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 نیو فرهنگ سازما یدانش، منابع انسان تیریمدبررسی رابطه بین 

 

 

 مهتاب خیری

 کارشناس ارشد مدیریت اطالعات دانشگاه اصفهان

 

  چکیده

    

با توجه به رشد سریع تغییرات و افزایش رقابت، مدیریت صحیح دانش در سازمان ها از اهمیت باالیی برخوردار است.      

ز طرفی دانش تا حدودی زیادی ای به عنوان یک جزء حیاتی برای سازمان ها شناخته شده است. ا دانش، به طور فزاینده

مبتنی بر افراد و ویژگی های گروهی افراد در شکل فرهنگ سازمانی است و ممکن است به عنوان یک عامل مهم نقش 

از دانش به صورت کارآمد در جهت دستیابی  بنابراین برای اینکه بتوان کلیدی را در رد یا پذبرش مدیریت دانش ایفا کند.

و اشاعه دانش را به وجود آورد تا در هر زمان و مکانی دسترسی ش  ، پردازسریع به اهداف بهره برد، باید نظام تهیه، ذخیره

بهره حداکثر  ،یمنبع انسان یعنی دیعامل تول نیتر یاتیکه از ح ابندی یتوسعه م یجوامع به دانش مورد نیاز فراهم شود.

آنهاست و سازمان  یو فرهنگ محور یانسان مدار ،یسازمان ها، دانش محور تیتوان  گفت رمز موفق ی. مدنیرا نما یردارب

افراد فراهم  یمطلوب کار را برا طیهستند که شرا زانندهیمناسب و برانگ یازمانبا فرهنگ س یو سرآمد، سازمان ها ایپو یها

مقاله،  نیدر ااست.  یو فرهنگ سازمان یدانش، منابع انسان تیریمد نیرابطه ب یبررس. هدف از این پژوهش کنند یم

 یازماندانش و فرهنگ س تیریسطوح مختلف مد حیبه تشر و یفرهنگ سازمان و یاندانش، منابع انس تیریاز مد یفیتعار

دانش  تیریمد ی نهیبه یازس ادهیجهت پ ییراهکارها و دانش تیریدر مد یمنابع انسان یمدل بهره ور تینها دررداخته پ

  .گردد یم هائار
 

 

 یفرهنگ سازمان ،یدانش، منابع انسان تیریمد سازمان، کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه   .1

 سمت به مؤثر رطو به باید وزیمرا یها سازمان ،جهانی یهادقتصادر ا قابتیر مزیت حفظو  کسب رمنظو به امروزه

  از   دهستفاا با دعملکر یشافزا به ستیابید رمنظوبه   مانیزسا نشدا سازی بهینه نشدا مدیریتد. کنن نشحرکتدا منابع

است. هدف از فعالیت های دانش در سازمان، اطمینان از رشد و تداوم فعالیت ها در جهت حفظ دانش  وتمتفا یهاروش 

مداوم دانش مربوطه،  ترکیب در جهت هم افزایی، کسبحیاتی تمام سطوح به کارگیری دانش موجود در تمام چرخه ها، 

 توسعه دانش جدید از طریق یادگیری مداوم که به وسیله تجارب درونی و دانش بیرونی ایجاد می شود است.

در الگوی سنتی، سازمان ها و افراد اغلب تمایلی به انتقال و تبادل دانشی که از آن برخوردارند، ندارند زیرا به جای 

نی نگاه کنند به دانش به منزله منبع قدرت برای منافع شخصی و ارتقای درجه خود دانش به عنوان منبع سازما اینکه به
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می نگرند. اغلب مدیران دانش را به عنوان منبع قدرت، اهرم نفوذ و ضامن استمرار شغل خود می پندارند و تمایلی ندارند 

کارکنانش حمایت می کنند، بیشتر می نش میان ان را با دیگران تسهیم کنند. سازمانی که از تسهیم اطالعات و خلق دآ

دانش، تواند فرایندهای موثر و کارآمدی را تعریف کند و عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشد. در سازمانی با فرهنگ تبادل 

دی افراد ایده ها و پیشنهادهای خود را با دیگران تبادل می کنند، زیرا به جای اینکه مجبور به این کار باشند آن را فراین

طبیعی می دانند. بنابراین باید در بین اعضای سازمان این انگیزه را به وجود آورد که ترس از دست دادن موقعیت خود به 

 تبادل دانش در سازمان بپردازند.

 مفهومی که ستا هگیرنددیا نمازسا ،نشدا مدیریت یگرد مهم یرساخت. زاست نشد کهنه مستعد شندا که نجااز آ

 مستمر یگیردیا. ستا مستمر یگیردیا سیستم حیاطر ممستلز مانیزسا سطحو در  شد متولد نشدا تمدیری با که ستا

و  رساختا ،فرهنگ ژی،کولوا جهتو  تحقق ایبرو  دشو نمی خلق نشدا ی،گیردیا ونبد ایرز ،ستا نشدا مدیریت ورتضر

 .ستا میالزا دهبررا

 ،نددار زنیاآن  به که ادیفرا ایبردادن آن  ارقر سستردر د یا تطالعاا دلتبا با طتباار اریبرقر تنها نشدا لنتقاا

  منتقل رطووثرم به قتیو ها قابلیت و تطالعا. ادشو می شاملآن را  بجذ همو  نشدا شاعةا هم نشدا لنتقاا بلکه نیست

دارد و  دییارزش زا دیفر نشدا لنتقا. اکند دهستفاا رآکاو  مؤثر رطو به تا کنددرك  خوبی بهآن را  ه،گیرند که شوند می

و سازمان کمک زیادی می کند. از طرفی پیاده سازی  دفر یگیردیا به تطالعاا شبکةو  سمیرغیرو  خصوصی یها  زشموآ

مدیریت دانش مستلزم آن است تا عوامل سازمانی همچون ساختار، فرهنگ)فرهنگ تبادل و یادگیری مستمر( فناوری، 

 ای خاصی برخوردار باشند.منابع انسانی به هم مرتبط و از ویژگی ه

مدیریت دانش، راهبرد آگاهانه ای برای در دسترس قرار دادن دانش صحیح برای افراد صحیح در زمان صحیح، به 

منظور کمک به افراد، برای انجام وظایف خویش و بهبود عملکرد سازمانی است. در واقع هدف آن دستیابی به دانش 

است تا از این طریق به توسعه خدمات اثربخش و ایجاد نوآوری ها و در نهایت ایجاد سازمانی ذخیره شده در درون سازمان 

 و حفظ مزیت رقابتی و شایستگی سازمان منجر شود.

به طور کلی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها، فرهنگ سازمانی است. می توان گفت 

دانش است و نقش مهمی در شکست یا موفقیت راهبردهای سازمانی بازی می کند. که فرهنگ سازمانی زیر بنای مدیریت 

دانش به خوبی بیان شده همچنین نقش حمایت کننده فرهنگ سازمانی از تسهیم دانش نیز توسط متخصصان مدیریت 

یاز برای پیشبرد است به طوری که آنها معتقدند که فرهنگ سازمانی محیط مناسبی برای ترویج مهارت ها و دانش مورد ن

 فرآیندهای مدیریت دانش ایجاد می نماید.

مدیریت دانش نیز بدون وجود یک فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی بر اعتماد نمی تواند به گونه ای موفق به کار 

ه گرفته شود. اگر فرهنگی، توزیع و تسهیم دانش را تشویق نکند، مدیریت دانش با چالش روبرو خواهد شد. با توجه ب

اهمیت فرهنگ سازمانی در فرآیندهای مدیریت دانش و اینکه تحقیقات معدودی در این مورد صورت گرفته است، این 

 تحقیق در پی بررسی رابطه بین مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی است.
 

 مفاهیم  .2

 سازمان. 2-1

 یم تیفعال نیمع یدر جهت تحقق اهداف گریکدیل با ه در تعاماست ک وستهیبه هم پ یاز اجزا یسازمان، مجموعه ا

 شده است؛  لیاست از:  هر سازمان از چند خرده نظام تشک رتعباسازمان  یژگیکنند. و
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  هستند؛   طیو با مح گریکدیخرده نظام ها، به صورت باز عمل نموده، در تعامل با 

  کنند؛   یرا دنبال م ینیاهداف مشترك مع ایخرده نظام ها هدف 

 ند؛یعمل نما اهنگهمسطح باشند و  کیدر  دیازمان باس کی یاام  هنظ خرده  

 نوع خرده  کی یریبه کارگ یبرا گریاست. به عبارت د رگید یاوجه مشترك خرده نظام ه یخرده نظام فرهنگ سازمان

  رد؛یمد نظر قرارگ یسطح بلوغ فرهنگ سازمان دیسازمان با کینظام در 

 دانش،  تیریدم ،یمال تیریمد ،یانسان یروین تیریمد دمانن یرگید یاخرده نظام ه خود از ت،یریدنظام م خرده

 شده است. لیو... تشک یادار یفضاها تیریدم

. به نظر محقق، میکن یبرخورد م  یانمنابع انس تیریو مد یبه اصطالحات منابع انسان ت،یریکتب مدامروزه در اکثر

 رونیبلکه در ب ستند،یا  نها در درون سازمان هازمان س یانچون منابع انس ستندین یمناسب اصطالحات زبور،مطالحات اص

 تیریمد ازمانمانند س یسازمان طیو مح یبرون سازمان رانیتوسط مد ،یانسانمنابع  تیریدم نیابراسازمان قرار دارند. بن

بازار کار  گر،یو به عبارت د رانیکننده مد تیترب یو موسسات و دانشگاه ها یجمهور استیر یانسان یروین هیتوسعه و سرما

 هیرماس تیریمد ای یانسان یروین تیریود، مدش یبه آنچه در درون اعمال م یستی. و باردیگ یصورت م یانانس یروین

 یسازمان هیسرما نیو  ارزشمند تر نیردر سازمان، از آن به عنوان برت یانسان یروین تیبه اهم تیبا عناگفته شود.  یانانس

 تیدارد، اهم شهیفکر و اند یریو به کارگ یو نوآور تیکه توان خالق یفیک یانسان یروین ،یاته اطالعدر جامع د.کنن یم ادی

از منبع  که ابندیتوانند توسعه  یم یاست، جوامع یو برتر زیعامل تما شهیاند که تفکر و ییافض نیچنکرده است. در  دایپ

 .[8]درا کنن یشود، حداکثر بهره بردار یمحسوب م دیتول لعام نیتر یاتیاست و ح دهیکه منشاء فکر و ا یانسان
 

 . مدیریت دانش2-2

مدیریت دانش را یک استراتژی که باید در سازمان ایجاد تا اطمینان حاصل گردد که دانش به افرد مناسب در زمان 

رد استفاده می کنند، تعریف کرده مناسب ارائه می شود و افراد از آن دانش را تسهیم کرده و از اطالعات برای اصالح عملک

 .[9]اند

دانش،  یگذارکدردن دانش، ک یدرون ،یریادگی  هنیواسطه آن سازمانها در زم به کهاست ی مدیریت دانش، فرایند

محتوا، مهارت، فرهنگ، ت: ن  اسرکر چهار ب یمبتن مدیریت  دانش یا یدانش، مهارته قالردن دانش و توزیع و انتک یرونیب

 .[1]یسازمان ده

 هیمطرح است. ارا کیارزشمند و استراتژ یوان  منبعوده و به عنب یریگ میمبه تص هیال نیتر کیامروزه دانش، نزد

سخت است.  یرمنبع ارزشمند ام نیاز ا حیو استفاده صح تیریبدون مد یمناسب و اقتصاد تیفیمحصوالت و خدمات با ک

  .[9]است یدانش ضرور جادیا یبرا و وجود اطالعات عاتاطال یریگ شکل یراود داده بوج

 

 . سطوح مختلف مدیریت دانش2-3

 کرده اند:   نایب ریورت زدانش را به ص تیریسطوح مد ،یو صالح یاحمد

 دانش؛ ییشناسا 

 دانش؛ دیتول 

 مطرح است؛    نجایدر ا میاعتماد و فرهنگ تسه یفضا جادیاشاعه دانش که ا 
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 دانش؛  یساز کپارچهی 

 [.9]ب و کارانتقال دانش به کس  

است  یتیریموثر دانش، مد تیریدانش بپردازد. مد نند کسب، حفظ و کاربردما یصرفا به مراحل دیدانش نبا تیریمد 

دانش کسب دانش درست  تیریمد .ازد را فراهم س ینیآفر مناسب، امکان دانش یها ندیساختارها و فرا  یریارگک بهکه با 

 یبه اهداف سازمان یابیدست یبتوانند براکه آنان  یه اگون مکان مناسب است. بهو  حیمناسب در زمان صح ،افراد  یبرا

سازمان به منظور حل چالش  یو درون یرونیدانش ب قیدانش، تلف تیریدر مد یببرند هدف اصلرا از دانش  دهاستفا نیبهتر

 یرقابت تیمز یکسب و نگهدار یدانش در سازمان برا یریو به کارگ میتسه توسعه؛ یت و در پاس یو سازمان یطیمح یها

 [.5]است

ت. کار اس نیدانش، حاصل تعامالت انسان ها در ح میهنش بر افراد و تعامالت آنها تمرکز دارد. خلق و تسدا تیریمد

ت افراد اس یالزم برا قیها و تشو ندیشامل فرا ارتباط نیافراد را به اطالعات مرتبط کند. ا دیدانش ابتدا با تیریرو مد نیاز ا

اطالعات  یشدن در منبع جهان میسه یراه دنبال آن، باعتماد و استفاده از اطالعات موجود، بلکه ب جادیا یراکه نه صرفا ب

 [.9]دباش یم

 

 . فرهنگ سازمانی2-4

مدیریت   مو صاحبنظران عل در دو دهه گذشته توسط دانشمندانکه  یسازمان به تمام تعاریف فرهنگ یبا نگاه          

الگوی رفتاری غالب، سیستمی یا نظام مند بودن آن، اند از:  عبارت شده انیشده، وجوه مشترك تمام تعاریف ب حمطر

مجموعه ای از ارزش ها و باورها و اعتقادات، مشترك بودن و مورد حمایت واقع شدن این هنجارها و ارزش ها توسط 

 .[01یگر می شود]اعضای سازمان، فرهنگ سازمانی موجب تمایز سازمان ها از یکد

فرهنگ )باورها و تصورات( توسط اعضای سازمان به اشتراك گذاشته می شود. ارزش های سازمان، اصول و مقررات   

نانوشته و روش اجرایی، منافع فرهنگی دانش را تشکیل می دهند. محتوای فرهنگ سازمان به عنوان منبع دانش می تواند 

پس در واقع فرهنگ سازمانی  [.2]دستگاه های رایانه ای سازمان تقویت می شود و توسط افراد، دستور کارها، روش کار

مجموعه ای از ارزش ها، باورها، درك و استنباط و شیوه های تفکر با اندیشیدن است که اعضای سازمان در آن وجوه 

ش داده می شود و نمایانگر مشترك دارند و آن همان چیزی است که به عنوان یک پدیده به اعضای تازه وارد سازمان آموز

 ن هنجارهای رفتاری کارکنان است.ام ارزشی سازمان و به عنوانظ

که  یسازند؛ راه یکه مردم در عمل از خود آشکار م یخواند و آن را در قالب رفتار یمفرهنگ سازمانی را نظامی زنده 

     فید، تعربا هتم تعامل دارن یبه طور واقعکه  ییها وهیکنند و ش یم اسو احس شندیاند یم یآن، به طور واقع هیبر پا

 [.7]کند یم

فرهنگ سازمانی مفهومی پویا است که در طول زمان دستخوش تغییر و تحول می گردد. اساسا فرهنگ سازمانی از سه 

 منبع سرچشمه می گیرد:

 باورها، ارزش ها و فرضیات بنیانگذاران؛ 

 ن اجزای سازمان در طول زمانتجارت آموخته شده توسط اعضای گروه ها به عنوا 

 .باورها، ارزش ها و فرضیات جدید که توسط اعضاء و رهبران جدید وارد سازمان می شوند 
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محیط درون سازمانی و برون سازمانی بر فرهنگ سازمانی تاثیر می گذارد. فرهنگ سازمانی از طریق تغییر نظام های 

هنگ هم به عنوان داده و هم به عنوان ستاده عمل می کند. یعنی داخلی و بیرونی سازمان قابل تغییر و تحول است. فر

فرهنگ سازمانی محصول نظام فکری و اقدامات گذشته و از طرفی عنصر اصلی شکل دهی و هدایت اقدامات آینده است. 

 [.4فرهنگ سازمانی با رفتار فردی و سازمانی گره خورده است]

 

 . سطوح فرهنگ سازمانی2-5  

 عبارتند از:  یهنگ سازمانسطوح فر       

 است.   یاساس یاکه شامل اعتقادات و باوره ه،یو پا هیسطح اول 

 .سطح دوم آن، ارزش ها نام دارد 

  ،سطح سوم، مجموعه الگوهای رفتاری است. در واقع آنچه در سازمان ها مشاهده می شود. شامل شیوه مدیریت

 .[4سازماندهی، نوع ارتباطات و رهبری می باشد]

سازمان  یبر همه اجزا یو نافذ یقو ریدارد و تاث یوام است که افراد را در سازمان به عمل ییروین ،یگ سازمانفرهن

 یجمله عوامل مهم اثر گذار بر اثربخش زا یازمانکند. فرهنگ س یم فایدانش ا ییدر خلق و شکوفا یبارز داشته و نقش

 .[6]است شدان تیریدسازمان و م

 نیروابط ب یالگو جیتوان به تدر یم رینعطاف پذاب و  مناس یازمانفرهنگ س کی جادیو ا فرهنگ رغیو ت یبا بررس

فرهنگ  جادیدانش ا تیریبهره گرفت. در مد یرقابت تیمز کیدانش به عنوان  تیریداد و از مد رییغت نافراد را در سازما

مثبت نسبت به دانش و نداشتن هراس که داشتن نگرش  بیترت نیاست. بد برخوردار یاساس تیش از اهمبر دان یمبتن

   دنیشیاند وهیعه ارزش ها، باورها، ادراکات و شدر مجمو دیبه علت ترس از دست دادن قدرت، با گرانیآن با د میاز تسه

 افراد گنجانده شود.

 

 فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش  .3

افتن نوع فرهنگی که مرتبط با مدیریت دانش فرهنگ سازمانی یکی از جنبه های مهم مدیریت دانش است. همواره ی   

در سازمانی که ایجاد تیم های کاری و مشارکت در انجام  باشد یکی از موضوعات مهم در ادبیات مدیریت دانش بوده است.

تا  به عنوان عوامل فرهنگی آن شناخته می شود، این عوامل فرهنگی موجب خواهند شد کارها و اعتماد بین کارکنان

انش آزادانه تر در کل سازمان گسترش یابد و همچنین این عوامل در خلق و کسب و انتشار دانش نقش مهمی را جریان د

ایفا خواهند نمود. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که در سازمان هر اندازه به افراد آزادی عمل بیشتر داده شود و افراد 

شند، به همان اندازه سازمان در کسب، خلق، توسعه و کاربرد دانش موفق در انجام کارها با هم مشارکت بیشتری داشته با

 [.3تر عمل خواهد نمو]

سازمان هایی با اقدامات موفقیت آمیز مدیریت دانش، بارها فرهنگ ذاتی خود را به عنوان عامل حیاتی در دستیابی به 

های سازمانی برای اقدامات مدیریت دانش تعیین  سازمانی با ملحوظ داشتن اهداف و آرمانموفقیت بیان کرده اند. فرهنگ 

 .کننده است. بنابراین فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان عامل تسهیل کننده برای موفقیت دانش تلقی شود
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 مدل بهره وری منابع انسانی در مدیریت دانش .4

عوامل در  نیامکان داشتن. هر چه اتوانستن و  ثر عبارتند از: خواستن،وعوامل م یانمنابع انس یدر مدل بهره ور

 یرفتار یستگیکارکنان از شا نکهیا یخواهد بود. برا شتریب یمنابع انسان یند به همان نسبت بهره ورباش شتریسازمان ب

 نیمناسب برقرار شود. در مورد کارکنان همواره ا وندیو ساختار پ زشیدانش، انگ عنصرسه  نیب دیمناسب برخوردار شوند، با

نشان  لیمسا نیانجام شود. پاسخ به ا یستیبا ییرا دارند و چه کارها ییچه کارها امانج ییامطرح است که افراد توانسوال 

 بحثدارد و نشانگر  یاست بستگ یعامل درون کیکه  یفرد زهیانگدانش به  یریارگک همقوله توانستن است. ب ی دهنده

سازی و به کارگیری آن فراهم  ادهیرا جهت پ ییدانش باشد و فضا یحام دیبا زین یخواستن است. در ضمن ساختار سازمان

 [.4کند]

 دانش تیریمد ی نهیبه یساز ادهیجهت پ ییراهکارها. 5

سطح  ارتقایزیر جهت  ، راهکارهایو مدیریت دانش یسازمان فرهنگ  نیب دار یمعن قیمترابطه مس  با توجه به اینکه

 : گردد یارائه م یانسازم بهبود فرهنگ  قطری ش ازدیریت دانم

 ایجاد فرصت ارتقای دانش شغلی و اعطای استقالل و آزادی شغلی به یش و جایگاه دانایقدیدگاه مسئوالن به ن رییتغ ،

 کارکنان؛

  ایجاد جو اعتماد به گونه ای که کارکنان خطری را از جانب انتقال دانش شغلی خود به دیگران احساس نکنند و تشویق

 ه انتقال دانش به سایر کارکنان؛افراد دانش مدار ب

 تشکیل کارگروهی برای تدوین فرایند حفظ و نگهداری داده ها و اطالعات در سازمان؛ 

  ترغیب واحدها و کارکنان به هماهنگی و انسجام با یکدیگر در راه حل مسائل و رسیدن به اهداف؛ 

 یکپارچگی و همسو کردن آن ها در راه رسیدن به  آگاه ساختن کارکنان از راهبرد و چشم اندازهای سازمان برای ایجاد

 اهداف؛

  ،برگزاری برنامه های آموزشی ضمن خدمن برای افزایش قابلیت ها و مهارت های کارکنان و قرار دادن ارزش ها

 ایدئولوژی ها و فرهنگ به عنوان بخش دائمی آموزش؛

 ار گروهی در تصمیم گیری و فعالیت ها؛کاهش سلسه مراتب سازمانی و استفاده از شیوه مدیریت مشارکتی و ک 

 استقرار فرایندهایی جهت تبدیل دانش  قسازمان از طریی و عمود قیاف  حدانش در سطو یبه اشتراك گذار  یلتسه

 .ضمنی کارکنان به دانش صریح

 گیرینتیجه  .6    

تی سازمان خود به کار می گیرند. برخی از سازمان ها، مدیریت دانش را به عنوان راهبرد اصلی برای بهبود مزیت رقاب

اگر چه در آغاز مسیر پیاده سازی مدیریت دانش، از فن آوری اطالعات به عنوان عنصر اصلی در اجرای آن نام می بردند، اما 

پژوهشگران و صاحب نظران از فرهنگ به عنوان عامل اثرگذار در اجرا و پیاده سازی مدیریت اکنون شمار قابل توجهی از 

اد می کنند. مدیریت دانش بر جنبه انسانی دانش تاکید زیادی دارد. دانش با مشاهدات خارجی در ذهن انسان خلق دانش ی

تواند انسان ها را متقاعد کند که آن را به روش های گوناگون به اشتراك  می شود و فقط یک جو سازمانی درست می
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انش را در سازمان مستقر کرد. به عبارت دیگر رابطه بلوغ با نهادینه شدن فرهنگ سازمانی می توان مدیریت د گذارند.

فرهنگ سازمانی با استقرار و اجرای مدیریت دانش رابطه مستقیم است. با اعمال مدیریت دانش ورودی سازمان به عنوان 

دیگر  داده به طور منظم و عملی، جمع آوری، مستندسازی و تحلیل می شوند و به اطالعات تبدیل می گردد. به عبارت

افراد تسهیم می شود با یکپارچه سازی دانش های تولید شده سازمان شناسایی و تولید شده و بین  دانش نیروهای انسانی

دانش گروهی و سازمانی تولید می گردد. با مدیریت مناسب دانش فردی و گروهی شناخت بایدها و نبایدهای سازمانی 

 نیا جهیود.  نتش یم تیریدو م نییتع دهایو نبا دهایشکل گرفته، با یهگرو و یردف یاکردهیو رو شیراگ ممکن می شود.

 یو گروه یو سرآمد بوده و رفتار فرد رندهیادگی یو سازمان یفیو ک رندهیادگی یانسان یرویچرخه مهم در سازمان، پرورش ن

کاال و خدمات  هئو ارا دیتول تیو کم تیفیک شیو افزا یتحقق اهداف سازمان یو در راستا نبه سازما شتریاحساس تعلق ب با

 خواهد شد.
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