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 کیده:چ

ٞای عّْٛ پعقىی قهٟط تٟهطاٖ بها    وتابساضاٖ زا٘كٍاٜ ٔسیطیت زا٘فبط ؾٙدف تاثیط تٛإ٘ٙسؾاظٞا پػٚٞف حاضط زض پی پػٚٞف حاضط زض پی 

 195خأعهٝ پهػٚٞف    .تحّیّی اؾهت تحّیّی اؾهت  -واضبطزی بٝ ضٚـ پیٕایكیواضبطزی بٝ ضٚـ پیٕایكی ٞای عهبی ذٛزؾاظٔا٘سٜ اؾت، ٚ اظ ٘ٛعاؾتفازٜ اظ قبىٝ

ٞها زٚ پطؾكهٙأٝ   . ابعاض خٕع آٚضی زازٜاؾت با ضٚـ ؾطقٕاضی وأُ ،٘فط وتابسضاٖ زا٘كٍاٜ ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ

ٞا با ضٚـ آٔاض تٛنیفی اؾتٙباعی، آظٔهٖٛ  ٞا با ضٚـ آٔاض تٛنیفی اؾتٙباعی، آظٔهٖٛ  ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ  بٛز،بٛز،  اٚچیاٚچیِی ٚ چٛی، ٚ ٘ا٘ٛوا ٚ تاوِٝی ٚ چٛی، ٚ ٘ا٘ٛوا ٚ تاوٝٞای بط اؾاؼ ٔسَ

 .ا٘دهاْ قهس  ا٘دهاْ قهس    7، ٚ ٔتّه  ، ٚ ٔتّه  6، آٔهٛؼ ، آٔهٛؼ 5اؼاؼپهی اؼ پیطؾٖٛ، فیكط ٚ قبىٝ عهبی ذٛزؾاظٔا٘سٜ بٛز، وٝ با وٕه ٘طْ افعاضٞایپیطؾٖٛ، فیكط ٚ قبىٝ عهبی ذٛزؾاظٔا٘سٜ بٛز، وٝ با وٕه ٘طْ افعاضٞای

اثهط  اثهط  % 30اؾهت، ٚ ٘كهاٖ زٞٙهسٜ    اؾهت، ٚ ٘كهاٖ زٞٙهسٜ     55/0بطابهط بها   بطابهط بها   ( قی  ذظ ضٌطؾیٖٛ اؾتا٘ساضز قسٜقی  ذظ ضٌطؾیٖٛ اؾتا٘ساضز قسٜ)ٔمساض ٚظٖ إٞیت ٔمساض ٚظٖ إٞیت ٞا ٘كاٖ زاز وٝ ٞا ٘كاٖ زاز وٝ یافتٝیافتٝ

ٔهسیطیت   تٛإ٘ٙسؾاظٞا ٚٞای بطاظـ ضطی  ٕٞبؿتٍی بیٗ ٞای بطاظـ ضطی  ٕٞبؿتٍی بیٗ اظ زیسٌاٜ قاذماظ زیسٌاٜ قاذماؾت، اؾت،   ٔسیطیت زا٘فٔسیطیت زا٘فٕ٘ٙسؾاظٞا بط ٕ٘ٙسؾاظٞا بط بركی تٛابركی تٛا

ٓ تٛإ٘ٙسؾاظٞای ٔسیطیت زا٘ف ٚ تٕاْ ابعاز آٖ زاز وٝ زاز وٝ ٘تایح ٘كاٖ٘تایح ٘كاٖ .ٔثبت اؾتٔثبت اؾت  زا٘ف ٓ ضابغٝ ٔثبت، ٔعٙازاض، ٚ تاثیط ٔؿهتمی بهط  بهط   ضابغٝ ٔثبت، ٔعٙازاض، ٚ تاثیط ٔؿهتمی

ُ  تهی تهی ٞهای  ٟٔاضتبیكتطیٗ، ٚ بعس  8تیآی بعس پكتیبا٘یبهٛضتی وٝ بهٛضتی وٝ   ،زاض٘سزاض٘سٔسیطیت زا٘ف ٔسیطیت زا٘ف  ٗ  9قهى عأهُ تاثیطٌهصاض    وٕتهطی

 ضا تاییس وطزٜ اؾت. ٔسیطیت زا٘فبا  ؾاظٞاٚ قبىٝ عهبی ذٛزؾاظٔا٘سٜ ٘یع ضابغٝ تٛأٙس، ، ٞؿتٙس

 ٞای عهبی ذٛزؾاظٔا٘سٜقبىٝ، عّْٛ پعقىیٞای ، وتابساضاٖ زا٘كٍأٜسیطیت زا٘فتٛإ٘ٙسؾاظٞای ٔسیطیت زا٘ف،  :هاکلیدواشه
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 مقدمه

 ٔا٘ٙس ؾاظٔاٖ یه بطای ٚ وٙسٔی ایفا ضلابتی ٔعیت وؿ  ٚ ؾاظٔاٖ اٞساف تحمك زض اؾاؾی ٘مف زا٘ف أطٚظٜ

 ٚ بٛزٜ ٔبازِٝ لابُ ٞاا٘ؿاٖ بیٗ بایس ؾطٔایٝ، یه عٙٛاٖ بٝ زا٘ف ؾاظٔاٖ، بطای ٔٛفمیتقٛز.  ٔسیطیت بایس زیٍط ٔٙابع

 زا٘ف وٝ ٞؿتٙس ٞاییٔىا٘یعْ زا٘ف، ٔسیطیت تٛإ٘ٙسؾاظٞای (.1395)نیازی ٚ ٕٞىاضاٖ، باقس  زاقتٝ ضقس تٛا٘ایی

آٚض٘س )ایچیدٛ، ٔی ٚخٛزبٝ ؾاظٔاٖ زض زا٘ف واضٌیطیبٝ ٚ تؿٟیٓ ذّك، بطای ٔٙاؾ  بؿتطٞایی زٞٙس ٚٔی تٛؾعٝ ضا ؾاظٔاٖ

 زض قىُ بٝ بٟتطیٗ ٔیتٛاٖ ایٗ ؾیؿتٓ ضا زا٘ف، ٔسیطیت تٛإ٘ٙسؾاظٞای نحیح واضٌیطی(. با ب1998ٝ، 1وطٚج ٚ ٘ٛ٘اوا

ٚ  قٛزٔی ؾاظٔاٖ زض زا٘ف ؾغح بٟبٛز بٝ ٔٙدط ،ٔسیطیت زا٘ف ؾیؿتٓ آٔیعٔٛفمیت اخطای .وطز ؾاظیپیازٜ ؾغح ؾاظٔاٖ

  (.1394٘داتیاٖ، لاؾٕی ٚ ٔیطغفٛضی، ) بركسٔی بٟبٛز ضا ؾاظٔا٘ی عّٕىطز ٘تیدٝ زض

ٞای عهبی ؾیؿتٓ قبىٝ. وٙسؾاظی ٔیعهبی ٔهٙٛعی زض حمیمت، فطآیٙس یازٌیطی ا٘ؿا٘ی ضا قبیٝیه ؾیؿتٓ 

ٞا ضا اظ ضاٜ تىطاض ٕ٘ٛ٘ٝ بطزاضی اظ ٞا ٚ ؾتازٜوٛقس وٝ اضتباط بیٗ زازٜٔهٙٛعی با تمّیس اظ ؾیؿتٓ عهبی ٚ ٔغع ا٘ؿاٖ ٔی

. بی زاضای یه بطتطی اؾاؾی ٘ؿبت بٝ ؾیؿتٓ ذبطٜ اؾتی عهقبىٝ. یازٌیطز( زازٜ ٚ ؾتازٜ)ی ٞای ٌصقتٝٔدٕٛع زازٜ

یه . ؾاظزٞا ٔیٞای ٌصقتٝ حسؼ ٔٙغمی اظ زازٜٞا وأُ ٘باقٙس ٚ یا زاضای پاضاظیت باقٙس، اظ ضاٜ آٔٛذتٍٝٞٙأی وٝ زازٜ

 (.2002، 2ؾا٘سضظ ٚ آِٗ)قٛز ٞای پٟٙاٖ ٔكرم ٔیٞا ٚ الیٝٞای ٚضٚزی، ٚظٖی عهبی بط اؾاؼ ؾٝ ٚیػٌی، زازٜقبىٝ

ٝ  (ایهطاٖ، تٟهطاٖ ٚ قهٟیس بٟكهتی    ایهطاٖ، تٟهطاٖ ٚ قهٟیس بٟكهتی    )ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟهطاٖ  ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟهطاٖ  ٞای زا٘كٍاٜٞای زا٘كٍاٜوتابرا٘ٝوتابرا٘ٝ ٝ  ، اظ خّٕهٝ وتابرا٘ه ٞهای خهأع ٚ   ٞهای خهأع ٚ   ، اظ خّٕهٝ وتابرا٘ه

ٖ یهه  یهه  ٟٔٓ تطیٗ عأُ بٟطٜ ٚضی زض ٟٔٓ تطیٗ عأُ بٟطٜ ٚضی زض . ای ٞؿتٙس وٝ اظ تغییطات اعالعاتی ز٘یای أطٚظی ٔؿتثٙی ٘یؿتٙسای ٞؿتٙس وٝ اظ تغییطات اعالعاتی ز٘یای أطٚظی ٔؿتثٙی ٘یؿتٙسبطخؿتٝبطخؿتٝ ٖ ؾهاظٔا ٔٙهابع  ٔٙهابع    ،،ؾهاظٔا

 ،،ٞای خسیسی ضا بطای انالح ٘یطٚی واض بٝ ٚخهٛز آٚضز ٞای خسیسی ضا بطای انالح ٘یطٚی واض بٝ ٚخهٛز آٚضز ا٘ؿا٘ی بایس ضاٜا٘ؿا٘ی بایس ضاٜ  ععؾیؿتٓ تٛؾعٝ ٔٙابؾیؿتٓ تٛؾعٝ ٔٙاب  ،،زض ٞط ؾاظٔاٖزض ٞط ؾاظٔاٖ. اؾتاؾت  ٖٖا٘ؿا٘ی آا٘ؿا٘ی آ

زض ز٘یای أطٚظی با ضقس ضٚظ افعٖٚ اعالعات ٚ زا٘هف، ٔهسیطیت   زض ز٘یای أطٚظی با ضقس ضٚظ افعٖٚ اعالعات ٚ زا٘هف، ٔهسیطیت   . زاقتٝ باقسزاقتٝ باقس  ٚضی واضوٙاٖٚضی واضوٙاٖتاثیط ٔثبتی بط عّٕىطز ٚ بٟطٜتاثیط ٔثبتی بط عّٕىطز ٚ بٟطٜ  تاتا

 . تٙس وٝ بط بٟبٛز ٔسیطیت زا٘ف ٘مف زاض٘ستٙس وٝ بط بٟبٛز ٔسیطیت زا٘ف ٘مف زاض٘سزض ایٗ ٔیاٖ عٛأّی زذیُ ٞؿزض ایٗ ٔیاٖ عٛأّی زذیُ ٞؿ. زا٘ف اظ إٞیت باالیی بطذٛضزاض اؾتزا٘ف اظ إٞیت باالیی بطذٛضزاض اؾت

ٝ  ٔهسیطیت زا٘هف ٔهی     زض قرههی  زا٘هف  ٔهسیطیت ای اظ فاظٞهای ٔرتّهد زا٘هف ضا زض بهط زاقهتٝ باقهس.       تٛا٘هس چطذه

 ٚ زاضز، ٚ  فهطزی  عّٕىهطز  بٟبهٛز  زض قرههی  زا٘هف  ٔهسیطیت  إٞیهت  بهط  تأویهس  ؾهاظٔا٘ی،  زا٘هف  ٔهسیطیت  لّٕهط

ٝ  قرههی،  زا٘هف  ٔهسیطیت   تهط اثهطبرف  ذهٛز  قرههی  ٚ ؾهاظٔا٘ی  اختٕهاعی،  ٔحهیظ  زض تها  وٙهس وٕهه ٔهی   افهطاز  به

تٛا٘ٙهس اٍ٘یهعٜ زؾهتیابی بهٝ زا٘هف ضا بهطای افهطاز زض بهط زاقهتٝ باقهٙس، اظ           تٛإ٘ٙسؾهاظٞای ٔهسیطیت زا٘هف ٔهی     عُٕ وٙٙهس. 

زا٘ههف ٔحاف ههت وٙٙههس ٚ اقههتطان ٌههصاضی زا٘ههف ضا زض یههه ؾههاظٔاٖ تؿههٟیُ زٞٙههس. ٔحههیظ وههاضی افههطاز بههط تٛإ٘ٙههسی  

وٙٙههس، ٍٔههط آ٘ىههٝ ٘یاظٞههای اؾاؾههی آ٘ههاٖ زض ٔحههیظ اضضهها  تههاثیط زاضز، ٚ واضوٙههاٖ بههٝ تٛإ٘ٙههسی زؾههت پیههسا ٕ٘ههی  ٞههاآٖ

ـ    ٞهایی ٔا٘ٙههس اعتٕهاز ٔتمابههُ، ٔكهاضوت فطاٌیههط، وهاض ٌطٚٞههی ضا اضخٟٙههس.     قهٛز ٚ فطٍٞٙههی ٚخهٛز زاقههتٝ باقهس وههٝ اضظ

-بههط ؾههغٛح ٔههسیطیت زا٘ههف حههؽ ٔههی بههٝ یههه اٍِههٛی ٚاحههس بههطای ؾههٙدف تههاثیط تٛإ٘ٙسؾههاظٞای ٔههسیطیت زا٘ههف ٘یها 

 قٛز.

                                                      
1
 . Ichijo, Krogh, & Nonaka 

2
 . Sanders & Allen 
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عٛأُ ظیازی زض عهط حاضط ضخ زازٜ اؾت وٝ ٔٛخ  قسٜ ٔترههاٖ وتابساضی ٚ اعالع ضؾا٘ی بها زلهت بیكهتطی بهٝ     عٛأُ ظیازی زض عهط حاضط ضخ زازٜ اؾت وٝ ٔٛخ  قسٜ ٔترههاٖ وتابساضی ٚ اعالع ضؾا٘ی بها زلهت بیكهتطی بهٝ     

تٛا٘س زض ایٗ ٔهٛضز  تٛا٘س زض ایٗ ٔهٛضز  یىی اظ عٛأّی وٝ ٔییىی اظ عٛأّی وٝ ٔی. ٔحیظ اعطاف ذٛز بٍٙط٘س، ٚ ؾعی وٙٙس ٍ٘طـ ٚ عّٕىطز ذٛز ضا ٔتحَٛ ؾاظ٘سٔحیظ اعطاف ذٛز بٍٙط٘س، ٚ ؾعی وٙٙس ٍ٘طـ ٚ عّٕىطز ذٛز ضا ٔتحَٛ ؾاظ٘س

زض یه وتابرا٘ٝ وتابساضاٖ با بىهاضٌیطی عّهٓ ٔهسیطیت زا٘هف ٔٛخه       زض یه وتابرا٘ٝ وتابساضاٖ با بىهاضٌیطی عّهٓ ٔهسیطیت زا٘هف ٔٛخه       ت زا٘ف وتابساضاٖ اؾت، ت زا٘ف وتابساضاٖ اؾت، ٔیعاٖ ٔسیطیٔیعاٖ ٔسیطیزذیُ باقس، زذیُ باقس، 

ٞها ٚ اخهطای اٞهساف وتابرا٘هٝ بهٝ ز٘بهاَ       ٞها ٚ اخهطای اٞهساف وتابرا٘هٝ بهٝ ز٘بهاَ       ٞا، بط٘أٝ ضیهعی ٞا، بط٘أٝ ضیهعی اظ آ٘دایی وٝ ؾیاؾت ٌصاضیاظ آ٘دایی وٝ ؾیاؾت ٌصاضیقٛ٘س، ٚ قٛ٘س، ٚ ضضایت ٔٙسی واضبطاٖ ٔیضضایت ٔٙسی واضبطاٖ ٔی

ٝ   ضضایتٕٙسی واضبطاٖ اظ ذسٔات اؾت، ٚ ایٗ أط ٔٛخ  افعایف ؾغح ضلابتی ذسٔاتضضایتٕٙسی واضبطاٖ اظ ذسٔات اؾت، ٚ ایٗ أط ٔٛخ  افعایف ؾغح ضلابتی ذسٔات ٝ وتابرا٘ه قهٛز، ٚ ٔتعاله  آٖ   قهٛز، ٚ ٔتعاله  آٖ   ای ٔهی ای ٔهی وتابرا٘ه

ٞطچٝ ؾغح ایٗ عّٓ زض وتابساضاٖ بیكتط باقس، ٞطچٝ ؾغح ایٗ عّٓ زض وتابساضاٖ بیكتط باقس،  زٞس،زٞس،إِّّی افعایف ٔیإِّّی افعایف ٔیای ٚ بیٗای ٚ بیٗای ضا زض ؾغح ّٔی، ٔٙغمٝای ضا زض ؾغح ّٔی، ٔٙغمٝتعأُ بیٗ وتابرا٘ٝتعأُ بیٗ وتابرا٘ٝ

  ای ٞٓ خٛز زاض٘س، وٝ بٝ عٙٛاٖ عٛأُ تٛإ٘ٙسؾهاظٞای ٔهسیطیت  ای ٞٓ خٛز زاض٘س، وٝ بٝ عٙٛاٖ عٛأُ تٛإ٘ٙسؾهاظٞای ٔهسیطیت  قٛز، اظ عطفی عٛأُ تمٛیت وٙٙسٜقٛز، اظ عطفی عٛأُ تمٛیت وٙٙسٜایٗ أط بٟتط حانُ ٔیایٗ أط بٟتط حانُ ٔی

ٚ ٚ   3، فٙهاٚضی اعالعهات  ، فٙهاٚضی اعالعهات  2، ؾهاذتاض ؾهاظٔا٘ی  ، ؾهاذتاض ؾهاظٔا٘ی  1فطًٞٙ ؾهاظٔا٘ی فطًٞٙ ؾهاظٔا٘ی )چٟاض بعس انّی چٟاض بعس انّی زا٘ف قٙاذتٝ قسٜ ا٘س، وٝ زض ایٗ پػٚٞف؛ زا٘ف قٙاذتٝ قسٜ ا٘س، وٝ زض ایٗ پػٚٞف؛ 

ُ  Tٞای ٞای ٚ ٟٔاضتٚ ٟٔاضت ITٕٞىاضی، اعتٕاز، یازٌیطی، تٕطوع، ضؾٕیت، پكتیبا٘ی ٕٞىاضی، اعتٕاز، یازٌیطی، تٕطوع، ضؾٕیت، پكتیبا٘ی )ٚ ٞفت بعس فطعی ٚ ٞفت بعس فطعی ( 4افطازافطاز ، ٔهٛضز  اؾهت اؾهت   (5قهى

پػٚٞكٍط ایهٗ ؾهٛاَ بٛخهٛز آٔهسٜ وهٝ       ، بطای ٔسیطیت زا٘ف تٛإ٘ٙسؾاظٞا ٚ ضابغٝ بیٗ بطضؾی ٞؿتٙس، ٚ با فطو بطلطاضی

وسأٙس. بط اؾاؼ آٖ یه اٍِٛ پیكٟٙاز قٛز تا اضائٝ ذهسٔات بهٝ    زض وتابرا٘ٝ وتابساضاٖ بط ٔسیطیت زا٘فعٛأُ تاثیط ٌصاض 

ٔهسیطیت  بط تٛإ٘ٙسؾاظٞا  یطتاث ؾٙدفبا تٛخٝ بٝ ٔٛاضز شوط قسٜ، ٔؿاِٝ انّی ایٗ پػٚٞف، با تٛخٝ بٝ ٔٛاضز شوط قسٜ، ٔؿاِٝ انّی ایٗ پػٚٞف،   واضبطاٖ ٞطچٝ بٟتط ٔؿیط قٛز.

 ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ اؾت.وتابساضاٖ زا٘كٍاٜ زا٘ف

 : ٞای ظیط اؾتبٙابط ایٗ پػٚٞف حاضط زض پی پاؾد بٝ ؾٛاَ

 چٍٛ٘ٝ اؾت؟ قٟط تٟطاٖٞای عّْٛ پعقىی وتابساضاٖ زا٘كٍاٜٞای ٔسیطیت زا٘ف تٛإ٘ٙسؾاظ ٚضعیت

 چٍٛ٘ٝ اؾت؟ قٟط تٟطاٖٞای عّْٛ پعقىی زا٘كٍاٜوتابساضاٖ  ٚضعیت ٔسیطیت زا٘ف

 چٍٛ٘ٝ اؾت؟ عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ ٞایزا٘كٍاٜوتابساضاٖ ٔسیطیت زا٘ف  تٛإ٘ٙسؾاظٞا باضابغٝ 

 ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ زاض٘س؟وتابساضاٖ زا٘كٍاٜ ٔسیطیت زا٘ف چٝ تاثیطی بطتٛإ٘ٙسؾاظٞا 

 بر مبانی نظری مروری

تعطیههد اظ ٔههسیطیت زا٘ههف عبههاضت اؾههت اظ یههافتٗ ضاٞههی خٟههت ذّههك، قٙاؾههایی، آقههىاض ٚ تٛظیههع    ابتههسایی تههطیٗ 

َ ٘هف ؾهاظٔا٘ی بهٝ افهطاز ٘یاظٔٙهس اؾهت.       زا ٜ  اظ ٚؾهیعی  عیهد  زا٘هف  ٔهسیطیت  ٞهای ٔهس ٝ  ٞهایی زیهسٌا ٖ  زض وه  ٔتهٛ

ٜ  تٛنهید  ٖ  ضا اؾهت  قهس ٓ   . وٙهس ٔهی  بیها ٝ  (،2001) 6ِهی ٚ وهی َ  ٘هٛع  ؾه ٗ  زض ٔهس ٜ  ایه ٜ  ٔعطفهی  حهٛظ َ  ا٘هس؛  وهطز ٔهس

 (.1386زا٘ف )عباؾی،  بٙسی عبمٝ ٞایؾاذتاضٞای اختٕاعی ٚ ٔسَ ٞایٔسَ فىطی، ؾطٔایٝ ٞای

                                                      
 واضوٙاٖ ٚ ؾاظٔاٖ تاویس زاضز. . فطًٞٙ ؾاظٔا٘ی، فطٍٞٙی اؾت وٝ بط ٕٞىاضی، ا٘تماز پصیطی ٚ اعتٕاز ٔیاٖ 1
 قٛ٘س، اقاضٜ زاضزٞایی وٝ زض ؾاظٔاٖ اعٕاَ ٔیٞا ٚ ضٚیٝ. ؾاذتاض ؾاظٔا٘ی، قأُ تٕطوع ٚ ضؾٕیت اؾت. ضؾٕیت بٝ لٛا٘یٗ، ٔمطضات، ذظ ٔكی 2
بهٛضت عٕٛزی ٚ افمی زض زضٖٚ ؾاظٔاٖ . فٙاٚضی اعالعات ٚ ٔسیطیت زا٘ف الظْ ٚ ّٔعْٚ یىسیٍط٘س، ظیطا ٞطزٚ بٝ ا٘تكاض زا٘ف ؾاذت یافتٝ  3

 وٙٙس.وٕه ٔی
 . افطاز، ٕٞاٖ واضوٙاٖ ٞؿتٙس، وٝ زض ٔطوع فطآیٙس ذّك زا٘ف لطاض زاض٘س. 4
 ، اضتباط با ٕٞىاضاٖ، زاقتٗ ترهم وأُ، تٛا٘ایی پیكٟٙاز زازٖ ٚ ا٘داْ ٔٛثط واضٞا. ٔیعاٖ زضن ٔاٞیت ٚظاید ذٛز ٚ زیٍطاٖ 5

6
 . Lee & Kim 
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ٗ  ٔعهطٚف  اظ َ  تهطی ٝ  ٞهای ٔهس ٜ  اضائه 1اؾهىا٘سیا  قهطوت ؾهطٔایٝ فىهطی، ٔهسَ     زض ظٔیٙهٝ   قهس
ٗ  ٔهی   َ  باقهس، ایه  ٔهس

ٗ  ٚ زاضز ٔىا٘یىی عبیعت ٜ  فهطو  چٙهی ٝ  قهس ٌیهطز   لهطاض  ٞها آٖ وٙهاض  زض ٚ ٞها زاضائهی  ؾهایط  ٕٞا٘ٙهس  تٛا٘هس ٔهی  زا٘هف  وه

  .(1997،  2)چیؽ

ٞای ٔسَ ؾاذتاض اختٕاعی اؾهت، زض ایهٗ ٘هٛع ٕ٘ٛزاضٞها     ٞای ٔسَ ؾاذتاض اختٕاعی اؾهت، زض ایهٗ ٘هٛع ٕ٘ٛزاضٞها     ٕٕ٘ٛ٘ٝ٘ٛ٘ٝ  ، اظ، اظ(1999) 3وٙطازوٙطاز ٚٚ ٘یٛٔٗ٘یٛٔٗ زا٘فزا٘ف ٔسیطیتٔسیطیت عٕٛٔیعٕٛٔی ٔسَٔسَ

ُ . ٞسف انّی ٔسیطیت زا٘ف اؾتفازٜ اؾتٞسف انّی ٔسیطیت زا٘ف اؾتفازٜ اؾت ُ ایٗ ٔسَ ٔطاحه ٝ  ضا ٔهسیطیت زا٘هف  ٔهسیطیت زا٘هف   ایٗ ٔسَ ٔطاحه ٝ به ٝ  چٟهاض چٟهاض  به ٝ ٔطحّه ایدهاز زا٘هف، حفه  ٚ    ایدهاز زا٘هف، حفه  ٚ    )ی ی ٔطحّه

 .وٙسوٙسٔیٔی تمؿیٓتمؿیٓ (ٚ ا٘تماَ زا٘ف، ٚ بىاضٌیطی زا٘فٚ ا٘تماَ زا٘ف، ٚ بىاضٌیطی زا٘ف  ٍٟ٘ساضی زا٘ف، تبسیٍُٟ٘ساضی زا٘ف، تبسیُ

ٔسَ ٘ٛ٘اوا ٚ تاوٝ اٚچی ٔثهاَ  ٔسَ ٘ٛ٘اوا ٚ تاوٝ اٚچی ٔثهاَ  . قٛزقٛززا٘ف بٝ عٙٛاٖ عٙهطی ٔدعا زض ٘ ط ٌطفتٝ ٔیزا٘ف بٝ عٙٛاٖ عٙهطی ٔدعا زض ٘ ط ٌطفتٝ ٔیزض ایٗ ٔسَ زض ایٗ ٔسَ ٔسَ عبمٝ بٙسی زا٘ف، ٔسَ عبمٝ بٙسی زا٘ف، 

ایٗ ٔسَ با تٕطوع بط زٚ ٘ٛع زا٘ف آقىاض ٚ پٟٙاٖ بٝ ٘حهٜٛ تبهسیُ ایهٗ زٚ ٘هٛع     . ٞای عبمٝ بٙسی زا٘ف اؾتٞای عبمٝ بٙسی زا٘ف اؾتٔٙاؾبی اظ ٔسَٔٙاؾبی اظ ٔسَ

زا٘ف بٝ یىسیٍط اظ عطیك فطایٙسٞای آقىاضؾاظی، تطوی ، زضٚ٘ی ؾاظی ٚ اختٕاعی ؾهاظی زض ؾهغٛح فهطزی ٚ ؾهاظٔا٘ی     

 (.1995، 4زاضز )٘ٛ٘اوا ٚ تاوٝ اٚ چیتٛخٝ 

 
  (2004، 5ٞیؿىٛن اظ تاوٝ اٚچی بٝ ٘مُ)٘ٛ٘اوا ٚ تاوٝ اٚچی  ٚ ٘ٛ٘اوا . ٔس1َقىُ 

 

ایٗ ٔسَ بط اؾهاؼ  ایٗ ٔسَ بط اؾهاؼ  . ، اؾت، اؾت(1995) تاوٝ اٚچیتاوٝ اٚچی ٘ٛ٘اوا ٚ٘ٛ٘اوا ٚزض پػٚٞف حاضط، ٔسیطیت زا٘ف بط اؾاؼ ٔسَ ٔسیطیت زا٘ف زض پػٚٞف حاضط، ٔسیطیت زا٘ف بط اؾاؼ ٔسَ ٔسیطیت زا٘ف 

ایٗ زٚ ٘ٛع زا٘هف ضا بهٝ یىهسیٍط    ، ، (زضٚ٘یزضٚ٘ی ٚٚ تطوی تطوی  بیطٚ٘ی،بیطٚ٘ی، اختٕاعی،اختٕاعی،)وّی وّی   ؾغحؾغح چٟاضچٟاض وٝ، ، اؾتاؾت  زا٘ف پٟٙاٖ ٚ آقىاض

ٖ  زا٘هف ) ؾهغح  ٞكت بٝ تبسیُ قىُ حّعٚ٘ی فطایٙس یه با ٚ وٙٙس،تبسیُ ٔی ٖ  زا٘هف  آقىاضؾهاظی  فهطزی،  پٟٙها  پٟٙها

                                                      
1
 . Skandia 

2
 . Chase 

3
 . Nawmen & Connrod 

4
 . Nonaka & Takeuchi 

5
 . Hiscock 
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ُ  خٕعهی،  آقهىاض  زا٘هف  خٕعی، آقىاض زا٘ف بٝ فطزی آقىاض زا٘ف تبسیُ فطزی، آقىاض زا٘ف فطزی،  زا٘هف  تبهسی

  قٛ٘س.ٔی ،(فطزی پٟٙاٖ زا٘ف بٝ خٕعی پٟٙاٖ زا٘ف تبسیُ خٕعی، پٟٙاٖ زا٘ف خٕعی، پٟٙاٖ زا٘ف بٝ خٕعی آقىاض

  قٛز. قٛز.   قٙاذتٝ ٔیقٙاذتٝ ٔی  زا٘فزا٘فبٝ عٙٛاٖ فطایٙس اقتطان بٝ عٙٛاٖ فطایٙس اقتطان   ،،ی زا٘فی زا٘فاختٕاعاختٕاعؾغح ؾغح َ َ بٝ ز٘بها آٖ، ذّهك زا٘هف شٞٙهی ٚ قهىُ     آٖ، ذّهك زا٘هف شٞٙهی ٚ قهىُ       بٝ ز٘بها

 .آیسآیسبٛخٛز ٔیبٛخٛز ٔیٞای ٔكتطن ٞای ٔكتطن ٌیطی اٍِٛٞای شٞٙی ٚ ٟٔاضتٌیطی اٍِٛٞای شٞٙی ٚ ٟٔاضت

 قٛز.زا٘س، عیٙی ٔیؾغح بیطٚ٘ی زا٘ف، فطآیٙسی اؾت وٝ عی آٖ، آ٘چٝ فطز ٔی 

  اؾت آقىاض زا٘ف اظ اؾتفازٜ ٚ تحّیُ قأُ زا٘ف، تطوی ؾغح.  

 ُزا٘ف آقىاض بٝ زا٘ف پٟٙاٖ اؾت ؾغح زضٚ٘ی زا٘ف، قأُ تبسی. 

زض پػٚٞف حاضط بٝ ز٘باَ عٛأُ تٛإ٘ٙسؾاظ ٔسیطیت زا٘ف ٞؿتیٓ، بطای ٕٞیٗ بٝ بطضؾی تٛإ٘ٙسؾاظٞای ٔسیطیت 

 )فطًٞٙ تٛإ٘ٙسؾاظ چٟاض ٞاآٖ ٔیاٖ زض وٝ ٚخٛز زاضز، ٔسیطیت تٛإ٘ٙسؾاظٞای اظ ٔرتّفی ا٘ٛاعپطزاظیٓ، زا٘ف ٔی

ٞؿتٙس )ایچیدٛ، وطٚج ٚ  بطذٛضزاض بیكتطی فطاٚا٘ی اعالعات( اظ فٙاٚضی، ٚ واضوٙاٖ ؾاظٔا٘ی، افطاز یا ؾاذتاض، ؾاظٔا٘ی

)ِی ٚ  قسٜ اؾت یاز زا٘ف ٔسیطیت ؾاظ، انّی تٛإ٘ٙس عٛأُ عٙٛاٖ بٝ عٛأُ ایٗ اظ ٔتعسزی، (. زض ٔغاِعات1998، 1٘ٛ٘اوا

)٘داتیاٖ ٚ  (.2010، 6؛ االٔی ٚ ٕٞىاضا2004ٖ، 5؛ تاتا ٚ پطاؾاز2001، 4؛ ؾًٛ٘ ٚ ٕٞىاضا2005ٖ، 3؛ یی2003، 2چٛی

 (.1394ٕٞىاضاٖ، 

ٝ  تٛإ٘ٙسؾهاظ  ٝ  ٔتغیهط  یها  قهطایظ  ٞها، ٞها، ٔكرهه ُ  اثهط  تٛا٘ٙهس ٔهی  قهٛ٘س  ٔهسیطیت  زضؾهت  اٌهط  ٞهایی ٞؿهتٙسو  لابه

اظ  اعالعههات عٙهههط فٙههاٚضی (.1984، 7)بطٚ٘ههٛ ٚ ِیههسوطباقههٙس  زاقههتٝ ؾههاظٔاٖ ٔٛضههع ضلههابتی ٔٛفمیههت بههط ایٔالح ههٝ

ٝ   ٞای ٔهسیطیت زا٘هف  تٛإ٘ٙسؾاظ وهٝ لهازض بهٝ یىچاضچهٝ ؾهاظی       اؾهت  تهی اعالعهات آی قهأُ ؾیؿهتٓ فٙهاٚضی     اؾهت، وه

ٖ   8اؾههت )ؾههّٕط ٚ ٚ  ٚ ایٕههٗ ٍ٘ههٝ زاقههتٗ زا٘ههف ٔٙههابع زا٘كههٍاٞی     فطٞٙههً (. 1393، بههٝ ٘مههُ اظ فتاحیههاٖ ٚ ٕٞىههاضا

ٝ  ٔٙحههط  اٍِهٛیی  اظ ؾهاظٔا٘ی عباضتؿهت   ٝ  ٔكهتطن  ٞٙداضٞهای  ٚ ٞها اضظـ ٔفطٚضهات،  اظ فهطز  به  ٞهای فعاِیهت  وه

بههٝ ٘مههُ اظ  10ٌّههس ٚ ٕٞىههاضاٖ) اؾههت ضههطٚضی زا٘ههف ٔٛفمیههت ٔههسیطیت بههطای ؾههاظٔا٘ی فطٞٙههً(. 2002 ،9)ٔمیٕههی

(. ؾههاذتاض ؾههاظٔا٘ی اظ ؾّؿههّٝ ٔطاتهه  ؾههاظٔا٘ی، لههٛا٘یٗ ٚ ٔمههطضات، ٚ ضٚابههظ ٌههعاضـ         1394٘داتیههاٖ ٚ ٕٞىههاضاٖ،  

  ٝ تٛا٘ٙههس زض ای بههطای ٕٞههاٍٞٙی ٚ وٙتههطَ اؾههت وههٝ بههٝ ٔٛخهه  آٖ اعضههای ؾههاظٔاٖ ٔههی     زٞههی تكههىیُ قههسٜ ٚ ٚؾههیّ

 12ٚ تٕطوههع ؾههاظی 11تههٛاٖ بههٝ ضؾههٕیت یٞههای ؾههاذتاض ؾههاظٔا٘ی ٔهه اظ ِٔٛفههٝ. خٟههت اثطبركههی ؾههاظٔاٖ حطوههت وٙٙههس  

 (.1393، وطز )فتاحیاٖ ٚ ٕٞىاضاٖاقاضٜ 

                                                      
1
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 (2003چٛی )ِی ٚ چٛی، . ٔسَ تٛإ٘ٙسؾاظٞای ٔسیطیت زا٘ف ِی ٚ 2 قىُ
 

وٙیٓ، ٞا اقاضٜ ٔیٞایی ا٘داْ قسٜ اؾت وٝ زض ایٙدا بٝ تعسازی اظ آٖپػٚٞف ٚ ٔسیطیت زا٘ف زض ظٔیٙٝ تٛإ٘ٙسؾاظٞا

زا٘ف ٚ تٛإ٘ٙسؾاظی  ٔسیطیت بیٗ ضابظ بطضؾی"(، با ٞسف 1396ٞایی ٕٞچٖٛ، لالٚ٘سی ٚ اقطفی ؾّیٓ وٙسی )پػٚٞف

-پیبا ٘طْ افعاض اؼ تحّیُ ٚاضیا٘ؽ ٚ ضٌطؾیٖٛ چٙس ٔتغیطٜ،، ٚ ٕٞبؿتٍی -با ضٚـ تٛنیفی، "زض واضوٙاٖ زا٘كٍاٜ اضٚٔیٝ

ٞای ٔسیطیت زا٘ف ٚ ابعاز تٛإ٘ٙسؾاظی واضوٙاٖ ضا ٘كاٖ زاز؛ ٘تایح ایكاٖ ٚخٛز ضابغٝ ٔثبت ٚ ٔعٙازاضی بیٗ ِٔٛفٝاؼ، اؼ

بٝ ضٚـ  ،"ی )ع(عّ أاْ یافؿط زا٘كٍاٜ زض زا٘ف تیطیٔس ؾغح یابیاضظ"(، زض پػٚٞكی با عٙٛاٖ 1395ّٔىی ٚ ِغفی )

ٞا حاوی اظ آٖ اؾت وٝ زا٘كٍاٜ افؿطی أاْ عّی )ع( زض اؾتٙباعی با آظٖٔٛ فطیسٔٗ تدعیٝ ٚ تحّیُ قس، یافتٝ -تٛنیفی

عٛض ٘ؿبی زض بیٗ ابعاز ٔسیطیت زا٘ف، بٝ واضٌیطی  ٞیچ وساْ اظ ابعاز ٔسیطیت زا٘ف زاضای ٚضعیت ایسٜ آِی ٘بٛز ٚ بٝ

 ٞای بعسی بٛز٘س؛زا٘ف بٟتطیٗ ٚضعیت ضا زاقت ٚ تكریم، اقتطان، تحهیُ، تٛؾعٝ ٚ ٍٟ٘ساضی زا٘ف بٝ تطتی  زض ضتبٝ

ٞای تٞا ٚ لابّیٞا، تٛإ٘ٙسؾاظتعییٗ ضابغٝ بیٗ اؾتطاتػی"، زض پػٚٞكی با ٞسف (1394)ٔسٞٛقی، عبیبی ٚ ٘ٛض٘ػاز ٚ٘ٛـ 

، ٘تایح قساؾتفازٜ  ِیعضَ ٚ اؼاؼپیاؼٞا اظ ٘طْ افعاض ، خٟت تحّیُ زازٜ"فطآیٙس ٔسیطیت زا٘ف با تٛإ٘ٙسی واضوٙاٖ

ٞای ٔسیطیت زا٘ف تٛإ٘ٙسؾاظ. زاز وٝ فطآیٙس ٔسیطیت زا٘ف بط تٛإ٘ٙسی واضوٙاٖ اثط ٔؿتمیٓ ٚ ٔعٙازاضی زاضز٘كاٖ

ٔسیطیت زا٘ف بهٛضت غیط ٔؿتمیٓ بط تٛإ٘ٙسی واضوٙاٖ تاثیط زاض٘س، ٕٞچٙیٗ بهٛضت ٔؿتمیٓ ٚ بٛاؾغٝ فطآیٙس 

 .ٞای ٔسیطیت زا٘ف بط فطآیٙس ٔسیطیت زا٘ف اثط ٔثبت ٚ ٔعٙازاضی زاض٘ستٛإ٘ٙسؾاظ

پػٚٞف ایكاٖ ٔسیطیت زا٘ف ٚ ، "ٞاتٛؾعٝ ؾاظٔاٖ ٘مف ٔسیطیت زا٘ف بطای"، زض پػٚٞكی با عٙٛاٖ (2017) 1ٟٔاخاٖ

بطضؾی " ، زض پػٚٞكی با ٞسف(2016) 2قاوی، ٌطواظ ٚ زٞماٖ بطضؾی ٕ٘ٛز؛واضبطاٖ ٔترههاٖ ٚ بطای ضا ٔفاٞیٓ آٖ 

 ضٚـ ، ٚپیٕایكی -تٛنیفیبا ضٚـ  ،"ضابغٝ بیٗ تٛإ٘ٙسؾاظی ٚ فطآیٙس ٔسیطیت زا٘ف زض قطوت پاالیف ٘فت انفٟاٖ

٘تایح ٘كاٖ زاز وٝ ضابغٝ ذغی بیٗ تٛإ٘ٙسؾاظی ٚ فطآیٙس ٔسیطیت زا٘ف زض ٘ ط ٌطفتٝ  ،تدعیٝ ٚ تحّیُ ٕٞبؿتٍی پیطؾٖٛ

، زض پػٚٞكی (2015) 3اٚٔاتایٛ ؛ض٘سزا٘ف زا ٞای ٔسیطیتزاضی با فطآیٙساٞای فٙاٚضی ٚ فطًٞٙ ضابغٝ ٔعٙٔتغیط ،قسٜ اؾت

، ایٗ "ازبیات وتابرا٘ٝ فّؿفٝ ٚ عُٕ ٚ بطضؾی٘مس : ٔسیطیت زا٘ف بٝ عٙٛاٖ یه ابعاض ٟٔٓ زض ٔسیطیت ؾاظٔا٘ی"با عٙٛاٖ 

پػٚٞف ازبیات ضا زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت زا٘ف بطضؾی وطز، تا إٞیت ٔسیطیت زا٘ف زض ؾاظٔاٖ بطضؾی وٙس، ٔسیطیت یه 

ٞا بطای ٔسیطیت زا٘ف بٝ عٛض ٔٛثط، بٝ ؾٝ عأُ وّیسی عّٕىطز ؾاظٔا٘ی ٚ یه ابعاض ٟٔٓ بطای ؾاظٔاٖ اؾت، ٚ ؾاظٔاٖ

ٞای بطضؾی قاذم"(، زض پػٚٞكی با عٙٛاٖ 2015) 4ض٘دبط ٚ آٌاٜ پطزاظ٘س؛ٞا ٚ تىِٙٛٛغی ٔیسی؛ ٔطزْ، فطایٙسعأُ وّی
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 -ایٗ ٔغاِعٝ تٛنیفی ،"ٞای آٔٛظقی ٔالضز ٚ ٟٔط قٟطٔسیطیت زا٘ف ٚ تأثیط آٖ بط تٛإ٘ٙسؾاظی واضوٙاٖ زض برف

واضٔٙس ٔٛضز بطضؾی لطاض ٌطفتٙس، با ابعاض پطؾكٙأٝ  165اؾتٙباعی اؾت، واضٔٙساٖ زفتط تحمیماتی قٟط ٔالضز ٚ ٟٔط قٟط با 

ٞای زاز وٝ ٔسیطیت زا٘ف زض برفبا ضٚـ تدعیٝ ٚ تحّیُ ضٌطؾیٖٛ چٙسٌا٘ٝ، ٘تایح ٘كاٖ ،(1995) 1ضعیتطاؾچ

ایٗ پػٚٞف اثط ٔعٙازاضی زاقتٝ اؾت، اثط ٕٞعٔاٖ ٔتغیطٞا زض ٔسَ  تٛإ٘ٙسؾاظی ٚ آٔٛظـ واضوٙاٖ ٔالضز ٚ ٟٔط قٟط زض

ٟ٘ایی با اؾتفازٜ اظ ضٌطؾیٖٛ چٙسٌا٘ٝ ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ ٔؿیط، تٕاْ اخعاء بٝ خع اؾتفازٜ اظ ٔسیطیت زا٘ف، تأثیط ٔعٙازاضی بط 

ت وٝ اٌط قطایظ ایسٜ آَ بطای تٛاٖ ٌفتٛإ٘ٙسؾاظی واضوٙاٖ ٚ زفاتط تعّیٓ ٚ تطبیت قٟط ٔالضز ٚ ٟٔط قٟط زاقت، ٔی

ٞا با تٛا٘ٙس بط تٛإ٘ٙسؾاظی ظ٘اٖ ٚ تمٛیت آٖٔسیطیت زا٘ف ایداز قٛز، واضوٙاٖ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ ٔالضز ٚ ٟٔط قٟط ٔی

 .ٞای ٔرتّد تغییطات تاثیط بٍصاض٘سخٙبٝ

 تٛا٘ٙسٞا ٔیؾاظٔاٖ، ٔسیطیت زا٘ف اظ عطیك اؾتفازٜ اظ یه أط ٟٔٓ اؾت، ٔسیطیت زا٘ف ، زا٘ف ٚخسیسزض لطٖ 

 ،(1394)ٔسٞٛقی، عبیبی ٚ ٘ٛض٘ػازٚ٘ٛـ (، 1396پػٚٞف لالٚ٘سی ٚ اقطفی ؾّیٓ وٙسی ) .ذٛز ضا بٟبٛز بركٙس ٔٛفمیت

ٔسیطیت فطآیٙس  با ٞای ٔسیطیت زا٘فضابغٝ بیٗ تٛإ٘ٙسؾاظ(، 2015ض٘دبط ٚ آٌاٜ )، ٚ (2016)قاوی، ٌطواظ ٚ زٞماٖ 

بهٛضت ٔؿتمیٓ ٚ بٛاؾغٝ فطآیٙس ٔسیطیت زا٘ف ، ٚ تٛإ٘ٙسؾاظٞای ٔسیطیت زا٘ف طزٜ ا٘سٔثبت ٚ ٔعٙازاض بیاٖ وضا  زا٘ف

٘مف بٝ  ،(2015)اٚٔاتایٛ ٚ  ،(2017)ٟٔاخاٖ (، 1395ّٔىی ٚ ِغفی ) .بهٛضت غیط ٔؿتمیٓ بط تٛإ٘ٙسی واضوٙاٖ تاثیط زاض٘س

ٔسیطیت زا٘ف بٝ عٙٛاٖ یه عأُ وّیسی زض پػٚٞف ایكاٖ پطزاذتٝ ا٘س،  زا٘ف تیطیٔس ؾغح یابیاضظٚ  ٔسیطیت زا٘ف

 ٞا بطای ٔسیطیت زا٘ف بٝ عٛض ٔٛثط،عّٕىطز ؾاظٔا٘ی ٚ یه ابعاض ٟٔٓ بطای ؾاظٔاٖ اؾت، ٚ بٝ ایٗ زِیُ اؾت وٝ ؾاظٔاٖ

 .ٞا ٚ تىِٙٛٛغی ٔی پطزاظ٘ستٛخٝ بٝ ؾٝ عأُ وّیسی؛ ٔطزْ، فطایٙس

 :روش ضناسی پصوهص

خأعههٝ ٞههسف قههأُ وتابههساضاٖ  خأعههٝ ٞههسف قههأُ وتابههساضاٖ   تحّیههُ اؾههت.–٘ ههط ضٚـ پیٕایكههی پههػٚٞف حاضههط اظ ٘ ههط ٞههسف وههاضبطزی ٚ اظ 

٘فههط، ٚ زض ٘فههط، ٚ زض  58، ٚ ، ٚ 61، ، 76اؾههت، وههٝ زاضای اؾههت، وههٝ زاضای ( ایههطاٖ، تٟههطاٖ ٚ قههٟیس بٟكههتی ایههطاٖ، تٟههطاٖ ٚ قههٟیس بٟكههتی )ٞههای عّههْٛ پعقههىی قههٟط تٟههطاٖ   ٞههای عّههْٛ پعقههىی قههٟط تٟههطاٖ   زا٘كههٍاٜزا٘كههٍاٜ

پطؾكههٙأٝ پطؾكههٙأٝ  179بعههس اظ ؾطقههٕاضی تعههساز بعههس اظ ؾطقههٕاضی تعههساز ، ، وأههُ اؾههتوأههُ اؾههتٕ٘ٛ٘ههٝ ٌیههطی بهها ضٚـ ؾطقههٕاضی ٕ٘ٛ٘ههٝ ٌیههطی بهها ضٚـ ؾطقههٕاضی   .٘فههط وتابههساض اؾههت٘فههط وتابههساض اؾههت 195وههُ وههُ 

ٜ  .بسؾههت آٔههس بسؾههت آٔههس تىٕیههُ قههسٜ  تىٕیههُ قههسٜ   ٝ ابههعاض خٕههع آٚضی زاز ؾههاذتٝ اؾههت، وههٝ بههط اؾههاؼ ٔههسَ      ی پههیفٞهها زٚ پطؾكههٙأ

فطٞٙههً فطٞٙههً وههٝ زاضای چٟههاض بعههس انههّی ٚ ٞفههت بعههس فطعههی؛     ،،(2003) ِههی ٚ چههٛی ِههی ٚ چههٛی   زا٘ههفٞههای ٔههسیطیت  تٛإ٘ٙسؾههاظ

ٚ ٚ ( قههىُتههیتههی  ٞههایٞههایٟٔههاضتٟٔههاضت)، افههطاز ، افههطاز (تٕطوههع ٚ ضؾههٕیت تٕطوههع ٚ ضؾههٕیت )، ؾههاذتاض ؾههاظٔا٘ی  ، ؾههاذتاض ؾههاظٔا٘ی  (ٕٞىههاضی، اعتٕههاز ٚ یههازٌیطی ٕٞىههاضی، اعتٕههاز ٚ یههازٌیطی )ؾههاظٔا٘ی ؾههاظٔا٘ی 

 چٟههاض وههٝ زاضایوههٝ زاضای، (1995)اٚچههی اٚچههی ٘ا٘ٛوهها ٚ تاوههٝ٘ا٘ٛوهها ٚ تاوههٝٔههسیطیت زا٘ههف ٔههسیطیت زا٘ههف ٚ ٔههسَ ٚ ٔههسَ اؾههت،  (تههیتههیآیآیپكههتیبا٘ی پكههتیبا٘ی )فٙههاٚضی اعالعههات فٙههاٚضی اعالعههات 

 زا٘هف  ؛فطعهی  ؾهغح  ٞكهت ٚ  اؾهت،  زضٚ٘هی زا٘هف   ٚ زا٘هف  تطویه   بیطٚ٘هی،  زا٘هف  اختٕهاعی،  زا٘هف  ؾغح انهّی؛ 

 ٖ ٖ  زا٘هف  آقىاضؾهاظی  فهطزی،  پٟٙها ُ  فهطزی،  آقهىاض  زا٘هف  فهطزی،  پٟٙها ٝ  فهطزی  آقهىاض  زا٘هف  تبهسی  زا٘هف  به

ُ  خٕعهی،  آقهىاض  زا٘هف  خٕعهی،  آقهىاض  ٝ  خٕعهی  آقهىاض  زا٘هف  تبهسی ٖ  زا٘هف  به ٖ  زا٘هف  خٕعهی،  پٟٙها  پٟٙها

ُ  خٕعهی،  ٖ  زا٘هف  تبهسی ٝ  خٕعهی  پٟٙها ٖ  زا٘هف  به ٝ    ِیىهطت  ٔمیهاؼ بهط اؾهاؼ   بهط اؾهاؼ    ٚ ،اؾهت  فهطزی،  پٟٙها ٝ  پهٙح زضخه ای اظ ای اظ پهٙح زضخه

ٜ     .ذیّی وهٓ تها ذیّهی ظیهاز اؾهت     ذیّی وهٓ تها ذیّهی ظیهاز اؾهت      ٜ    خٟهت ؾهٙدف ٘طٔهاَ بهٛزٖ زاز . اؾهٕیط٘ٛف اؾهتفازٜ قهس   اؾهٕیط٘ٛف اؾهتفازٜ قهس    -وّٕهٌٛطٚف وّٕهٌٛطٚف ٞها اظ آظٔهٖٛ   ٞها اظ آظٔهٖٛ   خٟهت ؾهٙدف ٘طٔهاَ بهٛزٖ زاز

. ٕٞچٙههیٗ اظ تحّیههُ عههأّی تاییههسی ٚ ٔههسَ ٔعههازالت ؾههاذتاضی اوتكههافی، آِفههای ٌطٚ٘بههاخ ٚ ضٌطؾههیٖٛ اؾههتفازٜ قههس    ٕٞچٙههیٗ اظ تحّیههُ عههأّی تاییههسی ٚ ٔههسَ ٔعههازالت ؾههاذتاضی اوتكههافی، آِفههای ٌطٚ٘بههاخ ٚ ضٌطؾههیٖٛ اؾههتفازٜ قههس    
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. قههس اؾههتفازٜ طؾههٖٛیپ یٕٞبؿههتٍ آظٔههٖٛاظ  ،ؾههغٛح ٔههسیطیت زا٘ههف ٚ تٛإ٘ٙسؾههاظٞا ٗیبهه یضابغههٝی بطضؾهه ٔٙ ههٛض بههٝ

خٟههت اِٚٛیههت  اؾههتفازٜ قههس. ٔههسیطیت زا٘ههف بههط ؾههغٛح زا٘ههف اظ آظٔههٖٛ فیكههط   ٔههسیطیت زا٘ههف بههط ؾههغٛح زا٘ههف اظ آظٔههٖٛ فیكههط   بههطای تههاییٗ تههاثیط تٛإ٘ٙسؾههاظٞای  بههطای تههاییٗ تههاثیط تٛإ٘ٙسؾههاظٞای  

. سسقههقههاؾههتفازٜ اؾههتفازٜ ذٛزؾههاظٔا٘سٜ ذٛزؾههاظٔا٘سٜ   ٞههای عهههبیٞههای عهههبی  اظ ٔههسَ قههبىٝاظ ٔههسَ قههبىٝبٙههسی تههاثیط تٛإ٘ٙسؾههاظٞای ٔههسیطیت زا٘ههف بههط ؾههغٛح زا٘ههف  

، اؾههتفازٜ ، اؾههتفازٜ 3ِٛیهههِٛیهههببٞایچطٞایچط، بهها ضٚیىههطز ، بهها ضٚیىههطز 2ٞههای ٘ ههاضتی پطؾههچتطٖٚٞههای ٘ ههاضتی پطؾههچتطٖٚ، اظ قههبىٝ، اظ قههبى1ٝٞههای عهههبی ذٛزؾههاضٔا٘سٜٞههای عهههبی ذٛزؾههاضٔا٘سٜخٟههت بٟبههٛز قههبىٝخٟههت بٟبههٛز قههبىٝ

. ٚ ٔتّهه  اؾههتفازٜ قههسٚ ٔتّهه  اؾههتفازٜ قههس  آٔههٛؼ،، ، 24اؼ ٘ؿههرٝ اؼ ٘ؿههرٝ اؼاؼپههیپههیاؼاؼٞهها زض ایههٗ پههػٚٞف اظ ٘ههطْ افعاضٞههای  ٞهها زض ایههٗ پههػٚٞف اظ ٘ههطْ افعاضٞههای  خٟههت تحّیههُ زازٜخٟههت تحّیههُ زازٜ .قههسقههس

 ٔفٟٛٔی پػٚٞف حاضط اضائٝ قسٜ اؾت.، ٔسَ 1زض قىُ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ٔسَ ٔفٟٛٔی پػٚٞف1قىُ

 

 

 های پصوهصیافته

بیكتط  01/0٘كاٖ زاز وٝ ؾغح ٔعٙازاضی زض تٕأی ٔتغیطٞای پػٚٞف اظ ؾغح « وٌِٕٛٛطٚف اؾٕیط٘ٛف»٘تیدٝ آظٖٔٛ 

ٞای پػٚٞف اظ آظٖٔٛ پاضأتطیه  اؾت، ِصا تٕأی ٔتغیطٞای پػٚٞف ٘طٔاَ ٞؿتٙس، بٙابطایٗ، بطای بطضؾی ؾؤاالت ٚ فطضیٝ

 .اؾتفازٜ قس

ٞا ابتسا بٝ ابعاز آٖ، قٟط تٟطاٖٞای عّْٛ پعقىی زا٘كٍاٜ وتابساضاٖ ٔسیطیت زا٘فٚ  ٞاتٛإ٘ٙسؾاظ خٟت تعییٗ ٚضعیت

 پطزاذتیٓ.

 

 

                                                      
1
 . Self-Organizing Map (SOM) 

2
 . Percptron 

3
 . Hyperbolic 

و آشکارسازی دانش  بیرونی )دانش پنهان فردی

 (فردیپنهان 

فرهنگ سازمانی 

و ، )همکاری، اعتماد

 یادگیری(
ترکیب دانش یعنی ترکیب )دانش آشکار فردی، 

دانش تبدیل آشکار فردی به آشکار جمعی و 

ساختار سازمانی  (آشکار جمعی

 و رسمیت(  )تمرکس
یعنی تبدیل دانش  )درونی سازی دانش درونی

و دانش پنهان آشکار جمعی به پنهان جمعی 

 Tهای افراد )مهارت (جمعی
 شکل(

یعنی تبدیل دانش  سازی دانشاجتماعی )اجتماعی 

 پنهان جمعی به دانش پنهان فردی(
فناوری اطالعات 

 (IT)پشتیبانی 

ش
ت دان

ی مدیری
ها

ساز
ىانمند

ت
 

مدیریت 

 دانش
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وتابساضاٖ  ٔسیطیت زا٘فٚ  ٞاتٛإ٘ٙسؾاظ ٚضعیت بطای  t٘تایح تٛنیفی ٚ ٘تایح اؾتٙباعی حانُ اظ آظٖٔٛ. 1خسَٚ 

 قٟط تٟطاٖٞای عّْٛ پعقىی زا٘كٍاٜ

 tمقدار  اوحزاف استاودارد میاوگیه فزاياوی ابعاد

ی
گ ساسماو

فزَى
 689/6 66007/9 6607/3 979 َمکاری  

 -933/5 95592/6 8259/5 979 اعتماد

 -039/2 88556/6 0093/5 979 یادگیزی

 -705/5 86275/6 8330/5 979 فزَىگ ساسماوی

 -906/3 80977/6 7268/5 979 ضکلتی مُارت افزاد دارای

 -060/5 85769/6 8290/5 979 تیآیپطتیباوی 

ی
ساختار ساسماو

 

 -907/0 82658/6 7325/5 979 تمزکش

 -899/90 07685/6 5276/5 979 رسمیت

 -730/96 05790/6 0909/5 979 ساختار ساسماوی

 -577/2 07093/6 7336/5 179 تًاومىدساس َای مدیزیت داوص

ی
سطح بیزيو

 -262/3 72099/6 8022/2 179 داوص پىُان فزدی 

 -099/99 75839/6 3788/5 979 آضکار ساسی داوص پىُان فزدی

 -9895/3 80575/6 2208/5 979 سطح بیزيوی داوص

ب
سطح تزکی

 

 099/6 70600/6 6579/3 979 داوص آضکار فزدی

 -078/7 09765/6 0666/5 979 داوص آضکار جمعی

داوص آضکار فزدی بٍ داوص آضکار 

 جمعی

979 8697/5 76803/6 702/3- 

 -795/9 89975/6 8290/5 979 سطح تزکیب داوص

ی
سطح دريو

 

 -893/3 80098/6 7288/5 979 داوص پىُان جمعی

تبدیل داوص آضکار جمعی بٍ پىُان 

 جمعی

979 8697/5 76803/6 702/3- 

 -295/5 89598/6 7853/5 979 دريوی ساسی داوص

 -559/7 83936/6 2268/5 979 تبدیل داوص پىُان جمعی بٍ داوص پىُان فزدی

  07083/6 7326/5 979 مدیزیت داوص

 

( 3عسز )زٞس، ٔتغیطٞای ٕٞىاضی ٚ زا٘ف آقىاض فطزی، اظ ٔیاٍ٘یٗ فطضی خأعٝ ، ٘كاٖ ٔی1عٛض وٝ خسَٚ  ٕٞاٖ
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اؾت،  007/0بیكتط ٞؿتٙس ٚ ٔتغیطٞای زیٍط اظ ٔیاٍ٘یٗ فطضی خأعٝ، وٕتط ٞؿتٙس ٚ با تٛخٝ بٝ ایٙىٝ ٔیعاٖ ٔعٙازاضی عسز 

 . ٔعٙازاض اؾت 01/0تفاٚت زض ؾغح 

 .وتابساضاٖ اؾت با ٔسیطیت زا٘ف ضابغٝ تٛإ٘ٙسؾاظٞا، ٘كاٖ زٞٙسٜ 2خسَٚ 

 

 با ٔسیطیت زا٘ف تٛإ٘ٙسؾاظٞاآظٖٔٛ ٕٞبؿتٍی بیٗ . 2خسَٚ 

 داری سطح معىی فزاياوی َمبستگی پیزسًن متغیزَا

 66669/6 979 220/6 تًاومىدساسَا ي مدیزیت داوص

 

، ضابغٝ 00001/0، ٚ ؾغح ٔعٙازاضی تٛإ٘ٙسؾاظٞا ٚ ٔسیطیت زا٘فبا تٛخٝ بٝ ٔیعاٖ ٕٞبؿتٍی پیطؾٖٛ بیٗ زٚ ٔتغیط 

تط ٚ ٞط چٝ ٔیعاٖ تٛإ٘ٙسؾاظٞای ٔسیطیت زا٘ف اثطبرف. ٚخٛز زاضز تٛإ٘ٙسؾاظٞا ٚ ٔسیطیت زا٘فٔثبت ٚ ٔعٙازاضی بیٗ 

 . قٛزبیكتط ٔی ٔسیطیت زا٘فقٛز، بٟبٛز 
 

 زا٘ف ٔسیطیت تٛإ٘ٙسؾاظٞا بطبؿتٍی ٚ ضطی  تعییٗ ٔیعاٖ ضطی  ٕٞ. 3خسَٚ 

 خطای معیار ضزیب تعییه ضزیب تعییه تعدیل یافتٍ ضزیب تعییه ضزیب َمبستگی

555/0 369/6 362/6 60902/8 

ٔكرم قسٜ  ٔسیطیت زا٘ف ٚٞا ، ٔیعاٖ ضطی  ٕٞبؿتٍی ٚ ضطی  تعییٗ بیٗ ٕ٘طٜ اثط بركی تٛإ٘ٙسؾاظ3زضخسَٚ 

 زضزضنس اظ تغییطات  30باقس ِصا ٔی 30/0ٚ ضطی  تعییٗ بطابط با  556/0اؾت وٝ زض آٖ چٖٛ ضطی  ٕٞبؿتٍی بطابط با 

 .اؾت ٔطبٛط بٝ تغییطات تٛإ٘ٙسؾاظٞا ٔسیطیت زا٘ف
 

 یط ٔتغیط اثط بركی تٛإ٘ٙسؾاظٞاخسَٚ آ٘اِیع ٚاضیا٘ؽ ضٌطؾیٛ٘ی ٔطبٛط بٝ تاث. 4خسَٚ 

 زا٘ف ٔسیطیتبط 

 مىبع تغییزات
مجمع 

 مزبعات
 آمار فیطز میاوگیه مزبعات درجٍ آسادی

 سطح

 معىاداری خطاپذیزی

 666/6 6669/6 096/77 882/2696 9 882/2696 بیه گزيَی

    002/00 908 650/99987 درين گزيَی

     909 969/90997 کل

 

اؾت،  000/0اؾت، ٚ ؾغح ٔعٙازاضی  0001/0ٚ ؾغح ذغاپصیطی بطابط با  49/77، آٔاض آظٖٔٛ فیكط بطابط با 4زض خسَٚ 

 . قٛزتاییس ٔی ٔسیطیت زا٘ف بطٞا بٙابط ایٗ اثط بركی تٛإ٘ٙسؾاظ

ٕٞچٙیٗ ٔمساض ٚظٖ إٞیت  ٔسیطیت زا٘ف بهٛضت ظیط اؾت، طب ٞأسَ ضٌطؾیٛ٘ی بیٗ ٔتغیط اثط بركی تٛإ٘ٙسؾاظ

 .اؾت 55/0بط با بطا( قی  ذظ ضٌطؾیٖٛ اؾتا٘ساضز قسٜ)

 ٔسیطیت زا٘ف; 49/0* ٞااثط بركی تٛإ٘ٙسؾاظ+ 35/38
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ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ اظ ٘طْ زض وتابساضاٖ زا٘كٍاٜ ٔسیطیت زا٘ف ٚ ٞاخٟت تسٚیٗ اٍِٛی تاثیط تٛإ٘ٙسؾاظ

 اؾتفازٜ قس. اْ،اٚاؼ افعاض آٔٛؼ ٚ قبىٝ ٞای عهبی پطؾچتطٖٚ ٚ

، باض عأّی اؾتا٘ساضز تٛإ٘ٙسؾاظٞای ٔسیطیت زا٘ف )فطًٞٙ ؾاظٔا٘ی، ؾاذتاض ؾاظٔا٘ی، افطاز، فٙاٚضی 1ٕ٘ٛزاض 

تبسیُ )زا٘ف پٟٙاٖ فطزی، آقىاض ؾاظی زا٘ف پٟٙاٖ فطزی، زا٘ف آقىاض فطزی،  ٔسیطیت زا٘فاعالعات( ٚ تاثیط آٖ بط 

خٕعی، آقىاض خٕعی بٝ پٟٙاٖ خٕعی، ؾغح زا٘ف پٟٙاٖ  ، ؾغح زا٘ف آقىاضزا٘ف آقىاض فطزی بٝ زا٘ف آقىاض خٕعی

ٞای ا٘ساظٜ ٌیطی تدعیٝ ٚتحّیُ ٔسَزٞس. ، ؾغح تاثیطٌصاضی ضا ٘كاٖ ٔی4/0زٞس. باض عأّی بیكتط اظ خٕعی( ضا ٘كاٖ ٔی

زضنس  95ٞای پطؾكٙأٝ بطای ؾٙدف ٔتغیطٞای پػٚٞف زض ؾغح اعٕیٙاٖ ٔتغیطٞای پػٚٞف ٘كاٖ زاز وٝ باض عأّی ؾٛاَ

 آٔٛؼ،با تٛخٝ بٝ ذطٚخی ٘طْ افعاض . ٞای ٔتغیطٞای ٔطبٛعٝ ضا بٝ ذٛبی ؾٙدیسٜ ا٘سبٝ عباضت زیٍط ایٗ ؾٛاَ. اؾت

 .زضنس ٔعٙازاض اؾت 95ٔكرم ٌطزیس وٝ وّیٝ پاضأتطٞای ٔسَ تحّیُ عأّی تٛإ٘ٙسؾاظ زض ؾغح اعٕیٙاٖ 

 

 

 باض عأّی ٔتغیطٞای ٔسَ پػٚٞف. 1ٕ٘ٛزاض 
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 بطاظ٘سٌی ٔسَ با ٘ؿبت وای اؾىٛئط با زضخٝ آظازی. 5خسَٚ 

ضاخص 

 -تًکز

 لًئیس

ریطٍ میاوگیه 

مجذير خطای 

 بزآيرد

ویکًیی 

 بزاسش

وسبت کای 

اسکًئز بٍ 

 درجٍ آسادی

سطح 

معىاداری 

 62/6کمتز اس 

درجٍ 

 آسادی
 مجذير کا

واپارام

 تزیک
 مدل

863/6 602/6 886/6 806/3 666/ 5506 066/93503 552 
مدل 

 پیطىُادی

  666/9   6 666/ 5082 
مدل اضباع 

 ضدٌ

000/0 590/6 678/6 909/9 666/ 5092 690/55670 76 
مدل 

 مستقل

 

 ،(  )بطای اضظیابی بطاظ٘سٌی اٍِٛی ٔعازالت ؾاذتاضی اظ چٙس قاذم بطاظ٘سٌی اؾتفازٜ قس؛ ٔدصٚض وای اؾىٛئط 

-، ٔكاٞسٜ ٔی6ٕٞا٘غٛض وٝ زض خسَٚ ، ٚ 1ِٛئیؽ-قاذم تٛوط، ٚ ضیكٝ ٔیاٍ٘یٗ ٔدصٚض ذغای بطآٚضز٘یىٛیی بطاظـ، 

ٞای بطاظـ، ٘كاٖ زازوٝ ضطی  ٕٞبؿتٍی بیٗ قاذم٘تایح . اؾت 803/0، 065/0، 880/0، 86/3قٛز بٝ تطتی  بطابط 

 .تٛإ٘ٙسؾاظ ٚ ؾغح ٔسیطیت زا٘ف ٔثبت اؾت

ٞط ٘ٛضٖٚ زاضای یه . پائیٗ تكىیُ قسٜ اؾتی ٔٙ ٓ با ابعاز اظ ؾاذتاض ٌٛ٘ٝ ،2ذٛزؾاظٔا٘سٜ وٛٞٛ٘ٗزض قبىٝ عهبی 

الیٝ ٚضٚزی ضا بٝ الیٝ  3(ٞاؾیٙاپؽ)بطزاض ٚظٖ . ٞای ٚضٚزیبطابط اؾت با ابعاز بطزاض nبعسی اؾت وٝ زض آٖ  nبطزاض ٚظٖ 

قسٜ ٞا تٛؾظ یه تابع ٕٞؿایٍی بٝ یىسیٍط ٔتهُ ٘ٛضٖٚ. وٙٙسٔتهُ ٔی( قٛزوٝ ٘مكٝ یا الیٝ ضلابتی ٘أیسٜ ٔی)ذطٚخی 

قٛز، فعاَ ا٘س ٚ ٞط بطزاض ٚضٚزی، بط اؾاؼ بیكتطیٗ قباٞت، ٘ٛضٚ٘ی ضا زض الیٝ ذطٚخی وٝ یه ؾَّٛ بط٘سٜ ذٛا٘سٜ ٔی

زض  .(2001 ،4ٚ زاٚ٘یًٙ زٌٕٚاٖ)قٛز قباٞت ٔعٕٛال بط اؾاؼ فانّٝ الّیسٚؾی بیٗ زٚ بطزاض ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی. وٙسٔی

زض فاظ یازٌیطی ٞطیه اظ ٚاحسٞا . قٛزضلابتی بطای آٔٛظـ اؾتفازٜ ٔیقبىٝ عهبی ذٛزؾاظٔا٘سٜ اظ ضٚـ یازٌیطی 

 .وٙٙسضا بهٛضت ظیط ٔحاؾبٝ ٔی  ی بطزاض ٚضٚزی فانّٝ

 (    )     (1ضابغٝ )

تٛاٖ ٞطیه اظ تٛابع ٔطؾْٛ بطای ؾٙدف فانّٝ ضا اؾتفازٜ ٕ٘ٛز، ٔثال فانّٝ وٕاٖ تابع ؾٙدف فانّٝ اؾت ٚ ٔی  وٝ 

 . ٔعازِٝ ظیط ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت وطٚی وٝ زض

(   )  (2ضابغٝ )         

  ذٛاٞٙس بسا٘ٙس ٘عزیىتطیٗ بطزاض ٚظٖ بٝ ٚاحسٞا با ایٗ ٔحاؾبٝ ٔی. تٛاٖ اظ فانّٝ الّیسؾی ٘یع اؾتفازٜ ٕ٘ٛزاِبتٝ ٔی

ٚاحس زاضای ٘عزیىتطیٗ ٚظٖ بٝ بطزاض ٚضٚزی، بط٘سٜ . باقسٞا ٔیزاض٘س یا ذیط،وٝ ایٗ ٕٞاٖ برف ضلابتی زض ایٍٙٛ٘ٝ اظ قبىٝ

                                                      
1
 . Tucker-Lewis (TLI) 

2
.Kohonen  

3
 . Synapses 

4
 . Daugman & Downing 
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. ٞا بطابط نفط ذٛاٞٙس بٛز   قٛز ٚ ؾایط ٔطبٛعٝ بطابط یه لطاض زازٜ ٔی   ایٗ ٔطحّٝ اظ ضلابت ذٛاٞس بٛز وٝ بطای آٖ 

 .قٛزٞا اؾتفازٜ ٔیوٝ بهٛضت شیُ اؾت بطای بٝ ضٚظضؾا٘ی ٚظٖ آٍ٘اٜ لاٖ٘ٛ وٛٞٛ٘ٗ

   (3ضابغٝ )
      

     (    
   )   

 .قٛزٚ ٕٞچٙیٗ لاٖ٘ٛ زیٍطی ٘یع ٔغطح ٔی

   (4)ضابغٝ 
    *

  
   

(   )  
      

 

ٞای عهبی بٝ ایٗ نٛضت اؾت وٝ آٔٛظـ قبىٝ. وٙس: آٔٛظـ ٚ آظٖٔٛزض زٚ حاِت واض ٔی اْ،اٚاؼ قبىٝ عهبی

وٙس تا زض ٟ٘ایت زض پایاٖ واٞف پیسا ٔی α، ٚ با پیكطفت یازٌیطی 8/0وٙس، ٔثال ا٘ترا  ٔیضا بعضي  αابتسا فاظ یازٌیطی 

ٞا بٝ ؾٕت ٞا زض فاظ آٔٛظـ بطزاضٞای ٚظٖ  ضؾس. با اعٕاَ بطزاضٞای ٚضٚزی ٔرتّد، ، یا وٕتط اظ آٖ ٔی1/0یازٌیطی بٝ 

قٛ٘س ٚ بّعىؽ، با ایٗ عُٕ ٞای بیكتطی ٔتٕطوع ٔی   ٞای بیكتطی لطاض زاض٘س،   قٛ٘س ٚ زض خاٞایی وٝ ٞا خص  ٔیآٖ

 زٞٙس.ٞا تغبیك ٔیٞای ذٛز ضا با تابع چٍاِی احتٕاَ ٚضٚزیٚظٖ

 

 ذالنٝ فطایٙس ٔكاٞسات .6 خسَٚ

 درصد تعداد ایمطاَدات ومًوٍ

 0/76 950 آمًسش

 0/59 23 آسمًن

 966 979 کل

 

زضنس  6/29 زض .اؾت ٞای عهبی زضنس وُ ٔكاٞسات قأُ برف آٔٛظـ قبىٝ 4/70 زٞس وٝ، ٘كاٖ ٔی6خسَٚ 

  .ٌیطز ٞای عهبی ٔٛضز آظٖٔٛ ٚ اضظیابی لطاض ٔی برف لٛاعس یازٌیطی قبىٝ اؾت، ٚ آظٖٔٛ قأُ وُ ٔكاٞسات
 

 زض زٚ ٌطٜٚ آٔٛظـ ٚ آظٖٔٛ ٔسیطیت زا٘فبٙسی ٔتغیط  عبمٝ .7 خسَٚ

 بیىی ضدٌمقادیز پیص
 ومًوٍ مطاَدٌ ضدٌ

 سطح پاییه سطح باال درصد صحیح

 سطح پاییه 93 0 9/93
 آمًسش

 سطح باال 9 98 7/00

 سطح پاییه 57 3 7/99
 آسمًن

 سطح باال 3 15 0/65

 درصد کل 0/66 34 2/77
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بٛزٜ ٚ با اؾتفازٜ  پاییٗزض ؾغح  ٔسیطیت زا٘فٔٛضز  93زض  ٚ آظٖٔٛ ٔكرم قسٜ وٝ زض ٌطٜٚ آٔٛظـ ،7زض خسَٚ 

زض  ٔسیطیت زا٘فٔٛضز  6ٌطزیسٜ ٚ زض  ٔعطفی ؾغح پاییٗ ٔسیطیت زا٘فٞای عهبی  اظ لاعسٜ یازٌیطی ٚ آٔٛظـ قبىٝ

عٙٛاٖ وس زْٚ یعٙی ٝٞای عهبی ب بیٙی قسٜ بٝ اؾتفازٜ اظ تٛابع یازٌیطی ٚ آٔٛظقی قبىٝ بٛزٜ ِٚی ٔمازیط پیف باال ؾغح

ضا ؾغح پاییٗ ٔسیطیت زا٘ف وٝ  1وٝ زضنس نحیح زض برف آٔٛظـ بطای وس  ،سٜق ٔعطفی ٔسیطیت زا٘ف باالی ؾغح

بطای ؾغح پاییٗ بٙی ضا وٝ بٙسی پیف ِصا عبمٝ .اؾتزضنس بیكتط  90وٝ اظ  اؾت،زضنس  9/93وٙس بطابط با  ٔكرم ٔی

زٞٙسٜ لٛاعس یازٌیطی ٔٙاؾ  بطاؾاؼ تابع  وٝ ٘كاٖ اؾت،ٔغّٛ  ٚ لابُ تٛخٝ  ٞای تٛإ٘ٙسؾاظطپایٝ ِٔٛفٝب ،ٔسیطیت زا٘ف

ٔٛاضز  زضنس 7/66 عُٕ وطزٜ ٚ زض ذٛ ٞای عهبی  قبىٝ ٔسیطیت زا٘ف ؾغح باالبرف  زض. اؾتقسٜ  تعطیدعّٕىطز 

زض برف آظٖٔٛ وٝ ٔطحّٝ أتحاٖ لٛاعس یازٌیطی ٚ آٔٛظـ . ٔعطفی ٕ٘ٛزٜ اؾتباال ضا ؾغح باالی ٔسیطیت زا٘ف 

زضنس ٔٛاضز  7/91ٔٛضز وٝ  27ا٘س زض  ٘فط ٔٛضز بطضؾی لطاض ٌطفتٝ 30زٞس وٝ زض بسحؿابی وٝ  ضا ٘كاٖ ٔی ٞای عهبی قبىٝ

ٔعطفی  باالضا  ٔسیطیت زا٘ف ؾغح پاییٗٔٛضز  3ٔعطفی وطزٜ ٚ تٟٙا زض  پاییٗ ،ضاپاییٗ ٔسیطیت زا٘ف ؾغح قٛز  ضا قأُ ٔی

باال  ٔسیطیت زا٘ف ؾغحبطای ٔٛاضز ٚ  زضنس 7/91 بطابطییٗ پا ٔسیطیت زا٘ف ؾغحوٝ زض ٔدٕٛع بطای وس  ،ٕ٘ٛزٜ اؾت

ٔٛاضز زضنس نحیح  زضنس 4/92 فٛق زض َبٙابطایٗ باتٛخٝ بٝ خسٚ. بیٙی لطاض ٌطفتٝ اؾت ٔٛاضز ٔٛضز پیف زضنس 2/65

 . اؾت باال حؾغ ٔسیطیت زا٘فبیٙی ٔتغیط ٘ٛع  ٞای عهبی بطای پیف ٔطبٛط بٝ زٚ برف آٔٛظـ ٚ آظٖٔٛ قبىٝ

حؿابی بطاؾاؼ  ٞای عهبی ٔتغیط ٚابؿتٝ ٘ٛع ذٛـ بیٙی قبىٝ ع پیفبٔعطف ترٕیٗ پاضأتطٞای ٔطبٛط بٝ تا ،8خسَٚ 

ٔسَ ٟ٘ایی بطپایٝ ٔتغیطٞای وس قسٜ  .ٟٔاضت ٚ پكتیبا٘ی اؾت، ضؾٕیت، یازٌیطی تٕطوع، اعتٕاز ،وس ٕٞىاضیٞای  قاذم

 .قٛزٞای تٛإ٘ٙسؾاظ ٘ٛقتٝ ٔیِٔٛفٝ
 

 خسَٚ ترٕیٗ پاضأتطٞا .8خسَٚ 

الیٍ  بیىی ضدٌ پیص

کد =داوص مدیزیت خزيجی

 5ي 9

 

H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 
متغیزَای 

 بیه پیص

کد  66/9 666/6 382/6 283/6 726/6 666/6 666/9 566/6  

 66/9=َمکاری

کد  666/6 66/9 092/6 097/6 526/6 666/9 666/6 866/6  

 66/5=َمکاری

 66/9=کد اعتماد 66/9 66/9 666/6 997/6 666/9 603/6 666/9 266/6  

 66/5=کد اعتماد 666/6 666/6 66/9 683/6 666/6 938/6 666/6 266/6  

کد  66/9 66/9 092/6 666/6 726/6 666/9 666/9 666/9  

 66/9=یادگیزی

کد  666/6 666/6 382/6 666/9 526/6 666/6 666/6 666/6  

 66/5=یادگیزی

 66/9= کد تمزکش 6/9 6/9 6/9 333/6 66/9 266/6 666/9 666/6  

 66/5=کد تمزکش 66/6 66/6 382/6 007/6 666/6 266/6 666/6 666/9  



 ...ٞای ٔهٛضؾاظی اثط تٛإ٘ٙسؾاظٞا بط ٔسیطیت زا٘ف وتابساضاٖ زا٘كٍاٜ ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ با اؾتفازٜ اظ قبىٝ 

111 
 

  097/6 996/6 996/6 388/6 330/6 37/6 99/6 996/6  

666/6 66/9         H1 

666/6 66/9         H2 

539/6 709/6         H3 

682/6 992/6         H4 

509/6 729/6         H5 

960/6 890/6         H6 

669/6- 666/9         H7 

088/6 39/9         H8 

580/6 79/6         H9 

878/6 955/6         H10 

 

ٔطبٛط بٝ یازٌیطی ٚ آٔٛظـ  ِٛیهبتاثیطات ٞایچط پٟٙاٖ تابع زٜٔیعاٖ ضطای  پیف بیٗ بطاؾاؼ  ،8زض خسَٚ 

ٕ٘ایاٖ  ٔطبٛط بٝ حضٛض ٔتغیطٞا زض ٔسَ قبىٝ عهبی H(10)تا H (1) زض تابعوٝ  ،بیٙی قسٜ اؾت ٞای عهبی پیف قبىٝ

 H ،(1,3 )H(1)زض تٛابع  تٕطوعضطی  ٔتغیط . باقس ٔی 085/0ٚ  915/0 بتطتی  H  ٚ(4 )H( 3) ٚ زض زٚ تابعاؾت، 

ی آٖ ٘كاٖ زٞٙسٜ ،ؾغٛح پاییٗ ٔسیطیت زا٘فعالٔت ٔٙفی بطای وس . اؾت -506/0ٚ  -028/0 ، -87/0تطتی  بطابط  بٝ

 . ذٛاٞس قس بیكتطٞا آٖ ؾغٛح باالی ٔسیطیت زا٘ف باقٙس،باالتط ٚ ٟٔاضت  تٛإ٘ٙسؾاظی زض یازٌیطیوٝ ٞطچٝ اؾت 

، 385/0، 00/0، 00/1الیٝ پٟٙاٖ زاضای ضطای   10با ( ٕٞىاضی ضعید)1زض ٔتغیط ٕٞىاضی ٔطبٛط بٝ وس ٕٞىاضی 

الیٝ پٟٙاٖ  10با ( ٕٞىاضی ذٛ ) 2زض ٔتغیط ٕٞىاضی ٔطبٛط بٝ وس ٕٞىاضی . اؾت 00/1ٚ  200/0، 00/0، 750/0، 583/0

 .اؾت 00/0ٚ  8/0، 00/1، 25/0، 417/0، 615/0، 00/1، 00/0زاضای ضطای  

 083/0ٚ  00/1ٚ  00/0ٚ  00/0الیٝ پٟٙاٖ زاضای ضطای   10با ( اعتٕاز ضعید ) 1زض ٔتغیط اعتٕاز ٔطبٛط بٝ وس اعتٕاز 

الیٝ پٟٙاٖ زاضای ضطای   10با ( اعتٕاز باال) 2زض ٔتغیط اعتٕاز ٔطبٛط بٝ وس اعتٕاز . باقسٔی 00/1ٚ  00/1ٚ  75/0ٚ  00/0ٚ 

 .اؾت 00/0ٚ  5/0، 938/0، 00/0، 063/0، 000/1، 00/0، 00/0

، 615/0، 00/1، 00/1الیٝ پٟٙاٖ زاضای ضطای   10با ( یازٌیطی ضعید) 1زض ٔتغیط یازٌیطی ٔطبٛط بٝ وس یازٌیطی 

الیٝ پٟٙاٖ زاضای  10با ( یازٌیطی باال) 2زض ٔتغیط یازٌیطی ٔطبٛط بٝ وس یازٌیطی . باقسٔی 00/1، 00/1، 75/0، 00/0

 . اؾت 00/0ٚ  000/0، 25/0، 00/1، 385/0، 00/0، 00/0، 00/0ضطای  

، 333/0، 000/1، 00/1، 00/1الیٝ پٟٙاٖ زاضای ضطای   10با ( تٕطوع ضعید ) 1زض ٔتغیط تٕطوع ٔطبٛط بٝ وس تٕطوع

، 00/0الیٝ پٟٙاٖ زاضای ضطای   10با ( تٕطوع باال) 2زض ٔتغیط تٕطوع ٔطبٛط بٝ وس تٕطوع . اؾت 00/1ٚ  00/0، 5/0، 00/1

 .اؾت 00/0ٚ  0/1، 00/0، 667/0، 000/0، 000/0، 00/0

ٚ ٔسیطیت زا٘ف اؾت. ٘ماط پطضً٘ تط ٘كاٖ ٞای تٛإ٘ٙسؾاظٞا ، تٛپِٛٛغی ٘كاٖ زٞٙسٜ ٘ماط ٔكتطن بیٗ ٔتغیط2قىُ 

 ٞا اؾت ٚ ٘ماط وٓ ضً٘ تط ٘كاٖ زٞٙسٜ اقتطان وٕتط زٚ ٔتغیط اؾت.زٞٙسٜ اقتطان بیكتط ٔتغیط
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 ٚ ٔسیطیت زا٘ف اظٞا. تٛپِٛٛغی ٘ماط ٔكتطن تٛإ٘ٙسؾ2قىُ 

 

آٔههٛؼ ٌطفتههٝ  زٞههس، ایههٗ ٔههسَ اظ ذطٚخههی، عٛأههُ ٔههٛثط بههط تٛإ٘ٙسؾههاظٞای ٔههسیطیت زا٘ههف ضا ٘كههاٖ ٔههی3قههىُ 

، زاضای تههیآی زٞههس وههٝ پكههتیبا٘یوٙههس. قههىُ ٘كههاٖ ٔههی قههسٜ اؾههت ٚ تٛپِٛههٛغی قههبىٝ عهههبی ٞههٓ آٖ ضا تاییههس ٔههی  

اثههط بههط تٛإ٘ٙسؾههاظٞای ٔههسیطیت زا٘ههف اؾههت. ٕٞچٙههیٗ   تههطیٗ افههطاز، زاضای وههٓ قههىُتههی ٞههایتههطیٗ ٚ ٟٔههاضتبههیف

 ٔههسیطیت زا٘ههفزضنههس بههط  63/0زٞههس وههٝ تٛإ٘ٙسؾههاظٞای ٔههسیطیت زا٘ههف ٚ تٕههاْ ابعههاز آٖ بهها   قههىُ ظیههط ٘كههاٖ ٔههی 

)زا٘ههف آقههىاض فههطزی، زا٘ههف پٟٙههاٖ فههطزی، زا٘ههف آقههىاض خٕعههی ٚ زا٘ههف پٟٙههاٖ  تههاثیط زاض٘ههس، ٕٞچٙههیٗ چٟههاض ؾههغح 

اثیط زاض٘ههس، وههٝ ؾههغح زا٘ههف آقههىاض خٕعههی زاضای بیكههتطیٗ ٚ ؾههغح زا٘ههف آقههىاض  تهه ٔههسیطیت زا٘ههفٞههٓ بههط خٕعههی( 

ٞهههای عههههبی ٞهههای ذطٚخهههی قهههبىٝتهههاثیط اؾهههت.  ض٘هههً بٙهههسی آٖ بهههط اؾهههاؼ تٛپِٛهههٛغی ٗفهههطزی زاضای وٕتهههطی

ی قههٛز ٘كههاٖ زٞٙههسٜی ٘ههٛضٖٚ بط٘ههسٜ اؾههت، ٚ ٞطچههٝ وههٓ ض٘ههً تههط ٔههیلطٔههع ٘كههاٖ زٞٙههسٜ ذٛزؾههاظٔا٘سٜ اؾههت. ض٘ههً

ٝ ٞههای ٕٞؿهه٘ههٛضٖٚ ی الّیسٚؾههی بهها ٘ههٛضٖٚ بط٘ههسٜ، ؾههٙدیسٜ ٚ  ایٝ ٘عزیههه ٚ وٕههی ٘عزیههه اؾههت، وههٝ بههط اؾههاؼ فانههّ

 ی زٚض اؾت، ِٚی باظ ٞٓ لابّیت آٔٛظـ ٚ تغییط قىُ ضا زاض٘س.قٛ٘س. ٚ ضً٘ آبی، ٕٞؿایٝا٘ترا  ٔی

 

 

 

 

 

 

 

 

 زا٘ف بط پایٝ تاثیطٌصاضی اٍِٛی ٔسیطیت. ٔسَ ٚظ٘ی 3قىُ 

 62/0فرهنگ سازمانی 

توانمندسازهای 

مدیریت دانش 

63/0 

مدیریت 

 87/0تمرکز  دانش

 9/0مهارت افراد 

 73/0رسمیت 

 59/0ساختار سازمانی 

 IT 85/0پشتیبانی 

 68/0یادگیری  62/0سطح دانش پنهان فردی 

 78/0اعتماد 

پنهان جمعی دانش سطح 

65/0 

آشکار جمعی دانش سطح 

71/0 

 86/0همکاری  59/0سطح دانش آشکار فردی 
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 :نتیجه گیریو  بحث

ٞههای عّههْٛ پعقههىی قههٟط تٟههطاٖ، ٘كههاٖ وتابههساضاٖ زا٘كههٍاٜ ٚ ٔههسیطیت زا٘ههفٞهها تٛإ٘ٙسؾههاظ ٚضههعیت٘تیدههٝ تعیههیٗ ٘تیدههٝ تعیههیٗ 

ٚ بهها تٛخههٝ ٚ بهها تٛخههٝ ٔیههعاٖ ضا زاض٘ههس، ٔیههعاٖ ضا زاض٘ههس،   تههطیٗتههطیٗبههیفبههیف   ،،0279/3، ٚ ؾههغح زا٘ههف آقههىاض فههطزی بهها ، ٚ ؾههغح زا٘ههف آقههىاض فههطزی بهها 0067/3ٕٞىههاضی، بهها ٕٞىههاضی، بهها زاز وههٝ بعههس 

ابعههاز فطٞٙههً ؾههاظٔا٘ی، ؾههاذتاض ابعههاز فطٞٙههً ؾههاظٔا٘ی، ؾههاذتاض  ٔعٙههازاض اؾههت، ٚٔعٙههازاض اؾههت، ٚ 01/0باقههس، تفههاٚت زض ؾههغح باقههس، تفههاٚت زض ؾههغح   ٔههیٔههی 007/0بههٝ ایٙىههٝ ؾههغح ٔعٙههازاضی بههٝ ایٙىههٝ ؾههغح ٔعٙههازاضی 

بههٝ عٙههٛاٖ تٛإ٘ٙسؾههاظٞای ٔههسیطیت زا٘ههف زض وتابههساضاٖ قههٙاذتٝ  تههی،تههی،آیآی  ، ٚ پكههتیبا٘ی، ٚ پكههتیبا٘یقههىُقههىُتههیتههی ٞههایٞههایؾههاظٔا٘ی، ٟٔههاضتؾههاظٔا٘ی، ٟٔههاضت

ٜ ضؾهس،  بٙابط آ٘چٝ بیهاٖ قهس، بٙ هط ٔهی     .قسٜ ا٘س ٞهای وهاضی   ٞهای عّهْٛ پعقهىی ٘ؿهبت بهٝ فطایٙهس ضؾهٕی فعاِیهت        زا٘كهٍا

 ٝ ٞهها، ٚ تعیههیٗ لههٛا٘یٗ قههغّی، الههساْ ٕ٘ایههس. ٕٞچٙههیٗ ایدههاز  ذههٛز ٚ ٘یههع اضتباعههات ضؾههٕی بههطٖٚ ؾههاظٔا٘ی، لههٛا٘یٗ ٚ ضٚیهه

  ٝ ٞههای اؾههتا٘ساضز بههطای عاللٕٙههسی زض وتابههساضاٖ ٘ؿههبظ بههٝ زض اذتیههاض لههطاض زازٖ زا٘ههف ذههٛز بههٝ زیٍههطاٖ، ٚ ایدههاز ضٚیهه

پیههازٜ ؾههاظی زا٘ههف وتابههساضاٖ، ٔؿتٙسؾههاظی تدطبیههات، أىا٘ههات ٌطزٕٞههایی ضؾههٕی ٚ غیههط ضؾههٕی بههطای تبههازَ            

 تدطبیات الساْ ٕ٘ایس. 

ٞای عّْٛ وتابساضاٖ زا٘كٍاٜ ٔسیطیت زا٘ف ٚبیٗ زٚ ٔتغیط تٛإ٘ٙسؾاظٞا  ،556/0با تٛخٝ بٝ ٔیعاٖ ٕٞبؿتٍی پیطؾٖٛ 

 ،ٔسیطیت زا٘فزضنس تاثیط ٌصاضی تٛإ٘ٙسؾاظٞا بط  63زض ٘تیدٝ با . ٚخٛز زاضز بغٝ ٔثبت ٚ ٔعٙازاضضا، پعقىی قٟط تٟطاٖ

اضتماء بركٙس،  ٔسیطیت زا٘ف ذٛز ضاضؾس وتابساضاٖ ٘ؿبت بٝ افعایف تٛإ٘ٙسؾاظی زا٘ف ذٛز تالـ ٕ٘ایٙس تا بٙ ط ٔی

زضنس  9/0با  "ٟٔاضت افطاز"ؾت، زض قبىٝ عهبی، ٕٞچٙیٗ ضٚـ قبىٝ عهبی ذٛزؾاظٔا٘سٜ ایٗ تاثیط ضا تاییس ٕ٘ٛزٜ ا

ی زٚض ٘طٖٚ تٛإ٘ٙسؾاظٞای ٔسیطیت زا٘ف اؾت، وٝ لابّیت آٔٛظـ ٚ تغییط قىُ ضا زاضز تا ٕٞاٍٞٙی ٚظ٘ی زض زٚ ٕٞؿایٝ

 .قٛز تٛإ٘ٙسؾاظٞا ٚ ٔسیطیت زا٘ف ایدازٔتغیط 

 (،1395ّٔىی ٚ ِغفی ) ،(1394)(، 1396لالٚ٘سی ٚ اقطفی ؾّیٓ وٙسی )ٞای ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ بیاٖ قس، پػٚٞف

زٔچی  ،(2015)اٚٔاتایٛ ، (2016)، قاوی، ٌطواظ ٚ زٞماٖ (2017)ٟٔاخاٖ  ،(1394)ٔسٞٛقی، عبیبی ٚ ٘ٛض٘ػاز ٚ٘ٛـ 

ض ضلابتی، ٔسیطیت زض ز٘یای وؿ  ٚ وا. زا٘ف ٟٔٓ تطیٗ عأُ تِٛیس، زض وٙاض واض، ظٔیٗ ٚ ؾطٔایٝ اؾت٘كاٖ زاز  (،2015)

عٙهط . یه أط ٟٔٓ اؾت ٔسیطیت زا٘ف زض لطٖ بیؿت ٚ یىٓ، زا٘ف ٚ. ٞا ضطٚضی اؾتبطای تٛؾعٝ پایساض ؾاظٔاٖ ،زا٘ف

عّْٛ  ٞای زا٘ف ٔا٘ٙس آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، عّٓ قٙاذتی، ؾالٔت، خأعٝ قٙاؾی، عّٓ ٔسیطیت،حطفٝ ای زض بؿیاضی اظ ظٔیٙٝ

-ٞٛـ ٔهٙٛعی ٚ تٕاْ قاذٝ اعالعات ٚ فٗ آٚضی، التهاز، فّؿفٝ، ضٚا٘كٙاؾی، ٟٔٙسؾی زا٘ف،اعالعات، عّْٛ وأچیٛتط، 

ٔسیطیت زا٘ف . ذٛز ضا بٟبٛز بركٙس ٔٛفمیت تٛا٘ٙسٞا ٔی، ؾاظٔأٖسیطیت زا٘ف اظ عطیك اؾتفازٜ اظ ،ٞای وؿ  ٚ واض

بٝ افعایف واضایی  ٔٙدط ، ٚوٙسوٕه ٔیزض فطایٙس تهٕیٓ ٌیطی قطوت تٛا٘س ٔعیت ضلابتی اثطبركی زاقتٝ باقس، ٚ ٔی

ٔسیطیت یه عأُ وّیسی عّٕىطز ؾاظٔا٘ی ٚ یه ابعاض ٟٔٓ بطای  .قٛزٔی ٞا ٚ تهٕیٕات با ویفیت بٟتطلابّیت واضوٙاٖ،

ٞای ٔسیطیت زا٘ف ٚ بیٗ ِٔٛفٝ .وٙٙسٞا ٚ تىِٙٛٛغی ٔیتٛخٝ بٝ ؾٝ عأُ وّیسی؛ ٔطزْ، فطایٙس ٚ ؾاظٔاٖ ٞاؾاظٔاٖ اؾت، 

ٞای اوتؿا  زا٘ف، ایداز زا٘ف، شذیطٜ ابعاز تٛإ٘ٙسؾاظی واضوٙاٖ ضابغٝ ٔثبت ٚ ٔعٙازاضی ٚخٛز زاضز. عالٜٚ بط ایٗ ِٔٛفٝ

وٙٙس. تٛا٘ٙس بٝ نٛضت ٔثبت ٚ ٔعٙازاض، ابعاز تٛإ٘ٙسؾاظی واضوٙاٖ ضا پیف بیٙیزا٘ف، تٛظیع زا٘ف ٚ ٍٟ٘ساضی زا٘ف ٔی

ٔؿتمیٓ ٚ بٛاؾغٝ فطآیٙس ٔسیطیت زا٘ف بهٛضت غیط ٔؿتمیٓ بط تٛإ٘ٙسی واضوٙاٖ ٞای ٔسیطیت زا٘ف بهٛضت تٛإ٘ٙسؾاظ

تاثیط زاضز، ٕٞچٙیٗ اؾتطاتػی ٚ تٛإ٘ٙسؾاظٞای ٔسیطیت زا٘ف بط فطآیٙس ٔسیطیت زا٘ف اثط ٔثبت ٚ ٔعٙازاضی زاض٘س، ٚ 
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 ٘س.اضٞای ٔسیطیت زا٘ف ززاضی با فطآیٙس اضابغٝ ٔعٙ ؾاظٔا٘ی ٔتغیطٞای فٙاٚضی ٚ فطًٞٙ

بط  تعییٗ ٔیعاٖ تاثیط تٛإ٘ٙسؾاظٞا ضابغٝ بیٗ ایٗ زٚ، ٚ ٔسیطیت زا٘ف، تعییٗ، حاضط اظ ٘ ط بطضؾی تٛإ٘ٙسؾاظٞاپػٚٞف 

پیكیٗ، بطضؾی وتابساضاٖ  ٞایٞای پیكیٗ ٞٓ ضاؾتا اؾت. ٚخٝ تٕایع پػٚٞف حاضط با پػٚٞفبا پػٚٞف ٔسیطیت زا٘ف،

ٞای عهبی س ٕٞچٖٛ آٔٛؼ ٚ قبىٝخسی ٞایاؾتفازٜ اظ ضٚـٚ ، زض تٕاْ ایٗ ابعاز ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖزا٘كٍاٜ

ٞا ٔرتّد واضبطز زاضز، ٚ با ٞا ٚ ضقتٝٞٓ اوٖٙٛ زض بؿیاضی اظ پػٚٞفٞای عهبی ذٛزؾاظٔا٘سٜ قبىٝذٛزؾاظٔا٘سٜ اؾت. 

ٚ ، قٛز٘یع ٘كاٖ زازٜ ٔی عّٓ اعالعات ٚ زا٘ف قٙاؾی زض اْ،اٚاؼ قبىٝ عهبی واضبطز ،زض پػٚٞف حاضط آٖاؾتفازٜ اظ 

اٍ٘یعٜ زؾتیابی بٝ زا٘ف ضا بطای افطاز تٛا٘س پػٚٞف حاضط ٔیقٛز. ٌأی فطاتط بؿٛی تىِٙٛٛغی ٚ زا٘ف خسیس بطزاقتٝ ٔی

اتی ضا وٝ ازأٝ السأزض . زض بط زاقتٝ باقس ٚ اظ زا٘ف ٔحاف ت وٙس ٚ اقتطان ٌصاضی زا٘ف ضا زض ؾاظٔاٖ تؿٟیُ وٙس

 .قٛز، اضائٝ قسٜ اؾتٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ ٔیوتابساضاٖ زا٘كٍاٜ ٔسیطیت زا٘فٚ ٔٛخ  تٛا٘سؾاظٞا 

 

 :و محدودیت پصوهص هامطکل
ٝ  اظاظ .زاضززاضز ٚخهٛز ٚخهٛز  پػٚٞكهٍط پػٚٞكهٍط  ضاٜضاٜ ؾهط ؾهط  بطبطیی یی ٞاٞأكىُٔكىُ ٚٚ ٔؿائُٔؿائُ ،،ییماتماتییتحمتحم واضواض ٚٚ پػٚٞفپػٚٞف ٞطٞط زضزض سسییزا٘زا٘ییٔٔ وٝوٝ ٕٞا٘غٛضٕٞا٘غٛض ٝ خّٕه  خّٕه

 :اؾتاؾت ططییظظ قطحقطح بٝبٝ ٓٓییقسقس ٔٛاخٝٔٛاخٝ آٖآٖ بابا پػٚٞفپػٚٞف ٗٗییاا زضزض وٝوٝی ی ٔٛا٘عٔٛا٘ع

 ٞا اؾت ِٚی بؿیاض ٚلت ٌیط اؾت.وٝ یىی اظ بٟتطیٗ ضٚـپیٕایكی بٛزٖ پػٚٞف بٛز، با ایٗ ٞاىی اظ ٔكىُی 

 ُای ایٙتط٘ت بٛز وٝ باعث لغع قسٖ ضٚابهظ ٚ  وٝ زض ایٗ پػٚٞف با آٖ ضٚبطٚ بٛزیٓ، لغعی چٙس ٞفتٝ زیٍط ٔكى

 اض قس.زض ٘تیدٝ پیكطفت وٙس و

 ُٔز.بٛٞا بعسی ٔیعاٖ زلت ٚ نسالت پاؾرٍٛیاٖ زض ا٘ترا  ٌعیٙٝ كى 

 

 :پیطنهادها
زض زا٘كٍاٜ ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ )ایطاٖ، تٟطاٖ، ٚ قٟیس  ٚ ٔسیطیت زا٘ف،پیازٜ ؾاظی اٍِٛی تٛإ٘ٙسؾاظٞا 

 بٟكتی(.

ٞای عّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ با وتابساضاٖ زا٘كٍاٜ ٔسیطیت زا٘فبعس اظ پیازٜ ؾاظی اٍِٛ ٚ ٌصقت پطٚؾٝ ظٔاٖ، 

، زا٘ف فطزی قىُ،تی ٞایٟٔاضتتٛا٘س ٔٛخ  ٕٞىاضی، اعتٕاز، ٚضعیت لبُ ٔمایؿٝ قٛز. زض ازأٝ السأاتی ضا وٝ ٔی

تٟطاٖ ٞای عّْٛ پعقىی قٟط زض وتابساضاٖ زا٘كٍأٜبازِٝ زا٘ف ، زا٘ف پٟٙاٖ فطزی، تبسیُ زا٘ف آقىاض فطزی بٝ خٕعی

 اضائٝ قسٜ اؾت.

 . با ایداز فعاِیت ٚ واضٞای ٌطٚٞی حؽ ٕٞىاضی ضا زض وتابساضاٖ بٟبٛز زٞیٓ

 .زٞٙس تٛؾعٝضا  اعتٕازٔسیطاٖ با زازٖ حك ا٘ترا  ٚ اذتیاض بٝ وتابساضاٖ زض آ٘اٖ حؽ ذاللیت ٚ 

 عاض قٛز.  ٞای آٔٛظقی بطای وتابساضاٖ بهٛضت ٔتٙاٚ  بطٌزٚضٜ قىُ،تی ٞایخٟت بٟبٛز، ٟٔاضت

خٟت بٟبٛز ؾاذتاض ؾاظٔا٘ی، ٕٞاٍٞٙی ٚ اثطبركی وتابساضاٖ زض ؾاظٔاٖ، ؾّؿّٝ ٔطات ، اخطای لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات بٝ 

 ای ٔؿغح، افعایف یابس.ٞای قبىٝقىُ
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ؾاظی ٚ ایٕٗ ٍ٘ٝ زاقتٗ ٔٙبع زا٘كی، ؾاظٔاٖ تمٛیت ٞای ایداز، ا٘تماَ، شذیطٜضاٜتی،آی خٟت تٛؾعٝ فٙاٚضی اعالعات

 قٛز.

 ٞای آٔٛظقی بطٌعاضی قٛز. خٟت بٟبٛز زا٘ف فطزی، ٚ تبسیُ زا٘ف آقىاض فطزی بٝ خٕعی واضٌاٜ ٚ زٚضٜ

خٟت بٟبٛز زا٘ف پٟٙاٖ فطزی، ٔبازِٝ زا٘ف بیٗ وتابساضاٖ افعایف زازٜ قٛز، ٚ فطًٞٙ ٕٞىاضی، اعتٕاز ٚ تٕایُ بٝ 

 یازٌیطی زض وتابساضاٖ ضٚاج زازٜ قٛز.
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فهّٙأٝ ٔسیطیت  ی )ع(.عّ أاْ یافؿط زا٘كٍاٜ زض زا٘ف تیطیٔس ؾغح یابیاضظ(. 1395ِغفی، احٕس. ) ٔدیس ٚ ّٔىی،
 .157-135، 1، قٕاضٜ 16، ؾاَ ٘ أی
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