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چک٘سُ
پژوهش حبضط ثب هسف ثطضسی نقش عوامل سلبذربض ز ظمه ل ا و ضفرلبض زض
قبلت الگو س شبذگی ثط مسیطیت زانش زض یک سبظمبن زفبعی اندلب شلسا اسلت
زض این تحقهق کل اظ نلوک کلبضثطز و توسل ا اسلت ثلط اسلبو ضوی لطز م بزلل
سبذربض ز ضاثط ثهن عوام یبزشسا و مسیطیت زانشز الگوسبظ شلسا اسلت خبم ل
آمبض ز ت ساز  107نفط شبم مسئوالنز ملسیطان و کبضک لبن واحلسهب رسلرط یبفرل
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اطلی تحقهقز ضاثط مثجت و م لیزاض وخلوز زاضزز هچيلهن زض مقبیسل ثلهن عوامل
الگو س شبذگیز مشرض رطزیلس عوامل «سلبذربض ز «ضفرلبض » و «ظمه ل ا » ثل
تطتهت اولویتز ثهشرطین تأثهط ضا ثط مسیطیت زانش سلبظمبن ملوضز مطبل ل زاضنلس و زض
نهبیت ای

زض ثهن عوام سلبذربض ز «سلبذربض سلبظمبنی»ز زض ثلهن عوامل ضفرلبض ز
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 .1کل٘بت
 .1-1عزح هغئلِ
زض هط شطایطیز ضهجطان و مسیطان سبظمبنهب ث توفهق مأموضیت کبض نهبظم سنس اظ خچلل
اطللوا اسبسللی زض توفهللق مأموضی لتهللب کللبض ز سللبذرن رللطواهللب م سللدم اظ طیللق
اعرچبزسبظ ز ایدبز و اضتقب زضک مشلرطکز فلطاهم نچلوزن ثهل ش شلفبف ثلطا ضهجلطان و
فطمبنسهبن و نهع ثهجوز یبزرهط ظیطزسربن است

()Odierno & Morrow, 2012

زض این مهبنز افلطاز

ثب زض اذرهبض زاشرن زاضایی زانشی ث ع وان سطمبی اطلی سبظمبنز ث ثبظیگط اطلی خطیلبن کلبض
تجسی شساانس

()Roy & Sheena, 2005

اظ اینضو سبظمبنهب ثبیس ثهش اظ رصشر ثطا نگهساشلت

و اضتقب این مهمتطین عبم ضقبثری ذلوز تل

نچبی لس

()Ergenli et al., 2007

شهوة س ری مسیطیت ن ت هب هطرع این مهم ضا محقق نرواهس سبذتز ثل

ثل کلبضرهط
م دط ثل اظ

ثهن ضفرن حس ذ قهت و نوآوض افطازز افعایش حدم کبض و محلسوزیت ثلطا آنهلب
میرطزز این مهم ث ویژا زض سبظمبنهب زفبعی و شطایطی ک ثطتط زانشی ثطا ثقلب و
تحچه اضازا ثط ضقجب اخر بةنبپصیط استز اظ اهچهت فعای ساا ثطذوضزاض میثبشس
تحقق نهطو مسلح مرحواشسة چبالکز م طف و مقرسض ثب زسرطسی شلج محلوض
ث زانش ث ع وان چشمانساظ زانشی ت طیف شسا است

()Casey & Morrow, 2008

این مهلم

ث نوث ذوز نهبظم س ش بذت عوام سبذربض ز ضفربض و ظمه ا ث زله قبثلهت پوشلش
هچ ت بم هب مؤثط سبظمبن ملی ثبشلس
شج هبز سبمبن هب ا
ثط ای

(زهقلبن و هچ

لبضانز )1391؛ ظیلطا تطکهلت کبضک لبنز

عبتیز فطای سهب و ضو هب خبض ز ام بنبت و تدههعاتز افعون

اظ هسضضفت سطمبی هب زانشی خلورهط ملیک لسز زضک و زیلس فطمبنلسهبن و

ضهجطان ضا افعایش زازا و ثب تسهه اتربش تظچهم م بستز کبضآیی و ثهطاوض سلبظمبن ضا
اعر میثرشس

()Smith, 2008

ثطضسی ازثهبت مطتجط نشبن میزهس ثب وخوز ت
ش

هب اندلب شلساز مطبل ل ا کل ثل

مسرقهم و زض یک قواضة م سدمز ث ثطضسی تأثهط عوام سبذربض ز ضفربض و ظمه ا
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ثط مسیطیت زانش زض کشوض و ث وض مشرض سبظمبنهب زفلبعی پطزاذرل ثبشلسز وخلوز
نساضزز ث بثطاین زغسغ اطلی این تحقهقز فقسان آربهی اظ ش بذت تأثهط عوام س ربنل ثلط
مسیطیت زانش زض سبظمبن زفبعی موضز مطبل میثبشس این مهم زض هلسضضفت زانلش و زض
نرهد ز کبهش کبضآیی مسیطیت ک ن سبظمبن مؤثط میثبشسز پس این مقبلل ث لب زاضز تلب ثل
ثطضسی تأثهط عوام سبذربض ز ضفربض و ظمه ا ک ثب ع وان الگو س شلبذگی سلبظمبن
ش بذر شسا استز ثط مسیطیت زانش زض سبظمبن زفبعی موضز مطبل

ثپطزاظز

 .1-2اّو٘ت ٍ ضزٍرت تحق٘ق
سبظمبن موضز مطبل

این تحقهقز ثرشی ملؤثط زض سلبذربض ملأموضیری حلوظة زفلبعی

کشوض است و پشرهجبنی اظ مأموضیتهب عچلهبتی ثرشهب مر لسز ضا ثلط عهلسا زاضز
کبضک بن آن زض سطوح و الی هب مررلفز زاضا سطمبی هب زانشی ثسهبض ملیثبشل س
محظوالت تولهس و ذسمبت آن اظ زانش و ف بوض ثبال ثطذوضزاض است ایلن خبیگلباز
زض ک بض محسوزیتهب نبشی اظ تحطیمهب اعچبلیز اسرفبزا اظ هچ ظطفهتهلب اظ خچلل
زانشی ضا ثطا ثقب و اسرچطاض حطکت ثلط ملساض ف بوضانل و پهشلطو زض طل ت و حلوظة
ف بلهت ثطا سبظمبن موضز مطبل ز العا آوض مینچبیبنسز ث بثطاین تحقهق حبضط میتوانس ثلب
افعایش ش بذت مسیطان و تظچهمرهطان زض ذظوص سهم و مهعان تأثهط عوام س ربنل ز
ث هسایت و ضاهجط م بست آنهب ثطا تقویت قوتهبز خجطان ض فهبز اسلرفبزة ثهرلط اظ
فططتهب و کبهش تهسیسهب خهت ثهطارهط شبیسر اظ زانش کچک نچبیس این مهلم زض
اضتقب کبضایی سبظمبنز مؤثط میثبشس
 .1-3پ٘ؾٌ٘ٔ تحق٘ق
ثطضسی ازثهبت مطتجط قبث زسرطو نشبن می زهس مطبل بتی ک ث طوضت مسلرقهم و
حری غهطمسرقهم ث پهونس مسیطیت زانش و عوام الگو س شبذگی زض حوظة زفلبعی و
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حری زض حوظة غهطزفبعی پطزاذر ثبشسز وخلوز نلساضز ضلچن آن ل مطبل ل ا کل ثل
ثطضسی عوام الگو س شبذگی زض حوظة زفبعی پطزاذر ثبشسز زیسا نشس ثب این حلبا
زض ذظوص مسیطیت زانشز مطبل هب قبث توخهی اندب شسا است اوزیطنو و موضوز
مسیطیت زانش ضا ث ع وان ثرشی اظ علم فطمبنسهی زانسر و ثط این ثبوضنلس کل اعلر
هچ بض کبضک بنز انرقبا سلطی زانلش مهلبن واحلسهب و کبضک لبنز هچلبه گی و انطجلب
فطمبنسهبن و ظیطزسربن زض حهن عچلهبتهبز توس

ضه بم (زکرطین)ز توانچ لس سلبظمبن

ثطا ثجت و نگهساض زضوآموذر هبز اسرفبزة مؤثط و اثطثرش اظ زانش ث م ظوض هسایت
عچلهبتهب و نهع پشرهجبنی یلبزرهط سلبظمبنیز ثرشلی اظ قبثلهلتهلب ملسیطیت زانلش
میثبشس

()Odierno & Morrow, 2012

نهلسون1ز نهع ضچن اشبضا ث اهچهت مسیطیت زانلش زض

سبظمبنهب زفبعیز ث تجههن اطوا 12ربن مسیطیت زانش نهطوهلب مسللح آمطی لب اقلسا
نچوزا ک اظ آن خچل میتوان ث آموظ

و تطثهلت ملسیطان و قهطمبنلبن ملسیطیت زانلشز

ایدبز ضه بمل هچ لبض ز اسلرفبزا اظ مقلطضات و فطای لسهب ی پبضچل قلبنونی زض سطاسلط
مدچوع ز اسرفبزا اظ مدچوع اثعاضهب اسربنساضز مشرطک اشبضا
حچهس ظازاز فطه گز فطای سهبز ف بوض ا

نچوز (.)Nilson, 2008

عبتز سبذربض و ضاهجطز ضا عوامل ملؤثط زض

مسیطیت زانش میزانس و م رقس است پهيهلسری ف لیز مقبوملت الیل هلب مهلبنی و ف لیز
مقبومت کبضک بنز ثب سبذربض نجوزن زانشز افقهب کوتبا ف ط ز ضل ف ضوحهل هچ لبض
مشرطک و ض ف زضک فطای سهب و مفبههم اظ خچل موان زض توفهق مسیطیت زانلش هسلر س
(حچهس ظازاز )1389

اذوانز نهع اثعاضهب و ف لبوض ا

علبتز ضاهجلطزز سلبذربض سلبظمبنی و

فطه گ سبظمبنی ضا اظ عوام مؤثط زض توفهق مسیطیت زانش میزانلس

()Akhavan et al, 2009

زض حوظة زفبعی و نظبمیز کبضک بن و فطه گز فطای سهب و ف لبوض ا

علبتز سل عبمل

مؤثط زض توفهق مسیطیت زانش میثبش س

()Nilson, 2008, Odierno & Morrow, 2012

1. Nilson
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ش

شچبضة  1اعر

 

تظچهمرهط اظ طیق مسیطیت زانش

توخه و هسایت

زاضایی

هچ بض و اسربنساضسبظ

اثعاض

خطیبن زانشز تسرهطز

فطای س

ؽبٗغتگّٖبٕ هحَرٕ:

افطاز

تصو٘نگ٘زٕ هَثز:

ضهجطان
توانچ س

محظوا

سبظمبن

هب

ثهجوز ان طبفز انطجب ز تلفهق و هچگونسبظ

اضتقب زضک و زیس

ظیطزسربن
توس

زضک مشرطک و ثهجوز یبزرهط
Source: Odierno & Morrow, 2012

ثطذیز ت بم کبضک بن و فطه گز فطای سهب و اثعاض و ف بوض ثلب ی لسیگط ضا ظمه ل سلبظ
توس فطه گ هچ بض  1زانسر و آنهب ضا تسهه ک لسة اشلرطاکرلصاض زانلش ملیزان لس
()Smith,2008

ث ثبوض اوزیطنو و موضوز مهمتطین خلع موفقهلت ملسیطیت زانلشز کبضک لبن

شبم فطمبنسا و کبضک بنز مبفو و ظیطزستز فطمبنلسهبن و کبضک لبن یگلبنهلب مدلبوض و
هچططاظ و سبظمبنهب زیگط است ک ثبیس ث نهبظهب ا

عبتی پبسد زه س؛ کسبنی کل ثل

ایدبزز سبظمبنسهیز ث کبضرهط و انرقبا زانش اقلسا ملینچبی لس
سبمبن هب ا

()Odierno & Morrow, 2012

عبتی و اثعاضهب نط افعاض عبم مهلم زیگلط زض ملسیطیت زانلش اسلت

()Odirno & Morrow, 2012, Smith, 2008, Nilson, 2008

عبم مهلم زیگلطز ضاهجلطز م بسلت و

هچبه گ ثب ضاهجطز سبظمبن میثبشس حس و و هچ لبضان م رقسنلسز ضاهجلطز زانلشز مسلهط
هسفهب زانشی ضا زض سبظمبن مشرض میک س

(حس و و هچ لبضانز )1391

هسفهب و ضاهجطز ک ن سبظمبن هچبه گ میثبشس
ا

()Young, 2010

ایلن ضاهجلطزز ثلب

ظیطسبذتهلب ف لبوض

عبتز سبذربض و فطای سهب سبظمبنی اظ زیگط عوام مؤثط زض ملسیطیت زانلش هسلر س
1. Culture of Collaboration
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زاونپوضت و پطوسبکز م رقسنس ف بوض اضتجب بت و ا

عبتز ث زانشگطان ثطا زسرطسلی

ث زانش زض س حوظة ذبضخیز زاذلی سبذربضیبفر و زاذللی غهطضسلچی کچلک ملیک لس
()Davenport & Prusak, 1998

ثط اسبو مطبل ث ت و ربثطی ز ف لبوض ا

علبت موضزنهلبظ

مسیطیت زانش سبظمبن ثبیس مر بست ثب ضاهجطز سبظمبن ثلوزا و زسلرهبثی و پلطزاظ
ثهطونی و نهع زسرهبثی ث ظندهطة تأمهن ضا تسهه نچبیس

زانلش

()Bennett & Gabriel, 2007

خسوا شچبضة  1عوام مؤثط زض مسیطیت زانش
ػَاهل هؤثز

فضبٕ کغت ٍ کبر
حچهس ظازا ()1389؛ )Akhavan et al (2009

فطه گ سبظمبنی

)Asgari at el. (2012), Hasanali (2012
)Wong (2009), Nikolaos et al (2011
)Mathi (2004
حچهس ظازا ()1389؛ )Akhavan et al, (2009

فطای س سبظمبنی

)Asgari at el. (2012), Hasanali (2012
)Wong (2009), Nikolaos et al (2011
)Mathi (2004
حچهس ظازا ()1389ز )Akhavan et al, (2009

اثعاضهب و
ظیطسبذتهب
ف بوض ا

عبت

)Asgari at el. (2012), Hasanali (2012
)Wong (2005), Nikolaos et al (2011
)Mathi (2004
حچهس ظازا ()1389ز

فضبٕ زفبػٖ
)Smith (2008), Neilson (2008
)Lepak(2009

)Smith (2008), Neilson (2008
)Odierno & Morrow (2012؛ )Lepak(2009

)Smith (2008), Neilson (2008
)Odierno & Morrow (2012؛ )Lepak(2009

سبذربض سبظمبنی

)Asgari at el. (2012), Hasanali (2012
)Wong (2009

ضاهجطز سبظمبنی

)Wong (2009), Theriou et al (2011

)Lepak (2009

افطاز سبظمبن

)Wong (2009

)Smith (2008), Neilson (2008
)Odierno & Morrow (2012

ضهجط سبظمبنی

)Hasanali (2012؛ )Asgari at el. (2012
)Wong (2009), Nikolaos et al (2011
)Mathi (2004

آقبمحچس و زهقبن ()1391

)Odierno & Morrow (2012

زض موضز ش بذت عوام الگو س شبذگیز مطبل هب مر وعی وخلوز زاضز کل زض
خسوا شچبضة  2ث ثطذی اظ آنهب اشبضا شسا است
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خسوا شچبضة  2مؤلف هب س ربن سبذربض ز ضفربض و ظمه ا زض ثطذی مطبل هب اندب شسا
هؤلفِّبٕ عبذتبرٕ

هؤلفِّبٕ رفتبرٕ

هؤلفِّبٕ سهٌِ٘إ

آموظ ز انگهع ز ویژری مسیطان و

محهط سهبسیز زولریز اخرچبعی

کبضک بنز فطه لگ سلبظمبنیز سلجک

و اقرظللبز ز اضتجللبب ثللب اضثللبة

ضهجط

ضخوک

سبذربضز تظچهمرهط و واپلبیشز

فطه گز ذططپلصیط ز آی لسانگلط ز

عواملل سهبسلللیز پهيهلللسریز

نظب پبزا ز ضاهجطزز نظلب ملبلیز

حچبیت مسیطیتز ویژری ملسیطان و

ظیطسللبذتهللبز ترههطه لبز عللس

ل للللللیسلللللطاثی و

نظب تحقهلق و توسل ز اضظیلبثی

کبضک للللبنز ضوحهلللل رطوهللللیز

ا چه للبنز اضتجب للبتز ف للبوض ز

هچ بضان ()1391

عچل طزز و ا عبتی

توانچ سسبظ

ثبظاضز م بث

زینز تقوا و ایچبنز اضتجبب مسرچط ثلب

اضتجبب ثب محهطز محهط اضظشیز

ضهجط و والیلتز تقویلت ثبوضهلبز

هچطاسربسبظ م لبف نهلبز ثلب

اسل میز

و مظللحت مللیز

ضاهجللطزز سللبذربض سللبظمبنیز
تحقهللق و توسلل ز ف للبوض
ا

عللبتز اضظیللبثی عچل للطزز

فطای سهبز م بث مبلی

سبظمبنزهیز نظلم و انبلجببز
ه دبضسبظ ثط اسبو اطوا و
اضظ هللب زی للیز اسللرح ب
ملسیطیتز عللبضف و عبمل ثل
وظهف اس می
سبذربض سبظمبنیز ضو ز نظلب
سبظوکبض ا

عبتیز رلعی ش و

اسررسا ز انرظلبثبت و اضتقلب
شرلیز اضظیبثی
نهطو انسبنیز سبذربض اخطایی

اذ صز حبکچهت اذ
ت لهفرطاییز ذوزواپبیشی
فطه گ سبظمبنیز انگهع

و ضضبیت

شرلیز ضهجط ز آملوظ

و ثبل لسری

کبضک بنز ام هت شرلی

م بف خبم

هٌجغ
زهقبنز بلجی و عطثهلون
()1391

ایطوانی ()1391

زشچنز زوست و خطیبنش بسی

مشلرط رطایللیز پهچللبنکللبضان و

اسلللللللللف سیبض و

مشبوضان

هچ بضان ()1390

حچبیت کبضک بن اظ ترههلطز پشلرهجبنی

ثسرطهب مرلبثطاتیز ثسلرطهب

امهطذلللبنی و مرقلللی

مسیطان

قبنونی و حقوقیز فطه گ

ثبثت ()1389

مشرط و ضقجبز قبنونیز زولت و

طللفطظازا و خ فللط

ثبنکهب

()1389

چشمانساظز ضاهجطزز فطه گ سبظمبنیز

اخرچبعی فطه گیز شلج هلب

شلللللللللطیفظازا و

ویژری فطز ز تف ط ضهجط ز ف بوض

نوآوض

هچ بضان ()1388

ث کبضرچلبض ز واپلبیشز ثسلهح

ضواثللط انسللبنی ثللهن مللسیطیت و

خوّسلبظ ز محللهط اضتجب للبت و

م للبث ز فطای للس فطمبنللسهی و

کبضک بنز ت هس ث سبظمبن و مسیطیتز

ضواثللط زض سللبظمبنز فطه للگ

ثطنبم ضیع

مسیطان و کبضک بن

سبظمبن

و هچبه للگک للساز ف للبوض ز
ثوزخ
سلللبذربض سلللبظمبنیز ف لللی و
ف بوضان
سللبذربض انللسا واضا و علچللیز
قلچطوز اموض آموظشی پژوهشی
مبلی و ازاض

نهطو انسبنیز فطه گ سبظمبنی

ذ هفط ()1384

ّ .1-4سف تحق٘ق
هسف این تحقهقز تجههن اثط عوام الگو س شبذگی سبذربض ز ضفرلبض و ظمه ل ا
ثط مسیطیت زانش زض سبظمبن زفبعی موضز مطبل

میثبشس

ثزرعٖ تأث٘ز ػَاهل الگَٕ عِؽبذگٖ ثز هسٗزٗت زاًؼ
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 .1-5پزعؼ تحق٘ق
پطسش تحقهق عجبضت است اظ ای

تأثهط مؤلف هلب عوامل سلبذربض ز ضفرلبض و

ظمه ا ثط مسیطیت زانش سبظمبن زفبعی موضز مطبل

چگون است؟

 .1-6فزض٘ٔ تحق٘ق
مؤلف هب عوام سبذربض ز ضفربض و ظمه ا ثط مسیطیت زانش زض سلبظمبن زفلبعی
موضز مطبل

تأثهط زاضز ثب اینحلبا زض ذظلوص ای ل کلسامهک اظ ایلن عوامل زاضا

ثهشرطین و یب کچرطین تأثهط میثبش سز فطضه اظ پهش قبث اضائ وخوز نساضز
 .1-7رٍػ تحق٘ق
هسف اظ این مطبل ز ش بسبیی تأثهط عوامل الگلو سل شلبذگی شلبم سلبذربض ز
ظمه ا و ضفربض ثط مسیطیت زانش می ثبشسز پس اظ ثُ س هسفز زانش موخوز نسجت ث
موضوک ضا افعایش زازا و اظ طفی نربیح آن میتوانلس زض سلبظمبن ملوضز ثحل

اسلرفبزا

شوزز ث بثطاین ثط اسبو هسفز این تحقهقز کبضثطز توسل ا اسلت ثل لحلبر ضو ز
پهچبیشی و توطهفی هچجسرگی است ک زض آن ت

میشوز تب ث ش بسبیی ضاثطل ثلهن

زو مررهط عوام الگو سل شلبذگی و ملسیطیت زانلش پطزاذرل شلوز اثلعاض و ضو
رطزآوض زازاهب ث ضو

کربثربن ا ثب اسرفبزا اظ اثعاض فهشثطزاض ز کرلبةز مقبلل هلب

علچی ثطا تهه ازثهبت موضوکز و ضو

مهسانی ثب اسلرفبزا اظ اثلعاض پطسشل بم خهلت

اسربنساضزسبظ و ت ههن اولویتهب اسررطاجشسا میثبشس خبم

آملبض ایلن تحقهلقز

شبم زو زسر ظیط میثبش س:
( )1ثطا س دش ضوایی و پبیبیی پطسش بم محقق سبذر ز ت ساز  27روی شلبم 15
روی ثطا عوام الگو س شبذگی و  12روی ثطا فطای سهب ملسیطیت زانلش ثلب زض
نظط رطفرن چبضچوة مفهومی تحقهقز زض م طع نظط ت لساز  11نفلط اظ ذجطرلبن قلطاض
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رطفت تب افعون ثط انرربة ی ی اظ رعی ل هلب «ثلل » و یلب «ذهلط»ز هطرونل نقطل نظلط
اط حی اظ نظط ش لی و محروایی ضا اضائ زه س
ش

شچبضة  2چبضچوة مفهومی ضاثط عوام الگو س شبذگی و مسیطیت زانش
تولهس و اکرسبة

عوامل ساختاري

سبظمبنسهی و شذهطا سبظ
مدیریت

عوامل زمينهاي

دانش

انرشبض و اشرطاک

عوامل رفتاري

ثْزُثززارٕ ٍ ثِکبرگ٘زٕ

مأذص :پژوهشگطان
خسوا شچبضة  3ضواثط ثهن مررهطهب و م طف
رٍاثظ ث٘ي هتغ٘زّبٕ ًْبى

هؼزف

ضاثط عوام سبذربض و ضفربض

H1a

ضاثط عوام سبذربض و ظمه ا

H1b

ضاثط عوام ظمه ا و ضفربض

H1c

ضاثط عوام سبذربض و مسیطیت زانش

H2

ضاثط عوام ظمه ا و مسیطیت زانش

H3

ضاثط عوام ضفربض و مسیطیت زانش

H4

ث این تطتهت و پس اظ رطزآوض پبسدهب ت ساز  10نفطز ضلطیت الشل ثلطا هلط
عبم محبسج رطزیس نربیح ثبالتط اظ  0/70حبکی اظ ضوایلی پطسشل بم ملیثبشلس ثلطا
س دش پبیبیی پطسش بم ز ضطیت آلفب کطونجبخ ی ی اظ ثهرطین اثعاضهلب ثلوزا و مقلبزیط
ثهشرط اظ  0/7قبث قجوا میثبشس

(ذلهلی شلوضی یز )1391

پطسش بم تهه شسا زض اذرهبض ت ساز
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 21نفط ذجطربن و کبضش بسبن زض س

هف مررلف «ملسیطیری علبلی» ثل ت لساز  3نفلطز

«مسیطیری اخطایی» ث ت ساز  7نفط و «کبضک بن اخطایی» ث ت ساز  11نفط قلطاض رطفلت کل
ث طوضت هسفچ س انرربة شسنسز تب آنبن مهعان اهچهت هط یلک ضا ثلب انررلبة ی لی اظ
رعی هب پ حربن ذهلی ظیبزز ظیبزز مروسطز کمز و ذهللیکلم اعل

نچبی لس و ثل ایلن

تطتهت پبیبیی پطسش بم نهع حبط رطزیس
( )2خهت انساظارهط نگط

پبسدزه سربنز پطسش بم تأیهسشسا و نهبیی زض اذرهلبض

خبم ل آمللبض ث ل ت للساز  107نفللط شللبم مسللئوالنز مللسیطان و کبضک للبن واحللسهب
رسرط یبفر زض سطاسط کشوض ثب ویژری س وات ذسمری ثبال  15سبا و مسضک علچلی
کبضش بسی ث ثبال قطاض رطفت
توظی پبسد زه سربن و نهلع نرلبیح محبسلج ضلطیت الوشل و آلفلب کطونجلبخ زض
خسواهب  4و  5آمسا است
خسوا شچبضة  4توظی خبم

آظمون

جبهؼٔ آهبرٕ

هسٗز ػبلٖ

هسٗز ارؽس

هسٗز اجزاٖٗ

کبرثز فٌٖ

کبرثز ػول٘بتٖ

تؼساز

تَسٗغؽسُ

2

5

11

33

56

107

تکو٘لؽسُ

2

5

10

28

47

92
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خسوا شچبضة  5محبسج ضطیت الش ثطا ضوایی و آلفب کطونجبخ ثطا پبیبیی عوام
هؼزف

ػبهل

پبٗبٖٗ ػَاهل

رٍاٖٗ ػَاهل

سبذربض

ضزٗت الؽِ

ًت٘جِ

آلفبٕ کزًٍجبخ

ًت٘جِ

سبذربض سبظمبنی

STF1

0/92

تأیهس ضوایی

0/936

تأیهس پبیبیی

هسفهب و ضاهجطز سبظمبنی

STF2

0/75

تأیهس ضوایی

0/883

تأیهس پبیبیی

ف ی و ف بوضان

STF3

0/83

تأیهس ضوایی

0/917

تأیهس پبیبیی

STF4

0/77

تأیهس ضوایی

0/891

تأیهس پبیبیی

STF5

0/83

تأیهس ضوایی

0/916

تأیهس پبیبیی

سلسل مطاتت فطمبنسهی

CXF1

/77

تأیهس ضوایی

0/895

تأیهس پبیبیی

ت بم م طقی ثب محهط ثهطونی

CXF2

0/91

تأیهس ضوایی

0/866

تأیهس پبیبیی

0/78

تأیهس ضوایی

0/922

تأیهس پبیبیی

فطای سهب و ضو هب
م بث مبز ز مبلی و ا

عبتی

ظمه ا

محهطش بسی ثطا هچطاسربسبظ
م بف نهبز ثب م بف سبظمبنهب

CXF3

همضزیفز ثبالزسری و زیگطان
ثسرطهب قبنونی و حقوقی

CXF4

0/92

تأیهس ضوایی

0/819

تأیهس پبیبیی

م بث و مجبز پشرهجبنیک سا

CXF5

0/83

تأیهس ضوایی

0/912

تأیهس پبیبیی

CNF1

0/88

تأیهس ضوایی

0/943

تأیهس پبیبیی

سجک مسیطیت و ضهجط

CNF2

0/87

تأیهس ضوایی

0/919

تأیهس پبیبیی

انگهعا و ضضبیت شرلی

CNF3

0/86

تأیهس ضوایی

0/895

تأیهس پبیبیی

آموظ ز تدطث و مهبضت

CNF4

0/90

تأیهس ضوایی

0/889

تأیهس پبیبیی

ت لهفرطایی و ذوزواپبیشی

CNF5

0/88

تأیهس ضوایی

0/903

تأیهس پبیبیی

فطه گ سبظمبنی
ضفربض

زض پبیبنز زازاهب ث زست آمسا ثط اسبو ضوی طز م بزل هلب سلبذربض و نهلع ثلب
کچک نط افعاض  SPSSو  AMOSموضز تدعی و تحله و مطبل

اسر جب ی قطاض رطفر است

 .2هجبًٖ ٍ چبرچَة ًظزٕ
 .2-1هسٗزٗت زاًؼ
ث مدچوع اقسا هبیی ک سبظمبن ضا زض خهت ثهطارهلط اظ سلطمبی هلب زانشلی و
زسرهبثی ث ثهطاوض حساکثطز پبیب و مؤثط اظ زانش یبض میک لسز ملسیطیت زانلش رفرل
میشوز مسیطیت زانشز انرربة زانش مهم ثطا سبظمبن و اسرفبزة مدلسز اظ زانلش ثل
ضوشی است ک ث افعایش یب اکرسبة م بث نبمشهوز یبض میضسبنس

(حچهس

ظازاز )1389؛ ث

ثزرعٖ تأث٘ز ػَاهل الگَٕ عِؽبذگٖ ثز هسٗزٗت زاًؼ
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ثهبنی زیگطز مسیطیت زانشز چگونگی ازاضة زانش ثطا ایفب نقش مهم و ت ههنک سا زض
تحقق پهشطفت سبظمبن ضا زنجبا ملیک لس ملسیطیت زانلشز ضا ملیتلوان ت جهلط سلبزا و
ذ ط شسة فطای س ذلقز انرشبض و ث کبضرهط زانش ثل م ظلوض زسلرهبثی ثل هلسفهلب
سبظمبنی ت طیف نچوز

زض ملوضز فطای لسهب ملسیطیت زانلشز

(حسل و و هچ لبضانز )1391

الگوهلب مررلفلی اضائل شلسا اسلتز ثلب ایلن حلبا تولهلس و اکرسلبةز سلبظمبنسهی و
شذهطاسبظ ز اشرطاک و اشبع زانشز و زض نهبیتز ثل کلبضرهط و ثهلطاثلطزاض زانلشز
چهبض مطحل کلهس ثطا فطای س مسیطیت زانش میثبش س
ش

(نبظچی و هچ بضانز )1390

شچبضة  3فطای سهب مسیطیت زانش
تولهس و
کست زانش

سبظمبنسهی و

ث کبضرهط و

شذهطاسبظ زانش

ثهطاثطزاض زانش
شذهطا سبظ زانش
انرشبض و
اشرطاک زانش

م ج  :فهطوظشبهی و هچ بضانز 1391

( )1تولهس و اکرسبة زانشز فطای س توس

یب خبیگعی ی زانش خسیس ث خب زانلش

موخوز زض پبیگبا زانش ضچ ی و ططیح سبظمبن میثبشسز
( )2سبظمبنسهی و شذهطاسبظ مشرچ ثط تجسی زانش ث ش

قبث فهم ثل م ظلوض

اسرفبزة آتی اسلت ایلن مطحلل ثل مسر سسلبظ ز زسلر ث لس ز انجبشلتز نگهساشلت و
شذهطاسبظ آن اشبضا زاضزز
( )3زض مطحل اشلرطاک و اشلبع زانلشز اشلرطاک و انرشلبض زانلشز شلبم تجلبزاز
خبث خبیی و توظی زانش م بست ث فطز و رطوا م بست اسلت مفهلو اشلرطاکز ثهشلرط
زضثبضة زانش ضچ ی و مفهو انرشبض زض موضز زانش ططیح ث کبض ثطزا میشوزز
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( )4ث کبضرهط و ثهلطاثلطزاض زانلشز اشلبضا ثل مطحلل ا زاضز کل نفل ثلطان و
ثهطاثطزاضان زانش ثروان س ثب اسرفبزا اظ زانش ذلقشساز مسبئ و مش

هلب سلبظمبن ضا

ح نچبی س و افعون ثط آنز م دط ث تولهس و ذلق زانش خسیس شلسا کل ایلن زانلش ثل
طوضت مدسز شذهطا شسا و موضز ثبظیبثی قطاض میرهطز

(حس و ز اذوان و س دقیز )1391

 .2-2الگَٕ عِؽبذگٖ عبسهبى
الگو س شبذگی 1زض جق ث س الگوهبز اظ نوک الگوهب م طقی ث شچبض میآیلس
و می توان ثسهبض اظ مفبههمز ضویسازهب و پسیسا هب فطارهط ضا زض قبلت این الگو ملوضز
ثطضسی و تدعی و تحله قطاض زاز الگلو سل شلبذگی زاضا سل ثُ لس سلبذربض ز
ظمه ا و ضفربض است

(مهطظایی اهطندبنیز )1376

علت نب رصاض الگلوز ایلن اسلت کل

اضتجبب ثهن عوام سبذربض ز ضفربض و ظمه ا ث رونل ا اسلت کل هلهد پسیلساا
نچی توانس ذبضج اظ ت بم این س شبذ اندب رهطز زض واق ز ضاثط ثهن این س شبذ ز
یک ضاثط ت گبت گ نبرسسر ی ثوزا و زض عچ اظ هم خسایینبپصیطنس؛ ث عجبضتیز ثلهن
س شبذ ث ههد وخ ز س ربنگی حبکم نجوزاز ثل

س رونگی حبکم اسلت تچلبیع و

تشرهض این س خ ج ز فقط نظط ثوزا و ث م ظوض تدعی و تحله و ش بذت مفلبههم
پسیساهبست

(زهقبن و هچ بضانز )1391

( )1عوام ل سللبذربض  :زضثطرهطنللسة تچللب ع بطللطز عوام ل و شللطایط فهعی للی و
غهطانسبنی سبظمبن می ثبشلس کل ثلب نظلمز قبعلسا و تطتهلت ذلبص و ثل هلم پهوسلر ز
چبضچوةز قبلتز پوسر و ثسن فهعی ی و مبز سبظمبن ضا میسبظزز ث بثطاین تچب م لبث
مبز ز مبلیز ا

عبتی و ف ی ک ثب تطکهت ذبطی زض ثسن کلی سبظمبن خبض میشلونسز

خعو شبذ سبذربض قطاض میرهطنس

1. Three Dimentional Model of Structure- Content-Context

ثزرعٖ تأث٘ز ػَاهل الگَٕ عِؽبذگٖ ثز هسٗزٗت زاًؼ
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( )2عوام ظمه ا  :شطایط و عوام محهطلیز ثلطونسلبظمبنی هسلر س کل محلهط
سبظمبن ضا احب

نچوزاز ثب سبظمبن تأثهط و تأثط مرقبث زاشر و ذبضج اظ واپبیش سلبظمبن

می ثبشل س هط نظلب یب سبظمبنی زض خبیگبا ذبص ذوز هچواضا ثب نظلب هب محهطلی زض
ک ش و واک ش زائچی استز اظ اینضو هچل عل و عواملی ک ام لبن ثطقطاض ز ت ظهم و
واک ش ث موق و م بسللت سللبظمبن نسجت ث سللبیط نظللب هب ضا فطاهم میآوضنسز ظمه یب
محهط نبمهسا میشونس
( )3عوام ضفربض  :شبم عوام و ضواثط انسبنی زض سبظمبن است ک ه دلبضهلب
ضفربض ز اضتجبب غهطضسچی و الگوهب ذبص ث هم پهوسر و محروا اطللی سلبظمبن ضا
تش ه میزهس این عوام محرواییز پویبیی ثرش و ظنسا سلبظمبنی تلقلی ملیشلونس و
هطرون عوام و مررهطهبیی ک ث

وض مسرقهم مطثوب ث نهطو انسبنی میثبشس زض ایلن

شبذ قطاض میرهطز عوامل سلبذربض و ضفرلبض ز زضونسلبظمبنی ثلوزا و محظلوض زض
مطظهب نظب سبظمبن میثبش س

(مهطظایی اهطندبنی و سطلکز )1384

ٗ .3بفتِّبٕ تحق٘ق ٍ تجشِٗ ٍ تحل٘ل
ٗ .3-1بفتِّبٕ تحق٘ق
ٗ .3-1-1بفتٔ ًرغت :ثزاسػ کل الگَ

م ظوض اظ ثطاظ

الگو این است ک مشلرض شلوز تلب چل حلس الگلو ثلب زازاهلب

رطزآوض شسا اظ خبم

آمبض ز سبظربض و توافق زاضز زض این پژوهشز نسجت مدصوض

کب ث زضخ آظاز ثطاثط ثب 1/524ز تقطیت ذطب ضیش زو ثطاثلط ثلب 0/042ز مقلساض

P

ثطاثط ثب 0/741ز ضطیت نه ویی ثطاثط ثب  0/96و غهطا ث زسلت آملس کل نشلبنزه لسة آن
است هچ ضطایت ثطاظ ز زاضا شطایط الظ ثوزاز پس ثطاظ
پژوهش تأیهس میرطزز

الگلو توسلط زازاهلب
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ٗ .3-1-2بفتٔ زٍم :ثزاسػ الگَٕ اًساسُگ٘زٕ

هط یک اظ مررهطهب «عوام سبذربض »ز «عوامل ظمه ل ا »ز «عوامل ضفرلبض »ز «فطای لس
تولهس و اکرسبة زانش»ز «اشرطاک و اشبع زانش»ز «سبظمبنسهی و شذهطاسلبظ زانلش» و زض
نهبیتز «ث کبضرهط زانش» ث ع لوان سلبظة پ هلبن مطتجل اوا ت طیلف شلسنس زض الگوسلبظ
سبذربض ز زو نوک مررهط «مشبهساپصیط» و «م لون» ثل طلوضت کللی ت طیلف شلسا اسلت
مررهطهب مشبهساپصیطز ث

لوض مسلرقهم ثل وسلهل یلک سلؤاا یلب رویل پطسشل بم قبثل

انساظارهط میثبش س این زسر اظ مررهطهب زض نط افعاض م بزل هب سبذربض ثب ش
نچبیش زازا میشونس مررهطهب م ون یب پ هبنز ث

مسلرطه

وض مسرقهم قبثل انلساظارهلط نجلوزا و

ث وسهل حساق یک مررهط مشبهساپصیط قبث انساظارهط میثبشس

(محس هن و اسفهسانیز )1392

مررهطهب آش بض «سبذربض سبظمبنی»ز «هسفهب و ضاهجطز سلبظمبنی»ز «ف لی و ف بوضانل »ز
«فطای سهب و ضو هب»ز و «م بث مبز ز مبلی و ا

عبتی» زض سطح یک زضطسز اثط م لیزاض

و مثجری ثط مررهط نهبن «عوام سبذربض » زاضنس و زاضا پبیبیی مطکت ثطاثط ثب  0/849اسلت
ک ثبالتط اظ  0/60میثبش سز پس این فطع مج ی ثط ای

مررهطهب آش بض یبزشلساز مررهلط

نهبن عوام سلبذربض ضا ملیسل د سز تأیهلس ملیشلوز زض ذظلوص مررهطهلب آشل بض
«سلسل مطاتت فطمبنسهی»ز «ت بم م طقی ثب محهط»ز «محهطش بسلی»ز «ثسلرطهب قلبنونی و
حقوقی»ز و «م بث و مجبز پشرهجبنیک سا» نهع نربیح نشبن زاز زض سلطح یلک زضطلسز اثلط
م یزاض و مثجری ثط مررهط نهبن «عوامل ظمه ل ا » زاضنلس و زاضا پبیلبیی مطکلت ثطاثلط ثلب
 0/716میثبش سز پس این فطع نهع مج ی ثط ای

مررهطهب آشل بض یبزشلساز مررهلط نهلبن

عوام ظمه ا ضا میس د سز تأیهس میشوز زض ثحش سو این مطحلل ز مررهطهلب آشل بض
«فطه گ سبظمبنی»ز «سجک مسیطیت»ز «انگهعا و ضضبیت شلرلی»ز «آملوظ

و مهلبضت»ز و

«ت لهفرطایی» زض سطح یک زضطسز اثط م یزاض و مثجری ثط مررهط نهلبن «عوامل ضفرلبض »
زاضنس و زاضا پبیبیی مطکت ثطاثط ثب  0/805ملیثبشل سز پلس ایلن فلطع مج لی ثلط ای ل
مررهطهب آش بض یبزشساز مررهط نهبن عوام ضفربض ضا میس د سز تأیهس میشوز
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ٗ .3-1-3بفتٔ عَم :ثزاسػ الگَٕ عبذتبرٕ

الگو سبذربض ز الگویی است ک زض آن ضواثلط ثلهن مررهطهلب م لون مسلرق و
واثسر موضز توخ قطاض میرهطز مررهطهب م ون مسلرق زض الگلو سلبذربض ز نقلش
علّ ی ضا ثط عهسا زاشر و اظ آندب ک فقلط مسلهطهبیی اظ آن ذلبضج ملیشلوزز ثل ع لوان
مررهطهب ثطونظا نب ثطزا میشونس مررهطهب م ون واثسر زض الگو سبذربض ز نقلش
م لوا ضا زاشر و اظ آندب ک مسهطهبیی اظ سو مررهطهب زیگلط ثل آن واضز ملیشلوزز
ث ع وان مررهطهب زضونظا نب ثطزا ملیشلونس

(محسل هن و اسلفهسانیز )1392

ثلطاظ

ثرلش

سبذربض الگو اظ طیق ثطضسی خهت اضتجب بتز ضطایت عبملی مسلهطهب م بزلل هلب
سبذربض ز ثطضسلی آملبضة  tو نرلبیح حبطل اظ اخلطا الگلو سلبذربض اندلب شلس
اسررطاج شبذض کلی ثطاظ

ثطا الگوز اقسا ث س ثلوز هچلبنرونل کل زض خلسوا

شچبضة  6نشبن زازا شسا استز ضاثطل پلهشثه لیشلساز ثلهن عوامل قلو ثلوزاز پلس
نشبنزه سة ثطاظ

م بست زازاهب زض الگو میثبشس
خسوا شچبضة  6ثطضسی ثطاظ

الگو سبذربض

رٍاثظ ث٘ي هتغ٘زّبٕ ًْبى

ترو٘ي هؤلفِ (اعتبًسارزؽسُ)

آهبرٓ t

ًت٘جِ

عوام سبذربض و ضفربض ثط ی سیگط تأثهط زاضنس

0/89

2/51

تأیهس ضاثط

عوام سبذربض و ظمه ا ثط ی سیگط تأثهط زاضنس

0/93

2/28

تأیهس ضاثط

عوام ظمه ا و ضفربض ثط ی سیگط تأثهط زاضنس

0/78

2/06

تأیهس ضاثط

عوام سبذربض و مسیطیت زانش ثط ی سیگط تأثهط زاضنس

0/95

2/82

تأیهس ضاثط

عوام ظمه ا و مسیطیت زانش ثط ی سیگط تأثهط زاضنس

0/77

2/31

تأیهس ضاثط

عوام ضفربض و مسیطیت زانش ثط ی سیگط تأثهط زاضنس

0/84

2/66

تأیهس ضاثط

ثب توخ ث یبفر هب یبزشساز الگو نهبیی سبذربض تحقهق ثطا تجههن تأثهط عوامل
الگو س شبذگی ثط مررهط مسیطیت زانش مطبثق ثب ش

شچبضة 4ز نهبیی شس ث م ظلوض

سبزاسبظ زض الگو نهبییز اظ م طفهب عوام ثطاثط خسوا ظیط اسرفبزا شسا است:
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خسوا شچبضة  7ثطضسی ثطاظ
هفبّ٘ن

ش

 

الگو سبذربض

هؼبزل الت٘ي

هؼزف

عوام سبذربض

Structure Factors

STF

عوام ظمه ا

Context Factors

CXF

عوام ضفربض

Content Factors

CNF

ث کبضرهط

Applying

AP

انرشبض و اشرطاکرصاض

Sharing

SH

سبظمبنسهی و شذهطاسبظ

Structuring

ST

تولهس و اکرسبة

Creating

CR

سؤاا

Question

Q

شچبضة  4چبضچوة مفهومی ضاثط عوام الگو س شبذگی و مسیطیت زانش

بهكارگيري

مأذص :پژوهشگطان
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شچبضة  5تأثهط عوام الگو س شبذگی و مسیطیت زانش

بهكارگيري

مأذص :پژوهشگطان

ٗ .3-1-4بفتٔ چْبرم :تأث٘ز راثغٔ هتقبثل ػَاهل الگَٕ عِؽبذگٖ

ث م ظوض ثطضسی نقش و اضتجبب مرقبث عوامل الگلو سل شلبذگی سلبظمبن زض الگلو
تحقهقز ضواثط مرقبث ثهن آنهب حصف رطزیسز زض این طوضتز نلط افلعاض ضواثلط ثلهن آنهلب ضا
م بزا ثب هچجسرگی طفط زض نظط می رهلطز نرلبیح نشلبن زاز مقلبزیط ضلطایت ضرطسلهونی ثل
شست کبهش مییبثس این مهم ثهبنگط آن اسلت کل ضاثطل ثلهن ایلن سل شلبذ ز ضاثطل ا
ت گبت گ نبرسسر ی ثوزا و زض عچ اظ هم خسایینبپصیطنس؛ ث عجبضتیز ثهن س شبذ ث هلهد
وخ س ربنگی حبکم نجوزاز ثل
فقط نظط ثوزا و ث م ظوض تحله

س رونگی حبکم است تچبیع و تشلرهض ایلن سل خ جل ز
و شل بذت مفلبههم پسیلساهبسلت (زهقلبن و هچ لبضانز )1391

افعون ثط حصف ضواثط مرقبث عوام س شبذ ز ضواثط ثهن مررهطهب نهع ی سوی زض نظط رطفرل
شس زض این حبلت نهع نربیح هچبنرون ک زض ش
کچرط اظ حبلت اضتجبب زوسوی مررهطهب میثبشس

شچبضة  5آمسا اسلت ضلطایت ضرطسلهون
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ٗ .3-1-5بفتٔ پٌجن :اٍلَٗتثٌسٕ تأث٘ز ػَاهل الگَٕ عِؽبذگٖ

مقبیس یبفر هب ثب توخ ث شطایط م ظوض نچوزن ضواثط مرقبث زوسلوی ز ضواثلط یلک
سوی و یب حصف ضواثط ثهن مررهطهب نشبن میزهلس ثل هلط حلبا عوامل سلبذربض زض
مقبیس ثب زو عبم زیگلطز زاضا ثهشلرطین و عوامل ظمه ل ا زاضا کچرلطین تلأثهط ثلط
مسیطیت زانش میثبشس زض خسوا ظیط این مهم نشبن زازا شسا است
خسوا شچبضة  8مقبیس تأثهط عوام الگو س شبذگی ثط مسیطیت زانش
الگَٕ تحق٘ق

ضزٗت تأث٘ز ػبهل عبذتبرٕ

ضزٗت تأث٘ز ػبهل سهٌِ٘إ

ضزٗت تأث٘ز ػبهل رفتبرٕ

ضواثط زوسوی ثهن مررهطهب

0/95

0/77

0/84

ضواثط یکسوی ثهن مررهطهب

0/57

0/28

0/41

 .3-2تجشِٗ ٍ تحل٘ل ٗبفتِّب
نربیح تحقهق نشبن میزهس «عوام سبذربض »ز «عوام ظمه ا » و «عوامل ضفرلبض »
هچي بن ک زض ازثهبت تحقهق و مجر ی ثط زیسربا طبحتنظطان نهع اشبضا شسز ثط مسیطیت
زانش سبمبن موضز مطبل

مؤثطنسز افعون ثط اینز هچبنرون ک زض ش

هب  4و  5زیسا

میشوزز اضتجبب ثهن این مررهطهبز مرقبث و مقبزیط حبط اظ ضواثط زوسوی ز ثسهبض ثهشلرط
اظ مقبزیط یکسوی میثبشس این مهم مؤیس تأثهط مرقبث مررهطهب پژوهش ی لی عوامل
الگو س شبذگی (سبذربض ز ظمه ا ز ضفربض ) ثط مسیطیت زانش و ثبل س میثبشلس
زض ثطضسی ضاهجطز مسیطیت زانش و مسیطیت ک ن سلبظمبنز وضل هتهلب چهبضربنل
مرچبیع اظ ی سیگط ظیطز مرظوض میثبشس (:)Guldenberg, 2008
( )1مسیطیت زانش و مسیطیت ک ن سبظمبن ههد تأثهط اظ ی سیگط نچیپصیطنسز
( )2مسیطیت زانش پهطو مسیطیت ک ن سبظمبن ثوزا و اظ آن مرأثط استز
( )3مسیطیت ک ن سبظمبنز مرأثط اظ مسیطیت زانش استز
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( )4مسیطیت زانلش و ملسیطیت کل ن سلبظمبن ثل طلوضت مرقبثل ثلط ی لسیگط
تأثهطرصاضنس
زض عظط زانشز سبظمبنهبیی زض زسرهبثی ث هسفهب ذوز موفق هسر س ک توانلبیی
حطکت هچگب ثب ترههطهب محهط ضا زاشر ثبش س این مهم نهبظم س تلفهق مسیطیت زانلش
و مسیطیت کل ن سلبظمبن اسلت

(اعرجبضیلبن و هچ

لبضانز )1391ز هچلبنرونل کل زض تحلهل

هچطاسربیی ضاهجطزهب ک ن سبظمبن و ملسیطیت زانلش «سلهسنقو و سلهطاثی» نهلع زض
قبلت الگو س وخهی ت بستز تطبثقز هچطاسربیی و ترصی و ضاثطل مرقبثل ضاهجطزهلب
ک ن سبظمبن و مسیطیت زانش ضا عبم مهچی زض زسرهبثی سبظمبن ثل هلسفهلب ذلوز
الظ میزان س

(سهسنقو و سهطاثیز )1392

زض این تحقهلق هچي لهن مشلرض رطزیلسز تلأثهط

مرقبث ثهن مررهطهب ی سبن نچیثبشس عوام سبذربض زاضا ثهشرطین تأثهط ثلوزا و پلس
اظ آن عوام ضفربض و زض نهبیتز عوام ظمه ا قطاض زاضنس
اضتجبب ثهن مسیطیت زانش و عوام سبظمبنیز ضاثط ا زو طف است؛ ث ایلن م لب کل
عوام سبظمبنی ثط مسیطیت زانلشز اثطرلصاض اسلت اظ سلو زیگلطز ملسیطیت زانلش زض
سبظمبن ثط کهفهت و چگونگی ضاهجطزهب ک ن سبظمبن اثطرصاض است؛ چلطا کل توانلبیی و
قبثلهت مسیطیت زانش زض پهشز حهن و پس اظ ثطنبم ضیع ز خبیگبا ویلژاا زاضز کل ثبیلس
موضز توخ قطاض رهطز پویبیی ثطنبم ضاهجطز زض رلطو ثل ضوظضسلبنی آن و ثل ضوظضسلبنیز
مسرلع کست ا

عبت و زانش محهط استز اظ اینضو میتوان این رونل ثطزاشلت نچلوز

ک پویبیی ثطنبم ضاهجطز ث قبثلهت مسیطیت زانش واثسر است

(نه وکبض و ح همز )1388

ثط اسبو زیسربا پبسدزه سربنز تلأثهط عوامل الگلو سل شلبذگی ثلط فطای لسهب
مسیطیت زانش زض مطاح چهبضربن مسیطیت زانش مرفبوت میثبشس زض مهلبن رویل هلبز
ثطاثط ش

شچبضة 4ز عبم «سبذربض سبظمبنی» ثب ضطیت 0/93ز «ضهجلط و ملسیطیت» ثلب

ضطیت 0/72ز و «ت بم ثب محهط ثهطونی» ثب ضطیت  0/91ثل تطتهلت ثهشلرطین تلأثهط و
«م بث مبز و مبلی» ثب ضلطیت 0/66ز «سلسلل مطاتلت فطمبنلسهی» ثلب ضلطیت 0/61ز و
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«م بث مبز و مبلی» ثب ضطیت 0/66ز «م بث و مجبز پشرهجبنیک سا» ثلب ضلطیت  0/61و
«ت لهفرطایی و ذوزواپبیشی» ثب ضطیت  0/59ث تطتهت کچرطین تأثهط ضا زض مهبن عوام
س ربن ثط مسیطیت زانش زاضنس

ًت٘جِگ٘زٕ ٍ پ٘ؾٌْبزّب
( )1جوغثٌسٕ
ت بم عوام مؤثط ث ویژا زض سبظمبن هب زفبعیز اضتقب زضک و زیس فطمبنلسهبن و
تظچهم رهطان اظ یک سو و اظ سلو زیگلطز توسل

زضک مشلرطک و ثهجلوز یلبزرهط

ظیطزسربن ضا نرهد می زهسز ک م دط ث تظچهم سلبظ ملؤثطز ثهجلوز ان طلبفز قبثلهلت
تطجهقز تلفهق و هچگونی می رطزز زض سبظمبن زفبعی ملوضز مطبل ل ز ملسیطیت زانلش
زاضا اهچهت ثسعایی زض اخطا ثهرط مأموضیت هبستز اظ سو زیگطز هچيلون سلبیط
سبظمبن هبز پسیسا هب سبظمبن موضز مطبل

نهلع زض قبللت الگلو سل شلبذگی شلبم

عوام سبذربض ز ظمه ا و ضفربض قبث ت طیف است تأثهط این عوام ثلط ملسیطیت
زانش زض این پژوهش ثطضسی شس؛ ث عجبضتی ثهرطز پژوهش حبضلط زضثطزاضنلسة هچل
عوام و مؤلف هب سبظمبنی مؤثط زض قبلت الگو س شبذگی ثلط ملسیطیت زانلش ثل
هچطاا ضواثط علّ ی ثهن مررهطهب م ون و نهلع آشل بض زض قبللت الگلو م بزلل هلب
سبذربض می ثبشس س دش ضوایی و پبیبیی و مهعان تأثهط و اولویت ضواثط ثهن هط یک
اظ مررهطهب م ون و آش بض ث طوضت خبم و ی پبضچ موضز اضظیبثی قلطاض رطفلت
زض این مطبل ز  15مؤلف اطلی ملؤثط ثلط ملسیطیت زانلش زض شیل عوامل سل ربنل
سبذربض ز ظمه ا و ضفربض ثطا سبظمبن موضز مطبل

ش بسبیی و موضز آظمون قلطاض

رطفت نربیح نشبن زاز این س عبم ثط مسیطیت زانش مؤثطنس و ای ل زض ایلن مهلبنز
عوام سبذربض ثهشرطین و عوام ظمه ا کچرطین تأثهط ضا زاضنس مؤلف هب شی هلط
یک اظ این عوام نهع نشبن زاز «سبذربض سبظمبنی»ز «سجک مسیطیت»ز و «ت بم م طقلی
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ثلب محلهط ثهللطون» زاضا ثهشلرطین تللأثهط و «م لبث ملبز و مللبلی»ز «م لبث و مجللبز
پشرهجبنیک سا» و «ت لهف رطایی و ذوزواپبیشی» زاضا کچرلطین تلأثهط زض هلط یلک اظ
زسر عوام ثط مسیطیت زانش هسر س
زض این پژوهشز اضتجلبب ثلهن مررهطهلب زض زو وضل هت خساربنل زوسلوی و نهلع
یک سوی ثطضسی رطزیس؛ ث ا ین م ب ک زض یک مطحل ز اضتجبب ثهن مررهطهب ث طوضت
زوسوی زض نظط رطفر شسا و ثط ایلن اسلبوز نرلبیح ثجلت رطزیلس زض وضل هت زو ز
اضتجبب ثهن مررهطهب ث ش

یک سوی زیسا شس و ثطا ایلن حبللت نهلعز نرلبیح ثجلت

رطزیس نربیح نشبن می زهس رطچ زض مقبیس ثب وض هت زوسوی ز مقساض ضطایت مسلهط
کبهش می یبثسز ثب این حبا هچي بن عوام سبذربض ثهشرطین و ظمه ا کچرطین تأثهط
ضا ثط مسیطیت زانش زاضنس
( )2پ٘ؾٌْبزّب
مسیطیت ثهه زانشز مهمتطین سطمبی هبست تحوا چبضچوة ف ط سبظمبنهلب ثل
سبظمبنهب زانش ث هبنز ث زله نقشی است ک زانش ثط هچ عوام اظ خچل سلبذربض ز
ظمه ا و ضفربض زاضز اظ سو زیگطز ثقب مسیطیت زانشز نهبظم لس حچبیلت ملسیطیت
ک ن سبظمبن است ثسیهی است سبظمبنهب اظ زانشلی حچبیلت ملیک لس کل زض تحقلق
مأموضیت ذوز مؤثط ثبش س
اظ ویژری مرچبیعک سة سبظمبنهب زفلبعیز توانچ لس زض پبسلد سلطی ثل شلطایط
غهطقبث پهشثه یز ثرطنح و پهيهسا است سبظمبنهب زفبعی هچواضا ثط ضو لجل تهلع
زض حطکت هسر س ک س مت عجوض اظ آنز نهبظم س ثلطآوضز م طقلی اظ آی لسا و تطسلهم و
تچطین طحهب م بست و نهع پهشثه ی و تأمهن العا هب مطتجط است آنهب ثلطا ازامل
حهبت زض زنهب پُطت

م و مررهط میثبیست پهوسر ثهبموظنسز ثبیس ثب یلبزرهط پهوسلر و
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مساو ثطا مسبئ خسیسز پبسد پهسا ک س؛ پبسری ک

 

هف وسه ی اظ عوام سبذربض ز

ظمه ا و ضفربض ضا شبم میشوز
انرربة موضوک و اندب این پژوهشز حست ضطوضت شل بذت عوامل سلبذربض ز
ظمه ا و ضفربض ثط مسیطیت زانش زض سبظمبنهب زفبعی اسلت زض مسلهط اسلرفبزا اظ
سطمبی هب زانشیز الظ است تحقهقهلب زیگلط نهلع اندلب شلوز تلب مدچوعل ایلن
پژوهش هبز ثروانس زض کبضآیی ثهرط مسیطیت زانش سبظمبنهب زفلبعی ملؤثط واقل شلوز
ثطا زسرهبثی ث این هسف و نهع آني ث ع وان العا هب آی سة سبظمبنهب زفلبعی ثهلبن
رطزیسز اندب تحقهقهب آتی ث شطح ظیط پهش هبز میشوز:
( )2-1آی ساپژوهی مسیطیت زانش زض سبظمبنهب زفبعی و نقش عوام سلبذربض ز
ظمه ا و ضفربض زض تحقق آنز
( )2-2آی ساپژوهی مسیطیت زانش زض سبظمبنهلب زفلبعی و اللعا هلب سلبذربض ز
ظمه ا و ضفربض زض تحقق آنز
( )2-3موان سبذربض ز ظمه ا و ضفربض زض تحقلق ملسیطیت زانلش سلبظمبنهلب
زفبعیز
( )2-4تسهه ک ساهب سلبذربض ز ظمه ل ا و ضفرلبض زض توفهلق ملسیطیت زانلش
سبظمبنهب زفبعی
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