

در حدود دو دهه  ها سازماندانش در  تیریمد میمفاه شیدایاز پ که نیا رغم یعل
و حرکت  ضمن خدمت و مدیریت دانش هاي آموزشو اهمیت موضوع رابطه  گذرد یم

گزاف در  هاي هزینهمدیریت دانش و صرف سوي به ها سازمانفزاینده بسیاري از این 
تحقیقی کامل و مرتبط با این  تاکنون ضمن خدمت کارکنان خود، هاي آموزشخصوص 

به بررسی مفاهیم آموزش و مدیریت  حال .مینه در ادبیات موجود مشاهده نشده استز
آموزش اصطالحی است که دامنه آن  مفهوم .میپرداز یمدانش در ادبیات نظري این دو 

گیرد. آموزش ضمن خدمت؛ آموزشی است که  یم دربر را ها تیفعالطیف وسیعی از 
دن وظایف شغلی به کارکنان از طریق کسب با انجام دا زمان همواقعی کار و  درصحنه

بیشتري را براي انجام  ییکارابا تجارب شغلی،  ها آنالزم و تلفیق  يها مهارتمعلومات و 
احتمالی آتی حاصل و ماالً شایستگی الزم را براي  يها تیمسئولدادن وظایف موجود یا 

). منظور 1377 ابیلی،(کنند باالتر سازمانی احراز  و مدارجارتقاي شغلی و تصدي مصادر 
 است که در جهت بهبود سطح دانش و آگاهی، ییها کوششاز آموزش کارکنان کلیه 

و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک  یو شغل يا حرفه–فنی  يها مهارت
 کند یمشغلی خود  يها تیمسئولانجام وظایف و  آمادهآنان را  و دیآ یمسازمان به عمل 

دانش هر ) 2005( 2والزاك زعم به دانش و مدیریت دانش؛ اما ).10-1391:9نهادي،(
باال و حل مسائل را  تیفیباک يریگ میتصمکه  است یو اطالعاتنوع داده، مهارت، زمینه 

و توضیح در  فیتعر عدم توافق در مورد تعریف مدیریت دانش، رغمیعل .سازد یممیسر 
 عنوان بهدانش  -2 3یک شی عنوان هبدانش  -1:چرخد یماین مورد حول دو محور اصلی 

یک شی یا تکنولوژي  عنوان بهشی به دانش  عنوان بهدیدگاه دانش  در 4یک فرایند.
در دیدگاه دیگر  اما .رود یمو دوباره به کار  رهیذخ این دانش تسخیر، ؛ وشودیمنگریسته 

 دیتأکبوده و  در چند سال اخیر بیشتر مورد استقبال که ندیفرایک  عنوان بهیعنی دانش 

                                                      
1- Svetlik &Stavrou-Costea 
2- Walczak 
3- Knowledge as a thing 

4- Knowledge as a process 
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 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل
 

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  184

 عنوان بهدانش  است واصلی مدیریت دانش  يها جنبه عنوان بهمردم و کارکنان  بر شتریب
و  نوناکا ،2005، 1اکاماوي وو کیمبل( است مؤثرافراد در ساخت دانش  يدادهادرون 

 میتسه ). مدیریت دانش فرایند تسهیل،830: 2012به نقل از چاتی، 2،2005تاکوچی
لوپز و ( استفرایندي مداوم در درون سازمان  عنوان بهردن یادگیري دانش و برقرار ک

 ).2004همکاران،

 يها در آموزشدارد که بایستی کارکنان  انی) ب852: 2012( 3چانگ و همکاران،
اقدام به عمل، کدگذاري و برون سازي فرایندهاي مدیریت دانش  نیدر حضمن خدمت 

مانند؛ یادگیري از طریق انجام دادن  يا شبکهوانایی ت يریکارگ بهبا  ها آنو  بگیرند یاد را
به  را دریادگیري از طریق مشاهده در حین کار فرایند درون سازي یادگیري  کار و

مدیریت دانش در سازمان بدون  يساز ادهیپ .دهند یمدست آوردن دانش ضمنی انجام 
و  مدت کوتاه آموزش يها ستمیسمیسر نخواهد بود.  کارکنانارائه آموزش کافی به 

در امر آموزش مثمر  توانند یمها و سمینارها  آکادمیک، کنفرانس يها آموزش، بلندمدت
کارکنانی که از دانش، مهارت، تجربه و  ).1385ثمر واقع گردند (جعفري و اخوان،

دارند و از تجربیات  و کاربرد دانش بیشتري در خلق ییتوانا ،برخوردارندخبرگی بیشتري 
مدیریت دانش در  اقدامات کننده لیتسه تواند یمتري نیز برخوردارند که کاري ارزشمند

بیان رابطه و  ) در133: 1391زارعی ( ).1391:173سازمان باشد (منوریان و همکاران،
مطمئن شوید که  ستیبا یم مدیریت دانش بیان دارد: يساز ادهیپنقش آموزش در 

 در .اند دهید آموزش ها ستمیسکاربردي  و فرایندهاي ها ستمیسکارکنان براي استفاده از 
 هشت مرحله ،این مدل 4کمنبِ ؛ مدلها مدلمدیریت دانش یکی از  يها مدلمیان انواع 

تعیین یعنی : 5کردن ییشناسا در نظر گرفته؛براي فرایند مدیریت دانش  را
رسمی کردن  یعنی :6کردن یرتسخ ،دانش و قلمرو درونی، منبع استراتژي هاي یتصالح

 يها دانش: تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت، رفع 7کردن انتخاب ،نش موجوددا
: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهاي 8کردن یرهذخ ،ناسازگار

                                                      
1- Akamavi and Kimble 

2- Nonaka and Takeuchi 
3- Chang  et al  
4- Beckman 
5- Identify 
6- Capture 
7- Select 
8- Store 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 30

http://iieshrm.ir/article-1-346-fa.html


 رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن یبررس

 

 / /1393 زمستان/  22/ شماره ششمسال 

عالقه و  یهبر پاخودکار  طور بهکنندگان استفاده: توزیع دانش براي 1کردن پخش ،دانش

: بازیافتن و استفاده دانش در 2کار بردن به ،ها گروهدانش در میان  مساعی یکتشرکار و 

و مددکاري شغل و  مد، حل مسائل، خودکار کردن و پشتیبانی کارآها گیري یمتصم

: تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر 3کردن یجادا ،آموزش

رضه کردن : فروش و معامله، توسعه و ع4تجارت کردندر مرحله آخر  یتنها و در ق؛خال

 نقل از آهنی، به،1997بکمن خدمات (دانش جدید به بازار در قالب محصوالت و 

2013:114(.

رابطه آموزش ضمن دربیان  شده انجامتحقیقات  ینتر مهماي از  خالصه .1 جدول 

 خدمت با مدیریت دانش

 نتایج تحقیق عنوان تحقیق محقق/ محققین

آرمسترانگ

 )2000 :585( 

 عنوان بهمنابع انسانی با مدیریت دانش  دانشبررسی مدیریت 

یادگیري از  انتشاردهندهتسهیل گر و 

 گریو د کنفرانس طریق کارگاه، پروژه،

 .استآموزشی  يها برنامه

صالح وگاه
5
بررسی مدیریت دانش و  )2002( ،

 مدیریت منابع انسانی

رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت 

ه آموزش رابط مؤلفهمنابع انسانی و 

 است. دار یمعن

بنتیسو سرنکو،
6
 

 )2007 :37( 

نقش تعدیلی کاربرد مدیریت 

هاي  یسرمایه انسانی بر توانای

 کارکنان

مدل پیشنهادي نتیجه گرفتند  با ارائه

که توانایی کارکنان به آموزش و توسعه 

 وابسته است. ها آن

سبا و رولی
7
،

)2010( 

بررسی مدیریت دانش در 

 لستاننیروي پلیس کشور انگ

 ندیفرا در سه سطح استراتژي،

 آموزش يها روشو 

در نیروهاي پلیس تشویق و ترغیب 

موضوع اصلی اشتراك دانش است و 

.شود یمیک فرهنگ شناخته  عنوان به

 يکردهایها رو آنبیشتر موارد  در

قسمتی از  عنوان بهمدیریت دانش را 

                                                      
1- Share 
2- Apply 
3- Create
4- Sell 
5- Salleh Yahya, Goh 

6- Bontis&Serenko 

7- Seba,&Rowley 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 30

http://iieshrm.ir/article-1-346-fa.html


 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل
 

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  186

 نتایج تحقیق عنوان تحقیق محقق/ محققین

توسعه منابع انسانی و  يها تیفعال
 .دانند یمآموزش 

ون و دیگرانجی
1
، )2011 :

523( 

مدل تلفیقی براي اشتراك 
 دانش

تجربیاتی را که  خواهند یمآیا کارکنان 
آورده با  به دستاز طریق آموزش 

دیگران تسهیم کنند؟ در تحلیل نتایج 
آمده که کارکنان با درصد  سؤالاین 

 .اند دادهپاسخ مثبت  سؤالباالیی به این 

چوي چانگ و همکاران،
2
 

)2011( 

تحقیق تجربی، بررسی کاربرد 
 مدیریت دانش

یکی از توانمند سازهاي  عنوان بهآموزش 
 قرار گرفت. موردتوجهمدیریت دانش 

مارتینز و میر،
3
 

)2012( 

رفتاري و  مؤثربررسی عوامل 
مدیریت  يبر نگهدارسازمانی 
قلمرو دانش  خصوصاًدانش 
 آشکار

 عنوان بهو توسعه  آموزش یادگیري،
مدیریت دانش  زیآم تیموفقعوامل 

 شناخته شد.

کاردسو و همکاران
4
، 

)2012( 

طراحی مدل مدیریت دانش 
-اجتماعی يها سازمانبراي 

 اقتصادي در کشور پرتغال

براي  یاساس ریمتغ عنوان بهآموزش 
 یررسمیغرسمی و  در کاربردموفقیت 

 مدیریت دانش شناخته شد

 

اصی از مسائل متمرکز شود. خ رمجموعهیزمدلی است که روي  »مفید«اما مدل 
 رندهیدربرگ توأماًي مختلف است که ها مدلي از ا مجموعهاین امر مبین نیاز به دانستن 

آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش باشد که در بعد آموزش  مقوالت اصلی حوزه
 زهیدر انگفردي و سازمانی توجه شده که  يها زهیانگضمن خدمت به دو جنبه اساسی 

در بعد سازمانی به عامل سامانی موجود در سازمان و  و شدن فرد يا حرفهفردي عامل 
 .است موردتوجهآموزشی  يها دورهعامل برنامه ریزان سازمانی و مشارکت افراد در 

در مدل مفهومی تحقیق ارتباط بین دو متغیر آموزش ضمن خدمت و مدیریت 
 ها آن يها مؤلفهط بین دانش آورده شده است. همچنان که بیشتر تحقیقات به ارتبا

 صورت به ها آن. تعدادي از اند گذاشتهبعضی از فرضیات صحه  ادعا دروبر این  شده اشاره

                                                      
1- Jeon 

2- Choy Chong 

3- Martins& Meyer 
4- Cardoso,et al 
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 ت بهبود آنرابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جه یبررس

 

 / /1393 زمستان/  22/ شماره ششمسال 

یکی  عنوان بهدانشمندان دیگري آموزش را  اگرچه است. ) ذکرشده1جدول (خالصه در 

و به کار  اند قرار دادهبررسی مدیریت دانش مورد شناسایی  خود در يها مؤلفهاز 

 و سچری) وو2009( شیپ و همکاران، ) وبلنکن2011( بنت و بنت، ازجمله ؛اند گرفته

 ) زارکا2005( ،1) هورلی و گرین91: 2012( مارتیز ومیر، قیدر تحق) 2006( ،همکاران

این تحقیق از  در ).272: 2012( ) به نقل از کاردسو و همکاران،2004، (2همکاران و

بیشتر تحقیقات  که چناناست. هم  شده هاستفاد) 1999مدل عمومی دانش نیومن (

خامدا  )،1389( یهمت )،1387( انیعیبد )،1387یعقوب زاده ( ازجملهداخل کشور 

در رساله دکتري خود در  يعسکر )،1390( زاده آقاجان) 1390( یلیخل زارع )،1388(

. بامطالعه در اند کرده) از مدل مدیریت دانش نیومن استفاده 1390صنعت نفت (

در  شده انجامتحقیقات  يها یبررسقات پیشین این شرکت و با تحلیل محیطی و تحقی

 يها مدل نیاز پرکاربردتریکی  عنوان بهحوزه نفت در داخل و خارج کشور از این مدل 

مفاهیم يبند جمعاز  پس شد. بکار گرفتهچارچوب نظري  عنوان به مدیریت دانش،

) ارائه 1مدل مفهومی در شکل ( تیدرنهانظري و پیشینه تجربی داخلی و خارجی 

 .شود یم

 

 

 

 

 

 
 

 

 

یقمدل مفهومی تحق.1شکل 
 

                                                      
1- Hurley and Green 
2- Szarka et al 

 بعد فردي 

 بعد سازمانی 

 اي بعد حرفه

 ریزي  بعد برنامه

آموزش 

ضمن 

 خدمت

مدیریت 

 دانش

سازماندهی و ذخیره 

 دانش

 تسهیم و

 انتقال دانش

 به کارگیري

 دانش 

 خلق و اکتساب
دانش 
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 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل
 

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  188

 اصلی سؤال

بین آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش در شرکت نفت فالت قاره ایران رابطه  آیا 

 وجود دارد؟ معناداري

 جزئی سؤاالت

 ضمن خدمت در شرکت نفت فالت قاره ایران چگونه است؟ يها آموزشوضعیت  -1

 وضعیت مدیریت دانش در شرکت نفت فالت قاره ایران چگونه است؟-2

 همبستگی -حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات توصیفی پژوهش روش تحقیق:

 است.

 يریگ نمونهجامعه و نمونه و روش 

 مستقر دررسمی ستادي  و کارکناندر این تحقیق را مدیران  موردنظرجامعه آماري 

نمونه نیز با  حجم .استران در شهر تهران و سازمان مرکزي شرکت نفت فالت قاره ای

توجه به تعداد جامعه آماري کارکنان رسمی و داراي تحصیالت باالتر از کاردانی به روش 

نفر  140برابر با  1و بر اساس فرمول کرجسی و مورگان يا طبقهتصادفی  يریگ نمونه

 برآورد گردید.

 شد وز ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده در این تحقیق ا :يریگ اندازهابزار 

بسته پاسخ در مورد آموزش  سؤال 29جمعیت شناختی و  سؤالپرسشنامه داراي سه 

که بر  ارزیابی از وضعیت مدیریت دانش منظور بهبسته پاسخ  سؤال 25ضمن خدمت و 

چهار البته پرسشنامه آموزش ضمن خدمت گردید.  طراحی) 1999اساس مدل نیومن (

توسط  . این پرسشنامهسنجد یمکارکنان را  يا حرفهو  يزیر برنامهد فردي، سازمانی، بع

عبادي و همکاران شده و نخست توسط  یابی اعتبار) 1391( عامریون و همکاران،

 نیدر اگردید که اجازه استفاده آن از طریق ایمیل کسب شد.  طراحی) 1391(

 و خیلی کم) کم ،متوسط ،زیاد زیاد،خیلی لیکرت ( يا نهیگزپرسشنامه از طیف پنج 

نظرات اصالحی اساتید  روایی صوري و محتوایی با. شود یماستفاده  یده پاسخ منظور به

قرار  دیتائو مورد  شده اعمال دانشگاهی و مشاورین صنعتی شرکت نفت فالت قاره ایران

 پس از اجراي دانش تیریو مدگرفت. ضریب پایایی پرسشنامه آموزش ضمن خدمت 

                                                      
1- Krejecie & Morgan 
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 رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن یبررس

 

 / /1393 زمستان/  22/ شماره ششمسال 

نفر از افراد بر اساس آلفاي کرونباخ پرسشنامه آموزش ضمن  30مقدماتی بر روي 

بوده است که نشان از پایایی مطلوب  80/0پرسشنامه مدیریت دانش  و 91/0خدمت،

از ضرایب به ترتیب محاسبه  هرکدامپایایی  بی) ضر2جدول ( در این پرسشنامه است.

 ه است.گردید ذکر آمده دست بهگردیده و میانگین 

 محاسبه ضریب پایایی پرسشنامه .2 جدول

 ابعاد پرسشنامه
ضریب 

 آمده دست به
 میانگین ضریب

 آموزش ضمن خدمت

  92/0 فردي

91/0 

 

 

 89/0 سازمانی

 87/0 يزیربرنامه

 96/0 يا حرفه

 مدیریت دانش

 79/0 خلق دانش
 

 

80/0 

 86/0 ذخیره دانش

 82/0 انتقال دانش

 /73 دانش يریکارگ به

 ها داده لیوتحل هیتجزروش 

 و) استاندارد انحراف ،نیانگیم فراوانی،( یفیتوصدر پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار 

ها  داده لیوتحل هیتجز) براي گام به گام ونیرگرس (همبستگی پیرسون، تحلیل استنباطی

 شود. استفاده می

 هاي پژوهش یافته

ن خدمت شرکت نفت فالت قاره ایران اول: وضعیت کلی آموزش ضم سؤال

چگونه است؟

آموزش ضمن خدمت شرکت نفت  يها مؤلفهبا توجه به بررسی وضعیت هر یک از 

در  وضعیت کلی متغیر آموزش ضمن خدمت تیدرنهاجداگانه،  صورت بهفالت قاره ایران 

 .استزیر  قرار بهگردیده و  ذکر 3جدول 
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 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل
 

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  190

 ضمن خدمت وضعیت و میانگین متغیر آموزش .3 جدول

میانگین متغیر 

 آموزش ضمن خدمت

 آموزش ضمن خدمت

 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب 

3/3  *  

 

که میانگین متغیر آموزش ضمن  دهد یمدر جدول فوق نشان  آمده دست بهنتایج 

در  مؤلفهو میانگین مربوط به هر  االتؤسدرصد هر یک از  .است 33/3خدمت برابر با 
؛ �3؛ نظري ندارم4 �موافق ؛�5موافق کامالً( ها نهیگزاز  رکدامهعددي  ارزش وکل 

جمع زده و سپس بر تعداد سؤاالت  ها نمونه) در تمامی 1 �؛ خیلی مخالف�2مخالف
، با توجه به اینکه ها مؤلفهجهت قضاوت در مورد مطلوبیت  و ؛است شده میتقس

، بر اساس طیف بازرگان است شده گزارش 5تا  1بر اساس طیف لیکرت از  ها نیانگیم
گزارش نهایی  صورت بهو در پیوستار ارزیابی  شود یم) عملی 1386( همکارانو 

که در پیوستار ارزیابی  است شده میتنظ (نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب)،
است و مشخص  قرارگرفته(نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب)، در سطح نسبتاً مطلوب 

در حد  موزش ضمن خدمت شرکت نفت فالت قاره ایرانکه وضعیت کلی آ کند یم
 .استنسبتاً مطلوب 

 

آموزش ضمن خدمت شرکت نفت فالت قاره  يها مؤلفهدوم: وضعیت  سؤال

 ایران

آموزش ضمن خدمت و  يها مؤلفهبراي هر یک از  آمده دست بهبا توجه به امتیازات 
مطلوب و مطلوب)، حاال  در پیوستار ارزیابی (نامطلوب، نسبتاً ها آنتوصیف وضعیت 

آموزش  يها مؤلفهاز  هرکدامدرصدد هستیم که از طریق رسم یک جدول، وضعیت 
مقایسه  باهمرا  ها آنرا توصیف کرده و سپس  ضمن خدمت شرکت نفت فالت قاره ایران

آموزش ضمن خدمت مطلوب  يها مؤلفهاز  کی کدامکنیم تا مشخص شود که وضعیت 
 یده است.ذکر گرد 4است و در جدول 

آموزش  يها مؤلفهکه کلیه  استحاکی از این  4از جدول  آمده دست بهنتایج 
در وضعیت نسبتاً  يا حرفهو  يزیر برنامه ،یسازمان فردي، يها مؤلفهضمن خدمت، شامل 

بایستی  شرکت نفت فالت قاره ایران انیمتصدبنابراین، مدیران و  ؛مطلوبی قرار دارند
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 زش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آنرابطه آمو یبررس

 

 / /1393 زمستان/  22/ شماره ششمسال 

که در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار  ذکرشده يها مؤلفهوضعیت نسبت به ارتقاء و بهبود 
از سطح نسبتاً مطلوب به سطح  ها مؤلفهدارند اقدام نموده و نسبت به ارتقاء وضعیت این 

 و کارا را بیندیشند. مؤثرمطلوب تدابیر و راهکارهاي 

آن در شرکت نفت فالت قاره  يها مؤلفهوضعیت آموزش ضمن خدمت و  .4 جدول
 ایران

آموزش ضمن خدمت و 

 آن يها مؤلفه

 

میانگین هر یک از 

 ها مؤلفه

 ها مؤلفهاز  هرکداموضعیت 

 نسبتاً مطلوب

 مطلوب

نامطل

 وب

  *  40/3 فردي

  *  07/3 سازمانی

  *  17/3 يزیر برنامه

  *  56/3 يا حرفه

   

وضعیت کلی مدیریت دانش شرکت نفت فالت قاره ایران چگونه  دوم: سؤال
 است؟

مدیریت دانش شرکت نفت فالت  يها مؤلفهبا توجه به بررسی وضعیت هر یک از 
 5وضعیت کلی متغیر مدیریت دانش در جدول  تیدرنهاجداگانه،  صورت به قاره ایران

 .استزیر  قرار بهذکر گردیده و 

وضعیت و میانگین متغیر مدیریت دانش .5 جدول

 میانگین متغیر

 مدیریت دانش

مدیریت دانش

 نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب 

30/3  *  
 

که میانگین متغیر مدیریت  دهد یمدر جدول فوق نشان  آمدهدست بهنتایج 
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 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل
 

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  192

که در پیوستار ارزیابی (نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب)،  است 30/3دانش برابر با 
که وضعیت کلی مدیریت  کند یماست و مشخص  قرارگرفتهدر سطح نسبتاً مطلوب 

 .استدر حد نسبتاً مطلوب  شرکت نفت فالت قاره ایراندانش 

 مدیریت دانش شرکت نفت فالت قاره ایران يها مؤلفهمقایسه توصیفی وضعیت 

آموزش ضمن خدمت و  يها مؤلفهبراي هر یک از  آمده دست بهبا توجه به امتیازات 
)، حاال در پیوستار ارزیابی (نامطلوب، نسبتاً مطلوب و مطلوب ها آنتوصیف وضعیت 

مدیریت  يها مؤلفهاز  هرکدامدرصدد هستیم که از طریق رسم یک جدول، وضعیت 
مقایسه کنیم  باهمرا  ها آنرا توصیف کرده و سپس  دانش شرکت نفت فالت قاره ایران

مدیریت دانش مطلوب است که  يها مؤلفهاز  کی کدامتا مشخص شود که وضعیت 
 ذکر گردیده است. 6 در جدول تیدرنها

 آن در شرکت نفت فالت قاره ایران يها مؤلفهوضعیت مدیریت دانش و . 6 ولجد

 آن يها مؤلفهمدیریت دانش و 
میانگین هر یک 

 ها مؤلفهاز 

 ها مؤلفهاز  هرکداموضعیت 

نسبتاً  مطلوب

 مطلوب

 نامطلوب

  *  40/3 خلق دانش

  *  23/3 ذخیره دانش

  *  32/3 تسهیم دانش

  *  26/3 کاربرد دانش

    30/3 مدیریت دانش

  
 يها مؤلفهکه در کلیه  استاز جدول فوق حاکی از این  آمده دست بهنتایج 

خلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش و کاربرد دانش  هاي مدیریت دانش، شامل مؤلفه
شرکت نفت  اندرکاران دستبنابراین، مدیران و  ؛در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند

که در  ذکرشده يها مؤلفهبایستی نسبت به ارتقاء و بهبود وضعیت  یرانفالت قاره ا
از  ها مؤلفهوضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند اقدام نموده و نسبت به ارتقاء وضعیت این 

 و کارا را بیندیشند. مؤثرسطح نسبتاً مطلوب به سطح مطلوب تدابیر و راهکارهاي 
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 رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن یبررس

 

 / /1393 زمستان/  22/ شماره ششمسال 

در شـرکت   بـا مـدیریت دانـش    متبین آموزش ضمن خد ایآ اصلی تحقیق: سؤال

 وجود دارد؟ يا رابطه نفت فالت قاره ایران

با مدیریت دانش در شرکت نفت  براي بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت

 از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن قبالّ در تحلیل فالت قاره ایران

ذکر شده است و به  )6 و 5آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش ( )5 و 4 و 3( جداول

 اشاره شده است. 7 طور جامع در جدول

با مدیریت دانش در شرکت نفت فالت  همبستگی بین آموزش ضمن خدمت. 7 جدول

 قاره ایران

نوع  متغیرها

 همبستگی

 میزان

 همبستگی

مجذور 

R 
(R)

2 

جهت 

 همبستگی

معنی  سطح

 داري

آموزش ضمن 

خدمت و مدیریت 

 دانش

 01/0 ثبتم 468/0 684/0 پیرسون

 

، بین دو متغیر آموزش ضمن خدمت و شود یمدر جدول فوق مالحظه  طور همان

این رابطه در سطح که وجود دارد  )� � 684/0(مدیریت دانش رابطه مستقیم و مثبتی 

در هر سازمانی  آموزش ضمن خدمت وجود گرید عبارت به ؛است دار یمعن 01/0آلفاي 

را در  دانشيریکارگ بهو تمایل به تسهیم و  ودش یممنجر به افزایش مدیریت دانش 

که  دهد یمنشان  شده محاسبه. همچنین ضریب تعیین دهد یمافراد سازمان افزایش 

درصد از واریانس متغیر مدیریت دانش را تبیین  46/0متغیر آموزش ضمن خدمت 

 .کند یم

 کننده مدیریت دانش در شرکت ینیب شیپ آموزش ضمن خدمت يها مؤلفهآیا 

هستند؟ نفت فالت قاره ایران

آموزش ضمن خدمت بر  يها مؤلفهکه هر یک از  يریتأثبررسی  منظور به

 آورده شده است. 8 و در جدول شده استفادهمدیریت دانش دارد، از تحلیل رگرسیون 
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 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل
 

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  194

بین  پیش رابطهبراي بررسی  گام به گامنتایج حاصل از روش رگرسیون  .8 جدول

 دمت با مدیریت دانشآموزش ضمن خ يها مؤلفه

سطح 

 معناداري
t F 2

R R 

b 
 استاندارد

b 
 مدل

000/0 15/11 

 

 

 

523/0 

 

 

723/0 

 

 ثابت 82/1 

 بعد فردي 091/0 23/0 45/3 000/0

 بعد سازمانی 123/0 40/0 73/5 001/0

 يزیر برنامهبعد  106/0 16/0 62/2 001/0

 

کننده مدیریت  ینیب شیپ آموزش ضمن خدمت يها مؤلفهجهت بررسی اینکه آیا 
نتایج  از تحلیل رگرسیون استفاده شد.هستند،  دانش در شرکت نفت فالت قاره ایران

تنها  ،) حاکی از آن است که از میان ابعاد آموزش ضمن خدمت8( جدولاز  آمده دست به
 تیدرنهاو  23/0با ضریب بتاي بعد فردي  ،40/0با ضریب بتاي  ابعاد سازمانی

، معیار ورود به معادله نیب شیپمتغیرهاي  عنوان به 16/0با ضریب بتاي  يزیر برنامه
نهایی رگرسیون براي توضیح تغییرات مدیریت دانش شرکت نفت فالت قاره ایران 

مدیریت بینی  در پیش يدار یمعنسهم اما دیگر ابعاد  ؛را دارا هستند (متغیر مالك)
بسیار  يا حرفهبینی مدیریت دانش، سهم بعد  در پیش گرید عبارت به. اند نداشتهدانش 

 مؤلفه ، سهدیکن یمکه در جدول فوق مشاهده  طور همانناچیز بوده است. همچنین 
درصد از واریانس مدیریت  52/0 باهمجمعاً  اند توانسته و يزیر برنامهسازمانی، فردي، 

 .ندینما یمرا تبیین  انش شرکت نفت فالت قاره ایراند

 گیري بحث و نتیجه

از تحقیق  آمده دست به يها افتهیدر خصوص  يریگ جهینتاین بخش به بحث و  
اختصاص دارد و سعی بر این است که در پرتو آن بتوان به معانی و مفاهیمی که این 

 .در گستره نظري و کاربردي دارد اشاره کرد ها افتهی

و ابعاد آن در شرکت نفت فالت قاره  وضعیت آموزش ضمن خدمت اول: سؤال
 ایران چگونه است؟

و ابعاد آن در شرکت  بیانگر این است که وضعیت آموزش ضمن خدمت يها افتهی
ضمن  آموزش دردر وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند. نکته مهمی  نفت فالت قاره ایران
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 رابطه آموزش ضمن خدمت با مدیریت دانش و ارائه راهکار جهت بهبود آن یبررس

 

 / /1393 زمستان/  22/ شماره ششمسال 

دولتی  يها سازماننفتی و  يها شرکتان و حتی دیگر خدمت شرکت نفت فالت قاره ایر
 ها سازمانو دیگر  ها شرکتاست که این  نیا ،تأمل قابلشاید  و است اشکال موردایران 

را در طول خدمت به  خود) یا شرکتی و روزمزد ،موقت (قراردادي، یررسمیغکارکنان 
 رییتغ ارد ضروري،مگر در مو فرستند ینمضمن خدمت  يها آموزش يها دوره درشرکت 
 يا دورهدر  حضور ایباشد بسیار ناچیز و  يا دورهخدمت و یا هم اگر  بدو وضعیت،

. ستین مؤثرها آنآموزش ضمن خدمت و کسب مدارك گذرانده شده آن، در ارتقا شغلی 
شرکت و سازمانی  يبرا) حال به دست آمدن چنین نتایجی (وضعیت نسبتاً مطلوب

سال آموزش جاي درنگ دارد. چنانچه نتایج مقایسه نتایج  دص کی باسابقههمچون نفت 
) 2012( 1مکلپرنگ و همکاران يها افتهی دیتائپیشین بیانگر  قاتیتحقتحقیق حاضر با 

 زیادتر مثبت و ریتأث و شده ارائهمکان ارائه خدمات و کیفیت مدیریت با آموزش  پیرامون
از دیگر  ای همدیگرمی باشد. با ها آنشغل و ارتباط  ویژه خود يها آموزشاین موارد از 

تحقیقات مرتبط با آموزش ضمن خدمت که به بررسی ابعاد ضمن خدمت پرداخته 
 صنعت دردر بررسی انواع آموزش  که) 2007( و همکاران، آننیک ریشنا به توان یم

 انیب ها آن قرار داده اشاره کرد. موردمطالعهسازمانی را  يها آموزشکشور هند، انواع 
به داشتن انواع مختلف  موردمطالعهصنعتی  يها شرکتاشتند که بیش از نیمی از د

را براي  ها شرکتنیمی از  باًیتقر و محیط آموزشی، دهند یمآموزش اهمیت  يها روش
اهمیت  نیشتریب بین انواع منابع آموزش کارکنان؛ در .کند یماستفاده از آموزش آماده 
دیگر نتایج  از است. افتهی اختصاصضمن خدمت  آموزشو 2به آموزش درون سازمان،

 به نتایج تحقیق توان یمهمسوي با این تحقیق در بررسی وضعیت آموزش ضمن خدمت 
و  يا برنامه ،يفرد ،يا حرفهعوامل  ریتأث) اشاره کرد که میزان 1390عبادي و همکاران (

خدمت به  آموزش حین يها برنامهسازمانی را در انگیزش پرستاران جهت شرکت در 
یا علوي و  و آوردند دست به درصد 32و  درصد 30درصد، 79، درصد 85ترتیب حدود 

آموزش  يها دورهکارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران از  تیرضا) 1389( همکاران،
و برنامه  ها دورهارائه  روش ضمن خدمت الکترونیکی را در سه مقوله رضایت از محتوا،

بیشترین میانگین رضایت کارکنان مربوط به  که ردند،آموزش الکترونیکی بررسی ک
 آموزشی بود. يها دورهمقوله رضایت از برنامه و کمترین آن مربوط به رضایت از محتواي 

                                                      
1- Mackelprang et al 
2- in-house staff 
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 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل
 

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  196

اذعان داشتند که  کنندگان شرکتداد همه  انجام) 1387تحقیق دیگري که شقاقی ( در
را  یسازمان دروندانسته و اکثریت آموزش  يضرور رابه آموزش ضمن خدمت  ازین

آموزش  يها دورهقالب برتر برگزاري  مثابه به راآموزشی  يها کارگاهشکل برتر و  عنوان به
در محل  آموزش بابررسی رضایت  در) 2007( 1ضمن خدمت برگزیدند. چنانچه شومید

 وقت در آموزش شغلی شامل؛ شده گرفته کاربه  يها مؤلفه و رضایت کلی شغلی و 2کار
و محتواي آموزش اذعان داشت که فراگیران  آموزش يها روش ي آموزش،صرف شده برا

 اما ، رضایت بیشتري داشتند.کردند یمزمانی که روش آموزش را خودشان انتخاب 
آموزشی نتوانسته پیامد  يها برنامهبیان داشتند که )1390( همکارانو  يمنصور
نتایج  و باشدشهر یزد داشته دانشگاهی  يها کتابخانهبراي  یتوجه قابلو  زیآم تیموفق

 هم سو نبود.)1390( همکاراناین تحقیق با تحقیقات منصوري و 
 و ها آموزشارائه مطالب، نوع  يها روش حال اگر شرکت نفت فالت قاره ایران در 

 توان یمرا انجام دهد  یراتییتغآموزشی  يها دورهشرکت در  مقررات آموزشی، يمحتوا
مطلوب به وضعیت  نسبتاًش ضمن خدمت از حالت و وضعیت انتظار تغییر وضعیت آموز

 مطلوب را داشت.

آن در شرکت نفت  يها مؤلفهمدیریت دانش و  تیوضع دوم تحقیق: سؤال
 چگونه است؟ فالت قاره ایران

در شرکت نفت فالت  آن يها مؤلفهمربوط به وضعیت مدیریت دانش و  يها افتهی
نسبتاً مطلوبی قرار دارند. از تحقیقات مرتبط با که در وضعیت  دهد یمقاره ایران نشان 

بررسی  در) 1389زاده، ( به تحقیق مهدي توان یممدیریت دانش در شرکت نفت 
 بیان دارد؛ یکی از پیوندهاي نفت ایران اشاره کرد که ایشان يها شرکتهاي  سایت

اما است متعلق به پیوند مدیریت دانش نفتی ایران يها شرکتالکترونیکی  يها گاهیپا
دانشی ندارد و  افتهی سازماناستراتژي مشخص و  موردمطالعهاز چهار شرکت  کدام چیه

شرکت پتروشیمی که وضعیت متوسط  جز بهدانش  يریکارگ به، انتشار و رهیذخ در خلق،
و  تابعه وزارت نفت وضعیت نامناسب یعنی زیر متوسط را دارند يها شرکتدارد، دیگر 

یا از تحقیقات خارجی  و هستندمدیریت دانش  در مراحل اولیههنوز  ها شرکتتمامی 
که  ییها شرکتدر صد  52اشاره کرد از  توان یم) 2012( به تحقیق صدیقی، ذکر قابل

بیشتر  آن را در درصد 9فقط  اند کاربرده بهضعیف  يها صورت بهمدیریت دانش را 

                                                      
1- Schmidt 
2- workplace training 
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 25و  اند گرفتهدانش را بکار  مدیریت مؤلفه تنها چند درصد 18به کار گرفته و  ها مؤلفه
 کی چیهدر  درصد 28و  اند دادهمدیریت دانش اقداماتی انجام  يها مؤلفهبعضی  در درصد
). 714: 2012صدیقی،( اند ندادهمدیریت دانش کاري انجام  يها مؤلفهاز 

بر دانش  تاکنون ها سازمان اگرچهنفت بیان دارد  صنعت در  يا مقاله)در 2008،(1ادواردز
حوزه انرژي اعتبار خوبی براي کاربرد  يها قسمت. بعالوه بعضی از اند داشتهیح توجه صر

کامل آگاهی  طور بهاز این حوزه مدیریت  ها بخشاما دیگر  اند کردهمدیریت دانش کسب 
این است که اگر شرکت نفت فالت قاره ایران  دیآ یبرماز نتایج این تحقیق  آنچه ندارند.

کشور اقداماتی  ساله ستیب انداز چشمرسیدن به سند  درراهیعنی 1404تا سال  خواهد یم
 ستیبا یم خود داشته باشد، انداز چشمو نیل به اهداف و  شدن محور دانشرا در راستاي 

موقعیت مدیریت  درمجموعنتایج نشان داد  که چنان رایز. بلندتري را بردارد يها گام
تا رسیدن به وضعیت مطلوب  ستیبا یمو  داشت قرارمطلوب  نسبتاًدانش در وضعیت 

 تالش بیشتري داشته باشد. 

اصلی: آیا بین آموزش ضمن خدمت  و مدیریت دانش در شرکت نفت فالت  سؤال

 وجود دارد؟ يدار یمعنقاره ایران  رابطه 

براي بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش از روش همبستگی 
ضمن  آموزش ریمتغاکی از این است که بین دو ح ها افتهی و شدپیرسون استفاده 

خدمت و مدیریت دانش رابطه مثبتی وجود دارد و این مقدار همبستگی در سطح آلفاي 
شرکت  در تر اثربخشآموزش ضمن خدمت بیشتر و   گرید عبارت بهاست.  دار یمعن 01/0

سازمان  نفت فالت قاره ایران منجر به تسهیل و تسریع فرایندهاي مدیریت دانش در
 دهد.  سازمان افزایش می در تسهیم و کاربرد دانش را ذخیره، ،خلق و شود یم

این نتیجه با  دیتائمقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین بیانگر 
که در تحقیق خود  )،1388تحقیقات مرتبط؛ خامدا ( ازجمله. است ذکرشده يها افتهی

 وعه منابع انسانی با مدیریت دانش پرداخته به بررسی رابطه بین مدیریت آموزش و توس
 اماضمن خدمت این تحقیق نبوده  کاررفته به يها مؤلفهطور مستقیم به بررسی  به اگرچه

مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در  موردمطالعهکه در سازمان  ردیگ یمنتیجه  او
منابع انسانی و بین مدیریت آموزش و توسعه   نیهمچن وسطح نامطلوبی قرار دارد 

                                                      
1- Edwards 
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مدیریت  ریتأث آن با مدیریت دانش  رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد و يها مؤلفه
تحلیل نیازهاي  مؤلفهآموزش و توسعه منابع انسانی بر مدیریت دانش صرفاً از طریق 

بر مدیریت دانش  ها مؤلفهسایر  ریتأثاست  اما  شده اعمالآموزشی و آموزش توجیهی 
)در بررسی  عوامل کلیدي مدیریت دانش 2012،(1ست وکاردوسو و همکاراننشده ا دیتائ

 ازیکی  عنوان بهمستقیم اذعان دارد؛ آموزش  طور به"اجتماعی اقتصادي يها سازماندر 
رسمی و غیررسمی مدیریت دانش در نظر  کاربرد دراصلی براي موفقیت  يرهایمتغ

هاي  و دوره ها کنفرانس ضور درح این تحقیق، شده گرفتهآموزش در نظر  گرفته شد.
خلق و کاربرد مکان مشخص براي دانش و  خواندن متون علمی، آموزش ضمن خدمت،

 ت،ننه، اینترهاي ساال گزارش آرشیوها، ها، هاي داده هاي تکنولوژي از قبیل پایگاه سیستم
 لفه آموزش ضمن خدمت آنؤکه در م باشد ها می جلسات کاري و ارتباط با دیگر سازمان

 .استبا این تحقیق مشترك 
عنوان مهمترین عامل در  ) عامل توسعه انسانی را به1388رهنورد و محمدي (

 مشارکت افراد در آموزش، هاي دانشی، اندو جذب افراد بر مبناي صالحیت نظر گرفته
هاي  را از شاخص هاي انتقال دانش به افراد آموزش روش برنامه توسعه منابع انسانی و

) 2012( ،2منابع انسانی در راستاي آموزش دانست. کاردوسو و همکارانمهم توسعه 
کاربرد رسمی و غیررسمی  عنوان یکی از متغیرهاي اصلی براي موفقیت در آموزش را به

 مدیریت دانش در نظر گرفتند.
این تحقیق با کاربرد یکسان از مدل مدیریت دانش نیومن در ایـن   مطابقت دیگر

بـا در نظـر گـرفتن     هـا  آن)اسـت کـه   1391( و یـزدي مقـدم،   تحقیق با تحقیق اخـوان 
 نـد یفرا بـا مهارت، ابتکار و توانایی انجام کـار   دانش، هاي سرمایه انسانی از قبیل: ویژگی

مـدیریت دانـش     بـا  ها مؤلفهکه رابطه مثبت و قوي در این  مدیریت دانش اذعان داشتند
دانـش   يریکـارگ  بـه ، انتشار و یده سازمان برقرار است. همچنین سرمایه انسانی با خلق،

حسـنی   باوجودآنکـه دارد.  مثبـت و معنـا   يا رابطهابعاد فرآیند مدیریت دانش ،  عنوان به
هـاي   لفـه ؤم به بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت نپرداخته اما ماًیمستق) 1391مقدم (

 بیضـر  بـا افزایش مهارت ،دانش و نگرش که مد نظر اهداف آموزش ضمن خدمت بوده 
تغییـرات عملکـرد    از درصـد 32حـدود  که بودبستگی چندگانه رگرسیون،نشانگر این هم

میان  در وبه تغییرات دانشی و مهارتی کارکنان نسبت داده  توان یممزبور را  يها شرکت

                                                      
1- Cardoso, Meireles, &Peralta 
2- Cardoso, Meireles, &Peralta 
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 درمثبت و معنـادار را دارد.امـا    ریتأثاجزاي سرمایه انسانی ،یادگیري و آموزش بیشترین 

 جزنی و )،2010( همکاران، و هار )،2011( ،1شی و یوسفمهوو تحقیقات کامسوریا، نیا

آموزش  )2003( شموسکاتلو )،2005چان چیه، ( )،1390( پور قاضی )،1389( همکاران

عنوان متغییر اساسی و مهم در موفقیت مدیریت دانش مورد تایید قـرار گرفتـه شـده     به

انی و بیـرون از  سـازم  از آموزش ضمن خـدمت درون  )2011( 2و همکاران است. مت نور

 کارگیري دانش یادشده است.  سازمان به عنوان فعالیتی اساسی جهت تسهیل و به

توان چنین استنباط کرد که  ، میذکرشدهاما با در نظر گرفتن نتایج تحقیقات 

میسر نخواهد  کارکنانسازي مدیریت دانش در سازمان بدون ارائه آموزش کافی به  پیاده

و  ها کنفرانسآکادمیک،  يها آموزش، بلندمدتو  مدت وتاهکآموزش  يها ستمیسبود. 

). 1385در امر آموزش مثمر ثمر واقع گردند (جعفري و اخوان، توانند یمسمینارها 

توانایی بیشتري در  ،برخوردارندکارکنانی که از دانش، مهارت، تجربه و خبرگی بیشتري 

 تواند یمتري نیز برخوردارند که خلق  و کاربرد دانش  دارند و از تجربیات کاري ارزشمند

). 1391 اقدامات مدیریت دانش در سازمان باشد (منوریان و همکاران، کننده لیتسه

 مدیریت دانش بیان دارد: يساز ادهیپدر بیان رابطه و نقش آموزش در  )1391زارعی (

 و فرایندهاي کاربردي ها ستمیسمطمئن شوید که کارکنان براي استفاده از  ستیبا یم

دانش در حوزه  انتشار و کاربرد پاالیش، ثبت، پنج عامل ایجاد، .انددهید آموزشها  سیستم

را  آموزش مجدد بازخورد، زمینه آموزش، تواند مدیریت دانش براي یک سازمان می

کارگیري و  سازد. افزایش مداوم علم و دانش و تغییرات سریع در نحوه به فراهم می

هاي مختلف و لزوم آشنایی و درك این تغییرات توسط  تدر موقعی ها آناستفاده از 

ناپذیر  ایجاد نظام آموزش و یادگیري مستمر در سازمان را اجتناب ها، اعضاي سازمان

در مطالعات خود در شرکت نفت  )389: 2012( 3احمد دردر و همکاران کرده است.

یکی  عنوان بهرکنان مالزي بیان داشتند که  آموزش و اقدامات بهسازي و توسعه براي کا

ها  رقابت با دیگر سازمان منظور به، ازیموردنهاي  هاي کسب دانش و مهارت از راه
 ها سازمانوافرادبینخردوکالنسطحدردانشواطالعاتموردتوجه است. انتقال

چنانچه جهیدرنت. کنند یمتسریعوتسهیلراانتقالاینکهداردافراديبهبستگی

کارکنانمیاندر اثربخش طور به راآموزش ضمن خدمت بیشترچههرواندبتسازمانی

                                                      
1- Kamsuriah, Mahoush , Yusof 
2- Mat Nor, Mohd Daud 
3- Abdul Hakim Ahmad Dardar et al 
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 تیریمد استقراربهنسبتتواند یمبیشتردهد،افزایشسازمانیيواحدها وخویش 
استدالل کرد که آموزش ضمن  توان یمنظري  طور بهبنابراین دانش امیدوار باشد.

ضمن  آموزش رایزرا افزایش دهد، توانایی سازمان براي اداره دانش  تواند یمخدمت 
را براي جذب دانش،  ییها تیظرفتوسعه منابع انسانی،  يها نظامیکی از  عنوان بهخدمت 

بیان شد اکثریت  که چنانزیرا  کند. تهیه و تدوین دانش و انتقال آن ایجاد می
به  این انسان و نیروي انسانی قادر دانشمندان معتقدند دانش از مقوالت انسانی است و

 و ذخیره دانش هستند. يریکارگ بهاکتساب، خلق،  

 يپیشنهادات کاربرد

وضعیت آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش هر دو در  نتایج تحقیق، بر اساس
یکی  عنوان بهشرکت نفت فالت قاره ایران  رود یمکه انتظار  استمطلوب  نسبتاًوضعیت 

مک به استقرار مدیرت دانش بهبود آموزش و ک کشور درنفتی پیشرو  يها شرکتاز 
در دو سطح راهبردي و  يها حل راهاساسی و راهبردي بردارد.  در این راستا  يها گام

ضمن خدمت  يها آموزشراهبردهاي آموزش را در  يها یژگیو .گردد یماجرایی ارائه 
رویکرد کالن و راهبردي و  میده یمقرار  موردتوجهکارکنان  بر اساس دو رویکرد 

نظام  :میده یمپاسخ  ها شنهادیپدر ارائه  سؤاالتو به این  رد در سطح اجرائی.رویکرد خ
ها (نقاط  و کاستی ها توانمندي توجه کند؟ ییها آموزشآموزش کارکنان باید به چه نوع 

آیا تناسب خوبی بین  شناسی) چیست؟ (آسیب نظام آموزش کارکنان قوت و ضعف)
در راستاي  چرا این راهبردها  ي فردي) وجود دارد؟(نیازها ها ها و انواع آموزش توانمندي

با راهبرد کلی سازمان (یعنی استقرار  آیا این راهبرد مدیرت دانش ضروري است؟
 نفعان آموزش چه کسانی هستند؟ ذي هماهنگ و همسو است؟ ت دانش)یمدیر
ضمانت اجرایی راهبرد  ند؟ا آموزش و مدیرت دانش کدام هاي موفقیت راهبرد مالك

کانون توجه در آموزش ضمن  هاي سازمان است؟ بخش و کدام واحدها بر عهدهوزش آم
 تیدرنهاو  استیادگیرنده /مدرس /مدیران ارشد و یا در خارج از سازمان  يبر روخدمت 

 که نیاساختار سازمانی). در این راستا با توجه به  فناوري، (منابع انسانی، کجاست؟
که  استمطلوب  نسبتاًدانش هر دو در وضعیت وضعیت آموزش ضمن خدمت و مدیریت 

نفتی پیشرو  يها شرکتیکی از  عنوان بهشرکت نفت فالت قاره ایران  رود یمانتظار 
اساسی و راهبردي  يها گامبهبود آموزش و کمک به استقرار مدیرت دانش  کشور در

کمک به کارکنان جهت تولید دانش در حوزه تخصصی خود. این مهم از طریق  � رد:قرار گی موردتوجه تواند یمزیر  به شرح يها حل راهبردارد.  در این راستا 
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تجربیات ،نگارش کتب،ایجاد درگاه دانش در سایت  يمستندسازنشر مقاالت، 

. شرکت نفت فالت قاره ایران با برگزاري شود یمسازمان  و ... حاصل 

به  تواند یمآموزش ضمن خدمت ،  يها دورهروش تحقیق در بطن  يها کارگاه

کارکنان در این زمینه کمک کند. يتوانمندساز ، جهت  يآورفناختصاص بودجه مکفی توسط واحد و معاونت پژوهش و  �

 يها مشوقسازمان  قادر باشد با   کهينحو بهحمایت از کارکنان در تولید علم، 

 نیتأممالی موجبات ترغیب کارکنان در این زمینه را فراهم سازند. همچنین 

روش تحقیق  يها کارگاهتخصصی را قادر به برگزاري   يواحدها تواند یملی ما

سنجش  اساس برعملکرد  اساس برو پرداخت  يساالر ستهیشا نظام بهتوجه    � از کارشناسان و متخصصینی که این توانایی را دارند، نماید. يریگ بهرهبا 

امل تعداد ساعات شتواند یمسطوح دانشی افراد، که این امتیازات و مزایا 

و  منتشرشدهآموزش ضمن خدمت، تعداد کتب و مقاالت  يها دورهشرکت در 

 پژوهشی باشد. يها طرحهمکاري در اجراي 

در شرکت نفت فالت قاره ایران با حضور  یشیاند همجلسات  شود یمپیشنهاد  -

 و شود، تشکیل ازیموردنمدیران ارشد سازمان، پیرامون موضوعات آموزشی 

روشن گردد، تا از این طریق کارکنان  ها آنرسالت شرکت براي  ،دازان چشم

 استقرار مدیرت دانش در شرکت داشته باشند. يبرا راآمادگی الزم 

ترکیبی و  يها روشمدرسان آموزشی از  و ارشدمدیران  شود یمپیشنهاد  -

 خلق دانشضمن خدمت استفاده کنند که به  يها آموزش درخالقانه 

 بینجامد.

در مراکز آموزش ضمن  ذخیره دانشایجاد سیستم  با تا شود یمیشنهاد پ -

خدمت و قرار دادن اطالعات مفید و کلیدي هر دوره براي کارکنانی که قادر 

دانشی براي شرکت در نظر  يمستندسازنبودند مرکزبه حضور در جلسات 

(در حال حاضر شرکت  مرکزي جهت ذخیره اطالعات و دانش  گرفته شود

 نان  را ندارد).کارک

 انتقال و تسهیم دانشجلسات آموزش ضمن خدمت  در تا شود یمپیشنهاد  -

تیم یا گروه به تیم  گروه به شخص، شخص به گروه، فرد، به فرد صورت بهافراد 

آموزش داده شود.یا گروه دیگر

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            23 / 30

http://iieshrm.ir/article-1-346-fa.html


 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل
 

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  202

دانشی  هاي ینهزمبا  1کاري مستقل هاي یمتاستفاده از  شود تا پیشنهاد می -
آموزش ضمن خدمت  يها دورهدر  از شرکت شده کسبر کاربرد دانش خاص د

سهیم شوند. . دانش یريکارگ بهفرهنگ کار گروهی را تقویت و در 

 پژوهشی   يها شنهادیپ

به محققینی که قصد انجام تحقیق تکمیلی دیگري  در رابطه با موضوع  -
 شود یمپیشنهاد  رادارندپژوهش حاضر در شرکت نفت فالت قاره ایران 

پژوهش خود را در قالب ارائه مدلی جامع براي آموزش نیروي انسانی با 
شرکت نفت فالت قاره ایران ، انجام دهند.  در محور دانشرویکرد 

آمیخته  يها روش ژهیو به ها روشپیشنهادمی گردد تا با استفاده از دیگر  -
و  فردي آموزش ضمن خدمت يا زهیانگدستیابی به وجوه پنهان  منظور به

غالب در مدیریت دانش سازمان تحقیقی انجام شود. یسازمان فرهنگ
بعدي به بررسی اثربخش بودن آموزش  يها پژوهشدر  شود یمپیشنهاد  -

 زودگذرهاي متفاوت مدیران ارشد سازمان و تب  همنابع انسانی و دیدگا
 .ردیگ قرار موردتوجهمدیرت دانش در سازمان 

آموزش وزارت  يواحدها تر گستردهسطح ر تحقیقی مشابه د شود یمپیشنهاد  -
کارکنان و کارشناسان سطوح  نفت با بررسی دیدگاه مدیران ارشد و عالی،
نفتی دریایی و حوزه  يسکوهاعملیاتی در جزایر نفتی و کارکنان روي 

 صورت گیرد. شرکت نفت فالت قاره ایران فارس جیخل

تحقیق در مورد آموزش  يها افتهینتایج  که نیاتوجه به  با شود یمپیشنهاد  -
دانش شرکت نفت فالت قاره ایران بیانگر وضعیت  تیریمد وضمن خدمت 

 مورداین وضعیت  یشناس بیآسبعدي  يها پژوهشدر  استمطلوب  نسبتاً
 قرار گیرد.  مطالعه

 یررسمیغاز دیگر کارکنان سازمان یعنی نیروهاي  شود یمپیشنهاد  -
هم تحقیق شود زیرا آموزش ضمن  )يا پروژه ،روزمزدشرکتی و  (قراردادي،

 .استو کمتر  خدمت آنان در مقایسه با کارکنان رسمی محدودتر

از تحقیق در مورد استقرار مدیرت دانش ،به بررسی  قبل شود یمپیشنهاد  -
پرداخته تا موانع اجراي مدیریت دانش  یسازمان فرهنگفرهنگ کارکنان و 

                                                      
1- Self-contained Task Team 
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 شناسایی شود.

سنجش آموزش ضمن خدمت و  يها مدلقی مطالعه تطبی شود یمپیشنهاد  -

نفتی  يها شرکتآمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش با دیگر 

 داخلی و خارجی انجام گردد. 

استفاده شود  آماري مرتبط و استاندارد يها آزموناز انواع  تا شود یمپیشنهاد  -

وجود بررسی رابطه متغیرها احتمال  آید زیرا در به دست يتر محکمتا نتایج 

آن  یرتأثدهد و محقق از  قرار یرتأثمتغیر مکنونی باشد که نتایج را تحت 

 اطالع باشد.  بی

 و مآخذمنابع 

، تهرانبر رویکردهاي نوین). دیتأک(با  ). مدیریت منابع انسانی1389( اریخداابیلی،  ·

 . ایرانتهران انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

سازي نیروي انسانی: یک ضرورت سازمانی. ). آموزش و به1377( اریخداابیلی،  ·

 .17-17:11شماره فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، 

نقش سرمایه انسانی بر فرآیند  ی) بررس1391( اخوان پیمان و یزدي مقدم جعفر، ·

 مدیریت دانش با استفاده از رویکرد مدلسازي معادالت ساختاري مطالعه موردي:

کاوي و  تجربه همایش ملی تجربه نگاري، نیاول دفاعی، - سازمان صنعتی کی

 .8-1ص  ) صع( نیحسجامع امام  دانشگاه مدیریت دانش در سازمان،

راهبردهاي توسعه منابع  نی) تدو1389( خدایار، یلیاب نادر، يطاهر جزنی نسرین، ·

 ص ،2 شماره مدیریت راهبردي، مطالعات انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان،

 .15-29ص 

) مدیریت دانش رویکردي نوین در 1391شهربانو، ( یداللهی یان پور فخریه،حمید ·

 و کاوي، تجربه همایش ملی تجربه نگاري، نیاول توسعه منابع انسانی سازمان،

 .10-1ص  ص ع)،( نیحسجامع امام  دانشگاه مدیریت دانش در سازمان،

منابع انسانی با  توسعهبررسی رابطه میان مدیریت آموزش و " ).1388زهرا (خامدا،  ·

 ، دانشگاه تهران.تیریارشد مدکارشناسی  نامه انیپا. "مدیریت دانش

) 1388آزاده (نسب  مرضیه، تیموري یاحرام خدایار، یلیاب ،يمحمدمهدرشیدي  ·
بر الزامات  دیتأکمطالعه شناخت وضعیت موجود توسعه منابع انسانی با 
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 -علمی نامه فصل انرژي). یالملل نیبمطالعات  موسسه مطالعه موردي:( يتوانمندساز

 .33-3ص  ص 9شماره تحقیقی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت سال سوم 

بین  ) رابطه1389( فارسانی جواد، يجعفر معصومه، یبیحب ،يمحمدمهدرشیدي  ·

 انرژي. یالملل نیبموسسه مطالعات  در یسازمانسرمایه فکري و قابلیت یادگیري 

ی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت سال چهارم تحقیق -علمی نامه فصل

 .80-59ص  11شماره 

کلیدي موفقیت سیستم  ) شناسایی عوامل1388اصغر (ي محمد رهنورد فرج اله، ·

 يآور فنمدیریت  هینشر و مراکز آموزش عالی تهران، ها دانشکدهمدیریت دانش در 

 .52-37ص  ص 1388و زمستان  زییپا ،3 شماره ،1اطالعات دوره 

موجود در سازمان و مدلی براي تبدیل دانش ضمنی  ) دانش1391( یمصطفزارعی  ·

مدیریت دانش در  و کاوي، تجربه به صریح، اولین همایش ملی تجربه نگاري،

 .8-1ص ص  .ع)( نیحسجامع امام  دانشگاه سازمان،

 ایی از تجربه بکار گیري رویکرد بهپویی در آموزه )،1388( صدرالسادات سیدعلی، ·

 - علمی نامه فصل ،»شرکت نفت فالت قاره ایران«مدیریت عملکرد منابع انسانی 

-31ص  ص ،5پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال دوم، شماره 

50. 

یابی پرسشنامه  ) اعتبار1391( نسب هرمز، ییستا عباس، يعباد عامریون احمد، ·

 راهبردهاي آموزش، نامه فصل م،آموزش مداو يها برنامهعوامل انگیزشی شرکت در 

 .2 شماره ،5 دوره

کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  تی) رضا1389( محمد، یعتیشر علوي سیده شهره، ·

ایرانی آموزش در علوم  مجله آموزش ضمن خدمت الکترونیکی، يها دورهتهران از 

 .209-200ص  ص 3)10پزشکی (

عوامل  ی) بررس1390( رانگید و درضایحم یتوکل احمد، ونیعامر عبادي عباس، ·

آموزش حین خدمت  يها برنامهمرتبط با انگیزش پرستاران جهت شرکت در 

 6عج)، تحقیق پرستاري، دوره ( اهللا هیبقعلوم پزشکی  تابعه دانشگاه يها مارستانیب

 .32-40ص ، ص 23 شماره

ساز  توانمنداجتماعی  -مدلی از زیرساخت انسانی  ) ارائه1390ناصر (عسگري  ·

 دولتی دانشگاه تهران تیریمددکتري  رساله امات مدیریت دانش.اقد

) بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در بخش 1390پور ستاره ( قاضی ·
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کارشناسی ارشد  نامه انیپا) (ساپکو خودرو رانیاشرکت  نیتأملجستیک زنجیره 

انشگاه د اطالعات گرایش مدیریت دانش دانشکده مدیریت، يآور فنرشته مدیریت 

 تهران.

میزان آمادگی بانک صنعت و معدن در  یابی) ارز1390( ،حسن دیسمیرعمادي  ·

کارشناسی ارشد  نامه انیپااستقرار سیستم مدیریت دانش با استفاده از مدل هولت، 

 .مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

آموزش بر رشد  ریتأث) 1391قره بابا، لرستانی الهام ( سپهبان مهرگان نادر،- ·

اقتصادي در ایران، فصلنامه علمی تحقیقی رشد و توسعه اقتصادي، سال دوم، 

 شماره ششم،

مدلی  ) ارائه1391ناصر ( يعسگر ،مانیاخوان پخانی محمد،  یموس منوریان عباس، ·

ساز اقدامات مدیریت دانش، فصلنامه علمی  توانمنداجتماعی  -انسانی  رساختیزاز 

 .159-178صص  10اوري اطالعات، دوره چهارم شماره تحقیقی مدیریت فن

چهار شرکت اصلی صنعت  يها تیسا وببه  ی) نگاه1389( زاده محمدرضا، مهدي ·

خدمات و مدیریت دانش در  ي ارائه ياه ساختمطالعه موردي یکی از زیرنفت (

تحقیقی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت  -علمی نامه فصل صنعت نفت)،

 .181-159ص  ص 11شماره م سال چهار

 یابی) ارز1390( ،ررضایاممنفرد  کنجکاو دمنه محسن، يطاهر منصوري حسین، ·

دانشگاهی  يها کتابخانهراهبرد مدیریت دانش بر کارکردهاي منابع انسانی در  ریتأث

تحقیقی –علمی  فصلنامه BSC کردیروآموزش عالی با استفاده از  مؤسساتو 

 .263-278ص یک ص  شماره ،27 دوره طالعات ایران،علوم و فنون ا گاه قیتحق

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش  يبند تیاولوبررسی و  )1391، (يهاد نهادي، ·

استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردي شهرستان  وپرورش آموزشدر سازمان 

مدیریت دانش در  و کاوي، تجربه نگاري، ، اولین همایش ملی تجربه)ریش عجب

 .8-1ص ص  .ع)( نیحسجامع امام  دانشگاه ،سازمان

الگوي جدید توسعه و ارزیابی  عنوان به) اقتصاد دانایی 1384( نادري ابوالقاسم، ·

 ،1384 تابستان ،35 شماره بازرگانی، نامه قیتحقاقتصاد دانایی در ایران، فصلنامه 

 .1-28ص  ص

فنی دانشگاه  يها دانشکده) ارزیابی مدیریت دانش در پردیس 1389( همتی محمد ·
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