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 چکیده:

وری سازمانی و بهبود تجربه مشتریان است. هدف اصلی سازمان های امروزی تحول دیجیتال، افزایش بهره

توان سواد دیجیتالی دانست که ریشه یکی از اقدامات کلیدی، جهت تحول دیجیتال در صنعت بیمه را می

 افزون روز توسعة مانند محیطی تحوالت و تغییر توان یافت. افزایشاین موضوع را در یادگیری سازمانی می

 ذینفعان و مشتریان انتظارات ةفزآیند تغییر کار، و کسب هایسراسر زنجیره در رقابت شدت افزایش فناوری،

 شانمحیط با را خود توسعه، و رشد و بقا حفظ، برای است کرده وادار ها راسازمان آنها، رضایت جلب و

 بهترین راهکارها دنبال به همواره خود، پیرامون محیطی تغییرات با سازگاری برای هادهند. سازمان انطباق

های نوین اطالعات فناوری این بکارگیریسواد الکترونیک و  هایقابلیت بررسیکار این در اصلی هدف باشند.می

تر به  تر و سریع از فناوری دیجیتال، در راستای ارائه خدمات راحت بهره وری سازمان ها در و الکترنیک

 مشتریان است.

صنعت بیمه، بهره برداری دیجیتال، سواد الکترونیکها: کلیدواژه
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 مقدمه

 یکیاست.  گرید یسازمان نسبت به سازمانها کیکارکنان  یکارآمد، شاخص عمده برتر یانسان یروینامروزه 

 د،یاستخدام و ورود افراد جد نش،یاست که پس از گز نیهر سازمان ا یانسان یروین نشیاز نکات مهم در گز

 یدهند. برا قیحاکم بر سازمان تطب هنگافراد تازه وارد اتخاذ شود تا آنان بتوانند خود را با فر یبرا یریتداب

ها، ارزشها  وهیبه اهداف کمک کنند، الزم است که ش یابیافراد تازه وارد بتوانند به سازمان خود در دست نکهیا

 یسازمان یندهایفرا نیاز مهمتر یکی یریجامعه پذ اموزندیفرهنگ آن سازمان را ب گر،یبه سخن د یو باورها

حال،  نیمتنوع و در ع فیو وظا تهایمأمور یدارا یدر سازمانها ژهیآن، به و حیصح یاست که در صورت اجرا

انتظارات کارکنان و  نیحاصل از تفاوت ب یها تواند شوک و تنش یحساس و خطرناک از جمله دانشگاه ها، م

)مجلل چوبقلو،  را کاهش دهد یمال یمربوط به جذب، استخدام و خسارتها یها نهیو هز یشغل یتهایواقع

توجه کرده اند  یسازمان یریادگیبه مفهوم  ،یو صنعت یاز مراکز دانشگاه یاری، بس199۰از سال  (.13698

بزرگ،  یامروز است و سازمانها با ساختارها یایدن یو تحول، جزء جدانشدن رییتغ یسازمان یریادگی تیظرف

سازمانها  ،یطیشرا نیدر چن نخواهند بود یطیمح نیدر چن اتیقادر به ادامه ح گریمنعطف، د ریو غ یسنت

از قالب  وستهیپرتالطم اطراف حفظ کنند، پ طیبتوانند خود را در مح نکهیا یکنند و برا یبقا تالش م یبرا

، نیهمچن (.1399)محرمی،  کنند یحرکت م یسازمان یریادگیشوند و به سمت توسعه  یخارج م ایپو ریغ یها

تازه،  یافراد جوامع را در قالبها یجامعه شبکه ا ییدایارتباطات و اطالعات، با فراهم آوردن امکان پ یفناور

نگاه ما را نسبت  جهیانسانها و در نت انیحاکم بر ارتباط و تعامل م نیاست و قواعد و قوان دهیتازه بخش یتهایهو

منابع  یجستوجو یمهارت ها دیبا رانیو مد رکنانداده است. بازرگانان، کا رییو جهان تغ گرانیبه خود، د

و ابداع  دنیشیاند یرا برا نترنتیو ا انهیمرجع و راهنما و امکانات را یو استفاده از داده ها و کتابها ازیموردن

شواهد  یابیآنها، ارز یها و اجرا طرح شنهادیمشاهده، جستوجو، پ یبرا یفراوان یفرصتها دیداشته باشند. آنها با

 یکیسواد الکترون اگر مردم ما طیشرا نیداشته باشند. در ا ریمس لیتعد یو استفاده از بازخوردها برا جیاو نت

توانند بهتر تجارت  یم یکیبروند. تجارت با سواد الکترون شیپ تحوالت نیتوانند همگام با ا ینداشته باشند نم

دهند  شیرا افزا یتیریمد یمهارتها رانیدهند و مد شیرا افزا شانیتوانند مهارت ها یکنند، کارمندان م

 یها یکنند که در استفاده از فناور یرا استخدام م ینهادها افراد زا یاریبس (.1394 ن،یمجارش یلی)جل

باشند  هیآشنا، مجهز و پا یبه خوب ،یتالیجیو مشارکت در اقتصاد د فیاطالعات و ارتباطات جهت انجام وظا

و تحول  یریجامعه پذ شیو افزا یکیسواد الکترون یشده ارتقا انیبراساس موارد ب (.۲۰1۵)بلومر و باربارا، 

 یکیالکترون یریادگی تیریدر مد یتالیجیسواد دصنایع در راستای دیجیتالی شدن امریست ضروری.  یریپذ

 کارمندان صنعت بیمه دیدر هزاره جد ن،یآموزش آن را آغاز کرده اند؛ بنابراسازمان ها مهم است چنانچه اکثر 

 (.۲۰1۵)بلومر و باربارا،  دارند ازین یتالیجیسواد د یمهارت ها زیو ن یبه سواد اطالعات
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  رونیکصنعت بیمه و تجارت الکت

 فیوجود دارد. توربان در تعر یکیدر مورد مفهوم تجارت الکترون یمتعدد فیتعار مهیو ب یکیتجارت الکترون

 یکیمستلزم الکترون یکیآن تجارت الکترون یاستفاده کرده است که بر مبنا یاز مدل چو یکیتجارت الکترون

 گرانیبعاد محصول، بازداند که از ا یم یسه بعد یفیبلکه آن را ط ست،ین یو عناصر تجار تهایفعال یشدن تمام

 شود:  یم میبه طور عمده به چهار دسته تقس یکیشده است. تجارت الکترون لیتشک ندهایو فرآ

 مهیب به کسب و کار و مصرف کننده به مصرف کننده یمشتر ،یبه مشتر میبنگاه به بنگاه، فروش مستق

 یکیالکترون مهیشود که ب یاست. تصور م مهیدر صنعت ب یکیتجارت الکترون یاز کاربردها یکی یکیالکترون

شدن مراحل  ینیماش قی( را از طری)داخل یتیریو مد یادار یها نهیداشته باشد: نخست، هز یاصل تیدو مز

و اطالعات  دیبه وجود آ تهاشرک یواحدها نیب یارتباط شبکه ا یشود نوع یو باعث م دهدیکار کاهش م

نامه  مهیدهد، چرا که ب یبه واسطه ها را کاهش م یکارمزد پرداخت یکیالکترون مهی. دوم، بابدیبهبود  یتیریمد

 ایمزا نیدر بر داشته باشد. ا یکمتر نهیهز داریخر یفروخته شود و برا انیبه مشتر میتواند به طور مستق یم

در  مهیب یشرکتها یتمام بایدر سطح جهان شده است. تقر یکیالکترون مهیمنجر به استفاده رو به رشد از ب

شرکتها  یبه صورت برخط برخوردار هستند. برخ یو امکانات نرخ ده یاطالع رسان یبرا ییاز وب گاه ها رانیا

 (. 1391)افخمی و همکاران، فراهم کرده اند نترنتیا قیخود را از طر ینامه ها مهیامکان فروش ب زین

  یکیالکترون یریادگی

 نترنتیا یفشرده، شبکه جهان یلوح ها قینموده اند که از طر فیتعر یریادگیاز  یرا نوع یکیالکترون یریادگی

 رینظ یهمچون مرتبط بودن مطالب با هدف آموزش، استفاده از فنون آموزش ییها یژگیبا و یو شبکه محل

 دانش جادیها، ا هیارائه مطالب و رو یراب ریمثل کلمات و تصاو یها، استفاده از عناصر رسانه ا نیمثال ها و تمر

گردد  یم هیارا یسازمان شرفتهیپ یعملکردها ای یشخص یریادگی یمرتبط با هدفها دیجد یو مهارت ها

 (.۲۰۰4 ،یزوفسکی)رام

  یکیالکترون یریادگی یها یژگیو

ها و خدمات هم چون  تیفعال هیانجام کل ،یریادگیتوان، به سرعت در  یم ،یکیالکترون یریادگی یها یژگیو

، زمان نیو در کوتاه تر نترنتیشبکه ا قیاز طر نامهیگواه یآموزش، اعطا ه،یشهر افتیثبت نام، در ت،یریمد

 یکاهش نابرابر ،یاستاد محور یبه جا یمحور ریاگو جبران مشکالت، فر یریتکرارپذ تیآموزش به روز، قابل

 (.139۰)شریفی،  اشاره نمود مستقل یریادگیبدون واهمه و گسترش فرهنگ  یریادگی ،یتیجنس
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 مزایای سواد الکترونیکی

کارکنان آنها  رییسازمان ها، تحول و تغ یرو شیچالش پ نیضرورت است. مهمتر کیتحول  نیدر عصر نو

تحول  یهوشمندانه از خود واکنش نشان داده و حت دیسازمان ها با یامروز ریمتغ یها طیاست، چرا که در مح

 هیانجام کل ،یریادگیتوان به سرعت در  یم ،یکیسواد الکترون یهایژگیو و ایمزا نیاز مهمتر.را خلق کنند

شبکه  قیاز طر نامهیگواه یآموزش، اعطا ه،یشهر افتیثبت نام، در ت،یریو خدمات هم چون مد تهایفعال

 یبه جا یرمحوریو جبران مشکالت، فراگ یریتکرارپذ تیزمان آموزش به روز، قابل نیو در کوتاهتر نترنتیا

 مستقل اشاره کرد یریادگیبدون واهمه و گسترش فرهنگ  یریادگی ،یتیجنس یکاهش نابرابر ،یاستادمحور

 (.1398)مجلل چوبقلو، 

 سواد دیجیتالی

 یو زندگ هیپا یکند. آن مهارت ها یم فیتعر وتریکامپ کیکنترل کردن  ییاز توانا شتریرا ب یتالیجیسواد د

از  بیترک کیبه عنوان  یتالیجیشود. سواد د یوجود معاصر را شامل م یرا با هدف قرار دادن همه حوزه ها

 یمهارت ها نهایاست. ا یاجتماع یو آگاه یمشارکت یمهارت ها ،یتفکر انتقاد ،یعملکرد یفناور یمهارت ها

 کیراحت در  الیو با خ کامل به منظور مشارکت به طور یریادگی یکه افراد برا یهستند، دانش و درک یمهم

 کیمناسب  ییها تیقابل»را به عنوان  یتالیجیسواد د( ۲۰14) کسیج. دارند ازین ندهیفزا یتالیجید یایدن

 یرو سکیر یتالیجیکند. چارچوب سواد د یم فیتوص «یتالیجیو کار در جامعه د یریادگی ،یزندگ یفرد برا

 تیریمانند مد یدیمفهوم، عوامل تأک نیا ریتفس نیمعتبر تر دی( و شا1)شکل  ابدی ینگرش گسترش م نیا

شخص  کیاست. از  یاطالعات و ارتباطات و سواد اطالعات یمهارت فناور ،یپژوه تالیجید رفه،شناخت و ح

)ادبی فیروزجاه،  ها و مهارت ها باشد ییتوانا نیتمام ا ییرود که قادر به شناسا یانتظار م یتالیجیباسواد د

و عملکرد  یریادگی یبرا کارکنان یتالیجیتواند سواد د یدر آنها م تیمهارت ها و صالح نیداشتن ا (.1397

 یتر کند، برا عیمستقل را سر یریادگیدهد،  شیرا افزا کارمندانتواند تعامل  یم یدهد. فناور شیمؤثر افزا

 (.۲۰1۵، لکند )استاها یرا فراهم م یریادگینشان دادن  یانواع روش ها کارمندان
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 ( عناصر سواد دیجیتال1شکل )

 (Watterd,2016منبع )

 سازمانیو بهره برداری ظرفیت یادگیری 

شود. بر  یدانش بهتر و شناخت مؤثرتر منجر م قیکه به بهبود اقدامات از طر یندیفرا یعنی یسازمان یریادگی

کار بهتر از رقبا  یو کاربست دانش در راستا یساز یخلق، غن یسازمان برا کی یدرون ییاساس، به توانا نیا

و  یاساس یاز ابزارها یکیشود که  یگفته م یسازمان یریادگی تیظرف ،یریبرحسب عملکرد و رقابت پذ

اقدامات مناسب  یاجرا یسازمان، برا کی ییتوانا نیو عملکرد سازمانها شناخته شده و مب اتیعمل یضرور

 یریادگی نینو کردیرو .کند یم قیو تشو لیرا تسه یریادگی ندیاست که فرا ییها هیساختارها و رو ت،یریمد

 یگروه ،یفرد یریادگی یساز کپارچهیکرده و به دنبال  یتلق یسازمان یرا به عنوان فرهنگ یریادگی ،یسازمان

 تیاست که قابل یبه گونه ا د،یدانش جد یریتوسعه و به کارگ ،یسازمان یریادگیدر واقع، . است یو سازمان

است و نشان دهنده  یسازمان یریادگیفراتر از  یسازمان یریادگی تیرفتار کارکنان را دارا باشد. ظرف رییتغ

آن اطالعات به دانش  لیو تبد دیکسب اطالعات جد یخود، در راستا یها ییتوسعه توانا یسازمان برا تیظرف

 دانندیبارز م یها یستگیاز شا یمجموعه ا انگریرا ب یسازمان یریادگی تی، ظرف(۲۰۰1و آنگل ) تنریکر. است

کرده و  زیخود متما یسازمان را از رقبا ندها،یفناورانه و فرا یمهارتها یریکه به عنوان دانش خاص به کار گ

سازمان حکم سوخت  یبرا یریادگی یها تیقابل آنها،سازد. به نظر  یخود توانا م طیانطباق با مح یآن را برا
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 یم زیسازمان را تجه زین یریادگی یها تیآورد، قابل یرا به حرکت در م نیماش نیرا دارد، همان طور که بنز

و  ییتوانا ،یسازمان یریادگی تیکرده و به آنها پاسخ دهد. ظرف ینیب شیرا پ یرونیو ب یدرون راتییکنند تا تغ

 نیکند. چن یم لیاطالعات را به دانش تبد نیتوسعه داده و ا د،یبه اطالعات جد یابیدست یرا برا دافرا تیقابل

خود را  یرقابت تیتوانند مز یم لهیوس نیسازمانها بد رایاست، ز یاتیح یسازمان یتهایفعال یبرا یعملکرد

 (.1399)محرمی،  حفظ کنند

  و بهره وری دیجیتال سازمان ها یسازمانیادگیری  یها تیقابل بر یسواد اطالعاتنقش 

را به عنوان  یبه کار برده شد. سواد اطالعات«یپل ژو کروفسک»بار، توسط  نیکه نخست یمفهوم یسواد اطالعات

مادام  یریادگیبوده و به  ازیاطالعات مورد ن افتنیگر افراد در  یاریکرده اند که  فیتوص ییمهارت ها عهمجمو

است  یفیتعر ،یاز سواد اطالعات فیتعر نیو خالصه تر نیکامل تر ن،یاما جامع تر .گردد یالعمر آنها منجر م

به  ازین صیتشخ ییرا توانا یانجمن، سواد اطالعات نینموده است. ا هیارا( 1998) کایآمر ابدارانکه انجمن کت

 یآدانسن و نردل کرده است. فیتعر ازیو استفاده مؤثر از اطالعات مورد ن یابیارز ،یابیمکان  ییاطالعات و توانا

مجهز به سواد  یباورند که تنها افراد نیکرده اند. آنها بر ا دیتأک یاز سواد اطالعات یبر سه نوع اصل (۲۰۰3)

(، یسنت ای ی)سواد عموم یذهن یها ییها، شامل: توانا ییشوند که واجد سه دسته از توانا یم یتلق یاطالعات

باشند. از  رد،یگ یرا دربر م یکه معموال دو گروه قبل یارتباط یها یی( و توانایا انهیسواد را یفن یها ییاناتو

) شرفی، دهد؛  یم صیبه اطالعات را تشخ ازیاست که ن یفرد ،یفرد باسواد اطالعات کی زین( 199۲) لینظر دا

خود و  یاطالعات یازهاین ییفرد در شناسا ییتوانا نییتع یمفهوم استاندارد برا کی یسواد اطالعات (.139۰

 یفضاها قیاز اطالعات است. با انفجار اطالعات از طر نهیو استفاده به یابیارز ،یدسترس ،دافتنیدر ییتوانا

 ندهیاطالعات، مفهوم سواد اطالعات به طور فزا تیریمد یبرا یفناور یاز ابزارهاو استفاده روزافزون  یتالیجید

 دیمختلف با اتیانجام عمل یکارکنان برا محققین دریافتند کهدر ارتباط است.  تالیجیبا مفهوم سواد د یا

کارمندان را  یو انتقاد یتفکر منطق ،یابیارز یمهارت ها یالزم را داشته باشند سواد اطالعات یسواد اطالعات

راهم می فی که سازمان ها برای کارمندان یها تیقابلهمچنین،  (.۲۰19 ،یکند )کنفیم تیو حما یبانیپشت

آموخته و باثبات  یاز الگوها یمجموعه ا ،یسازمان کنند تاثیر بسزایی در به روز شدن سازمان ها دارد. قابلیت

را  شیخو یاتیعمل یندهایآنها قادر خواهد بود تا فرا قیبوده و سازمان از طر یجمع تیعالهستند که حاصل ف

 یسازمان یریادگی تیقابل .و اصالح کند جادیخود، ا یاه تیفعال یاثربخش یارتقا یبه طور نظام مند در راستا

گفته می  کند فایا یدیکل ینقش و کسب آنها به واسطه اتشیاز تجرب یریادگیسازمان در  کی ییتوانانیز به 

ساختارها و  ت،یریاقدامات مناسب مد یاجرا یسازمان برا کی ییتوانا نیمب یسازمان یریادگی تیقابل. شود

است که در  یسازمان با عملکرد برتر، سازمان. کند یم قیو تشو لیرا تسه یریادگی ندیاست که فرا ییها هیرو

ساختار  جادیا رات،ییتغ نیبه ا عیو واکنش سر راتییانطباق مناسب با تغ ییبلندمدت از راه توانا یدوره زمان کی
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 نیتر یو رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصل یدیکل یها تیمنسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابل تیریمد

موضوع دیگر پس از یادگیری  (.1399)محرمی،  ابدی یهم تراز دست م یبهتر از سازمانها یجیبه نتا ،ییدارا

کار ، توان،  یرویبه دست آوردن حداکثر سود ممکن از نوری عبارت است از بهرهبهره برداری از سازمان است، 

زمان، مکان و ... به منظور ارتقاء رفاه جامعه  زاتی، پول ، تجه نی،ماش نی، زم یانسان یرویاستعداد و مهارت ن

 یانسان ها و ساختن اجتماع یضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگ کیآن به عنوان  شیکه افزا ی، به گونه ا

اینک با گسترش کانالهای  .(139۵)طالب زاده،  قرارداردان سازمان ها ریمد است،یهمواره مدنظر صاحبنظران س

های اخیر و افزایش روزافزون کاربران این ارتباطی الکترونیکی و دیجیتال مانند تلفن همراه و اینترنت در سال

های چون ها به فعالیتتوانند با استفاده از این رسانهرسانه ها، مرزهای فیزیکی از بین رفته است. افراد می

گیری برای خرید با دیگران مشورت نمایند. کثرت ستجوی اطالعات موردنیاز خود پرداخته و در زمان تصمیمج

رسانه های اجتماعی عصر نوینی برای شرکت ها و مشتریان به وجود آوردند و آن ها را وادار ساختند تا شیوه 

(.گسترش استفاده از ۲۰16 )گودی، های تبادلی جدیدی در خصوص دسترسی و جذب مشتریان دنبال کنند

خود با به منظور وفق دادن  یتکنولوژ نیسازد تا از ا یرا وادار م مهیاطالعات، صنعت ب یو فناور نترنتیا

بهره  شیافزا (.1391)حقیقی و همکاران،  اطراف استفاده کند طیمح یو اطالعات یکیتکنولوژ یها شرفتیپ

اطالعات و  یمانند کاربرد فناور یتالیجیسواد د ینقش مهارت ها مستلزمسازمان های امروزی  ی درور

 ریتأث نیشتریب می باشد که و شبکه نترنتیاستفاده از ا یینااطالعات، توا یابیارتباطات جهت پردازش و باز

سواد  یمجهز به مهارتها سازمان هاالزم است  ن،یدارد؛ بنابرا تیو رضا ییهمراه با کارا کارمندانعملکرد  یرو

خواهد شد و ارتقا سازمان  یسطح علم شیو آموزش که منجر به افزا یریادگیدر  کارمندانباشند تا  یتالیجید

 موفق باشند. 

 بهره وری دیجیتال بیمه

 مهیب ،یا مهیب خدمات عیو توز دیاطالعات در تول یو فناور نترنتیبه کاربرد ا، ال بیمهبهره وری دیجیت

از  یا مهیپوشش ب کیخاص به عنوان  یتوان در معنا یرا م یکیالکترون مهیشود. ب یاطالق م کیالکترون

. شود یمذاکره و قرار داد آن منعقد م شنهاد،یدرخواست، پ نیدانست که به صورت آنال ه هایینام مهیب قیطر

 ،یابیاستفاده از آن در جهت بازار یبرا مهیب یاز شرکت ها یاریباعث شده تا بس نترنتیوجود ا یطور کل به

 یکنند. برخ یزیها، برنامه ر یندگینما یاطالعات برا هیو ته یدفتر مرکز کیمختلف با  یارتباط دادن مکانها

و  مهیارائه کنندگان ب نیارتباطات ب دعبارت اند از: بهبو مهیدر صنعت ب نترنتیدرک شده از ا یایاز مزا

در ارائه خدمات بهتر و  ییتوانا شان،یها یندگیو نما مهیارائه کنندگان ب نیبهبود ارتباطات ب انشان،یمشتر

ران یدر امی باشد.  و دو جانبه دهیچیاز معامالت پ تیحما ن،یاز مذاکرات آنال تیکمتر، حما نهیتر با هز عیسر
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 برخوردارند نیبه صورت آنال یو امکانات نرخ ده یاطالع رسان یبرا تیاز وب سا مهیب یتمام شرکتها بایتقر زین

 (.1391)حقیقی و همکاران، 

 یاهداف اصل

هنوز  اما اند،را مطالعه کرده های امروزیبر صنعت تاثیر سواد الکترونیک  ریتأث  یمحققان متعدد اگرچه

 یسواد اطالعات یمهارت ها ن،یوجود دارد. بنابرا دیجیتالی شدن سازمان ها یبرا یادیبرجسته ز یهاچالش

از نظر  سازمان ها و کارمندانشان شرفتیپ زانیمحک زدن م یبرا .باشد یکیالکترون یریادگی یربنایز دیبا

. به نحوه فروش و خدمات ارائه شده آنها در عرصه الکترونیکی اشاره کرد توان یمو دیجیتالی   یسواد اطالعات

مشترک  یو سطوح آموزش یریادگی یها طی، محدر تمام صنایع ،دیجیتالیسواد  یمهارت هاراه حل  ت،یدر نها

خود، کنترل داشته  یریادگیو بر  سازمان خود را مورد بررسی قرار دادهسازد تا  یرا قادر م رندگانیادگیاست و 

مادام  یریادگی، سازمانهای بیمه این است که مهیبدر صنعت دیجیتالی ی بهره برداری آرمان و یصلا دهیا .باشند

تاثیر سواد الکترونیک بر بهره برداری دیجیتال شرکت  ی این تحقیقاصلهمچنین،  د.نباش داشتهمستمر العمر و 

 می باشد. های بیمه

 گیرینتیجه

در کسب  ییدنبال راه ها باید به بلکه باشند انیمشتر افتنی یفقط در پ شرکت های بیمه نبایدامروزه 

 یبروز ارتباط یها یمجهز بودن شرکت ها در تکنولوژ ،تاو ارتباط کیعصر الکترون. آنان باشند یتمندیرضا

مشکالت و  ل،یحل مسا یو ارزش اطالعات را برا تیاهمدارد.  مهیصنعت ب انیمشتر تیدر رضا یینقش بسزا

باشند، با ارزش تر هستند. در  دتریاطالعات، هر چه روزآمدتر و جد که داند یم داند؛یم حیصح یریگ میتصم

کند؛ منابع  یم یبهتر طراح یجست و جو یبرا ییها یاست، استراتژ دیهمواره به دنبال اطالعات جد جهینت

 یاتاطالع یهایشناسد؛ از منابع و تکنولوژ یو شبکه ها را م یاطالعات یبانکها ات،یکتابها، نشر رینظ یاطالعات

کند،  یم یسازمانده یکاربرد عمل یکند؛ اطالعات را برا یم یابیاطالعات را ارز رد؛یگ یدر مواقع لزوم بهره م

سازد و از  یخود برقرار م یرا با دانش قبل دیاطالعات جد نیالزم ب وندیپ د،یاطالعات جد دیبه منظور تول

 دیخود، به ناچار، با اتیادامه ح یر واقع، سازمانها برا.دردیگ یبهره م یحل مسأله و تفکر انتقاد یاطالعات برا

 یانسان یرویبه عملکرد بهتر، به ن لین یبدان معناست که سازمانها برا نی. ااورندیب یاطالعات رو یفناوربه 

 دیجد یها یدر سازمانها، به مجهز کردن خود به فناور زین یانسان یرویخواهند داشت. در مقابل، ن ازیکارآمد ن

آغاز شود.  یآموزش یها ستمیسازمانها، از درون س ازیمورد ن یبوده و بهتر است، مجهز شدن به مهارت ها لزمم

و انتقال دانش  رهیاز آن را ندارند، از نظر کسب، ذخ استفاده تیبا قابل تالیجیکه سواد د ییاامروزه سازمان ه

اطالعات و  انیاثرگذار است و به جر یریادگی تیفیو ک تیدر کم یفناور رایمواجه هستند، ز یکامل انیبا ز

 در یتالیجیداشتن سواد د نیبنابرا. بخشد یسرعت م یکیرالکترونیاز روش غ شیاده ها بد یساز رهیذخ
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از  کیهر دیجیتال و یکیسواد الکترون است. یسازمان یریادگی تیظرف یاز عوامل بهبود و ارتقا یکیسازمان 

 یداده، مهارتها گاهیپا یمهارت ها ،یوتریارائه کامپ یمهارتها ،ینترنتیا یمهارت ها ه،یپا میمفاه یابعاد مهارتها

سازمان  یری( بر تحول پذوتریپردازش واژه با کامپ یصفحه گستره، مهارتها یمهارتها وتر،یکاربرد کامپ میمفاه

 یمهارت رایبخشد، ز یرا بهبود م یشغل یها یتوانمند ،ی در بیمهتالیجید تاثیر می گذارد. بهره وریو جامعه  ها

 یم یابیرا ارز یبرنامه کار کیبار  نینخست یکه برا یهنگام انیاز کارفرما یاریشغل است که بس یبرا یورود

از مهارت ها است که نام  یدسته ا یمانند برا بانیسا یمفهوم تال،یجید بهره وریکنند، آن را خواسته اند. 

 ی. براستیو مشابه ن کسانی قایآنها دق یمحتوا ن،یشود. با وجود ا یآنها اغلب به عنوان مترادف استفاده م

مناسب  یاست که بتوانند با ارائه راهکارها ازین یمترق یمنابع انسان یسازمان ها به نظام ها تیسنجش موفق

 دنیو سازمان را در رس ندیفزایب ستمیکل س یاهداف سازمان و کارکنان، بر بهره ور نیالزم ب یهماهنگ جادیو ا

 یتوان راهبرد رند،یگ یم ادیتر  عیکه سر ییازمان هاسو پیش ببرند. کرده یاری شتریبه اهداف خود، هرچه ب

 ی. نگرشها، رفتارها و راهبردهادیخواهند رس جیو بهبود نتا یرقابت تیمز تیو به تقو دهندیخود را ارتقا م

 ،یسازمان یریادگی تیعملکرد بلندمدت و ممتاز سازمانها خواهند بود. ظرف یخطوط راهنما ،یسازمان یریادگی

سازمان را  یمشترک اعضا یاز تجربه ها یدیجد یآن، سازمان، دانش و نگرش ها قیاست که از طر یندیفرا

 تیدر ظرف شیهرگونه افزا. بر رفتارها و بهبود توان سازمان را دارد یرگذاریتوان تأث ند،یفرا نی. ادهدیتوسعه م

 یتالیجیسواد د ،یبهبود عملکرد شغل یبرا راینبناباست.  کارمنداندر عملکرد  شیهمراه با افزا یریادگی

کارکنان  یها دهیو ا اتیارشد، از تجرب رانی. الزم است مدابدیضمن خدمت ارتقا  یآموزش ها قیکارکنان از طر

 تیکارکنان استفاده کنند. توسعه و بهبود وضع یموفق و طرز فکر و دانش و مهارت آنان در بهبود عملکرد کار

 یریادگیدر آموزش و  یگذار هیگذار است که با سرما ریتأث یسازمان یریادگی تیبلقا هبر توسع یتالیجیسواد د

 . دیرا بهبود بخش یسازمان یریادگی تیداد و به تبع آن ظرف شیرا افزا یتالیجیتوان سواد د یم

 پیشنهادات

 :گرددمی ارائهبرخواسته از پژوهش حاضر پیشنهادات مذکور، موارد به باعنایت

آموزش  یدوره هاو آموزش سازمانی در راستای دیجیتالی شدن همچنین  ایجاد فرصت و افزایش یادگیری -

 سازمان .  در دیجیتالیسواد 

 در سازمان دیجیتالسواد  یمهارتها نیتمر یبرا یالزم سخت افزار یها رساختیز جادیا -

 در سازمان یارتباط و یو توسعه شبکه اطالعات یسخت افزار یها رساختیز جادیا -
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 یبر عملکرد شغل یسازمان یریادگی تیو ظرف یتالیجینقش سواد د(. 1399روح اهلل ) ون،یاعظم، مهد ،یمحرم
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