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مقالة پژيَشي :معرفي الگويي جهت مديريت دانش نظامي با رويکرد رفتاری
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تبرٗد زرٗبفت98/03/01 :
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تبرٗد پذٗزش98/09/05 :

چکيذٌ
ػبصمبنهبی نظبمی ثب توجه ثه مبهیت مأموسیتی خود دس خظ ممذم اػتفبده اص دانؾهابی جذیاذ مایثبؿادذ هچندایب ثاب
تهذیذهبی متدوعی چون موؿه هب هواپیچبهاب ثاب ػاشعت لبث یات يشوتای ثاباد پهجبدهابی چداذمدظوسهد ػابیجشا ىتش نیهد
ثیوتش سیؼمد ع وم فدب سیهبی هچگشاد سایبناههابد فداب سیهابی صیؼاتید عچ یابو س انای سػابنه س ثاهس ثاوده جهات
پبػخگویی ثه ایب تهذیذهب چب ؾهبی ثضسگی دس ساػتبی دػتیبثی ثه دانؾ فدب سیهبی دس جة داناؾ داسناذه هاذز اص ان ابم
تحمیك يبضش اسائة ا گویی جهت مذیشیت دانؾ ثش اػبع ت ضیه تح یل ػغوح فشدد گاش ه ػابصمبن وس یىاشد سفتابسی ثاه
جهت دسن و ی ای بد ثیدؾ جذیذ دس ػبصمبنهبی نظبمی میثبؿذه تحمیك يبضش اص ناو ممیختاه ووچای ویفای ثاوده واه
جبمعة ممبسی ثخؾ وچی ؿبمل وبسودبن یىی اص ػبصمبنهبی نظبمی ي م نچونه ثه تعذاد  05نفش انتخبة گشدیذد ي ام نچوناة
ثخؾ ویفی نیض  7نفش اص خجشگبن يوصة مذیشیت دانؾ س ایی پشػـدبمه نیض توػظ  4نفاش اص اػاتبدان ماذیشیت دانـاگبههابی
نظبمی كبيتنظش دس ایب يوصه ان بم موسد تأییذ پبیبیی نیض ثب محبػجة م فبی وش نجاب  5/50ثاهدػات مماذه جهات مصماون
فشضیههب اص ا گوی معبداو ػبختبسی اص نشمافضاس  PLSاػتفبده ؿذ هچة فشضیههب ماوسد تأییاذ لاشاس گشفتداذه ثشاثاش نتابی
ثهدػت ممذه ا گویی ثب  4ثعذد  44مؤ فه  05ؿبخق اسایه گشدیذ ثیبنگش ایب ثود وه فشایدذهبی مذیشیت دانؾ اص متغیاشهابی
پدهبن ػغح فشدید ػغح گش ه ػغح نظبمهبی ػبصمبنی ثهكوسو یىپبسچه اثش میپزیشنذ هچندیب مؤ فههب ؿابخقهابی
ػغح گش هد ثیـتشیب تأثیش سا ثش فشایدذهبی مذیشیت دانؾ میگزاسنذه
واژگان کليدي:

مذیشیت دانؾد ػغوح ت ضیه تح یل ػابصمبند ػاغح فاشدید ػاغح گاش هد ػاغح نظابمهابی
ػبصمبنیه

4ه مشثی دانـگبه پذافدذ هوایی خبتماانجیبءوف  -ونویؼدذة مؼئول ya_gaem151@yahoo.com
2ه اػتبدیبس دانـگبه فشمبنذهی ػتبد مجب ardalan62omid@gmail.com -
5ه اػتبدیبس دانـگبه فشمبنذهی ػتبد مجبhoseinminaee2@gmail.com -
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مقدمه
دانؾ هچیـه اص جچ ه ممو ههبی ثدیبدی انؼبن ثوده جوامع پیـشفته ثه اهچیات من پای
ثشده ثشای وؼت ػبصمبنذهی وبسثشد مند لبعاذههابد س الهاب س ؽهابیی سا وـا
وشدنذ تب اص ایب ساه ػشعت ثیـتشی ثه سؿاذ داناؾ داده اثشثخـای ثاههچاشاه وابسایی دس
ػبصمبنهب متج وس ؿوده ػبصمبنهبی نظبمی ثب توجه ثه مبهیت مأموسیتی خاود دس خاظ مماذم
اػتفبده اص دانؾهبی جذیذ ثوده سلبثت ثؼیبس ؿذیذی دس ایب صمیده جهت وؼات لاذسو
تؼ ظ ثش وـوسهبی دیگش ثه یظه دس دنیبی غشة يتی گش ههبی تش سیؼتی جود داسده
ومذظ ها عب ی

ممبم معظم سهجشی

دس  22ثهچب  4537دس ثیبنیة گبم د م انمابة دس ياوصة ع ام

پظ هؾ ایبگونه فشمودنذ« :دانؾد مؿىبستشیب ػی ة عضّو لذسو یه وـوس اػته س ی
دیگش دانبیید توانبیی اػات»ه دس ایاب میابن ثاشای ایدىاه داناؾ دس وـاوس ثاه یاظه دس
ػبصمبنهبی نظبمی ثه ثهتشیب ؿیوه مذیشیت ؿودد نیبص ثه تابؽ ووؿاؾ فاشا ان جهات
وؼت دانؾ اص مدبثع گونبگوند رخیشهػبصی پابایؾ ػاپغ وابسثشدیواشدن داناؾ دس
ػشاػش ػبصمبن ثهكوسو مؼتچش جهت يشوت دس جة دانؾ ثهمدظوس ای ابد لاذسو نظابمی
وـوس دس ثشاثش اػتىجبس تهبجم دؿچب اصم ضش سی اػته
 .1کليات
 .1-1ث٘بى هسئلِ
دس يبل يبضش ػبصمبن هبی نظبمی جهت ای بد مضیت سلبثتی پبیذاس ؿىؼت دؿاچب
دس كحدة نجشد ثذ ن لذسو ػشمبیه هبی دانـی مجتدی ثش انؼبن نچی توانداذ ثاه موفمیات
دػت پیذا وددذد صیشا ثذ ن دانؾ ػبصمبن یبفته سفتبسهبی اثشثخؾ دانـی دس ػبصمبنهبی
نظبمی امىبن انتمبل دانؾ ت شثه مهبسو هبی پینیذه ثه ثمیاة افاشاد جاود ناذاسده دس
ثخؾ دیگش مبندذ ثخؾ هبی تعچیشاو نگهذاسید تحمیك توػعه ػبخت ت هیضاو
ػبمبنه هب نیض وبسودبن دانـی ثبیذ ثتواندذ انذ خته هبی مهبستی خاود سا ثاه وبسودابن دیگاش
انتمبل داده تب دانؾ ثه كوسو مؼتچش دس تچبم پیىشة ػبصمبن ػبسی جبسی ثبؿذه ثب جود

 فل دبمة ع چی ساهجشد دفبعید ػبل هفذهمد ؿچبسة 85د صمؼتبن  4535



ت شثه هبی گونبگون دس يوصة مذیشیت دانؾ دس ػغح جهبن وـوس هچندیب دس ػغح
ػبصمبن هبی نظبمی هدوص س یىشد ايذ یىپبسچه ای جهات ایاب فشایداذ مهام ػابصمبنی
جود نذاؿته ثشسػیهب نـبن می دهذ وه عذم اثشثخـی مذیشیت دانؾ فشایدذهبی مند
عذم توجه ثه متغیشهبی اثشگزاس ثه كوسو یىپبسچه ثش فشایدذهبی مذیشیت دانؾ میثبؿاذ
ایب عوامل اثشگزاس سا می توان دس يوصة سفتبسی جؼت و وشده ثدبثشایب ثیـاتشیب وبػاتی
دس سفتبسهبی انؼبن ثه ؿىل فشدی گش هی هچندیب سفتبس دس ػغح نظبم هبی ػبصمبنی
موجت نبوبمی دس اجشا پیبده ػبصی فشایدذهبی مذیشیت داناؾ دس ػابصمبنهابی نظابمی
می ؿود مؼئ ة اك ید غف ت عذم توجاه وابفی ثاه ماذیشیت داناؾ اص مدظاش سفتابسی
میثبؿذه
 .2-1اّو٘ت ٍ ضزٍرت تحق٘ق
دس يبل يبضش ثب جود پینیذگی پویبیی محیغای تهذیاذهبی گونابگون دس ياوصة
نظبمی مبندذ هواپیچبهب موؿههبی پدهابن وابس ثاب لبث یات مابنوس ػاشعت دلات ثاباد
مبهواسههبی پیـشفتة جبػوػید پهجبدهب سثبوهبی جدگ و انوا ػابحهابی وـادذه
مشگجبس دؿچب هچندیب گش ههابی تش سیؼاتی وداعاؾ د ػابیجشا ىتش نیهد ثیوتش سیؼامد
ع وم فدب سیهبی هچگشاد سایبنههبد فدب سیهبی صیؼتید عچ یبو س انی سػبنه

وعؼاىشی

هچىبساند  4537د ثذ ن دػتیبثید ػبصمبنذهی وبسثشددهی ع م دانؾ نچایتاوان موفمیات سا
دس عچ یبو ػبصمبنهبی نظبمی امش ص میدذه سلم صده
ثب توجه ثه ؿىبز ع چی فدب سی دس وـوس ثشنبمههبی دانـی مدؼ م پیـاشفته دس
وـوسهبی توػعهیبفته

ض م جهبد ع چی سػیذن ثه ل ههابی داناؾ ثشاثاش ثیبنابو ممابم

ومذظ ها عب ی

وه دس ثیبنیة گبم د م انمبة ثاه من اؿابسه فشمودناذد اصم اػات واه

معظم سهجشی

پظ هؾهبی اثشثخؾ جهت ممبث ه ثب نفور دؿچب دس تچبم عشكههب ان بم پزیشده دس ایب میبن
ت ضیه تح یل متغیشهبی اثشگزاس ثش ػبصمبنهبی نظبمی ثاب س یىاشد سفتابسید اثاضاس مدبػاجی
جهت ؿدبػبیی تح یل متغیشهبی ػغوح مخت

ا گوػابصی من مایتواناذ ثبؿاذد صیاشا
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اثشثخـی فشایدذهبی مذیشیت دانؾد م چو اثشثخـی دس ػغح فشدد ػغح گش ههب ػاغح
نظبمهبی ػبصمبنی ثوده ثذ ن توجه ثه هشوذام اص ایب ػغوحد فشایدذهبی مذیشیت دانؾ ثب
چب ؾهابی عچاذهای س ثاهس خواهاذ ثاوده ثاب ایاب كا
ؿبخقهبی اثشگزاس ػغوح مخت

ؿدبػابیی اثعابدد مؤ فاههاب

ػبصمبنهبی نظبمی ثب س یىاشد سفتابسی ثاش فشایداذهبی

مذیشیت دانؾ اسائة یه ا گوی یىپبسچه دس جهت تمویات ثدیاة دفابعی ای ابد مضیات
سلبثتی امشی ضش سی مهم ثه نظش میسػذه
 .3-1پ٘طٌ٘ٔ تحق٘ق
ثب ثشسػیهبی ثهعچل ممذه اص تحمیمبو ان بم ؿذه اص مذیشیت داناؾ متغیشهابی اثشگازاس
یب فشایدذهبی من هدوص ا گوی وبم ی جهت مذیشیت دانؾ ثب س یىشد سفتبسی ان بم نگشفته اػاتد
ثخـی اص پظ هؾهبی ان بم ؿذه ثه ؿشح صیش میثبؿذه
و« 4یبػش ع یذادی هچىبسان» و 4535دس تحمیمی ثب عدوان «اسایه مذ ی جهت اسصیبثی
عچ ىشد وبسودبن دانـی» ثب عشايی ا گویی جهت اسصیبثی عچ ىشد وبسودبن دانـای دس یىای
اص ػبصمبنهبی دانؾ محوس دفبعی ثاه ایاب نتی اه سػایذنذ واه چهابس مؤ فاة فعب یاتهابی
پظ هـید ع چاید مموصؿای اجشایای ثاب  20ؿابخقد ا گاوی یبدؿاذه سا تجیایب واشده
فعب یت هبی پظ هـی ثب ؿبخق هبی ثجات اختاشا د ناوم سی اوتـابز ثاباتشیب ستجاه سا
ثهدػت م

سدنذهوع یذادی هچىبساند 4535

و« 2چئونگ تؼوی» و 2545دس تحمیمی ثبعدوان «نمؾهاب اسصؽهابی ماذیشیت داناؾ
فشدی :یه مغب عه ممذمبتی» نـبن داد وه مذیشیت دانؾ دس ػغح فشد نمؾ مهچای سا دس فشایداذ
دانااؾ ایفااب وااشده وااه هاام ثااه افااشاد هاام ثااه ػاابصمبنهااب دس ثهج اود ؿبیؼااتگیهااب ػااود
میسػبنذه)(Cheong&Tsui, 2010

و« 5ملغفی جعفشی هچىبسان» و 4535دس تحمیمی ثبعدوان «ثشسػی استجبط یظگایهابی
س انؿدبػی افشاد ثب اثعبد مذیشیت دانؾ ؿخلی» ثه ایب نتی ه سػیذنذ وه هش چاه یظگایهابی
ثش نگشایی دس افشاد لویتش ثبؿذد توانبیی منهاب دس ماذیشیت داناؾ ؿخلای لاویتاش اػات
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هچندیب یظگیهبی ؿخلیتی ثب توانبیی افاشاد دس ماذیشیت داناؾ ؿخلای استجابط معدابداسی
داسدهوجعفشی هچىبساند 4535

و« 4محچذاثشاهیم ػد می هچىبسان» و 4532دس تحمیمی ثب عدوان «عشايای ماذل تعابم ی
گونههبی فشهدگ ػبصمبنی فشمیدذهبی مذیشیت دانؾ» ثه ایب نتی ه نبیال ممذناذ واه ثاهجابی
فشهدگ مـبسوتی فشهدگ اثشثخـید فشهدگ نوم سانه ثیـتشیب هچجؼتگی سا ثب د فشایدذ انتـابس
اؿتشان فشایدذ ثهوبسگیشی داناؾ داؿاته هچندایب ػاغح ث اوا ػابصمبنی دس ایاب مؼائ ه
اثشگزاس

ثوده اػتهوػد می هچىبساند 4532

و« 0ػیذمحؼب عبمه هچىبسان» و 4532دس تحمیمی ثبعدوان «عوامل مؤثش ثاش فشایداذهبی
مذیشیت دانؾ دس وؼت وبسهبی ووچه متوػظ» ثه ایب نتی ه سػیذنذ وه فشهدگ ػابصمبنید
ػجههبی مذیشیتید انگیضؽ وبسودبن فشكتهبی یبدگیشی ساثغاة معدایداسی ثاب تو یاذ داناؾ
داسنذ ػهو ت تذسیغ دانؾ يذالل فبك ة فیضیىی وبسودبن صمبن وبفی ثشای انتمابل داناؾ
اص مواسد دیگش هچندیب ػبختبسهبی ػبصمبنی ػ ؼ همشاتجی وچتشد مدعغا

ماذیشان يابمی

س ؿدگش اؿتیبق اعضب تعهذ وبسودبن دس ایب تحمیك اص عوامل اثاشثخؾ دیگاش

ثودناذهوعبماه

هچىبساند 4532

و« 8فبعچه دستاب

ممداه خاذیوس» و 4530دس تحمیمای ثابعدوان «اسائاه چابسچوثی ثاشای

موفمیت دس پیبدهػبصی ػیؼتمهبی مذیشیت دانؾ مجتدی ثش سایبنؾ اثشی» ثه نتی اه سػایذنذ واه
عوامل فدید ػبصمبنید محیغید التلبدید اعتچبدد عوامل انؼبنی فشهدگی جاض عاوام ی هؼاتدذ
وه دس اػتمشاس پیبدهػبصی نظبمهبی مذیشیت دانؾ مؤثش

هؼتدذهودستب

خذیوسد 4530

و« 7اكغش مـجىی مؼعود سثیعه» و 4555دس تحمیمی ثبعدوان «فشاموؿی ػبصمبنی هذفچداذ
واػتشاتظیه اوؼیش سلبثتپزیشی دسػبصمبن» وه دس كدعت خودس ػبصید دس ساثغه ثاب فشاموؿای
ػبصمبنی هذفچدذ واػتشاتظیه ان بم ؿذد ثاه ایاب نتی اه سػایذنذ واه ثایب سهجاشی فشهچداذ
فشاموؿی هذفچدذ ساثغة معدبداسی جود

داسدهومـىی سثیعهد 4555

و« 5امیشيؼیب امیشخبنی سلیه كفیخابنی» و 4530دس تحمیمای ثابعدوان «ثشسػای نماؾ
توػعة دانؾ دس وبهؾ تعبسم ػبصمبنی تعذیل ثیگبنگی ؿغ ی دس ثیب اعضبی هیئات ع چای
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غیشهیئت ع چی صاسو ع وم» ثه ایب نتی ه نبئل ممذنذ وه توػعة دانؾ ثبعث وبهؾ تعابسم
دس ػبصمبن هچندیب ثبعث وبهؾ ثیگبنگی

ؿغ ی میگشددهوامیشخبنی كفیخبنید 4530

و« 3مهذی یضدانؿدبع ع ی خـدود» و 4535دستحمیمی ثابعدوان «تجیایب ا گاوی س اثاظ
ثیب تؼهیم دانؾ سفتبس ؿهش نذی ػبصمبنی دس ؿشوت مبدس تخللی فش دگابههاابی وـااوس»
ثه ایب نتی ه سػیذنذ وه ػشمبیة س انـدبختی مثجت توانچدذػبصی س انـدبختی هام ثاهكاوسو
مؼتمیم هم ثه كوسو غیشمؼاتمیم اص ساه سفتابس ؿاهش نذی ػابصمبنی ثاش سفتابس تؼاهیم داناؾ
اثشگزاس

اػتهویضدانؿدبع خـدودد 4535

 .4-1سؤالّبٕ تحق٘ق
 .1-4-1سؤال اصلي

ا گوی مذیشیت دانؾ نظبمی ثب س یىشد سفتبسی چگونه اػت؟
 .2-4-1سؤالَاي فرعي

و 4اثعبدد مؤ فههب ؿبخقهبی ا گوی مذیشیت دانؾ نظبمی ثاب س یىاشد سفتابسی چگوناه
اػت؟
و 2میضان تأثیش هش وذام اص اثعبد ثش فشایدذهبی مذیشیت دانؾ نظبمی چمذس اػت؟
ّ .5-1سفّبٕ تحق٘ق
َ .1-5-1ذف اصلي

اسائة ا گوی مذیشیت دانؾ نظبمی ثب س یىشد سفتبسیه
َ .2-5-1ذفَاي فرعي

و 4ؿدبػبیی اثعبدد مؤ فههب ؿبخقهبی ا گوی مذیشیت دانؾ نظبمی ثب س یىشد سفتبسی؛
و 2ؿدبػبیی میضان تأثیش هشوذام اص اثعبد ثش فشایدذهبی مذیشیت دانؾ نظبمیه
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 .6-1رٍش تحق٘ق
تحمیك يبضش اص نظش مجبنی ف ؼفی دس محذ دة دیذگبه فىشی وپبسادایم اثجبوگشایی لشاس
داسده امب ثب توجه ثه ایدىه ثه ضع موجود میپشداصدد اص نو توكیفی ثوده چون ثهمدظاوس
يل یىی اص مـىبو ػبصمبنهبی نظبمی ان بم ؿذهد اص نظش هذز وبسثشدی اػته هچندایب
ثه ع ت اػتفبده اص ملبيجة نیچه عچیك ثب خجشگبن وویفی
ثشای ت ضیه تح یل دادههب ووچی

اػتفبده اص نشمافضاسهابی ممابسی

ثهاشهگیاشی اص تح یال عابم ید ثاهعداوان یاه تحمیاك

اوتـبفی ثهؿچبس سفته ثهع ت اػتفبده اص دادههبی ویفی وچی نو تحمیك ممیخته ثاوده
اص من بیی وه دادههبی تحمیك ثب پشػـدبمه گشدم سی گشدیذهد پظ هؾ میذانی ت می میؿوده
 .1-6-1بخش کيفي

جهت ان بم تحمیك يبضش اثتذا تعذاد  75ممب ه دس صمیدة مذیشیت دانؾ اص ثگبههابی داخ ای
خبسجی اػتخشا

ػپغ ثب غشثب گشید تعذاد  05ممب ه اص میبن منهب انتخبة پاغ اص مغب عاة

دلیك منهب هچندیب مدبثع وتبثخبنهای معتجشد تچبمی متغیشهبیی وه دس ػغوح مخت ا

ػابصمبنی

ؿبمل :ػغح نظبمهبی ػبصمبنید ػغح گش ه ػغح فشدی دس موسد منهب تحمیك ان بم ؿذه ثاودد
اػتخشا

ػپغ ا گوی مفهومی ا یه اص من اػتخشا گشدیذه جهات معدابداس واشدن اعبعابو

ثهدػت ممذه ثب  7نفش و 4نفش عچ ی  5نفش نظشی اص خجشگبن ماذیشیت داناؾ دس ػابصمبنهابی
نظبمی ملبيجة نیچهعچیك ان بم ؿذد دس ایب فشایدذد هچة ؿابخقهابی ثاهدػات مماذه ماش س
ػپغ ثب تعذیل مشتت وشدن منهبد دس ادامة ؿبخقهب ثب توجه ثه مجبنی نظاشی دس یاه مفهاوم
و یتش ومؤ فههب لشاس گشفته وُذگزاسی میؿذنذ دس ادامه ثب ثشسػی مؤ فههب لشاسدادن منهاب
دس یه مفهوم جبمعتشد اثعبد ا گو اػتخشا ؿذه دس دهة « 4355گوثب یادى ب» مفهاوم «لبث یات
اعتچبد» سا ثهعدوان معیبسی ثشای جبیگضیدی س ایی پبیبیی مغشح وشدناذ تاب ثاه وچاه من دلات
ع چی پظ

هؾ ویفی موسد اسصیبثی لشاس گیشد ودانبییفشد هچىبساند 4534

وه دس ایاب تحمیاك اص س ؽ

ثبصثیدی ؿبخقهب دس صمبن وُذگزاسید تأییذ هچىبسان پظ هـید مث ثػبصی مدبثع دادههاب جهات
س ایی پبیبیی س ؽ ویفی اػتفبده ؿذه
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دس ایب تحمیك اثعبد ا گو دس چهبس ثخؾ ؿبمل ػغح نظبمهابی ػابصمبنید ػاغح گاش هد
ػغح فشد فشایدذهبی مذیشیت دانؾ وؿىل ؿاچبسة 4

مؤ فاههابی ا گاو و44ماوسد

ؿبخقهبی ا گو و 05موسد ؿدبػبیی گشدیذه
 .2-6-1بخش کمّي

جبمعة ممبسی دس ثخؾ وچی ؿبمل  05نفش اص وبسؿدبػبن یىی اص ػبصمبنهبی نظبمی واه
ػبلهب دس صمیدههبی مذیشیت دانؾ فعب یت داؿتدذد میثبؿذ؛ ثهع ت وچجود وبسودبن دس ایاب
يوصه ول جبمعة ممبسی ثهعدوان ي م نچونه انتخبة ؿاذنذه دس اداماه ؿابخقهابی ا گاو
ثهكوسو م ضا ؿبمل ؿبخقهبی ػغح نظبمهبی ػبصمبنید ػاغح گاش ه فاشد ثاهعداوان
س دی داده یب متغیشهبی مؼتمل فشایدذهبی مذیشیت داناؾ ثاهعداوان متغیاش اثؼاته
مسمبن دس نظش گشفته ؿذه ؿبخقهبی اػتخشا ؿذه اص ثخاؾ ویفای ثاهكاوسو پشػـادبمة
محمكػبختهد تدظیم جهت س ایی محتاواد دس اختیابس  4نفاش اص اػاتبدان ماذیشیت نظابمی
دانـگبههبی نظبمی لشاس داده ؿذه پغ اص اكبيبو اصمد موسد تأییذ لشاس گشفاته پبیابیی
پشػـدبمه اص ساه م فبی وش نجب ثب اػتفبده اص نشمافضاس  SPSSمحبػجه مماذاس من ثابای 5/5
ؿذ ایب نـبن اص پبیبیی متغیشهب دس ػغوح مخت

ػبصمبن جهت ا گو میثبؿذه

 .2ادبيات ي مباوي وظري تحقيق
 1-2هفَْم هسٗزٗت زاًص
دانؾ ثهعدوان یىای اص مدابثع مهام مضیات سلابثتی ای ابد اسصؽ ثخاؾ اجات
ضش سی ثشای توػعة لبث یتهبی اك ی پویب ثهعوسو یتش ثهعدوان عبمل تعییبوددذه ثاشای
ؿشوتهب ثب یه دیذ جهبنی ثهؿچبس میس ده ثه گفتة «پیتش دساوش»د ساص موفمیت ػبصمبنهاب دس
لشن  24هچبن مذیشیت دانؾ

اػته)2013

 (Hadizadeh&et.al,ثه اػغة مذیشیت دانؾد افشاد

دس ػبصمبنهب ثب یىذیگش تجبدل اعبعبو وشده دانؾ خویؾ سا ثه اؿتشان مایگزاسناذ واه
نتی ة من جبسی ؿذن دانؾ دس ػغح ػبصمبن دس ثیب تچبم وبسودبن میثبؿذه ثه ایب تشتیت
ثب خش

وبسودبن اص ػبصمبن وثب توجه ثه هضیدهد صمبن ػابیش مدابثعی واه كاشز مماوصؽد
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پش سؽ ت شثهانذ صی منهب ؿذه اػت د دانؾ موجود یب تو یذؿذه دس ػبصمبن ثبلی مبناذه
خغشپزیشی اص دػت دادن من ثاه ػای ة ػابصمبن وبسودابن ثاه وچتاشیب میاضان خاود
میسػذه)(Broadbent, 1998

 .2-2هسٗزٗت زاًص زر سطح ًظبمّبٕ سبسهبًٖ
دانؾ ثهعدوان یه مدجع ساهجاشدی دس ػابصمبنهاب دسنظاش گشفتاه ؿاذه اػاته ثدابثشایبد
ثهمدظوس استمبی عچ ىشد سلابثتید ثبیؼاتی ػابصمبن ماذیشیت

ؿاوده)(Storey&Barent, 2000

دس الع انتظبس مایس د واه ثاشای موفمیات ؿاشوتهابد منهاب اص داسایایهابی داناؾ خاود
ثهشهثشداسی وددذه) (Chase ,1997;Wu&Lin, 2009اص منجب وه ایب داساییهاب نماؾ مهچای دس
ؿىلگیشی ساهجشدهبی سلبثتی داسنذد مأموسیت ػبصمبن هذز هب ساهجشد ماذیشیت داناؾ
ؿونذه)2000

ثبیذ ثبهم هچبهدگ

 (Murray,ثب توجه ثاه ساهجاشد ػابصمبند ثیـاتش نویؼادذگبن

) (Bareny, 1991; Wu&Lin, 2009; Swan, 2013ثاه جدجاة ت ابسی اؿابسه داسناذ؛ دس ن مند
مضیت سلبثتی یه نتی ة لغعی اػته دایل ایب وبس ایب اػت وه فشایدذهبی یبدگیشی مشتجظ
ثب مذیشیت دانؾ دس تمویت مولعیت سلبثتی ػبصمبنهب نمؾ مثجتی دس يفا پبیاذاسی منهاب
ایفب

میودذه)2012

 (Bagnoli&Vedovato,فشهدگ ػبصمبنی اص جچ ه مواسدی اػت وه ثهعدوان

عوامل و یذی دس موفمیت مذیشیت دانؾ ػبصمبنی ؿدبخته ؿذه ثش یبدگیشی افشادد اوتؼبة
اؿتشان دانؾ اثش

میگزاسنذه)(Martin, 2009,2010

فشهدگ ػبصمبنی نبمدبػت ثاه عداوان

مبنعی جهت عاذم موفمیات فشایداذهبی ماذیشیت داناؾ ت مای مایؿاوده

(Ribere&Sitar,

)2003یبدگیشی وبسثشد العی دانؾ فشهدگ خ اك تعابمبو داناؾ استجابط متمبثال
تدگبتدگی ثبهم

داسنذهولبػچینظاد فشاماشصید 4538

ثعضی اص محممیب دانؾ سا اثؼته ثه صمیداه

ثبفت محیظ اؿتشاوی دانؼتهانذ وه ایب مؼئ ه سیـه دس ف ؼفة طاپدی داؿته دانؾ دس ایاب
ثبفت اؿتشاوی تو یذ تؼهیم میگاشدد (Nonaka&Takeuchi, 2008).منهاب چهابس ناو جاو
دانؾ وه يبكل تعبمل فشدی گش هی اػت سا ثه كوسو جو خبقد جو ػیؼاتچید جاو
گفتچبن جو عچ گشا ثیبن وشده یبدم س ؿذنذ؛ صمبنیوه افشاد ثهكاوسو فاشدی ثاه تعبمال
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دانـی میپشداصنذد دس ایب ػغح وچتش ثش نظبمهبی دانـی مجتدی ثوده جو اثتىبسد خبلیات
نوم سی خغشپزیشی ثهدػت میمیذ صمبنیوه فضبی استجابطگیاشی افاشاد ثاه كاوسو
گش هی اػت صمبنیوه تعبمبو ثیبفشدی ؿىل گشفته نظبم اػاتبنذاسػابصی داناؾ نیاض
جود داسدد ثهشهثشداسی اص مذیشیتدانؾ ثه كوسو جو عچ گشایی اتفبق

مایافتاذهوػاد می

هچىبساند 4532

نظبم يموق دػتچضد نیض اص جچ ه متغیشهبی ػاغح نظابمهابی ػابصمبنی اػات واه ثاش
عچ ىشد وبسودبن دانـی اثشگزاس میثبؿذه تحمیمی وه دس ایب صمیده ان بم ؿذه نـبن میدهاذ
وه دس اػتمشاس نظبم يموق دػتچضد ثشای وبسودبن دانـای ثبیاذ ثاه عاوام ی چاون انلابزد
پبیجدذی ثه لوانیب ممشساود توجه ثه گؼتشؽ دانؾ مهبسوهبی ؿغ ید لبث یت اپابیؾ
توػظ وبسودبند جبمع ثودن ػابدگی توجاه

نچاودهوكاشاز جوؿامبنی لشثابنصاده وشیچاید 4535

هچندیب تحمیك دیگشی ثه مغب عة ساثغة ثیب عوامل ػبصمبنی وػابختبسد فشهداگ فداب سی
مذیشیت دانؾ پشداخت نتابی من نـابن داد واه ساثغاة معدابداسی میابن عدبكاش ػابختبس
ػبصمبنی ثب خ ك انتمبل دانؾ جود داسد؛ استجبط ساهجشد مذیشیت دانؾ ساهجشد ػابصمبند
ساثغهای د ػویه اػت ثهایب كوسو وه ساهجشدهابی تاذ یب ؿاذه ثاشای ماذیشیت داناؾد
ثخؾ جذایینبپزیشی اص ساهجشد وبن ػبصمبن میثبؿدذه امب اص ػوی دیگاشد ساهجاشد داناؾ
مذیشیت من دس ػبصمبن نیض ثش ویفیت چگونگی ساهجشد وبن ػبصمبن اثشگازاس اػاتد چاشا
وه توانبیی لبث یت مذیشیت دانؾ دس لجلد يایب ثعاذ اص ثشنبماهسیاضی جبیگابه یاظهای
داؿته وه ثبیذ موسد توجه لشاس

گیشده)2006

 (Gottschalk,ثه وچاه لبث یاتهابی نظابمهابی

فدب سی اعبعبو دس ایب مؼیش میتوان دانؾ موجود دس تچبمی ثخؾهب مدبثع ػابصمبنی سا
ثه وچه ثشنبمهسیضی فشاخوانذ پغ اص من ثب وچه هچیب نظبمهبی فدب سی اعبعبو نؼجت
ثه نـش اؿتشانگزاسی ثشنبمههب الاذام

واشده)2004

 (Hakim,اجاضای صیشػابخت ماذیشیت

دانؾ ؿبمل :نظبم جزة وبسودبن دانـی وه ؿبیؼتگی اصم سا داسا ثوده

)1999

(Davenport,د

ظشفیت رخیشة دانؾ وه مؼت ضم يبفظة ػبصمبنی لبث یت اصم جهت اػتفبده اص ایب يبفظاة
ػبصمبنی ثودهد ساثغة مـتشی /عشضهوددذه ماذیش اسؿاذ دانـای واه هچابهدگی اصم میابن
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اجضای صیشػبختهب سا ثب فعب یت دانـی ان بم داده دس نمؾ مجذل داساییهابی فىاشی ثاه
اسصؽ ت بسی میثبؿذه) (Lee&Choi, 2003ؿبخقهبی مشثاوط ثاه ممابدگی ػابصمبن ثاشای
مذیشیت دانؾ عجك ا گوی «ساع هچىبسان» ؿبمل :مدبثع انؼابنید فداب سیهابی ماذیشیت
دانؾد دس نظشگشفتب پبداؽ ثشای مذیشیت دانؾد ػبختبس فشایدذد هذزهبی ث دذماذود وابس
گش هید صمبن ثشای پخؾ دانؾد فشهدگ پخؾ دانؾد ضعیت ماب ی دس ماذیشیت داناؾد
مااذیشیت تغییااش پـااتیجبنی مااذیشیت اسؿااذ مضایاابی مااذیشیت دانااؾ ؿاادبخته ؿااذه
میثبؿذهوموػیخبنی هچىبساند 4553

 .3-2هسٗزٗت زاًص زر سطح گزٍُ ٍ فزز
دس كحدة سلبثت امش صید ػبصمبنهبیی موفك خواهدذ ثود واه ثتوانداذ ثاه ػاشمبیههابی
انؼبنی افشاد ثهعدوان یه مضیت ساهجشدی

ثدگشناذه)Murrer, 2007

 (Bassi&Mcػابصمبنهابی

دانؾمحوس داسای ػشمبیههبی فىشی فشدی گش های هؼاتدذ واه ثاه ان ابم فعب یاتهابی
كحیح میپشداصنذ
میمیدذه)2000
د4530

ومدوسیبن هچىبساند 4558

ثه عدوان اك یتشیب داساییهبی ػبصمبن ثهؿاچبس

 (Probst&et.al,استجبعبو گؼتشده دس ػبصمبن ثهعداوان تؼاهیم داناؾ

وفشهدگای

نمؾ استجبعبو تعبمبو ثیب سهجشان وبسودبن اثش صیبدی ثش موفمیتد ناوم سی

عچ ىشد ػبصمبن

داؿتهانذه)(Mayfield&Mayfield, 2010: 407-422

اك ی توػعه تش ی دانؾ تؼشیع اػتفبده اص ع م

استجبعبو ع چای عبمال

میثبؿذه)(Hanson, 2008

س یىشدهبی اخیش ثحثهبیی مبندذ استجبعبود خبلیتد يل مؼئ هد ؿجىههابی اجتچابعی
سهجشی سا ثه مذیشیت دانؾ ؿخلی افشاد افض ده ایب ثبعث ؿذ وه مذیشیت ؿخلی ثه
ػغح ثباتشی اص مذیشیت اعبعبو تجذیل

ؿوده)(Jefferson, 2006:35-37

ػغح ث وا ػبصمبنی میتوانذ دس ثهشه سی ػبصمبنی تأثیش صیبدی داؿاته ثبؿاذ؛ صمابنیواه
ػبصمبن ثه ػغوح ثبای ث وا يشوت میوداذد ماذیشیت داناؾد تؼاهیم داناؾ ماذیشیت
اػتعذاد دس من اتفبق

میافتذ ول یپوس

هچىبساند  4538ه ثخاؾ انؼابنی ماذیشیت داناؾ ثخاؾ

دؿواسی اػتد ایب ثخؾ نیبصمدذ ؿب ودة اػتواسی اػات واه ثشاػابع من یاه ػابصمبن اص
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دانؾ فشدی ثه دانؾ ػبصمبنی يشوت وشده ثاه خاودؽ ثاشای تو یاذ تؼاهیم داناؾ
ثبصنگشی دس سفتبسهب ػاودثشدن اص خاشد جچعای نیاش مایثخـاذه) (Martiny, 1988ثاشای
موفمیت دس اجشای مذیشیت دانؾ یىی اص مهمتشیب لذمهب ایب اػت واه فشهداگ نگاشؽ
م چوعه تهته وبسودبن نؼجت ثه اؿتشان دانؾ تغییاش پیاذا وداذه هداوص دس ثؼایبسی اص
ػبصمبنهب ثعضی اص وبسودبن ثش ایب عمیذه هؼتدذ وه دانؾ مدحلاشثهفاشد منهاب دس افاضایؾ
ػغح عچ ىشد ؿخلی منهب مؤثش ثوده ثب اؿاتشان داناؾد مولعیات خاود سا دس ػابصمبن
ثهخغش میانذاصنذه) (Skryme&Debera, 1997ماذیشیت داناؾ ؿخلای اؿابسه ثاه ساهجاشد
فشایدذ گؼتشؽ دانؾ ؿخلی داسد وه عی من افشادد اعبعبو مهام سا ثاهعداوان ثخـای اص
دانؾ خود ػبصمبنذهی متچشوض می ودداذ ایاب یعدای تجاذیل داناؾ ضاچدی ثاه كاشیح
میثبؿذه) (Efimova, 2005دس التلبد جبمعة دانؾثدیبند تچشوض تو یاذ ثاش رهاب انذیـاة
انؼابن

چگاونگی اػاتفبده اص داناؾ ثاشای ػابخت یاه التلابد وبسمماذ

مو اذتش

اػته) (Phillips&Phillips, 2015دس هچیب ساثغه مغب عبو كوسو گشفته دس  2555ػابصمبن
دس ػغح دنیبد دیذگبه انؼبنمحوسی ووبسودبن ثه عدوان ػشمبیهگزاس نؼاجت ثاه وبسودابن سا
محشن ثدیبدیب خ ك اسصؽ دس ػبصمبند معشفی وشدهانذه ثشهچیب اػبعد كبيتنظشان ارعبن
داسنذ وه ػشمبیهگزاسی جهت تعب ی ػشمبیههبی انؼبنی افاشادد ساهجاشدی اػبػای دس ػاغح
وبن ثشای توػعة وـوسهب عبمل ثدیبدیب موفمیت ساهجشدی پبیذاس دس ػبصمبنهب دس ػاغح
خشدد ثهؿچبس میس

ده)2016

 (Robbins&Coulter,مذیشیت دانؾ ؿخلی سا میتوان تشویجای

اص ت شثههبد اسصؽهبد اعبعبو نگشؽهبی يشفاهای دانؼاته ماذیشیت داناؾ ؿخلای
فشایدذی نبخودمگبه اػت وه ثهعوسعجیعی س مایدهاذه) (Wright, 2007ماذیشیت داناؾ دس
ػغح فشد پبػخ ثه ايؼبع تچبیل افشاد ثشای یبدگیشی ثیـاتش استمابی ػاغح مگابهی
دانؾ منهب ثوده اثعبد من ؿبمل ت ضیه تح یلد اعبعبود اجتچبعی یبدگیشی میثبؿذه اص
عوامل دیگش وه دس فشایدذ يل مؼئ ه مؤثش هؼتدذد میتوان ثه ػواثك تحلای ید ػابثمة وابسد
انگیضهد خبلیتد ظشفیت خغشپزیشی اؿابسه

واشده)1986

« (Costa&McCraeدساواش» خجاش اص

ای بد نو جذیذی اص ػبصمبنهب میدهذ وه دس من ثاه جابی ثابص ی لاذسود لاذسو رهاب
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يبوچیت

داسده)2006



 (Salavati,یىی اص فشایدذهبی ماذیشیت داناؾ تؼاهیم داناؾ ثاوده

انگیضؽ افشاد ثشای تؼهیم دانؾ دس ػبصمبنهب یىی اص ا ویتهبی مهم اص نظاش متخللایب
میثبؿذه)2000

 (Huff&Huff,دانؾ ثهتدهبیی اص دیذگبه اغ ت افشاد نچیتواناذ لاذسو ثبؿاذد

ث ىه تؼهیم دانؾ اػت وه ثبعث ای بد لاذسو مایؿاود .تؼاهیم داناؾ ضاچدی دس میابن
اعضبی ػبصمبن تبثع تعبمبو اجتچبعی

اػته)2002

 (Käser&Miles,ػشمبیة اجتچابعی یىای

اص لبث یتهب داساییهبی ػبصمبنی اػت وه میتوانذ ثه ػبصمبنهب دس خ ك تؼاهیم داناؾ
وچه نچوده مضیت پبیذاس سا جهت ػبصمبنهب ای بد نچبیذه) (Cicourel, 1973صمبنیواه فاشد
اص ػشمبیة اجتچبعی ثیـتشی ثشخوسداس ثبؿذد نؼجت ثه ثمیة هچىبسان تچبیل ثیـاتشی جهات
تؼهیم دانؾ ثبتوجه ثه اسصؽهبی مـتشن س اثاظ متمبثال خواهاذ داؿاته

(Share pour,

) 2005افشاد اغ ت ثش مجدبی ادسانهبی خود اص مننه دس موسد دیگشان فىاش مایودداذد عچال
میوددذ للذ منهب جهت پازیشؽ سفتابس ثاهكاوسو ثاب موه متاأثش اص افاشادی اػات واه
استجبعبو نضدیىی ثب منهب
اهچیت اػبػی

داسده)1991: 179-211

داسنذه)2003

 (Aizen,اسصؽهب ايؼبعهاب دس يىچات

 (Baltes&Kubzmann,يىچت فشایدذی اػات واه ثاه ػای ة من

دسػت اص غ ظ تـخیق داده ؿذه ثیب خاوة ثاذ لضاب و

مایؿاوده)(Rowley, 2006

يىچت چهبسمیب ػاغح ماذیشیت داناؾ سا ؿاىل داده ثاه ثهتاشیب جاه اص ساه ا گاوی
اخبلید فضی ت معدوی دسن

میؿوده)2004:761-774

 (Small,موسد دیگاشی واه ثشخای اص

كبيتنظشان جض ػغوح مذیشیت دانؾ ثیبن واشدهاناذد مهابسو ثاوده مهابسو يبكال
میؿودهوثیدذس فیؾد 4555

 .4-2چبرچَة هفَْهٖ اٍل٘ٔ تحق٘ق
ثب ثشسػی مغب عه مجبنی نظشی هچندیب اػتفبده اص ملابيجة نیچاهعچیاك ثاب خجشگابن
عچ ی نظشی مذیشیت دانؾ دس ػبصمبنهبی تحمیمبتی دفبعید اثعبد ا گو دس  4ثخؾ ػغح
نظبمهبی ػبصمبنی ثب  0مؤ فهد ػغح گش ه ثب  4مؤ فهد ػغح فاشدی ثاب  5مؤ فاه ثاه كاوسو
ؿىل ؿچبسة و 4اػتخشا گشدیذ:
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فشهدگ ػبصمبنی
هذزهب ساهجشد
لوانیب ممشساو
سطح وظامَاي
سازماوي

نظبمهب
لبث یتهبی ػبصمبنی
ػبختبس ػبصمبنی
ػجه سهجشی

سطح گريٌ

فرایندهای
مدیریت دانش

استجبعبو
ػشمبیة اجتچبعی
وبس گش هی
ؿبیؼتگیهبی سفتبسی

سطح فردي

یظگیهبی س انـدبختی
لبث یتهبی فشدی

ضکل ضوبرٓ ( :)1چبرچَة هفَْهٖ اٍل٘ٔ تحق٘ق

 .3یافتٍَاي تحقيق
اثعبدد مؤ فههب

ؿبخق هبی ثه دػت ممذه اص مجبنی نظشی ملبيجة نیچه عچیاك ثاب

خجشگبن جهت ا گو ثهؿشح دس ؿذه دس جذ ل ؿچبسه هبی و 4د و2

و 5می ثبؿذه
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جسٍل ضوبرٓ ( :)1اثؼبز ،هؤلفِّب ٍ ضبذص ّبٕ هؤثز سطح سبسهبًٖ ثز فزاٌٗسّبٕ هسٗزٗت زاًص (هٌجغ :ذجزگبى
ثرص ک٘فٖ)

ابعاد

مؤلفٍ

فزٌّگ سبسهبًٖ

شاخص

مىبع

جو ػبصمبنی

)(Nonaka&Takeuchi, 2008
وػد می هچىبساند 4532

خغشپزیشی

)(Nonaka&Takeuchi, 2008
)(Nonaka&Takeuchi, 2008
وجعفشی هچىبساند 4535

اسصؽهبی فشاگیش

وجعفشی هچىبساند 4535

خبلیت

یبدگیشی ػبصمبنی

) (Bagnoli&Vedovato, 2012وعبمه هچىبساند
4532
وجعفشی هچىبساند 4535

ػجه مذیشان
توجه مذیشان ثه ایذههبی

ّسفّب،
راّجززّب ٍ

خبلبنه

سطح وظامَاي سازماوي

ساهجشدهبی ػبصمبنی

;)(Barney, 1991); (Bagnoli&Vedovato, 2012
;)(Zack, 1999); (Murray, 2000); (Tiwana, 2000
)(Wu&Lin, 2009); (Swan, 2013
وموػی خبنی هچىبساند 4553

ای بد س نذهبی پبیذاس

وجعفشی هچىبساند 4535

استجبط ثب مشاوض تحمیك توػعه

ومحچودی میچدذ ؿهبثید 4535

اػتبنذاسدػبصی دانؾ

وػد می هچىبساند 4532

پ٘طزاىّب

قَاً٘ي ٍ هقزرات

ًظبمّب

وموػیخبنی هچىبساند  4553د وجعفشی هچىبساند 4535

لوانیب ممشساو

ودستب

خذیوس د  4530د وجوؿمبنی هچىبسان د4535

جشیبن مصاد اعبعبو

ومحچودی میچدذ ؿهبثید 4535

فشكتهبی یبدگیشی

وعبمه هچىبساند 4532

نظبم يموق دػتچضد

وجوؿمبنی هچىبساند 4535

فدب سی اعبعبو

)(Lawrence, 2004); (Hakim, 2004

صیشػبختهبی مذیشیت دانؾ

ودستب

خذیوسد 4530

عوامل فدی

ودستب

خذیوسد 4530

ػشمبیههبی انؼبنی

وموػیخبنی هچىبساند 4553

قبثل٘تّبٕ

مـوقهبی ػبصمبنی

ومحچودی میچدذ ؿهبثید 4535

سبسهبًٖ

ػغح ث وا ػبصمبنی

ول یپوس هچىبساند 4538

مذیشیت تغییش

وموػیخبنی هچىبساند 4553

ػبختبس ػبصمبنی

وعؼگشید  4554د وموػیخبنی هچىبساند 4553

سبذتبر سبسهبًٖ
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جسٍل ضوبرٓ ( :)2اثؼبز ،هؤلفِّب ٍ ضبذصّبٕ هؤثز سطح گزٍُ ثز فزاٌٗسّبٕ هسٗزٗت زاًص
ابعاد

مؤلفٍ

شاخص

مىبع

سجک رّجزٕ

سهجشی اثشثخؾ

) ،(Jefferson, 2006وجعفشی هچىبساند 4535

ؿجىههبی

)(Mayfield&Mayfield, 2010: 407-422

اجتچبعی

سطح گريٌ

ارتجبطبت

میبنفشدی

)(Mayfield&Mayfield, 2010: 407-422
)(Nonaka&Takeuchi, 2008
وفشهدگید 4530

سزهبِٗ ّبٕ

س اثظ

اجتوبػٖ

اعتچبد

)(Jefferson, 2006:35-37
وجعفشی هچىبساند 4535

کبر گزٍّٖ

تعبمبو

گش ههبی
اثشثخؾ

وجعفشی هچىبساند  4535د وموػیخبنی هچىبساند 4553

جسٍل ضوبرٓ ( :)3اثؼبز ،هؤلفِّب ٍ ضبذصّبٕ هؤثز سطح فزز ثز فزاٌٗسّبٕ هسٗزٗت زاًص
ابعاد

مؤلفٍ

ضبٗستگّٖبٕ

رفتبرٕ

شاخص

مىبع

یظگیهبی س انـدبختی

)(Martin, 2009

هوؽ هی بنی

)(Martin, 2009
وعبمه هچىبساند 4532

يىچت
اسصؽهبی فشدی

)(Baltes&Kubzmann, 2003), (Rowley, 2006
(Wright, 2007), (Baltes&Kubzmann, 2003), (Rowley,
)2006
)(Pauleen, 2009: 221-224

ممبدگی رهدی

)(salavati, 2006), (Martin, 2009

یبدگیشی

دانؾ پبیه

سطح فرد

اساده

)(Martin, 2009

نگشؽهب
ادسان اص عذا ت

)(Davenport, 2002), (Wright, 2007
(Baltes&Kubzmann, 2003), (Rowley, 2006),
)(Costa&McCrae 1986
وجوؿمبنی هچىبسان د4535

تشثیت مموصؽ

وػد می هچىبساند 4532

مؤ فههبی ؿدبختی

)(Pauleen, 2009: 221-224
ویضدانؿدبع خـدودد 4535

ايؼبػبو

ٍٗژگّٖبٕ
رٍاىضٌبذتٖ

ػشمبیة س انـدبختی مثجت
انگیضه اؿتیبق

وعبمه هچىبساند  4532د )(Martin, 2009

ظشفیت خغشپزیشی

)(Costa&McCrae 1986
وجعفشی هچىبساند 4535

یظگیهبی ؿخلیتی
يل مؼئ ه

)(Jefferson, 2006:35-37

ػواثك وبسی

)(Costa&McCrae 1986
وعبمه هچىبساند 4532

قبثل٘تّبٕ

تعهذ

فززٕ

توانچدذػبصی

ویضدانؿدبع خوؿدودد 4535

خبلیت فشدی

)(Jefferson, 2006:35-37
)(Pauleen, 2009: 221-224د وجوؿمبنی هچىبساند 4535

مهبسوهبی فشدی
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دس ایب تحمیك عوامل ؿبخقهبی ػغوح مخت



ػبصمبن ثهكوسو صیش ثهدػت مماذ

ا گوی مفهومی نیض ثش اػبع مجبنی نظشی نظش خجشگبن تشػیم گشدیذه
تحل٘ل ػبهلٖ تأٗ٘سٕ اثؼبز ٍ هؤلفِّبٕ تحق٘ق:
ثشای اعچیدبن اص تم یل دادههب ثه چدذیب عبمل پدهبنی دس تح یل عبم ی اص ؿبخق وفبیت
نچونهگیشی ویاضس-میاش-ا ىایب ) (KMOاػاتفبده گشدیاذه واه دس ایاب تحمیاكد ؿابخق
KMOثشای ؿبخقهبی ايلب ؿذه دس ػه ػغح ػبصمبن ثابای  5/8ثاوده مماذاس مصماون
ثبست ت وچتش اص  5/0دسكذ وه يبوی اص وفبیات اصم جهات ان ابم تح یال عابم ی ثاوده
هچندیب فشم ؿدبخته ؿذن مبتشیغ هچجؼتگی سد گشدیاذه ثاشای مصماون فشضایبو نیاض اص
ا گوی معبداو ػبختبسی  PLSاػتفبده گشدیذه
جسٍل ضوبرٓ ( :)4آسهَى تحل٘ل ػبهلٖ اثؼبز ٍ هؤلفِّبٕ هرتلف سطَح سبسهبًٖ
ضریب

سطح

KMO

معىاداري

فشهدگ ػبصمبنی

5/520

5/555

سطح وظامَاي

هذزهب ساهجشدهب پیـشانهب

5/838

5/555

لوانیب ممشساو

5/557

5/555

سازماوي

نظبمهب

5/744

5/555

لبث یتهبی ػبصمبنی

5/824

5/555

ػبختبس ػبصمبنی

5/838

5/555

ؿبیؼتگیهبی سفتبسی

5/557

5/555

یظگیهبی س انـدبختی

5/744

5/555

لبث یتهبی فشدی

5/824

5/555

ػجه سهجشی

5/575

5/555

استجبعبو

5/573

5/555

ػشمبیههبی اجتچبعی

5/745

5/555

وبس گش هی

5/545

5/555

ابعاد

سطح فردي سازمان

سطح گريٌ سازمان

مؤلفٍَا
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پبسد ثِ سؤالّبٕ تحق٘ق ٍ آسهَى فزضِّ٘بٕ تحق٘ق:
دس ایب لؼچت ثه پبػخ ثه ػؤالهبی تحمیك ثب اػتفبده اص نشمافضاس  PLSپشداخته ؿذه اػته

ضکل ضوبرٓ ( :)2الگَٕ سبذتبرٕ تحق٘ق ّوزاُ ثب ضزاٗت ثبرّبٕ ػبهلٖ

ثزاسش الگَ:
جهت ثشسػی ثشاصؽ ا گود اص ثشاصؽ ا گوی انذاصهگیاشید ثاشاصؽ ا گاوی ػابختبسی
ثشاصؽ و ی ا گو اػتفبده میودیم.
سٌجص ثبرّبٕ ػبهلٖ:
ممذاس مبن ثشای مدبػت ثودن ضشایت ثبسهبی عبم ی  5/4مایثبؿاذه دس ؿاىل ؿاچبسة
و 2میبنگیب اعذاد ضشایت ثبسهبی عبم ی ػؤالهب اص  5/4ثیـتش اػات واه نـابن اص مدبػات
ثودن ایب معیبس داسده
آلفبٕ کزًٍجبخ ،پبٗبٖٗ تزک٘جٖ:
ثب توجه ثه ایدىه ممذاس مدبػت ثشای م فبی وش نجب

پبیبیی تشویجی  5/7اػت مغابثك

ثب یبفتههبی جذ ل ؿچبسة و 0ایب معیبسهب دس موسد میبنگیب متغیشهبی پدهبن مماذاس مدبػاجی
سا اتخبر نچودهانذد میتوان مدبػت ثودن ضعیت پبیبیی پظ هؾ سا تأییذ نچوده
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جسٍل ضوبرٓ (ً :)5تبٗج هؼ٘بر آلفبٕ کزًٍجبخ ٍ پبٗبٖٗ تزک٘جٖ هتغ٘زّبٕ پٌْبى تحق٘ق
متغيرَاي پىُان

ضریب آلفاي کريوباخ
()Alpha >0.7

ضریب پایایي ترکيبي
()CR> 0.7

فشایدذهبی مذیشیت دانؾ

4

4

ػغح نظبمهبی ػبصمبنی

5/545

5/534

ػغح فشدی ػبصمبن

5/575

5/743

ػغح گش ه ػبصمبن

5/772

5/550

رٍاٖٗ ّوگزا:
معیبس د م اص ثشسػی ثشاصؽ ا گوی انذاصهگیشید س ایی هچگشاػت وه ثه ثشسػای میاضان
هچجؼتگی هش ػبصه ثب ػؤالهبی وؿبخقهب خود میپشداصده ثب توجه ثه ایدىه ممذاس مدبػت
ثشای AVEد  5/0اػت مغبثك ثب یبفتههبی جذ ل ؿچبسة و 8ایب معیابس دس ماوسد میابنگیب
متغیشهبی پدهبن ممذاس مدبػجی سا اتخبر نچودهانذه دس نتی ه مدبػات ثاودن س ایای هچگشایای
پظ هؾ تأییذ میؿوده
جسٍل ضوبرٓ (ً :)6تبٗج رٍاٖٗ ّوگزا هتغ٘زّبٕ پٌْبى تحق٘ق
متغيرَاي پىُان

مياوگيه ياریاوس استخراجي ()AVE > 0.5

فشایدذهبی مذیشیت دانؾ

4

ػغح نظبمهبی ػبصمبنی

5/034

ػغح فشدی ػبصمبن

5/054

ػغح گش ه ػبصمبن

5/073

ثب توجه ثه ممذاس ثهدػت ممذه دس جذ ل ثباد يبوی اص ثشاصؽ ثؼیبس مدبػت ا گوی و ی
میثبؿذه
جسٍل ضوبرٓ (ً :)7تبٗج ثزاسش الگَٕ کلٖ
Communality
5/035

 R2
5/805

GOF
5/82

5/2455

08
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آسهَى فزضِّ٘بٕ تحق٘ق:
جسٍل ضوبرٓ (ً :)8تبٗج راثطٔ هستق٘ن ٍ ضزاٗت هؼٌبزارٕ
ضریب مسير

معىاداري

وتایج آزمًن

مسير
ػغح فشدی ػبصمبن ثش فشایدذهبی مذیشیت دانؾ تأثیش داسد

5/543

5/54

لجول

ػغح گش ه ػبصمبن ثش فشایدذهبی مذیشیت دانؾ تأثیش داسد

-5/45

2/57

لجول

ػغح نظبمهبی ػبصمبنی ثش فشایدذهبی مذیشیت دانؾ تأثیش داسد

5/585

2/33

لجول

ثب توجه ثه نتبی جذ ل ؿچبسة و 5تچبمی فشضیههبی تحمیك پزیشفته میؿونذه
 .4وتيجٍگيري
 .1-4جوغثٌسٕ
پبػخ ثه تغییشهبی ػاشیع محیغاید چابثىید فـابسهبی التلابدید خبلیات ناوم سی دس
ػبصمبنهبد سلبثت ػختد انعغبزپزیشید جهبنیؿذند مذیشیت تدو وبسد عذم اعچیدابن محیغاید
تعبدل وبس صنذگی سفتبسهبی اخبلید ثهجود خاذمبود استمابی مهابسوهابی جذیاذ ماذیشان
وبسودبن ثبعث ؿذه وه مغب عة سفتبس ػبصمبنی دس ػه ػغح فاشدید گاش ه نظابمهابی ػابصمبنی
اهچیت خود سا دس ػغح جهبنی پیذا ودذ؛ س یىشد سفتابسی یاه س ؿای ثاشای ثشسػای تاأثیش
متغیشهبی ػغوح مخت

دس ػه ػغح ػبصمبن ثوده اص ایب ساه میتوان سفتابس ػابصمبن سا ثاشای

پبػخگویی ثه چب ؾهبی یبدؿذه اػتفبده اص فشكتهب اثشهابی متغیشهاب ثاش یىاذیگش ماوسد
ثشسػی لشاس داده س یىشد سفتبسی دس پظ هؾهبی ػبصمبنی هدوص تب سػیذن ثه مشي اة ث اوا خاود
فبك ة صیبدی داؿته وچتش پظ هـی سا ثه یظه دس پظ هؾهبی داخ ی مجدی ثش ایب موضاو پیاذا
میودیم ه ثدبثشایب پظ هؾ يبضش ثب س یىشد سفتبسی تأثیش متغیشهبی ػغوح مخت
فشایدذهبی مذیشیت دانؾ ثه كوسو یىپبسچه ثشسػی وشدهد ثب ایب ك

ػبصمبن سا ثاش

دس فشایداذ ان ابم ایاب

پظ هؾ ثب اػتفبده اص ملبيجة نیچهعچیك ثب خجشگبن فاب وچاید  05ؿابخق ؿدبػابیی ؿاذ
ػپغ دس متغیشهبی ػغح ثباتشی وانتضاعیتش دػتهثدذی ؿذنذ دس نهبیت دس مشي ة ثعذی وال
مؤ فههب دس ثباتشیب مفهومهب یعدی ػغوح ػبصمبنی ػبصمبنذهی ؿذنذه
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دس ػغح نظبمهابی ػابصمبنی  25ؿابخق دس  8مؤ فاة پدهابن ؿابمل فشهداگ ػابصمبنید
هذزهب ساهجشدهب پیـشانهبد لوانیب ممشساود نظبمهبد لبث یاتهابی ػابصمبنی ػابختبس
ػبصمبنی دس ػغح گاش ه  8ؿابخق دس  4مؤ فاة پدهابن ؿابمل ػاجه سهجاشید استجبعابود
ػشمبیههبی اجتچبعی وبس گش هی دس ػغح فشدی نیض  24ؿبخق دس  5مؤ فة پدهبن ؿابمل
ؿبیؼتگیهبی سفتبسید یظگیهبی س انـدبختی لبث یتهبی فشدی لشاس گشفتدذه ثشاثش یبفتههاب
ػغح گش ه ثیـتشیب تأثیش سا نؼجت ثه ػغح نظبمهبی ػبصمبنی ثش ػغح فشدی دس ػبصمبنهابی
نظبمی میگزاسد ایب ثب مجبنی نظشی نیض هچخوانی داؿته؛ مجدی ثش ایدىه لتی افاشاد دس داخال
گش ههب لشاس میگیشنذد تحت تأثیش هد بسهبد ػبختبسد اسصؽهبی گش ه لشاس مایگیشناذ سفتابس
متفب و نؼجت ثه صمبنیوه تدهب ثودنذ اص خود ثش ص میدهدذه یبفتة دیگش ایدىه ثیـتشیب تاأثیش سا
ػغح گش ه وچتشیب سا ػغح نظبمهبی ػبصمبنی ثش فشایدذهبی ماذیشیت داناؾ مایگازاسد
دسنهبیت لذسو پیؾثیدی ا گو  5/805ثوده وه نـبن اص ثشاصؽ خوة ا گو ثوده ثمیاه 5/542
توػظ متغیشهبی دیگشی وه دس ایب ا گو موجود نیؼت توضایح داده مایؿاوده نتی اة نهابیی
ایدىه دس ػبصمبنهبی نظبمی ثیـتشیب تأثیش ثه ػی ة ػغح گش ه ثش ػغح فاشدی دسنهبیات اص
ػغح گش ه ثش فشایدذهبی مذیشیت دانؾ گزاؿته میؿودد یاب ثاهعجابسو دیگاش ػابصمبنهابی
نظبمی ثب توجه ثه تهذیذهبی نوظهوس ثه كوسو گش همحوس عچل مایودداذ ثاشای اثشثخـای
ایب گش ههب نیبص اػت وه ثش متغیشهبی ػغح گش هد مبنداذ ػاجه سهجاشید استجبعابود ػاشمبیة
اجتچبعی هچندیب دس ػغح فشد ثش متغیشهبی فشدی توجه یاظهای ؿاوده تفاب و ماذیشیت
دانؾ دس ػبصمبنهبی نظبمی ثب غیشنظبمی دس ایب اػت وه ػبصمبنهابی نظابمی دس خاظ مماذم
اػتفبده اص دانؾهبی دس جه ثب توجه ثه تهذیذهبی عدوان ؿذه ثوده دسن فشایدذهبی ماذیشیت
دانؾ ثه ؿیوة سفتبسی دس ػبصمبن هابی نظابمی وچاه ؿابیبنی ثاه ثهجاود اجاشای فشایداذهبی
مذیشیت دانؾ خواهذ داؿته ثیـتشیب نوم سی پظ هؾ يبضش اػتفبده اص س یىشد جبمع سفتبس
ػبصمبنی ثشای يل یىای اص چاب ؾهابی ماذیشیتید یعدای ماذیشیت داناؾ مایثبؿاذد یعدای
پیؾفشم محممیب ایب ثوده وه چب ؾ مذیشیت دانؾ دس ػبصمبنهب میتواناذ اص ناو سفتابسی
ثبؿذ ػبصمبنهب چون دس ػه ػغح تو یذ سفتبس مینچبیدذد ثدبثشایب فشایدذهبی مذیشیت داناؾ
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نیض هچبندذ ثمیة فشایدذهب دس ػه ػغح ثشسػی می ؿود تاب اثشثخـای وال ای ابد ؿاوده ثاب ایاب
ك

ثب توجه ثه یبفتههبی پظ هؾ ضچب جواثگویی ثه ػؤالهبی مغاشح ؿاذهد هاذزهابی

تحمیك محمك گشدیذه
 .2-4پ٘طٌْبزّب
 .1-2-4پيشىُادَاي اجرایي

و 4پیـدهبد میؿود وه ػبصمبنهبی نظبمی یب ػبصمبنهب ثب مأموسیتهبی مـابثه ثاشای
ایدىه فشایدذهبی مذیشیت دانؾ ؿبمل اوتؼبةد رخیشهد ػبصمبنذهی وبسثشددهی هچندیب
اؿبعة دانؾ سا ثتواندذ ثه كوسو اثشثخؾ ان بم دهدذد اص نتبی پظ هؾ يبضش ثهعدوان پبیاة
نظشی اػتفبده نچبیدذه
و 2ػبصمبنهبی نظبمی یب ػبصمبنهب ثب مأموسیتهبی مـبثه ثشاثش یبفتههبی ایب پظ هؾ
ثشای ای بد گش ههبی اثشثخؾ تبؽ ثیـتشی وددذ ثه متغیشهبی يبكال اص ایاب پاظ هؾ
توجه ثیـتشی داؿته ثبؿدذه
و 5ػبصمبنهبی نظبمی یب ػبصمبنهب ثب مأموسیتهبی مـبثه ثشاثش یبفتههبی ایب پظ هؾ
ثه متغیشهبی ػغح فشدی ثهعدوان یه پتبنؼیل پدهبن توجاه ثیـاتشی سا داؿاته ثبؿادذد صیاشا
افشاد هؼتدذ وه گش ههب یب ػبصمبن سا تـىیل داده دسنهبیت فشد ثب تغییش سفتابس مایتواناذ
خود سا ثب ػغح گش ه ػغح نظبمهبی ػبصمبنی ػبصگبس ودذه
و 4ثااشای موفمیاات دس ثشنبمااهسیااضی ػاابصمبنذهی فشایدااذهبی مااذیشیت دانااؾ دس
ػبصمبنهبی نظبمی نیبص اػت وه ثش فشایدذهبی گش هی دس تـىیل گش ههبی عچ یابو توجاه
ثیـتشی ؿوده
 .2-2-4پيشىُاد براي پژيَشَاي آتي

پیـدهبد میؿود وه پظ هـگشان متی ثش اػبع س نذهبی دانـای دس ػاغح جهابن مبنداذ
توػعة دانؾ  2555جهبنی ثب س یىشد میدذهپظ هی ثشای پایؾثیدای سفتابس دس ػابصمبنهابی
نظبمی ا گویی سا اسائه نچبیدذه

*****
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فُرست مىابع
الف .هٌبثغ فبرسٖ
4ه امیشخبنید امیشيؼیب سلیه كفیخبنید و 4530د ثشسػی نمؾ توػعة دانؾ دس وبهؾ تعابسم
ػبصمبنی تعذیل ثیگبنگی ؿغ ی دس ثیب عضبی هیئت ع چی غیشهیئت ع چی صاسو ع اومد
تحمیمبو فدب سید هسٗزٗت زٍلتٖ زاًطکسُ هسٗزٗت زاًطگبُ تْزاىد د سة 5د ؿچبسة 4ه
2ه ثیدذسد اػبیه اان فیؾد و 4555د انتمبل دانؾ يف مهبسو :نیابص پیوػاته فشمیداذ جهابنی
ؿذند تشجچة جهبنـبه میشصاثیگید هسٗزسبسد ػبل پد مد ؿچبسة 4 5ه
5ه جعفشید ملغفید پیچبن اخواند يچیذسضاب ضاشغبمی اػاچبعیل ػاجضیىبساند و 4535د عوامال

انگیضؿی استجبعبو اثشثخؾ دس ػبصمبنهبی دانؾمحوسد زٍفصلٌبهٔ پژٍّطیٖ هیسٗزٗت هٌیبثغ
اًسبًٖ زاًطگبُ جبهغ اهبم حس٘ي(ع)د ػبل ػومد ؿچبسة 4ه
4ه جعفشید ملاغفید پیچابن اخاواند سضاب يؼادوی ع ای اثبكا تیبند و 4535د ثشسػای استجابط

یظگیهبی س انؿدبػی افشاد ثب اثعبد مذیشیت دانؾ ؿخلاید زٍفصیلٌبهٔ پژٍّطیٖ هیسٗزٗت
هٌبثغ اًسبًٖ زاًطگبُ جبهغ اهبم حس٘ي(ع)د ػبل چهبسم د ؿچبسة 2ه

0ه دانبییفشدد يؼبد ػایذمهذی ا اوانی عابدل مرسد و 4534د رٍشضٌبسیٖ پیژٍّص ک٘فیٖ زر
هسٗزٗت :رٍٗکزز جبهغد تهشان :انتـبساو كفبسه
8ه دستب د فبعچه ممده خذیوسد و 4530د اسائه چبسچوثی ثشای موفمیت دس پیبدهػبصی ػیؼتمهابی
مذیشیت دانؾ مجتدی ثش سایبنؾ اثشید پژٍّصّبٕ هسٗزٗت اٗزاىد د سة 25د ؿچبسة 2ه
7ه ػد مید محچذ اثشاهیمد پیچبن اخوان يبمذ اجبلید و 4532د عشايی ماذل تعابم ی گوناههابی

فشهدگ ػبصمبنی فشمیدذهبی مذیشیت دانؾد زٍفصیلٌبهٔ پژٍّطیٖ هیسٗزٗت هٌیبثغ اًسیبًٖ
زاًطگبُ جبهغ اهبم حس٘ي(ع)د ػبل پد مد ؿچبسة 4ه
5ه كشاز جوؿمبنید يؼب يچیذسضب لشثبنصاده وشیچید و 4535د ا گوی پشداخت يموق وبسودبن

دس ػبصمبنهبی دانـید زٍفصلٌبهٔ پژٍّطیٖ هیسٗزٗت هٌیبثغ اًسیبًٖ زاًطیگبُ جیبهغ اهیبم
حس٘ي(ع)د ػبل ؿـمد ؿچبسة 2ه
3ه عؼىشید ايچذد ثشاو اثشاهیچید پش یض پبسػب يؼیب فبنذیضد و 4537د ؿدبػبیی تح یل عوامل
مؤثش ثش تحول دس ػبختبس ػبصمبنهبی نظبمید فصلٌبهٔ هسٗزٗت ًظبهٖد د سة 45د ؿچبسة 74ه

45ه عؼگشید نبكشد و 4554د ثزرسٖ راثطِ ػَاهل سیبسهبًٖ ٍسارت کیبر ٍ اهیَر اجتویبػٖ ثیب
استزاتژٕ هسٗزٗت زاًصد تهشان :دانـگبه تهشان :دانـىذة مذیشیته
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44ه عبمهد ػیذمحؼبد مهـیذ لشیپپوس فشهبم امیشید و 4532د عوامل مؤثش ثش فشمیدذهبی مذیشیت

دانؾ دس وؼت وبسهبی ووچه متوػظد زٍفصلٌبهٔ پژٍّطٖ هسٗزٗت هٌبثغ اًسبًٖ زاًطگبُ
جبهغ اهبم حس٘ي(ع)د ػبل پد مد ؿچبسة 4ه
42ه ع یذادید یبػشد مهذی مهذ ی مضدهد ػیذجبل موػوی غبمحؼایب نیىووابسد و 4535د اسایاه

مذ ی جهت اسصیبثی عچ ىشد وبسودبن دانـاید زٍفصیلٌبهٔ پژٍّطیٖ هیسٗزٗت هٌیبثغ اًسیبًٖ
زاًطگبُ جبهغ اهبم حس٘ي(ع)د ػبل ؿـمد ؿچبسة 2ه
45ه فشهدگید ع یاوجشد و 4530د ارتجبطبت اًسبًٖد ج ذ 4د تهشان :مؤػؼة فشهدگی سػبه
44ه لبػچینظادد یبػش محچذ فشامشصید و 4538د ؿدبػبیی ا ویت ثدذی عوامل ماؤثش ثاش اسصیابثی
عچ ىشد نظبم مذیشیت دانؾ ومغب عة موسدی :یه دانـگبه دفبعی د فصلٌبهٔ راّجزز زفبػٖد ػبل
پبنضدهمد ؿچبسة 5ه
40ه ل یپوسد مسیبد محچذ اػچبعی ی افـیب دثیاشید و 4538د هسل  34000هٌیبثغ اًسیبًٖد تهاشان:
وتبة مهشثبن نـشه
48ه محچودی میچدذد محچذ مشیم ؿهبثید و 4535د نمؾ ػشمبیههابی اجتچابعی ودتاشل سفتابسی
ثهعدوان عوامل تأثیشگزاس ثش تؼهیم دانؾ ضچدی دس میابن وبسودابن :ثبناه م ای ؿاهش وشمبنـابهد
پژٍّصّبٕ هسٗزٗت هٌبثغ اًسبًٖد د سة 4د ؿچبسة 4ه
47ه مـجىید اكاغش مؼاعود سثیعاهد و 4555د فشاموؿای ػابصمبنی هذفچداذ واػاتشاتظیه اوؼایش
سلبثتپزیشی دسػبصمبند فصلٌبهٔ پژٍّصّبٕ هسٗزٗت زر اٗزاىد د سة 45د ؿچبسة 4ه

45ه مدوسیبند عجبعد نبكش عؼىشی ملغفی مؿدبد و 4558د اثؼبز سبذتبرٕ ٍ هحتیَاٖٗ سیبسهبى
زاًصهحَرد تهشان :ا یب ودفشانغ م ی مذیشیت دانؾه
43ه موػیخبنید محچذسضبد مهذی اج ی لـبجولی ػیذسيیم كافوی میشمح اهد و 4553د اسائاة
مذ ی ثشای ػد ؾ میضان ممبدگی ػبصمبنهب دس صمیدة ماذیشیت داناؾ وموسدمغب عاه :مشواض ممابس
ایشان د پژٍّصّبٕ هسٗزٗت زر اٗزاىد د سة 44د ؿچبسة 2ه
25ه یضدان ؿدبعد مهذی

ع ی خـدودد و 4535د ت جییب ا گوی س اثظ ثیب تؼهیم دانؾ

سفتابس

ؿهش نذی ػابصمبنید فصلٌبهٔ هسٗزٗت زٍلتٖ زاًطکسٓ هسٗزٗت زاًطگبُ تْیزاىد د سة 8د
ؿچبسة 4ه
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ٖ هٌبثغ اًگل٘س.ة
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