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Abstract 

One of the most important knowledge management strategies is the community of 

practices (COPs) that fundamentally direct the creation and sharing of knowledge, 

learning, and change in the organizations. The advent of information and 

communication technology (ICT)  along with Web 2.0 tools have provided a 

platform that has formed a new kind of community of practice called Virtual 

community of practice, which provides a flexible way of collaboration, sharing best 

practices, and professional development in the organization. The aim of this study 

was to identify the role of the virtual communities of practice in the development of 

human resource management knowledge. The study was qualitative, in which the 

sample was selected using judgmental and purposive sampling. Consequently, 16 

interviews were carried out with the community of HR Professional Managers who 

were the core members of the community. The data went through thematic analysis. 

As a result, thirty three sub-themes and 6 main themes were identified which were 

classified as individual (attitude, knowledge, skill, and motivation) and 

organizational (the development of HRM knowledge for managers through the 

community of practice and the use of HRM for the organization through the 

community of practice). 
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مدیریت منابع  دانش ةتوسعدر  کاری شناخت نقش محافل

 انسانی

 2، رضا طهماسبی1فوالد  عارفه بهرامی

 قم، ایران پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیریت و حسابداری، ةدانشکدارشد،  کارشناس. 1
 یرانقم، ا پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیریت و حسابداری، ةدانشکد. استادیار، 2

 (13/03/1931تاریخ پذیرش: ـ  11/05/1931 )تاریخ دریافت:

 چکيده

و  یکه به صورت بنیادی خلق و تسـهیم دانـشی یـادییری    استدانش ایجاد محافل کاری   تیمدیر  مهمهای  یکی از استراتژی
باعث فـراهم   2های وب  و ابزارت اطالعات و ارتباطا  های فناوری یسترش ابزاراز طرفی کنند.  ها هدایت می تغییر را در سازمان
بـه شـکلی   کـه   شـد  اسـت   یتحت عنوان محافل کاری مجـازی  یاز محافل کاری جدیدیییری نوع  شکل شدن بستری برای

هدف ایـن پـژوهش شـناخت    شود.  در سازمان میای  حرفه ةتوسعو  داماتیذاری بهترین اق اشتراک به و همکاریباعث منعطف 
. پژوهش به روش کیفیی مبتنی بر تحلیل تمی با اسـتفاد   بوددانش مدیریت منابع انسانی  ةوسعتنقش محافل کاری مجازی در 

کـه بـر    بودهدفمند و قضاوتی  به روش ییری . نمونهشدای منابع انسانی انجام  در محفل مجازی مدیران حرفهاز ابزار مصاحبه 
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 مقدمه

تأکیم  رمر نا م  ط اات مات اسم         12های هوشمند  رمرن    سازمانترین مشخصة  اساسی

همای اممرطزی نایای تودوژمووی ط  یازمدم  ک م        های گذشمه،  سمازمان   ررختف سازمان

پیگیمری  مم یری  ط  ط  ررنایی از نا   ط اات ات ر، مدظوی رهبون کمایایی  م یری  ط رهره

اممرطزی  ة  اپذیر    اهنیم  مم یری  نا م  یا نی م میا یهما ی ط پی یم        تغییرات پایان

ط  نا د  چگو ، اات ات یا ر، اوی ممثرر ک م    هایی ک، می توان  انی ه گرف   سازمان  نی

کمایگیری مم یری     ،رم   (Chase 1998) توزیع ط م یری  کدد  نی آید ه موفق خواهدم  رمون  

تر ش ن م هموای مشماغ     غدیر، ، افزای  نا   ط آگاهی کایکدان ط  یز نا   نی سازمان ر

شمون    هما رمر سمازمان ممی     ای آن نا   کایکدان موی  ت مطا ررفم،    کد  کنک زیانی می

ترین مدبع هر سازمان نا   کایکدمان   م یری  نا   رر این ا  یش، اسهوای اس  ک، ایزشند 

کایکدان ر،  مو ی نا شمی رم،    هنة  شی اس  ط سازمان ناها نی  کایهنة ط  اس آن سازمان 

فقیم   مدمارع ا  ما ی ایمرای مو   توسمةة  های ممثرر   هن دین یوی از یطش  آید  ر اب می

طرهی   ط یریان   اشه، راش راش  نا شی ک، یک یا ساکن م یری  نا   نی سازمان اس   

  رم،  بمایت نیگمر     کدم   شون  نا   ی ی  توژی  می شون یا مبانژ، می ر، اشهراک گذاشه، می

 & Schutte)نا م  یریمان ط تةامم  نا م  اسم        ِ مم یری   ِ توان گف  ه ف اساسمی  می

Snyman 2006)،مگر ایدو، سمازمان تمتش    ؛کد  آسا ی یریان پی ا  نی   نا   نی سازمان ر

نا   رم،  مبانژة موفقی  نی (  Szulanski 1996) نا   فراهم کد مبانژة کد  ت هیتتی ررای 

از یوممی   (Holsthouse 1998) هممای ایهنمما ی ممم یری  نا مم  ر ممهگی ناین    سی ممهم

ک، ر، صمویت ردیمانی خطمق ط     اس م یری  نا   ایجان م اف  کایی  مهم های اسهراتژی

  (Cox 2005: 527) کد  یانگیری ط تغییر یا نی سازمان ه ای  میط  ت هیم نا  

گذایی  طسها ، ر، مدظوی سرمای،م اف  کایی گرطهی از افران   ک، ر، اوی غیریسنی ط ن

یمانگیری ط   نی زمیدمة گذای   ط  های خون یا را یو یگر ر، اشهراک می مشهرک نا شی مهایت

م افم     نیگمر  ینی تةریف  (Wenger & Snyder 2000: 139) شو   ر، هم مهةه  مییاننهی 

ط   وزشکایی رههرین ر هر ررای ایجان ایهناع مفی  ط ممثرر ریمد   شداسمایی مشمو   آمم     
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ط گمر ط هنومایا   م افم       (Brown & Dugid 2001: 202)   شو توژی  نا   تةریف می

یک موضوع نای   ط ر، ة نا د  ک،  تیق ط اشهیاق مشهرک نیرای کایی یا گرطهی از افران می

کمایی رما تةامم  م مهنر رم، اشمهراک       ة های خون یا نی یک روز اوی  نیق نا   ط تجرر،

 ( Wenger et al 2002: 4)گذای    می

ر،  1ارزایهای طب طیطن  ارزایهای فداطیی اات ات ط ایتبااات ط  یزگ هرش ظهوی ط 

ای  های ایهنا ی طاوه شبو،ش ه اس   های ایهنا ی  گیری شبو، را ث شو  فضای مجازی

ط یمک  نای م   اس  ررای  امی ن گرطهی از افران ک، میان خون ایتباامات طسمیع ط م مهنر    

 ( 2931 ناهنوای)رخشی ط نهد   یتباای یا تشوی  میمد جم ارطقة 

هایی ه هد  ک، رم، کمایرران ایمن امومان یا      های ایهنا ی نی فضای مجازی پایگاه شبو،

هایشان یا را نیگران ر، اشهراک رگذای    ر، ریمان نیگمر     افوای ط فةاژی ط  قینهد  تا  ت می

ا د  نی سراسر ن یا را هم ایتبما  رررمرای   تو های ایهنا ی می اریق شبو،کایرران ایدهر   از 

های ایهنا ی  شبو،هنة ژگی مشهرک یگر هنوایی کدد   طی ط نی م یا مجازی را یوکدد  

گو ، م هموایی   هر کایرر م ویی ط توژی  م هوا توسا کایرران اس   نی این م یا مخاا 

نیگمران رم، اشمهراک     یا ک، توژی  یا ا هخاب کرنه اسم  رما   م  ط غیره   وشهایی  شدی اییم 

هما   م هواهمای مویمون از آن  ة توا د  ضنن مطاژة، ط مشماه   سایر کایرران  یز می  گذاین می

ا م    همای خمون ا متر کمرنه     نی  هایج پژطه م ققان   (2931 )یزنا ی کاشما ی کدد  اسهفانه 

 وژیم  امومان ت ط  کد  یا تقوی  میئط، های ایهنا ی تفور ا هقانی ط ر  م  اسهفانه از شبو،

کشمی ه ط  قم  ط   ها ر، چاژ   های ی ی  نی آن هن دین ای ه آطین  نا   ی ی  یا فراهم می

 ( Mathew 2014) شو   ایزیاری می

گیمری  موع ی یم ی از     را فراهم ش ن این ر هر ررای م اف  کایی شاه  شو   از ارفی

م افم    (1226)  چیو ط هنومایا    ه هیم «م اف  کایی مجازی»م اف  کایی ت    دوان 

کم، نی آن ممرنر رما     آ تیمن های ایهنما ی   شبو،» :ا   تةریف کرنهگو ،  کایی مجازی یا این

پرناز م    گذایی نا   ط اات ات ممی  یا تخصص مشهرک ر، اشهراک  ها ق مشهرک  ه فی ت

از آ جا کم، فرصم  ایتباامات یطنییط نی یهمان اممرطز      «    ا ط نیگیر فة  ط ا فةتت مهقار 
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ای نی   ق  رار  مترظم، گیری از مزایای طب  م اف  کایی مجازی را رهرهه اس   م  طن ش 

 نا م  رموزة  نی  های سمازما ی  تاکدون پژطهشی ک،  اظر رر فةاژی  ا    ها یافه، اکثری  سازمان

سمةی شم ه   نی این پمژطه     راش  صویت  پذیرفه، اس از اریق م اف  کایی  مدارع ا  ا ی

رریسمی    مدمارع ا  ما ی  رموزة  نی   م اف  کایی مجازی هفه، نی  های پها  ی  ط فرص  اس 

از چم،  ( مجمازی  گو ، سماخهایهای غیریسمنی )م افم  کمایی     ک، ایننانه شون ط  شان  شون

پمژطه  راضمر رم، ن بما        یط ازیمن   شمو    ممی  ت هیم نا م  نی ایمن رموزه    اریقی را ث

نا م  مم یری    توسةة نی  م اف  کایی مجازی چ،  قشی»ک،  اس پاسخگویی ر، این سثا  

 « توا د  این مهم یا ت قق رخشد ؟ مدارع ا  ا ی ا ضا نای   ط چگو ، می

 تحقيق ةپيشينمباني نظری و 
 محافل کاری مجازی

اطژمین تةریمف خمون از م افم  کمایی یا        2332نی سما     پ ی مفهور م اف  کایی  ط گر

ر، صمویت    نای   مشار،  ک، تخصص هایی از افران  گرطهم اف  کایی » :کرنگو ، ریان  این

  کددم   کایی مشهرک فةاژی  میزمیدة ط اشهیاق نی یک  غیریسنی ط نطسها ، را  تر، ط شوی

و ، کایشان یا رههمر ا جمار   گیر   ک، چگ زمان از اریق تةام  م هنر را یو یگر یان می ط هم

ع مفی  ط ممثرر ریمد     م اف  کایی رههرین ر هر ررای ایجان ایهنا  نی تةریف نیگر « نهد 

  (Brown & Duguid 2001 202)شمون   ط توژی  نا   تةریف ممی   شداسایی مشو   آموزش

مهخصمص یمان   ط تجرر، از اریق تةامم  رما ا ضمای راتجررم،      نی م اف  کایی  ا ضای کم

شان رمرای توژیم  ط    یم اف  کایی نی توا ای ةش  آموز    شای  مزی  شداخه، گیر   ط می می

زیمرا    سمخهی رارطیم  موهموب شم ن ناین     ک، این نا   ضندی ر، ؛  ضندی راش  شر نا 

 ;Nonaka 1994)خاص یاسازی ط پدهان ش ه اس   یر ی )رصری( اس  ط نی رافه اغط 

Polanyi 1957)  کمرنن ط   آشموای ط  گمذایی نا م    اشهراک های ر، اف  کایی یوی از ردیانم

ای کطیم ی نی یمانگیری    هما طسمیط،   آن    شمو  نیط ی ساخهن نا   ضندی نی  ظر گرفه، می

 اگفه،  نا   ک، م افم  کمایی    ( Brown & Duguid 1991; Wenger et al 2002)   ا سازما ی
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های    گرطه1ا جنن یانگیریخبرگی   ا جنن  2از ینط، ا جنن یاهبرنی  های گو اگون را  ار

هما   آنهنة امی مهفاطت   ط را طیون اسشو   شداخه، می 1های تخصصی ط راشگاه  9موضو ی

    ا های مشار، م هوا ط طیژگی  نایای مفهور

 هما  مبدمای آن م افم  کمایی کم،     آن نسمه،  م افم  کمایی رمر    رایةهای اطژی، نی پژطه 

 Lave & Wenger 1991; Wengerا   ) کرنهتنرکز  رون  یط  ین ت چهره ر، چهره ط یطایتبااا

مم ن  موع ی یم ی از    مشایکهی را ث ر، طیون آ آ تینازنیان ارزایهای را این را    (1998

 Von)  مار ناین  5«م اف  کمایی مجمازی  »گذایی نا   ش  ک،  اشهراک یانگیری ینةی ط ر،

Wartburg et al 2006 )  گو ، تةریمف   یی مجازی یا اینم اف  کا (1226)  چیو ط هنوایا

 ها یا تخصص مشمهرک  ه ف یاق یآن مرنر را  ت ک، نی آ تینهای ایهنا ی  شبو،»کرن  : 

نی   « م  ا ا فةاالت مهقارم   پرناز   ط نیگیر فة  ط گذایی نا   ط اات ات می اشهراک ر، ر،

رطوم، م هموا یا  یمز خطمق       کددم   یا نییافم  ممی   آ تینتدها نا    کایرران  ،  1  صر طب

فمران  ررای ا آ تیننهد   یک م ف  کایی مجازی مث  یک م ف  کایی  ط ا هقا  میکدد   می

 Fang & Chio 2010: 235-246; Pan et al) ا   ک، نی مدااق یغرافیایی پراکد ه اس  فور هم

ای ط  یایی کم، افمران ررفم،    اس ؛ 6نیژ ظ، آ تینکایی مجازی یک م ف   م ف   (2015

یمو  ط گذای م  ط ی م    مهخصص نی یک صدة  نا   مرتبا را آن ررف، یا ر، اشهراک می

موا ی ک، هوی  غدی توان  یا می مهةایفم ف  کایی   (Hsu et al 2007: 153-169) کدد  می

ایمن هویم  ینةمی     تةریمف کمرن    گمذاین  یک ایهناع یا ر،  نمای  ممی   ةگذاشه اشهراک ر،

  هویم  فمرنی  نیررگیر م ة  یا سازمان راش  ط  یز   وا    اشی از مدافع مشهرک  موضوعت می

ت ایهنا ی توسة، پی ا کرنه اس   تفاطت ک، از اریق تةامت  ها ای مث  مهخصصان یا ررف،

گمذایی نا م     نا   نی اشمهراک   یایج خطق ِ آ تینهای  م اف  کایی مجازی را نیگر موان

                                                                                                                   
1  . Strategic Communities 

2  . Learning Communities 

3  . Thematic Groups 

4. Technical Clubs 

5. virtual community of practice (VCOPs) 

6. Emergent 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/elea.2005.2.1.27
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توژی  نژی  م اف  کایی مجازی ر،   (Zhang & Watts 2008: 55-71; Pan et al 2015) اس 

  م افم  کمایی مجمازی    شمو       ط ر ی نا  ه، میا ط ا هشای نا   ضندی ر یای موین توی،

هما   آنینطمة  از   گیر م   های مخهطفی یا ررای ر، اشهراک گذاشهن نا   ر، کای می تودوژووی

 اشمایه کمرن   2های پرسم  ط پاسم    های چ   ط سی هم اتاق ها  ها  طیوی طرتگ توان ر، می

(Moore & Serva 2007: 153-158)  زیرسماخ  م فم  کمایی مجمازی      ط فداطیی شاخص

موضمو ات  خمون    شون مجازی م هوا ر، موضو ات سازما  هی میکایی  اف  نی م  اس 

اات ات یا نی راژ  موضو ات    ا ضا مةنوالً  ا های ایساژی ها ط پ    یز ررآم ه از ر ث

  رفرسمهد  همای خمون یا    ط پاسم   ظرهما  توا دم    کدد  ط ا ضای نیگر ممی  مداس  ایسا  می

گذایی نا   نی م اف  کایی مجمازی یا نی   شهراکا اهنی  ط طارةی  ر،( 1222) 1نیو ون

 « ها خواهد  آم  آن  آن )م ف  کایی مجازی( یا ر ازی » :کد  می این ینط، ریان 

 تسهيم دانش در محافل کاری مجازی

م فطی نا   سی هم م یری  نا   یا ررای گ هرش ط رنای  م اف  کایی توسةة یطیورن 

کدم    یا  نم  )کمای( ایهنما ی رمرای نا  مهن تةریمف ممی       این نی گاه نا     رد ن ر، کای می

(Schultze & Cox 1998)  همای ر میای    ط  موآطیی فمرر    کد  ک، یمانگیری  نا  مهن   میتأکی  ط

ط  9 م   رمراطن  ا  اپذیر را  ن  )کمای( ممرتبا      ک، ر، اوی ایهدابا  های ا  ان  زنیوی از فةاژی 

شون ط ارم امات   )کای( ت ریف می  ه از  ن کدد  ک، نا   ی اش ( اسه ال  می2332نطگی  )

ای از ار امات مشهرک ت    دوان م افم    هایی ک، مجنو ، کد  ط سازمان پی ی ه یا مبهم می

هما ط   نهم   کم    زران خونش یا توسة، ممی  شو    هر م ف  از رقی، تصوی می کایی نای   رههر

م ف  خمونش رههمر   زمیدة اف  ط نا   نی ر ر ین ترتی گذاین  ط  یا ر، اشهراک می ها یطای 

ینةی اسم    ینه  نا   ماژویه می این نی گاه  شان  (Boland  et al.,  1995) شون فهنی ه می

صمویت  هنوایی   اره ا تبان  نا   از اریق ر ث آزان ط نای    گ، میآن یا ط ا ضای م ف  

                                                                                                                   
1. Question and answer 

2. Dixon 

3. Brown 
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های پویاس   نا م    ی هتبان  ا ةکدد  ک، رنای  کد  یا خطق می از نا   راز  و یک، گیرن  می

شون ط ا ضای م ف  ر، صویت ینةی ضوارا آن یا ا نما    ی  نومی نی  ظر گرفه، مییکاال

تبان  نا م  مدمافع   ة   ا گیزیط ازینش ه نسهرسی نای     ر، نا   ایائ،ا ضا  یز هنة کدد  ط  می

ایمن  از   ردارراین  (Von Krogh 1998) اس رطو،  گه اش  ط توی، ر، م ف   ؛شخصی  ی  

 سم  ک، فراتر از نا   ا ضا  نا   سازما ی از هنپوشا ی ط  یز از نا   مةنو  سازمان  مدظر

 ( Grant1996b; Nanda 1996) آیم   پ ی  ممی  های کایی سازما ی طیون ناین  ط نی شو  یطا 

سی مهم    یط یمن از .(Brown & Duguid 1991)این نا   نی م اف  کایی یاسازی ش ه اس  

از اریمق ر مث  تةامم     م افم  کمایی    سماخهن      رههرین یاهوای رمرای رمانی  م یری  نا

اسم ؛  همای ینةمی ط مشمهرک     ها شام  فداطیی   این سی هماس  نطارف،  ط تبان  رین ا ضا

یمزات  ه  ط اموا مات ط تج 1های اژوهرط یوی ا ت ات ی  تارطو2های ر ث اژوهرط یویمث  گرطه

چمون   یهمای  گذایی نا   از اریق موا ی م یطی(  اشهراکافزایهای مورا ) رر آ تینچ  کرنن 

شخصی  ط ر ث ط مداظره نی م مائطی  تجررة هایی از  گذایی ناسهان اشهراک پرس  ط پاس   ر،

  (Wasko & Faraj 2000اس  )پذیر  اس  اموان مررو  ک، ر، م ف 

 & Zhang) ا م   شم ه  هایی از خطمق ط تبمان  نا م  شداسمایی     م اف  کایی مجازی را  شا ،

Watts 2008: 55-77)  شمون شمام   وشمهن     ای ک، نی م اف  کایی مجازی خطق ممی  نا    ن ه

گمو رمو  م موی آن شمو      ط شون ر ث ط گف  ط خترا ، اس  ک، را ث می 9اصطی پ  یک 

شمو  نیگمر    .افه  پاس  اتفاق می م  نی شو  پرس  ر، اوی مةنو   تبان  نا    یز غاژباً رگیرن 

اما یک  ظر اغطم     شون اس   یک پ   اطژی، اغط  را یزئیات کام  ریان میه ظرها ط  آن پ  

ختصم، ط کوتماه   اگمر  رهی   اگرچ،  ظر ؛(Zhang & Watts 2008: 55-71) ختص، ط کوتاه اس 

( 462 -446 :2004ط اسمپرط  )  1کمرا   چیزی فار  ایزش  انی ه گرفه، شون مثارة  بای  ر،   راش 

 ون ش می ط پشهیبا ی یا شام  ین تأیی  ط هایی از  ی  شا ، شان نان   نا    نط

 م   ا ط پشمهیبا ی نهدم ة تأییم      شانک، هم  ظرهایی را م هوای فدی  ظرهای  همردارراین 

                                                                                                                   
1. Electronic discussion groups 

2. Electronic bulletin boards 

3. Post 
4. Cross 
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فراید  تبان  نا    یز ر منهی از فرایدم  خطمق نا م       شو    تبان  نا   نی  ظر گرفه، می

فراید  نا   اس  ک، فراتر از   ق ایهنا ییا ین یک خطتأیی  شام    اس   ر ث میان ا ضا

  اس ختری  فرنی 

فراهم کرنن نسهرسی یمک گمرطه هن مان     ار  ها توا د  رر م  طنی  م اف  مجازی می

نا    نا   مبانژة غطب، کدد   از اریق این فراید  پویای  ررای موای، ش ن را م ائ  مشار، 

شون  نیگر  یازی  ی م    وژی  ط مفهومی میر، اوی م هنر را رفظ ایتبا  را م ف  نطرایه ت

شخصمی ط نی  نم     ترمة  م ف  رما   افران نی  هنة یطز راشد  ها ر، ن با  هم ط ر،  تخصص

  (Lave & Wenger 1991)   ا  رانی ر، یانگیری ط مشایک 

مبانژمة  یی ک شرک   ورنن افرانی ک، نا   نای   اما از   اریق م اف از تبان  نا   

مهخصصان طسیطة ک، ر،   سازما ی یاراژقوة نه  ط هن دین نا      یا کاه  می ا آن م رطر

کمایی اسم  کم،     نی  های  این م ف ِ کد   می ایی نی خون  گه  شونیز یمنون اس  سر

ت هیم نا   ایجان کد  ک، کایکدان یا ر، تبمان  نا م  تشمویق    مداس  توا   یک م یا  می

  (Zboralski 2009) کد  می

 روش تحقيق

کایگیری ارزای مصارب، ا جمار گرفم      مبهدی رر ت طی  تم را ر، ت قیق راضر ر، یطش کیفی

  رون م  « ا  ما ی   ای مدارع م یران ررف،»ا ضای م ف  کایی مجازی آمایی پژطه  یامةة 

اطژیم،  ه هة  فر  ضو ناین   1222ای مدارع ا  ا ی راژغ رر  م ف  کایی مجازی م یران ررف،

مم یران مدمارع ا  ما ی     ط    خبرگمان ها  طنی نا شگاه هیئ ا ضای  فر از  52ط فةا  م ف  

های مدارع ا  ا ی رم، صمویت    ها ه هد   نی این م ف  مجازی موضو ات ط کایکرن سازمان

ن  ایمن م فم  کمایی    گیمر  طت طی  ررای ممی  ط را مشایک  ا ضا موین ر ث ط تجزی، آ تین

ای  م فم  کمایی مم یران ررفم،    »توصیف کرن: گو ،  مجازی نی آغاز کای ه ف خون یا این

افزایمی  تبمان     ک، ر، مدظوی توسة،  هم اس گرطهی م هق  ط کامتً تخصصی مدارع ا  ا ی 

 « اس ان مدارع ا  ا ی نی را  فةاژی  رم یایتقای ط  یز ر، مدظوی   تجرر،

 هما  مصمارب،  چون  رونگیری نی این پژطه  ر، صویت ه فند  ط رضاطتی  یطش  نو ،
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نی پمژطه     گرفم  ا جار   سری افران مططع ط خاص آطیی اات ات از یک ینعوی ظر، مد

ط م قمق   رم، نسم  آیم    هما     ک، کفای  ط اشمباع نانه دیار ها تا یایی ت اطر می  نو ،کیفی  

  گذاشم   نی  دم همای رةم ی اات مات مهنمایزی نی اخهیمای طی  خواه      نییار  کم،  نو م،  

 رمونه  م فم  ه هة اطژیة  ء دوان  نو ، ا هخاب شو   ک، یز گیری نر  ش  افرانی ر،  نو ،

مصارب، ر، اشباع  26را ا هخاب  ان   هایهاً پژطهشگرراشد  ط ر ار  س، ایائ، نی م ف  ناشه،

  تةم ان  شمون ک، رما نرم  هم ای       نه  نی یک پژطه    مطاژةات  شان می   ظری یسی 

شم ه رما تویم، رم، زممان ط      ا تر   کطی خواه  ش   ر، اوی  12شو  گان ریشهر از  مصارب،

 ( Kvale 1996اس  ) نو ، ررای مصارب، کافی  22 ±25مدارع 

هما   آطیی نانه ترین ارزای ینع اصطی مدزژةساخهاییافه، ر،   ین، ةنی این پژطه  از مصارب

ر، نژی  ایدو، یامة، ط  نو ، از پراکد گی یغرافیایی راالیی   اسهفانه ش   نی پژطه  راضر

ی مهفاطت سماکن ط مشمغو  کمای     از افران نی شهر یکهر  ک، ر، این صویت  وینای رونررخ

 خبرگان مدمارع ا  ما ی کشموی رون م      ءها ر، صویت تطفدی را ک ا ی ک، یز مصارب،  رون  

 ش  موهوب ضبا ط سپس  ها ،مواژن  ا جار گرف 

یی رمین نط  رما مةیایهمای خماص پمژطه  کیفمی  از یطش پایما      ررای اانیدان از پایایی 

 مدمارع ا  ما ی  مهخصصمان  پایایی ر، این شیوه از یوی از م اسبة ررای  ک گذای اسهفانه ش  

نط مصارب، سپس  کد  نی پژطه  مشایک  هنوای پژطه  )ک گذای(  نی مقار خواسه، ش 

کم، رم،  دموان      موضمو ی  نیص  توافق نیطن   ش ا هخاب ط ک گذایی ر، صویت تصانفی 

  م اسب، ش  2یارطة را اسهفانه از   یطن ر، کای میشاخص پایایی ت طی  

(2) 

 
 2یارطة ش ه نی این پژطه  را اسهفانه از  های ا جار پایایی رین نط ک گذای ررای مصارب،

 اسم   نیصم   62ک، را  دای  ر، ایدو، این میزان از پایایی ریشهر از  نیص  اس  55 را ررارر

 شون  یی  میرارطی  ا هنان ک گذایی تأ
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پیشمیدة  شمواه  رما   ة تودیمک مقای م  ر، مدظوی تأمین یطایی رخ  کیفی پژطه   یمز از  

 م  ط ا  مجار نیط می    ا مد  را همم ممرتبا   مویون ط اانیدان از ایدو، مفاهیم ر، صویت  ظار

رم  ط ممرز پمژطه      تةریمف   ها نانهة نای   از مدارع مهة ن  شواه   توصیف غدی مجنو 

  ها ط  همایج ک گمذایی   ت طی  نانهط  نه از تودیک کدهر  ا ضارا اسهفا  هن دیناسهفانه ش   

کم، هنگمی تأییم      ؛یه  تأیی  ط اصتح رازگرنا  ه شم  شو  گان  پدج مصارب، ر، مصارب،

 ها نی  ظر گرفه، ش   ط  وات پیشدهانی آن ش   

 های تحقيق يافته

  رم، کمای گرفهم، شم      ها  فن ت طی  تم آم ه از مصارب، نس  های ر، طت طی  نانه ررای تجزی،

هاس   رة   ها( مویون نیطن نانه ت طی  ط ریان اژگوهای )تِم ط ت طی  تِم یطشی ررای تةیین

نر  مطاژة، ط نی مواینی رمرای ت مطا    ها ر، اط  نانهة ها نی مررط مصارب، موهوب کرنناز 

ط  های مررمو  رم، سمثا  ت قیمق مشمخص      ریشهر این کای چد  رای تورای ش   رة  از آن تم

 شرح اس :  ینرهای اطژی،  ک  یارصاهای اطژی، اسهخراج ش   یط    ک 

 ها کدهای اولیه از مصاحبه یاحصا ةنمون. 1جدول 

 ها قول ای از نقل نمونه منبع کد
تعداد 

 مراجع
 های اولیه کد

IH9 

از نطسهان کنک  ای نا شجویان نی گرطه اگر نی موین کهاب ی ی  یا مقاژ،
 ینکهرکدد   مثتً خون من ر، یوی از نا شجویان  ک مینطسهان کن  رخواهد 

   ا مشغو  پژطه ک،  ییساژة نکهر ررایموضو ی نانر 

6 
مةرفی مدارع  طنی ر، 

 نا شجویان

IH6 

چیزی  ک،   ربتً ک یا   االن هن، ر، ن با  یک ا جنن صدفی ررای مدارع ا  ا ی

م طاین ر ن  انایی وییر رگش ه یا رهه مدارع ا  ا ی مییشهة طاین ا  ه، ن  نی
گرطه  تخصصی اس     ک، ا هی هن، فهن  ش ه   نتً االن طضع فرق کرنه می

ن نی این موین خیطی خوب رونه اس  ط  نطورن آ

5 

پی ررنن افران ر، 

تخصصی رونن مدارع 
 ا  ا ی

IH15 

 یطز رة  م یر مدارع ا  ا ی  پتسوو ناشهمرانرة  رایةنی ای من نی گرطه ایائ،
ین اشرک   ف  پای  را من تنا  گرف  ط از من نیخواس  کرن مشار، 

ها ا جار نهم  من یفهم ط چد  نطس  پی ا کرنر   ایائ، یا ررای شرک  آن

 شور خوب هم رونه اس   ارازخوی رونه ط خ ا ی

22 
شداخه، ش ن فرن نی 

 گرطه
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 انیمحفلی دانش مدیریت منابع انس ةتوسعهای اصلی و فرعی  . تم2جدول 

 فراطا ی تم فر ی تم اصطی م وی
 

 نا شی

 9 آشدایی را مفاهیم  وین مدارع ا  ا ی
 7 مدارع ا  ا ی ةک  نانن ر، افران نی روز 

 فممممرنی

 6 مةرفی مدارع  طنی مرتبا را مدارع ا  ا ی
 26 گیری  و ی نا شگاه مجازی شو 

 1 ایجان را ک اات اتی نی زمیدة مدارع ا  ا ی
 22 اموان راز گری نا   مدارع ا  ا ی

  گرشی

 3 یاری مدارع ا  ا ی کنک ر، مشرط ی 
 5 ای رین ا ضا گیری فرهدگ ررف، شو 

 5 تغییر  وع رید  ط  گاه ر، یشهة مدارع ا  ا ی
 9 ینی روزه مدارع ا  ا  یایهنا  ی کنک  ر، ا جار م ئوژ

 ا گیزشی

 29 رس ررا گیخهگی
 3 های مخهطف مدارع ا  ا ی ط مةرفی مهخصصان نی روزهپرز   

 25 اموان ن وت ط افزطنن افران موین  ظر
 7 تةام   طنی را نطسهان

 5 شداسایی فرن نی شبوة ایتبااات
 5 ا  ا ی شداسایی افران کطی ی ط م ویی نی زمیدة مدارع 

 مهایتی

 1 ا یهای  و نی زمیدة مدارع ا   نسهیاری ر، ای ه
 22 ایجان نیی ة نا شی نی یاسهای رهبون مهایت افران نی روزة مدارع ا  ا ی

 29 م وی نی روزة مدارع ا  ا ی یطیورن  ن 
 7 گرایی فضا ط یطیورن تجرر،

 3 ای ا ضا توسةة ررف،
 22 ایجان یانگیری م هنر نی افران

 سممازممما می

توسةة 
م فطی 

نا   ررای 
م یران 

 ارع ا  ا یمد

 5 پی ا کرنن  قا  روت ط ضةف م یران
 5 ایجان شبوة تةامطی میان م یران

 21 یفع م ائ  کایی م یران ر، طاسطة رضوی نی م ف  کایی
 22 های غیریسنی ررای م یران مدارع ا  ا ی ژزطر اسهفانه از آموزش

 22 ها کنک ر، یذب اسهة ان

کایکرنهای 
مدارع ا  ا ی 

طی نی م ف
 سازمان

 5 فضای تةامطی پرس  ط پاس 
 6 های م فطی اموان رازخوی گرفهن نی آموزش

 26 طاینان ر، روزة م یری  مدارع ا  ا ی کایایی م اف  کایی ررای تازه
 21 اموان ا هخاب مطاژ  موین  تر، توسا خون شخص

 21 تبانالت نا شی ط  طنی
 26 نی نی روزة مدارع ا  ا یهای غیریس اسهقبا  از آموزش
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های فر ی یا شداسایی کرن م     رد ی ک های اطژی، تم رة  پژطهشگران را نسه،ة نی مررط

همایی یا کم، م هموای     هما  کم    ها ط تفاطت پژطهشگران  پس از مرطی موری ط تةیین شباه 

تمر رون م     یها یا را ک  مشهرکی ک، از ک های اطژی، ا هزا م  مشهرک ناشهد  نی هم انغار ط آن

ک  فر ی از ک های اطژی، اسهخراج ش   سپس پژطهشگران رما   99گذایی کرن    نی آخر   ار

هما یا نی شم  نسمه، یما تمم اصمطی        همای فر می آن   های رین تم ط ررگش   رازریدی ط یف 

ش ه  یز نی نط م وی فرنی ط سازما ی  های اصطی اسهخراج رد ی کرن   ط نی  های  تم ابق،

 ( 1ی ط  ررای گرف  )

 حث و نتيجهب

  ط مزایایی هن مون   سازما ی نای  ق  مهنی نی ایجان نا  شک م اف  کایی مجازی  ری

ط سمر      گه ایی نا م  ضمندی  ت مهی  ایتباامات    ت هی  یانگیری سازما ی  رفظ ط  

رما هم ف   راضمر  پمژطه      دم کد یا ررای سازمان فراهم میرخشی ن ر، هنوایی رین ا ضا 

نا   م یری  مدارع ا  ا ی ا جمار  توسةة نی  مجازی م اف  کایی ق   چگو گیشداسایی 

های اصمطی  یمز    ش   تم مدجر تم فر ی 52تم اصطی ط  6 هایج پژطه  ر، شداسایی گرف   

م فطمی مدمارع    ةتوسمة ا گیزشی( ط سازما ی )  نی نط م وی فرنی ) گرشی  نا شی  مهایتی

کم، نی     ردم ی شم    ( نسه،م فطی ررای سازمان ا  ا ی ررای م یران ط کایکرن مدارع ا  ا ی

 شون  می نانهر، صویت ی اگا ، توضیح یک انام، هر 

 محور فردی

م اف  کایی نا   اس  ط چدین سماخهایهای رم، نژیم   ام  مو      اطژیة خرطیی  :دانشی

شو    نی م اف  کایی افران نا م  ط   های م یری   رر نی  ظر گرفه، می رونن یوی از یطوه

ط  2نهدم   یا مگ   گذای   ط سطح نا   خون یا افزای  می های خون یا ر، اشهراک می مهایت

هممای فر ممی  تممم  نا دمم  اصممطی م افمم  کممایی مممینغ غممة ( افمزای  نا مم  یا  1222) طی

نانن رم، افمران نی     آشدایی را مفاهیم  وین مدارع ا  ا ی  ک آم ه نی این رخ  شام   نس  ر،

                                                                                                                   
1. Yang 
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گیمری  مو ی نا شمگاه     مدارع ا  ا ی  مةرفی مدارع  طنی مرتبا را مدارع ا  ا ی  شو  ةروز

ط    مدارع ا  ا ی  اموان راز گری نا   مدارع ا  ما ی  ةزمیدمجازی  ایجان را ک اات اتی نی 

نهم  م فم     همای پمژطه   شمان ممی     یافه،  اس ار ا   یاز ا ضا ررای اات ات ریشهر 

ایائ، اطژی، ه هة فةا  ط  یهایی ک، ا ضا ا  ا ی توا  ه، اس  را ر ثمدارع  ای ررف، م یران

ها یا را مفاهیم  آنط یطز  ها ا ضا یا ر،   این ایائ،مدهق  کد یا خطق یا ر، ا ضا نا    نهد  می

هما یا   ررای ا ضا ه هد  کم، آن  یهای این مفاهیم ک ها ط سر    کد  ط طاوگان ی ی  آشدا می

 شم ه  گذاشمه،  اشهراک ش ه ط ر، کد   نی  های  نا   خطق میترغی  و طی ر، نا  هن ط ی  

ما   ط افمران همر طرم  تنایم  ناشمه، راشمد         ر، صویت را ک اات اتی نی م ف  راری می

 یانآطیی شون  نا   ییوع کدد  طر ان توا د   می

 ها رمرای  سا   گیر   ک، ا ضا موضو اتی شو  میزمیدة م اف  کایی اغط  نی  :نگرشی

پایمة  اگرچ، م اف  کایی رر  رر آن اس  ک،( 122نیموت ) ا    مک پیشرف  آن تتش کرنه

ها ط  های ی ی   رای  رر ر  مشوتت یطزمره  ارزای  نی  ن   گیر   مدافع مشهرک شو  می

  تخصصی خون مهنرکز    رم، ایمن ترتیم    یشهة مررو  ر،  یها ط پیشرف   های کایی  بای 

  م اف  کایی رما تأکیم  رمر     دافزای خون میا ضای ای  ز  گی ررف،رر ایزش م اف  کایی 

ی هوی  فرنی  یز تغییر کدم  ط افمران   یها شو   ای فراید  نا  هن ر، یای نا   موی  می

خصوصیات یمک ررفم، شمام  طیطن     ( Omidvar & Kislov 2014) اشخاص نیگری شو  

ضموارا  نم   کم های     یسنی ر، آن یشمه، ط ت صمیتت یسمنی  اسمهقت  نی شمرایا ط     

همای خماص    مهنایز نا   ط مهایتمجنو ة ط ا  صای یطی یک   اختری  تةه  ر، اه اف

توا م  رمرای م افظم  از     کمای آکانمیمک ممی    زرمان م افظم،   هن دین  (Evetts 2002اس  )

ای رم ین   م ئوژی  ررف،  یز  (Bureau & Suquet 2009) مشرط ی  یک یشه، اسهفانه شون

 طخمون اسمهفانه     تجررمة ها ط  یطن ر، رههرین   و از مهایت کایکدان ا هظای میمةداس  ک، از 

 وع نیگری از م ئوژی   یز طیمون ناین کم، شمام     کدد   ای یا ی ای   های ررف، اسها  این

ط چمون نی ربمات ط   گذاین  میارر رر یامة،  کدد  ط ها اتخان می ای تصنیناتی اس  ک، ررف،

 شمون  یان می« م ئوژی  ایهنا ی»هیم اس  از آن ت    دوان پیشرف  ط پای ایی یامة، س
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(Gilligan 1982)  آمم ه   نسم   های فر ی رم،  شون  تم   مشاه ه می 1گو ، ک، نی ی ط   هنان

ای رین ا ضما  تغییمر    گیری فرهدگ ررف، یاری مدارع ا  ا ی  شو  کنک ر، مشرط ی  شام  

م مئوژی  ایهنما ی    نانن ط کنک ر، ا جار م یری  مدارع ا  ا ییشهة  وع رید  ط  گاه ر، 

  اس مدارع ا  ا ی روزة نی 

ای مدمارع ا  ما ی    ها ط مصارب، را خبرگان م فم  کمایی مم یران ررفم،     اسا  یافه، رر

م یری  مدمارع  یشهة م یری  مدارع ا  ا ی تغییر نه   یشهة توا  ه، نی  ط  گرش  ار یا ر، 

ط خمون یا نی  رز م   سری ر، رازای کای این یشمه،   کد  ک، ا  ا ی هر م یریهی یا مجذطب می

ای ط مهد سمی   مدمارع ا  ما ی غیرررفم،   یشهة زیرا  گرش اکثر م یران ر،   ریازمای این شغ  

پیشین ر، این  وه، اشایه  ش ه اسم  کم، م افم  کمایی      های از پژطه  یک اس   نی هیچ

رشو    م اف  تغییر ا ث این ای ش ن نی یک یشه، یا تقوی  کدد  یا خون ر  توا د  ررف، می

یک ررف، را شوی ط اشهیاق ط ر، صویت اخهیایی تشوی  مهخصصان کایی ر، نژی  ایدو، از 

ای رممونن آن یشممه، یا رمم،  نممای  رگذای مم  یمما   توا دمم  فاکهویهممای ررفمم، شممو   مممی مممی

رما  مهخصصمان  شمون کم،    نی آن یشه، ایجان کدد   نی طارع م ف  یایی می یا گرایی ای ررف،

 یا ت قق رخشد  تغییر م ئوژی  ایهنا ی خون این پرناخهن ر، 

ط سمرگرمی یا رما همم فمراهم       طار هگی  تةطمق  رم یت  ا هبمای    آ تینم اف  : انگیزشی

 ا ضما  یتوا   ایزش رار  تمویهی رمرا   می آ تیناین تةام   ( Macaulay et al 2007) کدد  می

 ( Agrawal et al 2008)ط  موآطیی    ا م  شام  رنایم   افمزای  فمرطش  رهبمون ن     ریافرید ؛

رس ررا گیخهگمی  امومان ن موت ط افمزطنن     رخ  شام   آم ه نی این نس  های فر ی ر، تم

همای مخهطمف    نی رموزه مهخصصان مةرفی پرز   ط افران موین  ظر  تةام   طنی را نطسهان  

زمیدمة  م مویی نی   شداسایی افران کطیم ی ط ط   ایتباااتشبوة مدارع ا  ا ی  شداسایی فرن نی 

گمرطه   یم ف  ر، ا ضما  گان رر این راطی رون   ک، شو   مصارب،هنة تقریباً   اس  مدارع ا  ا ی

های خون یا ر،  نای  رگذای م  ط شمداخه، شمو    ایمن       این فرص  یا نانه اس  تا شای هگی

زه ط از ای مدارع ا  ما ی را مث رماال یفمهن ا گیم      ررف،ة شداسایی ط ک   ا هبای از سوی یامة

شون  م اف  کمایی رم،    ای ررای مشایک  هر چ، ریشهر نی م ف  می ا گیزهموضوع ارفی این 
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ا م   رمرطز    یمذب  یرطهمای رری مه،     روی یها کدد  از ارزای نژی  فضای یانگیری ک، ایجان می

از امرف شمخص یما سمازما ی       های فرن نی گرطه ر، پیشدهان پ هی رماالتر  ها ط مهایت توا ایی

 شون ط رهبون ا هبای فرن یا نی پی ناین  میمدجر   نیگر

همای سمدهی     ظریم، م وی یانگیری اس    ای از نی گاه  ن  م اف  کایی یطوه :مهارتی

کرن     ن  ی ا می رصة های یانگیری یا از ید فرایانگیری رر مبدای نی گاهی ساخهایگرا 

شم   ت طیم  الط ط ط گمر ط     یکدد ه ایجان م ط نی  هیج،  و ی شواف میان یانگیر  ه ط  ن 

الط ط نه  ی ایی میان نا م  ط  نم   انیسم  اسم        های اطی  شان می هن دین پژطه 

ط  ن  ط گر نی رة   ظری ط اطی نی رة  تجرری ر، این  هیج، یسی    ک، فراید های نا  هن 

هممای فر ممی  تممم ( Lave & wenger 1991; Orr 1996)کممرنن از یومم یگر یمم ا  ی ممهد  

نیی ة مدارع ا  ا ی  ایجان زمیدة های  و نی  نسهیاری ر، ای هآم ه نی این رخ  شام   نس  ر،

رموزة  م موی نی   مدارع ا  ا ی  یطیومرن  نم   روزة رهبون مهایت افران نی یه  نا شی نی 

ایجان یمانگیری م مهنر    ط  ای ا ضا ررف،توسةة گرایی   مدارع ا  ا ی  فضا ط یطیورن تجرر،

ای م یران مدمارع ا  ما ی    های پژطه  راکی از آن اس  ک، م ف  ررف، یافه،نی ا ضاس   

نی ن مدارع ا  ا ی یا نی م ف  ینع کرنه اس   ا ضا را روزة ای نی  های افران ررف، تجرر،

گیر    مدظوی از یانگیری م هنر ایمن   کدد  ط ای ه می ها از آن اسهفانه می شدی ن این تجرر،ط 

رم، نژیم  ایدوم، از افمران       گیر م   م افم  کمایی    ه، یمان ممی  اس  ک، افران ر، صویت پیوس

ایجمان  تجررم،   کمم  یرمرای ا ضما  یا ایمن فرصم      ا   مهخصص نی یک روزه تشوی  ش ه

 ای توسة، یارد   ط ر، اوی ررف،  های خون یا رهبون نهد  تا یان رگیر    مهایت کدد  می

 محور سازماني

    ا ای از نا شگری ط نا  هن نی  ن  ی یطوهم اف  کای: برای مدیران دانش محفلیتوسعة 

آموز م    ط ممی  گذای م   نی میان میافران نی م اف  کایی تجرریات نا شی خون یا را یو یگر 

چگو ، م ائ  مشار، یا ر  کدد   از سوی نیگر تجرریات مررو  ر، رههرین ارم امات میمان   

 Wenger) ط ارهومایات راشم    هما  توا   مدشأ ر یایی از  وآطیی شون ک، می ا ضا ت هیم می

 هیجمة  نی توا م    ط  یمز گمرفهن مشماطیه ممی      مشوتت ر  یاه  ی ی ک   نا     (2000
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ط  (Renta & Ng 2011; Aljuwaiber 2016) راشم   مشایک  مهقارم  نی یمک م فم  کمایی    

شبوة پی ا کرنن  قا  روت ط ضةف م یران  ایجان آم ه نی این رخ  شام   نس  های ر، تم

رضموی نی م فم  کمایی  ژمزطر     طاسمطة  میان م یران  یفع م ائ  کایی م یران ر،  تةامطی

ط کنک ر، مم یران نی یمذب     های غیریسنی ررای م یران مدارع ا  ا ی اسهفانه از آموزش

نهم  م افم  کمایی موما ی اممن رمرای         هایج مصارب، را خبرگان  شان ممی   س ها اسهة ان

  تمر   ر، نژی    اشهن طر  کافی یا اغط  یش  سازمانریشهر م یران ا    ا یانگیری م یران

 کمایی یسنی  های ط آموزش پرس از نس  نانن طیه، ط ا هبای  کنهر خون یا نی مةرض 

ط از آخمرین  کددم   یطز  رم، یا خون    ای   نی  هیج، ر یایی از م یران فرص   نهد  ررای می

ط نی هما شداسمایی    ن ضةفکد  ای   م ف  کنک میی خون آگاه شو  تخصصیشهة تغییرات 

شمو  گان   ایمن اسم  کم، ریشمهر مصمارب،      نی ایمن زمیدم،  مثاژی یه  یفع آن تتش شون  

ای مدارع ا  ا ی خون یا  شان نان این رمون   م یران ررف،گفهد  آ  ، خیطی زطن نی م ف   می

   بون  وری مررو  ر، کای یا رط  رقک، اکثر م یران مدارع ا  ا ی روا ین 

کم، مم یران رما    اسم   ک، م ف  ر، م یران مدارع ا  ا ی کرنه اسم  ایمن   کنک نیگری 

ط از خمون م فم     ا م   های تخصصی ر، مشوتت سازما ی خون پمی رمرنه   شرک  نی ر ث

یفمع   رم، توا دم    کم، ممی   ؛ افمرانی ا   هایی یا ررای یذب نی سازمان شداسایی کرنه اسهة ان

 کنک کدد  ها  مشوتت سازما ی آن

 اسم   این نا   ت هیم اهنی  نالی  از: برای سازمان ع انسانی محفلیمنابکارکردهای 

 توسةة ط یش  خ مات  ایائة رهبون  نطورن  رهبون ها  کاه  هزید، موی  نا   اشهراک ک،

 ا واع ر، نسهرسی ط یافهن ةهزید کاه   های  نی ط  خ مات تأخیر نی زمان کاه  ای  ررف،

مثارمة  م افم  کمایی رم،      (Alavi & Leidner 2001; Hau 2013) شمون  ممی  نا م   ایزشند 

طاین  یطارا مرریگری رین کایکدان ر ینی ط یاافهمانه ط کایکدمان تمازه   توسةة ای ررای  طسیط،

ر، کایکدمان ی یم  کنمک    طضةی  کدد  ک، این  ( اسه ال  می1222اس   ژ ر ط ایویس  )

هما     ک، کای ط شغ  آنکد   ق  خون یا نی راف  طسیع سازمان نیک کدد  ط مهوی، شو  می

را مث  موضموع  گمذاین  رم یهی اسم  ایمن      های سازما ی تأریر می چگو ، رر افران ط پرطس،
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 م فم   یک نی ایهنا ی مشایک ( 2335) ط گر راطی ر، شون  های آموزش می کاه  هزید،

همایی رمرای تنمرین     یانگیری غیریسنی فرصم    اس  غیریسنی یانگیری های ه  یا از یوی

  همای یسمنی م  طن م     کم، نی آمموزش   کد  ص ار  ط تةام  فراگیر فراهم می طفانایی ط

مهم ررای سازمان اس  ک، کایکدان ر، اوی م طار نا م   طسیطة های غیریسنی یک  آموزش

خ مات رما  ایائة ط   های ی ی  تودوژوویاتخاذ هایشان یا ررای ا طباق را تغییرات   ط مهایت

یطز کددم   از نیم گاه کایکدمان یمانگیری      یج سمازمان رم،  کیفی  راال ر، مشهریان ناخ  ط خا

نای م    یاز ک، ر، ارهوایات شخصی   های ر طن مرز امرطز غیریسنی ررای موفقی  نی ررف،

آمم ه   نسم   های ر، تم  (Briscoe et al 2006اس  )ریاتی     ا های یسنی ط فراتر از آموزش

همای   رازخوی گمرفهن نی آمموزش   فضای تةامطی پرس  ط پاس   امواننی این رخ  شام  

م یری  مدارع ا  ا ی  اموان ا هخاب روزة ن ر، اطاین م فطی  کایایی م اف  کایی ررای تازه

همای   ط اسمهقبا  از آمموزش    مطاژ  موین  تر، توسا شخص  تبمانالت نا شمی ط  طنمی   

 فطی های م نه  آموزش های پژطه   شان می یافه،  اس مدارع ا  ا ی روزة غیریسنی نی 

ها نی ایمن رموزه راشم       تر از سایر آموزش ارررخ  توا   میم یری  مدارع ا  ا ی یشهة نی 

افمران یغبم  ریشمهری     اس های غیریسنی  آموزش ءهای م فطی یز ر، نژی  ایدو، آموزش

م یری  زمان نی ایازة ر، نژی  ایزان رونن ط   ها آموزش  گو ، ررای شرک  کرنن نای    این

  خرطیی رههری رمرای افمران ناشمه، راشم   از ارفمی ر میایی از مشموتت ط        توا  آن  می

نهم     طضوح خون یا نی ایمن م افم   شمان ممی     های افران ط رهی گاهی خبرگان ر،   ا  ه،

  تةمامتت  کدم   ر  ایائ، می ط ررای آن یاه نه   شان میم ف   قا  روت ط ضةف افران یا 

  ط ای ه ر هد   هن دین  رگیر      یوابکدد   سثا  نه نطسوی، نی م ف  ر، افران ایازه می

شمو   نییمایی از کم هایی     طاین این یشه، می  توا   ررای ک ا ی ک، تازه گو ، م اف  می این

 موضوع ط ر ث ی ی ی ررای نا  هن راش  یک رة ها راش  ک، هر 

 پيشنهاد

 :کدد  یمپیشدهان های آتی   هایج این پژطه   م ققان یه  پژطه  سو را هم
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   ای مدمارع ا  ما ی از افمزای   ضموی  یطز رم، یطز       ررفم، م یران م بوری  م ف

ا ضای ی ی  آن مشخص اس   ررای گرفهن رازخوی ط مشمایک  همر چم، ریشمهر     

 رة  از هر ایائ، توسا یک یرات  ظرسدجی شون  اس  رههر  ا ضا

   چم، رههمر    جان هرررای ای مدارع ا  ا ی ای ررف، م ف  م یران ةاطژی ةه هرههر اس

   دناشه، راشهای رضویی  نی ایها ط متراترس تةطق ط نطسهی رین ا ضا 

  کم، رمی  از    اسم   2ار آی اچ مدارع ا  ا ی م فم  ا   ةروزنی  رزیگ یوی از م اف

های ایمن   نی پژطهشی رر ام، رههر اس کشوی ناین   265 ضو نی ری  از  222 155

 ای مدارع ا  ا ی مقای ، شون  ررف،م ف  را یط   ط یطیورن م ف  م یران 

 هما ط   شداسمایی اطژویم    رم، مدظموی   های خاص م اف  کایی مجمازی  اسا  تگ رر

 پرناخه، شون ر، ت طی  مضنو ی مطاژ   م ف نا شی های   یاز

   آیم     پمی  همای م فطمی منومن اسم  مبارمث غیرممرتبا        از آ جا کم، نی ر مث

 یاهوایهایی یه  مقارط، را آن ایائ، شون 
 

                                                                                                                   
1. Society for Human Resource Management 
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 نابعم

همای    ق  ط کایکرن شمبو، »(  2931) ااهریان ؛ مریمرخهیایی آمد، ؛ صیری رهایه رخشی  رهایه؛

  «نای رمرای ممانیان ط کونکما    ایهنما ی کفم، ممار  شمبو،     ةشبو :موینی ةمطاژةایهنا ی )

 م  97ص صم   1  ش 1    پژطهشگاه  طور ا  ا ی ط مطاژةمات فرهدگمی   ز ان ة ام پژطه 

53  

     صتهران  سازمان ة ظری(  2931اهناسبی  یضا )

  «ایهنا ی نی آموزش مجازی کایکدمان  ةشبومرطیی رر کایررن »(  2931یزنا ی کاشا ی  زهرا )

ا  ا ی  تهمران  ا جنمن  طنمی آموزشمی ط     ة سرمایة سومین کدفرا س مطی آموزش ط توسة
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