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تسرهف
5تسرهف

ییاناد شناد و  8تیریدم 

باتک 8تاصخشم 

شناد 8یهدنامزاس 

شناد يروآون  34تیریدم و 

يروآون 37شناد 

يرتشم اب  طابترا  تیریدم  رد  شناد  يژولونکت  دربراک  40یسررب 

شناد هرود  هب  یتعنص  رصع  زا  رذگ  يربهر ؛ 46یگدیچیپ 

شناد تیریدم  هعسوت و  قیقحت و  رد  یتعنص  ياه  لکشت  اه و   NGO 48شقن

روحم شناد  55داصتقا 

شناد تیریدم  رازبا  اب  يدمآرس  هب  59لین 

يریگدای اب  درکلمع  يدیلک  طابترا  دادعتسا : 63تیریدم 

روحم ییاناد  تیریدم  هلوقم  هب  64یهاگن 

شناد تیریدم  غولب  ياهوگلا  69هسیاقم 

شناد تیریدم  يرامعم  75ياهوگلا 

ملع دیلوت  يروانف  79تیریدم و 

سنمیز رد  شناد  تیریدم  ماظن  83هعسوت 

اطخو نومزآزازیهرپ  ، هبرجت يزاس  90میهس 

شناد تیریدم  ۀعاشا  یشزومآ  93ياهدربهار 

یتلود ياهنامزاس  رد  شناد  100تیریدم 

کیژتارتسا يدرکیور  ییاناد ؛ 104تیریدم 

تسیچ شناد  تیریدم  يارب  امش  110يژتارتسا 

تیقالخ يروآون و  رب  ینمض  شنادرثا  127یبایزرا 
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شناد تیریدم  يورارف  ياه  شلاچ  132عناوم و 

شناد فاشتکا  يواک و  هداد  رب  يا  137همدقم 

زغم يریگدای  مسیناکمربدیکات  اب  هدنریگدای  139نامزاس 

يوضر هریس  رد  شناد  143نید و 

شناد تیریدم  باتک  147هصالخ 

روحم ییاناد  ياه  نامزاسو  يریگدای  153تیریدم 

یمالسا عبانم  رد  شناد  موهفم  159یسررب 

اهتخاسریزو میهافم  شناد  تیریدم  باتک  162هصالخ 

ییاناد مهوت  روحم و  شناد  169ناهج 

شناد رصع  رد  اهنامزاس  شناد و  171تیریدم 

یتباقر تیزم  بسک  رب  يرکف  ياه  هیامرس  شناد و  تیریدم  185شقن 

يدیلک لماوع  هبنج  زا  شناد  تیریدم  ياهمتسیس  يارجا  يارب  193یبوچراچ 

روما هرادا  ياه  متسیس  شناد و  هکبش  ياه  هزاس  201لدم 

ناریا تفن  تعنص  رد  شناد  تیریدم  درگارف  بولطم  لدم  206تخانش 

یئاناد تیریدم  يارب  يزاس  تیفرظ  ياه  212ماگ 

يرو هرهب  شناد و  214تیریدم 

عماج يوگلا  کی  هئارا  شناد ؛ 217تیریدم 

؟ تسیچ شناد  223تیریدم 

يژتارتسا کی  هاگدید  زا  شناد  225تیریدم 

شناد تیریدم  يربهر  گنهرف  يروانف  يریگ  هزادنا  230شیاپ و 

؟ تسیچ 238شناد 

یئاراک رد  اهنآ  شقن  تیقالخ و  يروانف و  شناد ، 241تیریدم 

اه هناخباتک  یکینورتکلا  عبانم  شناد و  253تیریدم 

اهدادعتسا شناد و  258تیریدم 
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یتعنص هعسوت  شناد و  تیریدم  نیرفآراک ، 262هاگشناد 

ییاناد تیریدم  يارب  يزاس  267تیفرظ 

اه تکرش  رد  شناد  268تیریدم 

یناسنا ياه  هیامرس  شناد و  270تیریدم 

عماج تیفیک  تیریدم  شناد و  تیریدم  ياهتوافت  274اهتهابش و 

ایند رد  دیدج  ثحبم  کی  شناد  277تیریدم 

یتیریدم لوق  285لقن 

ییا ــ ناد تیر  ــ ید 285مـ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  292هرابرد 
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ییاناد شناد و  تیریدم 

باتک تاصخشم 

www.modiryar.com ییاناد / شناد و  تیریدم  روآدیدپ : مان  ناونع و 
www.modiryar.com  : رشان

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه ,  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

شناد تیریدم -  : عوضوم

شناد یهدنامزاس 

knowledge organizing شناد ...  یهدنامزاس   19:52 دنفسا 1387 ، 
دانسا فادها  و  اهیگژیو ، اوتحم ، یهدنامزاس  فیصوت و  زا  تسا  ترابع  شناد  یهدنامزاس 

  
رد هک  یناـسک  يارب  هک  ياهنوـگهب  دانـسا  فادـها  و  اـهیگژیو ، اوـتحم ، یهدـنامزاس  فیـصوت و  زا  تـسا  تراـبع  شناد  یهدـنامزاس 

، يزاسهیامن ياههویـش  عاونا و  همه  شناد ، یهدنامزاس  دنوش . ریذـپسرتسد  دنتـسه ، اهنآ  رد  هتفهن  ياهمایپ  ای  دانـسا  نیا  يوجوتسج 
یتاعالطا ياههاگیاپ  داجیا  و  یـسانشباتک ، كرادم ، تیریدم  یـسیونتسرهف ، ناریا ، رد  اهشرتسگ  يدنبهدر ، یـسیونهدیکچ ، هدیکچ و 

. دریگیم ربرد  ار  تاعالطا  یبایزاب  يارب  یتخانشباتک  ینتم و 
هژیو ياـهماظن  يریگراـکهب  اـب  هک  تسا  مئـالع  زا  ياهتفاـینامزاس  هعومجم  نتم ، زا  روظنم  دـنوشیم . هئارا  نوتم  قلخ  قـیرط  زا  اـهمایپ 

. دنوشیم داجیا  تاطابترا  رنه و  لاکشا  زا  رگید  يرایسب  و  صقر ، یـضایر ، یملع و  ياههدیدپ  ریواصت ، یقیـسوم ، نابز ، هئارا  روظنمهب 
هناسر هارمه  هب  تسا ) مایپ  هدنهد  هئارا  هک   ) نتم قیفلت  دنوشیم . طبض  تبث و  نوگانوگ  ياههناسر  رد  دنراد و  فلتخم  ياههنوگ  نوتم ،

ياهماظن رتشیب  هجوت  روحم  هناسر ) کی  رد  طوبضم  نتم  کی  رد  هدش  هئارا  مایپ  ینعی   ) دنس ورنیا ، زا  دهدیم . لیکشت  ار  دنس  کی  نآ 
. تسا تاعالطا  یبایزاب  يارب  شناد  یهدنامزاس 

قیرط نیا  زا  دـننک . هئارا  دانـسا  رد  هدـش  تبث  ياهمایپ  بلاق  رد  ار  شناد  هنوگچ  هک  دـناهتخومآ  اهناسنا  تسا . ناسنا  نهذ  شناد ، ّرقم 
نارگید هب  ار  دوخ  شناد  زا  یهوجو  ازجا و  هوقلاب ، تاعالطا  كرادت  قیرط  زا  نارگید  ندرک  هاگآ  روظنمهب  مینکیم  یعـس  ام  هک  تسا 

ترابع دوشیم ) هدـیمان  تاعالطا  یهدـنامزاس  بلغا  هک   ) شناد یهدـنامزاس  یناسرعالطا ، يرادـباتک و  مولع  رتسب  رد  میزاـس . لـقتنم 
لخاد رد  شناد  یهدنامزاس  تسا . هدش  هئارا  اهنآ  رد  تاعالطا  ای  شناد  دناهدمآرد و  دنـس  لکـش  هب  هک  ییاهمایپ  یهدنامزاس  زا  تسا 

تسا . یتخانشمولع  یتخانشیسانشناور و  یلصا  هجوت  روحم  زغم ، ای  نهذ 
لرتنک هک  يدنبهدر  و  یـسیونتسرهف ، يزاسهیامن ، لماش  یناسرعالطا  يرادـباتک و  رد  شناد  یهدـنامزاس  یلـصا  ياههیور  هب  هلاقم  نیا 
ینهذ ياههویـش  راکدوخ و  ياههویـش  لماش  لامعا  نیا  ماـجنا  ياههویـش  هب  زین  دـنریگیم و  ربرد  ار  اوتحم  دنـس و  فیـصوت  ناـگژاو و 

دنکیم و فوطعم  یتاعالطا  ياههاگیاپ  و  اههیامن ، اهتسرهف ، ینعی  شناد  یهدـنامزاس  تالوصحم  هب  ار  دوخ  هجوت  سپـس  دزادرپیم .
تیعماج لیلحت ، يانبم  اهدنس ، یتاعالطا ، ياههاگیاپ  هناسر  هزوح ، هنماد و  زا : دنترابع  هک  دزادرپیم  اهنآ  یلصا  ياهیگژیو  یسررب  هب 

و دنـس ، شیامن  دنـس ، نیـشناج  ناگژاو ، تیریدـم  ناگژاو ، ییارگصخا  وجوتسج ، هیامن و  رد  وحن  يزاـسهیامن ، شور  يزاـسهیامن ،
. هیامن شیامن 
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. یناسرعالطا يرادباتک و  رد  شناد  یهدنامزاس  شقن 
رگا و  دـشاب ، زاین  ندروآ  رب  روظنمهب  اضاقت و  ینیب  شیپ  ساسا  رب  ای  اضاقت  بسحرب  تاعالطا  كرادـت  يرادـباتک ، یلـصا  درکراک  رگا 

یهدـنامزاس و  یناسرعالطا ، يرادـباتک و  هزوح  ود  یلـصا  هغدـغد  سپ  دـشاب ، یناسرعالطا  یلـصا  هطیح  مه  تاعالطا  یبایزاب  هعلاطم 
هب یناسرعالطا  يرادـباتک و  نیداینب  تمدـخ  شناد  یهدـنامزاس  دوب . دـهاوخ  تاعالطا  هب  یـسرتسد  یباـیزاب و  لیهـست  روظنمهب  شناد 

. تساهدنس نیتسخن  روهظ  شراگن و  خیرات  تمدق  هب  نآ  خیرات  تسا و  هعماج 
. يدنبهدر و  یسیونتسرهف ، يزاسهیامن ،

يزاسهیامن دـنوشیم . هتفرگ  هابتـشا  مه  اب  بلغا  هک  دنتـسه  شناد  یهدـنامزاس  يارب  هویـش  هس  يدـنبهدر  و  یـسیونتسرهف ، يزاسهیامن ،
. تساهنآ يرادـهگن  لـحم  هب  هجوت  نودـب  دانـسا ، ياـهشخب  و  درفنم ، دانـسا  دانـسا ، هعومجم  هب  یـسرتسد  كرادـت  ياههویـش  لـماش 
ای هیامن  ياههلوقم  اههسانش و  شیارآ  میظنت و  زا  تسا  ترابع  يدنبهدر  تسا . صاخ  هعومجم  کی  كرادم  يزاسهیامن  یـسیونتسرهف ،

ياههلوقم تساههسانـش . ياههژاو  مئالع  فورحرب و  ینتبم  يددـع  ای  ییابفلا  شیارآ  فالخ  رب  اـهنآ ، ناـیم  طاـبترا  بسحرب  تسرهف ،
ای لمع و  يرُجم  لمع ، هب  طوبرم  طباور  ینامز ؛ طباور  ءزج ؛ لک ــ  ای  صاخ  ماع ــ  یبتارم  هلـسلس  طباور  بسحرب  ناوتیم  ار  يدنبهدر 

. درک بترم  هباشم  طباور  رگید  و  هعلاطم ؛ ياهشور  فادها و  یملع ؛ ياههتشر  نایم  طباور  لمع ؛ فده 
شور يزاسهیامن  سپ  دنتسه ، يزاسهیامن  قیداصم  فرعم  تقیقح  رد  دناهتـسباو و  يزاسهیامن  هب  يدنبهدر  یـسیونتسرهف و  هک  اجنآ  زا 

فوطعم يرتشیب  هجوت  يزاـسهیامن  هیاـمن و  ياـهیگژیو  عاونا و  هب  هلاـقم  نیا  ورنیا ، زا  دوشیم . بوسحم  شناد  یهدـنامزاس  نیداـینب 
تشاد . دهاوخ 
دنس . فیصوت 

، دانسا هعومجم  ای  دنس  هکنیا  رگم  دنتسه ، اهمایپ  يواح  هک  تسا  يدانسا  هعومجم  ای  دانـسا  دنـس ، فیـصوت  مزلتـسم  هشیمه  يزاسهیامن 
هب هدش  قالطا  مان  نآ ؛ نتم  مایپ و  هدنروآدیدپ  مان  رکذ  مزلتسم  الومعم  دنـس  فیـصوت  [ . 2] دشاب ادیپ  دوخ  باتک ، ياهتنا  هیامن  دـننامه 

لباق هباشم  ياهیگژیو  رگید  و  دنس ؛ هناسر  و  يدنببیکرت ، لکش ، هزادنا ، دنـس ؛ هدنزاس  ای  هدننکعیزوت و  رـشان و  مان  نتم ؛ هخـسن  نتم ،
. تسا رکذ 

نیناوـق لـثم  یـسیونتسرهف  نیناوـق  رد  هژیوهب  هک  دراد  دوـجو  دانـسا  فیـصوت  هراـبرد  يداـیز  رایـسب  ياهلمعلاروتـسد  اـمنهار و  نوـتم 
رثا رب  یکتم  دوــخ  هبوــنهب  زین  وا  هـک  سیلو  مـعزهب  (. 3) دـناهتفای یلجت  یـسیونهمانباتک  ياـهامنهار  رد  و  نکیرما ، وـلگنا  یـسیونتسرهف 

ماـجنا ار  راـک  نیا  هنوگچ  هک  مینادیم  41-50؛42 .) : 41  ) درادن دوجو  دانـسا  فیـصوت  رد  ياهدمع  يرظن  لکـشم  چیه  تسا ، نوسلیو 
ياهداس راک  دانـسا  فیـصوت  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  اما  میراد ، رایتخا  رد  ار  نآ  نداد  ماـجنا  حیحـص  يارب  یفاـک  ياـهامنهار  میهد و 

اهدرادناتـسا لاح  نیع  رد  دنراد و  عونتم  ناگدننکدیلوت  و  نارـشان ، اهيدـنببیکرت ، اههناسر ، اههزادـنا ، لاکـشا ، دانـسا  هک  ارچ  تسا ،
تسا . كدنا  دراوم  نیا  يارب 

يرادباتک هعماج  يدج  هجوت  راوازس  رما  نیا  هدش و  لالتخا  راچد  كرادم  فیـصوت  فیرعت و  تنرتنیا ، یکینورتکلا و  كرادم  دورو  اب 
تسا . یناسرعالطا  و 

هسانشرس .
" هسانشرس  " ای یلصا " هسانـش   " هژاو هدش ، ریبعت  دب  رایـسب  تسا و  زادناطلغ  رایـسب  هک  هناخباتک  یـسیونتسرهف  رد  تاحالطـصا  زا  یکی 

هارمه هب  لماک  یلصا  هسانش  کی  اهنآ  رد  هک  دراد  یپاچ  ياهتسرهف  اب  حالطصا  نیا  نیـشیپ  یگتـسبمه  رد  هشیر  یمهف  ژک  نیا  تسا .
رارق یلصا  هسانشرس  ریز  لماک  یتخانشباتک  تاعالطا  دندادیم . عاجرا  لماک  هسانش  هب  هک  تشاد  دوجو  رـصتخم  يوناث  هسانـش  نیدنچ 

تفرگیم .
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نرق مود  همین  زا  هناخباتک  ياهگرب  ياـهتسرهف  تسا . هدوبن  تاـعالطا  لـماک  هضرع  یلـصا  هسانـشرس  یگـشیمه  یـساسا و  فدـه  اـما 
دناهداد . هئارا  یتخانشباتک  تاعالطا  اههسانش ، همه  لیذ  مهدزون ،

زا ار  نآ  هک  يروطهب  تسا ، ماـیپ  کـی  زا  ینیعم  فیـصوت  و  يدادرارق ) ناوـنع   ) درادناتـسا لکـشلادحتم  ناوـنع  هیهت  هسانـشرس  فدـه 
کی یلجت  ياهتروص  یمامت  دهد  هزاجا  ام  هب  هک  تسا  نآ  فیـصوت  نیا  فده  دنک . زیامتم  مایپ  نآ  رگید  تامـسجت  عاونا  اههنوگ و 

، ریپسکش ياههمانشیامن  میروآدرگ . مه  رانک  رد  دشاب ، هدش  قالطا  نآ  هب  تسا  نکمم  هک  یتوافتم  نیوانع  زا  رظنفرـص  ار ، دحاو  مایپ 
کی زا  فلتخم  تایلجت  نیا  دـنوشیم . رهاظ  فلتخم  نیوانع  تحت  زین  یـسیلگنا  نابز  رد  فلتخم ، ياهنابز  رد  اهنآ  یماسا  زا  رظن  عطق 

هک یناسک  دنک . هئارا  دحاو  فیـصوت  کی  مایپ  دوخ  زا  یلـصا  هسانـشرس  هکنیا  رگم  دنوشیم ، هدـنکارپ  تسرهف  ای  هیامن  رد  دـحاو  مایپ 
نیا هب  يداقتعا  ای  دنتسین و  فقاو  هسانـشرس  درکراک  هب  ای  تقیقح  رد  تسین ، یلـصا  هسانـشرس  هب  يزاین  کینورتکلا  طیحم  رد  دندقتعم 

( تسا ياهناخباتک  ياهتسرهف  یتنـس  فدـه  هک   ) مه رانک  رد  دـحاو  مایپ  کی  یلجت  ياهتروص  همه  ندروآدرگ  تیلباـق  هک  دـنرادن 
. تسا دنمشزرا  مه  زونه 

اوتحم . فیصوت 
فیـصوت زا  رتلکـشم  رایـسب  دنتـسه ، دانـسا  رد  دوجوم  شناد  ناگدننکدومنزاب  هک  مایپ  ياهیگژیو  و  فده ، موهفم ، اوتحم ، فیـصوت 

ای یعوضوم ، یـسیونتسرهف  یعوضوم ، يزاـسهیامن  یعون  دنـشابن ، هدـش  هتخانـش  لـبق  زا  رـضاح  كرادـم  هک  یناـمز  تسا . دنـس  دوـخ 
یگنوگچ دروم  رد  يرهاظ ، فیـصوت  فالخرب  تسا . مزال  اهنآ  ندرک  ریذـپسرتسد  نآ و  نورد  ياهمایپ  یهدـنامزاس  يارب  يدـنبهدر 

اب هنیمز  نیا  رد  اهشور  زا  يرایـسب  درادن و  دوجو  یعامجا  چیه  یناسرعالطا  يرادـباتک و  هعماج  مظعا  شخب  نایم  رد  اوتحم  فیـصوت 
یبایزاب  " ناونعهب بلغا  تسا و  یناسرعالطا  ملع  رد  قیقحت  یلـصا  هزوح  هلئـسم ، نیا  دـننکیم . لماک  ار  رگیدـکی  اـی  هدرک  تباـقر  مه 

دزادرپیم . اوتحم  فیصوت  هب  رتشیب  زین  هلاقم  نیا  هدنامیقاب  دوشیم . هراشا  نآ  هب  تاعالطا "
. ناگژاو لرتنک 

رگـشواک شـسرپ  ياههژاو  اب  هک  دنوش  نایب  ییاههژاو  بلاق  رد  دیاب  اهفیـصوت  نیا  دش ، فیـصوت  اهنآ  ياوتحم  دانـسا و  هکنیا  زا  سپ 
يدودحم هعومجم  يریگراکهب  مزلتسم  راک  نیا  یتنس  درکیور  رد  تسا . ناگژاو  تیریدم  ای  لرتنک  یعون  مزلتـسم  رما  نیا  دشاب . قبطنم 

یماسا هلمج  زا  يزاسهیامن  هوجو  همه  يارب  هویش  نیا  تسا . هدوب  نیـشناج  ياههژاو  زا  لباقتم  تاعاجرا  يدروم  هیهت  اب  هارمه  اههژاو  زا 
هب دینک  هاگن  یکرامناد ، هدازهاش  تلمه ، تبیـصم  خیرات   ) اهمایپ نیوانع  جروج ،) لورا ، دینک  هاگن  کیرا ، رلب ،  ) رگید دارفا  هدنـسیون و 
هب دینک  هاگن  ناناوجون  تایبدا   ) يرکف حطـس  دننامه  ییاهیگژیو  و  یناسرعالطا ،) هب  دینک  هاگن  کیتامروفنا   ) تاعوضوم مان  تلمه ،)

. تسا هتفر  راکهب  ناکدوک ) تایبدا 
(. 3) دـنوشیم درادناتـسا  نکیرما  ولگنا  یـسیونتسرهف  نیناوق  ریظن  قـیقد ، دـعاوق  ساـسا  رب  یتنـس  لاور  قـبط  اـهمایپ  صاخـشا و  یماـسا 

یعوضوم ياهناونعرس   < لثم بوصم ، ياهناونعرـس  لصفم  ياهتسرهف  داجیا  اب  هتـشذگ  نرق  یط  زین  صاخ  ياههبنج  تاعوضوم و 
يرایسب رد  يزاسهیامن  تاحالطصا  يزاسدرادناتسا  روظنمهب  متـسیب ، نرق  رخآ  ياهههد  رد  (. 28  ) دناهدش درادناتسا  هرگنک < هناخباتک 
ياـجهب یموهفم ، کـت  ياـههژاو  رب  دـیکأت  اـب  تاـعالطا  یباـیزاب  يارب  يرایـسب  ياههمانحالطـصا  یعوـضوم ، ياـههزوح  اههتـشر و  زا 

دناهدش . داجیا  بکرم ، یعوضوم  ياهناونعرس 
تاعالطا يوجوتسج  يارب  نابز  زا  ناسنا  هدافتـسا  هک  تسا  هداد  ناـشن  اـهراب  یناـسرعالطا  یـسانشناور و  ياـههزوح  رد  اـهشهوژپ 

(. 216-161 : 35  ) دنکیم قدـص  زاسهیامن  دروم  رد  مه  رگوجوتسج و  دروم  رد  مه  هلئـسم  نیا  (. 132-116 تسا 8 : ریذپرییغت  رایسب 
يریذپرییغت نیا  مظعا  شخب  دنراد . قفاوت  اههژاو  زا  دصرد  رس 25  رب  نارگوجوتسج  اهزاسهیامن و  هک  هداد  ناشن  ددعتم  ياهشهوژپ 

(. 430-423 : 20  ) تساهیگژیو ای  تاعوضوم  يزاسموهفم  ای  كرد  رد  فالتخا  رطاخ  هب  هیقب  اههژاو و  باـختنا  رد  فـالتخا  رطاـخ  هب 
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شواک يارب  ناربراک  هک  ییاههرازگ  دـصرد  اب 80  يراگزاس  يارب  تاعالطا  یبایزاب  بوخ  ماظن  کی  دـندقتعم  شناراکمه  ساـنروف و 
(. 971-964 : 16  ) تسا یگژیو  ای  عوضوم  کی  نایب  يارب  هویش  كرادت 15  دنمزاین  دننکیم ، هئارا 

هدش لرتنک  ناگژاو  یتح  هک  ددعتم  یتاعالطا  ياههاگیاپ  رد  شواک  هب  زاین  شیازفا  راکدوخ و  يزاسهیامن  نونف  زا  نوزفازور  هدافتسا  اب 
a> شواک ياههمانحالطـصا  زا  هدافتـسا  شیامزآ  هب  تسد  یناسرعالطا  ملع  نادنمـشناد  دـشاب ، نوگانوگ  تیاهنیب  دـناوتیم  زین  اهنآ 

تاحالطصا تروص  يواح  شواک  ياههمانحالطصا  دناهدز . يزاسهیامن ) ياههمانحالطـصا  لباقم  رد  [  ) name="_ftnref3">[3
دـننک و میـسرت  ار  یعوضوم  هزوح  کی  ناگژاو  لک  ات  دنـشوکیم  هکلب  دنتـسین ، دـننک ، هدافتـسا  اهنآ  زا  دـیاب  اـهزاسهیامن  هک  حّـجرم ،

ياجهب اهنآ  فدـه  دـنهد . دـنویپ  مه  هب  ار  هتـسبمه  و  صاخ ، ماع ، طبترم  ياههژاو  دـحاو و  میهافم  دروم  رد  نوگانوگ  ناگژاو  یماـمت 
تسا . ياهیامن  ناگژاو  هب  هجوت  نودب  شواک  دنیارف  لیهست  يزاسهیامن ، ناگژاو  ندرک  لرتنک  ای  دودحم 

ینهذ . راکدوخ و  ياههویش 
ینهذ لیلحت  دراد : دوجو  نیداینب  تفایهر  ود  تاعالطا  یبایزاب  روظنمهب  اهمایپ  یلامتحا  ياهدربراک  و  اهیگژیو ، اوتحم ، فیصوت  يارب 
یتسد يزاسهیامن  هابتشا  هب  الومعم  ار  ناسنا  طسوت  يزاسهیامن  [ . a name="_ftnref4">[4> ياهنایار متیروگلا  و  ناسنا ، طسوت 
لباقتم عفر  رگیدـکی و  تیوقت  روظنمهب  مایپ ، لیلحت  هویـش  ود  نیا  تسد . هن  دوشیم  ماـجنا  نهذ  طـسوت  يزاـسهیامن  نیا  اـما  دـنمانیم ،

. دنوشیم بیکرت  مه  اب  شیپ  زا  شیب  زور  ره  اهیتساک 
: 7  ) تسا هتفر  راکهب  يراتفگ  نوتم  ياهمایپ  لیلحت  يارب  يراـصحنا  تروصهب  آـبیرقت  راـکدوخ ، يزاـسهیامن  راـکدوخ . يزاـسهیامن  . 1
زا هدافتسا  هب  (. 14  ) تسا هدـش  زاغآ  لبق  یتدـم  زین  ریواصت  دروم  رد  راکدوخ  نونف  يریگراـکهب  يارب  قیقحت  (. 108-97 : 34 29-38 ؛
زین تسا  مایپ  ياهدربراک  ای  اههبنج ، اوتحم ، فیصوت  لباقم  هطقن  هک  یفیصوت  یـسیونتسرهف  رد  الثم  دنـس  فیـصوت  يارب  راکدوخ  نونف 

(. 80-67 : 40 83-95 ؛ : 31 263 ؛ : 23  ) تسا هدش  يزیچان  هجوت 
نیا هب  ییاهشور  تاغل  هشیر  ندرک  ادج  يارب  عقاوم  رتشیب  دنتـسه . یکتم  نتم  رد  تاغل  دـماسب  يرامآ  لیلحت  هب  الومعم  راکدوخ  نونف 

دروخرب اهنآ  اب  دحاو  کی  تروصهب  دیاب  هک  ییاهترابع  صیخشت  يارب  زین  يوحن  لیلحت  هیزجت و  زا  هاگ  دوشیم . هفاضا  ییادتبا  هویش 
دنویپ لکـشلادحتم و  تاحالطـصا  تیبثت  روظنمهب  عماج  ياههمانحالطـصا  اب  تاراـبع  اـی  تاـغل  قیبطت  قیرط  زا  دوشیم . هدافتـسا  دوش ،

. دوزفا راکدوخ  يزاسهیامن  هب  زین  ار  یتخانشانعم  هوجو  ناوتیم  طبترم ، ياههژاو 
يارب ناوتیم  یتخانشباتک  ياهدانتـسا  و  تارابع ، تاحالطـصا ، تاغل ، ندمآ  مه  اب  ای  [  a name="_ftnref5">[5> يدنیامه زا 

یگتسبمه نازیم  بسحرب  ار  حالطصا  ره  [ ، a name="_ftnref6">[6> هتسبمه یلماعت  همانهژاو  رد  درب . هرهب  طبترم  دانسا  نتفای 
-105 : 12  ) دننکیم يدنبهبترم  هدـش ، بستنم  نآ  هب  زاسهیامن  طسوت  هک  ییاهحالطـصاای  هدـش  یبایزاب  نتم  ياهحالطـصا  رگید  اب  نآ 

هـضرع لوا  دـنراد ، رگیدـکی  هب  ار  طـبر  نیرتشیب  هک  ییاهحالطـصا  يدـنیامه  ظاـحل  زا  هک  دریگیم  تروص  نآ  يارب  راـک  نیا  (. 109
اب اههژاو  نیرتطبترم  ناونعهب  نینج " يرادراب "و"  " ، " يدلوتسپ  " لثم ییاههژاو  یکشزپ ، هزوح  رد  هیور  نیا  قبط  لاثم  روطهب  دنوش .

. دنوشیم هئارا  یگلماح " تیمومسم  يدلوتشیپ "و"   " شواک ياههژاو 
ناگدنسیون و یبایدر  هب  ات  دنکیم  کمک  نارگشواک  هب  هک  تسا  يدانتـسا  ياههیامن  ساسا  هیاپ و  یتخانـشباتک ، ياهدانتـسا  يدنیامه 

يدنبهتـسد يارب  ناوتیم  [  a name="_ftnref7">[7> ذخآم كارتشا  زا  دناهدرک . دانتـسا  نیـشیپ  راثآ  هب  هک  دـنزادرپب  يدانـسا 
ییاسانش يارب  [  a name="_ftnref8">[8> نتم كارتشا  زا  (. 25-10 : 22  ) درک هدافتسا  ناسکی  ياهدانتسا  اب  دانـسا  ياههورگ 
ياهوگلا ییاسانـش  يارب  دناوتیم  هویـش  نیا  دوشیم . هدافتـسا  دنریگیم ، رارق  دانتـسا  دروم  مه  اب  هارمه  هک  دیدج  دانـسا  زا  ییاههتـسد 

(. 269 - 265 : 36) دیآ راکهب  روهظ  لاح  رد  یشهوژپ 
اهمایپ هویش  نیا  رد  تسا . راکدوخ  يزاسهیامن  هتفرشیپ  ياههویـش  زا  ياهنومن  [ ، a name="_ftnref9">[9> هتفهن ییانعم  لیلحت 
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هکلب دنـشاب ؛ توافتم  رایـسب  دـنناوتیم  دـحاو  عوضوم  زا  ثحب  رد  یتح  هک  درفنم  ياههژاو  دوجو  ياکتا  هب  هن  اـما  دـنوشیم ، فیـصوت 
. دـناهدش هتخانـش  طبترم  آقیقد  ياههژاو  ناونعهب  ددـعتم ، نوتم  رد  اهنآ  دـماسب  يرامآ  لیلحت  قیرط  زا  هک  ییاههژاو  ياههتـسد  ياـنبمرب 

يراوشد رب  دـنراد ، يرتشیب  تابث  درفنم  ياههژاو  هب  تبـسن  هک  اههژاو  ياههشوخ  نیا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دراد  یعـس  هتفهن  ییاـنعم  لـیلحت 
(. 407-391 : 10  ) دیآ قئاف  عوضوم  مه  نوتم  رد  نوگانوگ  ياههژاو  نتفرگراکهب  زا  یشان 

[a name="_ftnref10">[10> هربخ ياهماظن  رد  ناوتیم  ار  شناد  یهدنامزاس  یـشیامنزاب و  ياههویـش  نیرتهتفرـشیپ  زا  یخرب 
يارب دنتـسه ــ  ینتبم  یعیبط  نابز  شزادرپ  یعونـصم و  شوه  ياههزوح  رد  شهوژپ  رب  هک  هربخ ــ  ياـهماظن  تیمها  درک . وجوتسج   

زور هب  زور  نآ  ریاظن  و  ییاضف ، ییایفارغج ، تاعالطا  ياهماظن  یکـشزپ ، صیخـشت  یتیریدـم ، تاعالطا  يریگمیمـصت  دـنیارف  ینابیتشپ 
قلخ هب  هربخ  ياهماظن  دـنزادرپیم ، دوجوم  نوتم  یبایزاب  هب  هک  تاعالطا ، یبایزاب  ياهماظن  فـالخرب  (. 717-639 : 17  ) دوشیم رتشیب 

ار لئاسم  هب  خـساپ  هئارا  روظنمهب  شناد  ياـهدومنزاب  لرتنک  رـسیم و  ار  جاتنتـسا  هک  دـنزادرپیم  ییاههویـش  زا  هدافتـسا  اـب  دـیدج  نوتم 
، اههصیـصخ اهبتارم ، هلـسلس  اههدر ، اهبوچراچ ، دـعاوق ، بلاـق  رد  یـصصخت  شناد  یتاـیلمع ، نینچ  ماـجنا  يارب  دـنزاسیم . نکمم 

(. 39-27 : 18  ) دوشیم هئارا  مهبم  ياهریغتم  و  یلامتحا ، لصاوف  تاینیقی ، اههیور ، دودح و  اههرازگ ،
كرد و يارب  ناـسنا  هک  یلاور  تـسا . لکـشم  رایـسب  ناـسنا  طـسوت  يزاـسهیامن  دـنیارف  فیـصوت  ناـسنا . طـسوت  ینهذ  يزاـسهیامن  . 2

راـکهب اـهمایپ  عاوـنا  رگید  اـی  ریواـصت  يراتـشون ، نوـتم  یلاـمتحا  ياـهدربراک  و  رادینعم ، مـهم و  ياـهیگژیو  تاـعوضوم ، ییاـسانش 
ریظن ییاـههزوح  هجوـت  زکرم  دـناهدشن و  مهف  یبوـخ  هب  زوـنه  اهدـنیارف  نیا  دـنراد . زغم  نهذ و  یکاردا  ياهدـنیارف  رد  هشیر  دریگیم ؛

(1 دراد : هدمع  هلحرم  ود  لقادح  ناسنا  طسوت  يزاسهیامن  هک  مینادیم  دنتسه . یعونـصم  شوه  و  یتخانـشمولع ، یتخانـشیسانشناور ،
هک مینادیم  نینچمه  یبایزاب . يارب  بسانم  ياههژاو  بلاـق  رد  تاـعوضوم  نیا  فیـصوت  و 2 ) اهدربراک ؛ ای  اههبنج  عوضوم ، ییاـسانش 
(. 25  ) دـننکیم ارجا  نوگانوگ  رایـسب  ياههویـش  اب  ار  يزاسهیامن  هبرجتیب ، يدـتبم و  هاوخ  هبرجت و  اـب  صـصختم و  هاوخ  اـهزاسهیامن ،
زا نوزفازور  هدافتـسا  اب  هک  تسا  یعدم  نمگوف  تربار  دهاکیم . يریذپرییغت  عونت و  نیا  زا  یمک  اهنت  هدـش  لرتنک  ناگژاو  زا  هدافتـسا 

ناوـتیم اـههژاو ، صیـصخت  نییعت و  يارب  زین  و  اـهدربراک ، اـهیگژیو و  تاـعوضوم و  نییعت  يارب  تخـس  تفـس و  نیناوـق  اـهامنهار و 
(. 15  ) تسا هدشن  تباث  لمع  رد  زونه  اعدا  نیا  اما  داد ، شهاک  يدایز  دح  ات  ار  يزاسهیامن  یگناگدنچ 

هنایار . کمک  هب  يزاسهیامن  نونف 
. دـنربیم هرهب  ناسنا  طسوت  يزاـسهیامن  راـکدوخ و  يزاـسهیامن  هویـش  ود  ره  تیزم  زا  رتشیب  زور  هب  زور  شناد  یهدـنامزاس  ياـهماظن 

رتصخا تاحالطـصا  زا  يرادروخرب  رتـشیب و  [  a name="_ftnref11">[11> تیعماج تمـس  هب  راکدوخ  يزاـسهیامن  شیارگ 
زا رتـشیب  هدافتـسا  ندوب و  رتیـشنیزگ  هب  ناـسنا  طـسوت  يزاـسهیامن  شیارگ  اـما  دوـشیم ،) حیرـشت  يدوزب  تیـصخا  تیعماـج و   ) تسا

رارق ثحب  دروم  نتم  رد  تحارـص  هب  رظن  دروم  دربراک  ای  یگژیو  ای  عوضوم  هک  یناـمز  تسا . رتتسدـکی  بلغا  رتماـع و  تاحالطـصا 
دنک . لمع  رتقفوم  ناعجارم ، هجوت  دروم  ياهمایپ  ییاسانش  رد  دناوتیم  ناسنا  طسوت  يزاسهیامن  هویش  دریگن ،

دروم رتشیب  رتشیب و  ناسنا  طسوت  يزاسهیامن  لیهست  روظنمهب  ياهنایار  نونف  دوشیم ، بانتجا  راکدوخ  يزاسهیامن  زا  هک  ینامز  یتح  اما 
. دنریگیم رارق  هدافتسا 

يزاسهیامن . ياهرازفامرن 
عاونا هیهت  يارب  هکلب  نتم ، لیلحت  يارب  هن  اما  دـنوریم ، راکهب  ناسنا  طسوت  يزاسهیامن  رد  هدرتسگ  تروصهب  يزاـسهیامن  ياـهرازفامرن 

داجیا و لخادـم ، ندرک  بترم  يدـنببیکرت و  ریظن  دـننکیم ؛ کمک  يداع  فیاظو  يارجا  رد  زاسهیامن  صخـش  هب  هک  نونف  اـهرازبا و 
اهنآ دیابن  دنتسه و  افکدوخ  لقتسم و  اههمانرب  نیا  (. 13  ) دناهدش نییعت  البق  هک  ییاههسانش  زا  نتفرگ  یپک  و  لباقتم ، تاعاجرا  حالصا 

. تسناد یکی  دـنراد ، دوجو  زادرپهژاو  ياههمانرب  رتشیب  رد  ءزج  کـی  ناونعهب  هک  يزاـسهیامن   ياهدـحاو   " هب موسوم  ياـههمانرب  اـب  ار 
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يارب ار  اههژاو  هک  دنهدیم  ناکما  هدنـسیون  هب  دـنوشیم ، هدـیمان  هدـش  هیبعت   " يزاسهیامن ياههمانرب  الومعم  هک  يزاسهیامن  ياهدـحاو 
هیامن کی  رد  ار  تارابع  اـههژاو و  نیا  ناوتیم  دـعب  دـننک ، دراو  ار  يرگید  تاراـبع  اـههژاو و  اـی  دـننیزگرب ، نتم  نورد  زا  يزاـسهیامن 

اههمانرب نیا  زا  هدافتسا  نتم ، رب  یکتم  یعرف  ياههسانـش  ندوزفا  يارب  هژیوهب  اههسانـش ، شیاریو  هب  زاین  ماگنه  نونکات  درک . يروآدرگ 
(. 32  ) تسا هدوب  لکشم 

 . ياهتشر يزاسهیامن  ياهمتیروگلا 
ای هورگ  کی  زا  هدافتـسا  اب  بکرم  ياهلخدم  داجیا  يارب  ییاهمتیروگلا  قلخ  يزاسهیامن ، يارب  هنایار  ياهدربراک  نیرتیمیدق  زا  یکی 

ماظن ای  یسرپ   يزاسهیامن  ماظن  (. 9  ) دندشیم زاغآ  توافتم  هژاو  کی  اب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دوب  نتم  اب  هتسبمه  ياههژاو  زا  هتـشر  کی 
زا راذگریثأت  رایـسب  یمیدق و  ياهنومن  دش ، داجیا  ایناتیرب  یلم  یـسانشباتک  يارب  نیتسوآ * كرد  رظن  ریز  هک  تفاب ، ظفح  اب  يزاسهیامن 

نورد هژاو  دـیلک   ) کیووک ینعی  راکدوخ  ياههیامن  نیرتیمیدـق  قلخ  يارب  ياهتـشر  ياهمتیروگلا  زا  (. 5  ) تسا يزاـسهیامن  عون  نیا 
هیامن عون  هس  نیا  دروم  رد  رتشیب  تاحیضوت  دش . هدافتـسا  نتم ) رانک  رد  هژاو  دیلک   ) كاوک و  نتم ،) زا  جراخ  هژاو  دیلک   ) كُووک (، نتم

. دش دهاوخ  هئارا  وحن "  " ثحبم لیذ 
بوچراچ .  رب  ینتبم  رگماهلا  ياهماظن 

هژورپ هتفرگ ، تروص  ناسنا  طـسوت  يزاـسهیامن  دوبهب  يارب  ياهناـیار  ياـهکمک  كرادـت  روظنمهب  هک  رتهتفرـشیپ  ياـهشالت  زا  یکی 
(. 54-45 : 19  ) تساکیرما یکشزپ  یلم  هناخباتک  سکدنیادم 

اجنآ زا  دـنوشیم . داهنـشیپ  هئارا و  طبترم  ياههژاو  ياههتـسد  نآ  بلاق  رد  هک  دوشیم  مهارف  يزاسهیامن  يارب  یبوچراچ  هژورپ  نیا  رد 
رگید طبترم  ياههژاو  هدنهدداهنـشیپ  رگماهلا و  دـناوتیم  هژاو  کی  باستنا  دـنوشیم ، بستنم  نییعت و  اههشوخ  نورد  بلغا  اههژاو  هک 
کمک رتنوگمه  رتقیقد و  ِيزاـسهیامن  ماـجنا  هب  اـهماظن  هنوگنیا  هک  تسا  دـیما  تسا . هتفر  راـکهب  لوا  هژاو  هارمه  هب  اـهراب  هک  دـشاب 

. دنک
یتاعالطا . ياههاگیاپ  و  اههیامن ، اهتسرهف ،

باتک ياهتنا  ياههیامن  یتح  و  اههمانتسد ، اهفراعملاهریاد ، اهیـسانشباتک ، اههیامن ، اهتسرهف ، تروصهب  شناد  یهدنامزاس  لوصحم 
ار اهنیا  یهاگ  دوشیم . هئارا  دـناجنگ ، تاعالطا " یباـیزاب  هاـگیاپ   " ناونع اـب  ار  نآ  ناوتب  هک  هچنآ  ره  تشاـگنکت و  ياـههلاسر  يارب 

تسا مئالع  زا  هتفای  نامزاس  هعومجم  عون  ره  زا  یکاح  نتم  هملک  دروم ، نیا  رد  اما  دنمانیم . [ نوتم هاگیاپ  ای  ینتم   تاعالطا  ياههاگیاپ 
هاگیاپ هرابرد  روصت  نیا  نینچمه  يراتشون . نوتم  آفرص  هن  دوشیم و  هدافتسا  نآ  زا  یمالک ) یتوص ، يرـصب ،  ) مایپ کی  لاقتنا  يارب  هک 

. دریگیم ربرد  ار  یکینورتکلا  یپاچ و  یتاعالطا  ياههاگیاپ  عون  همه  دوشیمن و  دودحم  یصاخ  هناسر  چیه  هب  تاعالطا  یبایزاب 
لوـصحم هـک  دنتــسه  ییاـهماظن  ناربراـک ، يارب  اـهنآ  ندرک  ریذـپسرتسد  ياـههیور  ازجا و  هـلمج  زا  تاـعالطا ، یباـیزاب  ياـههاگیاپ 

. دوشیم هئارا  دنتسه ، تاعالطا  ای  دانسا  يوجوتسج  ناهاوخ  هک  يدارفا  هب  اهنآ  قیرط  زا  شناد  یهدنامزاس 
ناوت اب  دـنزاسیم  رداق  ار  ام  هک  درک  یقلت  ناسنا  تالـضع  هتفای  هعـسوت  تروص  ناوتیم  ار  اهنیـشام  اـهرازبا و  هک  هنوگناـمه  تسرد 
نونف هظفاح و  هژیوهب  نهذ ، هتفای  هعـسوت  تروص  ناوتیم  زین  ار  تاعالطا  یبایزاب  ياههاگیاپ  میزادرپب ، شیوخ  ياـهراکهب  رتشیب  رایـسب 
دنتسه یعونصم  ییاهرازبا  یتاعالطا ، ياههاگیاپ  و  اههیامن ، اهتسرهف ، سپ ، (. 323-287 : 2  ) درک یقلت  تاعالطا  یبایزاب  يارب  ینهذ ،

میاهدرک . قلخ  نهذ  یهدنامزاس  تردق  شیازفا  يارب  ار  اهنآ  ام  هک 
دنهاوخیم هربخ  هبرجت و  اب  ناربراک  دزادرپیم . تاـعالطا  یباـیزاب  ياـههاگیاپ  نیا  یگژیو  هراـبرد  ثحب  هب  هلاـقم  نیا  هدـنامیقاب  شخب 

سرتسد رد  ار  تاعالطا  نیا  دیاب  یتاعالطا  ياههاگیاپ  دوریم . راکهب  هنوگچ  اههاگیاپ  نیا  دروم  رد  ریز  ياهیگژیو  زا  کی  ره  دـننادب 
دنهد . رارق  دنمهقالع  ناربراک 
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ورملق هنماد و 
ياـههاگیاپ اـی  هاـگیاپ  شنیزگ  رثؤم ، شواـک  ره  رد  لوا  ماـگ  دـنراد . رارق  سرتسد  رد  شواـک  يارب  تاـعالطا  یباـیزاب  هاـگیاپ  نارازه 

. دنک کمک  ییادتبا  شنیزگ  دنیارف  نیا  هب   دناوتیم  هاگیاپ  ورملق  هنماد و  زجوم  حیرص و  فیصوت  تسا . بسانم  یتاعالطا 
عباـنم تایـصوصخ  هب  ورملق ، دـنریگیم . رارق  یتاـعالطا  هاـگیاپ  کـی  شـشوپتحت  هک  دوشیم  طوبرم  يدانـسا  ياـهیگژیو  هب  هنماد ،

(. 26-7 : 6  ) دنراد قلعت  اجنآ  هب  دانسا  نیا  هک  یششوپ  تحت  ییایفارغج  هدودحم  هلمج  زا  دراد ؛ هراشا  دانسا  نیا  هرابرد  تاعالطا 
یعوضوم . هنماد 

اـهیگژیو و هچ  اـب  یعوـضوم ، ياـههلوقم  هچ  دـنکیم  صخـشم  هدننکهدافتـسا ، يارب  یعوـضوم  هـنماد  هراـبرد  تـسرد  فـیرعت  هـئارا 
نایب يارب  تسا . بسانم  ییاهشواک  تالاؤس و  هچ  يارب  رظن  دروم  هاگیاپ  هک  دـنکیم  صخـشم  آحیولت  دـناهدش و  هیاـمن  ییاـهدربراک 
ربراک هب  دـناوتیمن  يداشگولگ  فیـصوت  نینچ  تسین . یفاک  یکـشزپ  ریظن  یلک  یعوضوم  ياههزوح  ماـن  رکذ  اـهنت  یعوضوم ، هنماد 

، یکـشزپ هزوح  نانکراک  عاونا  اهوراد ، ای  اهنامرد  هرابرد  يو  تالاؤس  يوگخـساپ  دناوتیم  یتاعالطا  هاگیاپ  ایآ  هک  دهد  خساپ  هوقلاب 
زا یتـسرهف  لـماش  یعوضوم ، هنماد  قـیقد  ناـیب  ریخ . اـی  دـشاب  یتشادـهب  همیب  داـصتقا  اـی  یکـشزپ و  تاسـسؤم  عاوـنا  صاـخ ، ناکـشزپ 

نییعت يارب  ار  نازاـسهیامن  اـمنهار ، ناوـنعهب  دـناوتیم  تـسرهف  نـیمه  تـسا . هیاـمن  ياـهدربراک  و  اـهیگژیو ، یعوـضوم ، ياـههلوقم 
هک دـماجنایب  يزاسهیامن  جـیورت  غیلبت و  هب  دـنناوتیم  نینچمه  ییاهتسرهف  نینچ  دـنک . کمک  ناربراک ، يارب  مهم  هوقلاب  تاـعوضوم 

لباقم هطقن  ار  يزاسهیامن  هنوگنیا  لگروس  دشاب . زین  ناربراک  صاخ  قیالع  يوگخساپ  دشوکیم  دنس  ياوتحم  هب  فرص  هجوت  ياجهب 
رد دنـس  کی  زا  یلاـثم  يو  دـیوگیم . روحم  اـضاقت ـ  يزاـسهیامن  نآ  هب  درامـشیم و  روحم  تیوه ـ  اـی    a> روحم دنـس ـ  يزاسهیامن 
زا ناوتیم  روحم  اضاقت -  يزاسهیامن  رد  دـنکیم . هئارا  دـناهتفای " هار  هاگـشناد  هب  هک  رگراـک  ياـههداوناخ  نادـنزرف  دـصرد   " عوضوم

تروصهب عوضوم  نیا  رگا  یتـح  درک ، هدافتـسا  دنـس  نیا  عوـضوم  فـصو  يارب  زین  یلـسن " نیب  یعاـمتجا  تکرح   " ریظن یتاحالطـصا 
(. 37  ) دشاب هتفرگن  رارق  ثحب  دروم  نآ  رد  میقتسم 

ءایـشا و  تاعونـصم ، اهداهن ، اههورگ ،) ای  دارفا   ) صاخـشا لثم  ینیع  ياههدـیدپ  زا : دـنترابع  یعوضوم  هنماد  ياـههلوقم  زا  ییاـههنومن 
یناتـساد و ياهتیـصخش  لثم  یلایخ ، ياههدـیدپ  اههیـضرف ؛ اههیرظن ، اههتـشر ، يداقتعا ، ياـهماظن  لـثم  یعازتنا ، ياههدـیدپ  یعیبط ؛
؛ طیارش عیاقو و  یتخانششور ؛ ياهتفایهر  اهدنیارف ؛ لامعا ؛ هدنزاس ؛ رـصانع  ای  ماخ  داوم  اههصیـصخ ؛ اهیگژیو و  ياهناسفا ؛ ناروناج 

ياههزوح دروم  رد  یعوضوم  هنماد  تسرهف  اهنتم . ای  اـههداد  عاونا  اـهبلاق و  و  یخیراـت ؛ ياـههرود  اـهنامز و  اـهطیحم ؛ اـی  اـهناکم 
: زا دنترابع  هک  دناجنگ  هیامن  رد  ار  ییاهیگژیو  یعوضوم و  ياههلوقم  دیاب  تایبدا  دروم  رد  لاثم  روطهب  دـشاب ، صخا  دـیاب  رتدودـحم 
، یشیامن ياههناسر  یبدا ، ياههنوگ  اهناکم ، اهنابز ، اهتضهن ، یناسنا ، ياههورگ  یبدا ، راثآ  نادقتنم ،) ناگدنسیون و  هلمج  زا   ) دارفا

(. 30  ) اهرازبا و  اههیرظن ، یتخانششور ، ياهتفایهر  اهدنیارف ، تاریثأت ، عبانم ، نیماضم ، يراتخاس ، یکبس و  ياهیگژیو 
، يدنـس هنماد  دزادرپیم ؛ دـنوش  هیاـمن  دـیاب  هک  يدانـسا  ياـهدربراک  و  هوجو ، تاـعوضوم ، فیرعت  هب  یعوـضوم  هصرع  هک  یلاـح  رد 
. دوب دنهاوخ  توافتم  هناسر  عون  هب  هتـسب  اهیگژیو  نیا  دناهدش . هتفریذپ  یتاعالطا  هاگیاپ  رد  هک  دـنکیم  نییعت  ار  يدانـسا  ياهیگژیو 

ماظن نابطاخم ، ای  حطـس  اهدـنیایپ ،) عاونا  تشاگنکت و   ) راشتنا هرود  عون ، عطق ، لماش  اـهیگژیو  نیا  يذـغاک ، یپاـچ  دانـسا  دروم  رد 
. دوشیم هعومجم ، هب  ندش  هفاضا  خیرات  ای  رشن  خیرات  رشن ، لحم  ینتم ، ياهماظن  ریاس  ای  ینابز 

تالاقم هاگیاپ  دروم  رد  درک . فیصوت  هدش  هیامن  دانسا  یماسا  تروص  هیهت  اب  یتحار  هب  ار  یتاعالطا  هاگیاپ  کی  يدنـس  هنماد  ناوتیم 
، دنریگیم ياج  هلوقم  نیا  رد  زین  بتک  ياهتنا  ياههیامن  داد . ماجنا  هدش  هیامن  تایرـشن  زا  یتسرهف  هیهت  اب  ناوتیم  ار  راک  نیا  تایرـشن 

تسا . دوهشم  اهنآ  يدنس  هنماد  هک  ارچ 
نیا دوشیم . هژیو  فادـها  اـی  صاـخ  ناـعجارم  يارب  نآ  ندوـب  بساـنم  اـی  هاـگیاپ  تیفیک  ریظن  يروـما  لـماش  يدنـس  ياـهرایعم  رگید 
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. درمشرب تسا ، نکمم  هک  اجنآ  ات  دیاب  ار  تاظحالم 
ورملق .

نیتسخن دوشیم . يروآدرگ  نآ  رد  یتاـعالطا  هاـگیاپ  رد  هدـش  هیاـمن  ِدانـسا  هب  طوبرم  ياـههداد  هک  دراد  ياهدودـحم  هب  هراـشا  ورملق ،
هک مود  فیدر  عبانم  فالخرب  تسا ؟ هدـمآ  درگ  لوا  فیدر  عبانم  زا  یتاـعالطا  هاـگیاپ  ياـههداد  اـیآ  هک  تسا  نآ  دروم  نیا  رد  لاؤس 

نارـشان ياهیهگآ  ای  ياهناخباتک  ياهتسرهف  اههمانهدـیکچ ، اـههمانهیامن و  ریظن  يرگید  عباـنم  زا  اـهنآ  رد  دانـسا  هب  طوبرم  ياـههداد 
هجو نیمود  دنوشیم . هیامن  فیصوت و  میقتسم  لیلحت  هیزجت و  یسررب و  هیاپ  رب  اههداد ، نیا  رگید ، ياههاگیاپ  رد  دنوشیم ، يروآدرگ 

يروآدرگ نآ  زا  ینیعم  یعوـضوم  يدنـس و  هـنماد  هدودـحم  رد  دانـسا  هـک  تـسا  هاـگیاپ  شــشوپ  تـحت  ییاـیفارغج  هدودـحم  ورملق ،
هک تسا  یهاگیاپ  اب  توافتم  رایسب  دوشیم ، دودحم  صاخ  هعومجم  کی  رد  دوجوم  دانـسا  هب  اهنت  هک  یتاعالطا  هاگیاپ  کی  دنوشیم .

دراد . ششوپ  تحت  ار  ناهج  رسارس  رد  عماج  ياهشهوژپ  رد  دوجوم  دانسا 
هعومجم دنچ  هب  كرتشم  ناگتـسرهف  دروم  رد  ای  دـحاو  هعومجم  کی  هب  نآ  ورملق  هک  تسا  یتاعالطا  هاگیاپ  یعون  آصخـشم  تسرهف ،

. دوشیم دودحم 
هک ارچ  تسا  تسردان  روصت  نیا  اما  دنکیمن ، قدص  اهتسرهف  دروم  رد  يدنس  یعوضوم و  هنماد  هلئـسم  هک  دسرب  رظن  هب  تسا  نکمم 

لثم دانسا  زا  یفلتخم  ياههورگ  عقاوم ، رتشیب  دهد . رارق  ششوپ  تحت  ار  هعومجم  کی  دانسا  یمامت  هک  تفای  یتسرهف  ناوتیم  تردنهب 
هوالع دـنوشیم . فذـح  اهتسرهف  زا  کچوک  ياههوزج  و  اهتکرـش ) اهنامزاس و   ) اـهناگلانت هنـالاس  ياـهشرازگ  اـی  یتلود  دانـسا 

تحارـص اب  ار  یعوضوم  يزاسهیامن  ورملق  ردقچ  ره  ورنیا ، زا  دـننکیمن . هیامن  ار  یعوضوم  ای  یگژیو  ره  آترورـض  اهتسرهف  نیارب ،
ریخ . ای  تسه  نانآ  يوجوتسج  بسانم  تسرهف ، ایآ  هک  دنهد  صیخشت  دنناوتیم  رتتحار  ناربراک  مینک ، صخشم  يرتشیب 

یتاعالطا . هاگیاپ  هناسر 
و اهنادهگرب ، لثم  يذغاک  پاچ  زا : دـنترابع  یلـصا  ياههناسر  دـنکیم . نکمم  ای  زاجم  ار  يرایـسب  ياههنیزگ  یتاعالطا  هاگیاپ  هناسر 
و ییوئدیو ، یلاتیجید ، يرون ، ياهياهناسردنچ  دشر  هب  ور  هعومجم  هدرـشف و  ياهحول  هتـسویپ ، یتاعالطا  ياههاگیاپ  لثم  یکینورتکلا 

دح ات  یکینورتکلا  ياههناسر  هزورما  اما  دـندوب ، تاـعالطا  یباـیزاب  ياـههاگیاپ  مهم  ياـههناسر  زا  هتـشذگ  رد  اـهملیفزیر  اـهنآ . ریاـظن 
. دناهدش اهنآ  نیشناج  يدایز 

یکینورتکلا . یتاعالطا  ياههاگیاپ 
رد دنزاسیم . مهارف  هیامن  ياهلخدـم  ندـید  نودـب  ار  یتاعالطا  هاگیاپ  ياهدروکر  یکینورتکلا  شواک  ناکما  یکینورتکلا  ياههناسر 

ياههژاو یخرب  ای  همه  يواح  هک  دانـسا ، ياهدروکر  زا  هتـسد  نآ  آدـعب  ات  درک ، دراو  شواک  همانرب  رد  ار  اههژاو  ناوتیم  اـههناسر  نیا 
یشیامنریغ ياههیامن  دنوشیم ، شواک  یکینورتکلا  تروصهب  هدهاشم ، ياجهب  هک  ییاههیامن  دنوش . تسرهف  یبایزاب و  دنتـسه ، شواک 

. داد شیامن  قّروت  هدهاشم و  يارب  ار  اههیامن  ناوتیم  مه  یکینورتکلا  ياههناسر  رد  هتبلا  (. 4  ) دنوشیم هدیمان   
یتاعالطا ياـههاگیاپ  دروم  رد  هژیوهب   ) رتعیرـس يزاسدـمآزور  تیلباـق  زا : دـنترابع  یکینورتکلا  یتاـعالطا  ياـههاگیاپ  یلـصا  ياـیازم 

يریذـپفاطعنا و  اـههنیزگ ، هجوت  لـباق  شیازفا  نآ ، دـیلوت  شیازفا  هب  ور  هنیزه  یکیزیف و  ظاـحل  هب  نآ  ِمیظع  مجح  شهاـک  هتـسویپ ،)
هدش داجیا  لبق  زا  ياههسانش  دناوتیم  اهنت  صخش  تسا و  تباث  هیامن  ياهلخدم  یپاچ ، یتاعالطا  ياههاگیاپ  رد  هک  یلاح  رد  شواک .

ناکما یکینورتکلا  شواک  نونف  زا  يریگهرهب  اب  یکینورتکلا  ياههیامن  رد  دـنک ، شواـک  دـناهدش ، پاـچ  هک  یمظن  بوچراـچ و  رد  ار 
رگید يوجوتسج  ياهدحاو  ورنیا ، زا  دراد . دوجو  توافتم  ياهشیارآ  اب  هملک  دنچ  ای  فورح  زا  هتشر  ره  ای  هژاو ، ره  يوجوتسج 

اب ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دنتـسه  تاملک  زا  ییاهشخب  ای  درفنم  تاملک  هکلب  دنتـسین ، هدش  بترم  هدـش و  داجیا  شیپ  زا  لماک ، ياههسانش 
هداد ياج  وجوتسج  لباق  هیامن  کی  رد  هک  ار  ییاههسانـش  ای  اـههژاو  اـهنت  هکنیا  ياـجهب  نیارب ، هوـالع  درک . بیکرت  مه  اـب  یبیترت  ره 
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میهد . رارق  شواک  دروم  ار  نوتم  لک  هاگ  اهدروکر و  لک  میناوتیم  مینک ، شواک  دناهدش 
یپاچ . یتاعالطا  ياههاگیاپ 

یـسراو قیرط  زا  اهنت  هک  ارچ  دنوش ، هداد  شیامن  دـیاب  اههیامن  دـنوشیم ، هئارا  یپاچ  ياههناسر  تروصهب  هک  یتاعالطا  ياههاگیاپ  رد 
. دبای تسد  هیامن  هب  دناوتیم  ربراک  هک  تسا  هیامن  ياههسانش  بیترت  يرصب 

میجح گرزب و  هزادـنا  زا  شیب  هک  ضرف  نیا  اب   ) ییاـجهباج لـمح و  تیلباـق  زا : دـنترابع  یپاـچ  یتاـعالطا  ياـههاگیاپ  یلـصا  ياـیازم 
ياهحرط ناکما  و  پاچ ، رد  رتشیب  حوضو  يرصب و  کیکفت  تیلباق  یکینورتکلا ، هطساو  زا  هدافتـسا  نودب  وجوتسج  تیلباق  دنـشابن ،)

رتناسآ ناربراـک  يارب  نآ  هب  ندرک  هاـگن  قیرط  زا  یپاـچ  ياـههیامن  شیارآ  راـتخاس و  كرد  هوـالعهب ، اهلخدـم . شیارآ  يارب  رتشیب 
ياهمتیروگلا قیرط  زا  تیؤر و  نودـب  هک  ییاـهنآ  هژیوهب  یکینورتکلا ، ياـههیامن  ياوتحم  راـتخاس و  كرد  بلغا  هک  یلاـح  رد  تسا ،

هنماد دنیآیمرد ، شیامن  ضرعم  هب  یکینورتکلا  ياههناسر  رد  اههیامن  هک  مه  ینامز  یتح  تسا . لکـشم  دنوشیم ، شواک  یکینورتکلا 
. تسا عیسو  هدش ، یحارط  بوخ  یپاچ  یتاعالطا  ياههاگیاپ  رد  شیامن  هنماد  هزادنا  هب  تردنهب  شیامن 

رب يداـصتقا ، هفرـص  ظاـحل  زا  هژیوهب  فلتخم ، تاـهج  زا  نآ  ياـیازم  دوشیم و  رتهنارهاـم  زور  ره  یکینورتکلا  ياـههناسر  رد  شیاـمن 
دوجو هشیمه  زین  هدـش  یحارط  بوخ  یپاچ  یتاعالطا  ياههاگیاپ  هب  زاین  الامتحا  همه ، نیا  اب  تسا . رتشیب  یپاـچ  ياـههناسر  ياـهتیزم 

. تشاد دهاوخ 
يدنس . ياهدحاو 

یکی هیـضق  نیا  دنکیم . نییعت  ار  یبایزاب  دحاو  مجح  دوشیم ، یهدنامزاس  اههداد  هاگیاپ  کی  رد  یبایزاب  يارب  هک  يدنـس  دحاو  مجح 
هب  ) هاـگ هک  تسا  یتازیاـمت  زاـسهنیمز  یلـصا و  ریغتم  يدنـس ، دـحاو  مجح  تسا . یناـسرعالطا  يرادـباتک و  رد  یّلِع  نیناوق  دودـعم  زا 

نیا هیـضق  دـنوشیم . لئاق  یتخانـشباتک "  " یبایزاب ياهماظن  ای  دنـس "  " یبایزاب ياهماظن  تاعالطا "و   " یبایزاب ياهماظن  ناـیم  هابتـشا )
ای دنـس  یبایزاب  ياهماظن  رد  هچنآ  تسا و  تالاؤس  هب  میقتـسم  خـساپ  دوشیم ، یبایزاب  تاعالطا  یباـیزاب  ياـهماظن  رد  هچنآ  هک  تسین 

هزادنا رد  یقیقح  توافت  هکلب  تسا ؛ دانـسا  هب  هتفرگ  تروص  ياهدانتـسا  ای  لماک  دانـسا  دوشیم  یبایزاب  یتخانـشباتک  یبایزاب  ياهماظن 
ای دانـسا  دوشیم ، یباـیزاب  هک  هچنآ  دراوـم  همه  رد  دـنوشیم . یباـیزاب  و  یهدـنامزاس ، فیـصوت ، لـیلحت ، هک  تسا  يدنـس  ياهدـحاو 

ینعی دراد ، مان  دنس  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسرد  نیا  دوش و  هئارا  هناسر  کی  رد  دیاب  هشیمه  مایپ  هک  ارچ  دنتسه ، دانـسا  زا  ییاهشخب 
دوشیم . حیرشت  نیشناج "  " ثحبم لیذ  عجرم  نتم و  مامت  یتاعالطا  ياههاگیاپ  نایم  زیامت  هجو  (. 4  ) هناسر رد  هدش  تبث  مایپ 

، اهدنیایپ اهتشاگنکت ، لماک  نتم  لثم  گرزب  رایسب  ات  اههرازگ ، کت  لثم  کچوک  رایـسب  هزادنا  زا  دناوتیم  يدنـس  ياهدحاو  مجح 
یهدـنامزاس و  فیـصوت ، لـیلحت ، هیزجت و  هـچنآ  دـشاب . ریغتم  اـههناخباتک  گرزب و  ياـههعومجم  یتـح  اـی  تایرـشن  لـماک  ياـههرود 

. دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ای  هدش  یبایزاب  هک  تسا  يدنس  دحاو  دوشیم ،
مامت یـسیونهدیکچ ، يزاسهیامن و  ياهسیورـس  رد  و  دانـسا ؛ ماـمت  ياهناـخباتک ، ياـهتسرهف  رد  ار  يدنـس  ياهدـحاو  یتنـس ، روطهب 

يزاـسهیامن و تامدـخ  زا  يرایــسب  یــصصخت و  ياـههناخباتک  یخرب  دـنهدیم . لیکــشت  تایرــشن  تـالاقم  ماـمت  اـی  اـهتشاگنکت 
و فیصوت ، لیلحت ، هیزجت و  ار  اهسنارفنک ــ  تارکاذم  هصالخ  ای  تالاقم  هعومجم  دروم  رد  هژیوهب  باتک ــ  ياهلصف  یسیونهدیکچ ،

نایم یطابترا  چیه  آترورـض  اما  دراد . تقباطم  یتاعالطا  هاگیاپ  يدنـس  هنماد  اب  يدنـس  دحاو  دراوم ، هنوگنیا  رد  دننکیم . یهدنامزاس 
یبایزاب و  یهدنامزاس ، لیلحت ، هیزجت و  روظنمهب  هک  يدنس  دحاو  دناهدش و  فیرعت  يدنس  هزوح  رد  لومـش  روظنمهب  هک  يدانـسا  عاونا 

لیلحت هیزجت و  دنب  هب  دنب  ای  هحفـص  هب  هحفـص  تروصهب  ناوتیم  ار  تایرـشن  تالاقم  لاثم ، روطهب  درادن . دوجو  تسا ، هدـش  صخـشم 
درک . تیاده  صاخ  فارگاراپ  ای  هحفص  کی  هب  ار  رگشواک  ناوتیم  تلاح  نیا  رد  درک و 

نآ ناهاوخ  سک  چـیه  نوچ  دوشیم ؛ جـیار  نتم  مامت  یتاعالطا  ياههاگیاپ  رد  رورم  هب  لیلحت ، يارب  رتکچوک  ياهدـحاو  زا  هدافتـسا 
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ياهشواک دوش . هداد  عاجرا  نتم  زا  گرزب  شخب  کی  هب  یتح  ای  لماک  نتم  هب  سپس  دنک و  شواک  ار  دنـس  کی  لماک  نتم  هک  تسین 
رد هک  تسا  يزیچ  نامه  آقیقد  نیا  تسا و  شواک  اب  شخب  نیرتطبترم  هک  دننک  تیاده  یـشخب  هب  آمیقتـسم  ار  صخـش  دـیاب  نتم  مامت 
ای هلمج  لماش  يراتـشون  نوتم  دروم  رد  تسا و  نتم  زا  دـحاو  ره  يدنـس ، دـحاو  دـهدیم . يور  نتم  ماـمت  ِیباـیزاب  ِدـمآراک  ياـهماظن 

. دوشیم فارگاراپ 
زا هدافتـسا  اب  اههیامن  نیا  هک  يروط  دـنریگیم ، رظن  رد  يدنـس  دـحاو  ای  لیلحت  دـحاو  ار  هحفـص  یتنـس  روطهب  باتک  ياهتنا  ياههیامن 
اب طبترم  ياهرازبا  اههیامن و  يارب  اکیرما  یلم  درادناتسا  يداهنشیپ  يامنهار  رد  دنهدیم . عاجرا  هحفـص  هب  ار  رگـشواک  هحفـص ، هرامش 

رتهب ییاههیامن  نینچ  هک  تسا  هدـمآ  هدـش ، نیودـت  اکیرما  وسین  )  ) یلم یتاعالطا  ياهدرادناتـسا  نامزاس  طسوت  هک  تاعالطا  یباـیزاب 
ود ره  هب  يرتـشیب  ياـهباتک  زور  ره  هکنیا  هـب  هجوـت  اـب  (. 4  ) دـننک هدافتـسا  فارگاراپ  ریظن  نتم  یلـصا  اـی  یعیبط  ياهدـحاو  زا  تسا 

، تسین نتم  زا  يرصنع  هحفـص ، اهباتک ، رثکا  رد  تسا . ياهژیو  تیمها  زئاح  هلئـسم  نیا  دنوشیم ، رـشتنم  یکینورتکلا  یپاچ و  تروص 
لقتنم تاحفـص  یکینورتکلا ، هناسر  هب  یپاچ  باتک  نتم  لاقتنا  اب  تسا . هدـش  هئارا  نآ  رد  نتم  هک  تسا  هناـسر  زا  يرـصنع  آفرـص  هکلب 

مینک . لیمحت  یکینورتکلا  هناسر  هب  ار  تاحفص  هرامش  یعنصت  تروصهب  هکنیا  رگم  دنوشیمن ،
. لیلحت يانبم 

نییعت دیاب  زین  دحاو  نآ  نورد  لیلحت  يانبم  دشاب ، هدش  تیبثت  نییعت و  شناد  یهدنامزاس  صاخ  ماظن  کی  يارب  يدنس  دحاو  هک  ینامز 
دریگیم و رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  یهدنامزاس  ماظن  رد  ندناجنگ  روظنمهب  هک  تسا  يدنس  دحاو  کی  زا  ياهراپ  لیلحت ، يانبم  دوش .
ای هدـیکچ ؛ کی  ای  دنـس  کی  ناونع  لثم  دـشاب . رـصتخم  ـالماک  دـناوتیم  لـیلحت  ياـنبم  تفرگ . دـهاوخ  تروص  نآ  ياـنبمرب  یباـیزاب 

دریگ . ربرد  لماک  روطهب  ار  دنس  همه  دناوتیم 
نآ زا  ای  بستنم  دنـس  کی  هب  هژاو  یمک  دادـعت  اهنت  دـشاب  رارق  رگا  دـشاب . بسانتم  يزاسهیامن  تیعماـج  اـب  دـیاب  لـیلحت  ياـنبم  هزادـنا 

ناونع هکنیا  دنچ  ره  دنک . تیافک  دصاقم  زا  يرایـسب  يارب  دناوتیم  هدـیکچ ، ای  ناونع و /  ریظن  کچوک ، ِلیلحت  يانبم  دوش ، جارختـسا 
، اوتحم قیقد  هدـیکچ  هزادـنا  هچ  ات  یناونع  نینچ  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  دـشاب ، یبسانم  لـیلحت  ياـنبم  دـناوتیم  دـح  هچ  اـت  ییاـهنت  هب 
ار نیوانع  هنوگنیا  تسا . یگژیو  نیا  دقاف  ناونع ، هک  میـسانشیم  ار  يدایز  دراوم  ام  همه  دشاب . نتم  یلامتحا  ياهدربراک  و  اهیگژیو ،

. تخاس ینغ  یحیضوت  ترابع  کی  ندوزفا  اب  ناوتیم 
ای و  هجیتن ، همدـقم ، هدـیکچ ، ناونع و  رب  هوالع  تایرـشن ، تالاقم  دروم  رد  دراد . زاین  يرتگرزب  ِلیلحت  ياـنبم  هب  رتعماـج  يزاـسهیامن 

دهد . لیکشت  ار  انبم  دناوتیم  هلاقم  لک  یتح 
فیـصوت يارب  هصالخ  تروصهب  اهتسرهف  نیا  تسا . رادروخرب  يرتمک  تیعماـج  زا  ياهناـخباتک  ياـهتسرهف  یعوضوم  يزاـسهیامن 

ای هعلاـطم  هب  يزاـسهیامن ، زا  حطـس  نیا  يارب  هک  درادـن  یترورـض  دراوم ، بلغا  رد  دـنوشیم . هیهت  باـتک  کـی  ياـهیگژیو  اـی  اوتحم 
. دنکیم تیافک  یتامدقم  ياهفارگاراپ  تاجردنم و  تسرهف  دراوم  رتشیب  رد  میزادرپب و  باتک  همه  یسررب 

تیعماج .
. دنیوگیم يزاسهیامن  تیعماج  نآ ، یبایزاب  روظنمهب  نتم  مایپ و  کی  ياهیگژیو  ای  فده ، انعم ، اوتحم ، فیصوت  رد  یلیصفت  حطـس  هب 

دوشیم . بستنم  نآ  هب  ای  هدش  جارختسا  نتم  کی  زا  هک  تسا  ییاههژاو  دادعت  تیعماج ، یّمک ، نایب  هب 
یکرادم هجیتن ، رد  دشاب . هدش  نییعت  دیاب  لبق  زا  هک  تسالاب  رایسب  تیمها  هناتسآ  رب  ینتبم  نییاپ ، تیعماج  اب  یشنیزگ  رایسب  يزاسهیامن 

. دنتسه طبترم  رایسب  هیامن  ياههژاو  زا  یکی  زا  هدافتسا  اب  وجوتسج  کی  اب  الامتحا  دنوشیم ، یبایزاب  يزاسهیامن  عون  نیا  ساسا  رب  هک 
، يرظن ظاـحل  زا  لقادـح  نیارباـنب ، دــنوشیم . هیاـمن  هتــسجرب  ياـهیگژیو  يروـحم و  تاـعوضوم  اـهنت  يزاـسهیامن  نـیا  رد  هـک  ارچ 

يوس زا  تسا . زیچان  رایـسب  نآ  رد  طوبرمان  یبایزاب  هک  دوش  رجنم  قیقد  رایـسب  شواک  جـیاتن  هب  دـناوتیم  نییاپ  تیعماج  اب  يزاـسهیامن 
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عوضوم نآ  اـب  هطبار  رد  زیچ  همه  يوجوتسج  رد  هک  یـسک  يارب  تسا  نکمم  هک   ) بوـلطم یعوـضوم  اـب  كرادـم  زا  يرایـسب  رگید 
نتفر تـسد  زا  رما  نـیا  هجیتــن  دــش . دــهاوخن  یباــیزاب  دــشاب ) هدرک  دروـخرب  یعرف  یعوــضوم  تروــصهب  دــشاب و  طــبترم  تـسا ،

. تسا بولطم  یناوخارف 
تروصهب الاب  تیعماج  اب  يزاسهیامن  دـنکیم . اضتقا  هژاو  کـی  صاـصتخا  رد  ار  يرتمک  تیمها  هناتـسآ  ـالاب ، تیعماـج  اـب  يزاـسهیامن 
یناوخارف اـما  دوشیم . یباـیزاب  هدـش ، ثحب  نآ  رد  صاـخ  یعوضوم  هک  یکرادـم  رتشیب  اریز  دوشیم . رتـشیب  یناوخارف  هب  رجنم  هوقلاـب 

راتـساوخ اهنت  هک  یناربراـک  دـنوشیم . یباـیزاب  زین  دـناهداد  رارق  ثحب  دروم  ياهیـشاح  تروصهب  ار  رظن  دروم  عوضوم  هک  مه  يدانـسا 
عوضوم هب  ياهیشاح  تروصهب  هک  ار  يدانسا  تسا  نکمم  دنوشیم ، طوبرم  رظن  دروم  عوضوم  هب  میقتسم  تروصهب  هک  دنتسه  يدانـسا 

. دیایب نییاپ  شواک  تقد  تسا  نکمم  ورنیا ، زا  دننادب . طبریب  دناهتخادرپ ،
، تقد اما  الاب ؛ راکدوخ ، ياههیامن  زا  یبایزاب  رد  یناوخارف  ورنیا ، زا  دراد ، شیارگ  تیعماج  يالاب  رایسب  حطس  هب  راکدوخ ، يزاسهیامن 

نییعت قیرط  زا  يزاسهیامن  تیعماج  ندروآ  نییاپ  ياههویـش  دربشیپ  راکدوخ ، يزاسهیامن  رد  یلـصا  ياهشلاچ  زا  یکی  تسا . رتنییاـپ 
. تسا يزاسهیامن  ندرک  رتیشنیزگ  روظنمهب  اهنآ  نوتم  اهمایپ و  هتسجرب  ياهیگژیو  ای  يروحم  تاعوضوم 

ار اهدربراک  و  اهیگژیو ، تاعوضوم ، يارب  الاب  تیمها  هناتسآ  دراد و  لماک  ندوب  یـشنیزگ  هب  شیارگ  ناسنا ، طسوت  ینهذ  يزاسهیامن 
مه اب  ار  يزاسهیامن  عون  ود  نیا  یتاعالطا ، ياههاگیاپ  زا  يرایـسب  لـیلد  نیمههب  تسا . نییاـپ  نآ  تیعماـج  هجیتن ، رد  دریگیم ، رظن  رد 

عاوـنا يارب  و  ناـسنا ؛ طـسوت  يزاـسهیامن  هـب  ـالاب ، تـقد  اـب  ياـهشواک  زا  یــصاخ  عاوـنا  يارب  یبـیکرت  تروـصهب  دـننکیم ، بـیکرت 
. دننکیم هیکت  نتم  مامت  بلغا  راکدوخ و  يزاسهیامن  هب  الاب ، یناوخارف  اب  شواک  زا  یصوصخهب 

و صاخ ، ماع ، طباور  نداد  ناشن  يارب  اههژاو  نداد  دنویپ  و  وحن ، عون  ناگژاو ، ییارگصخا  دریگیمن . تروص  ءالخ  رد  تیعماج  ریثأت 
يزاسهیامن هصخـشم  هک  صخا  رایـسب  ناـگژاو  لاـثم  ناونعهب  دـهد . شیازفا  اـی  شهاـک  ار  تیعماـج  هوقلاـب  رثا  دـناوتیم  طـباور  رگید 

رد الاب  تیعماج  اب  يزاسهیامن  هب  یمومع  شیارگ  اب  هک  دوش  رجنم  قیقد  رایسب  شواک  جیاتن  هب  دناوتیم  دراوم  یخرب  رد  تسا ، راکدوخ 
. تسا داضت 

يزاسهیامن . شور 
یلـصا درکیور  ود  نیا  زا  یبیکرت  ای  و  نیـشام ، طـسوت  یمتیروگلا  لـیلحت  ناـسنا ، طـسوت  ینهذ  لـیلحت  لـماش  يزاـسهیامن ، ياـهشور 

مهم ياهیگژیو  زا  یکی  يزاسهیامن  شور  هک  دوشیم  رکذ  دیکأت  باب  زا  رگید  راب  اجنیا  رد  دـنتفرگ ؛ رارق  ثحب  دروم  البق  هک  دوشیم 
دهدیم . لیکشت  ار  تاعالطا  یبایزاب  ياههاگیاپ  شناد و  یهدنامزاس  ياهماظن 

يارب یعرف  ياههسانـش  اههسانـش و  بلاق  رد  اـههژاو  بیکرت  شور  ینعی  دراد ، هراـشا  شواـک  يزاـسهیامن و  ناـبز  روتـسدهب  وحن  وحن . 
شواـک هدـیچیپ  بکرم و  ياـههرازگ  قلخ  يارب  اـی  و  یکینورتـکلا ؛ ياـههناسر  رد  یـشیامن  ياـههیامن  یپاـچ و  ياـههیامن  ياهلخدـم 

هلمج زا  دریگیم ، ربرد  شواک  رد  اههژاو  حالـصا  يارب  ار  ینونف  نینچمه  وحن ، یـشیامنریغ . ياههیامن  رد  یکینورتکلا  شواک  روظنمهب 
و دــنریگ ، رارق  لـحم  کـی  رد  ناـسکی  هـشیر  اـب  تاـغل  هـک  يروـطهب  اهدــنوشیپ ، هاـگ  اهدــنوسپ و  نتــشادرب  يارب  تاـغل  یباــیهشیر 

لمع هناـشن  ار  لاؤـس )؟(  تمـالع  رگا  هـکنآ  ریظن  تاـملک ، هناـیم  زا  هاـگ  و  اـهتنا ، ادـتبا ، زا  یـصاخ  فورح  فذـح  يارب  يزاـسهاتوک 
، اـههیامن لـثم  تسا  هیاـمن "  " اـهنآ لوا  فرح  جـنپ  هک  یتاـملک  ماـمت  نتفاـی  يارب  ناوـتیم  هیاـمن "؟  " بـیکرت زا  مینادـب ، يزاـسهاتوک 

کی ریظن  صاخ ، ياهنتم  هراپ  رد  هک  ییاههژاو  ندرک  صخشم  يارب  يوحن ، نونف  زا  درک . هدافتـسا  نآ  دننام  و  يزاسهیامن ، زاسهیامن ،
هدافتـسا ناوتیم  زین  دشاب  تغل  یـصاخ  دادعت  زا  شیب  دیابن  اهنآ  هلـصاف  هکنیا  ای  دـنوش  رهاظ  رگیدـکی  هارمه  دـیاب  فارگاراپ ، ای  هلمج 

. درک
. دوبیم لکـشم  رایـسب  دوبن ، نکممان  رگا  شواک  دندرکیمن ، مهارف  ار  اههژاو  حالـصا  بیکرت و  رازبا  شناد  یهدـنامزاس  ياهماظن  رگا 
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ار اههشقن  هب  طوبرم  ياهلخدـم  همه  ادـتبا  تسا  روبجم  دـشاب ، دـنمهقالع  اکیرما  يرهـش  ياهگنج  هب  طوبرم  ياههشقن  هب  یـسک  رگا 
، هدنامیقاب ياهلخدم  نایم  رد  ماجنارـس  و  ددرگب ، يرهـش  ياهگنج  هب  طوبرم  ياهلخدـم  لابندهب  اهنآ  نایم  رد  سپـس  دـنک ، یبایزاب 
رد رگا  اما  تسا . رـسیم  یکینورتکلا  ياهماظن  رد  اسرفتقاط  رایـسب  دـنیارف  نیا  ماـجنا  دـنک . ادـج  دنتـسه  اـکیرما  اـب  طـبترم  هک  ار  اـهنآ 

دیاب صخش  دشاب ، نینچ  رگا  دوب . دهاوخ  دب  رایسب  عضو  دشاب ، هتـشادن  دوجو  اههسانـش  بلاق  رد  اههژاو  بیکرت  ناکما  یپاچ  ياههیامن 
يرهـش ياهگنج  اکیرما و  هب  یتاعاجرا  لابندهب  اهنآ  همه  نایم  رد  يرـصب  تروصهب  سپـس  دبایب ، ار  هشقن  هب  طوبرم  ياهلخدـم  همه 

. ددرگب نآ 
ود دننکیم . مهارف  تاحالطـصا  رییغت  بیکرت و  يارب  ییاههویـش  تیمها ، زا  هجرد  ره  اب  شناد  یهدنامزاس  ياهماظن  همه  هناتخبـشوخ ،

رایـسب یـشیامن  ياههیامن  يارب  اهتفایهر  نیا  دادـعت  دراد . دوجو  یـشیامنریغ  ياههیامن  رد  یکینورتکلا  شواک  يارب  یـساسا  تفاـیهر 
. تسا رتشیب 

یکینورتکلا . ياهشواک  يارب  وحن 
هاگ هک  هدش  نیزوت  ياهژاو  ياهرادرب  یلوب و 2 ) قطنم  ( 1: زا دنترابع  یکینورتکلا  ياهشواک  روظنمهب  اههژاو  بیکرت  یلصا  هویـش  ود 

تاملک هژاو و  لحم  نییعت  و  یبایهشیر ، يزاسهاتوک ، يارب  ینونف  اـب  ناوتیم  ار  شور  ود  ره  دنتـسه . ارگلاـمتحا   يزاـسهیامن  رب  ینتبم 
. درک بیکرت  نآ  رواجم 

دنچ ای  ود  هک  ینامز  دزاسیم . مهارف  ار  هن " "و"  ای ، " " و" ، یقطنم ياهرگلمع  زا  هدافتسا  اب  اههژاو  بیکرت  ناکما  یلوب  قطنم  اب  شواک 
. دنـشاب هتفر  راکهب  اهنآ  يزاسهیامن  رد  اههژاو  نآ  یمامت  هک  دـنوشیم  یبایزاب  يدانـسا  اهنت  دـنوشیم ، بیکرت  " و " زا هدافتـسا  اـب  هژاو 

راکهب نآ  يزاسهیامن  رد  اههژاو  نآ  زا  یکی  لقادح  هک  يدنس  دحاو  ره  دنوشیم ، بیکرت  ای "  " زا هدافتسا  اب  هژاو  دنچ  ای  ود  هک  ینامز 
هژاو نآ  زا  هدافتسا  اب  هک  يدنـس  ياهدحاو  یمامت  میهد ، رارق  هژاو  کی  زا  لبق  ار  هن "  " یقطنم رگلمع  رگا  دوشیم . یبایزاب  دشاب ، هتفر 

دش . دنهاوخ  هتشاذگ  رانک  یبایزاب  زا  دناهدش ، هیامن 
هرازگ اب  نانآ  ياههژاو  هک  ییاـهدروکر  دـنکیم : میـسقت  يراـصحنا  ـالباقتم  شخب  ود  هب  ار  یتاـعالطا  هاـگیاپ  یلوب ، قطنم  اـب  شواـک 

ناسکی نزو  شزرا و  ياراد  یگمه  هدـش ، یبایزاب  ياهدروکر  دـنکیمن . قیبطت  ناشیاههژاو  هک  ییاـهدروکر  دـنکیم و  قیبطت  شواـک 
نونف هکنیا  رگم  درادن ؛ دوجو  یساسا  شور  شواک ، هرازگ  هب  تبسن  اهنآ  هوقلاب  طبر  ساسا  رب  اهدروکر  ندرک  يدنبهبترم  يارب  دنتسه .

مییازفیب . یلوب  قطنم  اب  شواک  هب  ار  تالامتحا  رب  ینتبم  نونف  ای  هدش  نیزوت  ياهژاو  رادرب 
، دـنوشیم رتگرزب  یتاـعالطا  ياـههاگیاپ  هچ  ره  تسا . هدـش  يدـنبهبترم  یباـیزاب  نادـقف  یلوـب ، قـطنم  اـب  شواـک  هصیقن  نیرتگرزب 

یبایزاب ياهدروکر  دادعت  ات  میزاس  رتدودـحم  ار  وجوتسج  ياهترابع  هکنیا  رگم  دـنوشیم ، رتگرزب  زین  هدـش  یبایزاب  ياههعومجم 
. دباییم شیازفا  مهم  دانسا  نداد  تسد  زا  رطخ  زین  تروص  نیا  رد  هک  دبای  شهاک  هدش 

یسک رگا  دنهدیمن . ار  یسیلگنا  نابز  رد  لومعم  يانعم  نامه  ای " " و "و"  ياهرگلمع هک  تسا  نیا  یلوب  قطنم  اب  شواک  رگید  لکشم 
نیمه هبار  شـسرپ  نیاو  دـشاب  قباس  يوالـسگوی  ایناپـسا و  سیلگنا و  هیـسور و  اکیرما و  رد  يرهـش  ياهگنج  هرابرد  یعبانم  ناـهاوخ 

رد ترابع  نیا  رد  اه  " و" نیا همه  دوب . دـهاوخ  چـیه  الامتحا  یبایزاب  هجیتن  دـنک ، لیدـبت  یلوب  قطنم  اـب  وجوتسج  تراـبع  هب  تروص 
. دنراد یلوب  قطنم  رد  ای "  " یقطنم رگلمع  لداعم  ییانعم  تقیقح 

سپـس دـهدیم و  قیبطت  اهدروکر  اب  ار  شواک  ياـههژاو  زا  ياهعومجم  یگداـس  هب  تـالامتحا ، رب  ینتبم  يوجوتسج  اـی  ياهژاو  رادرب 
ییارآزاب یلامتحا ) ای   ) هدـش ینیبشیپ  طبر  ساسا  رب  هدـش  يدـنبهبترم  ههایـس  کی  تروصهب  ار  یتاـعالطا  هاـگیاپ  قیبطت ، نیا  ياـنبمرب 

زا هتسد  نآ  ینـسوب ، و  يوالـسگوی ، ایناپـسا ، هیـسور ، سیلگنا ، اکیرما ، يرهـش ، گنج  زا : دنـشاب  ترابع  شواک  ياههژاو  رگا  دنکیم .
رارق مود  هبترم  رد  دنراد ، ربرد  ار  یکی  زجهب  همه  هک  ییاهنآ  دنریگیم ؛ رارق  لوا  هبترم  رد  دنتـسه ، اههژاو  نیا  همه  يواح  هک  يدانـسا 
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همه هداس  لاثم  نیا  رد  اهتنا . ات  بیترت  نیمه  هب  و  دـنریگیم ؛ رارق  موس  هبترم  رد  دـنراد ، ربرد  ار  ات  ود  زجهب  همه  هک  ییاهنآ  دـنریگیم ؛
زا ار  نیزوت  سایقم  رگا  دنـشاب . نزو  ياراد  دـنناوتیم  هیامن  ياههژاو  مه  شواک و  ياههژاو  مه  اما  دنتـسه ، ناسکی  نزو  ياراد  اههژاو 

روشک شـش  زا  کی  ره  هک  یلاـح  رد  دـبایب  دـص  لداـعم  ینزو  دـناوتیم  يرهـش " گـنج   " شواـک هژاو  میریگب ، رظن  رد  دـص  اـت  رفص 
هژاو نودـب  ار  روکذـم  ياهروشک  همه  یتح  ای  دـنچ  مان  هک  يدنـس  هک  دـنکیم  نیمـضت  نیزوت ، عون  نیا  دـنریگیم . هد  نزو  روکذـم ،

دهاوخن رارق  دراد ، ربرد  روشک  کی  مان  اهنت  هارمه  هب  ار  يرهـش  گنج  هژاو  هک  يدنـس  زا  رتالاب  هبتر ، رظن  زا  دراد ، ربرد  يرهـش  گنج 
. تفرگ

اطعا نزو  نتم ، ياهیگژیو  ای  تاعوضوم  اب  طابترا  رد  اهنآ  تیمها  ساسا  رب  هیامن  ياـههژاو  هب  ناوتیم  زین  دانـسا  فیـصوت  ماـگنه  رد 
هملک و روضح  ای  و  یبایهشیر ) زا  سپ  دیاش   ) هملک دوخ  روضح  دماسب  رب  ینتبم  دـناوتیم  راکدوخ  يزاسهیامن  رد  نیزوت  عون  نیا  درک .

دناهدش . نییعت  همانحالطصا  کی  هب  عوجر  اب  هک  دشاب  نآ  ياهلداعم 
اما دش . لدبم  اهنآ  يارب  لعفلاب  درادناتـسا  کی  هب  یلوب  قطنم  اب  شواک  یکینورتکلا ، یتاعالطا  ياههاگیاپ  هعـسوت  نیزاغآ  ياهههد  رد 

یباـیزاب دوـشیم . لـیمکت  اـی  هدـش و  نیزگیاـج  تـالامتحا ، رب  ینتبم  نوـنف  اـی  ياهژاو  رادرب  زا  هدافتـسا  اـب  رورم  هـب  شواـک  هویـش  نـیا 
. دشاب گرزب  یلیخ  دوشیم  یبایزاب  نآ  زا  هک  ياهعومجم  هک  ینامز  هژیوهب  دراد ، يدایز  يایازم  هدش  يدنبهبترم 

. ینداد شیامن  ياههیامن  يارب  وحن 
، دنوش هضرع  رگـشواک  هب  هکنآ  زا  شیپ  دیاب  دنوشیم ، هئارا  یپاچ  یتاعالطا  ياههاگیاپ  رد  هک  ییاهنآ  هژیوهب  هدهاشم ، لباق  ياههیامن 
رد دنوشیم . بیکرت  مه  اب  ای  ارامه " ، " راشتنا زا  لبق  اههژاو  نوچ  دـنمانیم ، ارامهشیپ   بلغا  ار  ییاههیامن  نینچ  دنـشاب . هدـش  هتخاس 

شواک يارب  هک  ار  يزاسهیامن  هنوگنیا  دنکیم . بیکرت  شواک  يارب  ار  اههژاو  هک  تسا  رگـشواک  نیا  یکینورتکلا ، شواک  رد  لباقم ،
دنمانیمارامهسپ . بلغا  هدش ، یحارط  یکینورتکلا 

ياهناونعرـس وحن  یعیبط ، نابز  وحن  يدروم ،  کت  وحن  داد : ياج  هتـسد  جـنپ  رد  ناوتیم  ار  ینداد  شیاـمن  ياـههیامن  يارب  وحن  عاونا 
ياهتشر وحن  و  یشخرچ ، وحن  یعوضوم ،

. يدروم کت  وحن 
دانسا زا  ياهعومجم  يارب  نیشیپ  هیامن  کی  ای  باتک و  کی  ياهتنا  هیامن  لثم  دحاو  دنـس  کی  يارب  ینداد  شیامن  هیامن  کی  هک  ینامز 

، دنوش بیکرت  اهناونعرـس  تسرهف  ساسا  رب  ای  هدش  تیبثت  شیپ  زا  يوحن  ماظن  کی  ساسا  رب  هکنیا  ياجهب  بلغا  اههژاو  دوشیم ، هیهت 
ناگژاو ساسا  رب  ار  اههژاو  زاسهیامن ، دنوشیم . بیکرت  مه  اب  یعرف  هسانش  هسانش -  تروصهب  يدروم  کت  ساسا  هیاپ و  کی  يانبم  رب 

تروصهب ار  اهنآ  و  باختنا ، دـنراد ، راظتنا  هوقلاب  ناربراک  هک  ییاههژاو  ساسا  رب  زین  و  هیامن ) نابز  نامه  اب  دـشاب ، ینابز  نتم  رگا   ) نتم
دنکیم . هئارا  يدنس  دحاو  ياهدربراک  و  اهیگژیو ، تاعوضوم ، فیصوت  يارب  یعرف  هسانش  هسانش -  بیکرت 

هگرب زا  شرامـش  لباق  يازجم  يایـشا  يارب  و  هژاو ، ناونعهب  یمـسا  تارابع  ای  یماسا  زا  هک  تسا  موسرم  نابز ، یـسیلگنا  ياـههیامن  رد 
دح هب  بوخ  هیامن  کی  دوشیم . هدافتـسا  اههژاو  نایم  طباور  ندرک  نشور  يارب  مک  رادقم  هب  زین  هفاضا  فورح  زا  دننک . هدافتـسا  عمج 

مکارت زا  هیامن ، رد  هسانـش  کی  ریز  یعرف  تامیـسقت  ندوزفا  اب  هک  يروط  دـنکیم ، مهارف  ار  یعرف  ياههسانـش  زا  یفلتخم  عاونا  یفاـک 
زا شیب  هک  دیوگیم  اکیرما  یلم  یتاعالطا  ياهدرادناتـسا  نامزاس  دـیدج  درادناتـسا  دوشیم . يریگولج  یلـصا  هسانـش  لیذ  تاعاجرا 

هسانش هسانش ـ  بیکرت  ای  هسانش  ره  زا  سپ  دیابن  هیامن  رد  دنشاب و  مه  اب  یعرف  هسانش  هسانش ـ  بیکرت  کی  لیذ  دیابن  يدنـس  دحاو  جنپ 
دنچ تاحالطـصا  يارب  میقتـسم  مظن  یعیبط و  نابز  دـنهدیم  حـیجرت  دـیدج ، ياهشور  رد  (. 4  ) دریگ رارق  اـمنیاج  جـنپ  زا  شیب  یعرف 

یگداوناخ ماـن  ریز  دـنوشیم و  بولقم  هک  دارفا  یماـسا  زجهب  هتبلا  همیب ،) يزوسشتآ ، ياـج  هب  يزوسشتآ  همیب   ) دور راـکهب  ياهملک 
گرزب فورح  اب  مالعا  ای  صاخ  یماسا  اـهنت  هدرک  داهنـشیپ  اـکیرما  یلم  یتاـعالطا  ياهدرادناتـسا  ناـمزاس  ِدرادناتـسا  دـنریگیم . رارق 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


لثم دنشاب ، هتشاد  رگحیـضوت  آحیجرت  دنراد ، توافتم  یناعم  هک  ییاههژاو  دسرب و  لقادح  هب  فیرعت  فورح  زا  هدافتـسا  دنوش و  هتـشون 
. دنوریم راکهب  زین  يزاسهیامن  وحن  لاکشا  رگید  يارب  دعاوق  نیا  زا  يرایسب  ناویح .)  ) ریش تاینبل ،)  ) ریش

یعوضوم . ياهناونعرس  وحن 
یعوـضوم ياـهتسرهف  يارب  نوـگمه  ياهناونعرــس  كرادــت  روـظنمهب  مهدزوـن  نرق  رخاوا  طــساوا و  رد  یعوـضوم  ياــهناونعرس 

هرگنک هناخباتک  یعوضوم  ياهناونعرـس  یمومع ، یعوضوم  ياهناونعرـس  هعومجم  نیرتروهـشم  نیرتگرزب و  دش . داجیا  اههناخباتک 
یکشزپ  یعوضوم  ياهناونعرس  یصصخت ، یعوضوم  ياهناونعرس  نیرتروهشم  زا  یکی  (. 28  ) تساکیرما

تابیکرت تروصهب  ییاتدـنچ  ياههژاو  اـههژاو و  کـت  زا  هک  تسا  ناونعرـس  نارازه  يواـح  هرگنک  هناـخباتک  یعوضوم  ياـهناونعرس 
لیکشت نادنمتسم ) يارب  ینفلت  کمک  همانرب  دننام   ) ترابع و  ینامرد ،) یمیش  اهيرامیب ـ  ناروناج ـ  دننام   ) یعرف ناونعرـس  ناونعرس ـ 

مظن يزورما  جـیار  ياههویـش  رد  اما  نایوجـشناد ،) یجراخ ، دـننام   ) دـندشیم بولقم  اـههژاو  زا  يرایـسب  هیلوا ، ياـهلاس  رد  دـناهدش .
ههد نیدـنچ  یط  هرگنک  هناخباتک  یعوضوم  ياهناونعرـس  هعـسوت  هک  اجنآ  زا  لاح ، نیااـب  دوشیم . هداد  حـیجرت  یعیبط  ناـبز  میقتـسم 

نادقف دنراد . یتسیزمه  مه  اب  هزورما  هک  تسا  هدـش  هدافتـسا  یتوافتم  ياهوگلا  زا  اهلاس  نیا  یط  اهنآ  دـیلوت  رد  تسا ، هتفرگ  تروص 
ینیبشیپ ناوتیم  لکشم  لاثم  ناونعهب  تسا . یتنس  یعوضوم  ياهناونعرس  زا  یلصا  تایاکش  زا  یکی  تباث  گنهامه و  يوحن  يوگلا 

ود ره  اهناونعرس  نایم  رد  لاثم  روطهب  نآ . زا  دعب  ای  دریگ  رارق  یعوضوم  ناونعرس  کی  زا  لبق  دیاب  ییایفارغج  ناونعرـس  کی  هک  درک 
لاکشا زا  هدافتـسا  دروم  رد  تروص ، نیمههب  دوریم . راکهب  ياهناخباتک " عبانم  هدحتم ـ  تالایا  هدحتم "و"  تالایا  اهویـشرآ ـ   " تلاح

. دراد دوجو  ینوگمهان  زین  اهترابع  لـباقم  رد  یعرف  ناونعرـس  ناونعرـس ـ  تاـبیکرت  زا  هدافتـسا  اـی  یمـسا ، لاکـشا  لـباقم  رد  یتعنص 
" تایبدا . رد  تاناویح  "و"  هماع ، گنهرف  تاناویح ـ  " ، " تاناویح ياهملیف  : " دیریگب رظن  رد  ار  دروم  هس  نیا  لاثم  ناونعهب 

، ترابع لکـش  هب  ياهناونعرـس  یعرف "و  ناونعرـس  ناونعرـس -   " هتـسارامه شیپ  تابیکرت  رب  هوالع  یعوضوم  ياهناونعرـس  تسرهف 
وگلا ياهناونعرس  درک . بیکرت  اهناونعرس  رگید  اب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دراد  زین  درادناتسا  یعرف ) تامیسقت   ) یعرف ناونعرـس  یهورگ 

اهنآ ساسا  رب  هک  دننکیم  داجیا  ییاهوگلا  دنوشیم ، هئارا  یعوضوم  ياههلوقم  زا  رگید  يرایسب  و  اهتلم ، اهرهش ، صاخـشا ، يارب  هک 
هب یعرف " یعرف  ناونعرس  یعرف ـ  ناونعرس  ناونعرس ـ   " هریجنز تخادرپ . یعرف  ناونعرـس  ناونعرـس ـ  دیدج  تابیکرت  داجیا  هب  ناوتیم 

شلاچ هک  نوگانوگ ، ددعتم و  ياهسیونتسرهف  نایم  یگنهامه  ظفح  ورنیا ، زا  دوش ، ینالوط  رایسب  دبای و  همادا  دناوتیم  بیترت  نیمه 
(. 27  ) دزاسیم يرورض  اهشور  اههیور و  دروم  رد  ار  گرزب  ياههمانروتسد  زا  هدافتسا  تسا ، یگرزب 

ياههعومجم يزاسهیامن  يارب  هویش  نیرتهدافتسارپ  اهناونعرـس  نیا  دوشیم ، یعوضوم  ياهناونعرـس  زا  هک  يدایز  ياهداقتنا  دوجو  اب 
لیلد نیمههب  دـنکیم و  هافتـسا  اـهنآ  زا  تیمها ، زا  هـجرد  ره  اـب  یموـمع ، هناـخباتک  ره  اـکیرما  رد  لاـثم ، روـطهب  دنتـسه . ياهناـخباتک 

زا يرایــسب  تـسرهف  هـک  نوـنکا  دـناهدرک . مـهارف  داوـم  هـب  یــسرتسد  يارب  هناـخباتک ، نارازه  ناـیم  رد  یگنهاـمه  یعوـن  اـهناونعرس 
اهناونعرـس نیا  دریگیم ، رارق  ناگمه  سرتسد  رد  تنرتنیا و  يور  ناـهج  ماـمت  زا  یکینورتکلا  یباـیتسد  يارب  اـههناخباتک  نیرتگرزب 

. دنشاب دیفم  رایسب  دنناوتیم 
اما دـننکیم ، هدافتـسا  دوـخ  یلـصا  ياههسانــش  يارب  یعوـضوم  ياهناونعرــس  زا  یــسیونهدیکچ  يزاـسهیامن و  ياهسیورــس  یخرب 

داـجیا دـنوشیم ، يزاـسهیامن  هک  يدانـسا  ياـهدربراک  اـی  اـهیگژیو  تاـعوضوم ، ساـسا  رب  يدروم و  تروـصهب  ار  یعرف  ياـههسانش 
. دننکیم

تاعوضوم فرعم  ياهناونعرـس  تسا . یعوضوم  ياهناونعرـس  ياهماظن  وحن  هب  هیبش  رایـسب  يدـنبهدر  ياـهماظن  وحن  يدـنبهدر . وحن 
توافت درک . داجیا  بیکرت و  صاخ  دـعاوق  ساسا  رب  ار  اـهنآ  ناوتیم  هکنیا  اـی  دـناهدش ؛ ههایـس  هتخاـس و  شیپ  زا  اـهیگژیو  اـی  بکرم 
ثحبم لـیذ  آدـعب  يدـنبهدر ، ياـهماظن  دروـم  رد  حیـضوت  ورنـیا ، زا  تساهناونعرـس . اـههدر و  ندرک  بـترم  هویــش  رد  اـهنآ  یلــصا 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دش . دهاوخ  هئارا  هیامنشیامن " "

یعیبط . نابز  وحن 
لباق هیاـمن  ياهلخدـم  داـجیا  روظنمهب  راـثآ ،) ناونع  لاـثم  روطهب   ) یعیبط ناـبز  ياـهنتمهراپ  وحن  یعیبط  ناـبز  رب  ینتبم  ياـههیامن  رد 
مامت هک  دناهدش  لیکـشت  یعرف  هسانـش  کی  هوالعهب  هژاو  دیلک  کی  زا  اهلخدم  نیا  دوشیم . ظفح  یعیبط  تروص  نامههب  وجوتسج 

و كووک ، کـیووک ، زا  دـنترابع  یعیبط  ناـبز  رب  ینتبم  ِیـشیامن  ياـههیامن  ياـههنومن  نیرتجـیار  دراد . ربرد  ار  نتمهراـپ  زا  یـشخب  اـی 
دنوشیم . داجیا  ياهنایار  ياهمتیروگلا  زا  هدافتسا  اب  الومعم  اههیامن  نیا  كاوک .

اههژاودیلک دوشیم . داجیا  ياهناگادج  لخدم  نتم ، هراپ  رد  دوجوم  ياههژاودیلک  همه  يارب  نتم ،) نورد  هژاودیلک   ) کیووک هیامن  رد 
هنومن دریگیم . رارق  هژاودیلک  فرط  ود  رد  اهنآ  ینوماریپ  نتم  دنوشیم و  بترم  ابفلا  بیترتهب  شیامن  هحفص  ای  ذغاک  هحفـص  طسو  رد 

. دینک هدهاشم  ریز  رد  دیناوتیم  یتیبرت < مولع  رد  تاقیقحت  هچخیرات   < مان اب  ياهلاقم  يارب  ار  کیووک  هیامن  لخادم 
رد  تاقیقحت  هچخیرات  یتیبرت            . مولع 

مولع  رد  تاقیقحت  هچخیرات  یتیبرت .
هچخیرات  یتیبرت . مولع        رد  تاقیقحت 

. یتیبرت مولع  رد    تاقیقحت  هچخیرات 
دهد . ناشن  ار  يدنس  دحاو  لحم  ات  دریگیم  رارق  امنیاج  کی  رد  قوف  ياهلخدم  زا  کی  ره 

" یتیبرت مولع   " حالطـصا هدنهدلیکـشت  هملک  ود  لاثم  روطهب  دـنوشیم . ظفح  مه  رانک  رد  تارابع  تاملک و  تفج  کیووک ، هیامن  رد 
تسا . هجوت  لباق  هتفر  راکهب  مولع "  " هژاودیلک نآ  رد  هک  ییاههژاودیلک  مامت  نایم  رد  درک و  هدهاشم  مه  رانک  رد  ناوتیم  ار 

رد یـسیلگنا  نوتم  رد   ) تسار تمـس  رد  يدیلک  هژاو  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  یحارط  هیامن  رتیتنـس  لکـش  زا  تیعبت  يارب  كووک  هیامن 
: دینک هاگن  ریز  لاثم  هب  دریگیم . رارق  لخدم  ره  پچ ) تمس 

هچخیرات
. یتیبرت مولع  رد  تاقیقحت  هچخیرات 

تاقیقحت 
. یتیبرت مولع  رد  تاقیقحت  هچخیرات 

یتیبرت 
. یتیبرت مولع  رد  تاقیقحت  هچخیرات 

مولع 
. یتیبرت مولع  رد  تاقیقحت  هچخیرات 

لیذ ياهلخدـم  رگا  عبتلاـب  دـنوشیمن . ظـفح  اـمنهار  هملک  راـنک  رد  تاراـبع  تاـملک و  تفج  هک  تسا  نیا  راـتخاس  عون  نیا  لکـشم 
 ... " تاـقیقحت هچخیراـت   " هب مولع "  " لـیذ یتـیبرت "  " هملک ياـجهب  میدرگب ، یتـیبرت " مولع /   " يوجوتسج رد  ار  موـلع "  " هژاودـیلک

. دوشیم هدافتسا  امن  ياج  زا  اهلخدم  زا  سپ  زین  كووک  هیامن  رد  میروخیمرب .
ناـبز رد   ) تسار تمـس  رد  اـمنهار  هژاو  هئارا  ینعی  یتنـس ، لکـش  هب  هیاـمن  هئارا  رب  هوـالع  هک  دـش  داـجیا  روـظنم  نیا  هب  كاوـک  هیاـمن 

رد دیناوتیم  ار  هیامن  نیا  ياهلخدـم  هنومن  دـنوش . ظفح  مه  هارمه  هب  تارابع  تاملک و  تفج  لخدـم ، ره  پچ ) تمـس  رد  یـسیلگنا 
 : دینک هدهاشم  همادا 

هچخیرات
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. یتیبرت مولع  رد  تاقیقحت 
تاقیقحت

هچخیرات  یتیبرت . مولع  رد 
. یتیبرت

مولع  رد  تاقیقحت  هچخیرات 
مولع 

رد  تاقیقحت  هچخیرات  یتیبرت .
. دـنوشیم هئارا  یعیبط  یلاوت  نامه  اب  وجوتسج  ندـشرتهداس  يارب  دـنوشیم ، زاغآ  هژاودـیلک  اب  هک  یتاملک  تفج  تارابع و  اجنیا  رد 

یعیبط يراوجمه  لاصتا و  رگید  دنریگیم ، رارق  هژاودـیلک  زا  لبق  هک  یتاملک  اما  " رد ، تاقیقحت  هچخیرات  یتیبرت : مولع /  " لخدـم لثم 
" مولع . رد  تاقیقحت  هچخیرات  یتیبرت /.  " لخدم رد  مولع "  " هملک لثم  تشاد ، دنهاوخن  ار  دوخ 

بیکرت یلامتحا  تالاح  مامت  هئارا  قیرط  زا  ار  یـسرتسد  رثکادـح  هک  دـش  داـجیا  روظنم  نیاهب  نادرگ  اـی  یـشخرچ  وحن  یـشخرچ . وحن 
زا هدـش  جارختـسا  ياههژاودـیلک  اـی  هدـش  بستنم  ياـههژاو  ساـسا  رب  دـناوتیم  شخرچ  لـمع  دـنک . مهارف  ییاـتود  تروـصهب  تاـغل 

یلامتحا تابیکرت  یمامت  داجیا  يارب  تسناوتیم  یـشخرچ  وحن  لصا ، رد  دریگ . تروص  راثآ ، نیوانع  لـثم  یعیبط ، ناـبز  ياـهنتمهراپ 
يدـعاصت تروصهب  زین  اهلخدـم  دادـعت  تاملک ، دادـعت  شیازفا  اب  هک  اجنآ  زا  اما  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  ياهملک  هس  زا  شیب  ای  هس 

رد ناریا  هب  تاعالطا  يروانف و  لاقتنا  ناونع  دروم  رد  ار  یـشخرچ  وحن  هنومن  تسین . یلمع  هملک  ود  زا  شیب  اب  شخرچ  دوشیم ، داـیز 
: دینکیم هدهاشم  ریز 

تاعالطا 
لاقتنا 
ناریا 

يروانف
لاقتنا 

تاعالطا
ناریا
يروانف

ناریا 
تاعالطا 

لاقتنا 
يروانف

يروانف 
تاعالطا

لاقتنا 
ناریا 

يوجوتسج ناکما  یـشخرچ  ياهلخدـم  رد  . دریگیم رارق  يدنـس  دـحاو  نداد  ناـشن  يارب  اـمنیاج  کـی  ياهملک  ود  تفج  ره  زادـعب 
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و كووک ، کیووک ، ياههیامن  رد  میقتـسم  تروصهب  يزیچ  نینچ  اـما  دراد ، دوجو  يرواـنف " لاـقتنا   " دـننامه زین  تاـعالطا " لاـقتنا  "

راکدوخ شخرچ  دنتـسه . میقتـسم  يراوجمه  دـقاف  یلـصا  نتمهراپ  رد  تاعالطا " لاقتنا "و"   " هملک ود  هک  ارچ  تسین ، رـسیم  كاووک 
هک دننکیم  ناعذا  یشخرچ  ياههیامن  ِناسانـشراک  اما  " ناریا ؛ لاقتنا /  " لثم دوشیم ، ینعمیب  ییاتود  تابیکرت  داجیا  ثعاب  هاگ  اههژاو 

دندقتعم اهنآ  دننکیم . هجوت  اهنآ  هب  تردنهب  ناربراک  هک  ارچ  دـنرادن ، ینادـنچ  ررـض  طلغ ، تابیکرت  ای  بذاک " ياهشزیر   " عون نیا 
ار ینعمیب  بیکرت  دـنچ  نتفرگ  هدـیدان  شزرا  دوشیم ) مهارف  اههژاو  یلاـمتحا  تاـبیکرت  همه  هئارا  قیرط  زا  هک   ) یفاـضا یـسرتسد  هک 

شواـک ياـهماظن  رد  بذاـک  شزیر  اـب  یتواـفت  ـالوصا  طـبترمریغ  ياـههژاو  بـیکرت  رطاـخهب  طــلغ  تاــبیکرت  نـیا  تـقیقح  رد  دراد .
دنرادن . یکینورتکلا 

هدافتـسا دوخ  يدانتـسا  ياههیامن  لیمکت  يارب  یـشخرچ  ياههیامن  زا  هک  تساـهلاس  اـکیرما  يآ ). . سا . يآ  ) یملع تاـعالطا  هسـسؤم 
(. 21  ) دنکیم
ياهتشر . وحن 

ياهنایار ياهمتیروگلا  زا  اههژاو  زا  هتـشر "  " کـی اـی  دـحاو  هعومجم  کـی  زا  هناگدـنچ  ياهلخدـم  داـجیا  يارب  ياهتـشر  يزاـسهیامن 
(. 9  ) درک يراذگزمر  نییعت و  ار  اههژاو  دوخ  ناوتیم  دنک ، شیامآ  ار  اههژاو  دناوتب  زاسهیامن  هکنیا  يارب  دنکیم . هدافتسا 

رهاظ امنهار  هژاو  تیعقوم  رد  راـب  کـی  هژاو  ره  هک  يروطهب  اـههژاو ، شخرچ  زا  تسا  تراـبع  ياهتـشر  يزاـسهیامن  لکـش  نیرتهداـس 
ساسا رب  دننکیم  شالت  ياهتشر  يزاسهیامن  رتهتفرـشیپ  ياهلکـش  (. 1  ) دـنیآیم ییابفلا  مظن  رد  نآ  لابندهب  تاـملک  ریاـس  دوشیم و 

رد هک  تسا  ییابفلا  هداس  مظن  لـباقم  رد  یموهفم  مظن  نیا  دـننک . بترم  اـمنهار  هژاو  کـی  ریز  ار  اـههژاو  رادینعم ، یموهفم  مظن  کـی 
هزیرهچ اههژاو ، يارب  [  a name="_ftnref49">[49> ياهزیرهچ يزاسهیامن  رد  لاثم ، ناونعهب  دوشیم . هدافتـسا  یـشخرچ  وحن 

ياهماظن نیرتهتفرشیپ  نیتسخن و  زا  یکی  دنوشیم . بترم  اهشقن  اههزیرهچ و  نیمه  ساسا  رب  اههژاو  دوشیم و  نییعت  شقن  صخاش  ای 
ایناتیرب یلم  یـسانشباتک  يارب  نیتسوآ * كرد  رظن  ریز  هک  دوب  تفاب ) ظفح  اـب  يزاـسهیامن  ماـظن   ) یـسرپ ماـظن  ياهزیرهچ ، يزاـسهیامن 

(. 5  ) تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  اداناک  ایناتیرب و  رد  هدرتسگ  تروصهب  دش و  عادبا 
، رگنایب يدـیلک ، دوجو  ای  ماظن  لحم ، لثم  دنتـسه  ماع  یلیخ  ياههلوقم  لـماش  اـهشقن  اـههزیرهچ و  یـسرپ ، ریظن  یمومع  ياـهماظن  رد 

ساـسا رب  اهلخدـم  اـهنآ  لاـبندهب  هک  دوشیم  هدـید  هدـش  يراذـگزمر  ياـههژاو  زا  ياهعوـمجم  ریز  لاـثم  رد  رازبا . اـی  لـماع  و  لـمع ،
: تسا هدش  هئارا  یسرپ  دننام  یمتیروگلا 

سیلگنا  لحم                [ [
ياهنیشام  يدیلک       [ دوجو  [

ياهرک  رگنایب               [ [
شورف  لمع               [ [

رب  ریثأت / شقن     [ رگفیرعت  [
سیلگنا تاغیلبت  رازبا        [ لماع ، [

. تاغیلبت ریثأت  شورف . ياهرک . ياهنیشام 
سیلگنا  اهنیشام .

. تاغیلبت ریثأت  شورف . ياهرک . ياهنیشام 
سیلگنا  ياهرک . ياهنیشام 

تاغیلبت  ریثأت  شورف .
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سیلگنا ياهرک . ياهنیشام  شورف .
. تاغیلبت ریثأت 

سیلگنا ياهرک . ياهنیشام  تاغیلبت .
. شورفرب ریثأت 

. دریگیم رارق  يدنس  دحاو  نداد  ناشن  يارب  بسانم  ياهامنیاج  لخدم  ره  زا  سپ  دنوشیم و  بترم  ابفلا  بیترتهب  قوف  ياهلخدم 
ياهنومن دنوشیم . رتصخا  اههزیرهچ  دوشیم ، هدافتـسا  صاخ  یعوضوم  هزوح  ای  هتـشر  کی  يارب  ياهزیرهچ  يزاسهیامن  زا  هک  ینامز 

(. 30) دینکیم هدهاشم  هدش ، هتفرگرب  یللملانیب  یسانشباتک  کی  زا  هک  ار  يزاسهیامن  عون  نیا  زا 
. یسیلگنا تایبدا  تایبدا            [ [

. هاتوک ناتساد  یبدا      [ بلاق  [
1999-1900 هرود             [ [
م. يا . رتسروف ، هدنسیون       [ [

". تکالوو رتکد  ]             " رثا [
. مسیلوبمس کبس          [ [

ییارگسنجمه يراگتسر ، نومضم      [ [
يراگتسر 

.1999-1900 هاتوک . ناتساد  یسیلگنا . تایبدا 
. مسیلوبمس " تکالوو ، رتکد  ا.م" . رتسروف ،

ییارگسنجمه يراگتسر ؛ هار 
مسیلوبمس

.1999-1900 هاتوک . ناتساد  یسیلگنا . تایبدا 
. مسیلوبمس " تکالوو ، رتکد  ا.م" . رتسروف ،

ییارگسنجمه يراگتسر ؛ هار 
ییارگسنجمه

1999 -. 1900 هاتوک . ناتساد  یسیلگنا . تایبدا 
. مسیلوبمس " تکالوو ، رتکد  م" . ا . رتسروف ،

ییارگسنجمه يراگتسر ؛ هار 
یعوضوم هرازگ  کی  يراذگزمر  يارب  ياهویـش  (، 9  ) درک عادـبا  نویرک  یتومیت  هک  سیفن )  ) تمالع نورد  تارابع  يزاـسهیامن  ماـظن 

رثا ناونع  لثم  نتم ، زا  ياهراپ  ای  دنک  داجیا  زاسهیامن  تسا  نکمم  ار  اههرازگ  نیا  دنکیم . مهارف  هناگدنچ  ياهلخدـم  نتخاس  روظنمهب 
اهنآ ریز  دیاب  هک  یتاملک  يارب  ياهیواز  تمالع  تفج  ای  هشوگ  دوشیم : هافتـسا  يراذـگزمر  يارب  تمالع  راهچ  زا  ماظن  نیا  رد  دـشاب .

هک لاوئـس )؟(  تمالع  و  دنکیم ؛ یفن  ار  ترابع  ای  هرازگ  کی  هملک  نیتسخن  ریز  راکدوخ  لخدم  هک  تمالع @  دوش ؛ هتخاس  لخدـم 
لیذ ياهلخدم  هدش ، يراذـگزمر  هرازگ  يارب  لاثم  روطهب  تسا . هفاضا ) فورح  الومعم   ) تارابع اههژاو و  نایم  تالاصتا  هدـنهدناشن 

: دوشیم داجیا 
> سیلگنا ياهرک  > ياهنیشام ؟  > ؟ شورفتاغیلبت > ؟ ریثأت
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سیلگنا 
رب تاغیلبت  ریثأت  ياهرک . ياهنیشام  شورف 

تاغیلبت
. سیلگنا رد  ياهرک  ياهنیشام  شورف  رب  ریثأت ،

شورف 
رب  تاغیلبت  ریثأت  سیلگنا . رد  ياهرک  ياهنیشام 

نیشام 
تاغیلبت ریثأت  سیلگنا . رد  شورف  ياهرک -. 

ياهرک  ياهنیشام 
تاغیلبت ریثأت  سیلگنا . رد  شورف 

 . ياهریجنز يزاسهیامن 
. تفرگ لکـش  دـنراذگب ، شناد  یهدـنامزاس  هصرع  هب  اپ  ياهنایار  ياهمتیروگلا  اـههنایار و  هکنآ  زا  لـبق  اهتدـم  يزاـسهیامن  عون  نیا 

عاونا هب  زین  شور  نیا  همه ، نیا  اب  تسین . ياهتـشر  يزاسهیامن  یعون  ياهریجنز  يزاسهیامن  هک  دننکیم  لالدتـسا  ساسا  نیمه  رب  یخرب 
-351 : 39  ) دراد دوجو  زین  ياهریجنز  ياـههیامن  یمتیروگلا  دـیلوت  ناـکما  دراوم  یخرب  رد  دراد و  تهابـش  ياهتـشر  يزاـسهیامن  رگید 
، هژاو دنچ  ای  کی  زا  ییاههتـشر  دنتـسه ، اهنآ  فرعم  يدنبهدر  ياههناشن  هک  ییاهناونعرـس  ساسا  رب  ياهریجنز ، يزاسهیامن  رد  (. 364

لخدـم کی  يدـنبهدر  حوطـس  زا  کی  ره  يارب  دوشیم ؛ سوکعم  اههژاو  بیترت  دـشاب  یکی  زا  شیب  اههژاو  دادـعت  رگا  دوشیم . داجیا 
نیا زا  ياهداس  رایسب  هنومن  دوشیم . داجیا  ششوپ  تحت  ِتاعوضوم  همه  يارب  میقتسم  ییابفلا  هیامن  کی  قیرط  نیا  زاو  ددرگیم  داجیا 

. تسا هدش  هئارا  همادا  رد  ییوید  يدنبهدر  ساسا  رب  هیامن  عون 
یعامتجا مولع           300

داصتقا          330
یمومع هیلام           336

تایلام       2/336
یعامتجا 300 مولع 

یعامتجا 330 مولع  داصتقا .
یعامتجا 336 مولع  داصتقا . یمومع . هیلام 

یعامتجا 2/336 مولع  داصتقا . یمومع . هیلام  تایلام .
 : درک داجیا  ار  ریز  ياهلخدم  ناوتیم  اهنآ  فذح  اب  دنتسه و  دئاز  لخدم  نیا  نتم  رد  اههژاو  نیا  زا  يرایسب 

یعامتجا 300 مولع 
داصتقا 330

داصتقا 336 یمومع . هیلام 
داصتقا 2/336 یمومع . هیلام  تایلام .

دنوشیم . بترم  ابفلا  بیترتهب  اهلخدم  نیا 
يدنس ياهدحاو  يارب  دوخ  هبونهب  زین  نآ  هک  درک  هدافتـسا  یـصاخ  يدنبهدر  ماظن  کی  هارمه  هب  ناوتیم  اهنت  ياهریجنز  يزاسهیامن  زا 
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تحت هک  یتاعوضوم  يارب  ياهریجنز  هیامن  دوشیم . بترم  هدر  بیترتهب  یلـصا  هیامن  دوشیم . هدرب  راکهب  دـنوش  هیاـمن  دـیاب  هک  ینیعم 
. دنکیم هیهت  ییابفلا  هیوناث  هیامن  کی  دراد ، رارق  يدنبهدر  ماظن  ششوپ 

یناگژاو . ییارگصخا 
ماـظن کـی  هک  ییاـهشواک  عاوـنا  رب  اـهدربراک  و  اـهیگژیو ، تاـعوضوم ، فیـصوت  يارب  هدافتـسا  دروـم  ناـگژاو  ییارگصخا  نازیم 

، عوضوم هژاو ، کی  هک  تسا  یتقد  نازیم  ییارگصخا ، دراذـگیم . ریثأت  اـهنآ  جـیاتنرب  و  دـنک ، یناـبیتشپ  دـناوتیم  شناد  یهدـنامزاس 
، هدش بستنم  نآ  هب  هک  ياهیامن  هژاو  اما  دـشاب ، يراکـش  ياهگس  هرابرد  یمایپ  رگا  دـنکیم . فیـصوت  ار  یـصاخ  دربراک  ای  یگژیو ،

ياهگس هرابرد  يدانـسا  یـضاقتم  یـسک  رگا  هک  تساـنعم  نادـب  رما  نیا  صخا . هن  تسا  معا  هژاو  نیا  تفگ  دـیاب  دـشاب ، اـهگس " "

یبایزاب هک  ار  یباستنا  كرادم  ای  طوبرمان  كرادم  زا  يرایسب  سپس  دهد و  ماجنا  اهگس "  " هژاو اب  ار  دوخ  شواک  دیاب  دشاب ، يراکش 
" يراکش ياهگس   " هیامن هژاو  رگا  رگید  يوس  زا  دبایب . اهنآ  نایم  رد  ار  يراکش  ياهگس  اب  طبترم  ياهدروکر  ات  دنک  یسراو  هدش ،
، يراکـش ياهگس  تسا  نکمم  هک  ارچ  دبای ، شهاک  یناوخارف  تسا  نکمم  اما  دوب . دهاوخ  رتقیقد  شواک  تسا و  صخا  هژاو  دـشاب ،

". يراکش ياهگس   " هن دنشاب  هدش  هیامن  اهگس "  " هژاو زا  هدافتسا  اب  دنشاب و  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  اهگس  رگید  رانک  رد 
رد ناوتیم  ناگژاو  بوخ  تیریدم  اب  هک  ارچ  دنتسه ، يزاسهیامن  نابز  رد  رتشیب  ییارگصخا  عفادم  آحیجرت  يزاسهیامن  ياهدرادناتسا 

يرادهگن دوب . دهاوخ  رتشیب  اههژاو  دادعت  رتصخا ، ناگژاو  رد  رگید ، يوس  زا  داد . هعـسوت  رتماع  حوطـس  هب  ار  وجوتسج  موزل ، عقاوم 
هک يزاسهیامن  رد  تسا . رتتخـس  رتکچوک ، ناگژاو  اب  هسیاـقم  رد  نآ  زا  هدافتـسا  تسا و  رتهنیزهرپ  رتگرزب ، هدـش  لرتنک  ناـگژاو 

صخا تسا ، نینچ  راکدوخ  يزاسهیامن  ياههویـش  رتشیب  رد  هک  روطنامه  دشاب ، ینتبم  ینابز  نوتم  رد  هتفر  راکهب  ياههژاو  رب  آمیقتـسم 
. تسا نتم  رد  هتفر  راکهب  ياههژاو  ندوب  صخا  هزادنا  هب  هیامن  ياههژاو  ندوب 

و دنوشیم ) بستنم  دنـس  هب  ینهذ  لیلحت  يانبم  رب  هک   ) دنتـسه هدـش  لرتنک  ناگژاو  رب  یکتم  مه  هک  يزاسهیامن  ياهماظن  زا  هتـسد  نآ 
هب هویش  ود  نیا  ياهتوافت  زا  تقیقح  رد  دنربیم ، هرهب  تسا ) نتم  زا  هدش  جارختسا  ياههژاو  رب  ینتبم  هک   ) راکدوخ يزاسهیامن  زا  مه 

دننکیم . هدافتسا  اهنآ  بیاعم  ایازم و  هب  ندیشخب  نزاوت  يارب  ییارگصخا و  عفن 
ناگژاو . راهم 

رگا تسا . يرورـض  تاعالطا  یبایزاب  دـنیارف  لک  رد  ناگژاو  راهم  یعون  لامعا  نابز ، زا  ناسنا  هدافتـسا  رد  ناوارف  ینوگانوگ  رطاخ  هب 
هک یفلتخم  ياههویـش  ندومزآ  اب  دوخ  دوب  دهاوخ  روبجم  ربراک  دـنیبن ، كرادـت  ناگژاو  تیریدـم  یعون  شناد  یهدـنامزاس  ماظن  دوخ 

. دنک لامعا  ار  لرتنک  نیا  درک ، نایب  اهنآ  اب  ناوتیم  ار  صاخ  موهفم  کی 
نیدب دنوشیم . یقلت  لداعم  طوبرم  ماظن  رد  ای  دنتـسه  فدارتم  هک  ییاههژاو  نایم  دـنویپ  كرادـت  زا  تسا  ترابع  ناگژاو  راهم  فدـه 

مه اب  ای  رتصخا ) هژاو   ) دـنرتدودحم هنماد  ثیح  زا  هک  اههژاو  ریاس  هب  تسا  هدرک  زاغآ  ار  شواک  نآ  اب  هک  هژاو  ره  زا  صخـش  بیترت ،
. دننکیم هراشا  زین  رتماع  ياههژاو  هب  اهماظن  یخرب  رد  دوشیم . تیاده  دنراد ، يرگید  مهم  طباور 

ازجم همانحالطصا  هب  نآ  زا  هدافتـسا  يارب  دشاب  روبجم  دیابن  ربراک  دشاب . نآزا  یئزج  هچراپکی و  هیامن  اب  دیاب  هدش  راهم  ناگژاو  طباور 
دروـم رد  رما  نیا  ددرگ . زاـب  هیاـمن  هب  سپـس  دـنک و  لاـبند  ار  لـباقتم  تاـعاجرا  دـنک و  هعجارم  یعوـضوم  ياهناونعرـس  تـسرهف  اـی 

اهنآ رد  وجوتسج  هک  ییاههیامن  دروم  رد  دـنوش . هداد  شیامن  هیامن  رد  دـیاب  لباقتم  تاعاجرا  هک  تساـنعم  نادـب  یـشیامن  ياـههیامن 
a> وــــجوتسج طــــبار  زا  یـــــشخب  دـــــیاب  نیزگیاــــج  ياــــههژاو  شیاــــمن  دریگیم ، تروــــص  یکینورتــــکلا  تروــــصهب 

. دشاب [  name="_ftnref55">[55
ای راکدوخ  تروصهب  دـیاب  طبترم  ياههژاو  دـنک ، دراو  وجوتسج  طبترم  رد  وجوتسج  هژاو  ناونعهب  ار  نادـقوقح "  " هملک ربراک  رگا 
(، یقوقح رواشم  لیکو ، دـننام :  ) لداعم ياههژاو  ندرک  تسرهف  يارب  هرجنپ  کی  زا  ناوتیم  دـنوش . هداد  شیامن  يو  تساوخرد  هب  اـنب 
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( هاگداد تلادـع ، نوناق ، مرج ،  ) طبترم ياههژاو  و  ییاضق ،) ماظن  لنـسرپ   ) رتماع ياههژاو  مود ،) هیاپ  لیکو  دـننام :  ) رتصاـخ ياـههژاو 
هدـش تیبثت  هژاو  هب  نادـقوقح )  ) نیتـسخن هژاو  هک  دـشاب  هاـگآ  دـیاب  ربراـک  دوش ، هدافتـسا  هدـش  لرتـنک  ناـگژاو  زا  رگا  درک . هدافتـسا 
هکنیا ای  دـیازفیب ، شواک  هب  ار  يرگید  هژاو  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  ناکما  نیا  دـیاب  ربراک  سکعرب .) ای  و   ) تسا هدـش  لیدـبت  لـیکو " "

زا کـی  ره  دروم  رد  همانحالطـصا  زا  هدافتـسا  ناـکما  دـیاب  نینچمه  دـنک . یلـصا  ياـههژاو  نیزگیاـج  ار  هدـش  هداد  شیاـمن  ياـههژاو 
ياههژاو زا  کی  ره  ناوتب  دـیاب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  زین  طبترم  و  رتماع ، رتصاخ ، ياههژاو  ندـید  روظنمهب  هدـش  هداد  شیامن  ياههژاو 

دشاب . اهنآ  زا  کیچیه  ددجم  پیات  هب  روبجم  دیابن  ربراک  دوزفا . شواک  هب  آمیقتسم  ار  هدش  باختنا 
اب اسب  هچ  هک  صخا  ياههژاو  ندرک  نیزگیاج  اب  دناوتیم  ربراک  شناد ، یهدـنامزاس  ماظن  کی  رد  ناگژاو  تیریدـم  ءزج  زا  هدافتـسا  اب 
اب شواک  هژاو  ندرک  نیزگیاج  ای  یفاضا  ياههژاو  ندوزفا  اب  ای  دنک و  رتدودحم  ار  شواک  دنشاب ، هتشاد  يرتشیب  تبـسانم  شواک  فده 

. دنک رتعیسو  ار  شواک  معا ، ياههژاو 
 . يزاسنیشناج

مامت یتاعالطا  ياههاگیاپ  رد  دنوش . هدومنزاب  يوحن  هب  دیاب  دـنوشیم ، یهدـنامزاس  تاعالطا  یبایزاب  هاگیاپ  رد  هک  يدنـس  ياهدـحاو 
دوجو هاگیاپ  رد  هک  دنهدیم  عاجرا  يدانـسا  هب  ار  هدننکهدافتـسا  هک  یعاجرا ، ِیتاعالطا  ياههاگیاپ  رد  اما  دوشیم . هئارا  نتم  لک  نتم ،

ای هدیکچ  هاگ  دنتسه و  اهنآ  هب  دانتـسا  ای  يدنـس  ياهدحاو  فیـصوت  لماش  الومعم  اههدننایامن  نیا  تسا . زاین  هدننایامن  کی  هب  دنرادن ،
. دنریگیمربرد زین  ار  يدنس  ياهدحاو  یلامتحا  ياهدربراک  و  اهیگژیو ، تایوتحم ، زا  ياهصالخ 

روطهب تسا . مزال  یلخاد  یـشیامنزاب  ماظن  یعون  باتک ، نایاپ  هیامن  هارمه  هب  اهباتک ، لثم  نتم ، مامت  یتاـعالطا  ياـههاگیاپ  لـخاد  رد 
. دوشیم هدافتسا  نتم  لخاد  يدنس  ياهدحاو  هب  عاجرا  يارب  فارگاراپ  هرامـش  ای  هحفـص  هرامـش  زا  بلغا  باتک ، ياهتنا  هیامن  رد  لاثم 

. دوشیم هدافتسا   a> اهرگهراشا ای  [  57] ینورد ياهدنویپ  زا  الومعم  یکینورتکلا  یتاعالطا  ياههاگیاپ  رد 
. دروکر شیامن 

طوبرم تاعالطا  همه  اجکی ، شیامن  رد  دوش . هداد  ناشن  ربراک  هب  يوحن  هب  دیاب  لماک ، نتم  هاوخ  رصتخم  هاوخ  يدنـس ، دحاو  هدننایامن 
هدیکچ ای  یتخانشباتک  تاصخشم  ای  فیـصوت  دناوتیم  اجنآ  رد  ربراک  دوشیم و  يروآدرگ  لحم  کی  رد  صاخ  يدنـس  دحاو  کی  هب 

، مه رانک  رد  هیامن  ياههژاو  همه  تیؤر  دنیبب . ار  يدنـس  دحاو  نآ  هب  طوبرم  هدش  هداد  ِياهیامن  ياههژاو  هوالعهب  ار  نآ  هصالخ  ای  نتم 
کی ياهیگژیو  ای  اوتحم  زجوم  فیصوت  يارب  دناوتیم  دنـشابن ، دایز  دح  زا  شیب  یکینورتکلا  يزاسهیامن  رد  دراوم  یخرب  دننامه  رگا 

زا يرایـسب  دـشاب . دـیفم  هدـمآ ، رد  شیامن  هب  ياههژاو  یخرب  زا  هدافتـسا  اـب  شواـک  تهج  رییغت  اـی  شرتسگ  يارب  زین  و  يدنـس ، دـحاو 
دوخ رد  اهنت  هیامن  ياههژاو  هک  ینعم  نیدب  دننکیم ، فذح  اضف  رد  ییوجهفرص  روظنمهب  ار  اجکی  شیامن  یپاچ ، یتاعالطا  ياههاگیاپ 

هاگیاپ زا  يرگید  شخب  رد  صقان ) اما   ) رتلصفم ياهنیـشناج  هب  ار  ربراـک  رـصتخم ، ياـهامنیاج  زین  هیاـمن  رد  دـنوشیم . ههایـس  هیاـمن 
دنهدیم . عاجرا  یتاعالطا 

شیامن دـننکیم . هضرع  ربراـک  هب  شیاـمن  کبـس  یگدرتسگ و  باـختنا  يارب  ار  ییاـههنیزگ  بلغا  یکینورتکلا  یتاـعالطا  ياـههاگیاپ 
یمامت ای  کی  فیـصوت  لماش  دـناوتیم  رتلصفم  یمک  شیامن  دـشاب . هدنـسیون  ناونع و  لماش  اهنت  دـناوتیم  اههاگیاپ  نیا  رد  رـصتخم 

. دریگ ربرد  زین  ار  لماک  نتم  یتح  و  هیامن ، ياهلخدم  تسرهف  هدیکچ ، دناوتیم  لماک  شیامن  دشاب . یتخانشباتک  تاعالطا 
تخـس دـشاب ، نشور  هداس و  اهنآ  كرد  هک  اـهدروکر ، شیاـمن  دـمآراک  لاکـشا  یحارط  يارب  یتاـعالطا  ياـههاگیاپ  ناگدـننکدیلوت 

. دنشوکیم
هیامن . شیامن 

و اهیگژیو ، تاعوضوم ، فرعم  ياههسانش  اههژاو و  هب  یسرتسد  هک  ارچ  تسا ، يرورـض  یپاچ  یتاعالطا  ياههاگیاپ  رد  هیامن  شیامن 
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دیفم رایسب  دناوتیم  زین  یکینورتکلا  ياهطیحم  رد  هیامن  شیامن  دیامنیم . نکمم  هیامن  شیامن  اب  اهنت  ار  يدنـس  ياهدحاو  ياهدربراک 
یتخانـشناور تاقیقحت  دزادـنیب . اههسانـش  هب  یلامجا  يرظن  شواک ، لوط  رد  ای  شواک  زا  لبق  دـهدیم  هزاجا  ربراـک  هب  هک  ارچ  دـشاب ،

رد هژیوهب  هلئـسم  نیا  تسا . هظفاح  زا  اهنآ  یناوخارف  زا  رتهداس  ناسنا  يارب  طـبترم  ياـههژاو  یـسانشزاب  هک  دـناهدرک  دـییأت  تسا  يرید 
شواک يارب  ار  نیـشناج  ياههنیزگ  هیامن ، دـمآراک  شیامن  دـنکیم . قدـص  رتشیب  تسین ، انـشآ  اهنآ  اب  رگـشواک  هک  یتاـعوضوم  دروم 

دشاب . دنمدوس  رایسب  دناوتیم  روظنم  نیا  يارب  زین  ناگژاو  راهم  شیامن  دنکیم . هضرع 
لکش ار  هیامن  ياههسانش  هک  تسا  يدادعا  فورح و  رب  ینتبم  هک  يددع  ییابفلا ـ  داد : شیامن  یـساسا  هویـش  ود  هب  ناوتیم  ار  اههیامن 

مه اب  دنتـسه ، طبترم  ای  هباـشم  ياـهیگژیو  اـی  اـهعوضوم  فرعم  هک  ییاههسانـش  دروم  نیا  رد  هک   ، a(> یبسن  ) ياهطبار و  دـنهدیم ؛
. دنوشیم يدنبهورگ 

یهدـهد يدـنبهدر  ریظن  يدـنبهدر  ياهماظن  رب  ینتبم  دـنناوتیم  عقاو  رد  و  دـنمانیم ، ياهدر  ياهشیامن  رتشیب  ار  ياهطبار  ياـهشیامن 
شیامن یگژیو  هک  تساههدر  شیارآ  هوحن  نیا   . دنـشاب رگید  عاونا  و  هرگنک ، هناـخباتک  يدـنبهدر  ییوید ، یهدـهد  يدـنبهدر  یناـهج ،

. میمانیم ياهطبار  ياهشیامن  ار  اهنآ  ورنیا ، زا  تساهنآ . طباور  رب  ینتبم  اههدر  بیترت  دنکیم و  صخشم  ار  ياهدر  ياههیامن 
يددع . ییابفلا  شیامن 

اما تسا ، لکـشم  نودـب  مهف و  لباق  يددـع ، ییابفلا  مظن  لوا ، رظن  رد  دنتـسه . يددـع  ییابفلا ـ  ای  ییابفلا  شیامن ، لباق  ياههیامن  رثکا 
شهوژپ رب  ینتبم  نآ  رد  دوجوم  ياههاگدـید  هک  تسا  ییاههزوح  زا  یکی  نیا  دـنراد . دایز  فالتخا  نآ  رـس  رب  یناسرعالطا  هفرح  لها 

. تسین یبرجت 
مئالع  تاملک و  نایم  یلاخ  ياضف  اههسیون ، يزاسبترم  نیح  رد  دیاب  ایآ  تسا : ریز  دراوم  رس  رب  یلصا  ياههلداجم 

ياـههسیون زا  ریغ  يراـیعم  زا  دـیاب  اـیآ  درک ،؟ دروـخرب  دــیاب  هنوـگچ  دادــعا  اـب  ریخ ،؟ اـی  تـفرگ  رظن  رد  هسیوـن  زین  ار  يراذــگهطقن 
یتواـفتم رایـسب  ياـهشیارآ  دوش ، باـختنا  ياهنیزگ  هچ  قوف  دراوـم  رد  هکنیا  هب  هتـسب  ریخ ؟ اـی  درک  هدافتـسا  اههسانـش  هدنهدلیکـشت 

هک ار  ییاهلخدـم  زا  یخرب  تسا  نکمم  دـنکیمن ، كرد  ار  هتفر  راـکهب  شیارآ  لوصا  هک  ياهدننکهدافتـسا  دوش و  لـصاح  دـناوتیم 
دهدب . تسد  زا  دایز  هلصاف  رطاخ  هب  تساهنآ ، لابندهب 

هک ییاههسانش  هک  ارچ  فرح ، هب  فرح  هن  تسا و  هملک  هب  هملک  شیارآ  نآ  مینک ، ظاحل  شیارآ  رد  ار  تاملک  نایم  یلاخ  ياضف  رگا 
 a> دنیآیم مه  اب  دنوشیم  زاغآ  هملک  کی  اب 
هملک هب  هملک  شیارآ  فرح        هب  فرح  شیارآ 

ییارآ لگ  ییارآ                        لگ 
یناوغرا لگ  یناوغرا                    لگ 
ساویر لگ  هیالگ                          

سای لگ  نادلگ                           
هیالگ ساویر                         لگ 

نادلگ رازلگ                             
رازلگ سای                           لگ 

؛ میـسیونیم ابفلا  فورح  اب  هک  میریگب  رظن  رد  هنوگنآ  ار  اهنآ  دادعا ، ندرک  بترم  يارب  هک  دـننکیم  باجیا  رتیمیدـق  ياهدرادناتـسا 
بترم ابفلا  فورح  زا  لبق  یـضایر و  مظن  ساسا  رب  ددـع و  ناونعهب  ار  دادـعا  هک  دـننکیم  باـجیا  دـیدج  ياهدرادناتـسا  هک  یلاـح  رد 
شزرا رب  ینتبم  اـی  دـشاب  هسیون  یعقاو  لکـش  رب  ینتبم  دـیاب  شیارآ  اـیآ  هک  دراد  دوجو  رظن  فـالتخا  زین  شور  نیا  رد  یتـح  اـما  مینک .
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ینعی نآ  ياههسیون  يانبم  رب  ار  نآ  دیاب  ای  داد  رارق  تسا  نآ  یضایر  شزرا  هک  لحم 25/0  رد  دیاب  ار  ایآ ¼  لاثم  روطهب  نآ . یضایر 
يابفلا فورح  ساسا  رب  هن  دننکیم  بترم  اهنآ  يددـع  شزرا  يانبم  رب  الومعم  ار  ( I,V,X  ) یمور دادعا  دومن . بترم  "و" 4 " ، "/" 1"

. اهنآ
. تسا [  a name="_ftnref64">[64> يددــع ییاـبفلا ـ  ارف ـ  ياـهرایعم  ساـسا  رب  شیارآ  اــههزوح ، نـیرتزیگناثحب  زا  یکی 

هملک زا  سپ  تاملک  ساسا  رب  دـیابن  دـنوشیم ، زاغآ  هملک  کی  اب  هک  ییاههسانـش  هک  دراد  رارـصا  زونه  هرگنک  هناـخباتک  لاـثم  روطهب 
اب صاخشا  دنوش : بترم  ریز  بیترتهب  هسانش  لکش  و  تسا ، نآ  رگنایامن  هک  يدوجو ، تیهام  ساسا  رب  دیاب  هکلب  دنوش ، بترم  نیزاغآ 
هک تسانعم  نادـب  نیا  (. 26  ) نوتم نیوانع  و  یعوضوم ، ياههسانـش  اهناگلانت ، اهناکم و  یماسا  لیماف ، مان  اب  صاخـشا  کـچوک ، ماـن 

رارق هسنارف ")  ) سیراپ  " لخدم زا  سپ  زین  اینیجریو "و  سیراپ ،  " مسا هب  یـصخش  مان  زا  دـعب  گنج " زا  سپ  سیراپ   " ریظن ناونع  کی 
اکیرما یلم  یتاعالطا  ياهدرادناتسا  نامزاس  دیدج  درادناتـسا  لیلد  نیمه  هب  دنوشیم . نایب  ناربراک  يارب  تردنهب  لوصا  نیا  دریگیم .

، درادناتـسا نیا  ساسا  رب  تسا . یلاخ  ياضف  هلمج  زا  دوجوم ، ياـههسیون  ياـنبم  رب  اهلخدـم  شیارآ  رد  انثتـسا  لقادـح  لاـمِعا  قوشم 
ییابفلاریغ مئالع  يارب  يدرادناتـسا  شیارآ  چیه  هک  ارچ  درک ، یقلت  یلاخ  ياضف  ار  اهنآ  ای  تفرگ  هدـیدان  دـیاب  ار  يراذـگهطقن  مئالع 

(. 4  ) دنوش بترم  یضایر  مظن  يانبم  رب  دنریگ و  رارق  ابفلا  فورح  زا  لبق  دیاب  یمور  دادعا  هلمج  زا  دادعا  درادن . دوجو 
. ياهدر ای  ياهطبار  شیامن 

يدنبهدر ماظن  رد  دراد . تهابش  یعوضوم  ياهناونعرس  تسرهف  هب  تاهج  يرایـسب  زا  هک  تسا  ياهدش  لرتنک  ناگژاو  يدنبهدر ، ماظن 
توافت دـنوشیم . بستنم  یعوضوم  ياهناونعرـس  هک  یتروص  نامه  هب  دـنوشیم ، بستنم  يدنـس  ياهدـحاو  هب  اههلوقم  ای  اـههژاو  زین 

ییامنزاب اهناونعرس  طسوت  هک  ییاههدر  ای  اهناونعرس  شیارآ  رد  يدنبهدر  ياهماظن  یعوضوم و  ياهناونعرـس  ياهماظن  نایم  یلـصا 
ای  ) اهناونعرـس يدـنبهدر ، ياهماظن  رد  اما  دـنوشیم ، بترم  يددـع  ییابفلا ـ  تروصهب  یعوضوم  ياهناونعرـس  تسا . هتفهن  دـناهدش ،

. دنوشیم بترم  اهنآ  نایم  طباور  بسحرب  اههدر )
رایعم چـیه  هک  ینامز  تساهیگتـسبمه و  رگید  و  ینامز ، بیترت  بتارم ، هلـسلس  ياهزیرهچ ،  تیوضع  رب  ینتبم  اههدر  ياهطبار  شیارآ 

تسا . ياهدر  ناونعرس  يددع  ییابفلا ـ  مظن  رب  ینتبم  تسین ، مولعم  يراکشآ 
ای  ) اههتـشر ریظن  اههدـیدپ  یلـصا  ياـههلوقم  اـههزیرهچ  دنتـسه . اـههزیرهچ  شناد ، یهدـنامزاس  روـظنمهب  اـههدر  شیارآ  هیلوا  كـالم 

، شناد یهدنامزاس  يارب  يدنبهدر  ياهماظن  رتشیب  دنتـسه . اهنامز  و  اهناکم ، اهدرکلمع ، اههصیـصخ ، دوجو ، شناد ،) یلک  ياههزوح 
مامت هب  هک  ار  طبترم ) ياههفرح  و   ) اههتـشر ادتبا  رد  ییوید  یهدهد  يدـنبهدر  لاثم ، روطهب  دنتـسه . ياهتـشر  هزیرهچ  رب  ینتبم  ادـتبا  رد 

هب سپـس  دـنکیم ؛ فیدر  اههداد  ياهنایار  شزادرپ  و  يراگنهمانزور ، یناـسرعالطا ، يرادـباتک و  لـثم  دـنزادرپیم ، شناد  ياـههزوح 
(. 11  ) دسریم خیرات  و  تایبدا ، رنه ، يدربراک ، یعیبط و  مولع  نابز ، یعامتجا ، مولع  هب  نآ  زا  سپ  و  نید ؛ یسانشناور و  هفسلف ،

، تیلم ای  نابز  ياههزیرهچ  ساسا  رب  شیارآ  تایبدا ، رد  تسا . ریغتم  عبات ، ياههزیرهچ  مظن  تیهاـم و  ياهتـشر ، ياـههزیرهچ  نورد  رد 
، هزیرهچ کی  لخاد  رد  دـنوشیم . بترم  طوبرم  یخیرات  هرود  ریز  ناشراثآ  ناگدنـسیون و  دریگیم . تروص  یبدا  هرود  یبدا و  بلاـق 

ياههرود زا  لبق  رتنهک  ياههرود   ) ینامز بیترت  صخا ،) تاعوضوم  زا  لبق  معا  تاعوضوم   ) بتارم هلـسلس  رب  ینتبم  دناوتیم  شیارآ 
. دشاب دنسریم ، رظنهب  رادینعم  هک  رگید  ياهانبم  یخرب  ای  و  دیدج ،)

هدافتـسا يراذگهناشن  زا  هدش ، داجیا  اههزیرهچ  نورد  نایم و  رد  هک  یمظن  ظفح  روظنمهب  شناد ، یهدنامزاس  يارب  يدـنبهدر  ياهماظن 
اههناشن ندومن  بترم  قیرط  زا  اهنآ  ياهطبار  مظن  دندش ، بستنم  ياهصیـصخ  یعوضوم و  ياهناونعرـس  هب  اههناشن  هک  نیمه  دـننکیم .

. دوشیم ظفح  يددع  ییابفلا -  بیترتهب 
ناقلاخ يارب  هک  دنزاس  بترم  هدرمـش و  رب  یقرط  هب  ار  یموهفم  دـنچ  یموهفم و  کت  ياههدر  دنتـشاد  لیامت  يدـنبهدر  هیلوا  ياهحرط 
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عون نیا  زا  لصا  رد  هرگنک  هناخباتک  يدنبهدر  دـنمانیم . یـشرامش  يدـنبهدر  ياهحرط  ار  اهحرط  نیا  دندیـسریم . رظن  هب  بسانم  اهنآ 
هدوزفا يدنبهدر  ياهحرط  هب  يرتشیب  رتشیب و  یبیکرت  ياهیگژیو  دـمآ ، دـیدپ  رد 1876  ییوید  یهدهد  يدـنبهدر  هک  ینامز  زا  تسا .

، اههرود اهناکم ،  ) فلتخم هیوناث  ياههزیرهچ  زا  ییاههدر  بیکرت  قیرط  زا  ار  بکرم  ياـههدر  قلخ  ناـکما  اـهیگژیو  نیا  تسا . هدـش 
هعسوت یناهج  یهدهد  يدنبهدر  رد  بیکرت ، یگژیو  دننکیم . مهارف  اههتشر  لیذ  یلصا  ياههدر  اب  صاخشا ) عاونا  و  اهراتفر ، اهلکش ،
. دیمان یبیکرت  ياهيدنبهدر  ناوتیم  ار  اهماظن  نیا  دمآ . دیدپ  ییوید  يدنبهدر  طسب  سابتقا و  ناونعهب  ادتبا  رد  هک  تفای ، يرتشیب 

یـشرامش يدنبهدر  رد  هک  هچنآ  زا  رتمظنمو  رتمکحم  رایـسب  تروصهب  ياهزیرهچ  بیکرت  لیلحت و  لصا  ياهزیرهچ ، ياهيدـنبهدر  رد 
ات 1992 زا 1971  هک  تسا  یناسرعالطا  يرادباتک و  ياهزیرهچ  يدنبهدر  اهنآ ، زا  هنومن  کی  دریگیم . تروص  دوشیم ، ماجنا  یمیدـق 

(. 29  ) تفریم راکهب  ازیل  رد  دانسا  يزاسهیامن  يارب 
 . ینتمارف ياهشیامن  و  اههنیزگ   تسرهف 

يوس هب  يدـتبم ، ناربراک  هژیوهب  ناربراک ، تیادـه  يارب  هدرتسگ  تروصهب  ياهطبار  ياـهشیامن  يدـنبهدر و  رب  ینتبم  ياـهتسرهف  زا 
دوشیم و هئارا  هنیزگ  هدزناپ  ات  هد  نیب  طقف  هنیزگ ، تسرهف  ره  رد  الومعم  دوشیم . هدافتـسا  نوتم  ای  یکینورتکلا  ياههاگیاپ  تالیکـشت 

الثم دایز  ياهنیزگ  حوطس  دنمزاین  گرزب ، یتاعالطا  ياههاگیاپ  دنک . باختنا  تسا ، يو  فده  هب  رتکیدزن  هک  ار  ياهنیزگ  دیاب  ربراک 
دنهدیم حـیجرت  بـلغا  هـبرجت  اـب  ناربراـک  دـشاب . زیگنارب  شلاـچ  دـناوتیم  ییاـههنیزگ  نـینچ  تیادـه  دنتـسه و  یـس  اـی  تـسیب ، هد ،

رد ریـس  هب  هکنیا  ای  دنهد  ماجنا  هژاو  دـنچ  ای  کی  اب  آمیقتـسم  ار  شواک  دـننزب و  رود  دنتـسه ، ریگتقو  رایـسب  هک  ار  هنیزگ  ياهتسرهف 
. دنزادرپب ییابفلا  ياههیامن 

اج ره  هک  دوب  موسرم  یپاـچ  ياههمانتـسد  اـهفراعملاهریاد و  رد  هک  تفاـی  هعـسوت  ینورد  يزاـسهیامن  یعون  شیاـمن  روظنمهب  نتمارف ،
نینچ کی  طسوت  هدـش  هئارا  یگژیو  ای  عوضوم  دـنهاوخیم  هک  یناربراک  نآ  رد  و  دـندشیم ؛ هتـسجرب  دـندوب ، لخدـم  دوخ  ییاههژاو 

، دنکیم مهارف  ار  میقتـسم  یـسرتسد  عون  نیمه  نتمارف ، دـننک . عوجر  هژاو  نامه  لخدـم  هب  آمیقتـسم  دـنناوتیم  دـننک ، لابند  ار  ياهژاو 
، یتوص يرـصب ،  ) نتم ات  دنزبهقت  هدش ، هتـسج  رب  هک  ياهژاو  ره  يور  دناوتیم  ربراک  دنک . عوجر  هیامن  هب  ربراک  دشاب  مزال  هکنیا  نودب 

. دوش شخپ  یتوص  متسیس  زا  هدافتسا  اب  ای  رهاظ  هحفص  يور  هژاو  نآ  اب  طبترم  ینابز ) ای 
. یبایزرا

نامز زا  تسا . هتـشاد  دوجو  شلاچ  اهنآ  يدمآراک  نازیم  یبایزرا  دروم  رد  هشیمه  دنتـسه و  هدیچیپ  آبیرقت  شناد  یهدنامزاس  ياهماظن 
، دـندرکیم مهارف  ار  دنـس  يدودـحم  دادـعت  هب  یبایتسد  هک  یـشیامزآ  ياهماظن  زا  هدافتـسا  اب  يددـعتم  تاـقیقحت  یناـهج  مود  گـنج 

تاقیقحت نیا  زا  هکنیا  رد  دشیمن . هدافتسا  یعقاو  شسرپ  اب  هدننک  هدافتـسا  زا  بلغا  یـشیامزآ  تاقیقحت  نیا  رد  (. 38  ) تفرگ تروص 
عون ناـمه  تاـعالطا ، یباـیزاب  کـچوک  یعونـصم  ياـههاگیاپ  هک  تسا  نآ  مه  تلع  دراد ؛ دوـجو  عاـمجا  میاهتخوماـین ، ینادـنچ  زیچ 

نیرتینیبشیپ لباق  ریغ  نیرتریغتم و  نیا ، رب  هوالع  دـنهدیمن . ناـشن  دنتـسه ، گرزب  ياـههاگیاپ  هصخـشم  هجو  آـتقیقح  هک  ار  یلئاـسم 
اب یعقاو  ناربراـک  هـک  یناـمز  تـسا . يو  یتاـعالطا  ياـضاقت  زاـین و  هدـننک و  هـعجارم  اـی  ربراـک  تاـعالطا ، يوـجوتسج  رد  رــصنع 

دنک . مهارف  دنمدوس  ییامنهار  هک  دوب  دهاوخ  نآ  زا  رتیعقاو  ریغ  رایسب  زین  هجیتن  دنشابن ، بلاغ  قیقحت  رد  یعقاو  ياهشسرپ 
هیزجت و ياـهماظن   " هک دوب  ياهعلاـطم  گرزب ، یعقاو و  یباـیزاب  ماـظن  کـی  يدـمآراک  نازیم  یباـیزرا  يارب  اـهشالت  نیتسخن  زا  یکی 

تـسکش للع  ناوتیم  نآ  اـب  هک  ار ، تسکـش  لـیلحت  شور  يو  ( 142-119 : 24  ) داد ماجنا  ( زرالدـم  ) یکـشزپ نوتم  یبایزاب  لـیلحت و 
ياـهاضاقت اـهزاین و  اـب  یعقاو  ناربراـک  يور  هعلاـطم  رب  ینوزفا  زور  تاـقیقحت  سپ  نآ  زا  دیــشخب . دوـبهب  درک ، صخــشم  ار  شواــک 

تسا . هدش  زکرمتم  شناد  یهدنامزاس  یعقاو  ياهماظن  اب  یقیقح ) ياهطساو  لماعت  ای   ) اهنآ لماعت  یعقاو و  یتاعالطا 
اهدرکیور عاونا  بیاعم  ایازم و  ضوع  رد  اما  دـناهدرکن . لح  ار  شناد  یهدـنامزاس  يارب  هار  نیرتهب  هب  طوبرم  لئاسم  تاقیقحت ، نونکات 
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جیاتن نیرتهبهب  ندیـسر  يارب  دـنرگیدکی و  لمکم  توافتم ، ياهماظن  اهدرکیور و  هک  تسا  نیا  یلک  هجیتن  دـناهداد . ناشن  ار  اـهماظن  و 
درک . هدافتسا  نونف  عاونا  زا  دیاب  شواک ، رد 
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یئومهم  یلامج  اضردیمح  همجرت 

شناد يروآون  تیریدم و 

ینکر دادرهم 
دوخ هب  ار  يرایسب  لابقا  هجوت و  دراد  راک  رـس و  يروآون  دنیارف  دمآراک  تیریدم  ریظن  یتاعوضوم  لئاسم و  اب  هک  زین  يروآون  تیریدم 

شناد تیریدم  هزورما  دوش ، یم  بوسحم  راک  بسک و  يدیلک  مهم و  رـصانع  زا  یکی  ناونع  هب  يروآون  هک  اجنآ  زا  تسا . هدرک  بلج 
هنیمز رد  هک  یتاـقیقحت  دـش  ناـیب  هک  یبلاـطم  مغر  یلع  دوش . یم  بوسحم  ناـمزاس  یلـصا  ياـهدرکراک  فیاـظو و  زا  یکی  ناوـنع  هب 

شناد و تیریدـم  هزورما ، تسا .  هدوـبن  یفاـک  زوـنه  تسا  هتفرگ  ماـجنا  يروآوـن  رد  شناد  ياـهییاراد  دربراـک  تیریدـم و  یباـیتسد ، 
زا یکی  نیا ، دوجو  اب  دنتسه . ییازجم  جیاتن  تاریثات و  ياراد  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنتـسه  يزیامتم  یتیریدم  هزوح  ود  يروآون  تیریدم 

هعـسوت میکحت و  داجیا ، هب  شناد  ياهییاراد  رثوم  دربراک  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  اهنامزاس  دـشرا  ناریدـم  یلـصا  هدـمع و  ياـه  هغدـغد 
مدع ای  کیکفت  هک  تسا  هدش  ثعاب  یناهج  سایقم  رد  اههاگنب  نیب  تباقر  شیازفایروآون  شناد و  تیریدم  بیکرت   . دـنزادرپب يروآون 

عوضوم ضوع ، رد  دـیاین . رامـش  هب  یمهم  کـیژتارتسا و  نادـنچ  عوضوم  يروآون  تیریدـم  اـی  شناد  تیریدـم  ياـه  هزوـح  کـیکفت 
اقترا ار  دوخ  درکلمع  اهنامزاس  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  يروآون  تیریدـم  ياهدـنیارف  رد  شناد  تیریدـم  دربراک  مهم  کـیژتارتسا و 
هنوگچ يروآوـن  دندیـسرپ : یم  دو  ـــــ زا خ ناـمزاس  درکلمع  ياـقترا  يارب  دـیدج  يروآوـن  رب  هیکت  اـب  اـهنامزاس  هتـشذگ  رد  دنـشخبب .

دوخ زا  یتباقر  تیزم  هوقلاب  عبنم  ناونع  هب  شناد  يروآون  رب  هیکت  اب  هزورما  هک  یلاح  رد  دـشخبب ، اـقترا  ار  یناـمزاس  درکلمع  دـناوتیم 
لئان تدـمدنلب  یتباقر  تیزم  هب  راک  بسک و  مطالت  رپ  يایند  رد  هک  دزاس  یم  رداق  ار  ام  شناد ، يروآون  هب  لـسوت  هنوگچ  دنـسرپ : یم 
یتنـس لماوع  ریاس  تسا و  یتعنـص  يداصتقا و  هعـسوت  یلـصا  عبنم  شناد  نیون ، داصتقا  رد  شناد : بـالقنا  هب  راذگـشناد  تیمها  ؟ میوش
سایقم رظن  زا  دیلوت  یتنس  لماوع  (. DRUCKER, 1994  ) دنراد رارق  تیمها  يدعب  هبترم  رد  هیامرـس  راک و  يورین  نیمز ، دننام  دیلوت 
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يداـصتقا نوناـق  لـباقم ، رد  دوش . یم  رجنم  يراذـگ  هیامرـس  یلوزن  هدزاـب  هب  اـهنآ  ییاـهن  شیازفا  هدوب و  وربور  تیدودـحم  اـب  هنماد  و 
یتنـس شرگن  دش . دهاوخ  متخ  يرتالاب  یهدزاب  هب  تاعالطا  ای  شناد  رد  رتشیب  يراذـگ  هیامرـس  تسامرفمکح : شناد  هدزاب  رب  يرگید 
شناد رد  يروآون  داجیا  يارب  شناد  میهـست  يزاس و  دننامه  بذج ، ياهدنیارف  هب  سوملم  یکیزیف و  ياهییاراد  رب  دیکات  زا  يروآون  هب 
هتـشر نارظنبحاص  دـنچ  ره  تسا . هدـش  لیدـبت  ینامزاس  درکلمع  ياقترا  يدـیلک  لماع  هب  شناد  یطیارـش  نینچ  رد  تسا . هدـش  لدـبم 

هک تسا  هتخاس  راـچان  ار  اـهنامزاس  تاـعالطا  شناد و  شزرا  نیب  دوجوم  ماـهبا  اـما  دنـسانشیم ، تیمـسر  هب  ار  شناد  تیمها  يروآون 
تاعالطا و يروانف  جراخم  نیب  یگنهامهان  نیا  (. STRASSMAN,1997  ) دننک يراذگ  هیامرس  تاعالطا  يروانف  رد  رالد  اهدرایلیم 
رد (. MALHOTRA,2000,1997  ) داد تبـسن  شناد  رـصع  هب  دورو  تاـعالطا و  رـصع  زا  راذـگ  هـب  ناوـت  یم  ار  یناـمزاس  درکلمع 

داصتقا رد  ییاهنامزاس   . تسین يا  هزات  عوضوم  ینامزاس  درکلمع  کـیژتارتسا  مرها  ناونع  هب  شناد  يروآون  هب  نوزفازور  هجوت  تقیقح 
ناحتاف اهنامزاس  نیا  دـننک . يراذگهیامرـس  شناد  ياهییاراد  زا  لصاح  ياهتـصرف  رد  دـنناوتب  هک  دـننک  یم  لـمع  قفوم  شناد  رب  ینتبم 

دنروبجم اهنامزاس  راک  نیا  يارب  دش . دنهاوخ  یقلت  تعنـص  ناگدنزاب  دـنیاینرب  مهم  نیا  هدـهع  زا  هک  ییاهنامزاس  دوب . دـنهاوخ  تعنص 
رد يراذگرثا  قیرط  زا  شنادشناد  تیریدم  تراهم   . دنزومایب ار  شناد  تیریدم  رثوم  يارجا  هوحن  ییاسانـش و  ار  شناد  ياهییاراد  عاونا 

ياهییاراد اه و  هداد  تاعالطا ، شناد  تیریدم  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  اهنامزاس  يارب  شزرا  داجیا  بجوم  دارفا  اهدـنیارف و  تالوصحم ،
اب شناد  تیریدـم  هب  هجوت  يروآون ، هب  اهنامزاس  زاین  لیلد  هب  (. DELL, 1996  ) دنک یم  لیدبت  راگدنام  اپرید و  ياهـشزرا  هب  ار  يرکف 
زا یکی  تسا . هدوـب  ریگمـشچ  مهم و  شناد  تیریدـم  ياهدرواتـسد  نونکاـت   . تسا هدوـب  ماـگمه  هارمه و  يروآوـن  تیریدـم  هب  هجوـت 

تاعطق درکلمع  تسا  رداق  نآ  روتوم  تیریدم  متسیس  هک  تسا  دنمشوه  وردوخ  دیلوت  لوصحم  هنیمز  رد  شناد  تیریدم  ياهدرواتـسد 
رگید درواتـسد  دـشاب . هتـشاد  یهاگآ  روتوم  درکلمع  شیازفا  نآ  لابند  هب  سیورـس و  هب  زاـین  زا  هدرک و  لرتنک  ار  روتوم  مهم  يازجا  و 

هک تسا  الاب  يروانف  ياراد  ياهیداه  همین  هدننک  دیلوت  ياه  هناخراک  دننام  تسا ، اهتراهم  نیرتهب  زا  يدنم  هرهب  دـنیآرف  هنیمز  رد  شناد 
شناد دارفا ، هنیمز  رد  دریگ . ماـجنا  يا  هیامرـس  ياـهییاراد  رد  يراذـگ  هیامرـس  هنیمز  رد  یتـفگنه  ياـهییوج  هفرـص  تسا  هدـش  بجوم 

ياهراک بسک و  رد  تیقفوم  مدع  ای  تیقفوم  تسا  رداق  يرالد )  درایلیم  دنچ  تارکاذـم  يراجت ( تالماعم  رد  برجم  دارفا  یـصصخت 
يریگدای دـننام  شناد  تیریدـم  ياهرازبا  شرتسگ  ینامزاس  درکلمع  رب  شناد  تیریدـم  مهم  تاریثات  زا   . دـنک نییعت  ار  شناد  رب  ینتبم 

اه و هداد  يروآدرگ  وجتـسج و  ياهرازبا  و  کینورتکلا ، يوگتفگ  ای  تچ  ( ، WEB PORTAL  ) یتنرتنیا ياههاگرذگ  کینورتکلا ،
اب شناد  تیریدـم  هنیمز  رد  يراذـگ  هیامرـس  یلاـم ، ياـهییوج  هفرـص  هنیمز  رد  شناد  تیریدـم  ياـهتیزم  دوـجو  مغر  یلع  تـسا . هریغ 

رجنم راظتنا  دروم  يایازم  هب  هک  دوش  یم  بجوم  نآ  رارقتـسا  هب  طوبرم  لئاسم  تالکـشم و  اریز  تسا ، هارمه  یتارطاخم  اـه و  کـسیر 
قح دـننام  لوصحم  تسا : ترابع  راک  بسک و  هطیح  رد  شناد  تیریدـم  ياهدرواتـسد  دـش ، هراشا  نادـب  ـالاب  رد  هک  هنوگناـمه  دوشن .

يورین دننام  دارفا  يراتخاس ) هیامرس  دیلوت ( ياهـشور  ای  یلام  ياه  هیور  دننام  دنیآرف  يرکف ،)  هیامرـس  يروانف ( زایتما  ياطعا  ای  عارتخا 
. دـننک زیامتم  ناشیابقر  زا  ار  دوخ  ات  دـننک  یم  شـالت  هفقو  یب  يزورما  ياهنامزاسـشناد  يروآون  لـماکت   (. یناـسنا هیامرـس  صـصختم (

اهنامزاس زا  يرایـسب  نیاربانب ، تسا . يروآون  دـصاقم  يارب  شناد  ياهییاراد  هنادنمـشوه  دربراک  زیامت ، داجیا  يارب  مزال  ییاـناوت  بسک 
هضرع و هریجنز  تیریدم  ریظن  یتیریدم  تامادقا  تیقالخ و  بایمک ، صاخ و  ياهتراهم  دیلوت ، صاخ  ياهدـنیارف  يانبم  رب  دـنددص  رد 
هب هک  دـننک  یم  شالت  تخـس  اهنامزاس  هزورما  (GOLD ET AL,2001  ) دـنیامزایب ار  دـیدج  ياه  کینکت  يرتشم ، طباور  تیریدـم 

دربراک قیرط  زا  مهم  نیا  دنریگب . ار  دوخ  ششوک  شالت و  دزم  قیرط  نیا  زا  هدش و  هتخانش  شناد  تیریدم  ياهتراهم  ناماگـشیپ  ناونع 
رظن رد  شناد  ییاراد  ناونع  هب  ناوت  یمن  ار  تاعالطا  عاونا  همه  ؟ تسیچ شناد  ياهییاراد   . تسا ریذپناکما  يروآون  دصاقم  يارب  شناد 

ییاراد ناوت  یم  ار  یتاعالطا  هچ  هک  دنزاس  صخـشم  راک  بسک و  فادها  طیحم و  هب  هجوت  اب  دنرداق  هک  دنتـسه  اهنامزاس  نیا  تفرگ .
، لاـثم يارب  دـننک . یم  يدـنب  هـقبط  ینهذ  ياـهییاراد  ینیع و  ياـهییاراد  هتـسد  ود  هـب  ار  شناد  ياـهییاراد  ًـالومعم  درک . دادـملق  شناد 
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، تبث تاعالطا  يروانف  زا  هدافتـسا  اـب  ناوت  یم  ار  تاـعالطا  عون  نیا  هریغ . يراـجت و  كراـم  عارتخا ، قح  زا : دـنترابع  ینیع  ياـهییاراد 
راددـک یناگیاب و  تبث ، ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  دراد  هراشا  مدرم  راکفا  رد  دوجوم  تاعالطا  هب  ینهذ  ياـهییاراد  درک . راددـک  یناـگیاب و 

حالطصا زا  هک  دوب  رکارد  رتیپ  راب  نیلوا  ؟ تسیچ شناد  يروآون  هدنهد  لیکشت  رـصانع   ( Amidon, 1997,Drucker,1998 درک ( 
دنتفایرد ینامزاس  نارازگتـسایس  ناریدم و  هک  دوب  رخاوا  نیمه  ات  عقاو  رد  درک . هدافتـسا   ( knowledge worker شناد (  رگراک 

دربراک لیدـبت و  هعـسوت ، داجیا ، دـنک : یم  فیرعت  هنوگنیدـب  ار  شناد  يرروآون  نودـیمآ » . » تسا رادـم  شناد  يروآون  قفوم  يروآون 
کی یقرت  تفرـشیپ و  تلم و  کی  داصتقا  رابتعا  اهنامزاس ، تیقفوم  بجوم  هک  شورف  لـباق  تامدـخ  اـهالاک و  بلاـق  رد  دـیدج  راـکفا 

هب طوبرم  تامادـقا  مود  يدـیلک و  لماع  کـی  ناونع  هب  شناد  ییاسانـش  لوا  دراد : يدـیلک  رـصنع  ود  شناد  يروآون  دوش . یم  هعماـج 
باجیا اهنامزاس  تدـم  دـنلب  تامازلا  اهنامزاس و  شناد  ياهییاراد  ینهذ  تیهام  شناد :  يروآون  کیژتارتسا  تیریدـم   . شناد تیریدـم 

ار شناد  يروآون  کیژتارتسا  تیریدم  يزورما ، جیار  تارکفت  ددرگ . داجیا  شناد  يروآون  تیریدـم  هب  یتوافتم  درکیور  هک  دـنک  یم 
ناریدم شناد ، تیریدم  فلتخم  ياهرازبا  دوجو  اب  دنک .  یم  دادملق  ینامزاس  درکلمع  زا  تیامح  يارب  رثوم  یتباقر  رازبا  کی  ناونع  هب 

. دـننک یم  تباقر  هب  رگیدـکی  اب  يروآون  هطیح  رد  شناد  دربراـک  تهج  ناشیاهـشرگن  اـی  اـهدرکیور  عیرـس  ینوگرگد  يارب  اـهنامزاس 
یتباـقر و ياـهطیحم  اـب  هدـشن و  فقوتم  زگره  شناد  يروآون  روهظ  اریز  تسا  يرورـض  کـیژتارتسا  تیریدـم  ياـهعوضوم  رب  زکرمت 

بجعت تسا  نکمم  درف  دراد  دوجو  يروآون  تیریدم  شناد و  ياهییاراد  نیب  هک  یطابترا  دوجو  اب  دبای . یم  رییغت  اهرازاب  دیدج  طیارش 
دیاب رادم  شناد  لوصا  هک  عوضوم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا . هتفرگ  تروص  شناد  يروآون  هنیمز  رد  یکدـنا  تاقیقحت  ارچ  هک  دـنک 
دیاب تسا ، يرورـض  رادم  شناد  تامادقا  لیهـست  يارب  شناد  میهـست  هدولاش  کی  هتفرگ و  رارق  شناد  يروآون  لمع  يامنهار  روحم و 

یگتـسب دعتـسم  دارفا  طسوت  هناقالخ  ياهـشنکاو  براجت و  یعاسم ، كارتشا  ، يریگمیمـصت یناسنا  ياـه  هداد  هب  نآ  رارقتـسا  هک  تفگ 
کی ناونع  هب  هدـش و  بیکرت  يروآون  تیریدـم  ياهتراهم  اـب  شناد  تیریدـم  ياـهتراهم  هک  تسا  رارق  رگا  رادـم :  شناد  لوصا   . دراد
رادـم شناد  لوصا  زا  يا  هعومجم  ساسا  رب  ار  دوخ  فیاظو  دـیاب  اهنامزاس  ددرگ ، لیدـبت  شناد  يروآون  زا  ینابیتشپ  يارب  یتباقر  رازبا 

توافتم شزرا  هریجنز  اب  متـسیس  نیا  يروآون :  شزرا  متـسیس  كرد   : زا دـنترابع  شناد  يروآون  تیریدـم  هناگـشش  لوصا  دـننک . اـفیا 
ای يدـنبتروص   . تسا لباقتم  طباور  رگناـیب  هدوب و  اـیوپ  یطخریغ و  متـسیس  نیا  تسا  اتـسیا  یطخ و  هک  شزرا  هریجنز  فـالخ  رب  تسا .

درب درب /  هطبار  تسا  لئاق  تخاب  / درب هطبار  هب  هک  یتباقر  تاـعالطا  يژتارتسا  فـالخ  رب  يژتارتسا  نیا  یهورگ :  شناد  يژتارتسا  میظنت 
دروم ار  ازجم  تاعالطا  ياهییاراد  هک  کیژتارتسا  يراجت  ياهدـحاو  فالخ  رب  کـیژتارتسا :  شناد  هکبـش  هعـسوت   . دـنک یم  قیوشت  ار 
داجیا  . دهد یم  رارق  دیکات  دروم  ار  هریغ  ناگدننک و  نیمات  ، نایرتشم اکرش ، نیب  شناد  ياهییاراد  نایرج  هکبش  نیا  دهد ، یم  رارق  دیکات 

تمدـخ رد  شناد  هکنیا  يارب  نیـشام :  رب  ینتبم  شناد  تیریدـم  ياهراکهار  هن  يرواـنف  ناـسنا / رب  ینتبم  شناد  تیریدـم  ياـهراکهار 
هک هناقالخ  دنمدوس و  شناد  ياهراک  الاب :  هب  نییاپ  شناد  دنیآرف  رارقتـسا   . دنـشاب رگیدکی  لمکم  نیـشام  ناسنا و  دیاب  دـشاب  يروآون 

يرتشم يدنمتیاضر  ياج  هب  يرتشم  تیقفوم  رب  دیکاتتسالاب  هدر  تاماقم  كدنا  تلاخد  دنمزاین  دریگ  یم  ماجنا  شناد  نارگراک  طسوت 
رظن رد  زین  ار  نایرتشم  یتآ  ياهزاین  يرتشم  تیقفوم  هک  یلاـح  رد  دراد  دـیکات  يرتشم  يزورما  ياـهزاین  رب  اـهنت  يرتشم  يدـنمتیاضر  : 

ياهیروانف شناد :  میهست  ياهراتخاس   . دنک یم  داجیا  ار  راک  بسک و  هعسوت  تکرـش و  دشر  يارب  یتباقر  يورین  يرتشم  تیقفوم  دراد .
تنرتنیا تسا .  تاطابترا  ياه  هنیزه  شهاک  تاعالطا و  لاـقتنا  يـالاب  تعرـس  رد  رثوم  لـماع  هکرحم و  روتوم  تاـطابترا ، تاـعالطا و 
هدافتـسا ریـسم  تنرتنیا  هزورما ، تسا . هتـشاذگ  شناد  تیریدـم  رب  يریگمـشچ  ریثات  هک  تسا  تاطابترا  تاعالطا و  ياـهیروانف  زا  یکی 

زا دـیاب  شناد  يروآوـن  يارب  شناد  میهـست  ياـهراتخاس  رارقتـسا  يارب  اـهنامزاس  تسا . هتخاـس  راوـمه  ار  شناد  ياـهییاراد  زا  یهورگ 
ییاسانـش رادم  شناد  تامادقا  فدهرادم  شناد  تامادقا   . دننک يرادبناج  شناد  هکبـش  هعـسوت  شناد و  هریخذ  يراذـگدک ، ياهتیلاعف 

رازبا دراد  هک  يا  هنیزه  مک  عیرـس و  یـسرتسد  ناـسآ ، دربراـک  رطاـخ  هب  تنرتـنیا  تسا . تاـعالطا  رواـنهپ  ياـیرد  نیب  زا  شناد  رهوـگ 
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لیخت تیقالخ و  هب  يدایز  دودح  ات  يروآون  رب  رادم  شناد  تا  ـــــ مادقا ریثات  دور . یم  رامـش  هب  رادم  شناد  تامادـقا  يارب  يدـنمدوس 
تیریدـم ياهتراهم  يور  رب  هک  يا  هعلاطم  ساـسا  رب  (. Malhotra,2000,1997 دراد )  ی  ــ گتـسب دوجوم  شناد  ياهییاراد  یناـسنا و 

هنوگ عوـن و  نییعت   : تـالوصحم  : زا دـنترابع  رادـم  شناد  هناـگ  تامادـقا 9  هتفرگ  ماـجنا  تنرتنیا  زا  هدـننک  هدافتـسا  ياـهنامزاس  شناد 
ناونع هب  تاعالطا  ددـجم  دربراک  بسک و   : اهدـنیآرف  . دـیدج تامدـخ  تالوصحم و  هب  شناد  لیدـبت  ؛ شناد ياـههاگیاپ  داـجیا  ؛ شناد
شناد ياـهییاراد  شزرا  تیریدـم  شجنـس و  ؛ یـصخش تاـطابترا  يرارقرب  اـی  راـشتنا  عیزوت ، قیرط  زا  شناد  ياهدـنیارف  شزومآ  ؛ شناد
دارفا نیب  شناد  هلدابم  يارب  یهورگ  نونف  زا  هدافتـسا  ؛ رادـم مدرم  شناد  زکارم  سیـسات  ؛ يرکف هیامرـس  ياـهمیت  اـی  شناد  داـجیا   : دارفا .

یساسا نیداینب و  ياهشلاچ  لابقتسا  هب  دیاب  شناد  يروآون  يایازم  زا  رتشیب  هچ  ره  يرادروخرب  يارب  شناد :  يروآون  هدنیآ  ياهـشلاچ  .
ياه هیال  ینعی  هعماج  فلتخم  ياه  هیـال  رد  رادـم  شناد  تامادـقا  شرتسگ  شلاـچ ،  نیلوا   : زا دـنترابع  هناـگ  هس  ياهـشلاچ  نیا  تفر .

يروآون یساسا  ياهتیلاعف  رد  تکراشم  يارب  شناد  هیامرس  زا  تخاس  دهاوخ  رداق  ار  دارفا  مادقا  نیا  تسا .  یناسنا  ینامزاس و  یتعنص ،
ریگرد دارفا  يارب  نآ  دازآ  كرحت  ییاج و  هباج  ناسآ و  یسرتسد  دیدج ، شناد  ياهییاراد  داجیا  شلاچ ،  نیمود   . دننک هدافتـسا  شناد 
لماوع نیا  هفیظو  رگید ، ترابع  هب  تسا . نامزاس  عفنیذ  لماوع  مامت  شقن  تیوقت  شلاـچ ،  نیموس   . تسا شناد  يروآون  ياـهتیلاعف  رد 

هب شناد  يروآون  تیقفوم  نآ ، زا  هتشذگ  تسا . شناد  میهست  رب  ینتبم  متسیسوکا  کی  يزاسافوکـش  رادم و  شناد  گنهرف  کی  داجیا 
دـنمدوس و هعماج  يارب  شناد  دوش  یم  بجوم  هک  یلماع  دنمیهـس . شناد  داجیا  رد  هک  دراد  یگتـسب  يدارفا  نواـعت  يراـکمه و  نازیم 

 . دوش دنمشزرا 
modiriran.ir*

يروآون شناد 

زاس تیچ  یلع 
 ، ینیرفآراک نیرت  یـساسا  رکارد  رتیپ  رظن  هب   . تسا یلوصا  شـشوک  شرورپ و  لباق  هشیدـنا  کی   ، تسین یثوروم  رنه  کی  ینیرفآراک 

شناد شا  همزـال  هک  تسا  لـمع  هویـش  کـی   ، دـشاب یتیـصخش  غوبن  راشرـس و  شوـه  کـی  هکنآ  زا  رتـشیب  يروآوـن  و   . تسا يروآوـن 
تصرف نیا   . دوش هبرجت  روآون ي  ياه  تصرف  رد   ، یملع هتشر  کی  ناونع  هب  دناوت  یم  يروآون  تسا . راد  فده  راک  تقد و  ، ییاناوت ،

یعامتجا يداصتقا و  ياه  ییاناوت  رد  رادفده  تارییغت  دنناوت  یم  اهنآ  رد  هنادنمـشوه  يوجتـسج  اب  ناریدـم   ، هدوب يدـنب  هتـسد  لباق  اه 
ياه هصرع  رد  ناریدـم  یلمع  يامنهار  ناونع  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  يروآون  باب  رد   ، ون یـشرگن  رکرد  هلاقم   . دـنروآ دوجوب  نامزاس 

تـسا حرطم  نیرفآراک  تیـصخش  ياـهیگژیو  نوماریپ  یناوارف  ثحاـبم  اـهزور  نیا  ( مجرتم تشادداـی  .) دوش هبرجت  ینیرفآراـک  فلتخم 
هدوب رادروخرب  ییاـهیگژیو  نینچ  زا   ، ما هدرک  دروـخرب  اـهنآ  اـب  هتـشذگ  لاـس  هس  یط  نم  هک  یناـنیرفآراک  زا  یمک  دادـعت  اـهنت  نکیل  ،

رد لقادـح  (، نانادیقیـسوم تح ي  نارگـشهوژپ و   ، ناراـگن هماـنزور   ، ناـحارج  ، ناگدنـشورف  ) دارفا زا  يرایـسب  هک  ما  هدرب  یپ  نم  . دـنا
هکلب ، هدوبن تیـصخش  زا  یـصاخ  عون  ینیرفآراک  هک  تسا  نیا  قفوم  نانیرفآراک  زا  نم  طابنتـسا  عومجم  رد  . دنتـسه نیرفآراک  يدراوم 

تامدخ داهن  کی  رد  ای   ، دشاب تعنـص  کی  رد  هچ   ، تسا ینیرفآراک  ایرب  هژیو  يا  هفیظو  يروآون   . تسا يروآون  ندوب  مظنم  زا  یـشان 
دناوت یم  نیرفآراک  قیرط  زا  هک  تسانعم  نیدـب  دـهد و  یم  ماجنا  یگداوناخ  هناخزپشآ  کی  ییاهنت  هب  درف  هک  يراـک  رد  اـی  یمومع و 

فیرعت زورما  . دـشخبب ینیرفآ  تورث  ایرب  يرتشیب  دادعتـسا   ، دوجوم عباـنم  هب  مه  دـشاب و  نیرفآ  عبنم   ، هدرک داـجیا  دـیدج  ياـهتورث  مه 
دنرب یم  راکب  کچوک  ياه  تعنـص  همه  هب  هراشا  يارب  ار  هژاو  نیا  نارظنبحاص  یخرب   . تسوربور ماهبا  نیرتشیب  اب  ینیرفآراک  بساـنم 

ینیرفآراک زا  هک  دنراد  دوجو  یناوارف  دمآراک  تاسـسوم  ، لاح ره  هب  . دننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  دیدج  ياه  تعنـص  يارب  رگید  یخرب  و 
زا روظنم  هکلب  . دنک یمن  هراشا  نامزاس  زا  یـصاخ  رمع  ای  هزادنا  هب  حالطـصا  نیا   ، نیاربانب . دـننک یم  يرادرب  هرهب  يزیمآ  تیقفوم  روطب 
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ییاـناوت رد  راد  فدـه  تارییغت  داـجیا  يارب  یـششوک  يروآون   . تسا هتفهن  يروآون  نآ  نطب  رد  هک  تسا  درکلمع  زا  یـصاخ  عون   ، نآ
رثکا  ، نکیل  . دشاب اهنآ  هحیرق  تاشوارت  دارفا و  غوبن  زا  یـشان  دـناوت  یم  يروآونیروآون  عبانم   . تسا نامزاس  یعامتجا  ای  يداصتقا  ياه 
تسد هب  یصاخ  ياهتیعقوم  رد  اهنت  هک   ، تسا يروآون  ياهتصرف  رد  هنادنمشوه  يوجتسج  زا  یشان  قفوم  ياهیروآون  هژیو  هب   ، اهیروآون

- اهیراگزاسان - هرظتنمریغ ياهدادـیور   : زا دـنترابع  هک  دـنراد  دوجو  اهتـصرف  نیا  زا  هنومن  راـهچ  تعنـص  اـی  تکرـش  کـی  رد  . دـیآ یم 
وش یم  داجیا  يرکف  یعامتجا و  ياهطیحم  رد   ، تکرش زا  جراخ  رد  اه  هتصرف  رگید  عبنم  هسرازاب  تعنـص و  تارییغت  - يدنیآرف ياهزاین 

يریذـپ کـسیر  رظن  زا  نکیل   ، هتـشاد یـشوپمه  عباـنم  نیادـیدج  شناد  - شرگن رییغت  - تـیعمج ياـهیگژیو  رییغت   :- زا دـنترابع  هـک  دـن 
لاح ره  هب  . دوش يروآون  لماع  دـناوت  یم  اهنآ  دروم  کی  زا  رتشیب   ، نامز کی  رد  دـنراد و  تواـفت  رگیدـکی  اـب  یگدـیچیپ  يراوشد و  ،

هجوت يروآون  تصرف  نیرت  هداس  نیرتناسآ و  هب  ادتباهرظتنمریغ  ياهدادیور  . دننک یم  نایب  ار  يروآون  ياهتصرف  رثکا  تلع  قوف  دراوم  ،
دومن هضرع  یحارط و  اـه  کـناب  يارب  ار  دوخ  نردـم  باـسح  نیـشام  نیتـسخن  ما   . یب يآ .  ههد 1930، لـیاوا   . ندوب هرظتنمریغ   : دـینک

طـسوت هرظنمریغ  تیعقوم  کی  فشک  ، دـیدرگ تکرـش  تاجن  ثعاب  هچنآ  . دـندیرخن ار  دـیدج  تازیهجت  لاـس 1933  رد  اـهکناب  نکیل  .
نیـشام دـیرخ  یـضاقتم  كرویوین  یمومع  هناخباتک   : دـش يرادرب  هرهب  نا  زا  هک  دوب  تکرـش  لـماع  ریدـم  سـسوم و   ، نوستاو ساـموت 

لباق ریغ  ياه  نیـشام  زا  ددـع  دـصکی  زا  رتشیب  تسناوت  نوستاو  هجیتن  رد  ، دنتـشاد لوپ  نامز  نآ  رد  اـه  هناـخباتک  ، اـهکناب فـالخرب  . دوب
هتفرـشیپ یملع  ياهراک  يارب  اه  هنایار  درک  یم  رکف  سک  ره  هک  یماگنه  ، دعب لاس   15. دشورفب اه  هناخباتک  هب  ار  رگید  ياج  رد  شورف 

هتفرشیپ ياراد  هک  كاوینوی  دنیامن . هیهت  قوقح  تسیل  دنناوتب  هک  دش  ییاه  نیـشام  یـضاقتم   ، یندرکن رواب  روطب  رازاب  ، دنا هدش  یحارط 
هرظتنمریغ تیعقوم  کـی  اـب  هک  داد  صیخـشت  اروف  ما   . یب  . يآ یلو   ، دوب هتـشاذگ  راـنک  ار  يا  هفرح  ياـه  دربراـک  دوـب ،  اهنیـشام  نیرت 

یحارط اددـجم  ، قوقح تسیل  هیهت  تخادرپ و  ریظن  یلومعم  اـهدربراک ي  يارب  ار  كاوینوی  ياـه  نیـشام  ناـمه   ، لـصا رد  تسوربور و 
یم زین  راظتنا  لباق  ریغ  ياهتسکش   . تسا هدرک  ظفح  زین  زورما  ات  هک  یتیعقوم  دیدرگ ، ورـشیپ ”  هنایار “  تعنـص  رد  لاس  جنپ  یط  درک و 

لیبوموتا خیرات  رد  تسکـش  نیرتگرزب  ناونعب  لسدادروف  تسکـش  زا  ناگمه  . دنـشاب يروآون  ياهتـصرف  داجیا  ایرب  یمهم  عبانم  دـنناوت 
تکرـش يدعب  ياه  تیقفوم  ثعاب  لسدا  تسکـش  هک  تسا  نیا  دـنراد  ربخ  نآ  زا  یمک  دارفا  طقف  هک  هچنآ  . دـنراد عالطا  دـیدج  ياه 

طخ دـناوتب  ات  درک  يزیر  همانرب  دوب  اکیرمآ  يزاس  لیبوموتا  خـیرات  رد  نیـشام  نیرت  قیقد  نامز  نآ  ات  هک  ار  لسدا  لـیبوموتا  ، دروف . دـش
ياه شهوژپ   ، اهیزیر همانرب  همه  مغر  یلع  هک  ینامز  . دـشاب زروتوم  لارنج  اب  تباـقر  لـباق  هک  دـیامن  هئارا  تکرـش  هب  ار  یهوبنا  دـیلوت 

خر یتاقافتا   ، لیبوموتا رازاب  رد  هک  داد  صیخـشت  دروف   ، دش هجاوم  تسکـش  اب  ، دوب هتفرگ  ماجنا  لسدا  يور  رب  هک  ییاه  یحارط  رازاب و 
لیبوـموتا یباـی  رازاـب  یحارط و  لاـح  رد  هک  تسا  یی  اهتکرـش  ریاـس  زروـتوم و  لارنج  یلـصا  ياـه  هتـشادنپ  فـالخ  رب  هک  تـسا  هداد 

هزورما هک  تفرگ  ماجنا  يدیدج  لصا  ساسا  رب  ، دش یم  ماجنا  يدمآرد  ياههورگ  يانبم  رب  لیاوا  هک  رازاب  میـسقت   ، دعب يدنچ  . دنتـسه
یصاخ تیبوبحم  تکرش  دش  ثعاب  هک  ینیـشام   . دوب گناتـسوم  دیدج  نیـشام  تخاس  ، دروف خساپ  دوش .  یم  هدیمان  یگدنز ”  کبـس  “

يروآوـن ياهتــصرف  داـجیا  يارب  یمهم  عباـنم  هرظتنمریغ  ياــه  تسکــش  اــهتیقفوم و  . ددرگ ورــشیپ  تعنــص  رد  اددــجم   ، هدرک ادــیپ 
هک ار  نیئاکوون  لاس 1905  رد  هک  یناملآ  دنمشناد  دنوش . یم  ناساره  اهنا  زا  یتح  هدوب ،  هجوت  یب  اهنا  هب  تاسسوم  رثکا  هکارچ  . دنتسه
 ، دوجو نیا  اب   . دوش هدافتـسا  تسد  عطق  یحارج  ریظن  گرزب  یحارج  لامعا  ایرب  نآ  زا  تشاد  دصق   ، تخاس تسا  ردـخم  يوراد  نیلوا 

دهاـش نیئاـکوون  ضوع  رد  . دراد همادا  زین  نوـنکا  هک  يراـک  ، دـنداد حـیجرت  ییاـه  لـمع  نینچ  يارب  ار  یموـمع ”  یـشوهیب  ناـحارج “ 
یکـشزپنادند ياـه  هدکـشناد  نیب  ترفاـسم  فرـص  ار  شرمع  رخآ  اـهلاس ي  وراد  نیا  عرتخم   . دوب ناکـشزپنادناد  زا  يروف  تساوخرد 

هب زیمآ  رخسمت  . دریگن رارق  هدافتسا  دروم  هتشادن  دصق  يو  هک  یهار  رد  هدشن و  تسردان  هدافتـسا  یلاع  عارتخا  نیا  زا  هکنیا  ارب ي  ، دومن
اه متـسیس  ” ، داتفا یم  قافتا  دیابن  نآ  زا “:  تسا  ترابع  هرظتنم  ریغ  ياهدادیور  هب  ناریدم  شرگن  هک  تفریذپ  دیاب  نکیل   ، دسر یم  رظن 

ياه هشرازگ  . دنتـسه هجوت  یب  هدـشن  ینیب  شیپ  تناـکما  هب  اتبـسن  اـهنآ  هکارچ  . دـننک یم  دـیدشت  ار  شنکاو  نیا  زین  هدـنهد  شرازگ  ي 
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دح رد  جیاتن  اجنآ  رد  هک  تسا  ییاه  هزوح  رگنایب  هک  دننک  یم  جرد  ار  تالکشم  زا  یتسرهف   ، دوخ لوا  هحفص  رد  زین  یگتفه  ای  هناهام 
تخانـش نداـتفا  قـیوعت  هب  بجوـم  یلو  ، دـنک یم  يریگوـلج  عاـضوا  تماـخو  زا  تسا و  يرورـض  یتاـعالطا  نینچ  هتبلا   . تسین راـظتنا 
يرتـشیب هجدوب  نآ  رد  تکرـش  هک  دریگ  یم  تروص  ییاـج  رد  ـالومعم   ، یلاـمتحا تصرف  زاتخانـش  نیلوا   . دوـش یم  دـیدج  ياهتـصرف 

دیاب ناریدم  تصرف و  هحفص  کی  لکشم و  هحفص  کی  دنراد : هحفص ”  ود “  اتقیقح  ینیرفآراک  ياهشالت  نیاربانب   . تسا هدرک  فرص 
تـسا رطاخ  نیدب  نیا  تسا و  ههد 1960  قفوم  ياه  هنومن  زا  یکی  ناکلا  راوتاربالاهیراگزاسان  . دـننک فرـص  یناسکی  نامز  ود  ره  اـیرب 

ای نیموس   ، مشچ دـیراورم  بآ  لمع  درک . يرادرب  هرهب  یکـشزپ  يژولونکت  رد  يراـگزاسان  کـی  زا   ، تکرـش سـسوم  رناـگ ،  لـیب  هک 
بآ لماک  ندیـسر  زا  سپ  اـهنت  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناکـشزپ  لاـس  دصیـس  یط   . تسا ناـهج  رد  موسرم  یجارج  نیمراـهچ 
یم ماجنا  لماک  تیقفوم  اب  هتخومآ و  ار  طابر  نیا  ندیرب  موزل  مشچ  ناحارج  . دـنروآ نوریب  مشچ  زا  ارنآ  طابر  کی  ندـیرب  اب  ، دـیراورم
دوب يراگزاسان  کی  زا  يا  هنومن  نیا  دنتشاد . ساره  نآ  زا  بلغا  تشاد و  رایسب  توافت  یحارج  اهشور ي  ریاس  اب  هویش  نیا  یلو  . دنداد

لح یحارج  لـمع  ندـیرب و  هب  زاـین  نودـب  ار  طاـبر  نیا  تسناوت  یم  هک  دنتخانـش  یم  ار  یمیزنآ  ناکـشزپ  هک  دوب  لاـس  هاـجنپ  تدـم  .
نیا زا  یبوخ  هب  مشچ  ناحارج  . دسرب هام  دنچ  هب  نآ  يراگدنام  دـش  ثعاب  هک  درک  هفاضا  هدام  نیا  هب  یندوزفا  هدام  کی  رناک  لآ  .. دـنک

تمیق اب  ار  تکرـش  نیا  لتـسن  ، دـعب لاس  هاجنپ  . دـش وراد  نیا  یناهج  يراصحنا  هدـننک  هضرع  ناـکلا  دـندرک و  هدافتـسا  دـیدج  بیکرت 
دناوت یم  هک  تسا  ییاههار  زا  یکی  اهنت  دنیآرف ، کی  يا  هرود  ای  یقطنم  دنور  رد   ، اهیراگزاسان عون  نیا  . درک يرادیرخ  يروآ  باجعا 

زا رازاب  رد  یتعنـص  هک  یماگنه  لاثم  يارب   . تسا يداصتقا  ياـهتیعقاو  نیب  يراـگزاسان   ، رگید عبنم  . دـهد شیازفا  ار  يروآون  ياهتـصرف 
رد دالوف  عیانـص  عون ،  نیا  زا  يا  هنومن   . دراد دوجو  يراگزاسان  کی  دبای ،  یم  شهاک  نآ  ییاهن  دوس  یلو  تسا  رادروخرب  یتباث  دشر 

تاراظتنا و نیب  يراگزاسان  . دوب رتکچوک ”  تاـجناخراک  هناروآون “،  شنکاو  هک  تسا  ات 70  ياه 50  ههد  نیب  هتفای  هعسوت  ياهروشک 
تعنـص رد  راکردنا  تسد  يزاس و  یتشک  ياهتکرـش   ، نرق نیا  عورـش  زا  دعب  لاس  هاجنپ   . دشاب يروآون  يارب  یهار  دناوت  یم  زین  جـیاتن 

دنتـسناوت هک  ییاهتکرـش  یتح   ، دوجو نیا  اب  . دـندوب رتمک  تخوس  دایز و  تعرـس  اب  ییاه  یتشک  تخاـس  لاـبند  هب  يدـج  روطب   ، یتشک
ياهـشکراب  ، نآ زا  دـعب  لاس 1950 و  زا  . دـندش هجاوم  یـسونایقا  شکراـب  ياـه  یتشک  يداـصتقا  دوکر  اـب  دـنزاسب  ییاـه  یتشک  نینچ 

تاضورفم نیب  هک  دوب  نیا  رد  هابتشا  همه   ، لاح ره  هب  . دنتفرن نیب  زا  لماک  روطب  ینامز  چیه  هچرگا  ، دندوب نتفر  نیب  زا  لاح  رد  یسونایقا 
راکیب ) راک ندادـن  ماجنا  زا  یـشان  هکلب  ، دوبن ایرد  يور  راک  ماـجنا  زا  یـشان  یعقاو  هنیزه   . تشاد دوجو  يراـگزاسان  تاـیعقاو  تعنص و 
یتشک راد و  هلاقن  یتشک   : تفرگ لکـش  يروآون  ، دراد رارق  اجک  رد  اقیقد  هنیزه  ، دندرب یپ  ناریدـم  هک  نامز  نآ  . دوب ردـنب )  رد  نتـسشن 

رد  . دش یم  هدافتسا  ینویماک  ياه  لقن  لمح و  نهآ و  هار  رد  لاس  هک 30  دوب  یمیدق  يژولونکت  نامه   ، دیدج لح  هار  نیا  . راد رنیتناک 
نیرتگرزب زا  یکی  هب  ارنا  داد و  رییغت  لماک  روطب  ار  یسونایقا  يدرون  یتشک  داصتقا   ، يژولونکت رد  رییغت  هن  شرگن و  رد  رییغت  کی  اجنیا 

نیا هک  دـناد  یم  دـشاب  هدرک  یگدـنز  نپاژ  رد  سکرهیدـنیآرف  ياهزاین  . درک لیدـبت  هتـشذگ  لاس  یـس  ای  تسیب  رد  هتفای  دـشر  عیاـنص 
نیا دش  ثعاب  هچنآ  . دوب هدش  هتخاس  مهد  نرق  رد  هک  دنتـسه  ییاههار  نامه  مه  زونه  اه  هداج  . درادـن یهارگرزب  نردـم  متـسیس  روشک 

اکیرمآ اههارگرزب ي  رد  هک  دوب  ییاه  هدننک  سکعنم  زا  هدافتسا  بصن و  ، دوش هدافتسا  لباق  اهنویماک  اه و  لیبوموتا  يارب  دناوتب  متسیس 
زا مادـک  ره  رد  از  رگید  ياه  لیبوموتا  دـناوت  یم  لیبوموتا  ره  اه .  هدـننک  سکعنم  نیا  بصن  اـب  ههد 1930  لیاوا  زا   . دش یم  هدافتـسا 

تسا يدنیآرف  زاین  کی  زا  یشان   ، دیدرگ ثداوح  کیفارت و  راب  شهاک  بجوم  هک  کچوک  يروآون  نیا  . دنیبب هناگ  شش  اه ي  تهج 
کی هب  خساپ  رد  ياهلاس 1890  دودح  هک  تسا  هتفرگ  همشچرس  يروآون  عون  ود  زا  میمان  یم  یهورگ  ياه  هناسر  ارنآ  ام  نونکا  هچنآ  .

نکمم ار  دایز  تعرـس  ژاریت و  اب  ییاـه  هماـنزور  پاـچ  هک  تسا  رلاـتنجرم  پاـچ  نیـشام   ، تسخن يروآون  . دـمآ دوجوب  يدـنیآرف  زاـین 
زچوا فلودآ  ینعی  همانزور  یعقاو  نارشان  نیلوا  هک  تسا  اه )  یهگآ  ) تاغیلبت يدج  هویش  زا  هدافتسا   ، رگید یعامتجا  يروآون   . تخاس

دـش بجوم  اه  یهگآ  نیا  . دـندرک عادـبا  ارنآ  تسره  فلودـنار  مایلیو  درو و  كرویوین  زا  زرتیلوپ  فزوج  زمیات و  كروین  هماـنزور  زا 
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هک دنـشاب  دقتعم  ناریدـم  دـیاشرازاب  تعنـص و  تارییغت  . دـهد راشتنا  تاغیلبت  زا  لصاح  دوس  اب  ناگیار و  روطب  ار  رابخا  دـنناوتب  نارـشان 
رییغت نیا  . دـننک یم  رییغت  هبـش  کی  هک  تسا  روط  نیمه  زین  بلغا  دـنناوت و  یم  اهراتخاس  نیا  یلو  . دـنریذپان رییغت  یتعنـص  ياـهراتخاس 

تکرـش ، ریخا ياـه  ههد  رد  اـکیرمآ  تراـجت  رد  قفوم  رایـسب  ياـه  هنومن  زا  یکی  . دروآ یم  دوجوب  يروآون  يارب  ار  يداـیز  ياهتـصرف 
يد  . تسا هتفرگ  رارق  هنافصنم  یگدنز  نیمـضت  نمجنا  شریذپ  دروم  اریخا  هک  تسا  ترنژ  نیکفول و  نوس ، دلانود  يرازگراک  یلالد و 

دندرب یپ  اهنآ  . دیدرگ سیسات  دندوب  دراوراه  یناگرزاب  هسردم  لیصحتلا  غراف  هس  ره  هک  ناوج  درم  هس  طسوت  لاس 1960  رد  یج  لا . .
هیامرـس هن  عقاو  رد  هک  نادرم  نیا  . دبای یم  رییغت  زین  یلام  رازاب  راتخاس  ، دنبای طلـست  ییانب  ریز  روما  رب  ناراذگ  هیامرـس  هک  ینامز  ره  هک 

قفوم و نارازگراک  زا  یکی  هب  لیدبت  دیـسر و  تعنـص  يربهر  هب  اهنآ  تکرـش   ، لاس دـنچ  یط  رد  ، دـندوب طبترم  ییاج  هن  دنتـشاد و  يا 
يارب ار  يروآون  ناوارف  ياه  تصرف   ، زین تعنـص  راـتخاس  رییغت   ، هباـشم روط  هب  . دـش یللملا  نیب  سپـس  دـیدرگ و  تیرتسا  لاو  رد  لاـعف 

یکـشزپناور و یحارج و  ياه  کینیلک  ، هتـشذگ لاس  ای 15  یط 10  رد  . دروآ دوجوب  اکیرمآ  یتشادـهب  تامدـخ  مزاول  ناگدـننک  نیمات 
زا  ) تازیهجت رد  مه  رود  هار  زا  تاطابترا  قیرط  زا  زین  یهباشم  ياه  تصرف   . دمآ دوجوب  روشک  نیا  رسارس  رد  یلقتـسم  سناژروا  زکارم 

دندوب هارمه  یتعنص  لوحت  نیا  اب  تینریپسا  و  يآ )  . یس  . ما ياه  تکرش  قیرط  زا   ) لقن لمح و  رد  مه  و  ملور )  ریظن  ییاهتکرـش  قیرط 
دشاب هتشاد  رتمک  ای  لاس  یط 10   ، دصرد دشر 40  ینارحب  ياهتلاح  رد  هک  يروطب   ، دنک یم  دشر  تعرس  هب  تعنـص  کی  هک  یماگنه  .
هچنآ زا   ، دـنهد رارق  مجاهت  دروم  ار  دراو  هزات  ياهتکرـش  هک  نیا  ياج  هب   ، رازاـب رد  طلـسم  ياهتکرـش  دـنک . یم  رییغت  زین  نآ  راـتخاس  ،

رظن زا  دـنا  هتـشاد  عیرـس  دـشر  هک  ار  رازاب  ای  تعنـص  ياـهراتخاس  هک  یماـگنه   ، عقاو رد  . دـننک یم  عاـفد   . دـنا هدروآ  تسد  هب  نونکاـت 
یم رارق  یهدنامزاس  دروم  یناسر  تمدخ  يارب  هدش و  فیرعت  ، هتفرگ رارق  رازاب  هاگن  رد  تردنب  ، دیدج ياه  تصرف  . دـننک یم  شومارف 

زا تیعمج  ياهیگژیوتیعمج  ياهیگژیو  رییغت  . دنـشاب بیقر  نودـب  داـیز  تدـم  هب  اـت  دـنراد  یبوخ  سناـش  ناروآون  نیا  نیارباـنب  . دـنریگ
يرایسب نارازگ  یـشم  طخ  هک  اجنآ  زا  . دننک یم  نییعت  ار  هدنیآ  تاقافتا  ، یتیعمج عیاقو   . تسا يروآون  تصرف  یجراخ  عبانم  نیرتربتعم 
تفایرد ینالک  ياهـشاداپ  دننک  يرادرب  هرهب  نآ  زا  دـنیامن و  هجوت  ماقرا  نیا  هب  هک  يدارفا  ، دـننک یم  شومارف  ار  تیعمج  ياهیگژیو  زا 

یط رد  دنتـسناد  یم  همه  دنتـشاد .  هجوت  تیعمج  ياهیگژیو  هب  هک  ارچ  دندرک  تفرـشیپ  يزاس  توبور  تعنـص  رد  اهینپاژ  . درک دنهاوخ 
ناـناوج رتـشیب  اـی  مین  دـهد و  یم  خر  تالیـصحت  تیعمج و  رد  ، راـجفنا ود   ، هتفاـی هعـسوت  اـهروشک ي  رد  نآ  زا  دـعب  ياهلاس 1970 و 
ياهلاس رد  دادعت  نیا  دننام و  یم  یقاب  يرگراک  یلومعم  اهراک ي  يارب  يدودعم  دارفا  طقف  هجیتن  رد   . تشاد دنهاوخ  هیلاع  تالیـصحت 

لاس هب 10  کیدزن  نونکا  دندرک و  لمع  نآ  ساسا  رب  هک  دندوب  اهینپاژ  اهنت  یلو  ، دنتـسناد یم  ار  عوضوم  نیا  همه   . تسا یفاکان   1990
تسا يرگشدرگ  تحایس و  تعنص  رد  هنارتیدم  هاگشاب  تیقفوم   ، رگید هباشم  هنومن  . دنتـسه ورـشیپ  يزاس  توبور  تعنـص  رد  هک  تسا 
شیپ اکیرمآ  اپورا و  رد  ار  هدرک  لیـصحت  دنمتورث و  ناناوج  زا  یمیظع  شخب  روهظ  دنتـسناوت  ناشیدنا م ي  فرژ  اهنت  لاس 1970  رد  .

نس 10 رد  لسن  نیا  . دندش یمن  اضرا  دندنراذگ  یم  یتیـس  کیتنالتآ  نوتیارب و  رد  ناشنیدلاو  هک  تالیطعت  عون  نآ  اب  نانیا  دننک . ینیب 
ياه هبنج  نیا  هب  ناریدم  هک  تسا  ینالوط  ینامز  تدم  . ییایور ابیز و  ناکم  کی  يوجتـسج  رد  ، دندوب یلآ  هدیا  نایرتشم  یگلاس  ات 19 

ماجنا نرق  نیا  رد  لقادح  دریگ و  یم  تروص  يدنک  هب  تیعمج  ياهیگژیپو  نتارییغت  دننک  یم  رکف  هراومه  نکیل  ، دـنا هدرب  یپ  یتیعمج 
یلماوع نیرتمهم  هرمز  رد   ، اهنآ ییایفارغج  لحم  لغش و   ، تالیـصحت  ، نس عیزوت  نآ  لابند  هب  دارفا و  دادعت  رد  رییغت  عقاو  رد   . دوش یمن 

. دراد ینیرفآراک  هب  لین  رد  ار  کسیر  لقادح  هجیتن و  رثکادح  دروآ و  یم  دوجوب  ار  يروآون  ياهتصرف  هک  تسا 
****

. تیریدم هعسوت  هلجم  زاس ،  تیچ  یلع  همجرت :   ، رکارد  . فا رتیپ  هدنسیون :   "- يروآون شناد  هلاقم "  عبنم 

يرتشم اب  طابترا  تیریدم  رد  شناد  يژولونکت  دربراک  یسررب 
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هداز میهاربا  اضر 
تیمها نیا  دـنک ، یم  اـفیا  يزورما  راـکو  بسک  طـیحم  رد  شناد  تیریدـم  ياهمتـسیس  هک  یمهم  رایـسب  شقن  نتفگ  رظنرد  ابهدـیکج 

ياـهنامزاس رتشیب  ساـساوداینب  يرتشم  اـب  طاـبترا  تیریدـم  دریگ . تروص  يرادـم  يرتشم  هنیمز  رد  هکدوش  یم  رگ  هولجرتـشیب  یناـمز 
يارب يروآدوس  هب  یبابیتسد  تهج  اهنآ  قیالـسو  تاحیجرت  كرد  ناـیرتشم و  اـب  تدـمدنلب  طـباور  داـجیا  فدـه  اـب  هک  تسا  يزورما 

اب طابترا  تیریدـم  زیمآ  تیقفوم  رارقتـسارد  یـساسا  شقن  شناد  تیریدـم  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  تسا . هدرک  ادـیپ  روهظ  نامزاس 
شناد تیریدـم  زا  یعماج  لدـم  شناد و  عاونا  شناد ، تیریدـم  يرتشم ، اب  طابترا  تیریدـم  ادـتبا  رـضاح  هلاـقم  دـنک . یم  اـفیا  يرتشم 

تیریدم يدیلک : ناگژاو   . دهد یم  هئارا  ار  يرتشم  اب  طابترا  تیریدم  متـسیس  يارب  شناد  تیریدم  يرامعم  سپـس  دیامن . یم  یفرعمار 
يرتشم يراجت  يژتارتسا  کی   ، يرتشم اب  طابترا  تیریدم   : همدـقم [3] شناد تیریدم  يرامعم  [، 2] يرتشم اب  طابترا  تیریدم  [، 1] شناد
طوبرم يراجت  ياهدنیآرف  همه  هب  ، دراد راکورـس  تسا  نآ  نایرتشم  انامه  هک  راکو  بسک  کی  ياراد  نیرتدنمـشزرا  اب  هک  تسا  روجم 

ندروآرد ارجا  هبو  شزرا  نیاداـجیا  ياربودـنک  یم  شزرا  داـجیا  يرتـشم  يارب  مهو  تکرـش  يارب  مه  ، دـنک یم  یگدیـسر  يرتـشم  هـب 
طاـبترا تیریدـم  هریجنز  هک  میریذـپب  رگا  . دریگ یم  هرهب  ـالاب  لیـسناتپ  اـب  ییاـهیژولونکت  زا  يرتـشم ، هـب  طوـبرم  يراـجت  ياـهیژتارتسا 
نایرتشم ياهزاین  نتخاسهدروآرب  يرتشم ±  شناد  يرتشم ± تاعالطا  يرتشم ±  هب  طوبرم  ياـه  هداد  : دـشاب ریز  تروص  هب  يرتشماـب 

یم زاغآ  اهنآ  تاحیجرتو  تالیامت   ، نایرتشم زا  فرژ  شناد  اب  يرتشم  اب  طابترا  تیریدـم  هک  تفگ  ناوت  یم  هاگنآیملع  لوصا  هیاـپ  رب 
طابترا تیریدم  فده  دـیآ . یم  لصاح  اهنآ  تاحیجرتو  راتفر  نایرتشم ، هب  طوبرم  ياه  هداد  لیلحتو  هیزجت  قیرط  زا  شناد  نیا  ددرگ .

يرتشماب تدـم  دـنلب  لاعف و  لباقتم ، طاـبترا  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  یباـیرازاب  ياـهیژتارتسا  شرتسگو  یحارط  شناد  نیا  زا  يرتشم  اـب 
طابترا تیریدم  متـسیس  ره  نآ  يانبم  رب  هک  تسا  یلـصا  نوتـس  ود  وا  اب  طابتراو  يرتشم  شناد  هاگدید ، نیا  ساسا  رب  ددرگ . یم  ظفح 

دهاوخ ار  ریثات  نیرتشیب  ینامز  يرتشماب  طابترا  تیریدم  دربراک  قیرط  زا  هدـمآ  تسدـب  کیژتارتسا  يایازم  . دـیامن یم  تیلاعف  يرتشماب 
میهاـفمزا هدافتـسادنک  یم  کـمک  مهم  نیا  قـقحت  هب  هک  نیا  هویـش  نیرتـهب  دـشاب . نـئمطم  نآدرکلمعو  هداـس  نآ  یحارط  هـک  تـشاد 
يرامعمزا يا  هدـنیازفوحن  هب  یتسیاب  يرتشماب  طابترا  تیریدـم  یحارطرد  تسا . يرتشم  اب  طابترا  تیریدـم  یحارط  رد  شناد  تیریدـم 

شناد تیریدـم  ناوتیمار  يرتشماـب  طاـبترا  تیریدـم   : يرتشماـب طاـبترا  تیریدـم  (. Malhoyra,2001) تفرگ ماـهلا  شناد  تیریدـم 
يرتچدـننامه موهفم  نیا   . تفرگ رظنرد  ناـنآ  هبرتهب  تامدـخ  هئارا  تهج  ناـیرتشم  تیریدـم  ياـهزاین  زارتهب  كردرروظنم  هب  يرتـشم 

نایرتشم يارب  تامدـخ  تیفیکدوبهبو  ظفح  رب  يرتشماب  طاـبترا  تیریدـم  . دـهد یم  رارق  ناـمزاس  کـی  تیزکرمردار  يرتشم  هک  تسا 
ياـهزاینو تاـعالطا   ، تامدـخو تـالوصحم  دـمآراک  عـیزوت   ، ناـیرتشم اـب  شخب  رثا  طاـبترا  يرارقرب  قـیرطزارما  نـیا  هـکدراد  زکرمت 

تـسا هدش  رادیدپ  هـهدرد 1980 هـک  دراد  رارقدــنم  هـطبار  یباـیرازاب  میهاـفم  ياـنبمرب   CRM ياـه هشیر  . دـیآ یم  لـصاح  ناـیرتشم 
seth. دنشاب هتشاد  دوجوم  نایرتشم  يرادهگنو  ظفح  رب  يرتشیب  دیکاتدیدج  نایرتشم  نتفای  ياج  هب  اتدزاس  یم  مزلماراهنامزاس  CRM.

دـشر نداد  شیازفا  ار  نآزا  فدـهودنادیم  يرتشمو  هدـننک  هضرع  نیب  كرتشم  يراجت  ياهتیلاعف  موادـت  ناونعباردـنم  هطبار  یباـیرازاب 
ظفح خرن  نیب  یمیقتـسم  هطبار  هکدـهد  یم  ناشن  تاقیقحت  . دـناد یم  يرتشم  يارب  شزرا  داجیا  مالک  کی  ردو  تمیق  شهاک   ، يراـجت

دهاوخ لاـبند  هبار  يروآدوـس  شیازفا  نیب 20-25 % يرتشم  ظـفح  خرنرد  شیازفا %5 ینعی  . دراد دوجو  ناـمزاس  يروآدوـس  يرتـشم و 
يارب شزرا  ندومنداجیا  -2 نایرتشم *  ياهزاین  كرد  -1 درک * : هصالخ  ریز  تروص  هبار  CRM هخرچ ناوت  یم  یلک  روط  هب   . تشاد

تیریدم (ahooja, 2001) ناـیرتشم يارب  يروآ  دوس  -5 دـیدج *  نایرتشم  بذـج  -4 نایرتشم *  رد  يراداـفو  داـجیا  -3 ناـیرتشم * 
ماجنا روظنم  هب  نامزاس  نانکراک  يارب  ندادرارق  نآرایتخاردو  ناـمزاسرددوجوم  شناد  تیریدـم  زا  تسا  تراـبع  شناد  تیریدمـشناد 
تهج یلیلحت   CRM ياهمتـسیس زااتدوب  دـنهاوخ  رداقاهنامزاس  CRM زا لـصاح  ياـه  هداد  ندومن  مجـسنم  قیرطزا  . رتهب تامیمـصت 
راهچ لماش  دش  دهاوخ  هئارا  هلاقم  نیا  رد  هک  شناد  تیریدم  بوچراهچ  . دننک هدافتسا  هدافتسا  رثوم  تروصب  يراجت  تامیمـصت  ماجنا 
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راشتناو عیزوت  - 3 شناد *  ندرک  يراذـگ  دـکو  يزاـس  هریخذ  - 2 شناد *  دـیلوتو  ییاسانـش  - 1 دشاب * : یم  یـساساو  هدمع  دـنیآرف 
شنادزا نتفرگ  دروخزابو  يرادرب  هرهب  - 4 شناد * 

نامزاس ییاناوت  هب  شناد  قلخوداجیاشناد  دیلوتو  ییاسانش  - 1: دوش هداد  حیضوت  لیضفت  هب  لحارم  نیازا  کیرهاتدوش  یم  یعس  ریزرد 
شناد اب  نامزاسدیدج  شنادددجم  بیکرتو  یهد  لکـش  قیرطزا  . دراد هراشادـیدجودمآراک  ياه  هدـیاواهلح  هار  قلخوداجیا  روظنم  هب 

شزیگنا نآرد  هک  هدوب  يداینب  يدنیارف  شناد  قلخ  نیاربانب  . دیامن قلخار  يدیدج  ياهتیعقاوو  میهافمدوب  دهاوخ  رداق  نامزاس   ، هتـشذگ
اب طابترا  تیریدم  رد  شناد  قلخ  دنیارف  (Bhatt,2001 . ) دنک یمافیاار  یساسا  شقندارفا  لعفلابو  هوقلاب  ياهتیلباقو  تایبرجت  ، ییاناوت ،

تیریدم زیمآ  تیقفوم  يارجا  روظنم  هب  تامدـخو  تالوصحم  دـیلوت  هب  طوبرم  ياهدـنیارفو  نایرتشمزا  تاعالطا  بسک  يوررب  يرتشم 
مهف لباق  لکـش  هب  شناد  ندومن  لیدبت  رب  لمتـشم  هلحرم  نیاشناد  ندرک  يراذگ  دکو  يزاس  هریخذ  - 2  . درادزکرمت يرتشم  اب  طابترا 

هبدراد هراشا  نآ  يزاس  هریخذودیدج  شناد  يزاسدنتسم  هب  هلحرم  نیا  یلک  روط  هب  . دشاب یم  نآ  زا  یتآ  هدافتسا  روظنم  هب  نیشام  يارب 
عیزوت اب  طابترا  رد  شناد  راشتنا  ياهدنیآرفـشناد  راشتنا  - 3. دـنریگ هرهب  شناد  نیا  زا  یگداس  هب  دـنناوتب  ناـعفن  يذ  هیلک  هک  يا  هنوگ 

مزال دارفا  ياهتراهمو  نونفو  يژولونکت  نیب  رمتـسموددعتم  تاـطابتراو  تـالماعت  هلحرم  نیا  رد  . دـشاب یم  ناـمزاس  رـسات  رـس  رد  شناد 
یهدنامرف بتارم  هلـسلس  يانبم  رب  ینامزاس  ياهراتخاس  لاثم  ناونعب  . دـهد شرتسگار  شناد  یـشخب  رثا  تروصب  دـناوتب  نامزاسات  تسا 

نامزاس رد  شناد  راشتناو  عیزوت  ياهتـصرف  نیاربانب  . دناسر یم  نکمم  لقادح  هب  ار  دارفاو  نونف  ، اهیژولونکت نیبام  طابترا  ، یتنـس لرتنکو 
شناد زا  هدافتـسااب  دـنناوتباتدزاس  یم  رداق  ار  شناد  زا  نارادرب  هرهبو  ناعفن  يذ  هلحرم  نیاشناد  زا  يرادرب  هرهب  - 4. دهد یم  شهاک  ار 
نکمم CRM هنیمزرد صاخ  هلئـسم  ای  لکـشم  لح  روظنم  هب  شناد  زا  يرادرب  هرهب  . دنیامن لحار  نامزاس  تالکـشمو  لئاسم  هدش  قلخ 

شناد یلکروـط  هب  . دریگیم رارق  یباـیزابدرومو  هدـش  هریخذ  شناد  نیا  ددـجم  تروـصب  هـک  ، ددرگ دـیدج  شناد  قـلخو  دـیلوت  هـبرجنم 
داجیا شناد  زادناوتن  نامزاس  رگا  . دوش هتفرگ  راکب  یلمع  تروص  هب  نامزاس  تالوصحمو  تامدـخ  ، اهدـنیآرف داجیا  رد  یتسیاب  نامزاس 

رداق اهنامزاس  رگید  يوسزا  . دبای تسد  یتباقر  يایازم  هبات  دوب  دهاوخن  رداق  تروص  نآرددنک  هدافتـسا  يدربراک  تروص  هبدوخ  هدـش 
کیژتارتسا فادـهاو  هدرک  ییاسانـشاردوخ  یتآ  ياهزاین   ، شناد زا  یلمع  يریگراـکب  زا  لـصاح  دروخزاـب  هب  هجوتاـب  اـت  دوب  دـنهاوخ 

میـسقت یفلتخم  عاونا  هبار  شناد  نیققحمـشناد  عاونا  (bose& sugumaran,2003 . ) دـنیامن میظنتاهزاین  نیا  يانبم  رب  ار  ناـمزاس 
هب ار  یبسانم  بوچراهچ  کـی  [ 4] یهافو گنالود   . دراد دوجو  شناد  عون  کـی  زا  شیب  هک  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  . دـنا هدومن  يدـنب 

شناد [ * · 6] یعامتجا شناد  [ * · 5] یناسنا شناد  تسا · * :  لیذ  حرـش  هب  شناد  يدنب  هقبط  . دنا هدومن  داجیا  شناد  يدنب  هقبط  روظنم 
دروآ لمعب  هدافتسا  شناد  نآ  زا  هنوگچ  دناد  یم  ایدراد  یهاگآ  نآ  زا  ناسنا  هک  یـشناد  زا  تسا  ترابع  یناسنا  شناد  [7] هتفای راتخاس 
دارفا نآرد  هک  تسا  [ 8] ینمض شنادًالومعم  یعامتجا  شناد  . دشابدرف هتشذگ  ياه  هتخومآو  تایبرجت  يانبم  رب  دناوت  یم  یشناد  نینچ  .

دیآ یم  لصاحدارفا  نیب  یعامتجا  لباقتم  طباور  زا  یـشناد  نینچ  . دـنراذگ یم  كارتشا  هب  ار  دوخ  ینهذ  ياهلدـمو  براجت   ، تاـساسحا
شناد ناونع  تحتًالومعمودـشاب  یم  نامزاس  کی  تکرح  ياهریـسمو  نیناوق  ، اهدـنیارف ، اهمتـسیس زا  هتفرگ  تاشن  هتفاـی  راـتخاس  شناد  .
شناد [ 9] ندروآ رد  دک  هب  تیلباق  زا · * : دنترابع  هکدشاب  یم  هتفهن  زین  يرگید  داعبا  يدنب  هقبط  نیا  نورد  رد  . دوش یم  هدناوخ  حیرص 
شناد لاــقتنا  تعرـــس  شناد · *  [ 11] ندوـب لقتــسم  اــی  ندوـب  کیتامتــسیس  نازیم  شناد · *  [ 10] یگدــیچیپو یگداــس  نازیم  * · 
شناد عاونا  زا  یضعب   : شناد یگدیچیپ  ای  هداس  نازیم  . ددرگ یم  نایب  رصتخم  تروص  هب  دراوم  زا  کیره  لیذ  ردشناد  [ 12] یگدنبسچو

طابترا نآ  ابدارفاریاس  یگداس  هب  هک  تسا  یشناد   ، حیرص شناد  . دنراداردک هب  ندش  لیدبت  تیلباقاهـشناد  ریاسزاو  رت  هداس  هدش  حرطم 
هرود مزلتـسم  نآ  يریگدایو  هدوب  يدوهـش  رایـسب  ینمـض  شناد  نآ  فالخ  رب  . دوش یم  دک  هب  لیدبت  یتحار  هب  نیا  ربانبو  هدومن  رارقرب 

تـسا نآ  یگدیچیپو  یگداس  هجرد  شناد  رگید  یگژیو  . دوش یمن  دک  هب  لیدبت  یناسآ  هب  نیاربانبو   . دشاب یم  تدـم  دـنلب  ینامز  ياه 
دیآرددک تروص  هب  هدشداجیا  شنادات  تسازایندروم  هک  تسا  یتاعالطا  نازیم  هدنهد  ناشن  شناد  یگدیچیپ   – یگداس نازیمراتسویپ  .
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یم تاــعالطا  زا  يرتــشیب  نازیمدــنمزاین  هدــیچیپ  شناد  هــک  یلاحرددــشاب  یم  یکدـــنا  تاعالطادـــنمزاین  هداــس  شناد  نیارباــنب  .
تسا هدیدرگ  هئارا  یفلتخم  ياهلدم  شناد  تیریدم  هنیمزردشناد  تیریدم  زا  عماج  لدم  کی  هئارا  (danskin& et al, 2005 .) دشاب
زادـنا مشچ  کی  اهلدـم  نیااما  . دـشاب یم  شناد  تایح  هخرچ  يور  رباهنآزکرمت  هکداد  صیخـشت  ناوت  یماهنآ  هب  هداس  هاگن  کـیاب  هک 

هدش حالصاو  عماج  بوچ  راهچ  کی  هدنهدناشن  ریز  لکـش  . دنهد یمن  هئارا  یعقاو  تروص  هب  شناد  تیریدم  يریگراکب  يارب  مجـسنم 
هک يزیچ  نآ  تسا  هدش  هداد  ناشن  لکـش  رد  هک  يروط  نامه  . دشاب یم  نامزاس  رد  یلمع  تروص  هب  شناد  تیریدـم  يریگراکب  يارب 

تروص هبار  شناد  تیریدـم  یلام  ریغو  یلام  هبنجودره  هک  . دوبدـهاوخ شناد  تیریدـمدرکلمعو  يژترتسا  ، دوش یم  لـصاح  تیاـهن  رد 
نیا هک  يا  هنوـگ  هب   ، تسا شناد  ياهدـنیارفو  شناد  عباـنم  يور  رب  شناد  تیریدـم  يژتارتـسا  زکرم  . دـهد یمرارق  هجوـتدروم  ناـسکی 

شناد تیریدم  ياهتیلاعفو  شناد  عبانم  ربًاددجم  نآ  جیاتنو  هتشاذگ  ریثات  شناد  تیریدم  يدرکلمعو  کیژتارتسا  تامیمـصت  رب  رـصانع 
نامزاس ياکرشو  نایرتشم   ، لکشره هب  تادنتـسمواه  هداد   ، یجراخو یلخاد  یناسنا  عبانم  هیلک  لماش  شناد  عبانم  . دراذگ یم  لباقتم  رثا 

هریخذ  ، بسک رب  لمتـشم   ) شناد تیریدم  ياهتیلاعفو  شناد  عبانم  نیب  يا  هطـساو  ناونعباهنآ  اب  طبترم  فیاظوو  یناسنا  يورین  . دشاب یم 
شیازفا هب  رجنم  هکدـنراد  هراشا  ینامزاس  ياهراتخاس  ریز  هب  شناد  تیریدـم  ياهکرحم   . تسا هدـش  یقلت   ( شناد زا  هدافتـساو  راـشتنا  ،

زا یکی  یناـمزاس  گـنهرف  هکدـنراد  قفاوت  هتکن  نیا  رب  همه  دوجوم  تاـعلاطم  . دـنوش یم  شناد  تیریدـم  ياـهتیلاعف  ییآراـک  تیوقتو 
قلخ نامزاس  ياضعا  نیبرد  هک  تسا  ینامزاس  گنهرف  دنمزاین  شناد  تیریدم  زیمآ  تیقفوم  يارجا  . دشاب یم  لماوع  نیا  نیرتدـنمتردق 
يور رب  شناد  تیریدم  تیقفوم  رب  راذگ  ریثات  یلـصا  لماوع  هک  درادن  یبجعت  نادنچ   . دـنک یم  قیوشت  ار  شناد  نتـشاذگ  كارتشا  هبو 

یم میـسقت  یـساسا  تمـسقود  هب  هک  تسا  ینامزاس  ینابیتشپو  یتیامح  راتخاس  ریز  رگید  لماع  . دـنراذگ یم  ریثات  زین  یناـمزاسدرکلمع 
تهج یمسر  هژورپ  میتای  هتیمک  کی  لماش  نامزاس  یمسر  تیامحیمـسر  ریغ  ینامزاس  تیامح   * - یمـسر ینامزاس  تیامح  : * - دوش

يرایـسب ياه  هنومن  نامزاس  رد  یناسنا  ياه  هکبـش  ای  یعامتجا  ياهتیلاعف  سکعرب   . دـشاب یم  شناد  تیریدـم  ياهتیلاعف  ندرک  تیادـه 
نانکراکدیدهتای شزیگنا  داجیا  تهج  يدنمدوس  رازبا  زین  ینامزاس  ياهمتسیسو  نیناوق  . دوش یم  بوسحم  یمسر  ریغ  تیامح  زا  یبوخ 

شناد تیریدم  يرامعم  (suh& et al, 2004 .) دـشاب یم  شناد  تیریدـم  ياهتیلاعف  يارجا  تهجاـهنآ  نتخیگنارب  روظنم  هب  ناـمزاس 
یم هئارا  يرتشم  اب  طابترا  تیریدم  متـسیس  رارقتـسا  تهج  شناد  تیریدم  يرامعم  شخب  نیاردیرتشماب  طابترا  تیریدـم  متـسیس  يارب 

شناد نزاخم  - 3 [ * 14  ] شناد باستکا  - 2 [ * 13] یجراخو یلخاد  هداد  عبانم  - 1 تسا * :  یساسا  رصنع  لماش 4 يرامعم  نیا  . ددرگ
طابترا تیریدم  : هداد عبانم  - 1. ددرگ یم  فیصوت  ریزرد  هصالخ  تروص  هب  رصانع  نیا  [16] شناد زا  هدافتساو  يرادرب  هرهب  - 4 [ * 15]

هداد هاگیاپرد  تالماعم ، هب  طوبرم  تاعالطا  لاثم  ناونعب  . دـشاب یمددـعتم  عباـنمزااه  هداد  زا  یعونتم  عاونا  مزلتـسم  شخب  رثا  يرتشم  اـب 
نامزاس هداد  عبنم  تسا . یبایزاب  لباق  یمـسردانسارداهدنیآرفدرادناتسا  ماجنا  هب  طوبرم  ياه  هیور  هک  یلاحرد  . دوش یم  هریخذ  یتایلمع 

دـشاب هتـشاد  دوجواه  هداد  بسانم  یبایزابو  یـسرتسد  تهج  ییاه  مسیناکمدـیاب  لـیلد  نیمه  هب  ، دـشاب یجراـخ  اـی  یلخاد  تسا  نکمم 
سرتسدردو يروآ  عمج  ار  تالدابم  مجحو  يرتشم  هب  طوبرم  تاعالطا  یتسیاب  اهنت  هن  يرتشم  اب  طابترا  تیریدـم  متـسیس  لاثم  ناونعب  .

تـسادنمدوس کیژتارتسا  تامیمـصتذاختاو  هلئـسم  لـح  تهج  هکار  یناـمزاس  ياهدـنیارف  هب  طوبرم  تاـعالطا  یتسیاـب  هکلب  ، دـهدرارق
يرتشم اب  طابترا  تیریدـم  ياه  متـسیسرد  لیلحتو  هیزجت  ماجنا  تهج  زاین  دروم  ياـه  هداد  . دـنهدرارق سرتسدردو  هدرک  يروآ  عمجار 

فلا تسا * :  هدومن  لح  ریز  لاکشا  هبار  لکـشم  نیا  تاعالطا  يژولونکت  روهظ   . تسا لکـشم  ایـسب  اهنآ  تیریدمو  هدوب  عونتم  رایـسب 
. * رگید هاگیاپ  هب  هداد  هاگیاپ  کی  زا  اه  هداد  ناسآو  عیرس  لاقتنا  روظنم  هب   XML لیبقزادرادناتسا ياهتمرف  رداه  هداد  ندومن  فیرعت  (
ياه هداد  هژیو  هب  اه  هداد  لاقتنا  تهج  ییاهمسیناکم  داجیا  ج) هدیسر * .  تابثا  هب  ياهدنیارف  قیرط  زا  اه  هداد  یگچراپکیو  ماجسنا  ب)

تیلوئـسم شخب  نیاشناد  باـستکا  شخب  - CRM2 متـسیس رداـه  هداد  لـیلحتو  هیزجت  بساـنم  ياـهرازبا  زا  هدافتـسا  د) یکیفارگ * . 
تالوصحم هب  هجوت  اب  بسانم  تامیمـصت  ذاختا  تهج  رد  تامدـخو  تالوصحم   ، نایرتشم تیریدـم  اب  طبترم  شناد  بسکو  ییاـسانش 
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تالوصحم هنوگچو  يدـجاو  هچرد  هک  نیا  نییعترد  نایرتشم  قباوس  ظفح  لاـثم  ناونعب  . درادار ناـیرتشم  يوسزا  یتساوخرد  تامدـخو 
باـستکا تهج  رد  هک  تسا  يددـعتم  لـماوع  لـماش  شناد  بسک  شخبدوبدـهاوخ  دنمـشزرا  ، ددرگ یم  هـئارا  ناـیرتشم  هـب  تامدـخو 

بـسک لماع  ( فلا : زادنترابع لماوع  نیا  . دنک یم  شالت  يرتشم  اب  طابترا  تیریدم  نوگانوگداعبا  اب  طبترم  شناد  هب  ندیـشخب  ماجـسناو 
لماع دنامزاس ) ياهدنیآرف  هب  طوبرم  تاعالطا  بسک  لماع  جـیرتشم ) هب  طوبرم  تاعالطا  بسک  لماع  بتالماعم ) هب  طوبرم  تاعالطا 

هچ هک  بلطم  نیا  هب  طوبرم  تاعالطا  يروآ  عمج  هفیظو  تـالدابم ، هب  طوبرم  تاـعالطا  بسک  لماعتعنـص  هب  طوبرم  تاـعالطا  بسک 
یتاعالطا هاگیاپ  قیرطزا  تاعالطا  نیا  . دراد هدهع  ربار  تسا  هدـش  يرادـیرخ  نیعم  هرود  کی  یطرد  صاخ  يرتشم  طسوت  یتالوصحم 
تاحیجرتو قباوس  تاـعالطا  اـب  طاـبترارد  يرتشم  اـب  طوبرم  تاـعالطا  بسک  لـماع   . تسا یباـیزاب  لـباق  ناـمزاس  تـالدابم  هب  طوبرم 

ره زا  عماج  يریوصت  داجیا  هفیظوًاساسا  دـحاو  نیا  . دـنک یم  يرادـهگن  يرتشم  قباوس  خر  مین  تروص  هباراهنآ  تسا ، يرتشم  قیالـسو 
يروآ عمج  اب  نامزاس  ياهدنیآرف  هب  طوبرم  تاعالطا  بسک  لماع   . تسا نامزاس  يارب  يرتشم  ره  شزرا  هدـننک  نییعتودراد  ار  يرتشم 

هب طوبرمدرادناتسا  ياه  هیور  دراوم  بلغارد  . دشاب یم  طابترا  رد  ینامزاس  عونتم  ياه  یشم  طخواه  هیور  ، اهدنیآرف هب  طوبرم  تاعالطا 
نیازا ینزخم   ، لـماع نیا  . درادـن رارق  ناربراـک  سرتـسدرد  یناـسآ  هب  هک  دـشاب  یم  دوجوم  یناـمزاس  یمـسردانسارد  ناـمزاس  تاـیلمع 

تهجرد تعنـص  هب  طوبرم  تاعالطا  بسک  لماع  . دزاس یم  هداس  ناربراک  يارب  ار  اهنآ  یـسرتسد  هکدنک  یم  داجیا  اه  هیورواهدـنیآرف 
شناد نیاوددرگ  ییاسانـش  تسا  هداد  خر  تعنـصرد  هـک  یتـالوحتات  . ددرگ یم  یحارط  ناـمزاسزا  جراـخ  يا  هداد  عباـنم  هـب  یـسرتسد 

یناسنا يورین  يوسزا  هدش  يروآ  عمج  شناد  هک  تسا  ینزاخم  لماش  شخب  نیاشناد  نزاخم  - 3. دریگرارق ناگدنریگ  میمصترایتخارد 
راـیتخارد تعرـسو  تلوهـس  هب  دـیدج  تاعالطااتدـندرگ  یم  زور  هب  رمتـسم  روـطب  شناد  نزاـخم  نـیا  تـسا . هدرک  هریخذ  دوـخرد  ار 

ب) [ * 17] يرتشم تالدابم  هب  طوبرم  نزخم  ( فلا تسا * :  ییاسانـش  لـباق  شناد  هدـمع  نزخمراـهچًاعون  نیارباـنب  دریگرارق  ناربراـک 
هب طوــبرم  نزخم  د ) ناـــمزاس *  [19  ] ياـه یــشم  طــخو  اــه  هـیور  هـب  طوـبرم  نزخم  ج) [ * 18] يرتــشم خر  مـین  هـب  طوـبرم  نزخم 

يارب  . تسا ناـیرتشم  تـالدابم  هب  طوـبرم  تاـیئزج  هـیلک  اـی  طاـبترارد  يرتـشم  تـالدابم  هـب  طوـبرم  نزخم  [20] شناد هدودـحموورملق 
یفیفخت نازیم  تسا ، هدرک  يرادیرخ  يرتشم  هک  یتمدـخ  ای  لوصحم  هب  طوبرم  تاعالطادریگ  یم  ماجنا  يرتشم  طسوت  هک  يدـیرخره 

يرتشم کی  تالماعم  هچخیراتو  قباوس  ناوتیم  تاعالطا  نیا  زا  هدافتـسااب  دوش . یم  هریخذًالماکدیرخ  خـیراتو  تسا  هدرک  تفایرد  هک 
قباوس هدـنریگربرد  هک  تسا  يرتـشمره  قباوسو  هنیـشیپ  هب  طوبرم  يرتـشم  خر  مین  هب  طوـبرم  نزخم  . درک وجتـسج  یتـحار  هبار  صاـخ 

هئارا نآ  يانبم  رب  هک  تسا  تامدخو  تالوصحمزا  يرتشم  ياهیبایزرا  لماش  نینچمه  نزخم  نیا  . دـشاب یم  يرتشم  قیالـسو  تاحیجرت  ،
طخواه هیور  هب  طوبرم  نزخم  . دنهد ماجنا  يرتشمرهاب  هطبارردار  یبسانم  تامادقاو  يریگ  میمـصتدنناوت  یم  تامدخواهالاک  ناگدنهد 

دروم صاخ  ياهتیعقوم  یسررب  روظنم  هب  هک  تسا  يدرادناتسا  ياه  هیورو  اه  یـشم  طخ  هب  طوبرم  تاعالطا  لماش  نامزاس  ياه  یـشم 
هدودحموورملق هب  طوبرم  نزخم  . دـشاب یم  تامدـخواهالاک  هب  طوبرم  ياهدنـس  يدـنب  هقبط  لماش  نزخم  نیا  . دـنریگ یم  رارق  هدافتـسا 

میمـصت اهدـنور  نیا  . دـشاب یم  تسا  هداد  خر  تعنـصرد  هکار  ییاهدـنورو  تـالوحتو  تعنـص  یلکو  یموـمع  تاـعالطا  لـماش  شناد 
هتـشاد یهاگآ  … ودیدج ياهوگلاودیدج  ياهدرادناتـسا  ، دیدج یتلود  نیناوق  لیبقزا  یتارییغتزااتدزاس  یم  رداقار  ینامزاس  ناگدـنریگ 

هدــهعربار ناـمزاس  طیارــشاب  بساـنتم  شناد  یبایزابووجتــسج  ياـهتیلاعف  تیلوئــسم  شخب  نیاــشنادزا  يرادرب  هرهب  شخب  - 4. دنشاب
یطـساو ناونعب  شخب  نیا  تقیقحرد  . دـنیامن يرادرب  هرهب  نآزا  فـلتخم  ياهتیعقومرددـنناوتب  ناـعفن  يذ  شناد  میهـست  قیرطزااـت  . دراد

لح تهجار  یبساـنم  تاـعالطا   ، شناد نزاـخمرد  وجتـسج  قیرط  زااـتدزاس  یم  رداـقار  ناـعفن  يذودوـش  یم  یقلت  شناد  نزاـخم  يارب 
 * شناد [ 21] نزاخم تیریدم  لماع  ( فلا دـشاب * : یم  ریز  لماوع  لماش  شناد  زا  يرادرب  هرهب  شخب  . دـنریگ راکب  ینامزاس  تالکـشم 

لیلدب لیذرد  [24  ] یبایرازاب يزاسراکدوخ  لـماع  د) [ * 23] ینیب شیپ  تهج  يزاس  لدـم  لـماع   ( ج [ * 22  ] تیعـضو لیلحت  لماع  ب)
هب ار  يدـنچ  هفیظو  لماع  نیاشناد  نزاخم  تیریدـم  لماع  ( فلا . دـنوش یم  هداد  حیـضوت  راصتخا  هب  اهنآ  زا  کـیره  لـماوع  نیا  تیمها 
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تیلوئـسم نینچمه  لماع  نیا  . دراد هدهع  رب  شناد  نزاخم  لماکتو  يرادهگن   ، ظفح  ، یهدنامزاس لیبق  زا  شناد  نزاخم  تیریدـمروظنم 
هب ناسآ  سرتسد  لماع  نیا  . دراد هدـهعرب  ار  ینامزاس  دارفا  نیب  شناد  میهـستو  شناد  يزاس  یـشرافس   ، شناد هئارا  لـماش  شنادراـشتنا 

خساپ نیلوئسم  رایتخاردار  يدایز  رایـسب  ياه  هداد  هژیو  هب  ، دروآ یم  مهارف  ینامزاس  ناگدنریگ  میمـصت  ياربار  مهمو  بسانم  ياه  هداد 
لماع .ب ) دنشاب هتشاد  یبسانم  ییوگخـساپاهنآ  هب  نایرتشم  سامت  نیلوارددنناوت  یماهنآ  هک  يا  هنوگ  هبدهد  یمرارق  نایرتشم  هب  ییوگ 

یم مهارف  يریگ  میمـصت  ياهدـنیآرف  هب  کمکو  نامزاس  لئاسم  لحروظنم  هب  ربراک  يارب  ار  ییاـه  مسیناـکم  لـماع  نیاتیعـضو  لـیلحت 
تیاکـش يا  هلئـسم  زا  هکدـنک  دروخ  رب  ینابـصع  يرتشم  کی  اب  تسا  نکمم  يرتشم  هب  تامدـخ  هئارا  هدـنیامن  کی  لاثم  ناونعب  . دروآ

لح هاروا  قباوسو  يرتشم  یتاعالطا  خر  مین  ياـنبم  رب  تعرـس  هبودـنک  لـیلحتو  هیزجت  اردوجوم  تیعـضو  دـناوت  یم  هدـنیامن  نیا  . دراد
رب تالوصحم  زا  کی  مادـک  هکدـیامن  یـسررب  ات  تفای  دـهاوخار  ییاناوت  نیا  شورف  ریدـم  کی  هباـشم  روط  هب   . دـیامن هئارا  ار  یبساـنم 

ییاسانـش ار  روآدوس  تالوصحم  دوب  دنهاوخنرداق  شورف  ناریدم  یتیلباق  نینچ  دوجو  نودب  . دـنا هتفر  شورف  هبراظتنا  درومدـنور  ساسا 
نامزاس تیعضو  زا  [ 25  (] لیلحت ارف   ) یعماج لیلحت  هبات  دزاس  یم  رداق  ار  ناریدم  لماع  نیاینیب  شیپ  تهج  يزاس  لدم  لماع  .ج) دـننک

ياهدـنورزا هدافتـسا  اباه  یـسرربو  جـیاتن  يدـنب  هقبط   ، عماج لیلحترد  . دـنیامن ییاسانـش  اردوخ  توقو  فعـض  طاقنودـنبای  تسد  دوخ 
تالدابمرددوجوم ياهوگلاودنیامن  هدـهاشم  يا  هظحل  تروصب  ار  تالدابم  نازیمدـنناوت  یم  اهنآ  لاثم  ناونعب  . دریگ یم  تروص  يرامآ 

ییاسانـشاردشاب یمدوخ  دـنمدوس  نایرتشم  نداد  تسدزا  لاحرد  نامزاس  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  هکار  تالدابم  خرن  شهاک  لیبقزا 
هتــشاد تالدابمدــنور  ینیب  شیپو  دــیرخ  ياـهوگلا   ، ناـیرتشم زا  یلماـک  كرداـت  دــنک  یم  کـمک  ناریدــم  هـب  لـماع  نـیا  . دــنیامن

نیا يرتشم  هاگیاپ  تالکـشم  نیرتگرزبزا  یکییبایرازاب  يزاسراکدوخ  لماع  .د) دـنوش لـئان  يروآدوس  نازیم  نیرتـالاب  هبدنناوتباتدنـشاب 
یب هبرجنم  مجسنم  CRM متـسیس کی  نادـقف  ، دـنوش یم  لکـشم  راچد  رمتـسم  روط  هبدـیرخدنیارف  ماگنه  هب  نایرتشم  نیرتهب  هک  تسا 

تیعمج ياــهیگژیو  ياــنبم  رب  ناــیرتشم  بـلغا  هـک  تـسا  نآ  رگید  هابتــشا  . دــش دــهاوخ  اــهنآ  نداد  تــسدزاو  ناــیرتشم  یتواــفت 
تـسا یـسرتسد  لباق  یناسآ  هب  تاعالطا  نیا  اریز  . دنوش یم  يدنب  شخب  تالیـصحت  نازیمو  تیـسنج  ، دـمآرد  ، نس لیبقزا  [26] یتخانش

تیریدم يرامعم  . دنک یم  يدنب  هقبط  نامزاس  يارب  يروآ  دوسو  يدنمشزرا  يانبم  رب  ار  نایرتشم   ، يرتشم اب  طابترا  تیریدم  متسیساما  .
نیا . ددرگ قبطنموا  قیالسو  تاحیجرت   ، يرتشم خر  مین  اب  نامزاس  شورف  یعقاو  تاعالطااتدرک  دهاوخ  کمک  CRM متسیس هب  شناد ،

اهوگلا نیا  يانبم  رب  اردوخ  یبایرازاب  ياهتیلاعفو  هدرک  ییاسانـشار  نایرتشمدـیرخ  ياهوگلااتدـنکیم  کمک  یباـیرازاب  دـحاو  هب  هلئـسم 
شناددـشر ثعاـب  تاـعالطا  يژولونکت  هنیمزرد  عیرـس  ياهتفرـشیپیریگ  هجیتن  (bose& sugurmaran,2003 .) دنهدرارقاهدنورو

تـسا هدرک  اـفیا  شناد  هعـسوتو  لداـبت   ، لاـقتنا  ، يروآ عـمجرد  يدـیلک  شقن  شناد  تیریدـم   . تـسا هدـش  شناد  تیریدـماهدنیآرفو 
نامزاس ياهیئاراد  شناد  تیریدم  يارجا  اب  . دنک کمک  تریـصبو  یکریز  اب  شا  هبرجت  هباتدنک  یم  کمک  نامزاس  هب  شناد  تیریدـم  .

هدنیآ راک  يورین  هکدنا  هدرک  كرد  یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  رگن  هدنیآ  ياهتکرـش  . دور یم  الاب  نامزاس  فاطعناو  هدش  تطفاحم  یناریوزا 
يرتشم هاگدـید  ياراداـهنت  هن  قفوم  ياهتکرـش  . دـننک هدافتـسا  دوخ  شنادزادـنناوتب  هک  تشاد  دـنهاوخار  یهدزاـب  نیرتـشیب  یناـمزاهنآ 

: عبانم . دننزبدنویپ راکو  بسک  مهم  تامیمصتابار  شناد  نیاات  دنرداق  هکلب  ، دنتسهرادم
Ahooja , Vijay , " Changing Patterns of e-cRM , Solutions in the Future " , " Handbook of ( 1
Customer Relationship Management " (2001) - PP.91-1022) Bhatt , Ganesh , " knowledge

Management in organizations: Examining the interaction Between Technologies ,
Thechniques , and People " , " Journal of Knowledge Management " ( 2001 ) ,VoL.5 , No.1.PP

.98 - 753) Bose & Sugurmaran , " Application of Knwoledge Managment Thechniques in
Customer relationship Management " , Journal of Knowledge and Process Management ,
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( 2003 ) ,Vol.10 , No.1 . PP.3 - 174) Danskin & Etal , " Knowledge Managment as Competiteve

advantage : Lessons From The Textile and Apparel Value Chain " , " Journal of Knowledge

Manafment" , ( 2005 ) , Vol.9 . No.3 . PP 91 - 1025) Malhoyra , " Effective Customer

Relationship Managment By Customer Knowledge Managment , " Handbook of Customer

Relationship Managment " , ( 2001 )6) Suh & et al " Knowledge Managment as Enabling R &
D innovation in High Tech in Dustry : The Case of SAIT " , " Journal of Knowledge

Managment " , ( 2004 ) , Vol.8 , No.6 .PP.5 - 157) Managing Relationship in Sutply Chains of

The 21st Century " Handbook of Customer Relationship Managment " , ( 2001 ) , PP.337 - 345

شناد هرود  هب  یتعنص  رصع  زا  رذگ  يربهر ؛ یگدیچیپ 

ینموم انون  صیخلت : نادرگرب و 
رب ینتبم  داصتقا  يارب  اهوگلا  نیا  تسا . هدوب  یـسارکورب  نییاپ و  هب  الاب  ياهمیاداراپ  لوصحم  هتـشذگ ، هدـس  يربهر  ياهوگلا  هدـیکچ 

درادن . روحم  شناد  داصتقا  اب  یبسانت  نادنچ  اما  تسا ، بسانم  رایسب  یکیزیف  تادیلوت 
ناونع هب  ار  يربهر  میاداراـپ  نیا  دـنکیم . داهنـشیپ  يربهر  يارب  ار  یتواـفتم  میاداراـپ  ( Complexity Science  ) یگدـیچیپ ملع ،
دننامه  ) دنکیم روهظ  یقابطنا  جـیاتن  نآ  زا  هک  دریگیم  رظن  رد  ( Dynamic interactive Complex هدیچیپ (  لماعتم  ییایوپ 

یگدـیچیپ يروئت  هعلاطم  يارب  ار  ریگارف  یبوچراچ  یگدـیچیپ ، ملع  زا  يریگهرهب  اب  هلاـقم  نیا  يریذـپ .) قاـبطنا  يروآون و  يریگداـی ،
Complex هدیچیپ (  یقابطنا  ياهمتسیس  يریگدای  تیقالخ و  یقابطنا ، تیفرظ  يزاس  دنمناوت  رب  هک  یمیاداراپ  دنکیم ؛ داجیا  يربهر 

مه هب  يربهر  شقن  هس  لماش  یموهفم  بوچراچ  نیا  دراد . زکرمت  شناد  ةدـننک  دـیلوت  ياهنامزاس  تفاب  رد  ( Adaptive System

، يرادا ياهدرکلمع  نیب  يایوپ  طباور  هدـننک  سکعنم  هک  يزاسدـنمناوت ) يربهر  يرادا و  يربهر  یفابطنا ، يربهر  : ) تسا هدـش  هدـینت 
رتقیمع هاگن  اب  روحم  شناد  رصع  رد  يربهر  تسا . هدیچیپ  یقابطنا  ياهمتسیس  یمسرریغ  روهظون و  ياهییایوپ  نامزاس و  یسارکوروب 
دیآیم رد  ارجا  هب  دوشیم و  هداد  شزومآ  تیریدم  مان  اب  هک  ياهیاپ  تاضورفم  زا  يرایسب  هنافـسأتم  هک  میباییم  رد  یـشناد ، داصتقا  هب 

رمع ددرگیمرب . شیپ  لاس  هب 50  مک  تسد  نامزاس  يروانف و  راک ، بسک و  دروم  رد  اـم  ياههیـضرف  رتشیب  تسا . هدـش  جراـخ  هدر  زا 
فقوتم یتعنـص  رـصع  رد  ام  یتیریدم  یتلود و  متـسیس  اما  میراد ، رارق  روحم  شناد  داصتقا  رد  ام  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  تاضورفم  نیا 

یلع دنک . یم  ادیپ  یـصاخ  تیمها  يربهر  عوضوم  دروم  رد  رما  نیا  دوش . هئارا  يدیدج  عماج  لدم  هک  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  نامز  دـش .
هک مینیبیم  تسا ، شناد  رـصع  رد  ارذـگ  ناـهج  ياهـشلاچ  اـب  اـهنامزاس  ییور  رد  ور  رد  ياهتـسه  لـماع  يربـهر  هک  تیعقاو  نیا  مغر 

یناهگان يرییغت  هک  دننکیم  ناونع  ( 2002  ) چاج تناه و  نروبسآ ،  دراد . دوجو  شناد  رصع  يارب  يربهر  ياهوگلا  زا  یکدنا  ياهثحب 
دوجو هب  یتنس  یسارکوروب  ناهج  میسرب . هدش ، هتفریذپ  یتنس  ياههاگدید  زا  رتارف  ياههاگدید  هب  ات  تسا  يرورض  يربهر  هاگدید  رد 

رد يربهر  يارب  یبوچراچ  ۀعسوت  اب  ام  شناد  رصع  يربهر  رد  یگدیچیپ  ملع  دراد . دوجو  هک  تسا  يرایسب  ياهتفاب  زا  یکی  اهنت  هدمآ ،
متسیس بلاق  رد  لماعتم  ياهدحاو  یگدیچیپ  ملع  رد  مینکیم . زاغآ  ار  صقن  نیا  یسررب  شناد ، رـصع  دایز  تارییغت  اب  تابثیب و  تفاب 

لک رگیدـکی و  یلاعت  دـشر و  رد  همه  درادـن . صخاش  درفنم و  روضح  يدـحاو  چـیه  دـنبای و  یم  یلاعت  دـشر و  هدـیچیپ  یقابطنا  ياـه 
هکلب تارایتخا ، تیعقوم و  اهنت  هن  يربهر  مینکیم  ضرف  هدـیچیپ ، یقابطنا  ياهمتـسیس  موهفم  يریگراک  هب  اب  دـننک . یم  شـالت  متـسیس 

يورین هزیگنا و  نآ  زا  هک  تسا  ياهدـیچیپ  لباقتم  شنک  روهظون  لماعتم و  ییاـیوپ  زا  روظنم  دـشاب . زین  روهظون  لـماعتم و  ییاـیوپ  دـیاب 
یگدیچیپ ملع  رد  لیلحت  یلصا  دحاو  هدیچیپ  یقابطنا  ياهمتسیس  هدیچیپ  یقابطنا  ياهمتسیس  دنکیم . روهظ  رییغت  لمع و  يارب  كرحم 
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اهفده و زادنامشچ ، زاین ، ساسارب  هک  دنتسه  يرگلماعت  هتسباو و  ياهلماع  لکش ، یبصع  ياههکبش  هدیچیپ ، یقابطنا  ياهمتسیس  تسا .
یناشوپمه و اب  هناگدنچ و  بتارم  هلـسلس  اب  ییاهراتخاس  اهمتـسیس ، نیا  دناهدش . هدـینت  مه  رد  یتکراشم  ییایوپ  تروص  هب  كرتشم  ... 

راتخاس ( 1994  ) دنالده دنراد . دنویپ  رگیدکی  اب  ایوپ  لماعتم و  ياههکبش  تروص  هب  زین  اهمتسیس  نیا  دارفا ، دننامه  دنتسه و  رییغت  لباق 
اهدحاو دارفا و  يارذگ  ۀعومجم  ار  نآ  وا  تسا و  اهنامزاس  رد  شناد  نایرج  تیریدـم  اب  بسانتم  هک  دـهدیم  حیـضوت  ار  یهباشم  یلک 

یگدـیچیپ يروئت  دـننک . ادـیپ  قابطنا  دـنریگب و  دای  تعرـس  اب  دـنناوتیم  دنتـسه و  لئاسم  ۀـناقالخ  لح  هب  رداق  اهمتـسیس  نیا  دـمانیم .
ياهتیلباق يایازم  زا  يریگهرهب  لابند  هب  میماـنیم ، يربهر  یگدـیچیپ  يروئت  ار  نآ  مینکیم و  داهنـشیپ  هک  ار  يربهر  بوچراـچ  يربهر 

هک دراد  زکرمت  ییاـه  يژتارتسا  اـهراتفر و  فشک  ییاسانـش و  رب  يربهر  یگدـیچیپ  يروئت  تسا . هدـیچیپ  یقاـبطنا  ياهمتـسیس  ياـیوپ 
هدیچیپ یقابطنا  ياهمتـسیس  هک  دـهدیم  خر  ینامز  دوخ  زین  رما  نیا  دـنهدیم . هعـسوت  ار  ینامزاس  تیقالخ  يریگدای و  يریذـپ ، قابطنا 

ییاسانـش ار  يربهر  عون  هس  يربهر  یگدـیچیپ  يروئت  رد  دـناهتفرگ . توق  یـسارکوروب ) دـننامه   ) یبتارم هلـسلس  تفاب ، نورد  بساـنم 
هک تسا  یقابطنا  هناقالخ و  هناریگدای ، ياهتیلاعف  یقابطنا  يربهر  زا  روظنم  میمانیم . زاس  دـنمناوت  يرادا و  یقاـبطنا ، ار : اـهنآ  مینکیم و 

( اهینارگن اهتیدودحم و  دننامه   ) اهشنت اب  يراگزاس  رد  یعـس  لامعا  نیا  اریز  دریگیم ، تأشن  هدیچیپ  یقابطنا  ياهمتـسیس  تالماعت  زا 
یمـسرریغ ییایوپ  یقابطنا  يربهر  دهد ؛ خر  دیلوت  طخ  نارگراک  هاگراک  رد  ای  هریدـم  تئیه  قاتا  رد  دـناوتیم  یقابطنا  تیلاعف  دـنراد .

يرادا يربـهر  زا  روـظنم  تسین . یتیریدـم  لـمع  کـی  دـهدیم و  خر  هدـیچیپ ) یقاـبطنا  ياهمتـسیس   ) لـماعتم ياـهلماع  نیب  هـک  تـسا 
، آراـک شخبرثا و  یتلاـح  رد  یناـمزاس  صخـشم  جـیاتن  بسک  روظنم  هب  هک  تسا  یتیریدـم  ياهـشقن  رد  اـههورگ  دارفا و  ياـهدرکلمع 

تکرش يزیرهمانرب  رد  هدرک ، يدنب  راتخاس  ار  اهتیلاعف  دراوم ) رگید  نیب  رد   ) يرادا يربهر  دننکیم . گنهامه  يزیرهمانرب و  ار  اهتیلاعف 
يژتارتسا اهداضت و  ینارحب و  ياهتیعقوم  دهدیم ، صاصتخا  اهفدـه  هب  یبایتسد  روظنم  هب  ار  عبانم  دزادرپ ، یم  تلاسر  هیهت  هب  دـنکیم ،

کیتارکوروـب یبـتارم و  هلـسلس  ياـهدرکلمع  طـسوت  دراد و  زکرمت  لرتـنک  میظنت و  رب  يرادا ، يربـهر  دـنکیم . تیریدـم  ار  یناـمزاس 
دبای و ومن  دـشر و  دـناوتیم  یقابطنا  يربهر  نآ  رد  هک  دـهدیم  باتـش  ییاهتیعقوم  هب  زاس  دـنمناوت  يربهر  دوشیم . هداد  ناشن  نامزاس 
ار نامزاس  یقابطنا ) يربهر   ) هدنبای روهظ  و  يرادا ) يربهر   ) کیتارکوروب ياهدرکلمع  نیب  هدـش ) هداد  حیـضوت   ) ياهیگدـیچیپ مهرد 
رد یمـسرریغ ، ییایوپ  تسخن ، دراد : ضرفشیپ  راهچ  يربهر  یگدیچیپ  هاگدـید  يربهر  یگدـیچیپ  يروئت  رد  يربهر  دـنک . تیریدـم 
مود تسا . اهنامزاس و ... یبتارم ، هلـسلس  ياـهراتخاس  اههدـیا ، دارفا ، ناـیم  ياهیگتـسباو  تـالماعت و  هنیمز  زا  روظنم  دراد . دوجو  هنیمز 

هاگدـید يربهر ، یگدـیچیپ  يروئت  میوش . لـئاق  زیاـمت  ربهر  يربهر و  نیب ، اـم  هک  تسا  نآ  دـنمزاین  يربهر  یگدـیچیپ  هاگدـید  هکنیا ،
ار نآ  ام  هک  تسا  یقابطنا  جـیاتن  هدـنروآ  دوجو  هب  هک  دـنکیم  هفاضا  يربهر  ثحابم  هب  روهظون  لماعتم و  ییایوپ  تروص  هب  ار  يربهر 

رارق ریثأت  ریز  ار  جیاتن  اه و  ییایوپ  نیا  هک  دنکیم  لمع  ییاههویـش  هب  هک  دـنادیم  يدرف  ار  ربهر  يروئت ، نیا  میمانیم . یقابطنا  يربهر 
اهدـنیارف و نونکات  يربهر  ياه  يروئت  دراد . زکرمت  ربهر - درکلمع  رب  یترابع  هب  ربهر - رب  هدرتسگ  روط  هب  يربهر  ياهیروئت  دـهدیم .
نتشاد و صقن  لیلد  هب  هیلوا  ياهوگلا  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هدرکن  یسررب  دریگیم ، ربرد  ار  يربهر  هک  ار  ییایوپ  هدیچیپ و  ياهمتسیس 
ای یتیریدـم  ياهتیعقوم  يربهر و  نیب  ات  دـنکیم  کـمک  اـم  هب  يربهر  یگدـیچیپ  هاگدـید  هکنیا  موس  تسا . داـقتنا  دروم  يدـمآ  راـکان 

یتیریدم بلغا  یمسر و  ياهـشقن  تروص  هب  ار  يربهر  يربهر ، درومرد  يرایـسب  تاعلاطم  میوش . لئاق  زیامت  کیتارکوروب  ياهراتخاس 
زا ام  عوضوم ، نیا  هب  نتخادرپ  يارب  تسا . هتخادرپن  دتفایم ، قافتا  نامزاس  رـسارس  رد  هک  يربهر  هب  یفاک  هزادنا  هب  دناهدرک و  یـسررب 

. دنکیم يدنبراتخاس  گنهامه و  ار  ینامزاس  ياهتیلاعف  هک  مینکیم  هدافتـسا  یمـسر  ياهتیلاعف  هب  عاجرا  يارب  يرادا  يربهر  حالطـصا 
، یقاـبطنا ياـه  ییاـیوپ  رد  هک  مینکیم  یفرعم  يربـهر  هب  عاـجرا  يارب  ار  یقاـبطنا  يربـهر  موـهفم  کـیتارکوروب و  تیلاـعف  ياـنعم  هب  )

شناد رـصع  دننامه   ) یقابطنا ياهـشلاچ  تلاح  رد  یگدـیچیپ  يربهر  ماجنارـس ، دـهدیم . خر  نامزاس  رـسارس  رد  روهظون  یمـسرریغ و 
يریگدای يروآون و  دنمزاین  هک  دنتسه  یلئاسم  یقابطنا  ياهشلاچ  یتعنـص .) رـصع  رتشیب  ياهیگژیو   ) ینف لئاسم  ات  دهدیم  خر  روحم )
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. دـنا لح  لـباق  دوجوم  شناد  اـههیور و  اـب  هک  دنتـسه  ینف  لـئاسم  زا  تواـفتم  لـئاسم  نیا  دنتـسه . يراـتفر  دـیدج  ياـهوگلا  دـیدج و 

. دنتسه اهلیدعت  رییغت و  دیدج و  تافاشتکا  یسررب ، دنمزاین  رتشیب  هکلب  دنتسین  ییاهدرادناتسا  ای  یمـسر  ماکحا  عبات  یقابطنا  ياهـشلاچ 
هار دربراک  لـماش  تیریدـم  هعـسوت  دـنکیم . ناونع  تیریدـم  ۀعـسوت  يربهر و  ۀعـسوت  نیب  یتواـفت  ناونع  هب  ار  دروم  نیا  ( 2000  ) يد

اههورگ نآ  رد  هک  دوشیم  هداد  عاجرا  ییاهتیعقوم  هب  يربهر  هعـسوت  هکیلاح  رد  تسا ، هدـش  هتخانـش  لئاسم  يارب  هدـش  تابثا  ياـهلح 
يربهر یگدیچیپ  يروئت  ینامزاس .) یتنـس  ياهراتخاس  یگچراپکی  مدع  دننامه ،  ) دنتـسه هدشن  ینیبشیپ  ییاههویـش  يریگدای  دـنمزاین 

ییادزنوناق يروانف ، يزاس ، یناهج  ياهورین )  ) طسوت هک  دوشیم  يدنبهقبط  يدیدج  یتباقر  زادنامشچ  اب  شناد  رصع  شناد  رـصع  رد 
، يریگدای لابند  هب  دـیلوت  يارب  بسانت  لرتنک ، ییآراک ، تمـس  هب  تیادـه  ياـج  هب  اـهنامزاس  دوشیم . تیادـه  یـسارکومد  هب  هجوت  و 
يزاس و هداس  يارب  شـالت  ياـج  هب  یتفاـب  نینچ  هب  یباـیتسد  يارب  اـهنامزاس  دـنکیم  داهنـشیپ  یگدـیچیپ  ملع  دنتـسه . قاـبطنا  شناد و 

يرورـض عونت  نوناـق  ار  رما  نیا  ( 1960  ) یبشا دـنناسرب . طیحم  یگدـیچیپ  حطـس  هب  ار  دوخ  یگدـیچیپ  دـیاب  اهراتخاس ، ندرک  ینالقع 
لابند هب  اهدرکیور  نیا  دناهداد . ماجنا  ار  بلطم  نیا  سکع  نامزاس ، هب  یتنـس  ياهدرکیور  هک  دنکیم  ناونع  ( 2001  ) زریلیس دنمانیم .

ییاهراتخاس هب  رجنم  اهراتخاس  رد  ییارگ  تینالقع  يزاس و  هداس  هک  تسا  رواب  نیا  رب  زریلیـس  دناهدوب . ییارگ  تینالقع  يزاس و  هداس 
، هدیچیپ یقابطنا  ياهمتـسیس  دنکیم . هداس  ار  تاطابترا  یگنهامه و  کیکفت و  ار  ینامزاس  ياه  خساپ  دودـحم و  ار  اهزرم  هک  دوشیم 

ياهتیلباق هدیچیپ  ياهمتسیس  دنتسه . هجوت  دروم  درف و  هبرصحنم  یطیحم ، تارییغت  هب  تبسن  هناقالخ  عیرـس و  قابطنا  رد  ییاناوت  لیلد  هب 
. دنـشخبیم دوبهب  ناشیاهراتفر ، ای  اهيژتارتسا  هب  یـشخب  عونت  اب  یلخاد  ياضاقت  ای  یطیحم  لئاسم  هب  یقابطنا  ییوگخـساپ  يارب  ار  دوخ 

ياهراتخاس ارف  اب  طابترا  رد  هک  تسا  يربهر  هدـنبای  روهظ  ياهییایوپ  هعلاطم  يارب  یبوچراـچ  یگدـیچیپ ، يربهر  يروئت  يریگ  هجیتن 
دنکیم نایب  و  يرادا ، زاس و  دنمناوت  یقابطنا ، يربهر  دـنکیم : یفرعم  ار  يربهر  عون  هس  یگدـیچیپ  يربهر  يروئت  تسا . یـسارکوروب 

یگدـیچیپ يربـهر ، يروئت  لـیلحت  یلـصا  دـحاو  دنتـسه . رگیدـکی  زا  تواـفتم  یناـمزاس  تیعقوم  اـب  بساـنتم  يربـهر  عوـن  هس  نیا  هک 
اهنآ زا  دنناوتیمن  دناهدش و  هدـینت  یـسارکوروب  ياهتیلاعف  رد  دـنراد و  دوجو  نامزاس  رـسارس  رد  هک  تسا  هدـیچیپ  یقابطنا  ياهمتـسیس 

ار یقابطنا  تیفرظ  دننک ، راک  یتسرد  هب  هدیچیپ  یقابطنا  ياهمتـسیس  هک  ینامز  هک  دنکیم  حرطم  یگدیچیپ  يربهر  يروئت  دنوش . ادـج 
دنمناوت يربهر  یلـصا  شقن  دروآیم . دوجو  هب  ار  يروحم  هدـننک و  گنهامه  راتخاس  یـسارکوروب  زین  دـننکیم و  داجیا  نامزاس  يارب 

یلک يریذپ  فاطعنا  یـشخبرثا  هک  ياهنوگ  هب  تسا  يرادا  یقابطنا و  ياهراتفر  اهراتخاس و  نیب  یگدـینت  مهرد  شخبرثا  ِتیریدـم  زاس 
يربهر هک  دـنکیم  حرطم  ًاحیولت  یگدـیچیپ  يربهر  يروئت  يربهر ، هدـنبای  روهظ  ياهییایوپ  رب  زکرمت  اب  دـهدیم  شیازفا  ار  ناـمزاس 

عبنم دراد . دوجو  ربهر  درف  يارب  ییایوپ  نیا  يزاس ) دـنمناوت  ینعی   ) اـب لـماعت  رد  ییاهـشقن  لاـح  نیع  رد  دراد و  دوجو  لـماعت  رد  اـهنت 
Uhl-Bien, Mary and Marion, Ross and Mckelvey, Bill, (2007), Complexity Leadership Theory:
Shifting Leadership From The Industrial Age To The Knowledge Era, The Leadership

ریبدت  * Quarterly Magazine, Available at www.sciencedirect.com

شناد تیریدم  هعسوت و  قیقحت و  رد  یتعنص  ياه  لکشت  اه و   NGO شقن

رد دمآراک  دیلوت  ناکما  ندـش  مهارف  لوا :  زا :  دـنترابع  یتعنـص  دـیدج  ياهماظن  یگژیو  نیرت  مهم  زا  دروم  ود  همدـقم : یقلاخ  نامرآ 
هفرـص هب  ار  سایقم  ياه  هفرـص  يدودح  ات  هک  یتعنـص  دـحاو  ره  رد  يدـیلوت  تالوصحم  فیط  شیازفا  اب  ماوت  رتکچوک ،  ياه  سایقم 
يارب يرت  هدرتسگ  تاناکما  یتعنـص ،  دـیلوت  ناـیرج  رد  هک  هدـش  بجوم  بلطم  نیا  تسا .  هدرک  لیدـبت  لوصحم  عونت  زا  یـشان  ياـه 

 . ددرگ رتراگزاس  کچوک  ياههاگنب  کچوک و  ياهروشک  ياهتیدودـحم  اب  دـنیارف  نیا  دوش و  داجیا  رازاب  اضاقت و  طیارـش  اب  قاـبطنا 
عبانم و هعـسوت  هدوبن و  رب  هیامرـس  ًاموزل  دراد ،  ینامزاس  هبنج  ًاساسا  هک  نآ  تیهام  هب  هجوت  اب  یتعنـص  دـیلوت  نیون  ياه  هویـش  هب  لاقتنا 
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دیلوت ياه  هنیزه  شیازفا  دـیلوت ،  لکیـس  طـسوتم  شهاـک  مود :  دوش .  یم  بوسحم  نآ  مهم  تاـمازلا  زا  یناـسنا  ياهیدـنمناوت  ءاـقترا 
ینیزگیاـج ناـمز  لوصحم و  هضرع  هعـسوت و  قـیقحت و  نیب  یناـمز  هلـصاف  شهاـک  نآ ،  هب  طوـبرم  تاـعلاطم  تاـقیقحت و  لوـصحم و 

يزاس هنیمز  یلخاد و  رازاب  رد  تباقر  طیارـش  دوجو  تسا .  یتعنـص  یهدـنامزاس  نیون  ياهماظن  رگید  ياهیگژیو  هلمج  زا  تالوصحم ، 
ياه هویش  هعسوت  تامازلا  هلمج  زا  یللملا  نیب  یلخاد و  حوطس  رد  یهاگنب  نیب  ياه  يراکمه  تیوقت  یتعنص و  ياه  هکبـش  داجیا  يارب 
دنور یـسررب  اب  نینچمه  تسا و  هداد  خر  ناهج  يراجت  بیکرت  رد  هک  يراتخاس  تالوحت  هعلاطم  اـب  تسا .  یتعنـص  یهدـنامزاس  نیون 

یم نینچ  اه ،  ینوگرگد  نیا  ییایفارغج  يدـنبرکیپ  تسا و  هدـش  يدـنب  هقبط  يروانف  تدـش  بسح  رب  هک  ییالاک  ياـههورگ  تارییغت 
يروانف تدش  اب  رت و  هدیچیپ  تالوصحم  رودصو  دـیلوت  يوس  هب  تکرح  يروانف و  ياقترا  اب  ًامومع  تارداص ،  دـشر  هک  تفایرد  ناوت 
بـسانم هاگیاج  شنیزگ  نیا ،  زا  هتـشذگ  تسا .  هدوب  هارمه  دوجوم  یتارداص  ياهتیلاعف  يدـمآراک  تیفیک و  شیازفا  نینچمه  رتشیب و 
اهروشک يریذپ  تباقر  یلـصا  رـصانع  زا  یکی  ناونع  هب  هدنلاب  ایوپ و  ياه  شخب  هب  دنک  دشر  اب  ياه  شخب  زا  لاقتنا  نمـضتم  زین  دیلوت 
تارداص هعسوت  ندش و  یتعنص  قیمعت  شرتسگ و  دنیارف  هعـسوت ،  لاح  رد  ياهروشک  هورگ  رد  قفوم  ناگدننک  رداص  رثکا  تسا .  هدوب 

تیفیک ياـقترا  اـب  هارمه  هتــسویپ (  يا  هنوـگ  هـب  ناـمز  یط  جــیردت و  هـب  هدرک و  زاـغآ  هداـس  ياـهدرکراک  تـالوصحم و  زا  ار  دوـخ 
ياوتحم اب  ياهتیلاعف  اهدرکراک و  ندش  راد  هدهع  تالوصحم و  رودص  دیلوت و  يوس  هب  دنا )  هدرک  یم  دیلوت  هک  یتارداص  تالوصحم 

هتفرگ    راک  هب  یتعنـص  درکلمع  ياه  هنارـشیپ  هلزنم  هب  هک  يراتخاس  لماع  جنپ  ودینوی  تاعلاطم  ربانب  دـنا .  هدرک  تکرح  رتالاب  يروانف 
میقتسم يراذگ  هیامرس  قیرط  زا  یجراخ (  يروانف  لیصحت  ( 2 یلخاد )  يروانف  ياه  شالت  هعسوت (  قیقحت و  ( 1 زا :  دنترابع  دنوش  یم 

ياهداصتقا نیون ،  ياه  يروانف  هب  یبایتسد  هنیمز  رد  اـهانبریز  تراهم 5 ) زایتما 4 ) زاوج  قیرط  زا  جراخ  زا  يروانف  دـیرخ  ( 3 یجراخ ) 
شیازفا زین  یجراخ  يراذگ  هیامرـس  هب  اهنآ  ياکتا  لاح ،  نیمه  رد  اما  دنراد ،  هیکت  یلخاد  هعـسوت  قیقحت و  هب  ًاتدمع  زاتـشیپ ،  یتعنص 

رد هعـسوت  قیقحت و  ياه  هنیزه  دـنریگ .  یم  رایتخا  رد  ار  رگید  ياهروشک  هعـسوت  قیقحت و  ياهتیلاعف  لصاح  قیرط  نیا  زا  تسا و  هتفای 
رایـسب یجراـخ ،  يراذـگ  هیامرـس  دـحاو  ره  يازا  هب  نینچمه  رترب و  يرواـنف  ياوـتحم  اـب  تارداـص ،  دـحاو  ره  يازا  هب  اـهروشک  نـیا 

زا تساهداصتقا .  نیا  یلـصا  یگژیو  ود  رترب ،  يروانف  اب  تارداـص  رد  زاتـشیپ  شقن  اـب  هارمه  يرواـنف  دـنمتردق  هیاـپ  تسا .  ریگمـشچ 
يروانف اب  تالوصحم  مهـس  و  دنراد .  رارق   ینییاپ  حوطـس  رد  يروانف  ياهیدنمناوت  ظاحل  زا  هعـسوت  لاح  رد  ياهداصتقا  رثکا  زین  ییوس 

 ، تاعالطا مهـس  یتعنـص ،  نیون  ياهدنیارف  رد  تسا .  كدـنا  رایـسب  هعـسوت  لاحرد  ياهروشک  نیا  رثکا  رد  یتعنـص  تارداص  رد  رترب 
عیانص تسا .  هتفای  شهاک  ریذپ  تباقر  یتعنص  ياههاگنب  دیلوت  رد  تراهم  مک  راک  يورین  داوم و  مهس  هدش و  هدوزفا  تامدخ  شناد و 

 ، یحارط لوصحم ،  عونت  هتفرگ و  ار  یتنـس  داوم  ياـج  هتفرـشیپ  دـیدج و  داوم  هدـش ،  ددـجم  ییارآزاـب  دـننامه ،  دـیلوت  اـب  کیـسالک 
هرهب زا  یـشان  ياه  تیزم  تسا .  هدرک  ادـیپ  یتعنـص  تباقر  رد  نوزفازور  تیمها  تاغیلبت و  ....  شورف ،  یبایرازاب ،  دـنیارف ،  تیریدـم 

نیدـب تسا .  هداد  يروانف  شناد و  زا  یـشان  ياه  يرترب  تازاـیتما و  هب  ار  دوخ  ياـج  دـیدج  یتباـقر  يوگلا  رد  یعیبط  عباـنم  زا  يدـنم 
 ، يریگدای يروآون ،  یتعنـص ،  تالوصحم  رازاب  رد  هدرتسگ  دـیدش و  تباـقر  يریگ  لکـش  اـب  یناـهج  داـصتقا  نیون  ياـضف  رد  بیترت 

هژیو هاگیاج  يریذپ ،  تباقر  ققحت  رد  دیدج  تامدخ  اهدنیارف و  ون و  تالوصحم  دـیلوت  نینچمه  لوصحم و  تیفیک  يریذـپ ،  فاطعنا 
هکییاجنآ زا  تسا .  هدش  لیدبت  تعنص  زاتشیپ  ياه  هزوح  هب  رترب  طسوتم و  يروانف  ياوتحم  اب  عیانص  رب و  شناد  عیانص  تسا و  هتفای  يا 

يوگلا ناونع  هب  یناهج ،  ریذپ  تباقر  تعنص  هعسوت  دربهار  روشک ،  یتعنص  هعسوت  يژتارتسا  روشک و  هلاس  هعسوت 20  زادنا  مشچ  ربارب 
هتفرگ رارق  شریذپ  دروم  يا  ههبـش  چیه  نودـب  یـصوصخ  شخب  يروحم  تیمها  لدـم  نیا  رد  تسا ؛  هدـیدرگ  نییعت  ناریا  يور  شیپ 
ظفح يارب  تلود  اب  يرکفمه  يراکمه و  ینورد و  تیلباق  شیازفا  تهج  رد  طقف  یـصوصخ  شخب  ياهلکـشت  لیلد  نیمه  هب  و  تسا . 

هب یسرتسد  یکیژولونکت و  تالوحت  صوصخ  رد  تعنص  شخب  ینورد  لماوع  هنیمز  نیمه  رد  و  دنزادرپ .  یم  تیلاعف  هب  یتباقر  طیحم 
 . دوب دهاوخ  رثؤم  صصختم  رهام و  یناسنا  يورین  تیوقت  هعـسوت و  قیقحت و  شزومآ و  یجراخ ،  يراذگ  هیامرـس  قیرط  زا  يژولونکت 
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يروانف هعسوت  هب  کمک  تسا .  يروانف  هعسوت  زین  يرو  هرهب  دشر  یلصا  هشیر  تسا و  يرو  هرهب  دشر  موادت  دمآرد ،  دشر  یلصا  عبنم 
یـصاخ ياـهتیاعف  زا  میقتـسم  روط  هب  اـی  هزوح  نیا  رد  هک  يروـط  هب  دراد .  یمهم  شقن  نآ  رد  تلود  هک  تسا  ییاـه  هزوـح  زا  یکی  ، 

ياه تسایـس  لامعا  دـنک .  یم  کمک  يروانف  هعـسوت  يارب  دـعاسم  ياضف  کـی  داـجیا  هب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  اـی  دـنک و  یم  تیاـمح 
یتعنص يداصتقا و  دشر  یلم  يژتارتسا  زا  یمهم  ءزج  ناونع  هب  هتفرشیپ  ياهروشک  ناراذگتـسایس  يوس  زا  نوزفازور  تروص  هب  يروانف 

ییاناوت بسک  دنیآرف  یـساسا  تیمها  هب  هتفای  هعـسوت  رتمک  ياهروشک  رد  هعـسوت  يژتارتسا  نونکات  لاح  نیا  اب  دوش .  یم  هتفرگ  رظنرد 
يراجت ياهتـسایس  نالک و  داـصتقا  ياـه  تسایـس  دـننام  يرگید  ياـه  تسایـس  هب  ار  دوخ  شـالت  رتشیب  دـنا و  هدوب  هجوت  یب  ینف  ياـه 

تهج فادها و  نادـقف  ( 1 درمـشرب :  ناوت  یم  ناریا  یتعنـص  هعـسوت  دـنیآرف  فعـض  ناونع  هب  ار  ریز  یلک  تاکن  دـنا .  هتـشاد  فوطعم 
تسایس رب  لرتنک  تراظن و  مدع  اهروشک 3 ) ریاس  هبرجت  زا  تلفغ  ناراذگتسایس و  فیعض  تاعالطا  یتعنص 2 ) هعسوت  نشور  ياهیریگ 

کیژولونکت 4) طیارـش  یناهج و  رازاب  رییغت  هب  شنکاو  رد  ریغتم  طیارـش  اب  اه  تسایـس  قباطت  رد  يریذپان  فاطعنا  نآ و  راثآ  یتعنص و 
يریگدای و يارب  شزیگنا  داجیا  تهج  رد  یتارداص  تباقر  ياهراشف  اهرازبا و  زا  ندرکن  هدافتسا  ینالوط و  دح و  زا  شیب  ياه  تیامح 

نادقف یتباقر 6 ) ياضف  ظفح  تراظن و  ءاقترا ،  داـجیا ،  روظنم  هب  تباـقر  ظـفاح  داـهن  نینچمه  یلخاد و  تباـقر  نوناـق  دوبن  ءاقترا 5 )
هعـسوت هیامرـس و  ياهرازاب  يروانف ،  تیامح  يزومآراک ،  شزومآ و   هلمج :  زا  لماوع  رازاب  لوصحم و  رازاـب  ياهتـسایس  نیب  طاـبترا 

هعسوت زا  تیامح  يارب  فیعض  يداهن  راتخاس  دمآراک 8 ) عیانص  رد  نآ  يراذگفده  ياقترا FDI و  بذج و  رد  یناوتان  تارداص 7 )
تعنـص 9) اب  یقطنم  طابترا  مدع  R&D و SME’s و  تیفیک ،  درادناتـسا و  يزومآراک ،  اهتراهم و  يروانف ،  ياه :  هنیمز  رد  اـهتیلباق 

هجوت  WTO هب نتسویپ  رد  یگدامآ  هرکاذم و  تردق  فعض  تیکلام 10 ) قوقح  نیمات  داجیا و  رد  فیعـض  یقوقح  ینوناق و  راتخاس 
قوقح لماش  يژولونکت  یلمع :  ياهدادرارق  تسا ? :  لمات  لباق  ریز  دراوم  رد  تراجت  لباق  يالاک  کـی  ناونع  هب  يژولونکت  موهفم  هب 

نیسنکت فلتخم  ياههورگ  کیژولونکت ?  ياهالاک  دارفا و  تیبرت ،  میلعت و  ياه  همانرب  رهام ،  لنـسرپ  اه و  نیـسنکت  يونعم ،  تیکلام 
ياه همانرب  يرازفا ?  تخـس  ای  يرازفا و  مرن  رهام  یکینکت و  يورین  یکیژولونکت –  يورین  هژیو –  یتاقیقحت  يورین  رهاـم :  دارفا  اـه و 
جراخ لخاد و  رد  یلحم  ياه  تلود  رد  طبترم  يرادا  ياهراک  يژولونکت ،  يروآون  نیرظان  ناریدم و  اهنیسنکت ،  يارب  تیبرت :  میلعت و 

يازجا هیلوا و  دراوم  ییاهن ،  تالوصحم  اب  طبترم  يازجا  ینایم  ياهالاک  هدـش ،  ییاهن  تالوصحم  یکیژولونکت :  ياهالاک  تاـیئزج  ? 
 ( ? کیمداکآ جیاتن  اه و  هشقن  اه ،  هصخشم  دانـسا  یـشیامزآ ،  ياه  هداد  تنتپ ،  دانـسا  تاراشتنا (  يا  هرواشم  ياهامنهار  صوصخب ، 
غلاب يژولونکت  رادیاپ ،  دشر و  لاح  رد  يژولونکت  هیلوا ،  هنومن  دیلوت  يژولونکت  هیلوا ،  هنومن  دـیلوت  يژولونکت  يژولونکت :  رمع  هرود 

تایئزج ینف ?  شناد  زا  هدافتـسا  قوقح  يراجت ،  كرام  ییاراد و  زا  هدافتـسا  تنتپ  زا  هدافتـسا  قوقح  يونعم :  تیکلام  قوقح  ریپ ?  و 
دیلوت تولیاپ  تاقیقحت  لماک  دـنیارف  هژیو  ياهوگلا  اه و  همانرب  لماش  يژولونکت  راـتخاس  دانـسا  تاـعالطا و  هدـش :  هلداـبم  يژولونکت 

هک دیرخ .  وجتـسج و  تراظن ،  تیریدم  هرواشم ،  یحارط ،  لماش  تکرـش  تیریدـم  ینف  شناد  تامدـخ  تیفیک ،  نیمـضت  لوصحم ، 
ریاس يژولونکت و  یتاعالطا  ياه  کناب  داجیا  كرتشم ،  يژولونکت  ياهاین  هبنج ي  لنسرپ ،  تیبرت  شزومآ و  تالدابم ،  رد  اه  لکـشت 

زا اه  هنیزه  شهاک  زین  اهزاین و  عفر  ندومن  یتایلمع  تاعالطا و  هب  یسرتسد  لیهـست  و  عیرـست ،  تهج  رثؤم  يدرکراک  دنناوت  یم  دراوم 
 . دوب دهاوخ  یکتم  تراهم  هب  ًاتدمع  ناهج  رد  تامدخ  تعنـص و  داصتقا ،  دشر  هدـنیآ  هعـسوت :  قیقحت و  ياهتیلاعف  دـنهد .  ناشن  دوخ 
هب ور    High  Tech یتعنـص  تالوصحم  تارداص  تبـسن  دنراد و  يرتشیب  هیامرـس  هب  لیامت  هتفرـشیپ ،  يروانف  هب  یکتم  ياهدـنیآرف 

ياهتراهم بذج  یناسنا و  عبانم  شیازفا  رب  تسا  مزال  تلود  هیلوا ،  ياه  فعـض  شهاک  روظنم  هب  راذـگ  هرود  لوط  رد  تسا .  شیازفا 
یطیارش نینچ  رد  دبای .  زکرمت  یتارداص ،  تیفرظ  هعسوت  يارب  هژیو  هب  اههاگنب ،  حطس  رد  هناروآون  ياه  تیفرظ  دیدج و  یکیژولونکت 
کیرحت قیوشت و  یتخاسریز و  ياهداهن  تیوقت  قیرط  زا  یتعنـص  ياـههاگنب  اههاگـشناد و  یتاـقیقحت ،  تاسـسوم  نیب  يرواـنف  هعـسوت 
بوچراچ رد  دـناوت  یم  تامادـقا      عون  نیا  تسا .  رثوم  یکیژولونکت  ياهزاین  ندرک  هلومرف  نییعت و  رد  یـصوصخ  شخب  ياـههاگنب 
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 ، دـشر يروآدوس و  اب  يریذـپ  تباقر  يروانف و  طابترا  نشور  كرد  اب  دریگ .  رارق  هجوت  دروم  يروانف  ياقترا  يارب  یملع  ياهدربهار 
شیازفا ار    R&D ياه   تیلاعف  يروانف و  لاقتنا  رد  يراذگ  هیامرس  کیژولونکت و  يراذگتـسایس  رد  دوخ  يراکمه  یـصوصخ  شخب 

هیامرـس يریگراک  هب  دریگ .  رارق  قیوشت  دروم  یتلود  ياه  کـمک  قیرط  زا  تسیاـب  یم  ییاـه      يراذـگ  هیامرـس  نینچ  داد .  دـهاوخ 
تیدیدم تراهم و  هعـسوت  يروانف ،  ياقترا  دریذپ .  یم  تروص  زین  يرگید  ياه  فده  اب  یلام ،  فدـه  نیمات  زج  هب  یجراخ  يراذـگ 

يوس هب  تکرح  یلخاد ،  تادـیلوت  درادناتـسا  شیازفا  یتارداـص ،  ياـهرازاب  هعـسوت  یلخاد ،  راـک     يورین  یفیک  ناوـت  ياـقترا  يارب 
رد يراذگ  هیامرس  زا  سپ  دنناوت  یم  یتیلم  دنچ  ياه  تکرـش  تسا .  یجراخ  يراذگ  هیامرـس  بذج  ياه  فده  رگید  زا  رازاب  داصتقا 

نیا ندرک  یموب  دـنهد .  شیازفا  ار  نآ  يریگراـک  هب  زا  لـصاح  ییاراـک  هدومن و  دراو  ار  نردـم  يرواـنف  هعـسوت  لاـح  رد  ياـهروشک 
نپاژ %80 روشک  رد  هک  یلاح  رد  دهد ... .  شیازفا  ار     FDI زیررس راثآ  دناوتیم  هعسوت  قیقحت و  زکارم  ياهتیلاعف  هعسوت  اه و  يروانف 
زا یصوصخ 59 % یشخب  تاقیقحت  مهس  شخب  زین  اکیرمآ  رد  دشاب و  یم  یصوصخ  شخب  هب  طوبرم  شهوژپ  شخب  یلام  عبانم  لک  زا 
زا هک  تسا  هدوب  یتاقیقحت  مهس  رالد  درایلیم   173 لاس 1994 ،  رد  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  رد  دشاب .  یم  شهوژپ  شخب  یلام  عبانم  لک 

درکلمع تسا .  هدوب  یهاگـشناد  یعافتناریغ  تاسـسؤم  مهـس  عیانـص و 5 % مهـس  % 59 یتلود ،  ناراذـگ  هیامرـس  مهـس  نازیم 36 % نـیا 
تاقیقحت طقف 10 % یعافتناریغ و  یهاگشناد  تاسسؤم  ار  % 18 عیانص ،  شخب  ار  تاقیقحت  هک 72 % تسا  یکاح  لاس  نیا  رد  تاقیقحت 

لاس رد  ققحم  رفن  زا 549400  اکیرمآ  هعـسوت  قیقحت و  شخب  ناققحم  نادنمـشناد و  دادعت  هسیاقم  رد  تسا .  هتـشاد  هدهع  رب  تلود  ار 
هب تبسن  ار   R&D شخب رد  یناسنا  عبانم  زا  هدافتـسا  شحاف  فالتخا  هک  تسا  هتفاـی  شیازفا  لاس 1988  رد  ققحم  هب 962700   1970

بذـج زا  سپ  هتفرـشیپ  يروانف  هب  یبایتسد  روظنم  هب  مزال  تامادـقا  هعومجم  زا  یناسنا  هیامرـس  ياقترا  زیهجت و  دـهد .  یم  ناـشن  ناریا 
هک يزکرم  ناونع  هب  اهنت  ار  ام  روشک  رما ،  نیا  رد  یفاکان  يراذـگ  هیامرـس  تسا .  یناسنا  هیامرـس  ياـقترا  زیهجت و  یجراـخ ،  هیاـمرس 

ینعم هب  یناسنا  هیامرس  ياقترا  زیهجت و  تسین .  ندش  یتعنـص  یعیبط  روط  هب  نآ  لصاح  هک  دزاس .  یم  هبذجرپ  دراد  یندعم  ینغ  عبانم 
يورین شناد  شیازفا  هب  ًاتدمع  اه ،  هاگشناد  سرادم و  لماش  روشک  یمـسر  شزومآ  زکارم  تسا .  راک  يورین  تراهم  شناد و  شیازفا 

یـسررب دـنهد .  یم  شیازفا  ار  نانآ  تراهم  راک ،  نیح  يا  هفرح  ینف –  ياـه  شزومآ  يدـیلوت و  ياهدـحاو  دـننک و  یم  کـمک  راـک 
یم داهنـشیپ  هک  تسا .  هنیمز  نیا  رد  یهجوت  لباق  فعـض  هدنهد  ناشن  ناریا  رد  یتعنـص  ياههاگراک  رد  لغاش  یناسنا  يورین  تیعـضو 

یـشزومآ ياه  تیفرظ  یـشزومآ و  ياـه  هماـنرب  دـنک  یم  ادـیپ  هعـسوت  روشک  رد  یجراـخ  يراذـگ  هیامرـس  هک  ییاـه  هزوح  رد  دوش : 
عیانـص و ترازو  يروانف ،  تاقیقحت و  مولع  ترازو  زا  بکرم  ییاه  هتیمک  رد  يدربراک  یملع و  یلاـع و  شزومآ  زکارم  اههاگـشناد و 

روط هب  هدـش و  يزیر  همانرب  یجراخ ،  يراذـگ   هیامرـسرد  هدـننک  تکراشم  یلـصا  ياههاگنبو  هطوبرم  یتعنـص  ياـه  لکـشت  نداـعم ، 
ياه هرود  عیانص ،  زا  اضاقت  تفایرد  ساسا  رب  ات  دوش  هداد  هزاجا  اه  هاگشناد  هب  ییوس  زا  و  دریگ .  رارق  یبایزرا  تراظن و  دروم  رمتـسم 

فاکـش ندرک  رپ  شناد :  فاکـش  ندرک  رپ  هعـسوت  قیقحت و  تسایـس  ذاختا  دننک .  ارجا  یحارط و  ار  یـسانشراک  ینادراک و  يدربراک 
موادم روط  هب  دمآرد  رپ  ياه  روشک  هک  ارچ  دنا ،  كرحتم  فده  کی  لابند  هب  هعسوت  لاح  رد  ياهروشک  تسین .  يا  هداس  راک  شناد 

ياهروشک تسا .  شناد  دوخ  فاکـش  زا  رت  گرزب  شناد ،  داجیا  ییاناوت  فاکـش  هک  تسا  ینتفگ  دـنرب .  یم  رتارف  ار  شناد  ياـهزرم 
رد دوجوم  شناد  قابطنا  تفایرد و  مزلتـسم  شناد  بسک  دنرادرب • :  ییاناد  فاکـش  ندرک  رپ  يارب  مهم  ماگ  هس  دـیاب  هعـسوت  لاح  رد 

و تخاس )  ياهزوجم  هب  طوبرم  ياه  همان  تقفاوم  یجراخ و  يراذـگ  هیامرـس  يراجت ،  میژر  قیرط  زا  لاثم  يارب  ناهج (  رگید  قطاـنم 
 ، یناگمه شزومآ  شرتسگ  مزلتـسم  شناد  بذج  تساز • .  نورد  شناد  يانب  هعـسوت و  قیقحت و  قیرط  زا  یلحم  شناد  قلخ  نینچمه 

شناد هعاشا  تسا • .  یـسدنهم  مولع و  رد  هژیو  هب  یهاگـشناد  تالیـصحت  زا  تیامح  رمع و  مامت  يارب  يریگداـی  ياـه  تصرف  داـجیا 
عـضو یـصوصخ و  شخب  يزاـس  دـنمناوت  تباـقر ،  شیازفا  قـیرط  زا  تاـطابترا  تاـعالطا و  دـیدج  يژوـلونکت  زا  يریگ  هرهب  مزلتـسم 

هتفرـشیپ ياهروشک  ياپ  هب  ینف  شناد  رظن  زا  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  رگا  یتح  تاـعالطا :  هلأـسم  هب  هجوت  تسا .  بساـنم  تاررقم 
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ءایشا تاصخشم  تافص و  درومرد  شناد  دوبمک  زا  یشان  عوضوم  نیا  دوب .  دنهاوخ  رت  بقع  اهنآ  اب  هسیاقم  رد  مه  زاب  دنـسرب ،  یتعنص 
شناد نودب  دوش .  ون  رمتسم  روط  هب  داجیا و  لحم  رد  دیاب  شناد  نیا  تسا و  يرورـض  يا  هلماعم  ره  دروم  رد  شناد  نیا  تسا .  روما  و 

تاعالطا يرباربان  رب  لماک  روط  هب  ناوت  یمن  دـننک .  راک   یبوخ  هب  دـنناوت  یمن  اهرازاب  روما  ، ءایـشا و  تاصخـشم  تافـص و  دروم  رد 
تسا و يدـج  رگید  ياه  هزوح  زا  شیب  هزوح  هس  رد  تاعالطا  هلئـسم  داد .  شهاک  ار  نآ  ناوت  یم  اما  درب  ناـیم  زا  ار  نآ  دـمآ و  قئاـف 
 : زا دـنترابع  اه  هزوح  نیا  دـشاب .  هتـشاد  یتاعالطا  رادـیاپ  دـشر  هب  یبایتسد  رد  یگرزب  مهـس  دـناوت  یم  هزوح   هس  نیا  رد  هلئـسم  لـح 

تیریدم تفگ  ناوت  یم  یشناد  تیریدم  فیرعت  رد  دننیب .  یم  بیسآ  نآ  زا  ارقف  هک  یتاعالطا  لئاسم  تسیز و  طیحم  یلام ،  ياهرازاب 
دوش یم  عیزوت  نآ  زا  سپ  هک  دشاب  یم  شناد  قلخ  تهج  تاعالطا  شزادرپ  یهدنامزاس و  نتفرگ ،  رایتخا  رد  ییاسانـش ،  هویـش  شناد 
لثم شناد ،  تیریدـم  نیارباـنب  دوش .  هتفرگ  راـک  هب  رتـشیب  شناد  قـلخ  يارب  اـت  دریگ  یم  رارق  نارگید  سرتـسد  رد  رگید  تراـبع  هب  و 
ياه تیلوئـسم  زا  ًاتدـمع  شناد  تیریدـم  هزورما  دوش .  یم  یقلت  یناـمزاس  لـمع  هویـش  اـی  شور  ناونع  هب  هجو  نیرتهب  رد  تاـطابترا ، 

 . دراد يدـیلک  شقن  شناد  تاـعالطا و  اـه ،  هداد  لاـقتنا  لیدـبت و  يروآ ،  عـمج  رد  اریز  دور ؛  یم  رامـش  هـب  ( IT  ) تاعالطا يروانف 
یم طبترم  مه  هب  تفارظ  اب  اه  هبنج  نیا    دـشاب .  یم  يروانف  گنهرف و  راـک و  بسک و  يربهر  زا  يا  هزیمآ  لـمع ،  رد  شناد  تیریدـم 

 . دهد هئارا  شناد  تیریدم  شخب  رثا  همانرب  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  یگنهرف  يراجت –  ًافرـص  تفایهر  کی  هن  ضحم و  يروانف  هن  دنـشاب . 
اب اهدـنیآرف  هک  اه  ییآراـک  اـهییوج و  هفرـص  ( 1 دــشاب :  یم  اراد  ار  ریز  هدـــمع  ورملق  رد 4  ییاـیازم  هعومجم  ًاـعون  شناد  تیریدـم 

ياهتصرف اهرازاب و  هک  دیدج  ياهتصرف  ( 2 دنرب .  یم  نیب  زا  ار  راک  ماجنا  ياههار  ینیرفآزاب  هب  زاین  دنریگ و  یم  ماجنا  رتشیب  يدمآراک 
هداد و ناشن  تسرد  شنکاو  اهنادب  دـنک و  ییاسانـش  ار  تارییغت  دـناوت  یم  نامزاس  هک  يروآون  رییغت و  ( 3 دنوش .  یم  صخـشم  دیدج 
 . دروآ یم  لمع  هب  دوخ  یناسنا  عبانم  زا  يرتاراک  يرادرب  هرهب  نامزاس  یناسنا .  عبانم  رتهب  يریگراک  هب  ( 4 دهد .  رییغت  عقوم  هب  ار  دوخ 
رد رادـم  شناد  نامزاس  داجیا  دـشاب .  یم  شناد  تیریدـم  يایازم  رگید  زا  راک  موادـت  اهدـنیارف و  ینامز  هخرچ  شهاک  دـنیارف  تعرس 
یم رامـش  هب  شناد  تیریدـم  دـنیارف  رد  تمـسق  کی  طقف  شناد  تاعالطا و  زا  يرتالاب  حوطـس  هب  اهنآ  لیدـبت  اه و  هداد  نتفرگ  رایتخا 

ییاهنت هب  شناد  الط ،  دننام  اه  ییاراد  زا  يرایـسب  فالخ  رب  دشاب .  یم  تاعالطا      يریگراک  هب  نآ  شخب  نیرت  زیگنارب  شلاچ  دور و 
تـسا نکمم  هک  ییابقر  زج  هب  دیاش  درادـن –  دوجو  شناد  يارب  یناگمه  رازاب  چـیه  دراد .  ار   شزرا  لقادـح  ای  هتـشادن  یـشزرا  چـیه 
شناد هدافتـسا  يریگراک و  هب  قیرط  زا  شناد  هیامرـس  شزرا  دنیابرب –  ار  رگید  ياهتکرـش  شناد  ات  دنیامن  تخادرپ  لوپ  يدایز  رادـقم 
رادـم شناد  نامزاس  دـشاب .  یم  رادـم  شناد  نامزاس  کـی  قلخ  رما  نیا  همزـال  دوش .  یم  لـصاح  ناـمزاس  فادـها  دربشیپ  طـسب و  رد 

رد تسا .  هدش  عقاو  لوبق  دروم  تایلمع  تیاده  هار  ناونع  هب  هدش و  ینورد  نآ  رد  ندش  میهـس  دنیارف  شناد و  قلخ  هک  تسا  ینامزاس 
دننک و یم  يزاس  دنتسم  هتفرگ ،  رایتخا  رد  ار  سوملم  صخـشم و  شناد  ینمـض و  شناد  موادم  روط  هب  نانکراک  رادم ،  شناد  نامزاس 
 . دنزاس یم  راوتسا        شناد  هیاپ  رب  ار  دوخ  تامیمـصت  شناد  ياهییاراد  دشر  شناد و  میهـست  نمـض  ناریدم  دنوش .  یم  میهـس  مهاب 

ناونع هب  ار  نامزاس  روآ  مازلا  دید  الاب ،  حطـس  ریدم  ًاحیجرت  يدرف ،  دوش .  یم  زاغآ  راوتـسا  فادها  دید و  اب  رادـم  شناد  نامزاس  قلخ 
ياهییاراد هنوگچ  دنک ،  لمع  نامزاس  هنوگچ  هک  درک  دهاوخ  فیصوت  دید  نیا  دنک .  یم  فیصوت  فیرعت و  رادم  شناد  نامزاس  کی 

يروآون اب  طقف  هکیئاجنآ  زا  دـنهد .  لاقتنا  ار  شناد  هدوب ،  طابترا  رد  مهاب  ناریدـم  نانکراک و  هنوگچ  دریگ و  راـک  هب  ار  دوخ  یـشناد 
نامزاس ینف  دیدج  ياهتفرـشیپ  هعـسوت  يرتشم ،  هب  تمدخ  دیدج  ياه  شور  اهتمیق ،  اه و  هنیزه  شهاک  دـیدج    قرط  نتفای  اب  موادـم  

هک يراکمه  اب  ماوت  يریگدای  طیحم  داجیا  اب  شناد  تیریدم  دوش ،  قفوم  تدـم  ینالوط  رد  یتباقر  ياه  تیزم  هب  یبایتسد  اب  دـناوت  یم 
يروآون هب  دـهد ؛  یم  شاداپ  اهنادـب  هدرک و  نیچلگ  ار  نانکراک  تبثم  ياـه  یگژیو  هک  دوش  یم  میهـس  یگنهرف  رد  تاـعالطا  نآ  رد 

شناد تایح  دیدجت  يریگدای و  قیرط  زا  ات  دـنک  یم  کمک  اهنامزاس  هب  شناد  تیریدـم  قیرط  نیمه  هب  دومن .  دـهاوخ  کمک  نامزاس 
نامزاس تسین .  نآ  عنام  يروانف  نکیل  تسا ،  لکشم  رادم  شناد  نامزاس  هب  یبایتسد  هچرگا  دنک .  دروخرب  تارییغت  اب  موادم  یلکش  هب 
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تاعالطا و رد  ندش  میهـس  یـسرتسد و  لیدبت ،  رییغت و  يروآ ،  عمج  ات  دنراد  دوخ  رد  ار  زاین  دروم  ياه  يروانف  زا  يرایـسب  لبق  زا  اه 
طخ گنهرف ،  رییغت  رت  لکشم  راک  تسا .  راک  شخب  نیرت  ناسآ  ناوارف  يروانف  بصن  دیرخ و  دننک .  زاغآ  حوطـس  یخرب  رد  ار  شناد 

حطس نیرت  نییاپ  هب  ناریدم  حطس  نیرتالاب  زا  ار  یشناد  ياهییاراد  بسانم  يریگراک  هب  دشر و  ناوتب  ات  تسا  نامزاس  راک  زرط  اهیـشم و 
 . تسا دزمتسد  قوقح و  میمرت  هب  بترتم  تایلمع  ءاقترا و  دقن ،  مادختسا ،  رد  تارییغت  مزلتسم  رما  نیا  داد .  رارق  قیوشت  دروم  نانکراک 
 : زا دنترابع  هصالخ  روط  هب  اهنامزاس  رد  يرادم  شناد  يوس  هب  تکرح  يور  شیپ  تالکشم  رادم  شناد  نامزاس  هب  ندیسر  تالکـشم 

موهفم یظفل  تروص  هب  دـیئات و  ار  شناد  تیریدـم  لصا  هراومه  الاب  حطـس  تیریدـم  ـالاب :  هدر  تیریدـم  ماـهبا  ینف 2 ) یگدـیچیپ  ( 1
دنمناوت شناد  اب  ار  دوخ  نانکراک  دهاوخ  یم  هک  تسین  نئمطم  هشیمه  تیریدم  اما  دهد .  یم  رارق  نیسحت  دروم  ار  رادم  شناد  نامزاس 

الاب هدر  تیریدم  دننامه  زین  اجنیا  رد  ینایم :  ناریدـم  تمواقم  ( 3 دور .  یم  رامش  هب  یبالقنا  لمع  کی  یـشناد  تیریدم  ًالوصا  دزاس و 
 : نانکراک تمواقم  ( 4 ددرگ .  یم  بوسحم  ییاسانـش  ترهـش و  شاداپ ،  ءاقترا ،  يارب   عنام  کی  یبالقنا و  لمع  کی  شناد  تیریدم 

یقلت ناشیاهـشالت  هب  تبـسن  كدنا  میقتـسم  هدزاب  اب  دوخ  يارب  دایز  راک  ناونع  هب  ار  شناد  تیریدـم  تسا  نکمم  نانکراک  زا  يرایـسب 
تسین و لوصح  لباق  یگداس  هب  یقیقح  شناد  یلو  دـنوش  یم  قرغ  تاعالطا  اـه و  هداد  رد  اـه  ناـمزاس  شناد :  ندوب  مهبم  ( 5 دننک . 
تشگزاب و يارب  رـضاح  لاح  رد  يراذگ  هیامرـس  ییاناوت  مدع  هنارکف :  هتوک  تینهذ  ( 6 تسا .  بسانم  ياه  شزومآ  شالت و  مزلتـسم 

رظن هب  هک  تسا  یناهج  رد  تدم  ینالوط  یهاگدید  دنمزاین  شناد  تیریدـم  دـشاب  یم  اه  نامزاس  رد  جـیار  نایرج  هدـنیآ  رد  نآ  هدزاب 
زا یناسنا  عبانم  نیمات  يزاـس ،  کـچوک  تلع  هب  هتـشذگ  رد  اـه  ناـمزاس  كرتشم :  يراـکمه  هیحور  دوبن  ( 7 دـسر .  یم  هنارگن  هتوـک 
 . دنا هداد  شهاک  لقادح  هب  ار  نامزاس  اهنآ و  نیب  نارگراک و  نیب  قاثیم  دـهع و  یگتـسبمه و  هنوگ  ره  راتخاس  دـیدجت  ونامزاس  جراخ 
 ، شناد دربهار  دننک .  نیودت  داجیا و  ار  شناد  دربهار  دـیاب  شناد  ناریدـم  شناد ،  تخاسریز  شناد و  يرامعم  رب  هوالع  شناد  دربهار 

دربهار هباشم  شناد  دربهار  تسا .  نامزاس  یـشناد  ياـهییاراد  شیازفا  و  يریگراـک ،  هب  داـجیا ،  تهج  مادـقا  يارب  شناد  ریدـم  هماـنرب 
فادـها هب  ات  دوش  گنهامه  شناد  ياهییاراد  يریگراک  هب  هعـسوت و  قیرط  زا  نامزاس ،  راک  بسک و  دربهار  اب  دـیاب  تاـعالطا  يرواـنف 

داجیا ( 1 زا :  دنترابع  دننک  یم  مادقا  شناد  دربهار  داجیا  هب  هک  یناریدم  يارب  اهدومنهر  نیرت  مهم  دنک .  تمدخ  نامزاس  راک  بسک و 
بسک تین  دصق و  زا  همهافم  طابترا و  يارقرب  ( 2 يرتشم .  داهنشیپ  هب  يراذگ  شزرا  يارب  یشناد  هدنهد  لیکشت  روما  روآ  مازلا  رـصنع 

ياهزرم زا  رتارف  یعاسم  کیرـشت  یمیت و  راک  شرورپ  ( 3 تیفافـش .  ینـشور و  اب  شناد  تیریدم  تاراکتبا  يدربهار  فادـها  راک و  و 
یلخاد عیزوت  لدم  زا  شناد  رد  ندش  میهـس  ینهذ  تیمزج  رییغت  ( 4 دشاب .  دنمشزرا  ياکرش  هکبـش  نایرتشم و  هدنریگربرد  هک  نامزاس 

 . شناد نانکراک  یتیعقوم  یشزیگنا و  ياهزاین   ساسا  رب  دنیارف  لاقتنا  دیدج و  شناد  داجیا  یحارط  ( 5 رادم .  يرتشم  یسرتسد  لدم  هب 
ریز هب  ندیشخب  لماکت  ( 7 نانآ .  يریگ  میمـصت  کبـس  نانکراک و  يوجتـسج  دروم  شناد  اب  قابطنا  تهج  شناد  ياه  هیاپ  هعـسوت  ( 6

شناد و شناد .  رد  ندش  میهس  شناد و  داجیا  فشک ،  هب  یهد  شاداپ  ( 8 يرتشم .  ياهوگلا  دوجوم و  هبرجت  هیاپ  رب  يروانف  ياهتخاس 
رد دنوش ،  یمن  هدید  هنایلاس  ياه  شرازگ  همانزارت  رد  اهنآ  دنور .  یم  رامش  هب  اهنامزاس  ناهنپ  ياهییاراد  يرکف  هیامرس  ياهلکـش  ریاس 

هیامرـس تسا « :  هدرک  ناونع  نمـسوارتشا    هک  هچنآ  بسح  رب  دـننز .  یم  مقر  ار  هدـنیآ  ياهدـمآرد  لیـسناتپ  شزرا و  داجیا  لاح  نیع 
وگتفگ و نیا  و  دـننک .  تبحـص  ای  رکف  دـنهد ،  هئارا  تامدـخ  الاک و  هنوگچ  هک  نیا  هرابرد  نانکراک  هک  دریگ  یم  لکـش  یتقو  شناد 
 ، يریگدای لاح  رد  هک  دـهد  یم  خر  یتقو  هکلب  دـهد ،  یمن  خر  دنتـسه  تامدـخ  ای  ـالاک  هئارا  لوغـشم  لـمع  رد  اـهنآ  هک  یتقو  لـمات 

هرهب هب  یشخب  دوبهب  روظنم  هب  تاطابترا  يرارقرب  شناد و  ندروآ  تسد  هب  لاح  رد  دراوم  نیا  رب  هوالع  ای  نتشون  تبحـص ،  يزمآراک ، 
قیرط تسا » .  نامزاس  یشناد  هیامرس  رب  بترتم  هدزاب  رگنایامن  هک  دوش  یم  لیدبت  یعقاو  لوپ  هب  ًامیقتسم  درکلمع  دوبهب  نیا  دنا .  يرو 
طباور يرتـشم 2 . شناد  . 1 دریذـپ :  یم  تروص  شناد  مرها  تفه  يریگراک  هب  اب  ناـمزاس  طـسوت  یـشناد  شزرا  اـب  ياـهییاراد  داـجیا 

ریدم یناسنا  دارفا  تامدخ 7 . تادـیلوت و  تراجت 6 . راک و  ياهدـنیارف  ینامزاس 5 . هظفاح  تراجت 4 . راک و  طـیحم  ماهس 3 . نابحاص 
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مینیبب هک  تسا  نیا  دشرا  شناد  ریدم  شقن  كرد  هار  نیرت  ناسآ   chief knowledge officon اه        تکرش  يارب  ثرا  شناد 
لاح رد  مکی  تسیب و  نرق  رد  هک  شناد  رب  ینتبم  داصتقا  رد  دهد .  ماجنا  تسا  نکمم  يراک  هچ  يراجت  تکرش  کی  رد  یصخش  نینچ 

 . دوش یم  تفای  اجک  رد  تیزم  هک  تسا  عوضوم  نیا  زا  عالطا  قیرط  زا  يرترب  بسک  هب  کمک  دشرا  شناد  ریدم  هفیظو  تسا ،  هعسوت 
نینچ تصرف  هک  تسا  راتفرگ  هزادنا ي  هب    دشرا  یئارجا  ریدم  تسین :  مه  تقو  هراپ  لغش  تسین و  دشرا  یئارجا  ریدم  هفیظو  راک  نیا 

میمـصت ندش  یعطق  زا  سپ  دیدج  ياه  يروآ  نف  داجیا  رب  زکرمت  شراک  هک  تسین  مه  هعـسوت  قیقحت و  ریدم  هفیظو  درادـن .  ار  يراک 
يروآ نف  ریـسم  ياه  هشقن  هدرتسگ و  یملع  ياه  باـختنا  هک  تسین ،  مه  دـشرا  ینف  ریدـم  هفیظو  راـک  نیا  تساـه .  نآ  تخاـس  يارب 
شناد ریدم  هن  هن  شیدنا و  تحلـصم  هن  زیر و  همانرب  هن  تسا و  هدننک  تیادـه  هن  دـشرا  شناد  ریدـم  دـهد .  یم  صیخـشت  ار  نیزگیاج 

داد و دـنهاوخ  ماجنا  لرتنک  تیادـه و  ناوت  هک  يدـیدج  ماظن  تیهام  هب  طوبرم  شناد  دـنراد ـ  زاـین  رگید  لـغاشم  همه  ار  هچنآ  دـشرا 
هنومن تفاسورکیام  رد  ستیگ  لیب  دـنک .  یم  مهارف  درک ـ  دـنهاوخ  یحارط  ار  دوخ  تدـم  هاتوک  تدـم و  زارد  ياه  کیتکات  هماـنرب و 

درک و قـیفلت  ار  روـهظ  وـن  يرازفا  مرن  ياـه  يرواـنف  ناوـت  یم  هنوـگچ  دـنیبب  هک  تسا  نیا  وا  هـفیظو  يراـجت  دـشرا  شناد  ریدـم  هـیلوا 
رتدوز هک  ییاه  تکرش  تشاد .  دهاوخ  دشرا  شناد  ریدم  کی  یتکرش  ره  ماجنارس  درک .  داجیا  ار  زاین  دروم  یتعنص  رایعم  تالوصحم 

دیاب يراک  هچ  یـصخش  نینچ  هک  دناد  یمن  ًاقیقد  سک  چیه  هزورما  درک .  دنهاوخ  ادـیپ  تسد  یتباقر  يرترب  هب  دـنهد  ماجنا  ار  راک  نیا 
توافتم رگید  تعنـص  هب  تعنـص  کی  زا  دشرا  شناد  ریدم  راک  هدوب و  ندـش  عادـبا  لاح  رد  راک  نایرج  رد  لغـش  نیا  اریز  دـهد  ماجنا 

شورف دیرخ ،  يارب  هیصوت  هئارا  دشاب • :  حرش  نیدب  دناوت  یم  اه  تکرش  رد  دشرا  شناد  ریدم  ياهراک  حرـش  زا  یئاه  لامتحا  تسا . 
نامز صیخـشت  بسانم •  شنکاو  نییعت  غولب و  هرود  ندیـسر  نامز  كرد  تارییغت و  نامز  صیخـشت  دـیدج •  ياه  يروانف  تخاس  اـی 

 • دومن يریگ  میمصت  هنادنمشوه  اه  نآ  ساسا  رب  ناوت  هب  هک  یطیارش  تاعالطا و  هضرع  لیلحت و  ینیشن •  بقع  ای  هنحـص و  زا  جورخ 
تیمها كرد  اب  دوخ  اه  لکـشت  هچنانچ  راکهار :  داهنـشیپ  اه  تکرـش  ماغدا  اـی  ندرک  رت  کـچوک  ندرک ،  رتگرزب  تهج  هیـصوت  هئارا 
عوضوم هدومن و  شالت  رکفت  نیا  دورو  ذوفن و  هنیمز  روشک  عیانـص  نادیم  هب  مرود  تاعالطا  هعاشا  يزاس و  گنهرف  هب  تبـسن  عوضوم 

اه تکرـش  رد  ار  شناد  دشرا  و  ینف   دشرا  هعـسوت ،  قیقحت و  دشرا  یئارجا ،  دشرا  ناریدم  روضح  موزل  تیریدم و  تیکلام و  کیکفت 
 ، اه تکرـش  دننام  دیاب  زین  اهروشک  یلم  دشرا  شناد  ریدم  تسا .  هدش  هتـشادرب   روشک  عیانـص  هدنیآ  يارب  مهم  یماگ  هدـنزاس  هنیداهن 

هدوب وربور  شناد  رب  ینتبم  يا  هنیآ  اب  اه ،  تکرـش  لثم  مه  اه  تلود  دنزومایب .  دیدج    يداصتقا  يزاب  رد  ار  ندرک  يزاب  هویـش  نیرتهب 
یم وس  مادک  هب  شناد  رب  ینتبم  داصتقا  دنک  كرد  هک  یلم  دشرا  شناد  ریدم  کی  نتشاد  دنتسه .  یلام  روما  رب  یخیرات  دیکأت  ثراو  و 

دـشاب هتـشاد  یمیدـق  هویـش  هب  تراظن  لامعا  رب  یعـس  هک  یتلود  ره  دز .  دـهاوخ  مقر  ار  هدـنیآ  رد  يرترب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  دور ، 
زا جراخ  روشک و  زا  جراخ  هب  یکینورتکلا  ینوناق و  روط  هب  یلخاد  ياه  تکرـش  اه و  نامزاس  هک  دش  دهاوخ  هجوتم  ارچ  نوچ و  نودب 
یم دنشاب  هتشادن  تسرد  ار  دوخ  یلم  تاررقم  نیناوق و  اه  تکرـش  رگا  هزورما  هک  ارچ  دننک .  یم  ناکم  لقن  نانآ  ینوناق  لرتنک  هزوح 

تایلام هک  دنک  تیلاعف  یئاج  رد  تکرش  کی  دیاب  ارچ  لاثم  روطب  دننک .  لقتنم  يرگید  ياهاج  هب  ار  دوخ  دیلوت  يزکرم و  هرادا  دنناوت 
لاح رد  یتیلم  دـنچ  ياه  تکرـش  اهتلود و  یبسن  ینز  هناچ  تردـق  یتنـس ،  ياههاگیاج  ندـش  سوکعم  اب  دوش ؟  یم  تفاـیرد  يرتشیب 

گرزب ياهروشک  همه  يارب  اهروشک .  هب  اه  تکرـش  ات  دنراد  زاین  رتشیب  اه  تکرـش  هب  اهروشک  اریز  تساه  تکرـش  عفن  هب  نتفای  رییغت 
هجدوب دـیاب  ناریا  روشک  لاثم  روطب  دراد .  یتاـیح  هبنج  دوش  ماـجنا  يراذـگ  هیامرـس  نآ  رد  دـیاب  هک  يا  هنیمز  هب  طوبرم  ياـه  میمـصت 

هب درادن  یکیژولونکت  هدزاب  هک  یشخب  رد  هدش  ماجنا  يراذگ  هیامرـس  لوپ و  ات  دنک  يراذگ  هیامرـس  اجک  رد  ار  دوخ  هعـسوت  قیقحت و 
رثکادـح هب  يارب  دـیاب  دنتـسه ،  دوس  بسک  روظنم  هب  شناد  ياهنایرج  لرتنک  ددـصرد  هک  یئاه  تکرـش  لثم  زین  اهروشک  دورن ؟  ردـه 

زاین دشرا  شناد  ریدم  کی  هب  اه  تکرش  دننام  زین  اهروشک  هجیتن  رد  دنریگب و  تسد  هب  ار  شناد  ياهنایرج  لرتنک  دوخ  تورث  ندناسر 
یتسپ شیارب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  مهم  هزادـنا  نآ  هب  یعوضوم  هک  دـنوش  یم  سیـسأت  لیلد  نیا  هب  اه  هناـخترازو  هکیئاـجنآ  زا  دـنراد . 
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بقع يریگمـشچ  روط  هب  نشاد  رب  ینتبم  داصتقا  زا  هک  نیا  زا  لثم  دـهاوخب  ناریا  روشک  هچناـنچ  دوش ؛  داـجیا  تلود  تأـیه  رد  دـیدج 
ندوب رت  راوشد  لیلد  هب  مهنآ  نآ  يولج  رد  داـصتقا  يژولونکت و  مدـقم  طـخ  تشپ  رد  نتفرگ  رارق  ياـجب  دـهاوخب  تقیقح  رد  دـنامب و 

یلم نامزاس  کی  داجیا  هب  تبسن  تسیاب  یم  دریگب ،  رارق  تفرشیپ ـ  هقباسم  رد  مدقم  طخ  رد  تکرح  موادت  تبـسن  هب  تقبـس  بیقعت و 
ارچ دیامن .  مادـقا  دـشاب  نایناریا  تورث  شیازفا  روظنم  هب  شناد  ياه  تفرـشیپ  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  هرابرد  رکفت  شا  یمئاد  هفیظو  هک 

مانهب رتکد  ناریا –  یـسایس  داصتقا  اه -  ذخام  عبانم و  دراد • .  تیمها  روشک  يارب  عافد  ترازو  کی  نتـشاد  هزادنا  هب  عوضوم  نیا  هک 
 : رـشان روپ – 1379 –  یعناص  دومحم  سدـنهم  تاسـسوم –  اهتکرـش و  ندـش  یناـهج  يژتارتسا  ملع -  رون  رـشان :   – 1382 یکلم – 
نف فیرش -  هاگشناد  رشان :  یلین – 1382 –  دوعسم  رتکد  روشک –  یتعنص  هعسوت  يژتارتسا  بدا -  ملع و  ریشب  يرنه  یگنهرف  هسسوم 

ياهتسایس انتآ -  رشن  سیدرپ و  يروانف  كراپ  رـشان :  ینیسح – 1382 –  نیدلا  لامج  دیس  یبارهـس ،  حور ا ... يرالاس ،  نیما  رازاب – 
نلآ تاعالطا –  رب  ینتبم  یناهج  داـصتقا  رد  تیقفوم  شناد ،  تیریدـم  یمالـسا -  ياروش  سلجم  ياـه  شهوژپ  زکرم  ناریا –  یتعنص 

ـ  ندش یناهج  ناگدـنزاب  ناگدـنرب و  تمـس - )  اههاگـشناد (  یناسنا  مولع  بتک  نیودـت  هعلاطم و  نامزاس  رـشان :   – 1383 اگیندار – 
فیاظو و هب  میهاوخب  هچنانچ  اجنیا ،  هب  ات  هلاقم  يادتبا  زا  هدش  رکذ  بلاطم  هیلک  هب  هجوت  اب  اهداهنـشیپ :  يدـنبعمج ـ   1383 ورات ـ  رتسل 

همانرب فادها ،  ءاضعا ،  بیکرت  تایونعم ،  تایحور ،  هب  هجوت  میزادرپب ،  یناسنا  عبانم  هعسوت و  قیقحت و  رد  یتعنص  ياه   NGO شقن
ياهدربهار اه و  یتساک  ایازم ،  فیراعت ،  ياج  ياج  رد  ار  دوخ  دـناوت  یم  اه  لکـشت  نیا  ياـهدربهار  يژتارتسا و  فیاـظو ،  حرـش  اـه 

 ، یعرف يراـکنامیپ  داـجیا  هب  کـمک  ددرگ ? .  یم  رکذ  هصـالخ  روطب  عومجم و  رد  ًـالیذ  هک  دزاـس  ناـیامن  حوضو  هب  شخب  بوـلطم 
 ? یـصوصخ شخب  ياه  يدنمناوت  اه و  تیلباق  شیازفا  تهج  رد  شالت  زیـشنارف ?  یناسل و  شورف  دیرخ و  كرتشم ،  يراذـگ  هیامرس 

تیکلام لاقتنا  لیدبت و  نوناق  ندناسر  بیوصت  هب  رد  هرواشم  شالت و  يونعم ?  تیکلام  نوناق  ندناسر  بیوصت  هب  رد  هرواشم  شالت و 
شالت یتعنص ?  يراذگتـسایس  يارجا  نیودت و  رد  تکراشم  يراکمه و  تیکلام ?  قوقح  ندش  ریگارف  ارجا و  رب  تراظن  تظافح و  ? 

 ? يرادا یگنهرف ،  یلام ،  یقیوشتیاهتـسایس  عضو  هب  هب  کـمک   ? R&D دحاو يارب  تدم  ینالوط  یتایلام  تیفاعم  ندـناسر  هب  تهج 
ياه هکبـش  تیوقت  داجیا و  نیون ?  ياهتیریدـم  لامعا  ریدقت R&D و  هتـسیاش  ياهتیلاعف  يارب  یناتـسا  یلحم و  زیاوج  يارجا  نیودت و 

یئاناوت و یئاسانـش  اـه ?   NGO رد تیوـضع  هـب   R&D لاوـما قـیوشت و  رازاـب ?  نف  تیوـقت  داـجیا و   ? R&D ياهدـحاو یطابترا 
یـشزومآ يا  همانرب  نیودـت  اه ?  هار  نیا  اب  رتهب  طابترا  یـسرتسد و  تلوهـس  تهج  یتاعالطا  کناب  داـجیا  لاوما R&D و  ياهتیلباق و 

تیوقت رمتـسم ?  روطب  یتعنـص  يرادـماد  هعـسوت و  قیقحت و  لاوما  ناسانـشراک و  ناریدـم و  تاعالطا  شناد و  ندرک  دـمآ  زور  تهج 
يدربراک شهوژپ  نازاـین  اـه و  هتاوخ  رتهب  هچ  ره  لاـقتنا  تهج  یتعنـص  ياهدـحاو  هعـسوت و  قیقحت و  ياهدـحاو  اـب  اههاگـشناد  هطبار 

ياه يزیر  همانرب  رد  تقد  شیازفا  روظنم  هب  تلود  هب  هرواشم  هئارا  دـمآراک ?  طبترم و  یـشهوژپ  ياه  هماـنرب  نیودـت  روظنم  هب  عیاـنص 
دراوم و رازفا و  تخـس  رازفا ،  مرن  يژولونکت ،  هب  هعـسوت  قیقحت و  ياهدـحاو  كرتشم  زاین  دروآرب  روشک ?  یملع  یتعنـص و  يژتارتسا 
زا مالعتـسا  یـسررب و  اـب  تالکـشم  اـه و  هتـساوخ  يدـنبعمج  اـهنآ ?  عیزوت  زیهجت و  دـیرخ ،  لیهـست  روظنم  هب  مزـال  تادـیهمت  ماـجنا 

 ? يژوـلونکت تراـجت  ریغ  ناـیرج  شیازفا  هـب  کـمک  اـهنآ ?  تیعـضو  دوـبهب  تـهج  يریگیپ  لاـقتنا و  هعـسوت و  قـیقحت و  ياهدـحاو 
کمک و يژولونکت ?  هب  یبایتسد  تهج  کیتامتـسیس  ياهـشور  هئارا  یتعنـص ?  يژولونکت و  ياـه  سنارفنک  اههاگـشیامن و  يرازگرب 
ناریدم و يزاس  هاگآ  رادم ?  شناد  ياه  نامزاس  تیوقت  داجیا و  هب  کمک  روشک ?  عیانـص  رد  شناد  تیریدـم  زا  يریگ  هرهب  تیوقت 

تیریدم دیدج  ياهمتسیس  هب  یتعنص  ياهدحاو  زاین  زین  شهوژپ و  هعسوت و  قیقحت و  هاگیاج  تیمها  هب  تبسن  عیانص  نابحاص 
شناد تیریدم  یلم  سنارفنک  عبنم :

http://system.parsiblog.com/1124509.htm

روحم شناد  داصتقا 
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روحم شناد  داصتقا 

زا یکی  . دزاسب ناهج  رد  ار  يدـیدج  يایند  ات  دوریم  تسا و  رییغت  لاـح  رد   ICT ندمآ اب  مدرم  روما  هب  طبترم  ياهراجنه  زا  يرایـسب 
ریگارف رگید  ههد  کی  زا  رتمک  ات  هک  تسا  روحم  شناد  داصتقا  رب  ینتبم  هدـنیآ  ناهج  هعـسوت  ثحب  هدـنیآ  ناهج  رد  تالوحت  نیرتمهم 

هب ییاتسور  یتنس  داصتقا  دیدش  هلصاف  هب  هجوت  اب  دروآ . دهاوخ  دوجوب  يرشب  هعماج  رد  ار  نیون  داصتقا  زا  يدیدج  لکش  دش و  دهاوخ 
ناونع تحت  هک  يدـیدج  داصتقا  دـنراذگیم و  ریثات  یناهج  داصتقا  رد  زور  ره  هک  يدـیدج  ياهیروانف  روضح  یناهج و  يایوپ  داصتقا 
روحم یئاناد  راعش  اب  ار  روشک  هعسوت  مراهچ  همانرب  ام  رگا  ؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  اهاتـسور  داصتقا  شقن  تسا ، حرطم  روحم  شناد  داصتقا 

نآ اب  لماعت  رد  مینیبب و  هدنیآ  رد  نامروشک  يداصتقا  زادـنامشچ  ناونع  هب  ار  روحم  شناد  داصتقا  دـیاب  هک  مینادـب  دـیاب  مینکیم ، زاغآ 
ره نیاربانب  تسا . یبایرازاب  يراجت و  بساـنم  ياـهیژتارتسا  هوـالعب   ICT لارگتنا روحم  شناد  داـصتقا  هک  مینادـب  مینک و  يزیرهماـنرب 

لاوئـس دوب . دـهاوخن  قفوم  هدـنیآ  ناهج  رد  المع  دوشن  ارجا  هیهت و  یملع  ياهـشور  اب  دـشابن و   ICT نآ تکرح  روحم  هک  ياهعـسوت 
اجک رد  هدـنیآ  لاس  زادنامشچ 20  رد  اهاتـسور  هعـسوت  هاگیاج  تسا . اجک  هدـیچیپ  داصتقا  نیا  رد  اهاتـسور  شقن  هک  تسا  نآ  یـساسا 

میسانشب ار  روحم  شناد  داصتقا  ادتبا  تسا  رتهب  ؟ دش دهاوخ  لدبم  روحم  شناد  داصتقا  هب  یتنس  لکـش  زا  زین  اهاتـسور  داصتقا  ایآ  تسا ؟
داـصتقا ؟ دوریم اـجک  هب  هدـمآ و  دوجوب  هنوگچ  تسیچ ؟ روحم  شناد  داـصتقا  . میزادرپب اهاتـسور  رد  صوصخب  نآ  تاـعبت  هب  سپـس  و 
يدالیم لاس 1960  ات  . دشاب تورث  دیلوت  يارب  بلاغ  یلـصا و  شقن  نآ  رد  شناد  زا  هدافتـسا  عیزوت و  دـیلوت ، هک  تسا  نآ  روحم  شناد 

نونکا ات  لاس 1960  زا  تشاد . تعنص  رد  ار  یـساسا  شقن  هیامرـس  رگراک و  يوزاب  دوب  هدرک  مکاح  ار  يدیلوت  داصتقا  رتشیب  دیلوت  هک 
تیعـضو نیا  هدمع  لیلد  دیاش  میتسه . ناهج  رد  يداصتقا  تیعقوم  لوزن  دوعـص و  دهاش  هتفرگ و  دوخب  یـسونیس  یلکـش  داصتقا  ناهج 

لکش هدرک و  مکاح  ناهج  هب  ار  يدیدج  تیعضو  شناد  هعسوت  تنرتنیا و  هنایار ، رانک  رد  هک  دنتـسه  نیون  ياهيروانف  عیرـس  تارییغت 
داصتقا نآ  زا  دعب  تشاد و  دهاوخ  همادا  يدالیم  لاس 2010  ات  تیعضو  نیا  دوشیم  هتفگ  . دناهدرک ضوع  ار  یتنـس  يداصتقا  ياهراتفر 

ملع و اب  دنناوتب  هک  یناسک  طقف  دعب  هب  لاس 2010  زا  دسریم . یتابثاب  عضو  هب  داصتقا  یسونیس  لکش  دوشیم و  نیزگیاج  روحم  شناد 
زا يرایـسب  هزورما  . تشاد دـنهاوخ  ار  يوق  داصتقا  نتـشاد  سناـش  دـنهد  شرتسگ  دوخ  هعماـج  رد  ار  يرواون  تیقـالخ و  ياـضف  شناد 

يرادـکناب دـننام  یلاـم  ياهـسیورس  تاـطابترا و  دـننام  هتفرـشیپ  يژوـلونکت  تعنــص  اـب  طـبترم  ار  روـحم  شناد  داـصتقا  طاـبترا  مدرم ،
تادـیلوت و ماـمت  رد  تنرتنیا  هناـیار ، تاـعالطا ، يرواـنف  زا  هدافتـسا  دـننادیم . یکینورتـکلا  تراـجت  يراـبتعا و  تراـک  یکینورتـکلا ،

هتفرگ ياـج  يداـصتقا  ناـمزاس  نیمز و  رگراـک ، هیامرـس ، راـنک  رد  دـیلوت  روتکاـف  نیرتمهم  شناد  دراد و  دربراـک  يداـصتقا  ياهـشخب 
ایوپ ياهسورپ  داصتقا  هک  تسا  نآ  تیعقاو  اما  دوشن  هدید  بوخ  یگدیچیپ  نیا  دیاش  دنراد  یمارآ  داصتقا  رهاظ  هب  هک  اهاتسور  رد  . تسا

شناد داصتقا  هعـسوت  رد  رثوم  لماوع  زا  یـضعب  . دـهدیم ناـشن  زین  اتـسور  داـصتقا  رد  ار  دوخ  ریثاـت  یلم  داـصتقا  رد  یتکرح  ره  تسا و 
رازبا هدـنیآ  رد  دـشابیم و  یناهج  شناد  یئازفامه  لماع  تنرتنیا  تسا •: لیذ  حرـشب  دراد  یناسکی  ریثات  اتـسور  رهـش و  يارب  هک  روحم 
تلود تفای •. دهاوخ  هعـسوت  ناهج  رد  ناربراک  میقتـسمریغ  میقتـسم و  ياهـشزومآ  قیرط  زا  هک  دوب  دـهاوخ  روحم  یئاناد  هعـسوت  مهم 

هعـسوت ثعاـب  تیقـالخ  يرواـنف و  مئاد  دوبهب  دنـشابیم •. روحم  شناد  داـصتقا  رد  بلاـغ  هوـجو  یکینورتـکلا  تراـجت  یکینورتـکلا و 
تیقـالخ تباـقر و  شیازفا  ثعاـب  دـیدج  ياـهیروانف  و  روـحم ، شناد  داـصتقا  ندـش  یناـهج  ياـهراشف  دــشابیم •. شناد  يداـصتقا و 

زا ینابیتشپ  هدافتسا و  تصرف  مینک •؟ هجوت  روحم  شناد  داصتقا  هب  دیاب  ارچ  . دنرادن ییاتسور  يرهش و  هدوب و  مهم  قوف  لماوع  . دوشیم
رد یبونج  هرک  دننام  اضعب  هک  درک  میهاوخ  هدافتـسا  هنیمز  نیا  رد  ورـشیپ  ياهروشک  هبرجت  زا  تفای •. میهاوخ  ار  ناهج  يداصتقا  عبانم 

یناهج داصتقا  رد  ار  یبوخ  ياهتیقفوم  لاس   20 دودح طقف  تشذگ  زا  دعب  هزورما  دناهتشادن و  ام  روشک  زا  رتهب  يداصتقا  طیارش  هتشذگ 
میهاوخ ار  رتهب  تباـقر  ناوت  رتـشیب و  هبرجت  ندروآ  تسدـب  سناـش  میوش  روحم  شناد  داـصتقا  دراو  رتدوز  هچره  دـناهدروآ •. تسدـب 

ار نامز  زاین  اب  بسانم  ياهیژتارتسا  روشک  مراهچ  هعـسوت  همانرب  رد  دوشیم  ثعاب  روحم  شناد  داصتقا  زا  اـم  رتعیرـس  تخانـش  تشاد •.
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رتدوز هچره  اذل  تسا ، ریذـپان  بانتجا  يرما  روحم  شناد  داصتقا  راشف  رثا  رب  روشک  ياهرد  ندـش  زاب  مینک •. باختنا  روشک  داصتقا  رد 
تامدخ شناد  رب  ینتبم  داصتقا  . تسا روشک  عفن  هب  مینک  هدافتسا  هداد و  صیخـشت  ارنآ  يایازم  میناوتب  میوش و  انـشآ  نآ  اب  كرد و  ارنآ 
تراجت طابترا  دروم  رد  ثحب  زا  لـبق  . تسین نکمم  نآ  زا  باـنتجا  اذـل  تشاد و  دـهاوخ  یپرد  ار  رتشیب  دوس  رتمک و  ناـمز  اـب  بساـنم 

تکرح و تسا . هیامرـس  هیاـپ  مرف  شناد  تسیچ •؟ شناد  : میزادرپیم نآ  عاونا  شناد و  فیرعت  هب  روحم  شناد  داـصتقا  یکینورتـکلا و 
شناد داصتقا  رد   ) دشوکیم شناد  یتنـس ،) داصتقا  رد   ) رگراک هیامرـس و  سکعرب  دوشیم •. ماجنا  شناد  ندش  عمج  اب  يداصتقا  دشر 
دوجو نارگید  اب  نآ  ندـش  کیرـش  يارب  یجرخ  چـیه  دـش ، یمومع  دـش و  فشک  شناد  یتقو  دوش •. یمومع  يالاک  کـی  اـت  روحم )

تیکلام دننام  نیناوق  زا  یـضعب  درادـهگن . رود  نارگید  سرتسد  زا  ارنآ  دـناوتب  هک  تسا  تخـس  دـنک  دـیلوت  شناد  هک  یـسک  درادـن •.
.• دراد دوجو  صیخـشت  لـباق  شناد  زا  یفلتخم  عاونا  شناد •: عاوـنا  . دنـشاب دـیفم  هار  نیا  رد  یمک  تسا  نکمم  عارتـخا  تبث  يوـنعم و 
، ناهج تعیبط  هراـبرد  هک  یـشناد  : Know-why!• دراد یمک  تیمها  اـهزور  نیا  هـک  قیاـقح  هراـبرد  شناد  اـی   : Know-what

هچ دـنادیم و  هچ  یـسک  هچ  هک  یـشناد  هرابرد  و  ناهج ، رد  یعامتجا  طـباور  هب  طوبرم   : Know-who.• تسا رـشب  رکف  عامتجا و 
مه نادنمـشناد  ياهیروآعون  یملع  لوصا  نتـسناد  زا  اهتقو  یـضعب  يدیلک  دارفا  تخانـش  تسا . دـهد  ماجنا  دـناوتیم  يراک  هچ  یـسک 

:Know-how.• دنتسه مهم  رایسب  ریذپ  فاطعنا  ایوپ و  داصتقا  کی  رد  : Know-where and know-when.• تسا رتمهم 
هبرجت قیرط  زا  هک  یـشناد  ‘ Tacit knowledge .•  ’ ییارجا یتایلمع و  حطـس  رد  يراک  ماجنا  يدـنمناوت  دوشیم ، طوبرم  هفرح  هب 

ياهـشزومآ و قـیرط  زا  هـک  ‘ Explicit knowledge.•  ’ تسین طوـبرم  یمـسر  ياـههرود  اـی  شزوـمآ و  هب  تسا و  هدـش  لـصاح 
داصتقا زا  هدافتسا  تیفرظ  دناوتیم  يروشک  نیون ، نانادداصتقا  رظن  قباطم  Learning Economy .: دیآیم تسدب  یمسر  ياههرود 

ینعم هب  اهنت  هن   learning دوش . لیدبت  ‘ learning economy  ’ هعومجم کی  هب  تعرس  اب  دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  ار  روحم  شناد 
زین يروآون  تیقـالخ و  هراـبرد  ناـهج  مدرم  ریاـس  اـب  طاـبترا  تهج  هکلب  تسا  یناـهج  شناد  هب  یـسرتسد  يارب  يژولونکت  زا  هدافتـسا 

تـسدب يدایز  تورث  اهیروآون  رد  ندـش  کیرـش  اب  دـنناوتیم  اهروشک  اهنامزاس و  دارفا ،  Learning Economy هلیسوب . دشابیم
تراـجت طاـبترا  . دریگ رارق  ناـناد  داـصتقا  راـک  روتـسد  رد  نتخومآ  هنوگچ  هوـحن  يداـصتقا ، شورد  رد  شزوـمآ  ياـجب  دـیاب  دـنروآ .

مه يداصتقا  ياهنامزاس  رد   ICT روضح اب  تسا . روحم  شناد  داصتقا  همدـقم  یکینورتکلا  تراجت  : روحم شناد  داصتقا  یکینورتکلا و 
رد ار  مزال  یگدامآ  دیاب  . دش دـهاوخ  ضوع  یـصوصخ  شخب  اب  تلود  دروخرب  هوحن  مه  يراک و  ياههیور  تیهام  مه  یکیزیف ، لکش 
زا یکی  اـیلارتسا  لاـس 1998  رد  : اـیلارتسا : تسا هدـمآ  لـیذ  تمـسق  رد  هنیمز  نیا  رد  روشک  دـنچ  هبرجت  یـسررب  مینک . داـجیا  هنیمز  نیا 

صوصخب يروانف و  زا  تلود  بسانم  هدافتـسا  نآ  هدـمع  لیلد  کی  تشاد . ار   GDP دصرد لداعم 9/4  يداصتقا  ياهدشر  نیرتعیرس 
ایند یلاـتیجید  داـصتقا  هتفرـشیپ  زکرم  اـجنآ  تسا  دـنمقالع  اـیلارتسا  تلود  تسا . هدوب  تنرتنیا  يریگراـکب  هعـسوت ICT و  رد  يروآون 

یکینورتکلا تراجت  هب  ار  اهنآ  هار  یتایلام  ياهفیفخت  شهوژپ و  قیقحت و  هب  طسوتم  کچوک و  ياهتکرش  قیوشت  اب  ایلارتسا  تلود  . دشاب
تروصب عیسو  حطـس  رد  ياهفرح  یمومع  شزومآ  . دیامن رارقرب  ناهج  اب  ار  اهنآ  يداصتقا  طابترا  دراد  شالت  تلود  تسا . هدومن  راومه 

شناد داصتقا  زا ICT و  بسانم  هدافتسا  يارب  ار  ایلارتسا  طیارـش  رگید  یـشزومآ  همانرب  اههد  تیاس skill.net و  قیرط  زا   on-line

رب تیقفوم  اب  ار  هعـسوت  ياههمانرب  تسا . هتفای  شهاک  هب 6 % زا 70 % دنالنف  لغاشم  هتشذگ  لاس  رد 50  : دنالنف . تسا هدرک  هدامآ  روحم 
رد هنارس  دمآ  رد  تسا . هتشاد  دشر  لاس  ضرع 10  رد  ربارب  ات 5   GNP رد هتفرشیپ  عیانص  دصرد  دنربیم . ولج  هب   ICT هعسوت ساسا 

روشک کی  زا  ار  دوخ  ههد  کی  رد  تسا  هتـسناوت  روشک  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  دـنلریا  هبرجت  : دـنلریا . دوریم الاب  تعرـس  اـب  روشک  نیا 
لیدـبت هتفای  هعـسوت  ياهروشک  نیب  رد  ایو  داصتقا  يداصتقا و  دـشر  رظن  زا  اـهروشک  نیرتعیرـس  زا  یکی  هب  يداـصتقا  رظن  زا  هتـسکشرو 

دشر ICT تعنـص هعـسوت  اب  تسناوت  دنلریا  دوب  رثکادـح 2 % ییاپورا  ياهروشک  يداصتقا  دـشر  هک  ات 1997  ياهلاس 1990  نیب  . دنک
اب درادـن  زین  یعیبط  عبنم  چـیه  دراد و  تعـسو  عبرم  رتمولیک  طقف 600  هک  روپاگنس  کچوک  هریزج  : روپاگنـس . دشاب هتـشاد  يداصتقا 7 %
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رد ناـهج  کـیتسجول  ـالاک و  لاـقتنا  تاـعالطا و  عـیزوت  لـحم  یلاـم ، یکناـب و  لاـنیمرت  هب  تسا  هتـسناوت  يداـصتقا  تـسرد  تیریدـم 
ناونع هب  روپاگنـس  میمـصت  ذاختا  اب  تسا . هدرک  زاغآ  ار  روحم  شناد  داـصتقا  يوس  هب  تکرح  هک  تسا  يروشک  نیلوا  روپاگنـس  . دـیآ

تامدـخ هک  دوب  يروـشک  نیلوا  روپاگنـس  لاـس 1981  رد  . تسا هدـش  باـختنا  تسرد  هار  ـالمع  لاـس 2000  رد   IT دنمـشوه هریزج 
روپاگنس مدرم  % 98 دنتشاد . رالد  درایلیم  لداعم 3/7  یتمیق  روپاگنس   IT عیانص لاس 1986  رد  درک . عورـش  نادنورهـش  هب  ار  ياهنایار 

on- تروصب تلود  ياهسیورس  مامت  دنشابیم . لوا  ناهج  رد  رظن  نیا  زا  هک  . دنراد دایز  دناب  يانهپ  اب  تعرسرپ  ياههکبش  هب  یسرتسد 
زا %50 شیب  کینورتکلا  تراـجت  اـجنآ  رد  دوشیم . کـیدزن  یگچراـپکی  لـحارم  هب  اـجنآ  رد  یکینورتکلا  تلود  ـالمع  تسا و   line

رتسبیپ هژورپ  يدراـیلیم و  هجدوب 40  ینیب  شیپ  اب  تسا . تاعالطا  عماـج  ساـسا  رب  يزلاـم  هعـسوت  يژتارتسا  : يزلاـم . تسا هدـش  یلمع 
لاس 2020 ات  یصخشم  همانرب  دناهدرک و  عورش   ICT هعسوت اب  ار  روحم  شناد  داصتقا  هب  ندیـسر  زاف  المع  رودیرکرپوس  ياهناسردنچ 

داصتقا يژتارتسا  . دناهدرک فیرعت  روحم  نیا  ساسا  رب  ار  ناهج  اب  دوخ  لاصتا  هطقن  هدرک و  كرد  بوخ  ار  روحم  شناد  داصتقا  دـنراد .
• بسانم هدوزفا  شزرا  شناد و  بسک  قیرط  زا  اهالاک  تیفیک  ندرب  الاب  نازرا • رثوم و  یلم  یطابترا  هکبـش  داـجیا  یلم •: روحم  شناد 
هب نداد  تیمها  طخ • يور  ياهـسیورس  تاعالطا و  دـیلوت  زکارم  زا  ینابیتشپ  لصا • کی  ناونع  هب  تراجت  تعنـص و  رد  تباقر  ءاقترا 
رد هعماـج  یـسایس  گـنهرف  ندرب  ـالاب  رمع •. لوط  رد  شزومآ  يزیرهماـنرب  نالیـصحتلاغراف و  هفرح  ندرب  ـالاب  يزومآراـک ، شزومآ ،

شناد داصتقا  داجیا  يژتارتسایگنهرف  ياهـشزرا  زا  ینابیتشپ  بساـنم •. یقطنم و  یـسارکمد  هب  ندیـسر  اـت  یعاـمتجا  روما  رد  تکراـشم 
یلم روحم  شناد  داصتقا  داجیا  يدربهار  دنـس  ناونع  تحت  بسانم  اتبـسن  ياهحرط  تسایـس و  دربهار ، زادنامشچ ، نییبت  هیهت و  روحم •:
ایوپ رتسبیپ  داجیا  ریذـپفاطعنا • صـصختم ، قالخ ، مدرم  اب  يداصتقا  ياهعماج  داجیا  یلخاد •. تاناکما  یناـهج و  تاـیبرجت  رب  ینتبم 

هتفرشیپ تاقیقحت  زکرم  داجیا  يداصتقا •. هنیمز  رد  اهیروآون  اهتیقالخ و  دشر  يارب  رثوم  متسیس  داجیا  تاعالطا •. يروانف  هعـسوت  يارب 
داصتقا رد   ICT ریثات . هنیمز نیا  رد  یللملانیب  ياـههتیمک  رد  لاـعف  تکراـشم  یناـهج و  ياهدرادناتـسا  تیاـعر  روحم • شناد  داـصتقا 
داصتقا تمـسب  هعماج  يزاسگنهرف  تسخن  ماگ  یکینورتکلا  تراجت  تسا •. روحم  شناد  داصتقا  هکرحم  روتوم   ICT:• روحم شناد 

ایآ دراد •. رثوم  رثا  تاغیلبت  تیریدم و  هیلوا ، داوم  یگنیدقن ، رازبا ، یناسنا ، يورین  داصتقا : عبنم  شش  ره  رد   ICT.• تسا روحم  شناد 
.• دناهدرکن یناهج  ار  تامدخ  الاک و  رازاب  اهنآ  ایآ  دنتسین ؟ ناهج  يداصتقا  تاطابترا  میقتسم  لماع  هطـساو و   WWW بو تاحفص 

کمک دوخ  بحاص  هب  اهیریگمیمـصت  رد  تابـساحم  رب  هوالع  دنتـسه و  ناگدننک  دـیلوت  ناناگرزاب و  تکاس  کیرـش  تنرتنیا  هنایار و 
، شزومآ شناد ، تسا . هدوب  هیامرـس  رگراک و  دـیلوت ، یلـصا  لماع  ود  هتـشذگ  لاس  رد 200  تسیچ •؟ روحم  شناد  داـصتقا  دـننکیم .
، رازبا یناـسنا ، يورین  داــصتقا : عـبنم  شــش  ره  رد   ICT.• دـناهدوب يداصتقا  متـسیس  جراخ  يراـمقا  ياـهروتکاف  يدنمـشوه  هیاـمرس 

ناهج يداصتقا  تاطابترا  میقتسم  لماع  هطساو و   WWW بو تاحفص  ایآ  دراد •. رثوم  رثا  تاغیلبت  تیریدم و  هیلوا ، داوم  یگنیدقن ،
دنتـسه و ناگدننک  دـیلوت  ناناگرزاب و  تکاس  کیرـش  تنرتنیا  هنایار و  دـناهدرکن •. یناهج  ار  تامدـخ  الاک و  رازاب  اهنآ  ایآ  دنتـسین ؟

دنـس هیهت  میزاسب •: روشک  رد  ار  روحم  شناد  داصتقا  روطچ  دـننکیم . کمک  دوخ  بحاـص  هب  اهیریگمیمـصت  رد  تابـساحم  رب  هوـالع 
تاررقم نیناوق و  هیهت  يراـبتعا و  ياـهتراک  یکینورتکلا ، يرادـکناب  هعـسوت  رد  عیرـست  روشک • یکینورتکلا  تراـجت  هعـسوت  يدربهار 

دیلوت رد  کینورتکلا  تراجت  ياهدرادناتـسا  تیاعر  زا  نانیمطا  اهنآ •. دـیلوت  رد  تکراشم  یناهج و  ياهدرادناتـسا  تیاـعر  هطوبرم •.
يراذـگ تمیق  متـسیس  داجیا  یکینرتکلا • ياهتخادرپ  رد  یتینما  تاـکن  تیاـعر  يونعم •. تیکلاـم  نوناـق  تیاـعر  روشک و  اـهرازفامرن 

رد هتفرـشیپ  يژولونکت  اب  نئمطم  يالاب  تعرـس  ياههکبـش  داجیا  طخ • يور  تایلام  ذـخا  يارب  یمتـسیس  داـجیا  یلاـتیجید • ياـهالاک 
رد میقتـسم  هطبار  شزومآ  شزومآ : روحم •: شناد  داصتقایداصتقا  روما  رد  یلاتیجید  ياههداد  تاعالطا و  دیلوت  يداصتقا • ياهنامزاس 
زا رذگ  يارب  اهیروآون : هعسوت  شهوژپ و  قیقحت ، دننادیم •. نآ  رد  ار  دوخ  تیقفوم  یبونج  هرک  روپاگنس و  دراد . روحم  شناد  داصتقا 

دناوتیم تلود  شقن  تلود : شقن  دریگ •. تروص  دیاب  شهوژپ  رد  نیگنس  يراذگهیامرس  هب  زاین  روحم  شناد  داصتقا  هب  یتنس  داصتقا 
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یگنهرف راک  دشاب •. رثوم  روحم  شناد  داصتقا  ندمآ  دوجوب  رد  تالیهـست  قیرط  زا  یـصوصخ  شخب  تیاده  یقطنم ICT و  هعسوت  اب 
لقن و شیازفا  طخ : يور  داصتقا  شیازفا  درک •. تیادـه  روحم  شناد  داصتقا  هب  ار  یتنـس  داصتقا  یگنهرف  راک  اـب  دـیاب  اهتنـس : رییغت  رد 

رارقرب ناـهج  حطـس  رد  ار  گرزب  کـچوک و  ياهتکرـش  نیب  هـطبار  تنرتـنیا  دوـش . ماـجنا  دـیاب  یلاـتیجید  ياـههداد  یلاـم و  تـالاقتنا 
هتشاد يربراک  مه  روحم  شناد  داصتقا  هعسوت  يدربهار  دنس  رد  دناوتیم  للم  نامزاس  هاگدید  زا  کینورتکلا  تلود  هلحرم  جنپ  . دنکیم

توق و طاقنیگچراپکی  مجنپ : هلحرم  شنکارت • مراهچ : هلحرم  لماعت • موس : هلحرم  ءاقترا • مود : هلحرم  شیادیپ • لوا : هلحرم  دـشاب •:
رد بوخ  هبرجت  هدرک • لیـصحت  اتبـسن  ناوج و  یناـسنا  يورین  نتـشاد  توـق • طاـقن  روـحم •: شناد  داـصتقا  داـجیا  رد  روـشک  فـعض 

یجراخ و يرازگهیامرـس  يارب  روشک  ياهبرد  ندوب  زاب  ینف •  یطابترا و  بسانم  اتبـسن  رتسبیپ  داجیا  ناکما  ینف • یملع و  ياـهتیقفوم 
مدع فیعـض و  تاقیقحت  فعـض • طاقن  هقطنم • يداصتقا  باه  ناونع  هب  ییایفارغج  بسانم  تیعقوم  اهیژولونکت • نیرتالاب  زا  هدافتـسا 

يروانف ناصصختم  ندوب  مک  اهنآ •  زا  بسانم  هدافتسا  رد  ناوت  مدع  الاب و  ياهیژولونکت  نتـشادن  شهوژپ • تاقیقحت و  هب  یفاک  هجوت 
طسوتم هب  تبـسن  هنایار  دادعت  ندوب  مک  تنرتنیا و  هب  یـسرتسد  ندوب  مک  روشک • يداصتقا  يدیلک  يزاس  میمـصت  عجارم  رد  تاعالطا 

اب : يریگهجیتنیناهج داصتقا  ياـهتیعقاو  صیخـشت  رد  یگنهرف  فعـض  روشک و  رد  يداـصتقا  يزاسمیمـصت  عجارم  ندوب  عونتم  یناـهج •
تراـجت تـسا . هدـش  کـیدزن  تـقیقح  هـب  يداـصتقا  روـما  رد  يدـج  تباـقر  ندـش و  یناـهج  زادـنا  مـشچ   ICT يریگراکب هعـسوت و 

يراک و ياههیور  تیهام  مه  یکیزیف ، لکش  مه  يداصتقا  ياهنامزاس  رد   ICT روضح اب  . تسا روحم  شناد  داصتقا  همدقم  یکینورتکلا 
لاح رد  تعرسب  ناهج  مینک . داجیا  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال  یگدامآ  دیاب  دش . دهاوخ  ضوع  یصوصخ  شخب  اب  تلود  دروخرب  هوحن  مه 
مشچ اب  یکینورتکلا  تراجت  هعسوت  يدربهار  دنس  هیهت  اب  دشابیم ، روحم  شناد  داصتقا  هب  ام  دورو  هار  کینورتکلا  تراجت  تسا ، رییغت 

. دنرادن يداصتقا  هعـسوت  رد  اهرهـش  زا  یلقتـسم  شقن  اهاتـسور  مینک . هدافتـسا  یناهج  ياهتـصرف  زا  روحم  شناد  داصتقا  هب  دورو  زادـنا 
تـصرف اتـسور  رد  تاطابترا  تاعالطا و  يروانف  دربراک  شیامه  . دشاب زین  اهرهـش  زا  رتشیب  یتح   ICT زا هدافتسا  هب  اهاتـسور  زاین  دیاش 

http://iranwsis.org عبنم : . میوش انشآ  دیدج  ياههدیدپ  نیا  اب  ات  تسا  یمنتقم 

شناد تیریدم  رازبا  اب  يدمآرس  هب  لین 

بدا نیسح  رتکد 
ندــنام یقاـب  یتـحو  تـسا  هدرک  وربور  یفلتخم  ياهــشلاچ  اـب  ار  اـهنامزاس  یناـهج ،  ياـهرازاب  رد  عیرــس  تـالوحت  رییغت و  هدــیکچ :

اهدنیارف  فادها ،  یگدیچیپ  شرتسگ و  هب  هجوت  اب  تسا و  دنمتردق  يابقر  اب  تباقر  مزلتسم  یلخاد  ياهرازابرد 
نایرتشم و تاراظتناو  اه  هتـساوخ  هب  تبـسن  هک  دـنهد  همادا  دوخ  ياقب  هب  دـنناوت  یم  ییاهنامزاس  تباقر ،  هنحـصرد  ینامزاس  راـتخاسو 
زا  EFQM يدمآرـس لدم  زا  هدافتـسا  شناد و  تیریدـم  رب  دـیکات  اب  روحم  شناد  ياهنامزاس  نایم  نیا  رد  دنـشاب . وگخـساپ  ناعفنيذ 
رد دننک . یم  هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  یطیحم  ریغتم  طیارـش  اب  هلباقم  اقب و  همادا  تهج  یتباقر  تیزم  بسک  روظنم  هب  هدش  داجیا  ياهتـصرف 
ود يریگ  راکب  رارقتـسا و  رد  هچراپکی  یلدم  نایب  هب  شناد  تیریدم  يدمآرس EFQM و  لدم  نیداینب  میهافم  حیرشت  نمض  هلاقم  نیا 

لماوع هعاشا  ییاسانـش و  هنیمز  رد  يددعتم  تاعلاطمهمدقم  . دوش یم  هتخادرپ  زورما  یتباقر  هصرع  رد  ترورـض  کی  ناونع  هب  هاگدـید 
راـک بسک و  يدمآرـس  ياهلدـم  تیفیک و  یلم  زیاوج  هک  تفرگ  تروص  اـهنآ  درکلمع  دوـبهب  روـظنم  هب  اـهنامزاس  تیقفوـم  يدـیلک 

EFQM جـیردلاب و گنیمد ،  ياهلدـم  هچ  رگا  تسا . تاقیقحت  تاـعلاطم و  نیا  لـصاح  یناـمزاس  جـیردلاب و EFQM و  گنیمد ، 
زا هک  هدش  هداد  هعسوت  رگید  ياهروشک  رد  يرگید  صاخ  یبیکرت  ياه  لدم  یلو  دنتـسه  راک  بسک و  يدمآرـس  ياهلدم  نیرتفورعم 

ناریدـم زا  يرایـسب  شناد  تیریدـم  هنیمز  رد  ددـعتم  تاراشتنا  ثحابم و  دوجواب  اتـسار ،  نیا  رد  تسا . هتفرگ  ماـهلا  هدـشدای  ياهلدـم 
ناـمزاس ره  رد  شناد  تیریدـم  اریز  دنتـسه ، عـالطا  یب  نآ  ياـیازم  يزاـس و  هداـیپ  هوحن  شناد ،  تیریدـم  موهفم  اـنعم و  زا  اـهنامزاس 
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هزادنا ای  تامدخ و  لوصحم  ياراد  اهنامزاس  رگا  یتح  تسین ،  حرطم  اهنامزاس  نیب  كرتشم  يراکهار  ناونع  هب  تسا و  درف  هب  رـصحنم 
تسا هدنریگدای  نامزاس  داجیا  هب  کمک  کیژتارتسا و  شناد  ياهییاراد  اهزاین و  ییاسانش  شناد  تیریدم  یلـصا  فده  دنـشاب . ناسکی 

لدم زا  نامزاس  رد  شناد  تیریدم  لئاسم  لح  رارقتـسا و  يارب  روظنم  نیدب  دنا . هدـش  داجیا  رازاب  تالوحت  تارییغت و  اب  هلباقم  يارب  هک 
زا هکلب  تسین  تیفیک  ياه  متـسیس  نیزگیاج  شناد  تیریدم  هک  تشاد  هجوت  تسیاب  یم  هتبلا  تسا .  هدش  هدافتـسا   EFQM يدمآرس

لدـم زا  هدافتـسا  اب  رـضاح  هلاقم  اتـسار ، نیمه  رد  دـنک . یم  کمک  فادـها  هب  یباـیتسد  هب  یناـمزاس  صخـشم  تینهذ  هعـسوت  قیرط 
يدمآرـس لدـم   . دزادرب یم  يدمآرــس  لدـم  شناد و  تیریدـم  هچراـپکی  رارقتــسا  رد  نیوـن  یهاگدـید  هـئارا  هـب   EFQM يدـمآرس

تیفیک تیریدم  یلصا  ياهرایعم  هب  نتـشاد  هجوت  یـساسا و  میهافم  لوصارب و  هیکت  اب  هک  تسا  یتیریدم  راتخاس  یلاعت ،  لدم  EFQM

نامزاس رد  اهمتسیس  رارقتسا  نازیم  شجنس  تهج  يرازبا  ودنک  یم  مهارف  ار  يزاسهب  تفرشیپ و  تابجوم  یبایزرادوخ  متسیس  ریگارف و 
هب نداد  خساپ  رب  یکتم  یلاعت  لدم  يدیلک  مایپ  نیاربانب  دنکیم  نییعت  ییاسانش و  درکلمع  دوبهب  يارب  ار  ناریدم  تیلاعف  ریسم  هک  تسا 

نیا رد  دنناوتیم  یناسک  هچ  دوش و  یم  ییاسانـش  یقطنم  بسانم و  یتیریدم  راتخاس  کی  ناونع  هب  لدم  نیا  هنوگچ  هک  تسا  لاوس  ود 
تاجرد و هب  یلک  فادها  يدعب  حطس  رد  یلک و  فادها  لدم  نیا  لوا  حطس  رد  دننک . افیا  ار  یـساسا  شقن  تالماعت  طابترا و  هریجنز 

تایلمع مظنم  کیتامتـسیس و  عماج ،  یـسررب  رگنایب  یباـیزرا  دوخ   . دوش یم  لیدـبت  هیزجت و  يریگهزادـنا  لـباق  یمک و  ياـه  ساـیقم 
 ، یماـظن هیریخ ،  یتـلود ، زا  معا  فـلتخم ،  ياـه  هزادـنا  اـب  اـهنامزاس  هیلک  تسا . يدمآرـس  لدـم  بلاـق  رد  جـیاتن  یباـیزرا  ناـمزاس و 

رگید یخرب  نامزاس و  لک  يارب  ار  یبایزرا  دوخ  اهنامزاس  یخرب  دـننک .  یم  هدافتـسا  لدـم  نیا  زا  یـصوصخ  ياهتکرـش  اهناتـسرامیب و 
شناد تیریدـم  موـهفم  هب  نتخادرپ  زا  لبقـشناد  تیریدـم  . دـنهد یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  یتاـیلمع  دـحاو  اـی  صاـخ و  ياهدـحاو  يارب 

ياهدیچیپ نایرج  يانعم  هب  شناد  ( : » 1998  ) كاسارپ تروپ و  نواد  فیرعت  قبط  دوش . هئارا  شناد »  » هژاو زا  یفیرعت  هک  دراد  ترورض 
براجت و قیفلت  یبایشزرا و  يارب  ار  یبوچراچ  هک  تسا  یـسانشراک  شنیب  ياهنیمز و  تاعالطا  اهـشزرا ، هتفاـی ،  تخاـس  تاـیبرجت  زا 

ياهراک رد  هکلب  عبانم  دانـسا و  رد  اـهنت  هن  ار  شناد  اـهنامزاس  رد  دریگ .» یم  تاـشن  دارفا  رکفت  زا  هک  دـنکیم  مهارف  دـیدج  تاـعالطا 
تسا هدش  لیکشت  یلصا  شخب  زا 4  شناد  تیریدم  دنیارف  تفای .  ناوت  یم  نامزاس  ياهراجنه  درکلمع و  اهدنیارف ،  ینامزاس ،  هرمزور 

تادنتسم یتاعالطا ، ياهکناب  دارفا ، دزن  ینمض  حیرص و  شناد  زا  معا  ) نآ عبانم  نامزاس و  حطس  رد  دوجوم  شناد  دیاب  لوا  هلحرم  رد  . 
ییازفا مه  هب  هدش و  شزرا  اب  شناد  هکنیا  يارب  دوش . هریخذ  یبسانم  تروص  هب  بسک و  ذخا و  سپس  هدش و  عقاو  ییاسانش  دروم  و )....
نونکا لحارم  نیا  یط  زا  سپ  دوش . میهـست  هدش و  هتـشاذگ  كارتشا  هب  دارفا  دزن  دوجوم  شناد  دیاب  دوش ، رجنم  شناد  ددـجم  شیاز  و 

یب هتفرگ ، ماجنا  ياهـشالت  یمامت  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  درک ، هدافتـسا  ناـمزاس  هیلاـع  فادـها  تهج  رد  هدـش  بسک  شناد  زا  دـیاب 
دارفا دزن  شناد  میهـست  يراذـگ و  كارتشا  هب  لـصاح  متـسیس و  هب  دـیدج  تاـعالطا  دورو  لـماش  شناد  قلخ  دـنام . دـهاوخ  ماـجنارس 

مزلتـسم شناد  قلخ  دـنیارف  درب . راک  هب  نامزاس  کی  رد  داجیا و  ار  نآ  دـیاب  درک ، تیریدـم  لرتنک و  ار  شناد  ناوتب  هکنیا  زا  لـبق  . تسا
EFQM- يدمآرـس لدـم  شناد و  تیریدـم  هب  هچراـپکی  هاگدـید  . تسا تاـعالطا  يژولونکت  اـب  دارفا  يریگرد  تکراـشم و  لـماعت ، 

كرحم ناونع  هب  ربهریربهر  دوش . یم  ارجا  كرد و  نییعت ،  لدم  قفوم  يارجا  اب  هک  دنتسه  یلئاسم  زاسدنمناوت  رصانع  اهزاس : دنمناوت  1
 ، ابقر راشف  يژولونکت ،  ياهتفرـشیپ  تالوصحم ،  دـیلوت  دـنور  ناـیرتشم ،  ياـهزاین  هنیمز  رد  دوخ  شناد  زا  هدافتـسا  اـب  ناـمزاس  یلـصا 

هعـسوت و هنیمز  ساسا  نیا  رب  درک و  دـهاوخ  نییعت  ار  راـک  بسک و  ياـهیریگ  تهج  رازاـب  مهـس  یلاـم و  درکلمع  ناـعفنيذ ،  فادـها 
اب دنک و  یم  مهارف  ار  تدم  دنلب  تیقفوم  يارب  زاین  دروم  ياهـشزرا  هعـسوتو  نامزاس  ياههاگدید  تیرومام و  هب  یبایتسد  رد  لیهـست 

قوف دراوم  هب  یبایتسد  اریز  دنک . نیمضت  ار  نامزاس  یتیریدم  ياه  متسیس  يارجا  هعـسوت و  دناوت  یم  یـضتقتم ،  ياهدرکلمع  راتفر و 
راتفر داجیا  قیرط  زا  دزومایب و  ار  تیعقاو  نیا  هب  یباـیتسد  قرط  تسیاـبیم ،  ربهر  دـش و  دـهاوخ  لـصاح  ناـنکراک  شزیگنا  قیرط  زا 

نامزاس دشرا  ریدماه  يژتارتساو  یشم  طخ  . دنک تکرح  نامزاس  یلاع  فادها  تمس  هب  نانکراک  هب  اقلا  ییاز و  يژرنا  یشزیگنا ،  ياه 
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ياـهیریگ تهج  هئارا  زا  تسا  تراـبع  دـشرا  ریدـم  شقن  رگید ،  تراـبع  هب  دـنک . هدافتـسا  يزاـس  هیبش  زا  لرتنک  ياـج  هب  تسیاـب  یم 
زا شیب  یتیفرظ  ياراد  هک  يدارفا  هب  براجت  لاقتنا  يارب  مزال  ياهمزیناکم  دوجو  زا  نانیمطا  داجیا  يریگداـی و  هب  قیوشت  کـیژتارتسا ، 
هک دوش  هداد  هعسوت  تسیاب  یم  ییاهيژتارتسا  روظنم ،  نیدب  دننک .  هدنسب  دوخ  دوجوم  ناوت  هب  تسیاب  یمن  زگره  دنتسه و  یلعف  ناوت 
هک روطنامه  دوش . یحارط  دیدج  ياهشزومآ  دیاقع و  اب  راگزاس  فطعنم و  لاح  نیع  رد  دشاب و  یناسنا » عبانم  ياهتیفرظ   » هعسوت نماض 

اهدـنیارف و یناـسنا ،  عباـنم  یهد  تهج  زا  تـسا  تراـبع  شناد  تیریدـم  موـهفم  یلـصا  رـصنع  تـسا ، هدـش  هـئارا  هرامـش 1  لکـش  رد 
نیماـت لـماش  تسا و  فافـش  نشور و  ـالماک  نیون  داـصتقا  رد  اهتکارـش  لکـش  رییغتعباـنم  اهتکارـش و  . كرتـشم تروـص  هب  يژوـلونکت 

ياهییاراد میهست  نیا ،  ربانب  درادن . یتامدخ )  يدیلوت و  اهتکرـش (  عون  هنیمز  رد  یتیدودحم  دوشیم و  ابقر  یتح  نایرتشم و  ناگدننک ، 
شناد ساسا ،  نیا  رب  دوش . یم  نایرتشم  ياـهزاین  رتعیرـس  يزاـس  هدروآرب  هب  رجنم  اکرـش  طـسوت  هدـش  داـجیا  شزرا  هریجنز  رد  شناد 

هب نایرتشم  ناگدننک و  نیمات  نیب  يراکمه  تکراشم و  شیازفا  اریز  دـشاب  اهنآ  سرتسد  رد  دوش و  لقتنم  یلـصا  ياکرـش  هب  تسیابیم 
لومعم رایسب  زورما  راک  بسک و  رد   B 2 B لثم یتاحالطصا  تسا . هعسوت  ياههنیزه  شهاک  رتهب و  تامدخ  تالوصحم و  هئارا  يانعم 

ثعاب اریز  دـنرثوم .  اه  هنیزه  شهاـک  رد  دـنوشیم و   IT قیرط زا  ناگدـننک  نیمات  نایرتشم و  نیب  طابترا  يرارقرب  ثعاـب  دـنا و  هدـش 
 ، فادها نیا  هب  یبایتسد  روظنم  هب  دنوش . یم  رظن  دروم  لحم  هب  تامدخ  تالوصحم و  لاقتنا  شناد و  هریجنز  اهدـنیارف ،  یگچراپکی 

عبانم يزاسدـنمناوتیناسنا  عبانم  . دزادرپب يژولونکت  اهدـنیارف و  نانکراک ،  اب  اـهنآ  ندومن  هچراـپکی  تاـمازلا و  نییعت  هب  دـناوت  یم  شناد 
لامعا دـنمزاین  تارییغت  اریز  دـننک ، تکراشم  تسیاب  یم  نامزاس  دارفا  هیلک  تسا و  لکـشم  رایـسب  روحم  شناد  ياـهنامزاس  رد  یناـسنا 

يریگدای و رد  نانکراک  ییاناوت  يزاس  رثکادـح  دـنمزاین  نانکراک  تکراشم  نیا ،  رباـنب  تسا . یناـسنا  عباـنم  تینهذ  رد  قیمع  تاریثاـت 
رد هک  ینامزاس  اریز  تسا . هتفای  یهاگآ  نانکراک  تکراشم  قیرط  زا  شناد  تردـق  هب  شناد  تیریدـم  تسا و  رییغت  رد  ندـش  ماگـشیپ 

لدابت زا  هدافتسا  اب  ساسا ،  نیا  رب  دنتسه . انف  هب  موکحم  دنشاب ، هتشادن  ار  شناد  میهـست  يایازم  هب  دامتعا  كرد و  ییاناوت  نانکراک  نآ 
هب هجوـت  نودـب  ناـمزاس  رد  یگنهرف  تینهذ  داـجیا  زا  ناوـت  یم  ددـنویپ و  یم  عوـقو  هب  اـهنامزاس  رد  یمیظع  ياـهییوج  هفرـص  شناد ، 

بلغا اریز  دنتسه . طابترا  رد  نامزاس  یحارط  اب  یگنهرف  لئاسم   . درب مان  تیقفوم  یلـصا  لماع  ناونع  هب  راک  بسک و  یلـصا  ياهکرحم 
هب يرکف ، ياـه  ییاراد  مهــس  شیازفا  يارب  يدــیلک  دارفا  ییاسانــش  ناـنکراک و  هعــسوت  يارب  یطیحم  شرورپ  اـب  قـفوم  ياــهنامزاس 

رارق يرگنزاب  دروم  اه  يژتارتسا  تسیاب  یم  اهدنیارف  رد  شناد  تیریدم  ریثات  نییعت  روظنم  هباهدنیارف   . دنا هدش  لیدبت  ورشیپ  ياهنامزاس 
نازیم یجورخ _ يدورو و  ظاحل  زا  اهدنیارف  یتاعالطا  ياهزاین  کیژتارتسا _ ياهدنیارف  ییاسانـش  دـنوش _: ظاحل  ریز  دراوم  دـنریگ و 

رد هریجنز  داـجیا  یتاـعالطا _ يدـنب  میـسقت  دوـبهب  يارب  زاـین  دروـم  تامادـقا  یتاـعالطا _ يدـنب  مسقت  هطـساو  هب  اهدـنیارف  یـشخبرثا 
هک یـشناد  زا  یهاگآ  نامزاس و  یلـصا  یتاعالطا  ياهزاین  كرد  نییعت و  تسا _. ناگدننک  نیمات  اکرـش و  هدنریگربرد  هک  ییاهدنیارف 
هب تسیاب  یم  تایلمع  درکلمعجیاتن  . نامزاس ییارجا  ياهـشور  نانکراک ،  نهذ  رد  شناد  داجیا  دنـشاب _. اراد  تسیاـب  یم  فلتخم  دارفا 

جیاـتن : لـثم یجیاـتن  دـنک . هدافتـسا  روـظنم  نیا  يارب  بساـنم  يراـمآ  ياـه  رازبا  زا  ناـمزاس  دریگ و  رارق  یباـیزرا  دروـم  فـلتخم  قرط 
نامزاس تیقفوم  رد  يددعتم  دراوم  هزورما  هک  یلاح  رد  تبثم ،  یلام  جیاتن  زا  دندوب  ترابع  نامزاس  تیقفوم  یتنـس  ياهـصخاشنایرتشم 

. تسا یلام  ياه  صخاش  رب  هوالع  ییاهـصخاش  ساسا  رب  نامزاس  درکلمع  یبایزرا  نیمـضت  ددـص  رد  شناد  تیریدـم  دنتـسه و  لـیخد 
عمج تاعالطا  نیا  دننک و  یم  هدافتـسا  نایرتشم  تاعالطا  يروآ  عمج  روظنم  هب  يرتشم  اب  طابترا  تیریدـم  زا  روحم  شناد  ياهنامزاس 
اریز دنور . یم  راک  هب  تشاد  دنهاوخ  زاین  هدنیآ  رد  نایرتشم  هک  یتامدخ  تالوصحم و  هعـسوت  يارب  دوهـشمان ) دوهـشم و   ) هدش يروآ 

تاعالطا اهتکراشم و  زکرم  رد  هعماجهعماج  جـیاتن  . دنتـسه نامزاس  راک  بسک و  ياه  يژتارتسا  نییعت  رد  يدـیلک  شقن  ياراد  نایرتشم 
 ، تسیز طیحم  ياهدرادناتسا  ات  دراد  راظتنا  نامزاس  زا  هعماج  یتلود .  ياهنامزاس  زا  صوصخب  تاراظتنا ،  ینعی  هعماج  اریز  دراد .  رارق 
ار هعماج  تاررقم  نیناوق و  اهـشزرا و  هعماج ،  هب  نداد  شوگ  گنهرف  هعماج ، ياه  ینیب  شیپ  دـیاقع و  هب  هجوت  یلغـش ، ياهدرادناتـسا 
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هب ار  گنهرف  نیا  دـننک و  تیلاعف  نامزاس  یقالخا  ياهـشزرا  هب  هجوت  اب  دراد  راظتنا  اهنامزاس  زا  هعماج  رگید ،  ترابع  هب  دـنک .  تیاعر 
شناد حطـس  نیون ، يایند  رد  ناریدـم  تردـق  يانبمیناسنا  عبانم  جـیاتن  . دـنهد شرتسگ  طـیحم  هب  تیاـهن  رد  ناگدـننک و  نیماـت  اـکرش ،

رب یتنـس  ياهنامزاس  اریز  تسا ، هدش  لیدبت  ناراکمه  زا  ینابیتشپ  هب  ناتـسدریز  یتسرپرـس  زا  ناریدم  شقن  رگید ،  ترابع  هب  تساهنآ .
 ، يدربراک ياهیگتـسیاش  لماش  اهزاین  نیا  تسا . نیون  ياهزاین  رب  دیکات  هزورما  دندرک و  یم  دیکات  یتنـس  ياهتراهم  شزومآ و  هعـسوت 

نیوـن دـیاقع  قـیرط  زا  دـیدج  ياـهزاین  نـیا  یباـیزرا  تـسا و  ناـنکراک  يرتـشمریوصت و  اههاگدـید و  شناد ،  ناـیرج  هدوزفا ،  شزرا 
ماجنا اهتراهم  بسک  شناد و  میهـست  نانکراک ،  زا  هدـش  هئارا  ياـهدروخزاب  قیرط  زا  تامدـخو  لوصحم  اهدـنیارف ، دوبهب  يداهنـشیپ ، 

اهنآ درکلمع  یباـیزرا  رد  هجوـت  دروـم  یلـصا  لـئاسم  هلمج  زا  یتنـس ،  ياـهنامزاس  رد  یلاـم  لـئاسماهدرکلمع  يدـیلک  جـیاتن  . دوـشیم
 ، نایرتشم زا  دنترابع  دیدج  ياهصخاش  دنریگ . یم  رب  رد  ار  يرتعیسو  سایقم  روحم ،  شناد  ياهنامزاس  هک  یلاح  رد  دش ، یم  بوسحم 
 ، اـهنامزاس هـیلک  رد   EFQM يدمآرـس لدـم  رد  شناد  تیریدـم  ریثاـتیریگ  هجیتن  يژولونکت . يریگراـکب  یناـسنا و  عباـنم  اهدـنیارف ، 

رظن رد  لـماعتم  تروـص  هب  ار  يژوـلونکت  اهدـنیارف و  یناـسنا ،  عباـنم  لـماع  هس  رد  رییغت  تسیاـب ، یم  روـظنم  نیا  يارب  تسا و  دوهـشم 
لباق يرتمک  لئاسم  اب  نامزاس  رد  رییغت  گنهرفداجیا  دوش ، نامزاس  راک  بسک و  لدم  زا  یئزج  شناد  تیریدم  هک  یتروص  رد  تفرگ .

لحارم رد  لیلد  نیمه  هب  تسین . ریذـپ  ناکما  رییغت  يارب  مزال  يژرنا  هریخذ  یگدامآ و  یهاگآ و  نودـب  يرییغت  چـیه  اریز  تسا ، لامعا 
 ، ساسا نیا  رب  دـسر . یم  رظن  هب  مزال  رییغت  داجیا  يارب  نامزاس  رد  یگدامآ  داجیا  تهج  یتباقر  شناد  یهاگآ و  بسک  تیفیک  ییارجا 
 ، بساـنم يدـنب  هجدوب  يارب  حیحـص  تاـعالطا  زا  یناـسنا  عباـنم  دوش و  یم  رادروخرب  اـهيژتارتسا  هعـسوت  رد  يروـحم  شقن  زا  ربـهر 

هریجنز رد  تکراشم  يارب  هنیمز  دـش و  دـنهاوخ  رادروخرب  دوش  یم  يروآون  شرورپ  ثعاب  هک  یطیحم  داجیا  قیقد و  ياهیریگ  میمـصت 
يرتشم هب  تیفیک  اب  تامدـخ  لوصحم و  یباـیزرا  هئارا و  رتسب  اکرـش  ناوت  شیازفا  اـب  اـهنامزاس و  نیب  کـیژتارتسا  ياهدـنیارف  شزرا و 

اهزاین و هب  ییوگ  خـساپ  رد  تسیاب  یم  تسا ، دوخ  يابقر  اـب  هسیاـقم  رد  دمآرـس  تیعقوم  کـی  ناـهاوخ  هک  یناـمزاس  دوش . یم  مهارف 
لماعتم هچراپکی و  یهاگدید  نایب  اب  رضاح  هلاقم  نیا ،  ربانب  دنک . لمع  نامزاس  رد  دوجوم  یتباقر  شناد  زا  هدافتـسا  اب  يرتشم  تاراظتنا 

ییاسانـش يارب  يرازبا  ناوـنع  هـب  ، EFQM يدمآرـس لدـم  ناـمزاس و  کـیژتارتسا  دنمـشزرا و  ییاراد  ناوـنع  هـب  شناد  رارقتــسا  رد 
میهاربا نیشفا و  نیب ،  ناهج   1- عبانم . دش دهاوخ  شزرا  هریجنز  رد  اهیگتـسیاش  یتباقر و  ناوت  شیازفا  ثعاب  ینامزاس ،  دوبهب  ياهتیفرظ 

 ، ناج دـلناد ، کـم   2 .- تعنـص نازاـس  شور  رواـشم  نیـسدنهم  تاراـشتنا  نآ ،  ییارجا  نونف  یباـیزرا و  دوـخ  ياـهدرکیور  یقداـص ،
 ، 1384 رف ،  یماوق  هفطاع  کیب و  الیل  دمحم و  نایحتف ،   3 .- 1384 تیریدم ، تیفیک و  تاراشتنا  ترطف ،  کین  يردب  شناد ،  تیریدم 
 ، ریبدت اه ،  دادعتـسا  شناد و  تیریدم  ، 1383 ملـسم ،  ول ،  دمحم  یلع   4 .- 164 ریبدت ،  يروآون ،  تیقالخ و  رد  شناد  تیریدـم  شقن 
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هرامش 182 - مهدجه لاس  - ریبدت همانهام  عبنم : . pp.191-197

يریگدای اب  درکلمع  يدیلک  طابترا  دادعتسا : تیریدم 

نیدلا    جات  دمحم  یتفت -  یلاعم  ناجرم 
ار اهنآ  دنک و  یم  کمک  اهدادعتـسا  تیریدم  هعـسوت  يزاس و  هیبش  رد  اه  نامزاس  هب  هک  تسا  ییاهتکرـش  هلمجزا   Plateau تکرش
یلغـش و ریـسم  تمدـخ ، ناربـج  يرورپنیـشناج ، ياـههمانرب  يارب  مزـال  تامدـخ  تـالوصحم و  هـئارا  رد   Plateau دزاـس .  دـنمناوت 

دمآرد تسناوت  اهلاس  نیا  یط  دش و  سیسات  شیپ  لاس  هدزای  تکرـش  نیا  دهد .  یم  رارق  تیامح  دروم  ار  اهنامزاس  يریگدای ، تیریدم 
نایرتشم هلمج  زا   Nestle و  GE ، NASA ریظن یقفوم  ياهتکرـش  دوش .  یفلتخم  ددعتم و  زیاوج  هدنرب  هتـشاد ، يریگمـشچ  دشر  و 

تعرس هب  یکدوک  نارود  دنسریم  یگلاس  تصش  نس  هب  هنازور  ییاکیرمآ ، رفن  رازه  تشه  زا  شیب  دنور  .  یم  رامـش  هب  تکرـش  نیا 
لیلقت ثعاب  اهنت  نانکراک  ناربهر و  لـماش  راـک ، يورین  نویلیم  نداد 10  تسد  زا  روصت  دوش . یم  يرپس  یگتـسشنزاب  نارود  تمـس  هب 
هبرجت تراـهم و  رگید  تراـبع  هب  دروآ . یم  دوـجو  هب  ار  ناـمزاس  رد  یتراـهم  فاکـش  شیازفا  هکلب  دوـش ،  یمن  یناـسنا  عباـنم  هـنازخ 

تیریدـم سپ  دور . یم  نیب  زا  نآ  لاقتنا  نودـب  اهنآ  جورخ  یگتـسشنزاب و  ماگنه  هب  نامزاس  دوهـشمان  ياـهییاراد  ناونع  هب  ناـنکراک 
، دعتسم دارفا  مادختسا  يالاب  هنیزه  هب  هجوت  اب  دشاب  . قفوم  دادعتسا  تیریدم  يژتارتسا  کی  زا  یشخب  دیاب  يریگدای  تیریدم  درکلمع و 
ار نانکراک  نتـشادهگن  کسیر  نامزاس ،  رد  دعتـسم  دارفا  شرورپ  اب  دناوت  یم  يریگدای  تیریدـم  درکلمع و  تیریدـم  هفلوم  ود  قیفلت 

هژیو هب  نامزاس ، ياهدادعتسا  نداد  تسد  زا  نارحب  يامنرود  يریگدای   درکلمع و  تیریدم  یگچراپکی  مدع  ياه  هنیزه  دهد    شهاک 
، الاب حطس  تراهم  اب  نانکراک  بذج  يارب  تباقر  تسا  .  هداد  رارق  راشفریز  ار  تارباخم  قرب و  عیانص  ریظن : روحم ، تراهم  ياهنامزاس 
رد نالک  يراذگ  هیامرـس  اب  یتح  هتبلا  تسا  .  هدرک  مادختـسا  يارب  دصرد  فقـس 25  ات  یفاضا  تخادرپ  داهنـشیپ  هب  راداو  ار  اهنامزاس 

اهنامزاس ربتکا 2006 ،  رد  هدـش  ماجنا  یـسررب  کی  قباـطم  درک  .  يریگولج  دادعتـسا  نارحب  زا  ناوت  یمن  ًاـمازلا  زین ، مادختـسا  دـنیارف 
هلئـسم نیرتشیب  ياراد  ياهیاپ  يراک  ياهتداع  يا و  هفرح  قالخا  صـصخت ، لیبق : زا  ییاه ، هنیمز  رد  اهنآ  نانکراک  هک  دنداد  شرازگ 
تراهم ياهنامزاس  شلاچ  نیا  دننک . ییاسانـش  ار  لغـش  هژیو  ياهتراهم  دیاب  اهنآ  هک  دنا  هدرک  كرد  اهنامزاس  همدقم ،  نیا  اب  دنتـسه  .

ینف و ياـههرود  هیرهـش  ناوـنع  هب  ار  یتـفگنه  غلاـبم  هک  هدرک  راداو  ار  هریغ  تارباـخم و  قرب ،  دـننام  یناـگمه  عیانـص  لـیبق  زا  روـحم 
، يزورما یتباقر  رایـسب  ياضف  رد  يراگدـنام  يارب  دـننک  . تخادرپ  يراـک  ياـهورین  هب  يا  هفرح  ياـهتراهم  نیا  شزومآ  يارب  ياهفرح 

نیزگیاج دوبهب  هعسوت و  / تشادهگن يانبم  رب  دادعتسا  تیریدم  يژتارتسا  کی  داجیا  اب  ار  شزومآ  مادختسا /  یتنـس  لدم  دیاب  اهنامزاس 
تیریدـم درکلمع و  تیریدـم  ياـه  متـسیس  نیب  لـماک  یگچراـپکی  دـنمزاین  يژتارتسا ، نیا  زیمآتیقفوم  يزاـسهدایپ  دـنروآ . دوجو  هب 

رد يرتشم  رازه  هب 45  ًابیرقت  هک  تسا  قرب  دیلوت  یتعنص  تکرـش  کی  وهادیآ ، قرب  تکرـش  وهادیآ   قرب  تکرـش  تسا ●  . يریگدای 
تکرش يریگدای  تیریدم  متسیس  لاس 2004  رد  تکرش  نیا  دهدیم  .  هئارا  تامدخ  نیجروا ، قرش  ات  وهادیآ  بونج  زا  هقطنم  رسارس 

زا رفن  يارب 1900   online يریگداـی يارجا  ناـنکراک و  شزوـمآ  یـشزومآ ، ياـههرود  يزیرهماـنرب  شیاـپ  لرتـنک و  يارب  ار  ویتـلپ 
یبایدر یـشزومآ و  متـسیس  ندرک  کیتاموتا  بجوم  يریگدای  تیریدـم  متـسیس  تفرگ    راک  هب  دوخ  تقو  هراپ  تقو و  مامت  نانکراک 
صخاش رد  يراد  ینعم  توافت  تکرـش  متـسیس ، يریگراکب  جـیاتن  لیلحت  ارجا و  زا  سپ  دوب  هدـش  يریگدای  یـشزومآ و  ینارحب  طاـقن 
نیاربانب دوب . هدـش  نامزاس  رد  يرو  هرهب  شیازفا  بجوم  متـسیس ، يریگراک  هب  رگید  ترابع  هب  درک . هدـهاشم  دوس  هنیزه و  نامز ، ياه 
تیعـضو یـسررب  زا  سپ  تـفرگ  درکلمع  تیریدـم  جـیاتن  نـتفرگرظن  رد  اـب  دادعتـسا  تیریدـم  يژتارتـسا  هعـسوت  هـب  میمـصت  وهادـیآ 

نیا رد  هک  دش ، دنهاوخ  هتسشنزاب  شنانکراک  زا  دصرد  زا 50  شیب  هدنیآ  لاس  هد  رد  هک  تفایرد  وهادیآ  تکرش  نانکراک ، یمادختسا 
هبور تسا  نامزاس  زا  هبرجت  اب  صصختم و  ياهورین  ندش  جراخ  زا  یـشان  هک  دادعتـسا  یـساسا  نارحب  اب  يزیر  همانرب  تیریدم  تروص 
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نیارب اه  یگتسیاش  هزوح  رد  یناسنا  عبانم  یلصا  فیاظو  يزاس  هچراپکی  صوصخ  رد  تکرـش ، يزیر  همانرب  تیریدم  دش  .  دهاوخ  ور 
تیریدـم متـسیس  یگچراپکی  دـشاب  .  هتـشاد  دوجو  يریگدای  متـسیس  درکلمع و  متـسیس  نیب  یگنتاگنت  یگچراپکی  دـیاب  هک  تسا  رواب 

یمامت زا  هک  تخاس  رداق  یگتـسیاش  رب  ینتبم  متـسیس  کـی  داـجیا  هب  ار  وهادـیآ  تکرـش  درکلمع ، تیریدـم  متـسیس  ویتلپ و  يریگداـی 
ار وهادیآ  قرب  تکرـش  متـسیس  نیا  دنک . ینابیتشپ  دوشیم ، عورـش  مادختـسا  دنیارف  اب  هک  نانکراک  تایح  هخرچ  رد  دوجوم  ياهدنیارف 
 . دـنک باختنا  هژیو  ياهتـسپ  يارب  ار  يدارفا  یکینکت  يراتفر و  ياهیگتـسیاش  ساسارب  مادختـسا  نایـضاقتم  نیب  زا  هک  دزاس  یم  رداـق 
دـنریگ .  یم  رارق  یباـیزرا  دروم  یلغـش  هعـسوت  دـشر و  تهج  رد  هتـسویپ  تروص  هب  يا  هعـسوت  ياـه  حرط  ساـسا  رب  ناـنکراک  سپس 
رد رترب  ییاناوت  اب  نانکراک  زا  هدرک ، تیلاعف  درکلمع  فاکـش  دوبهب  ییاسانـش و  تهج  رد  رگیدـکی  اب  دـنناوت  یم  ناریدـم  ناـنکراک و 

هرهب ات  دزاس  رداق  ار  وهادیآ  دناوتیم  رمتسم  تروص  هب  درکلمع  يریگیپ  يریگ و  هزادنا  ییاناوت  دننک  .  هدافتسا  يرورپ  نیشناج  دنیارف 
يریگدای درکلمع و  تیریدم  متسیس  يزاس  هچراپکی  تکرش ، يزیر  همانرب  ریدم  هتفگ  هب  دناسرب . رثکادح  هب  ار  نانکراک  هزیگنا  يرو و 

نامزاس رد  ار  دوخ  شقن  دارفا  زا  کیره  نآ  رد  هک  دنک  داجیا  ینامزاس  گنهرف  کی  دناوت  یم  نامزاس  رد  هدـش  داجیا  ویتلپ  طسوت  هک 
دروم رد  دهد  . یم  رارق  ریثات  تحت  لک  کی  ناونع  هب  ار  ینامزاس  ياهفدـه  اهنآ  هنازور  درکلمع  روطچ  هک  دـنهد  ناشن  دـننک و  كرد 

رگا درک  هدهاشم  وا  تسا  .  هتفرگ  رارق  نانکراک  شریذـپ  دروم  یبوخ  هب  دـیدج  درکیور  نیا  تشادـهگن ، تیاهن  رد  یلغـش و  تیاضر 
ندرک ییارجا  دـش ●  . دـنهاوخ  نامداش  رایـسب  دـننک ، داجیا  ناـمزاس  رد  دوخ  يا  هفرح  هعـسوت  يارب  هار  هشقن  کـی  دـنناوتب  ناـنکراک 

رد درف  ره  درکلمع  زا  یـساکعنا  هک  تسا  يا  هنالاس  یبایزرا  لماش  ًالوصا  درکلمع ، تیریدم  اهتکرـش  زا  يرایـسب  رد  درکلمع   تیریدم 
نییعت اب  یتح  هتبلا  دنکیم . داهنـشیپ  یتآ  لاس  رد  اهنآ  یلغـش  ياهزاین  هب  یبایتسد  يارب  ییاهراکهار  نآ  رب  هوالع  دـهد و  یم  هئارا  لاس 
نامزاس ياهفده  ققحت  رد  دوخ  شقن  سمل  كرد و  روظنم  هب  اهتیلاعف  نییعت  يارب  ییاهرازبا  هب  زاین  نانکراک  ینیع ، فافـش و  ياهفدـه 

هب يدرف ، ياهفده  زین  یبایزرا و  جـیاتن  زا  ات  دـنک  یم  کمک  نانکراک  ناریدـم و  هب  يریگدای  درکلمع و  تیریدـم  یگچراپکی  دـنراد  .
هچراپکی متـسیس  کی  ناونع  هب  دـنناوت  یم  عومجم  رد  اههیـصوت  نیا  دـنبای . تسد  بسانم  يریگدای  ياهتیلاعف  يارب  ياهژیو  ياههیـصوت 

نیب گنتاگنت  یگچراپکی  داـجیا  دـنهدیم ، هعـسوت  ار  دادعتـسا  تیریدـم  يژتارتسا  اـهنامزاس ، هک  هنوگناـمه  دنـشاب  .  یـسرتسد  لـباق 
دناوت یم  يریگدای ،  درکلمع و  تیریدـم  جـیاتن  یگچراپکی  دـنک  .  تواـفتم  ار  زیچ  همه  دـناوت  یم  مه  يریگداـی  درکلمع و  تیریدـم 

. دنک لیدبت  نانکراک  یلغـش  هعـسوت  يارب  ییایوپ  دـشر و  ياهتـصرف  هضرع  ییاسانـش و  يارب  لاعف  دـنیارف  کی  هب  ار  درکلمع  تیریدـم 
ياهفدـه يدرف و  ياهفدـه  يزاسوسمه  هب  هکلب  دـنک ، یم  هراـشا  تشادـهگن  عوضوم  یتراـهم و  فاکـش  هب  اـهنت  هن  يزاـس ، هچراـپکی 

 . دنک يریگولج  نامزاس  رد  ملاسان  تباقر  زا  يدنب  حطس  هنوگچیه  نودب  دناوت  یم  دادعتسا  تیریدم  هجیتن  رد  هدرک ، کمک  ینامزاس 
.Your browser may not support display of this image

روحم ییاناد  تیریدم  هلوقم  هب  یهاگن 

مرکم انادنام  هئارا :
نانخس اب  هناتخبشوخ  تسا . يرازفا  مرن  شبنج  فده  هب  ندیـسر  تامازلا  زا  يزادرپ  هیرظن  روظنم  هب  يرکف  ياه  هورگ  لیکـشت  هدیکچ :

ناگبخن لابقتـسا  هنیمز و  نیا  رد  هدـش  حرطم  ثحابم  دـشر  دـهاش  نازادرپ ، هیرظن  هب  هجوت  موزل  ملع و  صوصخرد  بالقنا  مظعم  ربهر 
شزومآ و یلاع  هسـسؤم  رد  روشک  ناگبخن  روضح  اب  داصتقا  هزوحرد  يدربراک  هتبلا  يرظن و  ثحابم  تسا  یتدـم  میتسه . نآ  زا  روشک 

تلود مروـت ، روـحم ، ییاـناد  تیریدــم  داـصتقا و  نوـچ  ییاـه  عوـضوم  نونکاــت  دوـش . یمرازگرب  يزیر  هماــنرب  تیریدــم و  شهوژپ 
اب هسـسؤم  نیا  رد  هدش  حرطم  ثحابم  زا  تسا  يا  هصالخ  دـیناوخ  یم  هک  یـشرازگ  تسا . هدـش  حرطم  ثحابم  نیا  رد  کینورتکلا و ...
 : هژاودیلک هحفص 8. هرامش 3525 ، مهدزاود ، لاس  رذآ 1385 ، هبنـشکی 26  ناریا ، همانزور  عبنم :  روحم . ییاناد  تیریدـم  ینابم  ناونع 
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 -------------------------------------------------------------------------------- شناد تیریدــم 
، يرادا ماظن  میهاوخب  لوا  هجرد  رد  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  يدرکیور ، ای  هیرظن  عونره  اـب  ییاـناد  تیریدـم  هب  اـم  هاـگن  عون  ًاـساسا 

هتـشذگ ههد  ود  رد  مینک . حالـصا  نادنورهـش  هب  رتهب  یناسر  تمدخ  يارب  ار  یتموکح  راتخاس  نالک  حطـس  رد  اهتکرـش و  یهدنامزاس 
ار اهدرکیور  نیا  زا  یخرب  ناوت  یم  یلک  عیرـس و  رورم  کی  رد  تسا . هدـش  حرطم  فادـها  نیا  هب  یبایتسد  يارب  یتوافتم  ياهدرکیور 
زا یکی  دنتسه  رمتـسم  دوبهب  ناهاوخ  هک  یـصوصخ  یتلود و  زا  معا  اه  تکرـش  اه و  نامزاس  درومرد  عماج  تیفیک  درکیور  درک : رکذ 

تصرف هب  هجوت  اب  دننک و  یط  اجکی  ار  اه  هلپ  دندرک  شالت  دنتشاد  يرتدعاسم  طیارـش  هک  ییاهروشک  لباقم ، رد  تسا . اهدرکیور  نیا 
هک تسا  يرگید  درکیور  زین  شزرا  یسدنهم  دنمان . یم  ددجم  یـسدنهم  ار  لمع  هویـش  نیا  دننارذگب . رتعیرـس  ار  هعـسوت  دنور  كدنا ،
زین یناسنا  ياهورین  هب  تبـسن  درکیور  رییغت  دـهد . شهاک  ار  اه  هنیزه  نآ ،) شیازفا  یتح  اـی  و   ) تیفیک حطـس  ظـفح  اـب  تسا  ددـصرد 
یم رظنرد  ورین  کی  ناونع  هب  ار  ناسنا  ینیزگراـک  ياهدـحاو  یناـمز  دـش . حرطم  تواـفتم  یلکـش  هب  هک  تسا  يرگید  لـئاسم  هلمجزا 
نیا ناوتب  رگا  دوش و  دـنمناوت  عبنم  نیا  دـیاب  تروص  نیا  رد  درک . هاگن  زین  عبنم  کی  ناونع  هب  ناسنا  هب  ناوت  یم  هک  یلاـحرد  دـنتفرگ ،

يرگید درکیور  يرکف  هیامرـس  هب  هجوت  دروآ . دوجو  هب  نامزاس  رد  ار  يدایز  تارییغت  ناوت  یم  درکداجیا  نانکراکرد  ار  يزاسدنمناوت 
کی ناونع  هب  ناوت  یم  زین  ناـمزاس  يرتـشم  هب  هکلب  تسا ، هیامرـس  هک  تسین  یناـسنا  يورین  اـهنت  ناـمزاس  کـی  رد  دوبدـقتعم  هک  دوـب 

هب هچنآ  تسادقتعم  دـیدج  ًاتبـسن  درکیور  کی  دـنتفرگرارق . ثحبدروم  هیامرـس  ناونع  هب  زین  اه » هدـننک  نیمأت   » یتح درک ، هاگن  هیامرس 
هیامرـس نیا  هنوگچ  هک  دش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا و  نامزاس  نآ  يرکف » هیامرـس   » دـتفا یم  قافتا  نامزاس  رد  تیقالخ  يروآون و  ناونع 
نامزاس رب  شناد  تیریدـم  ای  ییاناد  تیریدـم  ناونع  اـب  يا  هعومجم  دـیاب  دـش  هتفگ  خـساپ  رد  مینک ؟ یهدـنامزاس  تیادـه و  ار  يرکف 

ای ییاناد و  تیریدم  هک  تسا  نیا  يدعب  لاؤس  نیاربانب  دنک . هدافتـسا  هنیهب  تروص  هب  يرکف  یناسنا و  هیامرـس  زا  دناوتب  ات  دـشاب  مکاح 
بوسحم دیلوت  یلصا  لماوع  نیمز  راک و  يزرواشک ، هعماج  رد  تفگ  ناوت  یم  یخیرات  يارذگ  هاگن  کی  رد  تسیچ ؟ شناد  تیریدم 

دیلوت لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  زین  هیامرـس  نیمز ، راک و  راـنکرد  یتعنـص ، هعماـج  هب  دورو  يزرواـشک و  هعماـج  زا  رذـگ  اـب  دـندش . یم 
، راک نامه  زا  شناد  کمک  هب  هک  لیلد  نیا  هب  دش  حرطم  دیلوت  یلـصا  لماع  ناونع  هب  شناد  یتاعالطا ، هعماج  هب  دورو  اب  دـش . دادـملق 

هتفای دصرد  هک 80 تسا  هدـش  هتفگ  تاعالطا  شناد و  دـشر  تعرـس  هنیمز  رد  دوش . یم  لـصاح  يرتشیب  هدوزفا  شزرا  هیامرـس  نیمز و 
لاس و ره 5 هک  تسا  نیا  بلاج  تسا . هدش  دـیلوت  متـسیب  نرق  رد  طقف  ناهج  رد  ینف  تاعالطا  شناد و  مامت  دـصرد  يروانف و 90 ياه 
هب رضاح  رـصع  رد  شناد  هک  منک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  ییاناد  شناد و  يداصتقا  تیمها  باب  رد  دوش . یم  رباربود  شناد  مجح  زین  مین 
هک یلغاشم  نوزفازور  دشر  دوش و  یم  دادملق  ینامزاس  کیژتارتسا  ییاراد  ناونع  هب  شناد  تسا . هدمآرد  يداصتقا  دـشر  روتوم  ناونع 

روشک رد  يداصتقا  ياه  تیلاـعف  رد  ناـنکراک  یلغـش  عیزوت  تسا . تریح  بجوم  ًاـعقاو  دـنراد  رارق  شناد  زا  هدافتـسا  داـجیا و  هیاـپ  رب 
دصرد ای 12/5  دودح 12  دننک ، یم  تیلاعف  يزرواشک  شخب  رد  دصرد   1/5 نیلغاش ، عومجم  زا  هک  دهد  یم  ناشن   93 لاس رد  اکیرمآ 
شخب رد  نیلغاش  دـصرد  زا 85  شیب  نیارباـنب  دوش ، یم  دـصرد  زا 15 رتـمک  عومجم  رد  هک  دنتـسه  لاـعف  ندـعم  تعنـص و  شخب  رد 

لاعف تاعالطا  عیزوت  دیلوت و  هنیمز  رد  اهنآ  دـصرد  68 دنتـسه ، لغاش  تامدخ  شخب  رد  هک  يدصرد  زا 85 دننک  یم  تیلاعف  تامدـخ 
يژولونکت هقباس  یب  دـشر  هتبلا  تسا . هتفای  شیازفا  ریخا  شخب  رد  نیلغاش  دـصرد  میتسه   2005 لاس نایاپ  رد  هک  نونکا  ًاملسم  دنتـسه .

لباق زین  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  هلمج  زا  ایند و  ياج  همه  رد  هکلب  تسین ، اـکیرمآ  روشک  هب  طوبرم  اـهنت  تاـطابترا  تاـعالطا و 
هدوب لغاش  شناد  اب  طبترم  ياه  تسپ  رد  دـصرد  80 هتفرـشیپ ، ياه  نامزاس  رد  یتامدـخ  لغاشم  لک  زا   2003، لاس رد  تسا . هدهاشم 

نودـب ياه  هناخراک  تمـس  هب  تکرح  لاح  رد  ام  تسا و  هتفای  يرتمک  تیمها  دارفا  یکیزیف  ياه  ییاناوت  هک  تسا  انعم  نادـب  نیا  دـنا .
رابکی مین  لاس و  ره 5 هک  دش  هراشا  دـننک . یم  هرادا  ار  هناخراک  مامت  لرتنک  زکرم  کی  رد  رفن  دـنچ  هک  ییاه  هناخراک  میتسه ، رگراک 

ملعم هک  نم  دـننام  یـصاخشا  يارب  عوضوم  نیا  دوش و  یم  هنهک  نآ  زا  یمین  لاس ، هس  ره  نآ  رب  هوـالعو  دوش  یم  رباربود  شناد  مجح 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زاب مییآرب . دوخ  شناد  ندرک  ون  ددصرد  ًامئاد  میوشن و  هرغ  میا  هدروآ  تسد  هب  شیپ  ههد  ود  رد  هک  یتامولعم  هب  هک  تسا  مهم  دنتسه 
کی هقیقد  هس  ره  رد  یمیش ، لومرف  کی  هقیقد  جنپ  ره  رد  هک  دنراد  نآ  زا  تیاکح  اهرامآ  شناد ، دشر  زیگنا  تریح  تعرـس  هنیمز  رد 

ثحابم رد  هک  روط  نامه  دوش . یم  عادـبا  ای  داجیا و  فشک ، یکـشزپ  ملع  رد  دـیدج  عوضوم  کـی  هقیقد  جـنپ  ره  رد  یکیزیف و  هطبار 
یم افیا  تورث  دیلوت  رد  ار  یلصا  شقن  شناد  زا  هدافتـساو  عیزوت  دیلوت ، نآ  رد  هک  تسا  يداصتقا  روحم ، شناد  داصتقا  دش  هراشا  یلبق 
زین کینورتکلا  تراجت  کینورتکلا و  تلود  دـش . حرطم  یناهج  شناد  رد  ییازفا  مه  لماع  کـی  ناونع  هب  تنرتنیا  هنیمز ، نیا  رد  دـنک .

شزومآ شرتسگ  يریگ و  لکش  هب   ICT تفرـشیپ دنتفرگ . رارق  ثحب  دروم  روحم  شناد  داصتقا  رارقتـسا  تهج  ییاه  لمحم  ناونع  هب 
طابترا نیـشناج  رود  هار  زا  قیقد  عیرـس و  تاطابترا  تسا . هتـسویپ  تیعقاو  هب  يدایز  دودـح  ات  یناـهج  هدـکهد  دـیماجنا و  یکینورتکلا 

دروم عبانم  تیولوا  ییاهداصتقا  نینچ  رد  تسا . هعـسوت  لاح  رد  يروصت  لباقریغ  لکـش  هب  تامدخ  شخب  تسا . هدـش  ور  رد  ور  یتنس 
شزومآ هعـسوتو و  هدـش  حرطم  عبنم  نیرت  مهم  ناونع  هب  صـصختم  یناسنا  يورین  تسا و  هدرک  رییغت  مه  يداصتقا  ياه  هاگنب  هدافتـسا 

لداعم  1999 لاس رد   IBM تکرـش دوس  لاثم  ناونع  هب  تسا . هتفرگ  رارق  ورـشیپ  ياه  نامزاس  ياه  همانرب  تیولوارد  صـصختم  يورین 
هن هعسوت  قیقحت و  شزومآ ، ینعی  تسا ، هدش  شزومآ  هعـسوت و  قیقحت و  فرـص  نآ  رالد  درایلیم  هک 2/2  تسا  هدوب  رالد  دراـیلیم   6/4

همانرب نوناق  رد  روحم  ییاناد  تیریدـم  داـصتقا و  ثحب  زین  اـم  روشک  رد  دوش . یم  یقلت  يراذـگ  هیامرـس  ناونع  هب  هکلب  هنیزه  ناونع  هب 
بوچراچ رد  ییاناد  رب  ینتبم  هعـسوت  مراهچ ، لصف  رد  یناهج و  داصتقا  اب  لاعف  لماعت  ، مود لصف  رد  تسا . هدـش  حرطم  هعـسوت  مراـهچ 

اـقترا و تسا ، ییاـناد  رب  ینتبم  هعـسوت  هنیمز  رد  هـک  هماـنرب  نـیا  و 55   46  ، 45 داوم رد  تسا . هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  ینوناـق  داوـم 
هب يدج  هجوت  یناهج و  ياهدرادناتسا  حطس  اب  روشک  راک  يورین  تراهم  شناد و  حطـس  هلـصاف  شهاک  یناسنا ، هیامرـس  يزاسدنمناوت 

شـسرپ ناوت  یم  هعـسوت  مراهچ  همانرب  فادها  یناهج و  ياهدرواتـسد  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  حرطم  يا  هفرح  ینف و  ياه  شزومآ  ماظن 
رگا تسا ؟ هنوگچ  نآ  هب  تبـسن  ام  دـید  تسا و  اـنعم  هچ  هب  نآ  تیریدـمو  ییاـناد  شناد و  هک  درک  حرطم  نینچ  ار  هسلج  نیا  يروحم 
نیا دنتـسه . تایعقاو  تیمک  یگنوگچ و  زا  ییاه  هناشن  ای  اه  لبمـس  اه ، هداد  تروص  نیا  رد  مینادب  اه  هداد  ار  شناد  يازجا  نیرت  هداس 
دوش یم  داجیا  ینامز  تاعالطا ، دنتسه . ماخ  ياه  هداد  تسا  رادقم  نالف  روشک  کی   GNP ای تسا و  رفن  نویلیم  ناریا 70 تیعمج  هک 

. دریگ یم  تروص  یملع  لیلحت  ای  هیرظن  کی  رتچ  ریز  اه  هداد  بیکرت  قیرط  زا  انعم  نیا  زا  یشخب  دشخبب . انعم  اه  هداد  نیا  هب  ناسنا  هک 
شناد و تیریدـم  تیمها  داعبا  زا  یکی  درک . دادـملق  دارفا  یگدامآ  ییاراک و  هبرجت ، تاعالطا ، زا  يا  هعومجم  ار  شناد  ناوت  یم  لاح 

اهزغم رارف  اـی  ترجاـهم  ناونع  تحت  يداـیز  ياـه  ثحب  روشک ، زا  ناـگبخن  جورخ  دروم  رد  تسا . يرکف  ياـه  هیامرـس  ظـفح  ییاـناد 
نامزاس زا  هک  یـصخش  دـتفا . یم  یقافتا  هچ  دوش  یم  جراخ  نامزاس  زا  یـصخش  یتقو  هک  میراد  هجوت  نآ  هب  رتمک  اما  دوش ، یم  حرطم 

هب دـیآ و  یم  دوجو  هب  روشناد  دارفا  نهذ  رد  شناد  رگید  نایب  هب  دـنک . یم  جراخ  نامزاس  نآ  زا  ار  شناد  تقیقح  رد  دوش ، یم  جراـخ 
راـیتخا رد  هدرک و  جارختـسا  تسا  دارفا  نهذ  رد  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نـیا  ییاـناد  شناد و  تیریدـم  فیاـظو  زا  یکی  دور و  یم  راـک 

ياهدـنیارف يراـک ، ياـه  هیور  رد  هکلب  شناد ، ریاـخذ  كرادـم و  رد  اـهنت  هن  اـه ، ناـمزاس  رد  شناد  هتبلا  دـهد . رارق  ناـمزاس  هعومجم 
شخب اـما  داد ، رارق  دارفا  راـیتخا  رد  بوـتکم  تروـص  هب  ناوـت  یم  ار  شناد  زا  یـشخب  دوـش . یم  مسجم  اـهراجنه  لاـمعا و  یناـمزاس ،
نوچمه ناوت  یم  ار  شناد  دـنک . یم  ادـیپ  دومن  اـه  یگتـسیاش  براـجت و  اهدـنیارف ، يراـک ، ياـه  هیور  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید 

یمامت رد  دناوت  یم  راکشآریغ  شناد  دوش . یم  رهاظ  راکشآ »  » ای يدوهش  و  راکشآریغ »  » ای يزاجم  لکـش  ود  رد  هک  درک  روصت  یلایس 
هرخالاب ناگدننک و  عیزوتو  دوش  یم  عورـش  ناگدـننک  نیمأت  زا  هک  يا  هریجنز  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  نامزاس  شزرا  قلخ  هریجنز  هرتسگ 

هک يرگید  عوضوم  دهد . رارق  نامزاس  رایتخا  رد  دنکاصحا و  ار  راکشآریغ  شناد  نیا  دراد  هفیظو  تیریدم  دریگ . یمرب  رد  ار  نایرتشم 
یم مامت  ییاج  ردو  دوش  یم  عورش  ییاج  زا  همانرب  تسا . همانرب  اب  دنیارف  توافت  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  شناد  تیریدم  یسررب  رد 

، فشک ددـصرد  هتـسویپ  هک  تسا  يدـنیارف  هکلب  تسین ، همانرب  کـی  شناد  تیریدـم  هاگدـید ، نیا  رد  دراد . رارمتـسا  دـنیارف  اـما  دوش 
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هژیو هاگیاج  زا  شناد  داجیا  هعـسوت و  دنیارف ، نیا  رد  تسا . شناد  يریگراک  هب  یبایزرا و  ياردـهگن و  میهـست ، داجیا ، هعـسوت ، بسک ،
نیا رد  ناوت  یم  ار  هعـسوت  دـنیارف  یلو  تخومآ  نارگید  زا  ناوـت  یم  ار  تراـهم  يرواـنف و  شناد ، رگید  یناـیب  هب  تسا . رادروـخرب  يا 
لاح رد  زین  نیچ  دهد . هعـسوت  ار  شناد  دش  قفوم  یتدم  زا  سپ  یلو  تخادرپ ، نارگید  تادیلوت  دیلقت  هب  ادتبا  رد  نپاژ  دـید . بوچراچ 

2020 لاس رد  تسا  شالت  رد  يزیر  همانرب  اب  دنک و  یم  تکرح  شناد  دیلوت  تمس  هب  اما  تسا ، نارگید  تادیلوت  دیلقت  لاح  رد  رضاح ،
. دشاب هتشاد  روضح  یناهج  تباقر  هنحـص  رد  دوس  دصرد  اب 0/1  تسا  رـضاح  هک  تسا  هدرک  مالعا  نیچ  دسرب . شناد  دـیلوت  هلحرم  هب 
یناسنا و عبانم  ، يژولونکت نیب  بسانم  دـنویپ  داجیا  قیرط  زا  ات  دزاس  یم  رداق  ار  اـم  هک  تسا  نآ  شناد  تیریدـم  داـعبا  زا  یکی  عقاو  رد 

تیریدم یعون  هک  تسا  نیا  شناد  تیریدم  ياه  یگژیو  زا  یکی  مینامب . یقاب  تباقررپ  هنحص  نیا  رد  میناوتب  بسانم ، ینامزاس  راتخاس 
ماجنا ار  راک  هیقب  تشاد  راـظتنا  ناـنکراک  رگید  زا  داد و  تیمها  روشناد  يدادـعت  هب  تیلاـعف  کـی  ماـجنا  رد  ناوت  یمن  تسا . هچراـپکی 

کیژتارتسا ياه  فده  هیاپ  رب  شناد  تیریدم  دریگ . یم  رب  رد  ار  نامزاس  لک  تسا و  هچراپکی  حرط  کی  شناد  تیریدم  هکلب  دـنهد ،
نامزاس لاثم  ناونع  هب  دریگ . یم  کمک  تاعالطا  ياه  يروانف  زا  دنک و  یم  تکرح  راک  بسک و  ياهدـنیارف  روحم  رب  تسا ، هدـش  انب 

مینک يراذگ  هیامرـس  ناگبخن  يور  رب  اهنت  هک  دشاب  رارق  رگا  دنک . يرادا  متـسیس  دراو  ار  ناگبخن  دراد  رظن  رد  يزیر  همانرب  تیریدم و 
ات میهد  ناماس  يا  هنوگ  هب  ار  يرادا  ماظن  رگا  دـنوش و  يرادا  ماظن  دراو  وگلا  ناونع  هب  دارفا  نیا  رگا  اما  میروآ ، یمن  تسد  هب  يا  هجیتن 

حرطم یفلتخم  ياه  لدـم  شناد ، تیریدـم  رد  دوب . دـهاوخ  نکمم  هجیتن  لوصح  هچراپکی  تیریدـم  نیا  اب  هاگنآ  دـشاب  راگزاس  اهنآ  اب 
همه هک  مینک  حرطم  يا  هنوـگ  هب  میراد  راـیتخا  رد  ار  هچنآ  هک  ینعم  نیا  هب  تـسا ، يراذـگزمر  رب  ینتبم  لدـم  لوا ، لدـم  تـسا . هدـش 

لدابت شناد و  زا  ددجم  هدافتـسا  مینک . یم  هدافتـسا  لدم  نیا  زا  مینک  یم  يزاس  دنتـسم  ار  اهدنیارف  یتقو  دـننک . هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتب 
نیب شناد  لداـبت  ینعی  تسا ، يدرف  براـجت  رب  ینتبم  مود  لدـم  دراد . رارق  وگلا  نیا  رد  تاـطابترا  يژولونکت  هیاـپ  رب  شناد  تادنتـسم 

، ور رد  ور  طابترا  قیرط  زا  يدرف  ياه  یگتـسیاش  هبرجت و  وگلا  نیا  رد  دـنزاس . یم  هتـسجرب  ار  یناسنا  عبانم  تیریدـم  ثحب  هک  يدارفا 
تاطابترا و قیرط  زا  شناد  دـیلوت  لدابت و  ینعی  تسا . ندرک  یعامتجا  رب  ینتبم  يوگلا  بسانم ، لدـم  دـسر  یم  رظن  هب  دوش . یم  هلدابم 

یم ار  هچنآ  هک  تروص  نیا  هب  يدرف ، هبرجت  رب  ینتبم  يوگلا  يراذـگ و  دـک  يوگلا  زا  یبیکرت  رتهب  ترابع  هب  اـی  ددـجم ، یهدـنامزاس 
. میهد رارق  ناگمه  رایتخا  رد  فلتخم  ياهـشور  هب  درک  يراذـگدک  ناوت  یمن  ار  هچنآ  مینک و  حرطم  درک  يراذـگ  دـک  یتحار  هب  ناوت 

هبنج رب  روحم  ناسنا  درکیور  تسا . شناد  تیریدم  هزوح  رد  يروحم  يژولونکت  يروحم و  ناسنا  رب  ینتبم  درکیور  رگید ، يدنب  میسقت 
یـشناد نانکراک  رب  درکیور  نیا  رد  تسا . شناد  يرادهگن  میهـست و  بسک ، شور  شناد ، تیریدم  نآ  رد  دراد و  دیکأت  یگنهرف  ياه 
يراذگ هیامرـس  اهنآ  يور  رب  دنناد و  یم  اه  ناسنا  ار  نامزاس  یلـصا  هیامرـس  دوش و  یم  دیکأت  تاعالطا  ای  شناد  یعازتنا  تیریدم  رب  و 

، درکیور نیا  ساسارب  تسا . تاطابترا  تاعالطا و  يروانف  رب  ینتبم  مود  درکیور  دزادرپ . یم  شناد  دیلوت  هب  دارفا  زا  هدافتـسا  اب  هدرک و 
عباـنم نیب  یلخاد  تاـطابترا  تاـعالطا و  تیریدـم  رب  تـسا و  تاـعالطا  تیریدـم  ياـه  متـسیس  هتفاـی  هعـسوت  موـهفم  شناد ، تیریدـم 

؟ مینک نییبت  ار  لدم  نیا  میناوت  یم  هنوگچ  میراد و  زاین  ییاهزیچ  هچ  هب  دـنیارف  نیا  رد  مینادـب  میهاوخ  یم  لاح  دراد . دـیکأت  یتاعالطا 
دیلوت شناد  تحـص  زا  سپـس  هدـش و  لیدـبت  شناد  هب  ماخ  تاـعالطا  تسخن  هخرچ  نیا  رد  تسا . حرطم  شناد  هخرچ  ثحب  اـجنیا  رد 

ار نآ  دربراک  ًاتیاهن  شناد و  میهـست  شناد ، بیکرت  شناد ، قلخ  شناد ، نیمأت  بسک و  دعب  لحارم  رد  دوش و  یم  لصاح  نانیمطا  هدـش 
. دـنک ییاسانـش  ار  نامزاس  ینوریب  ینورد و  طیحم  دـنک و  ییاسانـش  ار  دوخ  شناد  يدوجوم  دـیاب  ناـمزاس  کـی  ادـتبا  تشاد . میهاوخ 
. دنوش یم  لکشم  راچد  اه  يراذگ  فده  اه و  يریگ  میمصت  رد  دوخ ، شناد  يدوجوم  اب  ییانـشآ  مدع  لیلد  هب  اه  نامزاس  زا  يرایـسب 

دیکأت هرابود  اجنیا  دروآ . تسد  هب  یجراـخ  یلخاد و  طـیحم  زا  ناوت  یم  ار  شناد  دـسر . یم  شناد  بسک  هب  تبون  هلحرم ، نیا  زا  دـعب 
هعـسوت دعب ، هلحرم  درک . وجو  تسج  هریغ  ناگدـننک و  هضرع  ابقر ، ناراکمه ، ناعجارم ، نایرتشم ، رد  دـیاب  ار  شناد  عبانم  هک  منک  یم 

، رتهب تالوصحم  هعـسوت  میهد . شیازفا  ار  نانکراک  شناد  اه و  ییاناوت  دیاب  روظنم  نیا  يارب  تسا و  دوجوم  ياه  هیاپ  هب  هجوت  اب  شناد 
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یلجت رتهب ، یترابع  هب  ای  تسا و  نامزاس  رد  شناد  هعـسوت  موهفم  هب  یگمه  رت  بسانم  ياه  دنیارف  رت و  دیدج  ياه  هدیا  رتهب ، تامدـخ 
میـسقت هوحن  دراد  تیمها  ییاناد  تیریدم  رد  هچنآ  تسا . شناد  میـسقت  دعب  هلحرم  تسا . هدـهاشم  لباق  اه  هزوح  نیا  رد  شناد  هعـسوت 

حطـس هب  ًاتیاهن  یهورگ و  حطـس  هب  يدرف  حطـس  زا  شناد  لاقتنا  یگنوگچ  زاـین و  دروم  بساـنم و  لـحم  هب  نآ  لاـقتنا  دوجوم و  شناد 
رد رگید و  دارفا  رد  دنراد  دارفا  نیا  هک  ار  یـشناد  نآ  میناوتب  میهد و  شزومآ  ار  يا  هبخن  دارفا  يراذـگ ، هیامرـس  اب  رگا  تسا . ینامزاس 

تـسا يدـعب  ماگ  شناد ، ندرک  ماگنه  هب  هریخذ و  میا . هدرک  تیریدـم  ار  شناد  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  هاگنآ  میهد  هعـسوت  روشک  لک 
یباـیزرا شناد ، هخرچ  رد  يدـعب  هلحرم  دزاـس . یم  مهارف  ار  نتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  ناـکما  دوش و  یم  شناد  نتفر  نیب  زا  عناـم  هک 

نیا هب  فده  حالـصا  ای  نییعت  يارب  دروخزاب »  » ناونع هب  نآ  جـیاتن  زا  هدافتـسا  هدـش و  نییعت  ياه  فدـه  هب  ندیـسر  هوحن  تسا . شناد 
زا تسا ؟ زاین  دروم  اهنامزاس  رد  یـشناد  عون  هچ  هک  تسا  نیا  شناد  تیریدم  هزوح  رد  حرطم  تالاؤس  زا  یکی  دوش . یم  طوبرم  هلحرم 

یخرب دـبلط . یم  ار  دوخ  صاخ  یناسنا  يورین  راتخاس و  گنهرف ، ییاناد  تیریدـم  تسا . يراتخاس  شناد  زاین ، دروم  ياـه  شناد  هلمج 
ياهنامزاس لماک ، نادرگ  دوخ  ياه  هورگ  تخت ، راتخاس  زا : دـنترابع  دـنراد  ییاناد  تیریدـم  اب  يرتشیب  بساـنت  هک  اـهراتخاس  عاونا  زا 

نآ هاتوک  رمع  یبابح ، نامزاس  هیمـست  هجو  یبیمآ . ياهنامزاس  هرخالاب  یلولـس و  ناـمزاس  يردبـش ، ناـمزاس  ینارود ، ناـمزاس  یباـبح ،
اب ات  تسا  رظن  دروم  اهراتخاس  عیرـس  رییغت  یبیمآ  ياه  ناـمزاس  رد  اـی  دـبای و  یم  ناـیاپ  نآ  رمع  عاـضوا ، رییغت  اـب  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا 

رارقتـسا يارب  مزال  ياه  شناد  رگید  زا  دنیارف  شناد  دننک . گنهامه  ار  دوخ  دریگ  یم  تروص  ییاناد  شناد و  رد  هک  یعیرـس  تارییغت 
رد عماج  تیفیک  تیریدم  ددجم و  یسدنهم  تسا . يراک  ياهدنیارف  يزاس  هنیهب  لیلحت و  ددص  رد  دنیارف  شناد  تسا . ییاناد  تیریدم 
نآ رد  هک  تسا  ییاـناد  تیریدـم  رارقتـسا  يارب  زاـین  دروم  ياـه  شناد  زا  یکی  زین  یلنـسرپ  شناد  دریگ . یم  رارق  دـنیارف  شناد  هزوـح 

ياهـشزومآ ناـنکراک ، هب  موسرم  ياـه  شزومآ  رب  هوـالع  دریگ . یم  رارق  هجوت  دروـم  یلخاد  ناـنکراک  ياـه  تیلباـق  اـه و  یگتـسیاش 
شرازگ اه ، تراهم  نآ  رد  هک  تسا  اه  شزومآ  نیا  زا  یکی  يا  هژورپ  شناد  تسا . يرورض  ییاناد  تیریدم  رارقتـسا  يارب  زین  يرگید 

زایندروم رازبا  هلأسم و  لح  ياه  لدم  دریگ . یم  رارق  هعلاطم  دروم  راک  ماجنا  اب  هطبار  رد  هدش  بسک  ای  هدش  هریخذ  ياه  صـصخت  اه و 
شناد دریگ . یم  رارق  هجوت  دروم  تمـسق  نیا  رد  زین  تاـیبرجت  يزاـس  دنتـسم  دوش . یم  طوـبرم  هزوـح  نیا  هب  اـه  هژورپ  تیریدـم  يارب 
ییادج ءزج  راکـشآ ، شناد  هب  نآ  لیدـبت  ینمـض و  شناد  تخانـش  دنـشاب . هتـشاد  دـیاب  ناریدـم  هک  تسا  ییاه  شناد  روحم  تیادـه ،

: درک رکذ  حرـش  نیا  هب  ناوت  یم  ار  ییاناد  تیریدـم  زا  مورحم  ياه  نامزاس  عناوم  اه و  یگژیو  تسا . ییاناد  تیریدـم  یلـصا  ریذـپان و 
یشناد ياهورین  بذج  يراوشد  یجراخ ، شناد  نتفرگ  هدیدان  شناد ، زا  هدافتـسا  يدنب و  تیولوا  مدع  راکتبا ، عادبا و  ياه  هناشن  مدع 

ناسانـشراک و ندـش  ادـج  تاعالطا ، ندومن  یـسایس  ای  ندرک  یفخم  یتاعالطا ، ياه  متـسیس  زا  هدافتـسا  بذـج و  رد  فعـض  دـیدج ،
ریغ تروص  هب  مه  نآ  دوجوم  ياـه  شناد  زا  دودـحم  هدافتـسا  یـساسا و  مهم و  لـئاسم  ندرک  شومارف  ناـمزاس ، زا  رگـشناد  ياـهورین 
اهنآ زا  یخرب  هب  ریز  رد  هک  دش  دـهاوخ  یناسنا  عبانم  هزوح  رد  یتالکـشم  زورب  ثعاب  ییاناد  تیریدـم  درکیور  هب  هجوت  مدـع  زکرمتم .

براـجت دـنریگب . راـک  هب  ار  دوخ  شناد  هک  میهد  یمن  هزاـجا  اـما  میهد ، یم  شزومآ  یفاـک  دـح  هب  ار  دوخ  ناراـکمه  دوش . یم  هراـشا 
، روشک ای  نامزاس  لئاسم  لح  يارب  هک  يدوجواب  مینک . یمن  لقتنم  نارگید  هب  ار  تایبرجت  نیا  اما  میریگ ، یم  ارف  اه  هژورپ  رد  ار  يدایز 

یشخب هب  عقاو  رد  مینک . ییاسانش  ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  هک  دناد  یم  یـسک  رتمک  اما  دراد ، دوجو  هربخ  صـصختم و  دارفا  زا  يا  هعومجم 
دعب لاس  دـنچ  اما  مینک ، یم  مادختـسا  ار  شوهاب  دارفا  مینک . یمن  هجوت  ینمـض  شناد  ینعی  دریگ ، یم  رارق  بآ  ریز  رد  هک  خـی  هوک  زا 

یم هگن  دوـخ  يارب  ار  ساـسح  ياـه  شناد  اـما  مینک ، یم  قـیوشت  شناد  میـسقت  هب  ار  همه  میهد . یم  تسد  زا  نارگید  عـفن  هـب  ار  اـهنآ 
ای هدرک و  شومارف  ار  یـشزومآ  ياهفدـه  اما  مینک ، یم  مهارف  نارگید  دوخ و  يریگدای  شزومآ و  يارب  ار  مزال  ياه  یگنهاـمه  میراد .
هب دـیاب  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ییاناد  تیریدـم  یلـصا  داعبا  يروانف ، نامزاس و  ناسنا ، هک  تسا  نیا  نم  ثحب  هصالخ  میـسانش . یمن 

هبنجو يژولونکت  دعب  رد  تاطابترا  تاعالطا و  يروانف  نامزاس ، دعب  رد  اهدنیارف  اهراتخاس و  دنریگ . رارق  هجوت  دروم  هچراپکی  تروص 
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تمـس هب  ار  ام  دناوت  یم  هعومجم  نیا  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  یناسنا  هیامرـس  دعب  رد  یـصصخت  يراتفر و  یگنهرف ، یحور ، ياه 
. دنک تیاده  شناد  تیریدم  تسرد  رارقتسا 

شناد تیریدم  غولب  ياهوگلا  هسیاقم 

يدمحا یلع  اضر  یلع  رتکد 
هب نامز و  رذگ  رد  شناد  تیریدم  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  اب  يزورما و  ياهنامزاس  رد  شناد  تیریدم  هژیو  هاگیاج  هب  هجوت  اب  هدیکچ :

دنچ  ره  دنا . هتخادرپ  ( 1) شناد تیریدم  غولب  ياهوگلا  هئارا  هب  يرایسب  ناققحم  اهنامزاس و  دوش ؛ یم  لماک  یجیردت  لکش 
یـسررب نیا  اما  تسا ؛ هدش  ماجنا  اهنآ  دروم  رد  ییاه  یـسررب  هدـش و  دراو  یتاداریا  اهوگلا  نیا  زا  يرایـسب  رب  فلتخم  ياه  هبنج  زا  هک 
يدراوم رد  یتح  هتـشاد و  رظن  رد  ار  يدودحم  ياهروتکاف  هدش ، ماجنا  اهوگلا  زا  يدودـحم  هنماد  رد  هدوب و  يدروم  هدـمع  روط  هب  اه ؛

، غولب ياهوگلا  هعـسوت  روظنم  هب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنا . هدرک  هدنـسب  وگلا  يرهاظ  ياه  هصخـشم  كارتشا و  طاقن  نایب  هب  اـهنت  زین 
نیا شـشوپ  روظنم  هب  ور و  نیا  زا  . دوش كرد  اهوگلا  نیا  هعـسوت  تامازلا  دریگ و  تروص  اهوگلا  يور  یعماـج  یـسررب  اـت  تسا  مزـال 

یگژیو ساسا  رب  اهوگلا  يدـنب  هقبط  هئارا  نمـض  هتفرگ ، رارق  یفیک  قیمع و  هعلاطم  دروم  فلتخم  ياـهوگلا  هب  طوبرم  تاـعالطا  ـالخ ،
رد دراوم  نیا  يدیلک ؛ یحاون  رد  تیعماج  فلتخم و  ناعفن  يذ  رب  زکرمت  غولب ، یلاوت  راتخاس /  يریذـپ ، فاطعنا  نازیم  نوچمه : ییاه ،

ناونع هب  یتیلباق  يدربراک / هتـسد  رد  هراشا  دروم  دراوم  هتفرگ و  رارق  یتیلباق  يدربراـک / يراـتخاس و  یمومع ، یگژیو  هتـسد  هس  بلاـغ 
هئارا یتامازلا  تاداهنـشیپ و  هدش ، ماجنا  ياه  هسیاقم  جـیاتن و  لیلحت  اب  تیاهن  رد  دـنا . هدـش  یفرعم  شناد  غولب  ياهوگلا  نالک  تامازلا 
ِندوب سوملمان  لیلد  هب  شناد  زا  هزورماهمدقم  . دشاب اشگهار  شناد  تیریدم  غولب  ياهوگلا  هعسوت  ياتـسار  رد  دناوت  یم  هک  تسا  هدش 

رد و  [ 1] هدش دای  اهنامزاس  دشر  يارب  یـشزرااب  عبنم  ناونع  هب  [ 4،1] دشابن دـیلقت  يرادربیپک و  لباق  یگداس  هب  ات  دوش  یم  ببـس  هکنآ 
تیریدم هک  تسا  هدـمآ  لاس 2003  رد   KPMG تاقیقحت جـیاتن  رد  [. 2] دوش یم  یفرعم  رادـیاپ  یتباقر  تیزم  اـهنت  ناونع  هب  يدراوم 

هب و  [ 7] دراد دربراک  هعـسوت و ؛ ...  قیقحت و  رد  يژتارتسا ، رد  تامدخ ، لیوحت  رد  يدرکلمع ؛ یحاون  اهراکوبسک و  یمامت  رد  شناد 
تیریدـم يزاس  هدایپ  هک  اجنآ  زا  [. 3] دـنراد ارجا  تسد  رد  ار  شناد  تیریدـم  ياه  هژورپ  اهنامزاس ، زا  يدـشر  هبور  دادـعت  تلع  نیمه 
لمتحمریغ نیاربانب  تسا ، گنهرف  اهتخاسریز و  دـنیارف ، رد  يرادانعم  ناوارف و  تارییغت  دـنمزاین  بولطم ، لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  شناد 

رب هن  دریگ و  یم  لکش  ماگ  هب  ماگ  یلماکت و  لحارم  هیاپ  رب  رمتسم  دوبهب  ور  نیا  زا  و  [ 11  ] دوش لصاح  یناهگان  زیخ  کی  رد  هک  تسا 
شناد تیریدـم  غولب  هب  دریگ ، یم  لکـش  نامز  لـالخ  رد  هک  شناد  تیریدـم  یلماـکت  لـحارم  نیا  زا  [12 ؛] یبالقنا ياهیروآون  ساسا 

هب هک  یـشخب ، ِنیب  درکراک  کی  هب  دومج ، تلاح  کـی  زا  هدیـسر ، غولب  هب  شناد  تیریدـم  اـت  تسا  مزـال  یتراـبع ، هب  دوش و  یم  ریبعت 
قابطنا و هک  دنا  هدش  حرطم  شناد  تیریدم  غولب  يارب  یناوارف  ياهوگلا  . دوش لیدبت  [ 9] تسا هدش  رقتسم  نامزاس  رد  یمکحتسم  لکش 

یبرجت لکـش  هب  و  [ 9،11،13] دنتـسه تیمومع  دقاف  اهنآ  زا  يرایـسب  هوالع  هب  [ 11  ] دـنکیم لکـشم  راچد  ناققحم  يارب  ار  نآ  باختنا 
رد هدش  فیرعت  ياههویـش  اهفده و  لیبق : زا  یقطنم ؛ تقباطم  نادقف  هجوت و  لباق  یمگردرـس  شاشتغا و  ياراد  و  [ 9  ] دنا هدشن  نومزآ 

هئارا دوجو  اـب  اـهنآ  زا  يرایـسب  نینچمه  [. 7] دـنرگن لک  رایـسب  زین  اـهوگلا  نیا  زا  يرایـسب  [. 13  ] دـناغولب سایقم  ساـسا  رب  حطـس ، ره 
یتیریدـم یگنهرف و  ثحابم  رتمک  هدوب ، یکیژولونکت  ثحابم  نارگن  رتشیب  دـنهد و  یم  هئارا  یمک  یلمع  ياههار  ناوارف ، ياهداهنـشیپ 

متـسیس تاعالطا /  يروانف  رب  شناد  تیریدم  اب  طبترم  تالاقم  يدصرد  دودح 70  زکرمت  رد  ار  هلئـسم  نیا  هک  [ 17] دنراد رظن  دروم  ار 
هدـش دراو  ییاهداریا  شناد  تیریدـم  غولب  ياهوگلا  زا  يرایـسب  رب  دراوم ، نیا  ساسا  رب  [. 19] درک هدـهاشم  ناوت  یم  زین  تاعالطا  ياه 

نیدـنچ ندـش  هدروآرب  لآ ، هدـیا  غولب  وگلا  کی  تخاس  رد  هک  دـش  روآدای  یتسیاب  هتبلا  تسا . هدرک  يرورـض  ار  اهنآ  كرد  موزل  هک 
ندوـب و كرد  لـباق  دارفا ؛ هژیو  هـب  فـلتخم و  رظاـنم  رب  زکرمت  تواـفتم ؛ ياهفدـه  يارب  يریذـپ  تسبراـک  نوـچمه : هتــساوخ ، زاـین و 
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راک مه  اب  دراوم  نیا  همه  زا  وگلا  کی  يرادروخرب  دـنچ  ره  هک  [ 11] هدش حرطم  تسد  نیا  زا  يدراوم  یتیریدـم و  میهافم  اب  یناوخمه 
يزاس مهارف  هب  اهنت  هدشن ، كرد  يرایسب  طسوت  شناد  تیریدم  یلصا  فده  مه  زونه  هنافـساتم ، هک  تسا  نآ  لکـشم  اما  تسا  یتخس 

یـساسا ياهفدـه  هب  هجوـت  غوـلب ، يوـگلا  هئارا  رد  ور  نیا  زا  [. 17] دوش یم  هدنـسب  شناد  تیریدـم  يارب  یـساسا  ياهیگژیو  زا  یـشخب 
جارختـسا رد  تقد  روظنم  هب  شناد و  تیریدـم  غوـلب  فـلتخم  ياـهوگلا  یـسررب  زا  سپ  هلاـقم ، نیا  رد  . تسا يرورـض  شناد  تیریدـم 

یسرتسد ناکما  فلتخم ، ياههلاقم  رد  لباقتم  یبای  عبنم  اب  ای  هتشاد ، يرتشیب  شرتسگ  جاور و  ای  هک  دنا  هدش  باختنا  ییاهوگلا  میهافم ؛
تیعماج روظنم  هب  نینچمه  دـنا . هداد  هئارا  یـسرتسد  رد  رازبا  ای  هدوب و  رـسیم  اهیدـنب  هتـسد  ماجنا  يارب  اهنآ  زا  یلوبق  لباق  تاـعالطا  هب 

هتفرگ رارق  هدافتـسا  دروم  زین  دـنا  هداد  هئارا  ار  یغولب  يوگلا  رگید ، ياـهعوضوم  هب  نتخادرپ  لـالخ  رد  هک  ییاـههلاقم  زا  یخرب  رتشیب ،
لباق نالک  هدـمع و  ياهعوضوم   ( 2  ) شخب رد  هدش و  حیرشت  رـصتخم  لکـش  هب  اهوگلا  نیا  ( 1  ) شخب رد  هلاـقم و  نیا  همادا  رد  تسا .

دوجوم ياهوگلا  فعـض  طاقن  ندرک  صخـشم  نمـض  هک  تسا  هدش  هئارا  اهنآ  يارب  یفلتخم  ياهیدنب  هتـسد  غولب و  ياهوگلا  رد  هجوت 
هعـسوت يارب  ییاهداهنـشیپ  هدش ، ماجنا  ياه  یـسررب  يدنب  عمج  نمـض  تیاهن  رد  دشاب و  يدعب  ياهوگلا  هعـسوت  ياشگهار  دـناوت  یم 

یخرب لیلد  هب  هک  تفگ  دیاب  شناد ، تیریدم  غولب  ياهوگلا  نایب  زا  شیپشناد  تیریدـم  غولب  ياهوگلا  عاونا  . 1. تسا هدش  هئارا  اهوگلا 
و [ 13] يریگ هزادـنا  ياـه  هجنـس  یخرب  رد  رظاـنت  غوـلب و  ثحب  دـننام : شناد ، تیریدـم  رازفا و  مرن  یـسدنهم  هباـشم  ياـه  يژولودـتم 
رب [، ...] 11،12،13 شناد تیریدـم  غولب  ياهوگلا  زا  یهجوت  لباق  دادـعت  [ 15] رازفا مرن  هعـسوت  ياهدنیارف  رد  شناد  تیریدـم  یهارمه 
زا اما  [. 29  ] تسا هتفرگ  لکش  ( CMMI ( ) 3  ) نآ هتفای  هعسوت  يوگلا  و  ( CMM (2 ینعی رازفامرن  یسدنهم  نمجنا  غولب  يوگلا  ساسا 
رد اهنآ  فالتخا  یتسیاب  تسا ، دوهـشمان  ینمـض و  شناد ، زا  يا  هدمع  شخب  دراد و  يرتمک  یگتفای  تخاس  شناد ، تیریدـم  هک  اجنآ 
اب و   CMM ياـنبم رب  وگلا  نیا  (4  ) شناد تیریدـم  غولب  یباـیزرا  يوـگلا   . 1-1. دـشاب رظن  دروم  شناد  تیریدـم  غولب  ياـهوگلا  هئارا 

ماجنا یقیقحت  رد  زین  وگلا  نیا  يزاـسربتعم  و  [ 13  ] هتفرگ لکش  لتنیا  تکرش  زا  ( EPIK(5 گرزب هورگ  انوزیرآ و  هاگـشناد  يراکمه 
اب هدـش و  یبایزرا  یکاردا  ییانبریز و  هتـسد  ود  رد  ینامزاس  ياهفدـه  وگلا  نیا  رد  غولب  هناگ  جـنپ  حوطـس  نییعت  يارب  [. 16] تسا هدش 

(6  ) غولب يدـیلک  یحاوـن  هب  لکـش 1 ؛)  ) راتخاس قباـطم  غولب  یمومع  حوطـس  سپـس  دوش ، یم  نییعت  غولب  یمومع  حطـس  اـهنآ  کـمک 
یم تشاـگن  تسا ، یناـمزاس  دـحاو  رد  صخـشم  ياهمادـقا  يدادـعت  ياراد  تسا و  ناـمزاس  هژیو  یـشناد  یحاوـن  رگناـیب  هک  ( KMA)

یمومع غولب  حطس  زا  یتخاسریز ) ) یعقاو یکاردا و  هتسد  ود  رد  صخـشم ، ياهفده  غولب ، يدیلک  یحاون  زا  کی  ره  يارب  عقاو  رد  . دوش
هکنآ اب  . دـش دـهاوخ  نیعم  نامزاس  رد  شناد  تیریدـم  غولب  حطـس  غولب ، یمومع  حوطـس  هب  اهنآ  تشاـگن  اـب  هتفرگرارق ، یـسررب  دروم 
هدـش حرطم  اهنامزاس  رثکا  رد  یمومع  تبـسن  هب  یحاون  ناونع  هب  هیحان  راهچوگلا  نیا  رد  تسا ، نامزاس  هب  هتـسباو  غولب  يدـیلک  یحاون 
هشقن  . 2-1. تسا یشناد ) تادنتسم  رد  هدش  هریخذ  شناد   ) هتفای تخاس  شناد  هداد و  اهیگربخ ، هدش ، هتخومآ  ياهـسرد  لماش : هک  دنا 
حرطم دعب  ود  رد   2  ) لکـش دننامه  ار  غولب  موهفم  تسا ، هدش  دای  نآ  زا  ( STEPS  ) ناونع اب  هک  وگلا  نیا  (7) شناد تیریدم  غولب  هار 

ياـهیگژیو هب  طوبرم  هک  يدومع  روحم  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ روصتم  ار  یعطق  یتاصخـشم  غولب ، زا  حطـس  ره  يارب  و  [ 10] دنک یم 
دننام يدراوم  نییاپ و  حوطـس  رد  نآ  يایازم  زا  یهاگآ  شناد و  تیریدم  موهفم  ِكرد  نوچمه  یمیهافم  تسا  شناد  تیریدم  يدیلک 

رظن رد  ار  الاب  ات  نییاپ  درکلمع  زا  اهیگژیو ، نیا  داعبا  یقفا  روحم  رد  دنک و  یم  حرطم  الاب  حوطـس  رد  ار  شناد  يریگ  هزادنا  شزیگنا و 
ِياهیگژیو زا  یبیکرت  دُعب  ره  رد  عقاو  رد  دشاب . صخشم ، ات  مهبم  زا  اهفده  ای  یفاک و  ات  كدنا  رایسب  حطس  زا  دناوتیم  عبانم  ًالثم  دراد .

زا هک  [ 17] وگلا نیا  (8  ) کیژتارتسا شناد  تیریدم  غولب  يوگلا  . 3-1. تسا غولب  زا  هژیو  ِحطـس  کی  رد  نامزاس  روضح  رگنایب  دوجوم 
هتفرگ لکـش  يژتارتسا  يانبم  رب  میا ، هدیمان   S-KMM راصتخا هب  ام  هدـش و  دای  شناد  تیریدـم  غولب  وگلا  ندرک  هلومرف  ناونع  اـب  نآ 

يراتخاس نآ  ياهماگ  یلاوت  هک  هدـش  هئارا  یلک  رایـسب  وگلا  ییاهتنا ؛ ياـهماگ  رد  هژیو  هب  شقن ICT ؛ رب  دـیکات  اـب  وگلا  نیا  رد  تسا .
یم رارکت  زین  ینامزاس  ياهزرم  زا  جراـخ  رد  يدـیلک  ياـهروتکاف  رمتـسم  ینیبزاـب  اـب  شناد  تیریدـم  غولب  وگلا ، نیا  رد  دراد . هتـسویپ 
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داعبا رد  هک  [ 12] تسا هدش  هئارا   CMM رب ینتبم  یغولب  يوگلا  سیـسوفنیا ؛ ردسیـسوفنیا  رد  شناد  تیریدم  غولب  يوگلا   . 4-1. دوش
لماـش ار  دروم  عمج 15  رد  هک  دراد  دوجو  يدـیلک  جـیاتن  یحاون  اـهتیلباق و  يرـس  کـی  غولب  زا  حطـس  ره  رد  يرواـنف و  دـنیارف و  درف ،

يریگراک هب  راشتنا ، كارتشا / شناد ، يزاس  زور  هب  بسک / ياـهماگ ؛ زا  یبیکرت  يوگلا  نیا  رد  شناد  تیریدـم  رمع  هخرچ  دـنوشیم .
نیا رد  تسا . ییاهن  ماگ  ناونع  هب  یکیزیف  داعبا  فذح  روظنم  هب  نامزاس و  ياهزرم  يارف  رد  شناد  كارتشا  يارب  يزاجم  میت  ددـجم و 
غولب زا  صخـشم  حطـس  کی  رد  روضح  يارب  نکمم  حطـس  نیرتالاب  رد  يدـیلک  جـیاتن  یحاون  ماـمت  ندـش  هدروآرب  هب  يزاـین  هک  وگلا 

ياهوگلا یخرب  بیکرت  زا  يرازبا  طـسوت  ار  شناد  تیریدـم  ِغولب  [، 11] وگلا نیا  (9  ) شناد تیریدـم  غولب  یمومع  يوگلا   . 5-1. تسین
هیحان ره  هناگ و  حوطـس 5  زا  کی  ره  يازا  هب  دوخ  هدـش  هئارا  رازبا  رد  یـسررب و  ,… ( KMCA, Knowledge Journey  ) غولب
حوطس يدیلک  ياهمادقا  مامت  نامزاس  دشاب و  تبثم  حطس  ره  ياهشسرپ  هب  خساپ  دیاب  هک  هدرک  حرطم  شسرپ  يدادعت  درکلمع  يدیلک 

اب قباـطم  ياـنبم CMM و  رب  [، 7] وگلا نیا  (10  ) شناد تیریدـم  غولب  مره  يوـگلا   . 6-1. دـهد ماـجنا  دراد ، رارق  نآ  رد  هک  ار  یغوـلب 
راـهچ رد  شناد ( تیریدـم  ياهدـنیآرف  غولب ، حوطـس  ياـهمان : اـب  هفلوـم ، هس  لـماش  هک  ار  یـشیامیپ  لودـج  کـی  لکـش 3 ، )  ) موهفم
غولب يوـگلا   . 7-1. دریگ یم  راک  هب  ناـمزاس  غولب  حطـس  نییعت  تیعـضو و  شیاـمن  يارب  تسا  [ 22] یتخاسریز ياـهتیلباق  و  شخبریز )

هک يا ، هعـسوت  يوگلا  زا -:  دنترابع  هک  دراد ، ربرد  ار  هفلوم  هس  هتفرگ ، لکـش   CMM يانبم رب  [ 9] وگلا نیاسنمیز  رد  شناد  تیریدم 
حطـس هب  ندیـسر  ببـس  دـنناوتیم  هنوگ  نیرتهب  هب  هدـش  صخـشم  يدـیلک  ياهعوضوم  یحاون و  هنوگچ  دوش  نییعت  ات  دـنکیم  کمک 

زا کی  مادک  دننک  نییعت  دـنناوتب  شناد  تیریدـم  ِغولب  ياهوگلا  نارواشم  هک  دـنکیم  کمک  هک  یلیلحت ، يوگلا  دـنوش -. غولب  يدـعب 
جیاتن ریسفت  يارب  ار  هطوبرم  ياهماگ  مامت  هک  یبایزرا ؛ دنیآرف  دنوش -. هداد  هعـسوت  هدنیآ  رد  یتسیاب  شناد  تیریدم  يدیلک  ياه  هبنج 

ياهزاس تیلباـق  رب  قبطنم  لکـش 4 و  قباطم  شناد  تیریدـم  هناگتـشه  يدـیلک  یحاون  نآ  یلیلحت  يوگلا  رد  هک  . دـنک یم  یهدراتخاس 
هلحرم رد  سپس  دنک و  یم  یسررب  ار  يدیلک  هیحان  شناد 64  تیریدم  درکیور  اب  نامزاس و  قمع  رد  تکرح  اب  هک  هدش  هئارا   EFQM

يراتـسویپ ياهرادومن  طسوت  يدیلک  هیحان  نیا 8  رد  غولب  حوطـس  هبحاصم ، هار  زا  اه  هداد  تاعالطا و  يروآ  عمج  کـمک  اـب  یباـیزرا 
روط هب  هک  درک  نییعت  تخانـش و  نآ  يور  زا  ار  دوبهب  دـنمزاین  ياهـشخب  ناوت  یم  تسا و  نامزاس  غولب  خرمین  رگناـیب  هک  دوشیم  هئارا 
غولب يریگ  هزادـنا  یبایزرا و  يارب  يرازبا  [ 23] وگلا نیا  (11  ) شناد لومرف  غولب  يوـگلا   . 8-1. دراد رارق  یحطـس  هچ  رد  نامزاس  یلک 

ینامزاس و ياهتخاسریز  يژولونکت ، هبنج  هس  بیکرت  زا  نآ  رد  دوش و  یم  هدیمان   KMF/ KM3 هک هداد  هئارا  ینامزاس  شناد  تیریدم 
دوجوم و یـشناد  هریخذ  کمک  اب  وگلا  نیا  رد  دـنک . یم  یـسررب  دارفا  ياـه  هورگ  نورد  رد  ار  غولب  حطـس  یناـسنا ؛ يورین  گـنهرف و 

هدایپ نامزاس و  یجراخ  یلخاد و  طیحم  یبایزرا  زا  لصاح  شناد  اب  یلباقتم  لماعت  هک  رظن  دروم  شخب  هس  زا  کی  ره  رد  نآ  ییاـسانش 
حوطـس یلاوت  نآ  رد  هک  وگلا  نیا  (Vission (12 شناد تیریدم  غولب  يوگلا  . 9-1. دوش یم  نییعت  غولب  حطـس  دراد ، يژتارتسا  يزاس 

ياه هماـنرب  هک  يژولونکت : غولب  رب  ینتبم  درکیور  تسا -: ریز  لکـش  هب  ماوت  درکیور  ود  لـماش  هدوبن ، حرطم  شرپ  لـباق  ریغ  لکـش  هب 
هلومرف غولب  يوگلا  هیاـپ  رب  هک  ارگ : ناـمزاس  غولب  يوـگلا  درکیور  دـنک -. یم  حرطم  ار  یکیژوـلونکت  هعـسوت  يارب  هناروآوـن  فـلتخم 

رد دارفا  ندـش  ریگرد  شناد ، تیریدـم  رد  دـعب  ماگ  يارب  بسانم  هنیمز  داـجیا  يدـعب و  ماـگ  هب  نتفر  يارب  هتفرگ ، لکـش  شناد  ندرک 
هعـسوت تیلباـق  دـحاو ، يوگلا  کـی  رد  دـعب  ود  نیا  بیکرت  اـب  هک  تسا  نآ  وگلا  نیا  فدـه  . دراد راـک  روتـسد  رد  ار  هعـسوت  قیقحت و 

دزاس مهارف  دـنروآ ، یم  باسح  هب  ار  دارفا  غولب  مه  يژولونکت و  هعـسوت  مه  هک  ییاهوگلا  يزاس  هدایپ  هعـسوت و  قیقحت و  ياـهویرانس 
KPMG هرواـشم هورگ  (KPMG (13 غوـلب يوــگلا   . 10-1 [. 14] تـسا هداد  هـئارا  زین  یلـصا  يویرانـس  راـهچ  روـظنم  نـیا  يارب  هـک 
اوتحم و دنیارف ، دارفا ، لماش : يدیلک ، هیحان  راهچ  تاقیقحت  نیا  هجیتن  رد  هک  [ 21،18] داد ماجنا  ياهلاس 1998 و 2000  رد  ار  یتاقیقحت 

تکرش ره  اهتیلاعف ، نیا  تیعـضو  یبایزرا  ساسا  رب  دش . صخـشم  ییارجا  تیلاعف  يدادعت  يدیلک  هیحان  ره  رد  دش و  یفرعم  يژولونکت 
تباث غولب  زا  حطس  ره  رد  روضح  طیارـش  دریگ و  یم  رارق  دوش ، یم  هدیمان   Knowledge journey هک یحطس  جنپ  وگلا  کی  رد 
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فلتخم يدیلک  یحاون  هب  طوبرم  تیلاعف  زا 3  رتمک  ای  زا 3 و  رادروخرب  اهنت  هک  ینامزاس  لاـثم ، ناونع  هب  تسا . فاـطعنا  ياراد  هدوبن ،
 . 11-1. تشاد دـهاوخن  یقرف  دـنریگب ، رارق  دراوـم  نـیا  زج  اـهروتکاف  مادـک  هـکنیا  دراد و  رارق  جرم ) جره و  رپ   ) لوا حطـس  رد  دـشاب ،

نایرج شناد ، كارتشا  يارب  هدش  درادناتسا  ياهتخاسریز  حطـس  تشه  لماش  [ 24] وگلا نیا  (K3M (14 شناد تیریدم  غولب  يوگلا 
، شناد كارتشا  رد  يروحم  دـنیارف  ینامزاس ، يروحم  شناد  ینامزاس ، يریگدای  يریگ ، هزادـنا  متـسیس  نییاپ ، هب  الاب  یتاعالطا  نئمطم 
تخاسریز و رب  رتشیب  وگلا  نیا  دراد . یگتـسب  دوخ  نییاپ  حطـس  هب  حطـس  ره  هک  تسا ؛ ینامزاس  ییافوکـشدوخ  دنیآرف و  رمتـسم  دوبهب 

حطـس رد  شناد  كارتشا  هدش  درادناتـسا  ياهتخاسریز  هب  نآ  هراشا  تسا و  زکرمتم  شناد  كارتشا  تیروحم  اب  شناد  تیریدم  دـنیآرف 
-1. تسا رادروخرب  شناد  تیریدم  هب  تبسن  يرتشیب  یهاگآ  زا  نآ  هیلوا  حطس  غولب ، ياهوگلا  رثکا  فالخ  رب  هک  تسا  نآ  رگنایب  لوا ،
دنمـشوه و راکتبا ، ممـصم ،  رگزاغآ ، ماـگ ؛ ياراد 5  تسا و  هدـش  دـیلقت   CMMI زا [ 20 وگلا [ نیا  (5ikm3 (15 غوـلب يوـگلا   . 12
رد شاشتغا  رثا  رد  دناوت  یم  غولب  تیعـضو  هک  هدـش  نایب  وگلا  نیا  رد  دراد . نآ  رد  ار  تیولوا  نیرتمهم  یناسنا  روتکاف  هک  تسا  روآون 

یشان رثا  دوجو  هب  اهنت  یلک ، میهافم  یخرب  هئارا  اب  وگلا  نیا  رد  دنک . رییغت  نآ  یناسنا  دُعب  هژیو  هب  يدیلک  يدرکراک  یحاون  زا  کی  ره 
ياهوگلا يدنب  هقبط   . 2. تسا هدـشن  هئارا  روظنم  نیا  يارب  يدربراـک  رازبا  تسا و  هتخادرپن  تارثا  نیا  نازیم  هب  هدـش ، هجوت  تارییغت  زا 

هتخادرپ اهنآ  حیرشت  هب  همادا  رد  هک  درک  يدنب  هقبط  ناوت  یم  یفلتخم  ياه  هبنج  زا  ار  شناد  تیریدم  غولب  ياهوگلاشناد  تیریدم  غولب 
ینتبم ياهوگلا  زا -: دنترابع  هک  [ 11  ] دناهدش میسقت  هتسد  ود  هب  هعسوت  يانبم  ثیح  زااهوگلا  نیا  هعـسوت : يانبم  ساسا  رب  تسا -. هدش 

رارق  CMM رب ینتبم  هتسد  رد  ییاهوگلا  .CMM رب ینتبم  ریغ  ياهوگلا  ،- CMM رازفا /  مرن  یسدنهم  نمجنا  ياهتیلباق  غولب  يوگلا  رب 
اهنآ یگمه  تسا و  فاطعنا  لباقریغ  صخـشم و  یطیارـش  ندش  هدروآرب  هب  هتـسباو  غولب ، زا  حطـس  ره  رد  اهنآ  روضح  دییات  هک  دـنراد 

هباشت رظانت و  هدوب ، هباشم  ًابلاغ  زین  حوطـس  ياهماگ  مان و  نیا ، رب  هوالع  دنا . هدرک  حرطم  ماگ  هب  ماگ  یلکـش  هب  ار  غولب  ریـسم  رد  یلاوت 
همه نیزاغآ :) حطـس   ) اهنامزاس يارب  ضورفم  هیلوا  طیارـش  ساسا  رب  دوش -. یم  هدـهاشم  حطـس  ره  رد  اـهنآ  رظن  دروم  ياـهروتکاف  رد 
حطس نیا  رد  تسا و  رفص  حطس  ياراد   KMCA دنا -: هباشم  شناد  تیریدم  غولب  تسخن  ماگ  یگژیو  رد  ریز  دراوم  يانثتسا  هب  اهوگلا 
هبترم  STEPS و  WisdomSource’s K3M ياـهوگلا رد  لوا  حطـس  درادـنپ -. یم  نکممریغ  شناد  تیریدـم  يارب  ار  طـیارش 

طیارـش اهزاین و  هک ؛ تسا  هدـش  ضرف  اهنآ  تسخن  ماگ  رد  دـنروصتم و  اـهنامزاس  رد  شناد  تیریدـم  هب  تبـسن  ار  یهاـگآ  زا  يرتـالاب 
ساـسا رب  عـقاو  رد  دوـش و  یمن  فـیرعت  ینیزاـغآ  صخــشم  حطــس   V-KMMM يوـگلا رد  تـسا -. رقتـسم  ناـمزاس  رد  درادناتــسا 

حطـس دـقاف  ياـهوگلا  زا : دـنترابع  هک  تسا  صیخـشت  لـباق  يوـگلا  هتـسد  هس  ور ، نیا  زا  . دوـش یم  نییعت  حوطـس  دوـجوم  ياـهویرانس 
رثکا لماش  هک  یهاگآ  نادـقف  لقادـح /  یگژیو  اب  هیلوا  حطـس  ياراد  ياهوگلا  هتفاـی و  هعـسوت  هیلوا  حطـس  ياراد  ياـهوگلا  صخـشم ؛

يدیلک یحاون   KPMG نوچمه اهوگلا  یخرب  هک  يدوجو  اب  داـعبا : يریگارف  غولب /  يدـیلک  یحاون  ساـسا  رب  تسا -. غولب  ياـهوگلا 
هـس ناوتیم  اما  دنا ، هدرک  هراشا  غولب  یحاون  رب  رگید  يرظنم  زا   KMCA نوچمه ییاهوگلا  ای  دـنراد و  يروانف  دـنیارف و  درف ، زا  شیب 
-؛ درک نایب  ناوت  یم  ار  ریز  دراوم  دوجو  نیا  اب  درک . هدهاشم  فلتخم  ياهوگلا  رد  ریگارف  داعبا  ناونع  هب  ار  يروانف  دنیارف و  درف و  هبنج 
.- تسا هدـش  نایب  بلاق  نیمه  رد  زین  دارفا  شقن  تسا و  يژولونکت  دـُعب  رب  زکرمت  نیرتشیب   WisdomSource’s K3M يوگلا رد 

هجوت دروم  شدرکیور ؛ ود  ره  هلحرم ؛ ود  رد  ار  يژولونکت  دـُعب  دارفا ، ِیهورگ  غوـلب  حطـس  رب  زکرمت  دوـجو  اـب  V-KMMM ؛  يوگلا
هب هتـسباو  يدودح  ات  توافتم و  يرظنم  زا  يدـیلک  یحاون  دراد و  رظن  رد  یحیولت  لکـش  هب  ار  داعبا   KMCA يوگلا تسا -. هداد  رارق 

ریاس ) لماک KMCA و   ) لثم ) یحیولت ( K3M لثم ) صقان هدمع : هتـسد  هس  رد  ثیح  نیا  زا  اهوگلا  ور ، نیا  زا  . تسا هدش  هدـید  نامزاس 
يریذپ فاطعنا  ناونع  هب  نآ  زا  هک  دروم  نیا  رد  حوطـس : ياهیدـنمزاین  هب  یبایتسد  یگنوگچ  رظن  زا  دنتـسه -. يدنبهتـسد  لباق  اهوگلا )

رثا تدش  ای  اهوگلا ، نیا  رد  اهروتکافریز :) رد   ) فطعنم ياهزادنا  ات  هنوگنیدـب -: دـنا و  میـسقت  لباق  هتـسد  هس  هب  اهوگلا  مینک . یم  دای 
رد نیشیپ  حوطـس  يدیلک  جیاتن  مامت  هک  تسین  يزاین  سیـسوفنیا  يوگلا  نوچمه  ای  5iKM3 ؛)  ) تسا توافتم  غولب  ریـسم  رد  اهروتکاف 
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ِرتالاب حطـس  رد  نتفرگرارق  يارب  يدـیلک  داعبا  زا  کی  ره  ياهروتکاف  زا  يدادـعت  هب  یبایتسد  ای  دـنوش و  هدروآرب  نکمم  دـح  نیرتـالاب 
: فطعنم رایسب  (.- KPMG  ) دنـشاب هدـش  هدروآرب  دـیاب  يرتشیب  ياـهروتکاف  میور  یم  شیپ  غولب  تمـس  هب  هچ  ره  تسا و  یفاـک  غولب 
رد فطعنم : ریغ  تسا -. توافتم  فلتخم ، ياهویرانـس  ساسا  رب  نآ  رد  يدـعب  لـحارم  هب  نتفر  طیارـش  هک   V-KMMM يوگلا دننام 

ساسا رب  تسا -. اهوگلا  ریاس  تیرثکا  لماش  تسا و  یمازلا  اـهنآ  رد  حطـس  ره  ياـه  متیآ  اهمادـقا و  یماـمت  هب  یباـیتسد  هک  ییاـهوگلا 
رظن دروم  يزاجم و )...   ) اهنامزاس عاونا  هب  وگلا  میمعت  ییاناوت  نایب  روظنم  هب  يریذـپ  تسبراک  هکنآ  اب  يریذـپتسبراک : ارجا /  تیلباـق 

رد زین  موـهفم  نیا  تسا ، مزـال  اـهنآ  ییارجا  تیلباـق  كرد  يارب  اـهوگلا  زا  یلمع  هدافتـسا  هـک  اـجنآ  زا  اـما  [11] تسا هدـش  هتفرگ  رارق 
ناوت یم  دنتسه  يدروم  تاعلاطم ، رب  ینتبم  غولب  ياهوگلا  رثکا  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هتفرگ  رارق  رظن  رد  يریذپ  تسبراک  هعومجمریز 
ناوت یم  اهوگلا ، هعلاطم  اب  فلتخم : ناعفن  يذ  رظانم / هب  هجوت  ساسا  رب  درک -. بوسحم  کـچوک ، حطـس  رد  ولو  هدـش ، تست  ار  اـهنآ 

يوـگلا زا  يریگوـگلا  لـیلد  هب  اـی  دوـخ و  يدوـخ  هب  اـی  هک  دنتـسه  ییاـهوگلا  لوا  هتـسد  داد ؛ رارق  هتـسد  ود  رد  ثـیح  نـیا  زا  ار  اـهنآ 
ییاهوگلا مود ، هتسد  دناهتشاد و  رظن  رد  ار  ناعفن  يذ  میقتسم  روط  هب  ( Siemens' KMMM زا  KMPM يریگوگلا نوچمه  ) رگید

دوجو هب  هجوت  اب  درب *. مان  ار   KMf سیسوفنیا و ناوت 5iKM3 ؛  یم  هک  دنراد ؛ هجوت  فلتخم  ناعفن  يذ  هب  ینمض  لکش  هب  هک  دنتسه 
هدوب كرتشم  تبسن  هب  اهوگلا  یمامت  رد  هک  (: 1 لودج  ) كرتشم یمومع /  ياهیگژیو  غولب ، ياهوگلا  یگژیو  زا  ییزج  يدنب  هقبط  نیا 
هقبط تفرگ و  رارق  هسیاقم  دروم  فلتخم ، ياههبنج  زا  غولب  ياهوگلا  هلاـقم ، نیا  ردـیریگ  هجیتن  . تساـهوگلا یمومع  درکیور  رگناـیب  و 

هب شناد  تیریدم  غولب  ياهوگلا  يارب  هراشا  دروم  مزال  ياه  تیلباق  مامت  دش  هدهاشم  هک  هنوگ  نامه  دش . هئارا  زین  یفلتخم  ياه  يدـنب 
دادـعت هکنآ  اب  هدوبن و  سرتسد  رد  رازبا  ياراد  غولب  ياهوگلا  رثکا  نیا  رب  هوالع  درادـن . دوجو  یـسررب  دروم  ياهوگلا  رد  اجکی  لـکش 
ییآراک لیلد  نیمه  هب  دـنا و  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  دودـحم  رـصتخم و  لکـش  هب  اما  تسا ؛ يدروم  تاعلاطم  لصاح  اهنآ  زا  يداـیز 

غولب ثحب  هب  هدـش  هداـس  يدرکیور  اـهوگلا ، یماـمت  ًاـبیرقت  درک . دـییات  یتـحار  هب  ناوت  یمن  ار  فـلتخم  ياهفدـه  يارب  اـهنآ  یموـمع 
اب طابترا  لیبق  زا  غولب ، رگید  ياه  تیعقاو  یخرب  رانک  زا  زین  یگداس  هب  یگداـس ، نیا  ياـیازم  راـنک  رد  هک  دـنا  هتـشاد  شناد  تیریدـم 
ره تسا ، هدـشن  نومزآ  یـسررب و  اهوگلا  نیا  زا  يرایـسب  رابتعا  دودـعم ، ياهوگلا  زا  ریغ  هوالع  هب  دناهتـشذگ . یتیریدـم  قیمع  میهافم 
هک هدش  هدنـسب  یلک  رایـسب  یحرط  هئارا  هب  زین  يدراوم  رد  اما  دنا  هتخادرپ  غولب  ثحب  هب  رگن  لک  یهاگن  اب  غولب  ياهوگلا  رثکا  هک  دنچ 

یحرط هب  اهنآ  لیدبت  نودب  اما  دـنک  یم  رـسیم  ار  فلتخم  ياهدرکراک  يارب  وگلا  زا  هدافتـسا  هعـسوت و  هنیمز  هلئـسم  نیا  هکنآ  دوجو  اب 
تمـس هب  تکرح  اب  يدودـح  ات  یلک  ياهوگلا  طسب  هک  مینک  شومارف  دـیابن  یفرط  زا  تشاد . دـهاوخن  یعقاو  هدافتـسا  تیلباق  رتیئزج ،
دهاوخ فلتخم  ياهنامزاس  اهفده و  يارب  نآ  يریذـپ  تسبراک  زا  عوضوم  نیا  هک  دـش  دـهاوخ  هارمه  غولب  ياهوگلا  يزاس  یـصوصخ 

يارب ییاـهیگژیو  هلاـقم ، نیا  رد  . دـشاب رظن  دروـم  تقد  اـب  وـگلا ، ندرک  یئزج  رادـقم  غوـلب  ياـهوگلا  هئارا  رد  اـت  تسا  زاـین  تساـک و 
مه تفرگ . رارق  هسیاقم  دروم  فلتخم  ياهوگلا  يارب  یتیلباق  / يدرکراک يراتخاس و  یمومع ، هتـسد  هس  رد  هدـش و  هئارا  غولب  ياـهوگلا 

نالک تامازلا  نیا  زا  کی  ره  هب  هجوت  هک  دـش  یفرعم  غولب  ياهوگلا  هعـسوت  رد  نالک  تامازلا  ناونع  هب  يدرکراک  ياـه  یگژیو  نینچ 
هعـسوت رد  هدـش  هراشا  تامازلا  هک -: دوش  یم  داهنـشیپ  ور  نیا  زا  . درک ریبعت  لآ  هدـیا  غولب  وگلا  کی  هئارا  تهج  رد  یماـگ  ناوت  یم  ار 

رد اـهنآ  یلمع  يریگراـک  هب  اـب  شناد ، تیریدـم  غولب  زا  رت  عماـج  ياـهوگلا  هئارا  دـنریگ -. رارق  هجوت  دروـم  تقد  هب  غوـلب ، ياـهوگلا 
، درف ياه  هفلوم  رد  یـساسا  تارییغت  اب  نآ  یهارمه  شناد و  تیریدم  غولب  رد  یجیردت  دنور  لیلد  هب  دشاب -. هارمه  فلتخم  ياهنامزاس 
زا يرادروخرب  دشاب -. هجوت  دروم  يرورض  مزال و  يرما  تروص  هب  رییغت ، تیریدم  نوچمه  یتیریدم  میهافم  هب  هجوت  يروانف ، دنیارف و 

تیریدـم غولب  موهفم  دـهد -. هعـسوت  ار  یـشناد  ياه  يژتارتسا  ینامزاس و  ياـه  يژتارتسا  هدوب ، رظن  دروم  فلتخم  ناـعفن  يذ  هب  هجوت 
. دریگ رارق  ینیبزاب  دروم  رمتسم  يدرکیور  اب  یفیک و  یمک و  لکش  هب  شناد 

اهسیوناپ

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


Knowledge Management Maturity Models2. Capability Maturity Model3. CMM . 1
Integrate4. KMC Assessment5. Enabling People and Innovation Through Knowledge6. Key

Maturity Area7. KMM Roadmap8. Strategic KMM9. General KMMM10. KM Pyramid Model11.
Knowledge Formula Maturity Model12. V-KMM13. Knowledge Journey KMPG14. Wisdom

. Source's K3M15. initial, intent, ini tiative, intelligent, innovative (5i) KM3
عبانم

Kogut, B. and Zander, U, 'Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the . 1
Replication of Technology’, (1992), Organization Science, Vol. 3, No. 3, pp. 383-397.2- Fahey,
L. and Prusak, L. ‘The Eleven Deadliest Sins of Knowledge Management’, (2001), California

Management Review, Vol. 4, No. 3, pp. 265-276.3. Davenport, T.H., de Long, D.W. and Beers,
M.C, ‘Successful Knowledge Management Projects’. (1998), Sloan Management Review,
Vol. 39, No. 2, pp. 43-57.4. Grant, R.M ,'Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm',
(2001), Strategic Management Journal, Vol. 17, Winter special issue, pp. 109-122.5. Kogut, B.
and Zander, U., ‘Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of

Technology’, (2001), Organization Science, Vol. 3, No. 3, pp. 383-397.6. Venzin, M., Knowledge

management, (1998), CEMS Business Review , Vol. 2, pp. 205-210.7. Ying-Hsun H., Seng-Cho

T. Chou 2, ‘On Constructing a Knowledge Management Pyramid Model’ ©2005 IEEE.8. Rory

L. Chase, Editor, ‘Knowledge Management Benchmarks’, (1997), the Journal of Knowledge

Management, Vol 1, No 1.9. Karsten Ehms, Dr. Manfred L., ‘Holistic Development of

Knowledge Management’, (2002), with KMMM Siemens AG / Corporate Technology

Knowledge Management & Business Transformation Online Accessible:
http://www.knowledgeboard.com/doclibrary/knowledgeboard/kmmm_article_siemens_2002.pdf10.

Robinson H.S., Anumba C.J., Carrillo P.M. and. Al-Ghassani A.M, 'STEPS: a knowledge

management maturity roadmap for corporate sustainability', (2006), Business Process

Management Journal, Vol. 12 No. 6, pp. 793-80811. Pee1 L.G.,Teah2 H.Y. and Kankanhalli A., ‘
Development of a General Knowledge Management Maturity Model’, School of

Computing, National University of Singapore.12. Kochikar V P, ‘The Knowledge

Management Maturity Model - A Staged Framework for Leveraging Knowledge’, with

Principal Knowledge Manager Infosys Technologies Limited, India.13. Kulkarni U. and

Robert St. Louis, ‘Organizational Self Assessment Of Knowledge Management Maturity’,
(2003), Ninth Americas Conference on Information Systems pp 2542-255114. Weerdmeester

R., Pocaterra Ch., Hefke M., ‘Information Societies Technology (IST) Programme’, June

2003.15. Malhotra, A. and Majchrzak, A., ‘Enabling knowledge creation in far-flung teams:

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


best practices for IT support and knowledge sharing’, Journal of Knowledge

Management, 2004 Vol. 8 No. 4, pp. 75-8816. Kulkarni, U., & Freeze, R., ‘Development and

Validation of a Knowledge Management Capability Assessment Model’, (2004),
Proceedings of the 25th International Conference on Information Systems.17. Kruger C.J.,
Snyman M.M.M., ‘Formulation of a strategic knowledge management maturity model’,
(2007), openUP .Online Accessible

https://www.up.ac.za/dspace/bitstream/2263/1813/1/Kruger_Formulation(2005).pdf18.
Knowledge Management Research Report 2000, K P M G C o n s u l t i n gOnline Accessible:
http://www.providersedge.com/docs/km_articles/KPMG_KM_Research_Report_2000.pdf19.
Scarbrough, H., Swan, J. and Preston, J. , ‘Knowledge Management and the Learning

Organization’, (October 1999), Report for the Institute of Personnel Development,
London.20. Mohanty and Chand, ‘5iKM3 Knowledge management maturity model’, TATA

consoulting serviceOnline Accessible:
http://www.tcs.com/resources/white_papers/Pages/5iKM3KnowledgeManagementMaturityModel.aspx21.

Knowledge Management Assessment Exercise (1999), KPMG Consulting.Online Accessible:
http://cgi.nedecon.fi/kpmg/consulting/knowledge_managment22. Gold, A. H., Malhotra, A.,
and Segars, A. H. Knowledge Management: An OrganizationalCapabilities Perspective’,
(2001), Journal of Management Information Systems, Vol 18, No 1, pp. 185-214.23. Gallagher,
S., & Hazlett, S. A. ‘Using the Knowledge Management Maturity Model (KM3) as an

Evaluation Tool’, (10-11 February, 2000). Conference on Knowledge Management Concepts

and Controversies: University of Warwick, Conventry, United Kingdom.24. WisdomSource

 Technologies (2008) http://www.wisdomsource.com/contentassets/K3M%20Overview.pdf

عیانص هدکشناد  رایداتسا  روپ : نیزرب  زانرف  رتکد  تعنص _ _ ملع و  هاگـشناد  عیانـص  هدکـشناد  رایـشناد  يدمحا : یلع  اضریلع  رتکد  _ 
ریبدت * تعنص ملع و  هاگشناد  رد  عیانص  دشرا  یسانشراک  يوجشناد  یمرک : نارهم  تعنص _ _ _ ملع و  هاگشناد 

شناد تیریدم  يرامعم  ياهوگلا 

روپ ینارون  ماهلا  يرفعج - یفطصم  رتکد 
شناد تیریدم  ياهمتـسیس  یلـصا  يازجا  زا  یکی  ناونع  هب  تسا و  نامزاس  يرامعم  ياه  هعومجمریز  زا  یکی  شناد ، يرامعم  هدیکچ :

هک تسا  راتخاس  تاعالطا و  تراـهم ، یـساسا : شخب  هس  رب  لمتـشم  دـنکیم و  صخـشم  ار  شناد  لاـقتنا  بسک و  یگنوگچ  ناـکم و 
تیریدم  يرامعم  رگید ؛ نایب  هب  (. 1383 گنیدار ،  ) دور یم  رامش  هب  نآ  زا  ییزج  زین  يروآون 

رظن زارتشیب  شناد  يرامعم  يور  رب  تاقیقحت  نونکات  دـهد . یم  رارق  سرتسد  رد  ار  شناد  تیریدـم  ینف  تخاـس  ریز  یلک  حرط  شناد ،
شناد يرامعم  يور  رب  شناد  ناربراـک  هاگدـید  زا  يرتمک  تاـقیقحتو  تسا  هدـش  هئارا  متـسیس  ناگدـنهد  هعـسوت  اـی  شناد و  ناریدـم 

رد شناد  تیریدـم  ياهیژتارتسا  يارجا  شناد و  راـتخاس  هئارا  شناد ، هیفـصت  يور  رب  هتـشذگ  تاـعلاطم  نیارباـنب  تسا . هتفرگ  تروص 
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نیا رد  هک  دنا  هدرک  داهنـشیپ  ار  ینامزاس  شناد  يرامعم  لدـم  نیدـنچ  نارگـشهوژپ  ساسا  نیمه  رب  دـنا . هدوب  زکرمتم  یتکرـش  حـطس 
بسک لماع  نیرتمهم  شناد  تاعالطا ، رـصع  ردهمدقم  . تخادرپ میهاوخ  اهنآ  لیلحت  سپـس  اهنآ و  نیرتمهم  زا  یـضعب  یفرعم  هب  هلاقم 
یشناد هدنیآ  رد  یتباقر  تیزم  عبنم  اهنت  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هگنس  رتیپ  عقاو  رد  . تسا نامزاس  کی  درف و  کی  يارب  تدم  دنلب  تیقفوم 

یم رظن  هب  یقطنم  شناد ، شزرا  شیازفا  اب  . دوب دـهاوخ  رتعیرـس  يریگدای ، رد  نامزاس  کی  ییاناوت  دراد و  رایتخا  رد  ناـمزاس  کـی  هک 
اب اراک ، شناد  تیریدم  يرامعم  کی  دروآ . دوجو  هب  یتباقر  تیزم  داجیا  يارب  یتصرف  ناوتب  شناد  رثوم  هریخذ  تیریدم و  اب  هک  دـسر 
یم شهاک  نانکراک  بذج  رد  لوحت  رییغت و  نازیم  نینچمه  دروآ . یم  دوجو  هب  یتباقر  تیزم  زاین ، ماگنه  بسانم  شناد  نتفرگراک  هب 
لح هار  دسر  یم  رظن  هب  . دوشیم يرادـهگن  شناد  هاگیاپ  رد  تسا  هدرک  بسک  درف  هک  یـصصخت  شناد و  زا  یمیظع  شخب  اریز  دـبای ؛
لعف یگنوگچ  هدرک ، یفرعم  ار  متـسیس  کی  يازجا  يرامعم  لدم  کی  . تسا بوخ  یحارط  اب  هیاپ  يرامعم  لدم  کی  تیقفوم ، يدیلک 

دنمدوس . 1: تسا حرـش  نیا  هب  قفوم  شناد  يرامعم  لدـم  کـی  ياـهیگژیو  (. Ouffy,2000) دـنکیم حیرـشت  ار  اهنآ  نایم  تـالاعفنا  و 
، دـشاب سرتسد  رد  رگا  شناد  ) تسا قیقد  شناد  یباـیزاب  رد  . 2 (. تسا سرتسد  رد  یبایزاب  متـسیس  دشاب ، هتـشاد  دوجو  شناد  رگا  ) تسا

سرتسد رد  زاین  ماـگنه  شناد  ) تسا یـسرتسد  لـباق  . 4 (. تسا يدربراـک  تسرد و  هتفاـیزاب  شناد  ) تسا دـمآراک  . 3 (. دوش یم  یباـیزاب 
تـسد اهنآ  زا  یتسرد  لـیلحت  هیزجت و  هب  شناد  يراـمعم  ياهلدـم  نیرتمهم  زا  یـضعب  یفرعم  زا  سپ  میراد  یعـس  هلاـقم  نیا  رد  (. تسا

رد دنک . یم  یفرعم  تسا  هدش  لیکشت  هیال  هس  زا  اهنت  هک  ار  هداس  يرامعم  لدم  کی  ( Ulrick  ) کیرلواکیرلوا يرامعم  لدم  . 1 میبای .
ناشن دشاب ؛ یم  شناد  تیریدم  متـسیس  زاین  دروم  يدربراک  ینف  یملع - تاحالطـصا  هعومجم  هدـنریگربرد  هک  هیال  هس  نیا  ( 1  ) لکش
ندرک هریخذ  و  میظنت ) / حیحـصت ) شیاریو ، دـیلوت يارب  تسا و  صخـشم  تیعقوم  کی  باـتزاب  یـضرف )  ) یکاردا هیـال  تسا . هدـش  هداد 
همانرب لاثم  يارب  ) دـنراد یـصخشم  ناکم  نامز و  هک  تسا  ییاه  هنومن  اب  طابترا  رد  طساو  هیـال  دور و  یم  راـک  هب  نیعم  هنماد  اـب  شناد 
شناد تیریدم  يرامعم  لدم  کی  ( Duffy  ) یفادیفاد يرامعم  لدم  . Woodford, 2003)2 (. ) شناد تیریدـم  يارجا  يارب  هژورپ 

يروانف ياهیگدیچیپ  ربارب  رد  ار  ربراک  هیال  نیا  یکمک :) یجنایم  ) ربراک طساو  زا _: دنترابع  اه  هیال  نیا  (2 لکش . ) درک هئارا  هیال  جنپ  اب 
ربراک رایتخا  رد  دـنور ، یم  راک  هب  ًالومعم  هک  ار  ییاه  هداد  يدربراک و  ياه  همانرب  هب  یگـشیمه  یـسرتسد  ناکما  دـنک و  یم  تیاـمح 

رارق شناد  تیریدم  متـسیس  کی  بلق  رد  شناد  هشقن  لدم و  ارف  (: Knowledge meta model  ) شناد لدمارف  دهد _. یم  رارق 
، شناد تیریدم  يرامعم  ياضف  رد  ازجم  تروص  هب  ناشناوارف  تیمها  تلع  هب  اما  دـنراد  شناد  نزخم  اب  یمکحم  دـنویپ  ود  نیا  دـنراد .
یـسرتسد و رازبا  ای  اهلکتورپ  امنهار ، ياهتـسرهف  هئارا  یتینما ، ياهلدم  شناد  هب  یـسرتسد  رازبا  عقاو  رد  لدمارف  هیال  دـنوش . یم  حرطم 

هداد هاگیاپ  ياهرورس  ، لیاف ياهرورـس  هدنریگربرد  شناد  نزاخم  (: Knowledge Repository) شناد نزخم  تسا _. یـسدنهم 
ار نآ  هک  دراد  یشناد  ای  اوتحم  هب  یگتسب  نزخم  ره  راتخاس  دنتسه . اهتیاس  بو  ای  دانسا  تیریدم  ياهمتسیس  رازبا ، هورگ  ياهرورـس  ، اه

شناد هاگیاپ  هب  یـسرتسد  تیریدم  يارب  هک  ییاه  هفلومـشناد  ياهزاسدنمناوت  شناد _ هب  یـسرتسد  رازبا  دنک _. یم  تیریدـم  هریخذ و 
ساسا رب  اهرازبا  نیا  هک  دشاب  یم  شناد  تیریدم  ياهزاس  ینغ  متـسیس و  ییارجا  تیریدـم  رازبا  زا  هدـیچیپ  بیکرت  کی  دـنزاین ، دروم 

تیعقوم هرابرد  تاعالطا  هکبـش ، ياهطـساو  اـمنهار ، ياهطـساو  یتینما ، ياهلدـم  زا : دـنترابع  اـهرازبا ، نیا  زا  یـضعب  دـنتوافتم . طـیحم 
لدمرنسک يرامعم  لدم  . 3. یسرتسد ياهروتوم  اهرازباو و  زاین  دروم  ياهلکتورپ  شناد ،  رارقتـسا  يا  هداد  هاگیاپ  عون  شناد ، یکیزیف 

رب تسا و  بو  هیاپ  رب  لدـم  نیا  دراد . هیال  لاح 6  نیا  اب  تسا ، یفاد  يرامعم  لدـم  هباشم  ( Kesner) رنسک طسوت  هدش  هئارا  يرامعم 
يراـمعم لدـموسه  اـمراش و  اـتپوگ ، شناد  يراـمعم  لدـم  . 4(3 لکـش . ) دراد زکرمت  متــسیس  يازجا  لخادـتم  یتاـیلمع  ییاـناوت  يور 

حیرـص شناد  ياراد  هک  ینزاـخم  یجراـخ _، یلخاد و  یتاـعالطا  عباـنم  هب  یـسرتسد  تسا _: دراوم  نیا  ناـبیتشپ  وسه  اـمراش و  ، اـتپوگ
، نامزاس رگـشناد  دارفا  شناد _، هئارا  راشتنا و  یبایزاب ، هریخذ ، ، يدـنب هقبط  شیـالاپ ، بسک ، يارب  ناـبیتشپ  رازبا  اهدـنیآرف و  دنتـسه _،
(4) لکش رد  . يرامعم لک  يارب  تاعالطا  يروانف  نابیتشپ  دننامه _، شناد ؛ ناسدنهم  شناد و  ناظفاحم  شناد ، ناگدننک  لیهست  لماش :

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


: شناد هئارا  هیال  . 1: تسا هدش  لیکـشت  هیال  هس  زا  يرامعم  لدم  نیا  . تسا هدش  هداد  شیامن  وسه  امراش و  اتپوگ ، شناد  يرامعم  لدـم 
نینچمه دـیآ . یم  دوـجو  هب  رگیدـکی  اـب  نارگـشناد  لـباقتم  شناد  میهـست  یعاـسم و  کیرـشت  طاـبترا و  يرارقرب  ناـکما  هیـال  نیا  رد 

هیال . 2. تسا رگـشناد  ره  لیافورپ  هب  ندوزفا  لباق  هک  دوشیم  هئارا  اـهنآ  هب  ( Knowledge Porta  ) شناد هاگرد  طسوت  یتاـعالطا 
هـضرع عیزوت و  یبایزاب ، هریخذ ، شیالاپ ، باـستکا ، يارب  هک  تسا  ییاهدـنیارفو  شناد  نزخم  هدـنهد  ناـشن  هیـال  نیا  شناد : تیریدـم 

لماش هیال  نیا  يا : هداد  عبانم  هیال  . 3. دنریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  نزخم  يارب  شناد  دیلوت  يارب  اهدنیارف  نیا  دنور . یم  راک  هب  شناد 
نزخم هتـسباو و  طبترم و  ياههداد  هاگیاپ  نزخم  بو ، هکبـش  نزخم  کینورتکلا ، ياهمایپ  ، دانـسا لـماش : ناـمزاس ، یلخاد  ياهداد  عباـنم 

هک ار  بو  تامدخ  لماش  اه  هداد  یجراخ  عبانم  نینچمه  تسا . هریغ  )و  يژولوتنآ ) یـسانش یتسه  ، ورملق لدـم  رب  لمتـشم  ياهداد  ورملق 
یم شیامن  ار  شناد  تیریدم  دنیآرف  لدـم  ( 5 لکـش .) دهد یم  شیامن  دنور  راک  هب  شناد  یلخاد  ياه  هیامرـس  تیوقت  يارب  دنناوت  یم 

تاعالطا و یفیک  نانیمطا  تیلباـق  دنا و:1 . هدش  فیرعت  یتسرد  هب  هک  تسا  ییاهتیلاعف  لماش  شناد ، تیریدـم  دـنیارف  لدـم  نیا  دـهد .
یم کمک  شناد  هب  اهنآ  لیدـبت  تاعالطا و  اـه و  هداد  شیـالاپ  هب  . 2. دـنهد یم  شیازفا  دـنربیم  راک  هب  ناراک  شناد  هک  ار  ییاههداد 

.5  . دننک یم  جیورت  ار  شناد  عقوم  هب  راشتنا  عیزوت و  . 4. دنروآ یم  دوجو  هب  ار  شناد  اههدادارف و  یبایزاب  رثوم و  هریخذ  ناکما  . 3. دننک
شناد تیریدم  متسیس  کی  هعسوت  يارب  ياهیال  شناد 7  يرامعم  لدم  کی  اناویتاناویت  لدم  . 5 دننکیم . تیامح  ار  بسانم  شناد  هئارا 

يرامعم رد  هیال  نیرت  شزرا  اب  طساو  هیال  . دهدیم هئارا  تسا ، هدش  لیکشت  ( 6 لکش  ) رد هدش  هداد  ناشن  هیال  زا 7  هک  ار  يا  يروانف  اب 
نیا يراذگ  ریثات  نازیم  تسا . طابترا  رد  میقتـسم  هنوگ  هب  نآ  اب  ییاهن  ربراک  هک  تسا  يا  هیال  اهنت  تسا و  شناد  تیریدـم  ياهمتـسیس 

هن شناد ، تیریدم  ياه  هاگیاپ  يراذگ  ریثات  نازیم  تسا . شناد  تیریدم  متسیس  کی  دربراک  تیلباق  نییعت  رد  هتسجرب  لماع  کی  هیال ،
هب ار  نآ  اناویت  هک  تسا  هتـسباو  زین  يا  هرواحم  يالاب  تردـق  هب  هکلب  دراد ؛ یگتـسب  راتخاسریز  ندوب  یکینکت  نانیمطا و  تیلباق  هب  اـهنت 

ياهدادـیور كرد  يارب  دارفا  هک  ار  یعبانم  نابز و  راتخاس  زا  متـسیس  هئارا  نازیم  هلئـسم  نیا  دریگ . یم  رظن  رد  یتاعالطا  راتخاس  ناونع 
کی زا  رییغت ) هلحرم  ) لاقتنا ندرک ،  رتلیف  یعونصم و  شوه  هیال  تحت  راتخاس  ریز  دنکیم . نییعت  شیپ  زا  دنرب  یم  راک  هب  هکبـش  لخاد 

اه هداد  تاعالطا و  زا  يدایز  مجح  دنناوتب  هک  دشاب  ییاهلح  هار  يور  دیاب  زکرمت  دنک . یم  تیامح  ار  یتاعالطا  راتخاس  هب  راتخاس  ریز 
يرازبا يدربـهار ، هماـنرب  هیـال  اـناویت  رظن  هب  اـنب   . دـننک لـیلحت  هیزجت و  هدرک ، ریـسفت  هصـالخ و  دـنبایب ، دـمآراک  رثوم و  ياهنوگ  هب  ار 
نزاـخم يا  هداد  ياـه  هاـگیاپ  دـننام  ) حیرـص شناد  و  دارفا ) دـننام   ) ینمـض شناد  یتاـعالطا  عباـنم  بیکرت  ناـکما  هـک  تـسا  يرورض 

یم لیهـست  ار  بلاطم  كرد  دـنک و  یم  کمک  میهافم  میهـست  داجیا و  هب  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  اه ) هداد  نزاخم  لاقتنا و  ياهدـنیارف 
ناونعاب ینامزاس  ییاراد  شزرا  تسا  هتـسناوت  هک  یهورگ  نیرتهب  ناونع  هب  رنتراـگ  هورگرنتراـگ  هورگ  شناد  يراـمعم  لدـم  . 6 دزاس .

شناد تیریدم  يرامعم  لدم  کی  دوخ  ياهـشرازگ  زا  یکی  رد  هورگ  نیا  . تسا هدش  هتخانـش  دهد ، شیازفا  ار  شناد  تیریدـم  متـسیس 
ياه هاگیاپ  زا  هک  یتنارتسکا  تنارتنیا و  ًالومعم  حطس ، نیرت  نییاپ  رد  . تسا هدش  هداد  شیامن  ( 7 لکش  ) رد هک  دنداد  هئارا  يا  هیال  دنچ 

یم رارق  هدافتسا  دروم  شناد  تیریدم  يدربراک  ياه  همانرب  لاسرا  يارب  یهاگیاپ  ناونع  هب  دنا ، هدش  لیکـشت  هکبـش  تامدخو  تامدخ 
رد دارفا  هب  ندرک  کمک  اب  يرگید  دراد و  راکورـس  اه  هداد  اب  یلوا   ) يراک هورگ  يدربراک  ياه  همانرب  يا و  هداد  ياه  هاگیاپ  دـنریگ .

شناد یبایزاب  يدعب ، حطس  ءزج  نیا  رنتراگ ، هورگ  يرامعم  رد  . دنهد یم  لیکـشت  يدعب  حطـس  رد  ار  متـسیس  يازجا  ( يراک ياه  هورگ 
( نامزاس فلتخم  یتاعالطا  يا و  هداد  ياه  ییاراد  يریگراک  هب  يارب   ) اـه هداد  هاـگیاپ  دانـسا و  ياـهرگلمع  لـماش  هک  دوش  یم  هدـیمان 

ياـههمانرب رد  شناد  یباـیزاب  حطـس  يـالاب  تـسا . یتاـیلمع ) ) یکیزیف و  یـضرف ) ) یکاردا شناد  ياـه  هـشقن  شناد و  یباـیزاب  تاـیلمع 
هکنیا تسخن  دـننکیم . هجوت  بلج  هلئـسم  ود  لدـم  نیا  رد  دور . یم  راک  هب  بو  يربراـک  طـساو  کـی  ًاـبلاغ  راـکو ، بسک  يدربراـک 
لمکم ياهـشقن  ياراد  دنا و  هدـش  يدـنب  هقبط  هک  تسا  یتامدـخ  يدربراک و  ياههمانرب  لماش  رنتراگ ، هورگ  شناد  تیریدـم  يرامعم 

هکنیا مود  درادن . ار  نامزاس  کی  شناد  تیریدم  ياهزاین  یمامت  نتخاس  هدروآرب  ییاناوت  يدحاو  متـسیس  ای  راتخاس  ریز  چـیه  دنتـسه .
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. تسا شناد  تیریدم  يرامعم  لک  زکرم  تسا و  تاعالطا  يروانف  راتخاسریز  هب  هدش  هفاضا  شخب  نیرتدـیدج  ناونع  هب  شناد  یبایزاب 
یـساسا مهم و  هتکن  دنچ  هب  هدش ، حرطم  شناد  تیریدم  يرامعم  ياهلدم  يرگنزاب  رورم و  ابـشناد  تیریدم  يرامعم  ياهلدم  لیلحت  . 7

.2، دنتـسه زکرمتم  شناد  تیریدـم  يراـمعم  فیاـظو  يور  رب  لـیلد  نیمه  هب  هدوب ، ارگ  هفیظو  یتاذ  ياهنوگ  هب  اهلدـم  . 1: میروخ یمرب 
هک دنراد  دوجو  يددـعتم  میهافم  . 3، درادن دوجو  شناد  يرامعم  لدم  هدنهد  لیکـشت  لوصا  هرابرد  يا  هچراپکی  دحاو و  فیرعت  چـیه 
رد رما  نیا  هک  دنتـسه  ارگ  هفیظو  عون  زا  اهلدم  رثکا  هک  تسا  رظن  نیا  هب  طوبرم  هتفای ، نیتسخن  . دـناكرتشم فلتخم  لدـم  نیدـنچ  يارب 
ای فیاظو  هدـنریگربرد  شناد  تیریدـم  يرامعم  هدـمع ، ياهنوگ  هب  اریز  تسا ؛ یعیبط  يرما  شناد ، تیریدـم  يراـمعم  هیلوا  ياهـشالت 

، دیلوت فیاظو  هب  دوخ  لدـم  یکاردا  هیال  رد  کیرلوا  لاثم  يارب  دـننک . یم  يزاس  هدایپ  شناد ، يور  رب  ار  یتایلمع  هک  تسا  ییاهتیلاعف 
یتایلمع و یـضرف و  یـشک  هشقن  فیاظو  هب  هژیو  ياهنوگ  هب  دوخ  لدم  ینایم  هیال  رد  رنتراگ  هورگ  دزادرپیم ، شناد  هریخذ  شیاریو و 
میهـست و يارب  يرازبا  ناونع  هب  ار  تنارتسکا  تنرتنیا و  زا  یناتحت  ياه  هیال  هتخادرپ ، شناد ) يرامعم  هجیتنرد  (و  شناد یبایزاب  تایلمع 

یهدـنامزاس شناد ، داجیا  ای  دـیلوت  شناد ، بسک  لـماش : فیاـظو ، ياـههنومن  زا  یخرب  دـننک . یم  هدافتـسا  شناد  يراذـگكارتشا  هب 
ياهلدم دـیکات  هک  دریگ  یم  تأشن  تیعقاو  نیا  زا  هتفای ، نیمود  . تسا شناد  لامعا  يریگراک و  هب  شناد و  يراذـگ  كارتشا  هب  شناد ،
يرامعم لدم  يرورض  رـصانع  زا  يا  هدش  هتفریذپ  تباث و  رظن  هدیقع و  چیه  ًالوصا  دنریغتم . اهنآ  ياه  هفلوم  هلاقم و  نیا  رد  هدش  حرطم 

ارگ هفیظو  یتاذ  روط  هب  اهلدـم  هک  ییاجنآ  زا  دراد . هراـشا  اهلدـم  يراـتخاس  ياـهتوافت  هب  هلئـسم  نیا  تسین . تسد  رد  شناد  تیریدـم 
، اه هنومن  یخرب  دراد . شناد  رامعم  توافتم  يرورـض و  فیاظو  اب  یمیقتـسم  طاـبترا  اهلدـم  ناـیم  یگچراـپکی  ماجـسنا و  دوبن  دنتـسه ،
؛ دزادرپ یم  شناد  تیریدم  يرامعم  رد  لیخد  دارفا  اب  طبترم  درکلمع  یفرعم  هب  هدمع  هنوگ  هب  هک  رنـسک  لدم  اناویت و  لدم  زا : دنترابع 

یم شناد  بسک  میهـست و  يارب  ناراک  شناد  درکلمع  شناد و  نزاخم  شناد ، تیریدم  دنیارف  یفرعم  هب  هک  وسه  امراش و  اتپوگ ، لدـم 
اهلدم هدنهد  لیکشت  رـصانع  میهافم و  زا  یـضعب  اهلدم ، يراتخاس  ياهتوافت  دوجو  اب  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  هتفای ، نیموس  . دزادرپ

راک هب  شناد  دـشرا  ناریدـم  نامزاس و  راک  شناد  دارفا  نایم  شناد  میهـست  هئارا و  يارب  هک  يربراک  طساو  هیال  لاثم  يارب  دـناكرتشم .
هـشقن هژیو ، هنوگ  هب  یفاد  رنتراگ و  هورگ  ياهلدم  رد  نینچمه  دوش . یم  هدهاشم  هلاقم  نیا  رد  هدش  حرطم  ياهلدم  یمامت  رد  دور ، یم 

ازجم و مهم  رصنع  کی  ناونع  هب  شناد  نزخم  / شناد هاگیاپ  هب  اهلدم  مامت  رد  اهنیا  رب  هوالع  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  شناد  یـشک 
هجیتن تسا . شخب  نیا  هدهع  رب  یلـصا  بلاغ و  شقن  اناویت  لدم  رنـسک و  لدم  دننام  اهلدم ، زا  یـضعب  رد  هک  تسا  هدش  هتخادرپ  یتایح 

. تسا هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  يا  هفرح  هربـخ و  دارفا  زین  نایهاگـشناد و  يوس  زا  ار  يدـشر  هب  ور  هجوت  شناد  تیریدـم  هزورماـیریگ 
تیریدـم يرامعم  تسا . یکینکت  ياهروتکاف  ینامزاس و  تاراظتنا  يود  ره  هدـنریگرب  رد  تسا و  عیـسو  رایـسب  شناد  تیریدـم  هرتسگ 

تیریدم يرامعم  رگید : نایب  هب  دـهد . یم  هئارا  ار  نآ  طابترا  لاقتنا و  یگنوگچ  شناد و  هب  تاعالطا  لوحت  لیدـبت و  یگنوگچ  شناد 
هک یتاـطابترا  اـه و  يرواـنف  اـهماظن ، هعوـمجم  ینعی  دـهد ؛ یم  رارق  سرتـسد  رد  ار  شناد  تیریدـم  ینف  تخاـس  ریز  یلک  حرط  شناد 

داصتقا رد  تیقفوم  شناد و  تیریدـم  نلآ : گنیدار ، . 1 عبانم دـنک . یم  مهارف  نامزاس  شناد  تیریدـم  يروانف  تیامح  يارب  یبوچراچ 
.1383 لوا ، پاچ  تمس ، تاراشتنا  یفیطل ، نیسح  دمحم  همجرت : تاعالطا ، رب  ینتبم  یناهج 
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هرامش 201 - مهدزون لاس  - ریبدت همانهام  عبنم :

ملع دیلوت  يروانف  تیریدم و 

دار یفسوی  یفطصم 
رانک رد  هلوحم  فیاظو  دوجوم و  ینامزاس  راتخاس  ًالوصا  تسیچ ؟  ییارجا  یتاقیقحت و  داهن  کی  رد  تیریدم  طابترا  فده و  همدـقم :
رثؤم نیرفآ و  شقن  ریدم  روکذم  يراک  نامزاس  رد  ردـقچ  دـهد و  یم  زورب  ار  شناد  رب  ینبم  تیریدـم  ياهتیلباق  نازیم  هچ  هب  تاناکما 

ناوت  یم  روشک  يارجا  تاقیقحت و  شخب  رد  دوجوم  ناکما  راتخاس و  یلعف و  ناریدم  دوجو  اب  ایآ  تسا ؟ 
دیلوت تیریدـم  يراک  نامزاس  يربهر و  هعومجم   ) قوف متـسیس  ردـقچ  تشاد ؟  ار  ملع  دـیلوت  تضهن  يرازفا و  مرن  شبنج  زاغآ  راظتنا 

کش یب  هک  یبالقنا  دوب ؟  دهاوخ  قفوم  رثؤم و  درک ،  دای  مراهچ  بالقنا  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتب  دیاش  هک  روشک  یملع  بالقنا  رد  ملع )
یماظن و یملع ،  یعامتجا ،  یسایس ،  يداصتقا ،  فلتخم  داعبا  زا  یناهج  تادوارم  روشک و  هعـسوت  یلعف  دنور  اب  تسین و  راظتنا  زا  رود 

ارچ دشاب .  یم  یقیقد  قیمع و  رایـسب  ثحب  مزلتـسم  قوف  تالاوئـس  هب  خساپ  کش  یب  دشاب .  هدرک  ریذپان  بانتجا  ار  نآ  زورب  دـیاش  … 
تیریدم روشک و  رد  تاقیقحت  شهوژپ و  یلعف  يراک  نامزاس  راتخاس و  هب  هجوت  نودب  روشک  شناد  دشر  ملع و  دیلوت  رد  تیریدم  هک 

زا يا  هعوـمجم  ملع  دـیلوت  تیریدـم  زا  روـظنم  لاـحرهب  دـنرگیدکی .  موزلم  مزـال و  ود  ره  هـک  ارچ  تـسا  هدوـهیب  يرما  ییارجا  شخب 
ناریا روشک  رد  تاقیقحت  شهوژپ و  رـضاح  لاح  ردملع  دیلوت  یلعف  تیریدم   . تسا شناد  زا  هدافتـسا  تیریدم  شناد و  داجیا  تیریدم 

یشخب هیملع و  هزوح  یتاقیقحت و  یملع –  زکارم  اههاگشناد و  رد  تاقیقحت  زا  یـشخب  هک  هدش  فیرعت  هنوگ  نیدب  يراتخاس  ظاحل  زا 
شخب ود  ره  رد  ًالومعم  شخب  ود  ره  نیققحم  هچ  رگا  تسا ،  هتفرگ  ياـج  ییارجا  یتعنـص و  زکارم  اـهنامزاس و  هناـخترازو ،  نورد  رد 
شخب هک  یلاح  رد  دنراد  طابترا  هاگشناد  اب  ارجا  تعنص و  شخب  نیصصختم  ًاتدمع  یلعف  طیارش  رد  اما  دنـشاب  هتـشاد  روضح  دیاب  قوف 

ود نیب  روشک  رد  زین  تاقیقحت  تاناکما  هجدوب و  دـنرادن .  ارجا  تعنـص و  شخب  اب  ینادـنچ  طابترا  هاگـشناد  شخب  نیققحم  يا  هدـمع 
هجدوب لک  زا  دـصرد  اهنت 3  هکیروطب  دراد  دوجو  اههاگـشناد  زا  جراخ  رد  یتاـقیقحت  هجدوب  مظعا  شخب  اـما  هدـش  میـسقت  قوف  شخب 

دوش یم  صخشم  شهوژپ  تارابتعا  دعب  زا  لقادح  بیترت  نیدب   . تسا يروآ  نف  تاقیقحت و  مولع ،  ترازو  تسد  رد  روشک  یتاقیقحت 
اهنآ باصتنا  ياهوگلا  تاقیقحت و  شخب  ناریدم  باختنا  هوحن  یـسررب  هتبلا  درادـن .  دوجو  اههاگـشناد  تسد  رد  یمکحم  هناوتـشپ  هک 

روشک رد  شهوژپ  رما  یلوتم  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  قوف  بلاطم  صوصخ  رد  مهم  هتکن  اما   . دراد قیمع  رایـسب  ثحب  ياـج  دوخ  زین 
ینونک راتخاس  دشاب و  يروآ  نف  تاقیقحت و  مولع ،  ترازو  اهنت  دناوت  یمن  قوف  طیارش  تحت  تاقیقحت  شخب  یلـصا  يربهر  ناونع  هب 
تسا هدش  شخب  نیا  رد  ماظن  نودب  هدنکارپ و  یتیریدم  داجیا  ثعاب  هدرک و  جراخ  هناخ  ترازو  نیا  تسد  زا  ار  ملع  دیلوت  تیریدم  زین 
نسح عقوتم  هعومجم  نیا  رد  هک  يدارفا  تسا ؟  ینامزاس  شخب و  هچ  رب  تیریدم  ملع ،  دیلوت  تیریدمملع  دیلوت  تیریدم  ياه  شلاچ  .
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رد اهتیلاعف  یباـیزرا  لرتنک و  فیاـظو ،  يارجا  یگنوگچ  اـهتیولا ،  اهتـسایس و  يزیر ،  هماـنرب  دنـشابیم ؟ یناـسک  هچ  دنتـسه ،  تیریدـم 
روشک ملع  دیلوت  تیریدم  رد  یـساسا  ياهـشلاچ  ءزج  قوف  دراوم  کش  یب  ؟ دوش یم  نیودت  هنوگچ  ملع  دیلوت  تیریدـم  يراک  نامزاس 
شخب هزوح و  هاگـشناد ،  شخب  ود  ره  رد  روـشک  رد  تاـقیقحت  يراـک  ناـمزاس  یلعف  طیارـش  رد  یناـمزاس  هاگدـید  زا  هک  ارچ  تسا . 

شزومآ شخب  رد  دوجوم  تالکشم  دوجو  اب  هاگشناد  شخب  رد  هکنیا  رتمهم  همه  زا  تسا .  یصاخ  تالضعم  راتفرگ  ییارجا  ای  تعنص 
یبسانم یملع  طابترا  زونه  هزوح  دننام  دوخ  زرا  مه  ياهشخب  اب  یتقو  دریگ .  یم  تروص  روشک  یلعف  طیارش  زا  یجنس  زاین  نودب  ًافرص 

هک دراد  رارق  یتعنص  ییارجا –  ياهشخب  ریز  زا  يا  هریجنز  رانک  ای  نورد و  رد  شهوژپ  نامزاس  ارجا  تعنص و  شخب  رد  درادن و  دوجو 
نیناوق و درادن .  دوجو  یـشهوژپ  ناریدـم  باختنا  رب  يربتعم  یملع و  ًاعقاو  كالم  شخب  ود  ره  رد   . دـنک یم  دـنک  ار  تاقیقحت  تکرح 
زا مادکچیه  رد  دزاس .  یم  دوخ  صاخ  ياه  یگرم  زور  راچد  ار  يو  ددنب و  یم  ار  یتاقیقحت  ریدم  ياپ  تسد و  ًالومعم  مکاح  تاررقم 

اهنامزاس تارییغت  تسین .  يربخ  یلعف  طیارـش  رد  تاقیقحت  نردم  يربهر  زا  درادـن و  دوجو  یتباقر  شناد  گنهرف  یتاقیقحت  ياهـشخب 
هک یناهگان  عیرس و  نانچ  ای  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یـشخب  رثا  هک  تسا  یحطـس  دنک و  ردقنآ  يدراوم  رد  ای  تسا  نوگمهان  رایـسب 
یم اهنآ  يالاب  ياـه  هعومجم  یـسایس  تارییغت  زا  رثأـتم  ًادـیدش   شخب  ود  ره  رد  تیریدـم  درادـن .  دوجو  نآ  مضه  شریذـپ و  تصرف 
دوش یم  بوسحم  یلم  تینما  یـساسا  ياهناکرا  زا  یکی  يراجت و  يژتارتسا  کی  ناونع  هب  ینونک  طیارـش  رد  ملع  دیلوت  تیریدم   . دشاب

دیلوت و هب  ار  اه  هدـیا  لیدـبت  تصرف  ییاناد  رب  ینتبم  قالخ و  شوهاب و  زیامتم ،  دارفا  ياهـشالت  هب  ندیـشخب  ماجـسنا  رنه  نتـشاد  اب  هک 
شخب ریدـم  يارب  هدـش  دـیلوت  ملع  شناد و  ندوب  دـیفم  یبایزرا  رایعم  یبسانم و  كالم  هنوگچیه  هک  یلاح  رد  دزاـس  یم  اـیهم  دربراـک 

لیلد هب  هعماج  فلتخم  حوطس  رد  يزاس  گنهرف  دعب  زا   . يا هقیلـس  ای  تسا و  یـشخب  كالم  کی  تسه  مه  رگا  درادن و  دوجو  قیقحت 
ردـنا تسد  اهنت  دوش و  یم  يریگیپ  روشک  رد  صاخ  تروصب  ًابیرقت  ملع  دـیلوت  عوضوم  تاقیقحت ،  شخب  رد  یـساسا  یلوتم  کی  دوبن 
ًاتدمع  . دـنزادرپ یم  تاقیقحت  تیمها  هب  ارذـگ  هاتوک و  یتدـم  يارب  مه  نآ  صاخ و  ياهتبـسانم  رد  هاگیب  هاگ و  شهوژپ  شخب  ناراک 

 ، تاقیقحت شخب  هب  لاـبقا  نودـب  یـسایس و  يداـصتقا و  یعاـمتجا ،  طیارـش  یتقو  ناـهج  یملع  تـالوحت  زا  غراـف  زین  ییارجا  ناریدـم 
قبط لاـحرهب  دـننک ،  یم  رارکت  ار  دوخ  مئاد  فورعم  لوق  هب  دـننک و  یم  لاـمعا  روشک  رب  مکاـح  ياـه  هماـنرب  رد  ار  دوـخ  تامیمـصت 

یلوتم هک  دشاب  نیا  رد  لکـشم  ًاتدمع  دیاش  درک و  میـسقت  شخب  جنپ  هب  ناوت  یم  ار  ملع  دـیلوت  تیریدـم  ياهـشلاچ  هدـش  هئارا  رادومن 
يراک            نامزاس  ریدم          یتیریدم  ياهتراهم  ینیرفآ  شقنملع  دیلوت  تیریدم  ياهشلاچ   . تسا صخـشمان  روشک  رد  ملع  دیلوت 
یشزومآ ياهناینب  يرالاس             ناوید  یلـصا   یلوتم  نادقف  ییارگ               تنـسیگنهرف  داعبا  شزومآ               داعبا  يراک   دنور 

ياـه هماـنرب  اهتـسایس و  تالیهــست           تاـناکما و  دوـبمک  بـصن       لزع و  كـالمیزاس  اـضف  يزاـس و  رتـسب  مدـع  بساـنمان       
نیناوق و رد  بلقت  یتاعالطا  کناب  نادـقف  تیریدـم       ياهیگژیویملع  ياهتقرـس  رارکت و  ناـناوج    هب  هجوت  مدـع  بساـنمان               

ياــهکالم رد  صقن  تاــطابترا           نادــقف  يربـهر              تردــقیملع  تـینما  مدــع  اــه               هماــن  ناــیاپ  تاررقم           
دیلقت یبایزرا                 تراظن و  فعض  يژولونکت          نادقف  نامزملع          دیلوت  یـشخب  رثا  همجرت       یفده  یب  شجنس          
جیورت تاغیلبت و  هناگیب                 ياهنابز  لکـشم  یتاقیقحت     ياهحرط  بسانمان            ییارجا  راتخاس  اـهزغم  رارف  ییارگ              

ياــههورگ اــه و  هتـــسه  رهاــم         یناـــسنا  يورین  دوــبمک  يروسناـــسدوخ  مــلع                     تادـــیلوت  دربراـــک  یتاـــبث   یب 
بسانم قیقحت  شور  کی  یملع و  بسانم  رتسب  کی  رد  هدیا  ملع ،  دیلوت  دنیآرف  رد  ؟  درک دیاب  هچ  ناگبخن  لاعفنا  یملع                     
نیاربانب دوش .  یم  هدافتسا  دوخ  بسانم  ییاج  رد  یفرعم  زا  سپ  دوش و  یم  لیدبت  یملع  لوصحم  کی  ای  هیرظن  هب  اه  هیـضرف  دوجو  اب  ، 

دربراک عیزوت و  یـشخب ،  رابتعا  دییأت ،  داجیا ،  دنیارف  ملع  دیلوت  تیریدم  تسا .  رثؤم  ًالماک  دـنیآرف  نیا  ریـسم  مامت  رد  تیریدـم  شقن 
نودـب رگا  طیارـش  نیا  تحت  دـنام و  یمن  یقاب  عاـجرا  دربراـک و  نودـب  یملع  لوصحم  کـی  تقو  چـیه   تلاـح  نیا  رد  تسا .  شناد 

دنک و یم  فیرعت  ار  دوخ  يدنب  هفیظو  بسانم ،  راتخاس  داجیا  اب  ملع  دیلوت  نردم  يربهر  دش .  دـهاوخ  خوسنم  دـنامب  عاجرا  دربراک و 
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یتیریدـم يزاس  راتخاس  متـسیس   . دـنک یم  افیا  ار  دوخ  شقن  نآ  دربراک  ات  هدـیا  کی  یفرعم  زاغآ و  زا  تاناکما  ماـمت  ندروآ  مهارف  اـب 
نیا تسین  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  ملع  تاقیقحت و  دیلوت  هزوح  هدنکفا و  هیاس  روشک  ياهداهن  لک  رب  لاس  یس  زا  شیب  یتمدق  اب  یتنس 

روشک مهس  شیازفا  تهج  رد  روشک  ياهتیفرظ  تاناکما و  جیـسب  یهدنامزاس و  رب  ناریا  هعـسوت  مراهچ  همانرب  هن  دنب  هک  تسا  یلاح  رد 
یم یمهم  فده  نینچ  هب  لین  يارب  تسا  یهیدب  تسا .  هدش  دیکأت  شهوژپ  جیورت  يرازفا و  مرن  تضهن  تیوقت  اب  ناهج  ملع  دیلوت  رد 

زا يا  هعومجم  لماش  مجسنم و  يراک  نامزاس  کی  تروص  هب  روشک  تاقیقحت  شهوژپ و  یلوتم  ییارگزکرمت ،  ماد  زا  زیهرپ  اب  تسیاب 
زا  . دـنارتسگب اهناتـسا  قطانم و  رد  ار  دوخ  ییارجا  ياـهوزاب  هدـمآ و  درگ  مه  راـنک  رد  روشک  یـصوصخ  یتلود و  یتاـقیقحت  ياـهداهن 
زا صاخ  ياهیگژیو  دوجو  اب  دراد  راک  رـس و  نارگـشهوژپ  زا  یـصاخ  دارفا  اب  یـشهوژپ  تیهام  لیلد  هب  یتاـقیقحت  ناـمزاس  رگید  يوس 

تیادـه يارب  بساـنم  ياـهمزیناکم  دوجو  بیترت  نیدـب  دـنرازیب .  لـک  روطب  یملع  روما  رد  تلاـخد  هجوت و  مدـع  ییارگ ،  دروم  ماـظن 
هتفرگ رظن  رد  تاقیقحت  يراک  نامزاس  رد  تسیاب  یم  اه  هدـیا  زا  تیامح  مزـال و  ياـه  نیمـضت  دوجو  نارگـشهوژپ ،  یملع  ياـهتیلاعف 

تبسانم طیحم  هب  تبسن  هک  يراتخاس  دریگ ،  تروص  روشک  لک  طیارش  طیحم و  اب  طابترا  رد  تسیاب  یم  يزاس  راتخاس  لاحرهب   . دوش
 ، ارجا شخب ،  رابتعا  دییأت و  اهنآ ،  زورب  ناکما  اه ،  هدیا  فشک  ریدم ،  شقن  ملع  دیلوت  دنیآرف  رد  دـش  نایب  هک  روطنامه   . دـشاب هتـشاد 
اب اهنآ  هعسوت  طسب و  ای  فیاظو  رییغت  ناکما  تسا .  تیقفوم  یساسا  طرش  دنیآرف  نیا  رد  يریذپ  فاطعنا  تسا .  شناد  دربراک  عیزوت و 
 . تسا راکنا  لباق  ریغ  لصا  کی  شهوژپ  رما  رد  اـما  دوشن  هدـید  يراـک  ناـمزاس  چـیه  رد  رگا  لاـحم  ضرف  هب  دوجوم  طیارـش  هب  هجوت 

تیریدـم رد  رتمهم  همه  زا  دوش و  فیرعت  نآ  ینامزاس  فادـها  بوچراچ  رد  تسیاب  یم  یتاقیقحت  داـهن  کـی  فیاـظو  نییبت  لاـحرهب 
هکنیا نمـض  ملع  دـیلوت  راـتخاس  دریگ .  تروـص  روـشک  یلم  ياهزادـنا  مشچ  اـه و  هماـنرب  رب  ینتبم  دـیاب  يزیر  هماـنرب  نیا  مـلع  دـیلوت 
شخب رد  . دجنـس یم  ییاهن  فده  اب  ار  دوخ  ًامئاد  دشاب و  یم  زین  قالخ  شنک  ياراد  هکلب  دـشاب  یم  کیناگرا  هدـنریگدای و  يراتخاس 

دوجو یقطنم  ًالماک  ياه  کینومراه  یهارمه و  تسیاـب  یم  هدـننک  فرـصم  شخب  ملع و  هدـننک  دـیلوت  داـهن  نیب  ملع  دـیلوت  تیریدـم 
دیلوت شخب  تسا .  فیاظو  تیولا  رد  نیطبار  هعومجم  هب  کـمک  رگید و  شخب  يوس  زا  شخب  ره  ياـهیگژیو  تخانـش  دـشاب .  هتـشاد 

ـ.  دهد رارق  رایتخا  رد  ار  مزال  تالیهست  زین  فرصم  شخب  دشاب و  هتشاد  هدهع  هب  ار  فرـصم  شخب  یجنـس  زاین  تسیاب  یم  مادم  هدننک 
رد تسا و  هدینارتسگ  ملع  دـیلوت  تیریدـم  رب  ار  دوخ  هیاس  ندـش  یناهج  تنرتنیا و  تاعالطا ،  يروآ  نف  هدـیدپ  هس  راجفنانیون  يربهر 

تاناسون هب  تبـسن  ملع  دیلوت  نیون  تیریدم   . داهن انب  ملع  دـیلوت  هصرع  رب  ار  دنمـشوه  فرگـش و  یتیریدـم  ناوت  یم  اهتـصرف  نیا  ياول 
دنک یم  تصرف  هب  لیدبت  نارحب ،  هچ  تبسانم و  عون  زا  هچ  ار  یلوحت  هنوگ  ره  دهدیم و  ناشن  تیساسح  يداصتقا  یسایس و  یعامتجا ، 

شجنـس دروم  مه  ملع  دیلوت  ات  دریگ  رارق  رظندم  دـیاب  قیقحت  هعـسوت و  يرو  هرهب  یبایزرا  ياهـصخاش  ملع ،  دـیلوت  نردـم  يربهر  رد  .
نییعت  . ددرگ صخـشم  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  یملع  ياـه  تیقفوـم  یباـیزرا  ياهـصخاش  دـیاب  رتـهب  تراـبع  هب  دریگ .  رارق  يرو  هرهب 
یموب هب  یتاقیقحت  تاعوضوم  رد  عونت  داجیا  نمض  روشک ،  نالک  ياه  همانرب  اب  ماگمه  قیقد  ياه  یجنس  زاین  قیرط  زا  یلحم  ياهتیولا 

رب قبطنم  یملع  تالوصحم  دیلوت  تسا  یهیدب  دنک .  یم  کمک  یلحم  تروصب  نآ  رتناسآ  دربراک  نینچمه  یملع و  تالوصحم  ندـش 
رد تباقر  تیلباق  تاقیقحت  تروص  نآ  رد  تسا  هقطنم  یطیحم  طیارش  زا  ثعبنم  هک  دراد  دوخ  صاخ  ياهـشور  هب  زاین  یموب ،  ياهزاین 

يداصتقا هاگدید  ملع  دیلوت  تیریدم  رد  لوصحم  هب  لآ  هدیا  لیدـبت  دـنیآرف   . تشاد دـهاوخ  ار  لمع  هزوح  رد  يزومآراک  رظن و  هزوح 
تیریدم هزورما  درک .  يزیر  همانرب  مه  عیزوت  يارب  دیاب  درک  يزیر  همانرب  دـیلوت ،  يارب  دـیاب  هک  هنوگنامه  اریز  تسا  تیریدـم  هنوگنیا 

ملع دیلوت  تیریدم  درکلمع  ياهصخاش  هکنآ  تیاهن   . تسا هدناسر  لقادح  هب  ار  يروانف  بذج  فاکـش  يداصتقا  هاگدید  زا  ملع  دیلوت 
هاـگیاج درک ـ.  نییعت  ار  ملع  دـیلوت  تیریدـم  رد  هماـنرب  فادـها  هـب  یباـیتسد  نازیم  ناوـت  یم  نآ  قـیرط  زا  هـک  تـسا  يدـمآراک  رازبا 

یملع تادیلوت  ردقچ  ره  دنک ،  یم  دراو  رتعیرـس  داصتقا  هخرچ  رد  ار  نآ  دهد و  یم  شیازفا  ار  ملع  دیلوت  تعرـس  يژولونکتیژولونکت 
دوش عابـشا  یتقو  رازاب  دوش ،  یم  رازاب  عابـشا  هوبنا و  دـیلوت  ثعاب  يوق  داصتقا  دوب .  دـهاوخ  رت  شخبرثا  هعماج  داـصتقا  رد  دـشاب  رتشیب 
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یتاعالطا ناهج  رد  دـنک .  یم  مکحتـسم  رتشیب  ار  دوخ  هاگیاج  شزرا و  ملع  يداصتقا ،  تباقر  رد  دـنک .  یم  ادـیپ  ینعم  تباـقر  هاـگنآ 
دوخ گنهرف  عبانم و  هیاپ  رب  ار  دوخ  ریـسم  اهتلم  هک  دـنچ  ره   . تسا ریذـپان  بانتجا  یعوضوم  يروآون  تهج  رد  يروآ  نف  شقن  زورما 
قفو نآ  اب  ار  دوخ  درک ،  بسک  ار  ینیعم  يژولونکت  تسیاب  یم  هک  دنا  هدش  هجوتم  للم  یملع  ناگبخن  نونکا  مه  اما  دننک ،  یم  میسرت 

 ، دوش یم  رتلکـشم  زور  ره  هتفرـشیپ  ساسح و  ياهیژولونکت  دیرخ  هک  ارچ  دنروآ .  يور  يروآون  هب  دیلقت  زا  هدومن و  ارجا  ارنآ  دنهد و 
تاقیقحت جیاتن  یلک و  يامن  رود  نییعت  تسا و  یلحم  يراذگ  هیامرس  لباق  هک  یمومع  کیژتارتسا و  يژولونکت  صیخـشت  نایم  نیا  رد 
یشاپورف لماش  هعسوت  لحارم   . تسا تیمها  زئاح  رایـسب  هجوت و  لباق  دنـشاب  رایـسب  دورو  يزاس  هنومن  تاعارتخا ،  عیرـس  تبث  لباق  هک 

یم هوبنا  دیلوت  تیاهن  رد  ندش و  یتباقر  يداصتقا و  ندش ،  یللملا  نیب  يدیلوت ،  هیامرـس  نویـسازینردم  هعـسوت ،  بالقنا  هنهک ،  هعماج 
ار يژولونکت  بالقنا  ینعی  موس  هلحرم  تسیاب  یم  اـما  دراد  رارق  مود  هلحرم  رد  اـم  روشک  زونه  دـندقتعم  يداـیز  هدـع  هچ  رگا  دـشاب ، 
 ، دزاس مهارف  يروانف  ملع و  دیلوت  يارب  ار  تاعالطا  نتشاذگ  كارتشا  هب  يزاس ،  هکبـش  گنهرف  ندش  ریگارف  هب  قیوشت  اب  دنک و  زاغآ 
رد  . تسا مهم  زین  تباقر  حور  تیوقت  هدـش و  بسک  مولع  راـشتنا  هب  بیغرت  دراد ،  تیمها  يروآون  قیوشت  يژتارتسا  هک  ردـقنامه  اریز 

اهنت رگید  یملع  زکارم  راک  دنک .  رییغت  دیاب  ارجا  تعنص و  شخب  نینچمه  هزوح و  اههاگـشناد و  درکلمع  يروانف ،  يژولونکت و  رـصع 
رت هدیچیپ  ياه  هنیمز  رد  لاعف  شقن  کی  يوگخـساپ  دناوتب  هک  دوش  یهدنامزاس  يوحن  هب  دیاب  اهداهن  هنوگنیا  راتخاس  تسین .  سیردت 

یـصصخت ياهـشزومآ  یـصصخت ،  هیاپ و  تاقیقحت  يا و  هرواـشم  تامدـخ  زا  يا  هعومجم  ماـجنا  اـهنارحب ،  لـح  داـصتقا ،  هضوح  رد 
رد ياهداهن  يوس  هب  دـیاب  ارجا  تعنـص و  شخب  رگید  يوس  زا  دـشاب و  نیرفآراک  ياههاگـشناد  داجیا  تیاهن  رد  يزاجم و  يروضح و 

تیفیک اب  یکیزیف  طیحم  کی  رد  ار  يدربراک  یملع  هعـسوت  کی  يروآ ،  نف  ملع و  ياهکراپ  نایم  نیا  رد  درادرب .  ماـگ  شزومآ  لاـح 
ریثأت تحت  ار  روشک  یگنهرف  ياضف  دوش و  یم  روشک  دراو  جراخ  زا  یگنهرف  همجه  هک  یتقوملع  دـیلوت  گـنهرف  دـنکیم ـ. داـجیا  ـالاب 

نآ لیلد  اهنت  دننک ،  یم  هدافتـسا  نآ  تاناکما  زا  دننک و  یم  ریخـست  ارنآ  دنوش و  یم  روشک  کی  دراو  یماظن  دعب  زا  ای  دـهد .  یم  رارق 
هداس رد  یتح  یملع و  ياهدیلقت  همجرت و  موجه  دـشاب .  یم  دـعب  نآ  رد  روشک  نآ  فعـض  هدـنهد  ناشن  هکلب  تسین  ناگناگیب  تلاخد 
همه هب  ربا  داب و  لثم  تاعالطا  هزورما  تسا  نابزیم  ياهروشک  یملع  فعض  رگنایب  هناگیب  یصصخت  تاحالطـصا  جاور  نآ  لکـش  نیرت 
رگا دراب  یم  اج  همه  رد  ناراب  دـنک . يریگولج  دوخ  طـیحم  یگنهرف  ياـهاضف  هب  نآ  دورو  زا  دـناوت  یمن  سکچیه  دـشک و  یم  رپ  اـج 
همه یملع ،  یسایس و  یعامتجا ،  داعبا  زا  فلتخم  رگناریو  ياهلیـس  هنرگو  درک  هدافتـسا  نآ  زا  ناوت  یم  مینک  راهم  اهدس  تشپ  رد  ارنآ 
يارب تسا ،  هدش  ناریا  یقرش  هعماج  دراو  یبرغ ،  شناد  تیعجرم  اب  دوخ و  صخاش  يانعم  هب  ملع   . درب دهاوخ  نیب  زا  ار  ام  ياه  هتـشاد 

دـش دـهاوخ  شنت  راچد  یناریا  ناریا و  ماظن  لک  هرکیپ و  طیارـش ،  نیا  رد  هک  درک  یم  لقتنم  زین  ار  دوخ  ياـهتخاس  ریز  دـیاب  دورو  نیا 
بسانم ياهـصخاش  یناریا  ملع  هاگدید  زا  ملع  يارب  تسیاب  یم  تسا .  مهم  زورما  هعماج  رد  ملع  یگنهرف  تیوه  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .

 . تسا نآ  ندوب  یموب  ملع ،  دـیلوت  ياهـصخاش  زا  یکی  لاـحرهب  اـما  درک  هدافتـسا  همجرت و  ار  یبرغ  موـلع  ناوـتیم  هتبلا  درک .  فـیرعت 
هچ رگا  ملع  دیلوت  گنهرف  رد   . تسام یگنهرف  هعماج  مهم  هلئـسم  ندش  یموب  گنهرف و  دننامه  یتفرعم  رگید  ياه  هقلح  اب  ملع  تبـسن 
اما دروآ  یمن  باسح  هب  ملع  دـیلوت  ار  همجرت  مولع و  لقن  هتفرگ و  رارق  شهوکن  دروم  نیماضم  زا  يرایـسب  رد  رارکت  ای  همجرت  رتدـیلقت 

ات دوش  نییعت  تیولا  دیاب  رارکت  همجرت و  دیلقت ،  يارب  ملع  دیلوت  یگنهرف  تیریدم  رد  دشاب .  شزرا  اب  دناوت  یم  يدـنمفده  تروص  رد 
دیلوت زا  تنایـص  رد  ملع  دیلوت  یگنهرف  تیریدم  شقن   . درک هدافتـسا  یملع  تالوصحم  رگید  هب  دوخ  تاعاجرا  رد  ناوتب  يدـنمفده  اب 

مه یملع  ياهتقرس  رما  رد  مزال  ياهتازاجم  صخشم و  نیناوق  عضو  تسا .  تیمها  زئاح  رایـسب  تیکلام  عوضوم  رگید و  نایب  هب  یملع و 
هب طونم  ملع  دیلوت  گنهرف  ءاقترا   . دهاک یم  شزرا  یب  ياهرارکت  اهدیلقت و  زا  مه  دـنک  یم  يریگولج  ناگبخن  یـشک  مولظم  جاور  زا 

تسیاب یم  صوصخ  نیا  رد  تسا .  ییاناد  تیریدم  قیقحت و  طیحم  رد  مزال  ياه  هبذاج  داجیا  اب  يروحم  هبخن  یملع ،  ياهـشزرا  ظفح 
ظفح اب  دـنربن و  هانپ  برغ  ناماد  هب  یگدروخرـس  اب  ناـگبخن  اـت  دـنک  ادـیپ  یملع  یـشیدنا  دازآ  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  یملع  ياـهتینوصم 
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دناوت یم  يرازفا  مرن  شبنجیریگ  هجیتن   . تسا هتـشادن  دوجو  يدنب  رـصح و  چیه  يزغم  نافوت  هصرع  رد  یملع ،  قطنم  قالخا و  لوصا ، 
رد يربهر  شقن  يافیا  یساسا  يژتارتسا  کی  ناونع  هب  ملع ،  رد  قوفت  دشاب .  ناریا  روشک  هعسوت  يارب  ریدم  يا  هفسلف  دیلوت  زاس  هنیمز 

دـشاب یم  يروآون  ملع و  دیلوت  هدییاز  هک  تسا  يژولونکت  يرترب  هیاپ  رب  للم  اهروشک و  یلم  تینما  رتهب  ترابع  هب  تسا .  زورما  ناهج 
 – یناریا لیـصا  گنهرف  ظفح  اب  ار  یناریا  نادنورهـش  یگدنز  عضو  دوبهب  يزورما ،  يایند  مهف  یبایزرا و  اب  هک  تسا  طیارـش  نیا  رد  . 

ناونع هب  ار  ملع  شناد ،  تیریدم  تاقیقحت و  تیریدم  رتالاب  عجرم  ناونع  هب  ملع  دـیلوت  تیریدـم   . تشاد میهاوخ  ور  شیپ  رد  یمالـسا 
ملع هک  هتکن  نیا  نتسناد  اب  ملع  دیلوت  تیریدم   . درب یم  راکب  یلم  عفانم  تهج  رد  شزرا  اب  رایسب  يراذگ  هیامرـس  نایاپ و  یب  عبنم  کی 

هـصرع نیلوا  دهد .  رارق  دوخ  راک  هحول  رـس  ار  شناد  ياهزرم  همه  رب  يربهر  دیاب  دراد ،  ندش  یناهج  هب  لیامت  هدوب و  زرم  نودـب  ًاتاذ 
رد زاغآ ،  درف  حطـس  زا  يروحم  شناد  هلوقم  شزرا  زایتما و  نزو ،  تسیاب  یم  تسا و  نآ  يدومع  حوطـس  مامت  رد  هعماـج  مهم  رایـسب 

تـسیب زادـنا  مشچ  بلاق  رد  بسانم  راتخاس  داجیا  اب  دـنیآرف  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط   . دوش رولبتم  هنیداهن و  هعماـج  رد  رواـب و  هداوناـخ 
داهن مدـق  یملع  تضهن  ریـسم  رد  تساب  یم  روشک  یمالـسا  یلم و  گنهرف  زا  تناعتـسا  ون و  ياهیژولونکت  زا  هدافتـسا  اب  روشک و  هلاس 

یم عونتم  یلوصحم ،  کت  داصتقا  دبای ،  یم  ءاقترا  روشک  ياهیریگ  میمـصت  یملع  حطـس  تیفیک و  ملع ،  دـیلوت  تیریدـم  ياول  تحت  .
یلم ياهـشزرا  گنهرف و  ظفح  اب  ناریا  ندش  یناهج  هشیدـنا  دوش و  یم  هداهن  انب  یناریا  یمالـسا – تیندـم  هیاپ  رب  ییاناد  هعماج  دوش ، 

همانلـصف يراجت “ يژیتارتسا  هاگدید  زا  شناد  تیریدم   ” حیـصف يدمحاعبانم  ملع  دیلوت  تضهن  یللملا  نیب  هرگنک  عبنم :  . دبای یم  ریـسم 
 ، هرامش 2 هرود 3 ،  ناهوژپ ،  نید  هلجم  ینید “ مولع  هعـسوت  دیلوت و  راتخاس   ” ینیما  . 1381 هرامش 3 و 4 ،  هرود 18 ،  یناسر ،  عالطا 
 ، تاب يد .  بناگ .  هتـشون  ۀـمجرت  ناسنا “ نونف و  يروانف ،  لباقتم  ریثأت  یـسررب  اهنامزاس :  رد  شناد  تیریدـم   ” م یهاشناریا ،   . 1382
رد اهنآ  شقن  تیقـالخ و  يروآ و  نف  شناد ،  تیریدـم   ” م یمیرکلادـبع ،   . 1381 هرامش 1 و 2 ،  هرود 18 ،  یناسر ،  عالطا  همانلـصف 

زکرم شهوژپ “ ياـهنامزاس  هرادا   ” یتسودـیلع  . 1382 ناریا ،  یندـعم  یتعنـص و  تاـعالطا  زکرم  اـهنآ ، “ یـشخب  رثا  ییاراـک و  دوبهب 
http://www.rahpouyan.com/article/showart.asp?  . 1378 ناریا ،  یملع  كرادــــــــــم  تاــــــــــعالطا و 

sid=711&aid=1518

سنمیز رد  شناد  تیریدم  ماظن  هعسوت 

ینزگ یلع 
تکرـش نیا  رد  شناد  تیریدم  دشاب . یم  حرطم  شناد  تیریدم  يریگراکب  هزوح  رد  تایبرجت  نیرتهب  زا  یکی  ناونعب  سنمیز  هدیکچ :

نآ زا  دـعب  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  هک  دوب  یـشخب  نیلوا  یبایرازاب  شورف و  شخب  تفاـی . هعـسوت  يراـک  ياـه  عاـمتجا  لدـم  رب  ینتبم 
بلق  تسا . اهتمسق  هیلک  هب  شرتسگ  لاح  رد  طخ  نیا  قیقحت و  هعسوت و  شخب 

ياه مرف  نامتفگ ، ياه  قاتا  شناد ، نزخم  رـصانع ، زا  يا  هعومجم  زا  تیاس  نیا  تسا . تنریِـش  یبو  تیاس  سنمیز  رد  شناد  تیریدـم 
يدربراک ياه  هبنج  یسررب  هب  رضاح  هلاقم  رد  تسا . هدش  لیکشت  يروف و ...  ياهتـساوخرد  ثحب ، ياه  هورگ  هتـسویپ ، تاعالطا  دورو 

يوحن ره  هب  هطیح  نیا  رد  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  مامت  يارب  هلاقم  نیا  میزادرپ . یم  سنمیز  رد  شناد  تیریدـم  هژورپ  يزاس  هدایپ  رد 
نیرت و قفوم  زا  یکی  سنمیزهمدقم  . شناد تیریدم  ماظن  سنمیز ، اه  : هژاو  دـیلک  . دـشاب یم  يا  هدـنزومآ  تاکن  يواح  دـنیامن  تیلاعف 
رب غلاب  يا  هیامرس  هلاس ، هقباس 156  کی  زا  تکرـش  نیا  تسا . یکینورتکلا  لیاسو  دـیلوت  هزوح  رد  یللملا  نیب  ياه  تکرـش  نیرتگرزب 

فدـه تسا . شناسدـنهم  هتـسجرب  ینف  شناد  تکرـش ، نیا  ياهترهـش  زا  یکی  تسا . رادروخرب  دـنمراک  رـالد و 460.000  دراـیلیم   73
یپ . دوب يرو  هرهب  شیازفا  روظنم  هب  دوخ  هعومجم  لک  رد  شناد  نیا  كارتشا  لاـقتنا و  شناد ، تیریدـم  ماـظن  يزاـس  هداـیپ  زا  سنمیز 

اب راک  دیدرگ . زاغآ  تیریدم  عالطا  نودـب  لاس 1996 و  رد  ینایم  نادـنمراک  شوج ، دوخ  تکرح  کی  زا  شناد  تیریدـم  ماظن  يزیر 
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دناوت یم  هنوگچ  سنمیز  هک  دندوب  لاوئس  نیا  هب  یئوگخساپ  لابند  هب  هراومه  هورگ  نیا  دش . عورش  هباشم  ياهتکرش  تایبرجت  یـسررب 
كارتشا رد  موسرم  ریغ  نونف  و  يراک   ياه  عامتجا  شناد ،  نزخم  کی  داجیا  اـب  لـمع  رد  ددرگ . دـنم  هرهب  شناد  تیریدـم  ياـیازم  زا 

رد شناد  تیریدـم  بلق  . دـیدرگ تقفاوم  تکرـش  لک  هب  حرط  نیا  شرتسگ  هعاشا و  اـب  لاس 1999  رد  دـیدرگ . زاغآ  اه  تیلاـعف  شناد 
دورو ياه  مرف  اـه و  هداد  هاـگیاپ  رب  ینتبم  شناد  هریخذ  تهج  ینزخم  لـماش  تیاـس  نیا  دـشاب . یم  تنریِـش   ماـنب  یبو  تیاـس  سنمیز 
شناد زا  هدـش   يدـنب  هقبط  تسرهف  و  شواک   روتوم  کی  نامتفگ ،  قاتا  رب  هوـالع  تسا . تاـعالطا  دورو  روظنم  هب  هتـسویپ  تاـعالطا 

تسرهف شواک و  روتوم  زا  تاعالطا  يوجتسج  روظنم  هب  دنناوت  یم  متسیس  ناربراک  دنشاب . یم  تیاس  نیا  رصانع  ریاس  هلمج  زا  دوجوم 
رارقرب طابترا  هدنـسیون  اب  هدـش  نییعت  یطابترا  ياه  لاـناک  زا  یکی  قیرط  زا  رتشیب  تاـعالطا  هب  زاـین  تروص  رد  دـننک . هدافتـسا  اـمنهار 

ار شناد  یبو  تیاس  نیا  هلیسو  هب  سنمیز  دراد . دوجو  اه  لاناک  نیا  قیرط  زا  شـسرپ  عیرـس  لاقتنا  ناکما  يرورـض  عقاوم  يارب  دنیامن .
. دشاب یم  حرطم  اه  هنومن  تایبرجت و  نیرت  قفوم  زا  یکی  ناونعب  سنمیز  رد  شناد  تیریدم  . تشاذـگ كارتشا  هب  دوخ  نامزاس  رتسب  رد 

نیا یـسررب  درک . تفایرد  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  زیاوج  یللملا  نیب  حطـس  رد  سنمیز  لخاد ، رد  نآ  عفانم  ماظن و  نیا  تیقفوم  رب  هوـالع 
دیفم رایـسب  دـننک  يزاس  هدایپ  ار  شناد  تیریدـم  ياهماظن  دـنهاوخ  یم  هک  یئاه  نامزاس  يارب  تایبرجت  نیرتهب  زا  یکی  ناونع  هب  وگلا 

زا تاطابترا  هصرع  رد  تباـقر  ههد 90  رخاوا  رد  شناد  لاعف  تیریدم  هبزاین  . دش دـهاوخ  هتخادرپ  هلئـسم  نیا  هب  هلاقم  نیا  رد  دـشاب . یم 
زاین سنمیز  دـنک . هضرع  رازاب  هب  يرتالاب  دامتعا  تیلباق  تیفیک و  اب  ار  دوخ  تالوصحم  ات  دوب  روبجم  سنمیز  تفرگ . تدـش  رود   هار 

زا تسیاب  یم  رود  هار  زا  تاطابترا  هزوح  رد  ناگدنزاس  یمامت  تشاد . يرتشم  رازاب و  لباقم  رد  دوخ ، لمعلا  سکع  تعرـس  شیازفا  هب 
ری یه  نمگرب ، ثونَم ، . ) دندرگ لیدبت  صاخ  ياه  سیورـس  و  اه   لح  هار  اب  رادم  يرتشم  ياه  نامزاس  هب  الاک   هداس  هدـننک  هیهت  کی 

تالوصحم  ناهاوخ  مه  زاب  نارادـیرخ  زا  يرایـسب  هک  دـیوگ  یم  هطبار  نیمه  رد  سنمیز  شناد  تیریدـم  هژورپ  ریدـم  ثونَم   (. 2005
اهنآ رگید  ترابع  هب  دنتشاد . اهنآ ، زا  هدافتـسا  هوحن  اب  یئانـشآ  روظنم  هب  هرواشم  تفایرد  هب  زاین  لوصحم  رب  هوالع  یلو  دندوب ، سنمیز 

فدـه اب  شناد  كارتشا  هب  زاین  ساسحا  تباقر  هصرع  رد  يراگدـنام  رازاـب و  لکـش  رییغت  دنتـشاد . زاـین  لـح  هار  هدـنهد  هئارا  کـی  هب 
رد ار  اه  هنیزه  شهاک  شناد  تیریدم  تفرگ : رارق  هجوت  دروم  ریز  هتسجرب  طاقن  اتسار  نیمه  رد  . تشاد هارمه   هب  ار  يرو  هرهب  شیازفا 

، دوجوم ینف  شناد  زا  ددـجم  هدافتـسا  دـش و  دـهاوخن  رارکت  هتـشذگ  تاهابتـشا  شناد  تیریدـم  ماظن  يزاس  هدایپ  اب  تشاد . دـهاوخ  رب 
ددجم هدافتسا  هوالعب  تفای  دهاوخ  شهاک  اه  هژورپ  ماجنا  نامز  ددجم  هدافتـسا  هب  هجوت  اب  دراد ، هارمه  هب  ار  دیدج  شناد  قلخ  دوبهب و 

. دشاب یم  لکشم  رایسب  شناد  تیریدم  يایازم  يریگ  هزادنا  نامزاس  هاگدید  زا  شناد  هکبش  داجیا  زاغآ  . دراد یپ  رد  ار  تیفیک  شیازفا 
هنوگ نیا  هک  تسا  نیا  رما  نیا  تلع  دروخ . یم  مشچ  هب  ابلاغ  اه  هنیزه  شهاک  ياه و  یفاکـشوم  اـه  هژورپ  لـیبق  نیا  زاـغآ  يادـتبا  رد 

یم الاب  حوطـس  ناریدـم  تیامح  بلج  ار  تیقفوم  مهم  لماوع  زا  یکی  لیلد  نیمه  هب  ددرگ  یم  هئارا  الاب  هب  نییاـپ  زا  ـالومعم  اـه  هژورپ 
روظنم نیمه  هب  درک . لیدـبت  هدرتسگ  رازبا  کی  هب  ار  دوخ  ماظن  زاغآ و  ار  دوخ  راک  کچوک  شیامزآ  هبرجت و  کـی  زا  سنمیز  دـنناد .
هجوت دروم  تمـسق  نیلوا  ناونع  هب  یبایرازاب  شورف و  شخب  یـشیامزآ و  هعماج  ناونع  هب  ایلارتسا  نیچ و  يزلام ، لاـغترپ ، روشک  راـهچ 
نگمه يزادنا  هار  يارب  اهروشک  نیا  هکنیا  صیخشت  هدش و  رازگرب  ياه  هاگراگ  هعومجم  زا  دعب  روشک  راهچ  نیا  باختنا  تفرگ . رارق 

یباـیرازاب شورف و  تسا . دـنمراک  لـماش 17.000  سنمیز  رد  یباـیرازاب  شورف و  شخب  تـفرگ . تروـص  دنـشاب  یم  رت  سناـجتم  رت و 
یلمع و تایبرجت  زا  ددجم  هدافتـسا  تیروحم ، دوب . شناد  تیریدم  زا  يریگ  هرهب  دـنمزاین  هک  دوب  سنمیز  رد  يراک  عامتجا  نیرتگرزب 

یم ام  دیوگ : یم  سنمیز  شناد  تیریدم  هژورپ  ءاضعا  زا  یکی  دوب . یبایرازاب  شورف و  هزوح   رد  شناد  كارتشا  هتـسجرب و  ياه  هنیمز 
یلو دراد ، هارمه  هب  ام  يارب  یئایازم  رازاب  کی  يوررب  زکرمت  اـب  روشک ) کـی  یلحم (  هژورپ  کـی  اـضعا  ناـیم  شناد  كارتشا  میتسناد 

، شناد تیریدـم  يزاس  هدایپ  روظنم  هب  نیاربانب و  ایند .)  رـساترس  رد  سنمیز  بعـش  هیلک  ناـیم  دوب (  شناد  یناـهج  كارتشا  اـم  فدـه 
هاگدورف رد  یتاـقالم  اـب  سنمیز  رد  شناد  تیریدـم  هژورپ  . میدرک میـسقت  هتـسد  ود  هب  داـصتقا  رازاـب و  تیعـضو  بسح  رب  ار  اـهروشک 
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فیرعت تسـشن  نیا  فده  دندمآ . مه  درگ  ناگدنـشورف  نیرتهب  زا  یهورگ  تسـشن  نیا  رد  دـیدرگ . زاغآ  ربتکا 1998  رد  تروفکنارف 
يارب ناگدنشورف )  ) امش ياه  لح  هار  هکنیا  دننامه  یتالاوئس  حرط  اب  تسشن  نیا  رد  دوب . شناد  تیریدم  ماظن  راتخاس  فادها و  اوتحم ،
هاگیاج یملع و  راتخاس  نینچمه  دـیدرگ . میـسرت  شورف  ياه  لح  هار  دـنیآرف و  زا  لماک  تایئزج  اب  یلک  ریوصت  کـی  تسیچ ؟ شورف 

دیاـب شناد  كارتـشا  تهج  هک  يرازبا  لکـش  اـب  طاـبترا  رد  تسـشن  نیا  رد  دـیدرگ . صخـشم  شورف  هطیح  رد  یعوضوم  ياـه  هخاـش 
يارب تفرگ . رارق  هجوت  دروم  ینهذ   شناد  مه  و  ینیع   شناد  مه  شناد ، ریخست  روظنم  هب  سنمیز  رد  دش . تبحص  زین  دش  یم  یحارط 

ینف ياه  لح  هار  حیرـشت  اه ، هژورپ  فیـصوت  شخب  نیا  ماخ  هدام  دوب . هتفای  تخاس  تروص  هب  شناد  ندروآ  مهارف  فده  ینیع  شناد 
داجیا نآ  ریاظن  و  يربخ   ياه  هورگ  نامتفگ ، قاتا  ثحب ،  ياه  هورگ  ینیع  شناد  هطیح  رد  دندوب . رازاب  ءابقر و  نایرتشم ، يدربراک ، و 

ینعی هدش  يراذگ  دک  شناد  يوررب  شناد  تیریدـم  ياهماظن  بلاغ  دـیوگ : یم  هطبار  نیمه  رد  سنمیز  هژورپ  ءاضعا  زا  یکی  . دـیدرگ
هدیدان ار  ینهذ  شناد  اهنآ  دنا . هدش  زکرمتم  ددرگ  لقتنم  كرادم  ای  تاشرازگ  اه ، هداد  هاگیاپ  قیرط  زا  یناسآ  هب  دناوت  یم  هک  یشناد 

نفلت اهتاقالم ، لثم  دـشاب (  یم  یعامتجا  تاطابترا  قیرط  زا  امومع  نآ  لاقتنا  ددرگ و  یم  لصاح  هبرجت  هیاـپ  رب  هک  یـشناد  دـنریگ . یم 
هب یبوخ  هب  عون ، ود  ره  دیاب  شناد  هنیهب  كارتشا  روظنم  هب  تسا . هابتشا  يرگید  نودب  ود  نیا  زا  کی  ره  نتفرگ  هدیدان  اه و .) ...  ندز 

کی رتشیب  شناد  تیریدم  دـنچ  ره  (. 2002 كامروک ، كام  دوب (  یماظن  نینچ  یحارط  زین  اـم  یلـصا  فدـه  دـنوش . هتـشاذگ  كارتشا 
هک دش  ياهیروآنف  اب  تیروحم  سنمیز  رد  تسا . ماظن  تیقفوم  رد  يدیلک  لماع  کی  يروآنف  اما  يروآنف ، ات  دـشاب  یم  راک  ماجنا  شور 

تـسپ لثم  دـندوب (  یم  لـماعت  رد  ماـظن  اـب  هرمزور  تروص  هب  دـیاب  نادـنمراک  هک  دوب  نآ  رما  نیا  لـیلد  دـندوب . انـشآ  نادـنمراک  يارب 
تاعالطا یبایزاب  تمسق  رد  روظنم  نیمه  هب  دوب . رازبا  رگید  یـساسا  نکر  ندوب  دنـسپ  ربراک  هوالعب  تکرـش .)  تنارتنیا  ای  یکینورتکلا 

نینچمه تفرگ . تروص  اـمنهار   تسرهف  تروـص  هب  تاـعوضوم  قروـت  يا ،  هژاو  دـیلک  يوجتـسج  ناـکما  يروآ  مهارف  اـب  تلوـهس ،
دک ندرک  دراو  هب  زاین  رابکی  طقف  تیاس  فلتخم  ياهدربراک  اهتمـسق و  زا  هدافتـسا  يارب  ربراک  هک  دیدرگ  یحارط  يا  هنوگ  هب  متـسیس 
یم لیکـشت  هدـمع  شخب  هس  زا  تیاس  نیا  دـشاب . یم  تنریِـش  مانب  یبو  تیاس  سنمیز  رد  شناد  كارتشا  بلق  . تشاد روبع  يربراـک و 

كرادـم دانـسا و  زا  يا  هعومجم  زا  شناد  هناخباتک  اه .  مورف  و  دـینک ) هاگن  همیمـض  هب    ) يروف ياهتـساوخرد  شناد ،  هناخباتک  ددرگ .
، صاخ رازاب  کی  ياه  هداد  لماش  طیحم ، يربراک و  ینف و  تالکشم  لماش ، لح  هار  هتسد  ود  هب  كرادم  نیا  دنوش . یم  لیکشت  شناد 

تـساوخرد دوب . ریذپ  ناکما  اه  هژاو  دـیلک  رب  ینتبم  شخب  نیا  رد  یبایزاب  دـش . یم  میـسقت  نایرتشم  ابقر و  يراجت ، ياکرـش  اه ، هژورپ 
تالاوئـس دـیوگ : یم  طابترا  نیا  رد  ثونم  دـش  . یم  لاسرا  یـسک  ره  يارب  یئوگخـساپ  روظنم  هب  هک  دوب  یتالاوئـس  لماش  يروف  ياه 

دنهاوخ لاسرا  یناسک  هچ  طسوت  اجک و  زا  اهخساپ  هک  دیناد  یمن  امش  دینک . کمک  تساوخرد  ایند  لک  زا  امـش  هک  تسنیا  لثم  يروف 
رد لـباک  نتـشاذگ  راـک  ندوب  كاـنرطخ  نازیم  مهف  هب  زاـین  یبونج  ياـکیرمآ  رد  سنمیز  هژورپ  ناریدـم  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  دـش .
هب لاوئـس  دشاب . یم  زاین  دروم  هژورپ  يزاس  هدایپ  يارب  يا  همیب  عون  هچ  دنادب  ات  تشاد  زاین  یتاعالطا  هب  وا  تشاد . نوزامآ  ياه  لگنج 

لاسرا هباشم  هبرجت  اب  لاگنس  رد  هژورپ  ریدم  کی  بناج  زا  یخـساپ  تعاس  دنچ  تدم  فرظ  دیدرگ . لاسرا  يروف  تساوخرد  تروص 
یم رـضاح  لاح  رد  ریدم  نیا  دیدرگ . رالد  نویلیم  نیدـنچ  تاجن  بجوم  اه  لباک  يراذـگراک  زا  لبق  حیحـص  خـساپ  تفایرد  دـیدرگ .

کی هب  ار ، رازبا  نیا  دوب و  هدیشخب  تنریِش  هب  دیدج  يا  هولج  اه  مورف  ینعی  موس  شخب  . تسا اجک  رد  يو  هباشم  تالکـشم  باوج  دناد 
ثحب و ياه  هورگ  صاخ ، يراک  ياه  عامتجا  يربخ ، ياهولبات  نامتفگ ، قاتا  لماش  شخب  نیا  دوب . هدرک  لیدـبت  هدـنز  یلماـعت و  رازبا 

یم تروص  يراتفگ  یهافـش و  تروص  هب  شناد  لاقتنا  میدق  نامز  رد  دیوگ : یم  هطبار  نیا  رد  سنمیز  زا  ياکاسوسیت   دیدرگ . یم  ... 
شناد هعاشا  يراذـگ و  دـک  رد  مهم  ماگ  نیلوا  پاچ  دوب . هئارا  ناکم  ناـمز و  رد  روضح  لکـش ، نیا  هب  شناد  تفاـیرد  همزـال  تفرگ .

ناگمه دشاب و  یم  تایبرجت  هیلک  لاقتنا  زا  عنام  باتک  تفاب  راتخاس و  اما  دور . یم  نیب  زا  شور  نیا  رد  ناکم  نامز و  هب  یگتسباو  دوب .
ناکما تنرتنیا  دوزفا . هخرچ  نیا  هب  ار  یئایوپ  لماعت و  تنریِش  دروخ . یمن  مشچ  هب  لماعت  باتک  رد  هوالعب  دنتـسین . باتک  پاچ  هب  رداق 
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رارق تنرتنیا  رد  ار  هدـیا  کی  دـیناوت  یم  امـش  دروآ . ناغمرا  هب  ام  يارب  ار ، یلماعت  کیتارکومد و  رتسب  کـی  رد  يراـکمه  تکراـشم و 
ره دیا . هتخانـش  یمن  هدـیدن و  ار  اهنآ  هاگ  چـیه  هک  تسه  یـصاخشا  ياهرظن  راهظا  يارب  يزاغآ  هطقن  مدرم  طسوت  نآ  هدـهاشم  دـیهد 

طاـقن همه  زا  شناد  دـنک . حرط  ار  نآ  یناـکم  یناـمز و  ياهتیدودـحم  زا  غراـف  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  هزوـح  نیا  رد  يا  هبرجت  یـسک 
. دـیدرگ ظاحل  ماـظن  رد  یتیریدـم  ياـه  هبنج  ینف  ياـه  هبنج  رب  هوـالع  . دـهد یم  لیکـشت  ار  دـیدج  شناد  کـی  هندـب  دوخ  تفاـیرد و 

مدع یئارجا ، تیلباق  نادقف  دننام  ینف ، ریغ  لیالد  هب  شناد  تیریدم  ياه  هژورپ  هک 80 % دراد  یم  راهظا  دربهار  هورگ  ریدم  گنیررود  
ماظن (. 2001 ینشور ،  ) دنروخ یم  تسکش  الاب و ...  حوطس  ناریدم  تیامح  مدع  فیعـض ، دربهار  نامزاس ، تارییغت  شریذپ  ای  یگدامآ 
شناد تیریدم  ماظن  یئایوپ  يارب  شاداپ  ماظن  يراذگناینب  شناد و  ریخست  زا  تیامح  تنریِـش ، زا  هدافتـسا  شیازفا  تیروحم  اب  یتیریدم 
هژورپ يزادنا  هار  . تفرگ رارق  هجوت  دروم  مهم  لصا  کی  ناونع  هب  الاب  حوطـس  ناریدـم  تیامح  بلج  نینچمه  تفرگ . رارق  هجوت  دروم 

. ددرگ یحارط  نیریاس  زا  ادـج  ءازجم و  تروص  هب  ماظن  دـیابن  نانکراک  تکراشم  هب  زاین  شناد و  تیریدـم  ياهماظن  تیهام  هب  هجوت  اب 
هتفرگ و تروـص  خـینوم )  زکرم (  رد  یحارط  هک  يدراوـم  رد  دوـب . اعدـم  نـیا  رب  لاد  مـه  اـه  هزوـح  ریاـس  رد  سنمیز  یلبق  تاـیبرجت 

هابتـشا نیا  رارکت  زا  هورگ  نیاربانب  تشاد . دوجو  يدایز  ياه  تسکـش  دـش  یم  لاـسرا  اـه  تکرـش  ریاـس  يارب  هدافتـسا  يارب  لوصحم 
هداد تلاخد  مهم  رایـسب  رـصنع  کی  ناونع  هب  تفایرد و  تارظن  راک  همادا  تهج  نانکراک  اب  لماعت  رد  روظنم  نیمه  هب  درک . يراددوخ 

یـشیامزآ  تروص  هب  راک  همادا  تهج  دیدرگ . صخـشم  هژورپ  يزاس  هدایپ  تهج  هتـسه  هورگ  هاگراک  تاقالم و  نیدنچ  زا  دـعب  دـش .
تقباطم دروآ . مهارف  ار  شناد  كارتشا  رد  تلوهـس  دـیاب  شناد  تیریدـم  دـندش . باختنا  ایلارتسا  لاغترپ و  يزلام ، نیچ ، روشک  راـهچ 

ات لیرپآ  زا  ههام  جنپ  هزاب  کی  رد  دشاب . یم  يروآنف  زا  بسانم  هدافتـسا  رد  مهم  لصا  کی  ناربراک  ینهذ  ياهوگلا  اب  اهدنیآرف  رازبا و 
نیمه هب  دوب . فیعض  هدش  یحارط  متسیس  درکلمع  هدیچیپ و  هدش ، یحارط  طبار  دیدرگ . یحارط  تنریِـش  هخـسن  نیلوا  تسوگآ 1999 
نکمم دح  ات  یتسیاب  اوتحم  طوطخ ، يانهپ  هب  هجوت  اب  دیدرگ . فیرعت  یحارط و  اددجم  متسیس  لک  نیاربانب  دشن . هتفریذپ  متـسیس  لیلد 

رد دیدج  متـسیس  یحارط  زا  دـعب  دـش . باختنا  یـسیلگنا  نابز  متـسیس  هیاپ  نابز  دوب . یم  نیگنـس  ياه  لیاف  ای  ریواصت  زا  يراع  هداس و 
اب هژورپ  هورگ  اـج  نیا  رد  دـندش . انـشآ  فلتخم  ياهـشخب  هب  متـسیس  لاـقتنا  اـیازم و  هدافتـسا ، هوحن  اـب  ناریدـم  زا  رفن  رانیمـس 60  کی 

شناد تیریدـم  یئاکیرمآ  شخب  ریدـم  زرلـس   لاد  نار  راک  هب  عورـش   (. 2000 خـینوم ،  ) دـیدرگ راک  زا  يدـیدج  هلحرم  دراو  یتارییغت 
لئاـسم گـنهرف و  طاـبترا ، تیریدـم  رد  رییغت  هب  طوـبرم  ار  هیقب  و 80 % ار 20  % شناد  تیریدـم  ياـهماظن  رد  يروآـنف  مهـس  سنمیز ،

یم شناد  نزخم  هلحرم  نیا  رد  دوب . نآ  زا  هدافتسا  هب  بیغرت  يدعب  گرزب  راک  متسیس  یحارط  زا  دعب  لیلد  نیمه  هب  دناد . یم  ینامزاس 
نییبت ماظن و  يارب  یبایرازاب  دـیدرگ . یم  رپ  ءارجا  تسد  رد  ای  هتفای  همتاخ  ياـه  هژورپ  تادنتـسم  شناد و  اـب  ناـنکراک  طـسوت  تسیاـب 
نازیم ندرب  الاب  روظنم  هب  یبایرازاب  دـیوگ : یم  ثونم  دـشاب . یم  شناد  تیریدـم  نیزاغآ  مهم و  ياهتیلاعف  زا  یکی  نآ  شزرا  هاگیاج و 

 ) دـیدرگ یم  کح  یکرحتم  یـش  ره  يوررب  یحارط و  شناد  تیریدـم  ماظن  یتاغیلبت  لکـش  مرآ و  تفرگ . یم  تروص  اـبترم  هدافتـسا 
هتسویپ ناربراک  دادعت  رتعیرس  رتشیب و  هچ  ره  میدوب  روبجم  ام  راد و .)...  بسچرب  ياهذغاک  اهدادم ، اهرتسوپ ، اهدلج ، اهراکدوخ ، لثم 

هب یئوگخـساپ  هب  بیغرت  ار  مدرم  دـیاب  هوـالعب  دوب . هتـسویپ  ناربراـک  يـالاب  دادـعت  يروف  ياهتـساوخرد  تیقفوم  نماـض  میربب . ـالاب  ار 
ینتبم ماگ  نیلوا  ناونع  هب  دندوب  روبجم  هورگ  ءاضعا  دوب . غرم  مخت  غرم و  لکشم  تنریِش  اب  ام  لکشم  میدرک . یم  يروف  ياهتـساوخرد 

هب تشادن . یـشزرا  ماظن  تروصنیا  ریغ  رد  دننک . ادیپ  هدش ، حرط  يروف  ياهتـساوخرد  يارب  یبسانم  ياهباوج  یـصخش ، ياه  هکبـش  رب 
رد دیدرگ . یم  رازگرب  یـشزومآ  هاگراک  زور  هس  ات  ود  روشک  ره  رد  نآ ، متـسیس  طبار  ماظن و  يربراک  شزومآ  هاگیاج و  نییبت  روظنم 

ياهتنا ات  دینک  دراو  متسیس  هب  حرط و  ار  دوخ  تالاوئس  دیـشاب ، هتـشاد  يا  هدشن  لح  لئاسم  دیاب  امـش  هک  دش  یم  راهظا  تاسلج  يادتبا 
یم جراخ  هاگراک  زا  یـضار  بجعت و  نایم  نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  درک . دیهاوخ  تفایرد  هطیح  نیا  رد  خساپ  کی  لقادح  امـش  زور 

یلحم حطس  رد  ماظن  زا  هدافتسا  یسررب  هدهاشم و  ناریدم  نیا  هفیظو  دندوب . ماظن  ءاقترا  لوئـسم  یناریدم  یلحم ، تکرـش  ره  رد  دندش .
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هار رد  ینف  ياه  هبنج  زا  رتشیب  ماظن  ءاقب  تایح و  همادا  روظنم  هب  دیوگ  : یم  ثونم  دوب . يروف  ياهتـساوخرد  یعوضوم  يدـنب  میـسقت  و 
ياه شزادرپ  هدـش و  دراو  شناد  ياوتحم  دـننام  ياهدـنیآرف  دوب . رادروخرب  تیمها  زا  نآ  ياهدـنیآرف  یتیریدـم و  ياه  هبنج  يزادـنا ،
کی میظنت  نیاربانب  دوب . رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  زا  یـسیون )  هدـیکچ  لثم  ددـجم (  هدافتـسا  تیلباق  ندرب  الاب  روظنم  هب  یفاضا 

ياهتنا ات  دنیآرب . تالکـشم  هدهع  زا  ات  دـندوب  یم  يوق  دـیاب  هورگ  دارفا  دوب . لکـشم  شناد  تیریدـم  ماظن  دربشیپ  تهج  بسانم  هورگ 
هنوگ چـیه  تخادرپ  هب  زاین  تنریِـش  زا  هدافتـسا  يارب  سنمیز  یعرف  ياه  هخاش  دوب . هدـش  تبث  ربراک  ياراد 3800  تنریِش  لاس 1999 
لبقتم ار  هنیزه  یمامت  يزکرم  رتفد  دنیامن . هدافتسا  نآ  زا  دنوش و  لخاد  متسیس  هب  دوخ  يربراک  دک  اب  دوب  یفاک  طقف  دنتـشادن . یهجو 
تـشاد دوجو  ینف  هدنـشورف  کـی  یئنورب  رد  لاـثم  ناونع  هب  تشادـن  هجو  تخادرپ  هب  زاـین  یـسک  چـیه  دـیوگ : یم  ثوـنم  دوـب . هدـش 
عیزوت ینامز  یناکم و  لصاوف  دوب . لاحشوخ  رایسب  تباب  نیا  زا  دش و  لصتم  ناگدنـشورف  یمامت  هب  يو  تسویپ ، تنریِـش  هب  هکیماگنه 

ار تاعالطا  هب  یـسرتسد  رد  تلادع  هک  درک  دـهاوخ  داجیا  ار  يا  هفنملا  ماع  هکبـش  شناد  تیریدـم  ماظن  دـیامن . یم  نزاوتمان  ار  شناد 
دمآ یم  شیپ  خـینوم  رد  یلاوئـس  رگا  دوب . خـینوم  رد  زیچ  همه  سنمیز  دروم  رد  دـیوگ : یم  هطبار  نیا  رد  ثوـنم  دروآ . دـهاوخ  مهارف 

اهراب ياهراب و  دوب . توافتم  هلئسم  رترود  طاقن  صوصخب  خینوم  زا  جراخ  رد  یلو  دهدب  ار  اهنآ  باوج  هک  تشاد  دوجو  یسک  الامتحا 
مهارف اب  تنریِش  یلو  دوب ، تروص  نیا  هب  هلئسم  مانتیو  رد  لاثم  ناونع  هب  دش . یمن  تفایرد  یباوج  دش و  یم  هدیـسرپ  خینوم  زا  تالاوئس 
لماوع زا  یکی  شناد  تیریدـم  هژورپ  هورگ  یناسنا  يورین  بسانم  بیکرت  راتخاس و  درک . لح  ار  هلئـسم  نیا  شناد  هب  یـسرتسد  يروآ 

نیا نادنمراک  ناگدنهد و  هعـسوت  يراک ، ياه  عامتجا  نامزاس ، ریدم  شناد ،  شخبریدم  لماش  نیا  یلک  تروص  هب  تسا . نآ  تیقفوم 
يزاس دـعاقتم  روظنم  هب  یـصخش  نیب  یطابترا  ياهتراهم  دـنترابع •: شناد  شخب  ریدـم  تایـصوصخ  لاـثم  ناونع  هب  دنـشاب . یم  شخب 

• رتدنمدوس رتدمآراک و  ماجنا  تمـس  هب  شناد  تیریدم  تیاده  روظنم  هب  یـشوه  زیت  یگنهرف • رییغت  اب  ندـش  قبطنم  تهج  نادـنمراک 
یئاناوت دیامن • راداو  رگیدـکی  اب  يراکمه  هب  ار  اهنآ  دـنک و  راک  نامزاس  کی  فلتخم  ياهـشخب  اب  دـناوتب  ات  يدربهار  رکفت  ياهتراهم 
سنمیز رد  شناد  تیریدم  شخب  نادنمراکـشناد  تیریدم  رد  نآ  دربراک  تاعالطا و  يروآنف  مهف  یتیبرت • رثوم  ياه  همانرب  ندرک  اپرب 

. دـش یم  هداد  صاصتخا  اهتیلاعف  ماجنا  هب  يرادا  تقو  لخاد  ای  جراـخ  رد  مزـال  تقو  دـندرک . زاـغآ  ار  دوخ  راـک  تقو  هراـپ  تروص  هب 
، طـبترمان تاـعالطا  فذـح  یهد ، راـتخاس  شیاـمزآ ، نادـنمراک  نیا  هفیظو  دـندش . تقو  ماـمت  نادـنمراک  نیا  ناـمز  لوط  رد  جـیردتب 
هب سنمیز  . دوب شناد و ...  نزخم  هب  شناد  جارختـساو  طیحم  يوجتـسج  دارفا ، نیب  طابترا  تاعالطا ، راداـنعم  هریخذ  ندرک ، گولاـتاک 

هورگ نیا  درک . یم  هدافتسا  دوب ، هدش  یتایلمع  لماک  تروص  هب  متسیس  هک  يا  هلحرم  رد  يرفن  هورگ 100  کی  زا  هژورپ  تیاده  روظنم 
رد هژورپ  توق  طاقن  زا  یکی  الاب  حوطـس  ناریدـم  لماک  تیاـمح  بلج  هوـالعب  دنتـشاد . هدـهع  رب  ار  ماـظن  شزومآ  يرادـهگن و  هفیظو 

، گـنالد تروـپواد ، ) دـشاب یم  شناد  تیریدـم  ماـظن  ره  ياـه  هبنج  نیرتـمهم  زا  یکی  گـنهرف  رییغت  ثحب  هزیگنا  داـجیا  . دوـب سنمیز 
كارتشا هب  ار  دوخ  ياه  هدـیا  اـه و  هتـسناد  تسیاـب  یم  هک  يدارفا  روحم  لوح  ار  دوخ  يراذـگ  هیامرـس  هطبار  نیا  رد  سنمیز  (. 1998

سنمیز دش . یم  یقلت  هژورپ  مهم  شخب  کی  ناونع  هب  دندوبن  دوخ  شناد  لاقتنا  ناهاوخ  هک  يدارفا  تیریدـم  درک . زکرمتم  دـنراذگب ،
تیریدم شزرا  هاگیاج و  نییبت  رگید ، شور  کی  دومن  . میظنت  اهقوشم  هئارا  تهج  ار  یماظن  شناد  كارتشا  رد  درف  ره  مهـس  تبـسن  هب 

افرص هکنیا  ات  يراکمه ، تکراشم و  هب  مدرم  بیغرت  زا  دندوب  ترابع  تکرح  زاغآ  رد  تنریِش  هدمع  لکـشم  ود  لاح  ره  هب  دوب . شناد 
هطیح رد  وکازکت   تکرش  هبرجت  دندرک . یم  هدافتسا  هک  یئاه  لح  هار  هب  تبسن  اهنآ  هب  نانیمطا  نداد  يرگید ، دنـشاب و  هدننک  تفایرد 
مهم لماع  کی  شناد  تیریدم  ياضف  رد  يریگ  هزادـنا  لباق  یفادـها  اب  صخـشم  بوچ  راهچ  کی  داجیا  هک  داد  ناشن  شناد  تیریدـم 

بوـچ راـهچ  کـی  رد  مدرم  یتـقو  دـیوگ :  یم  وـکازکت  شناد  تیریدـم  هورگ  زا  دـلوا   ناـج  هطبار  نیمه  رد  تـسا . هزیگنا  داـجیا  رد 
سمل دنیوگ . خساپ  تالاوئـس  هب  دوب ، دنهاوخ  قاتـشم  رتهب  دنریگ  رارق  شناد  تیریدم  ياضف  رد  يریگ  هزادنا  لباق  یفادها  اب  صخـشم 

مدرم هب  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  دزاس . یم  رتدمآراک  ار  شناد  كارتشا  رگید  دارفا  هب  دامتعا  میقتـسم و  تروص  هب  شناد  هلدابم  يایازم 
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یخرب رلچـس   ریاه  . دـننک سکعنم  ار  دـنریگب  ای  دـنهاوخ  یم  هچنآ  دـننک و  لقتنم  دـنهاوخ  یم  دـنناد و  یم  هچنآ  ات  دـیهدب  یفاک  تقو 
يور ندرک  فرص  رب  ینامز  نم  دنتفگ "  یم  مدرم  دیـسر  یم  شوگ  هب  هکبـش  رد  اهیهاوخرذع  هشیمه  دنک : یم  نایب  هنوگنیا  ار  لئاسم 

، یلو دراد  دوجو  هلئسم  نیا  لح  شناد  انمطم  دنتفگ  یم  هتـسد  نیا  دندوب . لیم  یب  شناد  كارتشا  هب  تبـسن  یـضعب  " مرادن . هلئـسم  نیا 
میتسین رداق  یلو  تسا  فافـش  نهذ  رد  زیچ  همه  اـه  هژورپ  رد  دـنتفگ  یم  اـه  یـضعب  میهد . یمن  یناـجم  دوش ، هتخادرپ  نآ  ياـهب  دـیاب 
لماعت نیلوا  رد  ندش  سویام  ناکما  مینک . تیریدم  ار  مدرم  تاراظتنا  میدوب  روبجم  ام  میهد . لاقتنا  ار  نآ  فافـش  تروص  هب  هنوگنامه 
میونشب هک  دوبن  روصت  لباق  هجو  چیه  هب  ام  يارب  دوب . الاب  دنیاین  ام  غارس  هب  رگید  هکنیا  لامتحا  تروص  نیا  رد  تشاد  دوجو  تنریِـش  اب 
يرگید ياج  هب  ار  نم  باوج  ياج  هب  مدیـسرپ  یلاوئـس  دیوگب  يدرف  هکنیا  ای  تسا . هدرک  تفایرد  تنریِـش  زا  يا  هناقمحا  باوج  يدرف 

یم قاحلا  یلحم  ياهتکرـش  نامزاس و  گنهرف  هب  ار  ماظن  اـت  درک  یعـس  هشیمه  سنمیز  رد  شناد  هژورپ  تیریدـم  هورگ  . دـنداد عاـجرا 
ام میداد . یم  جـیورت  ءاقلا و  ار  راک  هفـسلف  میدرک و  یم  لمع  یبهذـم  ناغلبم  تروص  هب  اـم  ادـتبا  رد  دـهد : یم  همادا  رلچـسریاه  دـنک .

زاغآ ار  يراک  ياه  عامتجا  تخاس  ام  " دینک . هدافتسا  نآ  زا  تسا  بوخ   " درک یم  تیامح  ار  راک  هفـسلف  هک  میدرک  رـشتنم  ار  یتالاقم 
ینوخ ینیب  اب  دیورب و  يرگید  ياج  هب  هکنیا  زا  لبق  میتسه . لاعف  یـصصخت  یگنهرف و  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ام  میدرک  مالعا  میدرک و 

ناریدم هب  قوقح ، دـصرد  لداعم 10  یـشاداپ  متـسیس  نیلوا  . دیروآ تسدب  تنریِـش  نورد  زا  ار  يدیلک  بلاطم  دـیناوت  یم  دـیدرگ ، زاب 
هدافتـسا هب  مه  هدننک و  داجیا  هب  مه  شاداپ  تفرگ . یم  قلعت  هدـش  هتـشاذگ  كارتشا  هب  شناد  لک  رد  اهنآ ، تکراشم  تبـسن  هب  یلحم ،

رب رد  یتیقفوم  تنریِـش  دوبن  صخـشم  زونه  هکیئاج  رد  دوب . یتباث  تیقفوم  ياراد  ماگ  نیلوا  ناونع  هب  شور  نیا  تفرگ . یم  قلعت  هدننک 
: " درک هراشا  ییابیز  هتکن  هب  ناربراـک  زا  یکی  اـنثا  نیمه  رد  تشاد  . رب  رد  سنمیز  يارب  ار  يداـیز  هنیزه  اـه  شاداـپ  نیا  دـشاب  هتـشاد 

رداق ام  هک  تسنآ  رتمهم  هبنج  دشاب . یم  راک  زا  هبنج  کی  طقف  نیا  اما  دیهد  یم  شاداپ  شناد  كارتشا  لباقم  رد  امش  هک  تسا  تسرد 
نیا دوب . میهاوخ  دونـشخ  یـضار و  اـم  تباـب  نیا  زا  میهد و  ماـجنا  رتـهب  رت و  دـمآراک  تروص  هب  ار  دوخ  هنازور  ياـهراک  دوب  میهاوـخ 

هکبـش ناربراک  دوخ  رب  يرتشیب  زکرمت  میتفرگ  میمـصت  اـم  داهنـشیپ  نیا  رب  ینتبم  " دـهد . یم  اـم  هب  تکرح  يارب  هزیگنا  هک  تسا  يزیچ 
رد ناربراک  دوب . روتنک  کی  هیبش  هک  دـش  يزاس  هدایپ  هکبـش  رد  كارتشا  تهج  دـیدج  همانرب  کی  لاس 2000  يادتبا  رد  . میشاب هتـشاد 

يروف ياهتساوخرد  هب  دنیازفیب ، هعومجم  هب  يدیدج  شناد  هک  دننک  هدافتـسا  هدش  هتـشاذگ  كارتشا  هب  شناد  زا  دنتـسناوت  یم  یتروص 
يروف ياهتـساوخرد  هب  نداد  باوج  لاثم  ناونع  هب  دننک . يدنب  هبتر  ار  دوجوم  شناد  ای  دـننک  هدافتـسا  دوجوم  شناد  زا  دـنهدب ، باوج 

ای سیورس ، لح  هار  ینف ، لح  هار  ای  هژورپ  کی  ندوزفا  دوب . تسیب  بیرض  ياراد  قفوم   ناتساد  کی  شناد  ندوزفا  تشاد ، هس  بیرض 
صاصتخا دوخ  هب  ار  بیرـض 10  يرتشم  ای  رازاب  ای  يروآنف  ياه  هطیح  رد  شناد  ءازجا  دوب . بیرـض 20  ياراد  يدربراک  ياه  لاح  هار 

تنریِـش هنیمز  رد  سنارفنک  کی  هب  ناشیاکرـش  هارمه  هب  زایتما   ناگدنراد  نیرتالاب  زا  رفن  هاجنپ  دادـعت  لاس 2000  یم   هاـم  رد  داد . یم 
، سنمیز تخاس  اه  لیابوم  باتک ، لثم  دـندوب  لاـعف  اـه  هنیمز  نیا  رد  هک  يدارفا  هب  یفلتخم  ياهـشاداپ  ایادـه و  هوـالعب  دـندش . توعد 

کی ربارب  یشزرا  كارتشا  ره  دش . یم  هتفرگ  رظن  رد  دش  هلدابم  نآ  اب  شناد  هک  يروشک  هب  رفس  ای  يراک  شزومآ  یبیج ، هنایار  هنایار ،
شاداپ كارتشا ، دودح 396.000  هب  لاس 2000  رد  هکیروطب  تشاد  يدایز  ریثات  ناگدـننک  يراکمه  تیمک  رد  شور  نیا  . تشاد وروی 

داجیا لماش  نیا  هک  میداتفا . تیفیک  لرتنک  يارب  ياهـشور  لابند  هب  اـم  نیارباـنب  دـش . هدـهاشم  تیفیک  لکـشم  اـنثا  نیمه  رد  دـش . هداد 
اب بسانتم  هراتـس ، نداد  اب  ناگدـننک  هدافتـسا  طـسوت  يدـنب  هبتر  دوب . رت  يوق  تروص  هب  اوتحم  شیاریو  لرتنک  يراذـگ و  هبتر  متـسیس 
ره ياه  كارتشا  نازیم  دـش . یم  هداد  يراذـگ  هبتر  تارج  اـهنآ  هب  ناگدـنهد ، هبتر  هب  هزیاـج  نداد  اـب  تفرگ . یم  تروص  ندوب  دـیفم 

تفایرد دـیدج و  شناد  داجیا  فادـها  اب  صاخ  ینامز  ياه  هورد  رد  . دوب تیور  لباق  ناگمه  طسوت  نیا  نییعت و  متـسیس  طسوت  ربراـک 
میمصت هلحرم  نیرخآ  رد  . دندش ربارب  ود  اهشاداپ  يالوج 2001  ات  هیربف  هام  زا  لاثم  ناونع  هب  دـش . یم  هدرب  الاب  شاداپ  نازیم  دروخزاب ،

ناونع هب  ار  دوخ  هنایهام  قوقح  دصرد  تسیاب 120  یم  ناریدم  تفرگ . تروص  تنریِش  ناریدم  درکلمع  يارب  اهقوشم  هئارا  يارب  يریگ 
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لماش ناریدـم  نیا  فیاظو  دوب . رییغتم  متـسیس  رد  اهنآ  مهـس  تبـسن  هب  هجوت  اـب  دـصرد  نیا  هتبلا  دـننک . تفاـیرد  هناـیلاس  شاداـپ  کـی 
لح هب  کمک  یمومع و  هدافتـسا  يارب  نداد  تارج  هدش ، مامت  ياه  هژورپ  لخدم  ددجم  هدـهاشم  هرمزور ، هدافتـسا  هدـهاشم ، یـسررب ،

رد دوب . اهـشرازگ   تبث  اـهتیلاعف  ندرک  لاـبند  دـعاوق  زا  رگید  یکی  دـیوگ : یم  رلچـس  ریاـه  . دوب لوـمعم  ناریدـم  يروـف  ياهتـساوخرد 
ياه یضعب  هکنیا  لثم  دندوب ، ندرک  لابند  لباق  هک  دندش  یم  نایب  یفلتخم  لئاسم  دش . یم  لمع   KGB دننامه تمسق  نیا  رد  تقیقح 

ام نمض  رد  میا . هدادن  رارق  تنریِش  يوررب  يا ، هژورپ  چیه  ام  میا ، هدرکن  تفایرد  یخـساپ  یلو  میادیـسرپ ، یم  یتالاوئـس  ام  دنتفگ  یم 
یسک ره  هکنیا  ات  میراد . هگن  هزیگنا  اب  دونشخ و  ار  اهنآ  هدرک  ادیپ  ار  نامدوخ  هب  طوبرم  ياهتمسق  رد  رتکچوک  ياههورگ  میدرک  یعس 

هب تنریِـش  ياهـسنارفنک  ناریدم ، ياهتیلاعف  زا  تیامح  روظنم  هب  . منک هدافتـسا  تنریِـش  زا  مهاوخ  یم  نم  دـیوگب  دـنک ، یم  هاگن  اهنآ  هب 
بجوم یئاه  تسـشن  نینچ  دوب . تنریِـش  ناریدـم  یئامهدرگ  يارب  یهار  نیا  دـیدرگ . یم  رازگرب  اـیند  فلتخم  طاـقن  رد  مظنم  تروص 

یتسود و نیا  دندش . یم  لیدبت  رگیدکی  يارب  یبوخ  ناتسود  هب  اه  تسشن  نیا  رد  ناریدم  نیا  دریگ . یم  رگیدکی  اب  ناراکمه  یئانـشآ 
اب نامزمه  تنریِش  هعسوت  (2004 ثونم ، نمهوب ، رلوم ، .) درک یم  ادـیپ  شرتسگ  زور  هب  زور  تنریِـش  دـننامه  هک  دوب  يا  هکبـش  یئانـشآ 

هکبش تخاس  يارب  سنمیز  سیئوس  رد  لاثم  يارب  دیـسر . یم  شوگ  هب  درک  یم  فیـصوت  ار  نآ  تاریثات  هک  یئاهناتـساد  تنریِـش  دشر 
زا رتالاب  سنمیز 30 % تمیق  هک  دوـب  یلاـح  رد  نـیا  درک . ءاـضما  ار  يرـالد  دادرارق 460.000  کـی  ناتـسرامیب  ود  رود  هار  تارباـخم 

رداـق ار  ناگدنـشورف  هک  تفرگ  رارق  سیئوس  راـیتخا  رد  يدـنلردین  ناراـکمه  قیرط  زا  ینف  تاـعالطا  تنریِـش  قـیرط  زا  دوـب . شیاـبقر 
هب تنریِـش  يزلام  رد  تسا . رادروخرب  يرتالاب  دامتعا  تیلباق  زا  سنمیز  لح  هار  درک  یم  تابثا  هک  دـنیامن  هیهت  ار  یـشرازگ  ات  تخاـس 

روبجم یلحم  میت  درک . کمک  یـشیامزآ  تروص  هب  عیـسو  دناب  يانهپ  اب  هکبـش  کی  تخاس  يارب  يرالد  نویلیم  هس  دادرارق  کی  دـقع 
. تسا هدش  ماجنا  كرامناد  رد  هباشم  هژورپ  کی  هک  دندش  هجوتم  اهنآ  دـهد . عاجرا  دوخ  نایرتشم  زا  یکی  هب  دوخ  لازوپورپ  رد  ات  دوب 

دوجو هدـش  تبث  ربراک  تنریِـش 18.200  رد  لاس 2001  ناـیاپ  اـت  دربب . ار  هژورپ  تسناوت  یئاـیزلام  میت  كراـمناد  هژورپ  زا  هدافتـسا  اـب 
دون ات  داتـشه  هک  دیدرگ  یم  حرط  هناهام  يروف  لاوئـس  دـص  دـنچ  دـش . یم  هدوزفا  تنریِـش  هب  هناهام  دـیدج  ءزج  ات 400   300 تشاد .

. هدننک عیزوت  ات  دندوب  هدننک  هدافتـسا  اهنآ  رتشیب  دندوبن . یلاعف  ناراکمه  ناربراک  هیلک  هک  دوب  نیا  هتکن  دش . یم  هداد  خساپ  نآ  دصرد 
طقف یلو  دنهد  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هدـناوخ و  ار  تنریِـش  ابترم  ناربراک  هک 80  % دیدرگ  صخشم  هدش   تبث  ياهـشرازگ  یـسررب  اب 

هزاجا اهنآ  هب  ام  اما  دیوگ : یم  رلچس  ریاه  دندرک . یم  يراکمه  بوخ  رایـسب  لاعف و  تروص  هب  يراکمه و 5 % هعفد  کی  دح  رد  % 15
ات دننک . جراخ  هکبـش  زا  ای  لاعف  ار  اهنآ  میتساوخ  یم  اهنآ  ناریدم  زا  تبث و  ار  متـسیس  هب  دورو  نامز  رخآ  ام  دنـشاب ، تحار  میداد  یمن 

ءزج  20000 تفرگ . یم  رب  رد  ار  روشک  نآ 30  هرتسگ  ریدم و  ياراد 35  تنریِش  دیسر . هب 19.000  ناربراک  دادعت  لاس 2002  يالوج 
شیامه نیتسخن  تالاقم  هعومجم  عبنم : تشاد . دوجو  متـسیس  رد  دوب ، ریخا  هاـم  رد 12  اـهنآ  زا  یمین  هک  كارتشا  نویلیم  و 2.5  شناد 

عبانم  www.SYSTEM.parsiblog.com تیریدم   تالاقم  یملع  هاگیاپ  میظنت : هیهت و  ناریا  شناد  تیریدم  یلم 
Manuth, A. and Borgman, P. and Heier, H. 2005. Siemens: Expanding the Knowledge

Management System ShareNet to Research & Development. Journal of Cases on

Information Technology. 7(1).Mac Cormack, A. 2002. Siemens ShareNet: Building a

Knowledge Network. Boston: Harvard Business School Press :1-27.Rothnie, D. 2001.
ShareNet: Siemens Information and Coomunication Networks. In V. Mellor, E. Barn Field ,
Startegies for best practice intranet management ,London Melcrum Publishing : 186-
194.Siemens Information and Communication Networks, 2003 . Facts and figures,
Munich.Davenport, T. and Delong, D. 1998. Successful Knowledge Management Projects.

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


Sloan Management Review, 39(2):43-57.Mueller, J. and Bauman, F. and Manuth, A. 2004.
Learn and change Faster by Leveraging and Capital icing Knowledge in Siemens: the

"Com ShareNet", Case Study, Thailand International on Knowledge Management, 24-25
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اطخو نومزآزازیهرپ  ، هبرجت يزاس  میهس 

یلدع ابیرف  اطخ  نومزآ و  زا  زیهرپ  هبرجت ، يزاس  میهس   9
خیرات لوط  رد  نآ ، هدـنیازف  تیمها  دوجواب  دزاسیم ، ناسنا  ار  اـم  هک  يزیچ  ناـمه  يرـشب  درف  هب  رـصحنم  ییاـناوت  نیا  هبرجت ، همدـقم :

، ناردـپ هک  ینامز  زا  هبرجت  لاقتنا  تسا . هتفرگ  رارق  ینیرفآ  شناد  يریگدای و  عبنم  ناونع  هب  هناهاگآ  هجوت  دروم  رتمک  يرـشب ، تاـیح 
یم تروص  همانرب  نودب  هناهاگآ و  ان  یهافش ، بلغا  روحم  هبرجت  يریگدای  نیا  اما  تشاد . دوجو  دندرب ، یم  راکش  هب  دوخ  اب  ار  نارـسپ 
نیا دوجواب  دوشیم . ماجنا  صصخت ، تفگیم  ربو  هچنآ  ای  یلیصحت  كردم  يانبم  رب  هدمع  روط  هب  مادختـسا  زین ، اهنامزاس  رد  تفرگ .
لمع يروئت و  نیب  دنویپ  نآ ، یط  رد  دوشیم و  زاغآ  يراک  یگدنز  دروآ ، یم  راب  هب  یمک  شزرا  هبرجت ، نودب  تاعالطا  طقف  هک  رواب 

یم بسک  اطخ -  شیامزآ و  هار  زا  ییاه -  تسکـش  اه و  تیقفوم  دنیارف ، نیا  رد  دبای . یم  نایرج  یعقاو  يریگدای  دریگ و  یم  تروص 
هک يدرگاش  يزومآراک و  هرود  نیا  زا  سپ  دـنوش . یمن  تبث  نامزاس  ياج  چـیه  رد  اـه  شـالت  نیا  نآ ، کـلام  هظفاـح  زج  هک  دـنوش 

هفرح کی  هب  صصختم ، کی  زا  نامز  رذگ  نیا  رد  وا  دور . یم  نامزاس  زا  هتـسشنزاب  ناونعاب  درف  دماجنایم ، ازارد  هب  لاس  یـس  ًالومعم 
زا دـیاب  نیناوق  قبط  اـما  تسا ؛ هدیـسر  يزادرپيروئت  هلحرم  هب  دوـخ  هدوـمزآ و  ار  اـهيروئت  زا  يرایـسب  هک  هدـش  لیدـبت  هبرجتاـب  يا و 

ياه هرهچ  تارییغت ، اما  ؟ دـهد یم  خر  هچ  دـنک ، كرت  ار  ینامزاس  اـی  یـصاخ  لغـش  ییاـهییاناوت ، نینچ  اـب  يدرف  یتقو  دورب . ناـمزاس 
، هلمج زا  دـناهدروآ ؛ ناغمرا  هب  ار  ینیون  ياهـشزرا  دوخ  اـب  هک  دـهدیم  دـیون  یبتارم ، هلـسلس  ياـهنامزاس  ياـج  هب  ار  یناـمزاس  دـیدج 
ار هچنآ  يزاسزاب  ات  دـنک  یم  قیوشت  ار  دارفا  هک  تسا  ( Sustainability Based On Experience  ) هبرجت يانبم  رب  يرادیاپ 

یتیریدم ياهشور  ذخا  نآ  هک  هدرک  ورهبور  يدیدج  مازلا  اب  ار  ناریدم  رییغت ، نیا  (. Amidon,9991  ) دنهد حیجرت  تسا ، دوجوم  هک 
يا هنیمز  تیاـمح  قلخ و  ناریدـم ، روـهظون  هفیظو  نیارباـنب ، تسا . هبرجت  يزاـس  میهـس  هب  قـیوشت  هبرجت و  جارختـسا  فاـشتکا و  يارب 

زا اهنامزاس  دوش . یم  ثحب  هبرجت  يزاـس  میهـس  ياـهراکوزاس ) ) ياـه مزیناـکم  هلاـقم ، نیا  رد  . تسا هبرجت  يزاـس  میهـس  يارب  بساـنم 
يروئت . تسا روحم  درکلمع  ياه  مزیناکم  رب  دـیکات  یبرجت ؛ يریگدای  يروئت  ياـنبم  رب  اـج  نیا  رد  هک  دـنزومآ  یم  نوگاـنوگ  ياـههار 

یم قــلخ  هــبرجت  لاــقتنا  هار  زا  شناد  نآ  رد  هــک  تــسا  يدـــنیارف  یبرجت ، يریگداــی  دـــیوگیم : ( 1984  ) بلوـکیبرجت يریگداـی 
و دـنکیم ؟ راـک  هنوگچ  دوش  یم  دراو  نوریب  زا  هک  هچنآ  درک : وجتـسج  شـسرپ  ود  رد  ناوتیم  ار  هبرجت  زا  يریگداـی  یگنوگچ  . دوش

ياه هبرجت  هب  هجوت  تراهم ، شریذـپ و  نیب  لداـعت  لـماش : هبرجت ، هار  زا  يریگداـی  دـنکیم ؟ لـمع  هنوگچ  دور  یم  نوریب  هب  هک  هچنآ 
، هبرجت هب  هناهاگآ  هجوت  زاغآ  رـس  ؟ تسیچ هبرجت  اما  (. Baker,et.al,2002  ) تسا لمع  رکف و  رد  دوخ  هبرجت  جـیاتن  نایب  نارگید و 

هعومجم ملع  هکلب  دوبن ، لهج  ربارب  رد  ملع  دـیدج ، يانعم  نیا  رد  تفای . جاور  ملع  زا  يدـیدج  يانعم  هک  ددرگیمرب  سناسنر  هرود  هب 
زا یهاگآ  دوجواـب  (. 1382، شورـس دشاب  لیخد  نآ  يروآدرگ  ای  يرواد  رد  یـسح  میقتـسم  هبرجت  هک  دـشیم  یقلت  اهینتـسناد  زا  يا 

، مولع ریاس  رد  نآ  زا  نتخومآ  هبرجت و  دربراک  زا  رتمک  تفرگ و  ياـج  یبرجت  مولع  ياـه  هاگـشیامزآ  رد  طـقف  اـنعم ، نیا  هبرجت ، شقن 
Experience Curve  ) هبرجت ینحنم  رثا  موهفم  اـب  راـک ، بسک و  يژتارتـسا  يزاـس  یملع  متـسیب ، نرق  تصـش  ههد  رد  . دـش ثحب 

بسک يژتارتسا  هک  دندرک  نایب  تیریدم  نارواشم  نارگشهوژپ و  دش . داهنشیپ  نوتـسوب  نارواشم  هورگ  طسوت  هک  دش ؛ زاغآ  ( Effect

هک هنوگ  نامه  بیترت  نیدب  دنهد  رارق  هظحالم  دروم  ار  دیلوت  هنیزه  لک  دیاب  اهنآ  هکلب  دشاب ؛ دیلوت  ياه  هنیزه  لماش  طقف  دیابن  راک  و 
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دارفا هک  تسا  یعقاو  شزرا  نآ  تسا ؛ ینامزاس  ره  روتوم  ( Deep Smart  ) قیمع شوه  ای  هبرجت  دنیوگیم  پاوس  درانوئل و  یترود 
بـسک یلمع و  شناد  مکارتم ، شناد  يدربراک ، درخ  لماش : صـصخت ، عون  نیا  دـنزاسیم . یلقع  شوه  زا  ازجم  دوخ ، يراک  هرود  رد 

، هبرجت يزاس  میهـس  ياهمزیناکمهبرجت  يزاس  میهـس  ياهمزیناکم  (. Swap,Leonard , 2005  ) تسا هدرتـسگ  هبرجت  هار  زا  دوـهش ،
روحم درکلمع  ياـه  مزیناـکم  شخب ، نیا  رد  تسا . روحم  درکلمع  ياـه  شور  هربـخ و  ياهمتـسیس  ریظن  يرازفا ، مرن  ياهـشور  لـماش :
يداع وگ ، تفگ و  دیوگ : یم  ( 1999) رلوش تسا . ندرک  بلط  ندیسرپ و  لماش  وگ  تفگوگ و  تفگ و  (. 1386، یلدع ) دوش یم  ثحب 

یـصوصخ و يزاجم ، ور ، رد  ور  فلتخم : ياهلکـش  رد  دراد ؛ دوجو  ناکم  ناـمز و  ره  رد  هک  تسا  یناـسنا  تیلاـعف  نیرتقیمع  نیرت و 
هار زا  هریغ . یلیخت و  ینفلت ، کـینورتکلا ، تُسپ  یکیژولونکت ، یکینورتـکلا ، یپاـچ و  ياـهنتم  نیب  فلتخم ، ياـه  هورگ  نیب  یموـمع ،

، نآ بجوم  هب  هک  تسا  يدنیارف  روحم  وگ ، تفگ و  يریگدای  (. 1386 یلدـع ،  ) دوش یم  ینیرفآ  زاب  قلخ و  یناسنا  عامتجا  وگو ، تفگ 
هبرجت زا  تکرح  يریگدای ، نیا  دزاس . یم  لیدـبت  شناد  هب  ار  هدـش  هتخومآ  هبرجت  هملاکم ، هار  زا  دـنک و  یم  عادـبا  ار  انعم  هدـنریگدای 
هبرجت دـهد . یم  لاـقتنا  ار  دوخ  هبرجت  هک  دوش  یم  عورـش  يدرف  زا  وگو ، تفگ  اـب  يریگداـی  تسا . یعمج  یمومع و  میهاـفم  هب  يدرف 

دریذـپ و یم  دـیدج  كرد  عبنم  ناونع  هب  ار  اـهتوافت  وـگ ، تفگ و  هار  زا  يریگداـی  . دوـش یم  لدـبم  یهورگ  شناد  هب  هار  نیا  زا  يدرف 
یم لیکشت  دارفا  نهذ  رد  دیاقع  هکنآ  دوجواب  دیوگیم  ( 1994  ) اکانون طابترا  نیا  رد  دهد . یم  رارق  شسرپ  دروم  ار  دوجوم  تایـضرف 
زین ( 1993) ربو تسا . ینیرفآ  شناد  دیلک  رمتـسم  يوگ  تفگ و  دنک ؛ یم  افیا  دـیاقع  نیا  هعـسوت  رد  یمهم  شقن  دارفا  نیب  لماعت  دوش ،

هکنیا دوجواـب  تسا . وگوتفگ  قلخ  دـیدج ، يداـصتقا  طـیحم  رد  یلعف و  يارگ  ترثک  هعماـج  رد  ناریدـم  هفیظو  نیرتمهم  دـیوگ  یم 
رارکت و تلوهـس ، ظاحلزا  هکلب  يرهاظ ، یبدا و  هبنج  زا  هن  تسا ، نآ  تیفیک  تسا  مهم  هچنآ  اما  دراد ؛ یفلتخم  ياهلکـش  وگو  تفگ 

هار زا  ار  يریگدای  ات  دـنراد  لیامت  اهنامزاسنداد  ماـجنا  اـب  يریگداـی  (. Baker,et.al,2002  ) نامزاس ناـنکراک  نیب  تـالماعت  تیفیک 
زا هن  هتبلا  دهد ؛ یم  شزومآ  هبرجت ، مک  صخـش  هب  هبرجتاب  صخـش  دنیارف  نیا  رد  دـنزومایب . ( Doing by Learning  ) نداد ماجنا 

. دوش یم  هدـیمان  هبرجت  هبرجت  تسا ؛ هبرجت  يزاس  میهـس  يارب  یهار  هک  يریگدای  عون  نیا  نیرمت ، دـیلقت و  هدـهاشم ، اب  هکلب  مالک ، هار 
ار شناد  نیرتاهبنارگ  دیوگ ، یم  زین  ( 1991) تیول درک . نایب  لماک  روط  هب  ار  تیعقاو  ناوت  یمن  اـههژاو  هار  زا  دـیوگیم  ( 1990) ادشین

یم ار  شور  نیا  تسا . میقتـسم  هبرجت  هار  زا  يریگداـی  نیرت  مکحم  هکلب  دـش ؛ لوبق  نآ  رد  دـنارذگ و  ار  نآ  داد و  شزومآ  ناوت  یمن 
یم ار  اـهنآ  زا  يرگتنعـص  دـننک و  یم  راـک  دوـخ  ناداتــسا  اـب  نادرگاـش  هـک  هنوـگ  ناـمه  درک ؛ هـمجرت  زین  يدرگاـش  شور  هـب  ناوـت 

تـسرپرس اکانات ، وکوکیا  تفر . راک  هب  یگناخ  يزپنان  هاگتـسد  تخاس  رد  سیب  اکاُسا –  تکرـش  رد  مزیناکم  نیا  زا  ياهنومن  . دنزومآ
یم هتخپ  اکاسا  یللملا  نیب  لته  رد  هقطنم  ناـن  نیرتهب  هک  تسنادیم  اتیـشوستام  یکینورتکلا  یتعنـص و  تکرـش  رازفا  مرن  هعـسوت  شخب 

هب ینان  هیهت  دندرک . راک  هب  عورـش  لته  نآ  رد  ییاونان ، زومآراک  ناونع  هب  رگید ، سدنهم  دـنچ  هارمه  هب  تراهم  نیا  بسک  يارب  دوش .
هن اونان  هک  دـندش  هجوتم  اهنآ  زور  کی  نیا ، دوجو  اب  تسناد . یمن  ار  نآ  لیلد  مه  یـسک  دوبن و  یناسآ  راک  لته ، ییاونان  یگزمـشوخ 

Takeuchi &  , 1995  ) دوــب هزمــشو  ــ ناــن خ هـیهت  زار  هلئــسم  نــیا  دــچیپ و  یم  مــه  رد  ار  نآ  هــکلب  دــشک  یم  ار  ریمخ  اــهنت 
کی بلاق  رد  هبرجت  نایب  تسا . یـسیون  ناتـساد  هبرجت ، لاـقتنا  يارب  شخبرثا  ياـه  مزیناـکم  زا  رگید  یکییـسیون  ناتـساد  (. Nonaka

ناتـساد رگا  دهد . یم  دنویپ  هتـشذگ  هب  ار  لاح  نامز  و  هدرک ، سکعنم  اهتیقفوم  اه و  تسکـش  هب  تبـسن  ار  نامزاس  شنکاو  ناتـساد ،
قافتا رتشیپ  هک  يا  هبرجت  دننک و  یم  ساسحا  ار  ناتساد  نآ  هرهوج  تیعقاو و  نامزاس  ياضعا  دوش ، هدینش  ای  هدناوخ  قفوم  هبرجت  کی 

زا یـشخب  وگلا  نآ  دـنوش ، کیرـش  ناـمزاس  ياـضعا  رثکا  ار  ینهذ  يوگلا  کـی  یتـقو  دوش . یم  ینهذ  يوگلا  کـی  هب  لیدـبت  هداـتفا ،
هچنآ عقاو  رد  دـننک  یم  ناـیب  ار  اـهنآ  دارفا  یتقو  تسا . ناتـساد  هیبش  يرـشب  هبرجت  دـیوگیم   2004) یـسیتسا . دوش یم  نامزاس  گنهرف 
نتفگ يارب  ار  دوخ  ینهذ  بوچراچ  زا  ییاه  هبنج  اهنآ  دننک . یم  سکعنم  دنهد ، ماجنا  دندوب  راودیما  اهنآ  هک  ار  هچنآ  دناهداد و  ماجنا 

توسکشیپ هبرجتاب و  دارفا  دنناوت  یم  اهنامزاس  دوشیم . راکشآ  اهنآ  یعمج  یصخش و  تیوه  دنیارف  نیا  رد  دننک و  یم  باختنا  ناتساد 
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هیبش ) دنـسیونب ار  دوخ  يا  هفرح  یگدـنز  ناتـساد  توسکـشیپ  دارفا  ای  دـننک ؛ يراـک  یگدـنز  ياهناتـساد  نتفگ  نتـشون و  هب  قیوشت  ار 
یم ناتـساد ، نایب  اب  دـنمدرخ  ناملعم  نیا  دوش . هدوزفا  نامزاس  شناد  ناینب  رب  ات  دـننک  هریخذ  ناـمزاس  هظفاـح  رد  ار  نآ  و  یفارگویبوتا )

رایـسب نپاژ  رد  عوضوم  نیا  . دنـسرب يداتـسا  هب  يراک ، هزات  زا  دـننک و  دوعـص  صـصخت  نابدرن  يالاب  هب  ات  هدرک  کمک  دارفا  هب  دـنناوت 
پاچ ار  اهنآ  هتسشنزاب  نادنمراک  ای  ناگدنسیون  دنراد . دوجو  اهنآ  ناربهر  ای  اهتکرـش  هرابرد  یناوارف  ياه  هلاقم  اه و  باتک  تسا . جیار 
ياه هبرجت  هلمج ، زا  دنراد ؛ دوجو  یتافیلات  اههنیمز  نیا  رد  زین  ناریا  رد  دنوشیم . هتـشون  اهتکرـش  شرافـس  رب  انب  زین  یهاگ  دننک و  یم 

یفلتخم ياههنوگ  ياراد  و  تسا ؛ مایپ  لاقتنا  روظنم  هب  رفن ، دنچ  ای  ود  نایم  خساپ  شـسرپ و  هبحاصمقالخ ، هبحاصم  ... . يراد و هسردـم 
، یعیبط لماعت  کی  رد  شوجدوخ  ياهـشسرپ  يانبم  رب  هک  تسا ، قالخ  هبحاـصم  رب  دـیکأت  اـجنیا  رد  (. 1384 ناراکمه ، لاـگ و   ) تسا

لباق رگید  ياههار  زا  هک  دـننکیم  سکعنم  ار  دارفا  هژیو  هاگدـید  ای  شناد  هک  دـنوش  یم  مهارف  ییاه  هداد  هبحاـصم ، رد  تسا . راوتـسا 
باختنا اهنآ  نیرت  بسانم  دیاب  نیاربانب  دریگ . رارق  یندناوخ  يوگو  تفگ  کی  هیامتسد  دناوت  یم  نامزاس  عوضوم  ره  . دنتسین یـسرتسد 

نوـنف نآ  رد  هک  دوـش  لیکـشت  هبرجت  بسک  میت  ناـمزاس ، رد  تسا  يرورـض  هبرجت ، بسک  يارب  هبحاـصم  زا  هدافتـسا  روـظنم  هب  دوـش .
، لیلحت هیزجت و  تردـق  عیرـس ، رکفت  ییاناوت  هنارایـشه ، يا و  هفرح  هاـگن  ياراد  دـیاب  رگ  هبحاـصم  دوش . هداد  شزومآ  يرگ  هبحاـصم 
هب ار  نآ  دیاب  هبحاصم  زا  دعب  دشاب . هتـشاد  ار  عیاقو  ینیب  شیپ  يارب  یـشوه  زیت  نامزاس و  ياهدـنور  هب  تبـسن  عیـسو  تاعالطا  شناد و 

هعلاطم (. 1383، یلکوت ) درک هریخذ  نامزاس  ياه  هداد  هاـگیاپ  رد  هدرک ، میظنت  یقیفلت -  اـی  یـشرازگ  خـساپ ، شـسرپ و  بساـنم -  هویش 
ناـکم و رد  هک  تسا  يدادـیور  هناـیارگ  عقاو  فیـصوت  نآ ، یلـصا  بوچراـچ  هک  تسا  يراتـشون  تیاور  هداـس و  ریوصت  درومیدروم ،

اههلمج اههژاو و  بلاق  رد  يدرف  شناد  يراذـگدک  شخبرثا ، يژتارتسا  کی  ناونع  هب  يدروم  هعلاطم  تیمها  تسا . هداتفا  قافتا  یناـمز 
هب هبرجت  لیدـبت  يارب  يرثؤم  بولطم و  طیارـش  اهمیمـصت ، ياوتحم  رد  قـیمع  ياـهيرگنزاب  لـمات و  زکرمت ، اـب  هبرجت ، بحاـص  تسا .

یملع و ياههتکن  راـتخاس ، یناـمزاس ، دادـیور  اـی  هعقاو  لـماش : دروم ، کـی  يازجا  (. 1383، مدــقم يرفعج   ) دروآ یم  مـهارف  ار  شناد 
دروم هب  دروم  هویش  صخش ، لوا  هویش  صخش ، موس  هویش  تشون : ینوگانوگ  ياه  لکـش  هب  ناوتیم  ار  دروم  تسا . ییاهتنا  ياهـشسرپ 

یمـسرریغ و ياههورگ  نانکراک ، ینایم ، ناریدـم  نارواـشم ، دـشرا ، ناریدـم  ریظن : یفلتخم ، ياـه  هاگدـید  زا  زین  و  یتاـبتاکم ؛ هویـش  و 
رد يریگدای  تیقالخ ، یتیریدـم ، ياههیرظن  دربراک  رد  تراهم  شیازفا  یملع ، ناوت  شیازفا  هب  رجنم  يدروم  هعلاطم  بیقر . ياـهنامزاس 

، یلماعت هب  یطخ  درکیور  زا  تکرحیریگ  هجیتن  (. 1373، یکاخ  ) دوش یم  یبایزرا  دوخ  طابترا و  يرارق  رب  يریگ ، میمـصت  لمع ، نمض 
نیا زا  یکی  تسا . فلتخم  عباـنم  زا  يریگداـی  مزلتـسم  عوضوم  نیا  دروآ . یم  هارمه  هب  ناـمزاس  رد  ار  اـه  تیلباـق  رتشیب  هعـسوت  هب  زاـین 

دراد و رارق  نامزاس  ياضعا  يدرف  رکفت  رد  شناد  دـننامه  هبرجت  اریز  دور ؛ یم  رامـش  هب  نامزاس  یئرمان  عبانم  زا  هک  تسا  هبرجت  عبانم ،
ینیرفآ شناد  يریگداـی و  عبنم  ناونع  هب  ار  نآ  تیمها  فلتخم ، ياهـشهوژپ  اهلدـم و  اـهیروئت ، دوـش . یم  رهاـظ  يراـک  ياهدـنیارف  رد 
هبرجت يزاس  میهس  دننک و  ییاسانـش  ار  نآ  لاقتنا  تبث و  ياهراکوزاس ) ) ياهمزیناکم ناریدم ، تسا  يرورـض  نیاربانب  دنا . هدرک  حرطم 
يرفعج . 1383.2 هتـسجخ ، نارهت : موـس ، پاـچ  قـالخ ، هبحاـصم  دـمحا : یلکوـت ، . 1 عباـنم . دـنهد رارق  ناـمزاس  فیاـظو  هحول  رـس  ار 

، یکاخ . 1383.3 تیریدم ، شزومآ  تاقیقحت و  هسسوم  نارهت : شناد ، تیریدم  هاگدید  زا  ناریدم  تایبرجت  يزاس  دنتسم  دیعس : ، مدقم
: میرکلادبع شورس ، . 1373.4 نارهت ، هاگشناد  تیریدم  هدکـشناد  تاراشتنا  نارهت : تیریدم ، رد  يراگن  دروم  يواکدروم و  اضر : مالغ 
ناریدم و تایبرجت  يزاس  دنتـسم  ابیرف : یلدع ، . 1382.5 طارص ، یگنهرف  هسـسوم  نارهت : مهدزناپ ، پاچ  تسیچ ؟ هفـسلف  تسیچ ، ملع 
، لاگ . 1386.6 نارهت ، يرادرهـش  يرنه  یگنهرف و  ناـمزاس  شناد  تیریدـم  رتفد  ، هعـسوت يزیر و  هماـنرب  تنواـعم  یناـمزاس ، ناـگربخ 
رـصن و اـضر  دـمحا  همجرت : یـسانشناور ، یتـیبرت و  مولع  رد  یفیک  یمک و  قیقحت  ياـه  شور  سیوج : ، لاـگ رتـلاو و  ، گروب تیدرم ؛

1384 یتشهب ، دیهش  هاگشناد  تمس و  نارهت : مود ، پاچ  ناراکمه ،
Amidon,M.Debra.(1999).Knowledge Millennium . 7
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شناد تیریدم  ۀعاشا  یشزومآ  ياهدربهار 

هداز يدیمح  اضردمحم  رتکد 
ياـهدربهار بوچراـچ  رد  يریگداـی  شناد و  تیادـه  اـما  تسا  يریگداـی  شناد ، رـشن  يرادـهگن و  دـیلوت ، ياـنبریز  هچ  رگا  هدـیکچ :

ياه هیرظن  يرکف  ياه  شرگن  یسررب  هب  يریگدای  عناوم  ،و  تایضرف نییبت  شناد ، يریگدای  لیلحت  اب  هلاقم  نیا  دوش . یم  رسیم  یشزومآ 
ياهدربهار  نیودت  رد  تاعلاطم  نیا  درواتسد  دزادرپ . یم  يریگدای  حوطس  عاونا و  يریگدای ،

درکیور هئارا  هب  رجنم  يریگداـی  ياـه  هفلؤـم  تـالماعت  تخانـش  هلاـقم ، نـیا  رد  دوـش . یم  رگ  هوـلج  شناد  تیریدـم  هعاـشا  یـشزومآ 
اه و همانرب  تیادـه  هشقن  یـشزومآ ، ياهدربهار  تسا . هدـش  راکـشآ  شناد  هب  ینمـض  شناد  رـشن  درکیور  میظنت  يریگدای و  یمتـسیس 

نازیم تخانـش  یـشزومآ و  یجنـس  زاـین  هیاـپ  رب  دـیاب  دـنچ  ره  شزوـمآ  هشقن  حرط و  تسا . یـشزومآ  فادـها  يربـهار  يوـگلا  میظنت 
همانرب نیوانع  يوتحم و  ياه  هیاپ  راک  بسک و  ياهدربهار  اما  دوش ، میـسرت  میظنت و  ینامزاس  يدرف و  تیقـالخ  يدـنمناوت  يریگداـی و 

رـشن و ریـسم  رد  يریگدای  یـشزومآ و  ياه  همانرب  يدربهار  لدم  هباثم  هب  ناوت  یم  ار  هلاقم  ثحابم  دـنهد . یم  لکـش  ار  یـشزومآ  ياه 
؛ یـشزومآ ياهدربهار  شناد ؛ يریگداـی و  يدـیلک : ياـه  هژاو  . دریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ناـمزاس  حطـس  رد  شناد  تیریدـم  هعاـشا 

ياقب تیقفوم و  هب  یبایتسد  يارب  يدـیلک  دربهار  هباثم  هب  شناد  تیریدـمهمدقم  . يریگدای حوطـس  دـنیارف و  عاونا ، يریگداـی ؛ تایـضرف 
يریگدای تیلباق  دارفا  رگا  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  يرایـسب  هجوت  رـضاح  رـصع  ینیب  شیپ  لباق  ریغ  تباقرُرپ و  طیحم  رد  ینامزاس 

روما و ددـجم  فیرعت  هب  دـنناوت  یم  هک  دـنبای  یم  تسد  رکفت  دـیدج  يوگلا   هب  دنـشاب ، اراد  اهنامزاس  رد  ار  شناد  زا  هناقالخ  هدافتـسا 
تیریدم ماظن  لاح ، نیع  رد  دشاب ؛ هتـشاد  مه  ار  يریگدای  ياهرازبا  زادـنا و  مشچ  دـیاب  شناد  تیریدـم  اذـل  دـنزادرپب ، اهنآ  ماجنا  هویش 

دروآ ناـغمرا  هب  دارفا  یتح  اـهنامزاس و  يارب  يرادـیاپ  يروآدوس  هدـیاف و  دـناوت  یم  دـشاب  هتفاـی  رارقتـسا  یحارط و  یبوخب  هک  یـشناد 
یشزومآ ياهدربهار  نیودت  يریگدای و  موهفم  یسررب  هلاقم ، نیا  فده  (. Firestone & McElroy, 2003 Liu et als, 2005)

همانرب اهیدنمزاین و  یحارط  هب  ناوت  یم  قیرط  نیا  زا  تسا . شناد  تیریدم  رارقتسا  ياتسار  رد  يریگدای  ياهتیلباق  شرورپ  داجیا و  يارب 
رد یـشزومآ  ياهدربهار  نیودت  يریگدای و  داعبا  یـسررب  هلاقم  رگید  فده  . تفای تسد  شناد  تیریدم  ماظن  هعـسوت  یـشزومآ و  ياه 

حطـس ياـقترا  اـب  اـهراکهار  نیا  تسا . يدربراـک  ياـضف  داـجیا  يریگداـی و  قـیمعت  يارب  یـشزومآ  ياـه  هماـنرب  یحارط  یجنـسزاین و 
يریگدای رد  مهم  هلئسمشناد  يریگدای و  . دوش یم  شناد  تیریدم  ماظن  رارقتـسا  لیهـست  بجوم  ، راظتنا دروم  ياهراتفر  رییغت  يریگدای و 

زا تسا . يدرف  يریگدای  رب  یکتم  اهنآ  يریگدای  ًافرـص  هک  هدـش  هتفرگ  هدـیدان  اهنامزاس  رد  يدـح  هب  ینامزاس  يریگداـی  هک  تسا  نیا 
دنناـم يریگداـی  عون  نیا  دوش ، یم  نییبت  راـک  هب  یگتـسبلد  یناـمزاس و  دـهعت  كاردا ، حطـس  اـب  طاـبترا  رد  يدرف  يریگداـی  هک  اـجنآ 
یهاگ تسین . ناور  نانکراک  نایم  هبرجت  لاقتنا  تسا و  فیعـض  رایـسب  اهنآ  نایم  لماعت  هک  دـننک  یم  هولج  مه  زا  ادـج  ریازج  هعومجم 
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هب دوخ  نایرتشم  ياهراتفر  باتزاب  زا  اهنامزاس  نیا  دننک ؛ یم  هولج  يدروخزاب  راتخاس  كاردا و  روعـش ، یعمج ، تواضق  دقاف  اهنامزاس 
يور شیپ  لئاسم  رگید  زا  لح  هار  ندرکادـیپ  لکـشم و  فیرعت  مهف و  ساسحا ، دـنرادن . يریگداـی  يدروخزاـب ، راـتخاس  نادـقف  تلع 

یم شناد  تیریدم  تسا . عوجر  بابرا  رازآ  جراخم و  حطـس  نتفرالاب  اهراک و  دنیارف  ندش  ینالوط  اهیتساک ، نیا  دمایپ  تسا . اهنامزاس 
تراظن و یگنهامه ، تاطابترا ،  ) نامزاس ندومن  هچراپکی  اب  ار  اهلح  هار  ندرکادـیپ  اـهتواضق و  تاـیبرجت ، تاـعالطا ، ياـهءالخ  دـناوت 

يروحم ياهتیلباق  شرورپ  ةوحن  میسرت  يور ، شیپ  شلاچ  تسا . یحطس  دنچ  هدیچیپ و  يدنیارف  اهنامزاس ، رد  يریگدای  . دنک ُرپ  لرتنک )
شناد زا  هنوگچ  دـناد  یم  هک  تسا  ینامزاس  هدـنریگدای ، نامزاس  . تسا نارگید  يریگداـی  رد  تکراـشم  ناـمزاس و  ياـضعا  يریگداـی 

هدرک و قلخ  ار  شناد  هدنریگدای ، نامزاس  دهد . یم  ار  شناد  يریگراک  هب  داجیا و  ياهرازبا  تصرف و  دوخ  نانکراک  هب  دنک و  هدافتـسا 
هب قلخ و  بیترت ، نیدـب  دوش .  قبطنم  تارییغت  اب  ات  دـنک  یم  حالـصا  ار  دوخ  راـتفر  دریگ ، یم  راـک  هب  هبرجت ، اـهراک و  ماـجنا  هوحن  رد 
ریز ياهدرواتسد  هلاقم ، يداهنـشیپ  ياهدربهار  . دوش یم  رـسیم  نایاپ  یب  ۀخرچ  رد  موادم  يریگدای  دشر و  يارب  دیدج  شناد  يریگراک 
عون زا  يراتفگ  ياهتیلاعف  لئاسم ، لح  يارب  هبرجت  زا  يریگ  هرهب  شناد ، لاقتنا  دـیلوت و  اهباتزاب ، دـنیارف  تیوقت  دروآ : یم  ناـغمرا  هب  ار 

یحارط يارب  یمهم  ياهدربهار  اهدرواتـسد ، نیا  یمتـسیس . رکفت  ياهبوچراچ  درف و  يراتفر  لدم  نیودت  ارگ ، لماعت  یمیت و  ياهتیلاعف 
هب ار  یتیریدم  یگنهرف و  يراتخاس ، ياهفده  نایم  نزاوت  هلاقم ، یـشزومآ  ياهدربهار  دنهد . یم  هئارا   یـشزومآ  تایبرجت  اهدادـیور و 

دناوت یم  دوش  یم  یقلت  هدـنزاس  ياهدـنمناوت  زا  شناد  هک  اجنآ  زا  دروآ . یم  دوجوب  ناـنکراک  يریگداـی  ياهیدـنمناوت  شرورپ  روظنم 
ره نخسنخس  خاشب  یبایرادید  وچ  نب  هب  دیاین  شناد  هک  ینادبدیلک  ار  وا  شناد  زا  دیدب  دریگ ـ. رارق  اهشزرا  یمامت  ًابیرقت  فیرعت  يانبم 

عوـضوم اـهنامزاس ، رد  ( يرـصنع   ) هنب ار  یتـسار  نوردـنا  ودـب  هنت  شناد  دوـب و  وا  خـیب  درف  یـسودرف ـ)        ) دـنا هتفگ  همه  میوـگ  هـچ 
ياهنامزاس يزاس ، یناـهج  دـیدج  ياهدـنور  تسا . هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ناـققحم  ناصـصختم و  زا  يرایـسب  هجوت  شناد  رب  تیریدـم 

شناد تیریدـم  رارقتـسا  ندوـب  يرورـض  رب  دـیکات  شناد  راـجفنا  يروآـنف و  ياهتفرــشیپ  تامدـخ ،  تـالوصحم و  ییارگمه  يزاـجم ،
یهدناماس بسک و  ار  دوخ  یشناد  ياهیئاراد  دزاس  یم  رداق  ار  نامزاس  هک  تسا  ییاهلح  هار  اهـشور و  رب  لمتـشم  شناد  تیریدم  . تسا

هک تسا  هدـنریگدای  یناـمزاس  تسا . هدـنلاب  هدـنریگدای و  ناـمزاس  هب  یباـیتسد  درکیور  شناد  تیریدـم  دـیازفایب . نآ  شزرا  رب  هدرک و 
Christensen and Bang,  ) دـنرب راکب  اـهیریگ  میمـصت  دـنیارف  رد  ار  نآ  اـی  دـننک  دـیلوت  میهـست و  بسک ، ار  شناد  شیاـضعا 
نامزاس و رتشیب  عفانم  بسک  يارب  ینامزاس  ینف  یملع و  ياـهیئاراد  اـه و  هتخودـنا  هعـسوت  ییاسانـش و  دـنیارف  شناد ، تیریدـم  (. 2003
رد تدم  دـنلب  عفانم  بسک  روظنم  هب  نامزاس  ياهیهاگآ  شناد و  هعومجم  هعـسوت  دـنیارف  شناد ، تیریدـم  نیاربانب ، تسا . نآ  نایرتشم 

هعـسوت ارگ و  شناد  ياهدـنیارف  یحارط  دـنمزاین  دوخ ، هک  تسا  تراجت  دربهار  شناد ، تیریدـم  يانبم  ساـسا و  تسا . تراـجت  هزوح 
McElroy, 2003 Campos & Sanchez,  ) تسا رادـیاپ  یتباـقر  تیزم  نئمطم  عـبنم  اـهنت  شناد ، تـسا . یقطنم  ياـهراتخاس 

تیلوئـسم شریذـپ  هب  لـیامت  هک  دـننک  یم  یقلت  ینـالاسگرزب  ار  نارگید  دوـخ و  اـضعا ، هدـنریگدای ، ناـمزاس  هفـسلف  ساـسارب  (. 2003
هک تسا  نآ  گنهرف  هدنریگدای ، ياهنامزاس  يداینب  ياهشزرا  زا  . دنراد ار  راظتنا  نیمه  زین  نارگید  زا  دنراد و  نارگید  ربارب  رد  درکلمع 

یمهم رایسب  عوضوم  يور  نیا  زا  شناد  تیریدم  . تسا هدرامگ  تمه  نآ  یگدنلاب  شرورپ و  هب  هتـسناد و  تیمها  زیاح  ار  رمتـسم  دوبهب 
هب شناد  جـنگ  زا  هب  دراد . راکورـس  نآ  يزاس  ینغ  ياههار  يرکف و  هیامرـس  اب  ینعی  تکرـش ، کی  ییاراد  نیرتدنمـشزرا  اـب  هک  تسا 

دوش یم  دیکأت  شناد  تیریدم  رد  تاعالطا  يروآنف  شقن  رب  دح  زا  شیب  بلغا  ( يدسا  ) تساشداپ دوب  شناد  جـنگ  ارک  تساجک  یتیگ 
حطـس رد  شناد  تیریدـم  ماـظن  هچ  رگا  دوش . یم  یقلت  شناد  تیریدـم  يریگ  هرهب  رارقتـسا و  رگ  لیهـست  رازبا  تاـعالطا  يرواـنف  اـما 

ریظن ییاـهتیلاعف  رد  ار  شناد  زا  هناـقالخ  هدافتـسا  ییاـناوت  تراـهم و  دارفا  رگا  اـما  تسا  هتفاـی  رارقتـسا  میظنت و  نیودـت ، زیگنا  تـفگش 
یفاک هجوت  نونکات  دنچ  ره  دروآ ؛ دهاوخن  دوجوب  يرادیاپ  يروآدوس  شناد  دنشاب ، هتشادن  دنیارف  رد  يروآون  لوصحم و  رد  يروآون 

. تسا دارفا  رد  يریگداـی  ياـهتیلباق  شرورپ  شناد ، هنیـشیپ  رد  تیریدـم  مهم  ثحاـبم  زا  یکی  نکیل  تـسا  هدـشن  يداـینب  هـتکن  نـیا  هـب 
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ار يریگدای  ياهرازبا  زادنا و  مشچ  شناد  تیریدم  تسا . يرکف  هیامرس  شیازفا  نآ  عبت  هب  یـشناد و  ياهیئاراد  هب  ذوفن  دیلک  يریگدای ،
يریگدای و . دـیآ یم  باسح  هب  یـصخش  تراـهم  کـی  دوخ  تسا و  شناد  یگچراـپکی  هجیتن  يریگداـی ، تسا . هدرک  هنیداـهن  دوخ  رد 
يرو و هرهب  يانبم  رب  تباقر  تردق  ظفح  يارب  نامزاس  فرط  زا  هناهاگآ  یـششوک  يریگدای  هکنیا  هب  رظنیروحم  ياهیدـنمناوت  شرورپ 

تیزم ظفح  یبایتسد و  يارب  اهنامزاس  دراد . هارمه  هب  ار  نامزاس  ياهمیمـصت  تیفیک  دوبهب  امادوش  یم  یقلت  مولعمان  ياهطیحم  رد  عادبا 
اهیدنمناوت شرورپ  راب  ینیگنس  دنتـسه . ینامزاس  يدرف و  يریگدای  يروحم  ياهیدنمناوت  شرورپ  ياه  هصرع  رد  ییایوپ  دنمزاین  یتباقر 

اهتراهم و زا  يا  هعومجم  اه ،  تیلباق  دنشاب . هتـشاد  ینف  یعامتجا و  تارییغت  هب  ییوگخـساپ  یگدامآ و  تردق  ات  تسا  ناریدم  شود  رب 
، تسا درجم  يروآنف  ای  تراهم  کی  زا  شیب  تیلباق  نیا  دنک . یم  نایرتشم  يارب  صاخ  عفانم  داجیا  هب  رداق  ار  نامزاس  هک  تسا  اهیروآنف 
زا يا  هولج  دراد و  نامزاس  یعمج  شناد  رد  هشیر  اـهتیلباق  دوش . یم  میـسرت  یناـمزاس  ياهدـحاو  يدرف و  ياـهتراهم  زا  يا  هکبـش  هکلب 

Wong & Aspinwall, 2004  ) دزرو یم  دـیکأت  يریذـپ  تباقر  ،و  يریگدای نایم  طاـبترا  رب  تیلباـق  عون  نیا  تسا . ناـمزاس  عباـنم 
. دروآ دوجو  هب  اه  تیلباـق  داـجیا  يارب  ار  هدـنیآ  ناـنیمطا  مدـع  هب  تبثم  شرگن  دـیاب  دـشرا  تیریدـم  میت  (. Massingham, 2004

ياه تیلباق  هب  لین  رد  نامزاس  تدم  دنلب  ياهفده  ریسم و  میظنت  يارب  دنبای . یهاگآ  اه  تیلباق  هب  یبایتسد  هوحن  رب  دیاب  نامزاس  ياضعا 
رد تسا . نامزاس  تدم  دنلب  ياهفده  هب  یبایتسد  يریذپان  ییادـج  شخب  اهدربهار  يانبم  رب  يزیر  همانرب  درک . يزیر  همانرب  دـیاب  زیامتم 
نآ هب  دـیاب  اهنامزاس  تسا . هتفرگ  رارق  يریگدای  هرهوج  رب  زین  نامزاس  ییارجا  ياهدربهار  تسا . هتفهن  يریگداـی  يزیر  هماـنرب  نیا  نطب 

عیرس ییوگخساپ  تردق  دنهد و  رییغت  ار  دوخ  یلصا  ياهتیلباق  نیعم ، نامز  رد  ترورض و  هب  انب  ات  دنشاب  هتفای  تسد  يدنمناوت  زا  حطس 
هک دنک  یم  تیعبت  هژیو  یلدم  زا  هک  تسا  یتباقر  ياهتیزم  زا  یکی  عیرس  ییوگخساپ  يدنمناوت  دنهد . زورب  دوخ  زا  یطیحم  تارییغت  هب 
هک دنتـسه  يدوجوم  اهنت  ، تادوجوم مامت  نایم  زا  اهناسنا  (. Campos & Sanchez, 2003  ) دـهد یم  لکـش  يریگدای  ار  نآ  رتسب 

یتباقر تردق  هک  هدش  هتشابنا  براجت  اهتراهم و  شناد ، ینمـض )  ) سوسحمریغ ياهیئاراد  دنراد . هنادنمـشوه  الاب و  يریگدای  يدنمناوت 
نامزاس و یلاعت  ودشر  دربهار  نیودت  هک  تسا  تیعـضو  نیا  رد  دنراد . رارق  نآ  نانکراک  نورد  رد  دـنک  یم  صخـشم  ار  نامزاس  کی 

ریذـپ ناکما  يریگدای  قیرط  زا  اهنت  راک  نیا  دـننک و  یم  راگزاس  طیحم  اب  ار  نآ  داجیا و  ار  نامزاس  دارفا ، تسا . يرورـض  اـه  هدروآرف 
اما ، تسا موهفم  کی  ًافرـص  هدـنریگدای ، نامزاس  هچ  رگاهدـنریگدای  نامزاس  يریگدای و  (. Wong and Aspinwall, 2004  ) تسا
مه دناوت  یم  يریگدای  تسا . نامزاس  ناریدم  هورگ  رثؤم  تیامح  دنمزاین  هتـشاد و  رارق  یناسنا  عبانم  هیاپ  رب  هک  دوش  یم  یقلت  يدربهار 

يرظن ياه  هاگدید  اب  فلتخم و  ناگدنهوژپ  اب  یـصخش  حطـس  رد  موهفم  نیا  دـبای . عوقو  ینامزاس  حطـس  رد  مه  یـصخش و  حطـس  رد 
رگا دـندقتعم  دـنناد و  یم  راتفر  رییغت  ار  يریگدای  نایارگ  راـتفر  دـنک . یم  لـمع  تواـفتم  يریگداـی ، دـنیارف  یگدـیچیپ  لـیلد  هب  عونتم 

. تسا يریگدای  يارب  لماع  نیلوا  طیحم  نایارگراتفر  هاگدـید  قباطم  تسا . هتفرگ  تروص  يریگدای  دـش ، راتفر  رییغت  هب  رجنم  يریگدای 
تخانـش ياهدنیارف  رد  تارییغت  بسحرب  يریگدای  یتخانـش ، مولع  هاگدید  رد  دنراذگ . یم  ریثأت  راتفر  رب  طیحم  عیاقو  هاگدـید ، نیا  رد 

یم دـیکأت  ناریگدای  ینهذ  تاـیلمع  رب  هیرظن  نیا  دـنک . ادـیپ  دومن  راـتفر  رد  دوش و  یم  فیرعت  تسا  نهذ  یلخاد  ياـهتیلاعف  ناـمه  هک 
دـیآ 2002 یم  تسد  هب  لـیلحت  كاردا و  ساـسحا ، هدـهاشم و  قیرط  زا  ینیع  روـط  هب  شناد  یتخانـش ، موـلع  هاگدـید  ساـسارب  دزرو .

ياـه هیرظن  يرکف  ياهـشرگنیریگدای  ياـه  هیرظن  يرکف  ياهـشرگن  لودج 1 . .Chawla & Renesh, 1995). (Seny, et al

ياهراتفر رب  دـیکأت  ؛ كرحتم يزاس  نیـشناج  دـنیارف  رب  دـیکأت  لماع  يزاس  یطرـشکیسالک  يزاس  یطرـش  نایارگراتفریگژیو  يریگداـی 
هیلوا كرحم  هک  هتخیگنادوـخ )  ) تسا هـتخیگنارب  دوـخ  يدوـخ  هـب  راـتفر  یباـتزابریغ ، ياـهراتفر  ناوـخارف  كرحم  هلیـسو  هـب  یباـتزاب 

تاعالطا يروآ  عمج  ینهذ  دـشر  يریگداـی ؛ رد  ینیع  لـماوع  ینهذ و  لـماوع  شقن  ياـفیا  یعاـمتجا  يریگداـی  یتخانـش  مولع  ؛ درادـن
تاکاردا زا  ناسنا  ياه  هشیدـنا  لیکـشت  تلاتـشگ  يریگدای  اهنآ ؛ راکفا  لامعا و  ییاسانـش  يارب  اهناسنا  ياه  هشیدـنا  اهراتفر و  هراـبرد 

كرد رثارب  شنیب  دوـمن  ؛ دـنوش یم  طـبترم  رگیدـکی  هـب  یعادــت  هار  زا  هـک  ییزج  ینهذ  ریواـصت  زا  يا  هعوـمجم  رثا  رب  راد  ینعم  یلک 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ياه میمعت  لوصا و  میهافم ، تاعالطا ، زا  يا  هعومجم  یمالک  راد  ینعم  يریگداـی  هچراـپکی ؛ لـک  کـی  تروص  هب  يریگداـی  تیعقوم 
ياهکرحم تفایرد  هظحل  زا  ینهذ  لحارم  اهدنیارف و  مامت  حیرـشت  يریگدای  یتاعالطا  دنیارف  شناد ؛ ياه  هشیر  زا  یکی  زا  هتفای  نامزاس 

Source: Arggis تدم .) دـنلب  هظفاح  و  تدـم ، هاتوک  هظفاح  داد : نورب   ) خـساپ نداد  هظحل  ات  یـسح ،) هظفاح  داد : نورد   ) یطیحم
يریگدای رد  ییارگراتخاس  ، يریگدای نییبت  يرکف  شرگن  1382 یمساق ،  et al, 1996 Dilla et al, 1996 Chawla et al, 1995

یم شناد  زا  ینورد  يزاسریوصت  هب  ، ناریگارف نآ  رد  هک  دـنک  یم  یقلت  يراـتخاس  دـنیارف  ار  يریگداـی   ، ییارگراـتخاس هاگدـید  تسا .
هاگدـید رد  (. Bednar et al, 1991, p91  ) دـنراد صاخ  هاـگیاج  براـجت  يزاـس  ینغ  رد  هعماـج  درف و  دـنیارف  نیا  رد  دـنزادرپ .

، ییارگراتخاس يرکف ، ياهشرگن  اه و  هاگدید  نایم  رد  دزاس . یم  ار  نآ  صاخـشا  ناهذا  هک  دوش  یم  روصت  يراتخاس  شناد ، روکذم ،
رد ار  يریگدای  دـنیارف  یعامتجا ، ییارگراتخاس  هاگدـید  دزاس ، یم  یعامتجا  دـُعب  زا  ار  شناد  هک  تسا  یعامتجا  ییارگ  راتخاس  هیاپرب 

مهبم و هدیچیپ ، ًاتاذ  ینامزاس  يریگدای  دزرو . یم  دیکأت  يریگدای  ندوب  یعامتجا  دنیارف  رب  دنیب و  یم  عوضوم  تیهام  هنیمز و  هدودـحم 
هیرظن هعلاطم  دـنک . یم  وربور  لکـشم  اب  اهنامزاس  يارب  ار  يریگدای  موهفم  هعاشا  تسا و  یتخانـش  شور  یموهفم و  ياهـشلاچ  زا  ولمم 
ۀیرظن ناوـت  یم  ار  دراوـم  نیا  قادـصم  دریگ . یم  تئـشن  يدرف  يریگداـی  تخانـش و  هراـبرد  ییاـه  هیرظن  زا  یناـمزاس  يریگداـی  ياـه 

یم یقلت  مهم  هیواز ، ود  زا  ینامزاس  يریگدای  . درک رکذ  يداصتقا ) ياه  هاـگنب   ) تکرـش يراـتفر  هیرظن  يریگداـی و  تاـعالطا  شزادرپ 
اهـشزرا اهرواب و  بوچراچ  رییغت  لماع  يریگدای  هیواز ، نیا  زا  دـنک ، یم  حرطم  ار  یکاردا  یهاگآ و  یتخانـش ، دـُعب  هیواز ، کـی  دوش .

، یـساسحا ياه  هبنج  رگید ، هیواز  دـشاب . دارفا  درکلمع  ریذـپ و  دوهـشم  ياهراتفر  دوبهب  رییغت و  دـناوت  یم  نآ  هرمث  دوش و  یم  هتخاـنش 
دزرو و یم  دــیکأت  تراـظتنا  حطــس  نیناوـق و  هرمزور ، ياـهتیلاعف  رییغت  رب  دــنک و  یم  حرطم  ار  هناــیارگراتفر  ندــش و  ینورد  ینیقی ،

یم دـیدج  ياهوگلا  هک  تسا  لمأت  نیا  دراد و  ياج  يریگداـی  نطب  رد  لـمأت  دـنک . یم  یباـیزرا  هبرجت  هباـثم  هب  ار  ناـمزاس  ياهخـساپ 
بلاطم رثارب  هدـنریگدای  هوقلاب  ياهراتفر  رد  رادـیاپ  ًاتبـسن  رییغت  داجیا  يریگداـی  (. Seng et al, 2004 McElroy, 2003  ) دنیرفآ
لیدعت بجوم  يریگدای  (. Arggis et al, 1996  ) دوش یم  فیرعت  نامزاس  درف و  تایبرجت  اهیهاگآ و  حطـس  ياقترا  هدـش ، هتخومآ 

يریگدای نازیم  حوطس و  ياقترا  يارب  درب . یم  الاب  ار  يریگدای  شزیگنا  يریگدای ، ياهدنیارف  تخانش  دوش . یم  درکلمع  دوبهب  راتفر و 
يریگدای ياهطرـش  شیپ  تسا . شزیگنا  اب  تیـصخش  بسانت  ریظن  شزیگنا  اب  يریگدای  بسانت  درب . الاب  ار  نامزاس  دارفا و  شزیگنا  دیاب 

لکش . دنک یم  حیرشت  ار  راتخاس  نیا  لکش 1 ، لدم  تسناد . راتفر  رد  هبرجت  رادیاپ  ًاتبسن  رییغت  ناسنا و  ییاناوت  رمتـسم  رییغت  ناوت  یم  ار 
درکیور . 1: دـناریز حرـشب  يریگدای  دـنیارف  رد  باتزاب  ياه  هیاپ  تیوقت  يارب  یـشزومآ  ياهدرکیور   ... يریگداـی یمتـسیس  درکیور  . 1

يریگدای تایبرجت  لمع  قیرط  زا  يریگداـی  درکیور  رد  تسا . هتفهن  شور  نطب  رد  باـتزاب  درکیور ، نیا  رد  لـمع . قیرط  زا  يریگداـی 
یم راک  هدرک و  دـیکأت  نامزاس  یعقاو  لـیاسم  رب  هک  يدارفا  دـنزرو . یم  دـیکأت  ریز  دراوم  رب  هک  دـیآ  یم  دوجوب  يدارفا  طـسوت  ًاـفرص 

نایرج رد  شنک ) شنکاو و   ) راتفر باتزاب و  دنریگ . یم  ارف  ار  نآ  راک  ماجنا  نیح  رد  دنیامن و  یم  میظنت  ساسا  نآ  رب  ار  اه  راتفر  دننک 
ناکما نیا  يریگدای ،  دنیارف  رد  خساپ  شـسرپ و  دروآ . یم  دوجوب  نوگانوگ  ياهراکهار  لمع  قیرط  زا  يریگدای  همانرب  زا  يریگ  هرهب 

Marquadt, 1999  ) دوش قلخ  يدیدج  تاطابترا  ات  دیآ  دوجوب  اهنآ  رییغت  تایـضرف و  باتزاب  تخانـش  تصرف  ات  دـهد  یم  طسب  ار 
يارب ار  فلتخم  ياهدربهار  زا  يریگ  هرهب  ناکما  هک  تسا  یـشزومآ  یجناـیم  رب  ینتبم  درکیور  نیا  يزاـس . هیبش  Revans, 1998 ـ.)

ياهـشیامزآ دـشاب ، نامزاس  طیحم  رد  دـیاب  يزاس  هیبش  دروآ . یم  دوجوب  اهباتزاب  زا  يریگدای  اـهنآ و  باـتزاب  تخانـش  ناگدـنریگدای ،
شهاک يارب  لاثم ، يارب  دنیرورض . تایعقاو  يایند  عیاقو  اب  ندشورایور  يارب  هک  دزادرپ  یم  یباتزاب  ياهراتفر  تیوقت  هب  يزاجم  يایند 

هینزه رد  ییوج  هفرـص  هب  سپـس  دئاز و  دراوم  فذح  هب  اهتیلاعف ، نایرج  يزاس  هیبش  زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  نامزاس ، یفاضا  ياه  هنیزه 
يربرفاسم ياهامیپاوه  نانابلخ  میلعت  رد  دـنروآ  یم  دوجوب  تیعقاو  هب  کـیدزن  یطیحم  هک  يریگداـی  ياـه  هاگـشیامزآ  زا  . تخادرپ اـه 

لرتنک تهج  يداهنـشیپ  ياهدربهار  باتزاب  تخانـش  يارب  ناوت  یم  مه  ار  يریگدای  یهاگـشیامزآ  ياـهطیحم  نینچ  دوش . یم  هدافتـسا 
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دنیارف نییبت  يارب  ناوت  یم  مه  یشزومآ  درکیور  نیا  زا  . داد رارق  هدافتسا  دروم  اهنآ  جیاتن  یبایزرا  ینامزاس و  تاطابترا  تیوقت  جراخم ،
ياهتوافت باتزاب  دـنیارف  رد  يراـک  ياـه  میت  زا  ور ، نیا  زا  درک . هدافتـسا  لـئاسم  عوقو  لـلع  هراـبرد  تایـضرف  نومزآ  يدـنب و  بیکرت 

اـهزاین و یـسررب  يارب  اـهنآ  زا  دـنناوت  یم  دارفا  دوش . یم  يریگ  هرهب  اـیوپ  مهم و  ياـه  هبنج  يریگداـی  جـیاتن و  تاراـظتنا ، نیب  دوجوم 
، دیدج يدربهار  ندروآرد  ارجا  هب  زا  شیپ  دیاب  هراومه  ناریدم  هتبلا  دننک ، هدافتـسا  لئاسم  اب  ییورایور  رد  روکذـم  يدـنمناوت  یبایزرا 

يارب یسیون  هلاقم  یسیون . هلاقم  دنهد ـ. ناشن  اهریگ  میمصت  رد  ار  نآ  دروخزاب  هدرک و  دیکأت  اهنآ  باتزاب  تخانش  نومزآ و  رب  هراومه 
هدافتسا دوخ و  اب  هرواشم  بوچراچ  رد  اهنآ  عیرس  تفایرد  اهباتزاب و  نییبت  لیهست  هب  یسیون  هلاقم  تسا . اهباتزاب  مئالع  تخانش  تیوقت 

شناد دننک و  رارقرب  طابترا  لمع  رکف و  نیب  دنناوت  یم  یـسیون  هلاقم  قیرط  زا  دارفا  دنک . یم  کمک  هنازور  ياهتیلاعف  هب  هناداقن  هاگن  زا 
ماگنه ساسا  نآ  رب  ات  دننک  هیهت  ار  اه  باتزاب  يامنهار  باتک  دنناوت  یم  دارفا  ور ، نیا  زا  دننک . لیدبت  راکـشآ  شناد  هب  ار  دوخ  ینمض 

. درک هدافتسا  راّرف  یلامتحا و  راکفا  فاشتکا  تبث و  يارب  هربخ  دارفا  ياه  يربهار  اهراکهار و  زا  ناوتب  یـسیون  هلاقم  قیرط  زا  يریگدای 
تفای يراک  تایبرجت  رـساترس  رد  هک  دنتـسه  یتاکن  اه  هرازگ  نیا  دننک ، میظنت  يریگدای  ياه  هرازگ  دنوش  یم  رداق  دارفا  نیارب ، هوالع 
تهج ناگدـنریگدای  هب  کـمک  يارب  دـناوت  یم  یبرم  يرگ . یبرم  دـنک ـ. یم  هتخودـنا  هبرجت و  هنازور  روـط  هب  ار  نآ  درف  دـنوش و  یم 
رهاظ اهتریصب  اهزادنا و  مشچ  هدنروآ  دوجوب  شقن  رد  دناوتب  دیاب  یبرم  دنک . افیا  ار  رگ  لیهست  شقن  اهباتزاب ، دنیارف  تیوقت  تخانش و 

هب یبایتسد  يارب  دارفا  هب  دنناوت  یم  یقوقح  ای  یقیقح  نارواشم  . دزومایب ار  دوخ  تالاوس  اه و  هدیا  یسررب  هوحن  ناگدنریگدای  هب  دوش و 
راک بسک و  لئاسم  يراکتبا  لح  يارب  ار  دوخ  قالخ  ياهتراهم  زا  هدافتـسا  هوحن  دـننک و  کـمک  دـیدج  شناد  یهدـناماس  يروآون و 

دیلوت و ياهیدنمناوت  شرورپ  . 2. دشک شود  رب  ار  دنیارف  رواشم  یعوضوم و  سانشراک  ياهـشقن  تیلوئـسم  دناوت  یم  یبرم  دنهد . میلعت 
ياهدرکیور زا  تفای . تسد  نادـب  دـیلوت  قیرط  زا  ناوت  یم  مه  درک و  تفایرد  نارگید  زا  لاقتنا  اب  ناوت  یم  مه  ار  شناد  شناد . لاقتنا 

دیلوت تایعقاو  ناهج  یکیزیف  یعاـمتجا و  ياـه  هدـیدپ  اـب  لـماعت  رد  ناوت  یم  ار  شناد  تسا . يریگداـی  شزومآ و  شناد ، هب  یباـیتسد 
هنیمز بوچراچ  رد  هک  دـنوش  هیبعت  يا  هنوگ  هب  دـیاب  اه  هدـیدپ  يور  راک  يزومآراک و  یـشزومآ ، ياه  هرود  زا  لصاح  تایبرجت  درک .

درک و بسک  اه  هلاقم  هعومجم  ریظن  ینوریب  عبانم  زا  هدافتسا  اب  ناوت  یم  ار  نآ  هک  یشناد  . دنوش شناد  لاقتنا  دیلوت و  هب  رجنم  صاخ  يا 
رایتخا رد  ار  نآ  نامزاس  ياضعا  دـیاب  دـش  علطم  يداصتقا  ياه  هاگنب  ریاـس  دـیدج  ياـه  هدروآرف  زا  اـت  دزاـس  یم  مهارف  ار  ناـکما  نیا 

ناگدنریگدای ناتسرپرس و  ای  دشرا  ناریدم  ناسانشراک ، طسوت  راک  نیح  رد  اهنامزاس  شناد  میهافم و  دنهد . رارق  یسررب  دروم  هتفرگ و 
متسیس هب  یسرتسد  قیرط  زا  دارفا  درک . يرادهگن  تیریدم  شناد  متسیس  رد  يراذگزمر ، اب  ناوت  یم  ار  راکـشآ  شناد  دنبای . یم  لاقتنا 

درکیور زا  ناوت  یم  راکـشآ  شناد  هب  نآ  لیدـبت  ینمـض و  شناد  رـشن  يارب  دـنبای . تسد  شناد  ياوتحم  هب  دـنناوت  یم  اـه  هداد  کـناب 
اهتراـهم زا  يریگ  هرهب  اـب  دوـخ  هیلوا  شناد  زا  ناریگارف  (. Metaxiotis et al, 2003  ) درک هدافتـسا  هلحرم  تـفه  یط  رد  لکش 4 ،

تسد يروآون  هب  ینمض  شناد  قیرط  زا  دنناوت  یم  بسانم  ياه  هنیمز  نتشاد  اب  دارفا  دننک . یم  هدافتسا  دیدج  ياه  هدیدپ  تخاس  يارب 
لکـش 4. . دنروآ دوجوب  دـنناوت  یم  یـصخش  تاراکتبا  هیاپ  رب  هیلوا و  شناد  ساسارب  ار  هلئـسم  لح  ياهـشور  صاخـشا  عقاو ، رد  دـنبای .

راچد تسا  تخـس  رایـسب  یمـسر  نابز  اب  نآ  نییبت  هک  يور  نیا  زا  ینمـض  شناد  لاـقتنا  راکـشآ  شناد  هب  ینمـض  شناد  رـشن  درکیور 
هک یطیحم  رد  . دراد لاقتنا  تیلباق  یسایق  ياه  لیلحت  تایاکح و  لقن  قیرط  زا  میقتسمریغ  روط  هب  رتشیب  ینمض  شناد  دوش . یم  لکـشم 

شناد دـیلوت  هب  رجنم  بلغا  لئاسم  هناقالخ  لح  تسا . تیمها  زیاح  تباقر  ظفح  داجیا و  رد  هلئـسم  لح  ياهتراهم  دراد  عیرـس  تالوحت 
لوصحم دـنیارف و  رد  يروآون  دـنبای ، یم  تسد  يدـیدج  شناد  هب  هلئـسم  هنارکتبم  لح  لیکـشت و  دـنیارف  رد  نامزاس  ياضعا  دوش . یم 
یشزومآ ياه  یجنایم  ور ، نیا  زا  دوش . یم  حرطم  شناد  میهـست  شناد  لاقتنا  دنیارف  رد  دریگ . یم  لکـش  يریگدای  دنیارف  هیاپ  رب  بلغا 

یجنایم تسا  زاین  یهاگ  لاثم ، يارب  دـنبای . شرورپ  هلئـسم  لح  يدرف  یهورگ و  ياهتراهم  ات  دـنوش  هتفرگ  راـکب  یحارط و  يروط  دـیاب 
لح یهورگ  ياهدنیارف  ات  دنریگ  رارق  هدافتسا  دروم  یحارط و  دیدج  لوصحم  هب  یبایتسد  رد  یتاقیقحت  ياهتیلاعف  هیاپ  رب  یشزومآ  ياه 
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يور رب  راک  يارب  هبرجت  اب  ناگدـنریگدای  نازومآراک و  ندرک  مهارف  . 3. دریگ یم  لکش  شناد  میهست  راک  نیا  رد  دنوش . لیهست  هلئـسم 
. دـبای یم  ققحت  لماک  روط  هب  دـشاب  هتـشاد  هژیو  يدروم  رب  زکرمت  دوش و  مأوت  راک  اب  هک  یماگنه  يریگدای  یتاـیلمع . یعقاو و  لـئاسم 
ار دوخ  كاردا  ناصصختم  رثکا  دوش . یم  یعقاو  یگدنز  زا  میقتسمریغ  میقتـسم و  هبرجت  بسک  هب  رجنم  راک  یعقاو  طیحم  رد  يریگدای 

یم يزیر  هیاپ  يدرف  هبرجت  بسک  قیرط  زا  یکاردا  شناد  دنـشخب . یم  اقترا  دوخ  یناـمزاس  تاـیح  رد  ناـمزاس  رد  راـک  ماـجنا  هوحن  زا 
مهف حطـس  هک  تسا  یکاردا  ياه  هتخودنا  لصاح  نکیل  دریگ  یم  لکـش  تایعقاو  ناهج  ياه  هدـیدپ  يور  راک  اب  دـنچ  ره  هبرجت  دوش .

نتـشاد نیاربانب ، . تسا یـشنک ) يریگدای   ) لمع قیرط  زا  يریگدای  ياه  همانرب  ققحت  لـصاح  تاـیبرجت  عون  نیا  دـشخب . یم  ینغ  ار  درف 
ياه همانرب  رد  يریگدای  دنیارف  يداه  دننامه  ناوت  یم  ار  يریگدای  عوضوم  ناونع  تسا . یمهم  هلئـسم  يریگدای ، رد  راک  رازبا  لیاسو و 

، تسناد يریگدای  هلیـسو  مه  كرحم و  مه  ناوت  یم  ار  لئاسم  یبرجت ، يریگداـی  درکیور  رد  عقاورد ، . درک رکذ  لـمع  قیرط  زا  ریگداـی 
دارفا كرحم  لماع  دناوت  یم  هلئسم ) ای   ) عوضوم دنک . یم  نییعت  ار  دوخ  ناگدننک  تکرش  اهشور و  يوتحم ، يریگدای ، ياهفده  هلئسم ،
يور رب  راک  يارب  هرفن  تفه  ات  جـنپ  ياه  هورگ  هب  ار  نازومآراک  هک  یـشزومآ  ياه  هاـگراک  دـشاب  يریگداـی  دـنیارف  رد  تکرـش  يارب 

رارمتـسا تسا . لمع  قیرطزا  يریگدای  بسانم  ياهـشور  زا  دنک ، یم  تیاده  ار  هورگ  نیا  دشرا  درف  کی  دـننک و  یم  میـسقت  يا  هژورپ 
لماک دشرا  یبرم  یتسرپرـس  تحت  راک  یعقاو  طیارـش  اب  ندش  انـشآ  راک و  طیحم  رد  ناگدـنریگدای  یعقاو  روضح  اب  يریگدای  عون  نیا 

یم رثؤم  کمک  بسانم  ياـهلح  هار  هب  یباـیتسد  رب  نازومآ  راـک  هب  هک  تسا  يدراوم  رگید  زا  راـک  عوضوم  بوچراـچ  نییعت  دوش . یم 
هقبط بوچراچ و  نییعت  هلئـسم ، قیقد  فیرعت  نازومآراک  هجوت  دوخ  رد  درکیور  تسین .  يا  هداس  راک  عوضوم ، میظنت  تخانـش و  دنک .

رب راک  اب  اهتراهم  حطس  ياقترا  (. Ottum et al, 1997 Yim, 1989  ) تسا اه  هنیمز  نیا  رد  شواک  هلئـسم و  تاکن  ای  ثحابم  يدنب 
ياهتیلاعف نیاربانب ، دـیآ . یم  دوجوب  اهرواتـسد  ای  اهدـنیارف  حالـصا  تاـیبرجت و  تبث  يارب  تاـیلمع  زا  دـعب  رورم  یعقاو و  لـئاسم  يور 

یهاگآ ضحم  هب  دنزادرپب و  نامزاس  رد  طاقن  نیا  ییاسانش  هب  دیاب  یشزومآ  نایبرم  درک و  لیدبت  يریگدای  نوناک  هب  دیاب  ار  زیخ  هلئسم 
ياوتحم و نییعت  فیرعت ، هب  هلئسم ، طیارش و  نآ  هدهاشم  اب  ات  دنروآ  درگ  لحم  نآ  رد  ار  نازومآراک  هلئـسم ، زورب  ینارحب و  طیارـش  زا 

هجوت زین  هتکن  نیا  هب  دیاب  دنزادرپب ؛ ینارحب  طیارش  عفر  هلئسم و  نآ  لح  يارب  يراکتبا  ياهلح  هار  هئارا  هب  سپس  هتخادرپ  نآ  بوچراچ 
، اهمایپ نیا  زا  يریگ  هرهب  دراد . ار  راک  ماجنا  هوحن  يامنهار  دوخ  ماـیپ  رد  هبرجت  تسا . تسکـش  اـی  تیقفوم  لـصاح  هبرجت  ره  هک  درک 

نییعت لدم و  نیودت  يارب  نازومآراک  هب  کمک  . Nicolas, 2004).4  ) دـشخب یم  دوبهب  ار  اهتراهم  هدرک و  لماک  ار  يریگدای  هخرچ 
دروم ار  تیقالخ  دـنروآ و  دوجوب  يرکف  كرحت  هک  دـنوش  نیودـت  یتروص  هب  دـیاب  اـه  لدـم  اـهبوچراچ و  يریگ . میمـصت  بوچراـچ 

دیاب ار  اهلدم  نیا  دنناسر . کمک  فلتخم  ياه  هدیا  ندومن  هچراپکی  قیفلت و  رد  ناگدنریگدای  هب  دنناوتب  دیاب  اهلدم  دنهد . رارق  تیامح 
لیلحت شزرا ، هریجنز  رتروپ ، یتباقر  يورین  جنپ  ياهلدم  تیریدـم  یبایرازاب و  رد  ًالثم  تفای . یملع  نوتم  رد  راک  ياه  هزوح  اب  بسانتم 
میمصت تیعـضو  رد  شزومآ  هبرجت و  بسک  هب  نامزاس  ياضعا  زا  کی  ره  هک  یماگنه  . اهنیا ریظن  عیرـس و  يوگخـساپ  لدم  ، SWOT

ناوت یم  ار  ناسانـشراک  دـنک . یم  يزیر  هیاپ  دوخ  يارب  ار  نآ  لح  هار  هب  یباـیتسد  قطنم  هلئـسم ، تخانـش  درکیور  دـنزادرپ  یم  يریگ 
دـنراد و نهذ  رد  هک  ییاهلدـم  زا  یتیعقوم  رد  راک  يا و  هلئـسم  اب  ییورایور  ماگنه  رد  اهنآ  اریز  تسناد  مدرم  هماـع  زا  تواـفتم  يدارفا 

نیا لمع  قیرط  زا  يریگدای  ياهدرواتسد  رگید  زا  دننک . یم  هدافتـسا  دنا  هدرک  هبرجت  ار  نآ  مه  راب  دنچ  اسب   هچ  دراد و  مه  یملع  هیاپ 
عیاقو ثحابم و  دـننک . یم  ادـیپ  لئاسم  لح  يارب  یمومع  ياهبوچراچ  دوخ ، ياهطابنتـسا  توق  طاقن  رب  دـیکأت  اـب  نازومآراـک  هک  تسا 

هک یتروـص  رد  دـننک . یم  کـمک  شناد  يزاـس  ینغ  هب  ناـمزاس  تیادـه  اـب  یلالدتـسا  ياـه  هـنیمز  شناد و  بوچراـچ  رد  يریگداـی 
لقتنم نارگید  هب  ار  دوخ  ياهلح  هار  لدـم و  اه ، هتخومآ  هک  دراد  لاـمتحا  دـنبای  تسد  هلئـسم  لـح  يدرف  ياـهلح  هار  هب  ناگدـنریگدای 

لح فلتخم  ياهتیعقوم  يارب  نآ  زا  دنناوتب  ات  تسا  يدرف  لدم  تیوقت  يارب  نامزاس  ياضعا  هب  کمک  نایبرم ، ریطخ  فیاظو  زا  دـننکن .
Seny et al, 2003  ) دوش یم  عیرـست  یـصخش  ياهلدـم  هب  نامزاس  وضع  ره  یبایتسد  اـب  يریگداـی  رارمتـسا  دـننک . هدافتـسا  هلئـسم 
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حطـس اب  بسانتم  لدـم  تخاس  هویـش  يزاسلدـم و  ياهدـنیآرف  اهرازبا و  اب  ار  ناگدـنریگدای  يزاسلدـم ، درکیور  (. Wenger, 1998
هوحن ياهلدم  نازاسلدم ، يا ، هنایار  يزاسلدم  رد  لاثم ، يارب  دزاس . یم  انـشآ  راک  بسک و  ییایوپ  نازیم  ساسارب  ناشطابنتـسا  كرد و 

یم رکذـتم  ار  یگنهامه  نامزاس و  تاطابترا  هوحن  اهلدـم  عون  نیا  دـننک . یم  صخـشم  صاخ  ياه  هبنج  رب  دـیکأت  اب  ار  نامزاس  اب  راـک 
ياهلدم (. Edwards et al, 2005  ) تسا هدش  هدـناجنگ  نآ  رد  روکذـم  داوم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهنآ  يراک  ياهدـنیارف  دـنوش و 

یم مهارف  عوضوم  ای  هلئـسم  ياه  هفلؤم  نایم  یّلع  طباور  نییعت  اب  ار  ندرک  رکف  هیوس  دـنچ  ناـکما  دوخ  ناـبطاخم  زاسلدـم و  يارب  اـیوپ 
يارب اهنآ  زا  دنبای و  تسد  دوخ  یـسررب  تحت  عوضوم  شلاچ  هبرجت و  باتزاب ، تفایرد  هب  يزاسلدـم  دـنیارف  رد  دـیاب  نازاسلدـم  . دزاس

نارگید و اب  هتخومآ  ياهسرد  تایبرجت و  میهست  هب  دنناوت  یم  اهدنیارف  نیا  رساترس  رد  اهنآ  دنرب . هدافتـسا  لدم  دوبهب  طیارـش و  نومزآ 
هدنیآ یلامتحا  طیارش  اب  دیاب  اهویرانس )  ) اه هصرع  یسیون ، هصرع  يزیر  همانرب  درکیور  رددنزادرپب  اه  تیعقوم  رگید  يارب  جیاتن  میمعت 

. دنزادرپب ینهذ  يوگلا  دید و  هیواز  رییغت  یعقاو ، ياه  هدـیدپ  لیلحت  هبرظن  دروم  ياه  هصرع  رد  دـیاب  ناریدـم  دنـشاب . هتـشاد  یناوخمه 
هب یسیون  هصرع  تسا . نانیمطا  مدع  طیارش  رد  یلامتحا  عیاقو  راثآ  نییبت  تخانش و  يارب  يا  هیاپ  یـسیونویرانس ، يانبم  رب  يزیر  همانرب 
اب ینوریب  طیحم  ياه  هفلؤم  نایم  طابترا  میسرت  هب  دنناوت  یم  درکیور  نیا  اب  نازاسلدم  دنک . یم  کمک  لمع   قیرط  زا  يریگدای  تیوقت 

يرگـشواک هب  بلغا  اهنامزاس  رد  هلئـسم  لح  ياهتیلاعف  یتکراشم . ناگدنریگدای  شرورپ  . 5. دـنزادرپب نامزاس  ینورد  طیحم  ياه  هفلؤم 
مزال دنشاب . هتـشاد  دنمـشزرا  تکراشم  يریگ  میمـصت  هلئـسم و  لح  یهورگ  دنیارف  رد  دیاب  نازومآراک  دنراد . زاین  یتکراشم  یعمج و 

ار ینمـض  شناد  طاشن  تلاح و  شناد ، يانغ  دـنناوت  یمن  دانـسا  اریز  دوش  لقتنم  هرهچ  هب  هرهچ  تاطابترا  قیرط  زا  ینمـض  شناد  تسا 
ینالوط رب  هوالع  راک ، نیا  دنتسین . اشگ  هار  دانسا  هعلاطم  ًافرـص  يریگدای ،  لئاسم و  لح  يارب  ینامزاس  تایبرجت  ساسا  رب  دنهد . لاقتنا 

هب رجنم  اهنت  هن  رگیدمه  زا  يریگدای  هک  یلاح  رد  دهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  مه  ار  نآ  تیفیک  يریگدای و  نامز  يریگدای ، دـنیارف  ندرک 
هثحابم يدرگاش و  داتسا ـ  هویـش  رد  هدنریگدای  هب  هدنهددای  تراهم  تیفیک و  هکلب  دوش  یم  طوبرم  نامز  شهاک  يریگدای و  رد  عیرـست 

یگتـسخ زا  ینمـض ، شناد  لاقتنا  رب  هوالع  هلئـسم ، هراب  رد  وگ  تفگ و  ندوب و  مه  اـب  تروص ، ره  رد  دـبای . یم  لاـقتنا  هرهچ  هب  هرهچ 
هوحن اب  ندش  انشآ  يریگدای و  . دراد هدنریگدای  طسوت  راک  ماجنا  هوحن  هدهاشم  ور و  رد  ور  هثحابم  هب  زاین  يریگدای  دهاک . یم  زین  ینهذ 
ماجنا هوحن  ندرک  هچراپکی  يریگدای ، رد  دراد . يرورـض  هبنج  یتباقر  تیزم  هب  اهنامزاس  یبایتسد  رد  یتکراشم ، تروص  هب  روما  ماـجنا 

یم ُخر  نآ  میهـست  اب  ناـمزاس  زاـین  دروم  ياـهتیعقوم  اـهدرکلمع و  هیاـپ  رب  قیمع  يریگداـی  تسا . تیمها  زیاـح  دارفا  ياـهتیلاعف  روما و 
هتـسد راهچ  هب  یتخانـش  يریگدای  کبـس  یلک ، روط  هب  دـننک . یم  اـفیا  يریگداـی  قیمعت  رد  يزراـب  شقن  زین  يریگداـی  ياهکبـس  . دـهد
کبس دنک . یم  هیذغت  هتسد  راهچ  نآ  زا  يریگدای  کبس  نیا  عقاو ، رد  دوش ؛ یم  کیکفت  يزاس  ینورب  يزاس و  ینورد  ارگاو ، ارگمه ،
یلمأت هدـهاشم  ینیع و  هبرجت  رثا  رب  ارگاو  يریگدای  کبـس  هک  یلاح  رد  تسا ، يرگـشیامزآ  يزاس و  موهفم  لـصاح  ارگمه  يریگداـی 

نیا زا  دریگ . یم  لکـش  یلمأت  هدهاشم  یعازتنا و  يزاس  موهفم  رثا  رب  يزاس  ینورد  ای  هدـننک  بذـج  يریگدای  کبـس  دـیآ . یم  دوجوب 
Firestone & Mcelroy,  ) تـسا يرگــشیامزآ  ینیع و  هـبرجت  لـصاح  هدــنبای  قاـبطنا  اـی  يزاـس  ینورب  يریگداـی  کبــس  ور ،

يریگداـی اـهنت  هن  اهـشلاچ  لـیاسم و  يور  رب  راـک  اـب  دـنناوت  یم  اـهدرکلمع  فیاـظو و  لـماعت  بوچراـچرد  يا  هژورپ  ياـهمیت  (. 2003
دارفا . دنوش یم  رگیدـکی  ياهتراهم  توق و  طاقن  راکفا ،  زا  يریگ  هرهب  یعمج و  ياهراک  يانغ  بجوم  هکلب  دـننک  تیوقت  ار  یتکراشم 

ياهـشنیب بسکو  درکلمع  ققحت  ، اهـشقن يافیا  یناـمزاس و  لـیاسم  لـح  بوچراـچ و  نییعت  يارب  یجناـیم  تروص  هب  مه  اـب  تسا  مزـال 
تالوحت لیلحت  هب  يریگ  میمـصت  هیاپ  هیبعت  يارب  ناگدـنریگدای  . دوش تیوقت  ینمـض  شناد  دـنوش و  لح  لیاسم  اـت  دـننکراک  فلتخم ،

دنناوتب ات  دـنزادرپب  یـصاخ  يدرکراک  شناد  ياه  هیاپ  تیوقت  هب  دـیاب  اهنامزاس  رد  دارفا  هتبلا  دـنراد . زاین  عونتم  شناد  يروآـنف و  عیرس 
رد مهم  شقن  دـنراد  عونتم  شناد  هک  نامزاس  ياضعا  نایم  لماعت  يراـکمه و  دـنزادرپب . رگید  مه  اـب  لـماعت  هب  اهـشور  شناد  ساـسارب 

هوحن دـیاب  ناگدـنریگدای  دوش . یم  هدنباتـش  هورگ  يریگدای  ياهتراهم  نآ ، عبت  هب  دـنک . یم  اـفیا  شناد  هدـنیازف  ياـهبوچراچ  شرتسگ 
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هاگدید یشزرا ، توافتم  ياهمتـسیس  هک  رگیدکی  اب  نامزاس  ياضعا  كرتشم  ندرکراک  يریگدای و  دنریگ . ارف  ار  رگیدکی  زا  يریگدای 
ياقترا يارب  یعامتجا  يریگدای  تیلاعف  هوحن  یحارط  يور  شیپ  شلاچ  تسا . تخـس  دـنراد ، نوگ  هنوگ  ياهتیـصخش  فلتخم و  ياه 

يا و هفیظو  دـُعب  ود  رد  نازومآراک  يریگدای  حطـس  ياقترا  يارب  دـیاب  يریگدای  ياهتیلاعف  تسا . ینامزاس  يریگدای  يدرف و  يریگداـی 
ياـهتیلاعف يرارقرب  يارب  ناـمزاس  زا  جراـخ  یـشزومآ  تالیهـست  زا  ناوت  یم  زاـین  تروص  رد  ور ، نیا  زا  دـنوش . عقاو  رثؤم  يدرف  دـشر 

رد يدـیدج  ياهدرادناتـسا  هیبعت  ددـص  رد  ینامزاس  هک  یتروص  رد  . درک هدافتـسا  يزومآراک  فلتخم  ياه  هرود  رد  یهورگ  يریگدای 
درف ره  دـنادن . ادـج  دـیلوت  زا  ار  شهوژپ  درکراک  تایلمع ، لک  دـنیارف  فلتخم و  ياه  هبنج  تخانـش  اب  دـیاب  دـشاب  دوخ  یتیلاـعف  هفرح 

يریگدای هصرع  کی  عقاو  رد  راک  طیحم  دراد و  تکراشم  مه  هعسوت  قیقحت و  ياهتیلاعف  رد  اما  دنک  یم  راک  تایلمع  دنیارف  رد  هچرگا 
Hensen, 2002 Anderson,  ) تسا نانآ  ياـهتراهم  زا  یعقاو  هولج  اـهنآ  درکلمع  هک  دنـسرب  رواـب  نیا  هب  دـیاب  ناـنکراک  تسا .

رکفت دوـش . یم  دادـملق  راـک  بـسک و  ياـهتیلاعف  دوـبهب  كرد و  دـنم  تردـق  رازبا  یمتـسیس  رکفت  یمتــسیس . رکفت  جـیورت  . 2002).6
لح هلئـسم و  بوچراچ  نییعت   هب  ات  دـنک  یم  کمک  نازومآراک  هب  رکفت  عون  نیا  تسا . ینامزاس  يریگدای  لدـم  هیلوا  يانبم  یمتـسیس 

هلئسم ییاسانش  دارفا ، . دنزرو تردابم  هلئسم  رد  حرطم  ياهیگتسباو  دوجوم و  لماعت  نتفای  هب  دنناوت  یم  دارفا  قیرط ، نیا  زا  دنزادرپب . نآ 
زا دنشاب . رظن  دروم  هلئـسم  ینف  تایئزج  فرـص  تخانـش  زا  رتارف  دیاب  يریگدای  دنهد . ماجنا  یمتـسیس  درکیور  رکفت و  يانبم  رب  دیاب  ار 
زا رتارف  ار  دوخ  راک  بسک و  دیاب  دارفا  دنک . یم  کمک  هلئـسم  لیلحت  تخانـش و  هب  اهتیلاعف ، اه و  هدیا  زا  عماج  ریوصت  میـسرت  ور ، نیا 

ياهزادنا مشچ  دـنناوتب  دـیاب  اهنآ  دـننک . هاگن  نآ  هب  فلتخم  حوطـس  زا  هتـشاد و  یـشخبارف  شرگن  دـننک و  لیلحت  یلعف  فیاظو  حـطس 
. درک تیوقت  شزومآ  توافتم  ياهدرکیور  اب  ناوت  یم  ار  یمتـسیس  رکفت  دـننک . قیفلت  مه  اب  صاـخ  یعوضوم  كرد  يارب  ار  تواـفتم 
. دـننک یم  ادـیپ  لماعت  نامزاس  یمتـسیس  ثحابم  اب  هک  دـنراد  هدـیچیپ  یتیهام  لمع ، قیرط  زا  يریگدای  يارب  بختنم  لئاسم  لاـثم ، يارب 

تخانـش مزلتـسم  یمتـسیس  رکفت  دـنهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  لک  کی  تروص  هب  ار  نامزاس  ناگدـنریگدای  لمع ، قیرط  زا  يریگداـی 
. تسا رگیدکی  رب  ینورد  لماوع  يراذگ  ریثأت  یـسررب  و  هلئـسم ، ینورد  ياهدنیارف  طیحم ، اب  هلئـسم  لماعت  طیحم ، هلئـسم ، ره  ياهفدـه 

تخانش شور  متـسیس ، ياهییایوپ  درکیور  دنراد . یمتـسیس  رکفت  زا  يریگ  هرهب  هب  زاین  لوصحم  دوبهب  دنیارف  رییغت  يارب  دشرا  تیریدم 
هجیتن (. 1386 هداز ، يدـــیمح  هداز 1379 ؛ يدــیمح   ) دـــشاب یم  نآ  يور  شیپ  ياــهنانیمطا  مدـــع  ناــمزاس و  ياهیگدـــیچیپ  رتــهب 

درکیور و (، "1384  ) اضردمحم هداز ، يدیمح  . تمس نارهت : کیژتارتسا ، يزیر  همانرب  (، 1386  ) اضردمحم هداز ، يدیمحعبانم  ... يریگ
(، 1379  ) اضردمحم هداز ، يدیمح  صص 33ـ46. راهب ، هرامش 2 ، لوا ، لاس  يروانف ، دشر  " اه ، هاگـشناد  رد  ینیرفآ  شناد  ياهیژتارتسا 

همانلصف ، یـشزومآ ياهدربهار  يریگدای و  یبایزرا  (، 1385) اضر دمحم  ، هداز يدیمح  . یتشهب دیهش  هاگـشناد  نارهت : متـسیس ، ياهیئایوپ 
يربکا و نیـسح  همجرت  رییغت ، صقر  (، 1383  ) ناراکمه رتیلپ و  هکنَـس ، ص 34-13. ، 27 هرامـش متفه ، لاس  ،، يژتارتسا یعافد  تاعلاطم 
، اقآ لآ  هدیرف  همجرت  یناسنا ، عبانم  تیریدم  (، 1378  ) كرام رجنیس ، . انایرآ یتعنص  یشهوژپ  هورگ  اپیاس و  رشن  نارهت : یناطلس ، دوعسم 
: نارهت نامزاس ، راتفر  ياهیروئت  (، 1382  ) زورهب یمساق ، . تیریدم يزیر و  همانرب  رد  شهوژپ  شزومآ و  یلاع  هسـسؤم  تاراشتنا  نارهت :
Anderson, T.J.. وکپاـس تاراـشتنا  نارهت : یلیبا ، رایادـخ  هـمجرت  زوـمآ ، دــنت  ياـهنامزاس  (، 1378  ) باب زناگ ، . تأـیه تاراـشتنا 
(2002), “Strategy Planning, Autonomous Actions And Corporate Performance”, Long Rang

یللملا نیب  تاعلاطم  هسسوم  تفن  تعنص  رد  یناسنا  عبانم  تیریدم  همانلـصف  عبنم : .... Planning, Vol. 33, No. 2, Pp. 184-200
هرامش 1 يژرنا ؛

یتلود ياهنامزاس  رد  شناد  تیریدم 

يارب هلوقم  نیا  تسا . حرطم  زورما  يایند  رد  دـیدج  یملع  هتـشر  کی  ناونع  هب  شناد  تیریدـم  هلاقم : یفرعم  هصالخ / يردژا  اـضریلع 
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دوخ یصوصخ  ياهنامزاس  رد  ات  دنراد  نآ  رب  یعـس  تسا و  هدش  هتخانـش  يدایز  دودح  ات  یتباقر  تیزم  بسک  لیلدب  یـصوصخ  شخب 
هلوقم نیا  هب  مه   رگا  تسا و  هدشن  هجوت  هناهاگآ  تروصب  شناد  تیریدم  تیمها  هب  نونکات  یتلود  شخب  رد  یلو  دننک  هنیداهن  ار  نآ 

Knowledge هلاـــقم            :  نیتـــال  ناوــنع  ددرگ . یط  دـــیاب  نآ  ندرک  یتاـــیلمع  يارب  يداـــیز  هار  زوـــنه  هدـــش  هــتخادرپ 
نمهب 1388 شیاریو          : خـیراتیردژا  اـضریلع  هدنـسیون                :     ماـن  Management in Public Organizations

شخب يارب  هلوقم  نیا  تسا . حرطم  زورما  يایند  رد  دـیدج  یملع  هتـشر  کی  ناونع  هب  شناد  تیریدـم  هلاـقم : یفرعم  هصـالخ / (2010)
ار نآ  دوخ  یصوصخ  ياهنامزاس  رد  ات  دنراد  نآ  رب  یعـس  تسا و  هدش  هتخانـش  يدایز  دودح  ات  یتباقر  تیزم  بسک  لیلدب  یـصوصخ 

هلوقم نیا  هب  مه   رگا  تسا و  هدـشن  هجوـت  هناـهاگآ  تروـصب  شناد  تیریدـم  تیمها  هب  نونکاـت  یتـلود  شخب  رد  یلو  دـننک  هنیداـهن 
تیریدـم یـسانشراک  تالیـصحت :  : هدنــسیون هاـتوک  یفرعم  . ددرگ یط  دـیاب  نآ  ندرک  یتاـیلمع  يارب  يداـیز  هار  زوـنه  هدـش  هـتخادرپ 

ریدمیبد رد   یگدنیامن ج.ا.ا  رد  یلوسنک  روما  یلحم  سانـشراک   : یئارجا قباوسلامـش  نارهت  دحاو  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  یناگرزاب – 
یللملا نیب  هاگدورف  رد  ناهام  یئاـمیپاوه  نیرفاـسم  تامدـخ  تفیـش  تسرپرـسیبد  ناـهام –  یئاـمیپاوه  یگدـنیامن  شورف  رتفد  یلخاد 

:             '  ( کینورتکلا تسپ  ( نیبتآ تکرش  هقطنم  شورف  هدنیامن   ) یبد رد  دیجیر  یناگرزاب  تکرش  رتفد  ریدمیبد 
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(2 شناد            تیریدـم   ( 1 یسراف : : يدیلک ناگژاو  P.O.BOX 85809 DUBAI, U.A.E یناـشن                :   <    script>/
Knowledge Management      2 ) Organization      3)  ( 1 یـسیلگنایتلود              : ناـمزاس   ( 3 ناـمزاس            
هب ادتبا  هدیدرگ  یعـس  هلاقم  نیا  رد   : هدیکچیتلود ياهنامزاس  رد  شناد  تیریدم   : هلاقم ناونع  Governmental Organization

عناوم هب  رـصتخم  روطب  نینچمه  ددرگ و  ناـیب  روحم  شناد  ياـهنامزاس  ياـیازم  دوـش و  هتخادرپ  شناد  تیریدـم  ندـش  هنیداـهن  تیمها 
رد ام  نوماریپ  يایند  همدـقم :  . هدـیدرگ داهنـشیپ  نامزاس  رد  نآ  ندرک  هنیداهن  يارب  ياهراکهار  هدـش و  هراشا  اـهنامزاس  رد  نآ  یئارجا 

ناهج اب  ار  دوخ  لماعت  مهف و  تعرس  دیاب  هک  دنتسه  عماوج  اهتلم و  ورشیپ  يایند  نیا  رد  و  تسا ، روصت  لباق  ریغ  عیرس و  تفرـشیپ  لاح 
زا ًاعطق  دور  شیپ  زورما  يایند  اـب  مدـق  مه  دـناوتب  هعماـج  رگا  دـنهد ؛ قیبطت  زور  شناد  اـب  ار  دوخ  شناد  ملع و  دـننک و  لرتنک  نوماریپ 
رـس هب  اوزنا  رد  دش و  دنهاوخ  ادـج  عماوج  ریاس  زا  ًاعطق  دـنیازفیب  دوخ  تعرـس  هب  دـنناوتن  رگا  درب و  دـنهاوخ  هرهب  تفرـشیپ  نیا  يایازم 

اهدرادناتسا ات  دنتسه  شالت  رد  یناسنا  مولع  هژیوب  یملع  ياه  هزوح  مامت  رد  ناهوژپ  شناد  ناققحم و  مهم  نیا  هب  هجوت  اب  درب . دنهاوخ 
تـسد دوش  یم  بوسحم  يژتارتسا  هیامرـس  کی  یعون  هب  هک  زور  شناد  هب  عماوج  ات  هدومن  يدربراک  ار  شناد  تیریدـم  ياهراتخاس  و 

، دنتسه ندرب  یپ  لاح  رد  شناد  تیریدم  تیمها  هب  اهتلود  شیب  مک و  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنیازفیب . یناسنا  يرکف و  ياه  یئاراد  رب  دنبای و 
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یتنـس ياهنامزاس  یللملا  نیب  تاطابترا  رد   هکنیا  هب   هجوت  اب  یلو  دـنراد ، يدایز   هلـصاف   نآ   ندومن   یتایلمع  هلحرم  اـت  دوجو  نیا  اـب 
شناد  : شناد تیریدم  .*** دنزادرپب يرتشیب  تعرـس  هزیگنا و  اب  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  راچان  هب  تشاد  دـنهاوخن  ار  طابترا  داجیا  یئاناوت 

يزومآ و ملع  هب  عماوج  نیا  رد  دارفا  هک  دـندمآ  یم  دوجوب  یعماوج  رد  ندـمتم  يوق و  ياهگنهرف  تسا و  دنمـشزرا  دارفا  يارب  هشیمه 
يدرف ره  يارب  تسا و  هدش  زین  هتشذگ  زا  رت  تیمها  اب  شناد  هب  هجوت  هکلب  تسا و  یقاب  نانچمه  لصا  نیا  یلو  دنا ، هداد  یم  اهب  شناد 

ياهتورث هنیجنگ  یلـصا  دیلک  تفگ  ناوت  یم  تقیقح  رد  دننک و  یم  یمادـقا  ره  نآ  بسک  يارب  دراد و  تیمها  یعامتجا  حطـس  ره  رد 
قافتا عوضوم  نیا  رب  یگمه  تیریدم  نازادرپ  هیرظن  نارظنبحاص و  دراد . تهابش  هعماج  نآ  رد  شناد  هب  یسرتسد  نازیم  هب  هعماج  کی 

رپ طیارـش  هب  هجوت  اب  هک  دهدیم  ناشن  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  اهنامزاس  يرترب  هک  تسا  یـصخاش  اهنت  یتباقر  تیزم  بسک  هک  دنراد  رظن 
ابقر ریاس  هب  تبـسن  ار  يرتهب  تامدخ  تالوصحم و  هک  دننک  نیمـضت  ار  دوخ  يراگدـنام  دـنناوت  یم  ياهنامزاس  یلعف  هدـیچیپ  لوحت و 

ياهنامزاس بلغا  . دنهد ناشن  اهنامزاس  ریاس  هب  تبـسن  ار  دوخ  نامزاس  يرترب  دنیازفیب و  دوخ  یتباقر  تیزم  هب  قیرط  نیا  زا  دـننک و  هئارا 
یکیزیف و ياـه  متـسیس  رطاـخب  هن  دوب و  دـنهاوخ  قـفوم  ناـش  یناـسنا  يورین  براـجت  اـهتراهم و  رطاـخب  هک  دـنا  هتفاـیرد  زورما  گرزب 

دنهاوخ هتـشذگ  رانک  یناهج  رازاب  زا  ًاعطق  دنربب  الاب  ار  نامزاس  رد  یناسنا  ياهورین  یـصصخت  یملع و  حطـس  دنناوتن   رگا  و  یکیناکم ،
بـسک روتکاف  نیرت  یلـصا  ناونع  هب  شناد  تیریدم  ثحبم  دنزیم  ار  لوا  فرح  تباقر  یـصوصخ  ياهنامزاس  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دش .

تیریدـم عوضوم  هب  نادـنچ  تباقر  ندوب  انعم  یب  هب  هجوت  اب  یتلود  تاسـسوم  رد  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  یتباقر  تیزم 
ناهج ياهنامزاس  نیب  رد  یللملا  نیب  تاطابترا  اهروشک و  ریاس  رد  یتلود  ياهنامزاس  تفرـشیپ  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ، هدشن  هجوت  شناد 

يوسب روشک  رد  یتلود  ياهنامزاس  هتساوخان  ات  دوش  یم  ثعاب  دوش  یم  هتفگ  نآ  هب  مه  تاطابترا  تراجت و  يزاس  یناهج  یعون  هب  هک 
تیریدـم اهنآ  رد  هک  یتلود  ياهنامزاس  رب  هتفرگ  تروص  یملع  یهاگـشناد و  تاـقیقحت  دـنروآ . يور  روحم  شناد  ياـهنامزاس  داـجیا 

رد شناد  تیریدـم  هـب  زاـین  تـیمها  . دـشاب یم  اـهنامزاس  نآ  يـالاب  یهدزاـب  قـفوم و  درکلمع  هدـنهد  ناـشن  تـسا  هدـش  هنیداـهن  شناد 
هافر تهج  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دـننک  یم  هئارا  نادنورهـش  هب  ار  یتامدـخ  یبسن  روطب  یتلود  ياهنامزاس  زا  يرایـسب  یتلود :  ياهنامزاس 

بـسانت اب  هک  دنزادرپ  یم  هعماج  زا  ياهرـشق  هب  یـصاخ  تامدخ  هئارا  هب  مه  یتلود  ياهنامزاس  زا  یـضعب  دـشاب و  یم  نادنورهـش  لاح 
دارفا لماعت  لحم  هک  دنتـسه  ياهناکم  یتلود  ياهنامزاس  یلک  روطب  یلو  تسا . توافتم  زین  تامدـخ  هئارا  عون  دارفا  راک  بسک و  لغش ,
يوس ود  ره  يارب  شناد  تیریدم  ثحب  هک  دنشاب ، یم  عوجر  بابرا  ناونعب  نامزاس  هب  نیعجارم  نامزاس و  یناسنا  يورین  ناونعب  نامزاس 

دوخ نالک  فادها  هب  نامزاس  نآ  ًاعطق  دنربن  یمهس  شناد  تیریدم  زا  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  رگا  تسا و  يرورـض  مزال و  لماعت  نیا 
تیلاعف ات  دوب  دهاوخ  ياهدنیارف  يرسکی  هب  زاین  نامزاس  کی  رد  نآ  فادها  هب  ندیسر  شناد و  تیریدم  شرتسگ  يارب  . دیـسر دهاوخن 

شناد زا  هدافتـسا  هک  انعم  نیدب  دنوش ، لیدـبت  روحم  شناد  نانکراک  هب  مه  نامزاس  نآ  نانکراک  دوش و  روحم  شناد  نامزاس  ره  رد  اه 
هب زاین  نامزاس  کی  رد  شناد  ندرک  هنیداهن  يارب  . دـشاب نامزاس  رد  درف  ره  ياـه  هحولرـس  نیرتمهم  زا  یکی  اهدـنیارف  روما و  ماـجنا  رد 

هتفرشیپ يژولونکت  نونف و  نیون ، یتیریدم  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اب  ات  دشابیم  ایوپ  دمآراک و  رمتـسم , یـشرورپ  یـشزومآ و  متـسیس  کی 
يرازگرب زا  ناوتیم  لاثم  ناونعب  دـهد . شیازفا  نامزاس  رد  زورما  يایند  رد  عیرـس  تارییغت  هب  هجوت  اـب  ار  دارفا  يرایـشوه  یملع و  حـطس 

یبناج و ياـهرازفا  تخـس  اـهرازفا و  مرن  ریاـس  تنرتنیا و  زا  هدافتـسا  هرمزور و  ياـهراک  رد  نآ  دربراـک  رتویپماـک و  شزومآ  ياـهرود 
ياهـشور اه و  متـسیس  یناسنا ، عبانم  تیریدـم  نامزاس ، يژتارتسا  هکنیا  زا  سپ  . درب مان  یجراخ  ياهنابز  يریگداـی  نینچمه  یناـمزاس و 

ای تسا و  شناد  يانبم  رب  نامزاس  تیریدـم  میئوگب   میناوتیم  هاگنآ  دـنتفرگ ، رارق  شناد  تیریدـم  بوچراـهچ  رد  یناـمزاس  روما  ماـجنا 
تـسب شقن  ساسا  نیا  رب  نامزاس  ياه  يژتارتسا  دـش و  صخـشم  نامزاس  رد  شناد  تیریدـم  هاـگیاج  هکنیا  زا  دـعب  . تسا روحم  شناد 

شناد تیریدم  بوچ  راهچ  رد  مه  دوش  یم  دای  عوجر  بابرا  مانب  اهنآ  زا  هک  نامزاس  نیا  هب  نیعجارم  ات  میـشاب  نآ  لابند  هب  دـیاب  هاگنآ 
هدافتـسا تیاضر  شمارآ و  لامک  رد  لکـشم و  نودـب  نامزاس  تامدـخ  زا  دـنناوتب  ات  هدوزفا  ار  دوخ  یئاـناوت  یگنهرف و  یملع و  حـطس 
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اب هک  مینک  هیهت  یعامتجا  تاقبط  ینس و  ياه  هدر  مامت  يارب  ار  یعماج  یشزومآ  ياه  همانرب  ات  دوب  دهاوخ  زاین  روظنم  نیا  يارب  دنیامن .
يایازم دسرب . رثکادح  هب  یتلود  ياهنامزاس  یئآراک  رادم  شناد  نادنورهش  نوزفا  زور  شیازفا  دارفا و  یهاگآ  یئاناوت و  حطـس  شیازفا 

ار  ینامزاس  لوصا  ساسا  هیاپ و  شناد  تیریدـم  هک  یئاهنامزاس  رد  هدـش  ماجنا  تاعلاطم  تاقیقحت و   : شناد تیریدـم  زا  رثاتم  نامزاس 
كارتشا بسک و  - 1( دصرد نیرتالاب  هب  هجوت  اب   : ) دنا هدرک  نییعت  ریز  رارق  هب  ار  اهنامزاس  يریگ  هرهب  دراوم  نیرتشیب  دنهد  یم  لیکشت 
تیریدـم تقیقح  رد  . یتباقر تیزم  داجیا  - 4 نایرتشم        . اـب  هنیهب  طاـبترا  - 3. ینامزاس يریگدای  يزومآ و  تراـهم  - 2 شناد        .

شهاک دـهدیم ، شیازفا  ار  اهیریگ  میمـصت  لئاسم و  لح  تعرـس  دوش ، یم  اه  يراک  هرابود  اهاطخ و  شهاک  هب  رجنم  دـمآراک ، شناد 
دـش و دـهاوخ  نایرتشم  هب  رت  بولطم  تامدـخ  رت و  شخبرثا  طباور  بجوم  ءاضعا  هب  رتشیب  تارایتخا  ضیوفت  دراد ، یپ  رد  ار  اه  هنیزه 

نازیم زا  نینچمه  دـنکیم و  ناربج  زین  ار  صـصختم  ياهورین  دوبمک  دارفا و  یگتـسشنزاب  دروم  رد  ار  یناسنا  عبانم  ناریدـم  ياه  ینارگن 
طابترا زور ، نردم  دیدج و  يژولونکت  مولع و  يریگراکب  اب  اهنامزاس  هنوگ  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـهاک . یم  يرادا  داسف  تافلخت و 

ياه هناماس  تنرتنیا ، اهرازفا ، مرن  لیبق  زا  يزاجم  ياهاضف  ًالومعم  اهنآ  یطابترا  لپ  دسریم و  لقادح  هب  نایرتشم  نانکراک و  نیب  میقتسم 
اهرهش یغولش  تارادا و  نیب  ددرت  زا  یشان  ياهیگتسخ  یگنهرف و  یطیحم و  لماوع  یناور و  لماوع  دنتسه . یتسپ  ياه  هکبـش  یکناب و 

اهدروخرب اه و  يریگرد  زورب  ثعاب  تسه و  راذـگ  ریثات  دارفا  یناور  یحور و  متـسیس  رب  يرهـش  یگدـنز  رد  هک  یعیبط  لماوع  ریاس  و 
زا رتشیب  يرو  هرهب  . دنوش یم  ققحم  يرتشیب  ینامزاس  فادها  هتفای و  شیازفا  نامزاس  یئاراک  هجیتن  رد  دبای و  یم  شهاک  زین  دـنوش  یم 

نانکراک يدنمتیاضر  رتشیب ، هدوزفا  شزرا  اب  تامدخ  الاک و  هئارا  یناسنا ، ياهورین  رترثوم  رتدـمآراک و  يریگدای  یناسنا ، ياه  هیامرس 
یط هک  دنشابیم  حرطم  يدنیآرف  ناونعب  اهنامزاس  رد  شناد  تیریدم  دشابیم . نامزاس  کی  رد  شناد  تیریدم  فادها  زا  همه  نایرتشم  و 
یلم ياه  هیامرـس  فالتا  زا  بسانم  ياهوگلا  یحارط  اب  دزادرپ و  یم  دوخ  يرکف  هیامرـس  ای  شناد  زا  تورث  دـیلوت  هب  نامزاس  کـی  نآ 

تیریدم رارقتسا  ات  دوش  یم  ثعاب  اهنامزاس  رد  يددعتم  لماوع  اهنامزاس :  رد  شناد  تیریدم  رارقتـسا  عناوم  . دروآ یم  لمعب  يریگولج 
زا یکی  - 1: درب ماـن  ناوت  یم  ریز  حرـش  هب  ار  عناوم  نیا  نیرتمهم  زا  يدادـعت  دـهاکب . نآ  یئآراـک  زا  دریگ و  تروص  يدـنک  اـب  شناد 

نتـشاذگ كارتشا  هب  رد  یناسنا  يورین  تمواقم  دوشیم ، دای  لماع  نیرتمهم  ناونعب  نآ  زا  هک  اهنامزاس  رد  شناد  تیریدم  رارقتـسا  عناوم 
دـنکیم و تشادرب  تردـق  لیلقت  یعون  ار  نآ  نتـشذگ  كارتشا  هب  اـی  نداد و  تسد  زا  دـنادیم و  تردـق  ار  شناد  اریز  دـشاب  یم  شناد 

نتشادرب نایم  زا  يارب  دننکیم . يراددوخ  دوخ  صصخت  شناد و  نتشاذگ  كارتشا  هب  زا  اذل  دننادیم   یلغش  نیمضت  لماع  ار  دوخ  شناد 
هراشا ینامزاس  لماوع  هب  ناوت  یم  عناوم  رگید  زا  - 2. تخادرپ حیحـص  ریغ  تشادرب  نیا  زا  یناسنا  يورین  هاگدید  رییغت  هب  دیاب  عنام  نیا 

یم يراتخاس  لماوع  ریاس  زا  دشاب ، شناد  تیریدم  رارقتسا  يارب  یبسانم  رتسب  دنناوتیمن  فطعنم  ریغ  یبتارم و  هلـسلس  ياهراتخاس  درک ،
درک هراشا  زین  يربهر  بسانمان  ياه  کبـس  شناد و  تیریدم  ياه  همانرب  اه و  تیلاعف  زا  یلاع  تیریدـم  تیامح  دامتعا و  مدـع  هب  ناوت 

دهاوخ بولطمان  شناد  تیریدم  يارب  مه  نامزاس  راتخاس  رد  ضراعت  ماهبا و  يرارکت ، لغاشم  بسانمان و  ياهلغش  حرش  اتـسار  نیا  رد 
لماع - 3. دراد ترورـض  مه  دـهد  شیازفا  اهورین  رد  ار  یلام  هزیگنا  هک  دزمتـسد  قوقح و  ياـه  متـسیس  حالـصا  صوصخ  نیا  رد  دوب .

لباقتم دامتعا  تکراشم و  گنهرف  هک  یتروص  رد  دشاب و  هتشاد  شناد  تیریدم  رارقتسا  رد  یئازـسب  شقن  رایـسب  دناوت  یم  مه  گنهرف 
شالت دیاب  نامزاس  تیریدم  نیلوئـسم و  اذـل  درک . دـهاوخ  وربور  راوگان  ياه  شلاچ  اب  ار  شناد  تیریدـم  دـشابن  ینامزاس  گنهرف  رد 

زا سپ   : نامزاس رد  شناد  تیریدـم  رارقتـسا  تهج  مزال  ياهراکهار  . دوش تیوقت  نامزاس  رد  شناد  میهـست  عیزوت و  گـنهرف  اـت  دـننک 
نایب نامزاس  رد  شناد  تیریدـم  رارقتـسا   يارب  ار  یئاهراکهار  نامزاس ، کی  رد  نآ  رارقتـسا  عناوم  شناد و  تیریدـم  ياـیازم  یـسررب 
لماع ود  نیا  اریز  تسا  نامزاس  کی  رد  شناد  تیریدم  لماک  رارقتـسا  لماوع  نیرتمهم  زا  ینامزاس  راتخاس  یناسنا و  عبانم  - 1: ددرگیم

قلخ يریگدای ، هب  لیامت  هک  دوش  هدافتسا  ياهورین  زا  مادختسا  دنیارف  رد  یناسنا و  عبانم  هزوح  رد  دنتـسه . راذگ  ریثات  لماوع  ریاس  يارب 
شناد زا  هدافتـسا  لدابت و  دنیارف  ساسا  رب  دیاب  نانکراک  تکراشم  یبایزرا  يارب  درکلمع  یبایزرا  متـسیس  رد  دنراد و  ار  شناد  لدابت  و 
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راک طیحم  رد  اه  هتخومآ  يریگراکب  رت و  قیمع  يریگدای  هزیگنا  داجیا  ساسا  رب  دیاب  یشزومآ  ياه  متسیس  دریگ . تروص  یبایزرا  نیا 
شناد و لاقتنا  هنیمز  هک  دـشاب  یناسک  زا  ریدـقت  قیوشت و  ساسا  رب  دـیاب  يدام  یهد  شاداپ  متـسیس  دوش . یحارط  ناراکمه  هب  لاقتنا  و 

ریاس هب  هتـسشنزاب  قفوم و  ياهورین  براجت  لاـقتنا  يارب  یملع  ياـه  شیاـمه  يرازگرب  دـنا . هدرک  داـجیا  ار  دارفا  نیب  تکراـشم  داـجیا 
صخـشم دـیاب  نامزاس  راتخاس  رد  شناد  تیریدـم  هاگیاج  - 2. دشاب قفوم  دـناوتیم  اهنامزاس  رد  شناد   تیریدـم  رارقتـسا  رد  زین  اهورین 

شناد رارقتسا  زا  لصاح  يایازم  تارییغت و  زا  نانکراک  عالطا  یهاگآ و  دوش . یحارط  نیودت و  اهنامزاس  رد  همزال  ياهرادناتسا  دشاب و 
ًارمتـسم اه  لمعلا  روتـسد  اه و  هیور  اهدنیارف ، ددرگ . هنیداهن  اهنامزاس  رد  هعلاطم  شـسرپ و  یتکراشم و  تیریدم  گنهرف  دـبای . شیازفا 

داجیا اب  نامزاس  راتخاس  رد  دوش و  هدافتـسا  نامزاس  راتخاس  رد  دـیدج  يژولونکت  اه و  متـسیس  زا  ددرگ . عفر  صیاقن  ددرگ و  يرگنزاب 
ناریدم و  دنزادرپب . دیدج  ياهشور  متسیس و  یحارط  هب  دشاب  یم  شناد  تیریدم  اب  میقتسم  طابترا  رد  هک  اه  شور  اه و  متـسیس   دحاو 

رد لاعف  نادنمـشیدنا  ناهوژپ و  شناد  هتبلا  . دنـشاب هتـشاد  رثوم  تکراشم  طابترا و  دـنا  هدوب  قفوم  هنیمز  نیا  رد  هک  ياهنامزاس  اب  دـشرا 
بلاطم ـالاب  هزوح  ود  رد  ًاـمومع  هک  دـننک  یم  داهنـشیپ  شناد  تیریدـم  ندرک  هنیداـهن  يارب  ار  يداـیز  ياـه  هار  شناد  تیریدـم  هنیمز 

شناد راک  ماجنا  مزلتـسم  روما  هیلک  ماجنا  هزورما  دنکیم  نایب  شناد  تیریدـم  روحم :  شناد  نامزاس  هنومن  کی  . هدـیدرگ حرطم  يرتشیب 
رد ات  دنوش  یحارط  شناد  ساسا  رب  مه  ینامزاس  ياهدنیارف  ات  دـنوش  لیدـبت  روحم  شناد  نانکراک  هب  دـیاب  مه  نانکراک  تسا و  روحم 

يریگراکب شناد و  تیریدم  اهروشک  زا  يرایسب  رد  دنربب . هرهب  نامزاس  تامدخ  زا  هتسیاش  وحنب  دنناوتب  رادم  شناد  نادنورهـش  تیاهن 
نایب یکینورتکلا  ياهتلود  ناوتیم  ار  اهنامزاس  نیا  زا  هنومن  درادرب ، اهنامزاس  يور  شیپ  زا  ار  يدایز  تالکشم  تسا  هتـسناوت  يژولونکت 
هئارا ار  دوخ  تامدـخ  یکینورتکلا  ياه  متـسیس  زا  يریگراکب  اب  هعومجم  ریز  ياه  تکرـش  اـهنامزاس و  اـه و  هناـخترازو  هیلک  هک  درک 

ياهرازفا تخـس  اهرازفا و  مرن  هنایار و  زا  هدافتـسا  اب  دارفا  دسریم و  لقادـح  هب  اهنامزاس  هب  دارفا  هعجارم  اهنامزاس  هنوگ  نیا  رد  دـننکیم .
. دـننکیم تفایرد  ار  زاین  دروم  تامدـخ  هئارا و  ار  دوخ  تساوخرد  تسپ  متـسیس  یکناب و  ياه  هناماس  زا  يریگ  راکب  نینچمه  یبناـج و 

يارب تفاـسم  یط  هب  زاـین  هکنیا  نودـب  دـنزادرپب ، دوخ  روما  هب  دـنناوتیم  تنوکـس  لـحم  هناـیار  قیرط  زا  یتحار  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
طیحم رب  ار  شتاریثات  یهاتوک  نامز  رد  شناد  تیریدم  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  مینک  تقد  یمک  رگا  دشاب و  نامزاس  هب  هعجارم 
تـسد دوخ  یعقاو  هاگیاج  هب  زونه  یملع  هتـشر  کی  ناونع  هب  شناد  تیریدم  يریگ :  هجیتن  . داد دـهاوخ  ناشن  هعماج  گنهرف  تسیز و 

هتفرـشیپ و ياهروشک  براجت  هتبلا  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  یتاماهبا  لئاسم و  زونه  لیلد  نیمه  هب  یتلود ) شخب  رد  هژیوب   ) تسا هتفاین 
هک یتروص  رد  دـش . دـهاوخ  حرطم  کیدزن  هدـنیآ  رد  اـهنامزاس  کـفنیال  ءزج  ناونع  هب  شناد  تیریدـم  ثحبم  دـهدیم  ناـشن  یتعنص 

دنهاوخ وربور  یفلتخم  ياهـشلاچ  اب  ًاعطق  دـننک   ایهم  شناد  تیریدـم  يزاس  هدایپ  يارب  ار  مزال  ياهتخاسریز  دـنناوتن  یتلود  ياهنامزاس 
تیریدم یتلود  ياه  شخب  زا  یخرب  رد  هک  تسا  يدح  هب  مدرم  هب  یناسر  تامدخ  يراذگتـسایس و  رد  شناد  تیریدم  تیمها  دیدرگ .
تیریدم دربراک   هرامش 1432 - دادرم 1387 –  قرب –  تعنص  همانهام  - 1 عبانم           :  . تسا هتفرگ  رارق  تلود  راک  روتسد  رد  شناد 

هنیداهن دـیلک  ینامزاس  ناربهر  - 3 1384 تشهبیرا هرامـش 156  ریبدـت  هماـنها   ــ ناـیزورون – م مثیم  هدنـسیون  یتلود – شخب  رد  شناد 
تیاس زا  هتفرگرب  روپیلع –  هدـیحو  فیلات  میهاـفم –  فیراـعت و  شناد ؛ تیریدـم  - 4 ءاهب هناسفا  نامزاس –  رد  شناد  تیریدـم  يزاـس 

یناخ عیفش  دمحم  بدا ، نیـسح  رتکد  شناد –  تیریدم  رازبا  اب  يدمآرـس  هب  لین  - 5( يرهـشمه  ) يا هناسر  تاعلاطم  تاقیقحت و  زکرم 
ریت 1386 هرامش 182  ریبدت  همانهام  – 

<div class="e>

کیژتارتسا يدرکیور  ییاناد ؛ تیریدم 

یمرک دادقم  فیص - نسحدمحم 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


زا شیب  اذل  دهد . رارق  بولطم  یتباقر  يایند  رد  ار  اهنآ  دناوت  یمن  ییاناد  هزادنا  ه  ــــ زیچ ب چیه  هک  دنا  هتفایرد  اهنامزاس  هزورما  هدیکچ :
ناونع هب  ییاناد  تیریدم  و  دـنا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نامزاس  هیامرـس  نیرتمهم  ییاناد و  نابحاص  ناونع  هب  نامزاس  نانکراک  زیچ  ره 

هعاشا  نامزاس  لک  رد  هدیشخب و  ییایوپ  مظن و  يروآدرگ و  ار  دوجوم  ییاناد  دناوت  یم  هک  يرازبا 
هک تسا  تهج  نآ  هب  نیا  تسا و  هدیماجنا  تسکش  هب  ییاناد  تیریدم  دروم  رد  اهتکرـش  زا  يرایـسب  هبرجت  اما  تسا . هتفای  تیمها  دهد 

ناونع هب  ییاناد  تیریدم  هجوت  ترورض  هزورما  هک  یلاح  رد  تسا . هدش  هتسیرگن  رذگدوز  تقوم  رما  کی  ناونع  هب  ییاناد  تیریدم  هب 
هب هجوت  نودـب  هک  تسا  نیا  رگنایب  رما  نیا  تسا . حرطم  تباـقر  هصرع  رد  تیعقوم  ناـمزاس و  عباـنم  دربشیپ  تهج  کـیژتارتسا  يرازبا 

تیریدـم هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اذـل  تفرگ . هرهب  نامزاس  رد  نآ  زا  ناوت  یمن  نآ  هب  تبـسن  نامزاس  تخانـش  ییاـناد و  تیریدـم  لـصا 
هک هچنآ  تسا . یمئاد  هجوت  ینابیتشپ و  دـنمزاین  دـنک و  یم  يرای  تارییغت  رد  ار  نامزاس  هراومه  هک  تسا  ریذـپان  نایاپ  رما  کی  ییاناد 

رارق هجوت  دروم  ییاناد  نابحاص  ناونع  ه  ــــ دار ب ـ فا هک  تسنیا  دشخب ، تیعطق  دـناوت  یم  کیژ  ـ تارتسا رازبا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  تیقفوم 
بتارم هلـسلس  رب  ییاناد  همانرب  لاح ، نیع  رد  دـبای . هعاشا  نامزاس  لـک  هب  ییاـناد  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  یناـمزاس  ياهدـنیارف  دـنریگ و 

تسا و نامزاس  ییایوپ  دنمزاین  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  فدـه  رازاب و  زا  یمیمـص  تخانـش  هراومه  دـشاب و  رت  حـجرا  ینامزاس 
هتــشاد دوـجو  ییاــناد  تیریدــم  دروـم  رد  ناــمزاس  يازجا  تکراــشم  يراــکمه و  يارب  ییاــههار  یتاــیلمع  تروــص  هـب  هراوــمه 

ییاناد زا  يرادروخرب  هک  تفایرد  ناوت  یم  ا  ــــ هنامزاس درکلمع  هطیح  رد  نآ  ياهیگژیو  تیمهاو  ییاناد  لیلحت  یسرربابهمدقم و  . دشاب
تالوحت رییغت و  دنور  رگا  صوصخ  هب  تسا . هدش  لیدبت  ریذپانراکنا  ترورـض  کی  هب  اهنامزاس  تایح  همادا  يارب  دمآزور  تاعالطا  و 

تسا یتاعالطا  يا  هعماج  زورما  یتعنصارف  هعماج  هک  دوش  یم  لصاح  مه  هجیتن  نیا  دوش . عقاو  یبایزرا  دروم  تقد  هب  هعماج  رد  ییاناد 
ایوپ و طیحم  رد  و  ( 1381 ینایراد ، روپدمحا  . ) دنهد یم  ازفا  شناد  ياهیروانف  هب  ار  دوخ  ياج  ازفاورین  ياهیروانف  جـیردت  هب  نآ  رد  هک 

تالوصحم رد  دربراک  یشخبرابتعا و  داجیا ، لکـش  هب  ار  دیدج  ییاناد  موادم  روط  هب  هک  تسا  يرورـض  اهنامزاس  يارب  يزورما  هدیچیپ 
مهم و ياهعوضوم  رد  رت  لوقعم  تامیمصت  ذاختا  رترب  ییاناد  رب  هیکت  اب  دیاب  اهنامزاس  تیریدم  نیاربانب ، دنریگ . راک  هب  دوخ  تامدخ  و 
هب اـهنامزاس  رد  هک  دوش  یم  بو  ــ ـسحم مهم  يا  هلوقم  ییاـناد  تیریدـم  ور ، نیا  زا  دـننک . ادـیپ  ار  ییاـناد  رب  ینتبم  ياـهدرکلمع  دوبهب 

نییبت و یهورگ  يدرف و  ياهتراهم  ییاناد و  هب  ار  ینامزاس  يدرف و  ياه  هتـسناد  تاعالطا و  لیدـبت  یگنوگچ  هوحن  اـت  تسا  نآ  لاـبند 
نیدب هک  تسا  يا  هیلوا  فادها  زا  نامزاس  ياضعا  نایم  رد  ییاناد  لباقت  لاقتنا و  كارتشا ، يارب  یطیحم  داجیا  ور ، نیا  زا  دزاس . نشور 
نتخاس رداق  اب  ار  یناـمزاس  درکلمع  ياـهیگژیو  زا  يا  هرتسگ  دـناوت  یم  ییاـناد  تیریدـم  هک  ارچ  دـسر ، یم  ر  ــــ ظن هب  يرورـض  روظنم 

تیریدم زا  یخیرات  يامنرودـییاناد  تیریدـم  هچخیراتیئاناد  تیریدـم  گـیو 1999) . ) دـشخب دوـبهب  رت  هنادنمـشوه  درکلمع  هب  تکرش 
هب نتسناد  لیالد  نتسناد و  لماش  ییاناد  تسا . هدوب  یمیدق  هتـساوخ  کی  ییاناد  تیریدم  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  يزورما ، ییاناد 
رد هزادـنا  مه  تکراشم  کی  یقرـش  هفـسالف  نینچمه  دـشاب . هدـش  داجیا  لبق  لاس  رازه  دـیاش  نودـم  تروص  هب  یبرغ  هفـسالف  هلیـسو 
هب تمس  هب  اهشالت  نیا  زا  يرایسب  دوب و  یبهذم  یگدنز  یناحور و  ياهتیاده  تفایرد  رب  اهنآ  دیکات  رتشیب  هچرگا  دنتشاد  ییاناد  نیودت 

یخرب یتح  (. 1999 گیو ،  ) تشگ یم  طوبرم  دـهد  یم  رارق  ثحب  دروم  ییاناد  هک  هچنآ  زا  یـضرف  درجم و  ياـهتفایرد  ندروآ  تسد 
، اقب طباور و  مهف  يارب  دوخ  یگدنز  يانشآان  طیحم  رد  هیلوا  ياهناسنا  ياهورین  اهـشالت و  هک  دندقتعم  دنا و  هتفر  رتارف  مه  نیا  زا  رگید 
رب بلغا  هدـمع  روط  هب  ییاـناد  رب  رـضاح  زکرمت  اـما  . تسا دوخ  دوـس  هب  ییاـناد  نآ  تیادـه  ییاـناد و  يوجتـسج  زا  یلمع  ياـه  هنوـمن 

تیعقاو نیا  هک  ارچ  ددرگ  یم  حرطم  ییاناد  تیریدم  حطس  رد  ناسنا  یلصا  شقن  هک  تساجنیا  و  دراد . دیکات  يداصتقا  ياه  یـشخبرثا 
هک تسا  نیا  مزلتسم  نیا  تسا و  يرورـض  الاب  حطـس  یلاع و  تباقر  يارب  شخبرثا  راتفر  زا  یحطـس  هب  یبایتسد  هک  تسا  هدش  راکـشآ 

لماوع زا  یلیخ  تینما و  ساسحا  يدرف ، تیاضر  شزیگنا ، تخانش ، نیب  دیاب  راک  نیا  يارب  ام  و  دنوش . هتفرگ  رظن  رد  نامزاس  دارفا  همه 
ییاناد تیریدم  هزورما  تراوتسا 1991 .) دنلویلک 1980 ، گنیدلاب 1966 ، رکارد 1998 ، . ) مینک داجیا  یگنهامه  یگچراـپکی و  رگید 
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نیارب دیکات  زورما  ییاناد  تیریدم  رد  . تسا دارفا  شخبرثا  راتفر  ییاناد  تیریدـم  مهم  هبنج  هکلب  دوش  یمن  داجیا  يداصتقا  راشف  اب  طقف 
يدی و ياهتیلاعف  ات  دنـشاب  یئالقع  فیاظو  ياراد  رتشیب  دارفا  دنوشب و  لئاسم  لیلحت  هیزجت و  ندرکرکف و  تردـق  ياراد  دارفا  هک  تسا 

تروص هب  ییاناد  تیریدم  دروم  رد  اهتفایرد  نیا  و  دننک . رظنراهظا  دوخ  راک  دروم  رد  دنناوتب  ات  داد  يرکف  ياهیدازآ  نانکراک  هب  دـیاب 
ییاناد تیریدم  زا  فیرعت : . تسا هتفرگ  لکـش  فرط  نیا  هب  ههد 1980  زا  ینالوط  هبرجت  راک و  رثارب  هکلب  تسا  هداتفین  قاـفتا  یـسناش 

نهذ رد  هتفهن  ییاراد  فشک  يارب  شالت  زا  تستراـبع  ییاـناد  تیریدـم  تفگ  ناوت  یم  یلک  روط  هب  اـما  تسا  هدـش  یفلتخم  فیراـعت 
لیخد تکرـش  ياـهیریگ  میمـصت  رد  هک  يدارفا  زا  یعیـسو  هعومجم  هک  يروط  هب  یناـمزاس  ییاراد  هب  ناـهنپ  جـنگ  نیا  لیدـبت  دارفا و 

دنک یم  يرای  اهنامزاس  هب  هک  تسا  يدنیارف  ییاناد  تیریدـم  سپ  كاسورپ 1988 .) تروپنواد و  . ) دننک هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  دنتـسه 
نتخومآ تالکـشم ، كرد  نوچ  ییاهتیلاعف  يارب  هک  تسا  یـصصخت  دننک و  رـشتنم  یهدـنامزاس و  شنیزگ و  دـنبایب ، ار  مهم  تاعالطا 

رابتعا و داجیا ، لکـش  هب  ار  دیدج  ییاناد  هک  دهد  یم  نامزا  ـــ ـس هب  ار  ناکما  نیا  ییاناد  تیریدم  . تسا يرورـض  يریگ  میمـصت  ایوپ و 
رت هنادنمـشوه  درکلمع  هب  تکرـش  نتخاسرداق  اب  ار  ینامزاس  ياهیگژیو  زا  يا  هرتسگ  بیترت  نیدب  دـنریگب و  تمدـخ  هب  دربراک  شخب 
هب هجوت  یگنوگچ  یناـمزاس ، مظن  یب  جرم و  جرهرپ و  ياـهطیحم  رد  ( شناد  ) ییاـناد تیریدـم  هب  تواـفتم  ياـهدرکیور  . دـشخب دوـبهب 

دراد دوجو  ییاناد  تیریدـم  يژتارتسا  عون  راهچ  اههاگنب  اهنامزاس و  بلغا  رد  تسین . فطل  زا  یلاخ  اهنامزاس  طـسوت  ییاـناد  تیریدـم 
یم میـسقت  دارفا  نیب  ییاناد  نآ  یط  هک  دننک  یم  ذاختا  نامزاس  رد  ار  رادـمدرف )  ) رادـم ناسنا  يدرکیور  اهنامزاس  زا  یخرب  لکش 1 ،) )

درکیور رگید  ياهنامزاس  زا  یخرب  دور . راک  هب  هنارادم  شناد  ياهییاناوت  صیصخت  یشزومآ و  ی  ــ گناگی يراکمه و  تهج  رد  ات  دوش 
یم راک  هب  تاعالطا  تهج  رد  اهنت  ای  ییاناد و  صیـصخت  لرتنک و  رد  تاـعالطا  يرواـنف  بسک  تهج  ار ، تاـعالطا  يرواـنف  تیریدـم 

تایلمع دوبهب  تهج  نکمم  قیرط  ره  زا  نآ ، هطـساو  هب  هک  دنراد  رظن  رد  ار  يراجت  یـشخبرثا  درکیور  کی  زین  اهنامزاس  رگید  دـنریگ .
ینالقع يراذـگ  ه  ــــ یامرـس رب  هک  دـنراد  دوجو  اهنامزاس  زا  یخرب  مه  زونه  تیاـهن  رد  دـنریگ و  یم  رظن  رد  یلک  یـشخبرثا  يراـجت و 

، گیو .) دـنوش لئان  يداصتقا  ياهـشزرا  يراجت و  درکلمع  ياقترا  تهج  یلک  ییاـناد  تخاـس  داـجیا و  هب  نآ  هطـساو  هب  اـت  دـنزکرمتم 
دعاقتم تهج  رد  لوادـتم  هجوت  ایوپ و  زکرمت  اب  رادـم ، شناد  ساسح ، ياهطیحم  قلخ  لاح  رد  ییانثتـسا  ياهتیلاعف  اب  ییاههاگنب  (1999

. دـننک یم  شالت  ینامزاس  يرادـیاپ  يرابتعا و  هجیتن  رد  تدـم و  زارد  تیقفوم  بسک  يارب  یتباقر  ینالقع -  يراذـگ  هیامرـس  نتخاـس 
یتایح و عبنم  هک  دننک  یم  ناشنرطاخ  دندنب و  راک  هب  نامزاس  رد  بولطم  روط  هب  ار  ینالقع  يراذگ  هیامرـس  هک  دنهد  یم  نانیمطا  اهنآ 
ییاناد و تیریدـم  . تسا ینامزاس  هتـسویپ  بولطم و  درکلمع  يرادـهگن  ظفح و  دـنمزاین  یناسنا ، يورین  شخبرثا  راتفر  هدـننک  ینابیتشپ 
. تسا ینامزاس  ياهتیعقوم  رد  نآ  دـیاوف  دربراـک  ناـهاوخ  دراد و  رظندـم  شخبرثا  روط  هب  ار  یتاـیلمع  ینف و  يدربهار ، فادـها  نیماـت 

یگنوگچ ییاناد و  تیهام  دروم  رد  هدـیچیپ  دـیاقع  راکفا و  زونه  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یتوافتم  دـیاقع  اهدرکیور و  نیا ، دوجواب 
، اهتکرش يراجت و  ياههاگنب  زا  يرایسب  ییاناد : تیریدم  لوصایئاناد  تیریدم  . دراد رارق  ماهبا  زا  يا  هدرپ  رد  اهنامزاس  رد  نآ  زا  هدافتسا 

اما تسا  زرحم  رما  نـیا  تحـص  هـچرگا  دـنریگ . یم  رظن  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  هیامرـس  عـبنم و  ار  دوـخ  ناـنکراک  تاـعالطا  ییاـناد و 
رار ـــ رظندم ق اهتیلاعف  زا  یعیـسو  فیط  يوررب  یتایلمع  روط  هب  ار  ییاناد  تیریدم  تیلاعف  هک  دراد  دوجو  یکدـنا  ینامزاس  ياهبوچراچ 
یم رارق  هجوت  دروم  ( تالوقم نیا  فیط  یگدرتسگ  لـیلد  هب   ) ینف یفـسلف و  حطـس  رد  تردـن  هب  ییاـناد  تیریدـم  نیارباـنب ، دـنهد . یم 

رت شخبرثا  تروص  هب  ناـمزاس  رد  ار  نآ  يارجا  درک و  هرادا  ار  نآ  ناوت  یم  ی  ــ یاـناد تیهاـم  دروـم  رد  یلمع  ثحب  یکدـنااب  دـنریگ .
يالاب حوطس  نآ  ياج  هب  دراد و  نونف  اب  يرتمک  طابترا  هک  تسوگتفگ  زا  يرت  یـضتقم  لکـش  تراجت ، رد  ییاناد  تیریدم  داد . ماجنا 
يریگ میمـصت  ییاناد  تیریدـم  اب  گنهامه  لوصا  دروم  رد  نامزاس  کی  یتقو  دـهد . یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییاناد  تیریدـم  لوصا 

، تروپنواد  ) دنک یم  ارجا  لوصا  نیا  ساسارب  ار  دوخ  ینامزا  ـــ ياهحرط س هک  دنک  یم  داجیا  ار  هتسویپ  مه  هب  طبترم و  لوصا  دنک ، یم 
نیا هک  دهد  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  هلوقم  نیا  ياه  هنیمز  زا  ی  ــ خرب ییاناد ، تیریدم  لوصا  زا  کیره  هک  درک  ناشنرطاخ  دیاب  (. 1998
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رد يراذگ  هیامرـس  دـنمزاین  شخبرثا  تیریدـم  اما  تسا ، ییاراد  کی  ییاناد  هنیزهرپ : نارگ و  يرما  ییاناد  تیریدـم  : زا دـنترابع  لوصا 
یناسنا يورین  یلام و  يراذگ  هیامرس  دنمزاین  هک  دراد  دوجو  ییاناد  تیریدم  یـصصخت  ياهتیلاعف  زا  يرایـسب  تسه . مه  اهیئاراد  رگید 

زا ییاناد  یفاضا  شزرا  ؛ هنایار هب  دانـسا  نآ  لاـقتنا  دانـسا و  ندروآ  دوجو  هب  لـثم  شناد ، شناد  بسک  : تسا ریز  دراوم  لـماش  هک  تسا 
هعـسوت هدش  يدنب  هقبط  ياهدرکیور  ؛) تاعالطا ندرک  سره   ) یفاضا دئاز و  تاعالطا  ندراذگرانک  يدـنب و  هقبط  يرگـشیاریو ، قیرط 

، تیقالخ ياقترا  تهج  نانکراک  شزومآ  ؛ تاعالطا ییاناد و  صیصخت  يارب  تاعالطا  يروانف  ياهتخاسریز  اهدربراک و  هعـسوت  ؛ ییاناد
هنیزهرپ رایـسب  اهنامزاس  رد  یلنـسرپ  روما  تسا : فلتخم  ياهلح  هار  دـنمزاین  ییاناد  تیریدـم  یـشخبرثا  . شناد زا  هدافتـسا  یگنهاـمه و 
ناـمزاس رد  ار  ییاـناد  مهف  اـم  هک  یماـگنه  دزادرپ . یم  ناـمزاس  رد  هفیظو  ماـجنا  هب  يا  هنیزه  نینچ  دوجواـب  یناـسنا  يورین  اـما  تـسا ،

تسا نکمم  ای  میریگ و  یم  ـر  ظن رد  تسا . هدش  لیکـشت  یتاعالطا  رـصانع  رگید  زا  هک  یعیـسو  رتسب  کی  رد  ار  نآ  مینک ، یم  وجتـسج 
درکلمع دوبهب  يارب  ام  هک  دراد  یعاونا  تاعالطا  ییاناد و  دـشاب . هدـش  بیکرت  يروحم  ییاـناد  رد  يراـتخاس  نودـب  فلتخم  لاکـشااب 

هب دـناوت  یمن  بولطم  تروص  هب  ییاناد  تسا : روحم  ییاناد  ناریدـم  هب  دـنمزاین  ییاناد  تیریدـم  . مینک هدافتـسا  اـهنآ  زا  دـیاب  یناـمزاس 
فیاظو نایم  رد  دنـشاب . هتـشاد  یـصخشم  یلغـش  فیاظو  دوخ ، فیاظو  ماجنا  يارب  ینامزاس  ياههورگ  هکنیا  زج  هب  دوش  هرادا  ییاـهنت 

هارمه تراظن  زین  رادـم و  شناد  يروانف  ياهتخاسریز  ای  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ییاـناد  يدـنب  هقبط  يروآ و  عمج  تسا  نکمم  اـههورگ 
هک دریگ  یم  رارق  ییاناد  تیروحم  رب  یتیریدـم  ياهـشقن  اـهدرکراک و  یماـمت  نیارباـنب ، دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  ییاـناد  زا  هدافتـسااب 

یناسنا يورین  نیب  رد  اهنآ  میـسقت  تالیهـست و  داجیا  اـهنت  ریدـم  هفیظو  ناـیم  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  ییاـناد  لرتنک  وجتـسج و  رد  هراومه 
ییاناد تیریدـم  تسا : ینامزاس  بتارم  هلـسلس  زا  شیب  اه  همانرب  دـیاوف  ییاناد  تیریدـم  رد  . تسا ییاـناد  زا  هدافتـسا  روظنم  هب  ناـمزاس 

، يروآ عمج  هب  هک  یـسیلگنا  ییاناد  فراعملا  هریاد  لثم  دـنک . مادـقا  ییاناد  يارب  یبتارم  هلـسلس  ياهوگلا  قلخ  هب  هک  دراد  نیارب  یعس 
رد یتاعالطا  یناسآ  هب  دـننک و  راک  تاعالطا  ییاناد و  رازاب  اب  دـنهد  یم  حـیجرت  اهنامزاس  بلغا  اما  تسا . هتخادرپ  ییاـناد  يدـنب  هقبط 

رظن هب  یقطنمریغ  بوچراچ ، کی  رد  نآ  حیرـشت  حیـضوت و  تاعالطا و  ییاناد و  یگدنکارپ  نیا  دننک . بسک  ناگدننک  فرـصم  دروم 
رد نآ  قیرط  زا  ات  دنک  یم  هدننک  فرـصم  هب  ار  تدعاسم  کمک و  نیرتشیب  روحم  ییاناد  یـضرف  ياهوگلا  اب  هسیاقم  رد  اما  دـسر ، یم 

نودب ییاناد  تیریدم  میناوت  یم  ام  قیرط  نیا  زا  اهنت  هک  دربب ، یپ  ناگدـننک  فرـصم  ياهزاین  زا  مهف  نیرتهب  هب  روحم  ییاناد  تیریدـم 
هدـیچیپ ياهوگلا  اهلدـم و  هک  دـنریگب ، کمک  زین  یتاعالطا  ناریدـم  هبرجت  زا  دـنناوت  یم  روحم  ییاـناد  ناریدـم  مینک . ارجا  ار  یـصقن 

رد ار  دوخ  مامتها  یمامت  دیاب  روحم  ییاناد  ناریدم  نیاربانب ، دنهد . صیخـشت  یبوخ  هب  ار  تسا  هدنیآ  راتخاس  هدننکداجیا  هک  یتاعالطا 
ییاناد و رگا  یعیبطریغ : تیلاـعف  ییاـناد  دربراـک  . دـنبای تسد  تیقفوم  هب  اـت  دـنهد  تروص  رازاـب  ياهیدـنمزاین  هب  هجوتاـب  يزیر  هماـنرب 

تیقوم کی  رد  ار  دوخ  راک  ام  ارچ  تسا  ییاناد  دـیلوت  اـم  راـک  رگا  میهدـن ؟ هعـسوت  ار  اـهنآ  ارچ  دنتـسه ، يدنمـشزرا  عباـنم  تاـعالطا 
ام اما  میوش ، یم  بجعتم  مینک  ارجا  لمع  رد  ار  تاعالطا  ییاناد و  میناوت  یمن  ه  ـــــ کنیا زا  ام  تاقوا  یـضعب  میهدن ؟ رارق  ریذـپ  کسیر 
ار یـشنیب  نآ  رب  هوالع  زین  دراد و  دوجو  ام  ییاناد  هعـسوت  يارب  یعیبط  لیامت  هک  میربب  راک  هب  ضرف  نیااب  ار  ییاناد  تیریدم  میناوت  یم 
ای ذـخا  ییاناد و  زا  متـسیس  هدافتـسا  روظنم  هب  دراد . دوجو  دـیدرت  نظ و  ام  یهاگآ  ییاناد و  هب  تبـسن  نارگید  يوس  زا  هک  مینک  ذاـختا 

اهراک لیبق  نیا  ماجنا  روظنم  هب  هزیگنا  داجیا  رد  ار  دوخ  یعس  یمامت  دیاب  هکلب  تسین  هدننکدیدهت  اهنت  هن  نارگید ، زا  ییاناد  يوجتـسج 
نامزاس درکلمع  ياقترا  تهج  تاعالطا  ییاناد و  بسک  رد  ار  دوخ  یعـس  یمامت  روحم  ییاناد  ریدـم  نیارباـنب ، میناـشوپب . لـمع  هماـج 

ار نآ  دـیاب  تسا و  یـساسا  يرما  ییاناد  تیریدـم  دـنیارف  يراـک : ییاـناد  دـنیارف  دوبهب  ینعم  هب  ییاـناد  تیریدـم  . درب یم  راـک  هب  دوخ 
ساسارب هژیو  دنیارف  نیا  تفر . دهاوخ  راک  هب  یلغش  هژیو  ییاناد  ياهدنیارف  رد  رثوم  روط  هب  دوش و  یم  دیلوت  ییاناد  اما  میزاس . دنمفده 

هب ار  ییاناد  تیریدم  میهاوخب  رگا  دراد . دربراک  تمیق ، نییعت  روظنم  هب  ییارگادوس  دنیارف  زین  هعـسوت و  دـیلوت و  یحارط  زا  زراب  قیقحت 
بلغا یلک  روط  هب  میـشخب و  دوبهب  لماوع  نیا  رد  ار  يراجت  رازاـب  يداـینب  یـساسا و  ياهدـنیارف  دـیاب  ادـتبا  میـشخب ، دوبهب  یعقاو  روط 
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هک دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  اهدنیارف  ددجم  یسدنهم  ای  ددجم  یحارط  فیط  يوس  ود  رد  ینایم  يا  ه  ـــ یور یشخبرثا ، دوبهب  ياهدرکیور 
رگزاـغآ اـهنت  ییاـناد  ییاراد  تورث و  . دزادرپ یم  یتاـعالطا  دـنیارف  یحارط  ه  ــ لقتـسم ب تروص  هب  روـحم  ییاـناد  راـک  يورین  نآ  یط 

هتشاد يرایسب  یلم  ياه  هناخباتک  ینامزاس ، متسیس  زا  جرا  ـــــ نوریب و خ رد  دیاب  دشاب ، یفاک  ییاناد  يارب  تورث  ییاراد و  رگا  دنتـسه :
یم ار  ییاناد  تیریدم  رد  هجوت  تسا . ینابیتشپ  هجوت و  دنمزاین  شخبرثا  ییاناد  تیریدم  اما  تسا  یتایح  يرما  ییاراد  تورث و  میـشاب .
اریز ـد . ننک هجوت  ییاناد  هب  دیاب  ییاناد  ناگدننک  فرـصم  روظنم ، نیدـب  تسناد . دـیدج  یتاعالطا  رـصع  رد  شناد  ندوب و  يراج  ناوت 

تاعالطا ام  تاعالطا ، ییاناد و  بسک  رد  یناسنا  يورین  نالاعف  روضح  روظنم  هب  دنـشاب . لعفنم  هدننک  تفایرد  کی  زا  شیب  د  ــ یاب اهنآ 
یم هئارا  ییاناد  هدـیاف  تیزم و  ساـسارب  اـهرازاب  رد  شقن  ياـفیا  قیرط  زا  اـی  نارگید و  هب  نآ  شرازگ  زین  ندرک و  هصـالخ  قیرط  زا  ار 

. میهد یم  ماجنا  یتاعالطا ) عبنم   ) تاعالطا هدـننک  مهارف  ا  ــ گنتاگنت ب لماعت  قیرط  زا  تاعالطا  ییاـناد و  تفاـیرد  قیرط  زا  اـی  مینک و 
نکمم ریذپان : نایاپ  يرما  ییاناد  تیریدم  . دسر یم  رظن  هب  مهم  رایـسب  دشاب ، ینمـض  هدـش  ت  ــ فایرد ییاناد  هک  یتقو  صوصخب  رما  نیا 

راک دنروآرد ، تراظن  تحت  ار  دوخ  نامزاس  رد  دوجوم  ییاناد  دنتـسناوت  یم  اهنت  اهنآ  رگا  هک  دننک  ساسحا  رادم  ییاناد  ناریدم  تسا 
ای یناسنا  عبانم  تیریدم  دننامه  تشاد . دهاوخن  ینایاپ  زگره  ییاناد  تیریدم  فیاظو  نیا ، دوجواب  دنهد . یم  ماجنا  یـشخبرثااب  ار  دوخ 

ییاناد تیریدم  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دوش . تیریدـم  لرتنک و  لامک  مامت و  ییاناد  هک  دیـسر  دـهاوخن  نآ  نامز  زگره  یلام  تیریدـم 
ياهدرکیور دیدج ، يروانف  تسا . لوحت  رییغت و  لاح  رد  هشیمه  زاین ، دروم  ییاناد  يدنب  میـسقت  هک  اریز  تشاد ، دـهاوخن  ینایاپ  زگره 

الاک و ینامزاس و  ياهراتخاس  اهدربهار ، اهتکرـش ، دـنریگ . رارق  رظندـم  ییاناد  تیریدـم  رد  دـیاب  هشیمه  يرتشم  تیمها  ون و  یتیریدـم 
شناد دنمزاین  دیدج ، ناریدم  دنراد . دیکات  یطیحم  ياهزاین  ساسارب  لماوع  نیا  موادـم  رییغت  هب  دـنهد و  یم  رییغت  ار  دوخ  تا  ـــــ مدـخ
ییاناد زا  یتسرد  هدافتـسا  یـسک  هچ  هک  تسین  صخـشم  اهنامزاس  بلغا  رد  روحم : ییاناد  نامیپ  دنمزاین  ییاناد  تیریدم  . دنتـسه دیدج 
ییاـناد نیا  اـی  تسا  ناـنکراک  دوخ  هب  طوبرم  ناـنکراک  ییاـناد  اـیآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاوـس  نیا  دـنک و  یم  ناـمزاس  رد  ناـنکرا  ــ ک
يرایسب دیاوف  زین  نامزاس  رد  ییاناد  هعسوت  تیاهن  رد  دنرب ، یم  راک  هب  دوخ  متـسیس  رد  ار  تاعالطا  اهنامزاس  زا  يرایـسب  ؟ تسا یتیراع 

يراک و یگدـنز  هلـصاف  دـنوش و  یم  دـیدج  ياهنامزاس  اهراک و  بذـج  هراومه  يزورما ، ینامزاس  نانکراک  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار 
کی اهنت  ییاناد  رگا  دنراد . دوجو  اهنامزاس  رد  يدایز  رایـسب  يدادرارق  نادـنمراک  تسا و  هدـش  زیچان  مک و  رایـسب  یگداوناخ  یگدـنز 

رد ییاـناد  تیریدـم  نتفاـی  تیمـسرب  هب  يرتـشیب  هجوت  دـهاش  هک  تشاد  راـظتنا  ناوت  یم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  اـهنامزاس  دنمـشزرا  عـبنم 
دنهاوخ هجاوم  ریدـم  تالکـشم  اه و  هنیمز  هب  اهنامزاس  رد  ییا  ـــ ناد تیریدـم  هک  مینک  یم  طابنتـسا  نینچ  لوصا  زا  ام  میـشاب . اهنامزاس 

يرایـسب ياهتفلاخم  اب  اریز  دنریذپرییغت  رایـسب  نآ  لوصا  ییاناد و  تیریدم  هزورما ، دش . دـنهاوخ  وربور  تمواقم  اب  اهیروآون  نیاو  دـش 
تیریدم . دشاب تفرـشیپ  یقرت و  لاح  رد  هراومه  روحم ، ییاناد  تیریدم  هک  تسا  نیا  رگید  ربخره  زا  شیب  ربخ  نیرتهب  دوش . یم  هجاوم 

هب تسا . يراجت  ياهدربهار  فادها  بسک  زا  تیامح  اهنامزاس  رد  ییاناد  تیریدم  همانرب  ره  هیلوا  فده  کیژتارتسا : رازبا  کی  ییاناد 
تکرش نوماریپ 40  ار  یقیقحت  یـسنک  کم  ًاریخا  تساهنامزاس . دوجوم  فادها  مهف  ییاناد ، تیریدـم  يارب  عورـش  هطقن  رگید ، ترابع 

ياـه هژورپ  ییاـناد و  تیریدـم  يارجا  رکفت  بلغا  ه  ـــ تسا ک نیا  زا  یکاـح  نآ  جـیاتن  هک  تسا  هداد  ماـجنا  نپاژ  اـپورا و  اـکیرما ، رد 
هژورپ رتشیب  (. 2001 ناراکمه ، ن و  ــــ یپسوه . ) دنتـسه نآ  ناـبیرگ  هب  تسد  يزورما  ياـهنامزاس  هک  دنتـسه  يروما  تاـعالطا  يرواـنف 

يا هدـنیآ  هک  تسا  تاعالطا  يروانف  ياه  هژور  ـــــ زا پ اهتکرـش  سرت  نآ  لیلد  هک  دـنوش  یم  وربور  تسکـش  اب  ییاناد  تیریدـم  ياـه 
دیاب هکلب  تفرگ ، رظن  رد  ریذپ  نایاپ  دنیارف  ناونع  هب  ار  روحم  ییاناد  تیریدم  دیابن  ییاناد  تیریدـم  رد  تیقفوم  روظنم  هب  دـنراد . مهبم 

یلقتـسم روما  ییاناد  تیریدـم  ياـهیروآون  ییاـناد و  ياـهدربهار  تشاد . رظن  رد  يراـجت  یعقاو  فادـها  بسک  يورین  ناونع  هب  ار  نآ 
یم هتفرگ  رظن  رد  يا  هلحرم  تروص  هب  هک  دـش  دـنهاوخ  رجنم  یجیاتن  هب  روما  نیا  دـنرادن . یطابترا  يراجت  ياه  يژتارتسا  هب  دنتـسه و 

ییاناد يزیر  همانرب  روحم ، ییاناد  يربهر  يراجت ، تیقفوم  تهج  رد  ییاـناد  تخانـش  يداـینب  ییاـناوت  زا  دـنترابع  نآ  لـحارم  دـنوش و 
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تیریدـم يدـیلک  لحارم  . اهفاکـش نیا  نتخاس  فرطرب  رد  اهیروآون  ندربراک  هب  فیرعت و  شناد ، ییاـناد و  ياهفاکـش  تخانـش  روحم ،
تاعالطا ییاناد و  ياهیئاناوت  تخانش  نآ ، زا  دعب  هلحرم  تسا . يراجت  کیژتارتسا  فادها  بسک  ییاناد ، تیریدم  هلحرم  نیلوا  ییاناد :
تاعالطا شناد ، دوجوم  ياهیئاناوت  تخانـش  دننام  ددرگ  یم  هئارا  يراکتبا  ییاناد  هلیـسو  هب  رما  نیا  هک  تسا  يراجت  فادها  بسک  رد 

هکنیا دنتـسه و  نامزاس  یـشناد  هیامرـس  تخانـش  هب  رداق  همانرب  حرط و  يراکتبا و  ییاناد  دش . دنهاوخ  بسک  اهیئاناوت  نیا  اجک  هکنیا  و 
نیا نتخاـس  فرطرب  رد  تا  ـــــ عادـبا اـهدربهار و  تخانـش  ییاـناد و  ياهفاکـش  دـش . دـهاوخ  بسک  ییاـناد  نیا  یقیرط  هچ  زا  اـجک و 
عمج هب  تیامح و  مجسنم  گنها و  ــــ مه ییاناد  زا  هک  یتاعالطا  ياهرازبا  بسانم  يارجا   - 1: دشاب ریز  لحارم  لماش  دناوت  یم  فاکش 
هلیسو هب  هک  یلک  فیاظو  حرش  لیکـشت   - 2. دوش یم  ناگدننک  تکراشم  ناگدننک و  فرـصم  لماش  هک  دـنک  یم  ماد  ــــ قا نآ  يروآ 

يدروم و تاعلاطم  تامادـقا ، نیرتهب  ییاسانـش  ؛3 -  دریگ یم  ماجنا  ییاناد  تیریدـم  يا  هفرح  ياـهیئاناوت  زا  کـیره  رد  صـصختم  ره 
ياه همانرب  ؛5 -  اهدنیارف نیا  يارجا  ییاناد و  تیریدم  بولطم  هدش  فیرعت  ياهدنیارف  میـسقت  ؛4 -  یجراخ یلخاد و  عبانم  زا  نآ  دننام 

تقیقح نیا  دوش  یم  ییاناد  تیریدم  رد  شلاچ  بجوم  هک  هچنآ  (. 2002 نراه ، يراه   ) یناسنا يورین  تهج  موادم  مجسنم و  يریگدای 
یحارط هب  دـنمزاین  تسین و  صخـشم  تیلاعف  نامز  دـش ، رکذ  الابرد  نآ  لحارم  هک  روط  نامه  يزورما ، ياـهنامزاس  بلغا  رد  هک  تسا 
هراومه ات  دنتسه  رازاب  ياهزاین  ای  ناگدننک  فرـصم  تکراشم  رد  رتشیب  يراکرپ  دنمزاین  اهنامزاس  یـضعب  دراد . ییاناد  ياه  هیاپ  ددجم 

تامیمـصت یکباـچ و  اـهنامزاس  هب  دوـب  دـهاوخ  رداـق  شخبرثا  ییاـناد  تیریدـم  . دـنریگ رارق  يراـجت  رازاـب  رد  دوـخ  ياـبقر  لـباقم  رد 
دارفااب دوب  دهاوخ  رداق  نامزاس  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  نیا  ییاناد  تیریدم  یتایح  يدیلک و  فده  دنک . هئارا  یبوخ  يراجت  یمـسرریغ 
نامزاس همانرب  کی  دـنک . ذاـختا  ناـمزاس  رد  عقوم  هب  يریگ  میمـصت  يارب  ار  یمیت  اـیوپ و  هیور  کـی  بساـنم  ناـمز  کـی  رد  دـمآراک 

رد دوجوم  تالکـشم  دراد  یعـس  دـمآزور  تروص  هب  هراومه  هک  دـشاب  هدـنز  دوجوم  مسیناـگرا  دـننامه  دـیاب  روحم  ییاـناد  تیریدـم 
رب رد  ار  عیـسو  يا  هطیح  ییاناد  تیریدم  رد  يداینب  لماوع  ییاناد : تیریدـم  رد  تیقفوم  يداینب  لماوع  . دزاس عفترم  ار  ییاناد  تیریدـم 

دنتـسه یلماوع  لماع ، راهچ  یمامت  کیژتارتسا . تادـهعت  يروانف و  اهدـنیارف ، مدرم ، ینعی  دـنریگ  یم  رارق  هقبط  راهچ  رد  هک  دریگ  یم 
روط هب  هک  ییاهنامزاس  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  ار  ییاناد  تیریدـم  نآ  يراجت  جـیاتن  دـننک و  یم  داجیا  ار  هدـنریگدای  ياـهنامزاس  هک 

رت ناسآ  نامزاس  رد  تاعالطا  يروانف  اهدنیار و  ــــ نتفرگ ف راک  هب  هک  دنا  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  دنراد ، رظنرد  ار  ییاناد  تیریدم  لوادتم 
يروانف تاعالطا :  يروانف  . دـهد لکـش  ار  يرتگرزب  ياهـشلاچ  دـناوت  ی  ـــ ـر م ما نیا  هک  تسا  نآ  يازجا  کیژتارتسا و  دـهعت  ظـفح  زا 

ییاناد تیریدم  رد  ار  نامزاس  يازجا  يراکمه  تکراشم و  ات  دزاس  یم  مهار  ــــ یتایلمع ف تروص  هب  ار  ییاهلح  هار  ییا ، ــ ناد تیریدـم 
تکراشم ناگدـننک و  فرـصم  نانکراک و  هک  دـننک  م  ــ هارف ار  يد  ـــ نمتردـق عبانم  دـنناوت  یم  ـی  یاناد تیریدـم  ياهرازبا  دـنک . داجیا 

میمصت رتهب  هار  نیا  زا  دناوتب  نامزاس  ات  دنک  تیاده  ار  نامزاس  دارفا  هدش  میـسقت  ییاناد  دنزادرپب و  تاعالطا  لدابت  هب  دنناوتب  ناگدننک 
هژورپ يارجا  یطابترا ، تامادقا  رد  دارفا  اوتحم و  تیریدم  شناد ، میـسقت  يارب  يا  هدش  درادناتـسا  ياهدنیارف  لماش  اهدـنیارف : . - دریگب

. دوش یم  هریغ  يدروم و  تاعلاطم  رد  تاعالطا  يروآ  عمج  تهج  اهدرادناتـسا  یـسانش و  شور  يروحم ، ییاناد  ییاناد و  ساسارب  اـه 
 : مدرم . - دـبای ناـیرج  ناـمزاس  رد  ناـنکراک  هلیـسو  هب  تسا  نکمم  ینـشور  یگداـس و  هـب  اهدـنیارف  هـک  تـسا  یـساسا  رایـسب  رما  نـیا 
زا يرایـسب  رد  تسا . يراجت  جـیاتن  بسک  رد  ییاناد  زا  هدافتـسا  نانکراک  تکراشم  زا  نانیمطا  ییاـناد  تیریدـم  رد  شلاـچ  نیرتگرزب 

داجیاو روحم  ییاناد  تکراشم  درکیور  هب  ییاناد  نتخودـنا  هریخذ و  درکیور  زا  ینامزاس  گنهرف  یتنـس ، ياهـشور  رد  رییغت  اـهنامزاس ،
تیلباق نتخاس  مهارف  ییاناد  تیریدـم  رد  تیقفوم  يدـیلک  رـصنع  تسا . ییاناد  تیریدـم  ياهتیلاعف  نیرتمهم  زا  ناـمزاس  رد  داـمتعا  وج 

رود رظن  زا  ار  نآ  دـیابن  روحم  ییاناد  ناریدـم  هک  تسا  ناش  یـصصخت  رظن  دروم  ياه  هزوح  رد  یناسنا  يورین  يارب  رابتعا  ص  ـــ یخـشت
رد طابترا  يرادـیاپ  تاـبث و  قیرط  زا  بولطم  ياـهراتفر  ياـقترا  رد  يدـیلک  شقن  کـیژتارتسا  تیریدـم  کـیژتارتسا :  دـهعت  دـنراد -.

ناریدم يارب  ییاناد  تیریدم  رد  یـساسا  تیقفوم  تسا . یهیدب  يرما  ییاناد  بسک  يارب  کیژتارتسا  تیمها  دهد . یم  تروص  نامزاس 
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اب نامزاس  نیدـنچ  رد  ییاناد  تیریدـم  ياـهیروآون  . تسا ییاـناد  تیریدـم  رد  کـیژتارتسا  دـهعت  ظـفح  دوبهب  ناـمزاس ، يـالاب  حوطس 
یم رارق  هجو  ــــ دروم ت هاتوک  نامز  تدـم  کی  رد  رذـگدوز و  يرما  ییاناد  تیریدـم  اـهنامزاس  نیا  رد  اریز  تسا  هدـش  وربور  تسکش 

قیوشت هب  زاین  یبوخ  هب  نآ  رد  تکراشم  ییاناد و  صیـصخت  تسا و  يراجت  فادها  بسک  زا  تیامح  ییاناد ، تیریدم  زا  فده  دریگ .
يارب مادـقا  نیرتمهم  دراد و  نامزاس  نـالک  حطـس  یناـمزاس و  دارفا  حطـس  رد  تاـعالطا  یجنـسزاین  ناـنکراک و  حطـس  رد  صیخـشت  و 

جاتنتـسا بجوم  یگنهرف ، ماجـسنا  کیژتارتسا و  دـهعت  ظـفح  دـیآ . یم  باـسح  هب  ناـمزاس  رد  روحم  ییاـناد  ياـهدرکراک  زا  یهاـگآ 
تیریدم هزورمایریگ  هجیتن  . دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  تسا ، نامزاس  ناریدم  تیقفوم  يارب  یتایح  يرما  هک  يرادـم  ییا  ـــ ناد ياهدرکلمع 

ًابیرقت ییاناد  تیریدـم  نودـب  اقب  ظفح  تباقر و  يارب  اهنامزاس  هک  يروط  هب  تسا  هدـش  لیدـبت  ریذـپانراکنا  ترورـض  کـی  هب  ییاـناد 
تیریدـم زا  هدافتـسا  عون  ًالوا  اهنامزاس  هک  تسمزال  اهدرکلمع  دوبهب  يارب  ییاناد  تیریدـم  دـنیارف  يریگراک  هب  رد  اما  دنتـسه . لـعفنم 

ییانـشآ َامود : دـنزاس . صخـشم  ار  ییاناد  تیریدـم  يریگراک  هب  يژتارتسا  رگید ، ترابع  هب  اـی  دـننک و  صخـشم  دوخ  يارب  ار  ییاـناد 
دروم دیاب  ییاناد  تیریدم  رد  هک  رخآ  هتکن  اما  دـشاب ، زیمآ  تیقفوم  دـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  اههاگدـید  نییعت  رد  تیرید  ــ لوصااب م

تیریدم فادـها  هک  تسنیا  هتکن  نیلوا  دـنک و  لمع  اهنامزاس  يارب  رثوم  دربهار  کی  تروص  هب  تیریدـم  هک  تسنیا  دریگب  رارق  هجوت 
لک هک  دوش  هتـسیرگن  دـنیارف  کی  تروص  هب  ییاناد  تیریدـم  هب  هکنیا  رگید  دـشاب و  نشور  اـهنامزاس  فادـهااب  یناوخمه  رد  ییاـناد 

هب هجوت  يدـعب . تیعقوم  يارب  دوش  یم  یعور  ـــ ـش هکلب  دریذـپ  یمن  نایاپ  دـنیارف  نیا  هژورپ ، کی  مامتااب  دراد و  راـیتخا  رد  ار  ناـمزاس 
نآ نیا  تسا  تیمها  زئاح  دـنوش  یم  بوسحم  ینامزاس  هیامرـس  نیرت  مهم  دنتـسه و  ییاناد  نابحاص  هک  یناسک  ناونع  هب  نامزاس  دارفا 

: ینیرفآراک (، 1381  ) دومحم ینایراد ، روپدمحا  : ذخآم عبانم و  . تسا هدش  دیکات  نآ  رب  ییاناد  تیریدم  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  يزیچ 
. فلوم رشن  نارهت : اهوگلا ، تایرظن ، فیراعت ،

DAVEN PORT, THOMAS, & OTHER(1998) SUCCESSFUL KNOWLEDGE MANAGEMENT  - 1
PROJECT, SOLAN MANAGEMENT REVIEW.2 - DAVEN PORT, THOMAS. (1998). SOME

PRINCIPLES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS,
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN.3 - HARIHARAN, ARUN. 2002, KNOWLEDGE

MANAGEMENT: STRATEGIC TOOL. JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

PRACTICE.4 - HUSCHILD, S. LICHT, T, STEIN, W,2001 “CREATING A KNOWLEDGE

CULTURE”, MC.KINSEY QUARTERLY. NO 4.5 - WIIG. KARL, 1999 “KNOWLEDGE

MANAGEMENT: AN EMERGING DISCIPLINE ROOTED, IN ALONG HISTORY. EUROPEAN

MANAGEMENT JOURNAL.6 - WIIG. KARL. 1999 “SUCCESSFUL KNOWLEDGE

. MANAGEMENT”. EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL

153 هرامش   مهدزناپ ، لاس  ریبدت ، همانهام  عبنم :

تسیچ شناد  تیریدم  يارب  امش  يژتارتسا 

يدمحم دمحم  مجرتم : ؟
تراجت هدبز  نارو  هشیپ  ای  یلیماف و  ياهتکرـش  ناکلام  هک  لبق  لاس  اهدـص  زا   ، عقاورد تسین .  يدـیدج  زیچ  شناد  تیریدـم  هدـیکچ :

ات اما ، تسا .  هتـشاددوجو  شناد  تیریدـم  دـنا ، هداد  یم  لاقتنا  شیوخ  نادرگاـش  نادـنزرف و  هب  قیقد  لـماک و  روط  هبار  دوخ  يا  هفرح 
دوجو  مان  نیا  هب  يزیچ  دندرک  شناد  تیریدم  هرابرد  ثحب  هب  عورش  اهنامزاس  یلاع  ناریدم  هک  لاس 1990 
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يرکف ياه  هیامرـس  هب  یگتـسباو  تمـس  هب  یعیبط  عبانم  هب  یگتـسباو  تلاح  زا  یتعنـص  داصتقا  ياهانبریز  هک  هزادـنا  نامه  هب  تشادـن . 
نآ زا  هدافتـسا  یگنوگچو  ناشراکو  بسک  ییانبریز  شناد  یـسررب  هب  ات  دنا  هدوب  نآ  زا  ریزگان  زین  ناریدـم  درک ، یم  ادـیپ  تلاح  رییغت 
مهم عاونا  زا  دارفا  ربارب  هدافتـسا  يزاس و  هریخذ  يدـنب ،  هقبط  ناکما  يرتویپماک  ياه  هکبـش  شیازفا  نامز ،  نیمهرد  تسرد  دـنزادرپب .

تیریدم تامادقا  ینریات -  ایرون و  نسناه ،  هلاقم -  ناگدنـسیون  تخاس .  ریذـپ  ناکما  هتـشذگ  زا  رتنازرا  ورتناسآ  يا  هنوگ  هب  ار  شناد 
يا هرواشم  ياهتکرـش  شناد  تیریدـم  هعلاطم  اب  ار  ناشراک  اهنآ  اتـسار ، نیا  رد  دـنداد . رارق  هعلاـطمدروم  تعنـص  نیدـنچ  رد  ار  شناد 

هجوت شناد  تیریدم  هب  هک  دندوب  ییاهتکرش  نیلوا  هرمز  رد  اهتکرش  نیا  هدوب و  نارواشم  یلـصا  هیامرـس  شناد "  ، " اریز دندرک . عورش 
عیسو مجح  کیرد  هک  دندوب  ییاهتکرش  نیلوا  نیب  رد  اهنآ  نینچمه  دندوب . هداد  ماجنا  ینالک  ياهیراذگ  هیامرـس  هنیمز  نیا  رد  هدرک و 

نیا براجت  قوف ،  ناققحم  رظن  هب  رگید ، يوس  زا  دـنا . هدـمآرب  نآ  شرتسگ  ریخـست و  روظنم  هب  تاعالطا  يژولونکت  زا  هدافتـسا  یپرد 
تـسناوت یم  ، دـندوب هتـسباو  يرکف  ياـهنایرج  هربخ و  یناـسنا  يورین  هب  هک  دوب  ییاهتکرـش  یماـمت  براـجت  اـب  طاـبترا  رد  هک  اـهتکرش 

نسناـه و دـنک . ییاـمنهار  ار  اـهنآ  هدـشن  ماـجنا  ییاـهراک  هچ  هدـش و  ماـجنا  شناد  تیریدـم  هـنیمز  رد  ییاـهراک  هـچ  هـکنیا  دروـمرد 
توافتم يژتارتسا  ود  زا  اهنآ  هکلب  دننک  یمن  بیقعت  شناد  تیریدم  يارب  ار  لکشلادحتم  شور  کی  نارواشم  هک  دنتفایرد  شناراکمه 

يزاـس یـصخش  يژتارتسا  "Codification Strategy "و  يراذـگدک يژتارتـسا  زا : دـنترابع  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  هنیمز  نیارد 
يا هروا  ـ ـشم گرز  ياهتکر بـ ــ ـش زا  ی  ــ خربیزاس یـصخش  يژتارتسا  اـی  يراذـگدک  يژتارتسا  ".Personalization Strategy"

یم بـیقعت  ار  يراذـگدک  يژتارتـسا  گنایدـنا ،  تـس  ــ نرا " Anderson Consulting "و  گنیتلو ــــــ ـسناک نوسرد  ــــ نآ دننام 
ناـمزاس دارفا  اـت  دوش  یم  هدروآرد  زمر  هب  هریخذ و  یتاـعالطا  هاـگیاپ  رد  شناد  دراد ، زکرمت  رتویپماـک  رب  هک  يژتارتـسا  نیا  رد  دـننک .

، ریخا لاس  جنپ  زا  شیب  رد  دنهد . رارق  هدافتـسادروم  ار  نآ  هدرک و  ادیپ  یـسرتسد  تاعالطا  نیا  هب  تعرـس  هب  زایندروم  عقاوم  رد  دنناوتب 
زا یکی  دنا . هداد  هعسوت  شنادزا  ددجم  هدافتسا  يزاس و  هریخذ   " ندروآرد ، زمر  هب   " يراذگدک يارب  ار  يرایـسب  ياههاراهتکرـش  نیا 

جارختسا و هتشاد  شقن  نآ  رد  هک  یصخش  زا  شناد  شور ،  نیا  رد  تسا .  "1 " تادنتسم هب  درف  زا ، تاعالطا  لاقتنا  شور  اهشور ، نیا 
شور نیا  گنایدنا  تسنرا  يراجت  شناد  زکرم  لماعریدم  لووپ  فلار  دوش . یم  هتخاس  درف  زا  لقتـسم  ددجم ، هدافتـساروظنم  هب  سپس 

زا رظندروم  عوضوم  يدـیلک  يازجا  میدروآ  تسد  هب  ار  نایرتشم  ابطبترم  مهم  تاعالطا  اـم  هکنآ  زا  دـعب  : " دـنک یم  حیرـشت  هنوگنیا  ار 
زا سپ  جارختـسا و  تادنتـسمزا  ار  رازاب  شخب  ياهلیلحتو  هیزجت  درادناتـسا و  ياه  هداد  يراک ،  ياه  همانرب  هبحاصم ،  ياهامنهار  لیبق 

نودب دهد  یم  ناکما  فلتخم  دارفا  هب  شور  نیا   " مینک . یم  هریخذ  رگیددارفا  هدافتـسا  روظنم  هب  یکینورتکلا  هظفاح  رد  ار  اهنآ  هعـسوت 
. دننک تفایزاب  وجتـسجار و  هدش  يراذـگدک  تاعالطا  دـنا  هتـشاد  شقن  رظندروم  شناد  هعـسوت  رد  يداینب  روط  هب  هک  يدارفا  اب  طابترا 
هب . دنک یم  مهارف  ار  تراجت  دشر  تابجوم  نیاربانب  هداد و  شیازفاار  شناد  زا  ددـجم  هدافتـسا  هب  یبایتسد  ناکما  يراذـگدک  يژتارتسا 

متـسیس رارقتـسا  يارب  ار  یحرط  دوب ، گنایدـنا  تسنرا  تکرـش  سلجنآ  سول  شخب  نارواشم  زا  یکی  هک  وال " لدـنار   ، " هنومن ناونع 
فلتخم ياهتکرـش  رد  یتاعالطا  ياه  متـسیس  يریگراکب  هنیمز  رد  ار  ییاه  هژورپ  البق  يو  درک . یم  هدامآ  تکرـش  عباـنم  يزیر  هماـنرب 
ياهمیت ریاس  هک  تسناد  یم  یلو  تشادن  يا  هبرجت  لکـش  نیا  هب  یتعنـص  هژورپ  کی  يارب  وا  هکنیا  دوجو  اب  دوب  هدرک  تیادـه  یتعنص 

روظنم هب  ار  شناد  تیریدم  یکینورتکلا  هاگیاپ  وا  نیاربانب ،  دنرادروخرب . یتایبرجتزا  هنیمز  نیا  رد  گنایدنا  تسنرا  تکرش  يا  هرواشم 
هدافتسادروم ییاسانـش و  ار  یفلتخم  ياهحرطوا  شورف  دنیارف  هب  کمک  يارب  داد . رارق  وجتـسج  شاکنکدروم و  طبترم ، تاعالطا  نتفای 

هب دارفا  زا  تاـعالطا  لاـقتنا  شور  اـتعیبط ، . دـندوب هدـش  هبرجت  ـالبق  هک  دـندوب  ییاـهلح  هار  هدـنریگربرد  هـک  یتادنتـسم  ینعی  داد ، رارق 
هکلب دنا ، هدش  لسوتم  نادب  گنیتلوسناک  نوسردنآ  گنایدنا و  تسنرا  نوچ  يا  هرواشم  ياهتکرـش  هک  تسین  يا  هویـش  اهنت  تادنتـسم 

يراذگدک يژتارتسا  رب  اهنآ  دیکات  هجرد   ، تیمهازیاح هتکن  تروص ،  ره  رد  اما  دننک . هدافتسا  زین  يرگید  ياه  هویـش  زا  دنناوت  یماهنآ 
يزاس یـصخش  يژتارتسا  رب  يزنیکم  نوتـسوب  يا  هرواشم  هورگ  لیبق  زا  يا  هرواـشم  ياهتکرـش  هتفگ ،  شیپ  ياهتکرـش  سکعرب   . تسا

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


یتاعالطا هاگیاپ  رد  شناد  ياهعوضوم  هن  دنراد  دیکات  دارفا  نیب  يوگتفگ  رب  دوخ  شناد  يژتارتسا  بجوم  هب  اهتکرش  نیا  دنراد . دیکات 
تاملاکم " Brain Storming"و  يرکف نافوت  تاسلج  رد  درادن  دوجو  نآ  يراذگدک  لامتحا  ای  هدشن و  يراذـگدک  هک  یـشناد  . 

لکـشم هب  تشگرب  قیرط  زا  یعمج  هتـسد  روط  هب  نارواـشم  يزاـس ،  یـصخش  يژتارتسارد  ددرگ . یم  لدـبودر  دارفا  نیباـم  درف  اـب  درف 
نیا رد  هصالخروط ،  هب  دـنروآ . یم  تسد  هب  لکـشم  هب  تبـسن  ار  يرت  قیمع  شنیب  لح ،  هار  نتفای  روظنم  هب  نآ  ندادرارق  هجوتدرومو 

هب . دـنرب یم  مهـس  تاعالطا  نآ  زا  رگیدـکی  اب  طابترا  رد  دارفا  هدروخ و  هرگ  هتـشاد  شقن  نآ  هعـسوت  رد  هک  يدارفا  اب  شناد  يژتارتسا 
تاسـسوم زا  یکی  تساوخرد  بجوم  هب  دوـب  ندـنل  شخب  رد  " BAIN " ناب تکرـش  نارواشم  زا  یکی  هک  وکنلبایـسرام  لاـثم ،  ناونع 

ماجنا . دوب دیدج  تالوصحم  تامدخ و  داهنشیپ  قیرطزا  هسـسوم  نیا  هعـسوت  تهج  يژتارتسا  کی  یحارط  ددصرد  ایناتیرب  یلام  گرزب 
گرزب تامادقا  رظندروم و  تعنص  هب  تبسن  یلک  تخانـش  دیلوت ، طوطخ  ایفارغج و  ناصـصختم  تارظن  زا  يدنم  هرهب  مزلتـسم  راک  نیا 
تکرش رد  يدارفا  هچ  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  دوب  هدرک  راک  ناب  تکرش  رد  لاس  تدم 12  يارب  هک  وکنلب  دوب . قالخ  رکفت  هنیمز  رد 
وجتسج هب  "  EOPLE FINDER" دارفا هدـنبای   " یتاعالطا هاـگیاپ  رد  يو  نیارباـنب  دـنرادروخرب . صوصخ  نیا  رد  مزـال  تاـیبرجتزا 

يژتارتسا یحارط  رد  هک  ناب  تکرش  کیرش  نارواشم  ریاس  زا  رفن  اب 9  تسناوت  يو  تیاهنرد ،  تخادرپ .  شرظندروم  دارفا  نتفای  يارب 
یـصخش تاقالم  اپورا  رد  اهنآزا  هورگ  کی  اب  تسناوت  وا  اتـسار ، نیا  رد  دنک . رارقرب  طابترا  دـنا ، هتـشاد  شقن  یلام  تاسـسوم  هعـسوت 

هب ار  یتدم  هاتوک  ترفاسم  دنک و  رارقرب  طابترا  سنارفنک  وئدیو  قیرطزادندوب  یندیـس  روپاگنـس و  رد  هک  رگید  هورگ  اب  دـشاب ، هتـشاد 
شناراطق مه  زا  یمک  دادعتوا  هوالع  هب  دهد . ماجنا  یلام ،  تامدخ  هنیمز  رد  هدش  ماجنا  تامادـقا  گنیتیم  رد  روضحروظنم  هب  نوتـسوب 

هام راهچ  لوط  رد  درک . بوصنم  رظندروم  عوضوم  يارب  تقو  مامت  تروص  هب  ار  ییایـسآ  ناریدم  زا  یکی  باختنا و  رواشم  ناونع  هب  ار 
کینورتـکلا تسپ  نفلت و  كرتـشم ،  تاـسلج  يرازگرب  قـیرط  زا  مظنم  روـط  هب  قوـف  ناصـصختم  اـب  شا  مـیت  ياـضعاو  وـکنلب  يدـعب 

روظنم هب  یللملا  نیب  ياه  هکبـش  قیرط  زا  ات  دندوب  شالت  رد  میت  ياضعا  هژورپ ،  تفرـشیپ  دنیارف  اب  نامزمه  دـنداد . ماجنا  ار  ییاهینزیار 
 ، يزاس یـصخش  يژتارتسا  يارجا  رد  لیهـست  روظنم  هب  دـنهد . ماجنا  یتامادـقا  ناهج  طاقن  ریاس  رد  ناشناراطق  مه  براـجت  زا  هدافتـسا 

اهنت هن  دارفا  ات  دنهد  ماجنا  ینالک  ياهیراذـگ  هیامرـس  دارفا ، نیب  یطابترا  ياه  هکبـش  داجیا  رد  ات  دـنراد  لیامت  ناب "   " نوچ ییاهتکرش 
شناد لداـبت  رگیدـکیاب  سنارفنک  وئدـیو  کـینورتکلا و  تسپ  نـفلت ،  قـیرطزا  دـنناوتب  هـکلب  " ، 2 " هرهچ هـب  هرهچ  تاـطابترا  قـیرطزا 

ینامرد و تامدـخ  ناگدـنهد  هئارا  هکلب   . تسین يا  هرواشم  ياهتکرـش  رایتخارد  طقف  يزاس  یـصخش  يراذـگدک و  ياهیژتارتسا  . دـننک
زکرم کی  هک  ثله  سیسکا  . دندنمزاین ناشفادها  ققحت  اهزاین و  عفر  تهج  شناد  تیریدم  شور  کی  باختنا  هب  زین  يرتویپماک  عیانص 
شور زا  هدافتـسا  اب  راتـسرپ  کی  دـنز  یم  نفلت  زکرم ، هب  يدرف  یتقو  تسا .  هتفرگ  راک  هب  ار  ددـجم  هدافتـسا  لدـم  تسا  ینفلت  ینامرد 

هچ دـیفم و  رظندرومراـمیب  يارب  ییاـهزیچ  هـچ  هـکنیا  دروـمرد  سپـس  هداد و  صیخـشت  ار  يراـمیب  میـالع  يراـمیب  صیخـشت  یکینیلک 
ار کشزپ  اب  راـمیب  تاـقالم  تقو  هدرک ،  زیوجت  ار  یگناـخ  ياـهوراد  يرـس  کـی  هداد ،  هئارا  ار  ییاـهییامنهار  تسا ،  رـضم  ییاـهزیچ 

زکرم نیا  شناد  یتاعالطا  هاگیاپ  دهد . یم  ماجنا  ناتـسرامیب  هب  رامیب  درف  لاقتنا  يارب  ار  یتامادـقا  ، زاین تروصرد  دـنک و  یم  صخـشم 
نایب نینچ  نیا  ار  شتکرـش  يژتارتسا  تکرـش ،  یلاعریدم  نملات ،  فزوج  تسا .  يرامیب  عون  زا 500  شیب  میالع  زا  یمتیروگلا  لماش 

ياهـشور هتفرگ و  ار  سرتسد  رد  دوجوم  شناد  ام  هکلب  میتسین ،  اهیرامیب  ناـمرد  يارب  دـیدج  شور  کـی  هدـننک  عادـبا  اـم  : " دـنک یم 
هدافتـسا يژتارتسا  لابند  هب  هک  تسا  یعفاـنم  زا  بوخ  لاـثم  کـی  ثله  سیـسکا   " مینک . یم  هئارا  اـهنآ  زا  رتهب  هدافتـسا  يارب  يدـیدج 

اهمتیروگلا یحارط  هعسوت و  فرص  ار  يدایز  رایسب  لوپ  تکرـش  نیا  . دیآ یم  ناغمرا  هب  تکرـش  يارب  هدش  يراذگدک  شناد  زا  ددجم 
سیسکا هک  متیروگلا  دودح 300 لوا  هلهو  رد  دـهد . ماجنا  ینالک  ياهیراذـگ  هیامرـس  هنیمز  نیا  رد  هک  دراد  لیامتزین  زونه  اما  هدرک ، 

تکرش هب  ددجم  هدافتـسا  زا  حطـس  نیا  دندش . یم  عقاو  هدافتـسادروم  لاس  رد  راب  طسوتم 8000  روط  هب  کـیره  دوب  هداد  هعـسوت  ثله 
دادرارق فرط  نایرتشم  ، راک نیا  ماجنا  اب  رگید  يوس  زا  دـنک . هبلاـطم  نفلت  راـب  ره  تبـسن  هب  ار  يرت  نییاـپ  تمیقاـت  داد  یم  هزاـجا  قوف 
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دننک ییوج  هفرص  ناشیاه  هنیزه  رد  دنتسناوت  ینامرد ،  تامدخ  هدنهد  هئارا  ياههورگ  همیب و  ياهتکرش  لیبق  زا  ثله  سیـسکا  تکرش 
کـشزپ بطمای  هژیو و  ياه  تبقارم  قاتا  هب  نتفر  يارب  ار  يدایز  زاس  هنیزه  ياهدـمآو  تفر  دـندوب  روبجم  نارامیب  نآ  زا  لـبق  اـت  اریز ،

يزاس یصخش  لدم  هعسوت  ددصرد  "3 " گنیزنیک ناولسا  لایرومم  ناطرس  يرامیب  یکشزپ  زکرم  ثله ،  سیسکا  سکعرب  . دنهد ماجنا 
زا بـکرم  یمیت  راـمیب  ره  يارب  درک . یم  هـضرع  شناـیرتشم  هـب  ار  یکــشزپ   - یناـمرد تاـجلاعم  تامدــخ و  نیرتـهب  زکرم  نـیا  دوـب .
میت رد 17  رگیدـکی  اب  دارفا  نیا  . دـنداد یم  هئارا  رامیب  هب  ار  مزال  ینامرد  ياه  هرواشم  هک  تشاد  دوجو  فلتخم  ياهیرامیب  ناصـصختم 
نوچ ییاه  هنیمز  رد  صـصختم  لماش 40  ناتـسپ  ناطرـس  میت  لاثم ،  ناونع  هب  . دـندرک یم  راک  فلتخم  ياهیرامیب  هب  طوبرم  یـصصخت 

اب ناصـصختم  يدرف  تاطابترا  لیهـست  روظنم  هب  دوب . هیاپ  مولع  نادنمـشناد  زا  يدادعت  زین  یـسانش و  ناور  يژولویدار ،   ، یحارج ددغ ،
تاقالم رگیدـکی  اب  هسلج  نیدـنچ  هتفه  رد  میت  ره  ياـضعا  دوب . هدـش  هتفرگ  رظنرد  همه  يارب  ناتـسرامیب  رد  یـصاخ  ناـکم  رگیدـکی ،

 ، هیاپ مولع  دـیدج  ياهیروآون  نوماریپ  تاسلج  نیا  رد  دـنتفای . یم  روضح  میت  ياضعا  یماـمت  تسیاـب  یم  نآرد  هک  دنتـشاد  يروضح 
دیاش . دـش یم  رظن  لدابت  ثحب و  دنـشاب  هتـشاد  همادا  نانچمهدوب  زاین  هک  یتاقیقحت  رامیب و  يارب  مزال  ياـهتبقارم  یکـشزپ ،  ياـه  هتفاـی 

رد ار  توافتم  يوگلا  ود  گنیزنیک  ناولـسا  لایروممو  ثله  سیـسکا  دـننامه  تعنـص  کـی  هب  هتـسباو  تکرـش  ود  هنوگچ  هکنیا  روصت 
يرامیب عون  دـنرداق  یبوخ  هب  ود  ره  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دـشاب . لکـشم  ناتیارب  دـننک  یم  لابند  ناش  شناد  تیریدـم  يژتارتسا  هنیمز 

یبوخ رایسب  تیقفوم  زا  ود  ره  هکنیا  مه  دنهد و  هئارا  اهنآ  هب  ار  یبوخ  یکـشزپ  ینامرد  ياه  هیـصوت  هداد و  صیخـشت  ار  ناش  نایرتشم 
دـشر دصرد  دودـح 40  هنـالاس  هداد و  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  رازاـب  مهــس  دــصرد  تسناوـت 50  ثله  سیـسکا  دـنا . هدوـب  رادروـخرب 
تـسا هدـش  هتخانـش  روشک  رد  ناطرـس  یتاـقیقحت  یناـمرد و  زکرم  نیرتهب  ناونع  هب  هتـسویپ  زین  ناولـسا  لاـیرومم  دـشاب . هتـشاددمآرد 

هنیمز رد  ار  تواــفتم  يژتارتــسا  ودزین  " HEWELETT PACKARD" دراـکاپ تلووـیه  " DELL "و  لد يرتویپماـک  ياهتکرـش  .
ار هچنآ  نایرتشم  درک . یم  لابند  یصخش  ياهرتویپماک  دیلوت  رد  ار  يراذگدک  يژتارتسا  لد  تکرـش  دنا . هدرک  بیقعت  شناد  تیریدم 

اهنآ شرافس  يانبمرب  ار  يرتشم  رظندروم  يازجا  ناگدننک  هضرع  هدرک ،  باختنا  شرافس "  تروص   " ونم کی  زا  دوب  ناشرظندروم  هک 
لد دننک . یم  يدنب  مهرس  يرتشم  شرافس  يانبمرب  ار  رتویپماک  ازجا  تفایزاب و  متسیسزا  ار  تاشرافس  ناگدننکدیلوت  اتیاهن  هداد و  هئارا 

ددجم هدافتسا  لیلد  هب  تسناوت  اما  دهد  ماجنا  نایرتشم  تاشرافس  بیکرت  صیخـشت  نییعت و  يارب  ار  يدایز  يراذگ  هیامرـس  دش  روبجم 
شیابقر هک  یلاحرد  درک  دیلوت  فلتخم  بیکرت  رازه  اب 40  یصخش  رتویپماک  نویلیم  لد 2  لاس 1997، رد  دنک . ناربج  ار  نآ  تعرس  هب 

دروم هبترم  طـسوتم 275  روط  هب  یبـیکرتره  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  دـنهد . هئارا  بیکرت  زا 100  شیب  دـندوب  هتـسناوتن  نامز  ناـمه  رد 
شیاه هنیزه  زا  يرتشیب  نازیم  هب  شیابقر  اب  هسیاقم  رد  دناوتب  ات  داد  ناکما  لد  هب  ددجم  هدافتسا  زا  حطـس  نیا  تسا .  هدش  عقاو  هدافتـسا 

راهچ زا  تکرـش  دمآرد  رگید ، ترابع  هب  دـهد  شیازفا  رالد  درایلیم   3/12 هب رالد  نویلیم  زا 994  لاس 1997  رد  ار  شدمآرد  دـهاکب و 
هب ار  يزاـس  یــصخش  يژتارتـسا  کـی  دراــکاپ  تلووـیه  لد ،  تکرــش  سکعرب   . تـسا هتــشاد  دــشر  دــصرد  هنـالاس 83  لـبق  لاـس 

لمع قفوم  قوف  يژتارتسا  لـیلد  نیا  هب  تفرگراـک .  هب  دوب ، يراـکتبا  تـالوصحم  یحارط  هک  شا  يراـجت  يژتارتسا  زا  یناـبیتشپروظنم 
هلدابم نوچ  یطابترا  يراـجم  قیرطزا  شناد "  . " دـهد رارق  لوصحم  یحارط  ياـهمیت  راـیتخارد  عقوم  هب  ار  ینف  شناد  تسناوت  هک  درک 
یحارط یـسدنهم  میت  رایتخارد  تقو  مامت  تروص  هب  تکرـش  ياهامیپاوه  زا  یکی  لاثم ،  ناونع  هب  تفای .  یم  لاـقتنا  صخـشاب  صخش 
تارظن اه و  هدیا  زا  طاقن ، ریاس  رد  تکرش  فلتخم  ياهشخب  هب  هعجارم  ابدنتـساوخ  هک  ینامز  ره  دنناوتب  اهنآ  ات  دوب  هتفرگرارق  لوصحم 

ار اهترفاسم  لیبق  نیا  ياه  هجدوب  هکنیا  ياج  هب  زین  تکرـش  ناریدـم  دـننک . هدافتـسا  دـیدج  تالوصحم  دـیلوت  رد  اهـشخب  نیا  نانکراک 
تکرـش ياهامیپاوه  هب  دنناوتب  نانکراک  یمامت  هک  يا  هنوگ  هب  دندرک  یم  اهترفاسم  لیبق  نیا  ماجنا  هب  قیوشت  ار  نانکراک  دنهد  شهاک 

مغر یلع  تکرش  نیا  هک  دوب  نیا  هجوت  بلاج  هتکن  دنـشاب . هتـشاد  یـسرتسد  دراکاپ  تلوویه  فلتخم  تارادا  هب  هنازور  ترفاسم  تهج 
مان اهنآ  زا  اجنیا  ات  هک  ییاهتکرـش  یمامت  رد  . دوب هتخاس  مهارف  اهنآ  نیباـم  ار  شناد  لداـبت  ناـکما  یبوخ  هب  دـنمراک  رازه  ندوباراد 12 
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کی اما  دوب  توافتم  مه  اـب  يدودـحات  ناشیاهـشور  هچرگا  دـندوب . هدـیزگرب  شناد  تیریدـم  يارب  ار  یتواـفتم  ياـهیژتارتسا  دـش  هدرب 
يانبمرب "  ASSEMBLE STRATEGY" تـالوصحم ژاـتنوم  يژتارتـسا  هک  ییاـهنآ  تشاد .  دوجو  اـهنآ  نیبرد  زین  یمومع  يوـگلا 

هئارا يژتارتسا  رب  هک  ییاهنآ  سکعرب ،  دنتـشاد . دیکات  شناد  زا  ددجم  هدافتـسا  يراذگدک و  رب  دـندرک  یم  بیقعت  ار  يرتشم  شرافس 
قیرطزا تاعالطا  میهـست  هنیمز  رد  ینالک  يراذـگ  هیامرـس  دنتـشاد  دـیکات  لوصحم  يروآون  يژتارتسا  اـی  یـشرافس و  ـالماک  تامدـخ 

تـسا هدـش  هئارا  ریز  لودـج  رد  شناد  تیریدـم  يژتارتسا  ود  نیا  یلک  ياهیگژیو  دـندوب . هداد  ماـجنا  صخـش ،  اـب  صخـش  تاـطابترا 
رداق يژتاتارتسا  نیا  يزاس - یـصخش  يژتارتسا  يراذگدک    يژتارتسا  دنریگ . یم  راک  هب  ار  ناش  شناد  هنوگچ  يا  هرواشم  ياهتکرـش  .

زا رابتعا "  " نتـشاد نمـض  هک  دهد  هئئارا  یتاعالطا  ياهمتـسیس  يارب  يرازبا  هدـش  يراذـگدک  شناد  زا  ددـجم  هدافتـسا  قیرط  زا  تسا 
نیبا دارفا  تاـیبرجت  ندرک  لدـب  ودر  اـب  تسا  رداـق  يژتارتـسا  نـیا  یتباـقر  يژتارتـسا  دـشاب  . یم  رادروـخرب  ییـالاب  تعرـس  تـیفیک و 
هئارا دـنا  هـتفرگ  رارق  لـیلحت  هـیزجت و  دروـم  هـک  يا  هناـقالخ  ياـهلح  هار  تاداهنـشیپ و  کـیژتارتسا ، مـهم  تالکـشم  يارب  رگیدـکی ،

فلتخم راودا  رد  ار  نآ  ناوتب  هک  دریگ  یم  ماجنا  شناد  کی  رد  ینامز  يراذگ  هیامرـس  - ددجم هدافتـسا  رب  یکتم  يداصتقا  لدـم  . دـهد
الاب یهدزاب  داجیارب  زکرمت  دنشاب -. اکرش  اب  طابترا  زا  ییالاب  خرن  ياراد  هک  گرزب  ياهمیت  زا  هدافتسا  داد -. رارق  ددجم  هدافتـسا  دروم 

اب دنرداق  هک  دریگ  یم  ماجنا  ییاهلح  هار  يور  رب  يراذگ  هیامرس  نیرتشیب  "- صصختم دارفا  رب  یکتم  يداصتقا  لدم   " يداصتقا ياهلدم 
ریاس ینعی   - اکرـش اب  طابترا  زا  ینییاپ  خرن  ياراد  هک  کچوک  ياهیمبت  زا  هدافتـسا  دـننک -. لح  ار  صاـخ  لکـشم  کـی  هنیزه  نیرتمک 
دارفا زا  تاعالطا  لاقتنا  شورالاب  دوس  هیشاح  ظفحرب  زکرمت  .- دنـشاب یم  تکرـش - کی  کلمت  تحت  يا  هرواشم  ياهتکرـش  ای  اهمیت و 

ناکما هدوب و  تاعالطا " شخپ  يزاس "و"  هریخذ  " ، " يراذـگدک  " هب رداق  هک  یکینورتکلا  دنتـسم  متـسیس  کی  هعـسوت  - تادنتـسم هب 
داجیا يارب  یطابترا  ياه  هکبـش  هعـسوت  صخـش - اب  صخـش  شور  شناد  تیریدم  يژتارتسا  دروآ  . مهارف  ار  شناد  زا  ددـجم  هدافتـسا 
فده هک  شناد  يژولونکت  رد  نالک  يراذگ  هیامرس  .- دننک ناهنپ  شناد  لدابت  رگیدکیاب  دنناوتب  اهنآ  هک  يا  هنوگ  هب  دارفا  نیب  طابترا 

رد طسوتم  يراذگ  هیامرـس  تاعالطا -  يژولونکت  تسا  . ددجم  هدافتـسا  لباق  هدـش  يراذـگدک  شناد  اب  دارفا  نیب  طابترا  داجیا  نآ  زا 
یبوخ هب  هک  يدارفا  ندروآرد  مادختـسا  هب  .- تسا ناهنپ  شناد  هلدابم  دارفا و  نیب  هملاکم  لیهـست  نآ  زا  فده  هک  تاعالطا  يژولونکت 

هار زا  يریگدای  قیرط  زا  اههورگ و  رد  دارفا  شزومآ  .- دـنروآرد ارجا  هب  ار  اهلح  هار  هداد و  رارق  ددـجم  هدافتـسا  دروم  ار  شناد  دـنرداق 
مادختـسا یناسنا -  عبانم  دـنا . هتـشاد  یتاعالطا  هاگیاپ  يارب  هک  یـشقن  دربراک و  لـیلد  هب  دارفا  هب  شاداـپ  "-5 " رتویپماک هلیـسو  هب  رود 

شزومآ دنتسه -. اراد  ار  ماهبا  طیارـش  لمحت  دننک و  لح  ار  تالکـشم  دنرداق  هدوب ، یب آ" 4 " ما  یلیـصحت  كردم  ياراد  هک  يدارفا 
نوسردنآ .- ندوش میهـس  رگیدکی  شناد  رد  امیقتـسم " دـنرداق  هک  دریگ  یم  قلعت  يدارفا  هب  شاداپ  - درف اب  درف  تاملاکم  قیرط  زا  دارفا 

شناد تیریدم  يژتارتسافلتخم  ناگدـننادرگ  توافتم  ياهیژتارتساناب  یناپمک  - يزنیکم یناپمک  لاثم -  گنایدـنا  تسنرا  گنیتلوسناک -
هضرع شنایرتشم  هب  ار  یتمیق  هچ  تسا  رارق  يژتارتسا  نیا  هکنیا  دشاب : تکرـش  نآ  یتباقر  يژتارتسا  هدنهد  ساکعنا  تسیاب  یم  تکرش 

هب لدم  نیا  هکنیا  هرخالاب  و  تساریذپ ،  ناکما  شناد  تیریدم  يژتارتسا  يداصتقا "  لدـم   " عون مادـک  قیرطزا  تمیق  نیا  هکنیاو  دـنک ،
ندوب هجاوم  لـیلد  هب  وـال  لدـنار  لـیبقزا  اهتکرـش  زا  يا  هراـپ  ناـیرتشم :  يارب  تمیق  نییعت   . تسا دـنمزاین  یناـسنا  يورین  زا  یبیکرت  هچ 

نیا رد  دننک . یم  هدافتـسا  یتاعالطا  ياه  متـسیس  يریگراک  هب  يارب  هدش  يراذگدک  شناد  ددجم  هدافتـسا  شور  زا  هباشم  تالکـشماب 
هک ییاهتکرش  اب  هسیاقم  رد  دنرداق  اهتکرش  نیا  اریز  دندرگ  یم  عفتنم  نایرتشم  هدش  هئارا  تامدخ  ندوب  تسدکی  لیلد  هب  اهتکرـش  لیبق 

یتاعالطا ياه  متـسیس  دـنهد . یم  هئارا  ار  تسا  هدیـسر  تابثا  هب  ناشتیقفوم  هک  ییاهلح  هار  يرازفا و  مرن  ياهدـک  يراک ،  ياه  هماـنرب 
یتالکـشم راتفرگ  وکنلب  دـننام  ینیرواشم  رگید ، يوس  زا  . دـنهد هئارا  ناشنایرتشم  هب  رتبـسانم  تمیقاب  رتعیرـس و  ار  الاب  تیفیک  اب  ربتعم و 

یتروشم تاداهنشیپ  تارظن و  زا  يریگ  هرهب  اب  دننک  یم  شالت  اهنآ  درادن . دوجو  اهنآ  يارب  یـصخشم  ياهلح  هار  ادتبا  زا  هک  دنوش  یم 
هار ریاس  هب  تبـسن  هک  دوش  یم  باختنا  یلح  هار  تیاهنرداما  دـننک  ادـیپ  تالکـشم  هب  تبـسن  يرت  قیمع  رتشیب و  تخانـش  ناشناراکمه 
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توافتم ناب -  تکرش  اهتکرش -  لیبق  نیا  نایرتشم  تالکـشم  هک  ییاجنآ  زا  نیاربانب ،  تسا .  رت " هفرـص  هب  نورقم   " رت يداصتقا  اهلح ،
هخرچ . دننک یم  هبلاطم  ناشتامدخ  يازا  رد  ار  ییالاباتبـسن  ياه  همحزلا  قح  اهنآ  هک  تسادیپ  دنتـسه ، توافتم  خنـس  کی  زا  مادکره  و 
شناد کی  رد  ینامز  دنتـسه  ددـجم " هدافتـسا   " يداصتقا لدـم  هب  یکتم  هدرک و  يوریپ  يراذـگدک  يژتارتسا  زا  هک  ییاهتکرـش  دوس :

هب زاـین  هکنآ  نودـب  نییاـپ و  اتبـسن  هنیزه  اـب  فـلتخم  ياـهنامز  رد  ار  شناد  نآ  ناوـت  یمدنـشاب  نئمطم  هک  دـننک  یم  يراذـگ  هیاـمرس 
هاگیاپ رد  شناد "   " هکنآ لیلد  هب  يراذـگدک  يژتارتسا  رد  ور  نیا  زا  داد . رارق  ددـجم  هدافتـسادروم  دـشاب ، هتـشاد  یـساسا  تاحالـصا 
ثعاب دوخ  هک  دننک  ادیپ  یـسرتسد  هدش  هریخذ  تاعالطا  هب  نامزمه  روط  هب  دنناوت  یم  يرتشیب  دارفا  دوش  یم  هریخذ  شناد  یکینورتکلا 

يرتشیب ياه  هژورپ  هک  دـهد  یم  ناکما  قوف  ياهتکرـش  هب  رما  نیا  ددرگ . یم  یطابترا  ياه  هنیزه  شهاک  نامز و  راک ، رد  ییوج  هفرص 
 ، هدش هریخذ  شناد  زا  هدافتسا  شیازفا  لیلد  هب  سایقم "  هب  تبسن  ییوج  هفرص   " لصا هب  هجوتاب  قیرط و  نیا  زا  هدیدرگ و  راد  هدهع  ار 

يراذگدک يژتارتسا  زا  يریگ  هرهباب  تسناوت  گنایدـنا  تسنرا  يا  هرواشم  تکرـش  لاثم ،  ناونع  هب  دـنهد . شیازفا  ار  دوخ  يروآدوس 
 ، يراذگدک يژتارتسا  فالخرب  . دـهد شیازفا  لاس 1997  رد  رالد  دراـیلی  7/2 مهب لاس 1995  رد  رالد  دراـیلیم  کـی  زا  ار  دوخ  دـمآرد 
اه هیصوت  هنیمز ،  نیا  رد  لاعف  يا  هرواشم  ياهتکرش  تسا .  صصختم "  دارفا   " يداصتقا لدم  قطنم  رب  یکتم  يزاس  یـصخش  يژتارتسا 

رب و نامز  شناد ،  زا  عون  نیا  لدابت  دـنیارف  تسا .  ینغ  ناهنپ "  شناد   " تهجزا هک  دـنراد  یم  هضرع  ناش  ناـیرتشم  هب  ییاـهراکهار  و 
هتخاس دمآراک  تروص  هب  هک  يا  هنوگ  هب  درک  دنم  هدعاق  حیحـص  روط  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  دوش و  یم  ماجنا  يدنک  هب  هدوب ،  زاس  هنیزه 

ياهمیت ياضعا  دادعت  رگید ، ترابع  هب  تسا .  نییاپ  اتبـسن  اهتکرـش  نیا  رد  ءاکرـش  هب  نارواشم  تبـسن  ، الوا هک  تسانعم  نادب  نیا  دوش .
، ایناث تسا .  رتمک  دننک  یم  يوریپ  يراذگدک  يژتارتسازا  هک  ییاهتکرش  رد  اهمیت  ياضعا  دادعت  تبـسن  هب  اهتکرـش  نیا  رد  يا  هرواشم 

یم ماجنا  هرهچ  هب  هرهچ  تاطابترا  قیرط  زا  دارفا  شاداپ  تاعالطا و  رد  ندش  میهـس  دنیارف  يزاس  یـصخش  يژتارتسا  رد  هک  ییاجنآ  زا 
صخـش ره  اریز ، تفرگ .  تمدـخ  هب  هاتوک  یناـمز  هرود  کـی  يارب  ار  رواـشم  يداـیز  دادـعت  ناوتب  هک  تسا  لکـشم  نیارباـنب ،  دریگ .

يژتارتـسا  " هنیمز رد  هک  يا  هرواـشم  ياهتکرـش  لـیلد ،  ود  نیا  هب  دراد . " 6" درف ابدرف  شزومآ  یـصاخ  نازیم  هب  زاین  مادختـسالادیدج 
هئارا " 7 " یشرافس تروص  هب  هک  یتامدخ  هئارا  زا  تسیاب  یم  عیرـس  دشر  هب  یبایتسد  روظنم  هب  هک  دنا  هتفایرد  دننک  یم  تمدخ  هئارا  "

اب هسیاقم  رد  دـنهد  یم  هئارا  ناش  نایرتشم  هب  یـشرافس  تامدـخ  هک  يا  هرواشم  ياهتکرـش  نیا ،  دوجو  اـب  . دـنرادرب تسد  دـندرگ ، یم 
هب دننک . یم  تخادرپ  ناش  يا  هرواشم  ياهمیت  ياضعا  هب  يرتالاب  همحزلا  قح  دنهد ، یم  هئارا  يا  هدشدرادناتسا  تامدخ  هک  ییاهتکرش 

2000 زا شیبطسوتم  روط  هب  يزنیکم  تکرـش  رد  رواشم  کی  يارب  " DAILY FEES" هنازور همحزلا  قح  لاس 1997 رد  لاـثم ،  ناونع 
 : نانکراک تیریدم  . درک یم  زواجت  رالد  زا 600  تردنب  نوسردنآ  تکرش  نارواشم  همحزلا  قح  نامز  نیمه  رد  هک  یلاحرد  دوب ، رالد 

يا هنوگ  هب  اهنآ  هب  هکنیا  ای  هدروآرد و  مادختسا  هب  ار  یتوافتمدارفا  اهتکرـش  هورگ  ود  نیا  ارچ  هک  درادن  دوجو  یبجعت  هنوگ  چیه  ياج 
عطقم نالیـصحتلا  غراـف  گـنیتلوسناک  نوسردـنآ  گنایدـنا و  تسنرا  نوچ  ییاهتکرـش  دوـش . یم  هداد  شاداـپ  اـی  شزوـمآ و  تواـفتم 

یحارط قیرط  زا  دوخ  يا  هفرح  ینف و  یـشزومآزکارم  رد  هتفرگ و  تمدـخ  هب  ار  ربـتعم  ياههاگـشناد  سناـسیل  ریزو  سناـسیل  یلیـصحت 
". روآون  " ات دنشاب  هدننکارجا "   " رتشیب هک  دنراد  زاین  يدارفا  هب  اهتکرش  لیبق  نیا  عقاورد ،  . دنهد یم  شزومآ  ار  اهنآ  طبترم  ياهویرانس 

هرواشم هورگ  يزنیکم و  نوچ  ییاهتکرـش   ، سکعرب درادن . ییاج  ددجم  هدافتـسا  يژتارتسا  رد  تسا  هدشن  عادـبا  زونه  هک  یـشناد  ، اریز
یمرد مادختـسا  هب  ار  دنتـسه  رادروـخرب  زین  يروآوـن  تیقـالخ و  هوـق  زا  هک   MBA یلاع جرادـم  ياراد  نالیـصحتلا  غراف  نوتـسوب  يا 

هب لیامت  نینچمه  اهتکرـش  نیا  دـننک . هدافتـسا  تالکـشم  لـح  يارب  ناـش  هقـالخ  هوق  لـیلحتو و  هیزجت  ياـهتراهم  زا  دـنناوتبات  دـنروآ 
روظنم هب  دـننک . شناد  لدابت  رگیدـکی  اب  درف " اـب  درف   " شورزا يریگ  هرهب  اـب  دـمآراک  روط  هب  دـنناوت  یم  هک  دـنراد  يدارفا  مادختـسا 
دشرا نارواشمو  ءاکرش  روظنم ، نیا  هب  دنروآ . یم  لمع  هب  يدایز  رایـسب  هجوت  اهتکرـش  نیا  زایندرومدارفا ، مادختـسا  زا  نانیمطا  لوصح 

یلکروط هب  دننک . یم  هبحاصم  يو  اب  زایندروم  ياهتراهم  نازیم  شجنس  روظنم  هب  درف  مادختسا  زا  لبق  تعاس  ات 8  دودح 6  اهتکرش  نیا 
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يوس زا  . دریگ یم  ماجنا  دـننک  یم  لمع  داتـسا "  " ناونع هب  هک  هبرجتاب  نارواـشم  رظنریز  اهتکرـش  نیا  رد  يزومآراـک  شخب  نیرتمهم  ، 
رد دنتسه . یتوافتم  " INCENTIVE SYSTEMS " شاداپ ياه  متسیس  مزلتـسم  شناد  تیریدم  يژتارتسا  ود  نیا  زا  کیره  رگید ،

يوررب دنراد  نهذ  رد  هک  ار  هچنآ  هکنیا  هب  دنک  قیوشت  ار  دارفا  هک  دنراد  ییاه  متـسیس  یحارط  هب  زاین  ناریدـم  يراذـگدک ،  يژتارتسا 
ار لحارم  نیا  دنناوتب  هک  یناسک  عبطلاب ،  دننک . هریخذ  دنتسم  تروص  هب  شناد  یکینورتکلا  هظفاح  رد  ار  نآ  سپـس  هدرک و  هدایپ  ذغاک 

یکی ناونع  هب  یتاعالطا  هاگیاپ  رد  دارفا  شقن  تیفیک  حطـس و  تقیقحرد ،  دـننک . یم  تفاـیرد  شاداـپ  دـنراذگ  رـس  تشپ  تیقفوم  اـب 
رد گنایدـنا  تسنرا  تکرـش  هجوتدروم  ياهرایعم  زا  یکی  قوف  رایعم  لاثم ،  ناونع  هب  تسا .  هجوتدروم  درکلمع  یبایزرا  ياـهرایعمزا 
يا هنوگ  هب  دننک  یم  يوریپ  يزاس  یصخش  يژتارتسا  زا  هک  ییاهتکرش  رد  قیوشت  ياهمتـسیس  اهکرحم و  تسا .  دارفا  درکلمع  یبایزرا 

هب دـننک . شناد  لدابت  ناـشناراکمهاب  میقتـسم  روط  هب  دـنا  هدوب  رداـق  هک  دریگ  یم  قلعت  يدارفا  هب  شاداـپ  اهتکرـش  نیا  رد   . تسا رگید 
ناشناراکمه هب  میقتـسم  روط  هب  اهنآ  هک  ییاهکمک  لیبق  زا  یتوافتم  ياهرایعم  هیاپرب  دارفا  هنالاس  درکلمع  ناب  تکرـش  رد  لاثم ،  ناونع 

دوخ هب  ار  هنالاس  شاداپ  مراـهچ  کـی  رگیدـکی  اـب  دارفا  يدرف  ياـهوگتفگ  تیفیک  تکرـش ،  نیا  رد  دوش . یم  هدیجنـس  ، دـنا هداد  هئارا 
دننک یم  هدافتـسا  دـمآراک  روط  هب  شناد  زا  هک  ییاهتکرـش  "DON"T STRDDLR " دـیوشن یگناگود  راچد  . دـهد یم  صاصتخا 

. دـننک یم  هدافتـسا  یلـصا  يژتارتسا  زا  ینابیتشپ  تهجرد  رگید  يژتارتسا  زا  هداد و  رارق  هدافتـسادروم  هدـمع  روط  هب  ار  يژتارتسا  کـی 
یلـصا و 20 يژتارتسا  قیرط  زا  شناد  لدابت  دصرد  هک 80 تروـص  نیا  هب  تسا ،  تروص 20-80  هب  میهـست  نیا  هک  تسا  نآ  رب  روصت 

کـسیر دـنبای  تسد  يرترب  هب  يژتارتسا  ود  ره  هنیمز  رد  ات  دنـشالت  رد  هک  یناریدـم  دریگ . یم  تروص  مود  يژتارتسا  قیرط  زا  دـصرد 
اب دـننک  یم  هدافتـسا  يژتارتـسا  عوـن  کـی  زا  اـهنت  هک  ییاهتکرـش  رگید ، يوـسزا  دـنهد . یم  شیازفا  دوـخ  يارب  ار  ود  ره  رد  تـسکش 

لقتنم ار  ناهنپ "  شناد   " دنناوت یمن  دننک  یم  هیکت  يراذگدک  يژتارتسا  هباهنت  هک  ییاهتکرـش  دنوش . یم  هجاوم  يا  هدیدع  تالکـشم 
اهنآ تسا و  درف  ابدرف  تاطابترا  مزلتـسم  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  اهلح  هار  هب  یبایتسد  يارب  هک  یقطنم  ای  شناد و  ياـنغ  مهف  اریز ، دـننک .
ندش یکتم  زا  ار  مهم  هبرجت  کی  هک  تسا  ییاهتکرـش  هلمجزا  ناب  تکرـش   ، لاثم ناونع  هب  درک . لقتنم  تادنتـسم  قیرطزا  ناوت  یمن  ار 
ذغاک کی  تکرـش  ناریدم  ، دندرگ لوادـتم  یکینورتکلا  دنتـسم  ياه  متـسیس  هکنآ  زا  لبق  لاـس 1980  رد  تسا .  هتخومآ  تادنتـسم  هب 

اهلیلحتو هیزجت  تاداهنـشیپ ،  طبترم ، ياهباتک  لماش  هک  دندوب  هدرک  یحارط  شناد  هریخذ  یتاعالطا  هاگیاپ  ناونع  هب  ار  گرزب  دیالـسا 
یلبق براجت  زا  هدافتسا  تهج  نارواشم  هب  کمک  يا  یتاعالطا  هاگیاپ  نینچ  یحارط  زا  فده  دوب . فلتخم  عیانـص  نوماریپ  تاعالطا  و 

عقاو رمثرمثم  یلیخ  تسناوتن  متـسیس  نیا  دش . مالعا  دوب ، هداد  ماجناار  راک  نآ  هک  یمیت  اب  میقتـسم  طابترا  يرارقرب  هب  زاین  هکنآ  نودـب 
هنوگ چیه  هکنآ  نودبداد  یم  هئارا  ار  کیک  کی  زا  يریوصت  زکرم  دوب  هتشاد  ناونع  تکرـش  نارواشمزا  یکی  هک  هنوگنامه  اریز ، دوش 

ناوتزا دنوش  یم  یکتم  يزاس  یصخش  يژتارتسا  هب  اهنت  اهتکرش  هک  یماگنه  رگید ، يوس  زا  . دشاب هتـشاد  نآ  تخپ  روتـسد  هب  يا  هراشا 
يژتارتـسا ياـهیرترب  زا  هک  ددـجم  هدافتـسازا  یـشان  يداـصتقا  ياـهیئوج  هفرـص  لـیلد  هب  هفرـص  هب  نورقم  تامدـخ  هئارا  هنیمز  رد  دوخ 

لیلد هب  هک  دـنوش  روصت  نیا  راـچد  تسا  نکمم  ناـمزاس  دارفا  هک  تسا  لـیلد  نادـب  نیا  دـنهاک . یم  دوـش ، یم  بوـسحم  يراذـگدک 
 ، هتـشاد دوـجو  شناد  یکینورتـکلا  هاـگیاپ  رد  يرتـهب  یلیخ  ياـهلح  هار  هـک  یناـمز  یتـح  تالکـشم  يارب  دـیدج  ياـهلح  هار  یحارط 

ياه هنیزه  نآ  صیاقن  عفر  هدوب و  از  هنیزه  رایـسب  يرورـضریغ  ياهیروآون  لیبق  نیا  هک  تسا  یلاـحرد  نیا  دـنا  هدـش  عقاو  قیوشتدروم 
تاقالم تاسلج  اهترفاسم و  مزلتسم  هرهچ  هب  هرهچ  تاطابترا  قیرط  زا  دارفا  نیب  ام  شناد  لدابت  رگید ، يوس  زا  دبلط . یمار  يدایز  رایسب 
تیقفوم هب  يژتارتسا  ود  ره  هنیمز  رد  ات  دـننک  یم  شالت  هک  ییاهتکرـش  . دـنک یم  بلط  ار  یتفگنه  ياـه  هنیزه  دوخ  هک  تسا  يددـعتم 

ثعاب ناگدننکارجا  ناروآونزا و  یبیکرت  نینچ  نتشاد  دنزاس . یم  هجاوم  نامزاس  دارفا  زا  یـسناجتمان  بیکرت  اب  ار  ناشدوخدندرگ  لیان 
ینعی "  CSC INDEX " سکدنیا یـس  سا  یـس  تکرـش  دوکر  دشدهاوخ . نامزاس  تکالف  تیاهنرد  اهنآ و  نیب  رد  كاکطـصا  زورب 

یم تالکـشم  نیا  دـح  هچات  هک  داد  ناشن  درک -  عادـبا  لاس 1990  لیاوا  رد  ار  ددـجم  یـسدنهم  موهفم  هک  يا  هرواشم  تکرـش  نامه 
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رد ار  دوخ  يراذگ  هیامرس  هک  درک  بیغرت  ار  نآ  دروآ  تسد  هب  ددجم  یسدنهم  اب  تکرش  هک  ییاهتیقفوم  يراب ،  دنـشاب . يدج  دنناوت 
 ، هورگ نیلوا  : دـنریگ تمدـخ  هب  ار  دارفا  زا  هورگ  ود  اـت  دـندرک  یم  شـالت  اـهنآ  روظنم ، نیا  هب  دـهد . شیازفا  یمومع  تیریدـم  هزوـح 

یناگرزاب سرادم  نالیصحتلا  غراف  هورگ ،  نیمود  دنتشاد و  تیلاعف  يژتارتسا  هنیمز  رد  هک  دندوب  يا  هرواشم  ياهتکرـش  دشرا  نارواشم 
هب دنم  هقالع  هک  دندوب  يا  هبرجتاب  دارفا  هورگ ،  کی  دش : یتیعمج  بیکرت  ود  ياراد  تکرش  نیا  هجیتنرد  . دندوب  MBA كردم ياراد 

دندوب يرت  هبرجت  مک  دارفا  رگید ، هورگ  دندوب . رادروخرب  يرتالاب  ییارجا  ياهتراهم  زا  هدوب و  " IT " یتاعالطا يژولونکت  ياه  متسیس 
هبددـجم یـسدنهم  هک  درک  زورب  ینامز  لکـشم  دـندوب . رادروخرب  يرتیوق  یکاردا  ياـهتراهم  زاو  هدوب  يژتارتسا "   " هب دـنم  هقـالع  هک 

یم ساسحا  دـندوب  ددـجم  یـسدنهم  عوضوم  هب  دـنم  هقالع  هک  هبرجتاب  دارفا  دـش . حرطم  اـهنامزاس  يارب  يداـصتقا  يـالاک  کـی  ناونع 
يرتـشیب ددــجم  هدافتــسا  تیلباـق  زا  هـک  دــننک  داـجیا  ار  یــشناد  هدرک و  درادناتــساار  زاـیندروم  ياهــشور  تسیاــب  یم  هـک  دــندرک 

يور رب  هک  دندوب  دنم  هقالعدنداد  یم  ناشن  دوخ  زا  ددجم  یـسدنهم  عوضوم  هب  يرتمک  لیامت  هک  رتناوج  دارفا  سکعرب ،  . دـنرادروخرب
نیا هجیتن  دنتخادنا . یم  راک  زا  ار  اهنآ  دندش و  یم  اهتکرـش  يژتارتسا  حیحـص  يارجا  زا  عنام  هک  دنزادرپب  هعلاطم  هب  یتالکـشم  عناوم و 

زا هک  يرازاب  رد  دنک . يربارب  گنایدنا  تسنرا  نوسردنآ و  گنیتلوسناک  نوچ  ییابقر  اب  دناوتن  سکدـنیا  تکرـش  هک  دـش  نآ  ضراعت 
رالد نویلیم  هب 150   1994 لاس رد  رالد  نویلیم  زا 200  سکدنیا  تکرـش  هنالاس  دمآرد  تشاد ،  دشر  دصرد  هنالاس 20  ات 1996   1994

یم ناریدم  . دنک تیاده  ار  نآ  شناد  تیریدـم  يژتارتسا  تسیاب  یم  تکرـش  یتباقر  يژتارتساحیحـص  يژتارتسا  باختنا   . تفای شهاک 
راظتنا تکرش  زا  ار  یتمیق  هچ  نایرتشم  دننک ؟ یم  دیرخاهنآ  زا  ابقر  ياج  هب  نایرتشم  ارچ  هک  دننک  هبـساحم  هکنیا  هب  دنـشاب  رداق  تسیاب 
دـشاب هتـشادن  ار  اهلاوس  نیا  هب  یخـساپ  یتکرـش  رگا  دهد ؟ هئارا  نایرتشم  هب  دناوت  یم  ار  یتمیق  هچ  تکرـش  رد  دوجوم  شناد  و  دنراد ؟

تکرـش یتباقر  يژتارتسا  هکنآ  ضرفاب   . تشاددـهاوخن یحیحـص  باختنا  داـیز  لاـمتحا  هب  اریز  دـنزب  يژتارتسا  باـختنا  هب  تسد  دـیابن 
هچرگا دـننک . باـختنا  ار  دوخ  شناد  تیریدـم  یلـصا  يژتارتـسا  تسناوت  دـنهاوخ  ناریدـمریز  لاوس  هس  نتفرگرظنرد  اـب  تسا  حـضاو 

يژتارتـسا یتباـقر و  يژتارتـسا  نیب  دـنناوتباهنآ  هک  تسا  نآ  ناریدـم  يارب  مهم  هتکن  اـما  دنـشاب  راکـشآ  تسا  نـکمم  اـهباوج  نومـضم 
یشرافس تالوصحم  ای  دیهد  یم  هئارا  ار  هدشدرادناتسا ،  تالوصحم  امش  ایآ  . دننک رارقرب  ینشور  حضاو و  طابترا  دوخ  شناد  تیریدم 

رد يدایز  نادنچ  تارییغت  هک  دنـشورف  یمار  یتالوصحم  دـننک  یم  تیعبت  درادناتـسا  تالوصحم  دـیلوت  يژتارتسا  زا  هک  ییاهتکرـش  ؟ ار
يدودـحات هک  لد  تکرـش  یتـح  دنتـسه . مه  هب  هیبـش  يداـیز  دودـحات  تـالوصحم  ، رگید تراـبع  هب  دوـش . یمن  داـجیا  لوـصحم  لـک 

داد یم  ماجنا  دـیلوت  طوطخ  رد  ار  يرتشیب  تارییغت  هوبنا  دـیلوت  هب  تبـسن  درک و  یم  ژاتنوم  نایرتشم  شرافـس  ياـنبمرب  ار  شتـالوصحم 
ییاهتکرش بسانم  يراذگدک "   " ددجم هدافتسا  رب  ینتبم  شناد  تیریدم  يژتارتسا  کی  تخورف .  یم  ار  يا  هدشدرادناتسا  تالوصحم 

یم هئارا  اهنآ  هب  يرتشم  شرافس  يانبمرب  ار  تامدخ  تالوصحم و  هک  یتکرش  . دنهد یم  هئارا  ار  يا  هدشدرادناتسا  تالوصحم  هک  تسا 
هکنآ لیلد  هب  دنک . یم  تکرح  صاخ  نایرتشم  زا  هدـع  کی  درف  هبرـصحنم  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  نتخاس  هدروآرب  تهجرد  رتشیبدـهد 

 . تسین رادروـخرب  ینادـنچ  تیمها  زا  هدـش  يراذـگدک  شناد  نیارباـنب  دـنک  یمادـیپ  رییغت  تعرـس  هب  ناـیرتشم  زا  هدـع  نـیا  ياـهزاین 
نانکراکایآ . دـننک يوریپ  يزاس  یـصخش  لدـم  زا  تسیاب  یم  دـننک  یم  تیعبت  يرتشم  شرافـس  يانبمرب  دـیلوت  شورزا  هک  ییاـهتکرش 

EXPLICIT " ؟ راکــشآ شناد  هباــی  دنتـــسه  یکتم  "TACIT KNOWLEDGE" ناـهنپ شناد  هـب  تالکــشم  لــح  يارباــمش 
یتقو رازاب . ياه  هدادو  يرازفا  مرن  ياهدک  دننام  درک  يراذگدک  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  یشناد  راکـشآ  شناد  "KNOWLEDGE

دناوت یم  يراذـگدک "  يژتارتـسا   " تادنتـسم هب  دارفا  زا  شناد  لاـقتنا  شور  دنتـسه  راکـشآ  شناد  هب  یکتم  تکرـش  کـی  ناـنکراک 
یصخش براجت  مزلتسم  رتشیب  درک و  هدایپ  ذغاک  يور  رب  ناوت  یم  یتخس  هب  ار  ناهنپ  شناد  سکعرب ،  . دشاب هتشاد  ار  ییآراک  نیرتشیب 

رد صیخـشت  هوق  تعنـص ،  کی  درومرد  درف  صاـخ  شنیب  راـک ، نفو  توف  یملع ،  ياهـصصخت  لـماش  اتدـمع  شناد  نیا  تسا .  دارفا 
درف هـبدرف  شور  دریگ  یم  راـک  هـب  تالکـشم  لـح  يارب  ار  ناـهنپ  شناد  یـصخش  یتـقو   . تـسا ینف  صــصخت  راـکو و  بـسک  هـنیمز 
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راکـشآ شناد  هب  لیدبت  ار  ناهنپ  شناد  ات  دـنا  شالترد  اتاذ  ناریدـم   . تسا رادروخرب  يرتشیب  ییآراک  زا  يزاس "  یـصخش  يژتارتسا  "

زا اهنت  نآ  لاقتنا  ناکما  هک  تسا  هتفهن  ییاهزیچ  ناهنپ  شناد  رد  اریز  دنـشاب . هتـشاد  هارمه  هب  يدج  تالکـشمدناوت  یم  دوخ  هک  دننک 
عیدب لوصحم  کی  ای  دینک  یم  دیلوت  ار  تباث  موسرم و  لوصحم  کی  امـش  ایآ   . تسا ریذـپ  ناکما  دارفا  هرهچ  هب  هرهچ  تاطابترا  قیرط 
يارب هک  يدنیارف  درکدهاوخ . هدافتـسا  ددجم  هدافتـسا  لدـم  کی  زا  رتشیب  تباث  موسرم و  تالوصحم  دـیلوت  رب  ینتبم  يژتارتسا  کی  ؟ ار

تیلباـق زا  هک  تسا  یـشناد  هدـش و  كرد  یبوـخ  هب  هک  تسا  یفیاـظو  لـماش  دور  یمراـک  هـب  تـالوصحم  لـیبق  نـیا  شورف  یحارط و 
یم رتهب  يزاس  یصخش  يژتارتسا  قیرطزا  دیدج  تالوصحم  عادبا  رب  ینتبم  يژتارتسا  کی  رگید ، يوس  زا  تسا .  رادروخرب  يراذگدک 
دننک هلدابم  رگیدکی  اب  ار  یتاعالطا  نانکراک  تسا  مزال  دنتسه  يروآون  يوجتسجرد  هک  ییاهتکرـش  رد  دوش . عقاو  تیامحدروم  دناوت 
عوـن بلغا  هک  هتفگ  شیپ  لاوـس  هس  هب  خـساپ   . تفردـنهاوخ تسد  زا  تاـعالطا  نآ  يراذـگدک  يژتارتـسا  زا  هدافتـسا  تروـصرد  هـک 

فلتخم يراجت  ياهدحاو  تکرـش  رد  هک  دوش  یم  رت  هدـیچیپ  ینامز  لکـشم  اما  دـنک . یم  صخـشم  ار  امـش  شناد  تیریدـم  يژتارتسا 
يژتارتسا ود  تسا  یهیدب   . مینک هدافتسا   ، يداصتقا يالاک  کی  ناونع  هب  شناد  زا  هک  میـشاب  هتـشاد  نآ  دصق  ام  ای  دشاب و  هتـشاد  دوجو 

مه زا  لقتـسم  اهدـحاو  نیا  هکنآ  رگم  تفرگراک  هب  تکرـش  کی  فلتخم  ياهدـحاو  رد  نامزمه  روط  هب  ناوت  یمن  ار  شناد  تیریدـم 
ود زا  هدافتـسا  ناکما  تسا  تارابتعا  یلام و  شخب  اب  مک  رایـسب  طابترا  رد  دیلوت  شخب  هک  زروتوم  لارنج  دننام  ییاهتکرـش  رد  دنـشاب .
رب تسیاب  یم  طقف  ای  دنا  هدش  لیکـشت  طبترم  مه  هب  تدش  هب  ياهدحاو  زا  هک  ییاهتکرـش  رد  اما ، تسا .  ریذپ  ناکما  فلتخم  يژتارتسا 
زا  . تفرگرظنرد ازجم  تروص  هب  ار  دـندرگ  گنهامه  هعومجم  لک  اب  دـنناوت  یمن  هک  ییاهدـحاو  هکنیااـی  درک و  هیکت  يژتارتسا  کـی 
زا تیامح  تهجرد  يزاس  یـصخش  يژتارتسا  زا  تسا  رتهب  هدـماینرد  يداصتقا  يالاک  کی  تروص  هب  شناد  هک  ینامز  اـت  رگید ، يوس 
اب دراد  دصق  شناد  هدننک  عادبا  تکرش  ینعی  دمآرد -  يداصتقا  يالاک  کی  تروص  هب  شناد  هک  ینامز  یلو  درک . هدافتـسا  شناد  نآ 
Title: دیوشن ... ادج  شناد  تیریدم  زا  . درک هدافتـسا  ددـجم  هدافتـسا  يژتارتسا  زا  تسا  رتهب  دـنک -  دـمآرد  بسک  دوخ  شناد  شورف 
What"s Your Strategy for Managing KnowledgeAuthors: Hansen, Morten T., Nohria, Nitin,

 Tierney, Thomas

Subject: Knowledge management Publish: 1999Status: full textSource: Harvard Business

Review, 00178012, Mar/Apr99, Vol. 77, Issue 2Preparation: Scientific Database Management

Journal Articles www.SYSTEM.parsiblog.com Abstract: The rise of the computer and the

increasing importance of intellectual assets have compelled executives to examine the

knowledge underlying their businesses and how it is used. Because knowledge

management as a conscious practice is so young, however, executives have lacked

models to use as guides. To help fill that gap, the authors recently studied knowledge

management practices at management consulting firms, health care providers, and

computer manufacturers. They found two very different knowledge management

strategies in place. In companies that sell relatively standardized products that fill

common needs, knowledge is carefully codified and stored in databases, where it can be

accessed and used - over and over again - by anyone in this organization. The authors

call this the codification strategy. In companies that provide highly customized solutions

to unique problems, knowledge is shared mainly through person-to-person contacts the
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chief purpose of computers is to help people communicate. They call this the

personalization strategy. A company"s choice of knowledge management strategy is not

arbitrary - it must be driven by the company"s competitive strategy. Emphasizing the

wrong approach or trying to pursue both can quickly undermine a business. The authors

warn that knowledge management should not be isolated in a functional department like

HR or IT. They emphasize that the benefits are greatest - to both the company and its
customers - when a CEO and other general managers actively choose one of the

approaches as a primary strategy.IntroductionSome companies automate knowledge

management others rely on their people to share knowledge through more traditional

means. Emphasizing the wrong approach-or trying to pursue both at the same time-can

quickly undermine your business.Knowledge management is nothing new. For hundreds

of years, owners of family businesses have passed their commercial wisdom on to their

children, master craftsmen have painstakingly taught their trades to apprentices, and

workers have exchanged ideas and know-how on the job. But it wasn"t until the 1990s

that chief executives started talking about knowledge management. As the foundation of

industrialized economies has shifted from natural resources to intellectual assets,
executives have been compelled to examine the knowledge underlying their businesses

and how that knowledge is used. At the same time, the rise of networked computers has

made it possible to codify, store, and share certain kinds of knowledge more easily and

cheaply than ever before.Since knowledge management as a conscious practice is so

young, executives have lacked successful models that they could use as guides. To help

fill that gap, we have recently studied the knowledge management practices of

companies in several industries. We started by looking at management consulting firms.
Because knowledge is the core asset of consultancies, they were among the first

businesses to pay attention to-and make heavy investments in-the management of

knowledge. They were also among the first to aggressively explore the use of information

technology to capture and disseminate knowledge. Their experience, which is relevant to
any company that depends on smart people and the flow of ideas, provides a window

onto what works and what doesn"t.Consultants, we found, do not take a uniform

approach to managing knowledge. The consulting business employs two very different

knowledge management strategies. In some companies, the strategy centers on the

computer. Knowledge is carefully codified and stored in databases, where it can be

accessed and used easily by anyone in the company. We call this the codification strategy.
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In other companies, knowledge is closely tied to the person who developed it and is

shared mainly through direct person-to-person contacts. The chief purpose of computers

at such companies is to help people communicate knowledge, not to store it. We call this

the personalization strategy. A company"s choice of strategy is far from arbitrary-it

depends on the way the company serves its clients, the economics of its business, and

the people it hires. Emphasizing the wrong strategy or trying to pursue both at the same

time can, as some consulting firms have found, quickly undermine a business.The two

strategies are not unique .to consulting. When we looked beyond that business and

analyzed computer companies and health care providers, we found the same two

strategies at work. In fact, we believe that the choice between codification and

personalization is the central one facing virtually all companies in the area of knowledge

management. By better understanding the two strategies and their strengths and

weaknesses, chief executives will be able to make more surefooted decisions about

knowledge management and their investments in it.Codification or Personalization?Some

large consulting companies, such as Andersen Consulting and Ernst & Young, have

pursued a codification strategy. Over the last five years, they have developed elaborate

ways to codify, store, and reuse knowledge. Knowledge is codified using a "people-to-
documents" approach: it is extracted from the person who developed it, made

independent of that person, and reused for various purposes. Ralph Poole, director of

Ernst & Young"s Center for Business Knowledge, describes it like this: "After removing

client-sensitive information, we develop "knowledge s" by pulling key pieces of

knowledge such as interview guides, work schedules, benchmark data, and market

segmentation analyses out of documents and storing them in the electronic repository for

people to use. This approach allows many people to search for and retrieve codified

knowledge without having to contact the person who originally developed it. That opens

up the possibility of achieving scale in knowledge reuse and thus of growing the business.
Take the example of Randall Love, a partner in the Los Angeles office of Ernst & Young.
Love was preparing an important bid for a large industrial manufacturer that needed help

installing an enterprise resource planning system. He had already directed projects for

implementing information systems for several manufacturers in other industries, but he

hadn"t yet worked on a manufacturing project in this one. He knew other Ernst & Young

teams had, however, so he searched the electronic knowledge management repository

for relevant knowledge. For help with the sales process, he found and used several
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presentations on the industry-documents containing previously developed solutions-as

well as value propositions that helped him estimate how much money the client would

save by implementing the system.Because Love reused this material, Ernst & Young won

the project and closed the sale in two months instead of the typical four to six. In addition,
his team found programming documents, technical specifications, training materials, and

change management documentation in the repository. Because these documents were

available, Love and his team did not have to spend any time tracking down and talking

with the people who had first developed them. The codification of such knowledge saved

the team and the client one full year of work.Ernst & Young executives have invested a lot

to make sure that the codification process works efficiently. The 250 people at the Center

for Business Knowledge manage the electronic repository and help consultants find and

use information. Specialists write reports and analyses that many teams can use. And

each of Ernst & Young"s more than 40 practice areas has a staff member who helps

codify and store documents. The resulting area databases are linked through a

network.Naturally, people-to-documents is not the only way consultants in firms like

Ernst & Young and Andersen Consulting share knowledge-they talk with one another, of

course. What is striking, however, is the degree of emphasis they place on the

codification strategy.By contrast, strategy consulting firms such as Bain, Boston

Consulting Group, and McKinsey emphasize a personalization strategy. They focus on

dialogue between individuals, not knowledge s in a database. Knowledge that has not

been codified and probably couldn"t be-is transferred in brainstorming sessions and one-
on-one conversations. Consultants collectively arrive at deeper insights by going back

and forth on problems they need to solve.Marcia Blenko, for example, a partner in Bain"s

London office, had to consider a difficult strategy problem for a large British financial

institution. The client wanted Bain to help it expand by offering new products and

services. The assignment required geographic and product-line expertise, a broad

understanding of the industry, and a large dose of creative thinking. Blenko, who had

been with Bain for x2 years, knew several partners with expertise relevant to this

particular problem. She left voice mail messages with them and checked Bain"s "people

finder" database for more contacts. Eventually she connected with nine partners and

several managers who had developed growth strategies for financial services

institutions. She met with a group of them in Europe, had videoconferences with others

from Singapore and Sydney, and made a quick trip to Boston to attend a meeting of the
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financial services practice. A few of these colleagues became ongoing advisers to the

project, and one of the Asian managers was assigned full time to the case team. During

the next four months, Blenko and her team consulted with expert partners regularly in
meetings and through phone calls and e-mail. In the process of developing a unique

growth strategy, the team tapped into a worldwide network of colleagues" experience.To

make their personalization strategies work, firms like Bain invest heavily in building

networks of people. Knowledge is shared not only face-to-face but also over the

telephone, by e-mail, and via videoconferences. McKinsey fosters networks in many

ways: by transferring people between offices by supporting a culture in which consultants

are expected to return phone calls from colleagues promptly by creating directories of

experts, and by using "consulting directors" within the firm to assist project teams.These

firms have also developed electronic document systems, but the purpose of the systems

is not to provide knowledge s. Instead, consultants scan documents to get up to speed in
a particular area and to find out who has done work on a topic. They then approach those

people directly.When we initially looked at how consulting companies manage

knowledge, we found that they all used both the codification and the personalization

approaches. When we dug deeper, however, we found that effective firms excelled by

focusing on one of the strategies and using the other in a supporting role. They did not try
to use both approaches to an equal degree.Different Strategies, Different DriversA

company"s knowledge management strategy should reflect its competitive strategy: how

it creates value for customers, how that value supports an economic model, and how the

company"s people deliver on the value and the economics.Creating Value for Customers.
Randall Love"s approach to implementing the information system is typical of consulting

companies where the efficient reuse of codified knowledge is essential because they are

dealing with similar problems over and over. In such firms, the service offering is very

clear: the customer benefits because the consultants can build a reliable, high-quality

information system faster and at a better price than others by using work plans, software

code, and solutions that have been fine-tuned and proven successful. That"s not to say

that the process operates on automatic pilot. It"s like building with Lego blocks:
consultants reuse existing bricks while applying their skills to construct something

new.Strategy consulting firms offer customers a very different kind of value. Consultants

like Marcia Blenko tackle problems that don"t have clear solutions at the outset. They

seek advice from colleagues to deepen their understanding of the issues, but in the end
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they must create a highly customized solution to a unique problem. Because their clients"

problems are difficult and one of a kind, the consultants can charge high fees for their

services.Turning a Profit. Companies that follow a codification strategy rely on the

"economics of reuse." Once a knowledge asset-software code or a manual, for example -
is developed and paid for, it can be used many times over at very low cost, provided it
does not have to be substantially modified each time it is used. Because the knowledge is
contained in electronic repositories, it can be employed in many jobs by many

consultants. Many consultants can be assigned to a project big projects will have a high

ratio of consultants to partners. For example, there are more than 3o consultants for each

partner at Andersen Consulting.The reuse of knowledge saves work, reduces

communications costs, and allows a company to take on more projects. As a

consequence, firms such as Andersen Consulting and Ernst & Young have been able to
grow at rates of 20% or more in recent years. Ernst & Young"s worldwide consulting

revenues, for example, increased from $1.5 billion in 1995 to $2.7 billion in I997.By contrast,
the personalization strategy relies on the logic of "expert economics." Strategy consulting

firms offer their clients advice that is rich in tacit knowledge. The process of sharing deep

knowledge is time consuming, expensive, and slow. It can"t truly be systematized, so it
can"t be made efficient. That means, first, that the ratio of consultants to partners in
these firms is relatively low-there are approximately seven consultants for each partner

at McKinsey and Bain. And second, it means that it"s difficult to hire many new

consultants in a short period because every new person needs so much one-on-one

training. For those two reasons, strategy consulting firms find it difficult to grow rapidly

without sacrificing the customized approach.Nevertheless, their highly customized

offerings allow them to charge much higher prices than firms offering more standardized

services can. In 1997, for example, daily fees for a McKinsey consultant were on average

more than $2,000, at Andersen Consulting, the figure was slightly more than

$600.Managing People. Not surprisingly, the two kinds of firms hire different kinds of

people and train and reward them differently. Ernst & Young and Andersen Consulting

hire undergraduates from top universities and train them to develop and implement

change programs and information systems. Andersen"s recruits are trained at the firm"s

Center for Professional Education, a 150-acre campus in St. Charles, Illinois. Using the

knowledge management repository, the consultants work through scenarios designed to
improve business processes. They are implementers, not inventors the "not invented
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here" attitude has no place in a reuse firm.McKinsey, BCG, and Bain hire top-tier M.B.A.
graduates to be inventors-that is, to use their analytic and creative skills on unique

business problems. These firms also want people who will be able to use the person-to-
person knowledge-sharing approach effectively. To be sure of obtaining people with that

mix of skills, they recruit with extraordinary care. Partners and senior consultants

interview a candidate six to eight times before making a job offer. At Bain, 1 out of 60
applicants gets an offer. Once on board, their most important training comes from

working with experienced consultants who act as mentors.Any company that depends on

smart people and the flow of ideas must choose a knowledge management

strategy.From Health Care to High TechThe strategies of codification and personalization

do not apply only to the world of consulting. We found that providers of health care and

manufacturers of computers also need to choose a knowledge management approach

that fits their needs and goals.Access Health, a call-in medical center, exploits a reuse

model. When someone calls the center, a registered nurse uses the company"s "clinical

decision architecture" to assess the caller"s symptoms, rule out possible conditions, and

recommend a home remedy, doctor"s visit, or emergency room trip. The knowledge

repository contains algorithms of the symptoms of more than 500 illnesses. CEO Joseph

Tallman describes the company"s strategy: "We are not inventing a new way to cure

disease. We are taking available knowledge and inventing processes to put it to better

use.Access Health provides a prime example of the benefits that come from reusing

codified knowledge-in this instance, software algorithms. The company spent a lot to
develop those algorithms, but it has been repaid handsomely for its investment. The first

300 algorithms that Access Health developed have each been used an average of 8,000
times per year. That level of reuse allows it to charge low prices per call. In turn, the

company"s paying customers-insurance companies and provider groups-save money

because many callers would have made expensive trips to the emergency room or

doctor"s office when they could have been diagnosed over the phone.Contrast Access

Health"s reuse strategy with the highly developed personalization model used at

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York City. The center provides the best,
most customized advice and treatment to cancer patients. A variety of experts consults

on each patient"s case, and managing the experts" collaboration is, in essence, managing

the center"s knowledge. Dr. James Dougherty, its deputy physician in chief, describes this

collaboration as follows: "We coordinate intensive face-to-face communication in order
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to ensure that knowledge is transferred between researchers and clinicians and between

different types of clinicians." Employees work together in 17 disease-specific teams. The

breast cancer team, for example, has 40 specialists: medical oncologists, surgeons,
radiation therapists, psychologists, and others-as well as a core of basic scientists.To

make person-to-person communication easy, a team"s members are all located in the

same area of the hospital. Each team has several face-to-face meetings per week that

everyone attends. The meetings cover basic science initiatives, clinical findings, patient

care, and ongoing research.The center"s human resource-policy is aligned with its

knowledge management strategy. Top cancer clinicians are attracted by Memorial Sloan-
Kettering"s state-of-the-art technology and excellent reputation. These clinicians are

highly paid-most receive salaries that place them in the ninety-faith percentile or above

relative to their counterparts at other academic institutions. The center hires clinicians

from two pools of candidates. Junior people are hired from top university residency

programs and trained as fellows. The best fellows are moved into an "up or out" pyramid

system. The center also hires senior, nationally recognized clinicians who often bring

teams of people with them.It is hard to imagine two business models in the same industry

as different as those of Access Health and Memorial Sloan-Kettering. Yet both assess

patients" symptoms and make recommendations for their care, and both are highly

successful. By providing reliable service at low cost, Access Health has captured 50% of the

call-center market and is growing at 40% a year. One insurer using its services saw its
emergency-room admissions drop by 15 % and its physician office visits by 11%. For its part,
Memorial Sloan-Kettering is consistently ranked as the top cancer research and

treatment institution in the country.Medicine, like management consulting and other

services, is built on unique knowledge. But the two knowledge management models also

apply in the industrial sector. Consider the very different approaches taken by two

computer companies, Dell and HewlettPackard.Dell"s competitive strategy is to assemble

expensive PCs that are made to order and sell them directly to customers. A sophisticated

knowledge management system lies behind that business model. Dell has invested

heavily in an electronic repository that contains a list of available components. The

system drives the operation: customers choose configurations from a menu, suppliers

provide components based on their orders, and manufacturing retrieves orders from the

system and schedules assembly. Dell does not deliver highly customized orders, and it
raises its prices considerably for orders with special components.Dell has to invest a good
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deal up front to determine and specify configurations, but its investment pays off

because of the knowledge"s reuse. In I997, Dell shipped 11 million PCs. Those systems

were put together from 40,000 possible configurations (competitors typically offer only

about 100 configurations), which means that each configuration was used on average 275
times. That level of reuse allows Dell to lower its costs and charge less than the

competition. Propelled in part by its knowledge reuse model, Dell"s net income for I997
was $944 million on sales of $12.3 billion the company"s revenues have grown 83 % annually

over the last four years.Hewlett-Packard, by contrast, uses a personalization approach to
support its business strategy, which is to develop innovative products. For that strategy

to succeed, technical knowledge must get transferred to product development teams in a
timely way. The company channels such knowledge through person-to-person

exchanges.For example, engineers routinely use one of the company"s planes to visit

other divisions and share ideas about possible new products. Rather than limiting travel

budgets, executives encourage such travel. Every employee has access to the corporate

airplanes, which travel daily between HP offices. Remarkably, the company manages

effective person-to-person knowledge sharing despite its size with 120,000 employees, HP

dwarfs the largest consulting company, Andersen Consulting, which has about 60,000
people.Consider this example. An HP team recently developed a very successful

electronic oscilloscope with a windows operating system and interface. Executives

wanted to be sure that other divisions understood and applied the interface. To keep the

costs of knowledge transfer low, they considered trying to codify the acquired know-how.
They realized, however, that the knowledge they wanted to capture was too rich and

subtle to incorporate in a written report. And they understood that writing answers to the

many questions that would come from HP"s divisions would take an extraordinary

amount of time. So they took the person-to-person approach and sent engineers from

product development teams to meetings at divisions around the world and to a company-
wide conference.The executives" decision didn"t come cheap: by one estimate, the

company spent $1 million on communication costs alone on this process. But the

investment paid off as the interface gained widespread acceptance throughout the

company.In all the companies and institutions we examined, managers had chosen a
distinct knowledge management strategy. Although their approaches differed slightly,
there was a common pattern among them. Those that pursued an assemble-to-order

product or service strategy emphasized the codification and reuse of knowledge. Those
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that pursued highly customized service offerings, or a product innovation strategy,
invested mainly in person-to-person knowledge sharing.Do Not StraddleAs we"ve said,
companies that use knowledge effectively pursue one strategy predominantly and use

the second strategy to support the first. We think of this as an 80-20 split: 80% of their

knowledge sharing follows one strategy, 20% the other. Executives who try to excel at both

strategies risk failing at both. Management consulting firms have run into serious trouble

when they failed to stick with one approach.The strategy consulting firms we studied all

came to grief with document-driven systems. Consultants were tempted to use the

systems to deliver standardized solutions, but their customers were paying for highly

customized services. When the systems were misused, customers became dissatisfied.As

the CEO of a major U.S. company told us, "I have been using a particular consulting

company for over a decade now. One of the main reasons I have used them so regularly

is because they have intimate knowledge of my company and our industry. The firm"s

partners who have worked with me also know my style and my strengths and

weaknesses. The advice I have gotten from them has been sensitive to our unique needs.
Recently, though, I have found that they are trying to push cookie-cutter solutions. It"s
almost as if they are simply changing the names on the same set of presentations. While

some of .their advice is useful, I am not sure if that"s enough. Frankly I expect more-and

they sure as hell have not reduced their rates....Choosing the Right StrategyCompetitive

strategy must drive knowledge management strategy. Executives must be able to

articulate why customers buy a company"s products or services rather than those of its
competitors. What value do customers expect from the company? How does knowledge

that resides in the company add value for customers? If a company does not have clear

answers to those questions, it should not attempt to choose a knowledge management

.... strategy because it could easily make a bad choice

تیقالخ يروآون و  رب  ینمض  شنادرثا  یبایزرا 

یتعنص هاگـشنادهزرفا  سابع  رتکد   ، زرگنررفعجدیـس ابیرف  کینورتکلا ) یتعنـص  هعـسوت  تکرـش  رد  شناد  تیریدم  تیعـضو  یـسررب  )
عبنم کـی  ناونع  هب  ار  یمهم  شقن  يروآوـن  تیقـالخ و  دـنیارف  رد  مهم  یکرحم  ناوـنع  هب  ینمـض  شناد  هدـیکچ :  1388 نمهبریبکریما
عون زاین ، دروم  تیقالخ  عون  هب  هجوت  اب  يروآون  تیریدم  رد  شقن  نیا  هلاقم  نیا  رد  دـنکیم . افیا  نامزاس  رد  تیقفوم  لماع  ینامزاس و 

اب یحیرـصت  ینمـض و  شناد  يازجا  يروآوـن  دـنیارف  رد  تسا . هدـیدرگ  نشور  تـساراد ، ناـمزاس  نآ  هـک  یـصاخ  راـتخاس  تـعنص و 
روظنم هب  میقتـسم  لیلحت  هیزجت و  هب  زاین  شهوژپ  نیا  رد  رگید ، يوس  زا  دنتـسه . ندش  ادج  لباق  یتخـس  هب  هدـیدرگ و  ماغدا  رگیدـکی 

عبانم لماعت  هنیمز  رد  هک  یناققحم  ناریدم و  تسا . هدیدرگ  نایب  تیقالخ ، دنیارف  رد  ینمـض  شناد  تیریدـم  حیحـص  جـیاتن  هب  یبایتسد 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


شنکمهرب و دنیارف  نایرج  ینمـض  شناد  اریز  دنوش  لئاق  يرتشیب  تیمها  ینمـض  شناد  يارب  دـیاب  دـننکیم  تیلاعف  اههکبـش  یناسنا و 
رد دننکیم ، سح  دوخ  نورد  اهناسنا  هچنآ  رگید  یترابع  هب  ای  دوهش ، تسارف و  لاقتنا  تاقیقحت ، نیاربانب ، تسا . یصخش  لاعفنا  لعف و 

اهدـنیارف ای  تـالوصحم  دـیدج ، ياههدـیا  زا  ناوتیم  یتحار  هب  اـضف  نیا  رد  هجیتنرد  دـنکیم . لـمع  رتهب  ورردور  یمـسر و  ریغ  يوج 
، یحیرـصت شناد  ینمـض ، شناد  شناد ، تیریدمهژاو  دیلک  . دـیدرگ دـنمهرهب  ریذـپ ، فاطعنا  تروص  هب  تالکـشم  لح  تهج  هناقالخ 
. تسا هدـش  لیدـبت  يراجت  نوتم  رد  ثحب  دروم  یتاـیح  مهم و  عوضوم  کـی  هب  شناد » تیریدـم   » ریخا ياهلاسهمدـقمتیقالخ  يروآون ،

ياههصرع رد  ار  دوخ  تدـمدنلب  ياهيرترب  دـنناوت  یم  شناد  تردـق  اـب  ياـهنامزاس  هک  دـنرواب  نیا  رب  ود  ره  يراـجت  یملع و  عماوج 
کیژتارتسا ياههصرع  رد  هاگدید  نیا  تاریثأت  ءهدنهدناشن  اهنامزاس  یتباقر  ياهزادنامشچ  یـسررب و  دقن و  عبانم  . دـننک ظفح  یتباقر 

يرظن قافتا  زونه  اما  تسا ، شناد  عبانم  ياهلیـسناتپ  زا  یهاگآ  تیریدـم ، هچرگا  ( 1982 رتنیو ، نوسلن و  . ) تسا يراجت  ياـهنامزاس 
هطـساو هب  رگیدـکی  هب  تاعالطا  هداد و  لیدبتـشناد  تیریدـم  . درادـن دوجو  نآ  زا  يریگهرهب  ياهـشور  شناد و  نیا  ياهیگژیو  ءهرابرد 

، یعامتجا لماوع  تسا . شناد »  » هب تاعالطا »  » لیدـبت يارب  یناوتان  هنیزگ  تاعالطا  يرواـنف  یلو  دریگ  یم  تروص  تاـعالطا  يرواـنف 
زا یکی  نیا  دنتـسه . دـنک  تاعالطا »  » هب هداد »  » لیدـبت رد  لماوع  نیمه  اما  دـننک  یم  لیدـبت  رگیدـکی  هب  رتهب  ار  تاـعالطا »  » و شناد » »

. دوش یم  ماجنا  رتهب  يروانف  یعامتجا و  ياهمتـسیس  ریز  لماع  ود  يزاسهنیهب  قیرط  زا  شناد  تیریدم  میراد  داقتعا  ام  هک  تسا  یلیالد 
(1951 سروفماـب ، تسیرت و  1959 ؛ يرما ، . ) تفای نامزاس  يروانف  یعاـمتجا - ياهزادـنامشچ  رد  ناوت  یم  ار  هاگدـید  نیا  ياـههشیر 
هک تسا  نیا  ثحب  نیاربانب  . دناهدش زیامتم  رگیدکی  زا  ریسفت »  » يانبم رب  شناد »  » و تاعالطا »  » و نامزاس »  » يانبم رب  تاعالطا »  » و هداد » »

رگید ترابع  هب  تسا . هدـمآ  لصاح  هبرجت  اهدرکلمع و  اهدـنیآرف و  نیناوق ، قیرط  زا  هک  هداد »  » زا تسا  ياهتفای  نامزاس  بیکرت  شناد 
قیرط زا  اهنت  دوش . یم  یقلت  هداد »  » ای تاعالطا » ، » نآ نودب  و  ( 1999 ساکارام ،  ) هدمآ دیدپ  رکف  زا  هک  تسا  یموهفم  ای  انعم  شناد » »

هب شناد »  » و تاعالطا »  » نیب زیاـمت  نیارباـنب  (. 2001 تاب ،  ) دوش یم  لیدـبت  شناد »  » هب هتفاـی و  تاـیح  تاـعالطا »  » هک تسا  موهفم  نیا 
. دوش یم  ریسفت  صخشم  يوگلا  کی  اب  طابترا  رد  میهافم »  » هک ورنآ  زا  تسا  هتسباو  نومضم  کی  شناد  دراد . یگتسب  ربراک  هاگدید 

هدش هتخانش  هدنیآ  رد  یتباقر  تیزم  یلـصا  همـشچرس  عبنم و  ناونع  هب  شناد  تیریدم  هتـشرشناد  يروآون  ص 264) ، 1999 ساکارام ، )
دربـشیپ یتباـقر و  تیزم  بسک  يارب  شناد  تیریدـم  زا  ناوـت  یمن  زورما  یتباـقر  تدـش  هب  ياـیند  رد  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  تـسا .

دناوت یم  شناد  تیریدـم  ياهتراهم  هزورما  هک  درک  اعدا  هناعطاق  ناوت  یم  هکلب  درک ، هدافتـسا  اهنامزاس  رد  يروآون  دـصاقم  فادـها و 
تیریدـم ریظن  یتاعوضوم  لئاسم و  اب  هک  زین  يروآون  تیریدـم  نیارب ، هوالع  دوش . عقاو  رثوم  اهنامزاس  رد  يروآون  ققحت  يریگیپ و  رد 

GOH, 2004,HARKEMA AND  ) تسا هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  يرایـسب  لاـبقا  هجوت و  دراد  راـک  رـس و  يروآون  دـنیارف  دـمآراک 
یم بوسحم  راک  بسک و  يدیلک  مهم و  رـصانع  زا  یکی  ناونع  هب  يروآون  هک  اجنآ  زا  (. BROWAEYS, 2002, GIGET, 1997
دش نایب  هک  یبلاطم  مغر  یلع  دوش . یم  بوسحم  نامزاس  یلـصا  ياهدرکراک  فیاظو و  زا  یکی  ناونع  هب  شناد  تیریدم  هزورما  دوش ،

، هزورما تسا . هدوبن  یفاک  زونه  تسا  هتفرگ  ماجنا  يروآون  رد  شناد  ياـهییاراد  دربراـک  تیریدـم و  یباـیتسد ، هنیمز  رد  هک  یتاـقیقحت 
اب دنتـسه . ییازجم  جیاتن  تاریثات و  ياراد  دسریم  رظن  هب  هک  دنتـسه  يزیامتم  یتیریدـم  هزوح  ود  يروآون  تیریدـم  شناد و  تیریدـم 

، داجیا هب  شناد  ياهییاراد  رثوم  دربراک  قیرط  زا  هک  تسا  نیا  اهنامزاس  دشرا  ناریدـم  یلـصا  هدـمع و  ياههغدـغد  زا  یکی  نیا ، دوجو 
تسا هدش  ثعاب  یناهج  سایقم  رد  اههاگنب  نیب  تباقر  شیازفا  يروآون     شناد و  تیریدم  بیکرت  . دنزادرپب يروآون  هعـسوت  میکحت و 

رد دیاین . رامـش  هب  یمهم  کیژتارتسا و  نادـنچ  عوضوم  يروآون  تیریدـم  ای  شناد  تیریدـم  ياه  هزوح  کیکفت  مدـع  ای  کیکفت  هک 
اهناـمزاس دوـش  یم  بجوـم  هک  تسا  يروآوـن  تیریدـم  ياهدـنیارف  رد  شناد  تیریدـم  دربراـک  مهم  کـیژتارتسا و  عوـضوم  ضوـع ،

هک تسا  مزال  مییاشگب ، شناد  يروآون  کیژتارتسا  تیریدم  هب  ینـشور  زادـنا  مشچ  میناوتب  هکنیا  يارب  دنـشخبب . اقترا  ار  دوخ  درکلمع 
يروآون تیریدم  شناد و  تیریدم  هب  کیژتارتسا  درکیور  مینک . نایب  ار  يروآون  تیریدم  شناد و  تیریدـم  نابیتشپ  يرکف  نایرج  ود 
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دوش كرد  شناد  يروآون  تیریدـم  زا  هبنج  نیا  هکنیا  يارب  ددرگ . رجنم  هزوح  ود  نیا  رتشیب  يزاس  هچراپکی  بیکرت و  هب  تسا  نکمم 
كرد هک  دـنک  کمک  اهنامزاس  هب  تسا  رداق  یموهفم  يوگلا  کی  ناونع  هب  هک  ددرگ  یم  هئارا  کیژتارتسا  تیریدـم  بوچراـچ  کـی 

يروآون هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  . درک تیادـه  گـنهامه  عماـج و  یلک ، شور  کـی  قیرط  زا  ار  شناد  يروآون  ناوت  یم  هنوگچ  دـننک 
دوب رخاوا  نیمه  ات  عقاو  رد  درک . هدافتـسا    ) knowledge worker شناد )  رگراک  حالطـصا  زا  هک  دوب  رکارد  رتیپ  راب  نیلواـشناد 

هنوگنیدـب ار  شناد  يرروآوـن  نودیمآ » . » تسا رادـمشناد  يروآوـن  قـفوم  يروآوـن  دـنتفایرد  یناـمزاس  نارازگتـسایس  ناریدـم و  هک 
، اهنامزاس تیقفوم  بجوم  هک  شورف  لباق  تامدـخ  اهالاک و  بلاق  رد  دـیدج  راکفا  دربراک  لیدـبت و  هعـسوت ، داجیا ، دـنک : یم  فیرعت 

ناونع هب  شناد  ییاسانش  لوا  دراد : يدیلک  رـصنع  ود  شناد  يروآون  دوش . یم  هعماج  کی  یقرت  تفرـشیپ و  تلم و  کی  داصتقا  رابتعا 
یم میسقت  هتسد  ود  هب  ار  شناد  نارظن  بحاصینمض  شناد  حیرص و  شناد  . شناد تیریدم  هب  طوبرم  تامادقا  مود  يدیلک و  لماع  کی 

ناوت یم  هک  دنناد  یم  یشناد  ار  یحیرصت  شناد  ینالوپ »  » هلمج زا  رگید  یناگدنسیون  و  اکانون » ینمض « . شناد  حیرـص و  شناد  دننک :
لومرف کی  تروص  هب  داد و  مرف  ناوت  یم  ار  شناد  زا  عون  نیا  درک . هریخذ  اههداد  هاـگیاپ  رد  درک و  ناـیب  اـی  تشون  یگداـس  هب  ار  نآ 

حرـش اههماننیئآ ، راک ، ماـجنا  ياـههیور  نیناوق ، تاررقم ، اهلمعلاروتـسد ، درک . رـشتنم  ناـمزاس  دارفا  نیب  اـمنهار  هچباـتک  اـی  یملع و 
هب . دـنیآ یم  باـسح  هب  یحیرـصت  شناد  همه  دنتـسه  لاـقتنا  لـباق  یناـسآ  هب  ناـمزاس  دارفا  نیب  رد  یمـسر  تروص  هب  هک  تاـیئزج و ...
زا يرـس  کی  کمک  هب  ار  نآ  ناوت  یم  دـشاب و  یم  لاـقتنا  لـباق  یناـسآ  هب  هک  تسا  یـشناد  راکـشآ  اـی  حیرـص  شناد  رگید ، تراـبع 

نیمه هب  درک ؛ يراذگدک  نودم و  هداد و ... هاگیاپ  رازفا ، مرن  سکع ، ریوصت ، ادـص ، هتـشون ، بلاق  رد  دادـعا و ... فورح ، لثم  اههناشن 
زا لصاح  دانـسا  لکـش  هب  اـهنامزاس  رد  حیرـص  شناد  ًـالومعم  تسا . ریذـپ  ناـکما  یتحار  هب  حیرـص  شناد  يراذـگ  كارتشا  هب  لـیلد 
ره اهنآ  ساسا  رب  هک  دنیآ  یم  رد  هرمزور و ... ياههمانرب  يراک ، ياههیور  نیناوق ، تاریمعت ، ای  دیلوت  تادنتسم  یتاقیقحت ، ياه  تیلاعف 

نیا تسا . لکـشم  رایـسب  نآ  ندرک  هلومرف  هدوب و  یـصخش  ینمـض  شناد  لباقم ، رد  . دنلوغـشم دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  نانکراک  زا  کی 
اـهشزرا و تادـهعت ، اـههیور ، لاـمعا ، رد  هشیر  دوش ، یم  باـستکا  دـیلقت  هدـهاشم و  اـب  تاـیبرجت  میهـست  قـیرط  زا  هک  شناد  زا  عوـن 

رـصع رـضاح ، رـصعیروآون  ینمـض و  شناد  . دوش یمن  نایب  نابز  قیرط  زا  یگداس  هب  و  هدوبن ؛ يراذـگدک  لباق  هتـشاد ؛ دارفا  تاساسحا 
تکراشم هب  هجوت  تاعالطا و  هب  ندیـشخب  قمع  زا  هدنکآ  نآ  يرکف  راتخاس  هک  يرـصع  تساهیروانفرد . فرگـش  تارییغت  تالوحت و 

رتشیب و هچره  ات  تسا  نآ  رب  رایـشوه  تیریدـم  ور ، نیا  زا  تسا . يدرکلمع  یناسنا  يورین  ياج  هب  ارگشناد  قـالخ و  ینا  ـــ ـسنا يورین 
تیقـالخ و داـجیا  تیعقوم و  ظـفح  ناـنیمطا ، مدـع  لـماوع  اـب  هلباـقم  ییوراـیور و  يارب  شناد  ماـن  هب  يرازبا  زا  هدافتـسا  تهجرد  رتهب 

الباقتم شناد و  تیریدـم  هب  نداـهن  جرا  اـب  ناـمزاس  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  رما  نیا  دـیآرب ، دوخ  یتباـقر  هصرع  شرتسگ  تهج  يروآون 
هرمز رد  يریذـپ ، تباقر  هصرع  رد  یماگـشیپ  تهج  يرورـض  کـیژتارتسا و  زاـین  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  يروآون ، تیقـالخ و  تیریدـم 

فلتخم يازجا  یگچراـپکی  بیکرت و  قیرط  زا  هک  تسا  يدـنیارف  عقاو  رد  يروآوـن  تیریدـم  دـهد . رارق  دوـخ  رادتیوـلوا  ياـههمانرب 
اهدنیارف ددجم  یسدنهم  یهدراتخاس و  هنیمز  رد  هک  يرایسب  ياهشالت  نمـض  رـصع  نیا  رد  دزادرپ . یم  تایهیدب  ندروآدیدپ  هب  شناد 

هب اهنآ  زا  يرایسب  ات  تسا  نیا  تبون  کنیا  تسا ، هتفرگ  ماجنا  اهتکرـش  طسوت  يروآدوس ، بسک  روظنم  هب  اه  هنیزه  شهاک  نینچمه  و 
ناریدم و طسوت  ون  ياه  هشیدنا  راکفا و  دیلوت  تیقالخ و  اتسار  نیا  رد  دنزادرپب . يروآون  داجیا  قیرط  زا  دوخ  تالوصحم  دبـس  دیدجت 

ییاهنامزاس هزورما  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  نامزاسرد  ار  ییالاو  هاگیاج  هدـش و  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  یناـمزاس  ناـنکراک 
دنزاس يدربراک  نامزاس  رد  ار  دـیدج  ياههشیدـنا  راکفا و  ًامئاد  هک  دـنهدب  تایح  همادا  تباقررپ  ياـیند  رد  دـنناوت  یم  دنتـسه و  قفوم 

رب دانتسا  نمض  تیقالخ ، تیقفوم  فده  اب  هتفرگ و  رارق  دیکات  دروم  يروآون  داجیا  رد  يدیلک  مرها  کی  ناونع  هب  ینمـض  شناد  شقن 
اب زاغآ  رد  ساسا  نیا  رب  دوش . یم  حیرشت  یـسررب و  يروآون  تیریدم  ینمـض و  شناد  طبترم  داعبا  هطیح ، نیا  رد  هدش  ماجنا  تاقیقحت 

لماکت دعب : هس  رد  ینامزاس  يروآون  تیقالخ و  رب  ینمـض  شناد  شقن  يروآون ، تیریدم  ینمـض و  شناد  تیریدـم  تایبدا  رب  يرورم 
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راتخاس تعنـص و  عون  يروآون ، عاونا  روحم : هس  نایب  اب  سپـس  هدـش ، یـسررب  ینمـض  شناد  لاقتنا  نآ و  يزاس  یتاـیح  ینمـض ، شناد 
هیارا يروآون  تیریدم  رب  ینمـض  شناد  تیریدم  ریثات  طابترا و  زا  هچراپکی  یلدم  يروآون ، تیریدـم  رد  قالخ  نامزاس  کی  ینامزاس 

یمتیروگلا هدش  یعس  امنهار  نیا  رد  هک  دشابیم  فده  رب  ینتبم  درکیور  یبایشزرا  رد  یملع  ياهدرکیور  زا  یکیینادیم  راک  . ددرگ یم 
زا مهم  نیا  هدوب و  شناد  ءاـقترا  یبایـشزرا  نینچ  زا  یلـصا  فدـه  ددرگ . هئارا  فدـه  رب  ینتبم  ینورد  یبایـشزرا  يارجا  يارب  یبساـنم 

لومعم روطب  ددرگ . یم  شناد  تیریدـم  صوصخ  رد  یتاداهنـشیپ  اه و  هیـصوت  ای  تواضق  هب  رجنم  هک  دریگ  یم  ماـجنا  يدـنیارف  قیرط 
اب هدنهد  خساپ  هک  تساهلاوس  زا  ياهعومجم  تسا ) هدش  هئارا  تسویپ  رد   ) همان ـ شسرپ تسا . یفیک  رتشیب  ییاهیبایـشزرا  نینچ  تیهام 

تکرش نیا  تفرگ ، ماجنا  کینورتکلا  یتعنص  هعسوت  تکرـش  يور  رب  یبایزرا  اتـسار  نیا  رد  دهد . یم  هئارا  ار  مزال  خساپ  اهنآ  هظحالم 
هک تسا  رکذ  نایاش  دراد . هدهعرب  ناریا  رد  ار  ییاکیرما  تکرـش  نیدـنچ  یگدـنیامن  و  دـیامنیم . تیلاعف  یکـشزپ  تاریهجت  هنیمز  رد 

عون تعنـص ، عون  هب  هجوت  اب  ینامزاس  ره  هک  تسا  نشور  الماک  عوضوم  نیاینادیم  راک  جیاتن  . دشابیم رفن  تکرش 68  نیا  لنسرپ  دادعت 
، تیقالخ تیقفوم  ياتسار  رد  دوجوم  ینمض  شناد  ياهییاراد  يریگراک  هب  روظنم  هب  تساراد  هک  ياهژیو  ینامزاس  راتخاس  تیقالخ و 

هدـیچیپ ردـق  نآ  بلغا  دـنهد ، یم  خر  تیقالخ  دـنیارف  هزوح  رد  هک  یتالکـشم  دریگ . یم  راک  هب  ار  یفلتخم  ياهراتخاس  اهمسیناکم و 
لحارم رد  هک  تسا  هداد  ناشن  دوخ  يدروم  تاعلاطم  رد  مولب » . » دنتـسین لح  لباق  هداـس  لـیلحت  هیزجت و  کـی  هیاـپ  رب  اـهنت  هک  دنتـسه 

رد ددرگ . یم  رجنم  يروآون  رد  تیقفوم  هب  هجیتن  رد  هدرک ، کمکدنیارف  نیا  نتفرگ  تعرس  هب  ینمـض ، شناد  يروآون ، دنیارف  ییاهتنا 
يروآون رد  تیقفوم  دعب  ود  اب  ار  يروآون  تیقفوم  رتیر » .» دوشیم هدید  يروآون  تیریدم  ینمـض و  شناد  تیریدـم  نیب  طابترا   2 لکش

یم رجنم  دـمآرد  دوس و  شیازفا  هب  زیمآ  تیقفوم  تیقـالخ   : » تسا دـقتعم  وا  دـنکیم . فیرعت  دـنیارف  يروآون  رد  تیقفوم  لوـصحم و 
ار اه  هدیا  يارجا  لاقتنا و  لحارم  حیحص ، ینمـض  شناد  يریگراک  هب  قیرط  زا  داد ، رارق  نومزآ  دروم  هک  ینامزاس  راهچ  رد  يو  دوش .»
زا لبق  فلتخم ، ياـههنیزگ  یتاذ  تیدودـحم  نتفرگ  رظن  رد  هک  درک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  همادا  رد  درک . هاـتوک  يروآون  دـنیارف  رد 
یم عوقو  هب  یناـمز  يروآون  دـنیارف  تیقفوم  ددرگ . یم  رجنم  دـنیارف  نیا  نتفرگ  تعرـس  هب  دـنوش ، زاـغآ  نوـمزآ  یعقاو  لـحارم  هکنیا 

عوضوم نیا  . دوش هبلغ  دـنیارف ، فقوت  زا  تعنامم  اـی  دـنیارف  نتفرگ  تعرـس  قیرط  زا  هاوخ  نارحب ، کـی  رب  نآ  هلحرم  ره  رد  هک  ددـنویپ 
یمامت رد  دش و  دنهاوخ  لح  ریذـپفاطعنا  یـشور  هب  هدـمآ  دوجو  هب  تالکـشم  ینمـض  شناد  حیحـص  تیریدـم  اب  هک  دـهد  یم  ناشن 
تیقالخ تیقفوم  تهج  رد  يدایز  تیمها  ینمـض  شناد  هدافتـسا ،) رازاب و  هب  دورو  اـت  هتفرگ  هدـیا  فشک  زا   ) تیقـالخ دـنیارف  لـحارم 

رد ار  یمهم  شقن  ینمـض  شناد  هجیتن  رد  دراد . یگتـسب  ینمـض  شناد  نف  هب  ادیدش  تیقالخ  دنیارف  رد  يریگ  میمـصت  . تشاد دـهاوخ 
( هدـیا داجیا  فشک و   ) يروآون دـنیارف  لحارم  مامت  رد  هک  تسا  نشور  الماک  عوضوم  نیا  دـنک . یم  افیا  يروآون  دـنیارف  لحارم  ماـمت 
. دنک یم  افیا  تیقالخ  دنیارف  زا  هلحرم  ره  رد  ار  یمهم  شقن  ینمض ، شناد  نیاربانب  دباییم ، شیازفا  ندوبن  سوملم  يدوهشمان و  نازیم 

تیقفوم يزاس  هنیشیب  رد  ییاناوت  روظنم  هب  تسا  مزال  ینمض  شناد  تیریدم  هک  دوش  یم  جاتنتـسا  هنوگ  نیا  هدش ، ماجنا  تاقیقحت  ربانب 
يزاس یتایح  لماکت ، ) ینمـض شناد  فلتخم  دعب  هس  رب  هدش و  هتفریذپ  نامزاس  کی  يروآون  تیریدم  اب  اتـسارمه  يروآون ، تیقالخ و 

هب يروآون  تیریدم  دوش ، دراو  تیقالخ  دنیارف  فلتخم  لحارم  رد  يرتطبترم  ینمض  شناد  هچ  ره  دوش . دیکات  ینمض ) شناد  لاقتنا  و 
چـیپرام    يوگلا  راـکهار  هئارا  ددرگ . یم  تیقـالخ  تیقفوـم  شیازفا  هب  رجنم  رما  نیا  هک  درک  دـهاوخ  لـمع  رترثوـم  اراـک و  تروـص 

حیرـص و شناد  هب  ینمـض  شناد  لیدبت  تقیقح  رد  شناد - تیریدم  متـسیس  ياهیجورخ  ینیرفآ و  شناد  یطابترا  لپ  شناد - چیپرام 
ققحم کی  دوش . یم  زاغآ  درف  اب  هراومه  دـیدج  شناد  تسا . دارفا  ناـیم  رد  ینمـض  شناد  شرتسگ  يارب  حیرـص  شناد  زا  هدافتـسا  زین 

يروزیلاتاک رازاب ، دنور  دروم  رد  ینایم  ریدم  کی  شنیب  دزاس . یم  نومنهر  دـیدج  یعارتخا  تبث  هب  ار  وا  هک  دراد  یهاگدـید  هتـسجرب 
رد . دـسر یم  دـیدج  دـنیآرف  کی  رد  يروآون  هب  هبرجت  اهلاس  زا  سپ  هداس  رگراک  کی  تسا . مهم  دـیدج و  لوصحم  کی  یفرعم  يارب 

نداد رارق  تسا . دنمشزرا  لک  کی  ناونع  هب  تکرـش  يارب  هک  دوش  یم  لیدبت  ینامزاس  شناد  هب  نانکراک  يدرف  شناد  اهلاثم  نیا  مامت 
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ماجنا نامزاس  حوطـس  مامت  رد  موادـم و  روطهب  راک  نیا  تسا . نیرفآ  شناد  ياهنامزاس  یلـصا  تیلاعف  نارگید ، راـیتخا  رد  يدرف  شناد 
يرگید درف  اب  میقتسم  روطهب  ار  دوخ  ینمض  شناد  يدرف  تاقوا  یضعب  ینمض : هب  ینمض  -1: تسا نینچ  شناد  چیپرام  يوگلا  . دوش یم 

قیرط زا  ار  وا  ینمض  ياهتراهم  تسناوت  درک  راک  هب  عورش  لته  ياونانرـس  درگاش  ناونع  هب  اکانات  یتقو  لاثم  يارب  دراذگ . یم  نایم  رد 
دناوتیم درف  حیرص : هب  حیرص  -2 دش . وا  ینمـض  شناد  زا  یتمـسق  هب  لیدبت  دوب  هتفرگ  دای  وا  هچنآ  دریگب . دای  نیرمت  دیلقت و  هدهاشم ،

رد ار  تکرش  کی  سرباسح  لاثم  يارب  دهدب . لیکشت  دیدج  لک  کی  دنک و  بیکرت  رگیدکی  اب  ار  حیرص  شناد  زا  ییازجم  ياهتمـسق 
، شرازگ نیا  دـنک . یم  هیهت  یلام  شرازگ  کی  اـهنآ  نداد  رارق  مه  راـنک  اـب  يروآ و  عمج  ناـمزاس  فلتخم  تاـعالطا  وا  دـیریگب . رظن 
، یعقاو يانعمهب  زین ، بیکرت  نیا  اـما  تسا . هدـمآ  تسدهب  فلتخم  عباـنم  زا  هدـش  بسک  تاـعالطا  بیکرت  زا  هک  تسا  يدـیدج  شناد 

حیضوت ار  نان  تخپ  دروم  رد  دوخ  ینمض  شناد  تسناوت  اکانات  یتقو  حیرص : هب  ینمض  -3. دهد یمن  شرتسگ  ار  تکرش  دوجوم  شناد 
یم ار  رگید  لاثم  دراذگب . نایم  رد  تاقیقحت  میت  رد  شناراکمه  اب  ارنآ  تسناوت  نیاربانب  درک و  لیدـبت  حیرـص  شناد  هب  ار  نآ  دـهدب ،

ینمـض شناد  ساسارب  دوخ ، تکرـش  يارب  یلومعم  یلام  همانرب  کی  نیودـت  ياـج  هب  وا  درک . ناونع  تکرـش  رادـباسح  دروم  رد  ناوت 
هکنیا نمض  ینمض : هب  حیرـص  -4. درک عادبا  تکرـش  هجدوب  لرتنک  يارب  دـیدج  یعادـبا  درکیور  کی  زارد ، نایلاس  براجت  زا  لصاح 

نداد و طسب  ندرکرتهدرتسگ ، يارب  نآ  زا  هنیداهن و  جیردت  هب  ار  نآ  تکرش  نانکراک  دور ، یم  راکهب  نامزاس  رد  دیدج  حیرـص  شناد 
ياههورگ (Community of Practices  ) یـصصخت ياـههورگ  دـننک . یم  هدافتـسا  دوـخ  ینمـض  شناد  ياـهبوچراچ  حالــصا 

، تالکـشم یخرب  لح  روظنم  هب  هدوب و  صـصختم  يراک  هزوح  کی  رد  کی  ره  هک  دنـشاب  یم  دارفا  زا  لکـشتم  ییاههورگ  یـصصخت 
يدیلک ياهتمسق  رد  ( CoP  ) یصصخت ياههورگ  يریگراک  هب  لیکـشت و  دنا . هدمآ  درگ  مه  رود  دیدج  ياه  هدیا  هعـسوت  يریگدای و 
تروص هب  اـه  ناـمزاس  هک  هنوگناـمه  دـشابیم  هیامرـس  کـی  ناوـنع  هب  اـه  ییاـناد  تیریدـم  تهج  یتاـیلمع  ياـههار  زا  یکی  ناـمزاس 

تفرشیپ اه و  شناد  ندش  هدیچیپ  روحم  شناد  رصع  رد  دنیامن . یم  تیریدم  ار  دوخ  دوهشم  ياه  هیامرـس  تیـساسح  اب  کیتامتـسیس و 
شناد يور  رت  یـصصخت  تروص  هب  تیلاعف  رت و  يوق  ناصـصختم  هب  زاین  اب  نامزمه  تسا ، هدومن  داضت  یعون  داـجیا  يژولونکت  ملع و 

یصصخت تروص  هب  هک  ییاههورگ  دوجو  نودب  هجیتن  رد  تسا ! هدش  رت  هاتوک  اه  شناد  رمع  هزاب  دشابیم - رتشیب  نامز  مزلتسم  هک  - اه
ظفح هب  یهجوت  یب  دشابیم . نکمم  ریغ  تارییغت  يالاب  تعرس  نیا  اب  ندش  هارمه  دنـشاب ، هدرک  زکرمت  شناد  ساسح  ياه  هزوح  يور 

ای يدیلک و  دنمراک  کی  هک  ینامز  صوصخلا  یلع  ددرگ  دیدش  یفنم  ریثات  کی  هب  رجنم  دناوت  یم  نامزاس  ساسح  یشناد  ياه  ییاراد 
تـسد زا  ياه  شناد  تاعالطا و  ینیزگیاج  تهج  يدایز  نامز  تروص  نیا  رد  دـشاب . صاخ  يراک  دـنیارف  ای  هژورپ و  کـی  اـب  طـبترم 
دوجو نامزاس  یلبق  ياضعا  رایتخا  رد  هک  دنز  یم  ییاه  ییاناد  دیلوت  هب  تسد  نامزاس  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـشابیم . زاین  نامزاس  هتفر 
داجیا تهج  ییاهتصرف  نینچمه  ( CoP  ) یـصصخت ياههورگ  ددرگ . ناربج  لباق  ریغ  ياه  نایز  داجیا  ثعاب  دـناوت  یم  تسا و  هتـشاد 

ياه شالت  هجیتن  ًالومعم  ددرگ و  یم  داجیا  يدارفنا  تروص  هب  تردـن  هب  هک  تسا  يدـنیارف  يروآون  دنـشاب . یم  ناـمزاس  رد  يروآون 
هب يراک  ياه  تفرشیپ  تهج  ییازفا  مه  داجیا  فده  اب  یصصخت  ياههورگ  لیکشت  تیمها  نیاربانب  دشابیم . شناد  میهـست  یهورگ و 

تـسا یتاعالطا  اههداد و  زا  ولمم  مینک  یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  ییایند  يریگهجیتن  . دنک یم  ادیپ  دومن  نامزاس  يارب  فعاضم  تروص 
هلیـسوهب لمع  نیا  میتسه . اهنآ  ندرک  هرادا  هب  ریزگان  اهنآ  زا  هنیهب  هدافتـسا  ندادن و  تسد  زا  يارب  دنتـسه . هدـنکارپ  هدام  ياضف  رد  هک 
تیریدم رب  هوالع  دیاب  يزورما ، هتفرـشیپ  عامتجا  رد  فده  يوس  هب  نتخات  تارییغت و  اب  هلباقم  يارب  اما  دوش . یم  ماجنا  شناد  تیریدـم 

يدورو هطبار  زینو  نآ  ياهشور  زا  ياهراپ  دیدج ، شناد  داجیا  دومزآ . ار  دیدج  ياههار  دز و  يروآون  تیقالخ و  هب  تسد  یلعف  شناد 
حرطم هلاــقم  نـیا  رد  هــک  دــندوب  یثحاــبم  زا  یبرم  هدــنهددای و  - هدــنریگدای ياــهنامزاس  ینعی  شناد ، تیریدــم  متــسیس  یجورخو 

دوخ و ینونک  تباقر  رپ  مطالتم و  يایند  رد  دـنناوتب  ات  دـننک  لابند  ار  ثحابم  نیا  يرتشیب  لـمات  تقد و  اـب  ناریدـم  هک  تساـجب  . دـندش
، ریبدت نامزاس ؛» رد  شناد  تیریدم  .» شونایکدیس رتنالک ، یفطصم . يرفعج ، . 1 عجارم عبانم و  . دنناسرب دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  ناشتکرش 
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هلجم ، ندش یناهج  دنیارف  هتسویپ  زاین  تراهم :  ظفح  شناد و  لاقتنا  هاشناهج ، یگیبازریم ، دنفسا 1382.2 . هرامش 142 ، مهدراهچ ، لاس 
هرامـش . هعـسوتو تیریدم  ". هدنریگدای ياهنامزاس  دیدج  لسن  هدنهددای  ياهنامزاس  ،" يدـهم دیـس  . یناولا دادرم 1384.3 . زاس ، ریدـم 

تاراـشتنا تشرـسنامحر ، نیـسح  رتـکد  " شناد ، تیریدـم  كاـسورپ " ، سنرـال  تروپناد و  . چا . سماـت . 1382.4 . 17-8 تاحفص .18
.1379 وردوخ ، ناریا  تاعطق  یسدنهم  یحارط  تکرش 

Bajaria,H.J., "Knowledge Creation and Management:Inseperable Twins", Total Quality .5
Management, 2000, Vol. 11, Issue 4-6.6. Delic, Kemal A. Lahaix, Dominique, "Knowledge

Harvesting, Articulation,and Delivery" , Hewlett_Packard Journal,1998, Vol. 49, Issue 2.7.
Hatten, Kennet. Rosenthal, Stephen, "Creating Knowledge through Experiments" ,
Knowledge Management Rewiew, 2000, Vol 3, Issue 4.8.. Kershberg, Lany, "Knowledge

Management in Heterigeneous Date Warehouse Environment", 2001.9.. Loshin, Pete ,
"Knowledge Management" , Computer World, 2001 , Vol 35, Issue 43.10..
Marwick,A.D.,"Knowledge Management Technology" , IBM System Journal, 2001, Vol. 40,
Issue 4.11.. Morey, DarylMayburg,Mark Thuraisingham,Bhavani, "Knowledge

Management", Massachusetts Institute of Technology,2000.12.Nonaka , I., "How

.Organizations Learn", International Thamson Business Press, 1996,P.P.18_31
ییاناد هزوح  رد  صخشم  يژتارتسا  زادنا و  مشچ  ياراد  امش  نامزاس  ایآ  يربهر / - 1(9-0) يرادروخرب (    9-0) تیمها شسرپتسویپ    

تسا   ؟ هدیدرگ  بوتکم  صخـشم و  یتسرد  هب  تکرـش  دربشیپ  رد  شناد  شقن  دنتـسه و  دنبیاپ  نآ  هب  نامزاس  دشرا  ناریدم  دشابیم ،
دیامن و یم  تیریدم  يریگ و  هزادنا  کیتامتـسیس  یـشور  اب  ار  دوخ  یـشناد  ياه  هیامرـس  امـش  نامزاس  ایآ  یـشناد / یبایزرا  - 2 7     8
، يروآ عمج  تهج  ینودم  ياهدنیارف  امـش  نامزاس  رد  ایآ   / اهدـنیارف - 53     7 دـنک    ؟ یم  نیودـت  هنیمز  نیا  رد  ار  یبسانم  تاشرازگ 

امش ایآ  ینمـض / شناد  - 64     7 تسا    ؟ هدـیدرگ  یحارط  ینامزاس  نورب  ینامزاس و  ساـسح  ياـه  شناد  هب  یهدـنامزاس  یباـیزرا و 
ینمـض شناد  لیدـبت  تهج  یـصخشم  ياه  مسیناکم  ایآ  دیـسانش و  یم  ار  ناتنامزاس  يراک  فلتخم  ياه  هزوح  رد  ناصـصختم  نیرتهب 

قیوشت و دروم  هنالاعف  نامزاس  ياهدـحاو  رد  شناد  میهـست  ایآ   / راـتخاس گـنهرف ، - 5     8 دـشابیم    ؟ دوجوم  راکـشآ  شناد  هب  اهنآ 
3     6 ددرگ    ؟ یم  شناد  میهست  هب  دارفا  قیوشت  بجوم  نامزاس  ياضف  ایآ  دریگ ؟ یم  رارق  یهد  شاداپ 

رتهب تامدخ  هئارا  ای  دیدج و  تامدخو  تالوصحم  دیلوت  هب  رجنم  شناد  تیریدم  شناد و  امش  نامزاس  رد  ایآ  یشناد / يرادرب  هرهب  - 6
6     8 ددرگ    ؟ یم  نامزاس  اب  طبترم  ینامزاس  جراخ  دارفا  نایرتشم و  هب 

دشرا ناریدم  یمامت  ایآ  دنا و  هدیدرگ  صخشم  فیرعت و  شناد  تیریدم  هب  صتخم  یصخشم  دارفا  اه و  شقن  ایآ   / اه تراهم  ، دارفا - 7
ایآ  / یکیژولونکت ياهتخاس  ریز  - 8 5     7 دنا    ؟ هدومن  تفایرد  ار  شناد  تیریدم  هزوح  رد  مزال  ياه  شزومآ  نامزاس  ناصـصختم  و 

-29     6 تسا    ؟ هدمآ  مهارف  نامزاس  رد  الاب  ياه  تیلباق  اب  یمتسیس  قیرط  زا  یتایح  ياه  شناد  میهـست  لدابت و  تهج  مزال  تاناکما 
ایآ / ینیرفآ شناد  ياهراک  زاس و  - 710     8 تسا    ؟ رثوم  نامزاس  تیقالخ  يروآون و  دح  هچ  ات  شناد  تیریدـم  / تیقالخ يروآون و 

5     7 ددرگ    ؟ یم  هدافتسا  ییاهراک  زاس و  هچ  زا  رما  نیا  يارب  ؟ دراد دوجو  امش  نامزاس  رد  ینیرفآ  شناد 

شناد تیریدم  يورارف  ياه  شلاچ  عناوم و 

یعاجش هیضرم 
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یتح هدش و  لیدبت  یعامتجا  يدرف و  تایح  همادا  يارب  راوتـسا  یتیعقوم  هب  دـمآزور  شناد  تاعالطا و  زا  يرادروخرب  هزورما  هدـیکچ : 
تسا هدش  یقلت  هیامرس ، زا  یساسا  یئزج  شناد  هک  يدح  ات  تسا  ینامزاس  يدرف و  شناد  هعسوت  بسک  هب  طونم  رازاب  رد  تباقر  ناوت 
دوبهب نمض  ات  تسا  هدمآ  دیدپ  شناد   تیریدم   ، مانب تیریدم  زا  يدیدج  هتشر  اهنامزاس ، رد  شناد  هیامرس  زا  هنیهب  هدافتسا  روظنم  هب  ، 

بـسانم نامز  رد  بسانم  شناد  نیمات  رد  شناد  تیریدـم  يژتارتسا  ناـمزاس و  يژتارتسا  نیب  دـنویپ  اـب  شناد و  ياهدـنیارف  هب  ندیـشخب 
اهنامزاس رد  شناد  تیریدـم  شناد و  تیمها  هب  ناریدـم  یبوخ  هب  هزورما  دـنک . کمک  نامزاس  یتباقر  تیزم  ظفح  هب  بسانم  درف  يارب 

نیا نارگن  نانآ  لاح  نیع  رد  دنتـسه ،  دوخ  نامزاس  رد  شناد  تیریدم  متـسیس  يزاس  هدایپ  لابند  هب  نانآ  زا  يرایـسب  دنا ،  هدـش  فقاو 
رد ، دوش هجاوم  تسکش  اب  اهنآ  اهنامزاس  رد  شناد  تیریدم  هجیتن  رد  هدرک و  هدایپ  دوخ  نامزاس  رد  ار  روکذم  متسیس  دنناوتن  هک  دنتسه 

عناوم يژولونکت ،  لیبق   زا  دوجوم   عناوم  اـه و  شلاـچ  شناد ،  تیریدـم  يزاـس  هداـیپ  زا  لـصاح  عفاـنم  هب  هراـشا  نمـض  رـضاح  هلاـقم 
هدایپ رد  هک  هدش  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  رخآردو  هدرک   یـسررب  ار  شزیگنا و ...  نادقف  یهدنامرف ،  لرتنک و  ینامزاس ،  راتخاس  یگنهرف ،

رب دوجوم  عناوم  ییاسانش  هب  مادقا  یتسیاب  شناد ،  تیریدم  يارجا  زا  یشان  رامـش  یب  يایازم  هب  هجوت  اب  اهنامزاس  شناد  تیریدم  يزاس 
شیازفا عناوم و  شهاـک   هنیمز  اـت  هداد    ماـجنا  يرتـشیب  قیقحت  هنیمز  نیا  رد  یگدز  یتآ  هنـالوجع و  مادـقا  ره  زا  لـبق  دـننکب و  هار  رس 
تالاقم بتک و  هعلاطم  اب  قیقحت  زا  لصاح  جیاتن  يا و  هناخباتک  رضاح  قیقحت  شور  هکنآ  نمـض  دیآ .  دوجوب  روکذم  متـسیس  تیقفوم 

هتـسد رد  همدقمـشناد :  تیریدم  تسکـش  اه ،  شلاچ  شناد ،  تیریدم  دیاوف   شناد ،  تیریدـم   : يدـیلک تاملک   . تسا هدـمآ  تسدـب 
هب یبایتسد  يارب  هکنیا  رب  دـیکات   ) تیفیک شبنج  ههد  ار  ههد 1980  هدـیدرگ ،  هئارا  راک  بسک و  نارظن  بحاص  يوس  زا  هک  يا  يدـنب 

يروانف زا  هدافتـسا   ) ددجم یـسدنهم  ههد   ار  ههد 1990  دـننک ،)  هدافتـسا  رتهب  دوخ  يرکف  تردـق  زا  دـیاب  نانکراک  همه   ، رتهب تیفیک 
 ، رف یماوـقو  ناـیحتف   . ) دـنا هداد  بقل  شناد  تیریدـم  ههد  ار  ههد 2000  و  اـه ) هنیزه  شهاـک  راـک و  بسک و  ياهدـنیارف  دوبهب  يارب 

نودب دنک .  یم  زیامتم  یتیریدم  ياهدرکیور  ریاس  زا  ار  نآ  شناد ،  رب  نآ  دیکات  تسا و  يا  هتشر  نایم  یموهفم  شناد  تیریدم  (1384
ثحب شناد  نشور  حیـضوت  نودـب  دوش و  یم  تیریدـم  عوضوم  يرارکت  هتفاـی و  زاـب  موـهفم  کـی  ًافرـص  شناد  تیریدـم  دـیکات ،  نیا 
یکی  ( 1384  ، یلدع . ) دهد یم  لیکـشت  ار  شناد  تیریدم  تیهام  تیوه و  شناد  نیاربانب  دتفا .  یم  رود  دوخ  فده  زا  شناد  تیریدم 

هس شا  یهد  دوس  دناد  یم  ار  ییاهزیچ  هچ  هک  تسناد  یم  دراکاپ  تلویه  رگا   : " دیوگ یم  دراکاپ "  تلویه   " تکرـش دشرا  ناریدم  زا 
دـشاب یم  ناـمزاس  سوـسحم  اـن  ياـه  ییاراد  قـیرط  زا  شزرا  داـجیا  یپ  رد  شناد  تیریدـم  (1384، يرفعجو ناوـخا   "  ) دــش یم  ربارب 

دیاب دنزادرپ .  یم  هنایار  رب  ینتبم  ياه  متسیس  یحارط  هب  شناد  ماغدا  يراذگ و  كارتشا  هب  دنیارف  رد  لیهست  يارب  اهنامزاس  زا  يرایسب  .
تیریدم متسیس  ناربراک  دشاب ،  یمن  یفاک  شناد  تیریدم  رد  يا  هنایار  ياه  يژولونکت  زا  هدافتـسا  اهنت  راک  نیا  يارب  هک  تشاد  هجوت 
بوسحم شناد  تیریدم  متسیس  يارجا  تسکش  ای  تیقفوم  رد  هدننک  نییعت  لماوع  رگید  راک ،  گنهرف  نانکراک و  هک  دنناد  یم  شناد 

درکلمع ياـه  یجورخ  بساـنم  حیـضوت  يارب  يروآوـن  تیقـالخ ،  دـهعت ،  هزیگنا ،  هجوـت ،  نوـچ  ییاـه  يدورو  هب  هجوـت  دـنوش .  یم 
هداز فیرش   . ) دنتسه وربور  یفلتخم  ياه  شلاچ  اب  شناد  تیریدم  یلمع  ياه  هبنج  مهف  رد  ناریدم  بلغا  اما  تسا .  يرورـض  نامزاس 

هب هلاـقم  همادا  رد  دوب . اـه  شلاـچ  تخانـش  یپ  رد  دـیاب  شناد  تیریدـم  زیمآ  تیقفوم  يارجا  يارب  هجیتن  رد  ،1387،ص271 ) ییالدوب ،
هک تسا  یلخاد  هتفای  ماظن  راک  بسک و  لدم  کی  شناد  تیریدم  تسیچ :  شناد  تیریدم   . تسا هدش  هتخادرپ  اه  شلاچ  نیا  ییاسانش 

نیا دهد .  یم  رارق  یگدیسر  دروم  نآ  ياهرظنم  مامت  اب  ار  یملع  عیـسو  فیط  کی  هدش و  رادیدپ  اهنامزاس  مولع و  هطیح  رد  یگزات  هب 
رجنم يروآون  يریگارف و  ءاقترا  هب  ًاتیاهن  هدش و  لماش  ار  یملع  تکراشم  یملع و  نیناوق  نیودت  شناد ،  دیلوت  دناوت ،  یم  عیـسو  فیط 
عباـنم لـئاسم ،  لـح  يارب  دارفا  طـسوت  تاـعالطا  يریگراـک  هب  یگنوـگچ  تیفیک و  رب  رظاـن  شناد  تیریدـم  (1383  ، ول دـمحم   .) دوش

يزورما ياهنامزاس  دـشاب .  یم  صاخ  ناربراک  طسوت  هدافتـسا  يارب  شناد  هریخذ  یگنوگچ  شناد و  هب  لیدـبت  يارب  بسانم  یتاـعالطا 
نامزاس لک  رد  شناد  رثوم  يریگراک  هب  لاقتنا و  یهدنامزاس ،  لیـصحت ،  رد  اهنآ  هب  هک  دنتـسه  یئاه  شور  نتفای  يارب  شالت  لاح  رد 
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هدافتـسا شناد  تیریدم   : - هلمج زا  تسا  هدش  هئارا  شناد  تیریدم  زا  يدایز  فیراعت   ( تیریدم هیرـشن   ، یبیبحو یظعاو   . ) دنک کمک 
 ، دلناد کم   ) نامزاس دوخ  دوس  هب  هجیتن  رد  يرتشم و  عفن  هب  نامزاس  سرتسد  رد  تاعالطا  اه و  شناد  هیلک  زا  دـماراک  رثوم و  قالخ و 

هنیمز رد  اهنامزاس  نآ  هطـساوب  هک  تسا  يدـنیارف  شناد ،  تیریدـم   : " دـنک یم  نایب  شناد  تیریدـم  فیرعت  رد  ارتوهلام  (- 1381،ص2
دنک یم  بسک  ار  ییاـهتراهم  شناد ،  لاـقتنا  عیزوت و  و  شناد ،)  ندرک  ینوریب   ) شناد يراذـگ  دـک  شناد )  ندرک  ینورد   ) يریگداـی
نیا هک  ارچ  دوش ،  یم  دادـملق  فیراعت  نیرتهب  زا  یکی  شناد  تیریدـم  زا  ( 1999  ) ناوسا فیرعت  (- 1385،ص34  ، یتاولص یحطبا ،  .)
لمع ای  دـنیارف  هنوگ  ره  شناد  تیریدـم   : " دـهد یم  رارق  بسانم  ینامزاس  هاـگیاج  رد  ار  شناد  تیریدـم  حیرـشت و  ار  فادـها  فیرعت 

تیریدم شناد :  تیریدم  دیاوف  اه و  یگژیو   ( یبیبح یظعاو ،  ") تسا نآ  دربراک  يریذـپ و  هعماج  جـیورت و  ریخـست ،  بسک ،  دـیلوت ، 
اب قابطنا  تهج  رد  ار  نامزاس   . دـنک یم  تیوقت  ار  یناـمزاس  شوه   . دـشخب یم  راـبتعا  رـشب  شناد  هب  زور ،  شناد  يریگراـکب  اـب  شناد 

تخانـش هب  ار  نامزاس   . دیامن یم  مهارف  ار  نامزاس  یـشخب  تیقالخ  رادیاپ و  يروآون  هنیمز   . دزاس یم  دـنمناوت  دوجوم  طیارـش  طیحم و 
حالـصا تاهابتـشا و  عفر  هب  یمتـسیس  ياه  شور  زا  هدافتـسا  اب  . دزاس یم  رداق  دـیدج  ياه  لح  هار  اب  اه  نآ  ییوگخـساپ  زور و  لیاسم 

ار یناهج  يرازفا  مرن  شبنج   . دیامن یم  قلخ  ار  دیدج  شناد  تیاده  یهدـنامزاس و  اب  بسانتم  یـشیدنا  دازآ  وج   . دزادرپ یم  تافارحنا 
یشیدنا و دازآ  وج  داجیا  اب  -10 دیامن .  یم  لیهـست  راکفا  يدازآ  طیحم  رد  ار  تدم  دنلب  ینامرآ و  ياهفدـه  كرد  . دـهد یم  شرتسگ 

دشخب یم  تعرـس  ار  شناد  تاعالطا و  شزادرپ  دشر  طیحم   - 11 دنک .  یم  يریگولج  یهابت  داسف و  زا  شناد  تیریدـم  يریگ  لکش 
مهم نیا  زا  اهنامزاس  رثکا  دناسر  یم  اهنامزاس  هب  هک  یعفانم  شناد و  تیریدم  مهم  ياه  یگژیو  دوجو  اب  (1385  ، يدواد روپ ،  یمیرک  .)
عناوم شناد ،  تیریدم  يایازم  زا  یهاگآ  نمض  یتسیاب  اهنامزاس  هجیتن  رد  دنا . هدش  تسکـش  راچد  نآ  يزاس  هدایپ  رد  ای  هدنام و  لفاغ 

تیریدم يور  ارف  ياه  شلاچ   . دننک ایهم  ار  نآ  زیمآ  تیقفوم  يارجا  هنیمز  اهنآ  ییاسانـش  اب  ات  هتخانـش  ار  نآ  يور  شیپ  ياه  شلاچ  و 
هب تهج  نآ  زا  اه  شلاچ  نیا  دنتـسه .  وربور  یفلتخم  ياه  شلاـچ  اـب  شناد  تیریدـم  یلمع  ياـه  هبنج  مهف  رد  ناریدـم  بلغا  شناد : 
ریز رد  دنا  هدش  لفاغ  دراوم  ریاس  زا  و  دنا   هتشاد  راک  ورس  سوملم  یکیزیف و  عبانم  اب  امئاد  هتـشذگ  رد  یتنـس  ناریدم  هک  هتـسویپ  عوقو 

تسا عونتم  رایسب  نآ  ياه  یجورخ  هک  یطیحم  رد  يژولونکت  تراجت و  دربهار  شلاچ  تسا – :  هدش  هراشا  اه  شلاچ  نیا  نیرتمهم  هب 
هعـسوت دـنمزاین  اهنامزاس  رثکا  دوب .  دـنهاوخن  یفاک  راک ،  ياهدـنیارف  ددـجم  یحارط  راک و  نایرج  يزاس  هنیهب  فیاظو ،  نویـساموتا  ، 
میهافم رد  عیرـس  دوبهب  هب  دـنمزاین  نامزاس  یلاتیجید  ياه  لدـم  دنـشاب .  یم  نامزاس  یـشزرا  حرط  ءاقترا  تهج  يریذـپ  قابطنا  تیفرظ 

تیریدـم ياه  متـسیس  هدـنیآ  لسن  دنـشاب . یم  شورف  عیزوت و  یبایرازاب ،  ياهلاناک  تامدـخ و  تـالوصحم ،   ، ناـمزاس تعنـص ،  یتنس 
اه دتم  رد  هتسویپ  تارییغت  ندومن  ظاحل  يارب  الاب ،  رایسب  قابطنا  تیلباق  يزیر و  همانرب  قطنم  دروم  رد  هتسویپ  يواکجنک  دنمزاین  شناد 

دصاقم هب  ندیسر  يارب  لرتنک  ینامزاس :  لرتنک  شلاچ  ،1387،ص276 -) ییالدوب  ، هداز فیرش  .) دنشاب یم  نامزاس  تاعالطا  راتخاس  و 
کی شزادرپ  رد  يریذـپ  قاـبطنا  زا  ناـنیمطا  تهج  یگنهاـمه  دـشاب .  یم  يرورـض  هدـش  نـییعت  شیپ  زا  ياـه  یجورخ  و  تامادـقا   ، 

هب نامزاس  اقب  تسا ،  هتسویپ  ریغ  یـشهج و  نآ  تارییغت  هک  یطیحم  رد  تسا  .  يرورـض  نیعم  یجورخ  کی  هئارا  تاعالطا و  هعومجم 
درکلمع ياه  یجورخ  هک  دوش  لصاح  ناـنیمطا  نیا  اـت  دراد ،  یگتـسب  ناـمزاس  قطنم  رد  دوجوم  تاـضورفم  زا  هتـسویپ  ياـه  یباـیزرا 

 . دشاب یم  راگزاس  تعنـص  راتخاس  نامزاس و  ياه  لدم  یتباقر ،  ياهزاین  هدـننک ،  فرـصم  تاحیجرت  رازاب  طیارـش  تارییغت  اب  نامزاس 
 ، دـصاقم رب  هزادـنا  زا  شیب  دـیکات  اب  اه  متـسیس  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نانیمطا  نیا  دـیاب  شناد  تیریدـم  ياه  متـسیس  یحارط  رد 

هکنآ لاح  تسا ،  هدوب  لرتنک  رب  ینتبم  نامزاس  یتنـس ،  قطنم  رد  دشاب .  هدـشن  دودـحم  هدـش ،  نییعت  شیپ  زا  ياه  یجورخ  تامادـقا و 
يرتشیب لمع  يدازآ  رتمک و  نیناوق  نآ  رد  هک  دـندنمزاین   ییاه  لدـم  هب  دایز  رایـسب  یطیحم  تارییغت  دوجو  لیلدـب  دـیدج  ياـهنامزاس 
تیقفوم يارب  عنام  نیرت  گرزب  دـناوت  یم  یناـمزاس  گـنهرف  یناـمزاس  گـنهرف  شلاـچ  ص 277) عبنم ،  ناـمه   .) دـشاب هتـشاد  دوـجو 
نارگید اب  يراذگ  كارتشا  هب  ساسا  رب  ارجا  ای  شناد  دربراک  شناد  يزاس  میهـس  دراد :  هبنج  هس  شناد  يازجا  دشاب .  شناد  تیریدـم 
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هب ار  شناد  راکتحا  هک  یگنهرف  دراد .  میقتـسم  طابترا  ینامزاس  گنهرف  اب  شناد  يزاس  میهـس  ینعی  لوا  هبنج  شناد  زا  ددجم  هدافتـسا 
هب نآ  زا  هک  تسا  دوجوم  عضو  قیوشت  یگنهرف ،  رگید  عنام  تسا .  شناد  تیریدـم  يدـج  عنام  دـنک ،  قیوشت  نآ  يزاس  میهـس  ياـج 

شزرا اه و  گنهرف   . تسا راتفر  نیرتهب  یلعف  لمع  دنراد  رواب  دارفا  هک  دراد  یتیعـضو  هب  هراشا  دـننک و  یم  دای  ینامزاس  ییانیبان  ناونع 
کـسیر تسکـش و  دنوش .  رترب  ات  دنتـسه  دـهعتم  دارفا  همه  نآ  رد  هک  دـنروایب  دوجوب  ار  يا  يریگدای  ياه  طیحم  دـیاب  نامزاس  رد  اه 

ینتبم هیلوا  ياه  لدم  ینامزاس :  راتخاس  شلاچ  ص 235) ، 1384  ، یلدع  .) تفگ دمآ  شوخ  دیاب  ینوریب  دیاقع  هب  دـشاب و  لمحت  لباق 
ياه لدـم  هکیلاح ،  رد  تفر .  یم  راکب  هدـش  صخـشم  هدـش و  يزیر  همانرب  لبق  زا  ياه  شناد  زا  هدافتـسا  يارب  هک  دوب  ییاهدـنیارف  رب 

 . دوش یم  دیدج  ياه  شناد  قلخ  يزاسون و  تاعالطا و  يراذگ  كارتشا  هب  بجوم  هک  دراد  دـیکات  ینامزاس  گنهرف  داجیا  رب  دـیدج 
هلـسلس ياهراتخاس  دـنک .  یم  لیمحت  نامزاس  راتخاس  هلمج  زا  فلتخم  ياه  شخب  رب  يدـیدج  ياـه  هتـساوخ  شناد  تیریدـم  عقاو  رد 
ییایوپ فاطعنا و  زا  هک  تسا  يراتخاس  بسانم  راتخاس  دـشاب  .  شناد  تیریدـم  يارب  یبوخ  لـمحم  دـناوت  یمن  فطعنم  ریغ   یبتارم و 

زا نوریب  طیحم  اب  طابترا  يرارقرب  ناکما  دوشن و  دودحم  ینامزاس  یتح  یشخب و  یمیت ،  ياهزرم  هب  تاطابترا  ات  دشاب .  رادروخرب  مزال 
افیا تالماعت  هعـسوت  رد  یمهم  شقن  ینامزاس  راتخاس  یمـسر  ریغ  هبنج  یترابع  هب  دـشاب و  رودـقم  یگداـس  هب  ناـنکراک  يارب  ناـمزاس 

1387  ، ییالدوب  ، هداز فیرـش   .) دزاس یم  رـسیم  زین  ار  ناـمزاس  زا  جراـخ  ياـههورگ  شناد  هب  یباـیتسد  ناـکما  یطاـبترا  نینچ  دـیامن . 
شناد يزاس  میهس  دربراک و  روظنم  هب  یـشزیگنا  ياه  متـسیس  رد  ماهبا  رگید ،  يدج  عنام  یـشزیگنا  ياه  متـسیس  رد  ماهبا  ،ص280 - )
دهعت هزیگنا و  هک  دـهد  یم  ناشن  دـهاوش  یتاعالطا ،  عبانم  نیرت  ینغ  اه و  يژولونکت  نیرتهب  دوجو  مغر     یلع  رـضاح  لاح  رد   . تسا
دربراک يزاس و  میهـس  تیقالخ ،  يارب  دـهعت  هزیگنا و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا .  مک  رایـسب  اهنآ  زا  هدافتـسا  يارب  شناد  نارگراـک 
هعـسوت يارب  كرحم  کی  دـناوت  یم  شاداپ  ياه  متـسیس  تسا .  هدـش  هتخانـش  شناد  تیریدـم  تیقفوم  یئرمان  لـماوع  ناونع  هب  شناد 

ناقلاخ شناد –  نارگراک  دـهعت  شزیگنا و  هنیمز  رد  ینادان  لـهج و  یناـمزاس  رد  دـسر  یم  رظن  هب  دنـشاب .  ناـنکراک  تراـهمو  شناد 
یتوافتم شاداپ  ياه  متـسیس  دـنمزاین  شناد  نارگراـک  دـیدرت  نودـب  و  تسا .  هنیمز  نیا  رد  ییاـناد  زا  رتشیب  یناـمزاس –  شناد  ییاراد 

يدام و ياه  هزیگنا  دوجو  هک  تیعقاو  نیا  هب  ناعذا  اب  دوب .  دهاوخن  سوملم  يدام و  ًافرص  دایز  لامتحا  هب  اهنآ  شاداپ  متسیس  دنتـسه و 
 ، یلدـع  .) درک مادـقا  اه  هزیگنا  نیا  تخانـش  هب  یتسیاب  يدرف ،  ياه  توافت  تیمها  هب  هجوت  ابو  دـنرادن  رارق  مه  اب  داـضترد  يداـم  ریغ 

تیریدم ياه  همانرب  اه و  تیلاعف  زا  یلاع  تیریدم  تیامح  داقتعا و  مدـع  یتیریدـم :  لرتنک  یهدـنامرف و  شلاچ  (235-8 صص  ، 1385
تیریدـم ياه  همانرب  زیمآ  تیقفوم  يارجا  عنام  زین  يربهر  بسانم  اـن  ياـه  کبـس  يرگن و  یئزج  تدـم و  هاـتوک  ياـه  شرگن  شناد ، 

هب ندیسر  يارب  نیا  هک  تسا ،  هدش  نییعت  شیپ  زا  فادها  دروم  رد  تقفاوم  شریذپ و  بسک  لابند  هب  ینامزاس  لرتنک  دوش .  یم  شناد 
ندیسر يارب  یهدنامرف  لرتنک و  ياه  متسیس  حیرص  يریگ   عضوم  دشاب .  یم  يرورـض  رادناتـسا  یتایلمع  ياه  هیور  رترب و  ياه  شور 
متـسیس دشاب .  یمن  بولطم  هدـیچیپ  ياه  طیحم  رد  لاعف  ياه  متـسیس  يارب  نیا  هک  دوش ،  یم  دارفا  هزیگنا  شهاک  بجوم  یگنهامه  هب 

 ، دـنیارف قطنم  اـه ،  يدورو  نیب  فاکـش  حالـصا  ییاسانـش و  هب  اـهنآ  اـما  دـنوش ،  یم  یحارط   یگنهاـمه  داـجیاز  ناـنیمطا ا  يارب   اـه 
هدزاب شلاچ  (280-81 صص ،1387  ، ییـالدوب هداز ،  فیرـش  .) دـنرادن ینادـنچ  هجوت  ناـمزاس  اـقب  تاـموزلم  ناـمزاس و  ياـه  یجورخ 
شناد رب  ینتبم  هک  یتامدخ  تالوصحم و  عیزوت  دـیلوت و  هک  دـننک  یم  نایب  ( Arthur ,1996  ) دـننام نانادداصتقا  زا  یخرب  يداصتقا : 

دح کی  یتعنص  لماوع  زا  کی  ره  دنیامن .  یم  داجیا  یتعنص  تامدخ  تالوصحم و  اب  هسیاقم  رد  يرت  شیب  يداصتقا  هدزاب  دنشاب ،  یم 
 . دش دهاوخ  هدزاب  شهاک  هب  رجنم  هیامرس  راک و  يورین  نیمز ،  يارب  هناتسآ  دح  رد  رت  هفاضا  دحاو  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دنراد ،  هناتـسآ 

دحاو ره  رد  يراذـگ  هیامرـس  هک  تروص  نیا  هب  دـنیامن ،  یم  لمع  یتوافتم  يداصتقا  نوناق  اب  تاعالطا  شناد و  تالوصحم  لباقم  رد 
خرن نیا  ققحت  هک ،  تسا  مهم  هتکن  نیا  نیارباـنب ،  دوش .  رجنم  هیامرـس  رتشیب  هدزاـب  هب  دـناوت  یم  دـیدج  شناد  تاـعالطا و  زا  یفاـضا 

ياهدـنیارف نینچمه  عیزوت و  ياه  لاناک  رد  رظن  دـیدجت  هکلب  تسا ،  دـنمزاین  تمدـخ  دـیلوت و  تیهام  رد  رظن  دـیدجت  هب  اهنت  هن  هدزاـب 
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یتلود ياهنامزاس  رد  شلاچ  نیا  هتبلا  یـسایس :  شلاچ  (- ص281  ، نامه  . ) دـنراد تیمها  زین  يرادرب  هرهب  عیزوت و  هب  طوبرم  یناـمزاس 
یعیبط دنک ،  ذوفن  لامعا  دناوت  یم  تردق  ياراد  صخش  تسا و  تردق  عبنم  کی  شناد  هک  میشاب  هتشاد  رواب  رگا  دنتسه ،  رت  ریگمشچ 

رب يراذگ  رثا  لیلدب  زین  روشک  یـسایس  ياضف  تابث  مدع  ای  تابث  دننک .  یم  شالت  شناد  هب  يراصحنا  یبایتسد  يارب  يا  هدع  هک  تسا 
دوجو نینچ  مه   . داد دـهاوخ  رارق  ریثاـت  تحت  ار  شناد  تیریدـم  یتلود ،  ياـهنامزاس  رد  تیریدـم  تاـبثو  يراذـگ  یـشم  طـخ  دـنیارف 
دهاوخ راذـگ  رثا  شناد  تیریدـم  ياه  تیلاعف  دـنور  رب  دـنیامن ، راهظا  ار  دوخ  ياه  هدـیا  دـنناوتب  یتحار  هب  دارفا  نآ  رد  هک  زاب  ییاضف 

تیریدـم ياه  شـالت  قیبطت  رد  تیقفوم  مدـع  زا :  دـنتابع  تسا  ههجاوم  نآ  اـب  شناد  تیریدـم  هک  يرگید  عناوم  ص282)  ، نامه .) دوب
مادـع نآ  ياوتحم  هب  هجوت  نودـب  نامزاس  رد  ددـعتم  یتاعالطا  عبانم  متـسیس و  داجیا  ناـمزاس  کـیژتارتسا  فادـها  اـب  یناـمزاس  شناد 

ياه زرم  هددـحم  رد  طقف  ینامزاس  شناد  تیریدـم  ياه  شالت  رب  زکرمت  دارفا  هنازور  ياه  تیلاعف  اب  ینامزاس  شناد  تیریدـم  طاـبترا 
ییارگ نورد   ،( یکم  ) تاـعالطا عیزوت  میهـست و  يارب  یمزیناـکم  ناونع  هب  يریگداـی  یمـسر  ياـه  هویـش  رب  دـح  زا  شیب  دـیکاتنامزاس 
يریگ هزادـنا  ساسا  رب  بلغا  هک  شاداپ  ياه  متـسیس  ییاسانـشزاب  هب  زاین  تسا  اه  هبیرغ  زا  يریگدای  سرت  اب  ماوت  هک  اـهنامزاس  هدـنیازف 

هک یقیقحت  رد  ص 238)  ، 1385  ، یلدع .) دنا هتفایرد  ار  نآ  تیمها  هک  روآون  يابقر  یناوارف  دوجو  اب  نامز ،  فشک  تسا .  یتنـس  یلام 
 – شناد هدـنرادزاب  لـماوع   : تسا هدـش  ناـیب  ریز  تروـصب  شناد  تیریدـم  هدـنرادزاب  لـماوع  هتفرگ  ماـجنا  ناـملآ  هسنارفروـشک و  رد 

ماظن     ×    ×    × دیلوت ینامز و  ياه  تیدودـحمروکآ  هورگ  ناچوا     الوروتوم     هدـنرادزاب     لماوعیوسنارف  هدـش  هعلاطم  ياهنامزاس 
دنچ تیریدـم    ×    ×     ای  نانکراکرد  هزیگنا  نادـقف  اـه    ×         هرود  زا  یـضعب  يوتحم  ندوب  خوسنم  يراـبجا    ×    ×     شزومآ 

لماوعیناـملآ هدــش  هعلاـطم  ياـهنامزاس  شناد –  هدــنرادزاب  لـماوع  ،1387،ص283) ییادوــب  ، هداز فیرـــش              ) ندوــب یگنهرف 
نادقف      ×    ×    ×    × رگید ياهتیولوا       ×    ×    ×    × شناد یفاکان  میهست  ینوس      GTZ وورگآ     سنمیر     شوب  هدنرادزاب    

دوـبن ناـنکراک    ×    ×    ×     يریگراـی  زا  تیاــمح  قـیوشت و  مدــع  تیریدــم و  رد  هزیگنا  دوـبن  ناــنکراک    ×    ×         رد  هزیگنا 
فیعـض گـنهرف  يریگداـی    ×    ×          ياـه  تصرف  دروم  رد  تاـعالطا  دوبن      ×    ×        × يریگداـی يارب  زاـین  دروم  تاـعالطا 

شناد و تیریدـم  تسکـش  مهم  للع  ،1387،ص284) ییادوـب  ، هداز فیرــش       ×    ×        ×) یباـیزرا دوـبن           ×        × يریگداـی
هدش شناد  تیریدم  ياه  هژورپ  زا  يرایـسب  تسکـش  ثعاب  هتـشذگ  مین  ههد و  کی  یط  هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  قیقحت :  تیمها 

تکرش نیرت  گرزب  زا   ) Bain&company تکرش دش  رشتنم  لاس 2007  رد  هک  یشرازگر  د  دراد .  مان  یگدز  یتآ  يرامیب  تسا 
تالکـشم لح  يارب  ناریدم  الومعم  هک  یتیریدـم  رازبا  يور 25  رب  ار  دوخ  ياه  یـسررب  جـیاتن  تیریدـم ) هرواشم  هنیمز  رد  ناهج  ياه 

شیامیپ هرود  یط 11 لاـس و  تدم 14  رد  دـش و  عورـش  لاـس 1993  زا  یـسررب  نیا  درک .  هئارا  دـنریگ  یم  هرهب  نآ  زا  دوـخ  یناـمزاس 
ياکیرمآ قطانم  رد   ) اـیند روشک  زا 70  شیب  رد  دـنمتردق  ياـهنامزاس  دـشرا  ناریدـم  زا  رفن  رازه  تارظن  رب  ینتبم  عومجم  رد  هدرتـسگ 

ياه شلاچ  یـشخب و  رثا  نییعت  قیقحت  نیا  زا  فده  تسا .  هدـش  نیودـت   ( نیتال ياکیرما  هنایمرواخ و  اقیرفآ ،  ایـسآ ،  اپورا ،  یلامش ، 
زا یکی  ناونع  هب  زین  شناد  تیریدـم  نایم  نیا  رد  دوب و  اهنامزاس  دـشرا  ناریدـم  طسوت  یتیریدـم  ياـهرازبا  نیرتدربراـکرپ   زا  هدافتـسا 

ار متشه  هبتر  دربراک ،  نازیم  رظن  زا  شناد  تیریدم  یسررب ،  دروم  رازبا  نیب 25  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  یتیریدم  ياهرازبا 
دوب نیا  رت  بلاج  هتکن  اما  دوب .  تفه  ییایسآ  ياه  تکرش  رد  شناد  تیریدم  هبتر  هک  دوب  نیا  بلاج  داد . صاصتخا  دوخ  هب  ناهج  رد 

هب ار  هبتر 22  شناد  تیریدم  دـش  لاوس  یتیریدـم  ياهازبا  يریگراک  هب  زا  اهنآ  يدـنم  تیاضر  نازیم  صوصخ  رد  ناریدـم  زا  یتقو  هک 
درکیور لـیالد ،  نیرت  مهم  زا  یکی  دـیاش  تسیچ ؟  لکـشم  هشیر  (1387  ، هدازاضر  ( ) مک تیاضر  داـیز     لاـبقا   ) داد صاـصتخا  دوخ 

تسا و شناد  تیریدم  ماظن  کی  ءازجا  زا  یکی  اهنت  يروانف  هک  دننک  یم  دیکات  ناصـصختم  دشاب .  شناد  تیریدـم  هب  طلغ  تسردان و 
دننام ًاقیقد  دنتسه .  دوخ  ياهرازفا  مرن  شورف  دصرد  شناد  تیریدم  هناهب  هب  هک  تسا  ياه  تکرـش  هدهع  رب  يدایز  دح  ات  لکـشم  نیا 

اب دوش .  هدناروخ  هدیبوک  بابک  روز  هب  ههام  کی  يدازون  هب  ای  هدرک و  زیوجت  يا  هماخ  ینیریـش  دـنق ،  هب  التبم  رامیب  کی  هب  هک  یتلاح 
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دنهد تروص  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  قیقحت  هتشاد و  شناد  تیریدم  هب  یحیحص  درکیور  اهنامزاس  ناریدم  دی  اب  تاحیـضوت  نیا  هب  هجوت 
نآ يارجا  زا  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  شناد  تیریدم  راکتبا  زا  یـشان  عفانم  يریگ  :  هجیتن   . دوش يریگولج  یگدز  یتآ  يرامیب  زا  ات 

هدرتـسگ عفاـنم  هب  هجوت  اـب  یتباـقر و ....  شوه  هئارا  يرتـشم ،  اـب  رثوم  طـباور  هرادا  رتـمک ،  هابتـشا  اـه ،  هنیزه  شهاـک  درک ،  رظنفرص 
رد هک  لماوع  یخرب  هب  تبـسن  یتسیاب  شناد  تیریدم  همانرب  يارجا  ماگنه  رد   . درک ییاسانـش  ار  نآ  ییارجا  عناوم  دیاب  شناد  تیریدـم 
هب تبـسن  دـیاب  شناد  تیریدـم  همانرب  نایرجم  دوب .  هاگآ  دـننک  یم  صقن  راچد  ارنآ  زیمآ  تیقفوم  يارجا  دـنک و  یم  داجیا  للخ  همانرب 

شلاچ نینچ  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن .  لوذبم  ار  یضتقم  تامادقا  هدرک و  كرد  ار  نانآ  ریثات  هدوب و  ساسح  اه  شلاچ  نیا  تخانش 
تـسا مهم  نآ  هب  هجوت  هک  يرگید  دراوم  زا  یکی   . تخاس دـنهاوخ  هجاوم  هرطاخم  اب  ار  يا  هژورپ  ره  زیمآ  تیقفوم  يارجا  ًاـعطق  ییاـه 

عطق روـط  هب  دوـخ و  هب  رـصحنم  ياـه  شلاـچ  شناد  تیریدـم  يزاـس  هداـیپ  اـب  ههجاوـم  رد  یناـمزاس  ره  هک  تسا  هتکن  نـیا  هـب  هراـشا 
عناوم اه و  شلاچ  درک ،  زیوجت  اـهنامزاس  همه  يارب  ناـسکی  راـکهار  کـی  ناوت  یمن  هجیتن  رد  دراد  ار  دوخ  هب  صوصخم  ياـهراکهار 

هب هجوت  نمـض  دیاب  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  ماگنه  رد  ینامزاس  ره  یلو  هدش  هدهاشم  اهنامزاس  رثکا  رد  رـضاح  هلاقم  رد  هدـش  هئارا 
هجوت یگدز و  یتآ  زا  هکنآ  نمض  دنک ، مهارف  اراهنآ  لیهست  ياههار  دسانـشب و  ار  دوخ  نامزاس  رد  هدنرادزاب  رگید  لماوع  عناوم ،  نیا 

 .- نامزاس رد  شناد  تیریدم  ( . 1385  .) لداع یتاولص ،  نیـسح .   ، یحطبا  : - عبانم   . دنک زیهرپ  شناد  تیریدم  ياهرازفا  مرن  هب  فرص 
نیـسح دـمحم  هداز ،  اضر  .- ریبدـت 161 هیرـشن  اـهنامزاس ،  رد  شناد  تیریدـم  یماـکان  (. 1384  .) یفطـصم يرفعج ،   . ناـمیپ ناوـخا ، 

تیریدم (. 1387  .) نسح ییالدوب ،  حاتف .  هداز ،  فیرـش   .- ون تایح  هیرـشن  ناهج ،  ناریدم  تسد  رد  يرازبا  شناد  تیریدم  (. 1387 .)
شناد تیریدـم  (. 1384  .) اـبیرف یلدـع ،   .- یهاگــشناد داـهج  تاراـشتنا  نرهت :  یتامدـخ ،  يدــیلوت و  يرادا ،  ياـهنامزاس  رد  شناد 

(. 1385  .) لوـسر  ، يدوواد اـضر . دـمحم  روـپ ،  یمیرک   .- هشیدـنا یتخانـشارف  تاراـشتنا  نارهت :   ، شناد يوـسارف  تمــس  هـب  تـکرح  ،
رد ینمض  شناد  تیریدم  شقن  (. 1384  .) هفطاع رف ،  یماوق   . دـمحم  ، نایحتف .- رارسا 187 هیرشن  یـشیدنا ،  دازآ  وج  شناد و  تیریدم 
ناج دلناد ،  کم  .- ریدت 147 هیرشن  اهدادعتـسا ،  شناد و  تیریدم  (. 1383  .) ملسم  ، ول دمحم  .- ریبدت 164 هیرـشن  يروآون ،  تیقالخ و 

شناد یهاـگن  یلوتم ،  یبیبح ،   . اـضر یظعاو ،   - ناریا ناسانـشراک  هورگ  نیودـتو :  همجرت  هتفه ،  کـی  رد  شناد  تیریدـم  (. 1381 .)
 . تیریدم هیرشن  شناد ،  تیریدم  هب  رادم 

شناد فاشتکا  يواک و  هداد  رب  يا  همدقم 

ییاشاپ هواک  یسابع ، یلع  یمیدق  ، انحوی 
ناوتب ات  تسا  يرازبا  هب  زاین  اه ،  متـسیس  نیا  رد  هدش  هریخذ  اه ي  هداد  يالاب  مجح  یهاگیاپ و  ياه  متـسیس  شرتسگ  اب  هزورما  همدـقم :

هداس ياه  شسرپ  را  هدافتـسا  اب  داد .  رارق  ناربراک  رایتخا  رد  ار  شزادرپ  نیا  زا  لصاح  تاعالطا  درک و  شزادرپ  هدش  هریخذ  ياه  هداد 
ات  داد  رارق  ناربراک  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  ناوت  یم  یلومعم ،  يریگ  شرازگ  نوگانوگ  ياهرازبا  رد SQLو 

ربز دنچ  ره  ناربراک  دشاب ،  الاب  اه  هداد  مجح  هک  یتقو  اما  دنزادرپب  اهنآ  نایم  یقطنم  طباور  اه و  هداد  دروم  رد  يریگ  هجیتن  هب  دـنناوتب 
 ، دنش اب  مه  راک  نیا  هب  رداق  رگا  ای  دنهد و  صیخـشت  اه  هداد  هوبنا  مجح  نایم  رد  ار  دیفم  ياهوگلا  دنناوت  یمن  دنـشاب  هبرجت  اب  تسد و 
رب سپـس  دـننک و  یم  حرطم  ار  يا  هیـضرف  الومعم  ناربراک  رگید  يوس  زا   . تسا الاب  رایـسب  يدام  یناسنا و  يورین  رظن  زا  تایلمع  هنیزه 

فشک هب  احالطصا  هک  تسا  ییاهـشور  هب  زاین  هزورما  هک  یلاح  رد  دنزادرپ ،  یم  هیـضرف  در  ای  تابثا  هب  هدش  هدهاشم  تاشرازگ  ساسا 
یکی [2] يواک هداد   . دنیامن نایب  ار  یقطنم  ياه  هطبار  اهوگلا و  راکدوخ  تروص  هب  ربراک و  تلاخد  نیرتمک  اب  ینعی  دـنزادرپب  [1] شناد

رد ار  یتاعالطا  دنوش و  یم  هتخانش  ناربراک  تلاخد  لقادح  اب  اه  هداد  رد  دیفم  ياهوگلا  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  اهشور  نیا  نیرتمهم  زا 
زا يواک  هداد  رد   . دـنوش ذاختا  اهنامزاس  رد  یتایح  مهم و  تامیمـصت  اهنآ  ساـسارب  اـت  دـنهد  یم  رارق  نارگ  لـیلحت  ناربراـک و  راـیتخا 
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مجح نورد  زا  هتخانـشان  هتفهن و  تاعالطا  فشک  رب  نآ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  [3] اه هداد  یفاشتکا  لیلحت  مان  هب  رامآ  ملع  زا  یـشخب 
یم نیاربانب  دراد ،  یگنتاگنت  طابترا  زین  نیـشام  يریگدای  یعونـصم و  شوه  اب  يواک  هداد  نیا  رب  هوالع  دوش .  یم  دـیکات  اه  هداد  هوبنا 

هنیمز ات  دـنزیمآ  یم  مه  رد  ار  رامآ  ملع  نیـشام و  يریگداـی  یعونـصم ،  شوه  اـه ،  هداد  هاـگیاپ  ياـهیروئت  يواـک  هداد  رد  تفگ  ناوت 
دح رد  اه ،  هداد  زا  یگرزب  مجح  اب  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  ینامز  يواک  هداد  حالطـصا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب   . دوش مهارف  يدربراـک 

نایم طباور  رتشیب و  اه  هداد  مجح  هچ  ره   . تسا هدـش  دـیکات  بلطم  نیا  رب  يواک  هداد  عبانم  یمامت  رد  میـشاب .  هجاوم  تیابارت ،  ای  اـگم 
ياهـشور زا  یکی  ناونع  هب  يواک  هداد  شقن  دوش و  یم  رتلکـشم  اه  هداد  ناـیم  رد  هتفهن  تاـعالطا  هب  یـسرتسد  دـشاب  رت  هدـیچیپ  اـهنآ 

هراشا اه  هداد  نایم  زا  دـیفم  ياهوگلا  فشک  هب  الومعم  يواـک  هداد  ردـیواک  هداد  رد  هیاـپ  میهاـفم   . ددرگ یم  رت  نشور  شناد ،  فشک 
 ، ربتعم دنک و  یم  فیـصوت  ار  اه  هداد  زا  هعومجم  ریز  کی  نایم  طابترا  هک  تسا  اه  هداد  رد  یلدـم  دـیفم ،  يوگلا  زا  روظنم  دوش .  یم 

یخرب رد  دنا .  هدـش  هئارا  يواک  هداد  يارب  ینوگانوگ  فیراعت  کیمداکآ  نوتم  ردـیواک  هداد  فیرعت   . تسا دـیدج  مهف و  لباق  هداس ، 
تسا هدیدرگ  یفرعم  دزاس  یم  اه  هداد  میظع  مجح  اب  میقتـسم  طابترا  هب  رداق  ار  ناربراک  هک  يرازبا  دح  رد  يواک  هداد  فیراعت  نیا  زا 

 : * زا دـنترابع  فیراعت  نیا  زا  یخرب  تسا .  دوجوم  دوش  یم  هجوت  اه  هداد  رد  شواک  هب  اهنآرد  هک  رتقیقد  فیراعت  رگید ،  یخرب  رد  و 
گرزب و ياه  هداد  هاگیاپ  زا  دامتعا  لباق  مهف و  لباق  هتخانـشان ،  شیپ  زا  ربتعم ،  تاعالطا  جارختـسا  دـنیارف  زا  تسا  ترابع  يواک  هداد 

هاگیاپ لیلحت  هیزجت و  راکدوخ  مین  دنیارف  هب  يواک  هداد  حالطـصا  [ * 1 .] مهم يراجت  ياه  تیلاعف  رد  يریگ  میمصت  رد  نآ  زا  هدافتـسا 
نتفای يارب  اه  هداد  هاگیاپ  کی  رد  وجتـسج  ینعی  يواـک  هداد  [. * 2  ] دوش یم  قالطا  دـیفم  ياهوگلا  نتفای  روظنم  هب  گرزب  ياـه  هداد 

هداد گرزب * .  اه ي  هداد  هاـگیاپ  زا  دـیدج  دانتـسا و  لـباق  نـالک ،  شناد  جارختـسا  ینعی  يواـک  هداد  [ * 3  .] اه هداد  نایم  ییاـهوگلا 
فیراـعت رد  هک  هنوگناـمه   . اـه هداد  نیب  نـئمطم  طـباور  نتفاـی  يارب  هدـهاشم  لـباق  ياـه  هداد  هعوـمجم  لـیلحت  هـیزجت و  ینعی  يواـک 

هداد نیب  يوگلا  نتفای  لیلحت و  شناد ،  جارختـسا  نوچ  یمیهافم  هب  فیراعت  یمامت  رد  ابیرقت  دوش ،  یم  هدـهاشم  يواک  هداد  نوگانوگ 
 ، تسا هدـش  یلمع  اه ي  هلاسر  اه و  سنارفنک  تالاقم ،  زا  يرایـسب  عوضوم  يواک  هداد  اریخایواک  هداد  هچخیرات   . تسا هدـش  هراشا  اه 
اه متـسیس  داجیا  يارب  ییاه  هنیمز  نآ  زا  شیپ  تصـش و  ههد  رد   . دش یمن  هدرب  راک  هبو  تشادـن  یموهفم  دون  ههد  لیاوا  ات  هژاو  نیا  اما 

تیریدم ياه  متـسیس  داجیا  یفرعم و  هب  رجنم  هک  تفریذپ  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یتاقیقحت  دش و  داجیا  اه  هداد  تیریدم  يروآ و  عمج  ي 
 ، داتفه ههد  رد  يا  هطبار  صوصخب  يا و  هکبـش  یبتارم ،  هلـسلس  هاگیاپ  يارب  يا  هداد  ياهلدـم  هعـسوت  داجیا و   . دـیدرگ اه  هداد  هاگیاپ 

داتشه ههد  لیاوا  رد  SQL شـسرپ نابز  داجیا  تیاهن  رد  اه و  هداد  یهدـنامزاس  يراذـگ و  صخاش  نوچمه  یمیهاـفم  یفرعم  هب  رجنم 
یهاگیاپ ياه  متـسیس  هعـسوت   . دنیامن داجیا  قیرط  نیا  زا  ار ،  دوخ  رظن  دروم  یتاعالطا  ياهمرف  تاشرازگ و  دـنناوتب  ناربراک  ات  دـیدرگ 

اه متسیس  نیا  ندش  يدربراک  هبناج و  همه  هعسوت  ثعاب  [5] لاعف [4]و  ارگ دربراک  ارگ ،  یش  ياه  هاگیاپ  داجیا  داتشه و  ههد  رد  هتفرشیپ 
زا يداـیز  مجح  دـندش و  داـجیا  ، ... DB2، Oracle، Sybase نوچمه ییاـه  DBMS بیترت نیدـب  دـیدرگ .  ناـهج  رـسارس  رد 

فـشک ثحبم  ار  يواک  هداد  یفرعم  رد  هبنج  نیرتمهم  ناوتب  دـیاش  دـنتفرگ .  رارق  شزادرپ  دروم  اه  متـسیس  نیا  زا  هدافتـسا  اب  تاعالطا 
دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  فدارتم  تروصب  KDD وDM دراوم يرایسب  رد  هک  يروطب  تسناد  ( KDD[6  )] اه هداد  هاگیاپ  زا  شناد 

ذخا رد  اهنآ  زا  هدافتـسا  اه و  هداد  هاـگیاپ  رد  ییاـهوگلا  فشک  وجتـسج و  زا  فدـه  دـش ،  رکذ  يواـک  هداد  فیرعت  رد  هک  روطناـمه  .
ياـه متـسیس  داـجیا  هب  تیاـهن  رد  هـک  تـسا  KDD دـنیارف زا  یـشخب  DM هـک تـفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب  تـسا ،  یتاـیح  تامیمــصت 

هداد موهفم  راـب  نیلوا  يارب  [4  . ] دـهد یم  ناـشن  ار  اـه  هداد  هاـگیاپ  زا  شناد  فشک  دـنیارف  رد  يواـک  هداد  شقن  لکش 1-1  [DSS[7
ياههاگراک ات 1994 ،  ياهلاس 1991  رد  نآ  لاـبند  هب  دـیدرگ .  حرطم  Shapir طسوت KDD هنیمز رد  IJCAI[8] هاگراک رد  يواک 

زا یخرب  . دـندیدرگ طبترم  نآ  اـب  میهاـفم  مولع و  زا  يرایـسب  هک  يروطب  دـندرک  هئارا  ملع  زا  هخاـش  نیا  رد  ار  يدـیدج  میهاـفم  KDD

دبـس لیلحت  هیزجت و  نایرتشم 3 . دـیرخ  ياهوگلا  نییعت  یشورف 2 . هدرخ  . 1 زا :  دـنترابع  یعقاو  ياهطیحم  رد  يواک  هداد  ياـهدربراک 
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زا يرادربهالک  ياهوگلا  ینیب  شیپ  يرادکناب 6 . . 5 یکینورتکلا ) شورف  ) تسپ قیرط  زا  نایرتشم  دیرخ  نازیم  ییوگشیپ  رازاب 4 . دیرخ 
همیب یعامتجا 9 . ياههورگ  ساسا  رب  يرابتعا  ياهتراک  زا  هدافتـسا  نازیم  نییعت  تباث 8 . نایرتشم  صیخشت  يرابتعا 7 . ياهتراک  قیرط 

اب راـتفر  عون  نییعت  یکشزپ 13 . نایرتشم 12 . طسوت  دـیدج  ياـه  هماـن  همیب  دـیرخ  نازیم  ییوگـشیپ  يواـعد 11 . لـیلحت  هیزجت و  . 10
تخس ياهیرامیب  اب  دروخرب  رد  ینامرد  ياهشور  تیقفوم  نازیم  نییعت  یحارج 14 . لامعا  تیقفوم  نازیم  ییوگشیپ  نارامیب و 

Knowledge Discovery[2]Data[1 -----------------------------------------------------]
Mining[3]Exploratory Data Analysis[4]Application Oriented[5]Active DBMS[6]Knowledge

Discovery From Database[7]Decision Support System[8]Workshop

زغم يریگدای  مسیناکمربدیکات  اب  هدنریگدای  نامزاس 

يولع يدهم  یمیحر - اضرمالغ  رتکد  - قداصروپ رصان  رتکد  ناسنا  زغم  يریگدای  مسیناکم  رب  دیکات  اب  هدنریگدای  نامزاس 
رد ینامزاس   درکلمع  ینامزاس و  يریگدای  هطبار  هب  يدروم  هراشا  اـب  ناـسنا ( زغم  يریگداـی  مسیناـکم  رب  دـیکات  اـب  هدـنریگدای  ناـمزاس 

مـسیناکم زا  هدافتـسا  رب  ینامزاس  درکلمع  اب  يریگدای  طابترا  نایب  نمـض  ام  هلاقم  نیا  رد  هدـیکچ : یبرغ ) ناجیابرذآ  ناـمرد  تیریدـم 
الماک یـسایقم  رد  یعونـصم  زغم  کی  ناونع  هب  ماع  يانعم  رد  نامزاس  يزاس  هیبش  هب  یعـس  هدیدرگ و  دـیکات  یمدآ  زغم  يریگدای  ياه 

یئادتبا 
اب لنـسرپ  رفن  دودـح 1200  اب  یناـمرد   یناـمزاس  رد  يدروم  هعلاـطم  کـی  رد  یناـمزاس  يریگداـی  نیب  طاـبترا  هب  سپـس  درک  میهاوخ 
هک تساهناتـسرامیب   یگدیچیپ   تلع  هب  ناتـسرامیب  نامه  ای  ینامرد  هعومجم  کی  باختنا  تلع  تخادرپ  میهاوخ  نامزاس  نآ  درکلمع 

دهاوخ نایب  ثحب  دروم  نامزاس   رد  ینامرآ  يراتخاس  هب  ندیـسر  يارب  يداهنـشیپ  ياـهراکهار  ناـیاپ  رد  دـنک   یم  رت  بلاـج  ار  ثحب 
ریغ ای  میقتـسم  هبرجت  زا  هک  هوقلاب  راتفر  اـی  راـتفر  رد  رادـیاپ  اتبـسن  رییغت  ار  يریگداـی )  يریذـپ (  تفرعم  نارظنبحاـص   : همدـقم  . دـیدرگ
مه هب  ازجا  یمامت  هدـنریگدای ، ياهنامزاس  رد   ( 1386 ص74 زنیکیا   زا  لقن  هب  نایئاضر   .  ) دـنا هدرک  فیرعت  دوش  یم  یـشان  میقتـسم 

ار دوخ  زاـس  سک  ره  هک  دـنکیم  هیبشت  يرتسکرا  هب  ار  اـهنامزاس  هنوگ  نیا  رکارد » رتـیپ   » هک يروط  هب  دـنراد ، قیمع  يدـنویپ  طـبر و 
نوزوم گنهآ  کی  راک ، هجیتن  دنتـسه و  رتسکرا  ربهر  اب  طبترم  عبات و  ًاـقیمع  ناگدـنزاون  یماـمت  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـما  دـنزیم ،

تنک ياهباتک  يرـس  نک  ) تراظن  رود  زا  دعب  وگب و  لنـسرپ  هب  ار  يزاب  دعاوق  طقف  نک و  اهر  نیمز  رد  لابتوف  يزاب  رد  ار  پوت  .) تسا
حطـس رد  و  هدنز   دوجوم  دـننام  مه  نامزاس  کی  هک  میامن  دـیکات  ار  هتکن  نیا  مهاوخ  یم  نم   . دـنراد دـیکات  موهفم  نیارب  زین  دراچنالب 

نآ زا  رت  هدیچیپ  یتح -   ناسنا -   دننامه  هک  مینک  دیلوت  ینامزاس  مینک  شالت  تسا  دشاب    یم  زغم  نآ  سار  رد  هک  ناسنا  دـننام   یلاع 
مه ناسنا  زغم   ( رولیت  ) لولعم تلع و  زا  يا  هریجنز  رب  هن  دـنکیم و  هیکت  دنحالـصا  لاـح  رد  اـمیاد  هک  ییاـهوگلا  رب  زغم  ؟؟؟  دـنک لـمع 

هدنریگدای ياهنامزاس  دراد  ناکما  ایآ  تسوا  شوه  زغم و  یمدآ   درکلمع  لوئسم  سپ  دراد  هدهع  رب  ار  ناسنا  ندب  مامت  تیریدم  هفیظو 
ایآ دـشاب  هتـشاد  روآون  ریذـپ و  تشگرب  ریذـپ   فاطعنا  يدرکلمع  زغم  دـننامه  ات  دـشاب  هتـشاد  ارنآ  تیفرظ  هک  دومن  يزیر  حرط  ار  يا 
دوخ هب  لک  کی  ناونع  هب  دـناوتب  متـسیس  هک  دومن  عیزوت  يا  هنوگ  هب  هاـگنب  کـی  رـسارس  رد  ار  لرتنک  شوه و  ياـهتیفرظ  تسا  نکمم 

دننامه هک  تسا  ینیـشام  دیلوت  يارب  شالت  یعونـصم  شوه  هداس  رایـسب  نابز  هب  دزادرپب  هدمآ  دیدپ  ياهـشلاچ  اب  لماعت  یهدـنامزاس و 
ریخا نرق  رد  هدـیچیپ  قیمع و  رایـسب  ملع  کی   AI:AI دـهد . یمن  ياج  دوخ  رد  ار  تایئزج  قیاقح و  فیرعت  نیا  اما  دـنک . لمع  ناـسنا 

ییاجباج و تاعالطا و  يریگراکب  اهنآ ، زا  يرادـهگن  يروآ و  عمج  یگنوگچ  تاعالطا ، يور  رب  هعلاـطم  هب  یلک  تلاـح  رد  هک  تسا 
زا طقف  دوریمن و  نیب  زا  يژرنا  يژرنا ، ياقب  لصا  نوناق  ساسا  رب  یمیش  کیزیف و  رد  . دزادرپیم ناویح  ناسنا و  ای  نیشام و  هب  اهنآ  لاقتنا 

نیا ساسارب  یـسدنهم  ياهـشناد  یـسانش و  نیمز  يزاـسوراد ، يژولویب ، دـننام  مولع  زا  يرایـسب  دـیآ . یم  رد  يرگید  تروصب  یتروص 
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يژرنا مرج و  ورین ، لیدـبت  یعونـصم  ای  یعیبط و  مزیناکم  زا  یحیحـص  كرد  ساسا  رب  اه  هتـشر  نیا  یمامت  تسا و  هتفاـی  لـماکت  لـصا 
هب . دـیآ یم  رد  رگید  تروصب  یتروص  زا  دـبای و  یم  لاقتنا  تاـعالطا  هک  تسا  راوتـسا  لـصا  نیا  زین  تاـعالطا  دروم  رد  تسا . راوتـسا 

یکیناکم مرف  هب  تاعالطا  لیدبت  لصا  ساسا  رب  هک  یملع  درک . يرادگمان  شوه  ملع  ای  تاعالطا و  ملع  ار  ملع  نیا  ناوتیم  لیلد  نیمه 
ناجیابرذآ نامرد  تیریدـم  رد  ینامزاس  يریگدای  یـسررب  نمـض  يرامآ  هعلاطم  کی  یط  رد  اـم  . تسا راوتـسا  سکعلاـب  ییایمیـش و  و 

هعلاطم دروم  نامزاس  ددرگ  تیوقت  ینامزاس  يریگدای  داعبا  رگا  هک  تسا  یهیدـب  میدومن  تباث  ینامزاس  درکلمع  اـب  ار  نآ  هطبار  یبرغ 
نیا رد  يدعب  ياه  هدافتـسا  يارب  قیقحت  نیا  زا  یتایلک  تشاذـگ  دـهاوخ  هلاقم  نیا  رد  ثحب  دروم  موهفم  يزاس  هدایپ  رد  ولج  هب  یماگ 

یعامتجا نیمات  نامرد  تیریدـم  رد  ینامزاس  یمیت و  يدرف و  دـعب  هس  رد  ینامزاس  يریگدای  هعلاـطم  نیا  رد  دوش .  یم  هدـناجنگ  هلاـقم 
نیگنایم نومزآ  نوچ  يرامآ  ياه  لیلحت  هیزجت  زا  ینادیم   هعلاطم  نمض  یسرربزنیگتاو و  کیسرام و  هویش  هب  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسا 

ریغتم یگتسبمه  نییعت  يارب  نوسریپ   بیارض  عیزوت و  ندوب  لامرن  نییعت  يارب  فارگوملوک  وریمسا  تست  و     chi square نومزآ و 
دعب هس  رد  زنیگتاو  کیـسرام و  بوچراچ  قبط  هعلاطمتـسا  هدـش  هتفرگ  هرهب  همانـشسرپ  ییایاپ  نییعت  يارب  خابنورک  يافلآ  رادـقم  اـه و 

مـسیس يزاس ،  دـنمناوت  یمیت ،  يریگدای  وگتفگ ،  شـسرپ و  رمتـسم ،  يریگدای  هناگتفه  ياه  هفلوم  قیرط  زا  یناـمزاس   یمیت و   ، يدرف
هعماج و قیقحت –  شور   . دـیدرگ ماـجنا  دـشاب  یم  ریغتم  الک 55  لماش  هک  کیژتارتسا  يربهر   متـسیس و  لاصتا  طاـبترا و   ، يریگیاـج

ناجیابرذآ یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدـم  شهوژپ  دروم  هعماج    : اه هداد  يروآ  درگ  رازبا  هنومن و  مجح  نییعت  هویـش  يرامآ و  هنومن 
رتکد ياقآ  باـنج  قیقحت  شور  یـسرد  هوزج  زا  هک  هنومن  مجح  نییعت  هدـش   هبـساحم  لودـج  زا  هنومن  مجح  نییعت  يارب  هدوب و  یبرغ 

ناگروم و نهک و  ياهمان  هب  دنمـشناد  هس  هب  بوسنم   " لودج نیا  هک  هدیدرگ  هدافتـسا  تسا   هدش  سابتقا  هحفص 94  یناریا  داژن  داهرف 
دادعا نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا .  هدش  صخشم  هعماج  مجح  هب  هجوت  اب  هنومن  ياضعا  زاین  دروم  دادعت  نآ  رد  هک  هدوب  ياسجرک 

تیریدم لنـسرپ  لک  دادعت  هک  یناریا 85ص 93  ) ."  .) دـنراد رابتعا  دـنا و  هدـمآ  تسدـب  يرامآ  ياهلومرف  عاونا   اب  هبـساحم   قیرط  زا 
دیدرگ باـختنا  هنومن  مجح  ناوـنع  هب  رفن  هک 291  دوب  مرتـحم  تیریدـم  نآ  زا  یلیوحت  راـمآ  قبط  رفن  یبرغ 1107  ناجیابرذآ  ناـمرد 

زا لکشتم  يا  همانشسرپ  ینادیم  هویش  رد  اه  هداد  يروآ  عمج  رازبا  هدوب و  نامءاوت   يا   هناخباتک  ینادیم و  تاعالطا  يروآ  درگ  شور  .
هدوب و مظنمو  هتـسب  عون  زا  درادناتـسا  همانـشسرپ  نیا  تسا .  هدش  یحارط  ترکیل  کبـس  هب  هک  هدوب  یمومع  لاوس  یلصا و5  لاوس   55

راـمآ زا  اـه  هداد  لـیلحت  هیزجت و  يارب  دـشاب  .  یم  کیـسرام  زنیکتاو و  ياـهمان  هب  هنیمز  نیا  رد  رظن  بحاـص  دنمـشناد  ود  هب  بوـسنم 
یم راک  هب  اه  يریگ  هجیتن  رد  زین  یطابنتسا  رامآ  تسا . هدش  هدافتـسا  رایعم  فارحنا  نیگنایم و  دصرد ، یناوارف ، لماش  یلیلحت  یفیـصوت 

يارب  : شجنـس رازبا  ییایاپ  یئاور و   . تسا هدـیدرگ  دارفا  نیب  همانـشسرپ  عیزوت 291  هب  مادـقا  هدوب و  یفداـصت  يریگ  هنوـمن  شور   . دور
دامتعا )  تیلباق   ) ییایاپ نییعت  يارب  تسا  ناشیا  دـییات  دروم  هدـیدرگ و  هدافتـسا  رما  ناگربخ  ياهبنارگ  تارظن  زا  رابتعا   ییاور ( نییعت 

 0.7 زا   هک  دـمآ  تسد  هب   (   0 . 939 نآ (  رادقم  هک  دیدرگ  هدافتـسا     spss رازفا مرن  کمک  اب  خابنورک   يافلآ  شور  زا  همانـشسرپ 
ریغتم عیزوت  ندوب  لامرن  زا  یکاح  مه  فارگوملاک  وریمـسا  نومزآ  جیاتندراد  ار  مزال  ییایاپ  همانـشسرپ  هک  دهد  یم  ناشن  هدوب و  رتالاب 

ینامزاس درکلمع  ینامزاس و  يریگداـی  دروم  رد     chi square نومزآ یلک  هجیتن  (( Asymp. Sig. (2-tailed = 0.000) دوب اه 
زا یکاح  یناـمزاس  یمیت و  يدرف ،  يریگداـی  دـعب  هس  ره  رد    asymptotic یبناجم (   (  دـتم  اـب      chi square نومزآ   جیاتن  :
 % نانیمطا 99 ابولراک  تنوم  دـتم  اـب      chi square نومزآ   جـیاتن  .     Asymp . sig=0.000 تساه         . ریغتم  لماک  طاـبترا 

ینامزاس  يریگدای  سپ  Mont carlo  sig.     Sig. =0.000  confidence 99%  = 0.000 تساه . ریغتم  لماک  طابترا  زا  یکاـح 
ياهمتـسیس اـهنت  هن  دراد .  تبثم  هطبار   هدـش   حرطم  دـعب  هـس  ره  رد  یبرغ  ناـجیابرذآ  ناـمرد  تیریدـم  رد  یناـمزاس  درکلمع  اـب  یلک 

لاثم يارب  دنوشیم . لرتنک  اهنیا  اب  یتح  اهناسنا  دنهد . یم  لاقتنا  دنریگیم و  راکب  دننکیم ، تفایرد  ار  تاعالطا  زین  اهناسنا  هکلب  یعونصم 
ساسحا دوخ  زا  تاعالطا  يرسکی  تفایرد  اب  ینعی  دنوشیم  كانساره  یکیرات  رد  دنلب  يادص  زا  نیگمغ ، دب  ربخ  اب  لاحشوخ ، هزیاج  اب 
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یعیبط و ياهمتـسیس  هرابرد  شمـسا ، رهاظ  فـالخرب   AI نیارباـنب تسا . هعلاـطم  یـسررب و  لاـح  رد  رد  زین  دروـم  نیا  دـنهدیم . ناـشن 
تاعالطادشابیم دننکیم ، ساسحا  هنوگچ  دننکیم و  هچ  هکلب  تاعالطا  تفایرد  یگنوگچ  طقف  هن  تاعالطا و  لیلحت  هیزجت و  یعونـصم 

یم یتاعالطا  هکبـش  کی  یحارط  هب  زاین  اذل   ( 128  ، 86  ، یناولا  ) زاس هلئـسم  صقان  تاعالطا  هک  دننیرفآ  لکـشم  هزادنا  نامه  هب  یفاضا 
هتشاد رثوم  لرتنک  متسیس  کی  تاصخـشم  ناونع  هب  ار  ریز  تاصخـشم  ییاسانـش و  ار  لرتنک  رد  کیژتارتسا  طاقن  دیاب  هکبـش  نیا  دشاب 

تاینهذ و ساسا  رب  هن  دـشاب  ینیع  عیرـس و  زور ،  هبو  حیرـص  قیقد و  تاعالطا  طیرفت ،  طارفا و  مدـع  ندوب ،  همانرب  اـب  بساـنتم   : دـشاب
رظن زا  هک  يا  هسیاقم   . دنـشاب طیارـش  دجاو  اه  رلرتنک  دشاب و  نیعم  قیقد و  لرتنک  هجیتن  دشاب ،  هنانیب  عقاو  يداصتقا و  یـصخش ،  تارظن 

هب تبـسن  ناسنا  زغم  رد  هتفای  مظن  يا  هیارآ  يزاوم و  تاطابترا  زا  یکاح  هدـش  ماجنا  ناـققحم  طـسوت  اهرادـم  تخانـش  و  یکیژولوپوت  
هک یقالخا  ياه  متیس  زا  یبیکرت       زا  زین   دنک  !  یم  یگدنز  فلتخم  یناسنا  ياه  متـسیس  اب  لماعت  قیرط  زا  رـشب  تسا  تاناویح  زغم  

یناسنا  ياه  متسیس  تیقفوم  زمر  کی  نیا  و  دننک .  یم  داجیا  يدایز  تقوم  تاطابترا  رگیدمه  اب  هک  دریذپ  یم  لکش  دنا  طبترم  مه  هب 
دهد یم  لیکـشت  ار  نامزاس  راک  هک  هچنآ  اهنامزاس   رد  درک  هدایپ  ار  نآ  ناوت  یم  طیارـش  هب  هتـسب  ییاهنامزاس   رد  هک  دشاب   دناوت  یم 

طابترا  . دـهد یم  لکـش  ارنآ  درکراک  رگیدـکی  اب  اهنورون  طابترا  یمدآ  زغم  رد  هک  یتروص  رد  تسا  دارفا  ای  اهـشخب  نیب  طابترا  ناـمه 
تـسین کبدـیف   هقلح  مزیناکم  ای  یطابترا  ییاهلاناک  ینورون   تاطابترا  لثم  یکیرتکلا   ییایمیـش   لاعفنا  لعف و  متـسیس  رد  اـهناسنا  نیب 
نامزاس دنتسه   دوخ  هدید  بیـسآ  تمـسق  میمرت  هب  رداق  یناسنا  متـسیس  هک  روطنامه         ACTION BASE دـنا    لاعف   اهنآ   هکلب  
نامزاس یبایزرا  اذـل   -   2  . تسا راـتخاس  و  نوناـق    درکلمع    ياراد  -   1  : لمع زا  رتارف  نامزاس  دنـشاب  هتـشاد  ار  ییاناوت  نیا  دـیاب  مه 

هدیچیپ  راگزاس  ياه  متیس  هب   زاین  سپ  دندوجوم 4 –  عیرس      تاریغت   ای          نییاپ         هب  الاب  زا  تاریغت  هاگنآ   -   3  . تسا حرطم 
یمدآ زغم  دراد 6  -  باـختنا   و   شنکاو    يوگلا  عونت     هدـیچیپ     راـگزاس  متیـس  کـی  دراد 5 –  دوجو  يزورما  ناـمزاس  کـی  رد 

ار بساـنم  درکلمع  و  دـنک   یم  یحارط  دـبای و  یم  نآ  يارب  شنکاو  يوگلا  دـنک و  یم  ساـسحا  دوـخ  طـیحم  رد  ار  تارییغت  عوـنتزین  
دریگ  یم  میمصت  زغم  ناسنا  رد  یلو  دریگب   میمـصت  دهد و  نامرف  دناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  نامزاس  نامزاس  رد   – 7  . دنک یم  باختنا 

ناکما لومعم و  هناـیارگ  عقاو  ياـه  يرگن  هدـنیآ  نیقلاـخلا  نسحا  كراـبتف ا  ... دـیامن    یم  يزاـس  هیبش  اـی  مسجت   و  دـنک   یم  ناـمرف 
طابترا زا  هدمآ  تسدب  ياه  راکهار  رگا  هوالع  هب  دراد . یبوخ  درکراک  لمع ، رد  نتشاد ، ار  ثداوح  عوقو  راظتنا  تاهابتـشا و  حیحـصت 

هک مینک  مرن  هجنپ  تسد و  طیارـش  زا  یتابیکرت  اب  میناوت  یم  مینک  يدنب  عمج  تسرد  ناشتردـق  هب  هجوت  اب  ار  فلتخم  هدـش  كرد  ياه 
یم تروـص  ( Spreading activation  ) یـشرتسگ يزاـس  لاـعف  شور  اـب  راـک  نیا  میا . هتـشادن  ار  اـهنآ  اـب  ههجاوم  هبرجت  زوـنه 
اهنت دننک .  دراد : راکو  رـس  هویـش  نآ  هب  هدیچیپ  ياه  متـسیس  رگید  اب  زور  ره  ام  زغم  هک  تسا  یـشور  نیا  )Heylighen) 1999 دریگ
نیا هک  دهد  یم  ناشن  نقیاه  تاقیقحت   دنتـسه  یبصع  هکبـش  ياه  يزاس  هیبش  دنک  یم  لمع  نینچ  زغم  زا  جراخ  هک  يدرکراکراتخاس 

Adaptive  ) یقباـطت یعمج  شوـه  هناوتــشپ  هـک  داد  مـیمعت  اـهناگرا  حطــس  رد  یتـحارب  ناوـت  یم  ار  يزغم " هبــش   " ياـه مزیناـکم 
ام هب  قابطنا  هک  یلاح  رد  ( : Self organization) یبای نامزاسدوخ  )Heylighen)1999 دنشاب ( collective intelligence

ره عقاو ، رد  دـننک ، راک  ام  يارب  هک  میـشاب  هتـشاد  يا  هدـیچیپ  ياه  متـسیس  میناوت  یم  مییآ ، راـنک  یگدـیچیپ  اـب  هنوگچ  هک  دزومآ  یم 
Ashby) 1962 Heylighen, 2002 Heylighen& دراد یباـــینامزاسدوخ  ییاـــناوت  اــــساسا  یکیماــــنید  متــــسیس 

میناوــــت یم  دوــــب .  دــــهاوخ  رت " هجوــــت  بلاــــج  هجیتــــن " دــــشاب  رت  هدــــیچیپ  متــــسیس  هــــچ  ره  و  ) Gerhenson,2003
ای فدـه  هکنیا  اـت  هتفرگ  لکـش  راـتخاس  ینعی  درکراـک  مینک . فـیرعت  درکراـک  اـب  يراـتخاس  ناوـنعب  ار  ( Organization) نامزاس

(Attractor  ) بذاج تلاحب  دوز  ای  رید  کـیمانید  ياـه  متـسیس  هک  تسنیا  یباـینامزاس  دوخ  هیاـپ  مزیناـکم  دـیآ .  لـصاح  يدوصقم 
میناوت یم  . دیوگ كرت  ارنآ  دناوت  یمن  یلو  دوش  دراو  نآ  هب  دناوت  یم  متـسیس  هک  اهتلاح  زا  رادیاپ  یبیکرت  ینعی  دـندسریم  اه  کیمانید 

بیک رت  نیا  هک  دـنک  یم  دودـحم  یلکـش  هب  اهنآ  تالماعت  هک  (Ashby) 1962 دـنا هتفای  قباـطت  ودـب  ود  بیک  رت  رد  ازجا  هک  مییوگب 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


درک یقلت  درک  راک  نیا  زا  تیامح  ناوت  یم  ار  متـسیس  يدعب  راتفر  تسا و  اقب  بیکرت  نیا  درک " راک  نیا "  ربانب  دنامب .  رادـیاپ  یعمج 
هک یلکـــشب  تــفرگ  رظن  رد  متـــسیس  يازجا  نــیب  تـــالماعت  يدوــخب  دوــخ  یگنهاـــمه  کـــی  ناوــت  یم  ار  یباـــینامزاس  دوـــخ 

ازجا هــک  اریز  دراد ,  تاـــعالطا  شزادرپ  و  ( Propagation  ) داـیدزا هب  زاـین  نیا  دـسرب . رثکادـح  هـب  اـهنآ  ( Synergy) يراکمه
 . دوش هتشاذگ  كارتشا  هب  تاعالطا  نیا  هک  دراد  زاین  اهنآ  كرتشم  فده  نکیل  دننک  یم  تفایرد  ار  طیارـش  زا  یتوافتم  هوجو  فلتخم 

تیعطق مدـع  اهنت  هن  هک  دراد  یم  راهظا  یگدـیچیپ  هاگ  رظن  )Huchings) 1995 دوب دهاوخ  هتفای  شرتسگ  تخانـش  هلـصاح  دنیآ  رف 
هک میراد  زابن  یتوافت  هب  ام  عقاو  رد  تسا .  دب  نتشاد  تاعالطا  مک  هک  تسا  رضم  ردقنامه  دایز  تاعالطا  نتشاد  تسا ،  ریذپان  بانتجا 
نآ ندناجنگ  رد  یعـس  تسا و  تیمها  یب  دتفا  یم  قافتا  ناهج  هیقب  رد  هچنآ  دشاب .  هتـشاد  رظن  رد  ار  ام  فادها  هک  دنک  داجیا  یتوافت 

لدم کی  شناد  هدیچیپ  رکفت  رد  دنک .  یم  داجیا  تاعالطا  شزادرپ  يارب  ام  دودحم  ياه  يدـنمناوت  رب  یفاضا  راب  طقف  نامیاهلدـم  رد 
یلح هار  افرـص  يریگ  میمـصت  ینوریب و  تیعقاو  زا  ینیع  باتزاب  هن  دـنک و  هداس  نکمم  دـح  ات  ار  هلاسم  لح  ات  هدـش  انب  هک  تسا  ینهذ 

نیرتهب دوش  یم  راهظا  کیسالک  رکفت  رد  هک  روطنآ  دبای و  دوبهب  اهتصرف  زا  هدافتـسا  اب  دیاب  اه  دعب  تسا و  بوخ  یفاک  ردقب  هک  تسا 
. مینک شیاپ  تاعالطا  نایاپ  یب  مجح  نیب  زا  ار  یلصا  ياهتوافت  میشاب و  رگ  باختنا  هک  تسنیا  راک  لکـشم  تمـسق  سپ  تسین .  شور 

هتفرگ لکـش  فلتخم  یطابترا  ياهلاناک  اب  طبترم  لماوع  عامتجا  زا  نامزاس  دـیآ .  یم  ام  کمک  هب  هرابود  یباینامزاس  دوخ  هناتخبـشوخ 
هکیلاح رد   ، دـنوش یم  هدافتـسا  رتشیب  دـنرثوم  هک  یتاطابترا  دـهد :  یم  دـشر  ار  دوخ  هبرجت ، زا  يریگ  داـی  اـب  راـک  دوخ  روطب  هک  تسا 

رتلیف تافاضا  دبای و  یم  راشتنا  يرت  آراک  تروصب  تاعالطا  تروص ،  نیا  هب  دنوش .  یم  هتفرگ  هدـیدان  جـیردتب  دـنریثات  یب  هک  ییاهنآ 
یم قافتا  حطـس  ود  رد  نامزمه  شزومآ  نیا  دنـسر .  یم  حیحـص  ياهناکم  هب  حیحـص  ياهمایپ  هک  دراد  دوجو  نانیمطا  نیا  دنوش و  یم 

رد دهد و  یم  مایپ  زا  یصاخ  هنوگ  هب  یبسانم  ان  ای  بسانم  خساپ  يرگید  صخـش  هک  دنک  یم  هبرجت  صخـش  کی  یتقو  "  : ینهذ : " دتفا
هچرتفد لثم  دیفم  تاناکما  یتقو  دشاب : يدام " ای "  دوش و  یم  رت  ساسح  دـنک  رارقرب  طابترا  زیچ  هچ  هراب  رد  سک و  هچ  اب  هکنیا  دروم 

همه نیا  اب  درب .  رابنا  هب  ار  سکاف  نیـشام  ای  نفلت  رتفد  لثم  هدیاف  یب  دراوم  دیاب  دـنوش ،  یم  رت  سرتسد  رد  یتنرتنیا  طابترا  ای  تشاددای 
یباینام و زاس  دوخ  لوصا  زا  هدافتـسا  اب  تسا .  دامتعا  لباق  ریغ  دـنک و  يردـق  لومعم  ياـهنام  زاـس  رد  زونه  هدـشن  رـشتنم  شزومآ  نیا 

يدنب بیترت  : جیاتن مینک .  یحارط  رتدمآ  راک  رایسب  ینامزاس  تسناوت  میهاوخ  (Heylighen)1992,2002 Joslyn 2001 کیتنربیس
نادنمراک مادک  طسوت  رت  هنالاعف  اهمایپ  هک  ساسا  نیا  رب  دزومایب .  هبرجت  هب  دناوت  یم  یطابترا  متـسیس  هک  تسا  يزیچ  تیمها  يانبم  رب 

دزومایب نامزاس  کی  رد  ار  راک  میسقت  لومعم و  راک  شور  دناوت  یم  مه  متسیس  رت  هنادنمـشوه  لدم  کی  دنریگ .  یم  رارق  هجوت  دروم 
یباینامزاس دوخ  مسیناکم  مهف  اب  دـسر  یم  شتـسد  هب  بسانم  نامز  رد  یتسرد و  هب  سک  ره  فیلکت  هک  دـنک  لصاح  ار  نانیمطا  نیا  و 

هک میزاس  ایحم  يروط  ار  طیارش  هک  دیآ  یم  تسدب  یتقو  بولطم  نیا  دنک .  راک  ام  يارب  هک  میراداو  ار  هدیچیپ  متسیس  کی  میناوت  یم 
دوخ متـسیس  کـی  هصخاـش  یتاذ  شوه  زا  یناوت  یم  یتـح  اـم  دـشاب . قبطنم  اـم  تاراـظتنا  اـب  هک  دـنک  لـمع  يروـط  یباـینامزاس  دوـخ 
کی میناوت  یم  اهنآ  تالماعت  زا  يریگ  دای  لـماعت و  يارب  اـه  هناـسر  دارفا و  جـییهت  اـب  میریگب .  هرهب  نآ  زا  مینک و  هدافتـسا  یباـینامزاس 
لماک غولب  هناشن  هک  رایتخا  ضیوفت  یمیت و  راک  . دزاس گنهامه  ار  متـسیس  رد  توافتم  ياهتیلاعف  هک  میزاسب  رـشتنم  تاـعالطا  شزادرپ 

راـک يورین  اـب  شزاـس  يریذـپ و  فاـطعنا  يروآوـن و  تیقـالخ و  شیازفا    ، تاـعالطا تاـطابترا و  يژوـلونکت  تیوـقت  تسا ،  لنـسرپ 
عبانم  : ذخآم عبانم و  دننک .  تفرشیپ  و  دنریگبدای   دنهاوخ  یم  هک  تسا  ییاهنامزاس  مامت  هب  یسررب  نیا  ياهداهنـشیپ  رگید  زا  نوگمهان 

رگناه و هتشون  کیژتارتسا   تیریدم  ینابم  تمس 2-   1386 یناجنرها ، ییازریم  نسح   رتکد  نامزاس  يروئت  یفـسلف  ینابم  - 1  : یسراف
شراگن  همجرت و  لب  چـنرف و  نامزاس     رد  لوحت  تیریدـم  -3 یگنهرف ياـه  شهوژپ  رتفد  يدزیا 1386  و  یبارعا   رتـکد  همجرت  نلیو  

یناسنا عبانم  کیژتارتسا  تیریدم  -5  ( امیس هکبش 4  زا  لقن  هب  یمتناوک ( :  هکبش  یقارشا 4- رافص و  رشن       1382  ، درف ییاناد  یناولا و 
نایئاضر یلع  رتکد  ینامزاس   راتفر  تیریدـم  ینابم  ریم 6- رشن   1384 یـساپسریم   رـصان  ندش    یناهج  دنور  هب  شرگن  اب  راک   طباور  و 
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رتکد نلیو    لا  رگناه و  دیوید  یج  کیژتارتسا   تیریدـم  ینابم  هام 88 10- رهم  هرامش 47  يروانف  تاعالطا و  هلجم  تمس 9-   1386
یلوسر اضر  یناریا و  داژن  داهرف  رتکد  قداص    روپ  رـصان  رتکد  همجرت  تیمـشا   چا  دنرب  گرزب   هشیدنا  يژتارتسا  يدزیا 11- یبارعا و 

لیلخ  قراط  يژولونکت   تیریدم  -138513 رهپس   هراتس  تاراشتنا  ینموم    گنشوه  رتکد  هفرشیپ     تیریدم  تاعالطا  ياهمتسیس  -12
رآ ناج  روسفورپ  ینامزاس    راـتفر  تیریدـم و  یگنهرف 14- ياهـشهوژپ  رتفد  يدزیا 1386   دواد  یبارعا و  دـمحم  دیـس  رتـکد  همجرت  

تمس 16- تداعس 1386  رایدنفـسا  رتکد  یناسنا   عبانم  تیریدم  ناریدم 15- رـشن  يزیراـپ 1386  داژناریا  يدـهم  همجرت  نروه   رمرش 
رکفت تمـس 18- ناـیئاضر 1386   یلع  رتـکد  یناـمزاس    راـتفر  تیریدـم  یناـبم  ین 17- رــشن   1385 یناولا   رتـکد  یموـمع  تیریدـم 

راتفر تیریدم  اسر 19- دحوم 1387   یمظاک  رایزهم  يرفعج و  یفطـصم  رتکد  همجرت  یـسیتسا   فلار  لوحت   تیریدـم  کیژتارتسا و 
همجرت فوـلجم  سـالکینو  سگه  دـلونرآ  کـیژتارتسا   تیریدـم  تمـس 20- ناـیئاضر 1386  یلع  رتـکد  ناـمزاس   رد  یــسایس  ياـه 
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يوضر هریس  رد  شناد  نید و 

رهم  یئاضر  نسحرتکد 
زا نید ، ملع و  لماعت  مدـع  اـی  لـماعت  ثحب  دراد و  هلوقم  ود  نیا  شیادـیپ  أدـبم  هزادـنا  هب  یتمدـق  ود ، نآ  هطبار  شناد و  نید و  هلأـسم 

ياـهنرق رد  صوصخب  يرکف  فلتخم  ياـه  هلحن  يوس  زا  ینوگاـنوگ  راـظنا  اتـسار  نیمه  رد  تسا . هدوب  رظن  دروم  تسد  رود  ياـهنامز 
هلأسم نینچ  هک  دنامن  یفخم  هتبلا ، تسا . هتفریذـپ  هنیمز  نیا  رد  ار  یـصاخ  درکیور  سک  ره  هدـش و  هئارا  نیمز  برغم  هعماج  رد  ریخا و 

رد دهاوخب  ات  تسین  نید  يارب  ییاج  یکیئال ، رکفت  رد  ور ، نیا  زا  دنـشاب . هتفریذپ  ار  ملع  نید و  تلزنم  هک  تسا  طوبرم  یعماوج  هب  يا 
، تساجبان هلأسم  نیا  حرط  دـشابن ، لئاق  یتلزنم  هنوگ  چـیه  ملع  يارب  هک  يا  هعماج  ضرف  تروص  رد  زین  و  دـنک ، دوجو  زاربا  ملع ، ربارب 

ثحب نیا  قـلعتم  سپ  دـنزب . نآ  فـالخ  یفرح  دـنک و  ملع  دـق  نید  لـباقم  رد  دـهاوخب  هک  تـسین  يزیچ  مـلع  يدرکیورنینچ ، رد  اریز 
ملع و طبارت  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  نیاربانب ، دنشاب . هتخانش  تیمـسر  هب  هتفریذپ و  ار  نید  ملع و  زا  کی  ره  هاگیاج  هک  دنتـسه  یعماوج 

ملع نید و  رابتعا  هک  یعماوج  خیرات  زا  یعطقم  ره  يارب  نآ  حرط  هتـشاد و  نایرج  خـیرات  لوط  رد  یمدآ ، مهم  هلغـشم  ود  ناونع  هب  نید 
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ماما ترضح  رـصع  تسا ، هجوم  نآ  رد  شناد  نید و  تیعـضو  هلاسم  حرط  هک  یخیرات  عطاقم  زا  یکی  . تسا هجوم  يرما  دنا ، هتفریذپ  ار 
نآ يریگعضوم  زین  و  ع )  ) اضر ماما  رصع  رد  ملع  تیعضو  هب  یهاگن  مهم ، نیا  هب  یبایتسد  روظنم  هب  هک  تسا  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع 

تـسد هرود ، نآ  رد  نید  ملع و  هطبار  باـب  رد  هناـققحم  رظن  هب  ناوـتب  رذـگهر  نیا  زا  اـت  تسا  يرورـض  هلأـسم  نـیا  لاـبق  رد  ترـضح 
ندـش یناهج  زین  یملع و  ییافوکـش  ظاحل  هب  ار  ع )  ) اضر ماما  نارود  ناسیون ، خـیرات  ع)  ) اـضر ماـما  رـصع  رد  شناد  تیعـضو  .* تفاـی
هرطیس دنا . هدرک  دای  نآ  زا  یمالسا ، راصعا  رد  زیگنا  تفگش  كانبات و  يرصع  ناونع  هب  هدیمان و  ییالط  رـصع  نآ ، رد  یمالـسا  ندمت 

دیاز دـشر  فـلتخم ، ياـه  هصرع  رد  یملع  ياـهتیلاعف  دوـب . هتخادـنا  یکاـخ  هرک  نیا  رب  ار  دوـخ  هیاـس  رـصع ، نیا  رد  ناناملـسم  یملع 
یگنهرف یملع و  رهاظم  هب  هجوت  دیـسر . نکمم  دـح  نیرتالاب  هب  یخیرات ، عطقم  نیا  رد  یمالـسا  ندـمت  تفرـشیپ  درک و  ادـیپ  یفـصولا 

یخرب هب  هک  دناسر  يرای  رصع  نآ  رد  ناناملسم  یملع  تیعضو  مهف  رد  ار  ام  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  دناوت  یم  ، رـصع نیا  رد  هتفای  شرتسگ 
تاـعوضوم نوماریپ  یـسررب  ثحب و  فلتخم و  ياـه  هصرع  رد  یملع  لـفاحم  لیکـشت  یملع : ياهتـسشن  فلا ) : دوش یم  هراـشا  اـهنآ  زا 

زین یمالسا و  ياملع  يدج  تاقیقحت  هنیمز  رصع ، نیا  رد  یمالـسا  فلتخم  دالب  رد  ددعتم  ياه  هناخباتک  سیـسات  زین  یملع و  نوگانوگ 
هجوت لباق  یملع  ياـهتکرح  زا  یکی  همجرت : تضهن  .ب ) دروآ دوجو  هب  مالـسا ، تموکح  هقطنم  رد  ار  یمالـسا  ریغ  نادنمـشناد  زکرمت 

قیقحت و دوب . یبرع  نابز  هب  یجراخ  ياهنابز  زا  اهباتک  همجرت  ناناملـسم ، یلمع  ياقترا  رد  مهم  رـصانع  و  ع )  ) اـضر ترـضح  رـصع  رد 
یملع تاقیقحت  هب  هجوت  هیحور  موجن و ... یسایس ، مولع  هفسلف ، تایضایر ، بط ، هلمج  زا  یتادراو  ياهباتک  فلتخم  تاعوضوم  رد  عبتت 

دـسیون یم  اهباتک  همجرت  تضهن  صوصخ  رد  اهباتک  نیا  زا  يرایـسب  رکذ  نمـض  دوخ  تسرهفلا  باتک  رد  میدـن » نبا  . » درک تیوقت  ار 
هزاجا اهرابنا  رد  هدـش  هریخذ  یمیدـق  ياهباتک  لاسرا  يراکمه ، باب  زا  ات  تساوخ  وا  زا  مور ، هاـشداپ  هب  یتالـسارم  نمـض  نومأـم   » هک

هلمج زا  دارفا  زا  یهورگ  مه  نومأـم  داد . تبثم  خـساپ  رمـالارخآ  يرما ، نینچ  هب  تبـسن  هیلوا  تعناـمم  زا  سپ  مـه  مور  هاـشداپ  دـهد و 
.« دـندرک لقتنم  همکحلاراد  هب  ار  اهباتک  نآ  مامت  اهنآ  داتـسرف و  مور  هب  ار  همکحلا  تیب  تسرپرـس  ملـس ، قیرطب و  نبا  رطم و  نب  جاجح 

مولع نیا  هعاشا  أشنم  هدوب و  ناناملـسم  یملع  هعماج  يارب  ییانتعا  لباق  کمک  تسناوت  اهباتک ، نیا  همجرت  هک  تسا  نآ  ریذپانراکنا  رما 
ياقترا رد  هلمجلا  یف  هدیدپ  نیا  عوقو  ور ، نیا  زا  ددرگب . اهنآ  یسررب  دقن و  رد  ددعتم  یملع  يارآ  شیادیپ  زین  یمالسا و  دالب  ریاس  رد 

أشنم تایداحلا ، رب  اهنآ  لامتشا  یمالسا و  گنهرف  اب  قبطنم  ریغ  بلاطم  دوجو  ببس  هب  دنچ  ره  تشاد ، ازسب  شقن  یمالسا  هعماج  یملع 
هـشقن میـسرت  هناخدصر و  داجیا  .ج ) درک میهاوخ  يا  هراشا  زین  بلطم  نیا  هب  هک  دیدرگ  ناناملـسم  راکفا  یخرب  رد  یتدـیقع  ياهـشلاچ 
نومأم دوب . هداد  ار  اهنآ  روتـسد  نومأم  هک  دوب  اه  هناخدـصر  داجیا  اه و  هشقن  میـسرت  هرود ، نآ  رد  یملع  رهاظم  زا  یکی  یناهج : ياـه 

نیا دـندیمان و  هینومأملا ) روص  « ) نومأم هشقن   » ار هشقن  نآ  دـش و  ماجنا  راک  نیا  دوش . هدیـشک  ناهج  مامت  ییاـیفارغج  هشقن  داد  روتـسد 
زا یکی  رد  رما  نیا  هک  دـنزاسب  ار  يا  هناخدـصر  داد  روتـسد  وا  روط  نیمه  دـش . هدیـشک  نایـسابع  ناـمز  رد  هک  دوـب  ناـهج  هشقن  نیلوا 

هجوت و  ع )  ) اضر ماما  رـصع  رد  لوادتم  مهم  مولع  هب  یهاگن  . دیدرگ ثادحا  هیئاسمـش »  » مان هب  يا  هناخدصر  دش و  یلمع  دادغب  تالحم 
يزودـنا لمع  ملع و  هب  ع )  ) اضر ماما  رـصع  یمومع  لابقا  یملع و  تیعقوم  رتشیب  ییاسانـش  رد  ار  اـم  دـناوت  یمزین  اـهنآ  هب  نادنمـشیدنا 

هک اجنآ  زا  دوب و  ریـسفت  ملع  نامز  نآ  رد  ءاملع  هجوت  دروم  لوادـتم و  مولع  هلمج  زا  دوش . یم  هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـهد  يراـی 
هک دوب  دهاوخ  یعیبط  سپ  دمهف ،  یمار  نآرق  نطاب  رهاظ و  مامت  هک  دشاب  یعدم  دناوت  یمن  سک  چیه  وا  يایصوا  و  (ص ) ربمایپ زا  ریغ 

نادنمـشیدنا املع و  هک  دوب  رذـگهر  نیمه  زا  دـشاب . ع )  ) اضر ماما  صوصخب  و  ع )  ) يدـه همئا  تاضافا  رـصع ، نآ  رد  ملع  نیا  لعـشم 
ملع . دندیدرگ هنیمز  نیا  رد  یمهم  تارثا  أشنم  دنداد و  ناشن  نایاش  لابقا  ریـسفت  ملع  هب  تبـسن  ع )  ) اضر ترـضح  تاضافا  لظ  رد  ینید 

يروآ و عمج  صوصخ  رد  ع )  ) همئا تارـضح  زا  نتفرگ  ماهلا  هب  هجوت  اب  اهنآ  ياملع  نایعیـش و  دوب و  لوادتم  مولع  هلمج  زا  زین  ثیدح 
ملع هب  تبـسن  نامز  نآ  رد  هعیـش  ياهیروآون  هلمج  زا  دنیابرب . نارگید  زا  ار  تقبـس  يوگ  صوصخ  نیا  رد  دنتـسناوت  ثیداحا ، نیودـت 
عماج باتک  نیلوا  نیا  دـندرک و  يروآ  عمج  یگرزب  باتک  رد  ار  ربتعم  ثیداحا  (ع ) اضر ماما  باحـصا  زا  یهورگ  هک  دوب  نآ  ثیدـح 
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گرزب ملاع  هس  يارب  هعبرا ) بتک   ) هناگراهچ عماوج  نیودت  ساسا  عقاو  رد  هک  دوب  هعیـش  صوصخب  ناناملـسم و  يارب  ثیدـح  باب  رد 
دروم تدشب  رصع  نیا  رد  زین  مالک  ملع  . دیدرگ ینیلک  مالسالا  ۀقث  قودص و  خیش  نیثدحملا ، سیئر  یسوط ، هفئاطلا  خیـش  ینعی  مالـسا 

یم ثحب  حرط و  شیوخ  تادـقتعم  زا  عاـفد  صوصخ  رد  ناـملکتم  فلتخم  فیاوط  يوس  زا  ینوگاـنوگ  ثحاـبم  تفرگ و  رارق  هجوـت 
خیرات زا  ههرب  نیا  رد  دـنچ  ره  درک . یم  تیوقت  تقیقح  نابلاط  رد  ار  یمـالک  لـئاسم  رد  عبتت  قیقحت و  هیحور  هیـضق  نیا  دوخ  هک  دوش 

زا شیوخ ، تایعدم  تیبثت  يارب  دندوب و  یتدیقع  ياهفارحنا  راتفرگ  یعون  هب  هک  میتسه  یفلتخم  قرف  هعاشا  ای  شیادیپ و  دهاش  مالـسا ،
یساسا شقن  هتبلا ، تسین . نامتک  لباق  دارفا  یخرب  رب  ییاه  هورگ  نینچ  یفارحنا  راکفا  ریثأت  هنافسأتم  دندرک ، یمن  راذگورف  یشالت  چیه 

مدرم تیاده  اهنآ و  ياهفارحنا  ياشفا  اه و  هقرف  نیا  ینابم  ینالقع  یناهرب و  لاطبا  رد  وا  نادرگاش  باحـصا و  و  (ع ) اضر ماما  ترـضح 
رد یکشزپ  ملع  شرتسگ  تشاد . رارق  یصاخ  هجوت  نوناک  رد  زین  لوصا  ملع  . تسا تیمها  زئاح  يدنوادخ ، میقتسم  طارص  اهنت  يوس  هب 

(ع) اضر ماما  هب  طوبرم  نآ ، شرتسگ  بط و  ملع  هب  مامتها  رد  لوا  شقن  تسناد . هرود  نآ  تاصتخم  زا  ناوت  یم  ار  (ع ) اضر ماما  ناـمز 
هب ار  مدرم  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  یـسابع  ماـکح  هیبـهذ ، هفیرـش  هلاـسر  هلمج  زا  هنیمز ، نیا  رد  یمهم  تاـبوتکم  اـهثحب و  هیارا  اـب  هک  تسا 

لباـق ياـه  هنیزه  فرـص  هب  ناوت  یم  هلمج ، زا  دـنداد . ماـجنا  ییاهمادـقا  صوصخ  نیا  رد  زین  دوخ  دـننک و  قیوشت  هنیمز  نیا  رد  قیقحت 
لیمکت تاقیقحت و  همادا  روظنم  هب  ملع  نیا  نابحاص  يارب  يدایز  یلاـم  تاراـبتعا  نتفرگ  رظن  رد  زین  ملع و  نیا  شرتسگ  روظنم  هب  هجوت 

ماما نادرگاش  زا  نایح  نب  رباج  درک . ادـیپ  ار  شیوخ  درف  هب  رـصحنم  هزاوآ  رـصع  نیا  رد  زین  یمیـش  ملع  . درک هراشا  اهنآ ، ياـه  هتـسناد 
نادنمشناد یخرب  فرط  زا  تخاس و  دوخ  بجعتم  ار  ناهج  هک  دیـسر  ییاج  هب  یمیـش ، ملع  رد  شیوخ  تاقیقحت  نمـض  رد  (ع ) قداص

یسدنهم تاقیقحت  يرامعم و  دیدرگ . یفرعم  ناهج  رد  یمیش  ملع  سـسؤم  هلیـسو  نیدب  دش و  یفرعم  تیناسنا  رکفتم  زغم  ناونعب  یبرغ 
دزنابز ناناملسم  يرامعم  درک و  ادیپ  ار  دوخ  يالعا  دح  يژولونکت ، هسدنه و  رد  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، رایـسب  تفرـشیپ  نامز  نآ  رد  زین 

، تشذگ هچنآ  . تشاد رود  رظن  زا  دیابن  زین  ع )  ) اضر ماما  رـصع  رد  ار  نآ  ياهدرواتـسد  موجن و  ملع  ياقترا  دـش . نایناهج  ماع  صاخ و 
ندمت ییافوکش  ناناملسم و  یملع  ياقترا  رهاظم  هلمج  زا  درک و  ادیپ  هعسوت  (ع ) اضر ترـضح  نامز  رد  هک  دوب  مولع  یخرب  زا  یلامجا 
یملع تضهن  نیا  يریگ  لکش  رد  (ع ) ججحلا نماث  ترضح  شقنشناد  نید و  نیداینب  ياه  هزوح  جیورت  و  ع )  ) اضر ماما  .* دوب یمالـسا 

ماما یسرد  هزوح  یملع و  هریس  رد  شناد  نید و  فلا ) : تسا هجوت  لباق  یلمع ، یملع و  هریس  تهج  ود  زا  یمالـسا ، ندمت  ییافوکـش  و 
ملع و مارکا  هب  صاخ  هجوت  نید ، يایحا  غیلبت و  رد  ماـمتها  زجب  (ع ) اـضر ماـما  سدـقم  دوجو  یـسرد  هزوح  یملع و  هریـس  رد  (ع) اـضر

زیچ ره  زا  لبق  اجنیا ، رد  تسا . هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  نآ ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  ملع  يریگارف  هب  ناناملسم  بیغرت  قیوشت و  شناد و 
نب یلع  ترضح  زا  رتاناد  ار  یسک  چیه  تسا : هدش  تیاور  تلصابا  زا  . تسا مزال  ترـضح ، نآ  یملع  ياهماقم  زا  ییاه  هشوگ  هب  هجوت 
نآ يارب  یـسلاجم  نومأم  داد . تداهـش  وا ) تیملعا   ) بلطم نیا  رب  نم  دـننام  هک  نیا  رگم  مدـیدن ، ار  یملاع  چـیه  مدـیدن  اضرلا  یـسوم 

ماما اب  یملع  هرظانم  روظنم  هب   ) ار ناملکتم  تعیرش و  ياهقف  نایدا و  ياملع  زا  یهورگ  اهنآ  رد  هک  داد  لیکشت  مالسلا - هیلع  ترضح - 
اهنآ زا  یـسک  هک  اجنآ  ات  دومن  هبلغ  اـهنآ  همه  رب  ترـضح  نآ  اـما  درک ، عمج  ترـضح ) نآ  یملع  تیـصخش  بیرخت  شدوخ  مع  هب  و 

تیلـضفا تیملعا و  ناـیب  ماـقم  رد  دوخ  ترـضح  نآ  و   . درک فارتـعا  شیوخ  روـصق  ترـضح و  نآ  يـالاو  لـضف  هب  هکنیا  رگم  دـنامن 
نامیـشپ دزادنا ) یم  هار  هک  یـسلاجم  نیا  زا   ) نومأم ینامز  هچ  ینادـب  يراد  تسود  ایآ  یلفون  يا  : » دومرف یلفون  هب  نارگید ، رب  شیوخ 

هب روبز  لها  اب  ناشلیجنا و  هب  لیجنا  لها  اب  ناشتاروت و  هب  تاروت  لها  اب  هک  دنیبب ) و   ) دونشب هک  یتقو  نآ  دومرف  يرآ ، متفگ ؛ دوش ؟ یم 
موکحم اهنآ  زا  کی  ره  یتقو  منک و  جاجتحا  ناشتاغل  هب  نخـس  لها  اب  ناشتیمور و  هب  مور  لها  اب  ناشتیناربع و  هب  نیئباص  اب  ناشروبز و 

نآ تسناد  دهاوخ  تفریذـپ ، ارم  نخـس  هدرک و  اهر  ار  شیوخ  لطاب ) دـیاقع  اهرادـنپ و   ) نخـس دـیدرگ ، لطاب  شناهرب  دـش و  طقاس  و 
لوح و ال دومرف ال  سپس  ددرگ . یم  نامیشپ  مدان و  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  تسین و  نآ  قحتسم  تسا  هدز  هیکت  نآ  رب  وا  هک  یهاگیاج 
ره اب  (ع ) اضر ماما  دنک : یم  تیاور  تلصلاوبا  زا  اهنابز ، همه  هب  ع )  ) ترضح نآ  ییانشآ  باب  رد  هر )  ) یسربط . میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق 
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یم نخـس  ناشنابز  هب  اهنآ ، دوخ  زا  رتاناد  رت و  حیـصف  وا  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ . یم  نخـس  اهنآ  دوخ  ناـبز  اـب  مدرم  زا  يداژن  یموق و 
لوصا ریاـس  نییبت  دـیحوت و  هلأـسم  لـیبق  زا  یثحاـبم  حرط  ینید و  یملع و  فلتخم  ياـه  هزوح  رد  ترـضح  نآ  تاـفیلأت  راـثآ و  . دومرف

یکـشزپ و ملع  هب  طوبرم  روما  نیمز ، ملاع و  شیادـیپ  هب  قلعتم  ثحاـبم  حرط  زین  ماـکحا و  هفـسلف  هقف و  باـب  رد  ثحب  ینید ، هعوضوم 
هدوب نید  ملع و  يایحا  موزل  هب  ناشیا  داقتعا  و  (ع ) مامه ماـما  نآ  ملع  یگدرتسگ  زا  یکاـح  همه  همه و  یعیبط ، مولع  ياـه  هتـشر  ریاـس 

یکـشزپ و ملع  رب  ترـضح  نآ  يراذـگریثأت  زراـب  هنوـمن  يژوـلویبورکیم ، یموـمع و  تشادـهب  یکـشزپ ، موـلع  هب  ناـشیا  طلـست  . تسا
ماما تامولعم  ياه  هزوح  درک . وگتفگ  فلتخم  تاهج  زا  ناوت  یم  (ع ) ماما ملع  هرابرد  هکنآ ، هصالخ  دوب . رـصع  نآ  یمومع  تشادـهب 

نایدا و هرابرد  ع )  ) ماما تاعالطا  تایهلا ، هنیمز  رد  ماما  تاـمولعم  دزاـس . یمزیاـمتم  ار  ع )  ) ماـما تیـصخش  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  (ع )
حرط یکـشزپ ، هرابرد  ع )  ) ماما ياهثحب  یمالک ، ياهثحب  هب  ع )  ) ماما هطاحا  ینآرق ، فراعم  مولع و  زا  ماما  یهاـگآ  ینامـسآ ، ياـهباتک 
هریـس رد  (ع) اضر ماما  یلمع  هریـس  رد  شنادو  نید  .ب ) دـناسر یم  ار  ع )  ) ماـما تاـمولعم  هنماد  شرتسگ  یگمه  اـهنیا ، زج  هقف و  لوصا 

ملع و زا  کی  ره  دراد و  دوجو  یقیثو  طابترا  اهنآ  نیب  هکلب  تسین ، نید  ملع و  زیامت  ای  ضراعت و  زا  يربخ  اهنت  هن  ترـضح ، نآ  یلمع 
نب یلع  نب  نسح  نوچ  یناگرزب  تیبرت  اب  شیوخ  یلمع  هریـس  رد  ار  انعم  نیا  (ع ) اضر ترـضح  دنرگیدکی . دـضاعم  هریـس  نیا  رد  نید 

زیزعلا دـبع  یمق ، یقرب  دـلاخ  نب  دـمحم  تلـص ، نب  نایر  دعـس ، نبدعـس  یمق ،  يرعـشا  یـسیع ، نب  دامح  ناذاش ، نب  لضف  ءاشو ، دایز 
فینـصت فیلأـت و  زین  تسا و  طبـض  تبث و  هشیمه  يارب  اـهنآ  ماـن  تلیـضفو  ملع  خـیرات  رد  هک  نمحرلا ، دـبع  نب  سنوی  یمق ، يدـتهم 
تافنـصم زا  یخرب  تسا . هدیـشخب  ققحت  یملع ، ياهترفاسم  اه و  هرظانم  ماـجنا  یفرط  زا  نید و  ملع و  هزوح  ود  رد  دنمـشزرا  ياـهباتک 

هب هک  هیبهذ  هلاسر  ای  اضرلا  بط  - 2 ناشدادجا ناشیا و  زا  تسا  یثیداحا  لماش  هک  (ع ) اضرلا هفیحـص  - 1: تسا لیذ  حرش  هب  ع )  ) ناشیا
هیبهذ هلاسر  هب  یملع  قیمع  تاکن  ندوب  اراد  لیلد  هب  هلاـسر  نیا  تسا . یمومع  تشادـهب  یکـشزپ و  مولع  هزوح  رد  نومأـم  تساوخرد 
یملع تروـص  یکـشزپ ، شناد  ناـمز  نـیا  رد  تشوـن و  نومأـم  يارب  يرجه  دودـح 201  رد  ار  هلاسر  نیا  (ع ) اضر ماـما  .» دـش روهـشم 

اهنیماتیو زا  دوب ، هدشن  فشک  اه  بورکیم  دوجو  نامز  نآ  رد  یملع ، تافاشتکا  ساسا  رب  هن  دوب  هبرجت  تموادـم و  ساسا  رب  تشادـن و 
نیا نایب  اب  (ع ) ماما و  دوبن ». يربخ  نامز  نآ  رد  اهبورکیم  اب  هزرابم  دننام  یکشزپ  رگید  مهم  تافاشتکا  زا  دوب و  هدماین  تسد  هب  یهاگآ 

یمالـسا و ندـمت  ییافوکـش  مهم  لـماوع  زا  هکنآ  ياوس  هک  تشاداو  یملع  لـئاسم  رد  قیقحت  وپاـکت و  هب  ار  هشیدـنا  هعماـج  تاـیملع ،
اهترفاسم و تشاد *. ناشن  ع )  ) مامه ماما  نآ  هاگن  رد  نید  ملع و  لماعت  زا  دوب ، ملع  دیلوت  نایرج  رد  رـصاعم  نادنمـشیدنا  يارب  یـسرد 

هدیـسر دوخ  جوا  هب  يرکف  فارحنا  لماوع  اریز  دوب ، رادروخرب  ساسح  تیعقوم  کی  زا  (ع ) اضر ماما  رـصع  (ع) اضر ماـما  ياـه  هرظاـنم 
زا هک  هتخیـسگ  راسفا  يدازآ  زین  یمالـسا و  هعماج  هب  هناگیب  هدش  هیفـصت  ریغ  ياه  هشیدـنا  دورو  زا  یـشان  ًاتدـمع  هک  اهفارحنا  نیا  دوب .

ناناملسم تاجن  ادخ و  نید  ظفاح  ناونع  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ع )  ) اضر ماما  دش ، هداد  اه  هشیدنا  زا  لابقتـسا  رد  یـسابع  هاگتـسد  يوس 
تاسلج ماجنا  هفوک و  هرـصب و  لیبق  زا  اه  هشیدـنا  نیا  شخپ  زکارم  هب  ترفاسم  هلمج  زا  دـننزب ، ییاهمادـقا  هب  تسد  داحلا ، كرـش و  زا 

رشب تیاده  يارب  متاخ  تعیرش  هک  ار  هچنآ  نید و  غیلبت  ياتـسار  رد  يدهعتیالو  تصرف  زا  هدافتـسا  يداحلا ، راکفا  نیا  نارـس  اب  هرظانم 
نایدا قرف و  ياسؤر  ناگرزب و  اب  ترضح  نآ  هک  تسا  ییاه  هرظانم  صوصخ  نیا  رد  ترضح  نآ  ياهمادقا  زا  رگید  یکی  . تسا هدروآ 

رب اریز  ، ) دوب نایملاع  دزنابز  هک  ترـضح  نآ  هرظانم  شور  هب  هجوت  اب  و  نآ ، زا  سپ  هچ  يدـهعتیالو و  زا  لبق  هچ  دـنداد ، ماجنا  فلتخم 
رد شناد  ملع و  لیـصحت  موزل  اـهنآ  زا  یکی  هک  ینید  ياـه  هرازگ  نید و  زا  ترـضح  نآ  عاـفد  و  دوب ) راوتـسا  یقطنم  ینـالقع و  هغبص 
اب : ثحب هجیتن  .* دنگنهامه مه  اب  نید  ملع و  ترضح  نآ  یلمع  هریس  رد  هک  تسا  نآ  هاوگ  همه  همه و  تسا ، عفان  فلتخم و  ياه  هتشر 

انعم نیدب  تشذگ ، مهم  ود  نیا  جیورت  رد  ناشیا  شقن  زین  و  (ع ) اضر ترـضح  رـصع  رد  شناد  نید و  تابـسانم  باب  رد  هچنآ  هب  هجوت 
هب ناسنا  تیاده  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  هکلب  زیامت ، هن  تسا و  هدوب  ضراعت  هن  شناد ، نید و  نیب  (ع ) ترضح نآ  رـصع  رد  هک  میـسر  یم 

هتشادن دوجو  نید  ملع و  نیب  يراگزاسان  رگید ، ترابع  هب  دنک . یمن  یفن  ار  يرگید  مادک  چیه  هدوب و  رگیدکی  لمکم  لاعت  قح  يوس 
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و (ع ) يده همئا  نوهرم  رصع ، نآ  رد  یمالسا  عماوج  يارب  یمیظع  تبهوم  نینچ  دمآشیپ  هک  درک  شومارف  دیابن  ار  هتکن  نیا  هتبلا ، . تسا
و ع )  ) ججحلا نماث  ترضح  ینید  ندمت  ییافوکش  یمالسا و  گنهرف  يالتعا  أشنم  تسا و  هدوب  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح 

نبا تسرهفلا / - 2. رقاب یـشرق ، فیرـش  اضرلا / یـسوم  نب  یلع  ماما  یناگدـنز  رد  قیقد  شهوژپ  - 1: عبانم . تسا هدوب  ع )  ) نیرهاط ءاـبآ 
یگژیو - 6. يرولا مالعا  یسربط / - 5. یسلجم رقابدمحم  راونالاراحب /  - 4. یـسوط نسح  نب  دمحم  نآرقلا / ریـسفت  یف  نایبتلا  - 3  . میدن

نب یلع  ترضح  یناگدنز  - 8. هللا لضف  داوج  دـمحم  اضر / ماما  یناگدـنز  زا  یلیلحت  - 7. يرادمتعیرش یلع  رتکد  اضر /  ترـضح  ياه 
هاگشناد هزوح و  سردمرهم  یئاضر  نسحرتکد  . باحس مساقلاوبا  اضرلا / یسوم 

www.qudsdaily.com

شناد تیریدم  باتک  هصالخ 

نورجورب  نایارب  هتشون : 
هنیهب دربهار  کی  زا  تسترابع  شناد : تیریدـم  فیرعت  روپ : ناـیدارم  هنیمهت  باـتک : هصـالخ  - هداز کـلم  اـضرمالغ  سدـنهم  همجرت : 

 ، هریخذ شیالاپ ،  باختنا ،  يوحن  هب  ار  راک  بسک و  يارب  يرورـض  تاـعالطا  هک  يدـهعت  دـنم و  ماـظن  قیرط  هب  راـک  بسک و  يزاـس 
شناد تیریدـم  تایح  هخرچ  . دـهد یم  دوبهب  ار  تکرـش  يریذـپ  تباقر  نانکراک و  درکلمع  هک  دـنک  یم  يدـنب  عمج  یهد و  ناـمزاس 

یتیامح ياهراک  زاس و  رد  دیاب  هک  تسا  یتاکن  تیاعر  مزلتـسم  زاف  ره  دشاب . بو  رد  مه  اب  طبترم  ياهزاف  هدننک  حیرـشت  نیرتهب  دیاش 
اه هداد   : شناد هدننک  فیرعت  میهافم  بتارم  هلسلس  . دوش دنمناوت  تاعالطا  يروانف  طسوت  دناوت  یم  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  ینابیتشپ  و 

هدوب و اه  هداد  زا  يا  هعومجم  تاعالطا :  . دنیآ یم  تسد  هب  هبساحم  ای  هبرجت  هدهاشم ،  زا  هک  دنتسه  يددع  ریغ  ای  يددع  ياه  تیمک  :
اه هداد  ارف  . دنتـسه صاخ  يدـنیآرف  اـی  هعقاو  عوضوم ،  صوصخ  رد  يراتـشون  ینتم و  داوم  رگید  اـه و  جاتنتـسا  تاحیـضوت ،  اـب  هارمه 

راتخاس هدـش ،  یهد  نامزاس  تاعالطا  شناد :  . دنتـسه تاعالطا  اه و  هداد  يالاب  حطـس  يدـنب  میـسقت  یحیرـشت و  ییاه  هصالخ  لماش  :
حیـضوت ای  تیمها  تیهام ،  زا  لماک  فافـش و  كرد )  ) هدـیا  : كاردا . تسا مهف  ای  یهاگآ  كرد ،  شرتسگ  يارب  هدـش  هصالخ  اب  هتفای 
یکیزیف عبانمرگید  ای  تاعطق  راک ،  يورین  هنیهب  دربراک  متسیب  نرق  لیاوا  یتنس  تیریدم  رد   : يرکف هیامرـس  . تسا عوضوم  کی  هب  عجار 

رارق هجوت  دروم  دیلوت  دنیآرف  رد  رشب  تسد  تخاس  يدورو  ياه  هداد  رگید  ای  اه  نیشام  اه ،  هناخراک  زا  يدودحم  دادعت  رد  هیامرـس  و 
راتفر رب  نآ  رثا  رذگدوز و  يرکف  ياه  یئاراد  لماش  هیامرـس  موهفم  شناد ،  تیریدـم  تامادـقا  ماجنا  اب  يزورما  ياهتکرـش  رد  تفرگ .

نامزاس رد  دارفا  ياه  یگتسیاش  اه و  تراهم  شناد   : یناسنا هیامرـس  .    1: زا دنترابع  يرکف  هیامرـس  ءزج  هس  . دوش یم  زین  دارفا  ینامزاس 
طباور شزرا   : يرتـشم هیامرـس  .    2. ینمـض حیرـص و  یکیتکاـت ،  شناد  تسا :  شناد  عوـن  هس  زا  لکـشتم  یناـسنا  هیامرـس  دـشاب . یم 
هیامرس .    3. تساه فیفخت  اهزایتما و  قح  یناـمزاس ،  ترهـش  عیزوت ،  يراـجم  ناـیرتشم  يراداـفو  لـماش  دوخ  ناـیرتشم  اـب  یناـمزاس 
داجیا ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یناریدم  نانکراک و  زا  لقتـسم  هک  يرکف  ياه  ییاراد  تاعالطا و  ياه  هناماس  اهراتخاس ،  دنیآرف ،   : يراتخاس

تاراظتنا .● دراد شزومآ  هب  زاین  شناد  تیریدم  .● شناد تیریدـم  ياهراک  .● تسا یـساسا  يرما  يربهر   : ● يدـیلک میهافم  . دـنا هدرک 
تباقر يارب  . لوصحم کی  هن  تسا  دنیآرف  کی  شناد  تیریدم  .● تسا يروانف  هب  هتـسباو  یلمع ،  شناد  تیریدم  .● دوش تیریدم  دـیاب 

اهنآ يروحم  ياه  یگتـسیاش  اـب  هک  دـنریگب  رظن  رد  يا  هنوگ  هب  ار  شناد  دـنروبجم  اـه  ناـمزاس  ناـهج  زورما  داـصتقا  رد  زیمآ  تیقفوم 
اب هطبار  رد  ًاساسا  شناد  تیریدـم  دـننک . یم  لمع  ینیزگیاج  لباق  ریغ  يدربهار و  ياه  ییاراد  ریاس  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک  یم  کـمک 

يارب يداـیز  ياـیازم  شناد ،  تیریدـم  هچرگا  دـهد . یم  یتباـقر  تیزم  تکرـش  هب  هک  تسا  یتروـص  هب  يرکف  ياـه  ییاراد  تیریدـم 
قفوم يارجا  يزاس و  هدایپ  تسین . يرازفا  مرن  هتـسب  کی  دیرخ  یگداس  هب  شناد  تیریدـم  همانرب  يزاس  هدایپ  یلو  دراد  هارمهب  نامزاس 

یهارمه و تسا ، تکرـش  گنهرف  هجوتم  هک  یتیاده  يربهر و  دشرا ،  تیریدم  تدم  ینالوط  تدـعاسم  یهارمه و  هب  شناد  تیریدـم 
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عون شناد ،  تیریدم  فیرعت  دننامهشناد  تیریدم  شقن  . دراد زاین  يروانف  حیحص  دربراک  هدید و  شزومآ  ناریدم  نانکراک و  تکراشم 
رد شناد  تیریدم  شقن  یلصا  هورگ  جنپ  . دوش یم  فیرعت  دروم  هب  دروم  شور  هب  ًالومعم  نامزاس ،  تکرش و  رد  شناد  يربهر  شقن  و 

تامادقا لیهـست  طابترا و  ءاقترا ،  رب  هک  يدربهار  دشرا  یتیریدم  تیعقوم  کی   : CKO  ) ) دشرا شناد  ریدم  .    1: زا تسترابع  تکرش 
يریگارف لماش  هک  طسوتم  ات  رت  نیئاپ  هدر  یکیتکات  تیعقوم  کی   : شناد رگ  لـیلحت  .    2. دوش یم  زکرمتم  نامزاس  رد  شناد  تیریدم 

زا تاعالطا  يروآ  عمج  رب  هک  رت  نیئاپ  هدر  یکیتکاـت  تیعقوم  کـی  شناد :  سدـنهم  .    3. تسا نامزاس  رد  تامادـقا  نیرتهب  راشتنا  و 
ای هدش  هتـشاذگ  تکراشم  هب  نامزاس  رد  دـناوت  یم  تاعالطا  نیا  هک  تسا  زکرمتم  هدـش  یهدـنامزاس  لکـش  هب  نآ  هئارا  نیـصصختم و 
هب تسا  نارگ  لیلحت  شناد و  نیسدنهم  ياهراک  یگنهامه  لماش  هک  طسوتم  هدر  یکیتکات  تیعقوم  کی   : شناد ریدم  .    4. دوش هریخذ 

ياه تکرش  رد  هک  یمـسر  ریغ  تقوم و  بلغا  رت و  نیئاپ  هدر  یکیتکات  تیعقوم  کی   : شناد رظان  .    5. گرزب ياهنامزاس  رد  صوصخ 
نیرت و هدـشن  كرد  لاح  نیع  رد  نیرتروهـشم و  دـشرا  شناد  ریدـم  هدـش ،  هتفگ  يربهر  لکـش  نت  زا  . دوش یم  هتفرگ  راـکب  کـچوک 

فیرعت  : تسا ریز  دراوـم  لـماش    CKO ياه تیلوئـسم  زا  یخرب  . تسا شناد  تیریدـم  مادـقا  ره  رد  دزمتـسد  هدـننک  تفایرد  نیرتالاب 
تسیا هفیظو  نیدنچ  زا  یکی  يراک  ياه  دنیآرف  يزاس  دنتـسم  هب  هجوت  اب  نانکراک  هب  طوبرم  تسایـسرارقتسا  شناد :  تیریدم  تسایس 

تیریدـم شریذـپ  يارب  نانکراک  شزیگنا   : شناد تیریدـم  نداد  تراشب  . دوش تیامح  ًاصخـش  دـشرا  تیریدـم  طسوت  تسا  نکمم  هک 
یگنهاـمه . دریگ یم  تروص  اـه  یئاراد  یلک  دـنیآرف  تیریدـم  دراد و  لاـبند  هب  ار  یعفاـنم  تکرـش  يارب  هنوـگچ  هکنیا  ناـیب  اـب  شناد 

تظافح و . تسا يراک  هورگ  ره  رد  عجرم  صخـش  کی  يدرف و  تیلوئـسم  نییعت  شزومآ  لماش  شناد  تیریدم  تامادـقا  اه :  شزومآ 
ندـش لاـبرغ  تاـعالطا و  هب  یـسرتسد  هک  تـسا  یتـیعقوم  رد  بـلغا    CKO تاـعالطا ،  ناـب  هزاورد  کـی  دــننامه  تاـعالطا :  ینمیا 

تیریدم و نیب  طبار  شقن  يافیا  نانکراک :  تیریدم  طبار  . دنـشاب سرتسد  رد  نتـسناد ،  هب  زاین  هزادـنا  هب  ات  دـنک  یم  نییعت  ار  تاعالطا 
يزاـس هداـیپ  ارجا و  ار  شناد  تیریدــم  اـت  دــشاب  انــشآ  یتاـعالطا  ياـهرازبا  اـهرازفا و  مرن  اـب  دــیاب    CKO: روآ نف  . تـسا ناـنکراک 
یـشناد نانکراک  هکیروط  هب  تکرـش  یـشناد و  نانکراک  نیب  طباور  تیریدـم  زا  ایوپ  يدـنیآرف  یـشناد  نانکراک  طباور  تیریدـم  . دـنک

زا دـیآ و  یم  دوـجوب  تکرـش  يارب  شزرا  رثکادـح  هک  دـنهدیم  همادا  یتروـص  هـب  ار  لداـعت  يارب  يرکف  ياـه  یئاراد  دـنمدوس  لداـبت 
تکرش یشناد ،  نانکراک  هاگدید  زا   : سامت طاقن  . دنوش یم  فرـصنم  درادن  هارمه  هب  يدوس  تکرـش  يارب  هک  ییاهتیلاعف  رد  تکراشم 
یـشناد ناـنکراک  هچ  دنتـسه . تاـعالطا  شزرا –  لداـبت  يارب  ییاـه  تصرف  طاـقن  نیا  . تسا ساـمت  طاـقن  زا  يا  هعوـمجم  تروـص  هب 

رد تکرش و  اب  ًامیقتـسم  یـشناد  نانکراک  دننک . یم  تفایرد  تیریدم  زا  هک  دشاب  يدروخزاب  هچ  دننک و  قلخ  ای  جارختـسا  ار  تاعالطا 
 ، کینورتکلا تسپ  هلیـسو  هب  جـیاتن ،  تاکن و  زا  یخرب  هب  عجار  يراگن  همان  هطـساو  هب  یـصخش و  ياه  سامت  قیرت  زا  دوخ  راک  لـحم 

سوملمان ياه  ییاراد  زا  یکی  یـشناد :  ناـنکراک  يراداـفو  . دـنراد لـماعت  رگید  میـس  یب  تازیهجت  هارمه و  نفلت  نفلت ،  سکف ،  بو ، 
. تسا یشناد  نانکراک  يرادافو  دبای ،  هعسوت  یشناد  نانکراک  تیریدم  قیرط  زا  دناوت  یم  هک  ییاه  ییاراد  زا  یکی  اه و  تکرـش  هدمع 

رایتخا رد  ار  يرتشیب  عبانم  ایآ  دریگب  میمصت  دهاوخ  یم  تیریدم  هک  دوش  یم  رهاظ  یتقو  تکرـش ،  هب  یـشناد  نانکراک  يرادافو  هجیتن 
دروم تراهم  شناد و  اب  يدرف  هک  يا  هنایار  شناد  داصتقا  رد  . ریخ ای  دـهدب  رارق  دوخ  یـشناد  نانکراک  هورگ  ای  دوخ  یـشناد  ناـنکراک 
راتفر هب  کمک  . تسا مهم  يرما  يرادافو  دنک ، راک  یتنرتنیا  طابترا  هنایار و  کی  اب  ییاج  ره  زا  يزاجم  تروص  هب  دـناوتب  هک  تسا  زاین 

يا هسیاقم  لباق  شاداپ  هک  نیزگیاج  لاغتشا  ياهتـصرف  ییاسانـش  ندوب  لکـشم  نیزگیاج :  لغاشم  لکـشم   : یـشناد نانکراک  هنارادافو 
رب ناجیه  طباور  هچره  یناجیه . ياه  دـمایپ  رگید  يرادافو و  نتخانـش ،  تیمـسر  هب  مارتحا ،  فالتئا ،   : یناـجیه طـباور  . دـننک تخادرپ 
یم لئاق  يرتشیب  شزرا  ناـنآ  يارب  تکرـش  هدـش و  رتشیب  راـک  لـحم  رد  یـشناد  ناـنکراک  يور  يراذـگ  هیامرـس  دـشاب ، رت  يوق  زیگنا 

کمک يارب  تکرش  هک  یشزرا  : شاداپ  . تکرش اب  هطبار  رد  یشناد  نانکراک  يژرنا  ینامز و  يراذگ  هیامرس  لک   : يراذگ هیامرـس  . دوش
بسک و دادعت  یلغـش :  ياه  نیزگیاج   : یـشناد نانکراک  هنارادافو  راتفر  هدنهد  شهاک  لماوع  . تسا لئاق  یـشناد  نانکراک  تکراشم  و 
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نانکراک يزاس  یثنخ  حطـس   : يزاس یثنخ  حطـس  . دـننک یم  تخادرپ  کمک  تکراـشم و  يارب  هباـشم  یـشاداپ  هک  نیزگیاـج  ياـهراک 
رد  : یشناد نانکراک  شزومآ   . یشناد نانکراک  رگید  تیریدم و  اب  اهنآ  هطبار  صوصخ  هب  تسا  هدرک  هطاحا  ار  يراک  طیحم  هک  یشناد 
زا تاعالطا  هکلب  دوش  یمن  دودـحم  تکرـش  روما  رد  یـشناد  نانکراک  تکراشم  هب  طقف  تاعالطا  نایرج  یـشناد ،  ياه  نامزاس  بلغا 
اب راک  تاسلج و  رد  لماعت  قیرط  زا  یمـسر  ریغ  تروص  هب  اهـشور  تاـعالطا و  نتفرگ  . دـبای یم  ناـیرج  ناـنکراک  يوس  هب  زین  تکرش 

بلغا دریگ و  یم  تروص  یشناد  نانکراک  شزومآ  لکـش  هب  تاعالطا  یمـسر  لاقتنا  هک  دشاب  نیا  رت  مهم  دیاش   . اه هژورپ  رد  رگیدکی 
زا بوخ  يا  هدیا  هک  تسا  مهم  تیریدم  يارب  يراذـگ ،  هیامرـس  هزادـنا  لیلد  هب  تسا .  عبانم  رد  تکرـش  مهم  يراذـگ  هیامرـس  رگنایب 

نانکراک  : يدرف ياه  فالتخا   : یشناد نانکراک  شزومآ    ROA نییعت رد  لوهجم  لماع  نیدنچ  . دشاب هتشاد  ( ROA  ) هیامرس تشگرب 
رد دـنتوافتم  مه  اب  شزیگنا  اه و  كرحم  صاخ ،  فیاظو  هب  شرگن  یـصیخشت ،  ياهییاناوت  يریگارف ،  شزومآ و  شور  رظن  زا  یـشناد 

لوط  . دـنرادن یتعفنم  دوس و  رگید  یخرب  هک  یتروص  رد  دـنهد  یم  خـساپ  نارگید  زا  رتهب  یـشزومآ  تاـیبرجت  هب  اـهنآ  زا  یخرب  هجیتن 
هکیلاح رد  دنوش  ضوع  هام  دنچ  یط  رد  دنناوت  یم  تامادقا  نیرتهب  لمع و  ياهـشور  یـشناد  نامزاس  کی  رد  یـشناد :  دودـحم  تایح 

اب یشناد  نانکراک  زا  رفن  کی  هکینامز  ات  گرزب  تکرـش  کی  رد  دشک . یم  لوط  لاس  دنچ  هدیدپ  نیا  یتنـس  يدیلوت  ياه  تکرـش  رد 
زا تصرف  ياه  هنیزه   . دنک شزرا  دـقاف  ار  اه  تراهم  زا  يا  هعومجم  تسا  نکمم  یتعنـص  درادناتـسا  کی  دوش ،  تیبرت  دـیدج  تراهم 

رگید زاورپ و  هنیزه  دـننک ،  یم  تکرـش  اه  سالک  اهرانیمـس و  رد  هدوب و  راک  لحم  زا  رود  یـشناد  نانکراک  هک  ار  یناـمز   : هتفر تسد 
هیامرـس تکرـش  زا  يرگید  ياج  رد  ناوت  یم  ار  یـشزومآ  ياه  هنیزه  ریاس  ای  لحم و  رد  هدـنهد  شزومآ  هنیزه  لقن و  لـمح و  لـیاسو 

دوخ اب  ار  يرکف  ياه  هیامرـس  دننک  كرت  ار  دوخ  راک  ای  هدش و  لیدعت  یـشناد  نانکراک  رگا  یـشناد :  نانکراک  ییاجباج  . درک يراذگ 
یشخب رثا  اب  سوکعم  بسانت  ددرگ ،  یم  جراخ  نانکراک  طسوت  تکرـش  كرت  ماگنه  رد  هک  يرکف  هیامرـس  رادقم  دنرب .  یم  هارمه  هب 

تروصب دناوت  یم  صاخ  شناد  اب  یشناد  نانکراک  دوجو  هطـساو  هب  تکرـش  یتباقر  تیزم   : رازاب ییاجباج   . دراد شناد  تیریدم  همانرب 
يروانف کی  دورو  ای  یتلایا  نیناوق  رییغت  ای  یتایلمع  هناماس  دـیدج  ياـه  درادناتـسا  ریظن  تکرـش  ینوریب  طـیحم  رییغت  لـیلد  هب  یناـهگان 

لماوع زا  هدافتـسا  اـب  یـشناد  ناـنکراک  هک  دـنناد  یم  قفوم  ناریدـم   : یـشناد ناـنکراک  تخانـش   . دوش نوگرگد  هدرک و  رییغت  دـیدج ، 
یم هتخیگنارب  لوپ  اب  ادـتبا  رد  هک  یـشناد  نانکراک  یتح  تساهنآ .  زا  یکی  طـقف  یلاـم  ياـه  شاداـپ  هک  دـنوش  یم  هتخیگنارب  یفلتخم 

يانبم طخ  رد  اهنآ  مهـس  تکراشم و  یمـسر  ندناسانـش  قیرط  زا  تکرـش  يارب  يرتشیب  شزرا  اـت  دـنوش  یم  قیوشت  ًـالومعم  زین  دـنوش 
یگدنز رد  یهجوت  لباق  رابرـس  هنیزه  رگنایب  دـناوت  یم  شناد  تیریدـم  تامادـقا  ماجنا  رابرـس :  ياه  هنیزه   . دـنروآ دوجو  هب  تکرش ، 

ناشن تمواقم  دوخ  زا  لخادت  تراظن و  لباقم  رد  هدوب و  شوج  دوخ  مادـقا  عماوج   : مادـقا عماوج  دـشر  . دـشاب یـشناد  نانکراک  هرمزور 
نیناوق ریثًات  تحت  دنتـسین و  اه  تخاس  ریز  زا  یـشخب  هک  تسا  نیا  مادقا  عماوج  ياه  تیباذج  زا  یکی  شناد ،  ناریدم  دید  زا  . دنهد یم 

یم لیکـشتار  یـشناد  نامزاس  رد  شناد  میهـست  ساسا  هیاپ و  بلغا  نوچ  لاح  نیا  اب  دـنریگ .  یمن  رارق  یمـسر  ياـه  هورگ  تیمـسر  و 
تکرـش ياهتخاس  ریز  یمـسر  يا  هفلؤم  هب  هکنیا  نودب  دنبای  لماکت  هعـسوت و  ات  دـنک  تیامح  اهنآ  زا  هک  دراد  هقالع  تیریدـم  دـنهد ، 

تـسا كرتشم  ياه  شلاچ  قیالع و  اب  یـشناد  نانکراک  نیب  هسلج  يرازگرب  مادقا ،  هعماج  کی  یـشناد ،  نانکراک  دید  زا   . دوش لیدبت 
زا نآ  تازایتما  هک  دنتسه  يراک  ياههورگ  ياه  هراتس  یـشناد  نانکراک  یـشناد ،  نامزاس  رد   : تاعالطا ناب  هزاورد  ناونع  هب  تیریدم  .

کمک تسا :  یبرم  کی  ریظن  تیریدم  شقن  یشناد ،  نانکراک  هاگدید  زا  دیآ . یم  تسدب  تکرـش  يرکف  هیامرـس  رد  تکراشم  قیرط 
یشناد نانکراک  هجوت  تیریدم  عبانم .  یگنهامه  ای  نیمًات  هدنزاس و  ياهداقتنا  هئارا  راک ،  تفایرد  كرتشم ،  فادها  يرارقرب  هب  ندرک 
دنناوت یم  هک  ییاهتیلاعف  تیاده  عبانم و  صیـصخت  ینابیتشپ ،  قیرط  زا  راک  نیا  دـنک .  یم  زکرمتم  دـنهد ، یم  ماجنا  هک  يراک  يور  ار 

راتفر یهد  لکـش   : یـشناد نانکراک  راـتفر  یهد  لکـش  . دریگ یم  تروص  دـننک  هیحور  فیعـضت  یتح  اـی  ناـشیرپ  ار  یـشناد  ناـنکراک 
هتفریذپ ياهراتفر  مالعا  قیرط  زا  هورگ  زا  يور  هلابند  هب  لیامت  دنوش و  ییاسانش  دیاب  هک  ییاهزاین  نییعت  اب  ناوت  یم  ار  یشناد  نانکراک 
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رد تاعالطا  زا  ددجم  هدافتـسا  يرادهگن و  ندوب ،  میهـس   : دنیآرف . درک بیغرت  قیوشت و  اه ،  همانربخ  رد  اه  هنومن  اهلاثم و  هئارا  هدـش و 
يزاس هدایپ  سکعرب ،  . دـهد یم  شهاک  ار  اهنآ  نداد  خر  لامتحا  سناش ،  هب  اـهتیلاعف  نیا  يراذـگاو  اـما  دـهد  یم  خر  اـهنامزاس  بلغا 

يدرکلمع تامادقا  نیرتهب  هب  تبـسن  دناوت  یم  يریگ  هزادنا  لباق  دودـحم  لماوع  نتفرگ  رظن  رد  اب  یمـسر  شناد  تیریدـم  همانرب  کی 
تاعالطا نآ  یط  هک  تسا  يدنیآرف  كرد  تاعالطا  تیریدم  هفیظو  زا  یشخب  . دناسرب رثکادح  هب  ار  تیقفوم  لامتحا  هدش و  یفاکشوم 

هنیزه یخرب  هک  دبایرد  دـیاب  وا  لاح  نیع  رد   . ددرگ یم  عفد  ًاتیاهن  دوش و  یم  يزاس  هریخذ  دریگ ،  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  هدـش ،  قلخ 
بـسک ای  قلخ  .        1  : تاـعالطا تیریدـم  لـحارم   . دوش یم  ماـجنا  راـک  نیا  هنوگچ  تسا  هدـنیآ  یلاـمتحا  شزرا  زا  شیب  يرادـهگن 

يربراـک رییغت  هـمجرت /  .         6 لاقتنا .         5 يزاـس هریخذ  تظاـفح و  .    4 يروف دربراـک  .    3 شناد لیدـعت  حالــصا و  .    2 شناد
رد ًامیقتـسم  هک  یـشناد  نانکراک   : ● شناد تیریدم  تامادـقا  اب  هارمه  يدـیلک  تاکنندرب  نایم  زا  عفد و  ربراک 8    . یـسرتسد  .         7

تیریدم دیاب  میوش  قفوم  میهاوخب  رگا  .● دنشاب تکرش  ياه  ییاراد  نیرت  شزرا  اب  تسا  نکمم  دنتسه ،  ریگرد  شناد  تیریدم  دنیآرف 
يریگولج  . ● دوش تیریدم  یتسیاب  راک  بسک و  رد  يرگید  مادقا  ره  دـننام  هک  میریگب  رظن  رد  يراک  بسک و  دـنیآرف  ناونعب  ار  شناد 

يارب شناد  ياه  يزیمم   . ● تسا نکمم  ریغ  دننک  یم  كرت  ار  تکرـش  هک  یـشناد  نانکراک  طسوت  اهکیتکات  دوصقم  دربراک و  رییغت  زا 
ناشن ار  شناد  تیریدم  تامادقا  یشخب  رثا  دناوت  یم  شناد  يزیمم  دوش .  یم  هدربراکب  تکرش  يرکف  ياه  ییاراد  شزرا  ندرک  یمک 

. تسا حرطم  نآرد  هک  دراد  یـشناد  عون  زاف و  هب  یگتـسب  شناد  تیریدـم  تایح  هخرچ  زا  زاف  ره  اب  طـبترم  ياهدـمایپ  اهدـمایپ :   . دـهد
بو تاحفـص  رد  هک  یتاعالطا  سکعرب ،  تسا . يدـیلک  لماع  کی  تینما  یلام ،  اـی  ینوناـق   ، یکـشزپ تاـعالطا  دروم  رد  لاـثم  يارب 
هیلوا ياهدمایپ  . تسا اهنآ  رد  هجوت  دروم  لوا  هلئسم  تیکلام ،  قح  تیکلام و  تیاعر  دنتـسه و  یمومع  فراصم  يارب  دنوش  یم  رـشتنم 

تیلباـق داـصتقا ●   : زا ● دـنترابع  دـنراد ، تاـیح  هخرچ  ياـهزاف  رد  تواـفتم  يا  هجرد  کـی  ره  هک  شناد  تیریدـم  تاـیح  هخرچ  رد 
هب طوبرم  تامازلا  ياراد  شناد  تیریدم  تایح  هخرچ  زا  زاف  ره   : داصتقاتیریدـم تخاسریز ● تاعالطا ● يرکف ● تیکلام  یـسرتسد ●

تیریدـم هناماس  رد  هک  یتاعالطا  ای  اه  هداد  شزرا  . تسا یکیزیف  ياـضف  رابرـس و  ياـه  هنیزه  يرواـنف ،  ناـمز ،  لوپ ،  بسح  رب  عفاـنم 
هخرچ داصتقا  تسا . هدـش  يراذـگ  هیامرـس  تاعالطا  بسک  رد  البق  هک  تسا  یعبانم  ییاجباج و  هنیزه  رگناـیب  دوش  یم  يروآرف  شناد 
هناماس رد  تاعالطا  هب  یـسرتسد  تیلباق   : یـسرتسد تیلباق  . دـشاب مه  هدـشن  هدـشن  يزیر  همانرب  عیاقو  يواـح  دـیاب  شناد  تیریدـم  رمع 

رب یسرتسد  زایتما  تسا . یسرتسد  زایتما  نمضتم  یسرتسد  تیلباق  تسا . شناد  ناریدم  یـشناد و  نانکراک  هجوت  دروم  شناد ،  تیریدم 
تیریدم رمع  هخرچ  ياهزاف  مامت  رد  يرکف  تیکلام   : يرکف تیکلام  . دوش یم  نییعت  نامزاس  رد  تیعقوم  حطس  نتـسناد و  هب  زاین  ساسا 

نکمم هک  دراد  دوجو  یقالخا  نیناوق  ریظن  يرکف  تیکلاـم  قوقح  ياـه  دـمایپ  لاـثم  يارب  تسا . یلمع  ینوناـق و  تاـمازلا  ياراد  شناد 
هتـشاد قـلعت  تکرـش  هب  يرکف  تیکلاـم  قوـقح  رگا  یتـح  دـننکب  ار  تاـعالطا  تیکلاـم  ياـعدا  دـهد  هزاـجا  شناد  ناـنکراک  هب  تسا 

ياه هناماس  رد  تسا . یکینورتکلا  ياه  هدـنورپ  لکـش  هب  ًالومعم  تاعالطا  راکدوخ ،  شناد  تیریدـم  ياه  هناماس  رد   : تاـعالطا . دـشاب
زا یفلتخم  عاونا  تاعالطا ،  هئارا  لکـش  دـشاب . دوجوم  هدـنورپ  ای  تراک و  باـتک ،  لکـش  هب  تسا  نکمم  تاـعالطا  یتسد ،  تیریدـم 
رد تاعالطا  يروانف  دربراک  یتیامح ،  يا و  هفیظو  تخاسریز  کـی   : تخاـس ریز  . دزاـس یم  حرطم  ار  یعاـمتجا  يرکف و  ياـه  تیلاـعف 

یتیامح و ياه  هنایار  تیهام  لماش  يروحم  ياه  تخاسریز  دـنک . یم  ریذـپ  ناکما  ار  شناد  تیریدـم  رمع  هخرچ  زا  زاف  دـنچ  ای  کـی 
يزاس هدـنورپ  تاناکما  رد  تاعالطا  هریخذ  تیفرظ  اهرازفا و  تخـس  يزاـسزور  هب  ندوب  مظنم  هنیزه و  رارکت ،  یطاـبترا ،  رازفا  تخس 

رثا یسرتسد  تعرـس و  رب  یعـضوم  هریخذ  تیفرظ  شناد ،  تیریدم  يا  هنایار  یکیزیف و  ياه  هناماس  رد  تسا . يا  هنایار  هناماس  ای  یتسد 
لماع هناماس  شیاریو  درکلمع و  ریظن :  دراد  دوجو  هجوت  لباق  یتاکن  زین  اهرازفا  مرن  رظن  زا  . تسا یتینما  ياه  دربراـک  ياراد  هتـشاذگ و 
شناد تیریدـم  هناـماس  رد  هدافتـسا  دروـم  ياـهرازفا  مرن  رگید  هنیزه  درکلمع و  دربراـک ،  تلوهـس  دربراـک ،  تیلباـق  هکبـش ،  هناـیار و 

تیریدم . تسا هجوت  لباق  مهم و  تاعالطا  تدم  زارد  يرادهگن  رد  رازفا  مرن  هدش  زور  هب  ياه  هخـسن  هب  یـسرتسد  تلوهـس  راکدوخ و 
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قیرط زا  ًامیقتسم  تیریدم  شقن ،  نیا  رد  تسا . یـشناد  نانکراک  یهد  تهج  تیامح و  تیریدم  شقن  یـشناد ،  ياه  نامزاس  بلغا  رد 
مامت رد  تیریدـم  . دوش یم  راذـگرثا  راک ،  بسکتامادـقا و  رگید  یلـصا و  دربهار  اب  اـهزاف  یگچراـپکی  اـه و  تکرح  ندرک  اتـسار  مه 

ياهدرادناتـسا هک  يا  هجرد  لماش  تیفیک  لرتنک  زا :  دـنترابع  تیریدـم  يدـیلک  ياهدـمایپ  دراد . شقن  شناد  تیریدـم  تاـیح  هخرچ 
لک رد  شناد و  تیریدم  تایح  هخرچ  زا  زاف  ره  يرادیاپ  هدنرادرب  رد  هک  دنیآرف  يرادیاپ  دـنوش و  یم  يریگیپ  رارقرب و  تیفیک  لرتنک 

وزاس دـش ،  لامعا  شناد  تیریدـم  تایح  هخرچ  زا  زاف  ره  رد  يدـیلک  ياهدـمایپ  یتقویتیامح  ياـهراک  زاـس و  . تسا نآ  تاـیح  هخرچ 
 ، يروانف زا :  دـنترابع  تاـیح  هخرچ  رد  هیلوا  ياـهراکوزاس  دـنراد . اـهزاف  ریاـس  زا  رتشیب  یتیمها  اـهزاف  زا  یخرب  رد  یتیاـمح  ياـهراک 

یطابترا ياه  هناماس  لماش  شناد  تیریدم  تایح  هخرچ  رد  هتفر  راک  هب  ياه  يروانف  : يروانف . تیریدم یشناد و  نانکراک  اهدرادناتـسا ، 
هریخذ هک  تساه  هداد  هاگیاپ  يروانف  تاعالطا  قلخ  لاقتنا و  جارختسا ، ياهرازبا  زا  یعاونا  اه ،  هکبـش  رگید  تنرتنیا و  ریظن  يرایمه  و 

رد تاعالطا  نایرج  زین  صاخ  ياهرازبا  یمومع ،  ياه  يروانف  رب  هوالع  دـنزاس . یم  ریذـپ  ناکما  ار  تاعالطا  عیرـس  یباـیزاب  يزاـس و 
لرتنک و يارب  ییانبم  ياهدرادناتـسا   : اه درادناتـسا  . دـننک یم  داجیا  ار  مزـال  ناـنیمطا  هداد و  شرتسگ  ار  شناد  تیریدـم  تاـیح  هخرچ 

دنتسه شناد  تیریدم  دنیارف  همادا  اهدرادناتـسا  شناد ،  تیریدم  تامادقا  زا  تیامح  رد  دننک . یم  مهارف  تاعالطا  رد  یناوخمه  داجیا 
نیرتهب ینعی  تامادقا  نیرتهب  رگنایب  نینچمه  اهدرادناتسا  . دنهد یم  هئارا  ار  شناد  هتـشاد و  هگن  دوخ  رد  ار  یخیرات  هقباس  نیناوق و  اریز 

یم مـهارف  زین  ار  درکلمع  هسیاـقم  يارب  يرادرب  وـگلا  ناـکما  اهدرادناتـسا  نـیا ،  رب  هوـالع  . دنتـسه زین  شناد  تیریدـم  هـب  ندیــسر  هار 
دوجو هب  یـشناد  نانکراک  طسوت  لخاد  رد  تاعالطا  شناد ،  تیریدـم  رمع  هخرچ  زا  شناد  بسک  زاـف  رد  شناد  بسک  قلخ و  . دـنزاس
بـسک قـلخ و  هیلوا  هاگدـید  . ددرگ یم  يرادـیرخ  ینوریب  عباـنم  زا  اـی  دوـش و  یم  بسک  يراپـس  نورب  قـیرط  هـب  نوریب و  زا  دـیآ ، یم 

مان يدـنب  بلاق  يرازفا ،  مرن  يرازفا و  تخـس  ياه  يرواـنف  يزاـس  اـناوت  اـه ،  هنیزه  لـماش  شناد  تیریردـم  رمع  هخرچ  رد  تاـعالطا 
مهم تاعالطا ،  هئارا  يارب  هدـش  هدرب  راـک  هب  ناـبز  یتح  تیکلاـم و  تاـعالطا ،  شیاریو  تیلباـق  تیفیک ،  لرتنک  تاـعالطا ،  يراذـگ 

یط رد  . تفرگ هدیدان  ناوتب  ار  تاعالطا  بسک  قلخ و  میقتـسم  ياه  هنیزه  رگا  یتح  دـیآ  یمن  تسدـب  یناجم  زگره  تاعالطا   . دنتـسه
. دنوش یم  میقتسم  ياه  هنیزه  زا  رتشیب  تعرس  هب  دنوش  یم  زین  يرادهگن  یبایدر و  ياه  هنیزه  لماش  هک  میقتـسم  ریغ  ياه  هنیزه  نامز ، 

شناد تیریدم  هناماس  کی  رد  لاثم ،  ناونع  هب  تساهرازفا . مرن  رازفا و  تخس  هب  طوبرم  ياه  تخاسریز  لماش  میقتـسم  ریغ  ياه  هنیزه 
تیریدم حالصا  زاف  رد  شناد :  حالـصا  . دنتـسه يزاسدنمناوت  ياه  يروانف  عقاو  رد  يا  هنایار  ياهرازفا  مرن  اهرازفا و  تخـس  راکدوخ ، 

حالـصا و تیریدم ،  یـشناد و  نانکراک  هدـنیآ  یلامتحا  ای  يروف  ياهزاین  رد  يریگراک  هب  تهج  ندـش  بسانم  يارب  تاعالطا  شناد ، 
. دوش یم  هدربراک  هب  صاخ  يدوصقم  يارب  تاعالطا  شناد ،  تیریدـم  تایح  هخرچ  زا  زاـف  نیا  رد  شناد :  دربراـک  . ددرگ یم  لیدـعت 

یشناد نانکراک  ياه  تیلاعف  نآ و  ياهزاین  تعنص و  هب  یگتسب  تسا و  دودحمان  يزاجم  رظن  زا  تاعالطا  يارب  دربراک  هوقلاب  هدودحم 
یبایدر ناکما  يرکف و  تیکلام  ظفح  تینما ،  یـسرتسد ،  تیلباق  هدافتـسا ،  تیلباق  لماش  دربراک  زاف  رد  يدیلک  هتکن  دراد . نامزاس  رد 

ياه يروانف  زین  یبایدر و  ياه  هناماس  اهدروخزاب و  لماش  شناد  تیریدم  تایح  هخرچ  دربراک  زاف  رد  يدیلک  یتیامح  راکو  زاس  . تسا
تایح هخرچ  رد  هک  تسا  يدـنیآرف  دوبهب  دـیلک  ربراک ،  میقتـسم  دروخزاـب  اـی  راـکدوخ  یباـیدر  زا  دروخزاـب  تسا . وجتـسج  راـشتنا و 

ياهرازبا هربخ و  ياه  هناماس  زا  يروانف ،  اـب  هدـش  دـنمناوت  تاـعالطا  راـشتنا  ياـه  هناـماس  نیا ،  رب  هوـالع  دراد . دوجو  شناد  تیریدـم 
ياهروتوم هباشم ،  وحن  هب  دـنهد . یم  شیازفا  ار  صاخ  يدربراک  يارب  تاـعالطا  شزرا  يرادـید ،  ياـه  هناـماس  اـت  هتفرگ  راـی  میمـصت 

 ، تاعالطا یشخبرثا  ییاراک و  زا  عیسو  يا  هعومجم  قیرط  زا  هک  دنهد  یم  ار  ناکما  نیا  یشناد  نانکراک  هب  اه  يروانف  رگید  وجتسج و 
تـسا یبلاق  ای  لکـش  هب  اهنآ  يزاس  هریخذ  لماش  تاعالطا  يرادهگن  ظفح و   : شناد يرادهگن  ظفح و  . دنریگ هدهع  رب  ار  راک  تیادـه 

یم تاعالطا  يرادهگن  ظفح و  دنشاب . هدافتسا  یـسرتسد و  لباق  نامزاس  رد  یـشناد  نانکراک  طسوت  هدرک و  ظفح  ار  نامز  ءازجا و  هک 
تالیهـست هب  يراپـس  نورب  یتح  ای  توافتم و  ياه  هناسر  فلتخم و  ياه  بلاـق  رد  یکینورتکلا  ياـه  هخـسن  هیهت  پاـچ ،  لـماش  دـناوت 
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ظفح يرادهگن و  زاف  يدیلک  تاکن  جیاتن و  زا  یخرب  . دنتـسه سرتسد  لباق  تنرتنیا  قیرط  زا  هک  دشاب  ینوریب  يرادهگن  يزاس و  هریخذ 
يراذـگمان شیاریو و  باـختنا ،  تـینما ،  ندوـب و  یـصوصخ  یـسرتسد ،  ناـمز  رب  لمتــشم  شناد  تیریدـم  رمع  هـخرچ  رد  تاـعالطا 

یم تاعالطا  باختنا  ای  شیالاپ  صوصخ  هب  هدافتـسا  دروم  ياه  يروانف  عاونا  يرادـهگن و  هنیزه  يرادـهگن ،  لـحم  نییعت  تاـعالطا ، 
دربراک رد  هتکن  نیرت  مهم  ًالومعم  يرادـهگن ،  لحم  زا  صاخ  یتاعالطا  یبایزاب  ناـمز  ینعی  یـسرتسد  ناـمز  رباـک ،  رظن  هطقن  زا  . دـشاب

هب يزکرم  تاعالطا  اریز  تسا  هجوت  بلاج  اهرکه  يارب  يزکرم  ياـه  راـبنا  صوصخ  هب  يرادـهگن  لـحم  . تسا هرمزور  هنازور و  ياـه 
عاونا شناد ،  تیریدـم  تایح  هخرچ  يرادـهگن  زاـف  رد  یتیاـمح  راـک  زاـس و  نیرتمهم  . دـنا هتفرگ  رارق  لـحم  کـی  رد  مکارتم  تروص 

هربخ ياه  هناماس  هدش و  لرتنک  ناگژاو  اه ،  هداد  هاگیاپ  تیریدـم  ياه  هناماس  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  تاعالطا  ياه  يروانف  زا  یفلتخم 
لحم و رد  يرادهگن  همانرب  هدش ،  لرتنک  طیحم  دوجو  زا  یعبات  يزاس  هریخذ  رد  تاعالطا  يراگدنام  تدـم  لوط  دـنوش . یم  لماش  ار 
هک تسا  يا  هدـش  لرتنک  نما و  هریخذ  طیحم  دوجو  مزلتـسم  يرادـهگن  تسا . يرادـهگن  دـنیارف  رب  تراظن  يارب  رادـباتک  کـی  روضح 

تظافح ار  تاـعالطا  دـناوتب  اـهرکه  هلمح  رطخ  اـت  هتفرگ  لیـس  شتآ و  زا  یعیبط  ریغ  یعیبط و  ياـه  دـیدهت  لـباقم  رد  هتـشاد و  تینما 
شناد تیریدـم  هناماس  کی  زاین  شیپ  رگید  لحم  ای  صخـش  هب  لحم  ای  صخـش  کی  نیب  تاعالطا  لدابت  ای  لاـقتنا   : شناد لاـقتنا  . دـنک

تاعالطا تیمک  دـحاو  رد  هنیزه  . تسا لاقتنا  نامز  تینما و  هنیزه ، لماش  تیریدـم  رمع  هخرچ  رد  لاقتنا  زاف  يدـیلک  تاکن  . تسا راـک 
نیا رب  هوالع  . دشابن دوجوم  يا  هکبـش  تخاس  ریز  رگا  صوصخ  هب  دشاب  هجوت  لباق  تسا  نکمم  رگید  هطقن  هب  هطقن  کی  زا  هدش  هلدابم 

هکبـش ای  میـس  یب  اب  تنرتنیا  ریظن  یمومع  يا  هکبـش  رد  تاعالطا  هک  یتقو  صوصخ  هب  تسا  مهم  هتکن  کی  هراومه  تاـعالطا  تینما  ، 
نامزاس رگید  هطقن  هب  هطقن  کی  زا  تاعالطا  هک  ینامز  ینعی  لاقتنا  نامز  تسا . ینارحب  یلماع  تاـعالطا  تینما  دوش ،  یم  لـقتنم  نفلت 

 ، دـشاب رتمک  لاقتنا  نامز  هچره  دراوم ،  بلغا  رد  دـنک . یم  فیرعت  ار  شناد  تیریدـم  هناماس  دربراک  تیلباق  ًاـبلاغ  هک  دوش  یم  لـقتنم 
لکـش زا  تاعالطا  شناد ،  تیریدـم  رمع  هخرچ  روظنم  رییغت  نادرگرب /  زاف  رد   : شناد روظنم  رییغت  نادرگرب /  . تسا رتدـیفم  تاـعالطا 

تیریدـم تایح  هخرچ  زا  زاف  نیا  يدـیلک  تاکن  . دوش یم  نادرگرب  دـیدج ،  فدـه  اـب  يریگراـک  هب  يارب  بساـنم  لکـش  هب  دوخ  هیلوا 
دییات قیدصت و  هدنروآ ،  دیدپ  یقالخا  قوقح  نادرگرب ،  دـنیآرف  يریذـپ  تشگرب  ریظن  يدراوم  لماش  هک  تسا  هدـش  هداد  ناشن  شناد 
دیدپ يونعم  تیکلام  قوقح  هب  هجوت  اب  روظنم  رییغت  نادرگرب و  تسا . روظنم  رییغت  نادرگرب و  دنیآرف  رد  هدنروآ  دیدپ  شقن  تیکلام و 

رگا صوصخب  تسا  هدننک  نییعت  ینارحب و  یلماع  تاعالطا  تیکلام  . دوش دودحم  تسا  نکمم  زایتما  قح  هدننکراذگاو  ای  هیلوا  هدنروآ 
تیریدم تایح  هخرچ  روظنم  رییغت  / نادرگرب زاف  رد  ینابیتشپ  راک  زاس و  نیرت  مهم  . دسرب شورف  هب  هدش و  يدنب  بلاق  ًاددـجم  تاعالطا 

هئارا زا  ًالومعم  ینوریب  یناگدنـشورف  تسا . تاعالطا  ياـه  يرواـنف  زا  یعاونا  هدـش و  يراپـس  نورب  یـصصخت  تاـعالطا  لـماش  شناد 
لاحـشوخ دونـشخ و  دنرادن ،  ار  نامزاس  لخاد  رد  نادرگرب  لمع  ماجنا  عبانم  ای  تقو  هک  ییاه  تکرـش  هب  تاعالطا  نادرگرب  تامدـخ 
تاعالطا مامت  نآ  رد  هک  تسا  تاعالطا  ندرک  ناهنپ  شناد  تیریدـم  ياه  هناماس  بلغا  هصخـشم  کی   : شناد هب  یـسرتسد  . دـنوش یم 

رد تاعالطا  قلطم  رادـقم  مجح  اب  دـناوت  یم  نینچمه  تاعالطا  هب  یـسرتسد  . دریگ یمن  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  زاب  تروص  هب  تکرش 
 : زا دنترابع  هک  دنا  هدش  هداد  ناشن  شناد  تیریدم  تایح  هخرچ  یسرتسد  زاف  اب  طبترم  تاکن  نیرت  مهم  . ددرگ یم  دودحم  زین  سرتسد 
دح ات  دـناوت  یم  تاعالطا  هب  یـسرتسد  هنیزه  یـشناد ،  نانکراک  تیدنـس  اه و  يروانف  نیرت  بسانم  باختنا  هنیزه ،  تاعالطا و  تینما 

تخاس ریز  هنیزه  ینابیتشپ و  نانکراک  رگید  اب  رادباتک  نایم  مزال  لماعت  تکرـش ،  ياه  تسایـس  هب  یگتـسب  هک  دنک  رییغت  یهجوت  لباق 
يدمع ندرب  نیب  زا  ای  تدـم  هاتوک  رطخ  یب  فذـح  هچ  ینامز ،  رظنم  زا  هچ  تاعالطا  دـصقم  نیرخآ   : شناد ندرب  نیب  زا  . دراد يروانف 

رد يدرف  يارب  تسا  نکمم  راـک  بسک و  هرود  کـی  رد  هدـش  دـیلوت  يروآ و  عـمج  تاـعالطا  هچ  رگا  تساـهنآ . بیرخت  تاـعالطا ، 
اضف و رد  ییوج  هفرـص  يارب  دیاب  دنراد و  يدودحم  هدنیآ  شزرا  تاعالطا  یلمع ،  رظن  هطقن  زا  یلو  دنـشاب  دنمـشزرا  هدنیآ  رد  ینامز 
هک دوش  یم  ضرف  شناد ،  تیریدـم  تایح  هخرچ  ثحب  رد   : شناد تیریدـم  تخاس  ریز  . دـنوش هدرب  نایم  زا  رابرـس  ياه  هنیزه  شهاک 
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زا نانیمطا  شور  اهدرادناتـسا و  یبایدر ،  لماش  تخاس  ریز  نیا  دزاس . یم  مهارف  ار  تایح  هخرچ  زاف  ره  زا  مزال  تیامح  تخاـس ،  ریز 
. دشاب بو  رد  مه  اب  طبترم  ياهزاف  هدننک  حیرـشت  نیرتهب  دیاش  شناد  تیریدـم  تایح  هخرچ  . تسا تاعالطا  ندوب  یـصوصخ  تینما و 

يروانف طسوت  دـناوت  یم  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  ینابیتشپ  یتیامح و  ياهراک  زاس و  رد  دـیاب  هک  تسا  یتاکن  تیاـعر  مزلتـسم  زاـف  ره 
. دوش دنمناوت  تاعالطا 

روحم ییاناد  ياه  نامزاسو  يریگدای  تیریدم 

روحم ییاناد  ياه  نامزاس  داجیا  يانبم  يریگدای  تیریدم 
ناریااص  تکرش  شزومآ  ریدم  دنواده ، دیعس 

ییاه نامزاس  هزورما  تسا . هدرک  ادیپ  شرتسگ  اه  نامزاس  راک  بسک و  تایبدا  رد  يریگدای  تیریدم  عوضوم  رضاح  رصع  رد  هدیکچ :
يریگراکب دیلوت و  دنـشاب  رداق  نآ  زا  رتمهم  دـننک و  دـیلوت  دـیدج  شناد  دـنریگب ، دای  ابقر  زا  رتهب  رتعیرـس و  رتدوز ، هک  دنتـسه  رتقفوم 

نامزاس ، یگدنریگدای  عوضوم  حیرشت  نمض  رضاح ، هلاقم  رد  دنیامن . تیریدم  ار  دیدج  شناد 
حطـس شیازفا  یتنـس ، تیریدـم  زا  تیاضر  مدـع  اهراتخاس ، رد  ینوگرگد  هب  لیامت  ناـمزاس ، رد  كرتشم  ناـمرآ  دوجو  دـننام  یلماوع 

يریگدای تیریدم  دنیارف  نیودت  رد  نآ  تارثا  هک  تسا  یتاعوضوم  نیرتمهم  زا  یناهج  ياهرازاب  رد  تباقر  دیدشت  نایرتشم و  هتـساوخ 
، ریخا ههد  رد  همدـقمهدنریگدای  نامزاس  ینامزاس ، يریگدای  يریگدای ، يدـیلک : تاملک  تفرگ . دـهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  لیـصفت  هب 
، ون ياه  هشیدنا  ندش  حرطم  يریگمیمـصت و  يارب  یفاک  تاعالطا  دوبمک  ، یطیحم رمتـسم  تارییغت  نوچ  یلیالد  هب  انب  اه  نامزاس  بلغا 

نیرتمهم اما  [ 1 .] دنیامن یم  ضرف  دوخ  ییایوپ  يراگدنام و  نماض  ار  نآ  هدرب و  یپ  ینامزاس  شناد  یمتسیس و  رکفت  داجیا  ترورض  هب 
اب ياه  ناـمزاس  ددرگ . یم  رب  یطیحم  تارییغت  اـب  قاـبطنا  یگنوگچ  و  يریگداـی   رد  اـهنآ  ییاـناوت  نازیم  هب  اـه ، ناـمزاس  تواـفت  هجو 

یطیحم تالوحت  اب  ییارگمه  ناوت  راتخاس ، رییغت  اب  دـنراچان  هدوبن و  رادروخرب  مزال  فاطعنا  زا  تارییغت ، اب  ههجاوم  رد  یتنـس ، راـتخاس 
هک اه  نامزاس  هنوگ  نیا  . تسا يریگدای  يانبم  رب  اهنآ  يریگلکش  نیون ، ياهنامزاس  یگژیو  نیرت  هتسجرب  لباقم ، رد  . دنروآ تسدب  ار 

هنالاعف هکلب  دـنهد  یم  ناشن  تبثم  شنکاو  دوخ  نوماریپ  تـالوحت  هب  تبـسن  اـهنت  هن  دـنوش ، یم  ریبعت  روحم » ییاـناد  ياـه  ناـمزاس   » هب
قیرط زا  طیحم  اب  لماعت  نآ  یلـصا  فده  تسا و  يداع  حطـس  زا  رتارف  ییاه  نامزاس  نینچ  رد  يریگدای  دـنوشیم . زین  نآرییغت  بجوم 

رتیپ . » دشاب یم  هدـنیآ  شنیرفآ  يارب  ینامزاس  ياه  تیفرظ  هعـسوت  یطیحم و  ياه  كرحم  هب  کباچ  ییوگخـساپ  رتشیب ، كردو  شناد 
ریظن رثؤم  رصانع  زا  ياهعومجم  ناوتب  رگا  تسا  دقتعم  هدرمشرب و  يراجت  ياه  تباقر  رد  زایتما  بسک  ءاشنم  ار  نامزاس  ییاناد  رکارد  »

تادـیدهت اه و  تصرف  ناوتیم  رتهب  داد ، تقباطم  يریگدای  بولطم  يوگلا  اب  ار  نانکراک  اه و  شور  اهدـنیارف ، اـهراتخاس ، اـهدربهار ،
رگیدـکی اب  نامزاس  فلتخم  حوطـس  هک  تسا  نآ  راـک  نیا  همزـال  [  2 . ] درک ینیرفآ  شزرا  ناـمزاس  يارب  دوـمن و  تیریدـم  ار  یطیحم 

ًاتیاهن تاعالطا و  تیریدـم  عیزوت و  دـیلوت ، زا  تیامح  يارب  انعم  نیا  هب   . دنـشاب دازآ  تاعالطا  لاـسرا  تفاـیرد و  رد  هدرک و  يراـکمه 
تیدودحم توق و  طاقن  تیریدم  تسا و  دنیارف  کی  يریگدای  رظنم  نیا  زا  هک  ارچ  تسا . يرورـض  یـشناد  راتخاس  دوجو  ییاناد ، قلخ 

یلکـش هب  ار  يریگداـی  دـنیارف  ناوـتیم  هنوـگچ  هک  دوـش  یم  حرط  یـساسا  لاوـس  نـیا  ددرگیم و  حرطم  شلاـچ  ناوـنع  هـب  نآ  ياـه 
تالاؤس هب  ییوگخساپ  يارب  تسا ؟ هنوگچ  دنیارف  نیا  عیرـست  لیهـست و  رد  نامزاس  ناربهر  ناریدم و  شقن  و  تسب ؟ راک  هب  رتشخبرثا 

، اه هفلؤم  مود ، شخب  رد  . دـیدرگ دـهاوخ  نییبت  هلاقم  لوا  شخب  رد  هدـنریگدای  نامزاس  ینامزاس و  يریگداـی  يریگداـی ، میهاـفم  قوف ،
هوحن ناـمزاس و  یگدـنریگدای  ياـهراکوزاس  یـسررب  تفرگ . دـهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هدـنریگدای  ياـه  ناـمزاس  لوـصا  اـه و  یگژیو 
شناد هعسوت  رد  دوجوم  ياه  تیدودحم  زین  مراهچ  شخب  رد  هدیدرگ و  حرط  موس  شخب  رد  هلاقم  یلـصا  روحم  ناونع  هب  نآ  تیریدم 
ثحب دروم  دنـشاب  یم  راذگ  رثا  راک ، یهد  لکـش  رد  هک  ییاه  تیدودـحم  عناوم و  رظنم ، نیا   زا  هتفرگ و  رارق  شاکنک  دروم  ینامزاس 
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حرط ثحابم  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج  يریگدای ، دـنیارف  رتهب  تیریدـم  يارب  ییاه  داهنـشیپ  هئارا  نمـض  زین  نایاپ   رد  تسا . هدـش  عقاو 
یم فیرعت  طیحم  رتهب  كرد  شناد و  بسک  قیرط  زا  تامادـقا  دوبهب  دـنیارف  ار  يریگدای  نیلراـمیریگدای ،  . دـیدرگ دـهاوخ  هئارا  هدـش 

، رظنم نیا  زا  دور . راـکب  ناـمزاس  اـی  هورگ و  ، درف يارب  لـیلحت  هیزجت و  زا  حطـس  ره  رد  دـناوتیم  يریگداـی  موـهفم  اـنعم  نیا  هب  دـیامن .
يریگدای ینامزاس  يریگداـی  [ 3 .] دـیامن رییغت  هوقلاب  راتفر  هدودـحم  تاـعالطا ، شزادرپ  قیرط  زا  هک  دـتفا  یم  قاـفتا  یناـمز  يریگداـی 

هتفرگ رارق  هجوت  دروم  دـندنمهقالع  یـشخبرثا  يروآون و  یتباـقر ، تیزم  شیازفا  هب  هک  ییاـهنامزاس  ناـیم  رد  هدـنیازف  روطب  یناـمزاس 
یهدـنامزاس يریگراکب و  دـیلوت ، نآ  ساسارب  نامزاس  هکدـیامن  یم  فیرعت  يراکوزاس  دـنیآرب  ار  ینامزاس  يریگداـی  نوسجاد ،  . تسا

اه و تراهم  دـیدج ، شناد  دـیلوت  لـماش  دـنیارف  نیا  [ 4 .] دـشخب یم  هعـسوت  هداد و  قیبـطت  دوخ  راـک  يورین  ياـه  تراـهم  اـب  ار  شناد 
تارییغت اب  ههجاوم  يارب  ار  دوخ  ات  دزاس  یم  رداق  ار  نامزاس  هناراکمه ، يریگدای  يدرکراک و  میهـست  هلیـسو  هب  هک  هدیدرگ  ییاهراتفر 

ییاناوت داجیا  تهج  يریگدای  دربهار  هتـسویپ  میظنت  ار  هدنریگدای  نامزاس  یگژیو  نیوراگ ،  هدنریگدای  نامزاس  دـیامن . تیوقت  یطیحم 
تردـق یمامت  دوخ ، تیرومام  رتهب  يارجا  يارب  هدـنریگدای  ناـمزاس  اـنعم  نیا  رد  [4 .] درمـش یم  رب  دـیدج  ياههاگدـید  شناد و  بسک 

تیریدـم ترورـض  . دـنکیم تیریدـم  نآرب  هتفرگ و  راـیتخا  رد  رمتـسم  دوـبهب  تارییغت و  داـجیا  يارب  ار  شیوـخ  هبرجت  شناد و  يرکف ،
دنیارف رد  يریگداـی  تیریدـم  ندـناجنگ  يارب  راکـشآ  یترورـض  هک  دـناهتفایرد  ار  هتکن  نیا  اـه  ناـمزاس  ریخا ، ياـه  لاـس  ردـیریگدای 

عبانم تیریدـم  نایم  هطبار  هدـش و  لیدـبت  ریگارف  یموهفم  هب  يریگدای  تیریدـم  موهفم  رگید  نایب  هب  دراد . دوجو  يدربهار  يزیرهمانرب 
ًالیذ هک  دنتسه  لیخد  تیریدم  عون  نیا  هب  نتخادرپ  رد  يرایـسب  لماوع  [ 5 .] دهدیم رارق  رظن  دم  ار  نامزاس  شزومآ  تیریدـم  یناسنا و 
     o ینامزاس ؛ فادـها  هب  یبایتسد  رد  اهنآ  رمتـسم  يریگداـی  ناـنکراک و  شقن        o: ددرگ یم  هراـشا  راو  تسرهف  اـهنآ  زا  یخرب  هب 
هیلک رمتـسم  دوبهب  ندوب  مزلم       o؛ نانکراک هعـسوت  شزومآ و  یناسنا ، عبانم  هیامرـس  تشگزاب  خرن   اب  راک  بسک و  ياهدربهار  دنویپ 

رد ناگدـننک  نیمات  نایرتشم و  ناـنکراک ، یـشناد  تکراـشم  ترورـض       o؛ راک رب  ینتبم  يریگداـی  ياـه  تصرف  اـب  یناـمزاس  حوطس 
ینامزاس ياههیور  اب  اهنآ  یگنهامه  ماجـسنا و  هب  زاین  شناد و  تیریدـم  میهاـفم  روهظ       o تیفیک ؛ لوصح  تهج  یناـمزاس  تارییغت 
يریگدای هب  نامزاس  زاین  هب  هدـش ، دای  لماوع  . تساهنآ زا  اهنآ و  اب  يریگدای  مزلتـسم  اه ، نامزاس  ریاس  اب  تکارـش  هکنیا   ًاـتیاهن  و       o؛

ندرک هدروآرب  يارب  يریگداـی  یباـیزرا  يزاـسهدایپ و  یگنهاـمه ، زاـغآ ، يارب  يرازبا  هب  تیریدـم  ساـسا ، نـیارب  دراد . هراـشا  رمتـسم 
هتفرگ راک  هب  يریگدای  دنیارف  تیریدـم  يارب  يا  هیاپ  ناونع  هب  ریز  لصا  يریگدای 6  تیریدم  لوصا  . تسا هدش  لیدبت  ینامزاس  فادها 

تیقالخ و شیازفا  شناد و  دـیلوت  (  3 يریگدای ؛ رد  نانکراک  یلمع  تکراشمرب  دـیکات  ( 2 نوگمهان ؛ يریگدای  ياههورگ  ( 1: دوش یم 
هب هجوـت  ؛6  ) رتـهب يراـگزاس  فاـطعنا و  روـظنم  هب  دـیدج  ياـه  شور  نـتفرگ  رظن  رد  ؛5  ) یـشناد يراتخاس  تارییغت  داـجیا  ؛4 ) راکتبا

حرش نیدب  ناوتیم  ار  نامزاس  یشناد  درکلمع  رب  هدرمشرب  لوصا  تاریثات  ؛ ناهنپ يریگدای  داجیا  يریگدای و  نیح  یمسر  ریغ  ياههورگ 
حوطـس مامت  رد  نانکراک  مامت  زا  رثؤم  هدافتـسا  تکراشم و  اـیوپ ، لـماعت  ( 2 نآ ؛ زا  هنیهب  هدافتـسا  شناد و  تیریدـم  قـلخ  ( 1: درمشرب

قلخ داجیا و  ( 5 اههاگدید ؛ دـیاقع و  رد  ضراعت  فالتخا و  زا  لابقتـسا  ( 4 نامزاس ؛ یـشناد  متـسیس  رد  ییارگ  درف  فذح  ( 3 ؛  نامزاس
تهج نامزاس و  یملع  زادنامشچ  میسرت  ( 7 هتـشذگ ؛ تایبرجت  ساسارب  دیدج  تاعوضوم  ندرک  هبرجت  ( 6 دیدج ؛ يریگدای  ياهوگلا 

تیقالخ تالکشم ، اب  هطبار  رد  ون  ياه  هدیا  هئارا  ییاناوت  هب  ناوت  یم  تاریثات  رگید  زا  نینچمه  تمس . نآ  هب  يریگدای  شزومآ و  یهد 
ینوگرگد هب  لیامت  اهنآ ، ققحت  يارب  بسانم  ياه  هار  باختنا  دیدج و  ياه  هدـیا  یبایزرا  دـیدج ، ياههدـیا  هب  تبـسن  تبثم  شنکاو  و 

هب تخانـش  رد  لوحت  تسا ، یتباقر  تیزم  نامزاس  رد  شناد  ءاقترا  هک  تیعقاو  نیا  لوبق  یتنـس ، تیریدـم  زا  تیاضر  مدـع  نامزاس ، رد 
هکلب دشابیمن ، هاوخلد  یعوضوم  يریگدای  هک  هتکن  نیا  كرد  دیلوت و  دنیارف  رد  تباث  هیامرـس  اب  هسیاقم  رد  یناسنا  يورین  تیمها  عفن 

ییاناوت هک  تسا  یلوصا  میهاـفم و  لـماش  يریگداـی  ياـه  هفلؤمیریگداـی  ياـه  هفلؤم  . دومن هراـشا  ، ناـمزاس ياـقب  يارب  تسا  یترورض 
رد يدـیلک  شقن  هدیـشخب و  ءاقترا  ار  نانکراک ) تاـیبرجت  اـه و  تراـهم  اهصـصخت ، ریظن   ) ناـمزاس رد  شناد  كارتشا  يریگراـکب و 
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یطیحم داجیا  نامزاس و  رداه  هفلؤم  هنیهب  بیکرت  هب  رما  نیا  ققحت  . دنیامنیم افیا  نامزاس  یهدوس  يروهرهب و  تیقالخ ، دوبهب  هعسوت و 
يریگدای رد  راذگ  رثا  ياه  هفلؤم  ًالیذ  . دیماجنا دهاوخ  قالخ  یناسنا  يورین  تیبرت  شناد و  يریگراکب  كارتشا و  ، دـیلوت تهج  بسانم 

: دنیارف ( 2 يریگدای ؛ شناد و  میهافم  اب  طابترا  رد  نامزاس  ياضعا  تاداقتعا  اه و  شزرا  گـنهرف : (     1: دوش یم  هدروآ  ینامزاس  ياه 
رثؤم ياه  یشم  طخ  ریبادت و  اه : تسایـس  ؛3 ) ینامزاس حوطـس  اه و  هیال  رد  يریگدای  شناد و  يریگراکب  كارتشا و  دـیلوت ، یگنوگچ 

كارتشا دیلوت ، نایرج  رب  رثؤم  يرازفا  مرن  يرازفا و  تخس  نیون  ياهمتسیس  يروآنف : ( 4 شناد ، يریگراکب  كارتشا و  دیلوت ، دنیارف  رد 
روظنم هب  نانکراک  نایم  شناد  كارتشا  شزومآ ، دـنیارف  یهدـناماس  هدـش ، دای  ياه  هفلؤم  یلـصا  دـنیآرب  . ینامزاس شناد  يریگراکب  و 
دیدــج ياـه  شقن  . دــشاب یم  ینوریب  طـیحم  تارییغت  اـب  ناـمزاس  عیرــس  قاــبطنا  هـب  کــمک  دوـجوم و  شناد  هدوزفا  شزرا  ياــقترا 

شقن اه  نامزاس  نیا  رد  دـنا . هدروآ  هارمه  هب  ار  تیریدـم  ياهدرکراک  شقن و  هب  يا  هزاـت  شرگن  روحم ، ییاـناد  ياـه  نامزاستیریدـم 
ییاناوت رمتـسم  روطب  دارفا  اجنآ  رد  هک  تسا  ییاه  نامزاس  تیریدم  اهنآ  تیلوئـسم  هدومن و  ادـیپ  رییغت  یبرم  رظان و  حارط ، هب  ناریدـم ،

یم شرتسگ  كرتشم ، ینهذ  ياه  لدم  هب  ندیشخب  هعسوت  اه و  نامرآ  ندرک  رتفافش  اهیگدیچیپ ، مهف  تخانش و  تهج  ار  دوخ  ياه 
ییاناد ياه  نامزاس  رد  ریدـم  دـیدج  ياه  شقن  زا  یخرب  دنتـسه . نانکراک  يریگدای  لوئـسم  ناریدـم  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  دـنهد .

يژتارتسا یشناد ، ياه  تسایس  يزیر  حرط  رب  لمتشم  حارط ، هلزنم  هب  ریدم  شقنحارط  شقن  رد  ریدم  (    1: دشابیم لیذ  حرش  هب  روحم 
نانکراک هک  ياهنوگ  هب  يریگداـی  ياهدـنیارف  یحارط  زا  تسا  تراـبع  شقن  نیا  رد  ریدـم  هفیظو  تسا . نآ  ییارجا  ياـه  هماـنرب  اـه و 

ماجنا دیاب  ریدم  کی  هک  یحارط  تامادقا  رگید  زا  دنیامن . دروخرب  دنتـسه  هجاوم  اهنآ  اب  هک  یـساسا  دراوم  اب  هدـنزاس  يوحن  هب  دـنناوتب 
نیا هرابرد  يریگمیمصت  رد  دارفا  ندادن  تلاخد  هلزنم  هب  رما  نیا  هتبلا  تسا . نامزاس  تیرومام  اه و  شزرا  نامرآ ، هعـسوت  داجیا و  دهد 
روط هب  لـک  کـی  تروص  هب  هدـش و  قبطنم  رگیدـکیرب  ءازجا  هنوگچ  هک  دزاـس  صخـشم  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  هکلب  تسین ، دراوـم 
کی ناونع  هب  روحم  ییاناد  ياه  نامزاس  ناریدـم  شقن  یلـصا  يازجا  زا  یکی  يزاس ، هچراپکی  لاونم ، نیارب  دـنیامن . یم  لـمع  بولطم 

رد رییغت  داجیا  يریگدای و  هب  کمک  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  ناـمزاس  هب  ناریدـم  هنوگ  نیا  رظاـن  شقن  رد  ریدـم  (    2 دشاب . یم  حارط 
يوحن هب  دنک  هیارا  هچراپکی  ياهرظن  هطقن  زا  درف  هب  رصحنم  ياهعومجم  دناوتیم  يدروخرب  نینچ  دننکیم . هاگن  دوخ  یصصخت  هزوح 

کی يراتخاس  بوچراچ  رد  رظان  ناونع  هب  ریدم  شقن  هب  ندیـشخب  تلزنم  قیرط  نیرتهب  دـشخب . انعم  ریدـم  لامعا  بناوج  یمامت  هب  هک 
ياهرظن هطقن  اه و  شرگن  نامجرت  هک  يراک  هب  تبـسن  نانکراک  کیاکی  هنوگچ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  نتخادرپ  روحم ، ییاناد  نامزاس 
يریوصت هب  نتفای  تسد  تهج  نانکراک  هب  کمک  رد  ریدم  تردق  مظعا  شخب  یبرم  شقن  رد  ریدـم  (    3 دنشاب . یم  دنبیاپ  تسا  دوخ 

يرای رتگرزب  ریوصت  ندید  تهج  رد  نارگید  هب  رمتسم  روطب  ریدم  حطس  نیا  رد  تسا . هتفهن  تیعقاو  زا  رت  شخب  تردق  انعمرپ و  قیقد ،
هب هعومجم  يارب  صاخ  ياه  تسایـس  یخرب  ارچ  دنتـسه ، لماعت  رد  رگیدـکی  اب  نامزاس  فلتخم  ياه  تمـسق  هنوگچ  هکنیا  . دـناسر یم 
یم يدوجو  هیجوت  ار  یبرم  ناونعب  ریدـم  شقن  هک  دنتـسه  يدراوم  هلمج  زا  رگید  هباشم  لاوس  اه  هد  دراد و  ترورـض  لک  کـی  ناونع 

رد تسین . کیسالک  یتنـس و  ياه  نامزاس  رد  شقن  يافیا  دننام  روحم  ییاناد  ياه  نامزاس  رد  ناریدم  شقن  دش  نایب  هکنانچ  [8 .] دیامن
شقن ات  دنتـسه  رداق  هدوب و  ینامزاس  ياههورگ  ناگدـننک  گنهامه  ناـیبرم و  یناـمزاس ، ناـحارط  لوا  هلهو  رد  ناریدـم  دـیدج ، شقن 

ییاناوت و هبرجت ، شناد ، ، ون ياه  تراهم  مزلتـسم  اه  شقن  نیا  يافیا  . دـنیامن اـفیا  نکمم  هوحن  نیرتهب  هب  ار  ییاـناد  یـسدنهمو  يراـمعم 
ار نانکراک  يرکف  یکیزیف و  ياه  ییاناوت  اههشیدـنا و  هاگدـید ، نیا  دوجو  تسا . نامزاس  رد  یمتـسیس  هاگدـید  اـب  یگدـنزاس  تردـق 

داـجیا یـشزیگنا و  ، یـشخب ناوـت  ییارگ ، هورگ  ، يریگداـی بجوـم  اـهنآ  درکلمع  دـنیآرب  هک  تسا  یطیارـش  نـینچ  رد  . دـهدیم شیازفا 
ققحت یگنوـگچ  هـب  يریگداـی  تیریدـم  دـنیارف  حیرـشت  اـب  يدـعب  شخب  رد  . دـیدرگ دـهاوخ  ناـمزاس  لـک  رد  رگنمتـسیس  یگتــسبمه 

ریز هدمع  تیلاعف  جنپ  قیرط  زا  ار  يریگدای  دنیارف  روحم ، ییاناد  ياه  نامزاسیریگدای  تیریدم  . دش دهاوخ  هتخادرپ  هدش  دای  ياهدنیآرب 
رب ینتبم  يدایز  دح  ات  تسا  يریگدای  تیریدم  يارب  تیلاعف  يانبریز  هک  هویش  نیاکیتامتسیس  هویـش  هب  تیریدم  (    1: دننک یم  تیریدم 
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هب یملع  ياههویـش  هب  ندرک  داـمتعا      o: زا دنترابع  تیلاعف  نیا  رد  هدش  هتفریذپ  ياههدـیا  تسا . تیفیک  تیریدـم  ياههویـش  هفـسلف و 
ياـج هـب  يریگمیمـصت  يارب  ربـتعم  ياـههداد  زا  هدافتـسا  رب  يراـشفاپ      o لـئاسم ؛ لـیلحت  هـیزجت و  يارب  ینزهناـمگ  سدــح و  ياـج 

جاتنتـسا اـههداد و  یهدـنامزاس  يارب  وتراـپ ) ياـه  تراـچ  مارگوتــسیه ،  ) ریظن هداـس  يراـمآ  رازبا  زا  هدافتــسا      o ینهذ ؛ تاـضورفم 
زا هدافتـسا  رب  يدایز  دـیکات  نیوراگ  . تسا دـیدج  شناد  کیتامتـسیس  نومزآ  شواک و  لماش  تیلاعف ، نیا  ندرک  شیاـمزآ  (    2. جیاتن

هتخیگنارب تصرف  اب  شیامزآ  هک  تسا  نیا  رد  هلاسم  لح  دـنیارف  ندرک و  شیامزآ  نایم  تواـفت  دراد . ندرک  شیاـمزآ  رد  یملع  شور 
. تسا يراج  تالکـشم  لیاسم و  هب  فوطعم  هلاسم  لح  هک  یلاح  رد  تسا ، ناـمزاس  يوسارف  دـیدج  ياـهقفا  هعـسوت  هجوتم  دوشیم و 

يارب هک  تسا  کچوک  ياه  شیامزآ  زا  ياهتـشر  لماش  موادم : همانرب      o: دوب روصتم  ناوت  یم  هدمع  لکـش  ود  ندرک  شیامزآ  يارب 
كرتشم یگژیو  ود  اههمانرب  هنوگ  نیا  دنـشابیم . موادـم  دوبهب  ياههمانرب  یماـح  بلغا ، هدـش و  یحارط  شناد  رد  هدـنیازف  هرهب  داـجیا 

متسیس هب  زاین  ًایناث  تسا و  نامزاس  لخاد  تمس  هب  دیدج  ياههدیا  زا  یتخاونکی  نایرج  داجیا  يارب  شالت  اهنآ  یلصا  فده  ًالوا  دنراد .
اب صخشم و  ینامز  عطقم  کی  رد  هک  دنتـسه  یـشناد  ياه  همانرب  رد  یلک  تارییغت  لماش  دوبهب : ياههژورپ      o. دنراد موادم  یشزیگنا 

لوصا و هب  بلغا  . دنتـسه كرتـشم  یگژیو  دـنچ  ياراد  اـههژورپ  نیا  . دـنریذپ یم  ماـجنا  یناـمزاس  دـیدج  ياـه  ییاـناوت  هعـسوت  فدـه 
تـسایس يامنهار  طوطخ  نینچمه ، . دـنهدیم لکـش  دـنک  ذاختا  رت  عیـسو  يداـعبا  رد  هدـنیآ  رد  دراد  دـصق  ناـمزاس  هک  ییاـهدرکیور 

هب هک  يدرکراکدنچ  ياهمیت  طسوت  ًالومعم  هکنیا  ًاتیاهن  و  دننکیم . يراذگهیاپ  ار  یتآ  ياه  همانرب  يارب  يریگمیمصت  دعاوق  يراذگ و 
هویش نیا  رد  یلبق  براجت  زا  يریگدای  (    3 دننک . یم  کمک  نامزاس  یشناد  دنور  دوبهب  هب  هتفای و  هعسوت  دنهدیم  شرازگ  دشرا  ریدم 
نیا زا  لـصاح  جـیاتن  هدرک و  یباـیزرا  کیتامتـسیس  روطب  ار  اـهنآ  دوـخ ، ياهتسکـش  اـهتیقفوم و  رورم  اـب  دـیاب  ناـمزاس  یتیریدـم ،

تسکش نایم  توافت  هب  هجوت  يدرکیور ، نینچ  بلق  رد  . دیامن هریخذ  دشاب  نانکراک  سرتسد  رد  ًالماک  هک  دنتسم  یلکش  هب  ار  تایبرجت 
شناد حطس  شیازفا  كرد و  ، شنیب هب  رجنم  هک  تسا  ياهبرجت  دلوم  تسکـش  ددرگ . یم  فوطعم  دلوم  ریغ  تیقفوم  اب  هسیاقم  رد  دلوم 

ارچ و دـنادیمن  سک  چـیه  اما  دوریم  شیپ  یبوخ  هب  يزیچ  هک  دـتفایم  قاـفتا  یناـمز  دـلوم  ریغ  تیقفوم  لـباقم ، رد  . دوشیم ناـمزاس 
یهاگ . دـشاب نامزاس  لخاد  رب  یکتم  الماک  دـناوتیمن  يریگداـینارگید  زا  يریگداـی  (     4. تسا نداد  خر  لاـح  رد  قاـفتا  نیا  هنوـگچ 
ًالماک راک  بسک و  اـب  ياـه  ناـمزاس  یتح  دروآ . تسدـب  نآ  زا  هدـیا  بسک  طـیحم و  هب  یهاـگن  اـب  دـیاب  ار  اـهشنیب  نیرتيوق  تاـقوا 

 » درب راکب  يریگداـی  عون  نیا  يارب  ناوتیم  هک  یملع  ریبعت  دنـشاب . قـالخ  رکفت  يارب  دـیدج  ياههدـیا  ینیع  عباـنم  دـنناوتیم  تواـفتم 
طیحم رد  هدافتـسا  دروم  ياههویـش  نیرتـهب  هک  نیا  زا  ناـنیمطا  بسک  يارب  موادـم  يوجتـسج  هب  هراـشا  هویـش   نیا  تسا . يرادربوگلا »
هیـضق کی  تلاح  زا  يریگدای  ندش  جراخ  يارب  شناد  لاقتنا  (    5 دراد . دناهدش  ارجا  ذخا و  لیلحت ، هیزجت و  ییاسانـش ، راک ، بسک و 

دوخ هرکیپ  لک  رد  شناد  شخبرثا  عیرـس و  شرتسگ  يارب  ار  یبسانم  ياهمزیناکم  اهمتـسیس و  دـیاب  ناـمزاس  نآ ، عوقو  هطقن  رد  یلحم 
دیدزاب يرـصب ، یعمـس و  يراتـشون ، ياه  شرازگ  دنراد . دوجو  نامزاس  رد  شناد  شرتسگ  يارب  یعونتم  ياه  مزیناکم  دـنیبب . كرادـت 
هعسوت ياه  هار  نیرتهب  هرمز  رد  يزاس  درادناتسا  ياه  همانرب  یـشزومآ و  ياههمانرب  یلغـش ، ياه  شخرچ  یعمج ، ياه  شدرگ  یلحم ،

اه همانرب  هک  دننادب  نانکراک  هک  یتروص  رد  . تسا شزیگنا  هلاسم  هب  هجوت  دنیارف ، نیا  رد  مهم  هتکن  [ 6 .] دنریگ یم  رارق  ینامزاس  شناد 
رد دایز  لامتحا  هب  دنوش ، یم  هتـشاذگ  ارجا  هب  هتفرگ و  رارق  یبایزرا  دروم  دننک  یم  هیهت  یـشزومآ  هرود  لوط  رد  هک  ییاهراک  رگید  ای 

ياهدیدپ ناونع  هب  يریگدای  هب  نامزاس  هک  تسا  نآ  هدش  دای  ياه  دنیارف  تیریدم  يارب  مزال  طرـش  [7 .] دومن دنهاوخ  تفرشیپ  يریگدای 
يرما نینچ  ققحت  يارب  دزاس . هارمه  اهینوگرگد  اب  زین  ار  شنانکراک  تارییغت ، شریذپ  يارب  یگدمآ  ظفح  نمض  هتسیرگن و  دنمشزرا 
ناوتب نآ  ساـسا  رب  اـت  دـشاب  هدـش  هتخانـش  ًـالماک  مینک )؟ قلخ  میهاوخیم  يزیچ  هچ  هکنیا  یناـمزاس ( كرتـشم  ناـمرآ  اـت  تسا  مزـال 

کی دوجو  نودب  قالخ  يریگارف  هدیا  . دومن فیصوت  یتسرد  هب  ار  بولطم  عضو  دوجوم و  عضو  فاکش  زین  نامزاس و  دوجوم  تیعضو 
نآ كرتشم  نامرآ  یبوجو  ترورـض  رگید  . دوب دـهاوخ  ییایور  انعمیب و  ًـالماک  دـنک  راداو  تکرح  هب  ار  ناـمزاس  هک  فدـه  تیاـغ و 
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دهاوـخ يریگوـلج  اـه  يراـک  هراـبود  يراـک و  هدـنکارپ  زا  هدوـمن و  تهج  مه  ار  ناـمزاس  فادـها   اـب  ناـنکراک  تاروـصت  هک  تـسا 
تیلباق شیازفا  هب  درکلمع ، دوبهب  يریذپرییغت و  ناوت  تیوقت  قیرط  زا  يریگدای  حیحـص  تیریدـمیریگدای  تیریدـم  ياهدرواتـسد  . دومن
حیرـشت هلـصاح  ياهدرواتـسد  نیرتمهم  همادا  رد  . دهدیم قوس  طیارـش  نیرتهب  زارحا  تمـس  هب  ار  نامزاس  هدومن و  کمک  یـشناد  ياه 

لمع رتهنایارگ  عقاو  دوشیم  بجوم  دـیازفایم و  نامزاس  يدربهار  تیلباق  رب  يریگداـی  يدربهار  تیلباـق  شیازفا  (     1. دیدرگ دنهاوخ 
لیلد هب  دـهد . ناشن  شنکاو  دوخ  يابقر  زا  رتعیرـس  یطیحم ، تالوحت  ربارب  رد  دزادرپب و  دوخ  ییاـهن  فدـه  هب  يرتشیب  تاـبث  اـب  دـنک ،

هک انعم  نیا  هب  دنکلمع . زاب  ییاضف  رد  نامزاس  ینعی  دنک : لمع  هنایارگعقاو  دـندرگ -: یم  نییبت  يدـیلک  هژاو  هس  نیا  عوضوم ، تیمها 
دوخ ریذپان  نایاپ  لیامت  دنریگن و  یعفادت  یعـضوم  رگیدکی  اب  ههجاوم  رد  هتـشاد ، يرت  هناقداص  دروخزاب  رگیدـکی  لابق  رد  شنانکراک 

هب دوخ  یتباقر  تیعقوم  هب  تبـسن  نامزاس ، ینعی  دـنکدیکات : دوخ  ییاـهن  فدـهرب  دـنراذگشیامن - . هب  ناـمزاس  تفرـشیپ  هب  تبـسن  ار 
.- دروآیم تسد  هب  ار  دوخ  هتـسیاش  تیمها  یتباقر - تلاح  نیرت  لآهدیا  رد  نامزاس - ییاهن  فده  بیترت  نیا  هب  دوش . ساسح  تدـش 
اب قباطم  هنوگچ  هک  دبایرد  تعرـس  هب  هدومن و  ینیبشیپ  ار  طیحم  يزاب  هدعاق  تالوحت  نامزاس ، ینعی  دهد : خساپ  یطیحم  تالوحت  هب 

شناد تعرس  هب  هدومن و  تیوقت  ار  دوخ  يریذپرییغت  ناوت  نیون ، ياه  تفرشیپ  وترپ  رد  نامزاسیریذپرییغت  تیوقت  (    2. دیامن لمع  اهنآ 
، يروآون هب  لسوت   راک ، هخرچ  نامز  شهاک  يرواـنف ، زا  يریگ  هرهب  تیلباـق  یطیارـش  نینچ  رد  . دـنکیم بسک  ار  ناـیرتشم  زاـین  دروم 

شناد هب  دـندرگ -: یم  نییبت  يدـیلک  میهاـفم  زا  یخرب  ًـالیذ  تسا . هدومن  بسک  ار   رییغت  دـنیارف  تیوقت  يریذـپفاطعنا و  هب  یباـیتسد 
نیا زا  يریگهرهب  اب  سپـس  دنک . لیدـبت  شناد  هب  ار  نآ  هدرک و  بسک  ار  دـیدج  تاعالطا  تعرـس  هب  ینعی ، دـبای : تسد  دنـسپ  يرتشم 

هب هناروانف  ياه  تفرـشیپ  زا  : دـنکيرادربهرهب دوخ  عفن  هب  نیون  يروانف  زا  دـیامن -. مادـقا  ناـیرتشم  يارب  هدوزفا  شزرا  داـجیا  رد  شناد 
قفوـم يارجا  دـهاکب : راـک  هخرچ  ناـمز  زا  دریگراـکب -. ناـیرتشم  هب  رتـهب  تامدـخ  هـئارا  رد  ار  دـیدج  يرواـنف  دوـش و  هاـگآ  تـعرس 

. دبای شیازفا  يریگدای  تعرـس  ات  تسا  راک  دنیارف  اب  دیدج  ياه  شاداپ  فادـها و  اهدـنیارف ، اه ، شزرا  مظنم  قیفلت  مزلتـسم  يژتارتسا ،
هب دهد -. رارق  فده  ار  هدوزفا  شزرا  نیا  لاقتنا  دنیارف  مظنم  دوبهب  تسا و  يرتشم  رظن  دروم  هک  یشزرا  شیازفا  دیاب  يریگدای  نیاربانب 
زا لماک  تیامح  اب  ناریدـم  روحم ، ییاناد  نامزاس  کی  رد  دریگ . لکـش  کسیر  داـمتعا و  زا  يوج  رد  يروآون  دوش : لـسوتم  يروآون 

يزیرهمانرب ریدـم  هلیـسوب  هک  ییاه  شلاچ  هب  ییوگخـساپ  يارب  ناـنکراک  هناقاتـشم  شـالت  اـب  دـنناشفایم . داـمتعا  رذـب  دوخ  ناـنکراک 
ققحت لماع  زین  لوصحم و  يریگدای ، دنکلمع : يریذپفاطعنا  اب  دـش -. دـهاوخ  رتشیب  يریذـپکسیر  هرطاخم و  لامتحا  ًاعبط  دوشیم ،

يریذـپرییغت تیلباق  رتشیب و  دامتعا  اب  ینعی  دـنک . یم  لمع  رتریذـپفاطعنا  دوخ ، يریگدای  ياه  تیلباق  هعـسوت  اـب  ناـمزاس  تسا . لوحت 
دناوتیم هدافتسا ، دروم  شجنـس  رازبا  اه و  تراهم  ریبادت ، اهدربهار ، دشخب : توق  ار  رییغت  دنیارف  دزادرپ -. یم  تارییغت  اب  هجاوم  هب  رتهب 
درکلمع دوبهب  (     3 دنـشخب . ققحت  ار  اهحرط  ینیبزاـب  اـی  عماـج  تیفیک  تیریدـم  هلمج  زا  یناـمزاس ، لوحت  تهج  رد  شـالت  هنوگره 

هدرک هرادا  کچوک  يراجت  تیلاعف  کی  ناونع  هب  ار  يراک  هورگ  ره  دراد و  دیکات  درکلمع  دوبهب  تفرشیپ و  رب  يریگدای  نامز  کسیر 
دوـبهب هب  دـناوت  یم  يریگداـی  تیریدـم  لوـصا  تیاـعر  زا  لـصاح  ياهدـنیآرب  نینچمه  دروآیم . مهارف  ار  درکلمع  دوـبهب  تاـبجوم  و 
دیکات     o: ددرگ یم  هراـشا  اهدـنیآرب  نـیا  زا  یخرب  هـب  ًـالیذ  دـیامن . کـمک  ناـمزاس  درکلمع  ًاـبقاعتم  يریگداـی و  دــنیارف  ندیــشخب 

يراتخاس تارییغت  داـجیا  هب  کـمک       o راـکتبا ؛ تیقـالخ و  شیازفا  شناد و  دــیلوت      o يریگدای ؛ رد  ناـنکراک  یلمع  تکراـشمرب 
يریگدای و نیح  یمسر  ریغ  ياههورگ  هب  هجوت      o؛ رتهب يراگزاس  فاطعنا و  روظنم  هب  دیدج  ياه  شور  نتفرگ  رظن  رد       o یشناد ؛
رد نانکراک  مامت  زا  رثوم  هدافتـسا  تکراشم و  ایوپ ، لماعت      o ؛  نآ زا  هنیهب  هدافتسا  شناد و  تیریدم  قلخ      o؛ ناهنپ يریگدای  داجیا 
   o اههاگدید ؛ دیاقع و  رد  ضراعت  فالتخا و  زا  لابقتسا      o نامزاس ؛ یشناد  متسیس  رد  ییارگ  درف  فذح      o ؛  نامزاس حوطس  مامت 

زادنامشچ میسرت      o هتشذگ ؛ تایبرجت  ساسارب  دیدج  تاعوضوم  ندرک  هبرجت  رد  یعـس      o دیدج ؛ يریگدای  ياهوگلا  قلخ  داجیا 
فعـض رقف و  راـچد  اـه  ناـمزاس  بـلغا  هکنیااـه  تیدودـحم  تمـس . نادـب  يریگداـی  شزوـمآ و  نداد  وـس  تمـس و  ناـمزاس و  یملع 
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هدش فیرعت  نانکراک  لغاشم  هک  یقیرط  دنوشیم ، تیریدم  هدش و  یحارط  اهنآ  هک  یشور  تسین . یفداصت  يرما  دنتـسه ، يریگدایرد 
هدـنروآ دوـجو  هب  دـنیامن  رارقرب  طاـبترا  هنوـگچ  دـننک و  رکف  هنوـگچ  هک  هدـش  هتخوـمآ  یگمه  هـب  هـک  یهار  هـمه  زا  رتـمهم  تـسا و 

زا ار  نانکراک  تسردان  كرد  ًالوا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اه  تیدودحم  نایب  تیمها  دنتسه . يریگدای  هنیمز  رد  یـساسا  ياه  تیدودحم 
تسا رواب  نیا  رب  هلاقم  فلؤم  دناسر . يرای  نامزاس  رد  شناد  كارتشا  يایازم  مهف  رد  ار  اهنآ  ًایناث  هدومن و  حیحـصت  يریگدای  تیریدم 

رامـشیب يایازم  كرد  مدـع  شناد و  كارتشا  يریگدای ، گنهرف  نادـقف  يریگدای ، شخبرثا  يریگراکب  عیزوت و  رد  عنام  نیرتمهم  هک 
مدع لیلد  هب  ینامزاس  يریگدای  نادـقف       o: دنـشاب یم  ریز  رارق  هب  راذگ  رثا  ياه  تیدودحم  زا  رگید  یخرب  دـشابیم . نامزاس  رد  نآ 

بسانم نامز  صیصخت  مدع      o نامزاس ؛ رد  شناد  تیریدم  بولطم  يریگراکب  رد  تیقفوم  مدـع      o ؛  نانکراک نایم  بسانم  طابترا 
نانکراک تسردان  تشادرب      o نانکراک ؛ بسانم  شزومآ  نادـقف      o شناد ؛ تیریدـم  زا  بولطم  يرادربهرهب  هوحن  يریگدای  تهج 

؛ نوماریپ طیحم  تارییغت  عقوم  هب  صیخـشت  رد  یناوتان       o. دیامنیم هئارا  ناربراک  هب  ار  یمک  يایازم  يریگدای  تیریدـم  هکنیارب  ینبم 
يالاب حوطـس  رد  تیلوئـسم  تردق و  زکرمت      o ینامزاس ؛ نورد  طـیحم  ندوب  یـسایس      o یتباقر ؛ ریغ  يراـصحنا و  طـیحم      o[8]

   o نانکراک ؛ یـصصخت  ياه  ییاـناوت  دـشر  هب  یهجوتیب      o؛ نامزاس ياضعا  لماعت  نامتفگ و  بساـنم  ياـضف  نادـقف      o؛ نامزاس
داهنـشیپ . ییارگ شخب  يرگن و  یئزج  بلاغ  رکفت  دوجو       o نامزاس ؛ يریذپ  کسیر  مدع      o نانکراک ؛ رد  هزیگنا  دـهعت و  شهاک 

ياه شزرا  زا  ياهعومجم  لماش  یگنهرف ، هبنج  . دنتـسه یـسررب  لباق  يراتخاس  یگنهرف و  هبنج  ود  زا  يریگداـی  ياـه  تصرف  دوبهباـه 
هبنج دـنکیم . مهارف  ار  یعقاو  يریگدای  ناـکما  هک  تسا  ییاـهراتفر  تاـضورفم و  اـه ، شقن  اـه ، شرگن  اـهراجنه ، دـیاقع و  كرتشم ،

عیزوت يزاسهریخذ ، لیلحت ، يروآعمج ، هب  کیتامتسیس  تروص  هب  دهدیم  هزاجا  نامزاس  هب  هکدراد  ییاه  هیور  هب  هراشا  زین  يراتخاس 
یتایلمع ياهراکهار  ناونع  هب  ریز  ياهداهنـشیپ  اـنبم ، نیا  رب  [ 1 .] دزادرپب دنتسه  طبترم  نامزاس  یـشخبرثا  هب  هک  یتاعالطا  زا  هدافتـسا  و 

اهدادعتـسا و ییافوکـش  تیوقت و  روظنم  هب  یـشزومآ  ياه  تصرف  داـجیا      o: دـندرگ یم  هیارا  يریگدای  دـنیارف  رثؤم  تیریدـم  تهج 
جیورت     o تیریدم ؛ یناسنا  دعب  هب  رتشیب  هجوت      o نامزاس ؛ لخاد  هب  اه  نامزاس  ریاس  يریگدای  عیرس  يارجا  لاقتنا و      o؛ اهتیقالخ

هب رتشیب  شیارگ      o نانکراک ؛ یلماعت  یتکراشم و  کـیژتارتسا  رکفت  هعـسوت      o كرتشم ؛ تشونرـس  زادنا و  مشچ  میـسرت   گنهرف 
تـسد و تاررقم  فذـح      o یناـمزاس ؛ ياـه  تیوـلوا  ردــصرد  یناـسنا  يورین  شرورپ  شزوـمآ و  ندادرارق      o يرالاس ؛ هتـسیاش 

شیازفاو تیوقت      o ینامزاس ؛ ياـهراتخاس  رمتـسم  لوحت  يارب  تصرف  داـجیا      o؛ زکرمتم ریغ  تیریدـم  شرتسگ      o يراداریگاپ ؛
هک دنتـسه  یمئالع  اهنیا  دـننام  یتباقر و  ياهراشف  عوجر ، بابرا  دایز  تاراظتنا  داصتقا ، ندـش  یناهجیریگ  هجیتن  . یناـمزاس ياـهتیلباق 

هلاقم نیا  رد  هک  هچنآ  دننک . تکرح  دنریگب و  دای  نارگید  زا  رتعیرس  هدومن و  تکرح  ییاناد  رادم  رب  ات  دنزاس  یم  باجم  ار  اه  نامزاس 
نیا هچرگا  . تسا نآ  ياـضعا  رد  نتخومآ  ناوت  ناـمزاس ، ییاـیوپ  يراگدـنام و  يارب  مزـال  طرـش  هک  دوب  نآ  دـیدرگ  عقاو  ثحب  دروـم 

. دیدرگ دهاوخن  داجیا  روحم  ییاناد  نامزاس  ًاعطق  زین  نآ  نودب  یلو  دهدیمن  تسد  هب  ینیمضت  يریگدای  حیحص  تیریدم  نودب  طرش ،
نایرتشم هتساوخ  حطـس  شیازفا  یتنـس ، تیریدم  زا  تیاضر  مدع  اهراتخاس ، رد  ینوگرگد  هب  لیامت  نامزاس ، رد  كرتشم  نامرآ  دوجو 

لیصفت هب  نامزاس  يریگدای  تیریدم  دنیارف  نیودت  رد  نآ  تارثا  هک   دوب  یتاعوضوم  نیرتمهم  زا  یناهج  ياهرازاب  رد  تباقر  دیدشت  و 
، هدنریگدای نامزاس  کی  داجیا  يارب  ییانبم  ینامزاس ، يریگدای  ياهراک  وزاس  دیعس ، دمحم  یمیلست . . 1 عبانم تفرگ . رارق  یسررب  دروم 

1385 ، 13 هرامش تیریدم ،  شناد  همانلصف 
Lotans fred & Hadgetz,International Management,Mcgraw-HILL,20003. Ariane, . 2
Dierkes,Meinolf and Lutz marz ,organizational learning, Journal, berthoin of general

management ,Vol,No1,19994.Haysman.Marleen,An organization learning approach to the

learning organization, Europen Journal of work and organizational Psychology,2000
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. تیاو تنوف  . 6 1386 هرامـش 188 ، ریبدت ، هلجم  دنمناوت ، نانکراک  ینامزاس ، ياههاگـشناد  ناجرم ، یـضایف . نرتسن ، لصا .  رایمـس  . 5
1378 یگنهرف ، ياه  شهوژپ  رتفد  نارهت : یقیفر ، دیمح  همجرت  یتکراشم ، یملع  شهوژپ  مایلیو ،

Daft.Richard.Essentials of organizational Theory and design ,Cincinnati: Sout western.7
college publishing,1998

نیا 1381 هشیدنا ، یتخانشارف  رشن  نارهت : زورما ، ناهج  رد  تیریدم  نامزاس و  تایرظن  هب  نیون  یـشرگن  ، نیـسحمالغ . یـشرفت يردیح  .8
. تسا هدیسر  پاچ  هب  ناتسبات 1388  هرامش 147 ، تیریدم ، هلجم  رد  هلاقم 

یمالسا عبانم  رد  شناد  موهفم  یسررب 

ییالوت  هلا  حور  فلوم :
زا ار  اه  ناسنا  مالسا  نیبم  نید  دننام  ینید  چیه  تسین و  لئاق  شزرا  یهاگآ  تفرعم و  شناد ، يارب  مالسا  هزادنا  هب  یبتکم  چیه  همدقم :

یناداـن و  ) لـهج اـه و  شزرا  همه  ساـسا  شناد ، : " دـنیامرف یم  هلآ  هـیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تـسا . هتـشادن  رذـح  رب  لـهج  رطخ 
مالسا  رظن  زا   . تسا " یعامتجا  يدرف و  دسافم  تافارحنا و  همه  هشیر  یهاگآان ،)

هتـشاد یملع  يانبم  دـیاب  اه  ناسنا  لامعا  قالخا و  تاداقتعا ، مامت  و  دـنراد   یهاگآ  شناد و  هب  زاین  يراـک  تکرح و  ره  رد  اـه  ناـسنا 
یم موهفم  ود  ياراد  یلک  روط  هب  شناد  هک  دهد  یم  ناشن  یمالـسا  عبانم  رد  تفرعم  شناد و  هژاو  دربراک  دراوم  قیقد  یـسررب  دشاب   . 

رهاظ و دراد و  يرهوج  تقیقح و  شناد ، مالـسا ، رظن  زا  نآ . عرف  رهاظ و  ار  يرگید  و  میمان ، یم  شناد  لصا  تقیقح و  ار  یکی  دـشاب :
هتفای شناد  هک  نانآ    ?" َّقَْحلا َوُه  َکِّبَّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  يِذَّلا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو  :? دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اج  نآ  . يا هتسوپ 

ناگدـنب نایم  زا   ?" ءاَمَلُْعلا ِهِداَبِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  اَمَّنِإ  ? ای "و  تسا قح  هدـش ، لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هک  دـنناد  یم  دـنا ،
ُهَّللا ُهَّلَضَأَو  :? دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  .و  تسا شناد  رهوج  تقیقح و  زا  نخس  " دنراد میب  وا  زا  نادنمشناد  نایاناد و  اهنت  ادخ ،

هک نآ  زا  سپ  طقف   ?" ُْملِْعلا ُمُهءاَج  اَم  ِدـَْعب  نِم  اَّلِإ  اُوقَّرَفَت  اَـمَو  ? اـی "و  دـینادرگ هار  مگ  یهاـگآ  اـب  هتـسناد و  ار  وا  دـنوادخ   ?" ٍْملِع یَلَع 
نیمه رد  ص7) 1325 ق ، يرهـش ، ير  يدمحم  . ) تسا شناد  هتـسوپ  رهاظ و  زا  نخـس  " دندومیپ هقرفت  هار  دمآ ، لصاح  ناشیارب  شناد 

هلآ هیلع و  هللا  یّلـصمرکا  ربمایپ  دنک . یم  میـسقت  یقیقح  ریغ  یقیقح و  هتـسد  ود  هب  ار  شناد  هک  دراد  دوجو  زین  يددعتم  تایاور  اتـسار 
ملع شناد و  هدابع ، »  یلع  لج  زع و  هللا  هّجح  کلذـف  ناسّللا  یلع  ملع  و  عفاّنلا ، معلا  کلذـف  بلقلا  یف  ملع  ناملع : ملعلا  : » دـنیامرف یم 

يراـج ناـبز  رب  هک  تسا  یملع  مود  عون  تسا ، دـنمدوس  ملع  شناد ، عون  نیا  تسا ، ناـسنا  بلق  رد  هک  یملع  شناد و  تسا : عون  ود  رب 
و ال عومـسم ، عوبطم و  ناملع : ملعلا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  نینچمه  . تسا شناگدـنب  رب  دـنوادخ  تجح  ملع  عون  نیا  تسا ،
رد هتشرس  شناد  ات  و  يرهاظ ،)  ) هدینـش شناد  تعیبط و  رد  هتـشرس  شناد  تسا : هنوگ  ود  شناد  عوبطملا ،»  نکی  مل  اذا  عومـسملا  عفنی 
یف عقی  رون  وه  اّمنا  مّلعّتلا ، ةرثکب  ملعلا  سیل  : » دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلعقداص  ماما  . درادن يدوس  يرهاظ  هدینـش و  شناد  دشابن ، تعیبط 

وا هب  ار  هار  دهاوخب  هک  یـسک  لد  رد  ادـخ  هک  تسا  يرون  ملع  تسین ، نتخومآ  و  ندـناوخ   رایـسب  ملع  هیدـهی ،»  نأ  هللا  دـیری  نم  بلق 
یب یثنخ و  ای  تسا و  دنمنایز  ای  دوب ؟ دهاوخ  هچ  دشابن  دنمدوس  ملع  رگا  هک  دیمهف  ناوت  یم  روطنیا  تایاور  نیا  زا  . دزادـنا یم  دـیامنب ،
نآ دـنمدوس  عون  شناد ، ملع و  زا  اـم  فدـه  هک  دوش  یم  ثعاـب  هدوهیب ، شناد  تسا و  دـنمنایز  هک  یـشناد  زا  زیهرپ  اذـل  ناـیز . دوس و 

هاگیاج دـنیب و  یم  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  ناهج  ناـسنا ، نآ ، وترپ  رد  هک  تسا  يرون  شناد ، تقیقح  (1387 يدورهاش ، ینیسح  . ) دشاب
نیا رد  ار  وا  هکلب  دنک ، یم  انشآ  دوخ  لماکت  هار  اب  ار  ناسنا  اهنت  هن  نآ ، نیرتالاب  هک  دراد  یبتارم  شنادرون ، دبای . یم  یتسهرد  ار  دوخ 

رد وا  حیحـص  تکرح  همدـقم  ار  ناسنا  تینارون  هک  یثیداحا  تایآ و  . دـناسر یم  تیناـسنا  يـالعا  دـصقم  هب  دـهد و  یم  تکرح  ریـسم 
يایبنا تلاسر  ادـخ و  هب  نامیا   اب  مزالم  ار  شناد  ای  و  دـننک ، یم  ریـسفت  رون  هب  ار  شناد  ای  و  دـنناد ، یم  قلطم  لامک  يوس  هب  هعماـج و 
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رون نیا  هک  نیا  لیلد  دنهدیم . حیضوت  ار  شناد  تقیقح  رهوج و  عقاو ، رد  دنناد ، یم  هتسیاش  لامعا  هدیدنسپ و  تافص  اب  هارمه  و  یهلا ،
رهوج . تسا نآ  هب  هتسباو  یمسر  ياه  شناد  شزرا  هک  تسا  نآ  میرامش ، یم  شناد  هتـسوپ  ار  یمـسر  ياه  شناد  همه  شناد و  زغم  ار 

دهد و یم  رارق  وا  يزرو  هب  لماکت و  تهج  رد  ناسنا و  تمدخ  رد  ار  شناد  ینعی  دـشخب ، یم  یقیقح  شزرا  شناد ، هب  هک  تسا  شناد 
هتکن . ددرگ یم  تیناسنا  دـض  شزرا و  دـض  رـصنع  کی  هب  لیدـبت  هکلب  دوش ، یم  شناد  راثآ  صاوخ و  دـقاف  شناد ، اهنت  هن  نآ ، نودـب 
لهج زا  هکلب  دوش ، یم  يواـسم  لـهج  اـب  اـهنت  هن  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  تیـصاخ  رهوج و  شناد ، یتقو  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  مهم و 

ار دوخ  یقیقح  تهج  رهوج و  یتقو  شناد ، دـشخب . یم  عیرـست  طوقـس ، طاطحنا و  يوس  هب  ار  ناسنا  تکرح  اریز  ددرک ، یم  رت  رابنایز 
نیا دـهد . یم  قوس  هاـچ  يوس  هب  ار  وا  دـهد ، رارق  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  هک  نآ  ياـج  هب  هک  تسا  ییاـمنهار  دـننام  تسرد  داد ، تسد  زا 

رهوج و شناد ، هک  یماگنه  ور  نیمه  زا  دوب . دـهاوخ  رت  كانرطخ  یناسنا  هعماـج  يارب  دـنک ، تفرـشیپ  رتشیب  هچ  ره  شناد  هک  تساـج 
یگژیو یمالسا ، تایاور  نآرق و  رد  شناد  رهوجیمالسا  عبانم  رد  شناد  رهوج  ياه  یگژیو  . تسا یکی  لهج ، اب  دشاب ، هتشادن  تیصاخ 

رد شناد  رون  نتـشاد  هشیر  - 1 ص16 :) ، 1379 يرهـش ، ير  يدـمحم   ) زا دـنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  یفلتخم  میالع  راثآ و  اـه و 
یم ریبعت  دیامن " یم  هضافا  لد  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  يرون   " هب ار  نآ  ای  دـنناد و  یم  بلق  رد  هتـشرس  ار  شناد  هک  یثیداحاناسنا  ترطف 

رهوج ندوب  یکی  - 2. دنراد هراشا  شناد  یگژیو  نیدب  دـنناد ، یم  يرطف  ار  یـسانش  ادـخ  هک  یتایاور  تایآ و  همه  نینچمه ، دـنیامن و 
تقیقح کی  شناد ، رهوج  دراد ، فلتخم  ياه  هتـشر  هک  یعمـس  ياه  شناد  تایاور ، ریبعت  هب  اـی  یمـسر و  ياـه  شناد  سکع  هبـشناد 

 "، دندرک دایز  ار  نآ  نانادان  دوب  يا  هطقن  شناد ، نولهاجلا . اهرثک  هطقن  ملعلا   " هک مالـسلا  هیلعیلع  ماما  نخـس  نیا  دـیاش  تسین و  شیب 
هتفرگ رارق  هجوت  دروم  یناوارف  تایاور  تایآ و  رد  یگژیو  نیانامیا  زا  شناد  تقیقح  يریذـپان  کیکفت  - 3. دشاب یگژیو  نیا  هب  هراشا 
نامیا  " مالـسلا هیلعیلع  ماما  هتفگ  هب  دشابن . نموم  دشاب و  نآ  یقیقح  موهفم  هب  ملاع  دناوت  یمن  ناسنا ، هک  تسا  نیا  نآ ، لصاح  تسا و 
شناد میرک ، نآرق  رظن  زاادخ  زا  تیـشخ  اب  شناد  یهارمه  - 4." دنوش یمن  ادج  مه  زا  هک  دـنا  قیفر  ود  دـنداز و  مه  ناردارب  شناد ، و 
نایاناد اهنت  ادخ  ناگدنب  زا  هک : تسا  هدرک  مالعا  تیعطاق  اب  تحارص و  اب  ینامسآ  باتک  نیا  تسا . لاعتم  دنوادخ  زا  تیـشخ  اب  هارمه 
هرابرد نخـس  همادا  رد  نآرق ، يوس  زا  ادخ  تیـشخ  اب  شناد  ندوب  مزالم  تابثا  هک  تسا  نیا  لمأت  لباق  هتکن  . دنـسرت یم  ادخ  زا  هک  دنا 
ٍتاَرَمَث ِِهب  اَنْجَرْخَأَف  ًءاَـم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  َلَزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  َرَت  َْملَأ  :? دـنیامرف یم  نینچ  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا . یعیبط  ياـه ، شناد  زا  هتـشر  دـنچ 

اَمَّنِإ َِکلَذَک  ُُهناَْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ِماَْعنَْألاَو  ِّباَوَّدـلاَو  ِساَّنلا  َنِمَو  ٌدوُس *  ُبِیباَرَغَو  اَُهناَْولَأ  ٌِفلَتْخُّم  ٌرْمُحَو  ٌضِیب  ٌدَدُـج  ِلاَبِْجلا  َنِمَو  اَُهناَْولَأ  اًِفلَتْخُّم 
گنر هک  ییاه  هویم  نآ ، هلیسو  هب  دروآ و  دورف  یبآ  نامسآ ، زا  ادخ  هک  ياهدیدن  ایآ   ? ٌروُفَغ ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ءاَمَلُْعلا  ِهِداَبِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی 

رپ هایـس  فلتخم و  ياه  گنر  هب  نوگلگ  دـیپس و  ياه  هگر  اه و  هار  اـه ، هوک  یخرب  زا  و  میدروآ ؟ نوریب  تسا ، نوگاـنوگ  اـهنآ  ياـه 
اهنت ادخ ، ناگدنب  نایم  زا  میدروآ . دیدپ  تسا ، فلتخم  هنوگ  نامه  ناشیاه  گنر  هک  اه  ماد  ناروناج و  نامدرم و  زا  و  میدیرفآ ، گنر 

لباقم رد  تیـشخ  بجوم  دـنناوت  یم  زین  یعیبط  ياه  شناد  نیاربانب  . تسا هدـنزرمآ  زوریپ  ادـخ ، يرآ ! دنـسرت . یم  وا  زا  هک  دـنا  نایاناد 
ياه هدیدپ  رد  درگنب و  تعیبط  هب  شناد  رون  اب  دنمـشناد  ددرگ و  نآ  هارمه  شناد ، تقیقح  رگتیاده  رون  هک  نآ  طرـش  هب  دـنوش ، ادـخ 

قالخا يزاس ، دوخ  شناد ، ینارون  تقیقح  تاکرب  راثآ و  زا  یکیـشناد  رون  تاکرب  زا  هتـسیاش  قـالخا  - 5. دیامن لمأت  شزیگنا  باجعا 
ره : " دـندومرف مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یناوارف  تاـیاور  رد  مهم  یگژیو  نیا  تسا ، هدیدنـسپ  تافـص  وکین و 

لوذبم يرتشیب  شـشوک  نآ ، حالـصا  تایـضایر و  رد  ددرگ و  رتشیب  دوخ ، سفن  هب  تبـسن  يو  هجوت  ددرگ ، نوزفا  ناسنا  شناد  هزادـنا 
رارق دیکأت  دروم  یناوارف  تایاور  رد  هک  شناد  رون  هتـسجرب  ياه  یگژیو  زا  یکیهتـسیاش  لمع  زا  شناد  رهوج  يریذپان  ادج  - 6  . " دنک

شوماخ ناسنا ، دوجو  رد  شناد  غارچ  لمع ، نودـب  تسا و  شناد  هرمث  هتـسیاش ، لامعا  ثیداحا ، نیا  رظن  زا  تسا . حـلاص  لمع  هتفرگ ،
يارب رازبا  هس  ناسنا  رد  هک  دیمهف  ناوت  یم  دنـشاب ، یم  شناد  هنیمز  رد  هک  یتایاور  تایآ و  رب  يرورم  ابـشناد  بسک  ياهرازبا  . دوش یم 
ساوح سح : - 1: زا دـنترابع  اهرازبا  نیا  دوش . یم  لصاح  اهرازبا  نیا  زا  ناسنا  ياه  یهاـگآ  شناد و  تقیقح  رد  هک  دراد  دوجو  شناد 
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هب اهرازبا  نیا  زا  کیره  رگا  دـشاب . یم  اهنآ  هب  طوبرم  یتسه  ناهج  زا  نیزاغآ  تخانـش  هک  دنتـسه  ییاهرازبا  ناسنا ، يرهاـظ  هناگـشش 
نآ هفیظو  تسا و  ناسنا  دوجو  رد  كاردا  روعـش و  زکرم  لقع  لـقع : - 2. ددرگ یم  بلس  ناسنا  زا  نآ  هژیو  تخانـش  دوشن ، هتفرگ  راک 
رانک رد  بلق  هک  یماگنه  یمالـسا ، مولع  رد  یـسانش  تفرعم  ثحابم  رد  بلق : - 3. تسا میهاـفم  قیمعت  میمعت و  عازتنا ، هیزجت ، بیکرت ،
هنیمز نیمه  رد  تسا . يدوهـش  فراعم  زکرم  ناونع  هب  بلق  دوصقم  دوش ، یم  حرطم  تخانـش  شناد و  ياهرازبا  زا  یکی  ناونع  هب  لـقع 

تاکاردا و همه  یلـصا  ردصم  أدـبم و  دـیوگ : یم  دوخ  تخانـش " ینابم   " باتک رد  يرهـش  ير  يدـمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 
زا حور  هک  دنتسه  ییاه  هار  هلزنم  هب  عقاو  رد  بلق ،) لقع و  سح ،  ) تخانش شناد و  هناگ  هس  ياهرازبا  تسوا و  حور  ناسنا ، تاساسحا 
هار قرط و  زا  دش ، هراشا  هک  يا  هناگ  هس  ياهرازبا  هلیـسو  هب  شناد  بسک  لیـصحت و  . دنک یم  رارقرب  طابترا  یتسه  ناهج  هب  اهنآ  قیرط 

هنومن ناوـنع  هب  رکفت : - 1: زا دـنترابع  لقع  سح و  ياهرازبا  هلیـسو  هب  شناد  بسک  ياه  هار  دـشاب . یم  ریذـپ  ناکما  ینوگاـنوگ  ياـه 
رکفت هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  ياه ) هناشن  و   ) تایآ ناس  نیدـب   ?" َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ِتاَیآلا  ُلِّصَُفن  َِکلَذَـک  :? دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 

هب شناد  اـنامه   " مّلعّتلاـب ملعلا  اـّمنا  :" دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یّلـصمرکا  ربماـیپ  هنومن  ناونع  هب  نتخومآ : - 2" میهدیم حرش  دننکیم 
ره  " ملع مهف  نم  و  مهف ، رصبأ  نم  و  رـصبأ ، ربتعا  نم  :" دیامرف یم  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هنومن  ناونع  هب  نتفرگ : تربع  - 3. تسا شزومآ 

هنومن ناونع  هب  يزودـنا : هبرجت  - 4. دوش دنمـشناد  دـمهفب ، سک  ره  دـمهف و  یم  دوش ، انیب  سک  ره  دوش و  اـنیب  دریگب ، تربع  هک  سک 
ماما هنومن  ناونع  هب  اهدـض : تخانـش  - 5. تسا هزات  یـشناد  اه  هبرجت  رد   " فنأتـسم ملع  براّجتلا  یف  :" دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما 

يرهوج هک  دش  هتـسناد  وا  ینیرفآ  رهوج  زا  تسا ، زاین  یب  كاردا  زا  هک  دـش  هتـسناد  وا  ینیرفآ  كاردا  زا  :" دـیامرف یم  مالـسلا  هیلعیلع 
ینیرق هک  دش  هتـسناد  درک  رارق  رب  اهزیچ  نایم  هک  يا  هنراقم  زا  و  درادن ، يدض  دوخ  هک  دش  هتـسناد  ءایـشا  نایم  داضت  نداهن  زا  درادـن ،

تخانش و ورملق  هزوحهـسوسو و  - 3 ماهلا - 2 یحو - 1: زا دـنترابع  یبلق  تفرعم  رازبا  هلیـسو  هب  شناد  بسک  ياـه  هار  نینچمه   " درادـن
بسک یبلق  تفرعم  رازبا  اب  اهنت  اهورملق  نیا  هک  دوش  یمن  یشناد  ياهورملق  یخرب  لماش  لقع  سح و  ياهرازبا  هلیـسو  هب  شناد  بسک 
یهقف ماکحا  - 4 حور تقیقح  - 3 نموم ناـماما و  ناربماـیپ ، تقیقح  - 2 دنوادخ تقیقح  - 1: زا دـنترابع  اهورملق  نیا  مها  دـش . دـهاوخ 

نداد شزومآ  رگیدکی و  اب  شناد  لدابت  هب  ار  اه  ناسنا  هک  دراد  دوجو  يددعتم  تایاور  نینچمه  (. ص11 ، 1379 يرهش ، ير  يدمحم  )
، يرهـش ير  يدمحم   ) يرهـش ير  يدـمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  هنیمز  نیمه  رد  تسا . هدومن  شرافـس  نارگید  هب  دوخ  شناد 
تسا . هداد  صاصتخا  ملع " ندرک  قافنا   " عوضوم اب  ثیداحا  يروآدرگ  هب  ار  دوخ  همکحلا  نازیم  باتک  متشه  دلج  زا  یـشخب  ( 1377

ملعت مل  اـم  تملع  و  کـملع ، تنقتأ  دـق  نوکتف  كریغ ، ملع  مّلعت  و  ساـّنلا ، مّلع  :" دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلعنـسح  ماـما  هنوـمن  ناوـنع  هب 
يا هدرک  راوتـسا  مکحم  ار  دوخ  شناد  مه  راـک  نیا  اـب  اریز  ریگب ، داـی  ار  اـه  نآ  شناد  نارگید  زا  زوماـیب و  نارگید  هب  ار  دوخ  شناد  "

رگیدکی هب  هتسباو  لمکم و  لمع  ملع و  یمالسا  عبانم  ساسا  رب  تیاهن  رد  . يا هتخومآ  يا  هتـسناد  یمن  ار  هچنآ  مه  و  يا ) هداد  شرورپ  )
هب نآ  هدنراد  طسوت  هک  یـشناد  رگید  فرط  زا  تسا .  هدش  هدیمان  شناد  هعـسوت  دـشر و  لماع  نیرتشیب  ملع  نتـسب  راک  هب  دنـشاب و  یم 

ههاریب هب  دهد  ماجنا  تریـصب  شناد و  نودب  ار  يراک  هک  سک  ره  و  دوب ،  دهاوخ  یتخـس  جـنر و  یهارمگ و  دـننامه  دوشن ، هتفرگ  راک 
یم هدش  حرطم  ثحابم  هب  هجوت  ابیمالـسا  عبانم  رد  شناد  موهفم  يدنب  عمج  . داد دـهاوخن  ماجنا  تیقفوم  اب  ار  دوخ  راک  و  تفر   دـهاوخ 

سح و ياهرازبا  هلیـسو  هب  هک  تسا  يدراوم  رـضاح ، شهوژپ  رد  شناد  ورملق  هزوح و  زا  روظنم  - 1: هک دومن  يریگ  هجیتن  روطنیا  ناوت 
عبانم رد  شناد  موهفم  - 2. دوش یمن  هتخادرپ  یحو  یبلق و  تفرعم  اب  طبترم  ياه  شناد  هب  قیقحت  نیا  رد  دوش و  یم  بسک  ناـسنا  لـقع 
ناوت یم  رضاح ، قیقحت  دح  رد  اما  دبلط . یم  ار  لصفم  ازجم و  یقیقحت  دوخ  هک  دشاب  یم  یقیقد  هدرتسگ و  ياه  هزومآ  لماش  یمالـسا 

هب شزومآ  اب  یتسیاب  ناملـسم ، درف  کی  طسوت  لیـصحت  زا  سپ  دـنمدوس  شناد  هک  دومن  يدـنب  عمج  روطنیا  هدـش  یـسررب  تاـیاور  زا 
يرادرب هرهب  هب  نآ  هب  ندرک  لـمع  اـب  تیاـهن  رد  هدـش و  ینغ  يراذـگ و  كارتـشا  هب  نارگید ، شناد  زا  يریگداـی  روـطنیمه  نارگید و 

بوتکمریغ ياه  شناد  لیدبت  دنیارف  رضاح  شهوژپ  رد  شناد ، ندرک  بوتکم  ترورـض  رب  یمالـسا  تایاور  دیکات  هب  هجوت  اب  - 3. دسر
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رد شناد  ندوب  رثوم  روظنم  هب  . تفرگ دـهاوخ  رارق  هجوت  دروم  دارفا ، طسوت  لاقتنا  لباق  بوتکم و  ياه  شناد  هب  تاـیبرجت و )... دـننام  )
شهوژپ رد  دنمدوس ، ریغ  دنمدوس و  ياه  شناد  هب  یمالسا  عبانم  رد  شناد  يدنب  میـسقت  ساسا  رب  اهنامزاس ، رد  شناد  تیریدم  دنیارف 

ریغ ياـه  شناد  هعاـشا  زا  دوش و  هدافتـسا  يراذـگ و  كارتـشا  هب  دـنمدوس  ياـه  شناد  قیقحت  دـنیارف  رد  اـت  تسا  نآ  رب  یعـس  رـضاح 
زا یهوبنا  مجح  اب  شناد ، تیریدـم  متـسیس  ربراک  هک  دـشاب  یم  هجوت  دروم  رتشیب  یناـمز  مهم  نیا  ترورـض  دوش . يریگولج  دـنمدوس 

هیقب دـناسر . يرای  يراک  فادـها  هب  یبایتسد  رد  ار  درف  دـنمدوس  شناد  ناونع  هب  دـناوت  یم  نآ  زا  یتمـسق  اهنت  تسا و  هجاوم  اه  شناد 
ره هک  دوش  یحارط  یتسیاب  يا  هنوگ  هب  متسیس  اما  دشاب ، یم  دنمدوس  ناربراک  هیقب  يارب  دنتـسین و  رـضم  هچرگا  مه  متـسیس  ياه  شناد 
وبا - 2. میرک نآرق  - 1: ذخآم عبانم و  . دوشن مگردرس  اه  شناد  زا  یهوبنا  رد  ات  دشاب  هتشاد  یـسرتسد  دوخ  دنمدوس  ياه  شناد  هب  ربراک 

میهاربا نب  لیعامـسا  نب  دمحم  هللادبعوبا  - 3. یفاکلا يرمق ،) يرجه  مراهچ  نرق  ( ) ینیلک  ) يزار قاحـسا  نب  بوقعی ) نب  دـمحم   ) رفعج
فحت يرمق ،) يرجه  مراهچ  نرق   ) ینارح نسح  دمحم  وبا  - 4. يراخبلا حیحـص  يرمق ،) يرجه  مود  نرق   ) يراخب هبز  درب  نب  هریغم  نب 

یلم تکرـش  يدروم  هعلاطم  ناریا : یمالـسا  يروهمج  تفن  تعنـص  رد  شناد  يژتارتسا  نیودـت  (، 1389  ) هلا حور  ییـالوت ، - 5. لوقعلا
يرجه نرق 4   ) یـضر دیـس  - 6 (. (ع قداص ماما  هاگـشناد  ناـیئاضر ، یلع  رتکد  ییاـمنهار  هب  دـشرا  یـسانشراک  هماـن  ناـیاپ  ناریا ، تفن 

يداه خیش  - 8. هیقفلا هرضحی  نم ال  باتک  يرمق ،) يرجه  نرق   ) یسوط خیش  - 7 ((. (ع یلع ماما  رابرهگ  تاشیامرف   ) هغالبلا جهن  يرمق ،)
يرجه مشـش  نرق   ) يدمآ دـمحم  نب  دـحاولادبع  - 9. ءاطغلا فشاکل  هغـالبلا  جـهن  كردتـسم  يرمق ،) يرجه  نرق 13   ) ءاطغلا فشاـک 
فـشک يرمق ،) يرجه  مـتفه  نرق  یلبرا ( ) نیدـلاءاهب   ) یـسیع نـب  یلع  - 10 ((. (ع یلع ماـما  تاـیاور   ) ملکلاررد مکحلاررغ و  يرمق ،)

مـکحلا و نوـیع  يرمق ،) يرجه  مشــش  نرق   ) یطــساولا یثـیللا  دـمحم  نـب  یلع  نسحلاوـبا  نیدـلا  یفاـک  - 11. همئـالا هفرعم  یف  هّـمغلا 
يرجه مجنپ  نرق   ) يروباشینلا لاـتفلا  دـمحا  نب  دـمحم  -  13. راونـألاراحب يرمق ،) يرجه  نرق 11   ) یـسلجم رقاب  دـمحم  - 12. ظعاوملا

ير يدمحم  -  15. ثیدحلاراد مق : دـلج 8 ، همکحلا ، نازیم  1377 ش ،)  ) دمحم يرهـش ، ير  يدمحم  -  14. نیظعاولا هضور  يرمق ،)
داتسا ییامنهار  هب  دشرا  یـسانشراک  همان  نایاپ  عبنم : ثیدحلاراد . مق : هنـسلا ، باتکلا و  یف  همکحلا  ملعلا و  1379 ش ،)  ) دمحم يرهش ،
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اهتخاسریزو میهافم  شناد  تیریدم  باتک  هصالخ 

اهتخاسریزو میهافم  شناد  تیریدم 
هداز نسح  دمحمرتکد  : فیلات

: شنادو تاعالطا  تیریدم  موهفم  - 978_964_7143_58 _5 کباش : رادباتکرشن  -  : رشان رف  - یلسوت  یفطـصم  هدننک : صیلخت  مان 
ياه تفرـشیپرد  شناد  شقنو  روحم  شناد  داـصتقارب  يداـصتقا  يراـکمهو  هعـسوت  ناـمزاس   . دوشیم یقلت   هیامرـس  کـی  شناد  هزورما 

تـسا هدـما  دشرـشتنم  یناهج  کناب  طسوت  لاـسرد 1998  هک  یناـهج  هعـسوت  شرازگرد  . تسا هدرک  دـیک  اـت  موس  هرازه  رد  يداـصتقا 
نییعت لماع  ناونع  هب  هک  تسا  هتفای  شیازفا  نانچ  عبانم  ریاس  اب  هسیاقمرد  عبنم  کی  ناونع  هب  شناد  تیمها  داصتقاورـشیپ  ياـهروشکرد 

ات اه  تلم  یـشناد  ياه  يا  اراد  تیمهاربرگیدراب  لاسرد 2002 یناهج  کـناب   world bank تسا هدمارد  یگدنز  درادناتـسا  هدننک 
شهاک رد  هکدروا  یم  رامـش  هب  یـشناد  بالقنارد  هعـسوت  لاحرد  ياهروشک  تکراشم  يارب  یهار  ار  اـهتلم  یـشناد  ياارادودرک  دـیک 

ار ( روحم شناد  ییاناد ( رب  ینتبم  هعـسوت  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تلود  شقن  هتفای  هعـسوتو  هعـسوت  لاحرد  ياـهروشک  نیب  هلـصاف 
يداـصتقا هعـسوت  مراـهچ  هماـنرب  نون  اـق  لوا  شخب  (1382) تـسا هداد  رارق  روـشک  هعـسوت  مراـهچ  هماـنرب  یـساسا  ياـه  روـحمزا  یکی 

تـسا هتفای  صاصتخا  " ییاناد رب  ینتبم  هعـسوت   " هب مراهچ  شخبو   " روحم ییاـناد  یلم  داـصتقا  دـشر   " هب زین  یگنهرفو 1383 یعامتجا  ,
روشک نیب  هلصاف  شهاک  لقادح  ای  فذح  يارب  يرازبا  ناونع  هب  موس  هرازه  رد  هک  تسا  یـساسا  يرـصنع  شناد " " قوف دراوم  همهرد  .
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ینتبم هعسوت  هب  یبای  تسد  يارب   . تسا هتفرگ  رارق  یلم  ياه  تلودو  یللملا  میب  ياه  نامزاس  هجوت  دروم  هعسوت  لاح  ردو  هتفرـشیپ  ياه 
یعمج شناد  هب  يدرف  شنادو  دوشن  تیریدـم  یلوـصا  تروـص  هب  شناد  هچناـنچ   . تسا یـساسا  نکر  کـی  شناد  تیریدـم  , ییاـناد رب 

یلم حطـس  رد  هعـسوت  يزیر  همانربو  تیریدم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب   . درک دادملق  هعـسوت  نکر  ناونع  هبار  نا  ناوت  یمن  ددرگن  لیدـبت 
نیا ریغرد   . تسا نا  ياـه  تخاـس  ریز  يروا  مهارفو  ییاسانـش   , شناد تیریدـم  تاـموزلم  زا  یکی   . دوـشیم یقلت  يرورـض  یللملا  نیبو 

يداـینب يا  هعلاـطم  دـنمزاین  اـه  تخاـس  ریز  يا  اسانـش  دوش .  دادـملق  یلم  داـصتقاو  هعـس  وـت  روـحم  دـناوتیمن  شناد  تیریدـم  تروـص 
دناوتیم يرظن  ياه  ناینب  نادـقف  تسا .  هدـشن  ناریا  رد  شناد  تیریدـم  ياه  بوچ  راهچو  يرظن  ياهناینب  هراـبرد  يدـج  یقیقحت  . تسا

رد نا  یتخاس  ریز  فلتخم  داعباو  شناد  تیریدم  يرظنو  يرکف  ینابم  دروا .  دوجو  هب  هصرع  نیا  نارگشهوژپ  يارب  ار  يدایز  تالکشم 
تردـق شناد  تفگ :) شیپ  نرق  راـهچ  رد  یـسیلگنا  فوـسلیف  نکیب  سیـسنارف  تسیچ  شناد  تسا . رثا  نـیا  مـهم  ثحاـبم  زا  اـهنامزاس 

یم باسح  هباه  ییاراد  نیرتمهمزا  شناد  يراجت  ياه  تکرـش  رد  هک  اهلاس  . دـنا هدرب  یپ  ییاناد  شزرا  هب  مک  مکزیناه  تکرـش  (. تسا
يا هـنیمز  تاــعالطا  , اهــشزرا  , براــجتزا یلایــس  بـیکرت  شناد  هــک  دــندقتعم  1998 تروپنوادو تکاـسورپ  (( movizzo1995 دیا

عوـن ودرب  يوهاـم  رظن  زا  شناد  . دـنکیم مـهارف  دــیدج  تاـعالطاو  تاـیبرجت  هـئاراو  یباـیزرا  ياربار  یبوچراـهچ  هـک  يا  هـفرحرکفتو 
ياه هنیمزاب  دوخ  نوماریپ  طیحم  زا  صخـش  یتفایرد  تاعالطا  بیکرتزا  هک  تسا  یـشناد  ناـهن . شناد  فلا  تسا                              
هتفای ماظن  تیریدـمامادراد  هدـننک  نییات  شقن  یناـمزاسو  یـصخش  فادـهادربشیپرد  یـشناد  نینچ  . دریگیم لکـش  وا  تاـیبرجتو  يرکف 
کی بلاـقرد  هک  تسا  یـشناد   . ناـیع شناد  ب  دوـشیم                                    . ماـجنا  یتخـس  هب  رگید  دارفا  هب  نا  لاـقتنا  نـینچمهو 

نا ریظنو  هتشون  ینارنخـس  تروص  هب  اردوخ  ياه  هتـسناد  یـصخش  هنومن  ناونع  هب  . تسا هدیـسر  تینیع  هب  ناهن  تلاح  زا  یـشناد  لمحم 
هزوح هب  توبرم  نوتمرد  هتبلا  هک  تسا  فـلتخم  تاعونـصم  بلاـقرد  ناروـلبت  , شناد تینیع  اـی  ناـیع  شنادزا  يرگید  عوـن  . دـنک هضرع 

هبار شناد  دراد . يرتشیب  يریذپ  هدافتـساو  تیریدم  , لاقتنا تیلباق  ناهن  شناد  هب  تبـسن  نایع  شناد  . تسا هدـشن  ثحب  نا  هرابرد  شناد 
هب هک  یـشناد  . یـصخش شناد  . فلا درکمیـسقت                                                           : عونود  هب  ناوتیم  زین  هرتـسگو  لومـش  ظاـحل 

رتشیب اما  , دـشاب هتـشاد  زین  یعمج  عفانم  تسا  نکممدـنچره  یـشناد  نینچ  . دـشابیم صخـش  کـلمترد  هدافتـساو  يروادرگدـیلوت  ظاـحل 
هدافتـسا نا  زا  فلتخم  عطاقم  ردودـنروا  یم  تسد  هب  ار  شناد  دوخ  یگدـنزرد  اهناسنا  همه  . دوشیم يروادرگ  یـصخش  عفاـنم  ساـسارب 

هطـساو هب  دنمـشناد  دارفا  رگید  ترابع  هب  . دروا یم  ناغمرا  هب  وا  ياربار  یتلزنمو  عفانم  فلتخم  ياـهنامز  رد  یـشناد  نینچ  دوجو  دـنکیم 
لکـش دـنیارف  هک  تسا  یـشناد  . یعمج شناد  ب. دـنوشیم                                        . رادروخرب  یـصاخ  تلزنمو  شزرا  زادوخ  شناد 

هیور  , اـه تسکـش   , اـه تیقفوماـب  یمکحتـسم  هطبارو  تسا  یعاـمتجا  اـتاذ  شناد  عون  نیا  تسا  یناـمزاس  هعوـمجم  کـیرد  نا  يریگ 
تسین مجسنم  یـصخش  شناد  هزادنا  هب  دریگیم  لکـش  فلتخم  دارفا  نهذ  رد  یعمج  شناد  هک  ییاجنا  زا  دراد  ینامزاس  ياهراتخاسواه 
تـسا هتفرگ  ياج  ناـنکراک  ناـهذا  رداـه  هناـخ  زا  کـیره  فرح  هک  تسا  عطاـقتم  فورح  لودـج  هباـثم  هب  یناـمزاس  شناد  هعومجم 
شناد نادـقف  هجیتن  رد  دـنوشیم  نیزگیاج  صخـشم  ینامز   هرود  کـیرد  ناـمزاس  دارفاو  دـننکیم  رمع  دارفا  زا  شیب  ـالومعم  اـهنامزاس  .

نا يراک  ياه  دنیارف  ینامزاس و  شناد  هبار  يریذپان  ناربج  ياهبیسا  دناوتیم  یجارخا  یتحو  یلاقتنا   , هدش دیرخ  زاب   , هتسشنزاب نانکراک 
هب ینهذ  تلاحزا  شناد  تسا  نیا  دنیارف   نیرتهب   . دراد زاین  يا  هدیچیپ  ياه  دنیارف  هب  شناد  لاقتناو  یهدـنامزاس  , يروادرگ دزاس .  دراو 

رارق هجوت  درومار  شناد  دنیارف   , شناد موهفم   رتهب  كرد  يارب  . ددرگ تیریدم  لباق  ات  دوش  لیدـبت  یعمج  هب  یـصخش  تلاح  زاو  ینیع 
دنک یم  میــسقت  فـلتخم  حوطــس  هـب  يا  هـنیمز  طاــبتراو  كرد  نازیم  هـب  هجوـت  اــب  ار  رــشب  ینهذ  ياــه  هتــشاد  گــنیملف   . میهدــیم
کی زا  تسا  ترابعو  دراد  رارق  حطـس  نیرت  نییاـپرد  . هداد 1 تقیقح                                                   .  , درخ , شناد , تاعالطا , هداد :
ياه زیچ  اب  راد  انعم  هطبار  دقاف  رطاخ  نیمه  هب  تسا  هنیمزالبو  ناکمای  نامز  هب  يا  هراشا  چـیه  هک  ناکمو  نامز  دـعب  رد  انعم  دـقاف  هطقن 
هداد نیب  دـناوتیم  طابترا  نیا  دوش  داجیا  طابترا  یناکمو  ینامز  دـعب  رداه  هداد  نیب  هک  دوشیم  لصاح  ینامز  . تاعالطا 2 دشابیم     رگید 
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یلبق ياه  هتشاد  قباطت  ساسا  رب  دنناوتیم  صاخشاو  تسا  هنیمز  ياراد  يدودح  ات  تاعالطا  نیا  ربانب  دوش  رارقرب  تاعالطاواه  هداد  ای  اه 
زا یبـیکرت  هدـش  هدروا  زین  تکاـسورپو   تروپنواد  فـیرعترد  هک  هنوـگ  ناـمه  . شناد 3 دــننک                     ریبـعتو  كرد  ار  نا  دوـخ 

راـهچ کـی  شناد  موهفم  رد  هک ,  تسا  نیا  مهم  بلطم  تسا  صخـش  یطیحمو  ینهذ  ياـه  هنیمز  شیپو  اهـشزرا  براـجت ,  , تاـعالطا
فلتخم تاعالطا  بیکرت  زاو  تسا  رییغت  لاح  رد  امئاد  دهدیم  رارق  رظن  دروم  اراه  هدیدپ  تلعو  یی  ارچ  هک  تسا  هتفهن  ییوگلاو  بوچ 

يازجا نیب  تاطابترا  هکبـش  . دـهدیم ینیب  شیپو  یبایزرا  , لیلحت تردـق  دنمـشناد  صخـش  هبو  دروا  یم  دوجو  هبار  يدـیدج  تاـعالطا  ,
یمن دوشن  رارقرب  طابترا  نیا  هک  مادامو  تسا  رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  ( اه هدیاو  براجت  اه , هتـشاد  اه , هنیمز  تاعالطا ,  , هداد  ) شناد

هک يدارفا   . شناد ياهوگلا  رب  مکاح  لولـصا  تیهاـم  كرد  زا  تسا  تراـبع  . درخ 4 دـیمان                 . شنادار  ینهذ  ياه  هتـشاد  ناوت 
يداقتنا رکفت  دارفا  نیا  دـننک .  داجیا  ار  يدـیدج  شنادو  هنیمز   , هبرجت دـنناوتیم  دوجوم  راتخاس  رد  رییغت  داـجیا  ابدنـشاب  تمکح  ياراد 

دـشاب هتفاـی  تسد  درخ  هب  هک  یتروص  رد  لاـثم  رد  رظن  دروم  صخـش   . دراد رارق  ییـالاب  حطـسرد  رـشق  نیا  رد  غوبنو  تیقـالخو  دـنراد 
ماجنا دوخ  شناد  ياتساررد  هک  یلمع  تامادقا  رب  هوالعو  دنک  ادیپ  يرت  عماج  زادنا  مشچ   , فلتخم تایبرجت  نیب  هطبار  داجیا  اب  دناوتیم 

درف تواـضق  نیب  تواـفت   . دـنکیم میـسرت  دوخ  يارب  اـهنا  بیاـعموایازم  هارمه  هب  ار  یفلتخم  ياـه  هار  هناـقالخ  رکفت  هیاـس  رد  , دـهد یم 
داجیا اب  دنمدرخ  یلو  دنک  تواضق  يرت  دودـحم  تایبرجت  ساسارب  تسا  نکمم  دنمـشناد  صخـش  هک  تسا  نیارد  دـنمدرخو  دنمـشناد 
نیارب دنکیم  تواضقاه  هدیدپ  دروم                                                     رد  تیقالخ  ینشاچ  زا  هدافتـساو  فلتخم  تایبرجت  نیب  هطبار 
شنادو تاعالطا   , شناد رییغت  هب  تبـسن  درخ  رییغتو  تسا  کـیدزن  رایـسب  تقیقح  هب  تسا و  رادروخرب  یناـهج  تیلوبقمزا  درخ  ساـسا 
كرتشم هجو  اهنت  نیاو  درادـن  قادـصم  نادـنچ  درخ  دروم  رد  ناکمو  نامز  تیدودـحم  رگید  ریبعت  هب  . دراد يدایز  نامز  تدـم  هب  زاـین 

نا هب  طوبرم  میهافمو  تاحالطـصادیایم  دوجو  هب  هعم  اج  رد  هدیدپ  کی  الومعمـشناد  تیریدـمو  تاعالطا  تیریدـم  تسا    هدادو  درخ 
دارفا رتکیدزنو  اضف  ندش  رتکچوکو  تابترا  شرتسگدسریم  رظن  هب  دوشیم . اه  همان  هژاو  دراو  سپسو  دریگیم  لکـش  یـصصخت  نوتم  رد 

يروانف دـنراد و  مهاب  یکنتاگنت  طابترا  فلتخم  هعماوج  هزورما  هدـش . قوف  ماـظن  يرادـیاپانو  لزلزت  ببـس  رگیدـکی  هب  فلتخم  عماوج 
ياه هدـیدپ  زا  یخرب  ضحم  هب  هجیتنرد  تسا  هداد  شهاک  یللملا  نیبو  یلم  حطـس  رد  ار  یناکمو  یناـمز  هلـصاف  تاـطابتراو  تاـعالطا 

ایو يراجتو  یـصصخت  طباور  دوشیم  لقتنم  رگید  قطانمو  اه  روشک  هب  اـهنا  ریظن  اـه و  ینارنخـس  . تـالاقم . راـبخا لکـش  هب  رگید  عماوج 
دوشیم ور  هبور  یی  اسران  اـب   ( ادـبم هعماـج  فـالخرب   ) دـصقم هعماـج  رد  قوف  لاور  لـیلد  نیمه  هب   . تسا لاـقتنا  رازبا  نیرت  مهم  همجرت 
تفایرد ار  نا  موهفم  دشاب  هدرک  هبرجت  ار  قادصم  هک  نا  نودب  دصقم  هعماج  دزیر  یم  مه  هب  قیداصمو  میهافم  نیب  ینامز  رخاتو  مدقت  .

عب اـنم  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  ]1989[ نوسلیو تسا  هدـش  هئارا  یفلتخم  فیراـعت  تاـعالطا  تیریدـم  زا  تاـعالطا  تیریدـم  فیرعت  . دـنکیم
یتاعالطا عبانم  دـماراک  تیریدـم  :) تسا هدرک  هئارا  ار  فیرعت  نیا  تاعالطا  يروانف  دربراـکو  تاـعالطا  زا  يدومن  ناونع  هب  یتاـعالطا 

اریز دـشابن  یلماک  فیرعت  نوسلیو  فیرعت  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  بسانم ) تاعالطا  يروانف  زا  هدافتـسا  اب  نامزاس  زا  جراخ  لـخاد و 
هب ار  تاعالطا  تیریدم  نافال 2001 ارابراب  تسا  هدـشن  نایب  تاعالطا  عب  انم  دـماراک  تیریدـم  رد  تاعالطا  يروانف  را  هدافتـسا  فدـه 

تـسا هدروا  باسح  هب  دـنیارف  نیازا  یـشخب  زین  ار  تاعالطا  شزرا  تفایردو  ییاسانـش  زا  نانیمطاو  هدرک  فیرعت  دـنیارف  کـی  تروص 
دننام نارظن  بحاـص  زا  یخرب  تسا  هدـش  هئارا  نا  يارب  يداـیز  ياـه  فیرعت  هک  تسا  یموهفم  شناد  تیریدمـشناد  تیریدـم  فیرعت 
تـسا دقتعم  يو  دـننکیم  فیرعت  ساسا  نیمهرب  ار  شناد  تیریدـمو  تسا  ین  امزاس  هیام  رـس  کی  شناد  هک  دـنراد  دـیکات  زرپ  تسنرا 
ناونع هب  اهنا  یبایزاب  تیلباق  داجیاو  نامزاس  کی  دارفا  تایبرجتو  ینالقع  ياه  تیلباقو  شناد  يروادرگزا  تسا  ترابع  شناد  تیریدم 

زا  یکی  گنیک  لگین  . دنا هدناجنگ  دوخ  فیراعتردار  ناو  هدرک  دیکات  شناد  تیریدم  ندوب  رادمدنیارفرب  یخرب  ینامزاس . هیامرس  کی 
راک کی  ماجنا  يارب  زاین  دروم  تاعالطا  كردزا  نانیمطا  لوصحو  هعاشا  یهدنامزاس   قلخ   دنیارف  ار  شناد  تیریدـم  هک  تسا  يدارفا 

فیرعت يرطن  هاگ  دید  زاار  موهفم  نیاو  تسا  هتـشاد  شناد  تیریدـم  هنیمز  رد  ار  تیلاعف  نیرتشیب  ریخا  ياهلاس  ردارتوهلامدـنکیم  یقلت 
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دنادــیم نا  دارفا  ینهذو  ینیع  شناد  زا  ییوــج  هرهب  نیوــن  ياــهار  نتفاــیرد  اــه  ناــمزاس  هــب  کــمکار  شناد  تیریدــم  يو  هدرک 
هدـش لعاق  یلاعف  شقن  ناریدـم  يارب  هدرک و  یقلت  رت  يدرب  راک  يرادـقم  ار  شناد  تیریدـم  1999 زپمتسا دیوید  ]malhutra1] 998

تیریدم توافت  . دنکیم فیرعت  دـنم  زاین  صخـش  ياربو  زاین  دروم  ناکمو  نامزرد  زاین  دروم  شناد  يروا  مهارف  ار  شناد  تیریدـم  يو 
ود نیا  هچ  رگا  تسا  هداد  ناشن   . شناد تیریدمو  تاعالطا  تیریدم  موهفم  ود  فیراعتو  لوحت  ریـس  یـسرربشناد  تیریدـمو  تاعالطا 

هدافتـسا یهباشم  ابیرقت  ياـه  مزیناـکمزا  نا  ریظنو  یهد  ناـمزاس  يروادرگ   هلمج  زااـه  هبنجزا  یخرب  ردو  دـنکیدزن  رگیدـمه  هب  موهفم 
ناشن شناد  تیریدـمو  تاعالطا  تیریدـم  فیراعت  . دـنوشیم زیامتمرگیدـمه  زاودراد  اردوخ  صاخ  ياه  یگژیو  مادـکره  یلو  دـننکیم 

یبای زابو  هریخذ  لابند  هب  رتشیب  تاعالطا  تیریدم  لاثم  ناونعب  دنراد  توافت  رگیدکیاب  اه  دـنیارفزا  یخرب  رد  موهفم  ود  نیا  هک  دـهدیم 
همهزا شیب  شناد  تیریدم  شناد  تیریدـم  لحارم   . تسا شناد  يرازگ  كارتشا  لابند  هب  شناد  تیریدـم  هک  یلاحرد  تسا  تاعالطا 

دای ار  ار  ینامزاس  شناد  زا  هدافتـسا  ياهـشور   . دـنک رارق  رب  یـشناد  طابترا  نامزاس  کـیرد  لـغاش  دارفا  نیب  هک  تسا  نا  لاـبند  هب  زیچ 
نیا دـنک  تیوقت  ار  تیقالخو  يروا  ون  تیاهن  رد  اـت  دروا  مهارف  ار  سکعلبو  یعمج  شناد  هب  یـصخش  شناد  لیدـبت  ياـه  هنیمز  دـهد  

تیریدـم يارب  ار  هلحرم  راهچ   ] 2000  [ وکـسنام تسا  هتفرگ  رارق  دیک  ات  دروم  زین   ] 2001[ وربسکاو لبا  طسوت  شناد  تیریدـم  درکراک 
ریز شناد 4  يراذگ  كارتشا  يارب  يزاس  گنهرف  شناد 3 يوس  هب  شیارگ  داجیا   2 شناد يزاسراکشا   1  .. تسا هدرک  ییاسانش  شناد 

هب دـنهاوخب  اه  نامزاس  هچنانچ  دوشیم  یقلت  اهنامزاس  یلـصا  عبنم  ناونع  هب  شناد  شناد  تیریدـم  يرظن  ینابمـشناد  عیزوت  يارب  يزاـس 
ریز لماوع  يروا  مهارف  دـنروا .  مه  ارف  ار  یبسانم  یتخاسریز  لماوع  یتسیاب  دـنزادرپب  ینامزاس  هیامرـس  کـی  ناونع  هب  شناد  تیریدـم 

تسا ياه  هیرظن  زا  تکرش  هیرظن  تکرش  هیرظن  دبلط 1  یم  ار  یصاخ  ياه  راک  وزاس  هک  تسا  ینامزاس  ياه  هعومجم  دنمزاین  یتخاس 
درفلاو هدـش  هئارا  نیتسوگا  ناوتنا  طسوت  ههد 1980  طساوارد  هیرظن  نیادـهدیم  رارق  هجوت  دروم  عونرهزا  ار  ناـمزاس  ياـه  تیلباـق  هک 

اه تکرـشو  دشابیم  دوس  ندناسر  رثکادح  هب  تکرـش  کی  فده  نیرتمهم  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  هصالخ  هدرک  لیمکت  ار  نا  لاشرام 
هیرظن یئزج  هس  لداـعت  هیرظن  دنروا 2  لمع  هب  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  دوخ  عبانم  هیلک  زا  دـننکیم  یعـس  دوس  رثکادـح  يارب  اه  نامزاس  ایو 
شناد تیمها  رب  رگید  یهاگن  اب  هک  درمشرب  اه  نامزاس  تدم  زارد  هدنیا  یهد  لکش  يارب  يداینب  هیرظن  کی  ناوتیمار  یعزج  هس  لداعت 
يزرنا مرج   زا  هک  دنتـسه  يا  هلوـقم  هس  يرواـنفو  عاـمتجا  تاـیح   يریـصب 1373 [ عناق   [ هیرظن نیا  قبط  دـنکیم  دـیکات  اـه  ناـمزاس  رد 

رد هس  نیا  توافت  تقیقحرد  دوشیم  . فیرعت  ناشرمع  لوط  رد  تاعالطا  ینوزفرد  زین  هس  نیا  لـماکت  تسا . هدـش  لیکـشت  تاـعالطاو 
شناد دـیلوت  هیرظن  ینامزاس  شناد  لیدـبتو  دـیلوت  هیرطن   3. دـننک هریخذ  دوخ  رد  ناـمز  یط  رد  دـنا  هتـسناوت  هک  تسا  یتاـعالطا  نازیم 

دراد دـیکات  مدرم  تکراشم  بلجو  اهرواب  حالـصاو  شناد  ینهذو  لاعف  تیهام  ربو  دـش  حرطم  اکانون  طسوت   ] 1994  [ لاس رد  ینامزاس 
یـشناد هکبـش  زا  یـشخب  ناونع  هب  نا  نتخاس  رولبتو  دارفا  هلیـسو  هب  هدـش  دـیلوت  شناد  تیوقت  ردار  نامزاس  یلـصا  درکراـک  هیرظن  نیا 
هیجوت اراه  نامزاس  رد  شناد  نایرج  موزل  هک  تسا  یتارظن  زا  هدـنریگ  دای  ینامزاس  هیرظن  هدـنریگ  دای  ناـمزاس  هیرظن   4. دنادیم نامزاس 

شناد و لاقتناو  يرواد  درگ  دـیل  وت  تراهم  هک  هدرک  فیرعت  ینامزاس   ار  هنریگ  دای  ناـمزاس   ] 1993  [ لاس رد  نیوراگ  دیوید  دنک  یم 
تک رشرد  ادتبا  یتیریدم  تایرظن  رشیبشناد  تیریدم  ترورض  . دشاب هتـشادار  دیدج  ياه  هشیدناو  شناد   هب  هجوت  ابراتفر  رییقت  نینچمه 

تـسد نیا  زا  يااـه  هن  ومن  دـننکیم . ساـبتقا  نا  زا  یتـلود  ياـهنامزاس  هلمجزا  اـه  شخب  ریاـس  نازا  سپ  دوـش  یم  هدوـمزا  گرزب  ياـه 
تـسین ینثتـسم  زین  شناد  تیریدم  . ریگ ارف  تیفیک  تیریدمو  يراجت  ياه  دنیارف  ددجم  یـسدنهم   , ینامزاس عبانم  تیریدم  زا :  دـنترابع 
تـشپار دوخ  ندوب  دم  هلحرم  تسا  هدوبن  یتیریدم  رذگدوز  دم  کی  اهنت  شناد  تیریدـم  هک  تسا  هاوگاه  نامزاس  ههد  نیدـنچ  هبرجت 

یتلود ياه  شخب  رد  شناد  تیریدم  هب  يدج  هجوت  يارب  تصرف  نیرت  بسانم  نونکا  دـبای  رارقتـسا  هک  هدیـسر  نا  نامزو  هتـشاذگ  رس 
اهتل ود   , تسا تلود  یلـصا  هفیظو  يراذگ  تسایـسو  تامدخ  هئارا  تسا  هدـش  یتلود  شخب  رد  تباقر  هدـننک  نییات  لماع  شناد   . تسا

ياهنامزاس اب  یتلود  ریغ  ياهنامزاسو  اهتلود  للملا  نیبو  یلم  حوطس  رد  اه  هصرع  نیا  رد  نوزفا  زور  روط  هب  یشناد  داصتقا  ماظن  کیرد 
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 . دوشیم یقلت  نامزاس  هیامرـس  شناد  هزورمایریگ  هجیتن  [oecd2003  ] دنتـسه تباقر  رد  دنهدیم  هئارا  ار  یهباشم  تامدـخ  هک  یجراخ 
ساسارب اما  , دهدرارق ناشرایتخارد  ار  اه  نامزاس  زاین  دروم  شنادو  تاعالطا  هک  دنشاب  يااه  تکرـش  تسا  نکمم  اهنامزاس  زا  نوریبرد 

 – تسا یعامتجا  یـشناد  اـتاذ  هک  یناـمزاس –  صاـخ  شناد  دـیلوت  يارب  یناـمزاس  ياـه  هعومجم  دوجو  '' تکرـش رادـم  شناد  هیرظن  ''

رب '' یئزج  هس  تالداعت  هیرظن   '' ساسا رب  نا  ققحت  يارب  دوشیم  يریگیپ  تلود  يزاس  کچوک  تسایـس  رـضاح  لاـح  رد   . دراد ترورض 
لابند هب  اه  نامزاس  هچنانچ   رگید ,  ترابع  هب  دوشیم .  دـیک  ات  اهراتخاس  داـجیاو  اـهراکهار  نیودـت   , اـه ناـمزاس  یـشناد  ياـه  ییاراد 

لیدبتو دـیلوت  دـننک .  یفاک  هجوت  دوخ  یـشناد  ياه  راتخاس  شرتسگ  هب  دـیاب  ریزگان  دنتـسهدوخ  یکیزیف  ياه  راتخاس  يزاس  کچوک 
هدش هئارا  '' ینامزاس  شناد  لیدبتو  دـیلوت  هیرظن   '' رد یعامتجا  لکـش  هب  يدرف  لکـش  زا  نینچمهو  نایع  تلاح  هب  ناهن  تلاح  زا  شناد 

ناونع هبو  هداد  ناماس  اردوخ  ینامزاس  شناد  دنناوتب  اهنامزاس  هک  دنکیم  هیجوت  ار  یـصاخ  ینامزاس  ياه  دنیارف  دوجو  هیرظن  نیا   . تسا
دای هیرظن  رد  هک  تساه  نامزاس  موادـم  ییای  وپ  مزلتـسم  رییغتم  یطیحم  ياهزاین  هب  ییوگخـساپ   . دـننک هدافتـسا  ینامزاس  هیامرـس  کـی 

ياایوپ تسا .  يرورـض  ینامزاس  ياه  نایرـش  رد  شناد  موادم  نایرج   , اه نامزاس  ياایوپ  يارب   . هدش سکعنم  یبوخ  هب  ینامزاس  يریگ 
وزاس دوجو  نودـب  رت , قیقد  ترابع  هب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نا  موادـت  يارب  يااـه  راـک  وزاـس  هک  تسا  روصت  لـباق  یماـگنه  رظن  دروم 

اهنامزاسرد شناد  تیریدـم  موزل  قوف  هناگ  راهچ  ياه  هیرظن  . داتفا دـهاوخن  قافتا  شناد  نایرج  ياایوپ  . شناد تیریدـم  يارب  ییاـهراک 
شناد تیریدـم  ياهتخاس  ریزتسا  يرورـض  اه  نامزاس  رد  شناد  تیریدـم  يارب  زاـین  دروم  ياـهتخاسریز   نیارباـنب  دـننک .  یم  هیجوتار 
دارفا رصنع  هس  ] 2001 تاعالطا ] نارتفدرس  ياروش  دنیوگ . تخاسریزار  هزاسای  نامزاس  ماظن , کی  داجیا  يارب  مزال  ياه  ناینبای  ساسا 
طیحم کـی  یـساسا  رـصنع  هس  اـه  نیا  دـنادیم . یتـل  ود  شخبرد  شناد  تیریدـم  یتخاـس  ریز  لـماوع  ناونع  هب  ار  يرواـنفو  اهدـنیارف  ,

هک هک  دندرک  ییاسانش  ار  شناد  تیریدم  يارب  یتخاس  ریز  لماعراهچ  زین   ] 2002 هگنیسامارکیو ] امرش و  . دوشیم بوسحم  زین  ینامزاس 
یناسنا و عبانم  ياهتخاس  ریز  ینامزاس  هظفاح  یهد  لکـش  يارب  مزال  ياهتخاسریز  يراـک  مه  يارب  مزـال  ياـه  تخاـس  ریز  زا  دـنترابع 

شیارا زا  دـنترابع  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  یتخاـس  ریز  لـماوع  زا  هورگ  هس  ] 2003 يداصتقا ] يراکمهو  هعـسوت  نامزاس  شناد .  هکبش 
عبانم  '' هک دـهدیم  ناشن  شناد  تیریدـم  یتخاسریز  لماوع  فیراعت  رورماب  . تاـط اـبتراو  تاـعالطا  يرواـنفو  یناـسنا  يورین   , یناـمزاس

اریز تسا  یناسنا  عبانم  رـصنع  نیرتمهم  یناسنا  عبانم  . دوشیم یقلتزاین  دروم  اهتخاسریز ي  نیرت  مهم   '' يروانف '' '' و اه دـنیارف  '' , '' یناـسنا 
یکتم شناد  ددـــــــــجم  هدافتـــــــــساو  يراذـــــــــگ  كارتــــــــشا  هــــــــب  يارب  دارفا  لــــــــیامت  هــــــــب  شناد  تیریدـــــــــم 

يرواـــنف تاـــعالطا  يرواـــنف  تــسا                                                                                                                                   
ار شناد  لیدبتو  دیلوت  یعقاو  ياه  دنیارف  اما  دنک  لیهست  نامزاس  ياه  زرمزا  نوریبو  نورد  ار  شناد  يراذگ  كارتشا  دناوتیم  تاعالطا 

نامزاسایو اه  تکرـش  یتباقر  ناوت  شیازفا  رد  یناسنا  هیامرـسرب  زین  تکرـش  رادـم  عبنم  هاگدـید   . دـننکیم لیمکتو  داجیا  ناـمزاس  دارفا 
نانکراک مادختـسامینک  یم  یـسررب  یتخاـس  ریز  لـماوع  ریاـس  زا  لـبقار  یناـسنا  عباـنم  لـیلد  نیمه  هب  barney1991 دراد دـیکاتاه  
يریذـپ هعماج  هنیهب  لرتنکو  یگنمامه  ناـمزاس  یـشناد  هنیجنگ  ینیب  شیپ  ـالاب  تاـبث  دـننام  یعفاـنم  ناـمزاس  يارب  ناـنکراک  مادختـسا 
ناـنکراک اـی  یکمک  ياـهورین  دــننام  ناـمزاس  زا  نوریب  یناـسنا  يورین  زا  هدافتــسا  هـک  دــنچ  ره     . دراد ناریاـظنو  رتـمک  هنیزهورتـشیب 

بیاعمو ایازم  هک  تسا  نیا  فده  اما  ددرگیم  نامزاس  فاطعنا  شیازفا  نینچمهو  یتیریدم  ياه  هنیزه  شهاک  بجومراکمه  ياهنامزاس 
هجوت يدربهار  هدـننک  نییعت  لماع  ود  هب  یتسیاب  اه  نامزاس  تکرـش  روحم  عبنم  هاگدـید  زا  . ددرگ لیدـعت  ینیزگ  راـک  فلتخم  لاکـشا 

نیا یتسیاب  تکرـش  دـشاب  الاب  تکرـش  شزراو  هیامرـس  یگناگی  هک  یتروصرد  اـه .  هیامرـس  یگناـگی  تکرـش 2 شزرا  دنشاب 1 هتـشاد 
یناسنا هیامرـس  یگناگی  هچنانچ  . دهد هعـسوت  یلخاد  تروص  هب  هبناج  ود  تکراشم  ساسا  رب  تدم  زارد  طباور  داجیا  قیرطزا  ار  ییاراد 
يورین دوبمک  ناربج  ياربو  دنک  نیمات  رازاب  زا  اردوخ  یناسنا  هیامرـس  دـیاب  تکرـش  دـشاب  الاب  نانچمه  تکرـش  شزرا  اما  دـشاب  نییاپ  ,

نا ریاظنو  يرگ  یـشنم  دـننام  يروما  يارب   . دـشاب نییاپ  ود  ره  شزراو  یگناـگی  هچناـنچ   . دـنک ینیب  شیپار  مزـال  ياـهراکهار  یناـسنا 
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هیامرس یگناگی  اما  دشاب  نییاپ  تکرش  شزرا  هک  هچنانچ  تیاهنرد  . دسریم رظن  هب  دیفم  نامزاس  زا  جراخ  يداد  رارق  ياهورین  زا  هدافتسا 
دننام يروما  رد  نانا  نانکراک  دنمـشزرا  ياهتراهم  هب  ات  دـهد  لیکـشت  يا  اه  فالتئادوخ  عاکرـش  اب  یتسیاب  نامزاس  دـشاب  ـالاب  یناـسنا 
باذج یلغش  ياهدادرارق  شخب  تذل  يراک  طیحم  يروا  مهارف  یگتسشنزاب  ياه  دربهار  دشاب .  هتشاد  یـسرتسد  هریغو  یقوقح  لئاسم 
يورین بذج  ایو  دوخ  نانکراک  ظفح  يارب  دـنناوتیم  اهنامزاس  هک  تسا  يااه  راکهار   , نامزاس هزیو  قوقح  ناربج  ياه  حرطو  اه  هیورو 

تسا نامزاساب  نانکراک  یلغش  هطبار  نایاپ  هباثم  هب  دارفا  یگتسشن  زاب  اه  نامزاس  یخرب  رد   . دننک هدافتسا  نامزاس  زا  جراخ  زا  دنمشزرا 
ناوتزا هنیهب  هدافتساو  تیریدم  يارب  , نیاربانب , دنتسه حرطم  هدافتـسا  لباق  یناسنا  هیامرـس  ناونع  هب  نامزاس  هتـسشن  زاب  دارفا  هک  یلاحرد  .

زا رتشیب  دزم  تسد  تخادرپ  شناد  يراذـگ  كارتشا  هب  قیوشت  ياـه  دربـهار   . دوش ینیب  شیپ  مزـال  ياـهراکهار  یتسیاـب  اـه  نا  يراـک 
شناد يراذگ  كارتشا  هب  نازیم  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  ینامزاسو  یهورگ   , يدارفنا درکلمع  ساسا  رب  یهد  شاداپ  ياه  حرط  , رازاب

يرتشیب هزیگنا  دـنوش  قیوشت  دـنریگب و  شاداپ  دوخ  تایبرجتو  شناد  يراذـگ  كارتشا  هب  لابقرد  دارفا  هچناـنچ  دـشخب .  یم  عاـقترا  ار 
بتارم هلـسلس  شهاکو  یقفا  ینامزاس  راتخاس   , نامزاس تیریدـم  رد  نانکراک  تکراشم  ینامزاس  حرط  تشاد  دـنهاوخ  نا  ماـجنا  يارب 

زا ینامزاس  گنهرف  رد  كرتشم  ياه  روابو  اهـشزرا  هب  يدـنب  ياپ  ندـش  هنیداهن   , ریذـپ فاطعنا  یلغـش  نیوانع  يریگ  راـکبو  یناـمزاس 
تاـیبرجت نتـشاذگ  راـیتخا  رد  يارب  اراـهنا  تبغرودـهدیم  شیازفا  ار  ناـنکراگ  یگدـنلاب  هک  تسا  یناـمزاسو  يراـتخاس  دراوـم  هـلمج 

يروا مهارف  نینچمه  يریگ و  دروخ  زابو  یتراظن  ياه  ماظن  يریگ  راکبو  یحارط  یناسر  عالطا  ياـه  دربهار   . درب یم  ـالاب  اـه  هتخوماو 
نورد  دنمـشزرا  یناسنا  يورین  زا  هنیهب  هدافتـسا  يارب   ار  نامزاس  یتیریدـم  ناوت  , راـک رازاـبرد  ناـهن  شناد  ریـسفت  هب  طوبرم  تاـموزلم 

ياهزاین ربارب  رد  ینامزاس  ياـه  دـنیارف  ییاراـکو  ناـنکراک  درکلمع  هب  طوبرم  تاـعالطا  هچناـنچ  دـهدیم .  شیازفا  ناـمزاس  زا  نوریبو 
هب ار  نامزاس  زا  نوریب  نورد و  ناـهن  شناد  ناـبحاص  دـنناوتیم  اـهنا  دریگرارق  ناریدـم  راـیتخا  رد  دـما  راـک  تروص  هب  ینوماریپ   طـیحم 

کی گنهرف  يزاس  هداما  الومعم  ینامزاس  گنهرف  هب  توبرم  لئاسم  . دریگ تمدخ  هب  دوخ  ینامزاس  فادها  ياتسار  ردو  هتفرگ  تمدخ 
هلغشم نیرتمهم  دارفا  يراکمه  نازیم   . دشاب یم  شلاچ  نیرت  لکشمو  نیرتمهم  شناد  تیریدم  يارب  اهراتفرو [ اهـشزرا  زا  معا    [ نامزاس
شناد زا  هدافتـساو  شناد  يراذـگ  كارتـشا  هب  يارب  دارفا  ناوتو  لـیامت  هزیگنا  هب  شناد  تیریدـم  تیقفوم  اریز   . دـنوشیم یقلت  ناریدـم 
شناد تیریدـم  يارب  يروانفو  اه  دـنیارف  عناوم  ایو  زاس  دـمناوت  لـماع  ناونع  هب  دـنناوتیم  هشیمه  ناـمزاس  رد  دارفا  تسا . یکتم  نارگید 
تخاس ریز  يدنیارف  لماوعاهدنیارف  . دبای شیازفا  یتسیاب  زین  هدـننک  لیهـست  لماوع  ددرگ و  عفرو  ییاسانـش  یتسیاب  اه  عنام   . دـنوش یقلت 

ياه تخاس  ریز   . دبلط یم  اراه  نامزاس  ناریدم  صاخ  هجوت  اهنا  داجیا  هک  تسا  يا  هدرتسگ  فیط  لماشاه  نامزاسرد  شناد  تیریدـم 
ینامزاس نورب  شناد  زا  يدـنم  هرهب  تهج  اه  نامزاس  ریاس  اـب  يراـکمهو  یناـمزاس  شناد  يراذـگ  كارتشا  هب  دـیلوت و  يارب  يدـنیارف 

شناد یگنهامهو  ماجـسنا  داجیا  يارب  هجوت  لباق  دروم  نیلوا  نامزاس  رد  تیریدـم  يرادـم  شناد  . تسا شناد  هلدابم  ياه  هنیمز  داجیاو 
عاونا  . دـبلطیم ار  یـصاخ  ياـه  یگژیو  رادـم  شناد  ناـمزاس  کـی  تیریدـم  هوـحن  رگید  تراـبع  هب  دـشابیم .  تیریدـم  عوـن  یناـمزاس 

دوخ رت  نییاپو  رتالاب  ياه  هدر  ناهن  شناد  نامجرتم  ناونع  هب  هنایم  ناریدم  هک  یبتارم  هلسلس  تیریدم  یبتارم  هلسلس  تیریدم  1 تیریدم
نیب طابتراو  دراد  دوجو  هلـصاف  ياارجا  نانکاکو  نامزاس  هبتر  یلاع  ناریدم  نیب  هشیمه  تیریدـم  عون  نیا  دـننکیم . لمع  نایع  شناد  هب 

دشرا ناریدم  فیاظو  زا  یشخب  رگم   , تسین دیفم  نادنچ  يزورما  رادم  شناد  ياه  نامزاس  رد  طابترا  عون  نیا  تسا . یبتارم  هلسلس  اهنا 
هتفای ناماس  دوخ  ياههورگو  یبتارم  هلسلس  تیریدم  زا  یبیک  رت  هک  ینتم  ارف  تیریدم  ینتمارف  تیریدم  2 ددرگ ضیوفت  ینایم  ناریدم  هب 

بتارم هلـسلس  هب  زاین  یهاگو  دوشیم  تیاعر  یتیریدـم  بتارم  هلـسلس  یهاگ   . تسا زکرمتم  تساوخرد  عونت  رب  تیریدـم  عون  نیا  تسا .
ار یتییعقوم  شناد  هنیهب  تیریدـم  يارب  اهنامزاسو  هدـش  لصاح  يروانف  ياه  تفرـشیپ  کمک  هب  زین  ینتمارف  تیریدـم   . تسین یتیریدـم 

لیکـشت راکمه  ياه  میت  اـهراک  ماـجنا  يارب  , دـننک عیزوت  ناـنک  راـک  نیب  ار  تاـعالطا  تعرـس  هب  دـنناوتب  ناریدـم  اـت  دـنروا  یم  مهارف 
دنوش دنم  هرهب  ینامزاس  نورب  شنادو  تاعالطا  زا  نیدبات  دننک , هدافتسا  اه  میت  نیا  بیکرت  رد  زین  نامزاس  زا  جراخدارفا  زا  یتحودنهد 
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هب  , يروانف يروا  نف  . تسا ینامزاس  شناد  دیلوت  ياه  رازبا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دـهدیم  لکـش  ار  ینامزاس  كرتشم  ياه  اضف  راک  نیا  .
یکی نینچمه  تسا .  شناد  لاقتنا  زاس  هنیمزو  نامزاس  فلتخم  ياه  شخب  نیب  طابترا  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  تاـعالطا  يرواـنف  هژیو 

هقبطاب ]1995[ رلکالب هنومن  ناونع  هب   . تسا یکین  ورتکلا  تاطابتراو  تاعالطا  يروانف  زین  شناد  كارتشا  طوبرم  یـشهوژپ  ياه  هنیمز  زا 
دیلوتو تخاس  هعومجم  کی  رد  تاعالطا  يرواـنف  يریگ  راـکب  هراـب  رد  ]1988[ فبوز شهوژپ  تسناوت  فلتخم  عاوـنا  هب  شناد  يدـنب 

اب تاعالطا  يراذگ  دکاب  نیا  ربانب   . دش دهاوخ  لیمکت  يا  هنایار  ياه  يروانفاب  يدرکلمع  ياه  تراهم  تسا  دـقتعم  يو  . دـنک هیجوتار 
ماکحتسا يا  هیور  شناد  دریگ و  یم  لکـش  یگنهرف  شناد   , تاعالطا هب  یـسرتسد  شرتسگو  دنمـشوه  يا  هنایار  ياه  ماظن  زا  هدافتـسا 

یکـسوکیل روا  . تسا تاطابترا  هیرظن   , شناد كارتشا  رد  تاعالطا  يرواـنف  شقن  هب  توبرم  ياـه  هاـگ  دـید  زا  رگید  یکی   . دـنکیمادیپ
هیزجت ار  یعونصم  شوه  هضوح  ناققحم  طسوت  تاطابترا  ياه  راتخاس  نیودت  یگنوگچ   , یـشناد ياه  هنیجنگ  هب  هراشا  اب  ستیو 1994
یکین ورتکلا  تسپ  ياه  هورگریظن   , درکراک مه  ياههورگ  طسوت  هک  یـشناد  ياـه  هنیجنگ   , اـهنا ياـه  هتفاـی  ساـسارب  . دـندرک لـیلحتو 

تاـطابترا هنیمز  رد  اـه  شهوژپ  زا  یخرب  شیپ  اهتدـم  زا  . دـهدیم يراـی  دوخ  ياـه  راـک  ماـجنا  رد  ار  عمجم  دارفا   , دریگیم لکـش  هریغو 
يانغ هیرظن  یلـصا  ياه  هدیا  دوخ  دنمـشزرا  رثا  رد  1989 لاگنلو تفاد  دـنا  هتـشاد  زکرمت  تاعالطا  لاقتنا  يارب  هناسر  باختنا  لئاسمرب 

یـصخش لماعت  دنمزاین  يدایز  نازیم  هبو  تسا  یتاعالطا  ینغ  هناسر  دنم  زاین  هناگ  دنچ  فیاظو  هک  دـندقتعم  اهنا  درمـشرب . ار  تاعالطا 
, یکین ورتکلا  تسپ  هرهچ , هب  هرهچ  رادـید  .. زا دـنترابع  الومعم  تاطابترا  يارب  دوج  وم  ياـه  هویـش  یخرب   . دـنوش بیغرت  دارفا  اـت  تسا 

درک يدـنب  هبتراه  نا  يانغ  ساسارب  ناوتیم  اراه  هناسر   , تاعالطا يانغ  هیرظن  ساسارب  . نا ریاظنو  اـه  هماـن   , سکاـف  , یتوص تسپ   , نفلت
تروص هب   , یتاعالطا يانغ  هیرظن  هتـشذگ  لاس  15 لوط رد  . دـشابیم نیرت  فیعـض  یکینورتکلا  تسپو  نیرت  ینغ  هرهچ  هب  هرهچ  رادـید  ,

اناهاراکو بوارتسا  . تسا هدـش  لیمکتو  هتفرگ  رارق  هسیاقم  دروم  هناسر  شنیزگ  ياه  هاـگ  دـید  ریاـس  بناـج  زاو  هتفاـی  هعـسوت  هدرتسگ 
هیرظن رب  هیجوت  نیا   . هناـسر درکلمع و  نیب  بساـنت  1 دندرک يدـنب  هتـسد  هورگ  راهچ  رد  ار  هناـسر  شنیزگ  هب  طوبرم  ياـه  هیجوت  1998
قبطنم يراج  ياه  درکلمع  یتاعاطا  ياه  زاین  اب  یتسیاب  هدـش  شنیزگ  هناسر  ياهیگژیو  هک  دـنکیم  ضرف  هک  تسا  راوتـسا  هناسر  ياـنغ 

اب یتسیاب  ینامزاس  ره  رگید  ترابع  هب  تسا  راوتـسا  درکلمع  يانبم  رب  تاطابترا  اب  طـبترم  ياـه  ترورظرب  حـیجوت  نیا   . درکلمع 2. دشاب
لکــش یناـمزاس  درکلمع  هـب  طوـبرم  تاـطابترا  اـت  دــیامن  هـئاراار  یبساـنم  یطاـبترا  ياـهتخاسریز  دوـخ  ياهــشخب  درکلمع  هـب  هجوـت 
يریذپ سرتسدو  فاطعنا  زا  یتسیاب  ناکما  دحات  هدافتـسا  دروم  هناسر  . درادزک رمت  هناسر  دوخ  ياه  یگژیو  رب  هیجوت  نیا  . هناسر 3. دریگ

طیحم  . دنکیم هیجوت  ار  هنیمز  نیا  رد  يراذگ  هیامرس  هک  دنراد  يا  هناگ  دنچ  ياه  تیلباق  یکینورتکلا  ياه  هناسر  دشاب . رادروخرب  مزال 
هجوت دروم  هدنریگ  عقوم  هب  يریذپ  سرتسد  نارب و2 راک  زا  یهجوت  لـباق  هعومجم  روضح  1  : دننام ییازجا  یعامتجا  طیحمرد  . یعامتجا

ياهتخاس ریزدوجو  تروص  ردو  دـنهد  صاصتخا  دوخ  تایبرجت  هعاـشا  ياربار  دوخ  تقو  زا  يرادـقم  ناـنکراک  هچناـنچ   . دریگیم رارق 
نا هبربراک  ماقمرد  دـنناوتب  زین  لکـشماب  ههجاوم  ماگنه  یتسیاب  دـننک , دراو  نامزاس  یـشناد  هاگیاپرد  اردوخ  شنادو  تاعالطا  یطاـبترا 
ياه ماظن  هتبلا  . دش دهاوخ  ققحم  ینامزاس  فادها  ياتسار  رد  ینامزاس  شناد  زا  هدافتـسا   , بیترت نیدب  دنوش .  دنم  هرهبو  هدرک  هعجارم 
هتفرگ رظنرد  دراوم  نیا  یتسیاب  امتح  روکذـم  ياـه  ماـظن  باـختنا  رد  دـنک  یناـبیتشپ  اهـشیارگ  نیا  زا  یتسیاـب  زین  یتاـبترا  یتاـعالطا و 

شنادو هـبرجت  رتـسب  رد  يدارفنا  شناد  دــیلوت  تساـه 2. ناـمزاس  فیاـظو  زا  یکی  یناـمزاس  شناد  دــیلوت  هزورما  .1 يریگ هجیتن  . دوش
يزاـس هنیمز  ( فلا  : تسا مزـال  یطیارـش  شناد  يراذـگ  كارتـشا  هب  يارب  .3. دـتفا یم  قاـفتا  يراذـگ   كارتـشا  هب  قیرط  زاو  یناـمزاس 

بـسانم یهد  شاداپ  ماـظن  .د) ناـنکراک رد  شناد  كارتشا  بذـج و  تیفرظ  داـجیا  ج)  . شناد میهـست  يارب  تصرف  داـجیا  ب ) یگنهرف .
لخاد رد  زاـین  دروم  شناد  همه  تسا  نکمم  شناد 4 كارتشا  یهدـناماس  يارب  هژیو  دـحاوو  هجدوب  صاـصتخا  ه)  . شناد كارتشا  يارب 
نیماـت یناـمزاس  نیب  يراـکمه  اـب  ناـمزاس  زا  نوریب  زا  ناـمزاس  زا  نوریب  زا  ار  مزـال  شناد  یتسیاـب   , نیارب اـنب   . دـشابن دوـجوم  ناـمزاس 

ینف ياه  تخاس  ریزو  نا  ریظنو  نانکراک  لدابت   , اه تسـشن  يراذـگرب  يارب  نودـم  ياه  همانرب  دـنمزاین  یناـمزاس  نیب  يراـکمه  5. درک
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تیریدم يارب  تاعالطاو  تاطابترا  ياه  يروانف  زا  هدافتسا  6  . دشابیم كرتشم  یتاعالطا  ياه  هاگیاپ  داجیاو  اه  هژورپ  يارجا  يارب  يارب 
عبانم 7. دریگ رارق  هجوت  دروم  بسانم  هناسر  باـختنا  یتسیاـب  هنیمز  نیا  رد   . تسا يرورـض  کـینورتکلا  تلود  يوس  هب  تکرحو  شناد 

شزوما قیرط  زا  یگدنلابو  دـشر   . دوش کمک  اهنا  یگدـنلابو  دـشر  هب  یتسیاب  نیا  ربانب   . دـنرادروخرب يا  هداعلا  قوف  تییمها  زا  یناسنا 
نورد ياه  شخب  نیب  ناـنک  راـک  یلغـش  كرحت   , ناریدـمو ناـنک  راـک  نیب  ناـسا  طاـبترا  ناـکما  داـجیاو  دوش  یم  نکمم  يزوما  زاـبو 
شناد تیریدم  ياه  تخاس  ریز  داجیا  يارب  8. تسا رگید  مهم  ياهراکهار  هلمج  زا  يرادا  یسارکورب  شهاکو  اه  نا  زا  نوریبو  نامزاس 

ینامزاس گنهرف  , ینامزاس ياه  يژتارتسا  يا  هنیمز  لماع  هسو  يروانفو  دنیارف  یناسنا  عبانم  یـساسا  رـصنع  هس  یتسیاب  یتلود  شخب  رد 
تسا                                                . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  شناد  تیریدم  ياه  همانرب  یلام  نیماتو 

3 تاعالطا                تیریدم  موهفم  تسرهف 1_
3 تسیچ                            شناد   _2 یناسر 9   عالطا  ياهدربهار   _20

5 شناد    تیریدمو  تاعالطا  تیریدم   _3 10 ینامزاس گنهرف  لئاسم  _21
5 تاعالطا             تیریدم  فیرعت   _4 10 اه                  دنیارف  _22

5 شناد                 تیریدم  فیرعت   _5 10 نامزاسرد يرادمشناد م  _23
6 شناد          مو  تاعالطا  توافت م   _6 10 تیریدم            عاونا  _24

6 شناد                 تیریدم  لحارم   _7 11 يروا                 نف  _25
شناد تیریدم  يرظن  ینابم   _8 12 يریگ             هجیتن  _26

هیرظن _ 11 7 یئزج               هس  لداعت  هیرظن  _10                 7 تکرش                           هیرظن  _9 13 عبانم                     _27       6
يریگ هجییتن  _14 7 شناد                تیریدم  ترورض  _13 7 هدنریگ              دای  نامزاس  هیرظن  _12 7 ینامزاس شناد  لیدبت  دیلوت و 

ياه دربهار  _17 9 نانکراک                         مادختسا  _16 8 شناد          تیریدـم  ياه  تخاـسریز  _15 8 تیریدـم     يرظن  ینابم 
ینامزاس  حرط  يراذگ 9 19_ كارتشا  هب  قیوشت  _     "       "   18 9 یگتسشنزاب               

نایاقا م 526ح 4038/658 باتک  شدرگ  شخب  يوضر  سدق  ناتسا  هناخباتک  : عبانم  9

ییاناد مهوت  روحم و  شناد  ناهج 

یهوکف رصان 
یناهج  » هدننک یهارمه  ياه  هشیلک  زا  یکی  تروص  هب  تسا  لاس  نیدنچ  روحم ،» شناد  ناهج   » ياعدا میئوگب  دشاب  رتهب  دـیاش  راعش و 

، دراد رـضاح  لاح  رد  هک  ییاوتحم  لکـش و  رد  دنیارف  نیا  طرـش  دـیق و  یب  نرادـفرط  هلیـسو  هب  تاعالطا » ندـش  هزیتارکومد   » و ندـش »
لمات و هب  نآ  نتفای  ققحت  یگنوگچ  اهراکوزاس و  رس  رب  دیاب  افرـص  هک  دوش  یم  حرطم  هدش  هتفریذپ  یلـصا  ناونع  هب  دوش و  یم  رارکت 

رگید راب  کی  ار  هلئـسم  تروص  رگا  دوجو  نیا  اب  . داد رارق  شـسرپ  دروم  ار  نآ  لصا  هکنآ  نودـب  تخادرپ ، بسانم  ياه  لح  هار  نتفای 
تـسخن دـنراد : دوجو  ریذـپان  راکنا  تیعقاو  نیدـنچ  داهن . شیپ  ار  ییاعدا  نینچ  ناـنیمطا  اـب  نادـنچ  ناوت  یمن  هک  مینیب  یم  مینک  رورم 

يدایز رایسب  دح  ات  ناهج  حطـس  رد  ار  هیلوا  ییاه  تراهم  اه و  شزومآ  تفایرد  نتـشون و  ندناوخ و  هب  ییاناوت  یتعنـص ، بالقنا  هکنآ 
نتفای میمعت  یتاعالطا و  بالقنا  هکنآ ، مود  دنتـسه ؛ داوساب »  » ناـهج مدرم  تیرثکا  تفگ  ناوتب  دـیاش  زورما  هک  يوحن  هب  داد ، شرتسگ 

نیا هنیزه  درک و  داـجیا  رگیدـکی  اـب  اـه  ناـسنا  ندـش  طـبترم  يارب  ار  يداـیز  تاـناکما  نآ  زا  یـشان  یطاـبترا  يا و  هناـسر  ياـه  هکبش 
رد یعامتجا  كرحت  هک  دـندش  ببـس  بالقنا  ود  نیا  عومجم  رد  هکنآ  موس  و  داد . شهاک  يریگ  مشچ  رایـسب  تروص  هب  ار  تاـطابترا 

دوخ گرم  نامز  رد  الامتحا  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  سناش  نیا  اه  ناسنا  هک  ینعم  نیا  هب  دورب  الاب  یهجوت  لباق  تروص  هب  یناـسنا  عماوج 
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اه تیعقاو  نیا  زا  تکرح  اب  ناوتب  هک  درک  اعدا  ناوتیم  ایآ  اما  . دنشاب هتشاد  رارق  شیوخ  دلوت  نامز  زا  يرتهب  یعامتجا  يدام  تیعقوم  رد 
ناهج لالدتسا ، نیا  وریپ  و  روحم » شناد  ناهج   » هک دیسر  هجیتن  نیا  هب  دهد ، یم  لیکـشت  ار  یـساسا  یلـصا  هراومه  اهنآ  رد  تیبسن  هک 

ییوگلا دوخ  رما  نیا  هدش و  لدب  تیعقاو  کی  هب  دشاب  هتسناوت  هتفای ) هعـسوت  ياهروشک   ) نیمز هرک  زا  یـشخب  رد  ولو  رالاس ،» هتـسیاش  »
يدایز دـیدرت  کش و  ياج  رما  نیا  رد  دـشاب ؟ هدروآ  دوجو  هب  هعـسوت ) لاح  رد  ای  هتفایان  هعـسوت  ياهروشک  ناـهج (  طاـقن  ریاـس  يارب 

نیا دـننک و  یم  یگدـنز  يرتهب  يدام  ياـه  تیعقوم  رد  شیپ  نرق  ود  اـی  کـی  تبـسن  هب  زورما  اـه  ناـسنا  هک  تسین  یکـش  . دراد دوجو 
 ، شزومآ تشادـهب ، یگدـنز ، دـیما  داد (  ناشن  يریگ  هزادـنا  لباق  الماک  یمک  يداـم و  ياـه  صخاـش  کـمک  هب  ناوت  یم  ار  دوبهب » »

یتح و  دروآ ؟ رامـش  هب  ي  رتهب » یگدنز   » ینعم هب  اموزل  ناوت  یم  ار  اه  صخاش  نیا  ایآ  اما  رتشیب )... ياذـغ  ملاس و  بآ  زا  يرادروخرب 
يریگ هزادـنا  اه  ناسنا  یگدـنز  یعقاو  ياه  تیعقوم  ساسا  رب  هکلب  اه  نیگنایم »  » ساسا رب  هن  ار  اه  صخاش  نیا  رگا  ایآ  رت ، هداس  نیا  زا 

یب هدنهد  ناشن  دشاب ، تلادع  يایوگ  هکنآ  زا  شیب  زورما  ناهج  هک  تسا  نآ  تیعقاو  ؟ دیـسر میهاوخ  جـیاتن  نیمه  هب  مه  زاب  ایآ  مینک ،
اه ناسنا  هب  ار  یعقاو  یعامتجا  كرحت  کی  هکنآ  زا  شیب  تسا و  ناش  هرمزور  یگدنز  رد  اه  ناسنا  نیب  فاکـش  ندش  قیمع  یتلادع و 

ناشدلوت تیعقوم  زا  يرت ) نییاپ  حوطـس  رد  یتح  ای  و  تیعقوم (  رد  ندرم  نتـسیز و  هب  موکحم  ار  اهنآ  شیپ  نرق  نوچمه  دـنک ، هضرع 
لیلحت تراهم  هکنآ  زا  شیب  دـنک و  یم  قرغ »  » تاعالطا رد  ار  اهنآ  دـهدب ، تاعالطا »  » دارفا هب  هکنآ  زا  شیب  ینونک ، ناـهج  دـنک . یم 

یتیعقوم المع  هک  درب ، یم  الاب  نانچ  ار  اهنآ  رد  يراکتـسد  يریذپ و  ریـسفت  عونت و  اه و  هداد  دادعت  دـنک ، هضرع  اه  ناسنا  هب  ار  اه  هداد 
يا هنوگ  ره  يزاس » هروطـسا   » یعون لالخ  زا  لاح  نیع  رد  هک  دروایب  دوجو  هب  اه  ناسنا  نیا  رد  ار  هتفای  نامزاس  تقامح »  » و ینادان »  » زا
همه هک  میروآ  رظن  رد  ار  یناهج  دـنک . یم  دادـملق  سرتسد » رد  ناکما   » کی ار  زیچان » ناکما   » ره و  یهاـگآ »  » یعون ار  یهاـگآان »  » زا

ار اهنآ  یگدنز  هک  دش  دهاوخ  یگرزب  هزیاج  هدنرب  ناش ، یکناب  باسح  ای  ییامزآ  تخب  طیلب  اهزور  زا  يزور  دننک  روصت  نآ  رد  دارفا 
« تفرشیپ  » هروطسا هیاپ  رب  ار  اه  ناسنا  یگرمزور  دناوت  یم  نآ  روصت  اما  تسا  دیعب  رایـسب  رایـسب  هک  یقافتا  دهد : یم  رییغت  هشیمه  يارب 

یم دـنریگ ، یم  ءاشنم  تایح  کیژولویب  ياـهراتخاس  زا  دوخ  هک  دـیما »  » ياـهراتخاس بیترت  نیدـب  . دـنک لرتنک  تیریدـم و  ییاـناد »  » و
نیا رد  روحم » شناد   » هعماج دنوش . کینومژه  ياه  تیعقوم  رد  تیعقاو  دیلوتزاب  يارب  یگرمزور  فرظ  نتخاس  يارب  يا  هیاپ  هب  دـنناوت 

هک تسا  لیلد  نیدب  دنک ، یمن  هدافتسا  نآ  زا  یسک  رگا  تسا و  ناگمه  سرتسد  رد  ارهاظ  هک  دوش  یم  لدب  شناد »  » هروطـسا هب  تلاح 
«، دیما  » هب هتفای  لیلقت  یهاگن  اب  ناهج  ندـید  هک  تسا  نشور  تسا . هداد  تسد  زا  هنادـیمون »  » فارحنا یعون  رد  ار  دوخ  دـیما »  » و رواب » »
هب اه  ناسنا  یگدـنز  رب  زین  یعقاو  يریثات  دوس و  یهاگن ،  نینچ  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  اـیآ  اـما  تسا ، هارمه  يرتمک  شنت  اـب  رت و  هداـس 
یم رارق  ضقانتم  یتیعـضو  رد  ار  ام  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  ؟ دراذـگب دـشاب ، دـنراد  لیامت  هک  يا  هنوگ  نآ  هب  هن  تسه و  هک  يا  هنوگ  نآ 

هتخادنا و رطخ  هب  ار  تایح  زین  لیلد  نیمه  هب  هک  دوش  یقلت  تایح  کیژولویب  تیعضو  زا  زیرگ  یعون  هباثم  هب  دناوت  یم  يدیمون » : » دهد
اما دراد ، قابطنا  کیژولویب  ياهراتخاس  اب  دـنچ  ره  دـیما »  » هک یلاح  رد  دـنک . رییغت »  » يارب شالت  نیزگیاـج ، ار  یعمج  يدرف و  لاـعفنا 

اب يراگزاس  شریذـپ و  میلـست و  ساسا  رب  یگدـنز  رب  ینتبم  و  یعیبط » يروناج /  » یهاـگآ دوخاـن  هک  دراد  دوخ  رد  ار  رطخ  نیا  هراومه 
. دـنک طیحم  رییغت  تمواقم و  شروش ، هب  لیامت  ساسا  رب  یگدـنز  رب  ینتبم  و  یگنهرف » یناـسنا /  » يا یهاـگآ  دوخ  نیزگیاـج  ار  طـیحم 

تیعقوم ود  ره  هک  تسا  هداد  ناشن  ریخا  نرق  ود  رد  هژیو  هب  یناسنا  تسیز  هبرجت  هک  دـنک ، یم  وربور  لکـشماب  ار  اـم  ور  نآ  زا  ضقاـنت 
تیریدـم لباق  ریغ  كانرطخ و  ياه  تیعـضو  هب  ار  اـم  دـنناوت  یم  دـنریگن  رارق  رگید  تیعقوم  اـب  اـیوپ  صاـخ و  یبیکرت  نودـب  هچناـنچ 

يارب ار  یگدنز  مینک ، یم  یگدنز  یگنهرف  ناروناج  هباثم  هب  ام  هک  تسا  لاس  اه  نویلیم  هک  یتیعقوم  رد  گنهرف  نتفر  نایم  زا  دنناسرب .
یعیبط ياه  هخرچ  زا  رگید  ناج  یب  هدـنز و  تادوجوم  مامت  هک  یلاـح  رد  تعیبط  زا  زیرگ  هک  یلاـح  رد  دـنک ، یم  نکمماـن  اـه  ناـسنا 

نیا زا  جوزخ  يارب  طرش  نیتسخن  دیاش  اما  دنتسه . تیریدم  لباق  ریغ  كرد و  لباق  ریغ  رطخ ،  رپ  اه  ناسنا  يارب  ود  ره  دننک ، یم  تیعبت 
. تسا هدش  رشتنم  نارازگراک   همانزور  رد  راب  نیتسخن  تشاددای  نیا  . دشاب ضقانت  دوخ  كرد  تخانش و  ضقانت ، 
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شناد رصع  رد  اهنامزاس  شناد و  تیریدم 

هدازیدهم  تیاده  یناهفصا - یکبشم  رغصا 
هصرع نیا  ناگرزب  فیراعت  زا  هدافتسا  اب  شناد  تیریدم  شناد و  موهفم  حیرـشت  شناد و  تیریدم  فیرعت  نمـض  هلاقم  نیا  رد  هدیکچ :

هتخادرپ شناد  تیریدم  رد  شناد  شقن  حیرشت  هب  نآ  یلصا  رصانع  نییعت  شناد و  عاونا  حیضوت  شناد و  تیریدم  فادها  نایب  نمض  و 
لکش هوحن  اهنامزاس و  رد  شناد  تیریدم  نانکراک  فیاظو  نایب  شناد و  تیریدم  ياهتراهم  شقن و  حیرشت  نمض  همادا  رد  تسا  هدش 
ناـیب هب  یتـلود  ياـهنامزاس  تـلود و  رد  شناد  تیریدـم  دربراـک  مـهم  شقن  حیـضوت  اـب  هـتخادرپ و  اـهنامزاس  رد  شناد  ناـیرج  يریگ 

يارجا يارب  مزال  ياهراکهار   رکذ  اب  شناد   تیریدم  دربراک  یلمع   ياه  هنومن  هب  هراشا  نمـض  هدـش و  هتخادرپ  هلئـسم  نیا  بوچراچ 
. تسا هتخادرپ  رظن  دروم  عوضوم  يریگ  هجیتت  هبو  نآ  

رادم شناد  نانکراک  ، یناسنا شناد  تاعالطا ، ، هداد ، شناد تیریدم  اه : هژاو  دیلک 
یملع و عماوج  تسا . هدـش  لیدـبت  يراجت  نوتم  رد  یتایح  مهم و  عوضوم  کی  هب  شناد  تیریدـم  تمکح   ای  ییاناد  رـصعرد  همدـقم :
. دننک ظفح  یتباقر  ياههصرع  رد  ار  دوخ  تدـمدنلب  ياهيرترب  دـنناوتیم  شناد  تردـقاب  ياهنامزاس  هک  دـنرواب  نیا  رب  ود  ره  يراجت 

يراجت ياهنامزاس  کیژتارتسا  ياههصرع  رد  هاگدید  نیا  تاریثأت  هدنهد  ناشن  اهنامزاس  یتباقر  ياهزادـنامشچ  یـسررب  دـقن و  عبانم 
لکـشم اب  یتباقر  ياههصرع  رد  دـهد  صیخـشت  نآ  بسانم  هاگیاج  رد  ار  شناد  حیحـص  لکـش  دـناوتن  یتحار  هب  ینامزاس  رگا  و  تسا .

هیاپ و هک  تفگ  ناوتیم  نانیمطا  اب  دوب . دهاوخ  بسانتم  نامزاس  کی  هرادا  رد  درادناتـسا  شور  اب  شناد  تیریدـم  . دـش دـهاوخ  هجاوم 
رجنم نامزاس  کی  رد  دوجوم  عبانم  سرتسد و  لباق  تاعالطا  زا  هنیهب  يرادربهرهب  هب  تدـمهاتوک  هرود  کی  رد  شناد  تیریدـم  ساـسا 
هدنیآ يارب  ار  اهتراهم  دشاب و  يراجت  عفانم  رد  هعسوت  تفرشیپ و  تهج  يدیدج  هیاپ  دناوتیم  زین  تدمدنلب  ياههرود  رد  دش . دهاوخ 
ناونع هب  دنتـسه  تفرـشیپ  ءاقترا و  ناهاوخ  هک  ییاـهنامزاس  همه  يارب  شناد  تیریدـم  تفگ  ناوتیم  تقیقح  رد  دـنک . تیوقت  نئمطم 

ار تباقر  ییاناوت  ییاه  تکرش  تسا ، تیعطق  مدع  نآ ، یلصا  هصخشم  هک  زورما  یتباقر  رازاب  رد  ددرگیم  حرطم  کیژتارتسا  زاین  کی 
، بیترت نیدب  دنیامن . یم  تامدخ  اهالاک و  هب  لیدبت  ارنآ  هدرک و  عیزوت  هدومن ، داجیا  دوخ  نامزاس  رد  ار  دـیدج  شناد  هک  دنتـسه  اراد 

نیاربانب دـهد . یم  ار  دـیدج  ياهت  صرف  فرـصت  لئاسم و  لح  ناکما  نامزاس ، هب  دـنک و  یم  داجیا  یتباقر  تیزم  نامزاس ، يارب  شناد 
دروم نامزاس  کی  شناد  عبانم  هک  یماگنه  ددرگ . یم  نآ  عبنم  اهنت  عقاو  رد  هکلب  دـش  دـهاوخ  یتباـقر  تیزم  عبنم  کـی  طـقف  هن  شناد 

رد شـسرپ  نیرتمهم  دوش . یم  راـک  بسک و  رد  دوجوم  شزرا  ییاـیوپ و  شیازفاو  ءاـقترا  دـهاش  ناـمزاس  دریگ ، یم  رارق  يرادرب  هرهب 
. تسج هرهب  هوحن  نیرتهب  هب  نآ  زا  درک و  ییاسانـش  ناوت  یم  هنوگچ  ار  نامزاس  ره  رد  دوجوم  شناد  هک  تسا  نیا  زورما  یتباقر  ياـیند 

شناد تیریدم  دنوشی [ هدرمش م  ینامزاس  ره  رد  شناد  حطـس  دوبهب  ياهراکهار  نیرتمهم ] زا  یکی  شناد  تیریدم  ياه  متـسیس  داجیا 
زا يرادرب  هرهب  نآ  زا  فدـه  دوشی و  هدافتـسا م  يرادـهگن و  بسک ، شناد  اهنآ  هجیتن  رد  هک  دوش  یم  قـالطا  ياهدـنیآرف  هعومجم  هب 

تیریدم متسیس  داجیا  تسا  يریذپ  تباقر  تیلباق  ندرب  الاب  دیدج و  ياه  شزرا  داجیا  يرو ، هرهب  شیازفا  روظنم  هب  يرکف  ياه  ییاراد 
ینمـض تروص  هب  طقف  شناد  تیریدـم  ياـهزاین  بلغا  تسا . راـک  بسک و  ياهدـنیآرف  دوبهب  رد  يدـیلک  لـماوع  زا  یکی  رثوم  شناد 
روظنم هب  صاـخ  یناـمزاس  ياـهراتخاس  تسا . یتاـیح  لاـح  نیع  رد  راوشد و  يرما  نشور  ياـه  بلاـق  هب  اـهنآ  لیدـبت  دـنراد و  دوـجو 
ءاقترا يارب  اهراتخاس  نیا  رد  دنیآی . دوجو م  هب  شناد  تیریدم  ءاقترا  يارب  مزال  ياهدنیارف  دنریگی و  لکـش م  شناد  عیزوت  تیریدـم و 

[ تنرتنیا زا  هدافتسا  اب  هک  يزاجم  راک  بسک و  ياه  متسیس  دروم  رد  هژیو  هب  رما  نیا  دوش . یم  فرص  يدایز  ياه  هنیزه  ءاضعا  ییاراک 
زا تسا :  هدش  هضرع  شناد  تیریدـم  زا  هک  ییاه  فیرعت  زا  یکی  : شناد تیریدـم  فیراعت  8 تسا [. قداص  دـننک ، یم  تاعالطا  لدابت 

دوخ تیرومام  تلاسردزاس و  رداق  ارنآ  ات  دریگ  یم  راک  هب  ار  نامزاس  کی  يرکف  هیامرـس  هک   دنکیم  دای  یتیریدم   لمع  ناونع   هب  نآ 
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دنک یم  یعس  هک  هدش  هتسناد  نامزاس  یکیژتارتسا  شالت  شناد   تیریدم  تیریدم ،  هتشر  هب  قلعتم  رگید ، فیرعت  رد  . دنـشخب ققحت  ار 
هب دـنبای .  تسد  يرترب  هب  تباقر  . رد دراد ، دوجو  نامزاس  نابیتشپ  نانکراک و  دزن  رد  هک  يرکف  ياه  ییارا  زا د  هدافتـسا  لرتنک و  هار  زا 

هرابودزا دـننک ،  راک  رت  دنمـشوه  نامزاس  ناـنکراک  هک  دوش  یم  بجوم  شناد   تیریدـم  شناد  عیزوت  ندرک و  هریخذ  ندروآ ،  تسد 
تاکن الاب ،  فیراعت  زا  دنروآ .  رب  رتهب  ار  نایرتشم  زاین  هکدننک  دـیلوت  رت ي  هناقالخ  تامدـخ  تادـیلوت و  تیاهن  رد  و  دـنهاکب ، يراک 

نآ  راـک  داوـم  هکنآ  مود  دـهدیم ؛ خر  یناـمزاس  طـیحم  رد  هک  تسا  يزیچ  شناد  تیریدـم  هکنآ  تسخن  : درک طابنتـساناوت  یم  ار  ریز 
نینچ رد  شناد   هعماـج  نآ   عبت  هب  مه  ینونک ر ا  هعماـج  شناد و  رـصع  تسا   . يرکف   ییاراد  اـی  يرکف  هیامرـس  اـی   یناـمزاس   شناد 

شناد و تیریدـم  زا  نارظن  بحاـص  فـلتخم  فیراـعتو  هاگدـید  هـب  اـجنیا  رد  تـسا .  ریذـپانراکنا  شناد  تیریدـم  دوـجو   يا  هعماـج 
شناد تیریدـم  زا  فلتخم  فیراعت  دوجو  ندرک  ناـشن  رطاـخ  نمـض  امـسرئوب  . میزادرپ یم  نآ  حرطم  فلتخمیاـه  هزوح  اـهدرکراک و 

تیریدـم دوجوم ، شناد  تیریدـم  ياـهدرکراک  هک  دـناد  یم  نآـیارب  يزیر  هماـنرب  شناد و  ربـهار ي  يراد و  هگن  ار  نآ  هجوـت  نوناـک 
یم دـنا و  هدـیمان  نازروـشناد  رـصع  ار  رـضاح  رـصع  ساـکول  نیـسح ،  . تسا وـن  شناد  داـجیا  تیریدـم  دوـجوم و  شناد  هـب  یـسرتسد 

درکیور هب  تاـعالط  هـئارا ا  هدـش و  شزادرپ  درکیورزا  یتاـعالطا  ياـه  ماـظن  يوـگلا  لیدـبت  يارب  هزاـت  راـکتبا  شناد  تیریدـمدسیون 
لیدـبت ات  دارفا  ناهنپ  يایاوزو  نهذ  رد  هتـشابنا  تراهمو  صـصخت  يریگراک  هب  زا  هک  تساه  نامزاس  ردـشناد  زا  هدافتـسا  يروآدرگ و 

شنادـتیریدم  ] دـننک یم  لـقن  نینچ  شناد  تیریدـم  فیرعت  رد  شناراـکمه  اـتپوگ و  [ تسا لـماش  ار  نردـم  بوـتکم و  عباـنم  هب  اـهنآ 
تروص هب  نامزاس  تفاب  رد  هک  يدرف  ياه  تراهم  تاعالطالاقتنا و  هعاـشا و  یهدـنامزاس ،  باـختنا ،  تخانـش ، رد  هک  تسا  يدـنیارف 

میمـصت موادم و  يریگدای  لئاسم ،  دمآراک  وبـسانم  ندـش  لح  هب  رجنم  هدرک و  کمک  اه  نامزاس  هب  تسا  دوجوم  هوقلاب  ویراتخاس  ریغ 
شناد تیریدم  فده  دروم  رد  میک  . دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  دیدج  شناد  موادم ، ددجم  هدافتسا  كارتشادصق و  هب  يزیر  همانرب  يریگ و 

يرکفمه کمکاب و  نامزاس ، فادها  ماجنا  لیمکت و  يارب  زاین  دروم  شناد  ییاسانش  دوجومشناد و  لیلحت  هیزجت و  هک  دراد  یم  راهظا 
تیریدم موهفمتـسا  شناد  تیریدـم  ییاهن  فدـه  ناگدـننک ،  هدافتـسا  تاطابترا و  يروانف و  ناسانـشراک  شناد ، ناصـصختم  لماعت  و 

قفاوت کی  نادـقف  تسا  هدـش  عقاو  هدافتـسا  دروم  یمـسرریغ  اما  یلمع  تروص  هب  يدـیدم  ياهتدـم  يارب  شناد  تیریدـم  موهفمـشناد 
نیا رد  هک  یفلتخم  تاعلاطم  رد  هک  تسا  هدـش  رجنم  شاـشتغا  یگتفـشآ و  داـجیا  هب  موهفم ، نیا  زا  یـصخشم  فیرعت  هئارا  رد  یمومع 

میهافم یـسررب  هب  ادتبا  دـیاب  شناد  تیریدـم  موهفم  رتهب  كرد  روظنم  هب  نیاربانب ، تسا . هدـیدرگ  سکعنم  یبوخ  هب  هتفرگ  ماجنا  هنیمز 
تارابع میزادرپب . اهنآ  ناـیم  طاـبترا  تواـفت و  و  ( KNOWLEDGE  ) شناد و  ( INFORMATION  ) تاـعالطا (، DATA) هداد

يارب اهنآ  توافت  كرد  دنراد و  یتوافتم  میهافم  اهنآ  عقاو  رد  اما  دنوش . یم  هدرب  راک  هب  شناد  ترابع  ياج  هب  بلغا  هداد ، تاعالطا و 
صاخ هنیمز  کی  زا  دروم  کی  ای  تیعقوم و  کی  زا  تیعقاو  کی  هداد  هداد :  . تسا یتاـیح  مهم و  رایـسب  روحم  شناد  راـک  کـی  ماـجنا 

تالدابم تالماعت و  هدـننک  سکعنم  اه  هداد  دنتـسه . ماخ  ياهتیعقاو  قیاقح و  اـه  هداد  تقیقح ، رد  تساـهزیچ . رگید  اـب  طاـبترا  نودـب 
تیریدـم هریخذ و  هداد ، ياههاگیاپ  رد  ءازجا  نیا  دوش . یم  دای  اهنآ  زا  زیچان  ءزج  ناو  ــ نع تحت  هک  دنتـسه  یمجـسنم  دـحاو و  لماک و 

. دنوش عقاو  شزادرپ  دروم  هک  ینامز  ات  دننک ، یمن  اقلا  ار  يرتگرزب  عوضوم  موهفم  ییاهنت  هبو  دنراد  ار  نتم  لقادـح  اه  هداد  . دـنوش یم 

. دریذـپ یمن  تروص  هداد  هس  نیا  زا  یتشادرب  چـیه  رتشیب ، تاحیـضوت  هئارا  نودـب  دنتـسه . هداد  زا  ییاه  هنومن   JAN و و 100110   12
هنیمز و ندرک  هفاضا  تاعالطا :  . دنـشاب لاس و ... زا  یهام  هزادـنا ، غلبم ، نزو ، رادـقم ، نامز ، رگنایب  تسا  نکمم  اه  هداد  نیا  زا  کـیره 
اب هارمه  طبترم  یبیکرت و  ياه  هداد  تاعالطا  دوش . یم  تاـعالطا  يریگ  لکـش  بجوم  رگیدـکی ، هب  اـهنآ  طاـبترا  اـه و  هداد  هب  ریـسفت 

رجنم تاعالطا  هب  اه  هداد  طابترا  ًافرـص  تسا  نکمم  دـشاب . تاعالطا  هدـننک  نایب  تسا  نکمم  اه  هداد  طابترا  تسا . نآ  ریـسفت  هنیمز و 
، يدـنب هورگ  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  هدـش  هصالخ  ياه  هداد  تقیقح  رد  تاعالطا  دـشاب . اـهنآ  موهفم  كرد  بجوم  هکنیا  رگم  ددرگن .

تامیمـصت ذاختا  هب  تاعالطا  یـسررب  اب  ناوت  یم  دـنزاس . نشور  ار  هنیمز  دـنناوتب  ات  دـنا  هدـش  لـیلحت  یهدـنامزاس و  شیـالاپ ، هریخذ ،
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هب ار  اه  هرازگ  دادـعا و  دـنریگ و  یم  دوخ  هب  ار  هدـش  هتـشابنا  ياه  هرازگ  تاملک و  ماقرا ، دادـعا و  لکـش  ًالومعم  تاـعالطا  تخادرپ .
یم تا  ــــــ عالطا زا  سپ  یعیبط  هعـسوت  بجوم  تاعالطا  هب  هظفاح  كرد و  ندرک  هفاضا  شناد :  . دننک یم  هئارا  هدـش  هصالخ  تروص 

ياهـشنیب ناوت  یم  تلاـح  نیا  رد  ار  شناد  دوش . یم  ر  ـــــ جنم شناد  هب  هیلوا  تاـعالطا  تشاـبنا )  ) رتشیب هچ  ره  يزاـس  هصـالخ  ددرگ .
شناد دشاب . میسقت  لباق  رثوم و  نوگانوگ  طیارش  رد  فلتخم و  ياهشور  هب  دناوت  یم  هک  درک  فیرعت  ییاه  هداد  تاعالطا و  زا  لصاح 

تاعالطا ات  دنک  یم  کمک  دمآراک  شناد  تاعالطا . هب  یسرتسد  شیازفا  هن  تسا  تاعالطا  ندناوخ  يروآ و  عمج  ندناسر  لقادح  هب 
یم لصاح  يریگدای  میقتسم و  كرد  لالدتسا ، هبرجت ، قیرط  زا  هک  تسا  مهف  كاردا و  کی  شناد  . دنوش فذح  هتساوخان  ياه  هداد  و 

دارفا اـب  درف  کـی  شناد  بیکرت  زا  دـبای و  یم  شیاز  ـــ فا کـیره  شناد  دـنراذگ ، یم  كارتـشا  هب  ار  دوخ  شناد  دارفا  هک  یناـمز  دوش .
ناـمه درخ  تسا . لاـمک  درخ و  هـب  شناد  زا  تـکرح  هـلحرم ، نـیرخآ  ( : WISDOM  ) درخ دوـش . یم  لـصاح  دـیدج  شناد  رگید ،

درف دـشاب ، هتـشادن  زیهرپ  ندروخ  رد  نآ  هب  هجوت  نودـب  اـما  دـنادب  یقاـچ  رد  ار  برچرپ  ياذـغ  رثا  یـصخش  رگا  تسا . شناد  دربراـک 
یم قوف  میهافم  فیراعت و  هب  هجوتا  ــ ب شناد :  مره  . تسا هتفرگن  راک  هب  ار  نآ  هک  هتـشاد  یهاگآ  یـشناد  زا  هک  ارچ  تسین ، يدـنمدرخ 

تایئزج هرابرد  اهرظن  فالتخا  یخرب  دـنراد . رارق  مره  سار  رد  درخ  حطـس و  نیرت  نییاـپ  رد  اـه  هداد  درک . میـسرت  ار  شناد  مره  ناوت 
شیپ ثحابم  هب  هجوتاب  شناد :  تیریدـم  . دراد دوجو  شناد  مره  یلک  بیکرت  تکرح و  هرابرد  یمومع  قافو  ، . لک رد  یلو  دراد  دوجو 
يدرف شناد  هبرجت و   ) يونعم هیامرس  زا  هدافتـسا  رد  نامزاس  کی  ییاناوت  : درک فیرعت  هنوگنیا  ار  شناد  تیریدم  ناوت  یم  نونکا  هتفگ 

زا هدافتـسا  شناد و  میهـست  شناد ، دیلوت  لماش  يدنیارف  قیرط  زا  دوخ  فادـها  هب  یبایتسد  روظنم  هب  یعمج  هتـسد  شناد  و  درف ) ره  دزن 
راشتنا مازلا  رتسب و  ناونع  هب  ینامزاس  ینف و  ياهتخاسریز  يرادهگن  ارجا و  هعـسوت ، لماش  شناد  تیریدم  لوصا  يروانف . کمک  هب  نآ 

، یتاعالطا ياه  کناب  اه ، متـسیس  لنـسرپ ، لیبق  زا  دوجوم  عبانم  مامت  زا  شناد  نامزاس ، ره  رد  . تسا صاخ  ياهیروانف  باـختنا  شناد و 
يدنب هتسد  یبسانم  ياهراتخاس  رد  هد  ـــــ يروآ ش عمج  شناد  مامت  دوش . یم  يروآ  عمج  یناگیاب  ياه  هدنورپ  اهزیم و  يور  تادنتسم 

بسانم و شناد  تسا . عیزوت  لباق  دـنراد  زاین  نآ  هب  نامزاس  رد  هک  ییاهنآ  نیب  فلتخم  ياـههار  هب  تعرـس و  هب  شناد  نیا  دـنوش . یم 
شناد تیریدم  دنیارف  یترابع  هب  ای  شناد و  هخرچ  شناد :  هخرچ  . دریگ یم  رارق  بسانم  نامز  رد  بسانم و  متـسیس  ای  دارفا  دزن  حـیحص 
حطـس رد  دوجوم  شناد  دـیاب  یم  لوا  هلحرم  رد  تسا . هدـش  لیکـشت  یلـصا  شخب  راهچ  زا  هدـش  هداد  ناـشن  لکـشرد 3  هک  هنوگنامه 

هدش عقاو  ییاسانش  دروم  تادنتسم و )... یتاعالطا ، ياه  کناب  دارفا ، دزن  ( 3  ) ینمض و  ( 2  ) حیرص شناد  زا  معا   ) نآ عبانم  نامزا و  ـــ س
شیاز ییازفا و  مه  هب  هدـش و  شزرااب  شناد  هکنیا  يارب  سپـس  ددرگ . يزاس  هریخذ  یبساـنم  تروص  هب  هتـشگ  بسک  ذـخا و  سپـس  و 

زا دیاب  نونکا  لحارم  نیا  یط  زا  سپ  ددرگ . میهـست  هدش و  هتـشاذگ  كارتشا  هب  دارفا  دزن  دوجوم  شناد  دیاب  ددرگ ، رجنم  شناد  ددجم 
. دنام دهاوخ  رتبا  هتفرگ  ماجنا  ياهشالت  یمامت  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  درک  هدافتـسا  نامزاس  هیلاع  فادها  تهج  رد  هدش  بسک  شناد 

لماش دوخ  شناد  قلخ  تسا . دارفا  دزن  شناد  میهست  يراذگ و  كارتشا  هب  لصاح  متسیس و  هب  دیدج  تاعالطا  دورو  لماش  شناد  قلخ 
نزاخم نیب  ینایرج  داجیا  اب  تکارـش  يریگدای و  نامزاس  کی  داـجیا   : شناد تیریدـم  فدـها  . تسا شناد  هعـسوت  فشک و  باـستکا ،

 . تسا رگدکی  هب  اهنآ  ندرک  طبترم  و  هریغ ) ؟ یتباقرشوه و  درکلمع ، یلام ، تکرش (  فلتخم  ياهتمسق  دارفا  طسوت  هدش  داجیاتاعالطا 
نتخاـس رداـق  قـیوشت و   • يرو هرهب  دوـبهب   • يراـکمه شیازفا  دـنریگیمراکب : لـیذ  لیالدـب  ار  شناد  تیریدــماهنامزاس  دارفا و  رتـشیب 
تفایرد هب  ناگدـننک  نیمات  زا  بسانم  شناد  نایرج  لیهـست   • تسا زاین  دروم  هچنآ  طقف  لیوحت  يداـیز و  تاـعالطا  رب  هبلغ   • يروآون

- تارک هب  خرچ  هرابود   • عارتخا زا  نانآ  نتـشادزاب  نادنمراک و  نایم  شناد  كارتشا  لیهـست  - اضف نامز و  تیدودحم  نودب   • ناگدننک
كرت ماـگنهب  شزرااـب  شناد  هکنیا  زا  نتفاـی  ناـنیمطا  ، • دـنیامن كرت  ار  تکرـش  ناـنآ  هکنیا  زا  لـبق  ناـنکراک  شناد  تـبث  فرـصت و 

شیازفا اب  دـننامب  یقاب  وج  تقبـس  هک  اهتکرـش  هب  کمک  • نامزاس شناد  ياهالخ  زا  ینامزاس  یهاگآ  شیازفا  . دوریمن تسد  زادـنمراک 
دراد تمـسق  ود  شناد  تیریدم   • يرتشم تامدخ  دوبهب  و  ناشنابیقر     ياهدرکراک  نیرتهب  تالوصحم و  اهیژتارتسا ،  • زا نانآ  یهاگآ 
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اوتحم و تمـسقود - نیا  دنتـسه .  صاخ  ياه  یئاناوت  شناد و  رظن ، دـجاو  هک  يدارفا  تیریدـممود  تاـعالطا و  هداد و  ثیریدـم  لوا  : 
نیرتـهب فرـصت  ینز ، کـحم  دـنا .  هدـش  لـصتم  مـهب  یـصاخ  يژوـلونکتو  اهدـنیارف  کـمک  اـب  شناد  تیریدـم  لیهـست  يارب  دارفا - 

ماظن يروآدرگ  يراک و  نایرج  دوبهب  ریی ، غت  گنهرفداجیا  گنینیام ، اتید  يریگدای ، عماوج  هعسوت  هدنریگدای ، ياهنامزاس  داجیا  ، اهلمع
شناد تیریدم  يارب  هک  دنتسه  روحمانبریز  ياهتفایهر  تالخادم و  اهنیرمت ، اهزاربا ، زا  هنومن  دنچ  طقف  يراجتو  یتباقر  يدنمشوه  دنم 

يژولونکت و زاساناوترـصنع  ود  کمک  اب  شناد  تیریدـم و  ینعی  شناد  تیریدـم  تراـبع  ءزج  ود   . دـنا هدـش  هتفرگ  راـکب  تاـعالطا  و 
تیریدمـشناد تیریدـم  یـساسا  رـصانع  دـنا  هدـش  طلتخم  مه  اب  اهنامزاس  یعمج  هظفاح  ندروآرد  لرتنک  تحت  يارب  ینامزاس  گـنهرف 

رد هدـمع  یـشقن  ازجا  نـیا  زا  مادـک  ره  یناـمزاس .  گـنهرف  تاـعالطایژولونکت و  تیریدـم ،  شناد ، دراد :  یــساسا  رــصنع  شناد 4 
 : دیوگیم نسلدا  : شناد تیریدـم  رد  شناد  شقن  . دـشاب هتـشاد  نآ  تسکـش  ای  تیقفوم  رد  ازـسب  يریثأت  دـناوتیم  هتـشاد و  شنادـتیریدم 
رد هـک  تـسا  ینتــسناد  شناد ، تـسیچ ؟ شناد  ًاــقیقد  اــما   ( 22" دــناهدرک ( . هدافتــسا  نآ  زا  دــنا و  هتــشاد  شناد  هراوــمه  مدرم  "

لکـش هب  تسا و  دوجوم  دارفا  تاروصتو  تاـماهلا  اـهراک ، زرط  دـیاقع ، راـکفا ، اهدادعتـسا ، اـه ، ییاـناوت  اـهتیلباق ، اـهتراهم ، ، تاـیبرجت
ای ناـهن  ناـیع و  تسا :  عون  ود  شناد  دزاـس  یم  راکـشآ  ار  دوخ  تکرـش  کـی  هرمزور  روماو  يراـک  ياهدـنیارف  سوـملم ، تاعونـصم 
ای هدش  تبث  ای  هدش  هداد  حیضوتًالثم  تسا .  هدش  هئارا  یصاخ  ياهتمرف  هب  ای  تسا و  هدش  نودم  هک  تسایـشناد  حیرـص  : شناد  ینمض .

ياهراک شور  ، اه همانتـسد  لاکـشا  رد  دناوتیم  حیرـص  شناد  دومن .  یهـس م  نآ  رد  ار  نارگیدـناوتیم  یناسآ  هب  نیاربانب  هدـش و  دنتـسم 
، اهتـشاددای اه ، لیمیا  اهتنارتنیا ، یتاعالطا ، ياهکناب  بو ، تاحفـص  اهباتک ، ، تالجمتالاقم ای  هلجم  يراجت ، ياه  یناـگیاب  هدـش ، هتـشون 

دیلوت شناد  عونـصم  دوش  يراذگدک  نو و  دم  شنادهک ، یماگنه  دشاب .  هدش  نیودت  يرادینـش   - يرادـید عبانم  ای  یکیفارگ  ياههئارا 
 . دراد درف  کـی  هک  تسا  يا  هدـشن  زاربا  یـصخش و  شناد  ناـهن : شناد   . دوش تیریدـم  دـناوتیم  هک  تسا  شنادعونـصم  نیا  دوـشیم و 
 . دوش عقاو  دیفم  دناوت  یم  هک  يدراوم  رظن و  شنیب ، ، فیرظ ياهدنفرت  يزیچ ، یگنوگچ  زا  ندوب  هاگآ  تسا –  دارفا  نهذ  رد  هکیـشناد 

تـسدب اطخو  یعـس  نومزآ  ونارگید  اـب  لـماعت  هبرجت ، قیرط  زا  اـهلاس  لوط  رد  درف  کـی  هک  تسا  يا  هبرجتو  شناد  رت ، هداـس  ناـیب  هب 
هک یشناد   . تسا رقتـسم  اهنآ  زیم  يوشک  ای  يرتویپماک  ياهلیاف  یـصخش ، ياهتـشاددایرد  ای  دارفا  نهذ  رد  اهنت  شناد  نیا  تسا .  هدروآ 

شناد ار  شناد  نیرتـمهم  زا   80 اهدروآرب %  قبط  تسا .  هدـشن  نودـمای  دنتـسم  تبث ، نایب ، نیریاس  يارب  مهف  لباق  لـماک و  روطب  زگره 
تیریدـم کی  يارب  دراد .  نایع  ناهن و  شناددـنچ  زا  یبیکرت  هب  زاین  دـننآ  ریگرد  دارفا  هک  ییاهتیلاعف  همه  ًابیرقت  . دـهد یم  لکـش  ناهن 

ناهن شناد  ریخست  صیخشت و  ییاناوت  رد  شناد  تیریدم  یعقاو  شلاچ  تسا .  یمازلا  نایع  ناهن و  شنادود  ره  ریخـست  دمآراک ، شناد 
یم لکـشار  نامزاس  شناد  لک  زا  دصرد  اهنت 20  هک  لوصولا  لهـس  شناد  نایع ، شنادـتیریدم  رب  اهنت  اهنامزاس  رتشیب  نیاربانب ، تسا . 
اما تسا  لکشم  نایع  شناد  هب  ناهن  شناد  لیدبت  . دنراذگ یم  او  نآ  یفداصت  عوقو  هب  ار  ناهن  شناد  زا  هدافتـسا  دننکیم و  زکرمت  دهد ،

طسوت ًابقاعتم  دنا و  هدش  هتشاذگ  هکبشرد  دنا و  هدش  تبث  هک  يدیفم  تایبرجت  زا  یحرش  لکـش  هب  ًامومع  ناهن  شناد   . تسین نکممریغ 
شناد لیدبت  ، سکام یپ  رد  یئارجا  دشرا  ناریدـم   . دوشیم لق  تنم  دـنا ، هدـش  هدافتـسا  اهدـنیارفدوبهب  يریگدای و  يارب  نانکراک  رگید 
يارب ماگ  هب  ماگ  ییامنهار  هک  دـنا  هتـساوخ  نانکراک  زا  نانآ  دـنا .  هدومنرـسیم  يزیمآ  تیقفوم  روطب  ار  نایع  شناد  هب  ناـنکراک  ناـهن 
تـسا هدش  ینورد  هظفاح ، ای  هبرجت  ناونعب  هک  ار  یـشناد  ات  دنا  هدرک  راداو  ار  اهنآ  نیاربانب  دنـسیونب و  دنهدیم ، ماجنا  هک  ییاهراکمامت 

هک ییاهفعـض  فشک  هب  یتح  نیـشناجدارفا و  ناراکمه و  يارب  اهدنیارف  هیلک  ریـسمزا  لصفم  ياه  هشقن  داجیا  هب  دنیارف  نیا  دننک .  تبث 
میوش لئاق  زیامت  شنادو  تاعالطا  نیب  تسمزال  شناد  تیریدم  ياه  هژورپ  تیقفوم  يارب  . دنکیم کمک  دوش  هتخادرپ  اهنآ  هب  تسا  زاین 
طقفو دوش .  شناد  هب  لیدـبت  دـناوتیمن  تسا  هتفرگن  رارق  لمع  أشنم  هدـشن و  لیلحت  هک  ینامز  ات  تاعالطا  تسین .  شناد  یتاعالطا  ره  . 

تاعالطا زا  هک  دایز ، شناد  زا  هن  نانکراک  اهنامزاس و  رتشیب   . دوشیم لمع  أشنم  تاعالطا  هک  تسا  حیحـص  یناـمزاس  گـنهرف  کـی  رد 
ياههوک نتخاس  موهفم  ییاناوت  رد  شناد  تیریدم  ياهشلاچ  نیرتگرزب  زا  یکی  دراد .  دوجو  شناد  یطحق  سکعرب ،  . دنربیم جنر  دایز 
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هقبط رب  احیولت  تیریدـم  : شناد تیریدـم  رد  تیریدـم  شقن  . تسنآ نتـشاذگ  كارتشا  هبو  دنمـشزرا  تاـعالطا  ندرک  ادـج  تاـعالطا ،
زا دـنترابع  تیریدـم  ياـهیگژیو  ریاـس  دراد .  تلـالد  ناـمزاس  کـی  رد  یگتـسویپ  مهب  كاردا  اـجیا د  راـتخاس و  ندرک  مـهارف  يدـنب ،

تیریدم رد  دحاو  فده  کی  هب  یبای  تسد  روظنمب  ریبادتو  اهدنیارف  یناسنا ، يورین  زا  حیحص  هدافتسا  تکراشم و  لرتنک ، یگنهامه ، :
هدروآ تسدب  ار  شناد  دیاب •: اهنامزاس  ، نایع شناد  تی  ریدم  يارب  تسا .  نامزاس  رد  ناهن  نایع و  شناد  تیریدم  یلصا  فده  شناد ،

اب نارگید  يارب  ار  شناد  هب  یـسرتسد  دنیامن •. یهدنامزاس  يراذگزمر و  یـسرتسد  تلوهـس  يارب  ار  شناد   . دننک • داجیا  دیلوت و  ای  و 
، يریگ میمـصت  تالکـشم ، لح  يارب  شناد ر ا   . دـنیامن • لیهـست  ار  شناد  یبایزاب  یـسرتسد و  دـنیامن •. رـسیم  تاراشتنا  ای  تاـطابترا 

تسا تیریدم  لباق  قیرط  ود  هب  ناهن  شناد  . دنریگ راکب  يراک  ياهتیلاعف  ینابیتشپ  يارب  اهدنیارف  اهتیعقوم و  لیلحت  يربهار ، ارجا ، دوبهب 
زا ناهن  شناد  لاقتنا  رگی  هار د  دوش . لیدبت  حیرـص  شناد  هب  دناوتیم  یهافـش  ياه  هنیـشیپ  اه و  هبحاصم  يراتـشون ، تاطابترا  قیرط  زا  : 

، يراـتفگ تاـطابترا  اـهوگتفگ و  ور ، رد  ور  تـالماعت  اـب  هک  تساـهنامزاس  رد  لـمع  مه  ياـههورگ  اـی  شناد  ياـههورگ  داـجیا  قیرط 
اردوخ ناهن  شناد  يا  هفرح  هعـسوت  ياهتیعقوم  شزومآ و  يرگ ، یبرم  يربهار ، یطابترا ، هکبـش  یلماـعت ، هلأـسم  لـح  موادـم ، شزومآ 
شقن  . دوشیم لـقتنم  لـمع  مه  ياـههورگ  اـی  شناد  ياـههورگ  قـیرط  زا  ًاـمومع  ناـهن  شناد  عـجرم ، یتنـس  شخب  رد  دـننکیم .  لـقتنم 

دمآراک رثؤم و  ییاهرازباو  هدرک  لمع  دـنمتردق  يرازبا  ناونعب  دـناوتیم  تاـعالطا  يژولونکت  : شناد تیریدـم  رد  تاـعالطا  يژولونکت 
 ، هیامن ، شواک رد  تاعالطا  يژولونکت  ییاناوت  دـنک .  نیمأـت  شناد  دربراـک  كارتشا و  ، ریخـست لـماش  شناد  تیریدـم  هوجو  همه  يارب 

ییاهیژولونکت دنک .  داجیا  تاعالطا  هعاشا  يدـنب و  هدر  یهدـنامزاس ، ، يروآدرگ رد  یلوحت  دـناوتیم  تاعالطا  لاقتنا  یناگیاب و  قیفلت ،
ياهرازبا شواک ، ياهروتوم  تنارتنیا ، تنرتنیا ، ، كرادـم تیریدـم  ياهمتـسیس  طبترم ، تاعالطا  ياـهکناب  تیریدـم  ياهمتـسیس  دـننام 
سنارفنک کـینورتکلا ، تسپ  اـه ، هداد  هریخذ  يواـک ، هداد  يریگ ، میمـصت  ناـبیتشپ  ياهمتـسیس  ارجا ، نابیتشپیاهمتـسیس  راـک ، ناـیرج 

، اما  . دـشاب هتـشاد  شناد  تیریدـم  لیهـست  رد  یـساسا  یـشقن  دـنناوتیم  ثحب  ياهولباتو  يربخ  ياـههورگ  تاـنالعا ، يولباـت  يریوصت ،
یتاـعالطا ياـهیژولونکت  نیرخآ  دربراـک  رطاـخب  اـهنت  يا  هژورپـچیه  تسین و  شناد  تیریدـم  بلق  دوخ  يدوخب  تاـعالطا  يژولونکت 
يژوـلونکت دـنکیم .  اـفیا  شناد  تیریدـم  رد  ار  ناـبیتشپ  شقن  طـقف  تاـعالطا  يژوـلونکت  دوـشیمن .  شناد  تیریدـم  هژورپ  هـب  لیدـبت 

دوخ نیااما  دـنک  کمک  تاعالطا  ندرک  ادـیپ  رد  دارفا  هب  دـناوتیم  تاعالطا  يژولونکت   . تسین شناد  دـننک ه  نیمأت  ییاهنت  هب  تاعالطا 
دارفا شناد ، هب  تاعالطا  لیدبت  يارب  ریخ .  ای  تسه  اهنآ  صاخ  زاین  اب  طبترم  بسانتم و  تاعالطا  ایآ  دننک  نییعت  دـیاب  هک  دنتـسه  دارفا 

نتفرگاـپ روـظنم  هب  : شناد تیریدـم  ياـهتراهم  شقن و  . دـنهد ياـج  ینتم  رد  ار  نآ  هدرک و  كرد  ریـسفت و  لـیلحت ، ار  تاـعالطا  دـیاب 
 . دـننک داـجیا  شناد  زا  هدافتـسا  عیزوت و  تفاـی ،  رد  هنیمز  اراـه د ر  تراـهم  فیاـظو و  زا  يا  هعومجم  دـیاب  ناـمزاس  شناد ، تیریدـم 

تیریدم ياه  تیلاعف  دناوت  یم  یتحار  هب  تکرـش  هک  ضرف  نیا  دراد و  دوجو  ندیـشخب  ققحت  يارب  يدایز  یتفایهرو  يدربهار  فیاظو 
هک دـننیرفآ  یم  ار  يا  هدوزفا  شزرا  اه  ناسنا  اهنت  دـسر .  یم  ظـن ر  هب  یعقاو  ریغ  ضرف  دـهد .  رارق  اـهتفایهر  هیقب  ردـص  ار  دوخ  شناد 

تیلوئـسم یتسیاب  یمدـهعت  لوبق  اب  ینانکراک  دـنیارف ، نیا  زا  ییاه  شخب  ماجنا  يارب  دـنک .  یم  لیدـبت  شناد  هب  ار  تاعالطا  اه و  هداد 
اما دننک ، یم  افیا  شناد  تیریدم  تیقفوم  رد  يا  هدمع  شقن  ناصصختم ،  ناسانـشراک و  : رادم شناد  نانکراک  . دنریگب هدهعرب  ار  ییاه 

شناد تیریدم  عون  نیا  تیقفوم  رد  دنریگ ، یم  قوقح  شناد  تیریدم  زا  ریغ  ییاهراک  ماجنا  يارب  هک  یناسک  ياه  شرگن  اه و  تیلاعف 
نیرتمهم هلمج  زا  نیمدختـسم ،  ياه و  یـشنم  یتح  دـیلوت و  حرط و  ناسدـنهم  يراجت ، نارگیلحت  يزیر ، هماـنرب  ناریدـم  دراد .  رت  مهم 

نیا هب  دنراد .  جایتحا  شناد  زا  هدافتسا  میهست و  وجتسج ، ، قلخ هب  دوخ  هنازور  ياهراک  رد  اهنآ  مامت  دنیآ .  یم  رامـش  هب  شناد  ناریدم 
اهتکرـش اه و  نامزاس  زا  يرایـسب  هچ  رگا  . دوشن لدب  نانکراک  همه  فیاظو  زا  یـشخب  هب  دیاب  شناد  تیریدم  هک  تسین  یلکـش  بیترت ،
زکرمتم نانکراک  يارگ  شناد  ياه  تیلاعف  هعـسوت  رب  ار  دوخ  مه  ابلاغ  اـما  تسا ، شزرا  اـب  یعبنم  ناـنکراک ، شناد  هک  دـننک  یم  اـعدا 

يدایز شقن  يا ، هرواشم  تکرش  نیا  تسا . شناد  هب  یکتم  تعنص  رد  تکرش  نیرتارگ  شناد  الامتحا  اکرش ، يزنیک و  کم  . دننک یمن 
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تسا هدوب  وربور  یتالکـشم  اب  شناد  لامعا  يزاس و  هیرظن  رد  اما  هتـشاد ، نآ  راشتنا  يزاس  هریخ  ذ  قلخ ،  هلمج  زا  شناد و  تیریدم  رد 
زین تکرش  نیا  لماع  ریدم  یتح  دیآ  یم  رامـش  هب  دارفا  همه  ابیرقت  ای  همه و  راک  يزنیک  کم  شناد  هک  دوب  نیا  رما ، نیا  لیالد  زا  یکی 

یلماع میهاوخب  رگا  . تسا صقن  یب  الماک  يزنیک  کم  یملع  طیحم  هک  تسین  نیا  ام  روظنم  دنادیم  يزنیک   کم  یتایح  گر  ار   شناد 
ادتبا زا  هک  دش  دهاوخ  بلج  يدارفا  يوس  هب  نامرظن  کش  یب  میبایب  شناد  تیریدـم  لامعا  رد  تکرـش  ره  تیقفوم  يارب  مهم  هدـمع و 
شناد واکجنک  شوهزیت ، رصانع  شنیزگ  ییاسانش و  هبحاصم ، يارب  صاخ  ياه  هویش  يزنیک ،  کم  دنیآ .  یم  رد  تکرش  مادختـسا  هب 

 . دنتـسه رادروخرب  شناد  زا  هدافتـسا  میهـست و  قلخ ،  ییاناوت  زا  الماک  يزنیککم  نادـهاش  لیلد ، نیمه  هب  و  تسا ، هدرک  یحارط  بلط 
دوخ ساسحا  نارواشم  زا  يرایـسب  دنهد  ماجنا  نانآ  يارب  يراک  ات  دـهد  یمن  هزاجا  شناد  ناصـصختم  هب  نارواشم  یلمع  ياه  شیارگ 

لد نوخ  راک ،  هژیو  ناسانـشراک  شقن  نتخادنااج  يارب  اهلاس  تکرـش  نیا  دننک  یمن  ساسحا  ناسانـشراک  هب  زاین ي  دنراد و  ياکتا ي 
تیریدـم نانکراک  . دوش طلـسم  نامزاسرب  تحار  هنادازآ و  شناد ،  اتدـشاب  هداـعلا  قوف  یگنهرف  دـیاب  یناـمزاس  گـنهرف  تسا . هدروخ 

. دراد يارب Perl, HTML ؛  بوتکم  ياهطابترا  شناد  تیریدـم  هرمزور  ياـهراک  اـب  شن ،  اد  هب  دـهعتم  درف  ره  فیاـظو  نیلوا  : شناد
شناد ياهرازفا  مرن  يراد  هگنو  بصن  شناد ،  هاگیاپ  يزاسزاب  اـی  تخاـس  بو ، ياـه  هاـگیاپ  دنتـسه  ینف  ـالماک  اـهراک  نیا  زا  یـضعب 
ناروآ نف  یتح  درادن .  يا  هجیتن  ییاهنت  هب  ینف  ياهر  اک  رگید  يوس  زا  تسه .  ینف  ياهراک  نیا  زا  يا  هنومن  زتون  سوتول  دننام  روحم 
يدایز تیساسح   ، شناد هاگیاپ  کی  هب  دوخ  شناد  لاقتنا  هب  نارگـشناد  بیغرت  یگنوگچ  شناد و  ياوتحم  تیباذج  هب  تبـسن  دیاب  مه 

 . تسا دـیدج  بلاج و  ياـهراک  ماـجنا  مزلتـسم  شناد ، تیریدـم  اـما  دنتـسه  یلومعم  ياـهراک  هنازور   شناد   ياـهراک  دـنهد .  ناـشن 
رگا لاح  دنتـسهاهراک . عون  نیا  زا  ییاه  هنومن  اهنآ ،  ریاـظن  شناد و  يروآدرگ  يرگـشیاریو ، يرگـشرازگ ،  يرادـباتک ،  یگنهاـمه ، 

دادـعت دوخ و  شناد  یهدـنامزاس  يارب  مزال  رهام  نانکراک  زا  اه ، نامزاس  زا  يدودـعم  دادـعت  هک  مییوگب  دـیاب  میـشاب ، قداص  میهاوخب 
دنراد زاین  يدارفا  هب  اهنامزاس  ساسا ،  نیا  رب  دـنرادروخرب .  یتاعالطا  هاگیاپ  کی  هب  دوخ  شناد  لاـقتنا  يارب  مزـال  تقو  زا  زین  يرتمک 

نیا اه  هاگـشناد  عقاو ، رد  دنزادرپب .  نآ  شیالاپ  تظفاحم و  هب  نامز  لوط  رد  هدرک و  یهدنامزاس  تفایرد و  نارگـشناد  زا  ار  شناد  هک 
همانزور ياه  هرود  ياه  همانـسرد  رد  ناوت  یم  ار  اه  تیلاعف  عون  نیا  هب  تیلاـعف  نیرتک  يدزن  یلو  دـنهد ، یمن  شزومآ  ار  اـه  صـصخت 

زا یبیکرت  دیاب  یحطسرهرد ،  بوخ  ناراکـشناد  دنتـسه .  شیازفا  هب  ور  تعرـس  هب  شناد  تیریدم  ياهراک  تفای . يرادباتک  يراگن و 
هبنج زا  قیمع  هدـنرادرب  رد  مزال  ياه  یگژیو  زین  و  يا )  هفرح  تایبرجت  ینف و  ياه  ییاـناوت  هتفاـی ، ناـمزاس  شناد  تخـس (  ياـهتراهم 

صاخ روط  هب  یلو  تسین ؛ يرورض  ناگمه  يارب  شناد  بناوج  همه  رب  طلست  دنشاب .  هتشاد  ار  شناد  یگنهرف  یسایس و  یصخش ،  ياه 
نانکراک ياه  هورگ  ددـجم  یهدـنامزاس  هب  اه  نامزاس  تسا . مزال  يرما  دـنراد ، راکورـس  شناد  ناربراک  اـب  امیقتـسم  هک  یناـسک  يارب 

رد تسا  درف  يور  رب  لمع  قیقحت و  رد  زکرمت  يدرف  ياه  هاگدید  رد  : شناد تیریدم  رد  دوجوم  ياه  هاگ  دیددنا  هتخادرپ  دوخ  ینونک 
 ، تاـعالطا يرواـنف  هخاـش  شناد ،  تیریدـم  رد  دـشاب . یم  ناـمزاس  يور  رب  لـمع  قـیقحت و  رد  زکرمت  یناـمزاس  هاگدـید  رد  هکیلاـح 
 ، تیریدـم متـسیس  داجیا  رد  اهنآ   . دـننک لیـصحت  تاعالطا  ملع  ای  هنایار و  هتـشر  رد  هک  دـنراد  لیامت  هزوح  نیارد  نالغاش  ناـققحم و 

متسیس رد  يریگراکبو  ییاسانش  لباق  هک  تسا  یتیدوجوم  ای  یش و  شناد  دارفا  نیا  يارب   . دنتـسه ریگرد  رازفا  هورگ  ددجم و  یـسدنهم 
دشرعیرس رایسب  هدش و  تیامح  تاعالطا  ملع  رد  دیدج  ياه  تفرـشیپ  طسوت  تسا و  يدیدج  هخاش  هخاش ،  نیا  تسا .  یتاعالطا  ياه 

 ، یـسانشناور هفـسلف ،  هتـشر  رد  هک  دـنراد  لیامت  رتشیب  هزوح  نیا  رد  نالغاش  ناققحم و  یناسنا ،  هخاش  شناد  تیریدـم  رد  دـنک .  یم 
يارب دنتسه .  ریگرد  یناسنا  ياهراتفر  اهتراهم و  هعسوت  رییغت و  یبایزرا ،  رد  اهنآ  دننک .  لیصحت  یناگرزاب  تیریدم و   ، یـسانش هعماج 

ناققحم تسا .  تارییغت  لاح  رد  امئاد  هک  ایوپ  ياهتراهم  هک  ایوپ  يا  هتراهم  زا  هدیچیپ  يا  هعومجم  هک  تسا  دنیارف  کی  شناد  درف  نیا 
ای یسانش و  هعماج  هفـسلف ،  نامزاس  حطـس  رد  یـسانشناور و  لثم  يدرف  ياه  یگتـسیاش  تیریدم  ریگدای ي و  هب  یتنـس  روطب  هخاش  نیا 

فیرعت رد  نیداینب  توافت  هک  دهد  یم  ناشن  ریز  لودج  رد  . دراد يدنکدشر  رایسب و  تمدق  هخاش  نیا  دنلوغـشم .  ینامزاس  ياه  يروئت 
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يور رب  هک  دنراد  لیامت  اهنآ  دشاب ، هتـشاد  ارتیدوجوم  کی  مکح  شناد  ناققحم  يا  رب  هکلب  دراد  دوجو  دوش ،  یم  هدـیمان  شناد  هچنآ 
شناد میهافم  دنراد  لیامت  دنناد  یم  دنیارف  کی  ار  شناد  هک  یناققحم  هکیلاح  رد  دننک .  هیکت  شنادـکرد  رد  تاعالطا  يروئت  میهافم 
تبحص رد  یتواضق  ياهنابز  زا  ناققحم  هخاش  ود  نیا  توافت  دوجو  رطاخ  هب   . دننک تفایرد  یسانش  هعماج  یسانشناور و  هفسلف و  رد  ار 

اب نیا  رب  زین  دارفا  زا  یخرب  دننک . یم  ماهبا  داجیا  رگیدمه  ارب ي  دننک  یم  تبحص  شناد  دروم  رد  هکینامز  و  دننک .  یم  هدافتـسا  ندرک 
يارب رابع ت  نیرتهب  دشابن . صخش  دوخ  قیرط  زا  زج  هب  ندرک  تیریدم  لباق  نیاربانب  تسا  یناسنا  دادعتـسا  کی  شناد  نوچ  هک  دنرو 

زاـشزرا داـجیا  ینعم  هب  شناد  تیریدـم  دارفا  نـیا  يارب  تـسا  شناد  رظنم  زا  اـیند  هـب  هاـگنآ  شناد 1  رب  ندـشزکرمتم  شناد  تیریدـم 
یـسدنهم ینامزاس     ياه  يروئت  یناـمزاس     حطـستاعالطا  يرواـنف  هخاـش  یناـسنا     هخاـش  هخاـش     / حطـس . تسا سوملم  ياـهییاراد 

نآ یناسنا  تاعالطا و  يروانف  ياه  هخاش  شناد و  تیریدم  کی –  لودج  یکینورتکلا  نیصصختم  یسانشناور     يدرف     حطـسددجم 
هیاپ رب  ياه  ماظن  هدش ،  هئارا  شناد  تیریدم  شناد و  موهفم  حرش  شناد  تیریدم  رد  يراکمه  تکراشمینامزاس و  يدرف و  حوطـس  رد 

هک ییانب  ریز  تخاس  شناد و  میظنت  شناد ،  هدافتـسا  دیلوت و  يارب  ار  نامزاس  ياه  تیفرظ  هک  دـبلط  یم  ار  دـیدج  ياهیراکمه  شناد ،
اب يراکمه  دنمزاین  هک  شناد  ناراکمه  میت  ناونع  هب  ناسانـشراک  زا  هورگ  هس  دنک .  یم  قیفلت  مه  اب  دزاس ، دنمتردق  ار  شناد  تیریدم 
 . يروانف ناسانـشراک  ، نرادباتک لماش  شناد ، ناصـصختم  ناگدننک ، هدافتـسا  زا :  دنترابع  اهنآ   . دنراد رارق  شناد  زکارم  رد  دنتـسه  مه 

لماـش ناگدـننک  هدافتـسا  دنتـسه . شناد  زا  هدافتـسا  ود  قـلخ  ریگرد  اصخـش  هـک  دنتــسه  ناـمزاس  رد  درفنم  دارفا  ناگدـننک  هدافتــسا 
ناصصختم  . دنرب یم  راک  هب  هدرک و  شزادرپ  ار  حیرـص  شناد  ینمـض و  شناد  هک  هک  يرگید  دارفا  ناریدم و  ناروآ ، نف  ناصـصختم ،

اه ماظن  لخاد  رد  شناد  میظنت  ینادراک  یهاـگآ و  شزومآ ،  تراـهم ،  ياراد  دنتـسه  یناـسک  دـنراد ،  رارق  شناد  زکارم  رد  هک  شناد 
ریاس اهویشرآ و  دانسا ،  كرادم و  ناریدم  نارادباتک ،  اهنآ  دیامن .  یم  لیهست  ار  شناد  عبانم  زا  رثوم  هدافتـسا  هک  يروط  هب  اهراتخاسو 

هتفرشیپ ياه  شور  ینامزاس ، شناد  نوگانوگ  عاونا  یفرعم  زا :  تسا  ترابع  ناصصختم  نیا  فیاظو  دنتسه . یناسر  عالطا  ناصـصختم 
يزاـس و هریخذ  شناد ، شزرا  يدـنمدوس و  شیازفا  شرتـسگ و  شناد ،  لاـقتنا  عـیزوت و  شناد  هـب  یباـیتسد  يراـتخاس و  ياـه  ماـظن  ، 

نیارباـنب تسا .  شناد  تیفیک  شیازفا  نتخاـس و  یـسر  تـسد  لـباق  تاـناکما ،  شیازفا  هـب  اـهنآ  یلک  دـیکات  نآ . زج  شناد و  یباـیزاب 
ياـهتراهم ياراد  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمزاس ،  رد  شناد  يرواـنف  ناسانـشراک  دراد . هارمه  هب  شطیحم ر ا  دوخ و  نشور  رظن  ناـمزاس 
ناسدـنهم ماظن ، ناحارط  ماظن ، ياهرگ  لیلحت  لماش :  يروانف  ناسانـشراک   . دنتـسه نامزاس  رد  شناد  يانب  ریز  نتخاس  يارب  یـصصخت 

اهنآ یلصا  هجوت  دنک .  یم  دیلوت  ار  اه  هکبـش  شناد و  هیاپرب  ياه  ماظن  هک  ناصـصختم  ریاس  هکبـش و  ناریدم  ناسیون ، همانرب  رازفا ، مرن 
یم تعرس  ار  اه  مایپ  طابترا  اه و  هدا  شزادرپ د  و  دهد .  یم  لکش  ار  شناد  لاقتنا  نایرج و  هک  تسا  یشناد  يانب  ریز  نیمات  داجیا و  هب 
عقاو رد  دنک .  یم  ادیپ  یگتسبمه  نامزاس  هعسوت  شزومآ و  يارب  نامزاس  يانبور  رد  هورگ  هس  نیا  شناد  دنمـشوه ،  نامزاسرد  دشخب .

يدربهار شناد  تکراشم  قیرط  زا  یهجو  نیرتهب  هب  دـنا  وت  یم  شناد  زا  هدافتـسا  فشک و  هک  دـنک  یم  كرد  دنمـشوه  نامزاس  کـی 
شناد و ناصـصختم  ناونع  هب  نارادـباتک  شناد  ینعی  دوخ ،  ناگ  هدـننک  هدافتـسا  ياه  صـصخت  اه و  تراهم  هک  یـشناد  دـیآ . لصاح 
هب هک  دنناد  یم  تاعالطا  تیریدم  زا  یشخب  ار  شناد  تیریدم  یخرب  : يروانف شناد و  تیریدمدنک  قیفلت  ار  يروانف  ناسانـشراک  شناد 
زا کی و  ره  شقن  تیمها و  شناد و  - تاـعالطا هداد - بتارم   هلـسلس  هب  هجوت  اـب  دـنوش و  یم  رتمک  هی  رظن  نیا  نارادـفرط  ناـمز  رورم 

هزورما هدـمآ  تسد  هب  نامزاس  گنهرف  راتخاس و  هب  هجوت  نودـب  هک  یتاعالطا  تیریدـم  اب  هطبار  رد  هک  یقفومان  تاـیبرجت  رگید  يوس 
یب اما  تسا ، يروانف  زا  رتارف  رایسب  شناد  تیریدم  دنک . 2008 تسا ( , afrazesh  .) یم يراش  فاـپ  قوف  هیرظن  رب  يدرف  رتمک  رگید 

اب طقف  ناوت  یمن  اعون  ار  شناد  تیریدم  لئاسم  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  تسا .  شناد  تیریدم  زا  یـشخب  شناد  يروانف  دیدرت (( 
راتفر رییغت  شناد ((  تیریدـم  رد  لکـش  نیرتگرزب م  یهاوخ  رظن  کی  جـیاتن  رد  دومن .  لح  ییاهنت  هب  يروانف  ياـهراک  هار  زا  هدافتـسا 

تیریدـم رد  يروانف  شزرا  نیرتشیب  دوب .  دـهاوخ  رادروخرب  يدودـحم  رایـسب  گنهرف )) شناد ((  لاقتنا  يارب  عنامنیرتگرزب  و  مدرم )) 
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نهذ ص زا  ار  شناد  ندیـشک  نوریب  ناکما  تاعالطا ، يرواـنف  تسا .  نآ  لاـقتنا  عیرـست  شناد و  هب  یـسرتسد  تیلباـق  شیازفا  شناد ، 
ياکرـش یلخاد و  اضعا  رگید  هب  دـناجنگ و  مظنم  ییاه  بلاق  رد  ار  شناد  نآ  ناوت  یم  يروانف  اب  سپـس  دروآ .  یم  مهارف  شناد  بحا 

هنومن دنچ  ریز  لکـش  رد  دنک . یم  کمک  نآ  قلخ  یهاگ  زین  شناد و  يراذـگ  زمر  هب  يروانف ،  درک .  لقتنم  ناهج  رد  نامزاس  يراجت 
هب خساپ   • راکـشآ   هب  ناهن  دندرگ  لامعا  شناد  ییارگمه  ياهدنیارف  لیهـست  يارب  تسا  نکمم  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  ییاه  يروانف  زا 

هتـسد • نتم        يوجتـس   • راکـشآ       هب  راکـشآ  نامزمه  يراکمه  یکینورتکلا • ياه  تسـشن  ناهن • هب  ناهن  ریـسفت      • تالاوس   
شناد دـنیارف  رد  يروانف  زا  هدافتـساوجتسج  تیلباق  اب  يریوصت  یتوص - راون  هئارا  يزاسریوصت • • ناـهن       هب  راکـشآ  دانـسا     يدـنب 

ورردور و ياه  تاـقالم  قیرط  زا  دوش  یم  هدراذـگ  كارتشا  هب  هتفرگ و  لکـش  ناـهنپ  شناد  هک  یهار  نیرت  یلومعم  ناـهنپ ،  هب  ناـهنپ 
نیـشناج کـنآ ه  زا  رتشیب  ناـمز  مه  ياـه  تاـقالم  رـضاح  لاـح  رد  دـهد .  یم  خر  یمـسر  ریغ  تروص  هب  ـالومعم  كرتشم و  براـجت 

نیا لدابترازبا  زا  رگید  یکی  تسا .  یلخا  ياه  سنارفنک  راج ي و  يراـکمه  اـه  هناـماس  هدـننک  لـیمکت  دنـشاب  ورردور  ياـه  تاـقالم 
تایبرجت هب  هجوت  اب  راکـشآ :  هب  ناهنپ  شناد  نیارف  رد  يروانف  زا  هدافتـسا  تسا . نیـصصختم  ناکم  ياه  هناماس  زا  هدافتـسا  شنادـعون 

هلمج زا  تسا  هملاکم  قیرط  زا  یفاکشومو  یسررب  سپـس  كرتشم و  يرکف  بلاق  داجیا  لماش  راکـشآ  هب  ناهن  شناد پ  لیدبت  اکانون ،
ياـه کـناب  زا  : دـنترابع  دـنریگب .  رارق  هدافتـسا  دروـم  هنیمز  نیا  رد  تاـطابترا  تاـعالطا و  يرواـنف  کـمک  هب  دـنناوت  یم  هـک  يرازبا 

يروانف راکشآ :  هب  راکشآ  شناد  دنیارف  رد  يروانف  زا  هدافتـسا  . دنتـسه ناهنپ  شناد  بذج  يارب  يرگید  هوقلاب  رازبا  نامزمه  یتاعالطا 
يریگراـک هب  اتـسار  نیارد  دراد .  رگید  دراوم  هب  تبـسن  يرتشیب  رت و  حـضاو  شقن  دارفا  راکـشآ  هب  راکـشآ  شنادـلیدبت  اـب  طاـبترا  رد 

ریـسفت كاردا و  ناهنپ  شناد  هک  یتقو  تسا .  هتفرگ  لکـش  یبوخ  هبراکـشآ  شناد  ياه  هعومجم  يوجتـسج  تیریدـم و  يارب  يروانف 
بو هحفـص  هئارا و  یکینورتـکلا  تسپ  شرازگ ،  لـثم  یمئاد  ياـه  لکـش  رد  نآ  ریخـست  بسک و  راکـشآ ،  شناد  هب  نآ  لیدـبت  دـش ،

داـجیا قـیرط  زا  شناد  کبــس  ریخــست و  رد  يرواـنف  تـقیقح  رد  ددرگ .  یمناـمزاس  یماـمت  رد  نآ  ندــش  عـقاو  سرتـسد  رد  بجوـم 
یپ کی  تسا .  كارتشا  لباق  دانـسا  تیریدـم  هناماس  ای  یکینورتکلا  تسپ  بو ، قیرط  زا  یتحار  هب  هک  هدوب ،  لـیخد  یکینورتکلادانـسا 

عناوم شهاک  اب  يروانف  طابترا  نیا  رد  دومن .  تیوقت  ار  دارفا  هزیگنا  دناوت  یم  يروانف  کمک  هب  هک  تسا  نیا  شناد  ریخست  هعسوت  دمآ 
دنیارف رد  يروانف  زا  هدافتـسا  . دـیامن یم  تیوقت  ار  اه  هزیگنا  وجتـسج ، بساـنم  رازبا  نداد  رارق  راـیتخا  رد  یکینورتکلا و  دانـسا  داـجیا  و 

زاین شیپ  شناد  بذـج  هک  اج  نآ  زا  دـنک .  یم  کمک  زین  دـیدج  ناهنپ  شناد  داجیا  رد  ناربراک  هب  يرواـنف  ناـهنپ :  هب  راکـشآ  شناد 
لیهـست زین  ار  تاعالطا  مهف  هدافتـسا و  تاعالطا ، یناوخزاب  رب  هوالع  دیاب  شناد  تیریدم  هناماس  کی  تسا ، هدـنزاس  تیلاعف  يارب  مزال 

شواک و نابیتسپ  ات  دـیامن  داـجیا  ار  ییاـه  هدروارف  يدـنب ،  هقبط  دانـسا و  لـیلحت  قیرط  زا  تسا  نکمم  هناـماس  لاـثم  ناونع  هب  دـنیامن . 
روظنم هب  ار  يروارف  هنوگ  نی  تاعالطا ا  ياهراتخاس  ریز  هک  تسا  نیا  هدـنیآ  دـنور  لاـمتحا  دـشاب .  دوجوم  تاـعالطا  عیرـس  شیاـمیپ 
ناهنپ شناد  داجیا  ندرک  هداس  قیرط  زا  ار  تاعالطا  نیارباـنب  هدومن و  لاـمعا  رتشیب  تاـعالطا  زا  هدافتـسا  فلتخم  ياـه  تلاـح  لیهـست 

هک دنا  هتخادرپ  يرگید  ياهیدنب  هتسد  هیارا  هب  یناسنا  مولع  ناققحمشناد  رـصع  نامزاس  رد  شناد  تیریدم  1 دنیامن . رت  دنمشزرا  دیدج 
REASON, 2001  ) تاـفیلات هـک  تـسا  هـنیمز  نـیا  رد  راـکرپ  دارفا  زا  نوره  دنتـسه .  یـسانش  تـفرعم  رب  ینتبم  (HERON AND)
هک یبرجت  شناد  درک .  میـسقت  عون  راهچ  هب  ناوت  یم  ار  شناد  يو  رظن  زا  تسا .  هتـشاد  یتیریدم  يا و  هفرح  هعـسوت  هرابردار  يددعتم 

قیرط زا  ار  اه  هدیدپ  تسا و  یلبق  شناد  زا  هدمآرب  هک  هدننک  فیصوت  شناد  دوش .  یم  لصاح  اه  هدیدپ  اب  میقتسم  دروخرب  سامت و  زا 
اب ار  اه  هدـیدپ  ات  دراد  ار  نآ  ییاناوت  هک  هدنهدداهنـشیپ  شناد  دـنک .  یم  فیـصوت  مهلاثما  صقر و  یقیـسوم ، ناتـساد ، رعـش ، ریواصت ،

دوخ هتیحالـص ا  اهتراهم و  بلاق  رد  تسا و  لمع  نداد  ماجنا  هنوگچ  نتـسناد  هک  يدرکراـک  شناد  دـنک و  ناـیب  يراـبخا  ییاـه  هرازگ 
بـسحرب ار  شناد  عاونا  وطـسرا ، دراد . شناد  عاونا  زا  وطـسرا  فـیرعت  رد  هشیر  اهیدـنب  هتـسد  لـیبق  نیا  ماـمت  دـیاش  دـهد . یم  ناـشنار 

نتـسناد تخاس  شناد  تسا .  اه  هدـیدپ  يزیچ  هچ  نییبت  مهف و  نآ  تیاـغ  هک  يرظن  شناد  دوب ؛ هدرک  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ناشدـصاقم 
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شناد  . تسا اه  هدـیدپ  اب  ندرکراک  هدافتـسا و  هوحن  اب  طبترم  هکدرکراک  شناد  تسا و  اـه  هدـید  ءایـشا و پ  دـیلوت  نتخاـس و  هنوگچ 
هیرظن : مادـقا ییاـناوت  ناوـنع  هب  شناددـنک  یم  هرادا  دزاـس و  یم  لـماک  هـکلب  دـنیرفآ  یمن  ار   ( .( EIKELAND,2001 يزیچ ریخا ،

دننک یم  فیرعت  شخبرثا  مادقا  تیفرظ  ای  ییاناوت  ار  شناد  اهنآ  دنراد ؛ دیکات  شناد  یلمع  دعبرب  ًافرـص  هدـنریگدای  ياهنامزاس  نازادرپ 
. ) دـنک , SENGE, 1999 :ARGYRIS .) کـمک اــم  هـب  شخبرثا  مادــقا  رد  تـسا  نـکمم  هـک  دــنناد  یم  يا  هداد  ار  تاــعالطاو 

هنیزه شناد ، تیریدم  لوا  وم ج  رد  اهنامزاس  هک  تسا  هدش  1999 هگنس ( رظن  زا  , SENGE  ، ) ثعاب کیکفت  نیا  نتفرگ  هدیدان  1993
هب هک  ینامز  ات  هاگدـید  نیا  دـننک .  تاعالطا  زا  هدافتـسا  هریخذ و  يروآ ، عمج  يارب  تاعالطا  يروانف  ياهرازفا  مرن  فرـص  ار  يداـیز 

هدروخ ت تسکـش  رطاخ  نیمه  هب  و  دراد .  نآ  زا  هدافتـسا  رد  یمک  ییاناوت  دـنیارف ، کی  ات  دـنک  یم  هاگن  یئیـش  کی  ناونع  هب  شناد 
هنوگچ اهناسنا  دـناد :  یم  ریز  لاوس  ود  هب  ییوگخـساپ  هب  طونم  ار  شناد  تیریدـم  رت )  هدـنزاس  و   ) مود جوم  داجیا  يو  دوش .  یم  یقل 

ار قوف  لاوس  ود  هگنس ، دوش ؟ یم  رشتنم  دنتشادن ، نآ  دیلوت  رد  یشقن  هک  ینیریاس  نیب  رد  هنوگچ  شناد  نیا  دننک ؟ یم  دیلوت  ار  شناد 
هیرظن دشر  زا  سپ  : شناد رـصع  ياه  نامزاس  رد  شناد  نایرج   . دنک یم  دادملق  هدنیآ  ههد  ود  رد  ناریدم  ياهلاوس  نیرتزیگنا  شلاچ  زا 

هدـش هداد  هعـسوت  شناد  نایرج  نییبت  يارب  زین  ییاهلدـم  دنتـشاد ، دـیکات  ناـمزاسرد  شناد  ناـیرج  عیزوت و  یگنوگچ  رب  هک  ییاـه  يا 
(KNOWLEDGE LIFE CYCLE  ) طسوت دراد و  مانرمع  هخرچ  لوا  لدم  هک  دنراد  يرتشیب  تیفورعم  لدم  ود  نایم  نیا  رد  تسا .
رد تسا . ( LEITCH AND ROSEN,2001   ) هدش یفرعم  ( 2 لکـش (  قباطم  شناد  تیریدم  یللملا  نیب  يراکمه  هسـسوم  شناد 

لیـصحت تاعالطا  شناد و  سپـس  دیآ .  یم  تسد  هب  جراخ  يایند  اب  لماعت  زا  هدشن  دییات  شناد  تاعالط و  ا  نایرج ، نیا  زا  لوا  هلحرم 
، فلتخم ياهتمـسق  رد  هدـش  دـییات  شناد  تیاهن  رد  دوش و  یم  ربتعم  دـییات و  یهورگ  ای  يدرف  ياهـشالت  بلاق  رد  نامزاس و  رد  هدـش ،

راهچ رد  ار  شناد  نایرج  ، شناد یمومع  لدـم  مان  اب  يرگید  لدـم  دوش . یم  هتفرگ  راـک  هب  بیکرت و  یناـمزاس  یـشخبرثا  شیازفا  يارب 
2 -؛ دوش یم  نامزاس  هب  دـیدج  شناد  ورو د  بجوم  هک  دراد  ییاهتیلاعف  هیلک  هب  هراـشا  شناد ، قلخ   1 :- دهد یم  نامزاس  هدمع  تیلاعف 
زا شناد  نتفای  نایرج  لماش  ناد ش  لاقتنا  ؛3- دنک یم  نیمضت  ار  نامزاس  رد  شناد  ندوب  دوجوم  ظفح و  هک  شناد  يرادهگن  هریخذ و 

بسک و ياهدنیارف  رد  شناد  زا  هک  تسا  ییاهتیلاعف  لماش  شناد  يریگراک  هب  ؛4 - يرگید درف  ای  هورگ  هب  نامزاس  رد  درف  ای  هورگ  کی 
هب دورو  یتعنـص و  رـصع  زا  رذگ   : رادیاپ یتباقر  تیزم  داجیا  يارب  اه  تیلباق  ییازفا  مه  رد  شناد  تیریدم  شقن  . دننک یم  هدافتـسا  راک 

اـشنم نانکراک  صـصخت  شناد و  نآ  رد  هک  یتباـقر  تیزم  هب  یبسن  تیزم  زا  شرگن  رد  یـساسا ر ا  تارییغت  تاـعالطا  يژولونکت  نرق 
یتروص رد  زین  نانکراک  صـصخت  شناد و  تسا .  هدومن  داجیا  دشاب  یم  نامزاس  يروآدوس  اقب و  دشر ،  اتجیتن  رادـیاپ و  یتباقر  تیزم 

رد شناد  تیریدـم  شقن  دوش .  هتفرگ  راک  هب  نامزاس  فادـها  تهج  رد  یعمج  تروص  هب  دـناوتب  هک  ددرگ  تیزم  نیا  اشنم  دـناوت  یم 
هک يوحن  هب  دـشاب  یم  اه  تیلباق  ییازفا  مه  نانکراک و  صـصخت  شناد و  نتفرگ  رارق  مه  رانک  يارب  شناد  ياه  هکبـش  داجیا  ناـمزاس 

ياه يروآ  نف  زیگنا  باـجعا  دـشر  مولع و  قیمع  عیرـس و  هعـسوت  دـیامن . رادـیاپ  هعـسوت و  یتباـقر  طـیحم  کـی  رد  ار  ناـمزاس  دـناوتب 
روط هب  ناوت  یم  کـیژتارتسا  عبنم  کـی  ناونع  هب  شناد  رتهب  فرـصم  عیزوت و  دـیلوت ، هک  تسا  هدـیدرگ  ثعاـب  تاـطابترا  تاـعالطا و 

فاـطعنا تـالوصحم ، رمتـسم  تیفیک  دوبهب  يراـک ، ياـه  شور  ندرک  هنیهب  لوصحم ،  رد  يروآوـن  هنیزه ، ندرک  لقادـح  اـب  ناـمزمه 
دوجوم یتباقر  ياه  تیزم  هعسوت  اب  تفای و  تسد  نایرتشم  تیاضر  دوبهب  اتیاهن  مطالت و  رپ  ای و  وپ  ياهرازاب  اب  بسانتم  رتشیب و  يریذپ 

ياه یگژیو  درک  . بسک  ار  يدـیدج  ياـه  تیعقوم  یتح  دومن و  تباـقر  هصرع  ار  ناـمزاس  هاـگیاپ  دـیدج  یتباـقر  ياـه  تیزم  قلخ  و 
: یعمج شناد  تسا  ناسنا  كاردا  دنیارف  لوصحم  هک  يدرف : شناد  تسا : هنوگود  شناد  هک  دـندقتعم  نیلراپ  سیتپلژ و  یعمج :  شناد 
یناسنا   شناد  . ددرگ یم  يدـنب  میـسقت  ریز  تروص  هب  يرـشب  شناد  اهنآ  رظن  زا   دـشاب  یم  دارفا  نیب  هدوارم  دـنیارف  ییاهن  لوصحم  هک 

شناد يدرف                                            شناد  نامه  كرتشم  شناد  یناسنا  یعمج  شناد  یناسنا                               يدرف  شناد 
تسا كرتشم  رفن  دنچ  نیب  هک  كارتشا  لباق 
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هدـمع شخب  یلو  تسا  تیریدـم  لرتنک و  لباق  دراد  رارق  تالاقم  اه و  باتک  ای  تاعالطا و  ياهرابنا  رد  هک  شناد  كارتشا  لباق  شخب 
یمن تیریدـم  لباق  امیقتـسم  تسا  یعقاو  يایند  اب  اهنآ  تسرامم  ینالوط و  براـجت  لوصحم  دراد و  رارق  دارفا  هظفاـح  رد  هک  شناد  رت 

یمـسر يراذـگ و  دـک  لباق  ددرگن  درادناتـسا  درف  نهذ  رد  یتقو  ات  هتـشاد و  یطیحم  یگدنبـسچ  اـی  یلحم  هبنج  شناد  عون  نیا  دـشاب . 
 ، يراک هیور  اه ،  تیلباق  رد  ددرگ  هچراپکی  قیفلت و  رگید  دارفا  شناد  اب  دوش ،  هتـشاذگ  كارتشا  هب  رگا  شناد  عون  نیا  تسین .  ندرک 
ار یـشزیگنا  بسانم  يراتخاس  ینف ،  یگنهرف ،  ياضف  تیریدم  رگا  ددرگ .  یم  رهاظ  یعمج  هژیو  ياه  يدنمناوت  یهورگ و  ياهراجنه 

نیا دیآ . یمرد  يدرف  هب  رصحنم  ياه  تیلباق  تروص  هب  ددرگ و  یم  رتایوپ  رت و  هدیچیپ  طباور  نیا  رد  هت  فای  رولبت  شناد  دیامن  مهارف 
رگیدـکی اب  رمتـسم  لماعت  رد  نآ  هدـنهد  لیکـشت  لماوع  تسا و  دارفا  ینمـض  شناد  رب  ینتم  طباور  زا  یـصاخ  بیکرت  لوصحم  تیلباق 

دشاب و یمن  ریذپ  ناکما  تلوهـس  هب  نآ  يزاس  یپک  سوکعم و  یـسدنهم  دیلقت ، یبایدر ، هک  يوحن  هب  دـندرگ  یم  لوحت  رییغت و  راچد 
هدـیدرگ و دـیدج  شناد  قلخ  ثعاب  يریگدای  رمتـسم  دـنیارف  قیرط  زا  دـناوت  یم  بسانم  ینامزاس  ياـهراک  زاـس و  یحارط  تروص  رد 

لاح نیع  رد  هدرک و  تباق  مه ر  اب  یصاخ  تامدخ  هئارا  ای  الاک و  هضرعو و  دیلوت  رد  تسا  نکمم  اه  تکرـش  هک  ینعم  نیا  هب  نامزاس 
ترابع هب  دنیامن .  هئارا  مه  هب  تامدخ  الاک و  نامه  زا  يا  هعومجم  ریز  رد  ای  رگید و  هزوح  رد  ار  رگیدـکی  لمکم  ياه  تیلباق  دـنناوتب 

رد دنناوت  یم  نامزمه  روط  هب  اه  تکرـش  هکلب  درادـن  قادـصم  یتنـس  لکـش  هب  رگید  يراکمه  تباقر و  میهافم  شناد  رـصع  رد  رگید 
هب دیدج  یعمج  شناد  ای  يدنمناوت و  داجیا  صاخ و  ياه  يدنمناوت  قیفلت  اب  هدومن و  يراکمه  رگید  هزوح  رد  تباقر و  یصا  هزوح خ 

يراـکمه لوـصحم  افرـص  یعمج  شناد  یلعف  رـصع  رد  عـقاو  رد  دـنزرو ، ترداـبم  ناـیرتشم  يارب  يدرف  هب  رـصحنم  تـالوصحم  قـلخ 
یکچوک شخب  طقف  یتنس  کبـس  هب  نتخومآ  دوش . لصاح  ابقر  شناد  نتـشاذگ  كارتشا  هب  زا  تسا  نکمم  هکلب  دنـشاب  یمن  ناراکمه 

ریگرد هتـسویپ  هک  دزاس  یم  رداقار  اه  نامزاس  نآ  زا  رت  مهم  دارفا و  قوف  ياهدنیارف  هعومجم  دهد .  یم  لیکـشت  ار  يریگدای  نایرج  زا 
یم رداق  ار  اه  تکرـش  دنیارف  نیا  هجیتن  ددرگن .  دودحم  يا  هژیو  طیارـش  ناکم و  نامز ،  رـصع ،  هب  يریگدای  دنـشاب و  يریگدای  دنیارف 
دنک یم  باجیا  یعمج  شناد  هعسوت  هب  ور  دنور  دنیامن . قلخ  ار  يدیدج  ياه  تیزم  رمتـسم  روط  هب  يریگدای  دنیارف  رارکت  اب  هک  دزاس 

تیامح ياه  متـسیس  اب  طبترم  ياه  يروآ  نف  هعـسوت  قیرط  زا  رما  نیا  دـبای .  هعـسوت  تعرـس  هب  یعمج  راک  ياضف  ای  تخاس و  ریز  هک 
نف نیا  عقاو  رد  ددرگ .  یم  ققحم  یکینورتکلا و ...  تسپ  يرتویپماک ،  سنارفنک  قاتا  كرتشم ، یناـگیاب  متـسیس  لـثم  یهورگ  هدـننک 

و اههاگدـید ، راکفا ، لدابت  هنیمز  زین  كرتشم و  ياهراک  يارب  ار  مزال  ياضف  دنتـسه  فورعم  یهورگ  ياهرازبا  ناونع  هب  هک  اـه  يروآ 
رد هلسلس  اب  طبترم  ياه  هلصاف  یناکم و  ینامز ،  عناوم  هک  دزاس  یم  رداق  ار  اه  نامزاس  دارفا و  نیاربانب  دیامن .  یم  مهارف  ار  دارفا  شناد 

رارق رگید  ياه  تکرـش  مجاهت  ضرعم  رد  تدش  هب  ندش  یتباقر  رگید  ياه  تیزم  هک  یلاح  رد  دهد .  رارق  يدرف  هب  رـصحنم  تیعـضو 
يارب رادـیاپ  یتباقر  ياه  تیزم  درف  هب  رـصحنم  عبنم  اـهنت  تروص  هب  نآ  يروآون د ر  موادـت  تروص  رد  یعمج  شناد  ياـهیگژیو  دراد 
تباقر تیزم  هدننک  نیمـضت  اهنت  هب  نآ  ییایوپ  يارب  مزال  ياهراکوزاس  یحارط  یعمج و  شناد  هب  هجوت  درک .  دهاوخ  لمع  اه  تکرش 
شناد هب  اهنآ  صاخ  هجوت  عبات  اه  تکرـش  نیا  اقب  همادا  الوصا  هکلب  تسا  تباقر  فلتخم  ياه  هزوح  اه و  تکرـش  هدنرب  رازبا  رادـیاپ و 

هک تسا  هدیدرگ  ثعاب  فلتخم  ياه  تکرـش  طسوت  يراجت  تاغیلبت  تاعالطا و  عاونا  هئارا  دـیدش و  تباقر  تسا . نآ  تاعبت  یعمج و 
رد دبا . رییغت ي  يا  هدـنیازف  وحن  هب  اهنآ  تاراظتنا  تاعقوت و  حطـس  هدـش و  رت  هاگآ  دوخ  قوقح  هب  تبـسن  ینوزفا  زور  روط  هب  نایرتشم 
هب رـضاح  تامدخ  هئارا  ای  دیلوت و  هضرع  زا  ار  دوخ  زکرمت  هطقن  دنا  هدیدرگ  روبجم  ریغتم  تاعقوت  نیا  هب  خـساپ  يارب  اه  تکرـش  هجیتن 

زاین اب  بسانتم  فلتخم و  تامدخ  ای  تالوصحم و  دنناوتب  اه  تیلباق  نیا  قیرط  زا  ات  دنیامن  فوطعم  هژیو  ياه  تیفرظ  اه و  تیلباق  داجیا 
کبس اب  هک  تسا  اهرازبا  دنیارف ، يروآ ،  نف  تاعالطا ، شناد ، زا  یصاخ  بیکرت  هژیو  تیلباق  زا  روظنم  دنیامن .  هئارا  ار  نای  رتشم  ریغتم 
تباقر دنیارف  دیامن . قلخ  يرتشم  يارب  ار  يدرف  هب  رـصحنم  تعفنم  ای  شزرا  دنناوتب  هک  يوحن  هب  هدـیدرگ  بیکرت  تیریدـم  زا  یـصاخ 

هدرک و زکرمتم  دوخ  راکو  بسک  هریجنز  ياه  هقلح  زا  یکی  رد  ار  دوخ  تیلباق  ناوت و  مامت  ات  دـنک  یم  بیغرت  ار  تکرـش  کی  دـیدش 
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دیامن هئارا  يرتشم  هب  هیهت و  ار  ییاهن  لوصحم  اهنآ  تیلباق  قیفلت  اب  و  هدرک ،  ییاسانش  ار  رترب  ياه  تکرـش  رگید ،  ياه  هقلح  هنیمز  رد 
نامزاس نامزاس ،  توافتم  ياه  شخب  يرادا ،  بتارم  دـشاب ، هتـشا  دوجو د  بیقر  ياه  تکرـش  رد  تسا  نکمم  هژیو  ياه  تیلباق  نیا  . 

هب لباقتم  دامتعا  رب  ینتبم  مارآ و  ياضف  رد  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  کیژولوئدیا  یـسایس و  یگنهرف ،  ياه   توافت  یتح  فلتخم و  ياه 
یم هصالخ  روط  هب  دنوش . هتفرگ  راک  هب  درف  هب  رـصحنم  ياه  تیزم  قلخ  يارب  يرازبا  ناونع  هب  دنزادرپب و  تامدخ  الاک ، شناد ،  هلدابم 
يا هتـشر  دـنچ  تمـس  هب  شناد  یمومع  شیارگ  تاعالطا و  تاطابترا و  ياه  يروآ  نف  زیگنا  باـجعا  عیرـس و  هعـسوت  درک  ناـیب  ناوت 

نیاربانب ش دریگ .  رارق  نوزفازور  هجوت  دروم  رادـیاپ  یتباقر  تیزم  اـهنت  ناونع  هب  یعمج  يریگداـی  شناد و  هک  هدـیدرگ  ثعاـب  ندـش 
وزاس زا  هدافتسا  اب  ار  شناد  بسک  يریگدای و  دنیارف  دنناوتب  هک  وب د  دنهاوخ  قفوم  رـضاح  نرق  هدیچیپ  لوحتم و  ناهج  رد  ییاه  تکر 
قوس یهورگ  یعمج و  شناد  تمس  هب  يا و ...  هکبش  ياه  نامزاس  يزاجم ،  ياه  هورگ  دننام  تاعالطا  يژولونکت  زا  لصاح  ياهراک 

هب تسا  یـصخش  ياـه  هتخودـنا  هبرجت و  لـصاح  هک  ار  دوخ  ینمـض  شناد  ناـنکراک  هک  دـنیام  قـلخ ن  ار  ییاـضف  اـهرتسب و  دـنهد و 
تیزم اشنم  هتشر و  دنچ  لصاح  هک  دیدج  مولع  هعـسوت  زاین  يوگخـساپ  دناوت  یمن  يدرف  شناد  تروص  نیا  ریغ  رد  دنراذگ .  كارتشا 
نمـض اب  دـنیامن  بسک  يا  هژیو  تیلباق  فلتخ  مولع م  رد  يدرف  شناد  هعـسوت  اب  یتسیاب  دوخ  اه  تکرـش  تیریدـم  دـشاب . تسا  یتباقر 

اب ات  دـنیامن  تیادـه  يروط  ار  ناـمزاس  دـنراد  ار  دوخ  شناد  نتـشاذگ  كارتشا  هب  یگداـمآ  هک  هدـنریگدای  يراـک  ياـه  هورگ  بیغرت 
ير وآون  هب  اـبقر  اـب  لـماعت  اـب  دـنناوتب  یتـح  دـنیامن و  رادـیاپ  ار  دوـخ  یتباـقر  تیزم  یعمج  شناد  زا  لـصاح  جـیاتن  ندوـمن  هچراـپکی 

شناد قلخ  شناد ،  تیریدـم  رارقتـسا  رد  ناریا  روشک  هاگیاج  هکنیا  ناـیاپ  رد  دـنزرو . ترداـبم  تورث  قلخ  اـتیاهن  دـیدج و  يژولونکت 
عوضوم دـناوت  یم  دراد  یهاگیاج  هچ  یللملا  نیب  یلم و  حطـسرد  یتباقر  ياـه  تیزم  قلخ  رد  اـهنآزا  يریگ  هرهب  هوحن  اـتیاهن  یعمج و 

اب یللملا  نیب  یتکرـششناد  تیریدـم  يریگراکب  زا  ییاه  هنومن  دـشاب . روشک  رد  تیریدـم  ملع  ناققحم  قیقحت  یـسررب و  يارب  یبساـنم 
نامزاس لخاد  رد  احیجرت  هک  یـصاخشا  طـسوت  تیعقوم  دـصناپ  دـنمراکرفن و  رازه  لـهچ  لـک  رد  دراد  روشک  نیدـنچرد  هک  یتاـبعش 

هن هک  دـنراد  یتاعالطا  متـسیس  کی  هب  زاین  هلاسم  نیا  لح  يارب  رواشم ، ورین ي  کچوک  هورگ  شناد و  ریدـم  دوشرپ . دـنراد  تکراشم 
ياه هرود  یفیصوت ،  تاعالطا  لماش  دناوت  یم  هکلب  تسا  یکیزیف  ياه  تلاح  تیعقوم و  نس ، مان ، هیبش  درادناتسا  ياه  هداد  لماش  اهنت 
ییاه هلـصاف  عبنم ،  اضاقت و  نیب  ایآ  دننادب  هک  دن  راد  زاین  اهنآ  دـشاب .  اهنآ  یبایزرا  ناکما  یلبق و  ياه  تیعقوم  هدـش ، لماک  یـشزومآ 
ماجنا یطسوتم ، يزاس  هشیش  هناخراک ي  رد  دوش . فرطرب  شزومآ  طسوت  ندز  لپ  اب  هلصاف  نیا  دیاب  دشاب  روط  نیا  رگا  و  دراد ؟ دوجو 

کیتسالپ جوسن و  دنن  ام  یتادـیلوت  هشیـش  دـیلوت  دـنیارف  رد  هناخراک  نابحاص  دراد .  يا  هژیو  شناد  هب  زاین  فلتخم  حوطـس  رد  فیاظو 
راک هب  ار  یمتسیس  ناسانشراک  دراد .  شناد  تیریدم  هب  زاین  دوخ  تالکـشم  لح  يارب  هناخراک  نیا  دنرب .  یم  راک  هب  هدش  تیوقت  ياه 

و نارامیب ، هرابرد ي  فلتخم  تاعالطا  زاین  هب  هجوت  اب  زین  اهناتـسرامیبرد  دوب . دـیفم  رایـسب  اهنآ  لـئاسم  هب  ییوگباوج  رد  هک  دـنا  هتفرگ 
ياه متـسیس  هب  یحارج  يارب  مزال  نامز  نیمخت  اـهوراد و  ندوب  شخب  هجیتن  راـمیب ،  تیعـضو  زا  هنازور  ياـه  شرازگ  ، ییوراد تیعض 

اه هفیظو  دننک  لیلحت  هیزجت و  ار  ناتسرامیب  ادتبا  دریگ . لکش  ماگ  ود  رد  دناوت  یم  یناتـسرامیب  ره  رد  شناد  تیریدم  تسا .  زاین  هربخ 
شناد رگیدمه  اب  هورگ  کی  رد  ناتـسرامیب  ياضعا  سپـس  تسا .  مزال  ریذپان و  بانتجا  يراک  نیا  هک  دن  نک  ییاسانـش  ار  اه  همانرب  و 

 - مظان متسیس  کی   Locator 99 هداس عون  هک  دش  یحارط  هربخ  لئاسم  يوگ  خساپ  هربخ  ياه  متسیس  يرای  هب  هدروآ و  درگ  ار  مزال 
دننک و متسیس  دراو  دنناوت  یم  ار  دوخ  یتراهم  شناد  کی  ره  فلتخم ،  حوطس  ناربراک  تسا  شناد  تیریدم  زا  يا  لاس 98  رد  دنشاب .

زاین وجتـسج  اب  دناوت  یم  تسا  دوخ  صاخ  ياهتراهم  يوجتـسج  رد  هک  يربراک  ره  هدرک و  ادیپ  ار  دوخ  ياج  مظان  طسوت  اهتراهم  نیا 
تـسیز تادـیلوت  صوصخم  هک  رهـش  رد  یتاقیقحت  تیاس  ییایمیـش و  گرزب  هاگراک  کی  رد  متـسیس  نیا  Delft دروآرب (. ( ار  دوـخ 

تکراشم اب  تکرـش  یتاقیقحت  هورگ  لاـس 1998  رد   TWAIO مرن کی  دـش .  یحارط  تسا  ییوراد  ياـهرازاب  اذـغ و  يارب  يرواـنف 
اب متـسیس  ناربراک  یتقو   . دیـسر يرادرب  مظان  يدربراـک  رازفا  ( Locator  ) هرهب هـب  لاس 1999  رد  هک  دـندرک  یحارط  هربخ  هاگـشناد 
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متـسیس نیا  رد  دننک .  یم  ادیپ  ار  هدش  داجیا  شلاچ  ره  اب  طبترم  بسانم و  ياه  هار  متـسیس  رد  دنناوت  یم  دـنوش  یم  وربور  هژیو  یلاوس 
مینو لاس  کـی  اـبیرقت  زا  دـعب  متـسیس  نیا  دـهد .  یم  هئارا  ار  مزـال  خـساپ  عوضوم  ره  يازا  رد  هک  تسا  هدـش  هیبعت  ییاـه  هداد  هاـگیاپ 

یم ناـمزاس  هورگ   Allianz یهورگ راـتخاس  زا  هچراـپکی  یـشخب  ار  شناد  تیری  دـم  مه  دـش . عـقاو  لوـبق  دروـم  یـشیامزآ  هدافتـسا 
تـسا یتارطاخم  اب  ههجاوم  تهج  تلود  يارب  هدنیازف  تیمها  کی  ياراد  شناد  تیریدمتلود  يارب  شناد  تیریدـم  هب  زاین  تیمهادـناد 
یتایح لماع  کی  هب  شناددـنریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  ریز  ياه  هبنج  رد  تارطاخم  نیا  دوش . یم  داجیا  روحم  شناد  داصتقا  طـسوت  هک 
اهتلود یلـصا  تیلاعف  ود  يراذگ  تسایـس  یناسر و  تامدـخ  تسا . هدـش  لید  ـــ بت یتلود  شخب  رد  يریذـپ  تباقر  يارب  هد  ـــ ننک نییعت 

يارب دـنا . هدـش  هجاوم  یلم  یتح  یللملا و  ن  ــــ یب تبا  ــ قر اب  هنیمز  ود  ره  رد  تدـش  هب  اهتلود  روحم ، ش  ـــ ناد داـصتقا  کـی  رد  دنتـسه .
تباقر لاح  رد  دـنهد  یم  هئارا  هباشم  تامدـخ  هک  یجراخ  ياهنامزاس  اب  اهتلود  یتلودر و  ــــ یغ ياهنامزاس  یللملا ، نیب  حطـس  رد  لاـثم 

زین اههاگشناد  هک  یلاح  رد  دنرگیدکی  اب  تباقر  لاح  رد  ناراذگ  هیامر  ــــ ناققحم و س نیرتهب  بذج  يارب  یتاقیقحت  تاسسوم  دنتسه .
رد تسا . هتفای  شیازفا  تباقر  زین  یلم  حطـس  رد  دـن . ـــ تـسه ناداتـسا  نایوجـشناد و  اهیراذـگ ، هیامرـس  نیرتهب  ندروآ  تسد  هب  لابند  هب 

شناد نیا  هکلب  دـنوش ، یمن  هدرمـش  مهم  دنتـسه ، تیمها  ياراد  یـصوصخ  شخب  رد  هک  ردـقنآ  اه  ه  ــــ یامرـس اـهالاک و  یتلود  شخب 
. تسا تلود  يزکرم  یلـصا و  عبنم  تباـقر و  روتکاـف  نیرتـمهم  شناد  دوـش . یم  هتخانـش  یتباـقر  روتکاـف  نیرتـمهم  ناوـنع  هب  هک  تسا 

ًامیقتسم هک  دنزادرپ  یم  یتامدخ  الاک و  دیلوت  هب  یصوصخ  ياهتکرش  . تسا شناد  رثوم  قیقد و  راشتنا  ورگ  رد  تلود  شخبرثا  درکراک 
. تسا شخب  ود  نیا  نیب  تباقر  ياه  هنیمز  هلمج  زا  م  ــــ لع تینما و  شناد ، شزومآ ، تسا . یتلود  شخب  تامدـخ  الاک و  اـب  تباـقر  رد 

طـسوت یـشزومآ  تامدـخ  هئارا  یـصوصخ ، ياهتکرـش  طـسوت  تنرتـنیا  قیرط  زا  شزومآ  هژیو  هب  رود و  هار  زا  شزومآ  لاـثم  يار  ـــــ ب
شخب طسوت  یشرافس  هاوخلد و  ًالماک  تروص  هب  ار  دوخ  ياهزاین  دنناوتب  نایرتشم  یتقو  تسا . هداد  رارق  ریثات  تحت  تدش  هب  ار  تلود 

نینچمه تلود و  نادنمراک  ندش  هتـسشنزاب  . تشاد دنهاوخ  زین  یتلود  شخب  زا  ار  يراظتنا  نینچ  هاگآدوخان  دـننک . فرطرب  یـصوصخ 
دیدـج نانکراک  شزومآ  نآ  بقاعتم  ینامزاس و  هظفاح  ظفح  شناد و  ياقبا  يارب  يدـیدج  شلاچ  فلتخم ، ياهـشخب  نیب  اهنآ  لاـقتنا 

شیپ یلـصا  لکـشم  کی  ناونع  هب  نیا  دش . دنهاوخ  هتـسشنزاب  هدنیآ  لاسدنچ  ات  تلود  یلعف  نادـنمراک  نامز  رورم  هب  دـنک . یم  داجیا 
رد اریز  دـننک  ظفح  ار  دـشرا  نانکراک  شناد  لمع ، راکتبا  اـب  هک  دنتـسه  نیا  دـنمزاین  یتلود  ياـهنامزاس  تساـهتلود . زا  يرایـسب  يور 
هب نآ  لاقتنا  سپس  دشرا و  نانکراک  زا  شناد  بسک  نیاربانب ، دش . دهاوخ  لکشم  راچد  یمومع  شخب  هب  تامدخ  هئارا  تروص  نیاریغ 

، رادـم شناد  نادنورهـش  نوزفازور  شیازفا  . تسا یتایح  رایـسب  يرما  نامز  یط  اـه  هتخومآ  ندرک  دـمآزور  نینچمه  ناـنکراک و  ریاـس 
دنمشزرا عبانم  نیرتمهم  هک  دنک  یم  نایب  شناد  تیریدم  دریگ . رارق  زور  هب  هدش و  داجیا  ياهشناد  سار  رد  ات  دنک  یم  روبجم  ار  تلود 

یم ماجنا  هعماج  لک  رد  نامزاس و  رد  تارییغت  نوزفازور  باتـش  هب  هجوت  اب  زکرمت  دـیکات و  نیا  تسا . نآ  نانکراک  شناد  نامزاس ، ره 
هب دیاب  نانکراک  یمامت  اذل  دنتـسه و  روحم  شناد  راک  ماجنا  مزلتـسم  روما  یمامت  ًابیرقت  هزورما  هک  دنک  یم  نایب  شناد  تیریدـم  دریگ .
هب دشاب  هتـسباو  اهنآ  يوزاب  يورین  هب  هکنیا  ياج  هب  نانکراک  طسوت  هدش  ماجنا  راک  ( ) 7 . ) دنوش لیدـبت  روحم  شناد  نانکراک  هب  یعون 

ناـمزاس ره  رد  درف  ره  ياـهتیلاعف  نیرتمهم  زا  یکی  شناد  زا  هدافتـسا  میهـست و  قلخ ، هک  تساـنعم  نیدـب  نیا  تسا ) یکتم  اـهنآ  شناد 
موـهفم و كرد  يارب  یفلتخم  ياـهبوچراچ  اـه و  لدـم  ناـققحم ، زا  يرایـسبیتلود  شخب  رد  شناد  تیریدـم  بوچراـچ  هـب  زاـین  تـسا 

شخب رد  شناد  تیریدـم  يزاـس  هداـیپ  يارب  يداـیز  ياـهبوچراچ  هچرگا  دـنا . هدرک  هـئارا  شناد  تیریدـم  يزاـس  هدا  ــــــ یپ نـینچمه 
توافتم یمومع  شخب  دراد . دوجو  دنشاب  هدش  یحارط  تلود  يارب  ازجم  تروص  هب  هک  یمک  رایـسب  دادعت  تسا . هدش  هئارا  یـصوصخ 

شخب يارب  شناد  تیریدـم  بوچراچ  دراد . زین  هژیو  ياـه  هصخـشم  یخرب  تهج  نیا  زا  هتفریذـپ و  ار  یـصوصخ  شخب  اـب  دوخ  ندوب 
(STAKEHOLDERS  ) ناعفنیذ هب  یتلود  شخب  ًالوا  دراد . یصوصخ  شخب  يارب  هدش  هئارا  ياهبوچراچ  اب  هدمع  توافت  ود  یتلود 
رد ناعفنیذ  درکیور  تسا . ( SHAREHOLDERS  ) نارادماهس اکرش و  هب  هتسباو  قلعتم و  یصوصخ  شخب  هک  یلاح  رد  دراد . قلعت 
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ه ـــ جاوم يرتشیب  تالکـشم  اب  نآ  دروم  رد  راک  ور ، نیا  زاو  تسا  دـنیارف  رد  ددـعتم  نوگانوگ و  ياهـشخب  دوجو  مزلتـسم  یتلود  شخب 
دنـشاب و ناربراک و ... یـصوصخ ، ياهتکرـش  یتلایا ، یلحم و  ياـهتموکح  نادنورهـش ، دـنناوت  یم  ناـعفنیذ  نیا  یتلود  شخب  رد  تسا .
عفانم و نتفرگرظن  رد  هب  روبجم  دنک . یم  تامدخ  هئارا  يزیر و  همانرب  ير و  ــ یگ میمـصت  يراذـگ و  تسایـس  هب  مادـقا  تلود  هک  ینامز 
رد هک  يزیچ  اهنت  اما  دنتسه ، وگخـساپ  دوخ  نارادماهـس  ربارب  رد  اهتکرـش  یـصوصخ ، شخب  رد  تسا . ناعفنیذ  یمامت  قیالع  تارظن و 
رد شناد  تیریدـم  ياـهبوچراچ  زیاـمت  هجو  نیمود  دـشاب . هدزاـبرپ  هتفرگ  ماـجنا  يراذـگ  هیامرـس  هک  تسنیا  دراد  تـیمها  شخب  نـیا 

یلاح رد  تسا . ریذپ  تباقر  ًالوصا  هدش و  انب  تباقر  هیاپ  رب  یصوصخ  شخب  تساهنآ . يریذپ  تباقر  رد  یتلود  یـصوصخ و  ياهـشخب 
هب هجوتاب  تسا . نآ  زا  هدافتـسا  میهـست و  شناد ،  ییاسانـش  تاعالطا ، هیهت  تامدخ ، هئارا  دـننام  ییاهروتکاف  رب  ینتبم  یتلود  شخب  هک 

ریغتم طیحم  رد  یتباقر  تیزم  بسک  تهج  يرایـشوه  رب  یـصوصخ  ياهتکرـش  راک  ساسا  يریذـپ ، تباـقر  ینعی  یتاـیح  روتکاـف  نیمه 
رد اما  دـنزاس . قبطنم  نیون  ياه  هفـسلف  اه و  کینکت  نیون ، یتیریدـم  ياهرازبا  اب  ار  دوخ  هراومه  ات  دـننک  یم  یعـس  هار  نیا  رد  تسا و 

دنچره درادـن . دوجو  تامدـخ  هئارا  هوحن  رد  رییغت  داـجیا  يارب  ینادـنچ  هزیگنا  درادـن و  دوـجو  یتـلود  شخب  رد  يدـنور  نینچ  لـباقم 
هدش هجاوم  شلاچ  اب  هیامرـسو  ناربراک  دادعت  شیازفا  تاعالطا و  ندش  یناهج  لباقم  رد  يدـح  ات  یتلود  شخب  رد  دوجوم  تاراصحنا 

هب هدمع  لیلد  ود  نیا  دـنک . شناد  زا  يرادرب  هرهب  میهـست و  ییاسانـش ، هب  يرتشیب  هجوت  دـیاب  یتلود  شخب  يرما  نینچ  هب  هجوتاب  تسا .
کی هعـسوت  هب  زاـین  هک  دوـش  یم  دـیکات  هتکن  نیا  رب  اذـل  دـنراذگ . یم  ریثاـت  شناد  تیریدـم  يزاـس  هدا  ــ یپ ياژتارتـسا  يور  رب  تدـش 

بوچراچ رد  مهم  رـصانع  دوش . یم  ساسحا  شناد  تیریدم  براجت  زا  هدافتـسا  مهف و  کمک  هب  یتلود  شخب  يارب  یمومع  بوچراچ 
داجیا روظنم  هب  شناد  تیریدم  دنتـسه . ینامزاس  طیحم  ره  یلـصا  رـصنع  هس  يروانف  اهدنیارف و  دارفا ، یتلود  شخب  رد  شناد  تیریدم 

باستکا و داـجیا ، ندرکادـیپ ، روظنم  هب  نینچمه  دـنک . یم  دـیکات  یناـمزاس  گـنهرف  دارفا و  يور  شناد ، زا  هدافتـسا  میهـست و  هیحور 
راک ماـگنه  هب  نآ  ندرک  هدافتـسا  لـباق  شناد و  يزاـس  هریخذ  روظنم  هب  دوش و  یم  زکرمتم  اهـشور  اـی  اهدـنیارف  يور  رب  شناد  میهـست 

دنتسه شخب  نیرتمهم  دارفا  دوش . یم  زکرمتم  يروانف  يوررب  دنشاب ) مه  رانک  یکیزیف  تروص  هب  عقاو و  رد  دارفا  هکنیا  نودب   ) یهورگ
هب دنناوت  یم  هراومه  يروانف  اهدنیارف و  دارفا ، دراد . میقتسم  یگتسباو  شناد  زا  هدافتـسا  میهـست و  هب  دارفا  لیامت  اب  شناد  تیریدم  اریز 

درک و فرطرب  ییاسانـش و  ار  عناوم  هراومه  دیاب  یم  اذـل  دـنوش . بوسحم  شناد  تکرح  يارب  عنام  کی  ای  كرحم و  لماع  کی  ناونع 
تهج ار  ریز  دراوم  یتلود  شخب  رد  شناد  تیریدـم  دربراک  يارب  هدـش ، هئارا  بوچراچ  . تخادرپ كرحم  لماوع  داـیدزا  شرتسگ و  هب 

ناریدم نانکراک و  دـیهد . شیازفا  شناد  تیریدـم  يایازم  دـیاوف و  هب  تبـسن  ار  دارفا  یهاگآ  ( 1: دنک یم  داهنـشیپ  مزال  تارییغت  ماجنا 
راصحنا شناد و  نتشاد  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  رگا  دننک . لصاح  عالطا  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  زا  لصاح  يایازم  تارییغت و  زا  دیاب 

داجیا دامتعا  رب  ینتبم  طـیحم  کـی  ؛2 ) تسا فعاضم  تردـق  کی  شناد  میهـست  هک  دـننک  كرد  دـیاب  دوش ، یم  بوسحم  تردـق  نآ 
ار یناربهر  ؛3 ) تشاد دنهاوخ  شناد  میهست  هب  تبسن  يرتشیب  لیامت  دنشاب ، هتشاد  دامتعا  مه  هب  دنـسانشب و  ار  رگیدکی  یتقو  دارفا  دینک .
هنیمز و نیا  رد  لاـعف  دارفا  ییاسانـش  يارب  میت  کـی  ؛4  ) دننک جـیورت  ار  شناد  میهـست  لدـم ، هنومن و  کی  ناونع  هب  هک  دـیهد  شرورپ 

نارگید شناد  زا  هدافتسا  يارب  دیاب  هکلب  دنوش  ریدقت  دوخ  شناد  نتشاذگ  كارتشا  هب  يارب  دیاب  اهنت  هن  دارفا  دینک . داجیا  اهنآ  زا  ریدقت 
یلام ياهقوشم  کمک  هب  ای  یمـسر و  مسارم  یط  دارفا ، هنالاس  اقترا  ياـهحرط  قیرط  زا  دـناوت  یم  رما  نیا  دـنوش . عقاو  قیوشت  دروم  زین 

هعـسوت داجیا و  اههار ، زا  رگید  یکی  ؛5 ) درک دادـملق  دارفا  یلغـش  تامازلا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یم  یتح  دریگ . ماـجنا 
شناد زکارم  قشم  تاعامتجا  تسا . ( COMMUNITIES OF PRACTICE)(COPs  ) قشم تاعامتجا  ناونع  تحت  ییاههورگ 

، قلخ هب  دنـشاب ) یمـسر  يراک  میت  کی  وضع  هکنیا  نودب   ) هباشم يراک  ياهتیلوئـسم  اب  دارفا  زا  يا  هدع  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  نامزاس  ره 
نیا تسا . ینمـض  شناد  يراذگ  كارتشا  هب  هیهت و  یلـصا  ياهرازبا  زا  یکی  قشم  تاعامتجا  دـنزادرپ . یم  شناد  زا  هدافتـسا  میهـست و 
یم اهنامزاس  تاـعامتجا ، نیا  رتهب  یـشخبرثا  روظنم  هب  دنتـسه . رثوم  هدافتـسا و  لـباق  یبوخ  هب  یمومع  شخب  ياـهتیلاعف  رد  تاـعامتجا 
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دنهد یم  حیجر  ــ دارفا ت دراوم ، یخرب  رد  دنچره  دـنهدب . روضح  تصرف  دارفا  یمامت  هب  دـنروآ و  مهارف  اهنآ  يارب  ار  مزال  عبانم  تسیاب 
اب شناد  میهـست  هب  یلیامت  دنراذگ و  كارتشا  هب  ناققحم و )... نادنمـشناد ، ناسدـنهم ، هعومجم  لثم   ) دوخ عامتجا  رد  طقف  ار  شناد  ات 

تیریدم بوچراچ  دوجوم ، ياه  يژولودتم  هب  هجوتاب  دنیارف :  . دوب عوضوم  نیا  بقارم  تقد  هب  دیاب  دنرادن . دوخ  عامتجا  زا  جراخ  دارفا 
 - باختنا 4 ریخست 3 -  ییاسانش 2 -  - 1: دـنک یم  داهنـشیپ  ار  ریز  دراوم  شناد  تیریدـم  ياه  کینکت  اهدـنیارف و  اب  هطبار  رد  شناد 
هک یشناد   ) ددرگ بسک  هدش و  هتفرگ  رایتخا  رد  دیاب  هک  یشناد  ییاسانش  يارب  هار  کی  قلخ  دربراک 7 -  میهست 6 -  يزاس 5 -  هریخذ 

، زاین دروم  شناد  عاونا  يزیمم ، کـی  ماـجنا  کـمک  هب  ( 5 . ) تسا شناد  يزیمم  ماـجنا  دراد ) دوـجو  ناـمزاس  صـصختم  دارفا  نهذ  رد 
، دنتـسه زاین  دروم  نامزاس  يارب  شناد  يژتارتسا  کـی  داـجیا  هعـسوت و  تهج  هک  شناد و …  ياـهنایرج  توق ، فعـض و  طاـقن  عباـنم ،
زا رطخ  رد  هک  ار  شناد  يدـیلک  ياه  هزوح  ناـمزاس ، ناـنکراک  يارب  هداـس  لاوس  دـنچ  حرط  هب  ناوت  یم  لاـثم  يارب  دوش . یم  راکـشآ 

نیا زا  ییاـه  هنوـمن  ددرگ . ذـخا  دـیاب  یـسک  هچ  زا  یـشناد و  هچ  هک  درک  نییعت  ناوـت  یم  نینچمه  درک . ییاسانـش  دنتـسه  نتفر  تسد 
مادـک نیزگیاج ، نانکراک  دوجو  مدـع  هدـنیآ و  لاس  هس  ود ، یط  نانکراک  لاقتناای  ندـش و  هتـسشنزاب  هب  هجوتاـب  زا -: دـنترابع  اـهلاوس 

هسیاقم رد  نامزاس  زا  شخب  نیا  هب  امش  تسا -؟ صـصخت  ياراد  هنیمز  نیا  رد  یـسک  هچ  تسا - ؟ نتفر  تسد  زا  رطخ  رد  شناد  هزوح 
یم دـش  عقاو  ثحب  دروم  هک  هنوگنامه  زین  شناد  میهـست  هنیمز  رد  ؟ دـیهد یم  هد  ات  کی  زا  يزایتما  هچ  نامزاس  کیژتارتسا  فادـها  اـب 

ینامزاس راتخاس  رد  ناوت  یم  یتلود  ياه  هعومجم  رد  شناد  دربراـک  هعـسوت  روظنم  هب  تخادرپ . ناـنکراک  بیغرت  قیوشت و  هب  تسیاـب 
ار شناد  زا  هدافتسا  میهست و  تیلاعف  یـصصخت  ًالماک  تروص  هب  هک  تفرگ  رظن  رد  شناد  تیریدم  يارب  ار  یهاگیاج  نامزاس ، یمـسر 

شناد دیاب  شناد  يراذـگ  كارتشا  هب  زا  دـعب  ( 4 .) دـنک یم  حالـصا  هنیمز  نیا  رد  ار  دارفا  یتدـیقع  يرکف و  ياـه  هیاـپ  هدرک و  يربهر 
لثم یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  تسا  نکمم  شناد  قلخ  دشاب . شناد  ددـجم  قلخ  راک ، یجورخ  ات  درک  ینورد  درب و  راک  هب  ار  هدـش  بسک 

هب یتلود  شخب  رد  رما  نیا  دنک . یلجت  نآ  هباشم  دراوم  نایرتشم و  اب  تاطابترا  دوبهب  يروآون ، شیازفا  دـیدج ، تامدـخ  ای  تالوصحم 
نامزاس لخاد  رد   ) رگیدکی اب  يراکمه  دیدج  ياههار  مومع و  اب  تاطابترا  دوبهب  يروآون و  ینامزاس ، ياه  متسیس  اهدنیارف و  تروص 

دنک یم  يرپس  ار  دوخ  تیلوفط  نارود  زونه  یملع  هتشر  کی  ناونع  هب  شناد  تیریدمیریگ  هجیتن  . دیاب یم  دومن  رگید ) ياهنامزاس  ای  و 
تیریدم تیمها  هب  مک  مک  اهتلود  دنچره  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  يرایسب  هتخانشان  لئاسم  زونه  ور  نیا  زا  یتلود ) شخب  رد  هژیو  هب  )

تروـص هب  دـیاب  دوـخ  یتـلود  شخب  دراد . دوـجو  نآ  ندرک  یتاـیلمع  يارب  يداـیز  هار  زوـنه  اـما  دـنا  هدرب  یپ  یتـلود  شخب  رد  شناد 
لاسدنچ ات  ًاملسم  دربب . ار  هدافتـسا  رثکادح  تصرف  تیعقوم و  نیا  زا  ات  دنک  لمع  هناریگـشیپ  تروص  هب  هدش و  هلوقم  نیا  دراو  هناهاگآ 

قفوم هنیمز  نیا  رد  ییاهنامزاس  دش و  دهاوخ  یتلود  شخب  رد  ینامزاس  ياه  هعومجم  یمامت  کفنیال  ءزج  ناونع  هب  شناد  هلوقم  هدنیآ 
ناوت یم  هنیمز  نیا  رد  دننک . یحارط  ار  نآ  بسانم  بوچراچ  هدرک و  مهارف  ار  نآ  يزاس  هدایپ  يارب  مزال  ياهتخاسریز  هک  دوب  دنهاوخ 

تیلباق - 1: تسا يرورـض  ریز  دراوم  هب  هجوت  شناد  تیریدم  دـنیارف  تیقفوم  روظنم  هب   1. تفرگ وگلا  زین  ورـشیپ  ياهروشک  براجت  زا 
كارتشا هب  يارب  یبسانم  تخاـس  ریز  دـناوتیم  اـما  تسین . یفاـک  شناد  تیریدـم  درکیور  تیقفوم  يارب  ییاـهنت  هب  يژولونکت  لاـصتا :

، بو رب  ینتبم  ياـههمانرب  شناد ، تیریدـم  راـمعم  هـب  ناـمزاس  ياـهشخب  هـمه  یـسرتسد  دـشاب . یمهم  زاـس  لاـعف  شناد و  نتــشاذگ 
يژولونکت دنتـسه . شناد  تیریدـم  تخاـس  ریز  ناـبیتشپ  ياهزاتـشیپ  ( ، data mining  ) يراک هداد  ياـهرازبا  رایـس ، ياـهسیاوید 

ینوریب ینورد و  طاـقن  اـت  دـهد  ماـجنا  ار  شناد  يزیمم  دـیاب  ناـمزاس  ادــتبا ، رد  اوـتحم : - 2. دزاسیم لاـعف  ار  شناد  دـیدج  ياـهراتفر 
ای يرتشم  شناد  دـننام : دـنراد  یفلتخم  لاکـشا  شناد  رب  راذـگ  ریثات  ینوریب  ینورد و  ياـهورین  دـنک . ییاسانـش  ار  شناد  رب  راذـگریثات 

يراکمه نامزاس  نورد  رد  هک  يدارفا  زا  یهورگ  ای  اـهدرکلمع  عاـمتجا  هب  قفوم  شناد  تیریدـم  عاـمتجا : - 3. دیدج ياههناسر  روهظ 
لماعت رگیدکی  اب  ییاهن  هجیتن  بسک  تایلمع و  ماجنا  يزادـناهار ، يزاسهدامآ ، ریظن  فلتخم  لحارم  رد  دارفا  نیا  تسا . هتـسباو  دـنراد ،

رامـش هب  شناد  تیریدم  گنهرف  یلـصا  ازجا  شزیگنا  دامتعا ، دیاقع ، ییوسمه  دشرا ، تیریدـم  تیامح  ینابیتشپ و  گنهرف : - 4. دنراد
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هتـشاد دامتعا  دینکیم ، تفایرد  ناراکمه  زا  هک  یتاعالطا  هب  دیاب  امـش  یترابع  هب  تسا . يرورـض  ازجا  نیا  هب  رمتـسم  هجوت  دنوریم و 
نیا رگا  دوب و  دهاوخ  دنمشزرا  دراد ، امش  راک  هب  هک  يدامتعا  هب  هجوت  اب  دنکیم  تفایرد  امـش  زا  رگید  راکمه  هک  یتاعالطا  دیـشاب و 

هتـسباو مه  هب  رایـسب  شناد  ياهنامزاس  رد  يراک  ياه  نایرج  نواعت : - 5. دوشیم ببـس  ار  شناد  تیریدم  تیقفوم  دبای  رارمتـسا  دنور 
دارفا درادرب و  ناـیم  زا  ار  اـهگنهرف   تواـفت  ریظن  یعناوـم  دـناوتیم  هک  ارچ  تسا ، شناد  تیریدـم  تیقفوـم  زمر  نواـعت  نـیا  دنتـسه .

يریگهرهب عیرست  روظنم  هب  شناد  تیریدم   رد  يراذگهیامرس  يراذگ : هیامرس  - 6. دنک تیاده  فادها  هب  ندیسر  تهج  رد  ار  نامزاس 
قوف تاکن  هب  هجوت  کیتامتسیس و  كرد  تفگ  ناوتیم  سپ  . دوریم رامش  هب  یمهم  لماع  نامزاس  دارفا  شناد  شیازفا  اهيروآون و  زا 

عبانمدنیامن يزاس  هدایپ  تیقفوم  اب  ار  شخب  رثا  شناد  تیریدم  يژتارتسا  دنهد و  ماجنا  ار  شناد  يزیمم  ات  دـنکیم  کمک  اهنامزاس  هب 
"  . شناد تیریدم   . " یقاب هتـشرف  ( 2 __ .5" تاعالطا ،  يروانف  ینمـض )  راکـشآ –  شناد (  تیریدـم  هلاقم "  زارفا ، سابع  (1: ذخأم و 
، يدازآ مساق  همجرت   .... " نیون ، يرادباتک  شناد ؛  تیریدـم   ، " یلور رفینج  ص 573-55 ) يد 1381 :  رذآ –  . 6 کینورتکلا . عبانم 
. داژنرفعج شتآ  هـمجرت  " شناد . تیریدـم  رد  شناد  ناصـصختم  شقن  مـیک " . یهگنوئـس  ( 594 باتک ، ( 1383  :) 154-155. همانلصف

سابع هزارفا ، ص 905-89 ) كوکناب       .) الفیا 99 تالاقم  ناریا - ، یمالـسا  يروهمج  یلم  هناخباتک  نارهت ، توا 1999 )  هدیزگ 28 
. ریبکریما یتعنص  هاگـشناد  عیانـص ، یـسدنهم  هدکـشناد  یـسرد ، هوزج  تاعالطا ، شقن  روشک و  یتعنـص  هعـسوت  رب  يا  همدقم  (، 1372)

كاـسرپ تروپنواد ، ریبکریما . یتعنـص  هاگـشناد  عیانـص ، یـسدنهم  هدکـشناد  یـسرد ، هوزج  شناد ، تیریدـم  (6(1381  ) ساـبع هزارفا ،
هناداقن یسررب  نوسنترام ، ایرام  ( davenport, t.,8 وکپاس . رشان  تشرس ،  نامحر  نیـسح  رتکد  همجرت  شناد ، تیریدم  ( 7(1379)

110،1376 ریبدت ،  مدجم ، روصنم  همجرت  یتیریدم ، يرازبا  ناونع  هب  شناد  تیریدم 
Chauvel, D. and C. Despres (2002). "A review of survey research in knowledge

management: 1997-2001." Journal of Knowledge Management 6(3): 207-223.working

knowledge, how know organization mange what they know, harvard college koeniger, p.,
working knowledge, how know organization mange ا (, reithmayer, w. (1998),prusak, l. (1998
what they know, harvard college koeniger, p., reithmayer,
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یتباقر تیزم  بسک  رب  يرکف  ياه  هیامرس  شناد و  تیریدم  شقن 

يدیعس امین  - يرکسع دیعس  - یلقیلع هروصنم 
یم دـننک و  یم  یگدـنز  شناد  ساسارب  اه  نامزاس  تالوصحم و  شناد ، رب  ینتبم  داصتقا  رد  هدـیکچ : اپیاس :) تکرـش  يدروم  هعلاـطم  )

ناشن تاعلاطم  دـننک . یم  هدافتـسا  يرت  عیرـس  رتهب و  وحن  هب  سوملمان  یئاراد  نیا  زا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  اه ، نامزاس  نیرتقفوم  دـنریم و 
درکلمع شیازفا  يارب  یعبنم  ًاعقاو  شناد  هریغ ،) تالآ و  نیـشام  نیمز ، لوپ ، دـننام   ) یتنـس عبانم  یهدزاب  شهاک  فالخرب  هک  دـنا  هداد 

دوش یم  هدافتسا  ینامزاس  شزرا  شیازفا  قلخ و  روظنم  هب  يرکف  هیامرس  شناد و  زا  هزورما  کیژتارتسا ، هاگدید  زا  تسا . راک  بسک و 
شناد و تیریدم  شقن  یـسررب  هب  شهوژپ  نیا  رد  دراد .  یگتـسب  بایمک  عبنم  نیا  تیریدم  رد  شا  ییاناوت  هب  نامزاس  کی  تیقفوم  و 
نوسریپ و یگتـسبمه  نومزآ  يریگراکب  زا  لصاح  جـیاتن  دـش . دـهاوخ  هتخادرپ  اـپیاس  تکرـش  یتباـقر  تیزم  بسک  رب  يرکف  هیاـمرس 

يریگراکب اب  همادا  رد  دوب . یتباقر  تیزم  بسک  رب  اهنآ  داعبا  يرکف و  هیامرـس  شناد ، تیریدم  رادانعم  تبثم و  ریثات  رگنایب  نویـسرگر ،
هارمه هب  شناد  لاقتنا  میهـست و  شناد ، تیریدـم  داعبا  ناـیم  رد  هک  دـندش  يدـنب  هبتر  شهوژپ  یلـصا  ریغتم  ود  داـعبا  نمدـیرف ، نومزآ 
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هیامرـس يا و  هطبار  هیامرـس  زین  يرکف  هیامرـس  يازجا  ناـیم  رد  باـختنا و  اـهرایعمریز  نیرتمهم  ناونع  هب  شناد ، هریخذ  شناد و  بسک 
هیلک نایم  رد  هک  داد  ناشن  نیگنایم  نومزآ  يریگراـکب  زین  اـهتنا  رد  دـندوب . رادروخرب  اـهریغتم  ریاـس  هب  تبـسن  يرتشیب  توق  زا  یناـسنا 

تیریدـم يرکف ، هیامرـس  شناد ، تیریدـم  يدـیلک : ناگژاو  . درادـن رارق  یبولطم  حطـس  رد  ینامزاس  يریگداـی  اـهنت  قیقحت ، ياـهریغتم 
عیرس هعسوت  دشر و  زین  يا و  ¬ هکبـش یتاعالطا و  هعماج  يریگ  ¬ لکـش تاعالطا ،» يژولونکت   » بالقنا عوقوهلاسم  نایب  همدقمـشناد و 
هدرک یـساسا  رییغت  یناهج  داصتقا  دـشر  يوگلا  ههد 1990  زا  یـسدنهم ، رتویپماـک و  تاـطابترا ، زوح ? رد  ًاـصوصخم  رترب ، يژولونکت 
هدـش یناهج  داـصتقا  رد  یکیزیف  یلاـم و  ياـه  ¬ هیامرـس نیزگیاـج  هیامرـس ، نیرتمهم  ناونع  هب  شناد  تـالوحت ، نیا  جـیتن ? رد  تسا .
عبنم شناد  هریغ ،) تالآ و  ¬ نیـشام نیمز ، لوپ ، لثم   ) یتنـس عبانم  یهدزاب  شهاک  فالخ  رب  هک  تسا  هداد  ناـشن  ریخا  تاـعلاطم  . تسا

رد رگید  دوهـشمان  لـماوع  شناد و  شزرا  زین  رازاـب  هک  تسا  مهم   نیا  تسا  هجوت  روـخرد  هچنآ  تسا . راـک  بسک و  درکلمع  شیازفا 
نیا رب  (. Bontis et al, 1999   ) تسا هدرک  رییغت  ناهنپ » شزرا   » نیا تبسن   نازیم و  ًاریخا  تسا . هداد  صیخشت  ار  شزرا  داجیا  دنیارف 

ینتبم يدایز  دح  ات  یلام و  یکیزیف و  عبانم  صیـصخت  رب  ینتبم  یمک  دـح  ات  اه ، ¬ نامزاس نیب  تباقر  رد  هدـنیآ  لاح و  تیقفوم  ساسا ،
رد رت ، ¬ نشور نایب  هب  تسا . شناد  تیریدـم  يارب  یطیحم  قلخ  نامزاس  کـی  يربهر  هفیظو  نیارباـنب ، دوب . دـهاوخ  شناد  تیریدـم  رب 

تـسا روحم  شناد  نامزاس  رد  ناسنا  نهذ  شرورپ  دـشر و  يارب  بسانم  طیحم  ندرک  هدامآ  ناریدـم  يور   شیپ  شلاچ  رـضاح   رـصع 
Quinn,  ) تسا شناد » تیریدـم   » روـحم شناد  ياـه  ¬ ناـمزاس ناریدـم  يارب  تراـهم  نیرت  ¬ یـساسا نیارباـنب ، (. Bontis, 1996)

یتنـس ياه  ¬ سایقم زا  کی  چـیه  طسوت  ار  نآ  تسا ، سوملمان  دوهـشمان و  شناد  تیهام  هک  یئاجنآ  زا  هنافـسأتم  همه ، نیا  اب  (. 1992
ناریدـم يارب  نامزاس  سوملمان  ياـه  ¬ ییاراد ریاـس  شناد و  یـشومارف »  » کـسیر درک ، يریگ  ¬ هزادـنا ناوت  ¬ یمن یلاـم  يرادـباسح 

. دـننک ¬ یم هدافتـسا  ناشیاه  ¬ نامزاس رد  دوجوم  شناد  دـصرد  زا 20  اهنت  اـه  - ناـمزاس دـشرا  ناریدـم  تفگ  ناوت  ¬ یم دراد . دوجو 
رد هک  تسا  دـیدج  يراذـگمان  لدـم و  کی  مزلتـسم  ناهج ، ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  شناد  رب  ینتبم  راک  بسک و  طـیحم  تقیقحرد ،

تسا هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ینوزفازور  هجوت  يرکف » هیامرس   » روهظون هتشر  تیعضو ، نیا  رد  دشاب . نامزاس  سوملمان  لماوع  هدنریگرب 
دروم نامزاس  شزرا  شیازفا  يارب  شناد  دربراـک  داـجیا و  رد  دـناوت  ¬ یم يرکف  هیامرـس  کـیژتارتسا ، هاگدـید  زا  (. Bontis, 2000)
يارب مـه  ناـققحم و  يارب  مـه  زیگنا  ¬ ناــجیه عوـضوم  کــی  يرکف  هیامرــس  نیوـکت  لاــح  رد  هتــشر  هزورما ، دوـش . عـقاو  هدافتــسا 

، یعیبط عبانم  هیامرس ، یلـصا ، يداصتقا  عبانم  رگید ، هزورما  يایند  رد  (. Roos et al, 1997  ) تسا هدش  ینامزاس  ناراکردنا  ¬ تسد
تسیب و نرق  دوب ، یتعنـص  داصتقا  نرق  هک  متـسیب  نرق  زا  دعب  دوب . دهاوخ  شناد  یلـصا ، يداصتقا  عبانم  هکلب  دنتـسین ، راک و . . .  يورین 
یکیزیف و ياه  ¬ ییاراد يرـسکی  يداصتقا ، تورث  دـیلوت  لماوع  یتعنـص ، داصتقا  رد  دـشاب . ¬ یم شناد  تاـعالطا و  داـصتقا  نرق  مکی 

هدافتسا داصتقا ، نیا  رد  دش . ¬ یم دیلوت  تورث  يداصتقا ، لماوع  نیا  بیکرت  زا  تسا و  هدوب  لوپ و ...  راک ، يورین  نیمز ، دننام  دوهـشم 
دیلوت لماع  کی  ناونع  هب  يرکف  هیامرـس  ای  شناد  یـشناد ، داصتقا  رد  اما  تسا  هتـشاد  یمک  شقن  دـیلوت ، لـماع  کـی  ناونعب  شناد ، زا 

داصتقا فـالخ  رب  یـشناد  داـصتقا  رد  دـنک . ¬ یم ادـیپ  يرتشیب  تیحجرا  یکیزیف ، دوهـشم و  ياـه  ¬ ییاراد ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  تورث 
تیقفوم دوش و  ¬ یم بوسحم  نامزاس  ياه  ¬ ییاراد نیرتمهم  ءزج  یناسنا ، ياه  ¬ هیامرـس صوصخب  يرکف و  ياـه  ¬ ییاراد یتعنص ،
بـسکرب اهنآ  شقن  اه و  ¬ نامزاس رد  يرکف  هیامرـس  تیریدـم  هوحن  نیاربانب  دراد . اـهنآ  يرکف  تیلباـق  رد  هشیر  اـه  ¬ ناـمزاس هوقلاـب 
نامروشک ياه  ¬ نامزاس ناـیم  نیا  رد  (. 1385 ییاحطب ،  ) دنک افیا  ییازـسب  شقن  ینامزاس  فادـها  دربشیپ  رد  دـناوت  ¬ یم یتباقر  تیزم 

زا هدافتـسا  شناد و  تیریدـم  دـنمزاین  یناهج  یلخاد و  ياه  - هصرع رد  یتباقر ، ناوت  شیازفا  اه و  ¬ نامزاس ریاـس  اـب  ییوسمه  يارب  زین 
شیازفا لاس 1384 و  رد  یناهج  تراجت  نامزاس  رد  نامروشک  رظان  تیوضع  اب  صوصخب  دنتـسه . دوخ  نامزاس  يرکف  ياـه  ¬ هیاـمرس

شناد و تیریدم  هب  اه  ¬ نامزاس شرگن  موزل  یللملا ، ¬ نیب نامزاس  نیا  هب  نتسویپ  هب  روشک  لیامت  نینچمه  یلخاد و  داصتقا  رد  تباقر 
هیامرـس ینعی  نآ  ياه  ¬ هفلوم يرکف و  ياه  ¬ هیامرـس یـسررب  اب  رـضاح  هعلاطم  اذـل  دوش . ¬ یم ساـسحا  شیپ  زا  شیب  يرکف  هیاـمرس 
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تهج رد  یماگ  نامزاس ، یتباقر  تیزم  بسک  رب  اه  ¬ هیامرس نیا  ریثات  شونهب ، تکرش  يا  ¬ هطبار هیامرـس  ینامزاس و  هیامرـس  یناسنا ،
یلـصا لاوس  دـشاب . ¬ یم دوخ  يرکف  هیامرـس  تیریدـم  هوحن  هب  ناشـشرگن  زرط  رد  اـه  ¬ ناـمزاس يرگنزاـب  ترورـض  رب  رتشیب  دـیکات 

بسک و  يا ) ¬ هطبار هیامرـس  يراتخاس و  هیامرـس  یناسنا ، هیامرـس   ) يرکف هیامرـس  ياه  ¬ هفلوم نایم  ایآ  هک  تسا  نیا  رـضاح  شهوژپ 
بسک کیمداکآ و  هزوح  ود  رد  شناد  تیریدم  هزوح  هب  هجوتشناد  تیریدم  ؟ دراد دوجو  رادانعم  هطبار  شونهب ، تکرـش  یتباقر  تیزم 
كرد لباق  یبوخب  شناد  تیریدم  هنیمز  رد  هدشرـشتنم  تالاقم  بتک و  هدنیازف  دـشر  هب  هجوت  اب  عوضوم  نیا  تسا . ینوزف  هب  ور  راک  و 

طسوت 80 شناد  تیریدـم  لاس 2000 ، رد  هک  دـهد  ¬ یم ناشن  ییاپورا  ياهروشک  رد  هدـش  ماـجنا  تاـعلاطم  (. Zack, 1999  ) تسا
ناوــنعب شناد  شقن  زین  ریخا  ياـــهلاس  رد  (. KPMG, 2000  ) تـسا هدـش  هـتفرگ  راـکب  ناـهج  ياـه  ¬ تکرـش نیرتـگرزب  زا  دـصرد 

رد " شناد ، ندوب  تیریدم  لباق   " هدیا هدش و  لیدبت  مهم  رایـسب  یعوضوم  هب  یتباقر ، تیزم  بسک  رد  اه  ¬ نامزاس عبنم  نیرت  ¬ يدیلک
، نیاربانب تسا . هدرک  زاب  اج  يرکف ، ياه  ¬ هیامرـس تیریدم  و  هدنریگدای   ياه  ¬ نامزاس شناد ، رب  ینتبم  ياهراک  بسک و  زا  يرایـسب 

ياـه ¬ شور زا  یکی  دنـشاب . ¬ یم شخبرثا  تباـقر  راـک و  بـسک و  هـصرع  رد  اـقب  يارب  يدـیدج  ياـه  ¬ شور یپ  رد  اـه  ¬ ناـمزاس
یتسردب اما  هدوب ، رادروخرب  ییالاب  رایسب  ییاراک  زا  اه  ¬ نامزاس يارب  هک  تسا  ییاه  ¬ ییاراد هعـسوت  فشک و  یـشخبرثا ، هب  یبایتسد 
بوـسحم يا  ¬ هتـشر ناـیم  يا  ¬ هـنیمز هـک  شناد  تیریدـم  كرد  (. Ndlela & Du Toit, 2001  ) تـسا هدـشن  هدافتـسا  اـهنآ  زا 

روطب يراوشد ، تلعب  دیابن  هک  تسا  نیا  رب  هدیقع  لاح  ره  هب  دزاس . ¬ یم مهبم  هدـیچیپ و  یمک  ار  نآ  تسا و  يراوشد  راک  دوش ، ¬ یم
نآ رد  دـنریگ و  رارق  هجوت  دروم  نامزاس  کی  يژتارتسا  نیودـت  ماگنه  دـیاب  شناد  تیریدـم  ياـه  ¬ هدـیا درک . اـهر  ار  هنیمز  نیا  یلک 

تاعالطا و لاقتنا )  ) راشتنا یهدنامزاس ، شنیزگ ، ییاسانـش ، رد  اه  ¬ نامزاس هب  هک  تسا  يدنیآرف  شناد ، تیریدم  . دنـشاب هتـشاد  شقن 
دیامن ¬ یم کمک  دـنراد ، دوجو  نامزاس  رد  هتفاینراتخاس  تروصب  ًابلاغ  دنتـسه و  ینامزاس  هظفاح  زا  یـشخب  هک  مهم  ياه  ¬ صـصخت
لاقتنا میهـست و  قلخ ، نامزاس ، رد  دوجوم  شناد  زا  یهاـگآ  ار  شناد  تیریدـم  رگید ، یفیرعت  رد  (. Turban & Mclean, 2002 )

يریگدای دنیآرف  رد  تامادقا  نیا  هک  دـننک  ¬ یم فیرعت  نآ  تشابنا  هریخذ و  دـیدج و  شناد  بسک  دوجوم ، شناد  زا  هدافتـسا  شناد ،
شناد هب  یهدراـتخاس  (. Sallis & Jones, 2002  ) دریگ ¬ یم تروص  اـه  ¬ ناـمزاس يژتارتـسا  گـنهرف و  هب  هجوت  اـب  یناـمزاس و 

تیریدـم دوش . ¬ یم شخبرثا  يریگ  ¬ میمـصت کیژتارتسا و  يزیر  ¬ همانرب اـیوپ ، يریگداـی  هلاـسم ، لـح  ياراـک  رثوم و  دوبهب  بجوم 
رد شناد  تیریدم  موهفم  دنک . ¬ یم زکرمت  ددجم  هدافتسا  قیرط  زا  نآ  شزرا  شیازفا  یهدنامزاس و  حرش و  شناد ، ییاسانش  رب  شناد 

یعونصم شوه  و  ( De Hoog, 1997  ) شناد یـسدنهم  هب  ناوت  ¬ یم هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  هتفرگ  راکب  یفلتخم  ياـه  ¬ هزوح
هب یـسرتسد  هدـمآ ، دوـجوب  هکبـش  ياـه  ¬ يژوـلونکت اـه و  ¬ هداد شزادرپ  رد  هـک  ییاـه  ¬ تفرـشیپ . درک هراـشا  ( Glazer, 1998)

نامز شهاک  يارب  رازاب  ياضاقت  شیازفا  تسا . هداد  شیازفا  ار  ناهج  رد  ناکم  ناـمز و  ره  رد  تنرتنیا  قیرط  زا  تاـعالطا  اـه و  ¬ هداد
دیدـج ثحابم  داجیا  رد  ار  یمهم  شقن  یگمه  هنیزه  نیرت  ¬ نییاپ رد  رتالاب  تیفیک  رتشیب و  يریذـپ  ¬ فاطعنا رازاب ، هب  لوصحم  دورو 
لاقتنا میهـست و  قلخ ، ینامزاس ، دوجوم  شناد  زا  یهاـگآ  شناد ، تیریدـم  (. Bokma, 2000  ) دنا ¬ هتـشاد شناد  تیریدـم  دروم  رد 

ینامزاس يریگدای  دنیآرف  رد  تامادقا  نیا  هک  دشاب  ¬ یم نآ  تشابنا  هریخذ و  دیدج و  شناد  بسک  دوجوم ، شناد  زا  هدافتـسا  شناد ،
مهارف ياـنعم  هب  شناد  قلخ  (. Salis & Jones, 2002  ) دریگ ¬ یم تروص  اه  ¬ ناـمزاس ياـه  ¬ يژتارتسا گـنهرف و  هب  هجوت  اـب  و 

. درک شخپ  ناـمزاس  رـساترس  رد  ار  نآ  سپـس  داـجیا و  يدـیدج  شناد  ناوتب  نآ  کـمک  هب  هک  تسا  ناـمزاس  لـک  رد  یتیلباـق  ندرک 
نیب اهلماعت  یچیپراـم  دـنیآرف  زا  تراـبع  (Knowledge Acquisition  ) شناد باـستکا  (Nonaka & Takeuchi, 1995 )

يزاـس ینورد  بـیکرت 4 ) يزاـسینوریب 3 ) يزاـس 2 ) یعاـمتجا  : دـیآیم دوـجو  هب  لیدـبت  هلحرمراـهچ  رد  هک  راکـشآ  ناـهن و  شناد 
قابطنا یهورگ و  يدرف و  ياه  قابطنا  نیب  تالماعت  زا  يا  هعومجم  زا  لکشتم  ینامزاس  يریگدای  (Nonaka & Takeuchi 1995 )

كارتشا میهـست و  (Knowledge Sharing :) شناد لاقتنا  لیهـست و  (. Cangelosi & Dill, 1965  ) تسا یناـمزاس  حطـس  رد 
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طسوت شناد  بذج  ( 2 هوقلاب ) هدنریگ  کی  هب  شناد  هضرع  ای  نداتـسرف   ) لاقتنا ( 1 دوشیم : هتفرگ  رظن  رد  شنک  ود  تروـص  هب  شناد 
هنیمز رد  ییاهتیلاعف  لماش  (Knowledge Utilization  ) شناد يربراک  (Nonaka & Takeuchi 1995  ) هورگ اـی  درف  نآ 

ییاههنیمز رد   ) یلعف شناد  يریگراک  هب  و  اهنآ ) راتفر  يور  زا  نایرتشم  ینورد  قئالع  فشکًالثم   ) دوجوم شناد   زا  دیدج  شناد  داجیا 
Knowledge  ) شناد تشاــــبنا )  ) هریخذ (Lee & Yang, 2000 ( ) یلعف ناــیرتشم  ياــقبا  دــیدج و  ناــیرتشم  بــسک  لــثم 
رد سپـس  و  یئاسانـش ، نییعت ، دـنراد ، تظفاحم  تبقارم و  شزرا  هک  ینامزاس  ياههبرجت  زا  يدراوم  نآ  یط  هک  يدـنیآرف  (Storage

« تاعالطا يژولونکت   » بـالقنا عوقو  اـب  ؟ تسیچ يرکف  هیامرـس  (. Sallies & Jones, 2002  ) دـنوشیم رابنا  ینامزاس  هظفاح  بلاـق 
هدرک یساسا  رییغت  یناهج  داصتقا  دشر  يوگلا  رترب ، يژولونکت  عیرس  هعـسوت  دشر و  زین  يا و  ¬ هکبـش یتاعالطا و  هعماج  نتفرگ  لکش 

. تسا هدش  یناهج  داصتقا  رد  یکیزیف  یلام و  ياه  ¬ هیامرس نیزگیاج  هیامرـس ، نیرتمهم  ناونع  هب  شناد  تالوحت ، نیا  جیتن ? رد  تسا .
يراذگ ¬ شزرا يارب  تسا ، نامزاس  سوملم  ياه  ¬ یئاراد رب  ینتبم  هک  ، يرادـباسح یتنـس  ياه  ¬ شور روحم ، شناد  نامزاس  کی  رد 

هزوح يرکف ، هیامرـس  روهظون  هتـشر  تسا . یفاکان  تسا ، اه  ¬ نامزاس سوملمان  یئاراد  نیرتدنمـشزرا  نیرتگرزب و  هک  يرکف ، هیامرس 
يارب دـیدج ، يریگ  ¬ هزادـنا ياـه  ¬ مزیناـکم داـجیا  رب  هـک  تـسا  یناـمزاس  ناراکردـنا  ¬ تـسد ناـققحم و  يارب  يدـیدج  یتاـقیقحت 

Bontis et  ) دراد زکرمت  يروآون  يرتشم و  تیاضر  ینامزاس ، هیامرس  یناسنا ، هیامرـس  لثم  مهم ، سوملمان  ياهریغتم  یهد  ¬ شرازگ
نامزاس کی  ياه  - ییاراد يرتفد  شزرا  يرازاب و  شزرا  نیب  توافت  زا  تسا  ترابع  يرکف  هیامرـس  هداس ، فیرعت  کی  رد  (. al, 1996

ياهرایعم اـی  اـه  ¬ ییاراد تسا : هدـش  فیرعت  تروص  نیدـب  يرکف  هیامرـس  رگید ، یفیرعت  رد  (. Seetharaman et al, 2002)
همانزارت رد  اهرایعم  نیا  هتبلا  هک  هتشاد  نآ  تیقفوم  يدیلک  ياهروتکاف  ریاس  درکلمع و  رب  یمهم  ریثات  هک  نامزاس  کی  دوهشمان  يراجت 

، روحم ¬ شناد ياه  ¬ ییاراد سوملمان ، ياه  ¬ ییاراد نوچمه  ینیواـنع  تحت  يرکف  هیامرـس  (. Jelcic, 2007  ) دنوش ¬ یمن سکعنم 
Bontis, 2001  ) هــتفر راــکب  ناــمزاس  ناــهنپ  ياــه  ¬ شزرا یناــسنا و  هیامرـــس  یتاــعالطا ، ياــه  ¬ ییاراد یـــشناد ، هیاـــمرس 

فلتخم ياه  ¬ شور نیداینب ، شناد  اه ، ¬ هدیا تاعادبا ، هدـنریگربرد  و  ( Razafindrambinina & Kariodimedjo, 2011
هک دوش  ¬ یم لماش  ار  ییاه  ¬ ییاراد يرکف  هیامرس  رگید ، ترابعب  دشاب . ¬ یم تاراشتنا  يرتویپماک و  ياه  ¬ همانرب لوصحم ، یحارط 

، نونکات (. Gharoie Ahangar, 2011  ) ددرگ ¬ یم اـه  ¬ ناـمزاس يارب  ینیرفآ  ¬ تورث بجوـم  جــیردتب  اــما  هدوـب ، سوملماــن 
تــسا هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  یتواـفتم  داـعبا  اـهنآ ، زا  کـی  ره  رد  هـک  هدــش  هـئارا  يرکف  هیامرــس  زا  يددــعتم  ياـه  ¬ لدــم

هدافتــسا و دروــم  ییاــه  ¬ کــینکت هدــش ، ¬ فــیرعت ياــه  ¬ صخاــش داــعبا  زا  کــی  ره  ياــنبم  رب  و  ( Vaskeliene, 2007)
، یناسنا هیامرـس  شخب  هس  هب  يرکف  هیامرـس  لدـم ، نیرتمهم  رد  اما  (. Uziene, 2010  ) دـنا ¬ هدـش هدرب  راک  هب  ییاه  ¬ يواک ¬ هنیهب

تحت نآ  زا  هک  یناسنا  هیامرسیناسنا  هیامرس  (. Bontis, 1998  ) تسا هدش  کیکفت  يا  ¬ هطبار هیامرـس  و  يراتخاس )  ) ینامزاس هیامرس 
رایسب رـصنع  هتفر و  رامـش  هب  يرکف  هیامرـس  تارقف  نوتـس  (، Shun Wang, 2011  ) دوش ¬ یم دای  زین  یناـسنا  عباـنم  هیامرـس  ناونع 
ماـمت لـماش  یناـسنا  هیامرــس  (. Royal & O’Donnell, 2008  ) دوـش - یم بوــسحم  اــه  ¬ ناــمزاس ینیرفآ  ¬ شزرا رد  یمهم 

رداق ار  نانآ  هک  هدوب  نانکراک  ياه  ¬ تیلباق ریاس  تراـهم و  شناد ، دـننام  ( Roos et al, 1997  ) اه ¬ نامزاس يرکف  ياه  ¬ ییاراد
زا هک  هیامرس  عون  نیا  (. Skandia, 1994 Sullivan , 1998  ) دنزاس فرطرب  ار  نایرتشم  نامزاس و  هب  طوبرم  تالکشم  دزاس  ¬ یم
رد ار  ناـمزاس  دارفا  رد  دوـجوم  شناد  هـیلک  (، Cornachione, 2010  ) دوش ¬ یم داـی  يرکف  هیامرـس  راـیعم  نیرتمهم  ناونع  هب  نآ 

Bontis,  ) دـهد ¬ یم ناشن  نانکراک  شناد  قیرط  زا  لح  هار  نیرتهب  نتفای  رد  ار  نامزاس  تیلباق  و  ( Bontis et al, 2001  ) هتفرگرب
ییاناوت نانکراک ؛ تافـص  تیریدم ؛ کیژتارتسا  يربهر  نانکراک     یگتـسیاش  (Chen et al, 2004  ) یناسنا هیامرـس  يازجا  (. 1998
نانکراک شزومآ  تیریدـم ؛ يریگ و  ¬ میمـصت رد  تکراشم  يارب  نانکراک  ییاناوت  نانکراک ؛ شزومآ  ییآراـک  ناـنکراک ؛ يریگداـی 
طـسوتم ناـنکراک ؛ تمدـخ  كرت  خرن  تیاـضر ؛ نازیم  یناـمزاس ؛ ياـه  ¬ شزرا زا  تیوه  بسک  ناـنکراک      شرگن  . یتیریدـم ینف و 
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هیامرـسینامزاس هیامرـسنانکراک  هناقالخ  ياهرکف  زا  لصاح  دـمآرد  نانکراک ؛ تیقالخ  ییاناوت  نانکراک     تیقالخدارفا  دـیفم  یگدـنز 
، اه ¬ هداد هاگیاپ  نوچ  یلماوع  هدنریگربرد  هک  ( Roos et al, 1997  ) هدش لماش  ار  اه  ¬ نامزاس يرکف  ریغ  ياه  ¬ ییاراد ینامزاس ،
، دـندرگ ¬ یمزاب ناش  ¬ هناخ هب  اه  ¬ بش نانکراک  هک  یماگنه  هدوب و  ینامزاس  راتخاس  يراجت و  مئالع  نایرتشم ، هب  طوبرم  تاـعالطا 
Edvinson  ) دشاب ¬ یم دارفا  زا  لقتسم  هدوب و  نامزاس  هب  قلعتم  هیامرـس ، عون  نیا  (. Skandia, 1994  ) دنام ¬ یم یقاب  نامزاس  رد 
Saint-Onge,  ) تــسا رازاــب  ياــه  ¬ يدــنمزاین ندروآرب  يارب  اــه  ¬ ناــمزاس تیلباــق  نــینچمه  و  ( and Malone, 1997

نانکراک تیوه  بسک  ینامزاس ؛ گنهرف  داجیا  ینامزاس     گنهرف  (Chen et al, 2004  ) ینامزاس هیامرس  يازجا  لودج 2 : (. 1996
داجیا ینامزاس     يریگداینامزاس  یلرتنک  متـسیس  رابتعا  عفانم ؛ تیلؤسم و  رایتخا ، نشور  هطبار  ینامزاس     راتخاسنامزاس  زادـنا  مشچ  زا 

؛ راکو بسک  دنیارف  ینامز  هرود  یتایلمع     دـنیارفینامزاس  یتاعالطا  نزاخم  دربراک  داجیا و  ینامزاس ؛ نورد  یتاعالطا  هکبـش  دربراکو 
هب یـسرتسد  تیلباق  نانکراک ؛ نیب  لباقتم  يراکمه  تیاـمح و  یتاـعالطا     متـسیسینامزاس  یتاـیلمع  ییآراـک  لوصحم ؛ تیفیک  حـطس 

هتفر رامـش  هب  هدوزفا  شزرا  داجیا  رد  يرکف  هیامرـس  ءزج  نیرتمهم  يا  ¬ هطبار هیامرـسیا  هطبار  هیامرـسشناد  میهـست  ینامزاس ؛ تاعالطا 
عیزوت و ياه  ¬ لاناک (. Roos et al, 1997  ) دـشاب ¬ یم نامزاس  ناعفنیذ  اب  یجراخ  یلخاد و  طباور  لماش  و  ( Kamath, 2008)
(. Bannany, 2008  ) دور ¬ یم رامش  هب  اه  ¬ نامزاس رد  هدوزفا  شزرا  داجیا  لماوع  نیرت  ¬ یـساسا زا  نایرتشم ، يرادافو  تیاضر و 

نایرتشم يرادافو  دراد . دوجو  نایرتشم  صوصخب  ناشورف و  ¬ هدمع ناشورف ، ¬ هدرخ ناگدـننک ، ¬ نیمات اب  طابترا  رد  هیامرـس  عون  نیا 
مان اب  ادـتبا  رد  يا  ¬ هطبار هیامرـس  موهفم  (. Haanes & Lawendahl, 1997  ) تسناد هیامرـس  عوـن  نیا  زا  یئزج  ناوـت  ¬ یم ار 

ناعفنیذ و ریاـس  اـب  طـباور  هک  ( Sveiby, 2003  ) هدـش هداد  طسب  يا  ¬ هطبار هیامرـس  هب  جـیردتب  دـش ، ¬ یم هتخانـش  يرتشم  هیاـمرس 
زا تسا  ترابع  هیامرس  نیا  (. Stewart, 1997  ) دریگ ¬ یمربرد ار  تسا  زاین  دروم  نایرتشم  ظفح  بذـج و  يارب  هک  رازاب  تاعالطا 

، نارادماهـس ناـیرتشم ، اـب  طاـبترا  لـماش  دـنک و  ¬ یم تیریدـم  یهد و  ¬ بیترت ار  طـیحم  اـب  تکرـش  طـباور  هک  ییاـه  ¬ ییاراد همه 
یلو تسا ، يرتشم  هیامرـس  يا ، ¬ هطبار هیامرـس  دـعب  نیرتمهم  هچرگا  دـشاب . ¬ یم ابقر  یتلود و  تاسـسؤم  تلود ، ناگدـننک ، ¬ هضرع

یبایرازاب یساسا  تیلباق  (Chen et al, 2004  ) يا هطبار  هیامرس  يازجا  (. Bozbura, 2004  ) داد رارق  رظن  دم  ار  دعب  نیا  اهنت  دـیابن 
هوقلاب ییاناوت  رازاب ؛ مهـس  رازاب  تدشنایرتشم  ياهزاین  ییاسانـش  ییاناوت  يرتشم ؛ تامدـخ  تیلباق  يرتشم ؛ هداد  هاگیاپ  دربراک  داجیا و 
ماجنا هدننک ، نیمات  اب  هنافـصنم  تاررقم  شورف ، لاناک  داجیا  يراجت ؛ مان  يراجت و  كرام  ترهـش  نایرتشم ؛ هب  شورف  ياهدحاو  رازاب ؛

تیاضر يرتشم  يرادافوهاگآ  عباـنم  يوس  زا  راذـگ  ¬ هیامرـس تـالاؤس  هب  هناـقداص  خـساپ  هدـننک ، ¬ نیماـت لاـبق  رد  تادـهعت  عقوم  هب 
بـسک اب  يرکف  هیامرـس  شناد و  تیریدـم  هطبارنایرتشم  اب  هطبار  يور  رب  يراذـگ  هیامرـس  نایرتشم ؛ رارف  نایرتشم ؛ تایاکـش  نایرتشم ؛
یتباقر تیزم  ساسا  هیاپ و  ناونعب  شناد ، تیریدـم  شقن  رب  کیژتارتسا ، تیریدـم  هنیمز  رد  ریخا  تاـعلاطم  زا  يرایـسب  ردـیتباقر  تیزم 

Argote & Ingram, 2000 Barney, 2001 Grant, 1996 Lado & Wilson, 1994  ) تسا هدـش  دـیکات  اه  ¬ نامزاس
هعـسوت هب  ناوت  ¬ یم هلمج  نآ  زا  هک  دـنراذگریثات  اه  ¬ ناـمزاس يریذـپ  ¬ تباـقر رب  يرایـسب  لـماوع  (. Prime & Butler, 2001

ابقر هب  تبـسن  زیامتم  تامدخ  هئارا  ای  تالوصحم  دیلوت  و  ( Johannessen & Olsen, 2003  ) اه ¬ نامزاس هوقلاب  ياه  ¬ ییاناوت
يارب یعبنم  ناوـنعب  شناد  دــهد  ¬ یم ناــشن  يداــیز  تاــعلاطم  هـکنیا  دوـجو  اــب  . درک هراــشا  ( Turban & Mclean, 2002 )

زا یکدـنا  دـصرد  اهنت  دوش و  ¬ یمن تیریدـم  یبوخب  نامزاس  رد  دنمـشزرا  عبنم  نیا  نانچمه  اما  تسا ، هدـش  هتخانـش  يریذـپ  ¬ تباقر
نارظنبحاـص زا  یهورگ  (. Takeuchi, 1998  ) دوش ¬ یم تیریدـم  یبوخب  ناـشنامزاس  رد  شناد  هک  دـندقتعم  اـه  ¬ ناـمزاس ناریدـم 

زا رت  ¬ بسانم شناد  ياراد  هک  دوش  یتباقر  دربن  کـی  زوریپ  دـناوت  ¬ یم یناـمز  تکرـش  کـی  هک  دـندقتعم  يریذـپ  ¬ تباـقر درومرد 
یـشان نآ  شناد ¬ تکرــش و  زا  ًاـساسا  يریذـپ  ¬ تباـقر هاگدـید ، نـیا  زا  (. Zack, 1999  ) و ( Inkpen, 1998  ) دـشاب شیابقر 

شناد ياراد  هک  ¬ ینامز تکرـش ، کـی  هک  ارچ  تسا ، یتباـقر  تیزم  بسک  يارب  بساـنم  یعبنم  شناد  (. Cater, 2001  ) دوش ¬ یم
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(. Grant, 1997  ) دنک هدافتسا  اه ، ¬ هزوحزا يرایـسب  رد  دوخ  ییاهن  ياه  ¬ هنیزه شهاک  يارب  شناد  نیا  زا  دناوت  - یم دشاب ، بسانم 
. دش لئاق  زیامت  ینمض  شناد  حیرص و  شناد  نیب  دیاب  يریذپ ، ¬ تباقر شیازفا  رد  شناد  مهـس  هب  هجوت  اب  ( 1966   ) ینالوپ هتفگ  هب  انب 

تـسا یتباقر  تیزم  اب  رت  ¬ طـبترم عبنم  هک  ینمـض  شناد  هک  ¬ یلاـح رد  دوش ، یپک  اـبقر  طـسوت  یناـسآ  هب  دـناوت  ¬ یم حیرـص  شناد 
دارفا تراـهم  زا  یتمـسق  هب  ینمـض ، شناد  (. Mc Aulay et al, 1997  ) و ( Leonard & Sensiper, 1998  ) تسین هنوـگنیا 
ینمـض شناد  درک . يرادرب  ¬ یپک ای  يراذـگدک  یتحارب  ار  نآ  ناوت  ¬ یمن زین  دوش و  ¬ یمن یمومع  یناـسآ  هب  هک  دوش  ¬ یم قـالطا 
هراشا صاخ  ینامزاس  ياوتحم  کی  رد  هلئسم  لح  زا  یشان  شناد  هب  ناوت  ¬ یم نآ  ياه  ¬ هنومن زا  هک  دراد  ییاوتحم  یگتـسباو  ًالومعم 

زا دومن . يدـنب  ¬ لصفم ناـمزاس  نورد  رد  ار  نآ  ناوت  ¬ یم اـما  تسا ، دارفا  رد  شناد  هچرگا  هک  تسا  موهفم  نادـب  عوضوم  نیا  درک .
تیلباـق زا  یئزج  ناوـنعب  شناد  عوـن  نیا  تسا ، نکمماـن  يدـح  اـت  تخـس و  رایـسب  ینمـض  شناد  زا  يرادرب  ¬ یپـک دـیلقت و  هک  اـجنآ 

لکش هبرجت  بسک  نامز و  فرـص  زا  یـشان  نامزاس  شناد  یعمجت  تیهام  اریز  دنک . ¬ یم لیدبت  رادیاپ  یتباقر  تیزم  عبنم  هب  ینامزاس 
شناد رب  ینتبم  تیریدـم  بتکم  (. Hilliard, 2004  ) دـشاب ¬ یم نامزاس  يارب  يدرفب  رـصحنم  عبنم  مه  دـیلقت و  عناـم  عبنم  مه  هتفرگ و 

Makovec &  ) یتباقر تیزم  رب  نانکراک  شناد  میقتـسم  ریثأت  هدـش   ماجنا  تاعلاطم  تسا . يا  ¬ هظحالم لباق  یبرجت  هناوتـشپ  ياراد 
کیره هدوزفا  شزرا  يروآدوس و  (، Makovec & Zabkar, 2001  ) رازاب مهس  (، Hall, 1991  ) شورف دشر  (، Zabkar, 2001

قیرط زا  اـهنت  رادـیاپ ، یتباـقر  تـیزم  شناد ، رب  ینتبم  هاگدـید  رد  (. Cater & ALfirevic, 2003  ) دـهد ¬ یم ناشن  ار  ناـنکراکزا 
هدوب و لـخاد  رد  دوجوم  شناد  زا  رتـشیب  رایـسب  اـه  ¬ ناـمزاس زا  جراـخ  رد  شناد  نازیم  اریز  دوـش ، ¬ یم اـه  ¬ ناـمزاس بیـصن  شناد 
Liao  ) و ( Zack, 1999  ) دنرادرب ماگ  رادیاپ  یتباقر  تیزم  هب  یبایتسد  تهج  رد  رتشیب ، رتشیب و  شناد  يریگدای  اب  دنرداق  اه ، نامزاس 

لباـق ریغ  درفب و  رـصحنم  دنمـشزرا ، دـیاب  اـه ، ¬ ناـمزاس کـیژتارتسا  ياـه  ¬ ییاراد زین ، عباـنم  رب  ینتبم  هاگدـید  رد  (. & Hu, 2007
Barney,  ) دراد شقن  اه ، - نامزاس یتباقر  تیزم  بسک  رد  يرگید  لماع  ره  زا  شیب  ینامزاس ، شناد  ناـیم  نیا  رد  هدوب و  نیزگیاـج 

ناـنکراک ینف  شناد  یمیت و  شناد  ار  يریذــپ  ¬ تباـقر عـبنم  نـیرت  ¬ بساـنم اـه  ¬ تکرــش شناد ، فـلتخم  عاوـنا  ناــیم  رد  (. 1991
کی درکلمع  دوبهب  ندـش و  ¬ یتباقر يارب  ناـشتیمها  هجرد  هب  هجوت  اـب  ار  شناد  عاونا  دـنراد  یعـس  نارظنبحاـص  زا  یخرب  دـنناد . ¬ یم
رایسب اه  ¬ تکرش دصرد  طسوت 96 نایرتشم  هرابرد  شناد  هک  تسا  هدش  هداد  ناشتاعلاطم  نیا  زا  یکی  رد  دـننک . يدـنب  ¬ هقبط تکرش 

ياه ¬ تیلباق ? (، 87) ینف شناد  : تسا هدش  يدنب  ¬ هقبط ریز  تروص  هب  شناد  رگید  عاونا  تیمها  قیقحت   نیا  رد  تسا . هدش  یقلت  مهم 
تبثم ياهدمایپ  نینچمه  قیقحت  نیا  ?(81) ابقر هرابرد  شناد  ?و  ( 83) رازاب هرابرد  شناد  ? (، 85) تالوصحم هرابرد  شناد  ? (، 86) دارفا

رت ¬ عیرس شنکاو  رترب ، شناد  میقتسم  جیاتن  هک : دنرواب  نیا  رب  اه  ¬ تکرـش دصرد  دودح 83 رد  دـهد : ¬ یم رارق  ثحب  دروم  ار  شناد 
: هک دنرواب  نیا  رب  اه  ¬ تکرش دودح 82 ? رد  . تسا رتشیب  ییآراک  يریگ و  ¬ میمصت دوبهب  يروآون ، یطیحم ، ياه  ¬ شلاچ هب  تبـسن 

مهم یلماع  هکنیا  رب  هوـالع  شناد  (. Reisenberger, 1998  ) تسا تکرـش  رتشیب  يریذپ  ¬ فاطعنا بسانم ، شناد  میقتـسم  تعفنم 
نیرتمهم زا  یکی  تسا ، یتباقر  تیزم  هب  یبایتسد  يارب  اه  ¬ تیلباق نیب  یگنهامه  اـه و  ¬ تیلباـق دـمآراک  دربراـک  عباـنم ، بذـج  يارب 

یکی ناوت  ¬ یم ار  شناد  نامزاس ، یتباقر  تیزم  يزاسرادیاپ  يارب  هوالعب  دـشاب . ¬ یم زین  لوصحم  اهدـنیآرف و  نامزاس ، يروآون  عبانم 
رازاب تامازلا  هب  رتبولطم  ییوگخـساپ  يروآون و  رب  زکرمتم  ياه  ¬ نامزاس اتـسار  نیا  رد  دومن . بوسحم  کیژتارتسا  عباـنم  نیرتمهم  زا 

یباـیرازاب و يژوـلونکت ، ینف ، ياـه  ¬ تیلباـق تسا  مزـال  يورارف  ياـه  ¬ تـصرف دوـجوم و  ياـه  ¬ يژوـلونکت زا  يرادرب  ¬ هرهب يارب 
مارگنیا  توگرآ و  هوـالعب  (. Peteraf, 1993  ) دـنیامن داـجیا  دوجوم  شناد  بیکرت  اـب  دـیدج و  شناد  دـیلوت  قـیرط  زا  ار  ییاوـتحم 

لباـق ناـمزاس ، درکلمع  اـی  دوـجوم  شناد  رد  تارییغت  نازیم  قـیرط  زا  اـه  ¬ ناـمزاس رد  شناد  لاـقتنا  نازیم  هک  دـندرک  تباـث  ( 2000)
نامزاس رد  شناد  لاقتنا  درکلمع  یگنوگچ  رب  یمیقتـسم  ریثات  شناد ، رب  ینتبم  ياه  ¬ ییاراد رگید ، ترابعب  دشاب . ¬ یم يریگ  ¬ هزادنا

، دـشاب رادروخرب  يروحم  ياه  ¬ یگتـسیاش زا  شیابقر ، لباقم  رد  یناـمزاس  رگا  (. Syed-Lkhsan & Rowland, 2004  ) دراد
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هعـسوت هب  شناد  لاـقتنا  نیارباـنب ، (. Cohen, 1990  ) دـش دـنهاوخ  ناـمزاس  يارب  یتباـقر  تیزم  بسک  بجوـم  اـه  ¬ یگتـسیاش نیا 
دنک ¬ یم داجیا  یتباقر  تیزم  نامزاس ، يارب  تیاهنرد  هدیـشخب و  دوبهب  ار  اه  ¬ نامزاس درکلمع  هدش ، رجنم  يروحم  ياه  ¬ یگتـسیاش
خرن رییغت و  تعرـس  نینچمه  يژولونکت و  شناد و  عبانم  یگدـنکارپ  لیلدـب  اه ، ¬ ناـمزاس هزورما  هکاـجنآ  زا  (. Liao & Hu, 2007)

تروـصب نیارباـنب  دنتـسین ، تـالوصحم  کیتامتـسیس  هضرع  راـگزاس و  ياـه  ¬ يروآوـن قـلخ  هب  رداـق  دـیدج ، تاـمازلا  روـهظ  يـالاب 
یعس يدومع  یقفا و  ياه  ¬ هکبش زا  هدافتسا  اب  اه  ¬ يروآون دیدج و  شناد  دیلوت  زین  شناد و  لاقتنا  يوجتسج  قیرط  زا  هنابلط و  ¬ هاج

هب هجوت  ابتایضرف  شهوژپ و  یموهفم  لدم  (. Ford & McDowell, 1999  ) دنراد یتباقر  تیزم  هب  یبایتسد  طیارش و  نیا  رب  هبلغ  رد 
بـسک رب  ار  شناد  تیریدـم  يرکف و  هیامرـس  ریثاـت  هک  دـیزگرب  رـضاح  قیقحت  يارب  ار  ریز  یموهفم  لدـم  ناوت  ¬ یم شهوژپ  تاـیبدا 

شور . دشابیم هتسباو  ریغتم  یتباقر  تیزم  لقتسم و  ياهریغتم  شناد ، تیریدم  يرکف و  هیامرـس  لدم ، نیا  رد  دجنـس . ¬ یم یتباقر  تیزم 
، كدـنا مجح  هب  هجوت  اـب  هک  هدوـب  اـپیاس  تکرـش  فـلتخم  حوطـس  ناریدـم  زا  رفن  لماش 98  قیقحت  نیا  يراـمآ  هعماـجقیقحت  یـسانش 
- یفیـصوت قیقحت  اه ، ¬ هداد يروآدرگ  رظن  زا  ناوت  ¬ یم ار  رـضاح  شهوژپ  . تفرگ تروص  يرامـش  ¬ ماـمت تروص  هب  يریگ  ¬ هنومن
هب هعجارم   ) يا ¬ هناخباتک شور  زا  اه  ¬ هداد يروآ  ¬ عمج يارب  دوش . ¬ یم بوسحم  يدربراک  یقیقحت  زین ، فادها  رظن  زا  یـشیامیپ و 

اب 38، شناد  تیریدم  شخب  هس  رد  همانشسرپ  دش . هدافتسا  همانشسرپ ) زا  هدافتسا   ) ینادیم شور  و  اه و ). . .  ¬ هناخباتک تالاقم ، بتک ،
رازفا ¬ مرن زا  زین  اه  ¬ هداد لیلحت  يارب  . دـش عیزوت  يرامآ  هعماج  دارفا  ناـیم  یحارط و  لاوس  اب 22  یتباقر  تیزم  اب 46 و  يرکف  هیامرس 

اه ¬ همانشسرپ روظنم ، نیدب  دش . هدافتسا  تیریدم  هتشر  ناگربخ  رظن  زا  اه ، ¬ همانشسرپ ییاور  شجنـس  يارب  دش . هدافتـسا   SPSS 17
ییاهن دـیئات  یحالـصا و  تارظن  لامعا  زا  سپ  هک  تفرگ  رارق  تیریدـم  هتـشر  نارظنبحاص  دـیتاسا و  زا  یعمج  راـیتخا  رد  یعمج  ناـیم 

، روظنم نیدب  دـش . هدافتـسا  خابنارک ، يافلآ  کینکت  زا  زین  اه  ¬ همانـشسرپ ییایاپ  نییعت  يارب  . دـش عیزوت  يرامآ  هعماج  دارفا  نایم  نانآ ،
يارب خابنارک  يافلآ  رادـقم  هک  تشگ  عیزوت  نانآ  ناـیم  رد  اـه  ¬ همانـشسرپ باـختنا و  يراـمآ  هعماـج  زا  یفداـصت  روطب  رفن  دادعت 35 
يالاب دامتعا  تیلباق  رگنایب  هک  دـمآ  تسدـب  و 0.79  بیترت 0.85 0.82  هب  یتباـقر  تیزم  يرکف و  هیامرـس  شناد ، تیریدـم  ياـهریغتم 

زا شهوژپ  ياهریغتم  ناـیم  هطبار  یـسررب  ياربنوسریپ  یگتـسبمه  نومزآ  فلااـه ) ¬ هتفاـی لـیلحت  هیزجت و  . دـشاب ¬ یم اـه  ¬ همانـشسرپ
يارب هدمآ  تسدب  هرامآ  رادـقم  دوش : ¬ یم هدـهاشم  ریز  لوادـج  رد  نآ  زا  لصاح  جـیاتن  هک  دـش  هدافتـسا  نوسریپ  یگتـسبمه  نومزآ 

اپیاس تکرش  هک  دهد  ¬ یم ناشن  لودج 7  نیاربانب  تسا . هدمآ  تسدب  ياطخ 0.05  زا  رتشیب  ینامزاس  يریگدای  زا  ریغب  اهریغتم  یماـمت 
يریگدای ظاحل  زا  اهنت  نامزاس  نیا  هتشاد و  رارق  یبولطم  حطـس  رد  اهنآ  داعبا  يرکف و  هیامرـس  شناد ، تیریدم  یتباقر ، تیزم  ظاحل  زا 

شناد و تیریدـم  ریثاـت  یــسررب  فدــه  اـب  رــضاح  شهوژپتاداهنــشیپ  يریگ و  ¬ هجیتـن . درادــن رارق  يدــعاسم  طیارــش  رد  یناـمزاس 
نارظنبحاـص نارواـشم و  ناریدـم ، زا  رفن  زا 98  لکـشتم  يا  ¬ هعماـج رد  اـپیاس  تکرـش  یتباـقر  تیزم  بسک  رب  يرکف  ياـه  ¬ هیاـمرس

كردـم ياراد  دارفا   0.32 دـنداد . ¬ یم لیکـشت  اه  ¬ نز زین  ار  و 0.17  نادرم  ار  دارفا   0.83 هعماج ، نیا  رد  دـش . ماجنا  اـپیاس  تکرش 
هقباـس ياراد  هکنیا 0.62  نمـض  دـندوب . ارتـکد  كردـم  ياراد  زین  دـشرا و 0.08  یـسانشراک  كردـم  ياراد   0.60 سناسیل ، یلیـصحت 

قلخ داعبا  زا  شناد  تیریدـم  شجنـس  يارب  شهوژپ ، نیا  رد  . دنتـشاد يراک  هبرجت  لاس  زا 30  شیب  زین  و 0.38  ات 25  نیب 16  یتمدخ 
داـعبا زین ، يرکف  هیامرـس  يارب  دـش . هدافتـسا  شناد  هریخذ  شناد و  يربراـک  شناد ، میهـست  یناـمزاس ، يریگداـی  شناد ، بسک  شناد ،
تبثم هطبار  رگنایب  نوسریپ ، یگتـسبمه  نومزآ  يریگراکب  زا  لصاح  جیاتن  . دـندش هتفرگ  رظن  رد  يا  ¬ هطبار ینامزاس و  یناسنا ، هیامرس 

شیازفا هک  انعم  نیدب  . دوب اپیاس  تکرـش  رد  یتباقر  تیزم  بسک  اب  ریغتم  ود  نیا  داعبا  يرکف و  هیامرـس  شناد ، تیریدـم  نایم  رادانعم  و 
زین نویـسرگر  نومزآ  هکنیا  نمـض  . دیماجنا دهاوخ  عوبتم  تکرـش  رتالاب  یتباقر  تیزم  بسک  هب  شهوژپ ، لقتـسم  ياهریغتم  زا  کی  ره 

ریثات شناد " هریخذ  شناد "و"  لاقتنا  میهـست و  ، " شناد تیریدـم  داعبا  ناـیم  رد  هک  دوب  اـهریغتم  زا  کـی  ره  ریثاـت  تدـش  هدـنهدناشن 
بسک رد  اهریغتم  ریاس  هب  تبـسن  يرتشیب  ریثات  يا  ¬ هطبار هیامرـس  زین ، يرکف  هیامرـس  داعبا  نایم  رد  . دوب یتباقر  تیزم  بسک  رب  يرتشیب 
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رد هک  دندش  يدنب  ¬ هبتر يرکف  هیامرـس  شناد و  تیریدم  داعبا  نمدیرف ، يا  ¬ هبتر نومزآ  يریگراکب  اب  همادا  رد  . تشاد یتباقر  تیزم 
يا "و ¬ هطبار هیامرـس  ، " زین يرکف  هیامرـس  داعبا  ناـیم  رد  شناد "و  هریخذ  شناد "و"  لاـقتنا  میهـست و  ، " شناد تیریدـم  داـعبا  ناـیم 

کی ره  نازیم  یسررب  يارب  نیگنایم  نومزآ  زا  زین  اهتنا  رد  . دندوب رادروخرب  ینامزاس  هیامرس  هب  تبـسن  رتشیب  توق  زا  یناسنا " هیامرـس  "

رد ینامزاس  يریگدای  يانثتـسا  هب  شهوژپ  ياهریغتم  یمامت  هک  تسنآ  رگنایب  هلـصاح ، جیاتن  دـش . هدافتـسا  اپیاس  تکرـش  رد  اهریغتم  زا 
شناد میهست  شقن  هک  اجنآ  زا  : داد هئارا  ریز  حرش  هب  یتاداهنـشیپ  ناوت  ¬ یم هدمآ  تسدب  جیاتن  هب  تیانع  اب  . دنتـشاد رارق  یبولطم  حطس 

عوضوم نیا  رب  يرتشیب  دیکات  هک  دوش  ¬ یم داهنـشیپ  اپیاس  تکرـش  ناریدم  هب  دشاب ، ¬ یم اهریغتم  ریاس  زا  شیب  یتباقر  تیزم  بسک  رب 
ینامزاس يریگدای  نازیم  هکنیا  رب  هوالع  نینچمه  . دنبای تسد  رتالاب  یتباقر  يایازم  هب  یبایتسد  ياتـسار  رد  بیترت  نیدـب  دنـشاب و  هتـشاد 

مزال هنیمز  داجیا   " تفگ ناوت  ¬ یم نیاربانب  دراد . یتباقر  تیزم  بسک  رب  یتبثم  ریثات  دـشاب ، ¬ یم طـسوتم  زا  رتمک  هطوبرم  ناـمزاس  رد 
رما رد  لیهـست  تهج  راذـگریثات  یگنهرف  هعـسوت   " نینچمه يراک "و  ياه  ¬ میت قیرط  زا  اه  ¬ تراهم تاـیبرجت و  شناد ، لداـبت  يارب 
نایم رد  . دـننک افیا  یمهم  شقن  ینامزاس ، يریگدای  دوبهب  ياتـسار  رد  ینامزاس " يریگدای  تیوقت  بسانم و  هنیمز  داجیا  يریگدای "و " 

درک اـعدا  ناوت  ¬ یم نیارباـنب  تسا . هتـشاد  یتباـقر  تیزم  بسک  رب  ار  ریثاـت  نیرتشیب  يا  ¬ هطبار هیامرـس  زین ، يرکف  هیامرـس  ياـهریغتم 
تیاـضر و يریگ  ¬ هزادـنا ناراذـگ ، ¬ هیامرـس ناگدـننک و  ¬ نیمأـت ناـیرتشم ، اـب  ینوریب  تاـطابترا  دوبهب  يزیر  ¬ هماـنرب يزیرحرط و 
، نایرتشم عون  فده و  ياهرازاب  ياه  ¬ هنیمز رد  نانکراک  هب  یناسر  ¬ عالطا ناگدننک ، ¬ نیمأت ناراذگ و  ¬ هیامرـس نایرتشم ، يرادافو 

يرتشم شناد  لماش   ) يا ¬ هطبار شناد  تیریدم  تکرش و  رسارس  رد  ناراذگ  ¬ هیامرس ناگدننک و  ¬ نیمأت نایرتشم ، دروخزاب  راشتنا  و 
هک اـجنآ  زا  . تـسا یتباـقر  تـیزم  هـب  یباـیتسد  تـهج  رد  يرگید  ماـگ  تکرـش ،) ناگدـننک  نیمأـت  شناد  ناراذـگ و  هیامرــس  شناد  ، 

اـه و ¬ هرواـشم اـه ، ¬ شزوـمآ هـئارا  اـب  ناوـت  ¬ یم دــنراذگریثات ، یتباـقر  تـیزم  بـسک  رب  زین  یناـمزاس  یناــسنا و  ياــه  ¬ هیاــمرس
اب یمیقتـسم  طابترا  هک  ینانکراک  هب  بسانم  يرادـم  - يرتشم راتفر  شزومآ  قیرط  زا  یناسنا و  هیامرـس  دوبهب  هب  ینامزاس  ياه  ¬ تصرف
يا ¬ هطبار هیامرس  هعـسوت  تهج  رد  نایرتشم ، تایاکـش  تاراظتنا و  هب  عقومب  ییوگخـساپ  رمتـسم و  يریگیپ  نینچمه  دنراد و  نایرتشم 

دوجوب ياتـسار  رد  یـشناد  هاگیاپ  داجیا  هلمج  زا  ییاهراکهار  ناوت  ¬ یم زین  شناد  تیریدـم  يزاس  ¬ هدایپ لیهـست  يارب  . تشادرب ماـگ 
شقن ندـناسر  لقادـح  هب  يارب  ینیرفآ  ¬ شناد هورگراـک  داـجیا  شناد ، تیریدـم  يزاـس  ¬ هداـیپ يارب  داـمتعا  زا  یکاـح  يوج  ندـمآ 

هب تبسن  ارگ  IT یهاگدید داجیا  و  هورگراک ) رد  دارفا  هاگدید  ندوب  هناگدـنچ  تلعب   ) جـیاتن یهددوس  رد  یعرف  تایبرجت  تابـصعت و 
رب يرکف  هیامرـس  تارثا  یـسررب  ، "1385 هیطع ، ییاـحطب ، -    1 عبانم . دومن هئارا  اهنآ  يراذـگدک  تاعالطا و  اـه ، ¬ هداد يدـنب  ¬ هقبط

هدکـشناد دـشرا ، یـسانشراک  همان  نایاپ  " نداعم ، عیانـص و  يروآون  شرتسگ و  نامزاس  شـشوپ  تحت  ياه  تکرـش  ینامزاس  درکلمع 
یتشهب دیهش  هاگشناد  يرادباسح  تیریدم و 
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.... 26, 41–56
دـشرا سانـشراکهلوسام  يرکـسع  دیعـسزکرم  نارهت  دحاو  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  رایداتـسایلقیلع و  هروصنم  رتکد 
نارهت دحاو  یمالسا ، دازآ  هاگشناد  نارگـشهوژپ  هاگـشاب  وضعیدیعـس  امینزکرم  نارهت  دحاو  یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  ییارجا ، تیریدم 

زکرم نارهت  دحاو  یمالسا ، دازآ  هاگشناد  یناگرزاب ، تیریدم  دشرا  یسانشراک  يوجشنادداب  ¬ هدنز هدیعسزکرم 

يدیلک لماوع  هبنج  زا  شناد  تیریدم  ياهمتسیس  يارجا  يارب  یبوچراچ 

ییزمح هراهب  فلومیدیلک : لماوع  هبنج  زا  شناد  تیریدم  ياهمتسیس  يارجا  یحارط و  يارب 
يربارت هار و  ترازو  نامزاس  هس  رد  شناد  تیریدـم  عماج  متـسیس  يزاس  هدایپ  دـنور  یـسررب  هعلاطم و  راتـشون  نیا  زا  فدـه  هدـیکچ :

اب تسا  هدش  یعـس  قیقحت  نیا  رد  تسا . دهـشم  يرهـش  تیریدم  يوضر و  ناسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرـش  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 
تشه رب  هیکت  اب  یتاداهنشیپ  یلک و  راکهار  دنا ، هدومن  ارجا  ار  شناد  تیریدم  يراذگ ، كارتشا  اب  هک  قوف  نامزاس  هس  لیلحت  هیزجت و 

رد اهتیدودـحم  تالکـشم و  اهدرواتـسد ، يژوـلونکت ، راـک ، شور  یهدـنامزاس ، دربراـک ، هـنماد  فادـها ، يریگراـکب ، لـیالد  روتکاـف 
هب تبسن  ار  یتامدخ  ياهداهن  اهنامزاس و  نالوئسم  ات  هتفرگ  تروص  رما  نیا  ياتسار  رد  رضاح  قیقحت  ددرگ . هئارا  ییاسانـش و  اهنامزاس 
رد ار  نالوئـسم  ییاهراکهار  هئارا  اب  دزاـس و  هاـگآ  شناد ، دـیلوت  رد  نآ  رثوم  شقن  یناـمزاس و  ياهدـنیارف  رد  شناد  تیریدـم  تیمها 
رد دـشاب . یم  روکذـم  نامزاس  هس  نامه  يرامآ  ياه  هنومن  يرامآ و  هعماج  شهوژپ  نیا  رد  دـناسر . يرای  شناد  تیریدـم  رتهب  يارجا 

ناریا یمالـسا  يروـهمج  يربارت  هار و  ترازو  رد  شناد  تیریدـم  عماـج  متـسیس  يزاـس  هداـیپ  یـسررب  هعلاـطم و  هب  ادـتبا  شهوژپ  نیا 
ود رب  هوالع  نامزاس  نیا  رد  تسا . هدش  هدافتـسا  یچوکات " وکانون و  شناد و "  نامتخاس  ياه  هیاپ  لدم  ود  زا  هک  تسا ، هدـش  هتخادرپ 

راـتخاس رد  رییغت  . تسا هتـشاد  متـسیس  ییاراـک  شیازفا  رد  یمهم  شقن  زین  یهدزاـیتما  شاداـپ و  هئارا  یـشزیگنا ، يژولودـتم  قوف  لدـم 
تیریدـم رگید ، يوـس  زا  وـس و  کـی  زا  ناـمزاس  نیا  رد  ناراـکمه  زا  یهورگ  ندـشادج  يوـضر و  ناـسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرش 

ات دش  نآرب  تسا ، یناسنا  هیامرس  نامزاس ، هیامرس  نیرتگرزب  هکنیا  هب  یبلق  دامتعا  اب  یلاعتم و  ایوپ و  تکرـش  نتـشاد  يوزرآ  اب  تکرش 
: يدـیلک ياه  هژاو  . دـهد رارق  میناد » یم  هچنآ  نتخودـنا  ار «  دوخ  راعـش  دـنک و  هنیداـهن  ناـمزاس  رد  ار  شناد  تیریدـم  عماـج  متـسیس 
هب شناد ، تیریدم  موس ، هرازه  هناتـسآرد  : همدـقمبوچراچ يدـیلک - لماوع  – ینامزاس   گنهرف  – شناد   تیریدـم  – یتامدـخ   نامزاس 

دنلب ياه  يرترب  هدننک  نیمضت  شناد  تیریدم  تسا ، حرطم  یتامدخ  ياهداهن  اهنامزاس و  تاسـسوم ، يارب  کیژتارتسا  زاین  کی  ناونع 
یـشرگن شناد ، تیریدـم  . تسا یتاعالطا  يرکف و  یناسنا ، ياه  هیامرـس  زا  اـهنآ  يریگ  هرهب  نازیم  عماوج و  اـه و  ناـمزاس  يارب  تدـم 

لوصحم و رد  ندوب  ورـشیپ  هدنیآ ، رد  يریذپ  تباقر  دوش و  يزاس  هدایپ  فاطعنا  یمک  اب  اهنامزاس  تیریدم  يوس  زا  دناوت  یم  هک  تسا 
تیریدم ثحبم  دروایب . ناغمرا  هب  ار  یـشناد  ياه  هیامرـس  ندادن  تسد  زا  ون و  ياهرازاب  قلخ  دیدج و  ياهرازاب  حـتف  دـیدج ، تامدـخ 

هدـش و عقاو  تیریدـم  نامزاس و  ملع  نادنمـشناد  هجوت  لاـبقا و  دروم  تدـش  هب  هک  تسا  تیریدـم  رد  روهظ  ون  ثحاـبم  زا  یکی  شناد 
لامعا رب  مکاح  حور  کی  ناونع  هب  شناد  تیریدم  تخانش  هک  دشاب ، یم  نآ  یـشخب  رثا  يزاس و  هدایپ  شناد ، تیریدم  نکر  نیرتمهم 

رد شناد  تیریدم  عماج  متسیس  يزاس  هدایپ  دنور  یسررب  هعلاطم و  راتشون  نیا  زا  فده  تسا . يرورـض  نآ  يزاس  هدایپ  يارب  ینامزاس 
رد . تسا دهشم  يرهش  تیریدم  يوضر و  ناسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرـش  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يربارت  هار و  ترازو  نامزاس  هس 

یلک راکهار  دنا ، هدومن  ارجا  ار  شناد  تیریدم  يراذگ ، كارتشا  اب  هک  قوف  نامزاس  هس  لیلحت  هیزجت و  اب  تسا  هدش  یعـس  قیقحت  نیا 
، اهدرواتـسد يژولونکت ، راک ، شور  یهدـنامزاس ، دربراک ، هنماد  فادـها ، يریگراـکب ، لـیالد  روتکاـف  تشه  رب  هیکت  اـب  یتاداهنـشیپ  و 
اهنامزاس و نالوئـسم  ات  هتفرگ  تروص  رما  نیا  ياتـسار  رد  رـضاح  قیقحت  . ددرگ هئارا  ییاسانـش و  اهنامزاس  رد  اهتیدودـحم  تالکـشم و 

هئارا اب  دزاس و  هاگآ  شناد ، دیلوت  رد  نآ  رثوم  شقن  ینامزاس و  ياهدـنیارف  رد  شناد  تیریدـم  تیمها  هب  تبـسن  ار  یتامدـخ  ياهداهن 
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هـس نامه  يرامآ  ياه  هنومن  يرامآ و  هعماج  شهوژپ  نیا  رد  دـناسر . يراـی  شناد  تیریدـم  رتهب  يارجا  رد  ار  نالوئـسم  ییاـهراکهار 
يربارت هار و  ترازو  رد  شناد  تیریدم  عماج  متـسیس  يزاس  هدایپ  یـسررب  هعلاطم و  هب  ادتبا  شهوژپ  نیا  رد  . دـشاب یم  روکذـم  نامزاس 

رد تسا . هدش  هدافتـسا  یچوکات " وکانون و  شناد و "  نامتخاس  ياه  هیاپ  لدم  ود  زا  هک  تسا ، هدـش  هتخادرپ  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
هتـشاد متـسیس  ییاراک  شیازفا  رد  یمهم  شقن  زین  یهدزایتما  شاداپ و  هئارا  یـشزیگنا ، يژولودـتم  قوف  لدـم  ود  رب  هوالع  نامزاس  نیا 

يوس زا  وس و  کی  زا  نامزاس  نیا  رد  ناراکمه  زا  یهورگ  ندشادج  يوضر و  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرـش  راتخاس  رد  رییغت  . تسا
یناسنا هیامرـس  نامزاس ، هیامرـس  نیرتگرزب  هکنیا  هب  یبلق  دامتعا  اب  یلاعتم و  ایوپ و  تکرـش  نتـشاد  يوزرآ  اب  تکرـش  تیریدـم  رگید ،

رد . دهد رارق  میناد » یم  هچنآ  نتخودـنا  ار «  دوخ  راعـش  دـنک و  هنیداهن  نامزاس  رد  ار  شناد  تیریدـم  عماج  متـسیس  ات  دـش  نآرب  تسا ،
بیکرت و يزاس ، ینورب  ندش ، یعامتجا  زا  معا  وکانون ، ياه  هیرظن  یلصا  ياه  هفلوم  هب  هجوت  اب  دهشم  يرهش  تیریدم  هاگیاج  یسررب 

هتـشر تالیـصحت ، نازیم  ساـسا  رب  ناریدـم  نیب  رد  هفلوـم  راـهچ  نیا  ياـهتوافت  هب  سپـس   هـتفرگ و  رارق  یـسررب  دروـم  يزاـس  ینورد 
تراهم ءاقترا  ناوت  اه و  تیلباق  شیازفا  هزورما  دهد ، یم  ناشن  شهوژپ  ياه  هتفای  . دوش یم  هتخادرپ  اهنآ  يراک  هقباس  نس و  یلیـصحت ،

يراکمه و شیازفا  شناد و  نتـشاذگ  كارتشا  هب  نیون ، ياه  يروآ  نف  زا  هنادـنمدرخ  يریگ  هرهب  قیرط  زا  یـشهوژپ  یـشزومآ و  ياه 
اهداهن و رد  شناد  تیریدم  هژورپ  يارجا  یـسررب و  زا  سپ  قیقحت  نیا  ردقیقحت  شور  -    1. تسارسیم اهنامزاس  نیب  هدنزاس  رظن  لدابت 

يرهش تیریدم  يوضر و  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرـش  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يربارت  هار و  ترازو  هلمجزا  یتامدخ  ياهنامزاس 
، هدش هدرب  راکب  ياهکینکت  اه و  هبنج  نیا  سپس  تسا . هدش  ییاسانـش  دنیارف  نیا  ياه  هبنج  اوتحم ، لیلحت  شور  زا  هدافتـسا  زا  اب  دهـشم 

يارجا یحارط و  يارب  ییاهراکهار  یملع  تایرظنو  میهافمرب  نآ  قابطناو  اهنامزاس  تایبرجت  رب  هیکت  اب  ًاـتیاهنو  تسا  هدـش  يدـنب  هقبط 
تیریدم يراذگ  كارتشا  هب  دنیارف  يارجا  یحارط ، یط  قیقحت ، همادا  رد  تسا . هدش  هئارا  یتامدـخ  ياهنامزاسرد  شناد  تیریدـم  رتهب 

، يژوـلونکت یهدــنامزاس ، دربراـک ، هـنماد  راـک ، شور  فادــها ، ياـهروتکاف  تـسا و  هـتفرگ  رارق  هعلاـطم  دروـم  اــهنامزاس ، رد  شناد 
تایلک -    2. تسا هدش  يریگ  هجیتن  روتکاف  ره  صوصخ  رد  هدیدرگ و  هسیاقم  نامزاس  هس  ره  رد  اهتیدودحم  تالکشم و  اهدرواتـسد ،

. تساهنآ نیب  لـماعت  شناد و  تاـعالطا ، هداد ، ءزج  هس  موهفم  كرد  شناد ، اـب  طـبترم  ثحاـبم  یلـصا  یناـبم  زا  یکی  شناد  تیریدـم 
، تسین تاعالطا  اه  هداد  هعومجم  : " تفگ دیاب  یلکروطب  دوش . یم  هدوزفا  زین  تلیضف  ای  تفرعم  مانب  یمراهچ  علض  ثلثم  نیا  هب  یهاگ 
، اهدـنیارف هعوـمجم  شناد  ناـیرج  " تـسین . تـقیقح  درخ  هعوـمجم  تـسین و  درخ  شناد  هعوـمجم  تـسین ، شناد  تاـعالطا  هعوـمجم 
. دوش یم  لیدبت  رگید  تیعضو  هب  تیعضو  کی  زا  درخ  ای  شناد  ارف  شناد و  تاعالطا ، نآ  قیرط  زا  هک  تسا  ییاه  تیلاعف  اهدادیور و 

يارب فیرعت  نیرت  یئادـتباشناد  تیریدـم  فـیرعت  (1-2[1 . ] دوـش زاـغآ  اـه  هداد  زا  دـیاب  شناد  هنیمز  رد  ثـحب  هنوـگره  بـیترت  نیدـب 
دنمزاین دارفا  هب  ینامزاس  شناد  عیزوت  كارتشا و  يزاسراکـشآ ، ییاسانـش ، قلخ ، تهج  یهار  نتفاـی  زا : تسا  تراـبع  شناد  تیریدـم 

نیب لماعت  يوگلا  اریز  دـشخب ، یم  قمع  ار  شناد  تیریدـم  موهفم  ناسنا  نونف و  يروانف ، نیب  لماعتـشناد  تیریدـم  موهفم  (2-2[1 . ] نآ
. تسین رگید  ياه  نامزاس  طسوت  دـیلقت  ای  دتـسو  داد  لباق  یتحار  هب  هک  تسا ، درف  هب  رـصحنم  نامزاس  ره  يارب  ناـسنا  نونف و  يرواـنف ،

لماش دـش  هتفگ  هکروطنامه  تحاس  هس  نیا  تسا . رگیدـکی  اـب  طـبترم  تحاـس  هس  هب  رظاـن  ناـمزاس ، کـیرد  رییغت  هنوگ  ره  یلکروطب 
يارب دارفا  ياه  تراهمینامزاس  شناد   تیهاـم  (3-2[2 : ] تسا هدـش  هداد  ناشن  ریز  لکـش  رد  هک  دـشاب  یم  ناسنا  يژولونکت و  راتخاس ،

. دوش یم  اجباج  فلتخم  ياهورین  هلیـسو ي  هب  تسا و  ایوپ  يدرف  شناد  فـالخرب  یناـمزاس  شناد  دـنا . یتاـیح  ناـمزاس  شناد  هاـگیاپ 
اما دنک . یم  لیدبت  نامزاس  شناد  هیلوا  لماوع  هب  ار  نانکراک  نامزاس ، تعفنم  تهج  رد  نآ  زا  هدافتـسا  شناد و  هب  هداد  لیدـبت  ییاناوت 
هب يرتشیب  یگتـسباو  دـنا ، يرورـض  قفوم  ینامزاس  تیلاعف  يارب  هک  ییاهدـنیارف  رتشیب  تسین . صـصخت  عون  اهنت  دارفا ، يدرف  صـصخت 

فیاظو ماجنا  رد  نامزاس  هک  دوش  یم  لماش  ار  یهورگ  يدرف و  شناد  ییاراد  یناـمزاس ، شناد  هاـگیاپ  دـنراد . شناد  یهورگ  رـصانع 
هداهن ناینب  نامزاس  اه  نآ  ساسا  رب  هک  دوش  یم  لماش  ار  یتاعالطا  هداد و  نینچمه  شناد  هاگیاپ  دنک . هدافتسا  اه  نآ  زا  دناوت  یم  دوخ 
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هتـشذگ نرق  دنچ  طیحمزا  رت  هدیچیپ  یلیخ  يراتخاس  ظاحلزا  دننک ، لمع  نآ  رد  یتسیاب  اه  نامزاس  هزورما  هک  یـشناد  طیحم  دوش . یم 
، يژولونکت راک ، شور  یهدـنامزاس ، دربراک ، هنماد  فادـها ، يریگراکب ، لیالد  روتکاف  تشه  زا  کیره  یـسررب  هب  همادا  رد  [3 . ] تسا

يرهش تیریدم  يوضر و  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرش  يربارت ، هار و  ترازو  نامزاس  هسرد  اهدرواتسد ، اهتیدودحم و  تالکـشم و 
؟ هن ای  تسام  لرتنک  تحت  یشناد  ییاه  هیامرـس  ایآ  مینادب  دیاب  یتامدخ  ياهنامزاس  هیلکرد  : يریگراکب لیالد  -    1  . میزادرپ یم  دهشم 

همانرب رد «  همانرب  نیدـنچ  هک  هنوگنامه  ایآ  مینادـب  هک  تسا  نیا  شناد  تیریدـم  دـننامه  عماج  متـسیس  کی  يزاـس  هداـیپ  یلـصا  تلع 
اـهرازفا و مرن  اهدـحاو ، دراوـم  يرایـسب  رد  مـیراد و  و ...  يرو ،» هرهب  شیازفا  یناـمزاس « ،» درکلمع  یباـیزرا  کـیژتارتسا «      » يزیر 

تیریدم رد  میراد ، دوخ  سوملم  ياه  هیامرـس  تیریدـم  و  يرادـهگن   شیازفا و  تهج  يرادرابنا و ...  يرادـباسح ،  يارب  ییاهراتخاس 
سوملم ان  ياه  هیامرـس  تیریدـم  هک  تساجنآ  بلاج  میا . هدرک  يراک  تسا  شناد  نآ  نیرت  یلـصا  هک  دوخ  سوملم  اـن  ياـه  هیاـمرس 
یبایتسد يارب  یتلود  داهن  کی  ناونع  هب  يربارت  هار و  ترازو  . تسا هدش  یندرکن  رواب  ریگمشچ و  ياه  دشر  ثعاب  اهنامزاس  زا  يرایـسب 

ماظن هلاس  تسیب  زادـنا  مشچ  قبط  یملع  ظاـحل  زا  هژیو  هب  هقطنم  رترب  تردـق  هب  یباـیتسد  يارب  روشک و  یملع  عیرـس  ياـه  تفرـشیپ  هب 
تیریدـم يزاس  هدایپ  ددـص  رد  هتفرـشیپ  ياـهروشک  اـب  یملع  فاکـش  ندرک  مک  تاـقیقحت و  رد  ییازفا  مه  ناریا ، یمالـسا  يروهمج 

لدابت نامزاس ، يراج  ياه  همانرب  ياوتحم  ندوب  ریذـپ  فاطعنا  نامزاسرب ، مکاح  راتفر  هب  رتهب  تامدـخ  هئارا  يارب  نامزاس  تسا . شناد 
رییغت اب  لاس 1385  يادتبا  رد  [4 . ] دنک ادیپ  لیامت  يزاس  هدایپ  عماج  متـسیس  کی  هب  فلتخم ، ياهدتم  زا  يریگ  هرهب  شناد ، تاعالطا و 

یط رد  لنـسرپ  نهذ  رد  هچنآ  هریخذ  روظنم  هب  شناد  تیریدـم  تمـس  هب  تکرح  يوضر  ناسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرـش  راتخاس  رد 
دـیلوت و نیودـت ، ییاسانـش ، ياهدـنیآرف  یبایزرا  ارجا ، رب  تراظن  یحارط ، يزاـس ، دنتـسم  يارب  يرازبا  ناونع  هب  هتفرگ و  لکـش  اـهلاس 
هب هجوت  شناد و  تیریدم  ياه  همانرب  يریگراکب  تسا ، یبهذم  رهش  نالک  کی  دهـشم  هکنیا  هب  هجوت  اب  [5 . ] دیدرگ زاغآ  شناد  لاقتنا 

، تسا يرورـض  ینامزاس  هیاپ  شناد  هعـسوت  يارب  يدرف  شناد  هکنیا  نداد  جیورت  يارب  نامزاس  نیا  دشاب . یمازلا  دـیاش  يرورـض و  نآ 
شناد تیریدـم  زا  هزورما  هتفرگ  تروص  قیقحت  جـیاتن  ساسارب  [6 . ] تسا هدومن  شناد  تیریدـم  ياه  کینکت  يزاس  هداـیپ  رب  میمـصت 

نیا زا  هچنآ  دوـش . یم  هدافتـسا  اـه  ناـمزاس  رد  یـشخب  رثا  يزاـس  رثکادـح  اـه و  هنیزه  يزاـس  لقادـح  تعرـس ، يزاـس  رثکادـح  يارب 
رد نامزاس  کی  نادنمراک  لنـسرپ و  نهذ  رد  هچنآ  هریخذ  يارب  يرازبا  ناونع  هب  شناد  تیریدـم  زا  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یمرب  تاقیقحت 

شناد راصحنا  ظفح و  گنهرف  رد  رییغت  تهج  رد  شناد  تیریدـم  هک  دوش  یم  داهنـشیپ    دور . راکب  تسا ، هتفرگ  لکـش  اـه  لاـس  یط 
یسررب اب  تسا . دنمدوس  زین  يداصتقا  رظن  زا  شناد  تیریدم  هک  دهد  جاور  نانکراک  نیب  ار  گنهرف  نیا  هک  يا  هنوگب  دور . راکب  يدرف 

نیب يراکمه  هطبار  شیازفا  يارب  دننک ، یم  تیلاعف  یتباقر  ياهطیحم  رد  هک  یتامدخ  ياه  نامزاس  رد  ددرگ  یم  هدـهاشم  قوف ،  دراوم 
راکهار دناوت  یم  شناد  تیریدم  نامزاس ،  رد  دوجوم  صـصخت  تراهم و  ظفح  هچراپکی و  تامدخ  هئارا  فلتخم ، ياهدحاو  نانکراک 

یکیتکات و کیژتارتسا ،  حطـس  هس  رد  دناوت  یم  شناد  تیریدم  فادها  : فادـها -    2. دشاب تامدخ  تیفیک  دوبهب  يارب  يدیفم  رایـسب 
هعـسوت ياهتـسایس  یکیتکات ،  حطـس  رد  نامزاس و  تدم  ینالوط  فادها  اهزادنا و  مشچ  کیژتارتسا ، حطـس  رد  ددرگ . حرطم  یتایلمع 

. تسا رظن  دـم  هرمزور  ياهراک  یلخاد و  نیناوق  اهدـنور ، یتایلمع ، حطـس  رد  یئارجا و  ياـهزاین  هب  طوبرم  تدـم  هاـتوک  فادـها  يا و 
هب شزیگناو  يزاـس  یموـب  ماود ، یـشخبرثا ، ینعی  شناد  تیریدـم  یـساسا  ناـکرا  هب  ناریا   یمالـسا  يروـهمج  يربارت  هار و  تازو  [7]
نآ ندوب  دنمشزرا  هب  داقتعا  لیلدب  ار  شناد  دارفا ، هک  تسا  یگنهرف  لابندب  نامزاس  نیا  عقاو  رد  تسا . هدرک  هاگن  یلاعتم  فده  ناونع 

بآ و تکرش  زادنا  مشچ  [ 4 . ] دنیامن نآ  لدابت  راشتنا و  هب  مادـقا  هدرک و  متـسیس  دراو  دراد ، نامزاس  دوخ و  يارب  نآ  زا  هک  یـشزرا  و 
، هدـنریگدای ینامزاس  تمـس  هب  تکرح  زادـنا و  مشچ  نیا  اـب  تسا و  میناد » یم  هچنآ  نتخودـنا   » تیریدـم يوضر ، ناـسارخ  بالـضاف 
زا ناـمزاس  نیا  رد  شناد  تیریدـم  ياهفدـه  دراد . ار  ناـمزاس  فادـها  قـقحت  تهج  رد  کـیژتارتسا  يزیر  هماـنرب  هفیظو  یملع  هـتیمک 

لیدبت و هب  کیژتارتسا  حطـس  رد  دنا . هدش  صخـشم  یتایلمع  کیژتارتسا و  حطـس  ود  رد  تسا و  هتفرگ  تأشن  نامزاس  یلـصا  ياهفده 
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یتایلمع حطـس  رد  تسا . هدش  هتخادرپ  هنیمز  نیا  رد  بسانم  يزاس  رتسب  گنهرف و  داجیا  شناد و  تیریدم  يانبم  رب  نامزاس  يرادـهگن 
يارب مزال  ياه  همانرب  صخـشم و  شناد  يرادـهگن  دربراک و  عیزوت ، هدافتـسا ، ییاسانـش ، هوحن  نامزاس ، هدـش  نایب  فادـها  هجوت  اب  زین 

ناراکمه و ناهنپ  شناد  نتخودـنا  يروآ و  عمج  رب  زکرمت  فدـه ، نامزاس  نیا  رد  تسا . هدـش  یحارط  نیعم  نامز  رد  اهنآ  هب  یبایتسد 
يریگدای يروآ و  ون  تیقالخ ،  رب  زادـنا  مشچ  ینامزاس و  یلاعت  يوضر ، ناسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرـش  رد  تسا . نامزاس  نانکراک 

دوجوم ینیع  شناد  لیدبت  قیرط  زا  شناد  اه و  هشیدنا  اه و  هدیا  بذج  هب  ار  دوخ  فدـه  دهـشم  يرادرهـش  [ 5 . ] تسا راوتسا  ینامزاس 
تیریدـم ورملق  رد  بیکرت  يزاس و  ینورب  یعامتجا و  تالماعت  فادـها  تسا و  هدرک  زکرمتم  یتصرف  عون و  ره  زا  یتاعالطا  عباـنم  رد 

تیریدم ياه  فدـه  روحم ، شناد  نامزاس  کی  رد  دوش  یم  داهنـشیپ  هتفرگ  تروص  قیقحت  ياتـسار  رد  [6 . ] دراد رظن  دـم  زین  ار  شناد 
، تسا رتـهب  شهوژپ  هس  نیا  رد  هدـش  هـئارا  تاـکن  هـب  هجوـت  اـب  دوـش . فـیرعت  شناد  ياـه  ناـمرآ  شناد و  يژتارتـسا  تروـصب  شناد 

تمـس هب  رظن  دروم  نامزاس  ات  دـشاب ، یتامدـخ  نامزاس  کی  رد  گنهرف  يژولونکت و  راتخاس ، هزوح  هس  رد  رییغت  يانبمرب  يراذـگفده 
دربراک هنماد  -    3. دننک یم  صخـشم  ار  شناد  تیریدـم  یلک  ریـسم  تقیقح  رد  فادـها  نیا  دـنک . تکرح  روحم  شناد  نامزاس  کی 

زا سپ  دشاب . هتـشاد  بسانت  نآ  نانکراک  ياه  تسایـسو  نامزاس  لکـش  اب  دـیاب  نامزاس  کی  رد  شناد  دودـح  هنماد و  : شناد تیریدـم 
باختنا یـشیامزآ  تروصب  شناد  دنیارف  يارجا  تهج  نامزاس  زا  یـصاخ  ياه  تیلوئـسم  ای  نانکراک  شخب  تسا  مزال  فادـها ، نییعت 

تهج مزال  تامادقا  [8 . ] دوش هداد  میمعت  رگید  دارفا  ای  رتشیب  ياه  هزوح  هب  نآ ، ندوب  زیمآ  تیقفوم  يریگ و  دروخزاب  زا  سپ  دـندرگ و 
هار ترازو  رد  تفریذپ . تروص  ناریا  یمالسا  يروهمج  يربارت  هار و  ترازو  رد  هام  تشه  یط  رد  شناد  تیریدم  متسیس  يزاس  هدایپ 

هدهاشم زا  سپ  هک  داد  صاصتخا  رما  نیا  تهج  ار  زاین  دروم  یلام  عبانم  یشیامزآ  تروصب  تیریدم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يربارت  و 
ماجنا لاسکی  يارب  مزال  یلام  عبانم  صیصخت  تهج  يریگ  میمصت  متسیس ، زا  هدافتسا  نازیم  رد  شاداپ  نیا  يراذگ  ریثات  ریگمشچ  جیاتن 

یم دنهد  یم  هئارا  اه  هنیمز  همه  رد  نانکراک  هک  یتامدـخ  هیلک  يوضر  ناسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرـش  رد  دربراک  هنماد  [4 . ] دیدرگ
دروم دارفا  اکانون ، ياه  هیرظن  یلـصا  ياـه  هفلوم  هب  رظن  اـب  دهـشم  يرهـش  تیریدـم  رد  شناد  تیریدـم  هاـگیاج  یـسررب  رد  [5 . ] دشاب

یم یتایلمع              ینایم و  یلاع و  ناریدم  بتارم  هلـسلس  زا  دهـشم  يرادرهـش  رد  راک  هب  لوغـشم  ناریدم  زا  هرفن  یعمج 30  یسررب 
شناد يریگ  هزادـنا  شناد ، تیریدـم  يزاس  هدایپ  يارب  دربراک  هنماد  نییعت  هک  تسا  نآ  رگنایب  دـیآ  یمرب  تاقیقحت  زا  هچنآ  [6 دنشاب [.

رتهب هچره  يارجا  يارب  يزاس  هنیمز  يزاس و  گنهرف  قیقد ، عیرـس و  یبایزرا  تیقفوم ، شیازفا  جیاتن  دـنک و  یم  رتناسآ  ار  نامزاس  ياه 
زا یـصخشم  ياهتیلوئـسم  ای  نانکراک و  شخب ، تسا  رتهب  فادها  نییعت  زا  سپ  تشاد . دهاوخ  هارمه  هب  ار  نامزاس  رد  شناد  تیریدـم 

ياه هزوح  هب  دیاب  هدمآ  تسدب  جیاتن  یبایزرا  زا  سپ  هدرک و  باختنا  یـشیامزآ  تروصب  شناد  تیریدـم  دـنیآرف  يارجا  يارب  نامزاس 
هجوت هاـتوک  ناـمز  فرـص  هب  دـیاب  ناـمزاس  کـی  رد  شناد  تیریدـم  يزاـس  هداـیپ  حرط  یـشیامزآ  يارجا  رد  دوـش . هداد  میمعت  رگید 

دمآراک شخب و  رثا  روطب  هک  دنـشاب  ییاناوت  نیا  ياراد  دیاب  نامزاس  رد  شناد  تیریدم  ياهدنیارف  : شناد تیریدم  یهدنامزاس  -4. مینک
نامزاس رد  راک  نایرج  نیب  یگنهامه  دنمزاین  رما  نیا  دننک . شزادرپ  ار  ینامزاس  راک  بسک و  ياهدنیارف  ققحت  تهج  زاین  دروم  شناد 

شناد تیریدم  عماج  متسیس  يزاس  هدایپ  . دنشاب هتـشاد  اهتیلاعف  نایرج  اب  ار  مزال  یگچراپکی  اهدنیارف  نیا  هک  تسا  نامزاس  ياهدنیارف  اب 
، شناد هخرچ  ياـه  متـسیس  ریز  زا  هک  تسا  بو  تحت  يازفا  مرن  متـسیس  کـی  تحت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يربارت  هار و  ترازو  رد 

ینامزاس تادنتـسم  ایوپ و  یهد  طابترا  ناریدم ، هب  شرازگ  یلام ، شاداپ  شناد ، يدنب  هتـسب  شناد ، هشقن  لاوس ، هخرچ  شناد ، یبایزرا 
يزاس هدایپ  روظنم  هب  شناد  تیریدم  یملع  هتیمک  لیکـشت  راکهار  يوضر  ناسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرـش  رد  [4 .] تسا هدش  لیکشت 

 ، IT يزاس ، دنتسم  ياه  هنیمز  رد  هربخ  رفن  تفه  زا  لکشتم  یمیت  نآ  عبت  هب  هدش و  هئارا  شناد  اه و  هتخودنا  طبض  تبث  متـسیس و  نیا 
هرفن تفه  میت  نیا  تسا . هدـش  لیکـشت  شناد  نزخم  داـجیا  تهج  یناـسنا  عباـنم  تیریدـم  مولع  بالـضاف و  بآ و  تعنـص  تاـقیقحت ،
هیهت شناد ، تیریدـم  لاور  يزاس  دنتـسم  يارب  شـالت  میت  نیا  مادـقا  نیلوا  رد  دـنا و  هتفرگ  هدـهع  رب  ار  شناد  تیریدـم  يربهار  هفیظو 
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رد هک  درباک  هنماد  فادـها ، يریگراکب ، لیالد  لـماوع  نییعت  زا  سپ  ناـمزاس  نیا  رد  تسا . هدومن  اـه و ... لمعلااوتـسد  ییارجا ، شور 
هژورپ ماجنا  نامز  رد  نامزاس  رد  لوغـشم  نانکراک  يور  رب  ار  دوخ  تیلاعف  هرفن  تفه  میت  دـش ، هداد  حرـش  لماک  روطب  لبق  ياه  شخب 

رد [6 . ] تسا هدشن  هراشا  اقیقد  دهشم  يرهش  تیریدم  رد  شناد  تیریدم  دربراک  هنماد  تسدرد  عبانم  هب  هجوت  اب  [5 .] تسا هدرک  زکرمتم 
ناـمزاس لـک  ادـتبا  ناـمه  زا  یهدـنامزاس  کـچوک ، تیریدـم  ياـه  هزوـح  ناـمزاس و  رتـهب  یهدـنامزاس  يارب  دوـش  یم  داهنـشیپ  همادا 

یم یتایلمع  ینایم و  یلاع ، ناریدـم  ساسارب  یهدـنامزاس  دوجوم ، بتارم  هلـسلس  يانبم  رب  رتگرزب  ياـه  ناـمزاس  رد  دـشاب . ناـنکراکو 
متـسیس دوش و  یم  اضرا  شناد  هب  دنیآرف  زاین  ینامزاس  شناد  یهدنامزاس  اب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  دریگ . تروص  دـناوت 

هب هجوت  اب  شناد  تیریدـم  يزاـس  هداـیپ  شور  : راـک شور  (5. دوش میـسقت  رت  يدربراـک  ياـه  متـسیس  ریز  هب  دـناوت  یم  شناد  تیریدـم 
یم تروص  زادنا  مشچ  فده و  يانبم  رب  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  تسا . توافتم  نامزاس  کی  رب  مکاح  گنهرف  ینامزاس و  راتخاس 

، ناریا یمالسا  يروهمج  يربارت  هار و  ترازو  رد  دوش . هژیو  هجوت  یگنهرف  یتیریدم و  مهم  هبنج  ود  هب  دیاب  راک  شور  نییعت  رد  دریگ .
شناد "و"  ياـه  هیاـپ  لدـم   ساـسا "  رب  متـسیس  نیا  تسا . هدوـب  بو  تحت  يرازفا  مرن  متـسیس  رب  ینتبم  شناد  تیریدـم  ياهدـنیآرف 
شناد و تیریدـم  يزاس  هدایپ  روظنم  هب  يوضر  ناسارخ  بالـضاف  بآ و  نامزاس  [4 . ] تسا هدـش  میظنت  یحارط و  یچوکات " وکاـنون و 
بالضاف و بآ و  تعنص  تاقیقحت  ، IT يزاس ، دنتسم  رد  هربخ  رفن  تفه  زا  لکـشتم  یمیت  شناد  هئارا  اه و  هتخودنا  نیا  طبـض  تبث و 

شناد تیریدم  يزاس  هدایپ  رد  [ 5 . ] تفرگ هدهع  رب  ار  شناد  تیریدم  يربهار  هفیظو  میت  نیا  داد و  لیکشت  یناسنا  عبانم  تیریدم  مولع 
لماش یسررب  دروم  هورگ  يرامآ و  هعماج  تسا . هدش  هدافتسا  دروم  عجرم  شور  ناونع  هب  یشیامیپ  شور  زا  دهشم  يرهـش  تیریدم  رد 

شهوژپ نیا  رد  دشاب . یم  دنا  هدوب  راک  هب  لوغـشم  شهوژپ  ماجنا  خیرات  رد  هک  دهـشم  يرادرهـش  ییارجا  ینایم و  دشرا ، ناریدـم  هیلک 
اه و نامزاس  لماع  ناریدم  لماش  ینایم  ناریدم  دشاب . یم  يرادرهش  ياه  تنواعم  رهش و  ياروش  ياضعا  رادرهـش ، لماش  دشرا  ناریدم 
لماش 30 رظن  دروم  هنومن  دشاب . یم  ياه  يرادرهـش  اه و  نامزاس  هعومجمریز  ناریدم  لماش  یتایلمع  ناریدـم  هدوب و  قطانم  نارادرهش 

شناد تیریدم  عورـش  رد  دوش  یم  داهنـشیپ  هتفرگ  تروص  قیقحت  يانبم  رب  [6 . ] دـنا هدـش  باختنا  هداس  یفداصت  شور  هب  هک  تسا  رفن 
هک هدرک  هدافتسا  ییاه  لدم  زا  لدم ،  باختنا  رد  ددرگ . صخـشم  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  یلک  ياه  شور  ای  يژتارتسا  تسیاب  یم 
زا دعب  دنشاب . هتـشاد  يریذپ  میمعت  تاعالطا و  يروانف  رد  هدافتـسا  يارب  الاب  تیلباق  دنـشاب و  لماک  عماج و  دنـشاب ، هتـشاد  ییالاب  رابتعا 

. دریگب تروص  یجیردـت  ماگ و  هب  ماـگ  تروصب  راـک  دـنور  اـت  دوش . میـسقت  رت  یئزج  لـحارم  هب  راـک  شور  تسا  رتهب  لدـم  باـختنا 
یخرب رد  دشاب . هدش  تباث  نآ  ییایاپ  ییاور و  دیاب  دوش  هدافتسا  شناد  تیریدم  همانـشسرپ  زا  تاعاللطا ، يروآدرگ  هلحرم  رد  هچنانچ 

لیکـشت تروصنیا  ریغ  رد  دوش . داجیا  دناوت ، یم  شناد  تیریدم  مانب  یلقتـسم  دـحاو  یناسنا  یلام و  عبانم  نیمات  تروص  رد  اه  نامزاس 
نیا كرد  : شناد تیریدم  رد  يژولونکت  ( 6. دنک یهجوت  لباق  کمک  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  رد  دـناوت  یم  هربخ  یملع  ياههورگ 

تسین و یناسرعالطا  يژولونکت  کی  يارجا  لـحهار  شناد  تیریدـم  هک  تسا ، يرورـض  مزـال و  شناد  تیریدـم  يارجا  يارب  تقیقح 
تـسا کیژتارتسا  تیریدم  کی  شناد  تیریدم  عقاو  رد  تسین . یفاک  میتسه  داینب  شناد  نامزاس  کی  نونکا  مه  هکنیا  نداد  ناشن  اهنت 

يرادربهرهب يراک  فادها  يارب  تاعالطا  يروانف  طسوت  هدش  هئارا  ياهتصرف  زا  ًارـصحنم  یلاع  تیریدـم  هک  تسا  نآ  زین  شاهمزال  و 
. تسا بو  تحت  يرازفا  مرن  متـسیس  کی  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يربارت  هار و  ترازو  رد  شناد  تیریدم  عماج  متـسیس  دیامنب . لماک 
بآ و تکرـش  رد  [4 . ] تسا هدـش  هدافتـسا  بو  رانک  رد  یچوکاـت » وکاـنون و  و «  ناـمتخاس  » ياـه  هیاـپ  لدـم «  ود  زا  ناـمزاس  نیا  رد 
هک تسا  تاعالطا  يروانف  يژولونکت و  زا  حیحص  يریگ  هرهب  رد  نانکراک  شناد  هعسوت  تهج  شناد  بسک  يوضر  ناسارخ  بالضاف 

. تسا هدش  هتفرگ  رگیدکی  اب  نامزاس  لخاد  دارفا  نیب  طابترا  رد  لیهست  يارب  ینامزاس  لخاد  هکبش  کی  نیودت  هب  میمصت  هنیمز  نیا  رد 
بآ و تکرش  رد  شناد  دیلوت  يراذگ و  دک  ياهرازبا  زا  دراد  هجوت  نامزاس  يروانف  يژولونکت و  هب  هک  شناد  يراذگ  كارتشا  تهج 

ياه هفلوم  هب  رظن  اب  دهـشم  يرهـش  تیریدـم  رد  شناد  تیریدـم  هاگیاج  یـسررب  رد  [5 .] تسا هدش  هدافتـسا  يوضر  ناسارخ  بالـضاف 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هزادـنا هب  یـسررب  نیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  يزاـس  ینورد  بیکرت و  يزاـس ، ینورب  ندـش ، یعاـمتجا  وکاـنون  هیرظن  یلـصا 
شهوژپ زا  هچنآ  [6 تسا [. هدش  هتخادرپ  شناد  تیریدم  ورملق  رد  شناد  بیکرت  يزاس و  ینورب  ندـش ، یعامتجا  يزاس ، ینرود  يریگ 

شناد تیریدم  زیمآ  تیقفوم  يارجا  يارب  یبوخ  رایـسب  هنیمز    IT تسا . شناد  تیریدم  کفنیال  ءزج  يروانف  هک  تسا  نیا  دـیآ  یمرب 
. دـشاب تاطابترا  تاعالطا و  يژولونکت  يواک ، هداد  شناد ، رب  ینتبم  متـسیس  ساـسا  رب  شناد  تیریدـم  رد  يژولونکت  تسا  رتهب  تسا .
offline و online طابترا قیرط  زا  يرازفا  مرن  ياه  متـسیس  تیلباق  دیاب  دوش  هدافتـسا  بو  تحت  يرازفا  مرن  ياه  متـسیس  زا  هچنانچ 

ینامزاس لخاد  هکبش  زا  نامزاس  لخاد  دارفا  نیب  رتناسآ  طابترا  يارب  دوش  یم  داهنشیپ  . دوش یـسررب  نادنمراک  ناگربخ و  ناریدم و  نیب 
تیریدم رد  اه  تیدودحم  تالکـشم و  ( 7. دوش دادـملق  تاقیقحت  هاگ  هیکت  ناونع  هب  یلخاد  ياـه  هکبـش  هک  يا  هنوگب  دوش   هدافتـسا 

، یتلود ياه  نامزاس  هژیوب  یتامدـخ  ياـهنامزاس  رد  شناد  تیریدـم  عماـج  متـسیس  يزاـس  هداـیپ  رد  تالکـشم  نیرت  یـساسا  زا  : شناد
ینالوط نامز  کی  هب  زاین  لیلدب  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  دراوم  زا  يرایسب  رد  تسا . نانکراک  نیب  كرتشم  تشونرس  سح  نتـشادن 
طسوت یـشناد  ياه  تیلاعف  تیمها  هب  هجوت  مدع  . دوش یم  قیلعت  ثکم و  راچد  ناربراک  فرط  زا  رمتـسم ، ياه  تیلاعف  يرـسکی  ماجنا  و 

شناد تیریدم  يزاس  هدایپ  رد  هدش ، دراو  ياه  شناد  تیفیک  زین  شناد و  ياه  تیلباق  شزرا  يریگ  هزادـنا  نامزاس ، نانکراک  زا  یخرب 
ندوب راوشد  تیریدم ، يزاس  هدایپ  رد  يوضر  ناسارخ  بالضاف  بآ و  تکرـش  [ 4 . ] دـندوب از  شلاچ  دراومزا  يربارت  هار و  ترازو  رد 
لیلدب نامزاس  نیا  رد  نانکراک  یگزیگنا  یب  عقاو  رد  دنک . یم  نایب  یساسا  لکشم  ناونع  هب  ار  تدم  ینالوط  رد  دارفا  هزیگنا  يرادهگن 

رد [ 5 . ] دوش یم  نانکراک  یگزیگنا  یب  رب  تلع  دـیزم  زین  مکاح  ینامزاس  گنهرف  ناـمزاس  نیا  رد  تسا . ناـشدوخ  شناد  زا  یهاـگآان 
لکشم کی  ناونع  هب  شناد  تیریدم  ورملق  رد  شناد ) کیرشت  لدابت و  ندش (  یعامتجا  نیگنایم   ندوب  نییاپ  دهـشم  يرهـش  تیریدم 

اب دوخ  يدرف  براجت  یفنـص و  لدابت  کیرـشت و  هب  يدایز  لیامت  ناریدـم  هک  تسا  عوضوم  نیا  رگناـیب  بلطم  نیا  هک  دوش  یم  حرطم 
شناد نداد  تسد  زا  ببس  نارگید  اب  شناد  کیرشت  هک  دراد  دوجو  ناریدم  نیب  رد  هابتشا  روصت  نیا  عقاو  رد  دنهد . یمن  ناشن  نارگید 
ندرک راکـشآ  هب  تبـسن  رتمک  لیامت  راکـشآ (  شناد  هب  یفنـص  شناد  لیدـبت  هب  يرتمک  لیامت  لکـشم  دوش . یم  نآ  ياقترا  زا  عنام  و 

هک تسا  شناد  يزاس  موهفم  اب  ضقانتم  نیا  هکدراد  دوجو  نامزاس  نیا  ناریدـم  نیب  رد  دوخ ) يدرف  ياـه  هتـسناد  براـجت و  اـه ، هدـیا 
ناـمزاس رد  دوـجوم  تالکـشم  رگید  زا  دـشاب . یم  یهورگ  ياـه  ثحب  رد  ندـش  ریگرد  هـب  دارفا  لـیامت  مزلتـسم  شناد  يزاـس  موـهفم 

رد یطابترا  یتاعالطا و  ياه  يروآ  نف  هاگیاج  ناـنچمه  اریز  تسا ، شناد  کیرـشت  هب  ناریدـم  لـیامت  مدـع  دهـشم ، يرهـش  تیریدـم 
. تسا هدشن  نییبت  الماک  نامزاس  ناریدم  نایم  لدابت  لماعت و  يرارقرب  ياههار  زا  یکی  ناونع  هب  دهشم  يرادرهش  حطـس  رد  شناد  لدابت 

دننک یعـس  دارفا  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  ییوس  تمـس و  هب  نامزاس ، نیا  رب  مکاح  ینامزاس  گنهرف  هک  درک  نایب  ناوت  یم  یلک  روطب 
نآ ، نتشاد  رایتخا  رد  تیکلام و  اب  یعون  هب  دنراد و  هگن  رود  نارگید  سرتسد  زا  ار  نآ  تظفاحم و  دنراد  رایتخا  رد  هک  ییاه  شناد  زا 
هک یتامادقا  هزورما  [6 . ] دننکن تکرـش  دوخ  شناد  تایبرجت و  اه ، هدیا  میمـصت  دنیآرف  رد  هدرک و  ظفح  اه  نامزاس  رد  ار  دوخ  تردـق 
رد ياه  هداد  تاعالطا و  شناد ، زا  رثوم  هدافتـسا  هب  دوش ، یم  نامزاس  کی  رد  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  تسکـش  ای  يزوریپ  هب  رجنم 

دراو ياه  شناد  تیفیک  هب  هجوت  مدع  نامزاس ، نانکراک  زا  یخرب  طسوت  یـشناد  ياهتیلاعف  تیمها  هب  هجوت  مدع  تسا . طوبرم  سرتسد 
هجوت دـیاب  تسا . شناد  تیریدـم  يزاس  هدایپ  تالکـشم  نیرتمهم  زا  اـه  ناـمزاس  ناـنکراک  نیب  كرتشم  تشونرـس  سح  دوبن  هدـش و 

هب هجوت  مدـع  فرـص و  تروصب  شناد  تیریدـم  يزاس  هدایپ  هب  نتـشاد  هیکت  یتامدـخ  ياهنامزاس  هژیوب  اه  نامزاس  همه  رد  هک  تشاد 
نآ شهاک  رد  دناوت  یم  تالکشم  اهتیدودحم و  ینیب  شیپ  ییاسانـش و  عقاو  رد  تسا  یـساسا  لکـشم  نآ  ماود  یـشخب و  رثا  ییاراک و 
هیاپ گنهرف  اریز  تسا . شناد  تیریدـم  ییارجا  يراـتخاس و  یـشزیگنا ، یگنهرف ، ياهتیدودـحم  ًاـبلاغ  اهتیدودـحم  نیا  دـیامن . کـمک 
يارب تسا . رییغت  نودـب  تباث و  ـالماک  طـیحم  هب  تبـسن  دارفا  رکفت  و  درکلمع   هوحن  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اـهنامزاس  رد  هدـش  يراذـگ 

يا هرود  تروصب  یـشزومآ  ياـههاگراک  ناوت  یم  دوش ، یم  یقلت  شناد  ناـمزاس  يارب  ییاـه  هزوـمآ  هچ  هکنیا  شناد و  موـهفم  كرد 
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رـصنع ناونع  هب  دـیدج  ياهتراهم  تاعالطا و  يریگراـکب  بسک و  دـنیآرف  يریگداـی  : شناد تیریدـم  ياهدرواتـسد  (    8. درک رازگرب 
تیریدم هدافتـسا  زا  یبولطم  جـیاتن  نامزاس  ینامز  اهنت  دور . یم  رامـش  هب  یتامدـخ  ياهنامزاس  يارب  يروآون  موادـم  هعـسوت  رد  یتایح 

يزاس هدایپ  رد  . دشاب هدرک  فادها  دربشیپ  يزیر و  همانرب  هب  مادقا  یـشناد ، تیعـضو  قیقد  لماک و  تخانـش  اب  هک  دنک  یم  بسک  شناد 
داجیا کیژولونکت و  رازبا  اب  راک  هب  زاغآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  اه ، صخاش  دشر  هب  ور  دـنور  اب  يربارت  هار و  ترازو  رد  شناد  تیریدـم 

هک دراد  روحم  شناد  گنهرف  یجیردت  داجیا  دنور  رد  ییازـسب  ریثات  راتخاس ، گنهرف و  هزوح  هب  لماک  هجوت  نیع  رد  نآ  طسوت  هزیگنا 
ياـه شناد  هـب  تبـسن  يراذـگ  شزرا  فدـه  هـس  هـب  یباـیتسد  رد  متــسیس  تـسا . ناـنکراک  بناـج  زا  شریذـپ  رد  یمهم  لـصا  دوـخ 
هتشاد ار  تیقفوم  حطس  نیرتالاب  نامزاس ، ناگربخ  اب  رثوم  طابترا  یـصصخت و  ياهدلیف  رد  یـشناد  فعـض  طاقن  تخانـش  ناراکـشناد ،

شاداپ صاصتخا  هک  تسا  یشزیگنا  يژولودتم  ظاحل  زا  اه  صخاش  نیا  يالاب  دشر  لیالد  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا .
جیاتن و هب  شناد  تیریدـم  يزاس  هدایپ  زا  دـعب  يوضر  ناسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرـش  [4 . ] دـشاب یم  ناراکـشناد  قیوشت  تهج  یلام 
رد يزاـس  گـنهرف  جـیورت و   -  2  . شناد تیریدـم  رـشن  هعـسوت و  يارب  ناریدـم  ندوـب  وـگلا   - 1: تسا هتفاـی  تسد  ریز  ياهدرواتـسد 

تایبرجت يزاس  دنتـسم  يارب  شاداـپ  ماـظن  داـجیا   -  3. یناـسر عـالطا  رازبا  زین  ناـمزاس و  تایرـشن  قیرط  زا  شناد  تیریدـم  صوـصخ 
هلاسم لح  ییوگخساپ و   -  5. شناد تیریدـم  درکلمع  لرتنک  يزیر و  همانرب  يریگیپ و  روظنم  هب  يزکرم  هناخریبد  داجیا   -  4  . هتسجرب

 - 7. نامزاس رد  نآ  نتخودنا  نانکراک و  رد  هدش  هتخودـنا  تراهم  جارختـسا   -  6. نامز لقادح  رد  صـصختم و  يدارفا  اب  تکرـش  رد 
يارب هک  ییاه  هژورپ  رد  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  صوصخ  رد  تکرش  تایبرجت  تبث  ظفح و  -  8. یلام یناسنا و  ياه  هیامرس  ظفح 
يزاس هدایپ  شهوژپ  جـیاتن  زا  هک  روط  ناـمه  [5 .] ناشیا یملع  ءاقترا  لنـسرپ و  رد  هزیگنا  داـجیا  -9. دندرگ یم  ارجاتکرـش  رد  راب  نیلوا 
بذج رد  ار  لیامت  نیرتشیب  دهشم  يرادرهش  رد  راک  هب  لوغشم  ناریدم  دیآ ، یم  رب  دهـشم  يرهـش  تیریدم  نامزاس  رد  شناد  تیریدم 

رظن زا  نینچمه  دنا و  هداد  ناشن  یتمرف  عون و  ره  زا  یتاعالطا  عبانم  رد  دوجوم  ینیع  شناد  لیدبت  قیرط  زا  شناد  اه و  هشیدناو  اه  هدـیا 
زا تسا . هتفرگ  رارق  يدـعب  بتارم  رد  شناد  تیریدـم  ورملق  رد  بیکرت  يزاس و  ینورب  دـنراد و  رارق  مود  ماقم  رد  یعاـمتجا  تـالماعت 

هجیتن نیا  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تبسن  نیرتشیب  نیگنایم  نیرتالاب  نتشاد  اب  يزاس  ینورد  شناد ، تیریدم  ياه  هفلوم  عومجم 
شناد ات  دننک  یم  شالت  اتدـمع  ناریدـم  رگید  ترابع  هب  تسا . ینمـض  شناد  اب  راکـشآ  شناد  لدابت  هب  ناریدـم  دایز  لیامت  زا  یکاح 

یعامتجا نیگنایم  ندوب  نییاپ  دنشخبب . یلمع  تیعقاو  نادب  دنهد و  رارق  لمع  يامنهار  ناونع  هب  ار  صخـشم  ینامزاس  ياهبلاق  رد  نودم 
اب دوخ  يدرف  براجت  ینمـض و  شناد  لدابت  کیرـشت و  هب  يدایز  لیامت  ناریدـم  هک  تسا  نآ  رگناـیب  شناد  تیریدـم  ورملق  رد  ندـش 
زا عنام  شناد و  نداد  تسد  زا  ببـس  نارگید  اـب  شناد  کیرـشت  هک  دوش  یم  روصت  نینچ  رگید  تراـبع  هب  دـنهد .  یمن  ناـشن  نارگید 

لدابت د دـنیارف  هب  هجوت  مدـع  رگنایب  شناد  تیریدـم  ياه  هفلوم  رگید  اب  هسیاقم  رد  بیکرت  نیگنایم  ندوب  نییاپ  دوش . یم  نانآ  ياقترا 
هزورما هک  تسا  نآ  رگناـیب  دـیآ  یمرب  قوـف  تاـعلطم  زا  هچنآ  : تاداهنـشیپ يریگ و  هجیتـن  -3[6 . ] تسا راکـشآ  شناد  اـب  راکـشآ  شنا 

یم هکیروطب  تسا . هداد  لیکـشت  ار  نامزاس  هیامرـس  هکیروطب  تسا  هدـش  لیدـبت  مهم  عبنم  کی  هب  اه  نامزاس  يارب  شناد  تاـعالطا و 
طیحم رد  هدـنز  ایوپ و  یتکرـش  ناونع  هب  دـنهد و  ناـماس  ار  دوخ  دـنناوت  یمن  ون      شناد  نودـب  یتامدـخ  ياـهنامزاس  دومن  اـعدا  ناوت 

شناد و بحاـص  دارفا  نینچمه  ینف و  ییاـنبریز  تاـناکما  یتـلود  ياـهنامزاس  رد  هکنیا  مغریلع  دـنیامن ، ظـفح  اردوخ  يزورما  مطـالتم 
مه اب  ار  دوخ  شناد  نامزاس  ياهورهار  رد  یمـسرریغ  ياهوگتفگ  رد  نانکراک  دارفا و  بلغا  تسا ، دایز  فلتخم  ياـه  هتـشر  رد  هبرجت 

ییارجا ياهدحاو  رد  ناسدنهم  دننکن . بسک  ار  دوخ  رظندروم  شناد  تقو ، فالتا  یتدم  زا  سپ  تسا  نکمم  هک  دـننک  یم  لدـب  در و 
هدـهع هب  هک  ییاهـشقن  اب  هطبار  رد  صاخ  تالکـشم  لح  يارب  تسا  نکمم  اهدـحاو  ریاـس  رد  نیـصصختم  نینچمه  یحارطاـی و  ینف  و 
مهارف مزال  تاناکما  تصرف و  رگا  هکنآ  لاح  دنروآ . تسدب  تساهنآ  ياشگ  لکـشم  هک  یـشناد  ات  دننک  فرـص  تقو  اه  هتفه  دـنراد ،
بــسک ار  ردوـخ  زاـین  دروـم  شناد  عـبنمزا ، ناـمز  نـیرت  عیرــس  رد  دوـخ  ياـهبنارگ  تـقو  ندادردـه  نودـب  دـنناوت  یم  دـشاب            
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هدهاشم دهشم  يرهش  تیریدم  يوضر و  ناسارخ  بالـضافو  بآ  تکرـش  يربارتو ، هار  ترازو  نامزاس  هس  ره  رد  هک  روطنامه  . دنیامن
هب شناد  تیریدم  هچنانچ  تسا . هجوت  دروم  زین  یشناد  هیامرس  هکلب  دنتسین  یکیزیف  یلام و  هیامرـس  اهنت  نامزاس  ياه  هیامرـس  دوش ، یم 

هـسره رد  شناد  تیریدم  ياهدرواتـسد  زا  هچنآ  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  یبولطم  جـیاتن  دوش ، يزاس  هدایپ  یجیردـت  لماک و  تروص 
نامزاس کی  رد  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  زا  بولطم  جیاتن  ندروآ  تسدب  يارب  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدیمهف  قوف  یتامدـخ  نامزاس 

فادـها دربـشیپ  ارجا و  تیاـهن  رد  يزیر و  هماـنرب  هـب  مادـقا  سپـس  دریگب و  تروـص  شناد  تیعـضو  زا  یقیقد  لـماک و  تخانـش  دـیاب 
رد ار  یبوخ  ياهدرواتـسد  دیامن و  یم  يرای  زادنا  مشچ  هب  لین  فادها و  هب  یبایتسد  رد  ار  نامزاس  شناد ، قفوم  بسانم و  يارجا  . دومن

هدافتـسا راک  عورـش  رد  یلام  ياه  هزیگنا  داجیا  کیژولونکت و  رازبا  زا  یتامدـخ  نامزاس  کی  رد  دوش  یم  داهنـشیپ  تشاد . دـهاوخ  یپ 
يزاس هدایپ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  شناد  تیریدم  متـسیس  يزاس  هدایپ  رد  تفای . تسد  رظن  دروم  جیاتن  هب  دارفا  رد  هقالع  داجیا  اب  ات  درک 

نامز و ره  ردو  دنـشاب  شزرا  اب  هراومه  دیاب  تاعالطا  دریگب . تروص  ییاضتقا  تروصب  نامزاس  یگنهرف  يراتخاس و  طیارـش  ساسا  رب 
شناد تیریدم  يزاس  هدایپ  ناوتب  ات  دوش  ایهم  دشرا  تیریدم  هبناج  همه  تیامح  اب  کیژولونکت  ياهتخاسریز  دشاب . سرتسد  رد  یناکم 
لباقتم ریثات  یـسررب  : اه نامزاس  رد  شناد  تیریدـم  بناـگ . ، تاـب يد  -    1: ذـخآم عبانم  . دـناسر نایاپ  هب  رتشیب  تعرـس  تیقفوم و  اـب  ار 

هرامش 1.2    - هرود 18  یناسر  عالطا  مولع  ؛  ناریا یملع  كرادـم  تاعالطا و  زکرم  یهاشناریا . دـمحم  مجرتم  . ناسنا نونف و   ، يرواـنف
ریثات شقن و  . " گنچ وی ، گـنیم  -    3. تاطابترا تاعالطا و  يروانف  تالاقم  یـشهوژپ ؛ ياهدرواتـسد  یهدناماس  شناد و  ياه  لاتروپ 

یکینورتـکلا هـلجم  اـمن  یتـمعن . یلع  دـمحم  هـمجرت  " ینوـنک . ياـه  ناـمزاس  رد  شناد  تیریدـم  ندرک  هنیداـهن  رد  یناـمزاس  ناربـهر 
. یتفاظن دیون  هزارفا . همطاف  یلالجداوجدمحم . دیـس  رویرهش 13844    - ، 1 مجنپ ، هرود  ناریا . یملع  كرادـم  تاعالطا و  هاگـشهوژپ 

نیمجنپ ناریا ) یمالـسا  يروهمج  يربارت  هار و  ترازو  رد  يدروم  هعلطم  ) شناد تیریدـم  عماج  متـسیس  رازفا  مرن  يریگراکب  یحارط و 
يا هبرجت  شناد  تیریدـم  هلاقم  نسح . یلیعامـسا . يدـهم - یبارـس . لاـبقا  نمهب 1386.5     - عیانـص . یـسدنهم  یللملا  نـیب  سنارفنک 

- همطاف هانپ . یقت  -     13866 نمهب شناد . . تیریدم  یللملا  نیب  سنارفنک  نیلوا   . يوضر ناسارخ  بالـضاف  بآ و  تکرـش  رد  دـیدج 
. شناد تیریدـم  یللملا  نیب  سنارفنک  نیلوا  وکانون . هیرظن  ساسارب  دهـشم  يرهـش  تیریدـم  رد  شناد  تیریدـم  هاگیاج  یـسررب  هلاـقم 

یشزومآ سنارفنک  اههاگشناد . رد  شناد  تیریدم  ياه  متـسیس  يارجا  یحارط و  يارب  یبوچراچ  هلاقم  . نیرفآ . ناوخا -    1386.7 نمهب
 . رد 1404 یسدنهم 

.Bergeron,B.,Essentioals of knowledge managment,yohn wiley 8 sons,2003 [: 8]
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روما هرادا  ياه  متسیس  شناد و  هکبش  ياه  هزاس  لدم 

یعیفش يداه  مجرتم :
هنومن دنک . یم  یـسررب  ار  اه  هکبـش  يدنمدوس  يور  رب  نآریثات  ینامزاس و  ياه  هکبـش  روما  ندرک  هرادا  یگنوگچ  هلاقم  نیا  هدـیکچ :

يزاسکاپ ياه  هناـخ  ، UNDP،ENRAP ینیرمت ياـه  هکبـش  لـماش : هک  تسا  هدـش  مهارف  هطوبرم  شناد  هکبـش  لدـمدنچ  زا  ییاـه 
رد يا  هدـنیازف  روط  هب  یناـهج ) يا و  هقطنم   ) اـه هکبـش  دـنا . هدرکزکرمت  تواـفتم ) ) صخـشم يراـتخاس  صاوـخ  يور  رب  هک   UNEP

( روما ندرک  هرادا   ) تموکح رگید  ، تسا مزـال  یعمج  لـمع  هک  یتالکـشم  يارب  دـنا . هدـش  جـیار  یناـمزاس  هعـسوت  تاـیبدا  ناـمزاس و 
فالخ رب  تسا . مزال  هکبـش  حطـس  رد  هدرتسگ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  يا  هکبـش  روما ) ندرک  هرادا   ) تموکح تسین ، یفاک  ینامزاس 
لومعم روط  هب  هکبش  رد  ناگدننک  تکرش  نیا ، رب  هوالع  . دوش یم  هرادا  تیکلام  ای  بتارم و  هلسلس  زا  هرهب  نودب  اه  هکبـش  اه ، نامزاس 

ناونع هب  هکبش  . " تسا هنابلطواد  الماک  اه  هیور  نیاو  دنراد  نیناوق  اب  قابطنا  هکبش و  حطس  رد  فادها  يارب  دودحم  یمسر  ییوگخساپ 
هب هکبـش " ( " ینامزاس دادرارق  رد  ( راتفر لیلحت  هیزجت و  زا  دـحاو  ناونع  هب  هکبـش  درکیور  روما ) ندرک  هرادا   ) تموکح زا  لکـش  کـی 

هکبـش کی  لاثم ، ناونع  هب  دوشیم . یقلت  تسا ، هدش  هراشا  تموکح  هکبـش  ناونع  هب  بلغا  هک  ار  هچنآ  ای  و  یگنهامه ، مسیناکم  ناونع 
هب ياربو  یبسن ( تایبرجت  ناسانـشراک ، ییاسانـش  لاثم ، ناونع  هب  ( اه هفراعم  دـننام  صاخ  شناد  تامدـخ  زا  ینابیتشپ  يارب  تسا  نکمم 

ثحابم قیقد  یسررب  يارب  يا  هدنیازف  روط  هب  شناد  ياه  هکبـش  هعـسوت  هنیمز  رد  . دشاب هدش  یحارط  یمومع  تاعالطا  يراذگ  كارتشا 
دنسپ ربراک  هب  هک  يرازبا  ناونع ICT و  هب  هکبش  زا  يرو  هرهب  تسا . هدش  هتفرگراک  هب  هویش  نیرتهب  ییاسانـش  و  یـشم ،) طخ  ) تسایس
ناونع هب  هکبـش  ریثأت  ایازم و  . دـنوشیم انـشآ  دـهد ، هئارا  دـناوت  یم  ار  يزیچ  هچ  هکبـش  هکنیااب  اضعا  تسا و  هتفاـی  شیازفا  هدـش   لیدـبت 

هب یبایتسد  يارب  یمسر  ياه  مسیناکم  سیسات   اه  هکبش  یلصا  فدهیا  هقطنم  شناد  يراذگ  كارتشا  یگنهامه و  ( راکوزاس  ) مسیناکم
زاین دروم  لکشم  لح  يارب  بلغا  یعمج  لمع  هک  ییاج  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ياه  شخب  رد  صوصخ  هب  یتیلمدنچ ،  ياهنامزاس  جیاتن 

تامادـقا زا  عبات  کـی  شناد  هکبـش  رثا  UNDP ) ) دـحتم لـلم  ناـمزاس  نارمع  هماـنرب  نم ، یـصخش  هبرجت  ساـسا  رب   . دـشاب یم  ، تـسا
رد جیاتن  یعمج ، تادیلوت  رد  زکرمت  ماگنه  لاح ، نیااب  تسا . تموکح  یلک  لکش  زا  رظن  فرص  هکبش ، رد  ناگدننک  تکرش  یصخش 

يازجا تیریدمو  يدـنبرکیپ  و  هکبـش ، تموکح  لکـش  نامز ، دودـحم  ياه  صخاش  هب   طوبرم  تامدـخ  ياه  همانرب  ای  هکبـش و  حـطس 
همانرب عون   1 تسویپ ( عماوج رد  رضاح  نیالنآ  ناربراک  يایازم  . دنشاب یم  هکبـش  ریثات  نییبت  يارب  یتایح  لماوع  تامدخ ، طوطخ  فارطا 

يارب يدیلک  رازبا  کی  ناونع  هب  ار  یمهم  هوقلاب  لماع  هک  تسا  یملع  ياه  هکبـش  نیالنآ  ياهنمجناعماوج  هکبـش /  دـحتم  للم  هعـسوت 
دربشیپ يارب  هلیـسو  کـی  ناونع  هب  ( ICT  ) تاطابترا تاعالطا و  يروآ  نف  يریگراـکب  يزاـس و  تیفرظ  هلیـسو  هب  ازجا  يزاسدـنمناوت 

زا یتسرد  هب  هک  شناد  ياه  هکبـش  نیـالنآ /  عماوج  هعـسوت ، يزاـس /  تیفرظ  يارب  يرازبا  روطناـمه  دـهد . یم  هئارا  ار  هکبـش  فادـها 
ینابیتشپ عفانم  ای  یعوضوم  ياه  راک  رـسارس  رد  ناراکمهو  نالاسمه  نیب  تاعالطا  يراذـگ  كارتشا  هب  شناد و  يارب  لآ  هدـیا  نمجنا 

تروص هب  عبانم و  اب  یناهج  حطس  رد  لاقتناو  یسایس  هعسوت  یمومع ، هعسوت  ماجـسنا  طابترا و  يرارقرب  يارب  یتصرف  نیا  دنکیم . مهارف 
يراذــگ كارتـشا  هـب  ياـه  متــسیس  شناد و  ياـه  هکبــش  زا  ییاـه  هنوـمن  هسیاـقم  . دــنکیم مـهارف  يزاـس  هداـیپ  هـنیمز  يارب  ار  یلحم 

يارب ار  روما ) هرادا  ) تموکح راتخاس  شور و  دـناوت  یم  هک  شناد  ياه  هکبـش  لدـم  زا  یلاـع  هنومن  دـنچ  ( تموکحو اـهراتخاس  ) شناد
اب دراد . دوجو  دنک ، یناسر  عالطا  هیسونایقا  ایسآ و  هقطنم  رد  يزرواشک  هعسوت  نانز  تمدخ  رد  شناد  يراذگ  كارتشا  هب  هکبـش  کی 
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هکبش درکیور ) ) شور اما  تسا  هدشن  هتفرگرظنرد  روما ) هرادا   ) تموکحراتخاس هکبش  لیمحت  براجت ،  يا  هسیاقم  یسررب  رد  لاح  نیا 
مکح و تیرومام ، ، فلتخم ياه  هورگ  زا  هچ " هنوگچ "و"   " هدـیزگرب براجت  هسیاقم  تسا . هدـش  یناسر  عالطا  هنیهب ، تیریدـم  ياـه 

هکبـش درکیور  کی  هعـسوت  هک  تسا  نیا  راک  لصا  دـنک . یم  یـسررب  ار  سرتسد  رد  عبانم  یعمج و  ياهزاین  هنیمز ، ساسا  رب  تامدـخ 
هکبش يزاس  تیفرظ  هژورپ ،  نیا  فادها  هکبش .  تیریدم  هکبش و  تموکح  هکبـش ، يربهر  دهد : یم  شـشوپ  ار  یلـصا  رـصنع  هس  يا  

ياضعا يارب  ار  هلئـسم  رد  يربهر  نینچمهو   ، دنک یم  یـسررب  ار  دـشاب  کیژتارتسا  اه و   تسایـس  تهج  لوئـسم  دـیاب  هک  شناد  لدابت 
ENRAP) مارآ سوناــیقا  ایـــسآرد /  ییاتـــسور  هعـــسوت  يارب  شناد  ياــه  هــکبش  ENRAN اــه ) هنوــمن  . دــنک یم  مـهارف  هـکبش 

ندوب سرتسد  رد  دیلوت و  هعـسوت  قیرط  زا  هک  تسا  هورگ  دیفم  تاعالطا  دشر  لاح  رد  ياه  مرها  تهج  رد   IDRC- IFAD يراکمه
"، تسا ارجا  لاحرد  لاس 2005 نایاپ  ات  دوخ و  مود  هلحرم  رد  رـضاح  لاح  رد  ،" همانرب نیا  تسا . هدش  هتخاس  تنرتنیا  يور  رب  تاعالطا 
 / ایسآ هقطنم  رد  هعسوت  ياه  هژورپ  ییاتسور  ینابیتشپ  ، IFAD هب یناهج  یتاعالطا  عبانم  نتشاذگ  كارتشا  هب  يایازم و  یسرتسد  يارب 

دنمناوت هب  هژورپ  عماوج  تیاهن ، رد  هژورپ و  ناـنکراک  اـب  کـینورتکلا  تنرتنیا و  طاـبترازا  رثوم  هدافتـسا  تسا . هدـش  یحارط  هیـسونایقا 
هب کمک    ENRAP فده دهد . یم  ناشن  رتهبار  اهنآ  فادها  دـشر  اهنآ ، هب  کمک  نیاو  درک  دـهاوخ  کمک  ییاتـسور  مدرم  يزاس 
اب يراکمه  رد  يزاس ، هدایپ  هژورپ IFAD و  فادها  هب  هطوبرم  شناد  يراذگ  كارتشا  هب  تیریدم و  یسرتسد ، يارب  اه  تراهم  هعسوت 

لماش شناد  يراذـگ  كارتشا  هب  متـسیس  زا  هوقلاب  ناربراک  تسا . یلحم  ناصـصختم  ياه IFAD و  هژورپزا  هدـش  باختنا  ياه  هورگ 
. دـننک یمراک  مدرم  هدوت  حطـس  رد  دوجوم  شناد  هب  کمک  ییاتـسور و  عماوج  اـب  میقتـسم   روط  هب  هک   ناشیاکرـش  هژورپ و  ناـنکراک 

ییاه هیـصوت  و  شناد ، ياه  هکبـش  ییاتـسور و  تاطابترا  زا  ینابیتشپ  يارب  ار  اه  يروآ  نف  اه و  شور  اه ، هسورپ  يژتارتسا ، ،ENRAP

مامت نایم  رد  يریگدای  شناد و  يراذگ  كارتشا  هب  يارب  گنهرف  کی  هژورپ  نیا  دنک . یم  یـسررب  ار  هدـنیآ  ياه  تیلاعف  هعـسوت  يارب 
یتکراـشم و تاـطابترا  درکیور  نآ  رد  هـک  یتـموکح  يژتارتـسا  ،ENRAN هکبــش . دـهد یم  شرورپ  ار   IFAD ياـه هژورپ  ناـعفنیذ 
هب یتنس  ياه  هویش  هبو  هدش  يراذگ  كارتشا  هب  یکینورتکلا   داوم  يروآ  عمج  يریگ و  میمصت  رد  ناعفنیذ  همه  اب  لماعت  يارب  یفادها 

، یعمج ياـهزاین  لـیلحت  هیزجت و  هدـننکدیدزاب ،) ربراـک ( هـنیمز  ساـسارب  دـیدج  ياـه  هماـنرب  يارجاو  یحارط  دـنیآرف  دریگ . یم  راـک 
كرتشم و راک  يارب  ار  یکینورتکلا  ياـضف  (  ENRAP  (www.enrap.org يزکرم تیاس  بو  دشاب . یم  یلحم  ینف  صـصختو 
زا یموب  ياه  تمرف  رد  اه  سکع  دانـسا و  لاسرا  اه ، هداد  هاگیاپ  لماعت  هب  یـسرتسد  تیاـس  بو  نیا  دـنک . یم  مهارف  تاـعالطا  لداـبت 

يژتارتسا  O. دـهد یم  هزاجا  ار  نیالنآ  تروص  هب  بو  تاحفـص  رد  تکراشم  و  یکینورتکلا ، ياهـسنارفنک  ماجنا  ناربراک ، همه  فرط 
تیلاعف هعـسوت  يارب  ییاه  هیـصوت  و  شناد ، ياه  هکبـش  ییاتـسور و  تاطابترا  زا  ینابیتشپ  يارب  اه  يروآ  نف  اه و  شور  اه ، دنیآرف  اه ،

. یللملا نیب  یلم و  یلحم ، حوطـس  رد  تنرتنیا  يدربراک  ياه  همانرب  شناد و  ياه  هکبـش  هنیمز  رد  هعـسوت  قیقحت و   O. تسا هدنیآ  ياه 
همانربخ  O: زا دنترابع  هکبش  ياه  تیلاعف  . تسا مدرم  هدوت  حطـس  رد  تکراشم  تیوقت  یلمع  ياه  لح  هار  شور و  يور  رب  هژیو  زکرمت 

زا ییاه  هنومن  هک  ، یکینورتکلا ياه  هناخباتک  ندش  هتشاذگ  كارتشا  هب    O رازاب يزرواشک  تاعالطا  هعاشا   O یلحم یکینورتکلا  ياه 
همانرب نیرمت  ياه  هکبش  (UNDP  ) دحتم للم  نامزاس  نارمع  همانرب  ینیرمت  ياه  هکبـش  . دشاب یم  ENRAP هدش تیامح  ياه  تیلاعف 

شیازفا روظنم  هب  شناد  تیریدم  ياه  تیلاعف  زاغآ  يارب  یتیریدم  ياه  يریگ  میمصت  هب  خساپ  رد  ( UNDP) دحتم للم  نامزاس  نارمع 
، اه هکبـش  فدـه  صاخ  روط  هب  دـندوب .. هتفاـی  هعـسوت  داد ، ماجنادـهاوخ  قیقد  راـک  ناـمزاس  هک  يروط  هب  يراـکمه  شناد و  كارتشا 

نانکراک زج  دـنمفده  ناعفنیذ  هیلوا و  ناربراـک  دـشاب . یم  اـه  هژورپ  هتفاـی و  دوبهب  ياـه  هماـنرب  ناـنکراک و  درکلمع  تیفرظ و  شیازفا 
فارطا رد  ار  شناد  هکبـش    7 ناـمزاس ، نیا  لاس 1999  رد  دـنیآ . یم  باسحب  ياکرـش  و  ( UNDP) دـحتم للم  نامزاس  نارمع  همانرب 

طیحم يژرنا و  تاعالطا ، یبایزاب  نارحب و  زا  يریگـشیپ  رقف ، شهاک  کـیتارکومد ، ياـه  تموکح  . ) درک سیـسات  دوخ  نیرمت  قطاـنم 
نارمع همانرب  ياـه  هکبـش  زیاـمتم   ياـه  یگژیو  زا  (. تیریدـم زدـیا و  يو /  يآ  چا  هعـسوت ، يارب  يروآ  نف  یلماـعت  تاـطابترا  تسیز ،

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


كارتشا هب  شناد  تیفیک  زا  عماوج  دامتعا  داجیا  يارب  هک  تسا  يزیچ  حرط ) ) راتخاس تسا . لمع  هعماج  (، UNDP) دحتم للم  نامزاس 
(، UNDP) دـحتم للم  نامزاس  نارمع  همانرب  شناد  ياه  هکبـش  زیامتم  شخب  دـنک . هفیظو  ماجنا  نیالنآ  عماوج  قیرط  زا  هدـش  يراذـگ 

يراذـگ كارتشا  هب  تاعجارم و  اه ، ثحب  میظنت  کیرحت و  نیرمت ،  هقطنم  ره  هب  تراـظن  هب  بوصنم  هک  شناد  هکبـش  تـالیهت  رـصنع 
. دوب ینیرمت  ياه  همانربخ  نتشون  صـصختم و  یماسا  تسرهف  ظفح   اهخـساپ ، اهـشسرپ و  میکحت  تالیهـست و  مضهو  اه  نیرمت  نیرتهب 

همانرب ياه  نیرمت  یمامت  دـشاب . یم  يا  هرواـشم  تامدـخ  رب  ینتبم  شناد  هئارا  اـه و  هاـگراک  یعوضوم  هعـسوت  لـماش   رگید  فیاـظو 
كارتـشا هب  يا و  هکبـش  شناد   O: لماش هک  دـهد  یم  هئارا  ار  دـنمفده  شناد  تامدـخ  راـهچ  (  UNDP  ) دـحتم للم  ناـمزاس  نارمع 

O؛ نآ هب  طـبترم  ياـه  هماـنرب  ینف و  تاـعالطا  هب  یـسرتسد  سانـشراک و  هـب   عاـجرا   O؛ هعـسوت ياکرـش  نانکراک و  نیب  نآ  يراذـگ 
UNEP. تسا هویش  نیرتهب  هسیاقم و  براجت  راشتنا  تادنتسم و   O؛ یسررب نویسالومرف و  یحارط ، همانرب ، ییاسانش  يارب  ینف  ینابیتشپ 
UNEP (DRC، DTIE، دـحاو هس  نیب  یناهجراکتبا  کـی  تاـعالطا  لداـبت  یناـهج  هناـخ   UNEP تاعالطا ، لدابت  یناـهج  هناـخ 
یطیحم و تسیز  يزاـس  تیفرظ  یطیحم و  تسیز  يرواـنف  رد  یناـهج  ناکـشزپ  درکلمع  تیفرظ و  ءاـقترا   GCH فده . تسا (DEPI

دهاوخ تمدخ  نآ  هعسوت  ياکرـش  هلمج UNEP و  زا  یناهج  هعماـج  هب   GCH دـشاب . یم  یبونج  یبونج  لدابت  جـیورت  يارب  نینچمه 
شور زا  یعیـسو  فیط  يریگراکب   اب  مرف  تلپ  یحارط  رب  ینتبم  تیاس  بو  دننامهزکرمتم  یناهج  تاعالطا  متـسیس  هیلوا  یحارط  درک .
هدـشن ییاـهن  دـنچ  ره  هکبـش  تامدـخ  . تسا بونج  بونج  لداـبت  جـیورت  رد  دـنمفده  تاـعالطا  کیتامتـسیس  يروآ  عمج  يارب  ياـه 

تاـعالطاو یطیحم  تسیز  يزاـس  تیفرظ  رد  کیتامتـسیس  تاـعالطا  يراذـگ  كارتـشا  هب  هجرد  O: زا دوب  دـنهاوخ  دـنترابع  اما  ، تسا
هناخ یتسیز  عونت  CBD/UNEP ینف ینابیتشپ  تامدخ   O هدش یسانشرک  ياه  عاجرا  O بونج ياه  يراـکمه  تیوقت  یکیژولونکت و 

. دیدرگ سیسات  سالجا  هدام 18.3  یپرد  یتسیز   عونت  سالجا  زا  ( CHM  ) هناخ يزاسکاپ  مسیناکم  (CBD (CHM يزاس كاپ  ياه 
ناـیم رد  ینف ، یملع و  ياـه  يراـکمه  لیهـست  جـیورت و  قـیرط  زا  سـالجا  يارجا  هب  یهجوـت  لـباق  نازیم  هک  تسا  نـیا  نآ  تیروماـم 
یناهج يراکمه  کی   CHM دنکیم . تیامح  نآ  ياکرش  UNEP و  زا يزاسکاپ  هناخ  دـنک . کمک  ناعفنیذ  اه و  تلود  رگید  ، بازحا

کیدزن زا  هیلقن  لیاسو  تاطابترازا  یعیـسو  فیط  لماش  هک  تسا  یتاعالطا  هکبـش  هدافتـسا  دروم  یتسیز  عونت  يرادیاپ  ظفح و  هیلوا و 
، یبایزرا يزاس ، هداـیپ  يژتارتسا ، شهوژپ ، زا ، دـنترابع  هکبـش  تامدـخ  تسا . یـصخش  ساـمت  يارب  هتفرـشیپ  ياـه  تیاـس  بو  ندـش 

لیهست جیورت و   O: تسا هدمع  فده  هس  هناخ  يزاسکاپ  مسیناکم  ییاسانش  يدربهار  حرط  . یـشزومآ ياه  هاگراک  يدروم و  تاعلاطم 
هب مزیناکم  کی   O. نارادماهـس رگید و  ياه  تلود  بازحا ، نایم  رد  تاعالطا  لدابت  لیهـست  جیورت و   O ینف . یملع و  ياه  يراـکمه 
بو  O: تسا ریز  يازجا  زا  لکـشتم  هناخ  يزاسکاپ  مسیناکم  . ياکرـش هکبـش  شرتسگو  بازحا  مامت  تکراشم  اب  یتاـیلمع  لـماک  روط 

يارب  KM. فـلتخم راـکمه  تاسـسوم  O. هناـخ يزاــسکاپ  مزیناــکم  یلم  هـکبش  O. تـسا تاــعالطا  زکرم  لــماش  هـک  CBD تیاـس
ناکشزپ هعـسوت  یللملا  نیب  هعماج  تیفرظ  شیازفا  ،KM4DEV هکبـش زا  یلک  فده  DEV4KM)- BELLANET-IDRC) هعسوت

نیـالنآ هعماـج  قـیرط  زا  لاـثم  ناوـنع  هب  دـشاب . یم  نآ  ياـهدرکیور  شناد و  كرتـشم  ثحاـبم  شناد و  تیریدـم  رد  دـنم  هقـالع  هـک 
كارتشا هب  زا  تیامح  يارب  دیدج  ياه  يروآ  نف  شواک  نینچمه  و  شناد ، كارتشا  لیهـست  يارب  اه  شور  اه و  تراهم  ، KM4DEV

یللملا و نیب  هعسوت  رد KM و  شناد  يراذگ  كارتشا  هب  دوبهب  يارب  یشالت    KM4DEV نیاربانب تسا . هدش  هتخادرپ  شناد  يراذگ 
تیفرظ هدرتسگ ، حطـس  رد  تاعالطا  لدابت  لماش  هکبـش  تامدـخ  تسا . شناد  يراذـگ  كارتشا  هب  لمع "  " زا یهاـگآ  دوبهب  نینچمه 

هک هعماج  دـنم  هقالع  هورگزا  يا  هقبط  ناونع  هب  اـساسا  هک   4DEV KM دـشاب . یم  هبرجت  هسیاقم  اه و  هژورپ  اه و  هماـنرب  يارب  يزاـس 
یعافتنا ریغ  یناهج  نامزاس  کی  اکوشآاکوشآ  . دـنک یم  مهارف  ار  دـنمفده  تاعالطا  لدابت  يارب  يارب  يا  هحفـص  ساسارب  یتیاـس  بو 

هزورما تسا . هدـش  سیـسات  ناهج  رـسارس  رد  یعامتجا  ناـنیرفآراک  زا  تیاـمح  نشور  حـضاو و  فدـه  اـب  لاـس 1980 ،  رد  هک  تـسا 
ینابیتشپ ياه  همانرب  دنشاب . یم  اینیجریو  نوتگنیلرآ ، رد  نآ  يزکرم  رتفد  رد  رقتسم  اهنآ  زا  موس  کی  هکدراد  نانکراکرفن   نامزاس 150
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هیزجت و نیا  هب  طوبرم  ياه  یگژیو  زا  یکی  دنوش . یم  هباسحم  اکوشآ   فیدرمه  يا  هکبش  اب 1700 ناهج   رسارس  روشک   60 رد اکوشآ 
قطانم اهنآ  ییایفارغج ، یتنس  فیراعت  رد  ناهج  میـسقت  ياج  هب  دنتـسه . رقتـسم  نآ  رد  روشک  رتافد  هک  تسا  ییاه  ناکم  عونت   لیلحت ،

، ناتـسکاپ لیزرب ، رـصم ، لاپن ، دنلیات ، نیتناژرآ ، رد  رتافد  اب  دندرک . میـسقت  اددـجم  هقطنم ،  رد  هعـسوت  حطـس  ساسا  رب  ار  ساملا "  " رد
لایـس حطـس  ظفح  يارب  شلاـچ  روشک ؛ زا 60  شیب  زا  اـکوشآ  ناــهارمه   1700 دوجو اـب  و  رگید ، ياـه  ناـکم  ناـیم  رد  هیرجین  دـنه ،

شرتسگ لاح  رد  اکوشآ  تسا . هدش  گرزب  شلاچ  کی  هب  لیدبت  اهنآ ، ياضعا  نایم  رد  شناد  يراذگ  كارتشا  هب  شیازفا  تاطابترا و 
ییاه همانرب  زا  قفوم  ماغدا  لوئـسم   هک  دراد  دوجو  ساملا  رد  لارگتنا " ساملا   " کی تسا  . ماـغدا  دـنیآرف  رد  ریگرد  دارفا  زا  يدادـعت 

نیرتهب زا  نانیمطا  لوصحو  مادختـسا  یبایرازاب و  یلام ، ياـه  کـمک  بسحرب  ار  اـه  يدورو  اـهنآ  دراد . دوجو  هقطنم  نآ  رد  هک  تسا 
دهد یم  شزازگ  ، تکرـش سیئر  هب  " لارگتنا   ساملا  نیا  دـننک . یم  يریگ  میمـصت  هدـش  يراذـگ  كارتشا  هب  ياه  همانرب  یمامت  هویش 

یناهج تکراشم  . دنشاب هتشاد  دهد ، یم  خر  يزکرم  هرادازا  جراخ  رد  هک  هچنآ  دروم  رد  نشور   ریوصت  کی  تسا  نکمم  اهنآ  نیاربانب 
عبانم هچراپکی  تیریدم   ) تسا هدش  هچراپکی  بآ  عبانم  تیریدـم  اب  هطبار  رد  یناهج  ياه  یگنهامه  هکبـش  کی   GWP)GWP  ) بآ

نامزاس . دنک ینابیتشپ  ناشدوخ  بآ  عبانم  رادیاپ  تیریدم  رد  اهروشکزا  هک  تسا  نیا  بآ  یناهج  تکراشم  تیرومام  (. IWRM یبآ
عباـنم زکارم  هناـخریبد و  یلاـم ، ياکرـش  ینف ، هتیمکو  يربهار ، هتیمک  رواـشم ، ناراـکمه  يا ، هقطنم  ياـه  يراـکمه  زا  یبیکرت  GWP

هقطنم تکراشم  اه ، همانرب  یگتسویپ  دشاب : یم  اه  هعومجم  نیا  عیات   GWP تکراشم فادها  هب  یبایتسد  يارب  لارگتنا  نینچمه  تسا .
رد   GWP هکبش یلکروط ، هب  (GWP (2004-2008 يژتارتسا فادها  .GWP تکراشمروشک ياضعا  يدعاصت  دشر  يا GWP و 

.2 دنک . هچراپکی  بآ  عبانم  تیریدم  يارجا  یفرعم و  هب  مادقا  هک  یتکراشم  داجیا  - 1: لماش هک  تسا  طبترم  یلصا  هزوح  راهچ  اب  ادتبا 
هبعج . 3. دــنک یم  مـهارف  اـهروشک  قطاـنم و  يارب  ار  مزـال  کـیژتارتسا  یناــبیتشپ    ، GWPs طیترم ياـه  هماـنرب  زا  ناـنیمطا  لوـصح 
عبانم هچراپکی  تیریدم  يارجا  يارب  یگدنز  زا  هدـش  هتخومآ  یعقاو  ياه  سرد  زا  عبنم  کی  ناونع  هب  یبآ ، عبانم  بکرم  تیریدـمرازبا 
یناهج هکبـش  یلـصا  فادـها  . تسا یبآ  عباـنم  بکرم  تیریدـم  رد  يا  هقطنم  تامادـقا  زا  هعومجم  کـی  تخاـس  . 4 دوش . لـماک  یبآ 

ياهزاین ندرک  هدروآرب  هب  ناراکمه  کـیرحت  فاکـش و  ییاسانـش   -  2 بآ عبانم  تیریدـم  رادـیاپ  لوصا  فافـش  داجیا   - GWPs:1
لوصا زا  يوریپ  هک   هناـخدور  هضوـح  حطـس  اـی  يا و  هقطنم  یلم ، یلحم ، مادـقا  زا  تیاـمح   -  3 ناشیلام یناسنا و  عباـنم  نورد  یتاـیح 

يارب ( GWP (2004-2008 يژتارتساـعبانم یـسرتسد  يارب  دـعاوق  ياـهزاین  هـب  ندرک  کـمک   -  4. دـنکیم بآ  عبانم  تیریدـمرادیاپ 
اهروشک و زا  يا  هدنیازف  دادعت  رد  هدافتـسا  دروم  یبآ ، عبانم  هچراپکی  تیریدم  هک  درک  لصاح  نانیمطا  فدـه ، حرط /  ندرک   هصالخ 

یجورخ جنپ  ماغدازا  هدافتـسا  اب  هک  دور  یم  راظتنا  نیا  تسا . بآ  زا  رثوم  تیریدـم  هنالداع و  شرورپ  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  قطانم 
بکرم تیریدم  ياه  همانرب  . 2 هطوبرم حوطس  رد  يژتارتسا  هعسوت  بآ و  یبآ  عبانم  بکرم  تیریدم  تسایس  لیهـست  . 1: دیآ تسدبریز 

، رگید ياـهبوچراچ  نیب GWP و  طاـبترا  . 3 تـسا هتفای  هعـسوت  اهروشک  يا و  هقطنم  ياهزاین  هب  خـساپ  رد  هک  ییاـهرازبا  یبآ و  عباـنم 
هکبـشرثوم تیریدـم  هعـسوت و  . 5( ماـغدا ) تیبـثت هب  طوـبرم  حوطـس  رد   GWP تکراـشم . 4 نیمــضت هـب  طوـبرم  لـئاسم  اـه و  شخب 

هب ار  (. GWPs (2004-2008 یجورخ کیژتارتسا  فادهازا  نت  جنپ  مامت  شناد   ياه  هکبـش  ناونع  هب  شناد  تیریدم  میهافم  GWP

یم تیامح  نامزاس  ساسا  رب  یناهج  شناد  ارگ و  تمدخ ) ) سیورـس کی  ناونع  هب    GWPs تیرومام زا  اه  تیلاعف  نیا  . درب یم  راـک 
نانکراک زا 110  شیب  اب  لقتسم ، یتلود و  ریغ  نامزاس  یعافتنا ، ریغ  نارحب ،) هورگ   ) نارحب یللملا  نیب  هورگنارحب  یللملا  نیب  هورگ  . دنک

ياـه يریگرد  لـصف  لـح و  يریگوـلج و  يارب  تیاـمح  يـالاب  حطــس  هـنیمزرب  ینتبم  لـیلحت  هـیزجت و  قـیرط  زا  راــک  هراــق ، جــنپ  رد 
ای لـخاد و  رد  اـه  میت  یـسایس  نارگلیلحت  تـسا . هدـش  راوتـسا  ینادـیم  تاـقیقحت  ساـسارب  نارحب  هورگ  ( درکیور  ) شور تساراـبگرم .

نیا هنیمز ، نیا  رد  یبایزرا  تاعالطا و  ساسا  رب  دنا . هتفرگ  رارق  تنوشخ  دـیدشت  ای  تشگزاب و  عویـش ، رطخ  ضرعم  رد  روشک  کیدزن 
راک دـنک . یم  داجیا  ، تسا یللملا  نیب  يدـیلک  ناگدـنریگ  میمـصت  راد  فدـه  یلمع   ياه  هیـصوت  يواح  هک  یلیلحت  شرازگ  هب  دراوم 
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. تسا فلتخم  ياه  ناکم  رد  ییایفارغج  ظاحل  زا  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  هنیمز ، تیامح و  رتاـفد  زا  حرط  کـیرظن  تحت  نارحب  هورگ 
رتافد ياراد 15  هسسوم  نیا  درادرارقوکسم . نتگنشاو و  ندنل ، كرویوین ، رد  تلاکو  رتافد  لسکورب ، رد  نآ  یلصا  رتفد  اب  نارحب  هورگ 

رب ینتبم  نوتسوب  ( PIH  ) تمالس رد  ناراکمهتمالس  رد  ناراکمه  . تسا اهروشکرگیدرد  اتوگوب  و  یبوریان ، نامع ، دننام  ییاهرهـش  رد 
دوجو هب  ار  دـنراداهنآ  هب  زاین  بلغا  هک  یناسک  هب  یکـشزپ  نردـم  ملع  زا  هدافتـسا  يایازم  هک  ییاج  دنتـسه ، یعافتنا  ریغ  ياه  ناـمزاس 

، ورپ کیزکم ، ـالامتاوگ ، یتیئاـه ، ياـهروشک  هلمج  زا  هراـق ، راـهچ  یط  روشک  تفه  رد  كرتشم  ياـه  هژورپ    PIH، هزورما دندروآ .
، نوتسوب يزکرم  رتفد  زا  تشذگ  اب  دراد . ناهج  رـساترس  رد  رتافد   PIH 17 عومجم ، رد  دراداکیرمآ . هدحتم  تالایا  و  ادناور ، هیـسور ،
هب روشک  ره  رد  یناسنا  يورین  میظع  توافت  دـنرگیدکیاب ، طبترم  تایلمع  اتدـمع  هک  دنتـسه  فلتخم  درکراک  ياراد  تیاس  رتافد  ماـمت 
راک يدصتم  ییارجا  سیئر  هب  ای  همانرب و  ریدـم  هب  روشک  ناریدـم   PIH رد   دراد . یگتـسب  ، دـنهد یم  ماجنا  اهنآ  هک  يراک  عون  هنماد و 

شرازگ دـنهد  یم  شرازگ  ، دراد طاـبترا  نوتـسوب  رقمرد  تیاـس و  رد  لنـسرپ  ماـمت  اـب  میقتـسم  هـک   یــسک  هـبو   ) نوتــسوب رد  ود  ره  (
لاـح رد  یکینورتکلا  تسپ  قیرط  زا  یمـسر  شرازگ  دراد  . یگتـسباو  هدـننک  کـمک  تاـبلاطم  شـسرپ و  رد  يا  هژورپ  هب  يزکرمرتفد 

رد ایو  ، هنالاس هب  هنازور  زا  معا  هدـش ، نییعت  شیپ  زا  همانرب  ره  رد  نیا  تسا و  توافتم  رایـسب  یمـسر  ياه  شرازگ  یناوارف  تسا . ماجنا 
يا همانرب  یلام و  هدادود  ره  هنالاس  و  ههام ، هس  هنایهام ، شرازگ  يارب  دور  یم  راظتنا  یلک ، روط  هب  دـتفا . یم  قاـفتا  هژورپ  ماـمتا  ناـمز 

اه و هژورپ  هعسوت   هب  کمک  ار  دوخ  هجدوب  هک  تسا  یعافتنا  ریغ  یللملا  نیب  سناژآ  اکیرما  مافسکآاکیرمآ  مفـسکآ  . دشاب هشاد  دوجو 
دروم رد  اه  ییاکیرمآ  يارب  ار  یـشزومآ  داوم  نینچمه  دنک . یم  بیئاراک  اکیرمآ و  ایـسآ ، اقیرفآ ، رد  ریقف  ياهروشک  رد  یناسر  دادما 

اهاتسور هب  ندیسر  يارب  روشک  زا  جراخ  رد  کچوک  ياه  هژورپ  ياه  هنیزه  کمک  زا  . دنک یم  عیزوت  هیهت و  یگنسرگ  هعسوت و  لئاسم 
يداـصتقا لالقتــسا  ییاذــغ و  داوـم  دــیلوت  شیازفا  يارب  شـالت  لاـح  رد  یلحم  ياــه  هورگ  نآ  رد  هـک  ییاــج  ییاتــسور  قطاــنم  و 
ياـهراتفر يا  هعـسوت  ياـهحرط  يور  طـقف  هعـسوت ) ياـه  هژورپ  یلاـم  عباـنم    ) OXFAM هدـحتم تالایا  رد  دـنکیم . تیاـمح  ، دنتـسه

يراذگ هیامرس  تسا  روشک  زا  جراخ  رد  راک  هعسوت  ساسا  نآ  هجیتن  هک  لخاد  رد  یمومع  ياه  تسایس  دروم  رد  تبحص  یـشزومآ و 
، هتشذگ ههد  جنپ  لوط  رد  . دیآ یم  لاس 1942 رد  ناتسلگنا  رد  هدش  سیسات  یطحق ، دادما  دروفسکآ  هتیمک  زا  مافـسکآ "  " مان دنک . یم 
، اکیرما مافسکآ  تسا . هدروآ  تسد  هب  یناهج  ترهـش  ناهج  مدرم  نیرتریقف  زا  یخرب  هب  هنانیب  عقاو  کمک  رد  يروآون  يارب  مافـسکآ ،
، ایناتیرب اداناک ، رد  اواتا  لارتنوم و   ) ناهج رـسارس  رد  راـتخمدوخ   مافـسکآ  زا 7  یکی  دش و  سیـسات  لاس 1970  رد  نوتسوب  رد  رقتـسم 

نیب هنابلطواد  ياه  نامزاس  ریاس  اه و  مافـسکآ  رگید  اب  بلغا  اکیرما  مافـسکآ  تسا . ( هدـحتم تالایا  و  گنک ، گنه  کـیژلب ، اـیلارتسا ،
ییاتـسور قطانم  رد  مافـسکآ   دـنکیم . يراکمه  دـنوش ، یم  یلام  نیمات  ، هعـسوت ياه  همانرب  هژیو  گرزب  ياه  شخب  طـسوت   هک  یللملا 

داوم دیلوت  هب  دمآرد  مک  دارفا  ییاناوت  شیازفا  رد  هژورپ  هجدوب  . دـنک یمراک  بیئاراک . و  اکیرمآ ، ایـسآ ، اقیرفآ ، رد  روشک  زا 26  شیب 
نورد رد  شناد  تیریدـم  متـسیس  یلک   روط  هب  دـنک . یم  کمک  ییاذـغ   داوم  دـیرخ  يارب  دـمآرد  نئمطم  عبنم  کـی  اـی  دوخ  ییاذـغ 
يزاس هدایپ  ار  اهنآ  يزیر ) هماـنرب  نیرمت  هنـالاس  هماـنرب  ( لـپا متـسیس  یباـیزرا  شخب  قیرطزا  هک  تسادـیدج  ـالماک  اـکیرمآ ، مافـسکآ 

یباـیزرا متـسیس  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  تفرگدـهاوخ . رارق  شیاـمزآ  دروم  فـلتخم  ياهدـحاو  قـیرط  زا  متـسیس   نیا  هک  ، درک دـهاوخ 
زا ییاهن  هدافتسا  اه و  متـسیس  يریگدای  تاعالطا ، نتـشاذگ  كارتشا  هب  هلمج  زا  تاعوضوم  زا  يا  هدرتسگ  فیط  هک  دنا  هدرک  یحارط 
لاح رد  یعوضوم  شناد  لدابت  يارب  شناد  هکبـش  يژتارتسا  زا  بوخ  كرد  کـییبسن  لـیلحت  هیزجت و  . دـهد یم  شـشوپ   ار  تاـعالطا 

هدرتسگ فیط  اب  طبترم  یموهفم  ياه  توافت  يزیر ، همانرب  هلحرم  رد  دشخب  . یم  دوبهب  ار  دنمـشزرا  شناد  لدابت  هک  دـشاب  یم  هعـسوت 
تایلمع ریـسم  هقالع  دروم  هعماج   لمع و  زا  هعماج  کی  نیب  یـساسا  توافت  لاثم ، ناونع  هب  تسا . هجوت  لباق  دوجوم  ياه  شور  زا  يا 

رد يراذگ  هیامرس  يارب  دیاب  ًامنح  ناراذگ  هیامرـس  هجیتن  رد  تسا . یلام  ياهدمایپ  ياراد  نینچمه  هب  نیا  دنک . یم  نییعت  هدش  هتفریذپ 
هعسوت رد  يدایز  هبرجت  ياراد  دحتم ) للم  نامزاس  نارمع  همانرب   ) UNDP دننک . تخادرپ  رتشیب  تیفیک  اب  تاعالطا  لدابت  ياه  متسیس 
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مادـک رد   هک  هچنآ  دـیاب  حرط  کـی  هکبـش ، کـی  درکیور  یگنوـگچ  نییعت  رد  لاـثم  ناوـنع  هـب  تـسا . نـیرمت  يارب  اـه  نـمجنا  نداد 
همانرب هلحرم  رد  نینچمه  دنک . یـسررب  ار  هکبـش  عبانم  هب  طوبرم  لئاسم  اب  دربن  تالیهـست و  مدـعای  تالیهـست  تامدـخ ، هچ  اهتیریدـم ،

هک تسا   هدش  فیرعت  درف  هب  رصحنم  لقتسم و  ياه  نامزاس  زا  یهورگ  ناونع  هب  اه  هکبش  . دوش یم  نییعت  تکراشم  يارب  دعاوق  يزیر ،
، تسا لک  کی  ناونع  هب  هک  هکبـش  یعمج   فدـه  هکلب  ناشدوخ ، فادـها  اهنت  هن  یبایتسد   يارب  كرتشم  روط  هبو  مه  اـب  یعمج  راـک 

ساسارب تسا  نکمم  ای  و  دوخ ، هکبـش  ياـضعا  زا  یکی  طـسوت  ناـمزاس ، دوخ  طـسوت  تسا  نکمم  ياـه  هکبـش  نینچ  . دوش یم  شـالت 
کی یشناد  ياه  هکبش  هک  دش  نیا  هجیتن  یسررب  نیا  ساسا  رب  هبناج  دنچ  ياه  هعومجم  ناونع  هب  دوش  یهدنامزاسدادرارق  ای  فیاظو و 

فادـها و  تیوضع ، عبانم ، .) دـشاب یم  موهفم )  ) هنیمز هب  هجوت  ندرک  هرادا  راتخاس  نییعت  يارب  شور  نیرتهب  تسا و  هدـیچیپ  تیدوجوم 
للم نامزاس  نارمع  همانرب  ، ENRAN  ) تاطابترا یتکراشم  درکیور  نابطاخم .) و  دوجوم ، ياـه  يروآ  نف  يراذـگ  كارتشا  هب  شناد 

هک دـنام  یم  یقاب  یتایح  لاوس  نیا  لیلحت  هیزجت و  هلحرم  رد  اما  تسا  هدـش  هیـصوت  ینیرمت  هعماج  کی  تخاس  يورزکرمت  اـب  دـحتم )
، لاثم ناونع  هب  نیرمت .) یبایزرا  هب  شنادزاین  لابند  هب   ) دریگ رارق  یـسررب  دروم  دناوت  یم  تالاوس  نیا  هزورما  تسا . هدـشن  هداد  خـساپ 

مزال شناد  هعومجم  زا  شیب  لاصتا  رب  دـیکات  اب  ارهاظ  ینامزاس ، نورد  هکبـش  کـی  يارب  دـیدج  يا  هکبـش  مینک  یم  ضرف  اـم  هچ  رگا 
يارب طقف  نانز ) ینواعت  هکبش   ) COOP لاثم يارب  تسا  لمع  بقاوع  ياراد  نینچمه  دنام و  یم  یقاب   تدـش  درومرد  لاوس  اما  تسا 

دوب دهاوخ  اضعا  ياوتحم  عون  دروم  رد  لاوس  نینچمه  و  دشاب ؟ هتشاد  مه  يرگید  ياضعا  هک  دراد  همانرب  ای  دراد  دوجو  هکبـش  ياضعا 
هاگشناد یتعنص  تیریدم  یسانشراک  يوجشناد   ) یعیفـش يداه  مجرتم : دنتـسه ؟ لیام  ندرک ، تیریدم  نتـشاذگ /  كارتشا  هب  يارب  هک 

( دهاش
Bangkok (2007), Models of Knowledge Network Structures and هلاــقم : لــصا  راـــشتنا  عــبنم 

 . Governance Systems

www.SYSTEM.parsiblog.com تیریدم   یملع  تالاقم  هاگیاپ  میظنت : هیهت و 

ناریا تفن  تعنص  رد  شناد  تیریدم  درگارف  بولطم  لدم  تخانش 

یـسررب يا و  هناخباتک  تاعلاطم   ) یمک قیقحت  شور  اـب  رـضاح  هلاـقم  رد  هدـیکچ : یناهفـصا  نسح  يرهاـط - دـمحم  - ییاـّلوت هلا  حور 
، قلخ بسک ، لماش  هدمع  روط  هب  هک  شناد  تیریدم  هخرچ  تفن ؛ تعنص  رد  شناد  تیریدم  ترورـض  هلئـسم و  نایب  زا  سپ  يدانـسا ؛)
(Dalkir, 2005  ) رکلاد هچراپکی  درکیور  ساسا  رب  دـشاب ، یم  اه  نامزاس  نیب  نورد و  شناد  دربراک  یبایزرا و  میهـست ، يراذـگدک ،

ناو ینامزاس  یـسانش  شناد  لدـم  گیو ، شناد  دربراک  داجیا و  لدـم  لـماش  شناد  تیریدـم  ربتعم  ياـه  لدـم  سپـس  هدـش و  حیرـشت 
رـصتخم روط  هب  توسیوب ، شناد  تیریدـم  لدـم  ووچ و  شناد  تیریدـم  لدـم  یچکات ، اکانون و  شناد  چـیپرام  لدـم  سور ، گورک و 

ياه هبحاصم  تفن  تعنص  ناگربخ  زا  رفن  اب 7  اوتحم ) لیلحت  یقمع و  هبحاصم   ) یفیک قیقحت  شور  اب  دعب  هلحرم  رد  تسا . هدش  یفرعم 
تعنـص اب  بسانم  شناد ، تیریدـم  لدـم  ياهروتکاف  اه و  یگژیو  نآ  ياه  هتفای  کمک  اـب  هتفرگ و  تروص  هتفاـیراتخاس  همین  یقمع و 
بولطم لدـم  ناونع  هب  یچکات   اکانون و  شناد  تیریدـم  لدـم  هجیتن  رد  هک  دـش  هداد  قیبطت  دوجوم  ياه  لدـم  اب  هدـش و  نیودـت  تفن 
تیریدم يدیلک : ناگژاو  . تسا هدش  حیرشت  روشک  تفن  تعنص  رد  نآ  فلتخم  داعبا  هدش و  هتخانـش  تفن  تعنـص  يارب  شناد  تیریدم 

رد هلمج  زا  نوگانوگ  داعبا  رد  رـشب  تفرـشیپ  هعـسوت و  : هلئـسم ناـیب  همدـقم و  . تفن تعنـص  شناد ،  عاونا  يرکف ، ياـه  هیامرـس  شناد ،
هچیرد شناد ، يریگارف  یگدرتسگ و  وترپ  رد  شناد  تیریدم  دشاب . یم  يرـشب  شناد  نوهرم  همه  زاگ   تفن و  عبانم  دـیلوت  فاشتکا و 
فلتخم حوطـس  رد  هاگدید  رییغت  شناد ، تیریدم  كرد  مهف و  دـیاشگ . یم  ام  ناگدـید  لباقم  رد  يرـشب  ناهج  هب  تبـسن  ار  يدـیدج 

زا ناشنانکراک  اه و  نامزاس  مهف  روحم ، ییاناد  هعماـج  تمـس  هب  تکرح  همزـال  دراد . هارمه  هب  ار  یناـهج  یناـمزاس و  یهورگ ، يدرف ،
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نوچمه ایند  گرزب  یتفن  ياه  تکرـش  دیدج ، شناد  قلخ  كارتشا و  رد  شناد  تیریدـم  ياه  ماظن  تیمها  دـشاب . یم  شناد  تیریدـم 
نیا دـنهد . ماـجنا  ار  یعیـسو  يراذـگ  هیامرـس  هنیمز ، نیا  رد  اـت  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  و ... نوروش   وکازکت ،  مویلورتپ ،  شیتـیرب  لـش ، 

تکرـش نیا  رد  شناد  تسا . هدش  عقاو  دـیفم  رایـسب  زین  یناسنا  عبانم  هزوح  رد  هکلب  ینف ، یملع و  ياه  هطیح  رد  طقف  هن  شناد  كارتشا 
رایتخا رد  ار  تالاوئس  نیا  باوج  هک  ییاهنآ  دنراد و  لاوئس  هک  ییاهنآ  دنویپ  تهج  رد  شناد  تیریدم  تردق و  عبنم  کی  ناونع  هب  اه 
هتـشاد هارمه  هب  اـه  تکرـش  نیا  يارب  ار  هناروآوـن  هناـقالخ و  ياـهرتسب  داـجیا  شناد ، تیریدـم  تسا . هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  دـنراد ،

زا يا  هدرتسگ  فیط  هبرجت  صصخت و  شناد ، زا  يریگ  هرهب  اب  نآ ، هعبات ي  ياه  تکرش  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تفن  ترازو  . تسا
ياه هدروآرف  شخپ  شیالاپ و  یمیـشورتپ ، زاگ ، تفن ، هلمج  زا  تفن  تعنـص  یتسد  نییاپ  یتسدالاب و  فلتخم  ياـه  هتـشر  ناصـصختم 

ماجنا هب  لوغشم  يرادرب  هرهب  لاقتنا و  جارختسا ، فاشتکا ، فلتخم  ياه  شخب  رد  و  هریغ ، تاعالطا و  يروانف  تیریدم ، يرافح ، یتفن ،
لیلد هب  هژیو  هب   ) اـه تکرـش  نیا  رد  دنـشاب . یم  روـشک  تفن  تعنـص  اـب  طاـبترا  رد  عوـنتم  رایـسب  تاـعوضوم  اـب  يددـعتم  ياـه  هژورپ 

زا یتمـسق  هک  دوش  یم  دـیلوت  یـصصخت  ياه  تیریدـم  فلتخم و  ياه  هژورپ  يارجا  اب  شناد  زا  یمیظع  مجح  اه ،) تیلاعف  یگدرتسگ 
تروص هب  زین  نآ  زا  یتمـسق  ددرگ و  یم  تبث  هریغ  اه و  لمعلاروتـسد  اهرازفا ، مرن  اه ، شرازگ  كرادـم ، دانـسا و  بلاـق  رد  شناد  نیا 

هب لاقتنا و  يارب  یکدـنا  لامتحا  هدـنام و  ناهنپ  دارفا  نهذ  رد  هریغ  اه و  شنیب  اه ، تراهم  طباور ، تایبرجت ، بلاق  رد  هدوب و  سوملماـن 
رد دوجوم  یشناد  يرکف و  ياه  هیامرس  تایبرجت و  رد  هدش  دیلوت  شناد  ددجم  يریگراک  هب  میهـست و  مدع  . دنبای یم  ددجم  يریگ  راک 

، شناد تیریدم  ياه  لدم  دـشاب . یم  تعنـص  نیا  رد  يرو  هرهب  مدـع  هدـنهد ي  ناشن  اه و  هنیزه  نداد  ردـه  تقیقح  رد  تفن ، تعنص 
نامزاس رد  زاین  دروم  شناد  يریگراک  هب  میهـست و  یبایزاب ، يزاس ، هریخذ  قلخ ، ییاسانـش ، رب  يراذگ  ریثأت  فده  اب  ییاضف و  نینچرد 

زادـنا و مشچ  هب  هداد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  تیرومأم  ات  دـنک  یم  کـمک  اـه  ناـمزاس  هب  شناد  تیریدـم  درگارف  دـندمآ . دوجو  هب 
هتخانش يرورض  عیانـص  اه و  نامزاس  تایح  ییارگ و  ـت  باقر يار  ـــ ـش ب ناد يریگرا  هب کـ قلخ و  هزورما  . دننک ادیپ  تسد  دوخ  فادها 

کیتامتـسیس روط  هب  اهنآ ، یگداس  هب  ـد  ناوت ـی  من و  دوش ؛ ـب  حاصت ای  هر و  ـ یخذ ـع ، بانم رگید  یگداس  هب  دناوت  یمن  ـش  ناد تسا . هدش 
تاعالطا يرواـنف  تفن ، تعنـص  فلتخم  ياـه  شخب  هلمج  زا  روشک  ياـه  ناـمزاس  بلغا  رد  نونک  اـت  دوش . هتفرگ  راـک  هب  تیریدـم و 

هدوب هتفهن  تاعالطا  يروانف  شناد ، تیریدـم  ياه  تیلاـعف  یماـمت  تشپ  رد  هک  يروط  هب  هتـشاد ، شناد  تیریدـم  رد  ار  مهـس  نیرتشیب 
، يریگ میمـصت  ياهدـنیارف  رد  لوحت  تسین و  شناد  تیریدـم  هفلوم  اهنت  تاعالطا  شزادرپ  يروانف  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل  تسا .

ًاـساسا دـناوت  یم  شناد  ساسارب  یهدـنامزاس  دوش . یم  بو  ــ ـسحم تیریدـم  نیا  يازجا  رگید  زا  روما  ماجنا  هوحن  یناـمزاس و  راـتخاس 
اب شناد  تیریدـم  تاـیبدا  ( Senge and Scharmer, 2001 .) دـشاب یتنـس  یتباقر  ياه  تیزم  ساسارب  یهدـنامزاس  اب  تواـفتم 
رد شناد و  لیدـبت  لیـصحت و  قلخ ، رد  هک  تسا  ینامزاس  هدـنریگدای  نامزاس  کـی  تسا ؛ هدروخ  دـنویپ  زین  هدـنریگدای  ياـه  ناـمزاس 
زا دناوت  یم  شناد  نیا  دراد و  ترورض  دیدج  شناد  يریگدای ، يارب  دراد . رحبت  دیدج  ياه  هاگدید  شناد و  اب  شراتفر  يزاس  ناسمه 
نآ عبت  هب  ینامزاس و  يریگدای  دوشن ، رجنم  نامزاس  درکلمع  عون  رد  رییغت  هب  هک  ینامز  ات  نکیل  دریگب  تأشن  ناـمزاس  جراـخ  اـی  لـخاد 

تالاوئس ( Garvin, 1993 . ) دراد زاـین  شناد  تیریدــم  هـب  یناـمزاس ، يریگداـی  هـک  تـسور  نـیمه  زا  دــنک . یمن  داـجیا  ار  دوـبهب 
ناریا یمالـسا  يروـهمج  تـفن  تعنـص  رد  شناد  تیریدـم  يارب  بوـلطم  لدـم  هـک  تـسا  نـیا  رـضاح  قـیقحت  یلـصا  لاوئــس  : قـیقحت
هئارا نارظنبحاص  طسوت  شناد  تیریدـم  يارب  نونک  اـت  يربتعم  ياـه  لدـم  هچ  . 1: زا دـنترابع  قیقحت  یعرف  تالاوئـس  نینچمه  ؟ تسیچ

ایآ ؟3 . تسا ییاه  یگژیو  اهروتکاف و  هچ  ياراد  ناریا  یمالسا  يروهمج  تفن  تعنص  يارب  شناد  تیریدم  بولطم  لدم  ؟2 . تسا هدش 
یحارط هب  زاین  ای  دـنوش و  یفرعم  روشک  تفن  تعنـص  يارب  بولطم  لدـم  ناونع  هب  دـنناوت  یم  شناد  تیریدـم  دوجوم  ربتعم  ياه  لدـم 

فیراعت و عاونا  رب  عماج  رورمـشناد  تاعالطا ، هداد ، موهفم  : قیقحت يرظن  تاـیبدا  ؟ میتسه شناد  تیریدـم  يارب  لقتـسم  يوگلا  لدـم و 
شناد و زا  نونک  ات  تسا . نآ  زیمآ  تیقفوم  تیریدم  يارب  يزاین  شیپ  نارظنبحاص ، طسوت  شناد  موهفم  زا  هدش  هیارا  ياه  يدنب  میسقت 
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فیـصوت هب  هداد   مالقا  . تسا هدـش  رکذ  اهنآ  نیرتفورعم  همادا  رد  هک  تسا  هدـش  هیارا  یفلتخم  ياه  يدـنب  هتـسد  فیراـعت و  تاـعالطا 
یهدـنامزاس یـصاخ  فدـه  يارب  یلو  هدـش  هریخذ  يدنبهتـسد و  تـبث ، هـک  ییاـهشنکارت  اـهتیلاعف و  اهدادـیور ، ءایــشا ، زا  ییادـتبا 

ار نتم  لقادـح  اه  هداد  ( 1387 نابروت ، .) دـشاب ریوصت  ای  ادـص  لکـش ، فورح ، ددـع ، تسا  نکمم  هداد  مالقا  دزادرپیم . دـناهدیدرگن ،
. دنتـسه هداد  زا  ییاه  هنومن  " JAN "و"   100110 "و"   12 " لاثم يارب  دـننک . یمن  اقلا  ار  یـصاخ  عوضوم  موهفم  ییاـهنت  هبو  دـنراد 
، ناـمز رگناـیب  تسا  نکمم  اـه  هداد  نیا  زا  کـیره  دریذـپ . یمن  تروص  هداد  هس  نیا  زا  یتشادرب  چـیه  رتـشیب ، تاحیـضوت  هئارا  نودـب 
موهفم و هدنریگ  يارب  هک  هدش  یهدنامزاس  ياهنوگهب  هک  تسا  ياهداد  تاعالطا   . دنـشاب لاس و ... زا  یهام  هزادـنا ، غلبم ، نزو ، رادـقم ،

رازفامرن ۀلیـسوب  ًالومعم  هداد  مالقا  دـنکیم . جاتنتـسا  ینمـض  روطب  ار  یمیهافم  جـیاتن و  دـیامنیم و  ریـسفت  ار  نآ  هدـنریگ  دراد . شزرا 
نازیم ای  و  ناریگارف ، یـشزومآ  ياه  یباـیزرا  لدـعم  لاـثم ، روطهب  ( 1387 نابروت ، .) دـنوشیم لیدـبت  تاعالطاهب  شزادرپ و  يدربراک ،

اـههتخومآ و هبرجت  میهاـفم ، لاـقتنا  روظنمهب  هک  تسا  یتاـعالطا  اـی  هداد  زا  لکـشتم  شناد   تسا . تاـعالطا  راـبنا ، يدوـجوم  يرـسک 
تکرح هلحرم ، نیرخآ  (1387 نابروت ، .) دوشیم هتفرگ  راکب  تیلاعف  کی  ماجنا  ای  يراج  لکـشم  لح  يارب  هدش و  یهدـنامزاس  تراهم 
لاقتنا هلول  طوطخ  يارب  زاجم  دح  زا  رتالاب  زاگ  راشف  رثا  یصخش  رگا  تسا . شناد  دربراک  نامه  درخ  تسا . لامک  و  درخ   هب  شناد  زا 

نآ هک  هتـشاد  یهاگآ  یـشناد  زا  هک  ارچ  تسین ، يدنمدرخ  درف  دیامن ، میظنت  هزادنا  زا  شیب  ار  زاگ  راشف  نآ  هب  هجوت  نودب  اما  دنادب  ار 
رد درخ  حطـس و  نیرت  نییاپ  رد  اه  هداد  درک . میـسرت  ار  شناد  مره  ناوت  یم  قوف  میهافم  فیراعت و  هب  هجوتا  ــ .ب تسا هتفرگن  راـک  هب  ار 
مره یلک  بیکرت  تکرح و  هرابرد  یمومع  قافو  لک ، رد  یلو  دراد  دوجو  تایئزج  هرابرد  اهرظن  فالتخا  یخرب  دـنراد . رارق  مره  سار 

شناد و  یحیولت )   ) ینمـض شناد  دراد : دوجو  شناد  عون  ود  یناـمزاس  ره  رد  ( 1994  ) اکانون داـقتعا  هب  شناد  عاونا  . دراد دوجو  شناد 
دنا هتفرگ  اج  وا  نهذ  رد  نانچنآ  هک  دوش  یم  لیکشت  درف  ره  تاداقتعا  اهرواب و  ینهذ  ياه  لدم  زا  ینمض  شناد  یحیرصت .)   ) راکشآ

، اه نامزاس  رثکا  رد  دشاب . یم  راوشد  تاملک  بلاق  رد  نآ  نایب  دراد و  دارفا  نورد  رد  هشیر  ینمـض  شناد  دـنوش . یم  یقلت  یهیدـب  هک 
نیا دنک  یم  كرت  ار  نامزاس  شناد ، نیا  بحاص  درف  هک  یتقو  نیربانب ، دوش . یم  هتـشذگ  كارتشا  هب  ای  هلدابم  تردن  هب  ینمـض  شناد 

یـشناد راکـشآ ، شناد  دوش . یم  دای  ینمـض  شناد  هب  زین  دراد  نامزاس  گنهرف  رد  هشیر  هک  یـشناد  زا  درب . یم  هارمه  هب  ار  شناد  عون 
روط هب  هک  یـشناد  دوش . یم  هتـشاذگ  كارتشا  هب  زین  یتاعالطا  ياـه  يژولونکت  قیرط  زا  هدـش و  هلومرف  اـی  فیرعت  حوضو  هب  هک  تسا 

هظفاح رد  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  يراذـگدک  لباق  یمـسر و  شناد  نیا  دوش . یم  لقتنم  رگید  صخـش  هب  یـصخش  زا  میقتـسم  لماک و 
، تاشرازگ اه ، باتک  زا : دـنترابع  راکـشآ  شناد  ياه  هنومن  داد . رارق  ناگمه  سرتسد  رد  درک و  هریخذ  رگید  ياـج  ره  رد  اـی  ناـمزاس 
، دـیدج شناد  قلخ  قیرط  زا  موادـم  تیقـالخ  دنیارفـشناد  تیریدـم  یناـمزاس و  يریگداـی  . شناد هئارا  یکیزیف  لاکـشا  ریاـس  اـه و  ملیف 

ندـش ینوریب  ندـش و  ینورد  ياـه  دـنیارف  رارکت  زا  یناـمزاس  يریگداـی  هک  دراد  داـقتعا  ( 1991  ) اکانون دراد . مان  یناـمزاس  يریگداـی 
نیا لیدـبت  اب  ددرگ و  بذـج  راکـشآ  شناد  ناونع  تحت  درف  ینمـض  شناد  هک  دـتفا  یم  قافتا  یناـمز  ندـش  ینوریب  دوش . یم  لـصاح 

ینمـض و شناد  یقالت  زا  ینامزاس  يریگدای  نیربانب  دهد . یم  خر  ندـش  ینورد  هدـیدپ  رگید ، درف  رد  ینمـض  شناد  هب  راکـشآ  شناد 
زا رادـیاپ  یتباقر  تیزم  . دـیآ یم  دوجو  هب  رگیدـکی  اب  نامزاس  کی  فلتخم  ياه  میت  اـی  اـه  شخب  ناـنکراک  لـماعت  هطـساو  هب  راکـشآ 
هب ینامزاس  يریگدای  دنیارف  رد  زین  دیدج  شناد  ددرگ . یم  لصاح  دیدج  شناد  قلخ  هطساو  هب  تیقالخ  دوخ  دوش . یم  یـشان  تیقالخ 

بذج دنیارف  تسناد . ینامزاس  موادم  يریگدای  قیرط  زا  رادیاپ  یتباقر  تیزم  قلخ  ناوت  یم  ار  شناد  تیریدم  نیربانب ، دـیآ . یم  دوجو 
تیریدم ینامزاس ، موادم  يریگدای  قیرط  زا  تیقالخ  قیوشت  يارب  اهنآ  زا  هدافتسا  نامزاس و  کی  رد  یعمج  صـصخت  هژیو و  تاعالطا 

تفن تعنـص  يارب  شناد  تیریدم  بولطم  لدـم  هئارا  رـضاح  قیقحت  زا  یلـصا  فدـه  : قیقحت فادـها  اـکانون 1994 .)  ) دراد ماـن  شناد 
تیریدم فلتخم  ياه  لدـم  یفرعم  ییانـشآ و  . 1: زا دنترابع  رـضاح  قیقحت  یعرف  فادـها  نینچمه  . دـشاب یم  ناریا  یمالـسا  يروهمج 

تفن تعنـص  يارب  شناد  تیریدـم  لدـم  ياـه  یگژیو  اـهروتکاف و  نتفاـی  . 2. دـنا هدـش  هئارا  هزوـح  نیا  نارظنبحاـص  طـسوت  هک  شناد 
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کی يارجا  يوس  هب  ار  ام  نامروشک  تفن  تعنـص  ياه  یگژیو  هجوت  اب  ار  ام  دناوتب  هک  یبولطم  لدـم  نتفای  . 3. ناریا یمالسا  يروهمج 
هک دراد  دوجو  یناوارف  ياه  لدم  تفن  تعنـص  رد  شناد  تیریدم  يارجا  يارب  . دهد يرای  تعنـص  نیا  رد  بسانم  شناد  تیریدم  ماظن 
هب هجوت  اب  ای  دنراد و  یفیعـض  ییارجا  تیلباق  یفلتخم  لیالد  هب  اه  لدم  زا  یـضعب  اما  دـنا . هدـش  هداد  حرـش  هلاقم  نیا  رد  اهنآ  نیرتمهم 
هب دناوتب  هک  تسا  یبولطم  لدـم  نتفای  قیقحت  نیا  فدـه  دنتـسین . هدافتـسا  يارب  یبسانم  تیفیک  ياراد  ناریا  تفن  تعنـص  ياه  یگژیو 

- يدربراک تاقیقحت  عون  زا  شهوژپ  نیا  : قیقحت شور  دشاب . رادروخرب  یبسانم  یشخبرثا  ییاراک و  زا  تیاهن  رد  هدافتسا و  لباق  یتحار 
لیلحت ) یفیک و  ینادـیم  ) یـشیامیپ و  ) یمک لـماش  یبیکرت )  ) هتخیمآ اـهریغتم  هلخادـم  هویـش  رظن  زا  نآ  ماـجنا  شور  هدوب و  يا  هعـسوت 

يدانـسا و يا و  هناخباتک  تاـعلاطم  ياـه  شور  زا  تاـعالطا  يروآ  عمج  روظنم  هب  دـشاب و  یم  هتفاـی  ) راـتخاس  همین  هبحاـصم  اوتحم و 
دننام ییاهرازفا  مرن  زا  هدافتسا  اب  ناگربخ  اب  یتخانش  ياه  هبحاصم  لیلحت  تاعالطا ؛ لیلحت  هیزجت و  شور  تسا . هدش  هدافتسا  هبحاصم 

تعنـص رد  شناد  تیریدم  . دشاب یم  يرادرب  شیف  هبحاصم و  ياه  مرف  قیقحت  نیا  رد  تاعالطا  يروآدرگ  رازبا  دشاب . یم    Coword

اب یملع  یثحبم  ناونع  هب  نونکا  مه  هتفرگ و  هرهب  شناد  تیریدـم  ياه  تفرـشیپ  زا  زاگ  تفن و  تعنـص  شیپ  ههد  کـی  زا  : ناـهج تفن 
تکرـش هک  یماگنه  تسا . هتفرگ  رارق  نوگانوگ  ياه  نامزاس  اهداهن و  هجوت  دروم  کیژولونکت  ینامزاس و  یناسنا ، ياهدرکیور  عاونا 

، یتلود تاررقم  تیریدـم ، یبایزرا  دـیدج ، ياکرـش  نتفرگ  یجراخ ، عبانم  زا  هدافتـسا  دـیدج ، يژولونکت  هب  زاگ  تفن و  تعنـص  ياـه 
زا هدافتـسا  اب  ار  اهنآ  دـنناوت  یم  شناد  تیریدـم  ياه  میت  دـننک ، یم  دـیکات  یطیحم  لـئاسم  اـه و  هنیزه  شهاـک  اـه ، تیفرظ  تیریدـم 

ناونع هب  نوروش   تکرـش  فیرعت  . دـنهد يرای  رایـسب  ینف  ياه  يروآون  دـنیارف و  يزیر و  همانرب  ینیب ، شیپ  رد  شناد  لاقتنا  يرواـنف و 
اـهرازبا و اـه ، دـنیارف   : " دراد دربراـک  تعنـص  ياـه  شخب  رتشیب  رد  شناد  تیریدـم  زا  ناـهج  یتـفن  ياـه  تکرـش  نیرتـگرزب  زا  یکی 

دنناوت یم  اهنآ  نیربانب  " دهد . یم  تسرد  ياه  تیعـضو  رد  تسرد و  نامز  رد  تسرد  دارفا  هب  ار  تسرد  موهفم  اوتحم و  هک  ییاهراتفر 
زاگ تفن و  تعنص  ناربهر  . دنهد جیورت  ار  روآون  ياه  هدیا  دننک و  يرادرب  هرهب  دوجوم  ياه  تصرف  زا  دنریگب و  ار  تامیمـصت  نیرتهب 

يریگدای بسک   رد  میناوت  یم  شناد  زا  هک  میا  هتفرگ  دای  ام  دیوگ : یم  نوروش  تکرـش  زا  رد   نک  دنراد : دیکات  شناد  تیریدم  رب  زین 
طـسوت يزیچ  ره  داجیا  هب  شالت  زا  رتشیب  نامزاس ، لـخاد  هب  جراـخ  زا  شناد  دـیرخ  هب  اـم  مینک . هدافتـسا  نامتکرـش  رد  اـه  تفرـشیپ  و 

دیاب ام  دور . یم  نیب  زا  تصرف  کی  میرادن ، ار  نآ  زا  هدافتـسا  تردق  هک  دـیآ  یم  يرتهب  هدـیا  کی  هک  زور  ره  میراد . دـیکات  نامدوخ 
یم هجاوم  لوادـتم  شلاچ  کی  اب  اه  تکرـش  همه   : BP تکرش زا  نوارب   ناج  . میوش میهس  عیرـس  دیاب  میوش و  میهـس  شناد  رد  رتشیب 

شناد تیریدـم  لایرپما :   ییایمیـش  عیانـص  تکرـش  زا  لینوا   نادـنرب  . دـشاب رتاراک  ناـشرگید  ياـبقر  زا  هک  یـشناد  زا  هدافتـسا  دـنوش ،
لاح رد  تعرـس  هب  یتایلمع   طیحم  اب  نانکراک  يراـگزاس  رد  دـیدج  راـک  بسک و  تیقفوم  ثعاـب  هک  تسا  يروآون  يارب  یبوچراـچ 

رد تیقالخ  نودب  هک  میراد  يرایـسب  ياه  هژورپ  اریز  میدش  دراو  شناد  تیریدم  رد   : PDVSA تکرش وتیرپ   وفلودار  . دوش یم  رییغت 
، دنتسه میهس  شناد  هبرجت و  رد  اهنت  هن  فلتخم  ناربهر  شناد ، تیریدم  قیرط  زا  دوب . دهاوخ  لکشم  رایسب  اهنآ  يزاس  درادناتـسا  اهنآ ،

یم هدوـلآ  رگیدـکی  ياـه  هدـیا  هب  دارفا  هک  ییاـج  دـنوش ، یم  بیغرت  مماـن  یم  یگدوـلآ  زکارم  ار  نآ  نم  هچنآ  داـجیا  تمـس  هب  هکلب 
سپس میوش و  صـصختم  نآ  يرادهگن  يزاس و  هچراپکی  شناد ، طبـض  تبث و  رد  دیاب  ام  رگربمولـشا :   تکرـش  درب   يا .  يد .  . دنوش

رارق دوـش  ریگرد  يدـعب  راـک  تامیمــصت  رد  دـهاوخ  یم  هـک  يدرف  ره  سرتـسد  رد  یناـسآ  تعرــس و  هـب  هدـش  بـسک  هـک  ار  هـچنآ 
عبانم ریاخذ و  رب  ناریا  یلم  تیمکاح  تیکلام و  لصا  لامعا  تفن ، ترازو  داجیا  زا  فده  : روشک هعسوت  رد  تفن  تعنـص  هاگیاج  . میهد

ياه فدـه  ققحت  روظنم  هب  تسا . روشک  زاگ  تفن و  تعنـص  هعـسوت  هرادا و  رد  يدـصت  زا  یتیمکاح  فیاظو  کـیکفت  زاـگ و  تفن و 
روما هیلک  ماجنا  يارب   ) ناریا تفن  یلم  تکرش  لماش : یلـصا  تکرـش  راهچ  زا  هناخترازو ، یلاع  داتـس  رب  هوالع  تفن  ترازو  رظن ، دروم 

ناریا و یمیـشورتپ  عیانـص  یلم  تکرـش  ناریا ، زاگ  یلم  تکرـش  دـیلوت ،) يراـفح ، فاـشتکا ، لـماش  تفن  یتسدـالاب  عیانـص  هب  طوبرم 
عیزوت و لاقتنا ، شیالاپ ، دننام  تفن  یتسد  نییاپ  عیانـص  هب  طوبرم  تیلوئـسم  هک  ناریا  یتفن  ياه  هدروارف  شخپ  شیالاپ و  یلم  تکرش 
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يرادرب هرهب  هعسوت و  رد  تفن  ترازو  تدم  نایم  ياهدربهار  تسا . هدش  لیکشت  لقتـسم  دحاو  دنچ  نینچمه  دراد و  هدهع  رب  ار  شخپ 
یگنهرف یعامتجا و  يداصتقا ، هعـسوت  موس  هماـنرب  رد  هناـخترازو  نیا  تدـمدنلب  فادـها  بوچراـچ  رد  زاـگ ، تفن و  عباـنم  زا  بساـنم 

زا یعاـمتجا  یگنهرف و  یـسایس ، يداـصتقا ، فلتخم  تاـهج  زا  یلم و  دـعب  زا  تفن  شخب  . تسا هدـش  نیودـت  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
لیکـشت یجراخ ، تراجت  یلخاد ، صلاـخان  دـیلوت  رد  یمهم  شقن  تفن  يداـصتقا ، هاگدـید  زا  تسا . رادروخرب  يا  هداـعلا  قوف  تیمها 

ياهدـمآرد عفانم و  یلم ، دـعب  رد  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  دراد . یتفن  ریغ  تارداـص  هنیمز  شرتسگ  یتح  هجدوب و  لاغتـشا ، یلم ، هیاـمرس 
، يرو هرهب  شیازفا  يارب  یللملا  نیب  ياهرازاب  تاناکما  زا  يریگ  هرهب  اب  تسا  يرورـض  روظنم  نیا  هب  دسرب . رثکادـح  هب  تفن  زا  لصاح 

رازاب رب  ینتبم  هک  یللملا  نیب  دعب  زا  . دوش ریذپ  ناکما  نزاخم ، زارتشیب  تفایزاب  اب  تفن  دیلوت  رتالاب و  هدوزفا  شزرا  اب  ياه  هدروارف  دیلوت 
. دنک هجوت  لوصحم  تیفیک  هب  هک  تسا  مزال  تهج  نیا  زا  دهد . شیازفا  رازاب  رد  ار  دوخ  مهـس  دناوتب  دـیاب  تفن  تعنـص  تسا ، یتباقر 
، هار نیا  رد  هک  دوش  روحم  رازاب  نخـس ، رگید  هب  تیادـه و  يرادـهاگنب  ماظن  يوس  هب  تفن  تعنـص  دـیاب  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  يارب 

تعنص هعسوت  ياه  همانرب  رد  یناسنا  عبانم  تیریدم  هاگیاج  تیمها و  . دوب دهاوخ  دیفم  هتـشذگ  اب  توافتم  و  دمآراک   ياهدربهار  ذاختا 
رد شهوژپ  یناسنا و  عبانم  تنواعم  داـجیا  اـب  رما  نیا  هک  دـنک  یم  صخـشم  ار  صوصخ   نیا  رد  عماـج  ياـه  هماـنرب  نیودـت  موزل  تفن 

تعنـص نیا  رد  ناگبخن  بذـج  يرالاس و  هتـسیاش  فدـه  اـب  یفیک  یناـسنا  يورین  بذـج  یگنوگچ  ياـه  هماـنرب  تفن ، ترازو  حـطس 
ياه ترورـض  دـمآرد   . ارجا  هب  دـش و  نیودـت  یناـسنا  يورین  مره  حالـصا  و  یفیک ) یمک و   ) ناـنکراک یـشزومآ  حطـس  ییاـنبریز و 

نیرتمهم روشک ، تفن  تعنـص  نارظنبحاص  اب  هدـش  ماجنا  یقمع  ياـه  هبحاـصم  جـیاتن  ساـسا  رب  : ناریا تفن  تعنـص  رد  شناد  تیریدـم 
ناگربخ دوجو  اب  هنافساتم  یناهج : تباقر  - 1  : دنشاب یم  لیذ  حرش  هب  ناریا  تفن  تعنـص  رد  شناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  ياه  ترورض 
ییاناوت یتیریدم ، نیون  ياه  رازبا  زا  یگ  هرهب  یب  یهجوت و  یب  لیلد  هب  اه ، لیـسناتپ  مامت  دوجو  مغر  یلع  یناریا و  عیانـص  رد  دـنمناوت 

رد ورـشیپ  ياه  تکرـش  زا  یکی  ناونع  هب  تفن  تعنـص  هاگیاج  تسا . هدـش  بلـس  یناریا  ياه  ناـمزاس  زا  یناـهج  ياـهتباقر  رد  روضح 
رارق هجوت  دروم  ار  مهم  نیا  یناریا ، ياه  نامزاس  نیلوا  زا  یکی  ناونع  هب  نامزاس ، نیا  هک  دـیدرگ  بجوم  ناریا ، عیانـص  يزاس  یناـهج 
رازاب رد  ناریا  مهـس  ظفح  لقادـح ، ای  شیازفا و  هب  ناوت  یم  هک  زادـنا : مشچ  دنـس  ساـسا  رب  کـیژتارتسا  هدـش  نییعت  فادـها  - 2. دهد

رارقتسا ياه  ترورضزا  رگید  یکی  یناسنا : يورین  مره  - 3. درک هراشا  زاگ  تفن و  يارب  اضاقت  یناهج  شیازفا  هب  هجوت  اب  تفن  یناـهج 
لاـح رد  تکرـش  نیا  هبرجت  اـب  ناسانـشراک  ناریدـم و  زا  یعمج  هـک  دوـش  یم  یـشان  اـجنآ  زا  ناریا  تـفن  تعنـص  رد  شناد  تیریدـم 

هتسشنزاب هبرجت ، اب  ناریدم  زا  يرایسب  زین  هتشذگ  ياه  لاس  یط  رد  دنوش . یم  هتـسشنزاب  هدنیآ  لاس  ات 5  ای  دنشاب و  یم  ندش  هتسشنزاب 
هزومآ کـی  لقادـح  هتفه ، ود  ره  طـسوتم  روط  هب  راکـشناد ،  ره  تاـقیقحت  نیرخآ  قبط  دـنا . هدـش  لـقتنم  رگید  ياـه  ناـمزاس  هب  اـی  و 

لاس هس  زا  سپ  هدـیدرگ و  رت  گنرمک  زور  هب  زور  ددرگن  یبایزاب  جارختـسا و  تعرـس  هب  رگا  اـه  هزومآ  نیا  دـنک . یم  قلخ  دنمـشزرا 
رد اـه  ناـمزاس  یـشناد  ياـه  هیامرـس  مظعا  شخب  هک  دـهد  یم  ناـشن  ناریا  رد  تاـعلاطم  تفر . دـهاوخ  زین  صخـش  دوخ  داـی  زا  یتـح 

تیریدم رارقتسا  ترورض  طابترا  نیا  رد  تسا . رتتسم  ینامزاس  ناگربخ  ناهذا  رد  اهنت  هدوبن و  دوجوم  کینورتکلا  يذغاک و  تادنتسم 
تایبرجت نیا  لاقتنا  تفن و  تعنص  لاح  هتشذگ و  ناسانـشراک  ناریدم و  تایبرجت  تبث  اب  ات  تسا  دوهـشم  ناریا  تفن  تعنـص  رد  شناد 

رد براـجت  نیا  زا  هدافتـسا  نینچمه  یناـمزاس و  هظفاـح  ظـفح  شناد و  ياـقبا  ناـکما  مادختـسالادیدج ، یتـح   دوـجوم و  ياـهورین  هب 
ناریا تفن  تعنـص  دیناد  یم  هک  روطنامه  نامزاس : فلتخم  ياه  شخب  رد  تاعالطا  لداعت  مدع  - 4. دیآ مهارف  زاین  دروم  ياه  تیعقوم 
روطب اه  تکرـش  نیا  زا  کی  ره  دنراد و  روشک  حطـس  رد  يدایز  ییایفارغج  یگدنکارپ  زا  هک  هدـش  لیکـشت  يددـعتم  ياه  تکرـش  زا 

رد یشخبرثا  ییاراک و  شیازفا  اه و  يراک  هرابود  شهاک  بجوم  دناوت  یم  شناد  تیریدم  اذل  دننک . یم  لمع  يریگ و  میمصت  لقتسم 
ياه لدم  زا  ضحم  هدافتسا  يرادربوگلا و  : قیقحت ياه  هتفای  .... ددرگ تفن  تعنص  ياه  تکرش  هیلک  رد  اه  تایلمع  اه و  يریگ  میمصت 

يراک و فلتخم  ياه  شخب  راتخاس و  اب  اه  تکرـش  نیا  اریز  دشاب . یم  هابتـشا  يراک  یتیلمدنچ  گرزب و  ياه  تکرـش  شناد  تیریدم 
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تعنـص يارب  یلدم  زا  دیاب  اذل  دنتـسه . ناریا  تفن  تعنـص  اب  توافتم  رایـسب  ناهج  ياهروشک  حطـس  رد  ییایفارغج  گرزب  یگدـنکارپ 
ياه هبحاصم  ياوتحم  لیلحت  جـیاتن  ساسا  رب  اذـل  دـشاب . هتـشاد  تقباطم  رایـسب  تعنـص  نیا  ياه  یگژیو  اب  هک  دوش  باختنا  ناریا  تفن 

گنهرف لماش  روشک  تفن  تعنـص  یلـصا  ياـه  یگژیو  اـهرایعم و  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  تفن  تعنـص  ناـگربخ  زا  رفن  اـب 7  یقمع 
نیرتهب یچوکات  اکانون و  شناد  تیریدم  دنیارف  لدم  تفرگ و  رارق  یسررب  دروم  تاعالطا  يروانف  ياه  تخاسریز  راتخاس و  ینامزاس ،

تعنـص فلتخم  ياه  شخب  رد  ار  شناد  تیریدم  ناوت  یم  لدـم  نیا  هاگن  عون  هب  هجوت  اب  دـش . هتخانـش  ناریا  تفن  تعنـص  يارب  لدـم 
درک و حالـصا  ار  اه  شناد  نآ  درک و  دارفا  زاین  دروم  شناد  هب  لیدبت  جارختـسا و  ار  تایبرجت  دروآ و  رد  ارجا  هب  یبوخ  هب  روشک  تفن 

شزومآ دنوش  یم  دراو  تفن  تعنـص  هب  هدنیآ  رد  هک  يدارفا  یلعف و  نانکراک  هب  ار  هلـصاح  شناد  ناوت  هب  ات  تشاذگ  دارفا  كارتشا  هب 
شناد هب  رگید  دـعب  ناهنپ و  شناد  نامه  ای  ینمـض  شناد  هب  نآ  دـعب  کی  درگن . یم  شناد  هب  دـعب  ود  زا   یچوکات  اـکانون و  لدـم  . داد

نیا ادـتبا  تسا . رگیدـکی  اب  شناد  نیا  نتـشاذگ  كارتشا  هب  هوحن  لدـم  نیا  تمـسق  نیرتمهم  دزادرپ . یم  راکـشآ  شناد  نامه  ای  ینیع 
تـسا نکمم  ددرگ  یناـمزاس  دراو  هکنیا  زا  لـبق  درف  کـی  هک  یماـگنه  میهد . یم  حرـش  رـصتخم  روـطب  لدـم  نـیا  رد  ار  شناد  دـنیارف 

ار يدنمـشزرا  براجت  زین  يرگید  ياه  نامزاس  رد  یتح  دـشاب و  هدـنارذگ  دوخ  ینامزاس  يراک  هزوح  اب  طاـبترا  رد  ار  ییاـه  شزومآ 
ياهزاین دـناوتب  هک  تسا  يرگید  ياـه  شناد  تاـعالطا و  دـنمزاین  دوش  یم  دـیدج  ناـمزاس  دراو  درف  نیا  هک  یتقو  دـشاب . هدرک  بسک 

هزات درف  اریز  تسا . هفرطود  يوق و  لماعت  کی  دـنمزاین  هورگ )  ) نامزاس شناد  اـب  درف  شناد  اـجنیا  رد  دزاـس . هدروآرب  ار  دوخ  ناـمزاس 
نیا دزاس . رارقرب  دوخ  يراک  هزوح  اب  یبسانم  طاـبترا  دـناوت  یمن  یلو  هدوب  رگید  ياـه  هزوح  رد  ییاـه  شناد  تاـعالطا و  ياراد  دراو 

بـسک ناهنپ  شناد  درف  دزاس . رارقرب  نامزاس  درف و  نیب  ار  طابترا  نیا  دـناوت  یم  هک  تسا  یچوکاـت  اـکانون و  شناد  قلخ  دـنیارف  لدـم 
زا يرگید  درف  ناهنپ  شناد  اب  ار  تسا  يرگید  نامزاس  رد  تمدخ  یط  دوخ  فلتخم  ياه  شزومآ  تایبرجت و  لصاح  هک  ار  دوخ  هدـش 
قلخ دنیارف  زا  هلحرم  نیا  لدم  نیا  رد  دزاس . فرطرب  ار  دوخ  لکشم  دناوتب  ات  دزاس  یم  حرطم  تسا  راک  هب  لوغشم  نآ  رد  هک  ینامزاس 

هب هک  هچنآ  اهدادرارق و  اه ، همان  نییآ  تاررقم ، نیناوق و  دـننام  تادنتـسم  هب  درف  ود  ره  سپـس  دـنمان . یم  ندرک " یعاـمتجا   " ار شناد 
تروصب هک  ییاه  هتخومآ  ناـمه  اـی   ) ناـشدوخ ینمـض  شناد  اـب  اـت  هدرک  هعجارم  دراد  دوجو  ناـشنامزاس  رد  ینیع  بوتکم و  تروص 

نآ يارب  هک  يا  هلئـسم  هب  هجوت  اب  هدرک و  بسک  ار  زاین  دروم  شناد  تاعالطا و  درف  ماگنه  نیا  رد  دنهد . قباطت  درادـن ) دوجو  بوتکم 
لدم نیا  رد  دهد . یم  رارق  دوخ  نامزاس  رایتخا  رد  راکـشآ  شناد  ناونع  هب  عقاو  رد  یبتک و  تروص  هب  ار  هلـصاح  شناد  هدـمآ ، دوجوب 
عبانم هب  دراد  یلبق  درف  هباشم  یلکشم  هک  يرگید  درف  دعب  هلحرم  رد  دوش . یم  هتفگ  ندرک " ینوریب   " شناد قلخ  دنیارف  زا  هلحرم  نیا  هب 

" ندرک بیکرت   " ار شناد  قلخ  دنیارف  زا  هلحرم  نیا  هب  لدـم  نیا  رد  دـنک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  هدرک و  هعجارم  راکـشآ ) شناد   ) نامزاس
اب ار  اهنآ  عقاو  رد  هدرک و  هدافتسا  نامزاس  تادنتسم  زا  هدافتـسا  اب  ینیع  شناد  نیدنچ  زا  نامزمه  روطب  نامزاس  رد  درف  نوچ  دنمان ، یم 

نیرتهب شیوخ  یصخش  براجت  اه و  هتخومآ  اه ، شناد  اب  دوجوم  راکـشآ  ياه  شناد  بیکرت  اب  درف  تیاهن  رد  تسا . هدرک  بیکرت  مه 
یم دنم  هرهب  میمصت  نآ  جیاتن  زا  ار  دوخ  نامزاس  ماگنه ، هب  و  تسرد   میمصت  کی  يارجا  اب  دهد و  یم  ماجنا  ار  يریگ  میمصت  مادقا و 

لدـم هراـبرد  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اـب  . دـنمان یم  شناد  ندرک " ینورد   " ار شناد  قلخ  دـنیارف  زا  هلحرم  نیا  لدـم  نیا  رد  هک  دزاـس 
تفن تعنـص  ناسانـشراک  ناگربخ و  اب  هک  يا  هبحاصم  تفن و  تعنـص  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  یفرط  زا  دـش و  هداد  یچوکات  اـکانون و 

درف و نیب  یتحار  هب  ناوت  یم  ار  شناد  هک  تهج  نیا  زا  ار  یچوکات  اکانون و  لدـم  اـه  خـساپ  زا  دـصرد  داتـشه  دودـح  دـیدرگ ، ماـجنا 
رد تسا  نکمم  هکنیا  اب  يراک  ياهدنیارف  زا  يرایسب  تفن  تعنص  رد  دنتـسناد . بولطم  تفن  تعنـص  يارب  تشاذگ  كارتشا  هب  نامزاس 
یم مه  هب  کیدزن  راک  ماجنا  لحارم  رظن  زا  اهدـنیارف  نیا  اما  دـنریگب ، تروص  تفنو  یمیـشورتپ  زاـگ ، دـننام  فلتخم  تکرـش  نیدـنچ 
لک رد  يرتشیب  یشخبرثا  ییاراک و  بجوم  دناوت  یم  تفن  تعنص  ياه  تکرش  هیلک  رد  اه  شناد  نیا  نتشاذگ  كارتشا  هب  سپ  دنـشاب .

، يزاس یـصوصخ  هعـسوت  یناهج ، يا و  هقطنم  حطـس  رد  تباقر  ياه  هنیمز  شیازفا  اـب  هزورما  : يریگ هجیتن  يدـنب و  عمج  . ددرگ تعنص 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ترورـض رادیاپ ، یتباقر  ياه  تیزم  هب  یبایتسد  رد  یناسنا  لماوع  شقن  نوزفا  زور  شرتسگ  يروآ و  نف  شناد و  ياهزرم  عیرـس  دـشر 
نآ زا  زاین  یب  ار  دوخ  دناوت  یمن  يزاتـشیپ  نامزاس  چـیه  هک  يروطب  دزاس ، یم  دوهـشم  هتـشذگ  زا  شیب  ار  شناد  تیریدـم  هب  نتخادرپ 

يژتارتسا رد  شناد  تیریدم  هاگیاج  رتشیب  هچره  تیبثت  هب  هدـنریگدای  ياه  نامزاس  يوس  هب  ایوپ  ورـشیپ و  ياه  نامزاس  تکرح  دـنادب .
دوخ و يا  هعسوت  فادها  هب  لین  ياتسار  رد  زین  ناریا  یمالسا  يروهمج  تفن  ترازو  دوش . یم  رجنم  ورشیپ  ياه  نامزاس  دشر  هعسوت و 
هدوب و یناسنا  عبانم  هعـسوت  هلمج  زا  مزال  ياهراکو  زاس  هب   نتخادرپ  زا  ریزگان  قفا 1404  رد  تفن  تعنـص  زادنا  مشچ  ققحت  تیاهن  رد 

يروهمج يارب  تفن  تعنص  هکنیا  هب  تیانع  اب  یفرط  زا  دزاس . یم  مهارف  ار  هعـسوت  نیا  رتسب  هک  تسا  یثحابم  زا  شناد  تیریدم  ثحبم 
عباـنم ناونع  هب  تعنـص  نیا  رد  دوجوم  شناد  دوـش و  یم  بوـسحم  يدربـهار  تعنـص  کـی  يداـصتقا و  ضبن  ناوـنع  هب  ناریا  یمالـسا 

يرورـض و يرما  تفن  يدربهار  تعنـص  يارب  يدربهار  شناد  نیا  تیریدم  درگارف  بولطم  لدم  باختنا  اذل  دراد ، دوجو  نآ  يدربهار 
هب تفن  تعنـص  فلتخم  ياه  شخب  ندش  لیدبت  يارب  دش ، هراشا  نآ  هب  هلاقم  رد  هک  روطنامه  اتـسار  نیمه  رد  . دشاب یم  ریذپان  بانتجا 

دناوتب هک  تسا  یلدم  دنمزاین  نآ  داجیا  تفن ، تعنـص  رد  شناد  تیریدم  زا  يدنم  هرهب  ياه  ترورـض  هب  هجوت  اب  هدنریگدای و  نامزاس 
لدم يور  رب  هدمآ  لمع  هب  ياه  یسررب  هب  هجوت  اب  دشاب . زین  نآ  فلتخم  ياهزاین  يوگخساپ  تعنص  نیا  ياه  یگژیو  نتفرگ  رظن  رد  اب 

نیا زا  رفن  اب 7  یقمع  ياه  هبحاصم  ياوتحم  لیلحت  طسوت  تعنـص   نیا  ناسانـشراک  ناگربخ و  رظن  شناد ، تیریدـم  دـنیارف  ربتعم  ياه 
باختنا نامزاس  دارفا و  نیب  اه  شناد  يراذگ  كارتشا  رد  یناسآ  لیلد  هب  یچوکات  اکانون و  لدم  هک  تفرگ  رارق  یسررب  دروم  ناگربخ 
شیازفا بجوم  شناد  تیریدـم  رارقتـسا  اب  دـناوت  یم  تعنـص  فلتخم  ياه  شخب  رد  لدـم  نیا  ییارجا  تیلباـق  نیا  رب  هوـالع  دـیدرگ .

"، شناد تیریدم  رد  شناد  یلاع  ریدـم  شقن  ( ، "1381  ) یلع نایئاضر ، . 1: ذخآم عبانم و  ددرگ . تفن  تعنـص  رد  یـشخبرثا  ییاراک و 
تیریدـم  مایپ  همانلـصف  شناد " تایح  هخرچ  ( "1382 ( ـ . 2. زیئاپ ناتـسبات و  ش3 و4 ، یتشهب ، دیهش  هاگـشناد  تیریدم ، مایپ  همانلـصف 

هیامرـس دربراک  میهـست و  قلخ ، دنیارف  شناد : تیریدـم  (، 1388  ) زورهب یل ، چـیلق  . 3. زیئاپ ناتـسبات و  ش7و8 ،  یتشهب ، دیهش  هاگـشناد 
نارگید نسح و  ، یناهفصا رصن  . 4 (. تمـس  ) اه هاگـشناد  یناسنا  مولع  بتک  نیودـت  هعلاطم و  نامزاس  نارهت : اهراک ، بسک و  رد  يرکف 
یللملا نـیب  سنارفنک  نیمـشش  " ناریا ، زاـگ  یلم  تکرـش  رد  شناد  تیریدـم  رارقتـسا  ياـه  شلاـچ  اـه و  ترورـض  یـسررب  ( "1387)

"، مویلورتپ شیتیرب  تکرـش  رد  شناد  تیریدم  ماظن  يریگراک  هب  شناد : تیریدم  تفن و  تعنـص  (، "1385  ) ینزگ . 5. نارهت تیریدم ،
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مامت تسا و  تریـصب  زادنا  مشچ  کی  هلزنم  هب  ییاناد  تیریدم  یناسارخ       يدمحارای  يدهم  هدنروآدرگ  :  دنکداجیا . مزال  تریـصب 
هدش ناوارف  عیرس و  رایـسب  تارییغت  لوحتم  ناهج  رد  دنک .  داجیا  مزال  تریـصب  نامزاس  یناسنا  عبانم  رد  ات  دریگ  یم  راکب  ار  اه  ییاناوت 
يارب تسا و  هتفاـی  دومن  رییغت  عوضوم  لـبق  لاـس  زا 40  تسا و  هدـیدرگ  لـماش  ار  یناـمزاس  یعاـمتجا و  یگدـنز  بناوج  همه  تسا و 

ای تیقفوم  رد  يا  هدـمع  شقن  هک  دـیلوت  لماوع  رد  رییغت  صوصخب  تسا  هدروآ  دوجوب  ییاه  ینارگن  اه و  سرتسا  اه  ناـمزاس  ناریدـم 
نیااب یناسنا  عبانم  نتخاس  ایهم  يارب  تسا  هدرک  ریزگان  ار  اه  ناـمزاس  تسا  هدرک  بلج  يا  هژیو  هجوت  دراد  اـه  ناـمزاس  تیقفوم  مدـع 

زاین اـب  وسمه  اـت  دوش  قیزرت  راـک  يورین  رب  اـه  یهاـگآ  تاـعالطا  رمتـسم  روطب  دنـشاب و  زورب  هداـمآ و  هراومه  اـه  يروآون  تارییغت و 
مدآ دادعت  کی  ینعی  ندرک ,  هزرابم  ینعی  يربهر  اناد :  ربهر  شرورپ   (  1 دنشاب   .  رادروخرب  مزال  لماک و  یگدامآ  زا  ابقر  نایرتشم و 

کیژتارتسا ياههاگدـید  دـنهد و  یم  ماجنا  گرزب  ياهراک  یتباـقر ,  ياـضف  کـی  رد  ناربهر  ندرک ,  هزراـبم  هداـمآ  ندرک و  عمج  ار 
هتخانـشان يداو  رد  دنراد و  یم  رب  گرزب  ياه  ماگ  دنک ,  یم  قلخ  زادنا  مشچ  ییاناد ,  تیریدـم  يدرکیور  ياضف  رد  ناربهر  دـنراد . 

مینک هاگن  ییاناد  ناربهر  هب  ام  رگا  تسا .  هتفرگن  لکش  ام  ياه  نامزاس  رد  زونه  ییاناد  تیریدم  يارب  يربهر  ياضف  دراد .  یم  رب  ماگ 
هداد شرورپ  ربهر  ییاناد ,  تیریدم  يارب  دـیاب  تهج  نیمه  هب  میوش .  اهنآ  ور  هلابند  میـشاب و  هتـشاد  رظن  دـم  ار  اهنآ  زادـنا  مشچ  دـیاب 

زا دیاب  هک  تسا  نامزاس  يربهر  تیفرظ  مینک  داجیا  دـیاب  هک  ياه  تیفرظ  زا  یکی  دـنهد .  رییغت  ار  ناشرکفت  دـیاب  یلعف  ناریدـم  دوش . 
دنربب ولج  ار  ناش  ناریدم  رکفت  لاح  نیع  رد  دنسرب ,  ییاناد  تیریدم  هب  دنوش  دهعتم  دیاب  دارفا  ییاناد  تیریدم  رد  دنک ,  لابقتسا  رطخ 
هدایپ دنیآرف  ییاناد  تیریدم  يزاس  هدایپ  دـنیارف  يزاس :  موهفم   (  2 درادن   .  دوجو  دیدرت  دـننکب  ار  راک  نیا  دـیاب  ناربهر  هک  نیا  رد  . 

يدیدج يزاس  موهفم  دیاب  میریگب  رظن  رد  ار  يدیدج  يژتارتسا  میهاوخ  یم  یتقو  تفگ :  دـیاب  رـصتخم  یلیخ  تسا و  يژتارتسا  يزاس 
هقبط دوخ  هتـشذگ  هنهک و  ياه  بلاق  رد  ار  يدـیدج  هداد  ره  دـنراد  لیامت  اه  ناسنا  تسا .  هدـش  يدـنب  بلاق  دارفا  نهذ  مینک :  داـجیا 

هب هجوت  اب  ار  اه  هناشن  میالع و  دننک ,  لیلحت  هیزجت و  ناشدوخ  هتـشذگ  ياهراتخاس  اب  ار  لئاسم  دـنراد  تسود  نانکراک  دـننک .  يدـنب 
مهارف ارنآ  للع  بابـسا و  مینک و  داجیا  دیدج  راتخاس  دیاب  مینک  هدایپ  ار  يژتارتسا  کی  میهاوخب  رگا  دننک و  لیلحت  یلبق  يرکف  تیفرظ 

هب يژتارتسا  يزاس  هدایپ  هجیتن  رد  هک  یتباقر  تیزم  دـنک و  قلخ  ار  يژتارتسا  نآ  زادـنا  مشچ  دزاسب و  يژتارتسا  دـیاب  ربهر  هتبلا  مییامن . 
دراو يزاس  موهفم  زا  دعب  بسانتم :  ياهراتخاس  داجیا   (  3 تسا   .  يزاس  موهفم  اهراک  نیا  هعومجم  دزاس .  نشور  ار  دـیآ  یم  دوجو 

یم ام  هب  ار  يزیچ  نینچ  يزاس  هدایپ  ناکما  ام  ياهراتخاس  ایآ  مینک .  عورش  یجنـس  ناکما  زا  لوا  دیاب  ارجا  رد  میوش و  یم  راک  يارجا 
یم نییاپ  ار  تاعالطا  لاقتنا  تعرـس  اریز  دننک  تیفرظ  داجیا  ییاناد  تیریدم  يارب  دـنناوت  یمن  روحم  دوخ  ياهراتخاس  ریخ ؟  ای  دـنهد 

لامعا تاعالطا  يور  ار  شدوخ  یـصخش  تارظن  یـسک  ره  دننک .  یم  لقتنم  ار  ناشدوخ  يارب  رطخ  یب  تاعالطا  هکنیا  مود  دـنروآ و 
نآ دننک و  یم  لابرغ  ار  تاعالطا  اهنیا  همه  دنـشاب .  هتـشاد  نامزاس  نآ  يارب  یـشخب  ياه  نایز  تسا  نکمم  اهنآ  زا  یـشخب  دـنک .  یم 

هعسوت لیهست و   (  4 درادن   .  ار  یفاک  هرهوج  ییاناوت و  دوش ,  لیدـبت  يراجت  هدـیا  هب  تشگرب  تفر و  کی  رد  هک  نیا  يارب  تاعالطا 
لاـبند هب  روحم  دوخ  ياـه  ناـمزاس  رد  اـم  یتـقو  تسا .  هدـشن  ینیب  شیپ  هدرتـسگ و  تاـطابترا  ییاـناد  تیریدـم  نورد  رد  تاـطابترا : 

ییاهراک لابند  هب  تخـس  ییاناد  باحـصا  هک  یلاح  رد  مینک و  لرتنک  لـباق  ار  هدـنیآ  ياـهراتفر  میهاوخ  یم  میتسه   يزاـس  درادناتـسا 
ياه بلاق  نیا  رد  نیاربانب  گرزب .  فقوت  کی  مه  دیاش  گرزب  عارتخا  ای  مهم  فشک  کی  تسین ؛ ینیب  شیپ  لباق  نآ  هجیتن  هک  دنتسه 

روحم وحم  دوخ  ياه  ناـمزاس  رد  تسا ,  داـمتعا  ناـمزاس  روحم  ییاـناد  تیریدـم  رد  مینک .  تکرح  میناوت  یمن  اـم  یـسارکورب  تخس 
ياهراتخاس رد  تسا  نکمم  یتح  دنتـسه .  نکـش  راتخاس  ناگ  هشیپ  اناد  تسا .  مهم  هجیتن  ییاـناد  تیریدـم  رد  اـما  تسا  ندرک  لرتنک 

هک يا  هقبط  کی  تسا  دـیدج  هقبط  کی  داجیا  دـننک  یم  ینکـش  راـتخاس  اـهنآ  هک  ییاـج  نیلوا  دـننک .  ینکـش  راـتخاس  مه  یعاـمتجا 
نف يروآ :  نف   (  5 ینامزاس     .  دعب  رد  ات  تسا  حرطم  یلم  دعب  رد  رتشیب  هقبط  نآ  دننک و  رت  هتسجرب  هعماج  دارفا  رگید  زا  ار  ناشدوخ 

 , تالآ نیـشام  تالآ و  رازبا  ياـنعم  هب  مه  هفرح و  ياـنعم  هب  مه  تسارظن  دروم  شخب  ود  ره  دـشاب .  راـک  نیا  بساـنم  دـیاب  اـه  يروآ 
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تیفرظ دـنراد . يروآ  نف  ام  ياه  نامزاس  رد  هچرگا  تسام  تالـضعم  زا  یکی  نیا  تسا و  مهم  زین  تالآ  نیـشام  اب  ندرک  راک  تراـهم 
ییاناد تیریدم  زاین  شیپ  زاین و  دروم  ياهانبریز  زا  یکی  یگنهرف :  جیـسب   (  6 دوش   .  داجیا  ییاناد  تیریدم  يارب  دیاب  نآ  زا  هدافتـسا 
يراک هطساو  هب  میـسانشب و  ناشلغـش  هب  ار  اهنآ  تسا  مهم  رایـسب  اهنآ  يارب  دنتـسه و  مارتحا  دنمزاین  ناروشناد  تسا .  یگنهرف  یگدامآ 

نیا دوش .  داجیا  اه  ناـمزاس  رد  دـیاب  گـنهرف  نیا  ناـش .  یناـمزاس  تُسپ  هطـساو  هب  هن  دـنریگ  رارق  مارتحا  دروم  دـنهد ,  یم  ماـجنا  هک 
تیاب هک  مینک ,  شقیوشت  شهابتـشا  يارب  میریذـپب و  ار  شهابتـشا  درک ,  هابتـشا  ناـمزاس ,  رد  يدرف  رگا  هک  دـتفایب  اـج  دـیاب  گـنهرف 
ماظن یمادختـسا :  ياه  ماظن   (  7 دـنیآرف   .  يارجا  ساسا  رب  هن  میجنـسب  راک  هجیتن  ساسا  رب  ار  دارفا  تسا ,  هتـشاد  تراسج  شهابتـشا 
يارب هک  یتالکـشم  زا  یکی  مدختـسم و  هن  دنتـسه  صـصختم  ییاناد  باحـصا  دـشاب  ییاناد  تیریدـم  اب  بسانتم  دـیاب  یمادختـسا  ياه 
ناکم لـقن  لاـبند  هب  نارو  شناد  اـما  تسا  رمعلا  ماداـم  نپاژ  رد  مادختـسا  تسا  رما  نیمه  تسا  هدـش  داـجیا  نپاژ  يرادا  ياـه  ناـمزاس 
يارب میهاوخب  رگا  تهج  نیمه  هب  دنا .  هدیشک  شلاچ  هب  ار  رمعلا  مادام  مادختـسا  هجیتن  رد  تسا ,  مک  اهنآ  ینامزاس  يرادافو  دنتـسه , 

هن مینیبـب  بلطواد  ار  نادـنمراک  یمادختـسا  ياـه  ماـظن  رد  مینک .  يراذـگ  هیامرـس  رگید  ياـهاج  رد  دـیاب  مـینک  يرکف  دارفا  يراداـفو 
تسا یلصا  ياه  تیفرظ  اه و  هنیمز  زا  ینامزاس  هظفاح  داجیا  يزاس و  دنتـسم  ینامزاس :  هظفاح  داجیا  يزاس و  دنتـسم   (  8 مدختسم   . 
يزاس دنتسم  هدر  نیرت  فیعض  دیآ .  یم  تسد  هب  نیلوئـسم  هبرجت  زا  شناد  زا  یمهم  شخب  دوش .  داجیا  ییاناد  تیریدم  يارب  دیاب  هک 

اب مینک  هعجارم  یعوضوم  هقباس  هب  میهاوخ  یم  یتقو     تاـقوا  یهاـگ  ندرک .  یناـگیاب  ینعی  تسا .  ویـشرآ  یناـمزاس  هظفاـح  داـجیا  و 
لاس تیریدـم ,  هلجم  عبنم  :  مینک   . داجیا  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  تیلباق  دـیاب  هک  میوش  یم  هجاوم  هدروخ  كاـخ  ياـه  هدـنورپ  زا  یهوبنا 
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اب اهنامزاس  دنتـسه  وربور  دوبنو  ِدوب  هغدـغد  اب  اه  نامزاس  زا  يرایـسب  تسا  هارمه  يا  هدـیچیپ  تـالوحت  اـب  هک  رـضاح  نرق  رد  همدـقم : 
اهتکرـش و طسوت  نتفر  رانک  ای  ندـش و  هدـیعلب  زا  دـننامب و  یقاب  راک  بسک و  هنحـص  رد  هدـنهدارف  ياـهرازبا  اهـشور و  عاونا  هب  لـسوت 

کی نتـشاد  دـنک  اقبا  راک  بسک  تباقر و  هنحـص  رد  دـناوت  یم  ار  اهنامزاس  هک  هچنآ  تلاـح  نیا  رد  دـننامب  ظوفحم  رگید  ياـهنامزاس 
هک تسا  تلاـح  نیا  رد  اـهنت  دوش  یم  یـشان  درف  هب  رـصحنم  تیقـالخ  يروآ و  ون  زا  هک  تسا  دـیلقت  لـباق  ریغ  رادـیاپ و  یتباـقر  تیزم 
اب اهنامزاس  دوش  یمن  رسیم  شناد  تیریدم  هلیـسوب  زج  رما  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  نتفگ  يارب  یفرح  تباقر  هنحـص  رد  دنناوت  یم  اهنامزاس 

تـسد مزال  يرو  هرهب  هب  دنناوت  یم  نانکراک  ندومن  هدنلاب  اب  دنروآ و  مهارف  ار  مهف  شناد و  دیلوت  هنیمز  دنناوت  یم  تیقالخ  يروآون و 
knowledge  ) شناد تیریدــم  شناد :  تیریدــم  دــنهد .  صاـصتخا  ناـشدوخ  هـب  ار  رازاـب  زا  یلوـبق  لـباق  ًاتبــسن  مهــس  دــنبای و 
مهم و عوـضوم  کـی  هب  تسا و  هدرک  ادـیپ  اـهنامزاس  رد  يا  هدرتـسگ  درباـک  ریخا  ياـهلاسرد  هـک  تـسا  يا  هژاو  ( management

هک دـنرواب  نیا  رب  راک  بسک و  تراجت و  زا  ناـهاگآ  یملع و  عماوج  رتشیب  هزورما  تسا .  هدـش  لیدـبت  راـک  بسک و  هزوح  رد  یتاـیح 
يرترب شناد  تردق  زا  هک  دننک  ظفح  ار  دوه  یتباقر  تیزم  تدم و  دـنلب  ياهیرت  رب  یتباقر  ياه  هصرع  رد  دـنناوت  یم  ییاهنامزاس  طقف 
دنیامن هضرع  ارنآ  دننک و  دیلوت  يدیدج  شناد  ناشدوخ ،  دوجوم  شناد  زا  هنیهب  حیحص و  هدافتسا  رب  هوالع  دنناوتب  دنشاب و  رادروخ  رب 

ظفح و ار  ینامزاس  ياهـشزرا  دنـشخب ،  ققحت  ار  نامزاس  فادها  اهتیرومام و  هکنیا  رب  هوالع  دنراد  هفیظو  يزورما  ياهنامزاس  ناریدـم 
فیراـعت شناد  هژاو  زا  شناد : فیرعت  دـشاب . یمن  ریذـپ  ناـکما  نآ  حیحـص  تیریدـم  شناد و  دـیلوت  اـب  زج  رما ،  نیا  دـننک و  یلاـعتم 
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ورملق کی  رد  ار  اهراتفر  اهیگژیو و  هک  ییاهلدـم  هعومجم  شناد ،  درک - : هراشا  ناوت  یم  اهنآ  دروم  دـنچ  هب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم 
 (. - ،1384 ص5 ابیرف یلدع  . ) دشاب دوجوم  دانـسا  دیلوت و  ياهدنیارف  صاخـشا  نخـس  رد  تسا  نکمم  دـنک و  یم  فیـصوت  صخـشم 

1962  ) رتناـک ینـالوپ و  عبنم - .) ناـمه   .) دـنهد یم  باوج  هنوگچ  لاوس  هب  تسا و  درکیور  شور و  لـمع ،  يژتارتسا ،  لـماش  شناد ،
دیاقع ( kM  ) شناد تیریدـم  فیرعت  دروـم  رد  دـنا .  هدرک  فـیرعت  نیرفآ  شزرا  تامیمـصت  ذـخا  مادـقا و  تردـق  ار  شناد  و1999 )
لماکت لکـش  ارنآ  اه  یـضعب  ریخ ؟  ای  تسا  هرادا  لباق  شناد  ایآ  هک  دـنک  یم  حرطم  ار  لاوس  نیا  ًـالوصا  یـضعب  دراد  دوجو  يددـعتم 

شناد تیریدـم  زا  یفلتخم  فیراعت  نارظن  بحاص  نیا  دوجو  یلو ،  دـنناد  یم  تاـعالطا  تیریدـم  اـی  ( IT  ) تاعالطا يژولونکت  هتفاـی 
تـسا شناد  زاین  دروم  دوجوم و  لـیلحت  هیزجت و  شناد  تیریدـم  شاـتنیکم 1997 :  دوش .  یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هداد  هئارا 
دنیارف شناد  تیریدـم  رتناک :  ینامزاس .  فادـها  هب  لین  يارب  شناد  ياهیئاراد  هعـسوت و  يارب  لرتنک  يزیر و  هماـنرب  ياهدـنیارف  لـماش 
شناد زا  نارگید  هک  فدـه  نیا  تسا ،  نانکراک  یحیولت  حیرـص و  شناد  لاقتنا  یهدـنامزاس و  بسک ،  يارب  ینامزاس  کیتامتـسیس و 

ای هـک  شناد  راکــشآ  کیتامتــسیس و  تیریدـم  زا  تستراـبع  شناد  تیریدـم  میکــسا :  دــننک .  هدافتــسا  يرو  هرهب  شخب و  رثا  يارب 
ییارگ و ناهج  شناد :  تیریدم  تیمها  ترورـض و  دراد .  دنویپ  شناد  دربراک  هعاشا و  یهدنامزاس ،  يروآ ،  عمج  قلخ ،  ياهدـنیارف 

هدافتسا يارب  شناد  دربراک  روظنم  هب  امزاس  یئاناوت  دوش و  هتخانش  یکیژتارتسا  عبنم  نیرت  دنمشیدنا  ناونع  هب  شناد  ات  دش  ثعاب  تباقر 
تاعالطا رازاب  يژولونکت و  تادـیلوت ،  نایرتشم ،  هرابرد  هک  ینامزاس  ددرگ .  نآ  یئاـناوت  نیرت  مهم  هلئـسم  لـح  رد  زاـب  ياهتـصرف  زا 

 ، یتباقر تیزم  قلخ  بسک و  يارب  هناروآون  یتباقر و  ياه  رازاب  رد  دنک .  یم  لمع  رتهب  یناهج  یتباقر  اب  هسیاقم  رد  دـشاب  هتـشاد  رتشیب 
هک يزورما  بوشآ  زا  رپ  هدیچیپارف و  ياهطیحم  رد  دوش .  عیزوت  يرتعیرس  تبـسن  هب  دبای و  لماکت  يرت  بسانم  ياهـشور  اب  دیاب  شناد 
هک یطیحم  دنوش .  زوریپ  دوخ  محریب  يابقر  رب  تباقر  نادـیم  رد  دـننک  یم  شالت  اهنامزاس  تسا ،  هدـش  عابـشا  يروآون  هوبنا  اب  اهرازاب 

اهنآ تیریدـم  اـهنامزاس و  هغدـغد  نیرت  مهم  یطیحم  نینچ  رد  تسا  هدـش  هیبش  يزوریپ  يارب  شـالت  دربـن و  گـنج و  نادـیم  هب  رتـشیب 
تیعطاق کی  ياراد  انآ  هکنیا  رگم  تسین  ریـسم  نیا  دنـشاب و  رتزیامتم  هیقب  زا  ات  دنتـسه  شالت  رد  اهنامزاس  تسا .  هیقب  زا  ندوب  توافتم 

هک ییاهیئاناوت  ای  اهدـنیارف  ینامزاس ،  عبانم  یـسرتسد  ناوت  یم  ار  یناـمزاس  ره  یلـصا  تیلباـق  دنـشاب .  راـک  بسک و  طـیحم  رد  یلـصا 
ره هنیمز  نیا  رد  هتبلا  درک .  فیرعت  ددرگ  یم  اـهرازاب  هب  اـهنآ  ناـسآ  قفوم و  یـسرتسد  ثعاـب  دـنک و  یم  تواـفتم  اـبقر  زا  ار  ناـمزاس 
 ، نامزاس يارب  هک  دنتـسه  رظندـم  ییاهیئاناوت  ای  اهتراهم  هکلب  تسناد  یتباـقر  تیزم  اـی  يدـیلک  تیلباـق  ناوت  یمن  ار  یئناوت  اـی  تراـهم 

داجیا و قلخ و  شناد و  تیریدم  نیب  رضاح  لاح  رد  دوشن .  دیلقت  ابقر  طسوت  یتحار  هب  دشاب  هتشاد  هارمه  هب  یهجوت  لباقم  دارفا  شزرا 
يا هناگی  رـصحنم و  عبنم  تروص  هب  ار  نآ  ینامزاس  شناد  ناهنپ  تیهام  دراد و  دوجو  یمکحم  طاـبترا  رازاـب  رد  رادـیاپ  یتباـقر  تیزم 

سوسحمان هک  یئاراد  دوش  یم  یقلت  ناـمزاس  هنادواـج  مهم و  یئاراد  کـی  ناونع  هب  یناـمزاس  شناد  رـضاح  لاـح  رد  تسا .  هدروآرد 
ینامز هچ  رد  یئاراد  نیا  هک  درک  صخـشم  قیقد  روط  هب  ناوت  یمن  هک  دنچ  ره  دراد  نامزاس  هدـنیآ  دـشر  رد  يا  هتـسجرب  شقن  تسا و 
هنادواج دزاس  یم  زیامتم  رگید  يداـصتقا  ياـهیئاراد  هب  تبـسن  ار  یئاراد  نیا  هک  هچنآ  یلو  درک  دـهاوخ  داـجیا  ناـمزاس  يارب  يدـیاوع 

شناد ناریدـم  یئامنهار  يارب  ار  لـصا  هد  ( 1998  ) تروـپنواد ( : Km  ) شناد تیریدـم  لوصا  تساهیئاراد .  ریاـس  هب  تبـسن  نآ  ندوب 
هناگدنچ ياهلح  هار  هب  یشخب  رثا  شناد  تیریدم  -2 دبلط )  یم  ار  یئالاب  يراذگ  هیامرس   .) تسا نارگ  شناد  تیریدم  -1 درک :  حرطم 

عافتنا -5 تسا .  دنمزاینت  شناد  ناریدـم  هب  شناد  تیریدـم  -4 تسا .  یسایس  رایـسب  شناد  تیریدم  -3 تسا .  دـنمزاین  يژولونکت  دارفا 
ياـهتیلاعف بلغا  نآ  درباـک  شناد و  يزاـس  متـسیس  -6 بتارم .  هلـسلس  اهلدـع و  هـن  تساـهرازاب  اـه و  هـشقن  زا  یـشاب  شناد  تیریدـم 

تیریدم -9 تسا .  هار  زاغآ  طـقف  شناد  یباـیتسد  -8 تسا .  شنادراک  ياهدـنیارف  دوبهب  شناد  تیریدـم  فدـه  -7 دنتسه .  یعونـصم 
تیریدـم هک  تسین  یکـش  ینامزاس :  يریگدای  شناد و  تیریدـم  دراد .  زاین  شناد  دادرارق  هب  شناد  تیریدـم  تساهتنا 10- یب  شناد 

يرو هرهب  رد  دناوت  یم  اه  هبنج  نیا  زا  مادـک  ره  هک  دوش  یم  ینامزاس  يدرف و  ياه  هبنج  رد  يریگدای  ثعاب  يرتعیـسو  داعبا  رد  شناد 
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هچنآ دـهد .  یم  رارق  رظن  دـم  ینامزاس  يدرف و  دـعب  رد  ار  يریگدای  يو  میروآ .  دوجوب  ار  هدـنیآ  یتباقر  تیزم  میناوت  یم  ام  ینامزاس 
هک دنچ  ره  دوش .  یم  یناسنا  يورین  يرو  هرهب  تیاهن  رد  يدرف و  دعب  يریگدای  هب  رجنم  هک  یـشناد  تیریدم  تسا  رظن  دم  اجنیا  رد  هک 

ماجنا دـنیارفرد  دوش .  یم  نامزاس  يرو  هرهب  ینامزاس و  يریگدای  هب  رجنم  ماجنارـس  هک  تسا  يدـیلک  لماوع  هلمج  زا  يدرف  يریگداـی 
زاین ناشدوخ  ياهراک  ماجنا  يارب  دارفا  ار  یـشناد  هچ   : - دراد ور  شیپ  حـضاو  رایـسب  لاوس  رد  نانکراک  هسـسؤم  کی  هنازور  ياـهراک 
دوب شدوخ  هب  صوصخم  راکشآ  ینز  هن  یگ  کیرد  هگنس  رتیپ  « ؟  دنک کمک  نآ  هب  ندیسر  رد  ار  اهنآ  دناوت  یم  زیچ  هچ  و  - ؟  دنراد

 ، نآ ندرک  هریخذ  نآ ،  راکـش  یگنوگچ  دوب ،  تاـعالطا  هراـبرد  نآ  دوبن  شناد  هراـبرد  لـک  رد   Km لوا جوـم  هک :  دـهد  یم  حرش 
ناونع تحت  تاعالطا  يژولونکت  شورف  يارب  گرزب  یشخب  کی  اهنت  نآ  هدوب  شیاهتمسق  مامت  نآ و  هب  یـسرتسد  نآ ،  ددجم  لوصح 

Integreting complexity , Knowledy management and organizational  « ) دوـــب یتیریدـــم  شناد 
لسن نی  رتکد   » میوش یم  هجاوم  ینامزاس  شناد  مود  لسن  اب  هزورما ،   Km لوا جوم  لباقم  رد  ( learning . mark w. meebry

هنوگچ شناد  هکنیا  كرد  دـنک  یم  لوبق  مارتحا  هتـسیاش  مهم و  موهفم  کی  ناونع  هب  ارنآ  دـنک و  یم  فشک  ار  یناـمزاس  شناد  مود ، 
ياهدنیارف دوجو  يارب  مود  لسن  يروئت  دافم  دنک .  یم  ادـیپ  هعاشا  نامزاس  کی  نایم  رد  دوش و  یم  میهـست  هنوگچ  نآ  دوش  یم  داجیا 

عقاو رد  عبنم . )  نامه   « ) درادـن يا  هدولاش  نینچ  لوا  لسن  رکفت  هکیلاح  رد  تسا  یناسنا  ياهنامزاس  رد  شناد  یگدـنز  هخرچ  شناد و 
اهلاوس نیرت  یـساسا  زا  یکی  يرو :  هرهب  شناد و  تیریدـم  تسا .  يروآون  ربارب  رد  دـیلقت  هسیاقم  ًابیرقت  مود  لوا و  لسن   Km هسیاقم
دناوت یم  هنوگچ  نامزاس  ره  یناسنا  عبانم  تیریدم  هک  تسنیا  دوش  یم  حرطم  هسسؤم  ناریدم  يارب  هک  یناسنا  عبانم  يژتارتسا  هنیمز  رد 
رادیاپ یتباقر  تیزم  ندروآ  تسدب  یتح  هطوبرم و  تعنـص  رد  تکرـشدرکلمع  دوبهب  تهج  روظنم  نیا  هب  دوش ؟  رت  دمآراک  دـناوت  یم 

دیاب یمئاد  هک  تسا  یئاهراک  زاس و  هلمج  زا  يرو  هرهب  نامزاس  ره  رد  داد ؟  ماـجنا  ناوت  یم  یناـسنا  عباـنم  تیریدـم  رد  ییاـهراک  هچ 
هرهب ساسا  نامزاس  رد  هک  هچنآ  دوش .  یم  لصاح  یتباقر  تیزم  يروهرهب  رد  هک  تسنیا  رطاخب  نیا  دـشاب .  ناـمزاس  رظن  هجوت و  دروم 

ساسا اریز  دنراد .  ار  تمدـخ  لوصحم و  الاک و  هب  رکف  لیدـبت  ناوت  تیارد و  اب  هک  تسا  نیرفآ  شناد  هتخیهرف و  ياهناسنا  تسا  يرو 
تسا هتفای  هعـسوت  هتخیهرف و  یناسنا  عبانم  رد  اهنامزاس  یتباقر  تیزم  هزورما  تسا .  هشیدنا  رکف و  رد  يروهرهب  نامزاس ،  رد  يرو  هرهب 

رادـیاپ تیزم  هب  نآ  ندـش  لیدـبت  تیلباـق  تسا و  یـصخشم  دـح  ياراد  یکیزیف ،  تاـناکما  داوـم و  تازیهجت  هک  تسنآ  رطاـخب  نیا  و 
رد تسا .  یناسنا  عبانم  دـنک  یم  نیمـضت  تباقر  رازاـب  رد  رادـیاپ  يراگدـنام  هدوب و  دودـحمان  تیلباـق  ياراد  هچنآ  یلو  تسا  دودـحم 

درکلمع هب  ناـنکراک  ياهیدـنمناوت  هعومجم  تینهذ و  رکفت ،  اـهتیلباق ،  هکیتروـص  رد  دـنراد و  دوـجو  يداـیز  ناـنکراک  اـه ،  ناـمزاس 
يارب ینعی  تسا  نانکراک  يدمآرـس  ورگ  رد  اهنامزاس  يدمآرـس  دوب .  دـهاوخ  رترب  روآدوس و  باداش ،  نامزاس  دوش .  لیدـبت  بولطم 
عورش ار  نامزاس  یلاعت  هار  هتفای ،  یلاعت  نانکراک  نیا  اب  ات  دومن  یلاعتم  دمآرس و  ار  راک  یتسیاب  ادتبا  دمآرس  یلاعتم و  ینامزاس  نتـشاد 

نیا رب  دوش .  یم  لصاح  یشناد  یشرگن و  يرکف ،  ینهذ ،  ياهیدنمناوت  هعومجم  شرورپ  نانکراک ،  يدمآرـس  یلاعت و  دنهد .  همادا  و 
 ، اهشور نیا  زا  یکی  دنیامن .  لابند  يدربراک  راد و  تهج  راد ،  ماظن  تروص  هب  ار  یناسنا  عبانم  هعسوت  راک  اهنامزاس ،  تسا  مزال  ساسا 
داد شرورپ  هدنلاب  هتفای و  هعـسوت  یئاهناسنا  ناوتب  قیرط  نیا  زا  هک  تساهنامزاس  رد  یـشناد  تیریدـم  لوصا  يریگراک  هب  ندرک و  هدایپ 

ندوـمن دراد ،  يرو  هرهب  رد  یـساسا  شقن  هچنآ  يرو  هرهب  دـنیارف  رد  نوـچ  دـنیامن  داـجیا  ناـمزاس  يارب  رادـیاپ  ياـهتیزم  دـنناوتب  هـک 
يداهن يرو  هرهب  دنـشاب ،  رادروخرب  مزال  یگدـنلاب  زا  نانکراک  هک  ینامز  دـنیامن « .  داجیا  دـیدج  ياهتیفرظ  دـناوتب  هک  تسا  نانکراک 
تیفیک نیا  هک  دـنوش  یم  زهجم  تیفیک  زا  يا  هعومجم  هب  ناـمزاس  ناـنکراک  یناـسنا  عباـنم  هعـسوت  دـنیارف  رد  دـبای  یمن  دوبهب  هدـش و 

نادب نیا  تسنآ و  ندرک  لمع  روهرهب  هتفای ،  هعـسوت  ناسنا  ياهـصخاش  زا  یکی  ددرگ .  یم  ندرک  لمع  لداعتم  يرگن و  عماج  بجوم 
نامزاس رد  رو  هرهب  لکـش  هب  دوخ  صـصخت  زا  درف  هک  تسنیا  رد  هکلب  تسین  ندرک  لـمع  یـصصخت  رد  یگتفاـی  هعـسوت  هک  تساـنعم 

 . دـنوش یم  عمج  رت  یتباقر  ناوت  ظفح  اقب و  روظنم  هب  اهنامزاس  يارب  يرورـض  مهم و  ءازجا  ناونع  هب  طبترم  يژتارتسا  میهافم  یـشناد و 
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شیپ ناونع  هب  یشناد  تیریدم  ود ،  ره  یتلود  یـصوصخ و  شبنج  يارب  تسا .  هدش  يرورـض  ناریدم  طسوت  یـشناد  تیریدم  هب  هجوت 
يژولونکت یتباقر  ياهتیزم  هک  دـنا  هتفاـیرد  اـهنامزاس  نوسنتراـم 1999 . ) اـیرام   ) دوش یم  بوسحم  رتـشیب  فاـطعنا  يرو و  هرهب  طرش 

ياه ینحنم  ندـش  راد  بختنم  ثعاـب  ناوت  نیا  دنتـسه  ناـشنانکراک  دـنراد  هک  يرادـیاپ  یتباـقر  ياـهتیزم  اـهنت  دنتـسه و  ارذـگ  روحم 
شـالت لاـح  در  دوـخ  عیانـص  هنارگن  شیپ  یهد  لکـش  رت ،  عیرـس  یئوگخـساپ  عیرـس ،  قیبـطت  يارب  اـهنامزاس  اریز  هدـیدرگ  يریگداـی 

یتخانشارف تاراشتنا   ، 1384 لوا ،  پاچ  شناد ، يوسارف  هب  تلُو  شناد  تیریدم   ، ابیرف یلدع ،  : - عبانم عبنم . )  نامه   ) دنتسه فعاضم 
 ، هرامـش 110 ریبدت ، هیرـشن  مدجم ،  روصنم  همجرت  یتیریدـم ، رازبا  ناونع  هب  شناد  تیریدـم  طاقن  یـسررب  ایرام ،  نوسنترام   - هشیدـنا

Mark w.mcelory . Integratin  - رویرهش 85 هرامـش 172  ریبدت ، شناد ،  رب  ینتبم  تیریدـم  هناسفا ،  يرفعج   . - نمهب 1379
 . complexity tholy ,Knowledyment and arganizational learning

عماج يوگلا  کی  هئارا  شناد ؛ تیریدم 

Knowledge Management:A تـــسا نآ  یـــساسا  میهاــفم  كاردا  مزلتـــسم  شناد  تیریدــم  رب  ینتبم  يوــگلا  رارقتـــسا 
زا يرایـسب  تسا  طـیحم  هلکـشتم  لـماوع  رد  موادـم  تارییغت  هجیتـن  هـک  ناـنیمطا  مدـع  هدـیکچ      Comprehensive Pattern

ياه يروئت  رد  لاح  هب  ات  هک  هچنآ  اب  توافتم  يراتفر  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  یناهج  تباقر  هصرع  رد  رـضاح  ياه  تکرـش  اـه و  ناـمزاس 
رد ندنام  شخبرثا  تهج  رد  قفوم  ياه  تکرـش  طسوت  هدش  هتفرگ  راک  هب  لماوع  یـسررب  دـنریگ .  شیپ  رد  تسا  هدـش  نایب  تیریدـم 
نآ يزاس  هدایپ  ياه  وگلا  شناد و  تیریدـم  ناونع  تحت  یملع ) يدـنیآرف (  هب  ار  نارظنبحاـص  ناریدـم و  هجوت  ناـنیمطا  مدـع  طـیارش 

 ، تاعالطا هداد ، نآ ( یساسا  میهافم  كاردا  مزلتسم  شناد  تیریدم  رب  ینتبم  يوگلا  رارقتـسا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا .  هدومن  بلج 
داجیا یطابترا ،  ياهوگلا  رییغت  ناـنکراک ،  هرادا  دـیدج  هویـش   ) بساـنم ياـهتخاس  ریز  داـجیا  يدـنمدرخ ،)  شناد و  تیریدـم  شناد ، 
موادـت مدـع  ، یفاک هعلاطم  مدـع  ) دـنوش هسورپ  نیا  تسکـش  بجوم  تسا  نکمم  هک  یلماوع  هب  هجوت  و  بسانم و )... ینامزاس  گـنهرف 

نیا رب  نیرکفتم  زا  يرایسب  هک  هتفای  ینوزف  يردق  هب  يروآ  نف  ملع و  رد  رییغت  رضاح  رـصعرد  راتفگـشیپ    دشاب   . یم  هسورپ ) تیریدم 
مامت رگا  یتح  يو  سپ  تسا  هتفر  رتارف  رشب  يریگدای  تعرس  زا  دیدج  شناد  داجیا  تالوصحم و  يروآون  رد  باتش  هکدنا  هدش  هدیقع 

مطالتم ایوپ و  طیحم  نیا  دوجو  اب  دوبدـهاوخ  . بقع  ایندزور  ملع  زا  زاب  دـیامن  يریگداـی  فرـص  مهار  دوخ  راـیتخا  رد  يورین  ناـمز و 
یب قیالـس  اب  نراقم  ار  تامدـخ  تالوصحم و  عاونا  زا  یعیـسو  فیط  هاتوک  ینامز  هرود  کی  یط  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  ییاـه  تکرش 

ياهيروانف هب  اهنت  هن  اهنآ  ، دنیازفا یم  دوخ  نایرتشم  دادـعت  رب  زور  هب  زور  هدومن و  رازاب  هناور  الاب  يریذـپ  تباقر  اب  نارادـیرخ و  رامش 
رد ای  دوش و  یم  تفای  تباقر  طیحم  رد  هک  هچنآزا  رتارف  ار  ییاه  يژولونکت  هکلب  دنراد  یـسرتسد  تسا  نامزاس  ياقب  همزال  هک  دوجوم 
یم حرطم  ( 1991) اکانون تسیچ ؟ نانیا  تیقفوم  زار  یتسار  هب  دنهد . یم  هئارا  تسا  تراجترد  يرترب  همزالو  هتـسب  شقن  نایرتشم  نهذ 

ار نآ  دننک ، یم  قلخ  دیدج  شناد  انشآان  دیدج و  لیاسم  لح  يارب  هتسویپ  روط  هب  هک  دنتسه  ییاه  تکرش  قفوم  ياه  تکرش  هک  دنک 
نایب ( 2000  ) نیلریب و  یتال   دننکیم  . لیدبت  دیدج  تالوصحم  اه و  يروانف  هب  تعرس  هب  شخپ و  نامزاس  رساترس  رد  هدرتسگ  روط  هب 

شزرا نیا  أشنم  دنک . یم  داجیا  شنایرتشم  يارب  تکرـش  نآ  هک  تسا  یـشزرا  تکرـش  ره  يارب  راگدنام  یتباقر  تیزم  اهنت  دـننک :  یم 
دیدج تاعالطا  قلخ  ییاناوت  هک  ینانکراک  هب  دنتسه  میقتسم  طابترا  رد  نایرتشم  اب  هک  تسا  ینانکراک  زا  مهم  تاعالطا  لاقتنا  داجیا و 

نیا زا  تسا و  يروآون  مزلتـسم  دیدج  تاعالطا  ًابلاغ  تسا . لمع  يارب  لوا  هورگ  نانکراک  هب  نانکراک  نیا  زا  ًاددجم  دنراد و  ار  مهم  و 
نآ رد  هک  تسا  نیوکت  لاح  رد  دـنیارف  کـی  يروآون  تسا . رادروخرب  يداـیز  تیمها  زا  اـه  تکرـش  رثکا  يارب  يروآون  تیریدـم  ور 

شناد ۀتسوی  بیکر پـ دیلو و تـ تـ دننیر . ـ فآ یم  اهنآ  لح  يارب  يدیدج  شناد  هاگنآ  دننک و  یم  فیرعت  داجیا و  ار  تالکـشم  اه  نامزاس 
(. ریگاد 1998 نوارب و   ) دنک لمع  نارگیدزا  رته  ـ برازا ـ برد دناوت  دهد تـا بـ تکر مـی  ـ ـش ار بـه یـک  یـصاخ  ییاناو  ینامزا تـ ـ ـس یعمج 
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اه نامزاس  هب  ایوپ  ياه  طیحم  یناهج و  ياـه  تباـقر  اـب  ییوراـیور  رد  دـنراد : یم  راـهظا  هنوگنیا  ( 1996 ناراـکمه (  ترو و  ــــ پنواد  
هرهب عونتم  ياهدادعتسا  اب  يدارفا  ياه  تراهمو  صصخت  زا  نیون  ياه  يروانف  دیدج و  ياهرازاب  هب  یسرتسد  يارب  هک  دوش  یم  هیصوت 

شیوخ هدرتسگ  يروانف  ياه  تخاـسریز  یکیزیف و  تالیهـست  ظاـحل  هب  یناـمز  هک  یگرزب  یبتارم  هلـسلس  ياـه  ناـمزاس  دـننک . يریگ 
اهالاک و عیرـس  هئارا  ثیح  زا  ناـیرتشم ، ياـهزاین  ندروآرب  زین  رادـیاپان و  ياـهرازاب  هب  خـساپ  رد  هزورما  دـنوشیم  یقلت  ریذـپان  خوسر 
زا اه  نامزاس  هک  تسا  يرورـض  ایوپ  هدـیچیپ و  ياه  طیحم  رد  اـقب  يارب  ناریدـم ، رظن  رباـنب  دـنا . هدـیدرگ  هجاوم  لکـشم  اـب  تامدـخ ،

هبنج كرد  رد  ناریدم  رثکا  اذه ، عم  دننک . لمع  اراک  تروص  هب  شناد  هرادا  رد  زین  دنـشاب و  رادروخرب  مزال  يریذـپ  فاطعنا  یکباچ و 
یط ( 1994 لاس ( رد  تراوتـسا  مات  ناراکمه 1996 .) ترو و  ــــ پناد  ) دنتـسه وربور  يدایز  ياه  شلاچ  اـب  شناد  تیریدـم  یلمع  ياـه 

هیامرس  ) دنراد هچنآ  زا  شیب  يرکف ) هیامرس   ) دننادیم هچنآ  هب  هک  درک  يروآدای  اهتکرش  هب  ار  هلئسم  نیا  نوچروف ، هلجم  رد  ياهلاقم 
هدـید هک  روطنامه  درک . یفرعم  یتعنـصارف  هعماج  رد  تباقر  ياـههیاپ  ناونع  هب  ار  شناد  رکارد  رتیپ  يو ، زا  سپ  دـنهد . تیمها  يداـم )

هتخادرپ رظن  راهظا  هب  شناد  تیریدم  زا  هدافتسا  ترورـض  بابرد  دوجوم ، طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  نارظن  بحاص  زا  يرایـسب  دوش  یم 
ایآ ددرگ ؟ یم  قالتا  يزیچ  هچ  هب  شناد   ، دوش _ یم  حرطم  یتـالاوس  ـالاب  بلاـطم  یپ  رد  . دـنا هتـشاد  ناـیب  ار  نآ  تیمها  يا  هنوگ  هبو 
زا فدـه  تشاد ؟ دـهاوخ  دوخ  لابند  هب  رب و  رد  ار  یثحابم  هچ  شناد  تیریدـم  ثحب  تسا ؟ تاعالطا  تیریدـم  نامه  شناد  تیریدـم 
رد ارجا  هب  يارب  ییاهزاین  شیپ  هچ  دراد ؟ دوجو  یطابترا  یناـمزاس  راـتخاس  شناد و  تیریدـم  نیب  اـیآ  تسیچ ؟ شناد  تیریدـم  يارجا 

« از شناد  نامزاس  » باتک رد  یچوکات  اکانون و  دـنمادک    ؟ اه  نامزاس  رد  شناد  تیریدـم  تیقفوم  مدـع  لیالد  تسا ؟ مزال  نآ  ندروآ 
ياهوگلا شناد و  يانعم  ناشیا  هک  ارچ  دنا . هدش  شناد  تیریدم  موهفم  كرد  هب  قفوم  یمک  ناریدم  نونکات  هک  دندش  یعدم  ( 1995)

یم موهفم  نیا  زا  ناریدم  كرد  مدـع  هلئـسم  هب  نداد  نایاپ  دـبای  یم  ترورـض  هچنآ  لاح  دـنا  . هدـیمهف  دـب  ار  نآ  يریگراک  هب  قلخ و 
اتـسار نیمه  رددـنیامن  هدافتـسا  نآزا  دـنناوتب  ثحب  نیا  هب  نادـنم  هقالعو  ناریدـم  هک  ییوگلا  هئارا  هدـش و  رکذ  تالاوس  حیرـشت  دـشاب 

عوضومریـسفت هب  دـعب  لحارم  رد  مینک و  یم  هدنـسب  شناد  تیریدـم  زا  عماج  یتامدـقم و  یفیرعت  هب  باب  حـتف  يارب  دریگ ، یم  تروص 
 ، یباـیزرا ییاسانـش ، هب  دراد و  یناـمزاس  نورب  یلمع  هـطیح  هـک  تـسا  یناـمزاس  نورد  يدـنیآرف  شناد  تیریدـم  تـخادرپ  . میهاوـخ 

ياهدنیآرف میهافم و  رـصانع ، حیرـشت  دزادرپ    . یم  نامزاس  فادـهاو  اهزاین  نیمات  فدـهاب  شناد  يریگراک  هب  هریخذ و   ، یهدـنامزاس
رف تاحالطـصا و  زا  يا  هراپ  ادـتبا  تسا  مزال  شناد  تیریدـم  يوگلازا  عماجو  قیمع  یکرد  تفاـیرد  تهج  شناد    تیریدـم  هلکـشتم 

Data  ) هداد دنوش :  هداد  حرش  دنشابیم  نآ  یندشان  کفنم  يازجا  يا  هب  ون  هب  دبای و  یم  لکـش  اه  نآ  يانبمرب  متـسیس  نیا  هک  اهدنیآ 
قیاقح و اه  هداد  تقیقح ، رد  . تساهزیچ رگید  اب  طابترا  نودـب  صاخ  هنیمز  کی  زا  دروم  کی  اـی  تیعقوم و  کـی  زا  تیعقاو  کـی  (_ 

شزادرپ دروم  هک  ینامز  ات  دننک ، یمن  اقلا  ار  يرتگرزب  عوضوم  موهفم  ییاهنت  هبو  دنراد  ار  نتم  لقادح  اه  هداد  دنتـسه . ماخ  ياهتیعقاو 
هنیمز ندرک  هفاضا  (_ Information تاعالطا (  دنشابیم . اه  هداد  زایا  هنومن  یطابترا  چیه  نودب  تمیق ،  دادرم و   ، 1200. دنوش عقاو 

رگ ددرگ ا  یم  رجنم  تاعالطا  هب  اه  هداد  طابترا  دوش . یم  تاعالطا  يریگ  لکش  بجوم  رگیدکی ، هب  اهنآ  طابترا  اه و  هداد  هب  ریسفت  و 
شناد تـسا . تاـعالطا  يارب  هداـس  يا  هنوـمن  دوـب  لاــیر  دادرم 1200 هاــــم  رد   x يـالک تـمیق  . دوـش اــه  نآ  موـهفم  كرد  بجوـم 
يزاس هصالخ  ددرگ . یم  تا  ــــــ عالطا زا  سپ  یعیبط  هعـسوت  بجوم  تاعالطا  هب  هظفاـح  كرد و  ندرک  هفاـضا   ( _ knowledge)

هداد تاعالطا و  زا  لصاح  ياهشنیب  ناوت  یم  تلاح  نیا  رد  ار  شناد  دوش . یم  ر  ـــــ جنم شناد  هب  هیلوا  تاعالطا  تشابنا )  ) رتشیب هچ  ره 
عمج ندناسر  لقادح  هب  شناد  دشاب . میـسقت  لباق  رثوم و  نوگانوگ  طیارـش  رد  فلتخم و  ياهـشور  هب  دـناوت  یم  هک  درک  فیرعت  ییاه 

هتـساوخان ياه  هداد  تاعالطا و  ات  دنک  یم  کمک  دـمآراک  شناد  تاعالطا . هب  یـسرتسد  شیازفا  هن  تسا  تاعالطا  ندـناوخ  يروآ و 
میناوتب ام  رگا  دوش . یم  لصاح  يریگدای  میقتـسم و  كرد  لالدتـسا ، هبرجت ، قیرط  زا  هک  تسا  مهف  كاردا و  کی  شناد  دنوش . فذح 
ینامزاس شناد  میا . هتفای  تسد  شناد  یعون  هب  دوب  دهاوخ  ردقچ  ًادودح  لاس  نامه  دنفسا  هام  رد    x يالاک تمیق  هک  مینک  ینیب  شیپ 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 218 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


كدـنا اضعا  نایم  تالماعت  نازیم  هک  ینامزاس  رد  تسا . لـماعت  نآ  یلـصا  هفلؤمو  دـبای  یم  ساـکعنا  ناـمزاس  تادـیلوتو  تامدـخ  رد 
قیرطزا ناـمزاس  لـخاد  رد  شناد  زا  یمیظع  شخب  نـیا ، دوـجو  اـب  دوبدـهاوخ . دارفا  لرتـنک  رد  ناـمزاس  ياـج  هـب  شناد  رتـشیب  تـسا ،

هفرح درخو  شوه  اب  ار  نامزاس  حطـس  رد  شناد  يا  هدـع  ( 1998 تاب ، . ) دوش یم  ینورد  نانکراک  نیب  یمـسرریغ  تاسلج  تـالماعت و 
رگا لاثم  يارب  . تسا شناد  دربراک  ناـمه  ( Wisdom  ) درخ هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هراـشا  اکونان 1994 ) ) دـنناد یم  ربارب  يا 

لکشود تسا . هدرب  هرهب  يدنمدرخ  یعون  زا  دروآ  لمع  هب  یقطنم  مادقا   x يالاک دیرخ  دروم  رد  دوخ ،  شناد  هب  هجوتاب  افلآ  تکرش 
(POLANYI, 1966) ینالوپ طسوت  راب  نیلوا  ترابع  ود  نیا  ، ینمـض شناد  حیرـص و  شناد  دـش  روصتم  ناوت  یم  اریناـمزاس  شناد  زا 

نیا رد  اه  نآ  . تسا یچویکات  اکانون و  هتـشون  از » شناد  نامزاس   » باتک زا  یـشان  زورما  تاـثحابم  رد  اـهنآ  تیمومع  نکیل  دـش ، یفرعم 
، اهملیف اهرازفا ، مرن  ینامزاس ، ياه  هیور  اه ، هداد  هک  تسا  تخـس  ای  یمـسر  شناد  نامه  حیرـص  شناد  دـننک  یم  ثحب  هنوگنیا  باتک 
، يا هنایار  شزادرپ  لباق  یگداس  هب  شناد  عون  نیا  دنتـسه . نآ  زراب  ياه  لاثم  ینامزاس  رادومن  تیرومام ، هیناـیب  یناـمزاس ، ياهـشرازگ 

شیازفا تسا : ریذـپ  شرامـش  تخـس و  زین  شناد  عون  نیا  شجنـس  ياهـصخاش  تسا . هداد  ياههاگیاپ  رد  هریخذ  یکینورتکلا و  لاـقتنا 
لباق ینیع  تروص  هب  رگید  هک  دراد  دوجو  نامزاس  رد  شناد  زا  يرگید  عون  اما  هیامرـس . تشگزاب  شیازفا  ای  نییاـپ  ياـهتمیق  ییاراـک ،
شناد زا  حیرصریغ  عون  نیا  يریگراک  هب  اب  طبترم  نامزاس  رد  شناد  دیلوت  زا  يدایز  شخب  دراد ؛ ینهذ  یتیـصاخ  هکلب  تسین ، شزادرپ 
يارب ینمض  شناد  هک  دومن  هجوت  دیاب  دنا ؛ هکس  کی  يور  ود  اهنآ  يودره  هچرگا  تسا . یعقاو  تالوصحم  اهیروانف و  هب  نآ  لیدبت  و 

هب نکیل  تسا ، دارفا  هب  هتسباوریغ  نامزاس  حیرص  شناد  یلو  تسا  ناشیا  نورد  دارفا و  هب  هتـسباو  تسا و  يرورـض  اهتیلاعف  روما و  ماجنا 
عون راهچ  شیادیپ  بجوم  هک  دریگ  یم  لکـش  نامزاس  نورد  رد  لماعت  عون  راهچ  لاح  دنک . یم  دشر  نانکراک  ینمـض  شناد  هناوتـشپ 

زا حیرـص ،  هب  حیرـص  زا  دراد ، ینامزاس  لوحت  داجیا  رد  يرتمک  تیلباق  هک  ینمـض  هب  ینمـض  زا  دندرگیم . شناد  لیدبت  قلخ و  دنیآرف 
یم نارگید  ینمض  شناد  هب  لدبم  عمج  رد  ندش  حرطم  اب  درف  کی  ینمض  شناد  ینمـض :  هب  حیرـص  زا  رخآ  تسدو  حیرـص  هب  ینمض 

تیریدم ییاغ  فده  هکنآ  هب  رظن  ددرگ  . یم  لیدبت  ینمـض  شناد  هب  یـصخش  هبرجت  ندـش و  ینورد  اب  نامزاس  حیرـص  شناد  دوش و 
طسوت بتارم  هلـسلس  نیا  دبایم ،  ترورـض  زین  شناد  يدرکراک  بتارم  هلـسلس  یـسررب  تسا  راوتـسا  هدش  قلخ  شناد  دربراک  رب  شناد 

راهچ رد  تیمها  يدوعـص  بیترت  هب  ار  نآو  هدـش  هتفرگ  راـک  هب  ناـمزاس  کـی  يا  هفرح  شناد  دروم  رد  ( 1996  ) شناراکمه نیئوک و 
نامزاس يارب  شناد ، زا  حطـس  نیا  (، KNOW - WHAT ) اهزیچ هچ  نتـسناد  ای  كرد  شناد  . 1 دنا  : هدرک  فیرعت  يدرکراک  حـطس 

نیا (، KNOW - HOW) اه یگ  ـــــــ نوگچ نتسناد  ای  هتفرـشیپ  تراهم  . 2 تسین . یفاک  يراـجت  تیقفوم  يارب  نکیل  تسا ، يرورض 
نیا ( ، KNOW - WHY) اهارچ نتسناد  ای  اه  متـسیس  مهف  . 3 دروآ . یم  لابند  هب  يدایز  هدوزفا  شزرا  ناـمزاس  يارب  شناد  زا  حـطس 

یشزرا دنزادرپب و  رت  هدیچیپ  رت و  عیـسو  لیاسم  لح  هب  دنور و  رتارف  فیاظو  يارجا  حطـس  زا  ات  دهد  یم  هزاجا  يا  هفرح  دارفا  هب  شناد 
قا و ـ یتشا هزیگنا ، لـماش  ( : CARE - WHY) اهارچ هب  هجوت  اـی  هتخیگنادوخ  تیقـالخ  . 4 دـننک . داجیا  اهنامزاس  يارب  ار  هداـعلا  قوف 

رتشیب یکیزیف  هیامر  ــــ ـس اب  ياههورگ  زا  يرتهب  جیاتن  ًالومعم  دـنراد  ار  تیـصوصخ  نیا  هک  ییاههورگ  دوش . یم  ـت  یقفوم يارب  ـق  یبطت
اب قباطت  تهج  رد  دوبهب  رییغت و  زا  دوش و  توخر  راچد  تسا  نکمم  نامزاس  يا  هفرح  شناد  تیـصوصخ ، نیا  نودب  دـننک . یم  دـیلوت 

، ناـمزاس ياـه  متـسیس  رد  دـناوت  یم  يا  هفرح  شناد  لوا  حطـس  هس  هـک  دراد  یم  راـهظا  نیئوـک  . دـنامب زاـب  ینوـماریپ  طـیحم  تاـمازلا 
یم ناشنرطاخ  نینچمه  يو  تسا . ینامزاس  گنهرف  اب  طبترم  مراهچ  حطـس  اما  دـشاب ؛ دوجوم  یتایلمع  ياـهیروانف  اـی  هداد  ياـههاگیاپ 

تیمها دروم  رد  . دـنزادرپ یم  رتـالاب  حوطـس  هب  رتمک  دـنراذگ و  یم  لوا  حطـس  يور  ار  دوخ  یـشزومآ  زکرمت  اـهنامزاس  رثکا  هک  دـنک 
عوضوم ود  حیضوت  هب  ثحب  لیمکت  يارب  شخب و  نیا  نایاپ  رد  دش . دهاوخ  هداد  یلصفم  حیضوت  يدعب  ياه  تمسق  رد  يزاس  گنهرف 

هب یشخب  رابتعا  اه  نآ  زا  کی  دندرگ  فرط  رب  دراد  دوجو  اه  نآ  دروم  رد  یتاماهبا  رگا  ًانایحا  ات  میزادرپ  یم  دنسر  یم  رظن  هب  مهم  هک 
طیحم رب  ار  نآ  تارثا  دـیازفایب و  شناد  رب  دـنناوت  یم  اهتکرـش  هـک  دراد  هراـشا  ییاـه  هرتـسگ  هـب  شناد ، هـب  یـشخبرابتعا  ، تـسا شناد 
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تاعالطا نیا  اریز  يرآ ، خساپ ، تسا . مزال  یلبق  ییاناد  دیدج ، شناد  قلخ  يارب  ایآ  هک  تسا  نیا  يدعب  عوضم  . دـننک یبایزرا  ینامزاس 
دیدـج تاـعالطا  شزادرپ  يارب  مزـال  یلبق " ییاـناد   " هب هک  تسا  شناد  نیمه  دوـش و  یم  دـیدج  شناد  قـلخ  هب  رجنم  هـک  تـسا  دارفا 

يارب بسانم  تاعالطا  ۀیهت  رب  زکرمت  دنتـسه  شناد  تیریدم  يارجا  راکردناتـسد  هک  یناسک  يارب  مهم  ۀتکن  ، نیاربانب ددرگ . یم  لیدبت 
يارب ="beginslide id="133" title} ناریا رد  یتـلود  تیریدــم  عـبنم :  ییاـجزوریف   یبدا  یلع  هـئارا :  تـسا . یلبق  ییاـناد  قـلخ 

Knowledge Management Introduction" دیئامرف } کیلک  ار  اجنیا  ییوشک  تروص  هب  طبترم  یـسیلگنا  نتم  هدـهاشم 
Enterprises are realising how important it is to "know what they know" and be able to
make maximum use of the knowledge. This knowledge resides in many different places

such as: databases, knowledge bases, filing cabinets and peoples' heads and are

distributed right across the enterprise. All too often one part of an enterprise repeats

work of another part simply because it is impossible to keep track of, and make use of,
knowledge in other parts. Enterprises need to know: what their knowledge assets are

how to manage and make use of these assets to get maximum return. Most traditional

company policies and controls focus on the tangible assets of the company and leave

unmanaged their important knowledge assets. Success in an increasingly competitive

marketplace depends critically on the quality of knowledge which organisations apply to
their key business processes. For example the supply chain depends on knowledge of

diverse areas including raw materials, planning, manufacturing and distribution. Likewise

product development requires knowledge of consumer requirements, new science, new

technology, marketing etc. The challenge of deploying the knowledge assets of an

organisation to create competitive advantage becomes more crucial as: The marketplace

is increasingly competitive and the rate of innovation is rising, so that knowledge must

evolve and be assimilated at an ever faster rate. Corporations are organising their

businesses to be focused on creating customer value. Staff functions are being reduced

as are management structures. There is a need to replace the informal knowledge

management of the staff function with formal methods in customer aligned business

processes. Competitive pressures are reducing the size of the workforce which holds this

knowledge. Knowledge takes time to experience and acquire. Employees have less and

less time for this. There are trends for employees to retire earlier and for increasing

mobility, leading to loss of knowledge. There is a need to manage increasing complexity

as small operating companies a re trans-national sourcing operations. A change in

strategic direction may result in the loss of knowledge in a specific area. A subsequent

reversal in policy may then lead to a renewed requirement for this knowledge, but the

employees with that knowledge may no longer be there. Definition Knowledge assets are
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the knowledge regarding markets, products, technologies and organisations, that a

business owns or needs to own and which enable its business processes to generate

profits, add value, etc. Knowledge management is not only about managing these

knowledge assets but managing the processes that act upon the assets. These processes

include: developing knowledge preserving knowledge using knowledge, and sharing

knowledge. Therefore, Knowledge management involves the identification and analysis

of available and required knowledge assets and knowledge asset related processes, and

the subsequent planning and control of actions to develop both the assets and the

processes so as to fulfil organisational objectives.   Why is Knowledge Management

Difficult There are many problems associated with identifying these knowledge assets

and being able to use them and manage them in an efficient and cost-effective manner.
Enterprises need: to have an enterprise-wide vocabulary to ensure that the knowledge is
correctly understood to be able to identify, model and explicitly represent their

knowledge to share and re-use their knowledge among differing applications for various

types of users this implies being able to share existing knowledge sources and also future

ones to create a culture that encourages knowledge sharing. Knowledge engineering

methods and tools have come a long way towards addressing the use of a company's

knowledge assets. They provide disciplined approaches to designing and building

knowledge-based applications. There are tools to support the capture, modelling,
validation, verification and maintenance of the knowledge in these applications. However

these tools do not extend to supporting the processes for managing knowledge at all

levels within the organisation. At the strategic level the organisation needs to be able to
analyse and plan its business in terms of the knowledge it currently has and the

knowledge it needs for future business processes. At the tactical level the organisation is
concerned with identifying and formalising existing knowledge, acquiring new knowledge

for future use, archiving it in organisational memories and creating systems that enable

effective and efficient application of the knowledge within the organisation. At the

operational level knowledge is used in everyday practice by professional personnel who

need access to the right knowledge, at the right time, in the right location. A Knowledge

Management Framework The knowledge management framework we use was originally

based on work by van der Spek and de Hoog. It covers identifying what knowledge assets

a company possesses Where is the knowledge asset? What does it contain? What is its
use? What form is it in? How accessible is it? analysing how the knowledge can add value
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What are the opportunities for using the knowledge asset? What would be the effect of

its use? What are the current obstacles to its use? What would be its increased value to
the company? specifying what actions are necessary to achieve better usability & added

value How to plan the actions to use the knowledge asset? How to enact actions? How to
monitor actions? reviewing the use of the knowledge to ensure added value Did the use

of it produce the desired added value? How can the knowledge asset be maintained for

this use? Did the use create new opportunities? Techniques to Manage Knowledge We

believe that the knowledge modelling techniques that exist to support the use of the

knowledge, along with traditional business management techniques, provide a starting

point to manage the knowledge assets within a company. Therefore the the techniques

we employ for managing knowledge within the organisation are drawn from these two

distinct areas: the techniques that have been used previously from business

management, for example, SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)
analysis, balanced scorecards (Kaplan, Robert S. Norton, David P. (1996)), modelling

languages such as: IDEF (Process Flow and Object State Description Capture Method,
Mayer, R., Cullinane, T., de Witte, P., Knappernberger, W., Perakath, B., & Wells, S. (1992))
and RADs (Role Activity Diagrams, Ould, M. (1993)) the knowledge techniques that have

been used previously for the disciplined development of knowledge-based applications

(Benus, B. (1993) and Schreiber, A. T., Akkermans, J. M., Anjewierden, A. A., De Hoog, R.,
Van De Velde, W., & Wielinga, B. J. (1998)). Our recommended approach is a multi-
perspective modelling approach.  Several models need to be developed, each of which

represents a different perspective on the organisation which can be characterised as

“How, What, Who, Where, When and Why” How the organisation carries out its business -
modelling the business processes What the processes manipulate - modelling the

resources Who carries out the processes - modelling capabilities, roles and authority

Where a process is carried out - modelling of the communication between agents When a
process is carried out - this specifies the control over processes Knowledge Management

Roadmaps Knowledge Asset Road Maps highlight the critical knowledge assets required

by an organisation to meet market needs five to ten years in the future. They are

mechanisms enabling organisations to visualise their critical knowledge assets, the

relationships between these and the skills, competencies and technologies required to
meet future market demands. They allow: individual knowledge management actions to
be defined and justified in terms of their contribution to the overall aims. effective
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communication of the work and progress on the programme to the participants and

observers. management aids for those involved in carrying out the programme and

measuring its progress. more effective communication between users, researchers,
technicians, managers and directors involved in the various aspects of the programme.
sensible decisions to be taken on the opportunities for further exploiting the results of the

programme. the identification of knowledge gaps that need to be filled. The Road Map is a
living document regularly updated and serves as a framework for the monitoring of the

knowledge management programme. The document reflects the current state of the

interrelationships between work in progress and proposed for the future and the overall

milestones and aims of the programme. Our work on knowledge management road maps

is more fully described (Macintosh, A., Filby, I. & Tate, A., 1998).   IT Support for Knowledge

Management  AIAI, at the University of Edinburgh is concerned with how specific aspects

of AI, namely modelling, ontologies and planning techniques can support knowledge

management. These techniques allow an integrated support framework to be developed

for knowledge management based on adaptive workflow techniques. This short web-
based presentation: states what we understand the term knowledge management to
mean describes the processes that an organisation has to put in place to undertake this

task effectively outlines how various AI techniques can contribute to the management

and finally proposes that adaptive workflow provides the infrastructure to integrate

{these different techniques.   {endslide

؟ تسیچ شناد  تیریدم 

فیرعت يارب  همدـقم  دــهدیمن      لیکــشت  ار  تـکمح  شناد ، زا  ياهعوـمجم  what is knowledge management ... ? 
يرادربهرهب اب  هک  دنوریم  رامش  هب  یتایح  عبنم  اههداد  مینکیم . تبحـص  اههداد  زا  ادتبا  دوش . فیرعت  هژاو  نیدنچ  دیاب  شناد  تیریدم 

لیدبت تمکح  هجیتن  رد  شناد و  هب  دنناوتیم  تاعالطا  بیترت  نیدب  دومن . لیدبت  ینعماب  تاعالطا  هب  ار  اههداد  ناوتیم  اهنآ  زا  حیحص 
زا ياهعومجم  دـهدیمن -. لیکـشت  ار  تاعالطا  اـههداد ، زا  ياهعومجم  هک - :  تفرگ  هجیتن  قوف  ناـگژاو  زا  ناوت  یتراـبع م  هب  دـنوش .

شیب تمکح ، شناد و  تاعالطا ، عقاو ، رد  دهدیمن . لکـش  ار  تقیقح  تکمح ، زا  ياهعومجم  دهدیمن -. لیکـشت  ار  تکمح  شناد ،
زاـغآ اـههداد  زا  ادـتبا  ازجا . يربـج  عمج  هن  دـنوشیم ، لیکـشت  ازجا  ییازجا  مه  زا  اـهنآ  لـک  یعون  هب  دنتـسه و  قوـف  ياـههعومجم  زا 

ای فرح  دادـیور  هیبش  اههداد  دـنرادن . نامز  اضف و  هب  ياهراشا  هنوگچیه  هک  دنتـسه  ناـمز  اـضف و  رد  ینعم  یب  طاـقن  اـههداد  مینکیم ،
هنوگچیه اههداد  هک  تسا  انعم  نیدـب  هنیمز  زا  جراخ  میدومن . هراشا  هنیمز " زا  جراـخ   " هب اـجنیا  رد  دنـشابیم . هنیمز  زا  جراـخ  ياهملک 
هنوگچیه رگیدـکی  اـب  اـههداد  هعوـمجم  نیا  رد  اریز  دزاـسیمن . ار  تاـعالطا  اـههداد ، زا  ياهعوـمجم  دـنرادن . يزیچ  چـیه  اـب  ياهطبار 

. درک كردار  فلتخم  ياههداد  نیب  هطبار  دـیاب  تفرگ  هجیتن  ار  تاعالطا  اههداد ، هعومجم  زا  ناوتب  هکنیا  يارب  دـنرادن . مه  اـب  ياهطبار 
نیب طابترا  كرد  زا  هتفرگرب  تاـعالطا  هکیلاـح  رد  دوشیم . لـصاح  اـههداد  فلتخم  تاـعطق  نیب  طاـبترا  كرد  زا  تاـعالطا  عقاو   رد 
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تیهام تاعالطا  دـهد . صیخـشت  نامز  رورم  اب  ار  اههداد  رییغت  هوحن  ات  دـنک  فیـصوت  ار  اههداد  دـناوتیمن  اـما  تسا  فلتخم  ياـههداد 
رد رگا  تسا . طباور  هطبار  وگلا  تسا . هطبار  زا  رتارف  وگلا  میدرک  . تبحـص  هطبار  مان  هب  يرگید  هژاو  زا  اـجنیا  رد  دراد . یطخ  اتـسیا و 

ار شناد  هوقلاب  روط  هب  دناوتیم  وگلا  کنیا ، دراد . هراشا  ینیبشیپ  رارکت و  تیلباق  رب  دشابیم و  طباور  تیعماج  يراگزاس و  هدنریگرب 
هکلب تسین . هتسباو  تاعالطا  هنیمز  هب  وگلا  دیامن . كرد  ار  ناش  يانعم  اهوگلا و  دناوتب  درف  هک  دریگیم  لکش  ینامز  شناد  دهد . ناشن 
مهارف ار  ینیب  شیپ  نانیمطا و  زا  ییالاب  حطـس  تسا ، شناد  رگنایامن  هک  ریوگلا  ( self-contextualize  ) دنکیم يزاسهنیمز  دوخ 

نیا دـشاب . انـشآ  دـنزاسیم ، ار  اهوگلا  هک  یلوصا  اب  درف  هک  دریگیم  لکـش  ینامز  تمکح  دراد . ییاتـسیا  تیهام  تدـن  هب  دروآیم و 
، هچ  ) هاگدید ای  فیرعت  فیصوت ، هب  تاعالطا  تفگ - : ناوتیم  هصالخ  روط  هب  سپ  دنتسه . هنیمز  زا  لقتـسم  الماک  يرـسارس و  لوصا 
، شنیب تمکح ، تسا -. یگنوگچ )  ) هویـش ای  دـتم  لمع ، يژتارتسا ، هدـنریگرب  رد  شناد  تسا -. هتـسباو  اـجک ) ماـگنه ، هچ  یـسک ، هچ 
 . دـنهدیم لیکـشت  ار  ياهریجنز  تمکح ، شناد - تاـعالطا - اـههداد -  هک  دـییامن  هجوت  دوشیم . لـماش  ار  ییارچ )  ) قـالخا لوـصا ، 

لصتم اب  میناوتیم  ام  دنهدیمن . يور  هتـسسگ  روط  هب  تمکح  شناد و  هب  تاعالطا  دنور  اما  دنتـسه  هتـسسگ  تیدوجوم  اههداد  هچرگ 
. مییامن فیرعت  ار  شناد  تیریدـم  دـیاب  کنیا  میهد  . هعـسوت  ار  اهوگلا  میدومن . كرد  ـالبق  هک  ییاـهوگلا  هب  دـیدج  تاـعالطا  ندومن 
، تسا صخـشم  فیرعت  زا  هک  هنوگنامه  دننکیم . لرتنکار  شناد  يربراک  رـشن و  قلخ ، هک  تسا  ییاهدـنیارف  هعومجم  شناد  تیریدـم 

راهچ اب  اهتکرـش  اهنامزاس و  هزورما  دراد ؟ تاعالطا  رـصع  رد  یـشقن  هچ  سپ  دریگیم . رب  رد  ار  ياهدرتسگ   ثحابم  شناد  تیریدم 
هوحن ییآراک : یتباقر - ياهشخب  هب  ندیسر  هوحن  تباقر : دنهد - ماجنا  دنراد  یعـس  هک  هچنآ  تیرومام : دنراد - : راکورـس  ریز  موهفم 

قوف موهفم   راهچ  ماجنا  رد  ار  اهتکرـش  اهنامزاس و  ییاناوت  دـناوتیم  شناد  تیریدـم  تارییغت  اب  هلباـقم  هوحن  رییغت : جـیاتن - لـیوحت 
شناد و زا  هدافتسا  یبایتسد و  یهدنامزاس ، تفایرد ، قلخ ، کیتامتسیس  درکیور  شناد  تیریدم  تفگ  ناوتیم  یترابع  هب  دشخب . دوبهب 
، دوس شیازفا  رتشیب ، يریذـپفاطعنا  يریگمیمـصت ، دوبهب  هب  اهتکرـش  اهنامزاس و  رد  شناد  تیریدـم  تسا . اهنامزاس  رد  اههتخومآ 

نانکراک هزیگنا  دوبهب  رتشیب و  رازاب  مهـس  هنیزه ، شهاک  راک ، بسک و  دـیدج  ياهتصرف  داجیا  يروهرهب ، شیازفا  يراکراب ، شهاـک 
تاکن تفرگ   . راک  هب  هرظتنمریغ  هدیچیپ ، یقطنم ، يداع ، دننام : فلتخم  ياهتیلاعف  يارب  ناوتیم  ار  شناد  تیریدـم  دـنکیم . کمک 
تیلباق - 1 تسا : يرورـض  ریز  دراوم  هب  هجوت  شناد  تیریدـم  دـنیارف  تیقفوم  روظنم  هب  شناد  تیریدـم  زا  يریگهرهب  تیقفوم  رد  مهم 

كارتشا هب  يارب  یبسانم  تخاـس  ریز  دـناوتیم  اـما  تسین . یفاـک  شناد  تیریدـم  درکیور  تیقفوم  يارب  ییاـهنت  هب  يژولونکت  لاـصتا :
، بو رب  ینتبم  ياـههمانرب  شناد ، تیریدـم  راـمعم  هـب  ناـمزاس  ياـهشخب  هـمه  یـسرتسد  دـشاب . یمهم  زاـس  لاـعف  شناد و  نتــشاذگ 

يژولونکت دنتـسه . شناد  تیریدـم  تخاـس  ریز  ناـبیتشپ  ياهزاتـشیپ  ( ، data mining  ) يراک هداد  ياـهرازبا  رایـس ، ياـهسیاوید 
ینوریب ینورد و  طاـقن  اـت  دـهد  ماـجنا  ار  شناد  يزیمم  دـیاب  ناـمزاس  ادـتبا ، رد  اوـتحم : - 2 دزاسیم . لاـعف  ار  شناد  دـیدج  ياـهراتفر 

ای يرتشم  شناد  دـننام : دـنراد  یفلتخم  لاکـشا  شناد  رب  راذـگ  ریثات  ینوریب  ینورد و  ياـهورین  دـنک . ییاسانـش  ار  شناد  رب  راذـگریثات 
يراکمه نامزاس  نورد  رد  هک  يدارفا  زا  یهورگ  ای  اهدرکلمع  عاـمتجا  هب  قفوم  شناد  تیریدـم  عاـمتجا : - 3 دیدج . ياههناسر  روهظ 

لماعت رگیدکی  اب  ییاهن  هجیتن  بسک  تایلمع و  ماجنا  يزادـناهار ، يزاسهدامآ ، ریظن  فلتخم  لحارم  رد  دارفا  نیا  تسا . هتـسباو  دـنراد ،
رامـش هب  شناد  تیریدم  گنهرف  یلـصا  ازجا  شزیگنا  دامتعا ، دیاقع ، ییوسمه  دشرا ، تیریدم  تیامح  ینابیتشپ و  گنهرف : - 4 دنراد .
هتـشاد دامتعا  دینکیم ، تفایرد  ناراکمه  زا  هک  یتاعالطا  هب  دیاب  امـش  یترابع  هب  تسا . يرورـض  ازجا  نیا  هب  رمتـسم  هجوت  دنوریم و 

نیا رگا  دوب و  دهاوخ  دنمشزرا  دراد ، امش  راک  هب  هک  يدامتعا  هب  هجوت  اب  دنکیم  تفایرد  امـش  زا  رگید  راکمه  هک  یتاعالطا  دیـشاب و 
هتسباو مه  هب  رایـسب  شناد  ياهنامزاس  رد  يراک  ياه  نایرج  نواعت : - 5 دوشیم . ببس  ار  شناد  تیریدم  تیقفوم  دبای  رارمتـسا  دنور 

دارفا درادرب و  ناـیم  زا  ار  اـهگنهرف   تواـفت  ریظن  یعناوـم  دـناوتیم  هک  ارچ  تسا ، شناد  تیریدـم  تیقفوـم  زمر  نواـعت  نـیا  دنتـسه .
عیرـست روـظنم  هـب  شناد  تیریدـم   رد  يراذگهیامرـس  يراذـگ : هیامرـس  - 6 دـنک . تیادـه  فادـها  هـب  ندیـسر  تـهج  رد  ار  ناـمزاس 
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هب هجوت  کیتامتسیس و  كرد  تفگ  ناوتیم  سپ  دوریم . رامش  هب  یمهم  لماع  نامزاس  دارفا  شناد  شیازفا  اهيروآون و  زا  يریگهرهب 
يزاس هدایپ  تیقفوم  اب  ار  شخب  رثا  شناد  تیریدم  يژتارتسا  دنهد و  ماجنا  ار  شناد  يزیمم  ات  دـنکیم  کمک  اهنامزاس  هب  قوف  تاکن 

. دنیامن

يژتارتسا کی  هاگدید  زا  شناد  تیریدم 

تـسا هدش  لیدـبت  يراجت  نوتم  رد  ثحب  دروم  یتایح  مهم و  عوضوم  کی  هب  شناد  تیریدـم  knowledge management ... 
یملع و عماوج  تسا . هدش  لیدـبت  يراجت  نوتم  رد  ثحب  دروم  یتایح  مهم و  عوضوم  کی  هب  شناد  تیریدـم  ریخا    ياهلاس ردهدیکچ 
. دننک ظفح  یتباقر  ياههصرع  رد  ار  دوخ  تدـمدنلب  ياهيرترب  دـنناوتیم  شناد  تردـقاب  ياهنامزاس  هک  دـنرواب  نیا  رب  ود  ره  يراجت 

يراجت ياهنامزاس  کیژتارتسا  ياههصرع  رد  هاگدید  نیا  تاریثأت  ةدنهد  ناشن  اهنامزاس  یتباقر  ياهزادنامشچ  یسررب و  دقن و  عبانم 
لکـشم اب  یتباقر  ياههصرع  رد  دـهد  صیخـشت  نآ  بسانم  هاگیاج  رد  ار  شناد  حیحـص  لکـش  دـناوتن  یتحار  هب  ینامزاس  رگا  و  تسا .

هک تفگ  ناوتیم  نانیمطا  اب  دوب . دهاوخ  بسانتم  يراجت  تکرـش  کی  ةرادا  رد  درادناتـسا  شور  اب  شناد  تیریدم  . دش دـهاوخ  هجاوم 
تکرـش کی  رد  دوجوم  عبانم  سرتسد و  لباق  تاعالطا  زا  هنیهب  يرادربهرهب  هب  تدمهاتوک  هرود  کی  رد  شناد  تیریدـم  ساسا  هیاپ و 

يارب ار  اهتراهم  دشاب و  يراجت  عفانم  رد  هعسوت  تفرـشیپ و  تهج  يدیدج  هیاپ  دناوتیم  زین  تدمدنلب  ياههرود  رد  دش . دهاوخ  رجنم 
هب دنتـسه  تفرـشیپ  ءاقترا و  ناهاوخ  هک  ییاهتکرـش  همه  يارب  شناد  تیریدم  تفگ  ناوتیم  تقیقح  رد  دنک . تیوقت  نئمطم  هدـنیآ 
رد نآ  تیمها  شقن و  نینچمه  شناد و  تیریدـم  نییبت  حیـضوت و  نمـض  رـضاح  ۀـلاقم  ددرگیم . حرطم  کـیژتارتسا  زاـین  کـی  ناونع 

، شناد ریدـم  شناد ، تیریدـم  ازجا  لیبق  زا  یثحاـبم  هب  رتشیب ، يداـصتقا  دوس  بسک  روظنم  هب  يراـجت ، تکرـش  کـی  مهم  ياـهتیلاعف 
هزورماهمدـقم دزادرپیم . رثؤم  قفوم و  يژتارتسا  کی  ناونع  هب  تراجت  عوضوم  رد  هلوقم  نیا  زا  هدافتـسا  ياههویـش  دربراک و  میهاـفم ،

اهنامزاس ۀمه  رد  هدنیازف  هجوت و  لباق  یتالکشم  تراجت  تعنص و  رد  موادم  ۀعـسوت  رییغت و  شیازفا  تعرـس  یناهج و  حطـس  رد  تباقر 
رب هیکت  اهنت  شناد  تیریدم  یناسرعالطا و  هاگدـید  زا  تدـمدنلب  یتباقر  دـیاوف  بسک  روظنم  هب  تسا  ملـسم  هچنآ  دـنوشیم . بوسحم 
هک هچنآ  زا  رثؤم  يرادربهرهب  رـضاح  لاح  رد  هکلب  تسین  یفاک  راک  يارجا  دـنور  رد  یلخاد  یجراخ و  یناسرعالطا  عبانم  هب  یـسرتسد 

ناونعب شناد  تیریدم  . تسا هدش  لیدبت  یلغش  ترورض  زاین و  کی  هب  میراد  رایتخا  رد  هک  هچنآ  طقف  هن  میتسه و  هجاوم  نآ  اب  لمع  رد 
رثؤم و ياهـشلاچ  اب  ندش  هجاوم  یلخاد و  ییآراک  دوبهب  تهج  ار  يددعتم  ياهمزیناکم  ناریدم  ۀـمه  هزورما  (1) يراجت يژتارتسا  کی 

يدرف ناونعب  نارگید  زا  ار  ناریدم  هک  دراد  دوجو  یساسا  هدمع و  لماع  ود  طقف  لصا  رد  اما  دنراد ، رایتخا  رد  يراجت  تباقر  رد  ددعتم 
هنیمز اهنآ و  يرای  يراکمه و  یگنوگچ  نادـنمراک ، راک  تیفیک  هک  مینادیم  ام  نادـنمراک . نایرتشم و  دزاسیم : زیامتم  اناوت  ریظنیب و 
رتشیب نونکا  مه  دـنکیم ، زیامتم  قفومان  زا  ار  قفوم  نامزاس  يداـع و  لـماوع  زا  ار  نیرتهب  لـماوع  دـننکیم  يریگمیمـصت  هک  یکرتشم 

ياهیژتارتسا زا  یـشخب  ناونعب  زین  ار  رادـیاپ  دـشر  يوگلا  تباقر و  لباق  ناوت  یـساسا  هیاپ  ناونعب  ار  شناد  تیریدـم  يژتارتسا  اهنامزاس 
ياهزاین هک  دیـسر  دـهاوخ  ییاهن  هجیتن  هب  یتقو  اـهنت  یلغـش  يژتارتسا  کـی  ناونعب  شناد  تیریدـم  لاـح ، ره  هب  دـنربیم . راـکب  یلغش 

رظن رد  دناهدیدرگ  ذخا  ریز  يراک  ياهزاین  زا  هک  صخشم  يراک  دروم  کی  اب  طابترا  رد  دیاب  اهزاین  نیا  دنـشاب . هدش  هدروآرب  یـساسا 
دوـبهب تـهج  رگید  ياـهزاین  اـب  هارمه  ییادززکرمت  ناـمزاس ، دـیدجت  ددـجم ، یهدــنامزاس  يارب  ناـمزاس  کـی  داـجیا  دوـش -: هـتفرگ 

هدنکارپ هک  ینامزاس  ای  زکرمتمریغ  زکرمتم ، ینامزاس   ) تسا دنمورین  حوطـس  همه  رد  هک  زاتمم  نامزاس  کی  ینامزاس -. يریذپفاطعنا 
ياهزاین هب  خـساپ  رتشیب و  تباقر  رازاب ، نوزفازور  ياهزاین  لـباقم  رد  نداد  ناـشن  لـمعلاسکع  روظنم  هب  هتفاـی  دوبهب  ییاـناوت  دـشاب - )

نالوئسم و نابیقر ، اهرازاب ، لاثم : ناونعب  . ) تسا هدش  داجیا  یجراخ  ياهورین  طسوت  هک  هتفای  رییغت  يراک  طیارـش  اب  يراگزاس  دیدج -.
هک ینامز  رد  ار  يریذپبیسآ  ات  دنکیم  لیهست  ار  نآ  هداد و  شیازفا  نامزاس  رد  ار  شناد  تاعالطا و  ۀلدابم  هک  ییاهراکوزاس  هریغ -)
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اهدنیآرف ندرب  نیب  زا  دهد -. شهاک  دوشیم  داجیا  نادنمراک  رد  یلخاد  تارییغت  هک  ینامز  ای  دننکیم  كرت  ار  ناشیاهراک  نادـنمراک 
.- راـک يدـنیآرف  مـهم  لـحارم  رد  اهدادعتــسا  یناـسرعالطا و  یناـسنا و  عباـنم  زا  رثؤـم  ریغ  يرادربهرهب  دوـبهب  راـک و  دـئاز  لـحارم  و 
رد رتيوق  ةزیگنا  نتخیگنارب  درادـن -. ربرد  هنیزه  تقو و  فالتا  زج  ياهرهب  هک  موزل  دروم  ساسا  اهناینب و  ةدوهیب  يارجا  يراکهرابود و 

يژوـلونکت رد  يراذگهیامرــس  زا  رثؤـم  يرادربهرهب  رثؤـم -. یهاـگآ  شناد و  نتــشاذگ  كارتـشا  هـب  یناـسرعالطا و  يارب  نادـنمراک 
رد کیژتارتسا  شناد  تیریدم  یلصا  يازجا  . موزل تروص  رد  شناد  تاعالطا و  یبایزاب  یناسرعالطا - . ياهتخاسریز  یناسرعالطا و 

یناـسرعالطا و يژوـلونکت  یناـسنا ، عباـنم  ءازجا  هـک  دـهدیم  ناـشن  هـبرجت   1 ةرامـش ریوـصت  تـسا     : هدـش  هداد  ناـشن  کـی  ریوـصت 
اهنت دنوش و  ماغدا  نامزاس  يراک  گنهرف  تیریدم و  رد  هدرشف  روطب  دیاب  همه  هدش ، قحلم  کیژتارتسا  ياهدنیآرف  رد  هک  یناسرعالطا 

یناـمزاس شناد  یناـسرعالطا و  تاـناکما  یماـمت  زا  يرادربهرهب  يارب  ار  ناـمزاس  ییاـناوت  هک  تسا  شناد  تیریدـم  ازجا  بـیکرت  نـیا 
اهنت هن  دناهدرک ، یساسا  تارییغت  ریخا  لاس  هد  یط  اهنامزاس  رثکا  2 دوشیم طوبرم  رمتسم  ۀعسوت  هب  ًالک  شناد  تیریدم  . دوشیم بجوم 
انـشآ تقیقح  نیا  اب  ار  ام  يربخ ، ياههناسر  دـنهدیم . رییغت  ار  دوخ  يراک  شور  ًابترم  زین  درفنم  ياهنامزاس  هکلب  يراـجت ، ياـهنامزاس 
قافتا دایز  تعرـساب  تارییغت  دنتـسه و  هدنزاس  قالخ و  يروآباجعا  روطب  هرظتنمریغ و  بلغا  هدـش  داجیا  ياههعومجم  هک  دـنزاسیم 

ات دوشیم  ببس  نآ  ندش  یناهج  دنیآرف  یناسرعالطا و  يژولونکت  ییارگمه  دنشاب . هتـشاد  قباطت  يراجت  یلام و  ياهزاین  اب  ات  دنتفایم 
یلغش يراک و  يژتارتسا  کی  ناونعب  شناد  تیریدم  . دوش ساسحا  ینامزاس  ياهتفرشیپ  رییغت و  تعرس  هب  تبـسن  تایرورـض  اهزاین و 

زا ددرگیم و  بوسحم  نامزاس  کی  ۀـمانرب  یلک  تفرـشیپ  تهج  يرازبا  زین  دـنکیم و  لمع  هناگدـنچ  ياهزرم  يور  رب  ناـمزمه  روطب 
رد دوـجوم  شناد  عباـنم  زا  يرادربهرهب  اـب  رما  نـیا  دـیامن و  فرطرب  ار  یجراـخ  ياهــشلاچ  اـت  دـنکیم  داـجیا  تردـق  ناـمزاس  لـخاد 

رازاب ناراکردناتسد  نارادـیرخ و  اب  اهنآ  طابترا  نینچمه  نآ و  ياهدربراک  یناسرعالطا و  يژولونکت  یناسرعالطا ، عبانم  نادـنمراک ،
، راک يازجا  لماش  اهنآ  ود  ره  هک  تسا  يراک  ياهتفرـشیپ  ماجنا و  يارب  يرازبا  ةدننکنییعت  شناد  تیریدـم  موهفم  دـش . دـهاوخ  ماجنا 
اب دشاب . هتشاد  ربرد  ار  رمتسم  ۀعـسوت  يارب  هنالاعف  يارجا  ییاناوت  هک  تسا  نیا  نآ  تیقفوم  دیلک  تسا و  تامدخ  تالوصحم و  عیزوت ،
رب رما  نیا  و  تسا . کیژتارتسا  رازبا  کی  تراجت  لیوحت و  مهم  يراک  ياهدـنیآرف  همه  موادـم  دوبهب  يارب  شناد  تیریدـم  نیا ، دوجو 

ینامزاس ماظن  رد  يرتالاب  رایـسب  حطـس  دیاب  تسین و  فدارتم  یناسرعالطا  تیریدم  اب  شناد  تیریدم  هک  تسا  یکتم  تقیقح  نیا  ۀـیاپ 
گنهرف داجیا  هب  شناد  تیریدم  . تسا هدوب  قداص  یناسرعالطا  تیریدم  تامدخ  ۀنیمز  رد  زین  هتـشذگ  رد  عوضوم  نیا  دیآرد . ارجا  هب 
راکورـس نآ  اب  یـشور  ناونعب  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًالومعم  مینکیم  دای  يراک  گنهرف  ناونعب  نآ  زا  اـم  هک  ار  هچنآ  3 دزادرپیم دیدج 

طباور راتفر  زا  لکـشتم  يراک  گنهرف  نینچمه  میـشاب . هتـشاد  تکراشم  يراکمه و  نآ  رد  دـنمراک  ناونعب  ام  هک  ار  هچنآ  زین  میراد و 
، تسا ینامزاس ) تفاب  کی  رد  هاگآدوخان  ای  هاگآدوخ  تاراکتبا   ) نامتاراکتبا همه  زین  اهشزرا و  اهدرادناتسا و  لومعم  حوطـس  یناسنا ،

گنهرف يارب  هک  یتامیمـصت  مدرم و  يراکمه  یـساسا  لیالد  دوشیم . یعامتجا  ياهفرح و  رظن  زا  یناـمزاس  تبثم  درکلمع  هب  رجنم  هک 
نیا اهزاین و  نآ  نداد  ناشن  يارب  راک  ناهج  زا  يددـعتم  ياهلاثم  تسا .  4( اگُما  ) تسکـش ای  افلآ )  ) تیقفوم يارب  دوشیم  هتفرگ  يراک 

ای دارفا  نیا  میراد . غارس  دننکیم  كرت  ار  ناشراک  هک  الاب  ةدر  نادنمراک  یلغش  عیاجف  زا  ییاهلاثم  یگمه  ام  تفای و  ناوتیم  اهـشرازگ 
يژتارتـسا هب  دـیاب  یگنهرف  ظاـحل  زا  هجیتـن ، رد  دـننکیم . عیاـض  ار  يروهرهب  فادـها  رگید  ناـهج  زا  اـی  دـندنویپیم و  بیقر  کـی  هب 

هک شناد  تیریدـم  زا  زیمآتیقفوـم  ياهناتـساد  لوـمعم  روـطب  هک  تسین ، روآبجعت  و  دوـش . فوـطعم  یـساسا  هجوـت  شناد  تیریدـم 
هدینـش تسا  هتـشاد  دوجو  لبق  رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  توافتم  دراوم  رتشیب  رد  ای  دـیدج  يداینب ، يراک  گنهرف  کی  داجیا  ةدـنهدناشن 

يارب هدنزاس  ساسا  هیاپ و  شناد  تیریدم  نیاربانب  ددرگ . یگنهرف  رییغت  نیزگیاج  دیاب  الاب  حطـس  رد  تیریدم  ییاهن ، دراوم  رد  دیـشاب .
تارییغت کیتکات  دـیاش  تسا ، رییغت  لاحرد  تعرـس  هب  هک  ینونک  طـیحم  رد  تسا ، ینونک  يراـک  گـنهرف  داـجیا  هب  ندیـشخب  تعرس 
گنهرف نیاربانب  تسا . نئمطمان  رایـسب  میریگیم  رظنرد  ار  نآ  تاراـظتنا  جـیاتن و  هک  یناـمز  دـنک و  رایـسب  اـهراک  رتشیب  يارب  یلماـکت 
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زاب شناد ، نتشاذگ  كارتشا  هب  رمتسم ، ینامزاس  شزومآ  رمتسم ، ياهتفرشیپ  دوش و  داجیا  راک  فادها  اهیژتارتسا و  ساسارب  دیاب  يراک 
یلخاد و  ) یتنـس ياهزرم  نایم  رد  هک  یگنهامه  یجراخ و  صاخـشا  نادـنمراک و  نایم  دـیفم  يراکمه  داـیز ، رادـقم  هب  گـنهرف  ندوب 
هک تسا  اهتدم  بسانم  نامز  رد  تاعالطا  حیحـص  نازیم  5 دزادرپیم تاعالطا  هب  شناد  تیریدم  . دـنازیگنارب ار  دوشیم  داجیا  یجراخ )
هک تسین  هدوهیب  تسا . داـیز  یجراـخ  یلخاد و  دوجوم  تاـعالطا  نازیم  هچرگ ، تسا . هدوب  اـهراک  عاونا  ماـجنا  يارب  مهم  لـماع  کـی 
هام ات 9  ره 8  رد  دوجوم  تاعالطا  ندـش  ربارب  ود  دـننکیم . تبحـص  تاعالطا  زا  ییایرد  رد  ندـش  قرغ  ةرابرد  يراک  ناریدـم  هزورما 
راک هک  ینامزاس  يارب  لقادـح  تسا . نکممریغ  فیرعت  رظن  زا  تاعالطا  هنیجنگ  لرتنک  رب  یعـس  دـیارفایم . لضعم  نیا  داـعبا  رب  راـبکی 

هنوگچ اـم  هک  تسا  نیا  رتـشیب  یلـصا  لاؤس  دوش . ادـیپ  دـیاب  يرگید  لرتـنک  رازبا  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  هنیزهرپ  رایـسب  دـهدیم  ماـجنا 
نینچ کـی  رد  مینک ؟ ارجا  تاـعالطا  جرم  جره و  طیارـش  راـنک  رد  ار  ناـمیراک  ياههویـش  مینک و  هـبرجت  ار  ندرک  یگدـنز  میناوـتیم 

فلتخم ياهدـنیآرف  راـک و  يارب  یلک  روـطب  تاـعالطا  مادـک  و  دنتــسه ، مـهم  ناـمراک  يارب  تاـعالطا  مادــک  هـکنیا  كرد  یطیارش ،
یلخاد و تاعالطا  لماش  هک  شناد  تیریدـم  یتاعالطا  ۀـبنج  دنتـسه . مهم  اـم  يارب  دـنرادروخرب  يرتمک  تیمها  زا  شزرا  ةدـننکداجیا 
، نایرتشم اکرـش ،  ) جراخ ناهج  زا  نامزاس و  رـساترس  رد  يرادهگن  هدافتـسا و  لحارم  قیرط  زا  دیاب  تسا ، نآ  شیادیپ  نامز  زا  یجراخ 

يرادربهرهب نآ  زا  ًالماک  دراد  شزرا  هک  هچنآ  يارب  دوش و  یمیدـق  یتاعالطا  هک  ینامز  اـت  دـنک  ادـیپ  ناـیرج  نارگید ) ناگدنـشورف و 
يارب دننکیم . مادقا  نآ  زا  ددجم  هدافتسا  یبایزاب و  يارب  تاعالطا  ندرک  دنمماظن  هریخذ و  اب  یناسرعالطا  ناصصختم  زا  يرایسب  دوش .
یفیک رظن  زا  راک  یعقاو  ياهزاین  قبط  رب  دـیاب  تاعالطا  هکلب  تسین ، یفاـک  ییاـهنت  هب  اـههبنج  نیا  رب  دـیکأت  اـهنت  شناد  ناـمزاس  کـی 

هک تسا  ناسنا  يراجت  راک  ياهدنیارف  تاعالطا و  نایم  كرتشم  تابـسانم  قیرط  زا  ددنویپب . طبترم  يراک  ياهدـنیآرف  هب  دوش و  لرتنک 
هک تسا  دیدج  دیاقع  شناد و  ۀنیمز  رد  هدش  داجیا  ياضف  رد  تفگ  ناوتیم  تقیقح  رد  دوشیم . داجیا  دیدج  كرد  شناد و  ماجنارس 

و اهدنیآرف  6 دزادرپیم مدرم  هب  شناد  تیریدـم  . دوـشیم هتـشاذگ  اـنب  راـک  رتـشیب  يروآدوـس  تـهج  رتـشیب ، تارییغت  هعـسوت و  ساـسا 
، ریوصت نتم ، تاعالطا ، ةریخذ  ناونعب   ) دنشاب هتـشاد  یحـضاو  یگتـسویپ  تاعالطا  زکرم  اب  هک  دنراد  ییاناوت  شناد  تیریدم  ياهـشور 

نیب طباور  هنیمز ، نیا  رد  دوشیم . نایب  ناسنا  راتفر  لامعا و  اب  دوشیم و  هریخذ  ناـسنا  ۀـظفاح  رد  زین  تاـعالطا  موهفم  و  هریغ ) ادـص و 
دهاش نونکات  ام  دنتـسه . مهم  تیاهنیب  دـننکیم ، يرادربهرهب  هدافتـسا و  بسانم  تاطابترا  رد  اهنآ  زا  هک  یـصاخشا  یتاعالطا و  عباـنم 

زا ًاقیقد  امـش  يابقر  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  . دنتـسه فلتخم  ياهراک  يارب  رـصنع  نیرتمهم  نادـنمراک  یناـسنا و  يورین  هک  میاهدوب  نیا 
تسا امش  سرتسد  رد  هک  یتاعالطا  عبانم  نامه  زا  دینکیم و  هدافتـسا  اهنآ  زا  امـش  هک  دننکیم  هدافتـسا  ییاهرازبا  اهراکوزاس و  نامه 

ياهنوگ هب  دنوشیم و  هداد  رارق  يرگید  تیعقوم  رد  دنریگیم و  رارق  هدافتسا  دروم  توافتم  ياهویـش  هب  تاعالطا  نامه  هک  هنوگ  نیدب 
يریگدای هب  شناد  تیریدم  . دـشاب امـش  راک  طیحم  رد  زیامت  کی  داجیا  يارب  لماع  نیرتمهم  تسا  نکمم  هک  دـنوشیم  ریـسفت  توافتم 

رکذ هب  مزال  دـینک ؟ هدافتـسا  نارگید  ياههبرجت  زا  هنوگچ  هک  دیاهدیـسرپ  ناتدوخ  زا  نونکات  امـش  اـیآ  7 دزادرپیم يریگارف  یگنوگچ 
نشور حضاو و  دوب و  دهاوخ  داضت  رد  نامزاس  شزومآ  اب  دارفا  شزومآ  دسریم ، نامزاس  هب  يریگدای  يارب  هلئـسم  نیا  هک  ینامز  تسا 

يریگرد تکراـشم و  عون  نیا  دـننکیم . بسک  هبرجت  ناـشیراک  ياـهتیلاعف  رد  يریگرد  تکرـش و  قیرط  زا  نادـنمراک  رتـشیب  هک  تسا 
هک یناـمزاس  يدرف و  يریگداـی  نیب  هک  مینیبیم  نیا  اـب  هسیاـقم  رد  رگید  فرط  زا  دوب . دـهاوخ  نادـنمراک  تفرـشیپ  قـیوشت و  بجوـم 

یملع حطس  اب  ییاضعا  نتشاد  رطاخ  هب  دوخ  يدوخ  هب  نامزاس  درادن و  دوجو  يراکدوخ  ۀطبار  تسا ، يریگدای  یلصا  هندب  کی  ناونعب 
كارتشا هب  رد  رتالاب  یملع  حطـس  اب  بلغا  دارفا  تقیقح  رد  درادـن . يرترب  اهنامزاس  رگید  هب  تبـسن  یلاـع  يریگارف  تردـق  اـب  رتـالاب و 

هب یتروص  هب  دیدج ، شناد  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ینامزاس  يریگدای  لاحره ، هب  دنهدیم . ناشن  لمعلاسکع  نارگید  اب  شناد  نتـشاذگ 
دشاب رمتسم  دیاب  اهتفرـشیپ  بسک  يارب  لمعلاسکع  دنوش . يزاسون  دنبای و  دوبهب  يراجت ، ياهدنیآرف  هک  دوش  هداد  تشگرب  نامزاس 

جرد ای  هژورپ  کی  زا  ییاهن  شرازگ  کی  یناگیاب  لاثم  ناونعب  دریذپب . دوخ  تیکلام  ناونعب  ار  نآ  نامزاس  هک  دوش  ارجا  یتروصب  زین  و 
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نامزاس کی  رد  و  یـشزومآ ، ناـمزاس  کـی  يارب  تقو  فـالتا  اـنعمیب و  ياـههداد  هاـگیاپ  رد  دوبهب  تهج  تسا  ییاههاگدـید  دادـعت 
زا مییوگیم  شور  نیرتهب  اهنآ  هب  ًالومعم  ام  هک  ییاهـشور  ندرب  راکب  دریگب . رارق  هدافتـسا  دروم  رتشیب  دـیاب  یـساسا  یلـصا و  ياهرازبا 

ماجنا ةوحن  دوبهب   ) راک دـنیآرف  ناـیرج  دـننام  لـئاسم  زا  يرتهدرتسگ  فیط  لـماش  ییاـهکینکت  نینچ  بلغا  دـنرادروخرب . يرتشیب  ریثأـت 
، تاعالطا يژولونکت  زا  عیـسو  هدافتـسا  طابترا ، يراکمه و  يارب  يداهنـشیپ  ياهـشور  هار و  هتـشذگ ، تایبرجت  زا  يرادربهرهب  اهراک ،)

راک دنیآرف  اهشور ، نیرتهب  رگید  ترابع  هب  دنتسه ، یلماکت  هک  تفرـشیپ  دنیآرف  رمتـسم و  یبایزرا  هرخالاب  زایندروم و  ياهتراهم  زکارم 
تیریدـم ياهرازبا  زا  یکی  کیژتارتسا  شناد  تیریدـم  نیاربانب  دـنوش . هرادا  لرتنک و  دـیاب  هک  دنتـسه  ینامزاس  يریگدای  ای  یـشزومآ 

قیرط زا  ناوت  داـجیا  هب  شناد  تیریدـم  . دراد دـیکأت  يداـصتقا  دوس  بسک  روظنم  هب  يراـجت  مهم  ياـهتیلاعف  رـصانع و  همه  رب  هک  تسا 
یشزومآ ياهنامزاس  هکلب  دیامن  هدافتسا  هتـشذگ  تراجت  شناد و  زا  هک  تسین  ریذپشنکاو  دنیارف  کی  اهنت  شزومآ  8 دزادرپیم شناد 

، ینیبشیپ يزاسهدامآ ، لاح  رد  هک  ینادنمراک  نینچمه  و  دنرادروخرب ، ییالاب  یلغـش  ياهتراهم  زا  هک  ینادـنمراک  قیرط  زا  اهنت  یعقاو 
یتنـس يراجت  ياهنامزاس  یلاح  رد  دـنوشیم . هجاوم  هدـنیآ  اب  دنتـسه ، هدـنیآ  یلغـش  ياهتـصرف  هب  نداد  لکـش  نداد و  رارق  ریثأت  تحت 

، ینامزاس راتخاس  ۀصخشم  هجو  زا  دننکیم . لح  دنتـسه  شزومآ  شناد و  ساسارب  هک  ییاهنامزاس  قیرط  زا  ار  هنازور  يراک  ياهـشلاچ 
يوس نآ  رد  هکبش  داجیا  زین  تیقالخ و  شناد و  هلدابم  ياههصرع  تاقالم ، ياهناکم  هب  ناوتیم  دنتـسه  شناد  ساسارب  هک  ییاهنامزاس 
ةدنیآ رد  هک  رتهدـیچیپ  ياهـشلاچ  لح  رد  ار  يرتشیب  ییاناوت  دوشیم  داجیا  ییاهراتخاس  نینچ  ساسارب  هک  ینامزاس  درک . هراشا  اهزرم 
راتخاس ای  هورگ  کی  يارب  کیژتارتسا  هیاپ  کی  داجیا  هب  هنالاعف  شناد  تیریدـم  موهفم  تشاد . دـهاوخ  دوشیم  هجاوم  نآ  اـب  کـیدزن 
تلالد شناد  تیریدـم  يارب  يژتارتسا  کـی  يارجا  9 دزادرپیم رییغت  رد  تراهم  هب  شناد  تیریدـم  . دـنکیم کمک  ياهکبـش  یناـمزاس 

ییاسانش هکلب  شسرپ  اهنت  هن  هدنیازف  روطب  اما  دوشیم . طوبرم  راک  ینونک  ياهشور  اهدنیآرف و  هب  هک  یلئاسم  دروم  رد  شـسرپ  رب  دراد 
موسرم دیاقع  امش  میاهدومن  هدهاشم  زین  ًالبق  هک  روطنامه  راک ، نیا  ماجنا  اب  دریگیمربرد . راک  ماجنا  رد  زین  ار  دیدج  رترثؤم و  ياهشور 

رب دـیکأت  ادـتبا  زا  هچرگ  . دـینکیم سمل  ار  هریغ  یـشزرا و  ياهماظن  نادـنمراک ، ناـیم  رد  لوبق  دروم  راـتفر  یهورگ ، گـنهرف  دروم  رد 
تیریدم بولطم  يارجا  ةوحن  دروم  رد  يریگمیمصت  نینچمه  ارجا و  هوقلاب  جیاتن  یبایزرا  ةوحن  یلغـش ، ییایازم  دروم  رد  هک  یتاراظتنا 

ار رییغت  تفرـشیپ و  يارب  دـیدج  ياهاضاقت  هتفایدـشر  نامزاس  کی  دـیدرت  نودـب  تسا . رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  دراد  دوجو  شناد 
هکنیا كرد  ات 7 ) 1 هرامـش سایقم   ) ةرامـش 2 ریوصت  رد  دـنکیم . یـسررب  دـنراد  يرتمک  دـشر  هک  ییاهنامزاس  رگید  زا  رتناـسآ  رایـسب 

نیا دیئامن . هعجارم  هرامش 2  ریوصتهب  هرامش 2    ریوصت  تسا   . مهم  دریگیم  رارق  تمسق  مادک  رد  ینامزاس  دشر  زا  سپ  امـش  نامزاس 
نایم تدحو  یلک و  يامنرود  زا  یـساسا  كرد  کی  هب  اما  ماگ  هب  ماگ  شناد  تیریدم  يازجا  موهفم  هنوگچ  هک  دـهدیم  ناشن  ریوصت 
ثحب رظن و  لدابت  يریگرد ، مرگرـس  اهلاس  ام  دـنکیم ، داجیا  ار  یـشزومآ  نامزاس  هیاپ  شناد  تیریدـم  دـباییم . ققحت  جـیاتن  لامعا و 

، میئامن لمع  دنُک  دیابن  مینک و  راک  رتشیب  هچره  تردـق  اب  میـشخب و  دوبهب  ار  دوخ  راک  دـیاب  نیاربانب  میاهدوب . یـشزومآ  نامزاس  ةرابرد 
یعقاو یـشزومآ  نامزاس  داجیا  يارب  یلـصا  رـصانع  لئاسم  نیا  زا  يرایـسب  دیدرت  نودب  دناهدش . لقتنم  ام  هب  هک  دـناهدوب  یتارابع  اهنیا 

تیریدـم ندروآرد  ارجا  هب  زا  دـیدج  یلکـش  یلک  روطب  هکلب  تسین  نامزاس  راتخاس  ای  وگلا  یـشزومآ  نامزاس  رگید  فرط  زا  دنتـسه .
يژولونکت هب  شناد  تیریدـم  . تسا یناسنا  ياهدرکلمع  لباقتم و  ياهراتفر  تاـطابترا ، نآ  ياههصخـشم  نیرتهتـسجرب  هک  تسا  شناد 

کی يارجا  لـحهار  شناد  تیریدـم  هـک  تـسا ، يرورــض  مزـال و  شناد  تیریدــم  يارجا  يارب  تـقیقح  نـیا  كرد  10 دزادرپیمن ...
زا يرایـسب  نیا  زا  شیپ  تسین . یفاک  میتسه  داینب  شناد  نامزاس  کی  نونکا  مه  هکنیا  نداد  ناشن  اهنت  تسین و  یناسرعالطا  يژولونکت 
امش هک  متسه  نئمطم  نم  دندیدیم و  دوخ  تامدخ  تادیلوت و  يدنبهتسد  رد  ار  رازاب  ییاناوت  تاعالطا ، يروآنف  متسیس  ناگدنـشورف 

روطب اهمتسیس ،  رگید  ای  یکینورتکلا  تسپ  متسیس  کی  یناگیاب ، متسیس  کی  هک  تروص  نامه  هب  دیاهتشاد . راکورـس  هلئـسم  نیا  اب  زین 
ای دنـشخبیمن  دوبهب  زین  ار  نآ  ییآراک  دننکیمن و  لیهـست  ار  اهنآ  یبایزاب  ای  دننکیمن و  یهدنامزاس  ار  امـش  دانـسا  ياهلیاف  راکدوخ 
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زین يژولونکت  . دنکیمن لح  ار  امـش  یلـصا  تالکـشم  زین  شناد  تیریدـم  متـسیس  عون  نیا  دـننکیمن ، لح  دـیراد  راظتنا  هک  ار  هچنآره 
. تسا نآ  کـفنیال  ءزج  هک  دراد  يوق  رایـسب  يروآنف  شناد  تیریدـم  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  رگید  فرط  زا  اـما  11 دراد تیمها 

تیریدـم عقاو  رد  دیـشاب . هدرک  تشپ  هدـنیآ  هب  هک  تسا  نآ  دـننام  تاعالطا  يروآنف  فذـح  اب  رثؤم  يراک  ياـهنامزاس  داـجیا  هزورما 
يروآنف طسوت  هدـش  هئارا  ياهتصرف  زا  ًارـصحنم  یلاع  تیریدـم  هک  تسا  نآ  زین  شاهمزال  و  تسا . کیژتارتسا  تیریدـم  کـی  شناد 

هب مادقا  شیپ  زا  امش  نابیقر  یمامت  هک ، دیشاب  هتشاد  رواب  رما  نیا  هب  نینچمه  دیامنب . ار  لماک  يرادربهرهب  يراک  فادها  يارب  تاعالطا 
يژولونکت هک  میرواب  نیارب  رگید  يوس  زا  دوریم . رامـشب  زاـین  کـی  ناـمزاس  کـی  يراـک  ناریدـم  يارب  رما  نیا  دـننکیم و  راـک  نیا 

هدـش هئارا  دـیدج  ياهتصرف  تسا . فیعـض  يژتارتسا  کی  يراک  ياهتیلاعف  اهدـنیآرف و  يارب  یتیامح  رازبا  ناونعب  اـهنت  یناـسرعالطا 
ناونعب لماک  روط  هب  تاعالطا  يروآنف  هک  تسا  نآ  دـنمزاین  زین  رما  نیا  تسا و  هدرتسگ  يرادربهرهب  دـنمزاین  تاعالطا  يروآنف  طـسوت 
يارجا اب  تاعالطا  يروآنف  نیا  هک  دنراد  یهاگآ  هلئـسم  نیا  رب  تبـسن  يراک  ناریدم  دوش . هدناجنگ  يراک  ياهدنیآرف  رد  یلـصا  ءزج 

تهج مزال  طرش  12 تـسا نردم  يربهر  دنمزاین  شناد  تیریدم  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  کیژتارتسا  دـیاوف  نامزاس  رد  شناد  تیریدـم 
نیا دشاب و  راک  رد  ورـشیپ ، هزیگنا و  ياراد  الاب  حطـس  تیریدم  هک  تسا  نآ  شناد  تیریدـم  دـنور  يارجا  رد  زیمآتیقفوم  جـیاتن  ذـخا 
ًالبق هک  روطنامه  شناد  تیریدـم  دروم  رد  اما  دوشیم ، نایب  دـنک  ییامنهار  تیادـه و  ار  دـنیآرف  دـیاب  هک  تیریدـم  رد  بلغا  عوضوم 
هبلغ اهـشزرا  گنهرف و  راتفر ، راک ، ياهدنیآرف  همه  رب  شناد  تیریدم  ياههدولاش  دنکیم و  ذوفن  نامزاس  هرکیپ  دوجو  رد  میداد  حرش 
موزل ترورـض و  نیاربانب  دریگیمربرد . ار  ینامزاس  عونتم  ياهتمـسق  حوطـس و  ۀـمه  رد  ار  نادـنمراک  روکذـم  لماوع  نیا  دـنکیم و 

نامزاس کی  رد  راکشآ  روط  هب  هک  ییاهفاکش  اهفعـض و  هک  تسانعم  نادب  هتفای  ماظن  نامزاس و  کی  رد  الاب  حطـس  تیریدم  دوجو 
ای لاـمعا  هک  نیا  ناـکما  ناـمزاس  رد  ددرگ و  مادـقا  روکذـم  لـماوع  لـح  هب  تبـسن  دـیاب  گـنردیب  دـنکیم  ادـیپ  دومن  دراد و  دوـجو 

یلک راتخاس  رد  هدنزاس  لوحت  رییغت و  هب  لیام  هک  يریذپفاطعنا  دنمراک  عقاو  رد  دراد . دوجو  دنوش  هتخیگنارب  رییغت  دض  رب  اههاگدـید 
هوقلاب ناوت  زا  هدافتـسا  تروص  نیا  رد  دریگ  رارق  قیوشت  دروم  دوش و  هتخیگنارب  وا  ياههزیگنا  هک  تسا  يدـنمراک  تسا  روکذـم  ماـظن 

راک هژورپ  يارجا  رد  هنیهب  یقمع  تخانش  هلوحم و  فیاظو  ماجنا  رد  يریذپتیلوئسم  قح  لوبق  يانعم  هب  نیا  ددرگیم و  رتراکشآ  يو 
رد ددرگ . ذاختا  یـضتقم  حطـس  نیعم و  نامز  رد  دیاب  تامیمـصت  رگید  ترابع  هب  ددرگیم . راک  رد  رتشیب  ۀعـسوت  ثعاب  تسا و  يرادا 

قوشم و ياهماظن  بیترت  نیدب  دنکیم . لزلزتم  ار  تردق  تیعقوم و  میراد  تخانش  اهنآ  زا  هزورما  ام  هک  نانچنآ  یمـسر  ياهماظن  عقاو 
هک تسا  حضاو  اما  تسین  روط  نیا  ًاموزل  هتبلا  دنوشیم . رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  دنریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  دـیاب  هک  شاداپ  ساسارب 

، دیدج تیریدم  ةویـش  نیا  تسا  نکمم  نینچمه  دوش و  توافتم  ًالماک  يراک  تیریدم  هفـسلف  کی  داجیا  هب  رجنم  دـناوتیم  قیاقح  نیا 
هجوت و روخ  رد  ياهلئـسم  ثحبم  نیا  دـبلطب . میتسه  نآ  دـهاش  بلغا  هزورما ، اـم  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ار  نادـنمراک  زا  تواـفتم  ياهنوگ 

یلغاشم مامت  بسانم  شناد  تیریدم  . تسا شناد  تیریدم  يژتارتسا  کی  باختنا  دنیآرف  رـضاح  لاحرد  هک  تسا  يدرف  ره  يارب  رکفت 
راک عون  اب  بسانم  دناوتیم  شناد  تیریدم  ًاتقیقح  ایآ  هک  میوشیم  هجاوم  شسرپ  نیا  اب  ًاررکم  ام  13 دنشاب نیرتهب  دنهاوخیم  هک  تسا 
لباق نازیم  هب  هتـشذگ  لاـس  یط 20  اهراک  بلغا  تراهم  شناد و  نازیم  هک  دـهدیم  ناشن  هدـمآ  لـمعب  ياهیـسررب  دـشاب ؟ تکرـش  و 

رب 30 غلاب  ینازیم  هب  یشیازفا  نینچ  دهاش  زین  اپورا  رد  تعنص  هب  هتسباو  ياهتکرش  یتنـس و  تادیلوت  یتح  تسا . هتفای  شیازفا  یهجوت 
بـسانتم يراجت  تکرـش  کی  هرادا  رد  درادناتـسا  شور  اب  شناد  تیریدـم  هک  تسا  هدرک  ناـیب  رنتراـگ  هورگ  دـناهدوب . دـصرد  ات 70 

تاعالطا و زا  رتهب  يرادربهرهب  هب  تدـمهاتوک  ةرود  کی  رد  شناد  تیریدـم  ساسا  هیاـپ و  هک  تفگ  ناوتیم  ناـنیمطا  اـب  دوب . دـهاوخ 
رد هعـسوت  تفرـشیپ و  تهج  يدیدج  هیاپ  دناوتیم  زین  تدمدنلب  ياههرود  رد  دش . دهاوخ  رجنم  تکرـش  کی  سرتسد  رد  شناد  عبانم 
هک ییاهتکرـش  همه  يارب  شناد  تیریدم  تفگ  ناوتیم  تقیقح  رد  دنک . تیوقت  نئمطم  ةدنیآ  يارب  ار  اهتراهم  دشاب و  يراجت  عفانم 

دسریم و رظن  هب  هجو  ود  رد  شناد  تیریدم  لاح  ره  هب  ددرگیم . حرطم  کیژتارتسا  زاین  کی  ناونع  هب  دنتسه  تفرشیپ  ءاقترا  ناهاوخ 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 229 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يژتارتسا کی  ناونعب  لیذ  دراوم  رد  شناد  تیریدم  هک  میاهدوب  هیضق  نیا  دهاش  ًالبق  ام  تسا 14 هداس  یلیخ  لوا : هجو  تسا . لمأت  لباق 
.- تسا هدش  هتخانش  تراجت  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هچنآ  زا  هتفرشیپ  يرادربهرهب  قیرط  زا  یتباقر  تردق  داجیا  اب  ددرگیم -: حرطم  يراجت 
اب رازاب  نایرتشم و  هب  رتهب  تامدخ  هئارا  تامدخ -. اهالاک و  تیفیک  و  اههویـش ) نیرتهب   ) راک شور  موادـم  رمتـسم و  دوبهب  ای  رییغت  راهم 

هجو . ینامزاس یهورگ و  يدرف ، هلمج  زا  حوطس  ۀمه  رد  رمتسم  شزومآ  سرتسد -. رد  يراتخاس  عبانم  همه  یناسنا و  يورین  زا  هدافتـسا 
شناد ییاهتکرش  هب  ات  دنراد  یعس  هک  ییاهتکرش  اما  دسریم  رظن  هب  هداس  رایـسب  شناد  تیریدم  هچرگا  15 تسه زین  لکشم  رایسب  مود :
دوجو دنتسه  هجاوم  نآ  اب  هک  یتالکشم  همه  يارب  یحیحص  خساپ  هکنیا  تسخن  دنتـسه . وربور  یـساسا  تالکـشم  اب  دنوش  لیدبت  داینب 

کی ناونعب  دشابیمن . دوجوم  شناد  تیریدـم  میهافم  اهشور و  يارجا  تهج  زین  یـصاخ  لمعلاروتـسد  نیارب  هوالع  نینچمه  درادـن و 
مزال دیوش . زیامتم  نابیقر  ات  دوش  داجیا  رییغت  نامزاس  یساسا  ياهشزرا  اهراتخاس و  رد  دیاب  تراجت ، تفرشیپ  هعـسوت و  يارب  يژتارتسا 
رازبا کی  ناونعب  شناد  تاعالطا و  شزرا  شریذپ  كرد و  دشابیم -. لیذ  لماوع  دنمزاین  ارجا  تهج  شناد  تیریدم  هک  تسا  رکذ  هب 

- تارییغت هب  لیامت  تیلباق و  نتـشاد  دنـشاب -. راداـفو  شناد  تیریدـم  يارجا  هب  تبـسن  هک  یتیریدـم  هورگ  کـی  نتـشاد  کـیژتارتسا -.
ییاناوت زا  نادنمراک  هک  رما  نیا  هب  داقتعا  راک - دنیآرف  رد  نادـنمراک  ندرک  ریگرد  هب  لیامت  ندـش - رتهب  تهج  هقالع  هزیگنا و  نتـشاد 

.1 اـهتشونیپ : . شناد تاـعالطا و  رد  ندـش  میهـس  هب  هجوت  اـب  زاـب  متـسیس  کـی  شریذـپ  دـناهدرکن - يرادربهرهب  لـماک  روـطب  دوـخ 
Knowledge management as a business strategy.2. Knowledge management is all about

.continuous improvements.3. Knowledge management is about building a new culture. 4
Knowledge . 5 تسا  . يراجت  يراک و  گـنهرف  اـی  يراـک و  طـیحم  کـی  رد  تسکـش  تیقفوم و  بیرـض  اـگما  اـفلآ و  حالطـصا 
management is about information…6. … and knowledge management is about people.7.
Knowledge management is about learning to learn.8. Knowledge management is about

building strength from within.9. Knowledge management is about mastering change.10.
Knowledge management isnot about technology…11. … but- technology is important

too.12. Knowledge management requires new leadership.13. Knowledge management

suits all those businesses that wish to be best.14. So simple…15. …and at the same time so

.difficult

شناد تیریدم  يربهر  گنهرف  يروانف  يریگ  هزادنا  شیاپ و 

همدـقم یبیبح  نموه    Knowledge management یناـمزاس يروآون  هیواز  زا  شناد  تیریدـم  شناد و  درکراـک  یگنوـگچ 
رمتسم و روضح  کی  تباقر  تراجت و  يایند  رد  دنناوتب  اهنامزاس  هکنیا  يارب  دنراد ، ناعذا  یملع  يراک و  ياههورگ  همه  رگید  هزورما 
يرورـض و اهنامزاس  ياقب  يارب  یعبنم  ناونعب  شناد  هکنیا  مغریلع  . دـنیامن تیلاعف  شناد  ملع و  روحم  لوح  دـیاب  دنـشاب ، هتـشاد  رادـیاپ 

مه زاب  اما  دـشابیم ، حوطـس  یمامت  رد  قیمع  مهف  شناد و  کی  هب  یبایتسد  یناـهج  تراـجترد  اـهنامزاس  تیقفوم  طرـش  تسا و  یتاـیح 
تسا یملع  هژاو  کی  شناد  تیریدم  شناد  تیریدم  فیرعت  دنا . هدرکن  هجوت  يدج  روطب  شناد  تیریدم  هب  زونه  اهنامزاس  زا  يرایسب 

 ، شناد تیریدـم   : دـنک " یم  ناـیب  ار  هلوقم  نیا  يدودـحاتریز  فیرعت  ود  اـما  تسا .  لکـشم  نآ  زا  درادناتـسا  فـیرعت  کـی  هئارا  هک 
نایرتشم و نامزاس ،  تاراظتنا  نتخاس  هدروآرب  داجیا و  روظنم  هب  ار  شناد  نایرج  دـیلوت و  دـنرداق  هک  دنتـسه  ییاهدـنیآرف  اـهدربهار و 
 ، ییاسانـش رما  هک  تسا  يا  هدرتسگ  دنیآرف  شناد ،  تیریدم   : درادـیم " نایب  يرگید  فیرعت  دـنروآ " دوجوب  نامزاس  لک  رد  ناربراک 

ناهج هک  تشاد  هجوت  دیاب  ." دهدیم رارق  هجوت  دروم  ار  ینامزاس  یلخاد  تایبرجت  تاعالطا و  زا  حیحص  هدافتسا  لاقتنا و  یهدنامزاس ، 
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ینوگرگد زا  رثأتم  يدرف ،  دشر  زاین  همه  زا  رتالابو  عیرـس  يریگ  هجیتن  گنردیب ،  يراگزاس  تسا .  عیرـس  ییوگخـساپ  دنمزاین  ینونک 
اهنآ شقن  تیقالخ ،  شناد و  تیریدم  فیرعت  نمـض  تسا  هدش  شـشوک  هلاقم  نیا  رد   . تسا تیقالخ  شناد و  دنمزاین  هک  تسا  ییاه 

، دوبهب تیقالخ ،  شناد ،  تیریدـم  يدـیلک :  ياـه  هژاو  دریگ . رارق  رظن  هقادـم  هعلاـطم و  دروم  اهدـنیآرف  یـشخبرثاو  ییاراـک  دوبهب  رد 
ود نیا  هکنآ  لاح  دـنوش و  یم  یقلت  یکی  تاعالطا "  تیریدـم  شناد " و"  تیریدـم   " هابتـشا هب  یهاگ  دـنیآرف  شخبرثا و  ییآراـک ، 

صخشم هنیمزکی  رد  هک  دنتسه  ییاه  هداد  تقیقح  رد  شناد  اما  دراد . زکرمت  اه  هداد  رب  صخشم  روطب  تاعالطا  تیریدم  . دنتـسین یکی 
 ، یتاعالطا ياه  متسیس  رد  ناوت  یمنار  اهنآ  هک  دشاب  یم  زین  یتاعالطا  لاکشا  ریاس  لماش  شناد  دنتـسه . ینعم  ياراد  دنا و  هتفرگ  رارق 

رایـسب شناد  تیریدم  رد  دارفا  دعب  تفای .  دراد ، دوجو  نامزاس  نانکراک  راکفا  نهذ و  رد  ینمـض  هتفگان و  تروصب  هک  یتاعالطا  ریظن 
یمربرد ار  تاعالطا  رد  تکراـشم  شیازفا  روظنم  هب  یقرت  گـنهرف و  رد  يزاتـشیپ  نتخومآ  میهاـفم  دـعب ، نیا  یعیبط  روطب  هدوب و  مهم 

. دراد دوجواهنامزاس  رد  هلوقم  نیا  زا  هک  تسا  یتوافتم  كرد  شناد ،  تیریدـم  هب  تبـسن  اـهنامزاس  زا  يرایـسب  یهجوت  یب  تلع  . دریگ
ـگ نهرف يروانف  يریگ  هزادنا  شیاپ و  دوش . فیرعت  شناد  تیریدم  یـساسا  تاصتخم  تسا  مزال  یتنـس  لدج  نیا  هب  ندـمآ  قئاف  يارب 

نآ رد  هک  يا  ینامزا  ـ ـس گ  ــ نهرف تسا .  نامزاس  رد  راذگریثأت  هاگآ و  يربهر  دوجو  مزلتـسم  شناد  تیریدم  شناد  تیریدم  ير  ــ بهر
يرواـنف و زا  هدافتـسا  تـسا .  شناد  تیریدـم  هدـنربولج  رــصانع  زا  یکی  دوـش  یم  یقلت  مکاـح  شزرا  کـی  يروآوـن "  تیقـالخ و  "

یکی . دنشاب رادروخرب  يرتالاب  يدنم  تیاضرزا  نایرتشم  هتفای و  شیازفا  تامدخ  تحـص  تعرـس و  هک  دوش  یم  بجوم  الاب  يژولونکت 
دیاب نامزاس  رد  شناد  تیریدم  هعـسوت  يارب   . تساهتیلاعف تامدخ و  يریگ  هزادنا  شیاپ و  شناد ،  تیریدم  هدـنربولج  رـصانع  زا  رگید 
هکنیا يارب  اه  نامزاس  . دنوش تیامح  قیوشت و  دنم  ماظن  روطب  دندرگ  یم  ییاناد  يزاس  هرابود  ای  لماعت و  لخادت ،  هب  رجنم  هک  یتارییغت 

حرش هب  تراهم  جنپ  نیا  دنیامن . بسک  ار  مزال  تراهم  هدمع  تیلاعف  رد 5  دیاب  دنیامن ، تیوقت  هداد و  هعسوت  ار  شناد  تیریدم  دنناوتب 
ار نیون  ياهراکهار  يریگراکب  نارگید و  ياهتیقفوم  زا  هبرجت  بسک  ییاناوت  ( 2  . دننک ادیپ  ار  هلئسم  راد  ماظن  لح  تردق  ( 1  : تسا ریز 
(5. دـنیامن هسیاـقم  قفوم  ياـهنامزاس  زا  يرادربوگلا  اـب  ار  دوـخ  ( 4. دــنزومایب ار  یفاـک  هـبرجت  یلعف  یلبق و  براـجت  زا  ( 3. دنشاب هتشاد 

راتفر رازبا و  هژیو ،  رکفت  دنمزاین  اهتراهم  نیا  زا  مادـک  ره  . دنـشاب هتـشاد  نامزاس  حوطـس  مامت  رد  ار  شناد  عیرـس  رثؤم و  لاقتنا  ییاناوت 
هرادا یگنوگچ  هرابرد  رکفت  کی  هکنآ  زا  شیب  شناد  تیریدم  . " دریگ رارق  هدافتـسادروم  اهنآ  يریگراکب  ماگنهب  دیاب  هک  تسا  ینیعم 
کی ندرک  هبرجت  لاح  رد  صاخ ،  روطب  راک  يایند  ینونک و  ناهج   ". تسا ناـمزاس  يارب  يدربهار  ییاراد  کـی  دـشاب ، ناـمزاس  کـی 

هب ییاهنامزاس  نینچ  رد  دـشاب . یم  شناد  ساسارب  يا  هعماج  کی  رد  شناد  تیروحم  اب  ییاهنامزاس  يوس  هب  لاقتنا  تسا .  هنومن  لاقتنا 
عبنم نیا  شزرا  ندـناسر  رثکادـح  هب  يارب  شناد  شزادرپ  ياهتراهم  زیهجت  دوش و  یم  هجوت  يدـج  شزرااـب و  عبنم  کـی  ناونعب  شناد 

یم هئارا  ًاحیولت  هک  یـشناد  ات  هتفرگ  ینمـض  تاعوضوم  زا  تسا ،  یهجو  دنچ  هدـیچیپ و  نامزاس  شناد  عبانم  دوش . یم  تیامحًادـیدش 
دنیآرف رد  رتویپماک  ياههاگتـسد  صـصختم و  نانکراک  . دـشاب یم  لدتـسم  شناد  هنابأم و  شور  شناد  یفیـصوت ،  شناد  لـماش  دوش و 

نامزاس و داهن  ات  دـیامیپ  یم  ار  يزارد  هار  اهنآ  راک  یگنوگچ  اهتراهم و  نیا  هب  شرگن  زرط  دـننک . یم  نیمأت  ار  شناد  عبانم  ناـمزاس ، 
شناد عبانم  هک  تسا  حـضاو  . دـهد یم  يور  کـیمانید  اـیوپ و  طـیحم  کـی  رد  تباـقر  ورنیازا  دـیامن ، نییعت  ار  نآ  یهدزاـب  يروآون و 
تیهام ناریدـم  زا  یمک  دادـعت  يونعم ،  هیامرـسو  يرکف  يورین  هرابرد  اهتبحـص  همه  مغریلع  دراد . دنمـشوه  قیقد و  تیریدـم  دـنمزاین 

ياهنامزاس تسا .  هدش  هتفریذپ  عیسو  روطب  شناد  هب  دیدج  ياهنامزاسزاین  هکیلاح  رد  دنا  هدرک  كرد  ار  شناد  يانبمرب  تکرـش  یعقاو 
لیلد . دنا هداد  ءاقترا  ناشدرکلمع  ارجا و  دوبهب  يارب  ار  ینامزاس  شناد  حطـس  دـنا و  هدرک  دـشرلماک  روطب  هزورما  هک  دنتـسه  يدودـعم 
زوـنه هک  تسا  نیا  ، دـنا هدیـسرن  رمث  هـب  عیـسو  روـطب  هدیجنـس  طاـتحم و  کیتامتـسیس ،  روـطب  شناد ،  تیریدـم  ياهـشالت  ارچ  هـکنیا 
هلئـسم ات  میراد  زاـین  تسه  هک  يزیچ  زا  كرتشم  كرد  دربشیپ  يارب  دراد . دوجو  شناد  تیریدـم  موهفم  مهف  كرد و  يارب  شکمـشک 

رد کیتامتسیس  ققحت  يارب  طرش  شیپ  کی  نیا  میئامن .  نایبار  اهنامزاس  رد  شناد  تیریدم  هدیدپ  تاصتخم  فیرعت  ییانبریز  یلصا و 
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رـصنع نـیلوا  دنـشاب . یم  لـمع  رد  شناد  تیریدـم  يزاـس  هداـمآ  لیکـشت  ياربزین  تـسا و  شناد  تیریدـم  تاـناکما  تیهاـم و  لـخاد 
نیمود دیامن . تیریدـم  هتـشاد و  دـناوت  یم  نامزاس  کی  هک  تسا  شناد  عبانم  عاونا  فیرعت  يارب  يدـنب  هقبط  هدـش ،  هئارا  ياهبوچراچ 

نامزاسوضع کی  دریگ . رارق  هدافتسا  دروم  شناد  عبانم  ندوب  هتـسجرب  تهج  دناوت  یم  هک  تسا  ییاهتیلاعف  یـساسا  عاونا  فیرعت  لماع 
هـس بوچراچ ،  موس  لماع  نیموس  دیامن . ارجا  ار  اهتیلاعف  ات  دنک  یم  هدافتـسا  اهتراهم  لدابت  يارب  شناد  زا  یناسنا )  يورین  ای  رتویپماک  )

لماوع رـصانع و  یفرعم  تازاوم  هب  دنک . یم  صخـشمدنهد  یم  لکـش  ار  نامزاس  کی  رد  شناد  تیریدم  تیاده  هک  ار  تارثا  زا  هقبط 
موهفم نارگید  نادنمشناد و  نافوسلیف ،  خیرات ،  لوط  رد  میهد .  یم  طابترا  شنادتیریدم  تاجتشون  تادنتـسم و  اب  ار  اهنآ  بوچراهچ ، 

، دشاب یمن  اه  شجنس  اه و  یبایزرا  نیا  هب  یبلاطم  ندوزفا  ای  يرگنزاب  دصق  لاجم  نیا  رد  هچ  رگا  دنا . هدرک  یبایزرا  ار  شناد  تیهام  و 
هدافتـسا لباق  دراوم  رد  شناد  . دـشاب یم  بوچراچ  یبایزرا  يارب  يدـیفم  تاعالطا  هک  میراد  شنادزا  یهاـتوک  یـسررب  نیا ،  دوجو  اـب 

اهراتفر و اهـشنک ، سیطانغم ،)  رون ، ادـص ، لثم   ) رازبا يژرنا  داوم ، هب  ناوتیم  اه  هنومن  دراوم و  نیا  هلمج  زا  دوش . یم  دودـحم  طاـحم و 
. دشاب دیفم  هدنزادرپ  يارب  هک  درب  یم  شیپ  اجنآ  ات  ار  شناد  ییاه  هنومن  نینچ  کی  درک . هراشا  نیدامن  کیلوبمس و  ياه  متسیس  رگید 
هک دربب  تسا  هتفهن  دراوم  تالاقم و  رد  هک  یشناد  زا  يرتشیب  هرهب  تسا  نکمم  رگشزادرپ  کی  تسا .  نآ  هدنناد  هب  هتسباو  شناد  ینعی 

دراوم و زا  یـصاخ  عون  تیروحم  هدرک  تفرـشیپ  اجنیا  رد  هک  شناد  تیریدم  بوچراچ  دـشابن . هدافتـسا  هب  رداق  رگید  رگـشزادرپ  کی 
ییاسانـش نآ  یلـصا  نوناک  تسا .  شیامن  زا  یـصاخ  عون  شزادرپ  يارب  اهمزیناکم  اـی  اـهلاثم  اهـشیامن و  لاـقتنا  دـشاب . یمن  رگـشزادرپ 

نیب زرم  ندش  مولعم  دنمقالع  بلغا  شناد ،  تیریدـم  نیرـسفم  تساهنآ .  ندومن  هتـسجرب  يارب  یلـصا  ياهتیلاعف  شناد و  عبانم  تاقبط 
مه ياـج  هب  هک  ار  تاـعالطا  شناد و  هژاو  زا  هدافتـسا  نارگید ،  لـثم  ناگدننکریـسفتنیمه  زا  یـضعب  دنتـسه . شناد  تاـعالطا و  هداد ، 
ارنآ دندرک و  یم  هدافتسا  شناد  زا  یمسر  روطب  اهنامزاس  ینالوط  نامز  تدم  يارب  . دنزادنا یم  نایرج  هب  هدافتـسا  يارب  دنوش  یم  لدابت 
کی دـندرک . یم  نیمأت  ار  شناد  ( mis  ) تیریدم تاعالطا  ياه  متـسیس  دننام  يرتویپماک  ياه  متـسیسقیرط  زا  ای  دندومن  یم  تیریدم 

 ، نآ عبانم  شناد و  تاصتخم  هب  یگتسب  شناد  تیریدم  هدیدپ  تسا .  تایرورض  زا  شناد  تیریدم  ندوب  رثؤم  يارب  ییاهیژولونکتنینچ 
 . تشاد دهاوخ  دراد ، ذوفن  شناد  تیریدـم  تیادـه  رد  هک  یلماوع  صیخـشت  نآ و  عبانم  شناد و  هب  طوبرم  ياهتیلاعف  حرط  ییاسانش و 

داجیا قلخ و  رد  تسا .  نآ  نتـشاد  تیمومع  بوچراچ  نیا  یلـصا  فدـه  دـهد . یم  لکـش  ار  شناد  تیریدـم  بوچراـچ  هبنج  هس  نیا 
 ، نتـشاد تیمومع  فده  ظفح  اب  دـنک . یم  ناسآ  ار  شناد  تیریدـم  رد  هدـش  ادـیپ  لماوع  میهافم  هک  تسه  نانیمطا  نیا  بوچراهچ ، 

ياه هبنج  رب  يدیکأت  اما  دراد  شناد  تیریدم  رد  یمهم  شقن  دیامن و  یم  يرثؤم  کمک  يژولونکت  هکدرک  دهاوخ  صخشم  بوچراچ 
همه يارب  ار  ینتم  بوچراـچ  دـشاب . یم  مهم  دـنک  ارجا  دـناوت  یم  هک  یملع  يرظن و  راـتخاس  يارب  بوچراـچ  . درادـن یکیژولونکتریغ 

ار یعیبط  مولع  میناوتب  هکیروطب  اه  هدـیدپ  زا  عماج  فیرعت  کی  تسا ،  مهم  بوچراچ  داجیا  . دـهد یم  هئارا  رظن  دروم  هتـشر  رداـهراک 
ياهتیلاعف دننک ، كرد  ار  شناد  تیریدـم  عوضوم  ات  دـنک  یم  کمک  نانکراک  هب  بوچراچ  کی   . میئامن گنهامه  قیقحت  يارب  ارجا و 
بوچراچ کی  نادـقف  زا  یـشان  نآ  تیریدـم  شناد و  دروم  رد  اهیگدـیچیپ  رثکا  ینامزاس  یـشخبرثا  رب  اهتیلاعف  تارثایگنوگچ  شناد و 
تیریدـم رد  راک  قیقحت و  يارب  هدـش  فیرعت  بوخ  ياهراتخاس  زا  يرـس  کی  شناد  ناربراک  هب  بوچراـچ  . دـشاب یم  لـماک  عماـج و 

رد ناققحمهب  بوچراچ  شناد  نینچمه  دنک . یم  کمک  رتگرزب  يریوصت  هئارا  يارب  نانکراک  ياهششوک  هب  بوچراچ  . دهد یم  شناد 
هنماد لوادـتم ،  یلومعم و  تاطابترا  كرد  یهاگآ و  . دـیامن یم  کمک  اهتیعقوم  دراوم و  همه  ییاسانـش  فیرعت و  يارب  یقیرط  نتـشاد 

روظنم هک  دیامن  نشور  دیاب  قیقحت   . تسا بوچراچ  ياهیگژیو  زا  صاخ  هنیمز  هتشر و  رد  يدعب  ياه  هعـسوت  اه ، هژورپ  تامادقا و  راک 
هرادا ارنآ  دیناوتب  ات  دیـشخب  تینیع  ار  قیقحت  ات  دیـشابرداق  دیاب  دننک  یم  ثحب  شناد  تیریدم  زا  هک  ینامز  هژیوب  تسیچ ،  نانکراک  زا 

تیفافـش نادقف  تلع  هب  اهیگدـیچیپ  نیا  رثکا  دراد . دوجو  شناد  تیریدـم  لوح  رد  ییاهیگدـیچیپ  . دیـشخب دوبهب  رمتـسم  روطب  دـینک و 
زا یعقاو  ینیع و  تیامح  دوش . نییعت  تیریدم  اهـشنک و  تامادقا و  راک  هنماد  فده و  دیاب  دـشاب . یم  شناد  تیریدـمهزوح  فیرعت و 
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هدافتـسا نایوجـشناد  نارواشم و  طسوت  ررکم  روطب  دوریم و  راکب  يزیچ  ره  دـنیآرف و  ره  رد  شناد  تیریدـم  بسچرب  ددرگ . تاطابترا 
. دیآ تسدـب  يدرفرظن  کی  طسوت  دـناوت  یمن  نونف  مولع و  ندوب  یلوصا  یـساسا و  شزرا  هب  اهزیچ  یـضعب  هک  میمهفب  دـیاب  دوش . یم 
ار ام  کیتامتسیس  شناد  حطس  نییعت  ییاسانـش و  فیرعت و  کی  نتـشاد  اما  دینک ، هدافتـسا  ار  يراتخاس  ای  بوچراچ  هچ  هک  تسین  مهم 

یم دـشاب  یم  عبانم  یلـصا  عون  هس  ياراد  هکنیا  ناونعب  ارنآ  نامزاس ،  کی  زا  يدادرارق  هاگدـید  کی  . دـنک یم  رگید  ياـهراک  هب  رداـق 
دناوت یم  یعبنم  ره  تسا  نامزاس  کی  عبانم  نیرتمهم  شناد  هک  دـننک  یم  اـعدا  نادنمـشناد  رثکا  هجدوب ،  یناـسنا و  يورین  ، داوم درگن ،
ثحب رد  ناگدـننک  تکراشم  شناد ،  یگنوگچ  هجتین  دراذـگب . ریثأت  یجراخ  طـیحم  يور  نینچمه  هدرتسگ و  روطب  عباـنم  رگید  يور 
هدـمآ لکـش  رد  هک  هناگ  شـش  دراوم  زا  یکی  قیرط  زا  دـناوت  یم  نامزاس  کی  رد  شناد  دوش . یم  نایب  بوچراچ  ياهتیلاعف  هب  طوبرم 

یسرربو هعلاطم  ار  دروم  نیا 6  زا  مادـک  ره  دـناوت  یم  صاخ  نامزاس  کی  رد  شناد  تیریدـم  ققحم  کی  دوش . هئاراای  ظـفح  هریخذ ، 
شناد زا  يا  هظفاحو  دنراد  ییاهتراهم  ناگدننک  تکراشم  نیا  زا  مادک  ره  رتویپماک ) ای  دارفا  زا  معا   ) ناگدـننک تکراشم  شناد  . دـیامن
تـشاد دـهاوخ  ریثأت  نامزاس  راکرد  زین  اـهنآ  يریگداـی  دنـشاب  یم  اـهنآ  جورخ  دورو و  ریثأـت  تحت  هورگ  نیا  شناد  عباـنم  دنـشاب . یم 
هتشونان تاررقم  اهمرف و   ، لوصا نامزاس ،  ياهـشزرا  دوش . یم  هداد  تکراشم  نامزاس  ياضعا  طسوت  تاروصت ،  اهرواب و  لثم  گنهرف  .

دارفا و طـسوت  دــناوت  یم  شناد  عـبنم  ناوـنعب  گـنهرف ،  ياــمنرود  دــهد . یم  لیکــشت  ار  شناد  یگنهرف  عباــنم  ییارجا  ياهــشور  و 
نامزاس تیقفوم  يارب  دراد  يریذـپ  کسیر  هب  تبثم  شرگن  کی  هک  یـشناد  ًانمـض  . دوش تیوقت  نامزاس  کی  يرتویپماک  ياههاگتـسد 

. دوش یم  نایب  دنک  لح  ار  لئاسم  ات  دوش  یم  لامعا  نانکراک  طسوت  هک  موادـم  یبرجت  یـشیامزآ و  مرفرد  شناد  نیا  دـشاب ، یم  يدـج 

. دراذگ یمریثأت  زاین  دروم  شناد  يور  گنهرف  نیا  دراد . رظنریز  ار  اههاگتسد  نانکراک و  ياهراتفر  نامزاس ،  کی  گنهرف  شناد  عبنم 
یمسر کیرش  کی  راتخاسارف  نیا  دوش . یم  هدافتسا  نامزاس  ياههاگتسد  نانکراک و  يریگ  لکـش  يارب  هک  تسا  یـشناد  يراتخاسارف 

راتخاسارف تسا .  هدش  فیرعت  ناگدننک  تکراشم  يارب  هک  دـنک  یم  هراشا  ییاهـشقن  هب  راتخاسارف  دـشاب . یم  نامزاس  شناد  عبنم  يارب 
يراتخاسارف حالـصا  ندـمآرد و  ارجا  هب  یبایـشزرا ،  شیاپ ،  ییاناوت ،   ، یحارط هکلب  دـنک  یم  لرتنک  ار  نامزاس  يداع  تایلمع  اـهنت  هن 

اههاگتـسد ای  نانکراک  قیاقح  نیا  دهد  یم  هئارا  ار  شناد  هک  تسا  یفدـه  شناد ،  یعرف  یبناج و  قیاقح  . دـنک یم  هرادا  ار  یتالیکـشت 
 ، تبث تادنتـسم  اـه ، هماـنماظن  تکرـش ،  ياـهحرط  بتک ،  یئوئدـیو  راون  قیرط  زا  ار  شزومآ  ناوت  یم  ار  عون  نیا  زا  ییاـهلاثم   . تسین

روکذم دراوم  طسوت  هدـش  هئارا  شناد  دوش . هدـید  زین  شناد  عبانم  رگید  رد  تسا  نکمم  شخب  نیا  رد  دوجوم  شناد  اهلیاف ، ياهاوتحم 
شناد عبانم  دـنک . یم  نایب  اهالاک  اه و  هدروآرفمرف  رد  ار  شدوخ  ناـمزاس  شناد  تسا .  یـش ء  کـی  شناد  هک  دـنک  یم  ناـیب  ًاـحیولت 

داوم نامزاس  ههایـس  کی  رد  اهالاک  رگید ، ناـیب  هب  دـشاب . یم  ناـمزاس  کـی  رد  يا  هیامرـس  عباـنم  دارفا و  داوم ، لاـقتنا  يارب  ییاـمنهار 
ینامزاس عبانم  رگید  دوش  دازآ  یطیحم  رد  الاک  کی  رگا  دهد . یم  شیامن  ار  اهنآ  تخاس  يارب  هدافتـسا  دروم  شناد  هک  دنتـسه  یبناج 

هک تسا  يزیچ  يارب  قطنم  لیلد و  شناد  فده  دنوش . لدابت  یلام )  عبانم   ) عبانم عاونا  رگید  يارب  دناوت  یم  اهالاک  نیمه  اما  دشاب  یمن 
فدـه دـهد . یم  ناشن  ار  تدـم  هاتوک  تدـم و  دـنلب  فادـها  نامرآ ،  تلاسر ،  هک  تسا  شناد  عبنم  دراد . دوجو  نآ  رطاخ  هب  نامزاس 

دهد و یم  تروص  ار  يژتارتسا  ندش  لیکـشت  فده  عبنم  دراد . ذوفن  دیاب  هتـشاد  دیاب  ای  دراد  زاین  نامزاس  هک  یعبانم  رگید  رد  يرایـسب 
فادـها هب  لـین  روظنمب  دـیاب  هک  تسا  يزیچ  هراـبرد  یـشناد  يژتارتـسا  . دوش یم  هدرب  وـلج  هب  هک  تسا  شناد  ياـه  تیلاـعف  نآ  هجیتـن 

نیا نینچمه  دـهد . یم  ناشن  ینامزاس  تخاسریز  کی  هدافتـسا  يارب  ار  اه  همانرب  نشاد  عبنم  نیا  میهد .  ماجنا  رثؤم  یـشور  هب  ینامزاس 
يارب ییاهحرط  دـناوت  یم  يژتارتسا  ًانمـض  دـیامن . یم  ناـیب  ار  هناـیار  ياههاگتـسد  یناـسنا و  عباـنم  شنادو  یبناـج  مولع  گـنهرف  عبنم 

زا یتکرـش  ای  هناخراک  ره  يارب  هباشم  فادـها  هب  لین  يارب  زاین  دروم  ياهیژتارتسا  دـشاب . رثؤم  عبانم  صیـصخت  هب  لین  ایدـیلوت  شرتسگ 
زا دنتسه  هوقلاب  شناد  عبنم  هک  دراد  يدایز  ياه  هسانش  ینامزاس  طیحم  یجراخ :  طیحم  . دشاب یم  توافتم  اه  هناخراک  اهتکرش و  رگید 

عبنم کی  ناونعب  تسا  نکمم  یطیحم  شناد  دـنک . ادـیپ  ار  دوخ  شناد  عباـنم  دـناوت  یم  ناـمزاس  کـی  اـه ، هسانـش  نیا  اـب  ساـمت  قیرط 
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دوش یم  لرتنکنامزاس  طسوت  هن  دـنراد و  قلعت  نامزاس  کی  هب  یطیحم  شناد  نیا  دوش . هتفرگ  رظن  رد  ناـمزاس  کـی  يارب  يزاجمـشناد 
یناهج هدرتسگ  هکبـش  دشاب . رب  هنیزهای  لکـشم  دناوت  یمن  ای  دناوت  یم  راک  نیا  دوش . بسک  طیحم  زا  ای  دشاب  سرتسد  رد  دناوت  یم  اما 
ثحبم نیا  رد  شناد  عبنم  شـش  وـگتفگ : ثحب و   . تسا هنیزه  مک  هداـس و  یبـسن  روـطب  هک  تسا  يزاـجم  شناد  عـبنم  کـی  ( www)

دودـحم ار  نابلطواد  ياـهیژتارتسا  تسا  نکمم  هک  دـنچره  دـنک  یمنهتکید  ار  صاـخ  يژتارتسا  کـی  هدـش  هداد  فدـه  دـیدرگ  ناونع 
دناوت یم  فلتخم  روص  هب  ینامزاس  شناد  عبانم  دنک . یمن  وگزاب  ًاحیولت  ار  یصاخ  فده  هدش  هئارا  يژتارتسا  کی  رگید  نایب  هب  دیامن .

یم فصو  ار  اهنآ  فلتخم  قرط  هب  هک  دنـشاب  یم  تعنـص  نآ  تالاح  اهتبـسن و  اما  دنتـسه  مسا  عبانم  عاونا  هکاجنآ  زا  دوش . يدنب  هقبط 
اب  . مینک یمدزـشوگ  بسانم  قافتا  داحتا و  هب  اهنآ  ندناشک  يارب  یـساسا  کی  ناونعب  شناد  عبانم  نیب  تاطابترا  یبایزرا  تیمهاای  دـنک 
ار نامزاس  کی  ياهتیلاعف  يداع  عاونا  زا  يرسکی  نونکا  دنـشاب ، یم  اراد  ار  اهنآ  ینامزاس  هک  شناد  عبانم  یمومع  عاونا  نییعت  فیرعت و 

تراهم دنتـسه . رتویپماک  یناسنا و  عبانم  شناد  ياهتراهم  نایب  شناد  ياهتیلاعف  نیا  مینک .  یم  هلومرف  تسا  هتفرگ  هدهعرب  راک  يارب  هک 
ات نامزاس  کی  زا  نیمارف .  ندروآرد  ارجا  هب  يارب  عیرـس  رثؤمروطب و  رتویپماک  ای  صخـش  کی  شناد  يریگراـکب  يارب  تسا  ییاـناوت  ، 

کی ات  دـننک  یم  هتـسجرب  ار  گرزب  ياهتیلاعف  اهنامزاس  دنـشاب . یم  كرتشم  هک  دراددوجو  شناد  هب  طوبرم  ياـهتیلاعف  رگید  یناـمزاس 
ندرک لخاد  شناد ،  باختنا  شناد ،  بسک  زا  دـنترابع  شناد  بوچراچ  . دـشاب هتـشاد  زاـین  نآ  نداد  ماـجنا  يارب  شناد  دـشرا  لوئـسم 
نایرج زا  ادـج   . تسا رگید  تیلاعف  هب  تیلاعف  کی  زا  شناد  نایرج  هدـنهد  ناـشن  اـه  هزین  لکـش 2  رد   . تسا شناد  زا  هدافتـسا  شناد و 
ناسون يارجا  ای  عیرس  خساپ  هب  زاین  تسا .  هدماین  لکـش  رد  اهمایپ  نیا  تشاد .  دنهاوخ  لماعت  اهمایپ  تفایرد  لاسرا و  اباهتیلاعف  شناد ، 

ای دوش  ارجا  نامزاس  کی  ردرتویپماک  ای  یناسنا  عبانم  طسوت  يدارفنا  دناوت  یم  یتیلاعف  ره  دوش . یم  ساسحا  هقباس  رد  تیلاعف  کی  زیمآ 
نداد تیمومع  بسک و  رد  تسا  نکمم  رتویپماکای  صخش  کی  دندرگ . یسررب  اههاگتـسد  یناسنا و  عبانم  زا  یتوافتم  ياهلکـش  طسوت 

لماوع هب  یگتسب  لکـش 2  رد  هدش  فیـصوت  ياهتیلاعف  هب  هجوت  اب  اههاگتـسدو  یناسنا  عبانم  تراهم  یگنوگچ  دـیامن . تکراشم  شناد 
ریظن  ) یطیحم تاریثأت  ناگدـننک ،)  تکراشم  شناد  ياهتراهم  یلام ،  عبانم  تخاسریز ،  گنهرف ،  لـثم   ) عباـنم تاریثأـت  دراد . یفلتخم 

ار ینیرفآ  شقن  يارب  ار  ناگدـننک  تکراشم  بصن  هک  يراکمه  شرگن  يربهر ،  کبـس  دـننام   ) تیریدـم تاریثأت  و  طیحم )  کیمانید 
بـسک يارب  تسا  یتیلاـعف  شناد ،  بسک  . دراددوجو موس  عون  بوچراـچ  رد  شناد  تیریدـم  تیادـه  رد  تاریثأـت  نیا  دراد .) هدـهعرب 

هدافتـسا نامزاس  کی  لخاد  رد  ای  دوش و  متـسیس  لخاد  دـناوتب  هک  يرادومن  کی  هب  نآ  لاـقتنا  یجراـخ و  طـیحم  زا  شناد  زا  يدـحاو 
بسک تسا .  هدش  ریسفت  شناد  لاقتنا  تیاهن  نآ و  ریـسفت  شناد و  بسک  یجراخ و  عبانم  زا  شناد  بسک  لماش  یعرف  ياهتیلاعف  دوش .

يرتشم زا  هک  یتاـعالطا  اـب  تسناوت  يو  دـش . ریذـپ  ناـکما  يژولونکت  قیرط  زا   nike يروآون طـسوتراب  نیلوا  زین  ناـیرتشم  زا  شناد 
دحاوزا هک  تـسا  ییاـهتیلاعف  زا  شناد  باـختنا  دـیامن . تیبـثت  شفک و ).....  باروـج ،   ) شوـپ ياـپ  لـیاسو  اـپ و  هزادـنا  دروآ  تسدـب 

شناد يراذـگاج  دـشاب ـ:  یمریز  حرـشب  یعرف  ياـهتیلاعف  دـشاب . یم  شناد  یلخاد  عباـنم  زا  هدـش  جارختـسا  شناد  زا  هدـش  تساوخرد 
بـسانم تیلاعف  کی  هب  هدـش  تفایرد  شناد  لاقتنا  هدـش ـ  يراذـگاج  شناد  یباـیزاب  شناد ـ  یلخاد  عباـنم  لـخاد  رد  هدـش  تساوخرد 

شناد ساسارب  ودـنک  یم  قرف  رگید  نامزاس  اب  نامزاس  کی  شناد  عبانم  هک  تسا  یتیلاـعف  شناد )  ندرک  ینورد   ) شناد ندرک  لـخاد 
یبایزرا شناد  ندش  دنمـشوه  دوش ـ ینورد  دیاب  هک  یـشناد  یبایزرا  لماش ـ:  یعرف  ياهتیلاعف  دـشاب . یم  هدـش  یمومع  هدـمآ و  تسدـب 

يارب دوجوم  شناد  يریگراکب  رد  تسا  یتیلاعف  شناد ،  زا  هدافتـسا  شناد :  زا  هدافتـسا  تسا  هدشن  دنم  فدـه  هک  شناد  هریخذ  هدـش ـ 
دوش یم  دیلوت  شناد  دحاو  کی  هک  تسا  یتیلاعف  شناد :  نداد  تیمومع  شناد  ندش  یجراخ  دیلوت  ای  دـیدج و . شناد  نداد  تیمومع 

نامزاس و شناد  شیاپ  تسا ـ:  ریز  حرـشب  نآ  یعرف  ياـهتیلاعف  دریگ . یم  تروص  شناد  دوجوم  ياهدـحاو  شزادرپ  قیرط  زا  راـکنیا  و 
يارب هتفای  مومع  شناد  لاقتنا  شناد ـ  دـیلوت  هدـش ـ  باختنا  اـی  هدـمآ  تسدـب  شناد  یبایـشزرا  یجراـخ ـ  طـیحم  نینچمه  نآ و  عباـنم 
ندش هچراپکی  نکل  دنتـسین ، دیدج  ون و  شناد  تیریدم  رـصانع  رتشیب  هچرگا  شناد  تیریدم  ياهدربهار  شناد  ندش  ینوریب  ای  ینورد 
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تسا ملع  کی  نیوکت ،  لاح  رد  نامزاس  راک و  دیاوف  اه و  تیزم  هب  ندیسر  يارب  شخبرثا  یلک  دربهار  کیرد  رصانع  نیا  ییارگمه  و 
نامزاس راک و  يارب  شناد  ییاناد و  عون  هچ  : دیوگ خساپ  اهنادب  دیاب  شناد  تیریدم  شخبرثا  دربهار  کی  هک  دراد  دوجو  ییاه  شسرپ  .

اجک و رد  زورما ، طیحم  اضف و  رد  ؟  تشاذـگ دـهاوخ  ریثأت  تکرـش  نامزاس  راک و  درکلمع  رب  هنوگچ  شناد  نیا  ؟  تسا یتایح  تکرش 
؟ دومن هدافتسا  یتباقر  ياه  تیزم  هب  یبایتسد  يارب  شناد  زا  ناوتب  ات  داد  ماجنا  دیاب  یتامادقا  هچ  ؟ دنوش تیریدم  دیاب  شناد  نیا  هنوگچ 

صخـشم تسا ،  هدمآ  نولـسا   تیریدـم  هیرـشن  رد  هک  يا  هلاقم  رد  شناد  تیریدـم  هژورپ  عون  راهچ  شناد  تیریدـم  ياه  هژورپ  عاونا 
 ، تالاقم اه ، شرازگ  اه ، تشاددای  لـیبق  زا  دانـسا  كرادـم و  هک  تسا  نیا  صخـشم  فدـه  کـی   " شناد نزخم  داـجیا  - 1. دنا هتشگ 

قیمعت هب  دانسا  كرادم و  رابنا  نیا  میهد .  رارق  مینک ،  یبایزاب  ار  تاعالطا  نیا  دعب  میناوتب  هک  نزخم  ای  رابنا  کی  ردار  اه  تشاد  هضرع 
هژورپ کی   hp تکرـش رد  لاثم  يارب  دهد . یم  باتـش  دیآ ، یم  دوجوب  نامزاس  رد  یمـسرریغ  روطب  هک  یکرتشم  شناد  یگدرتسگ  و 

شورف و ياهـشور  شورف ،  تشادهـضرع  لوصحم ،  ینف  تاـعالطا  ماـمت  دوش ، یم  هدـیمان  کـینورتکلا "  شورف  تکرـش   " هک گرزب 
یم هئارا  يروا و  عمج  دشاب ، دـیفم  نامزاس  رد  نانکراک  يارب  هک  یعوضوم  ره  نایرتشم و  ياه  باسح  هب  طوبرم  تاعالطا  یبایرازاب ، 

رد شناد  نیا  لاقتنا  رما  ای  هدومن  زکرمت  شناد  هب  ناسآ  یـسرتسد  يارب  هک  ییاه  هژورپ  ریاس  زا   " شناد هب  یـسرتسد  دوبهب  ددرگ ".2 -
. دـنا هنوگنیا  زا  ناسانـشراک  یتاعالطا  هکبـش  اـی  تکرـش  درز  باـتک  لاـثم  يارب  درب . ماـن  ناوت  یم  دزاـس ، یم  هداـسار  ناـنکراک  ناـیم 

لاثم يارب  . دننک یمهدافتسا  قوف  ياهـشور  زا  ایناتیرب  تفن  ياه  فاشتکا  رد  ناریدم  كرادم ،  رابنا  نزخم و  زا  جارختـسا  هدیکچیاجب و 
، اکسالآ رد  صصختم  سانـشراکاهنت  دنداد . ناشن  ار  دوخ  شزرا  قوف  ياه  متـسیس  داتفا ، راک  زا  ایبملک  روشک  رد  روسرپمک  کی  یتقو 

يارب مزال  شناد  دنتسناوت  ناسانـشراک  (، videoconferencing  ) یئوئدـیو سنارفنک  متـسیس  قیرط  زا  دوب . ایلاتیا  رد  راک  لاح  رد 
داجیا هب  طوبرم  شناد  هژورپ  عون  نیموس  شناد  طیحم  شیازفارب  - 3 دنیامن . هئارا  تعاس  دنچ  فرظ  ایبملک  رد  روسرپمک  بصن  ریمعت و 
گرزب تکرـش  کی  رد  لاثم  يارب  دریگ . یم  رارق  هجوت  دروم  نآ  زا  هدافتـسا  لاقتنا و  آراـک ، شناد  قلخ  نآ  رد  هک  ددرگ  یم  یطیحم 

دنراد رارق  ددجم  هدافتسا  دروم  تاعطق  یحارط  ریظن  شناد  عون  کی  ددجم  هدافتساءارجا  لاح  رد  ییاه  هژورپ  زا  يرس  کی  يرتویپماک 
تیریدم نیب  طابترا  رد  دوجوم  شناد  زا  یهاگآ  ندرب  الاب  شناد  تییدم  ياه  تیلاعف  يارب  يدیلوت  ياه  تکرشزا  یکی  فده  هکنیا  ای 

ناونعب شناد  تیریدم  - 4. دیدرگ یم  نامزاس  درکلمع  تیوقت  بجوم  دش ، یم  هتـشاذگ  كارتشا  هب  شور  نیا  هچنانچ  هک  دوب  يرتشمو 
، رما نـیا  ياـه  هار  زا  یکی  دـیامن . یم  زکرمت  یئاراد  رب  تیریدـم  ناوـنعب  شناد  تیریدـم  يور  رب  هژورپ ،  عوـن  نیمراـهچ  ییاراد  کـی 

یلام تامدـخ  هدـننک  هئارا  گرزب  تکرـش  کی  ایدناکـسا ، لاثم  يارب  تسا .  تکرـش  همانزارت  رد  اه  یئاراد  ریاس  اب  شناد  مان  دروخرب 
نیا زا  فده  دهد . یم  رارق  يزیمم  دروم   ، نارادماهس هب  هنایلاس  شرازگ  هئارا  يارب  لاس  ره  ار  دوخ  يونعم  هیامرـس  یلخاد  روطب  دئوس ،
يور رب  ناـمزاس  زکرمت  رگید  فدـه  دـیامن . قـیوشت  شناد  هماـنرب  رد  يراذـگ  هیامرـس  رما  رد  ار  ناراذـگ  هیامرـس  هک  تسا  نـیا  راـک 

، تروپ نواد  شناد  تیریدـم  تیقفوم  یتایح  لماوع  تسا .  نامز  لوطرد  شناد  ياه  یئاراد  رثؤم  دربراک  شهاک  ای  شیازفا  یگنوگچ 
درکلمع اب  دـنویپ  - 1  : تسا هدرک  ییاسانـش  دـنمزال ، شناد  تیریدـم  ياـه  تیلاـعف  يارب  هک  تیقفوـم  لـماع  تشه  رئوـب  گـنول و  يد 

یم رارق  تیامح  دروم  دیلوت  تکرش  کی  رد  هدیدپ  نیا  ینامز  نیاربانب  دشاب . نارگ  دناوت  یم  شناد  تیریدم  تعنص  شزرا  يداصتقا و 
هئارا اب  ار  شنادرادـقم  گنوی  تسنرا و  لاثم  يارب  دـشاب . دـنویپ  طابترا و  رد  یتباقر  ياه  تیزم  ای  يداصتقا  عفانم  اـب  يوحن  هب  هکدریگ 

ینف و ياـنبریز  - 2. دـننک یم  يریگ  هزادـنا  ، دریگ یم  رارق  ددـجم  هدافتـسا  دروم  تکرـش  تالوصحم  لـماک  شورف  رد  اـی  اهداهنـشیپ و 
نیازا . دـنهد رارق  هدافتـسادرومار  ناـمزاسو  يروآ  نف  هدرتسگ  ياـنبریز  هکدـنراد  تیقفوم  لاـمتحا  یناـمز  شناد  ياـه  هژورپ  یناـمزاس 

لاثم يارب  ) دنراد شنادیریگ  تمـس  هک  تسا  ییاهیروآ  نف  لماش  يروآ  نف  نیاودـشاب  یم  یـسرتسد  لباقرتناسآ  يروآ  نف  يانبریز  ، ور
نادـب شناد  تیریدـم  يارب  ینامزاس  ياـنبریز  نتخاـس  ((... lolus notes and world wide web-based intranets:

يارب عبنم )  کی  ناونع  هب   ) تمدـخ يارب  تراـهم  نآءاـضعا  هک  یناـمزاس  ياـه  هورگ  اـه و  شقن  اـه و  تسپ  زا  هعومجم  هک  تساـنعم 
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حیحـص و سایقم  زارت و  کی  ندرک  ادـیپ   " فاطعنا لباق  درادناتـسا و  راـتخاس  - 3 میروآ .  دوجوب  دنشاب ، هتـشاد  یـصخشم  ياه  هژورپ 
هب هتـسب  شناد  نیا  و  ( fuzz  ) تسین فافـش  هدـیدپ  کی  شناد   . تسا یتاـیح  يرما  اـه  هژورپ  رتشیب  يارب  شناد  راـتخاس  يارب  تسرد 

یـسدنهم لباقم  رد  شناد  نیاربانب  دـنک و  یمرییغت  بوانتمروطب  نآ  یناعم  يدـنب و  هقبط  . دوب دـهاوخ  دنـشاب ، یم  اراد  ار  نآ  هک  يدارفا 
يارب هکرما  نیا   : " هک داد  رارق  دییأت  دروم  ار  هلئـسم  نیا  دـمآ ، دوجوب  ههد 1980  رد  هک  يدنمـشوه  ياه  متـسیس  . درک دهاوخ  تمواقم 

لکـشم رایـسب  میهد ،  راتخاس  رییغتو  یناسرزور  هبراک  اهنآ  يارب  هکنیاایو  مینک  عادـباار  ییاه  يدـنمنوناق  یحطـس ،  شناد  هزوح  کـی 
گنهرف - 4  . میروآ " تسدـب  یـشناد  نآ  زا  هک  دوب  دـهاوخ  لکـشم  رایـسب  دـشابن ، راتخاس  ياراد  نزخم  رابنا و  کی  رگا  دوب . دـهاوخ 

، دـشاب هتـشادن  دوجو  رگا  لاح  نیع  رد  هک  تسا  هژورپ  کـی  تیقفوم  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  یتسود ،  شناد  گـنهرف  یتسود  شناد 
يژولونکت چیه  دشابن ، هدامآ  شناد  ياه  هژورپ  يروراب  يارب  یگنهرف  هنیمز  رگا  یلک  روطب  دوب . دهاوخ  لکشم  رایسب  نآ  قلخ  داجیا و 

تاحالطصا شور و  دصقم ، فافـش  نابز  دصقم و  - 5 درک . دهاوخن  زیمآ  تیقفوم  ار  اه  شـشوک  شناد ،  تیریدـم  ای  شناد  يوتحم  ، 
یعیبط مولع  تاراعتـسا  زا  دراد و  رارق  اه  تیعقاو  يانبم  رب  هک  دراد  یموهفم  نینچ  نامزاس  راک و  نابز  تسا .  مهم  شناد  تیریدم  يارب 

کی هب  هجیتن  رد  دراد . راکورس  ینآ  دشر  نانیمطا و  مدع  یگدیچیپ ،  : ریظن ياه  هدیدپ  اب  شناد  تیریدم  اما  دریگ . یم  کمک  یماظن  و 
نانیمطا مدع  ناشن  لدج و  ثحب و  ندرک ،  یسراو  هب  نابز  نیا  دنتسین . انـشآ  دایز  نآ  اب  ناریدم  هک  دراد  زاین  دیدج  ياه  هژاو  گنهرف 

شناد دراد . یگتسب  دارفا  لکـش  تیهام و  هیحور و  هب  ینادان  زا  یئاهر  دایز و  یهاگآ  یـشزیگنا  تایلمع  رد  تاریبعت  - 6 تسا .  هتسباو 
شناد هدافتسا  كارتشا ،  قلخ ،  عادبا ،  يارب  شزیگنا  نیاربانب  دیآ . یمن  دوجوب  يدرکراک  ياهزرم  ای  اه  شقن  نتفای  نایرج  زا  یگداسب 
كرد شناد ،  قفوم  ناریدم  شناد  لاقتنا  يارب  ربعم  لاناک و  داجیا  - 7 دشاب . یم  شناد  ياه  هژورپ  مامت  يارب  سمل  لباقریغ  لماع  کی 
ناسآ رما  نیا  دننک . یم  کمک  يرای و  اررگیدـکی  اه  لاناک  نیا  هک  ددرگ  یم  ثعاب  ددـعتم  ياه  لاناک  زا  شناد  لاقتنا  هک  دـنا  هدومن 

ار رما  نیا  دنشاب ، یم  شناد  نزخم  رابنا و  ياراد  هک  اه  تکرشزا  یـضعب  میرادنپب .  نازرا  ار  ور  رد  ور  لماعت  زاین ، يارب  هک  دوب  دهاوخ 
دننامدشرا تیریدم  تیامح  - 8 دـنهد . رارق  مه  يور  رد  ور  مه و  رانک  ار  ناراذـگناینبو  نارادماهـس  یهاگ  زا  ره  هک  دـنا  هدومن  كرد 

هک میا  هدومن  كردار  نیا  ام  دـنربب . دوس  دـشرا  تیریدـم  تیاـمح  زا  دـیاب  شناد  تیریدـم  ياـه  هژورپ  رییغت ، ياـه  هماـنرب  عاونا  رتشیب 
درومرد هک  ییاه  شـشوک  يارب  تیامح  نیااما  تسا .  شناد  لاقتنا  ياه  هژورپ  يارب  یعطق  رما  کی  ییارجا  ناریدم  مکحتـسم  تیامح 

ياه تفرـشیپ   ، ینامزاس شناد  تیریدمرب  بترتم  تاعوضومزا  یکی  . دشاب یمن  مزال  نادنچ  دریگ  یم  تروص  دـنیآرف  درکراک و  دوبهب 
لباق يراذگ  هیامرـس  هجوت و  ثعاب  رما  نیا  دهد . یم  خر  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دشاب  یم  تاعالطا  يروآ  نف  هدننک  هریخ  فرگش و 
ياه هنیمز  داعبا و  یمامت  نتفرگرظنرد  نودب  هبناجکی و  روطب  اهنامزاس  هک  تسا  نآ  لکشم  هنیمز  نیارد  تسا .  هدیدرگ  اهنامزاس  هجوت 
ندـش هلومرف  تیلباقزا  یتحار  هب  هک  شناد  هاگیاپ  زا  شخب  نآ  ات  تسا  هدـش  ثعاب  راک  نیا  دـنیامن . یم  يراذـگ  هیاـمرس  it رد طوبرم 
شناد لباقم  رد  ددرگ و  رارق  دـیکأت  هجوت و  روحم  دریگ ، یم  رارق  یتاـعالطا  طاـبترا  دروم  دارفا  نیب  یناـسآ  هب  ینعی  تسا ،  رادروخرب 

مطـالتم و رازاـب  رد  ناـمزاس  یتباـقر  ناوت  نازیم  نییعترد  نآ  راـکنا  لـباقریغ  شقنرب  عوضوم  تاـیبدا  هجوـت  دـیکأت و  مغر  یلع  ینمض 
هچنانچ هک  تسا  نآ  دیؤم  هدش  رـشتنم  تاقیقحت  جیاتن  . دریگ رارق  هیـشاحرد  ندـش  هلومرف  تیلباق  نادـقف  لیلد  هب  ًافرـص  یناهج ،  داصتقا 

هب هجوت  نودب  نآ  زا  هدافتـسا  رد it و  يراذگ  هیامرـس  هاگنآ  دیامن ، افیا  ار  یلـصا  شقن  نامزاس  یتباقر  تیزم  داجیا  رد  ینمـض  شناد 
هیامرـس عون  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـیابن  اهنامازـس  ور  نیا  زا  ددرگ . یم  هدـش  داـی  تیزم  عیرـس  نتفر  تسد  زا  بجوم  شناد  نیا 

ناشن ریز  لکش  بلاق  رد  قوف  عوضوم  ( jon-arild j& et al,2001 .) ددرگ نانآ  يارب  یتباقر  تیزم  ظفحو  داجیا  هب  رجنم  يراذـگ 
رجنمدناوت یم   it قیرط زا  نامزاس  ندومن  لاتیجید  هک  تسا  نآ  هلئـسم  تروص  تفگ  ناوت  یم  قوف  بلاطم  هب  هجوتاب  تسا .  هدش  هداد 

ریثأت رادـیاپ  یتباقر  تیزمداجیا  رد  تکرـش  ناوت  رب  دوخ  هبون  هب  رما  نیا  هک  ددرگ . حیرـص  شناد  ینمـض و  شناد  نیب  داضت  شیازفا  هب 
دها ا شـ ــ در ت ــ یگ رارق  لداعت  دح  رد  حیرـص  ینمـض و  شناد  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  هک  تسا  نآ  لاؤس  ور  نیا  زا  تشاد .  دهاوخ  یفنم 
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دو ــ بهب ی بـر  ــ نمـض ـش  ناد ر itو  ــ یثأ یگنوگ تـ ــ هک چ ـت  ـسا مز  ـ لتـسم لاؤ  ـ ـس ـن  یا هب  خسا  پـ ـم .  یـشا تکر بـ ـ ـش جیا  ـ تن ـت بـر  بثم ـر  یثأت
هطقن (j-a.jogannessen er al.1999) ددرگ صخـشم  رادـیاپ  یتـبا  ـ قر تـیز  رب مـ ـر  یثأ ـ تًا ـ تجیتـن در و  ـ کلمع يروآو ،  نـ رمتــسم ،

. دــشاب یم  یناـمزاس  يریگداـی  صوـصخ  رد  شهوژپ  اـنامه   it ینمــض و شناد  نـیب  طاــبترا  كرد  صوـصخ  رد  شهوژپ  نیزاــغآ 
رـصنع هعلاطم  نودب  رـصنع  کی  هعلاطمهک  دنهد  یم  لیکـشت  ار  هچراپکی  دنیآرف  کی  ینامزاس  يریگدای  ینامزاس و  شناد  ياهدنیآرف 

اب ار  ینمـض  شناد  صاخ  روطب  هک  هچنآ  تسا .  هتفرگ  رارق  يدایز  نارگـشهوژپ  هجوت  دروم  عوضوم  نیا  دشاب . یمن  ریذپ  ناکما  رگید 
ینامزاس شناد  دـشاب ) (. یم   " ییاوتحم ) ( يریگدای  " و"  تیعقوم ) ( رب  ینتبم  يریگدای  میهافم "  دـهد  یم  دـنویپ  ینامزاس  يریگداـی 

it زا هدافتـسا  شناد و  دـنیآرف  هارمه  هب  ینامزاس ،  يریگدای  اما  دـشاب ، یم  يریگدای  توافتم  ياهدـنیآرف  لـماعت  هجیتن  هک  تسا  یعبنم 
شناد تفاب  نیا  رد  دوش . یم  دای  رادیاپ  یتباقر  تیزم  داجیا  ناونع  تحت  نآ  زا  هک  دننک  یم  لابند  تکرـش  تفاب  رد  ار  یکرتشم  فده 

هب نآ  دـیلقت  دـشاب و  یم  يدارفنا )  تروصب   ) نامزاس ناـنکراک  هب  قلعتم  شناد  نیا  هک  ارچ  دـشاب  یم  رادروخرب  هژیو  تیمها  زا  ینمض 
شیابقر زا  ار  تکرـش  هلیـسو  نیدب  دیامن و  یم  داجیا  یلـصا  يدنمناوت  نامزاس  يارب  شناد  عون  نیا  اذـل  دـشاب . یم  لکـشم  ابقر  هلیـسو 

یم شرتـسگ  هعـسوت و  يریگداـی  هطـساو  هب  روکذـم  ياـه  يدـنمناوت  دـهد . یم  ءاـقترا  ارنآ  کـیژتارتسا  ياـه  تـیزمو  هتخاـس  زیاـمتم 
ثعاـب ییاـهنت  هب  ینمـض  شناد  هک  تسا  هدـش  ثحب  نینچ  يروآون  صوـصخ  رد  رگید  يوـس  زا  (joseph.z & er al,2001 .) دبای

صوصخرد هوقلاب  يدـیلک  عنام  کی  ناونع  هب  ینمـض  شناد  زا  هوالعب  دراد . ریثأت  رمتـسم  دوبهب  رب  طقف  هکلب  ددرگ  یمنیروآون  شیازفا 
تفاب کی  رد  تدمدنلب  يریگدای  ياهدنیآرف  زا  یتمسق  ًالومعم  ینمض  شناد  هکنآ  لیلد  هب  رگید  فرط  زا  تسا .  هدش  دای  زین  يروآون 

هب نینچمه  دیامن و  یم  لمع  يروآون  اب  طابترا  رد  هدننک  تظفاحم  رـصنع  کی  ناونع  هب  دراد ، ياج  رکفت  راتخاس  رد  دـشاب و  یم  هژیو 
 ) سیت ( jon-arild j& er al,2001 . ) دنک یم  يریگولج  اه  متسیس  يزاس  یپک  دیلقت و  زا  نامزاس ،  ینمیا  متسیس  زا  یـشخب  ناونع 

شناد لاقتنا  يانعم  هب  يزاس  دننامه  دشاب . یم  يزاسدننامه  كرد  مزلتـسم  دیلقت  هک  دنراد  یم  نایب  نینچ  هنیمز  نیا  رد  شناراکمه  و  ( 
هب هتفرگ  ماجنا  يزاس  دننامه  زا  تسا  ترابع  هداس  روط  هب  دیلقت  هکیلاح  رد  دـشاب ، یمرگید  هاگیاج  هب  یعقاو  يداصتقا  هاگیاج  کی  زا 
هن  ) ددرگ یم  لکـشم  يزاسدننامه  نازیم  نامه  هب  ددر ، ـه گـ فاضا ینمـض  ش  ــ ناد ناز  ـ یم ر  ــ رد ب ــ قچ نیار هـر  ـ بانب ـب .  یقر کی  هلیـسو 

ـش ناد هطساو  هب  زین  رمتسم  دوبهب  (f.damanpour & s.gopalakrishnan,1998  (.) تکرش دوخ  هلیسوب  هکلب  ابقر  هلیسوباهنت 
ـو لو ــ لا س ــ ثم ناو  ــ نع هب  تسا .  ه  ــ تفرگ رارق  هجو  ــ درو ت يدایز مـ نار  ــ ظنبحاص يو  ـ ـس زا  عو  ــ ـضوم ـن  یا دبا . ــ یم ی ش  ــ یازفا ی  ــ نمض

غلا عیا بـ ـ نص رد  يرو  هر  ـ هب ـع  بنم نیر  ـ تمهم اهد  ـ نیآرف تالو و  ـ صحم صو  ـ صخ رد  تخاو  ـ نکیر ـ متسم دو  ــ بهب دراد کـه  نا مـی  ـ یب ن  ــ ینچ
زا ینمـض  شناد  دوجو  نیا  اب  ( jon-arild j& er al,2001  .) ناـمزاس شناد  هاـگیا  زا پـ هبر  ـ جت ـی بـر  نتبم ـش  خب ـی  نعی ، دـشاب مـی 

نیا رد  دهدن ، خر  نامزاس  رد  يروآون  هنوگچیه  هک  تسا  ینامز  هب  طوبرم  لماع  نیا  دوش . یم  دودـحم  یفنم  روخزاب  لماع  کی  قیرط 
سپس و  دهد ، یم  ءاقترا  یصخشم  دح  رد  اهنت  ار  رمتسم  دوبهبینمض  شناد  نیاربانب  دهد . یم  شیازفا  ار  درکلمع  رمتسم ، دوبهب  تیعضو 

markku.t & et .) دوش یم  ناـیب  نداد "  ماـجنا  قیرط  زا  هدـش  دودـحم  يریگداـی   " ناو ـ نع ـت  حت هدـیدپ  نیا  زا  دـبا . یم یـ شهاـک 
نآ هنیمز  نیا  رد  یلـصا  هاگدـید  دـنک . یمن  داجیا  يروآون  دوخ  ییاهنت  هب  ینمـض  شناد  هک  دـش  رکذ  لبق  ياه  تمـسق  رد  ( al,1999

شرتسگ گنهرف  یعامتجا و  تفاب  رد  نامزاس )  کی  صوصخ  رد   ) تسا نآ  زا  یـشخب  ینمـض  شناد  هک  شناد  هاـگیاپ  لـک  هک  تسا 
لاقتنا شرتسگ و  هعـسوترد ،  ار  یمهم  رـصنع  ینوریب  ياهمتـسیس  اه و  تکرـش  رگیدکی و  اب  اه  تکرـش  نیب  لماعت  هک  ییاج  دبای ، یم 
هدیدرگ هدهاشم  یکیژولونکت  یعامتجا و  رییغتیاهورین  روضح  ینامزاس  هتشذگ  ياه  يروآون  یسررب  رد  دهد . یم  لکش  ینمض  شناد 

ینمـض شناد  هعلاطم  رد  اذـل  دـنیامن . یم  نییعت  تدـم  دـنلب  رد  ار  یکیژولونکتو  یناـمزاس  رییغت  یعاـمتجا ،  ياـهورین  نینچمه  تسا . 
ددر ــ یم گ ق  ــ قحتم ینا  ــ مز ر  ــ ما ن  ــ یا دـشا . یم بـ ـم  هم تسا  لماعت  رد  اهنآ  اـب  ناـمزاس  هک  ینوریب  ياـه  م  ــ تـسیس ندادرار  ــ رظندـم ق

ا ــ هنآ رد  ه  ــ ک  ) ـش ناد هاگیا  ــ ینور پ ــ یب يا  م هـ ــ تسیس دو و  ــ رارقر ش ــ طا ب ـ بترا ـم  تسیس رد  حیرص  شناد  ی و  ــ نمض ش  ــ ناد ن  ــ یب ه  ــ ک
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f.damanpour & . ) د ــ نهد ءا  ــ قتراار راد  ــ یاـــــپ ی  ــ تبا ــ قر ياــــــه  ـت  یز هداد و مـ شیاز  ـ فا ار  در  ـ کلمع ـد) هد خر مـی  يروآو  نـ
دوبهب ددرگ . يروآون  داجیا  هب  رجنم  دـناوت  یم  ینوریب  شناد  هاگیاپ  اب  ندرک  رارقرب  طاـبترا  نیارباـنب  ( s.gopalakrishnan,1997

یم لصاح  ینامزاس  يریگدای  و  تسا )  طابترا  رد  طیحم  رد  اه  متـسیس  ریاـس  اـب  هک   ) متـسیس ناـیم  لـماعت  هطـساو  هب  يروآونو  رمتـسم 
، رییغت هب  تیساسح  مزلتسم  ینامزاس  ینوریب  شناد  هاگیاپ  قیرط  زا  يروآون  ءاقترا  دهد . یم  شیازفا  ار  رمتسم  دوبهب  زین  يروآون  . دندرگ

حیرـص شناد  هدننک  لیهـست  هک   ) it زا هدافتـسا  و  دـشاب ) نوریب  ینمـض  شناد  لاقتنا  هدـننک  لیهـست  هک   ) ینوریب ياهتـسشن  يارب  یناکم 
یم ریثأت  حیرـص  شناد  شخبرثا  لاـقتنا  هطـساو  هب  یناـمزاس  ینوریب  شناد  هاـگیاپ  زا  هدافتـسا  رب   it زا هدافتـسا  دشاب . یم  دـشاب ) ینوریب 

ثحابم هب  هجوت  اب  يداهنـشیپ  لدـم  تسا .  هدـیدرگ  هصالخ  ریز  لکـش  بلاقرد  قوف  بلاطم  ( jon-arild j& et al,2001 .) دراذگ
شخب تسا .  هدیدرگ  داهنشیپ  رادیاپ  یتباقر  تیزم  بسک  نآ  یپ  رد  يروآون و  هب  یبایتسد  تهج  ییوگلا  ناونع  هب  ریز  لدم  هدش  هئارا 

تهج بوچراچ و  ینامزاس  فافـش  شنیب  اتـسار  نیا  رد  دراد . رارق  ناـمزاس  شناد  تیریدـم  ياتـسار  رد  تامادـقا  اـه و  تیلاـعف  مظعا 
عـضو تسیاـب  یم  ناـمزاس ،  يورارف  تادـیدهت  اـه و  تصرف  ییاسانـش  اـب  بیترت  نیدـب  . دـنک یم  نییبت  ار  شناد  تیریدـم  یلک  يریگ 

نآ لابند  هب  صخشم و  ینامزاس  شناد  فاکـش  هلیـسونیدب  ددرگ . لیلحت  هیزجت و  هنیمز  نیا  رد  ینامزاس  شناد  بولطم  عضو  دوجوم و 
نانیمطا و تیلباق  کسیر ،  کیژتارتسا و  يریذپ  بیـسآ  لیلحت  هیزجت و  اتـسار  نیا  رد  ددرگ . یم  نییعت  یـسررب و  نآ  فذـح  ياه  هار 
هب تبسن  نانیمطا  لوصح  شناد ،  فاکـش  فذح  تهج  مادقا  هنوگ  ره  زا  لبق  دزاس . یم  صخـشم  ار  دوجوم  ياه  هار  زا  کی  ره  رابتعا 

هزادنا زا  شیب  دیکأت  هبناجکی و  يراذگ  هیامرس  هک  ارچدشاب  یم  يرورض  زین  نامزاس  ینمض  شناد  حیرص و  شناد  نیب  نزاوت  يرارقرب 
تیلاعف رد  اهنامزاس  هک  تسا  یهابتشا  رما  نیا  دوش . یم  ینمض  شناد  نتشاگنا  هدیدان  نتفرگ و  رارق  هیشاح  رد  بجوم  حیرص  شناد  رب 

ارجا باختنا و  بسانم  هار  یطیحم  ياهریغتم  هب  هجوت  اب  لحارم  نیا  یط  زا  سپ  دنوش . یم  بکترم  صوصخ  نیا  رد  دوخ  تامادقا  اه و 
شناد تیریدم  یجورخ  دریگ . یم  رارق  هجوت  دروم  هدافتـسا  يریگراکب و  تهج  دـیدج  شناد  يزاس  هچراپکی  رما  ماجنارـس  . ددرگ یم 
یکی ناونع  هب  یمیت  ياهراک  زا  هدافتـسا  بسانم  هنیمز  رتسب و  هدنروآ  مهارف  رما  نیا  دوب . دهاوخ  طابترا  دیدج  ياهراتخاس  تاعالطا و 

یم يروآون  هب  ندیـشخب  تعرـس  نیون و  ياـه  هدـیا  نتـشاذگ  كارتـشا  هب  ذـخا و  هب  بجوم  یمیت  ياـهراک  تسا .  يروآون  ناـکرا  زا 
تیوقت و هدـش  دای  دـهعت  نینچمه  دـبای . یم  لیهـست  رتشیب  هچره  نامزاس  نانکراکو  تیریدـم  رد  دـهعت  داجیا  اب  یمیت  ياـهراک  ددرگ .

يروآون هیواز  زا  شناد  تیریدـم  شناد و  درکراـک  یگنوگچ  راتـشون  نیا  رد  يریگ  هجیتـن  . دراد لاـبند  هب  ار  یناـمزاس  شنیب  رب  دـیکأت 
عاونا يدنب  هتسد  اتسار  نیا  رد  تفرگ .  رارق  ثحب  دروم  دشاب ، یم  رادیاپ  یتباقر  تیزم  ءاقترا  ظفح و   ، بسک نآ  لصحام  هک  ینامزاس 

ینمـض و شناد  طابترا  نیا  رد  ددرگ . حیرـشت  ثحب  عوضوم  اب  کی  ره  طابترا  هوحن  ات  دوب  نآ  رب  یعـس  دیدرگ و  نایب  ینامزاس  شناد 
اب شناد  تیریدم  . دنریگ یم  رارق  فیط  نیا  دادتما  رد  اه  يدنب  هتسد  ریاس  هک  دشاب  یم  ینامزاس  شناد  راتسویپ  فیط  ود  حیرـص  شناد 
هک ینامزاس  شناد  فاکـش  نییعت  نآ  زا  سپ  تسا .  نامزاس  يورآرف  تادـیدهت  اـه و  تصرف  نییعت  مزلتـسم  ماـگ  نیلوا  رد  قوف  هاـگن 

. دنک یم  صخشم  ار  نامزاس  شناد  ءالخ  تسا ،  نامزاسزاین  دروم  بولطم و  شناد  ینامزاس و  شناد  دوجوم  عضو  نیب  هلـصاف  رب  هاوگ 
هک ددرگ  باختنا  هلـصاف  نیا  فذح  تهج  بسانم  يا  هیور  کسیر  لیلحت  کیژتارتسا و  يریذپ  بیـسآ  هب  هجوت  اب  تسا  مزال  همادا  رد 

هلمج زا  زین  نامزاس  ینمـض  حیرـص و  شناد  نیب  نزاوت  يرارقرب  هب  تبـسن  ناـنیمطا  لوصح  دـیدرگ . هراـشا  هیور  کـی  هب  هنیمز  نیا  رد 
نآ و درکراک  تیوقت  بجوم  ینامزاس  شنیب  هب  تبـسن  ناـنکراک  تیریدـم و  حوطـس  نیب  رد  دـهعت  داـجیا  تسا .  تیقفوم  ياـهروتکاف 

يروآ نف  اـب  ثحبعوـضوم  طاـبترا  نـینچمه  ددرگ . یم  يروآوـن  یلـصا  ياـه  هـنیمز  زا  یکی  ناوـنع  هـب  یمیت  ياـهراک  ماـجنا  لیهـست 
اب شناد  تیریدم  صوصخ  رد  نایاپ  رد  . دیدرگ هراشا  ینمض  شناد  تیریدم  ءوس  هب  تفرگ و  رارق  ثحب  دروم  يدودح  ات  زین  تاعالطا 

عیانص یسدنهم  یناسر  عالطا  هاگیاپ  نیرت  عماج  : عبنم . * دیدرگ هئارا  یلدم  رکذلا  قوف  يریگ  تهح 

؟ تسیچ شناد 
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؟ تسیچ شناد 

رد اـبلاغ  تسیچ ؟  شناد  تسا  لـئاسم  لـح  يارب  هدـش  یهدـنامزاس  يدربراـک و  تاـعالطا  شناد ،  ? what is knowledge ... 
زین شناد  يارب  عوضوم  نیا  دوشیم ؛  انعم  صاخ  ياهنوگ  هب  نآ ،  زا  هدافتـسا  طیارـش  هب  هجوت  اب  هژاو  ره  یملع ،  نوگانوگ  ياـههزوح 

یقیفلت هـک  دراد -  ار  دوـخ  صاـخ  یناـعم  زین  یـسانشهعماج  یـسانشناور و  هفـسلف ،  رد  شناد  هژاو  هـکنآ  دوـجو  اـب  دـشابیم .  قداـص 
یلکـش هب  تیریدـم  رد  شناد  هژاو  اب  هطبار  رد  یـسانشموهفم  نونکات  اما  هدـش -  هدرب  راک  هب  زین  شناد  تیریدـم  رد  اـهنآ  زا  يدربراـک 

فیراـعت اـب  ییانـشآ  اـب  ناوـتیم  هک  تسنآ  تـسا  ملـسم  هـچنآ  لاـح ،  ره  رد  ( Wiegard,1996  . ) تـسا هتفریذـپن  تروـص  ریگارف 
زا نوگانوگ  فیراعت  هئارا  اب  ات  مینآرب  ماگ  نیا  رد  تفرگ .  راک  هب  رتهب  ار  نآ  تخانـش و  رتشیب  ار  رما  نیا  قیداصم  داـعبا و  نوگاـنوگ ، 

هنماد شناد :  فـیرعت  دوـش .  هتخانـش  رتـهب  هنیمز  نـیا  رد  هدـش  هـئارا  ياههاگدـید  داـعبا و  یتآ ،  ماـگ  رد  شناد  تیریدـم  زین  شناد و 
یخرب دوشیم .  لماش  ار  هدرتسگ  ات  دودـحم  فدـه ،  رظن  زا  یفـسلف و  یموهفم و  ات  يدربراک  زا  شناد ،  دروم  رد  هدـش  هئارا  فیراـعت 

 ، شناد      Ø فلو )  . ) تسا لئاسم  لح  يارب  هدـش  یهدـنامزاس  يدربراک و  تاـعالطا  شناد ،       Ø دنریز :  حرـش  هب  شناد  فیراعت 
 . دـشاب يریگمیمـصت  هلاـسم و  لـح  يارب  يدربراـک  زین  كردلـباق و  دـناوتیم  هک  تـسا  هدـشلیلحتوهیزجت  یهدـنامزاس و  یتاـعالطا 

لوصا و ملع  ای  یـسانششور )  ) يژولودتم تاراظتنا ،  اهتواضق و  اههشیدـنا ،  میهافم و  اهرواب ،  قیاقح و  لماش  شناد ،       Ø نیروت ) )
رانک حیحص ،  تسرد و  تروص  هب  هک  تسیلحارم  تایبرجت و  اهـشرگن ،  زا  ياهعومجم  شناد ،       Ø گیو )  . ) تسا نونف  ماجنا  هوحن 

    Ø تورکیپسا ) کپـسارد و  نو  . مور  . ) دشابیم تاطابترا  اهراتفر و  راکفا ،  يارب  یبسانم  يامنهار  ورنیزا  دناهتفرگ ؛  رارق  رگیدـکی 
 . تسا شزوـمآ  يریگداـی و  يریگمیمـصت ،  لـئاسم ،  لـح  ییاراـک ،  هب  یباـیتسد  يارب  اـههداد  تاـعالطا و  باـب  رد  لالدتـسا  شناد ، 

راـتخاس ياههیامرـس  يرکف و  ياهدادعتـسا  ياههیامرـس  یناـسنا ،  زکرمتم  ياههیامرــس  زا  یعاـمتجا  یناـمزاس ،  شناد       Ø نمکب ) )
مادقا تیلباق  هک  یلحارم  يداع و  تانایرج  زا  هدش  يزاساج  هدش و  شزادرپ  تاعالطا  هب  ینامزاس ،  شناد       Ø گنیکورب )  . ) دشابیم

قوف فیراعت  ددرگیم .  قالطا  گنهرف  نیناوق و  تادیلوت ،  لحارم ،  ینامزاس ،  ياهمتسیس  هلیـسو  هب  هدمآ  تسد  هب  شناد  زین  دنراد و 
ياتـسار رد  اهراکهار  يزاسهدایپ  اهیریگمیمـصت و  اهیزیرهمانرب ،  رد  شناد  تیمهارپ  شقن  رگنایب  یبوخ  هب  اهنآ  رد  هتفر  راکب  میهافم  و 

اب یتآ  ماگ  رد  اتـسار  نیا  رد  درادیم ؛  فوطعم  شناد  تیریدـم  عوضوم  هب  ار  ام  هجوت  دوخ ،  نیا  دنـشابیم و  نوگاـنوگ  لـئاسم  لـح 
تیریدـم یلک  موهفم  عادـبا  رمع  زا  لاس  هد  زا  شیب  یمک  تساـنعم ؟  هچ  هب  شناد  تیریدـم  دـش      ...  میهاوخ  انـشآ  شناد  تیریدـم 

شیامن ار  عوضوم  نیا  زا  يداعبا  کـی  ره  هک  هدـیدرگ  هئارا  صوصخ  نیا  رد  ینوگاـنوگ  فیراـعت  تدـم ،  نیا  رد  درذـگیم و  شناد 
رد بساـنم  دارفا  يارب  تسرد  شناد  بسک  شناد ،  تیریدـم       Ø میزادرپیم :  فیراعت  نیا  نیرتمهم  نایب  هب  ماـگ  نیا  رد  دـنهدیم . 
 . دـنربب شناد  زا  ار  هدافتـسا  نیرتهب  نامزاس ،  فادـها  هب  یبایتسد  يارب  دـنناوتب  نانآ  هکیاهنوگهب  تسا ،  بسانم  ناکم  حیحـص و  ناـمز 

تشگزاب ریثات و  شیازفا  تهج  رد  شناد  زا  هدافتسا  دیدجت و  يارب  یلوصا  حیرص و  هدیجنـس ،  ییانب  شناد ،  تیریدم       Ø شرتپ ) )
ناصصختم ناگربخ و  ياههاگدید  عامتجا  ریخست  لحارم  لماش  شناد ،  تیریدم       Ø گیو )  . ) تسا یشناد  هیامرس  هب  طوبرم  شناد 

دوس هب  هکییاج  ره  رد  نآ  شخپ  و  اهورین ) هشیدـنا  رد  ای  ذـغاک و  يور  رب  یتاعالطا ،  کـناب  رد   ) دنـشاب هکییاـج  ره  رد  تکرـش  کـی 
یپ رد  هدوب و  ریگرد  دنمدوس  مزال و  شناد  ییاسانـش  لیلحتوهیزجت و  اب  شناد ،  تیریدم       Ø راب ) یه   . ) دشابیم دـماجنیب ،  يرتشیب 
    Ø شاتنکم )  . ) تسینامزاس فادها  ندرک  هدروآرب  تهج  رد  شناد ،  ياههیامرس  هعـسوت  رد  بسانم  لرتنک  يدعبدنچ و  يزیرهمانرب 
    Ø لدا )  . ) دیامنیم نیعم  شزرا ،  داجیا  شزرا و  زا  هدافتـسا  ندرک و  كرد  نتفای ،  يارب  ار  یلوصا  ياهیـشمطخ  شناد ،  تیریدم 

 ، رتالاب ییاراک  تردـق  دـیدج ،  ياهتیلباق  هک  ار  هناداتـسا  ياههاگدـید  شناد و  هبرجت ،  هب  یـسرتسد  يزاسیمـسر و  شناد ،  تیریدـم 
شزرا نتسناد  شناد ،  تیریدم       Ø نمکب )  . ) دهدیم رارق  فده  دنـشاب ،  هتـشاد  یپ  رد  ار  يرتشم  شزرا  شیازفا  يروآون و  قیوشت 
هرابود دربراک  هدافتـسا و  ظفح ،  روظنم  هب  تاـطابترا  تاـعالطا و  يژولونکت  ياهمتـسیس  زا  هدافتـسا  ناـمزاس ،  تاـعالطا  مهف  شناد ، 
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ییاهن ینمـض و  تایبرجت  راهم  هارمه  هب  هداد  تاعالطا و  تیریدـم  شناد ،  تیریدـم       OIC) Ø دانـسا ،  تیریدم   . ) دشابیم شناد 
    KMTOOL) Ø  . ) ددرگیم رجنم  ناـمزاس  رتـشیب  يروهرهب  هب  هک  تـسا  ناـمزاس  طـسوت  هعـسوت  هدافتـسا و  میهـست ،  تـهج  دارفا 

هتـسویپ و تارییغت  ربارب  رد  درفب  رـصحنم  ییاناوت  اـقب و  يراـگزاس ،  لـیبق  زا  یناـمزاس  ياـهزاین  يزاـسهدروآرب  يارب  شناد ،  تیریدـم 
 ، تاعالطا یتایلمع  ياهتیفرظ  ییازورین  نتـسویپ و  لابند  هب  هک  تسا  یناـمزاس  ياهدـنیارف  لـماش  شناد  تیریدـم  دـشابیم .  نوزفازور 
هب شناد  تیریدـم  هب  ات  تسا  مزال  کتزیب ) هکبـش   . ) دنـشابیم ناسنا  تیقالخ  يروآون و  تیفرظ  یتاـعالطا و  ياـهیژولونکت  ياـههداد 

دیامنیم تکرح  راک  بسک و  ياهروحم  رب  دراد ،  زکرمت  يژتارتسا  ياهفده  رب  هک  دوش  هتـسیرگن  هچراپکی  یتیریدـم  حرط  کی  ناونع 
 ، فرص يزادرپهیرظن  هک  انعم  نیدب  دریگ ؛  رارق  رظندم  يرگنلک  دیابیم  شناد  تیریدم  رد  دریگیم .  يرای  تاعالطا  يژولونکت  زا  و 
رد يرگنلک  ود  ره  صاخ ،  هلاسم  کی  رب  زکرمت  لمع و  هب  هجوت  اهنت  سکع ،  هب  ای  لمع ؛  رد  نآ  دربراـک  هوحن  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 

يدربراک هدوب و  يروانف  راتخاس و  ناسنا ،  رب  زکرمتم  هک  لیذ  عماج  فیرعت  هئارا  اـب  دـنیامنیم .  فیعـضت  ار  شناد  تیریدـم  صوصخ 
یباـیزرا و يرادـهگن ،  داـجیا ،  هعــسوت و  بـسک ،  فـشک ،  دـنیارف  شناد ،  تیریدـم  مـیربیم :  ناـیاپ  هـب  ار  ماـگ  نـیا  دـشابیم ،  زین 

يروانف یناسنا ،  عبانم  نایم  دـنویپ  داجیا  قیرط  زا  هک  تسا  نامزاس  رد  بسانم  درف  طـسوت  بساـنم  ناـمز  رد  بساـنم  شناد  يریگراـکب 
تیمها لیالد  زا  یتآ  ماگ  رد  دریذـپ .  تروص  یناـمزاس  فادـها  هب  یباـیتسد  يارب  بساـنم  يراـتخاس  داـجیا  تاـطابترا و  تاـعالطا و 

رد مهم  رثوم و  یلماع  شناد ،  عبانم  اب  هنادنمـشوه  دروخرب  دـنمادک ؟  شناد  تیریدـم  تیمها  لیالد  تفگ ...  میهاوخ  شناد  تیریدـم 
رب ار  دـنیامنیم  تلـالد  شناد  تیریدـم  تیمها  رب  هک  ار  یلماوع  هصـالخ  تروـصب  ماـگ  نیا  رد  دوریم .  رامـش  هب  اـهنامزاس  تیقفوـم 

تسا دمآرد  هدننکدیلوت  روتوم  شناد  - 1 میهدیم :  رارق  هجوت  دروم  ار  ریز  دراوم  هب  شناد  تیریدم  تیمها  لیالد  نایب  رد  میرمشیم . 
 . دنراد رارق  شناد  زا  هدافتـسا  داجیا و  هیاپ  رب  هک  یلغاشم  نوزفازور  دشر  - 3 تسینامزاس .  کیژتارتسا  مهم و  ییاراد  کی  شناد  - 2 . 

نایم يداـصتقا  یملع -  فاکـش  شهاـک  - 5 هنیمز .  نـیا  رد  نیوـن  ياـهرازبا  روـهظ  تاـطابترا و  تاـعالطا و  ياـهیروانف  ییارگمه  - 4
اب طبترم  ياهتـسپ  رد  نالغاش  دصرد  داتـشه  لاـس 2002  رد  هنومن ،  ناونع  هب  هکییاهنوـگب  ییازلاغتـشا ؛  - 6 ریقف .  ینغ و  ياــهروشک 

تیریدـم يریگراکب  اب  هجوت  لباق  هدوزفا  شزرا  داجیا  - 7 دناهدوب .  راک  هب  لوغـشم  هتفرـشیپ ،  ياهنامزاس  یتامدخ  ياهراک  رد  شناد ، 
دوجو مدـع  - 1 تـشاد :  دـهاوخ  هارمه  هـب  لـیذ  دراوـم  ریظن  ییاـهنایز  تالکــشم و  ناـمزاس ،  رد  شناد  تیریدـم  دوـبن  اـما  و  شناد . 
بذج مدـع  - 4 یجراـخ .  شناد  هدـهاشم  مدـع  - 3 شناد .  عاوـنا  زا  هدافتــسا  يدـنبتیولوا و  مدــع  - 2 راـکتبا .  عادـبا و  ياـههناشن 

رد فاکش  داجیا  - 7 تاعالطا .  ندرک  یـسایس  یفخم و  - 6 یتاعالطا .  ياهمتسیس  تیریدم  زا  هدافتـسا  مدع  - 5 دیدج .  ياهرگشناد 
 . نامزاس یـساسا  مهم و  دراوم  ندش  شومارف  - 9 نآ .  دایدزا  ياج  هب  شناد  راـکتحا  - 8 ناسانشراک .  هلـصاف  داجیا  هجیتن  رد  نامزاس 

بسانمان یشزیگنا  متسیس  - 12 هدمآ .  تسد  هب  تایبرجت  صوصخ  رد  تادنتـسم  دوبن  - 11 دوجوم .  ياهشناد  زا  دودحم  هدافتـسا  - 10
دناهدوـمن تلــالد  شناد  تیریدــم  يریگراــکب  تـیمها  رب  هـک  رگید  ینینچنیا  دراوـم  يرایــسب  و  نآ .  هعــسوت  شناد و  میهــست  يارب 

what is"{ دـیئامرف کیلک  ار  اـجنیا  ییوشک  تروص  هب  طـبترم  یـسیلگنا  نتم  هدـهاشم  يارب  ="beginslide id="133" title .}
knowledge? In normal conversation we use knowledge to mean: Knowing that (facts and

information) Knowing how (the ability to do something) Sometimes, we use the word

knowledge to mean that we have some information, we know that Mary drinks

lemonade, for example. When we have this type of knowledge then we are able to

express it. I cannot say that I know when the Battle of Hastings took place, if I cannot,
under any circumstances, say the date! This is not true of knowing how. If I know how to
swim, then when placed in the water I make certain movements and do not sink!
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However, I may be unable to say how, exactly, I am able to swim. Knowing how does not

mean I know that ... If I cannot say the date of the Battle of Hastings, I cannot be said to
know it. But if, while swimming, I cannot tell you exactly how I do it, you cannot say I don't

know how to swim! Failing to understand the above can lead us into certain fallacies. If we

get instruction from the best public speaker  in the world, it does not mean that because

he or she can speak excellently, that they know how to instruct others. They might be

able to say what they do. For example they might say how they practice. But this might

work for them and not for others! A much less able public speaker, or even one who might

never have spoken in public might be a much better teacher. The point is that knowing

that and knowing how are two different kinds of knowledge! In philosophy, knowing that

something is the case implies that what is known is true. Can we sensibly say that

someone knows something, but it isn't true? We cannot know that something is the case

{unless we are able to show that it is also true. {endslide

یئاراک رد  اهنآ  شقن  تیقالخ و  يروانف و  شناد ، تیریدم 

یمیرکلادبع شوهم  رتکد   Knowledge management تسا طوبرم  ود  ره  هب  هک  دنچ  ره  تاعالطا ، هن  تسا و  هداد  هن  شناد 
یناـهج هکبـش  اـی  هشارت  زیر  زا  معا   ) يرواـنف نیوـن ، داـصتقا  هاگتـساخ  هک  تفاـی  میهاوـخ  رد  ماجنارـس  تیریدـم  یـصصخت  يرتـکد  - 

هچ هـک  تـسناد  یم  دراـکاپ  تلوـیه  رگا   » همدــقم ( alan weber  ) ربو نـلآ  . تـسا يرـشب  رکفت  نآ ، هاگتـساخ  تـسین ، تاـطابترا )
داصتقا رد  تیقفوم  بسک  يارب  هک  دـنا  هتفایرد  اـه  تکرـش  زا  يرایـسب  هزورما  «. دـش یم  ربارب  هس  شا  یهددوس  دـناد ، یم  ار  ییاـهزیچ 

هب یبایتسد  هلاقم  نیا  یلـصا  فدـه  . دـنراد زاین  هچراپکی  یـشناد  هب  هناهاگآان ، یقافتا و  یبایتسد  زا  شیب  يزیچ  هب  یتآ ، ینونک و  يایند 
هنازور راـک  یگدـنز و  رد  شناد   : دوش هداد  خـساپ  ریز  تـالاؤس  هب  هک  تسا  نآ  لوا  فدـه  تساـه . ناـمزاس  رد  دوجوم  شناد  كرد 

یم هدافتـسا  نآ  زا  یـسک  هچ  تسا ؟ رادروخرب  نآ  زا  یـسک  هچ  دراد ؟ تاعالطا  اه و  هداد  اب  یتواـفت  هچ  دـنک ؟ یم  ادـیپ  داـمن  هنوگچ 
؟ دوش ماجنا  شناد  دروم  رد  یتسیاب  یم  يراک  هچ  دوش  مولعم  هک  تسا  نیا  مود  فدـه  تسیچ ؟ شناد  زا  روظنم  یلک  روط  هب  و  دـنک ؟

ياه هشقن  اه و  تراهم  درک ؟ هدافتـسا  بولطم  روط  هب  شناد  زا  ناوتب  ات  دوش  هجوت  یتسیاـب  یم  يراـتفر  یگنهرف و  يدـیلک  روما  هچ  هب 
هچ زا  تسا ؟ هدوب  قفوم  يا  همانرب  نینچ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  هنوگچ  تسیچ و  یملع  قفوم  هماـنرب  کـی  تیهاـم  تسیچ ؟ شناد  یلـصا 

شقن دروم  رد  یساسا  ياه  شسرپ  نیا  یمامت  هب  هیلوا  ییادتبا و  خساپ  ؟ دوش یم  هدافتـسا  شناد  یبایـشزرا  يارب  ییاه  هجنـس  اهرایعم و 
رب و  رتاراک ، ام  نامزاس  رد  شناد  ات  مینک  یم  زاغآ  هنوگچ  هتفه  زور  نیتسخن  زا  ار  راک  هک  داد  دهاوخ  ناشن  ام  هب  اه ، نامزاس  رد  شناد 

(effectiveness  ) یشخبرثا و  ( efficiency  ) ییآراک دوبهب  رد  يروآون  تیقـالخ و  يروآ ، نف  زا  هدافتـسا  اـب  ناوتب  ساـسا  نآ 
knowledge  ) شناد تیریدم  زا  رثؤم  هدافتسا  رب  هوالع  قوف  فادها  هب  ندیـسر  يارب  . تشادرب يرثؤم  ياه  ماگ  نامزاس  ياهدنیآرف 

راک هب  ار  ( tough-minded ways to get innovative  ) ندـشروآون ییالقع  ياه  شور  تسیاب  یم  ( management

دقتعم رکارد » رتیپ   » دننام دراد و  يروآون  راکتبا و  هب  يا  هدرتسگ  زاب و  شرگن  نوارب » یلیـس  ناج   » نوچمه زین  نوسریپ » لاردـنا  .» میریگ
( دـنک یم  داجیا  یتباقر  تیلباق  تکرـش  کی  يارب  ًاـعقاو  هک  یعون  نآ  زا   ) productive innovation دـمآراک يروآون  هک  تسا 

يافرژ زا  يروآون  هب  تسا ، یهاگنب  هبرجت  اـب  ریدـم  کـی  هک  نوسریپ » . » تسا طابـضنا  لـصاح  دـشاب ، لـیخت  زا  یـشان  هک  نیا  زا  شیب 
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ناریدم نینچمه  هداد و  هولج  مهم  ار  فرگـش »  » ياه يروآ  نف  ای  گرزب »  » لوصحم زاین  يو  . دـنک یم  هاگن  اهربا  جوازا  هن  اه و  لادوگ 
ارگ و عقاو  یتیریدم  مزلتسم  فده  نیا  هب  ندیسر  دناوخ . یم  ارف  راک  بسک و  داعبا  هیلک  رد  کچوک  موادم و  ياه  تفرشیپ  ماجنا  هب  ار 
رد هدـش  ماجنا  ياه  يراذـگ  هیامرـس  هب  طوبرم  تاعالطا  ندرکادـیپ  وجتـسج و  رد  دـیاب  تسا . رکفنـشور  لاح  نیع  رد  یـساسحاریغ و 
یب تخـسرس و  دنتـسه ، حضاو  نشور و  کیژتارتسا  فده  کی  دـقاف  هک  یناسک  ندرک  سره  رد  راک و  بسک و  ینونک  ياه  يروآون 

ار هدـنیآ  دروم  رد  دازآ  رکفت  ناشتارظن و  میاد  ندرک  حرطم  هب  ار  نانکراک  قیوشت  تراسج  تارج و  دـیاب  لاح  نیع  رد  یلو  دوب . كاب 
رد ار  نآ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  زاین  دروم  عبانم  دـیاب  دـنبای ، یم  تسد  شزرا  اب  کیژتارتسا  هدـیا  کی  هب  نانکراک  هک  زین  ینامز  تشاد .
هک ییاج  نآ  زا  . دنسر یمن  هجیتن  هب  ًالصا  همین  هفصن  مامتان و  تامادقا  تسا ، نایم  رد  يروآون  کی  ياپ  هک  ینامز  داد . رارق  ناشرایتخا 

يزوریپ تخادرپ . نادب  دیاب  هک  تسا  ینیع  راک  یتیریدم ، ياه  تیلاعف  رگید  نوچمه  يروآون  اذل  تسا ، یشوک  تخـس  دمایپ  يروآون 
ثحب رد  ؟ تسیچ ناـمزاس  رد  یـشخبرثا  تسا . اـه  تـصرف  دـنمزاس  يریگیپ  هوـیم  دـیآ ، تـسد  هـب  عوـبن  رگخا  زا  اـهنت  هـک  نآ  زا  شیب 
ةرابرد ریز  فیراـعت  زا  هتکن  نیا  تسا و  طـبترم  ناـمزاس  یـشخبرثا  عوضوم  اـب  هک  دـش  حرطم  یناـمزاس  فدـه  لـیلد  نیا  هب  یـشخبرثا 

رظن دروم  ياه  فده  هب  نامزاس  هک  تسا  ینازیم  ای  هجرد  زا  ترابع  نامزاس  یشخبرثا »  » تفد ةدیقع  هب  انب   : تسادیپ یبوخ  هب  یشخبرثا 
هب لین  تهج  رد  دح  هچ  ات  هک  دننک  نییعت  نامز  زا  يا  هلحرم  رد  دیاب  اه  نامزاس  ۀمه  هک  دـهد  یم  ناشن  فیرعت  نیا  دوش . یم  کیدزن 
هک مینیب  یم  لمع  رد  دسر ، یم  رظن  هب  هداس  عماج و  یشخبرثا  فیرعت  هچرگ  دنا . هتفای  تسد  فادها  نآ  هب  دنا و  هدرک  لمع  ناشفادها 

موهفم ییآراک  هژاو  efficiency تسیچ ؟ ییآراک  دنا . هداد  هئارا  ار  دوخ  صاخ  شرگن  یشخبرثا  ةرابرد  تیریدم  بتاکم  زا  کی  ره 
یعبانم رادـقم  زا  تسا  ترابع  نامزاس  ییآراک  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ینامزاس  نورد  ياهراک  اـب  هطبار  رد  دراد و  يرتدودـحم 

 = درک 1 هبـساحم  لوصحم  هب  فرـصم  تبـسن  بسحربار  نآ  ناوت  یم  تسا و  هدیـسر  فرـصم  هب  لوصحم  دـحاو  کی  دـیلوت  يارب  هک 
یم دسرب ، یـصخشم  فده  هب  عبانم  زا  يرتمک  رادقم  فرـص  اب  يرگید ) نامزاس  اب  هسیاقم  رد   ) دـناوتب ینامزاس  رگا   = . efficiency

يزور 870 دـنمراک ، رگراـک و  اب 2423  اـکیرمآ )  ) ویاـها رد  ادـنوه  وردوخ  هناـخراک  لاـثم ، يارب  دراد  يرتشیب  ییآراـک »  » هک دـنیوگ 
يزاسوردوخ تکرـش  زا  شیب  بتارم  هب  يدـیلوت  دـحاو  نیا  ییآراک » (، » وردوخ ره  يازا  رد  رگراک  ینعی 8/2   ) دنک یم  دـیلوت  وردوخ 

طسوتم 2/7 روط  هب  ینعی   ) دنک یم  دـیلوت  وردوخ  هنازور 750  دنمراک  رگراک و  اب 5400  دراد و  رارق  ویاـها  رد  مه  نآ  هک  تسا  پیج 
يا هطبار  ود  نیا  نیب  مه  یخرب  رد  دوـش و  یم  رجنم  یـشخبرثا »  » هـب ییآراـک »  » اـه ناـمزاس  زا  یخرب  رد  (. وردوـخ ره  يازا  رد  رگراـک 

ییالاک اریز  دبای ، تسد  شیاه  فده  هب  دناوتن  یلو  دشاب  رادروخرب  ییالاب  رایـسب  ییآراک »  » زا نامزاس  کی  دراد  ناکما  درادـن . دوجو 
یلو دـسرب  دوخ  روآدوـس  ياـه  فدـه  هب  ناـمزاس  کـی  دراد  ناـکما  هنوـگ ، نیمه  هب  درادـن . يداـیز  یـضاقتم  هک  دـنک  یم  دـیلوت  ار 

تیلاعف دنتسه ، گرزب  اه  نامزاس  ًالومعم  تسین  هداس  نادنچ  یشخبرثا  هبساحم  نامزاس ، کی  رد  یلک ، روط  هب  . دشاب هتـشادن  ییآراک » »
دنتـسه و فلتخم  نوگانوگ و  عونتم ، ياه  فده  نیمأت  یپ  رد  اه  نآ  دنا . هدنکارپ  فلتخم  طاقن  رد  دـنراد و  نوگانوگ  فلتخم و  ياه 

هزادـنا شجنـس و  يارب  تسا .) هدوبن  اـه  نآ  رظن  دروم  مه  یخرب  هدوـب و  رظن  دروـم  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  دنـسر (  یم  یفلتخم  جـیاتن  هب 
هب نامزاس  یـشخبرثا »  » زا یتوافتم  سایقم  اهنآ  زا  کی  ره  تسا و  هدـش  هئارا  يددـعتم  ياهـشور  اه و  صخاش  ناـمزاس  درکلمع  يریگ 
زا هدافتـسا  رب  هوـالع  هک  تـسا  مزـال  ناـمزاس  درکلمع  یباـیزرا  رد  یلک  روـط  هـب  ناـمزاس و  یـشخبرثا »  » شجنـس رد  . دـهد یم  تـسد 

ینعی ییآراـک  هلمج :  زا  تسا ، هدـش  یفلتخم  فیراـعت  ییآراـک »  » زا دوش . هجوت  زین  ناـمزاس  ییآراـک » ۀـجرد   » هب هطوبرم ، ياـهرایعم 
لقادح زا  هدافتـسا  ییاناوت  زا  ترابع  ییآراک  هک  دیوگ  یم   j af stoner رنوتسا هدش . فرص  ياه  هنیزه  لباقم  رد  هدافتـسا  رثکادح 
نکمم نامزاس  کی  هک  تسا  مهم  نآ  درکلمع  نامزاس و  يارب  تهج  نیا  زا  ییآراک » . » تسا نامزاس  فادـها  هب  لـین  ناـیرج  رد  عباـنم 

دوخ فدـه  هب  هک  تسین  لکـشم  یلیخ  رگید ، ترابع  هب  دـشاب . هتـشادن  ار  مزال  ییآراک  یلو  دـسرب  شفادـها  هب  دـشاب ، شخبرثا  تسا 
ینعی دشابن  شخبرثا  یلو  دشاب  آراک  ینامزاس  تسا  نکمم  نینچمه  هنیزه ؟ عبانم و  نازیم  هچ  فرص  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اما  میـسرب 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هداد ناـشن  یبوـخ  هب  هرامـش 3  رادوـمن  رد  ار  ییآراـک  یـشخبرثا و  هطبار  جوـه »  » میـسرن فدـه  هب  یلو  میریگ  راـک  هـب  ار  عباـنم  هـمه 
ییآراک یشخبرثا و  زا  حیحص  شجنس  دوش و  یم  هابتشا  راچد  نامزاس  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  قیقد  رایسب  دیاب  ییآراک  فیرعت  . تسا
رادومن ود  نیا  هطبار  دـنوش . روظنم  دـیاب  ییآراک  یـشخبرثا و  موهفم  ود  ره  نامزاس  درکلمع  يریگ  هزادـنا  رد  دـمآ . دـهاوخن  تسد  هب 

if you donet seek perfection,. دیـسر یمن  يرترب  هب  دیـشابن  لامک  يوجتـسج  رد  رگاشناد  تیریدم  تسا . هدش  هداد  ناشن 
هداد هن  شناد   you can never reach excellenceken blanchard and don shula everyone’s a coach

اه و هداد  هک  مینادـب  میهاوخب  هچ  ناـنچ  تسین . يوهاـم  ًاـموزل  اـهنآ  تواـفت  هدوب و  طوبرم  ود  ره  هب  هک  دـنچ  ره  تاـعالطا ، هن  تسا و 
شناد تیریدم  يارب  فیرعت  نیرت  یئادتبا  مینادب  ییاهزیچ  شناد » تیریدم   » هرابرد یتسیاب  دوش ، یم  لیدـبت  شناد  هب  هنوگچ  تاعالطا 

هک تسا  نیا  لاؤس  اج  نیا  رد  نآ . دنمزاین  دارفا  هب  ینامزاس  شناد  عیزوت  راکش و  ییاسانـش ، قلخ ، تهج  یهار  نتفای  زا :  تسا  ترابع 
.• دـنا میهـس  شناد »  » ترورـض رد  لماع  نیدـنچ  تسا ؟ هتفای  تیمها  اـه  ناـمزاس  يارب  نینچ  نیا  شناد  تیریدـم  عوضوم  هزورما  ارچ 

راوشد شیپ  زا  شیب  ار  راک  بسک و  رادیاپ  دـشر  شناد ، نیون  داصتقا  ندـش و  یناهج  تباقر ، شیازفا  نوچ  مه  یلماوع  یتباقر :  تیزم 
. دـنک یم  داـجیا  تباـقر  يارب  ار  يراوشد  طیارـش  یباـیرازاب ، ناـمز  لـیلقت  رتشیب و  ياـبقر  تـالوصحم ، عونت  رد  شهاـک  تسا . هتخاـس 
 : يژولونکت دـننیب •. یم  شیوـخ  یتباـقر  تیزم  نیرت  مهم  ناوـنع  هب  ار  شناد  اـه  تکرـش  نآ  رد  هک  میا  هدـش  يرـصع  دراو  ًاصخـشم ،
هب اهراک  تسا . هدرک  لیصحت  رهام و  فطعنم ، بسانم و  راک  يورین  مزلتسم  هدراذگ و  ریثأت  ام  لوحت  نازیم  رب  يژولونکت  ياه  تفرشیپ 

دمآرد رازاب و  مهـس  رتشیب  بسک  رد  تباقر  کیژولونکت و  تارییغت  هطـساو  هب  نآ  زا  یـشخب  هک  دندرگ ، یم  هدـیچیپ  ینوزفا  زور  روط 
. تسا هتـشادن  هقباـس  زگره  نیا  زا  شیپ  هک  دـهد  یم  اـم  هـب  تاـعالطا  میهـست  يارب  ار  ییاـه  تـصرف  يژوـلونکت  نـیمه  نـکیل  تـسا .
نورد و دارفا  يریگداـی  یگنوگچ  رد  رظندـیدجت  تهج  يا  هفرح  ناراـگزومآ  هب  هدوب و  يریگداـی  رد  مهم  لـماوع  زا  یکی  يژوـلونکت 
!؟ تسا هدرکن  هبرجت  شنهذ  رد  ار  یناـمزاس  تارییغت  هتـشذگ  ههد  رد  یـسک  هچ  یناـمزاس :  لوـحت  دـنک •. یم  کـمک  سـالک ، نوریب 

هتـشاذگ ریثأت  اه  نامزاس  لمع  هوحن  رد  نآ  ریاظن  اهراتخاس و  رییغت  ماهـس ، یمومع  هضرع  يزاس ، یـصوصخ  ماـغدا ، يزاـس ، کـچوک 
ًالامتحا یناـمزاس ، نورد  شناد » تیریدـم   » ناربهر زا  یکی  ( ernest & young  ) گنویدـنا تسنرا  تسیچ ؟ شناد  فـیرعت  تسا .

نییعت هب  شناد » تیریدم   » رد ام  لغـش  «. دنراد زاین  نادب  شیوخ  لغاشم  ماجنا  تهج  دارفا  هچ  نآ   : » دنک یم  هئارا  ار  نآ  فیرعت  نیرتهب 
لکش دارفا ؛ موزل  دروم  شناد  عیزوت  بسک و  ییاسانـش ، قلخ ، هب  دیفم و  شناد  ددجم ، هدافتـسا  لباق  مرف  هب  تاعالطا  لیدبت  یگنوگچ 

مه تسین ، ناسآ  نادنچ  شلاقتنا  هتبلا  هک  ینمض  شناد  زا :  دنترابع  هک  تسا  ناگمه  راکفا  يریگراک  هب  شور  نیا  زا  یشخب  دهد . یم 
دادـعا و بلاق  رد  کیتامتـسیس و  یـشور  بلاق و  کی  رد  ار  شناد  هک  بیترت  نیدـب  تسا ـ  شناد  يزاس  هداس  رگید  قش  براجت  نوچ 

نیکفیارف نیماینب  . دروآ یم  راـب  هب  ار  دوس  نیرتشیب  نیرتهب و  ملع ، رد  يراذـگ  هیامرـسشناد  يدربراـک  فیرعت  دوش . یم  حیرـشت  ماـقرا ،
هژاو زا  دنتـسه ، شناد  یهاگآ و  موهفم  هدننکاقلا  شیب  مک و  هک  شناد »  » و تاعالطا »  » رب هوالع  ناققحم ، ( benjamin franklin)
يارب عقاو  رد  دنزادرپ . یم  اه  نآ  ریاظن  لمع و  هدارا ، تریصب ، لقع ، ریظن :  یمیهافم  حیرشت  هب  ًالثم  دننک . یم  هدافتسا  زین  يرگید  ياه 

دوش یم  یقلت  رتتـسم  شناد »  » دوخ رد  تریـصب  تمکح و  دـننام  رتالاب  هبترم  ياراد  یمیهافم  رت ، یملع  دـصاقم  اه و  فدـه  هب  لوصح 
ماظن یـسانشراک  ياه  شرگن  دوجوم و  تاعالطا  اـه ، شزرا  تاـیبرجت ، زا  یلایـس  طولخم  شناد ، » (.» peter dracker) رکارد رتیپ 

هب روشناد  نهذ  رد  شناد ، دـهد . یم  تسد  هب  دـیدج  تاعالطا  تاـیبرجت و  زا  يریگ  هرهب  یبایـشزرا و  يارب  یبوچراـچ  هک  تسا  هتفاـی 
ياهدـنیارف يراـک ، ياـه  هیور  رد  هکلب  شناد ، ریاـخذ  كرادـم و  رد  اـهنت  هـن  اـه  ناـمزاس  رد  شناد  دور . یم  راـک  هـب  هدـمآ و  دوـجو 

ار شناد »  » هیامرـس اما  میناد ، یم  سوملم  صخـشم و  ار  اه  هیامرـس  یتنـس  روط  هب  هچرگا  . دوش یم  مسجم  اهراجنه  لاـمعا و  یناـمزاس ،
دوجو هنوگچ  نادنمـشناد  هک  نیا  هب  هتـسب  دشاب  هرذ  ای  جوم  دناوت  یم  هک  یمتا  يا  هرذ  هباشم  تسرد  درک . فیرعت  یتحار  هب  ناوت  یمن 
هـشیر ياه  هداد  زا  تاعالطا  تاعالطا و  زا  شناد  . تسا روصت  لباق  اتـسیا  هتـشابنا و  زین  ایوپ و  ياه  لکـش  هب  شناد ، دننک . لابند  ار  نآ 
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فرح اب  یگمه  یسیلگنا  رد  هک  ریز ـ  فیط  زا  اه  لیدبت  نیا  تسا . رـشب  دوخ  هدهع  رب  لمع  رد  شناد »  » هب تاعالطا  لیدبت  دنریگ . یم 
یتوافت هچ  میراد ، صاخ  یطیارـش  دروم  رد  هک  یتاعالطا  ( : comparison  ) هسیاقم  : دنریذپ • یم  تروص  دنوش ـ  یم  عورـش   ( c)
میمصت يارب  ناوت  یم  یطابنتسا  هچ  دوجوم ، تاعالطا  زا  ( : consequences  ) بقاوع دراد •؟ رگید  طیارش  هب  طوبرم  تاعالطا  اب 

تفگ و دراد •؟ اـه  شخب  رگید  اـب  یطاـبترا  هچ  شناد  زا  شخب  نیا  ( : connections  ) تاطابترا دروآ •؟ تسد  هب  مادـقا  يریگ و 
هدنورپ رد  ار  اه  هداد  ًالومعم  ام  دریگ . یم  تروص  اهناسنا  نیب  نیرفآ ، شناد  تایلمع  نیا  هک  تسا  راکـشآ  ( : conversation  ) وگ

هب نامزاس  ياهدـنور  زا  یتح  هاگآ و  ياه  هورگ  اب  دارفا  زا  ار  شناد »  » اما میبای ، یم  اه  مایپ  رد  ار  تاـعالطا  تـالدابم و  يراـمآ و  ياـه 
تروص هب  هچ   ) رگید صخـش  هب  یـصخش  زا  ای  و  كرادـم ) باتک و  لـثم   ) دـنم تخاـس  يا  هناـسر  قیرط  زا  شناد » . » میروآ یم  تسد 
رادـیاپ تیزم  بجوم  دـناوت  یم  دـیدج ، تالوصحم  فالخرب  شناد ، . دـبای یم  شرتسگ  يداتـسا ) درگاـش و   ) هویـش هب  هچ  وگ  تفگ و 

ياه تکرـش  ياه  تمیق  تیفیک و  حطـس  هب  رازاب و  رد  جیار  بولطم  دـح  هب  ار  دوخ  ياهالاک  تیفیک  اهب و  ابقر ، همه  تیاهن  رد  دـشاب .
يا هلپ  هب  ار  دوخ  شناد ،)  ) یملع يانغ  شناد و  تیریدم  زا  رو  هرهب  ياه  تکرش  دتفیب ، قافتا  نیا  هک  ینامز  ات  یلو  دنناسر ، یم  ورشیپ 
اریز دنتسه ، رادیاپ  شناد ، »  » هب هجوت  زا  یشان  ياه  تیزم  دیسر . دنهاوخ  ییآراک  عادبا و  تیفیک ، زا  يرتالاب  هجرد  هب  هدناسر و  رتالاب 

هک يداـم  ياـه  هیامرـس  فـالخرب  دـنبای . همادا  صاـخ  يا  هیور  تروص  هب  دـناوت  یم  مه  دـننک و  یم  تکرـش  دـیاع  يرتـشیب  دوـس  مه 
. دـبای یم  شیازفا  دوش  یم  نآ  زا  هک  يا  هدافتـسا  اـب  هارمه  شناد  هیامرـس  شزرا  دوـش ، یم  هتـساک  اـهنآ  شزرا  زا  هدافتـسا  تروـصرد 
. دهد یمن  تسد  زا  ار  دوخ  شناد » ، » نآ کلام  هک  یلاح  رد  شناد » میهـست   » هدش و رتدیدج  یتارکفت  شیادـیپ  ثعاب  دـیدج  تارکفت 

ریاخذ زا  يریگ  هرهب  قیرط  زا  دـیدج  راکفا  دـیلوت  دادعتـسا  تسا . )  رادـیاپ  یتیزم  یملع  تیزم  دزاس ( . یم  ینغ  زین  ار  هدـننک  تفایرد 
هعلاطم و رکفت ، تصرف  هزاجا و  تکرش  نانکراک  هب  رگا  هژیو  هب  دسر . یم  رظن  هب  دودحمان  لمع  رد  اه ، تکرـش  همه  رد  دوجوم  شناد 

عبانم طقف  تسا  هتفگ  دیآ ، یم  رامـش  هب  شناد » داصتقا   » نادـقتنم زا  هک  ( paul romer  ) رمور لپ  دوش . هداد  نارگید  اـب  وگو  تفگ 
ریز اه ، هکبش  اه و  هنایار  كدنا  ياهبشناد  لدابت  يا و  هنایار  ياه  هکبش  دنتسه . دشر  يارب  يدودحمان  دادعتسا  ياراد  تارکفت ، شناد ،

تردـق تـسا . هدرک  داـجیا  شناد » تیریدـم   » يارب یمهم  ياـه  تیعقوـم  اـه و  تـصرف  زین  تاـعالطا و  لداـبت  يارب  يا  هوقلاـب  تخاـس 
اب طبترم  ياه  يدـنمناوت  اهنآ  يزاس  هریخذ  یطابترا و  تردـق  یلو  درادـن ، شناد  درکراک  اب  ینادـنچ  طابترا  اه  هنایار  ياه  يرگباـسح 

تـسپ يرازفا و  هورگ  تنارتـنیا ، تنرتـنیا ، دـننام :  یطاـبترا  ییاـه  هکبـش  قـیرط  زا  اـه  هکبــش  اـه و  هناـیار  دـهد . یم  شیازفا  ار  شناد 
سنارفنک وئدیو  . » دنهد رارق  شناد  هب  نادـنمزاین  رایتخا  رد  ار  نانآ  شناد  هدرک و  رارقرب  طابترا  اهراک  شناد  اب  دـنناوت  یم  یکینورتکلا 

ات دنا  هدروآ  دوجو  هب  ار  یطیارـش  دنزاس ، یم  نکمم  نوتم  دـننامه  ار  ریوصت  ادـص و  لاقتنا  هک  يا » هناسر  دـنچ  ياه  يرگباسح   » و اه »
ار ییاه  لمعلاروتسد  میناوت  یم  تمسق  نیا  تاحیضوت  یلامجا  رورم  اب  لاح  دوش . لقتنم  نارگید  هب  اهراک  شناد  یملع  يانغ  تفارظ و 

یم يرادـیرخ  رازاـب  رد  شناد  اـما  تـسا ، دـنوادخ  نآ  زا  تکربـشناد  ياـهرازاب  ياـه  شلاـچ  اـه و  هدـعو  مـیهد :  هـئارا  ریز  حرـش  هـب 
روبع اه  نامزاس  رسارس  نورد  زا  لاح  ره  رد  رضم ، ای  دیفم  دنک و  ای  دنت  شناد ، ( arthur hugh clough  ) فالکویه روترآ . . دوش

« ینامزاس شناد  . » دور یم  راک  هب  فلتخم  روما  ماجنا  يارب  دوش و  یم  داجیا  ای  هتفاـی و  هضواـعم ، يرادـیرخ ، هلداـبم ، شناد ، دـنک . یم 
یم شناد ، زا  هنیهب  هدافتـسا  رت و  ناور  تکرح  يارب  دوش . یم  اج  هب  اج  فلتخم  ياهورین  ۀلیـسو  هب  تسایوپ و  يدرف ،» شناد   » فالخرب

ثعاب دـنراد ، یماو  تکرح  هب  ار  رت  سوملم  ياهالاک  هک  ییورین  دـننامه  رازاب  ياهورین  . تخانـش رتهب  ار  نآ  كرحم  ياـهورین  یتسیاـب 
رازاب رد  تامدـخ ، الاک و  ياهرازاب  هباشم  دراد و  دوجو  شناد  يارب  لیـصا  یعقاو و  يرازاب  اـه ، ناـمزاس  رد  دـنوش . یم  شناد  كرحت 

مئاد اـه  ناـسنا  دنتـسه . قـفاوت  هـب  ندیـسر  يارب  یمئاد  شکمــشک  لاـح  رد  هـک  دـنراد  تیلاـعف  یناگدنــشورف  نارادـیرخ و  زین  شناد 
تاماهبا تالوهجم و  يوراد  نیرترادفرطرپ  شناد ، دوش . نانآ  تیقفوم  ثعاب  راک ، ماگنه  هک  دنراد  راظتنا  اریز  دنا ، شناد  يوجتسجرد 

ار شناد  یتقو  ام  دنک . کمک  نآ  عفر  رد  ات  میدرگ  یم  برجم  یصخش  یپرد  صاخ ، یلکـشم  اب  ییورایور  ماگنه  هب  ام  یگمه  تسا .
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رد عوضوم  نیا  اما  درادـن ، یتلاخد  دـقن  لوپ  اـه  ناـمزاس  رد  تـالماعم  نیا  ماـجنا  يارب  هچرگ  میراد . زین  دوس  راـظتنا  مینک ، یم  هریخذ 
هک تسا  یناکم  اهرازاب ، رگید  دننامه  شناد  رازاب  دروآ . یمن  دوجو  هب  يرییغت  تادهعت ، ای  اه  تخادرپ  شریذپ  يرازاب و  تمیق  هناماس 

يرما شناد  هنیمز  رد  لاعف  ییاهرازاب  دوجو  كرد  . دـنزادرپ یم  یتآ  ای  ینونک  دنمـشزرا  بایمک و  عباـنم  لداـبت  هب  اـه  تکرـش  نآ ، رد 
راوتـسا رهـش ) نامرآ   ) هلـضاف هنیدم  كرد  رب  شناد  ياه  حرط  زا  يرایـسب  تساهنامزاس . رد  شناد » تیریدم   » تیقفوم يارب  مهم  رایـسب 

هب نآ  زا  تیعبت  اب  هک  هچ  نآ  هب  دـننک ، یم  يرادرب  هرهب  نآ  زا  هک  یناسک  هدرک و  تکرح  يرابجا  چـیه  نودـب  شناد  نآ ، رد  هک  تسا 
یم هئارا  ار  يراکمه  ياه  همانرب  کینورتکلا و  ياه  تسپ  اه ، تکرـش  رثکا  دنهد . یمن  تیمها  دنهد ، یم  تسد  زا  ای  دنروآ  یم  تسد 
ياه نیرمت  ای  اه  همانرب  دبای ، یمن  ققحت  راظتنا  نیا  هک  یماگنه  دوش و  ریزارس  اهنآ  يوس  هب  دوخ  يدوخ  هب  شناد  دنراد  راظتنا  دنهد و 
دوخ دنمـشزرا  ياه  ییاراد  نداد  تسد  زا  هب  رـضاح  هاگ  چیه  اه  ناسنا   : » هک دننک  یم  یفن  ار  تقیقح  نیا  هدرمـش و  رـصقم  ار  یفاکان 
قدص رضاح  لاح  يراجت  ياضف  رد  هژیو  هب  تیعقاو  نیا  دننک .» تفایرد  اهنآ  ربارب  رد  ییازا  هب  ام  هک  نآ  رگم  دنتسین ، شناد ) هلمج  زا  )
يوس زا  تمیق  مک  وردوخ  دیرخ  تساوخرد  رطاخ  هب  دنکن و  هبلاطم  ار  دوخ  قح  وردوخ  هدنشورف  کی  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  دنک . یم 
یغلبم میوش ، وا  هاگـشورف  دراو  هک  درادـن  راظتنا  زین  هدنـشورف  رگید ، يوس  زا  دـشورفب . لزان  یتمیق  هب  ار  دوخ  ياـهب  نارگ  وردوخ  اـم ،
بحاص ةدیقع  هب  . درادن يداقتعا  رازاب  رد  هفرط  کی  تالماعم  هب  یـسک  چیه  میوش . جراخ  وردوخ  نودـب  میراذـگب و  شرایتخا  رد  لوپ 

مود هجرد  رد  دراد .» ییاهورین  رازاب   » لوا هجرد  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  شریذـپ  اهرازاب ، بولطم  درکراـک  يارب  دوجوم  هار  اـهنت  نارظن ،
. دریگ رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  یم  رازاب  ییآراک  شیازفا  زین  موس  هلحرم  رد  دننک و  یم  لمع  هنوگچ  اهورین  نیا  هک  میمهفب  یتسیاب  یم 

تالدابم عناوم  ناوت  یم  دـنوش ، یم  رازاب  ندـش ـ  يداصتقاریغ  ییاراکان  ای  ییآراک و  شهاـک  ثعاـب  هک  یلئاـسم  صوصخ  رد  ثحب  اـب 
ره رد  ماگ  نیتسخن  درک (. نیودت  نآ  ییآراک  شیازفا  يارب  یلک  ییوگلا  هدرک و  صخـشم  ار  شزرا  هب  تکرـش  شناد  لیدـبت  شناد و 

. دریگ یم  همـشچرس  ایوپ  ياه  نهذ  زا  شنادشناد  رازاب  یبنج  يایازم  تسا . )  شناد  يارب  ییاهرازاب  دوجو  زا  یهاگآ  یـشناد ، تکرح 
همه هب  دراذگ ، یم  ریثأت  نآ  نانکراک  اضعا و  درف  درف  راک  رب  صخا  روط  هب  تکرـش و  تیلاعف  لک  رب  معا  روط  هب  شناد ، دمآراک  رازاب 
قلخ دوجوم و  شناد  دربراک  زا  اه  يروآون  بیترت ، نیا  هب  دـهد . یم  شیازفا  ار  يرو  هرهب  ییآراک و  یـشخبرثا ، دـناسر  یم  دوس  ناـنآ 

یتمیق شناد ، میهست  لیلد  هب  زاین  دروم  شناد  ياه  هطـساو  ناگدنـشورف و  نارادیرخ ، دنریگ و  یم  هشیر  شناد ، رازاب  رد  دیدج  تارظن 
هک یلـصا  فدـه  نیمأت  رب  هوالع  شناد ، قفوم  رازاب  . دـنراد یم  تفایرد  رتهب ، تیعقوم  بسک  ای  راک و  رد  تفرـشیپ  لکـش  هب  ار  بسانم 
لاح ره  رد  میمان ، یم  يرازابریغ » يایازم   » ار اه  نآ  هک  ایازم  نیا  دراد . زین  يرگید  یبناج  ياـیازم  تسا ، زاـین  دروم  شناد  هب  یـسرتسد 

نانکراک نادنمراک و  نآ ، رد  هک  يرازاب  ینعی  شناد  ملاس  رازابراک  يورین  يالاب  هیحور  دنوش . یم  تکرـش  تفرـشیپ  تیقفوم و  ثعاب 
ناـمزاس رد  یـصصخت  کـمک  هب  ناـشزاین  ماـگنه  هب  زین  ناـنآ  هک  دـننادب  دنـشاب و  دوخ  شناد  يارب  نارگید  ندـش  لـئاق  شزرا  دـهاش 
یـضاران ناشراک  زا  هتخپان ، تامیمـصت  اه و  شالت  فالتا  تاطابترا ، دوبن  رثا  رب  هک  يدارفا  اب  هسیاقم  رد  درک ، دـنهاوخ  رثؤم  يراکمه 

حیحـص ار  يراک  هاگچیه  اه  تکرـش  هک  نیا   » نادنمراک ینیبدب  دـننک . یم  راک  رت  تخـس  یتح  هدوب و  رت  یـضار  دوخ  راک  زا  دنتـسه ،
یم دـنریگ » یم  هجرد  ياقترا  هشیمه  شناد  یب  چوپ و  دارفا  « ، » دوش یمن  لاؤس  اـناد  علطم و  صاخـشا  زا  هاـگچیه  «، » دـنهد یمن  ماـجنا 
يا هلدابم  ره  اب  الاک ، ياهرازاب  فالخ  رب  شناد  ياهرازابشناد  ینغ  هتخودنا  دشاب . هتشاد  تکرش  تیقفوم  رب  برخم  رایسب  يراثآ  دناوت 

یمن تسد  زا  ار  شیوخ  شناد  دوخ ، يالاک  هضرع  اب  شناد  هدنـشورف  دنیازفا . یم  نامزاس  شناد  یلک  هیامرـس  رب  دریگ  یم  تروص  هک 
حالـصا ار  دوخ  یملع  ياه  یتساک  زا  یخرب  اسب  هچ  هکلب  دـیازفا ، یم  نامزاس  شناد  یلک  هتخودـنا  رب  اهنت  هن  شناد  هضرع  اـب  وا  دـهد .

تارظن رکفت و  لـماعت ، دوـجوم ، شناد  راـنک  رد  یتفاـیرد  شناد  دوـش . یم  ییاز  شناد  اـی  ینیرفآ  شناد  ثعاـب  لاـح  نـیع  رد  هدرک و 
ناونع تحت  دیدج  شناد  یلصا  عبانم  زا  یکی  دنا . هتشادن  اهنآ  رب  يا  هطاحا  ًالبق  هدنشورف  هن  رادیرخ و  هن  هک  دنک  یم  داجیا  ار  يدیدج 
تـسد زا  ار  بان  ياه  هظحل  نیا  هاگ  چـیه  بوخ ، هدـنریگدای  دـنراد . یملع  شزرا  خـلت ، ياـه  هظحلینیرفآ  شناد  . تسا ینیرفآ » شناد  »
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. دـننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  قلخ و  ار  شناد  ملاـس  ياـه  ناـمزاس  همه  نوسرما  دـلاو و  فلار   ralph waldo emerson. دهد یمن 
اب ار  شناد  نیا  سپـس  دـننک . یم  لیدـبت  شناد  هب  ار  اـه  نآ  بذـج و  ار  یتاـعالطا  دوخ ، نوـماریپ  طـیحم  اـب  لـماعت  رثا  رب  اـه  ناـمزاس 

ياه نامزاس  دـنروآ . تسد  هب  دوخ  تامادـقا  يارب  ییانبم  بیترت  نیا  هب  ات  دـنزیمآ  یم  مهرد  دوخ  یلخاد  تاررقم  اه  شزرا  تایبرجت ،
یتکرـش ناونع  هب  هداد و  نامزاس  ار  دوخ  دناوت  یمن  شناد  نودب  نامزاس  دنهد . یم  خساپ  طیارـش  هب  دـننک و  یم  سح  ار  لئاسم  ملاس ،

نامه ینعی  تسا ، هناهاگآ » ینیرفآ  شناد   » و یهاگآ » ینیرفآ  شناد   » و یهاگآ »  » تسا مهم  رایـسب  هک  هچ  نآ  . دنک ظفح  ایوپ ، هدـنز و 
روما نیا  یلک ، روط  هب  دننک . یم  ارجا  تکرش  شناد  هیامرـس  شیازفا  يارب  هک  ییاه  حرط  دنهد و  یم  ماجنا  هک  یـصخشم  ياه  تیلاعف 
نامه هب  ینیرفآ ،» شناد   » هرابرد تبحـص  ماگنه  هبـشناد  بسک  دـنا . هدوب  شناد » تیریدـم   » هنیمز رد  هتفای  ماـظن  ياـه  تیلاـعف  نیرتمک 

« هدش بسک  شناد  . » تسا رظندـم  زین  نآ  نورد  رد  هدـش » قلخ  شناد  ، » تسا تکرـش  هلیـسو  هب  هدـش » بسک  شناد   » روظنم هک  هزادـنا 
یلیالد هب  اه  تکرش  دیآ . رامـش  هب  ون  یـشناد  نامزاس  يارب  ًافرـص  تسا  نکمم  هکلب  دشاب ، ناهج  رد  هدش  قلخهزات  یـشناد  دیابن  ًامتح 

تالوصحم بیکرت  نتفای  يدربهار ، يا  هزادنا  هب  ندیـسر  رتشیب ، دمآرد  بسک  روظنم  هب  ًالثم  دنرخ ؛ یم  ار  رگید  ياه  تکرـش  فلتخم 
ياـه تکرـش  شناد .) بسک  هلوقم  هب  هجوت  اـب  هتبلا   ) دـشرا ناریدـم  صـصخت  زا  يرادرب  هرهب  دـیدج و  ياـهرازاب  هب  یباـیتسد  دـیدج ،

يرتشیب تمیق  اهب و  دوخ ، شناد  هیامرـس  هب  هدـش  يرادـیرخ  تکرـش  شناد  شیازفا  قیرط  زا  رتشیب  دوس  بسک  عقوت  اب  یهاـگ  رادـیرخ 
عوـن نـیا  دـییأت  رد  هزاـت  یلاـثم  دـهاش  رد 1995  ما » یب . يآ .  » هلیــسو هـب  سوـتول »  » دــیرخ دــننک . یم  تـخادرپ  تکرــشدیرخ  تباـب 
تسد هب  يارب  رالد ) نویلیم   250  ) سوتول تکرش  يرتفد  شزرا  زا  شیب  ربارب  ینعی 14  رالد  درایلیم  غلبم 5/3  ما ، یب . يآ . . تساهدیرخ

اب سوـتول »  » هک تسا  هتخادرپـن  ییاهدـمآرد  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  اـهب  نیا  ما  یب .  يآ . هک  تسا  حـضاو  درک . تخادرپ  نآ  ندروآ 
سوتول هب  ما  . یب . يآ هک  يا  هفاضا  ياهب  رالد  درایلیم   25/3 درک . یم  بسک  دوخ  دیدج  تالوصحم  رگید  و  (« nnotes  ) زتون  » هضرع

ما . یب . يآ رظن  زا  يرازفا  مرن  كرتشم  ياهدربراک  رگید  زتون و  دروم  رد  سوتول  درف  هب  رصحنم  شناد  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ، هتخادرپ 
زا هک  ارچ  دـنرت ، شزرااـب  هدـش  داـی  ياـهرازفا  مرن  زا  دـنا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  زتون »  » هک ییاـهزغم  عقاو  رد  تسا . هدوب  دنمـشزرا  رایـسب 

ییاه تیقالخ  تایبرجت و  اه ، تراهم  ياراد  هدوب و  رادروخرب  یتاعالطا  میهـست  یطابترا و  ياهرازفا  مرن  يدعب  لسن  ینیب  شیپ  تردـق 
رظن و دراد . زاـین  اـهنآ  هب  یهورگ ، ياـهرازفا  مرن  دـیدج  ياـیند  هب  دورو  روظنم  هب  دوـخ  شناد  زا  هدافتـسا  يارب  ما » . یب . يآ  » هک دنتـسه 

ياه يرگباسح  هجیتن  زا  شیب  ییاه  شزرا  قلاخ  نآ ، شناد  عقاو  رد  سوتول ،»  » ياـه ییاـناوت  هک  تسا  نیا  ما » . یب . يآ  » ینمـض هدـیقع 
زا شیب  هراومه  گنهرف »  » نیاربانب دـنزادرپ ، یم  شناد  قلخ  هب  دوخ  صاخ  گنهرف  بوچراچ  رد  اه  تکرـش  ًالوصا  . تسا یلاـم  ضحم 
هک تسا  نآ  هدنهد  ناشن  لقادح  شناد ، شزرا  يریگ  هزادـنا  يارب  شالت  . دـنک یم  تمواقم  شناد  لاقتنا  ربارب  رد  ینامزاس  عبانم  رگید 

sid رلفاــش دیــس  . » تـسا راوــشد  يراــک  نآ  یّمک  يریگ  هزادــنا  لاــح  نــیع  رد  دوــش و  یم  یقلت  ییاراد  هیامرــس و  یعوــن  شناد 
ياـه تیقفوـم  شجنـس  يارب  يا  هویـش  هـک  « pimes زمیپ  » شور نارکتبم  زا  یکی  شناد و  یباــــیزرا  رد  رواـــــشم  « schoeffler

یم شیامن  ار  تکرش  یعقاو  شزرا  زا  دصرد  رثکادح 25  ات  اهنت 20  تکرش  همانزارت  هک  تسا  هدرک  تباث  تسا ، یبایرازاب  ياهدربهار 
ياه هسـسؤم  درادن . دوجو  تکرـش  مظعا  شخب  شزرا  قیقد  لیلحت  يارب  یلوبق  لباق  صخـشم و  هار  وا  هدـیقع  هب  رگید ، ینایب  هب  دـهد .
هیاپ رب  ییاه  هیارآ  يدنب  تروص  لاح  رد  اکیرما ، یتلود  ياه  نامزاس  ec) ،(oecd) ، (gatt) ، (fasb)و   ) لثم يداصتقا  يراجت و 

ياهرازبا ندـمآ  تسد  هب  تاقیقحت و  نیا  همادا  اب  دنتـسه . شناد  یبایزرا  يارب  یتامدـقم  ياه  متـسیس  ناونع  هب  دوجوم  یلام  تاـعالطا 
هب ور  يریگ ، هزادنا  لباق  شناد  هیاپ  رب  هدش  ماجنا  ياهدیرخ  دش و  دهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  ییآراک  زا  اه  تکرـش  رازاب  رتهب ، یلیلحت 

یقلت تسرد  یقطنم  ار  « تسا راـک  زا  یمین  بوـخ ، يدزد   » فورعملثملا برـض  میـشاب ، شناد  راکردـنا  تسد  رگا  . داـهن دـهاوخ  ینوزف 
نیتسخنـشناد يراذگزمر  هیلوا  لوصا  . دـیا هدـنار  نوریب  رد  زا  ًالبق  ار  دوخ  زایندروم  شناد  هک  دیـشابن  هجوتم  تسا  نکمم  درک . میهاوخ 

نمض رد  دهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  زیامتم  ياه  یگژیو  ات  مینک  يراذگزمر  هنوگچ  ار  شناد  هک  تسا  نیا  يراذگزمر  رد  حرطم  لکشم 
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تکرـش تسا . شناد  لتاق  دایز  راتخاس  یلو  دراد ، زاین  راـتخاس  هب  شناد  رتهب ، یناـیب  هب  دوش . لیدـبت  تبثم  ییاـه  هداد  اـی  تاـعالطا  هب 
صخشم یتسیاب  یم  ناریدم  . 1  : دنهد رارق  رظندـم  ار  ریز  لصا  راهچ  یتسیاب  دنـشاب  قفوم  شناد  يراذـگزمر  رد  دـنهاوخ  یم  هک  ییاه 

هب رتشیب  یکیدزن  اهنآ  هغدغد  هک  ییاه  تکرش  ًالثم   ) دشاب فوطعم  يراجت  ياه  فده  مادک  هب  دیاب  هدش  يراذگزمر  شناد  هک  دنزاس 
ار یـشناد  دنناوتب  یتسیاب  یم  ناریدم  . 2 (. دننادب حالـص  هب  نورقم  ار  دوخ  ناعجارم  هب  طوبرم  شناد  يراذـگزمر  دـیاش  تسا ، ناعجارم 

هدیاف دیاب  شناد  ناریدم  . 3. دننک ییاسانش  یتسرد  هب  تسه  هک  یلکش  ره  رد  دنک  یم  تیاده  ناشرظن  دروم  ياه  فده  هب  ار  نانآ  هک 
شناد عیزوت  يراذگزمر و  يارب  بسانم  يا  هلیـسو  دیاب  ناراذگزمر  . 4. دنهد رارق  نآ  يراذگزمر  يانبم  ار  اه  فدـه  اب  شناد  طابترا  و 

نآ تساجک و  شناد  ءاشنم  مینادن  رگا  تسا . رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  دیدرت  یب  نآ  يراذگزمر  يارب  شناد  عبانم  نتفای  . دننک هضرع 
هب تسا . يراذـگزمر  دـنور  زا  یمهم  شخب  تکرـش  شناد  عبنم  هشقن  یحارط  تسیچ . شناد  دوخ  مینادـن  هک  تسا  نیا  لـثم  میباـین ، ار 

دروم شناد  ءاشنم  ایآ  مینک . یبایشزرا  نامزاس  رد  نآ  تیفیک  دربراک و  تیمها . كرد  يارب  ار  نآ  یتسیاب  یم  شناد  عبنم  نتفای  ضحم 
هک نیا  دراد ؟ رارق  اهنآ  نیبام  ای  نیناوق ؟ رب  ینتبم  یلک و  حیرص ، شناد  ای  تسا  صصختم  کی  هتفای  شرورپ  ینغ و  موتکم ، شناد  رظن ،
نآ عون  هب  میهد ، ماجنا  شناد  اب  دـیاب  هچ  نآ  ناـمگ  یب  دراد ، یگتـسب  نآ  تیمها  هب  درک ، فرـصت  لـخد و  شناد  رد  یتسیاـب  یم  اـیآ 

يارب اما  تسا ، هنیزهرپ  رایـسب  دراد و  زاین  تکرـش  شناد  مهم و  تراهم  هب  درب . یم  يدایز  راـک  هچ  رگا  قیقد  یبایـشزرا  دراد . یگتـسب 
فده ای  فده  رب  دیکأت  هدمع  لیلد  یبایـشزرا ، يالاب  هنیزه  دسر . یم  رظن  هب  ریذـپان  بانتجا  تکرـش  شناد  زیمآ  تیقفوم  يراذـگزمر 

یمن نارگید  لقع  اب  یلو  میوش ، شناد  بحاص  میناوت  یم  نارگید  شناد  ابشناد  تیریدم  ياه  تراهم  اه و  شقن  تسا . صخـشم  ییاه 
زا يا  هعومجم  دـیاب  اـه  ناـمزاس  شناد ، تیریدـم  نتفرگاـپ  روـظنم  هب   michel de montain ناتنومِد لـشیم  . میوش لـقاع  میناوت 

نتفای ققحت  يارب  يدایز  یتفایهر  يدربهار و  فیاظو  دننک . داجیا  شناد  زا  هدافتـسا  عیزوت و  تفایرد ، هنیمز  رد  ار  اه  تراهم  فیاظو و 
، دـهد رارق  اـه  تفاـیهر  هیقب  ردـص  رد  ار  دوخ  شناد  تیریدـم  ياـه  تیلاـعف  دـناوت  یم  یتحار  هب  تکرـش  هک  ضرف  نیا  دراد و  دوجو 
هب ار  تاعالطا  اه و  هداد  هک  دننیرفآ  یم  ار  ياهدوزفا  شزرا  اه  ناسنا  اهنت  میناد ، یم  هک  هنوگ  نامه  دسر . یم  رظن  هب  یعقاوریغ  یضرف 

. دنا هدرک  لیدبت  دوخ  نانکراک  راک  زا  یئزج  هب  ار  شناد  تیریدم  هک  دنتـسه  ییاه  نآ  اه ، نامزاس  نیرت  قفوم  دنک . یم  لیدـبت  شناد 
ریگارف يا  هدیدپ  هب  دـناوت  یم  راک ، شناد  يداتـس  نانکراک  زا  يدادـعت  تقو  مامت  هفیظو  ماجنا  قیرط  زا  شناد » تیریدـم   » ًالومعم هتبلا 

اه و تیلاعف  اما  دننک ، یم  افیا  شناد  تیریدم  تیقفوم  رد  يا  هدمع  شقن  ناصـصختم ، ناسانـشراکرادم و  شناد  نانکراک  دوش . لیدبت 
رت مهم  یـشقن  تیریدـم  عون  نیا  تیقفوم  رد  دـنریگ ، یم  قوقح  شناد  تیریدـم  زا  ریغ  ییاهراک  ماـجنا  يارب  هک  یناـسک  ياـه  شرگن 

ناریدـم نیرتمهم  هلمج  زا  نامدختـسم ، اه و  یـشنم  یتح  دـیلوت و  حرط و  ناسدـنهم  يراجت . نارگ  لیلحت  يزیر ، هماـنرب  ناریدـم  دراد .
، بیترت نیا  هب  دنراد . جایتحا  شناد  زا  هدافتسا  میهست و  وجتسج ، قلخ ، هب  دوخ  هنازور  ياهراک  رد  اه  نآ  مامت  دنیآ . یم  رامش  هب  شناد 

یم اعدا  اه  تکرـش  اه و  نامزاس  زا  يرایـسب  هچرگا  . دوش لدـب  نانکراک  همه  فیاظو  زا  یـشخب  دـیاب  شناد  تیریدـم  هک  تسین  یکش 
. دننک یمن  زکرمتم  نانکراک  يارگ  شناد  ياه  تیلاعف  هعـسوت  رب  ار  دوخ  ّمه  ًابلاغ  اما  تسا ، شزرا  اب  یعبنم  نانکراک ، شناد  هک  دـننک 

اهراک نیا  زا  یـضعب  دراد . طابترا  شناد  تیریدـم  ةرمزور  ياهراک  اب  شناد ، هب  دـهعتم  درف  ره  فیاظو  نیلواـشناد  تیریدـم  ناـنکراک 
مرن يرادهگن  بصن و  شناد ، هاگیاپ  يزاسزاب  ای  تخاس  ِبو ، ياه  هاگیاپ  يارب  بوتکم  ياه  perl و html نتشون دنتسه ؛ ینف  ًالماک 

دنتـسه یلومعم  ییاهراک  شناد ، هنازور  ياهراک  تسا . ینف  ياهراک  عون  نیا  زا  يا  هنومن  زتون ،) سوتول  دـننام   ) روحم شناد  ياهرازفا 
شناد و يروآدرگ  يرگشیاریو ، يرگشرازگ ، يرادباتک ، یگنهامه ، تسا . دیدج  بلاج و  ياهراک  ماجنا  مزلتـسم  شناد ، تیریدم  اما 
، نوسردنا هرواشم  تکرـش  دنتـسه . شیازفا  هب  ور  تعرـس  هب  شناد  تیریدم  ياهراک  دنتـسه . اهراک  عون  نیا  زا  ییاه  هنومن  اهنآریاظن ،
. يآ هرواشم  يزنیک و  کم  گنایو ، تسنرا  ياه  تکرـش  شناد » تیریدـم   » ياهراک تساهراک . عون  نیا  زا  دروم  زا 200  شیب  ياراد 

تمس ات 30  دودـح 20  زین  دراکاپ » تلویه   » تمـس و ياراد 40  الوکاکوک » . » دـش دـهاوخ  دادـعت  نیمه  هب  کیدزن  ًـالامتحا  زین  ما  . یب
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یم دیلوت  نارگید  هک  تسا  یـشناد  ظفح  يزاس و  هریخذ  بذج ، اهنآ  هفیظو  هک  تسا  شناد  ناریدم  ياراد  تکرـش ، نیا  دراد . یـشناد 
« دشرا ناریدم   » مادختـسا هب  ییاپورا ، ياه  تکرـش  زا  يدودعم  ییاکیرما و  ياه  تکرـش  زا  يرایـسب  یگزات  هبـشناد  دشرا  ریدم  دننک .
« شزومآ دشرا  نالوؤسم   » ریظن ییاه  تمـس  اه ، تکرـش  نیا  زا  یخرب  رد  دـنا . هتخادرپ  دوخ  شناد  تیریدـم  روما  تیادـه  يارب  شناد 

یم ینامزاس  يریگدای  جـیورت  شناد و  تیریدـم  لماش  هدوب و  ثحابم  نیمه  هب  طوبرم  ییاه  شقن  اه  تیلوؤسم  نیا  تسا . هدـش  داـجیا 
يربهر  » و نامزاس » یناسنا  عبانم  ریاود  تسایر  «، » یتاعالطا دـشرا  ياـسؤر   » حوطـس رد  یتیریدـم  ییاـه  تمـس  اـه ، تمـس  نیا  دـنوش .

رد یتمـس   ) يرکف ۀیامرـس  تیریدـم  زا :  دـنترابع  اه  هنیمز  نیا  هب  طوبرم  ياه  تیلوؤسم  رگید  دنتـسه . یتاـیلمع » يراـجت و  ياهدـحاو 
، يرکف هیامرـس  یناهج  تیریدـم  و  نمکاب )»  » ياـه هاگـشیامزآ   ) شناد لاـقتنا  تیریدـم  يدـئوس ) همیب  ياهتکرـش  زا  یکی  ایدناکـسا » »
ای غیلبت  ار  نآ  يریگدای  شناد و   : یتسیاـب • یم  ناـمزاس ، ره  رد  دـشرا  ریدـم  کـی  «(. واد  » ییایمیـش تکرـش   ) يرکف هیامرـس  تیریدـم 
رد تدـمزارد  ياه  ینوگرگد  ینونک ، ياه  تکرـش  ياهدـنیارف  اهدربهار و  يارب  شناد  تیمها  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  دـنک . تیاـمح 

، اه هناخباتک  دننام  یبسانم  ِیـشناد  ياه  تخاس  ریز  تسا • . يرورـض  يرما  شناد ، هب  طوبرم  يدرف  ياهراتفر  ینامزاس و  ياه  گنهرف 
، هدرک یحارط  نامزاس  يارب  ار  روحم  شناد  ینامزاس  ياهراتخاس  یتاقیقحت و  زکرم  ناسنا ،» هنایار  یلماعت  ياـه  هکبـش  ، » شناد هاـگیاپ 

دننام  ) شناد تاعالطا و  ناگدننک  هضرع  اب  ار  دوخ  طباور  دنک •. تراظن  اهنآ  حیحـص  درکلمع  رب  هدروآ و  رد  ارجا  هلحرم  هب  ار  اه  نآ 
يراکمه هنیمز  رد  ییاه  قفاوت  هب  اه  نآ  اب  هدرک و  میظنت  یبوخ  هب  یتاعالطا ) تامدخ  هدنهد  هئارا  ياه  تکرـش  ای  یهاگـشناد  ياکرش 

دننام يدراوم  اب  طبترم  تاـعالطا  طـسوت  هطوبرم  ياـه  هکبـش  هیذـغت  قیرط  زا  ار  شناد  زا  هدافتـسا  داـجیا و  ياهدـنیارف  دـبای • . تسد 
ياج ياج  رد  ار  اهدنیارف  نیا  درکراک  دوبهب  موزل  تروص  رد  هدرک و  تیوقت  يراجت ، ياهدربهار  رازاب و  تاقیقحت  دیدج ، تالوصحم 

یساسا ياه  يدنب  هتسد  رب  دیاب  اهدرکیور  نیا  دنک . عادبا  شناد  يریگراک  هب  يراذگزمر و  يارب  ار  ییاه  هویش  دنک •. لیهـست  تکرش 
زا هدافتـسا  اب  ار  شناد  شزرا  دزرو •. دیکأت  هدـنیآ ، یـشناد  ياه  بوچراچ  شناد و  ریاخذ  هشقن  هدـنریگرب  رد  زین  تکرـش و  هب  طوبرم 

تیریدم  » شزرا نامزاس ،  رگا  دـهد . رارق  هدافتـسا  دروم  یتسرد  هب  دجنـسب و  تیاکح » تیریدـم   » هلیـسو هب  ای  یلام  یتنـس و  ياه  هویش 
دنک و تیاده  ار  نامزاس  رد  شناد  يا  هفرح  ناریدم  تشاد •. دهاوخن  رارمتـسا  طوبرم  فیاظو  ماجنا  دـنکن ، كرد  یبوخ  هب  ار  شناد »
رب ار  نامزاس  عبانم  دربهار ، نیا  یط  دـنک  تیادـه  ار  ناـمزاس  شناد  دربهار  نیودـت  دروآ • . دوجو  هب  ار  یهورگ  راـک  هیحور  ناـنآ  رد 

دروم هس  . دزاس فوطعم  دنراد ، يدایز  هلـصاف  بولطم  عضو  هب  لوصح  ات  هک  یـشناد  ياهدنیآرف  هجوت و  نیرتشیب  هب  دـنمزاین  ياه  هنیمز 
هب یلبق  دروم  ود  نتخاسراداو   » و شناد » تیریدـم  تخاس  ریز  قلخ  « ، » شناد گـنهرف  نتخاـس   : » زا دـنترابع  اـه  تیلوؤسم  نیرتمهم  زا 

مادختـسا دارفا  عون  هب  ًالامتحا  دننک ، یم  داجیا  ار  یتارییغت  تدمزارد  رد  ًالومعم  هک  یگنهرف  لماوع  زا  هتـسد  نآ  يداصتقا .» یهد  قوس 
رد دناوت  یم  تکرـش  هتبلا  دراد . یگتـسب  دنا ، هتـشاد  نامزاس  اب  يراکمه  يارب  ادتبا  زا  هدش  مادختـسا  دارفا  هک  یلیالد  هب  ًالوصا  هدـش و 

مکاح یتیریدـم  ياـهوگلا  اـه و  هماـنرب  یـشزیگنا و  ياـه  حرط  يارجا  شزومآ ، نوچ  ییاـهرازبا  اـب  ار  شناد » گـنهرف   » تدـم هاـتوک 
دئوس رد  ایدناکـسا   ) تسا هدرک  مادنا  ضرع  همیب )  ) دـنرادن شناد  اب  یطابترا  لوا  هاگن  رد  هک  یعیانـص  رد  یتح  شناد ، تیریدـم  . دـنک

تامدخ اما  دنا ، هدرک  داجیا  شناد » دشرا  تیریدم   » دننام ییاه  تمس  ییاداناک  تکرش  دنچ  یگزات  هب  اکیرما .) رد  فیال  لانشن  نکنیل 
« يراذـگ هیامرـس  شناد   » و تراسخ » دروآرب  شناد  « ، » يرگ همیب  شناد  . » دوش یم  شناد  مهم  ياه  هزوح  زا  يرایـسب  لماش  ًالمع  همیب 
 : تسا هدش  صخشم  شناد  تیریدم  ياه  تیلوؤسم  يارب  حطس  راهچ  دنوش . یم  یقلت  همیب  تعنص  رد  شناد  ياه  هزوح  زا  ییاه  هنومن 

4ـ شناد . ياهحرط  ناریدم  3 ـ شناد . تیریدم  نانکراک  2 ـ دـننک . هرادا  دوخ  هنازور  فیاظو  رد  ار  شناد  دـیاب  هک  فص  ناـنکراک  1 ـ
طیحم اب  ییاه  تکرـش  رد  یتامدقم  روط  هب  تسا و  دیدج  یثحبم  زونه  شناد  تیریدـم  هک  تشاد  رطاخ  هب  دـیاب  . شناد دـشرا  ناریدـم 

ار دوخ  شناد  راـب  نیلوا  يارب  دـهاوخ  یم  هک  یتکرـش  نیارباـنب ، تسا . هدـش  لاـمعا  ینوگرگد  لاـح  رد  تدـش  هب  یناـمزاس  يراـک و 
زا یکی  دـهد . رییغت  ار  دوخ  شناد  تیریدـم  ماظن  ررکم  تروص  هب  یتح  موزل  تروص  رد  طیارـش و  اـب  گـنهامه  دـیاب  دـنک ، تیریدـم 
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ياـه هکبـش  يروحم  تیمها   :» تسا هتفگ  عیرـس  ياـه  ینوگرگد  هب  ـالتبم  ياـه  تکرـش  یناـمزاس  ياـهراتخاس  دروم  رد  نارگـشهوژپ 
 ( اه نآ  ریاظنو  اه  تکرـش  اه ، ناـمزاس   ) يرو هرهب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  یـشان  ـالاب ، يروآ  نف  ياراد  ياـه  تکرـش  رد  یمـسرریغ 

، نیوانع اب  ناوت  یمن  ار  اه  هعومجم  نیا  نانکراک  دراد . یگتـسب  نادـنمراک  تاطابترا  اه و  هزیگنا  تادـهعت ، اه ، ییاناوت  هب  روحم  شناد 
ینوگرگد رگید ، يوس  زا  درک . يزیر  همانرب  داد و  رارق  کشخ  بتارم  هلـسلس  کی  رد  هدـش  نییعت  لـبق  زا  ياـه  تیلوؤسم  اـه و  تمس 

رد شناد  تیریدم  ندـشن  لامعا  بوخ  لیالدزا  یکی  دـنک  یم  جراخ  رود  زا  ار  هدـش  هنیداهن  بصانم  اه و  تمـس  ًالومعم  هتـسویپ  ياه 
اه هناـیار  هک  تسین  نیا  یعقاو  رطخـشناد  تیریدـم  يارب  ییاـه  يروآ  نف  دوبن . نآ  یلوتم  لوؤـسم و  یـسک  ًاـعقاو  هک  دوـب  نیا  هتـشذگ 

سیره یج . یندیس   sydney j. harris. دنشیدنیب اه  هنایار  نوچ  مه  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  یعقاو  رطخ  دننک ، رکف  اه  ناسنا  دننامه 
رد هک  تسا  یهیدـب  تسا . شناد  تیریدـم  زا  یـشخب  شناد » يروآ  نف   » دـیدرت یب  اما  تسا ، يروآ  نف  زا  رتارف  رایـسب  شناد  تیریدـم 

هتبلا دوش . یم  شناد  تیریدم  تضهن  عیرست  لیهست و  ثعاب  بو » هکبش  « » زتون سوتول   » لثم دیدج  يروآ  نف  دنچ  نتفرگ  رارق  سرتسد 
يروآ نف  . دنا هتخاس  رترو  هلعش  ار  شناد  شتآ  نیون  ياه  يروآ  نف  اما  هدش ، هتخانش  رشب  يارب  زابرید  زا  نآ  راهم  ياه  شزرا  شناد و 

رد هژیو  هب   ) تکرش نیا  یتاعالطا  ياه ) متـسیس   ) ياه هناماس  ناریدم  تسا . هدیناود  هشیر  دراکاپ  تلویه  تکرـش  ياج  ياج  رد  شناد 
يواح دانسا » كرادم و  «، » صصخت «، » شناد تیریدم   » هب رتشیب  اه و  هداد  هب  رتمک  اهدربراک  یعقاو  دشر  هک  دنتفایرد  جیردت  هب  ( 1995
ياـه شورف  کیرـش   » هناـماس تسا . بو »  » رب ینتبم  شناد  تیریدـم  یعقاو  رگ  شیاـمن  دراـکاپ » تلویه  ، » هزورما . دراد یگتـسب  اـه  نآ 
نایرج دوخ ، دانسا  زا  مجح  نیا  اب  تسا و  دنس  رازه  دص  يواح  تکرـش  نیا  ( electronic sales partner (esp یکینورتکلا »

هک تسا  راکـشآ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  دـنک . یم  لیهـست  دراکاپ » تلویه   » يا هنایار  ياـه  هناـماس  ناگدنـشورف  يارب  ار  شورف 
زا شناد  رب  ینتبم  ياـه  يروآ  نف  نودـب  رگید ، ياـه  تکرـش  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دراـکاپ  تلوـیه  رد  اـهنت  هن  شناد  تیریدـم  موـهفم 

شناد هب  یسرتسد  تیلباق  شیازفا  شناد ، تیریدم  رد  يروآ  نف  شزرا  نیرتشیب  دوب . دهاوخ  رادروخرب  يدودحم  رایـسب  ياه  يدنمناوت 
ياه هناـماس  دروآ . یم  مهارف  شناد  بحاـص  نهذ  زا  ار  شناد  ندیـشک  نوریب  ناـکما  تاـعالطا ، يروآ  نف  تسا . نآ  لاـقتنا  عیرـست  و 
بلج دوخ  هب  ار  ناـققحم  هجوت  رگید  ناـمز  ره  زا  شیب  ریخا ، ياـه  لاـس  رد  هژیو  هب  شناد  تیریدمیعونـصم  شوـه  نادراـک و  متـسیس 

تروص شناد  زا  هدافتـسا  بذـج و  هنیمز  رد  يروآ  نف  زا  هدافتـسا  يارب  يدایز  ياـه  شـالت  نونکاـت  شیپ  لاـس  اـه  هد  زا  تسا . هدرک 
ای اه  هنایار  بیکرت  دـننام  شناد ، دودـحم  ياـه  هزوح  تیریدـم  رب  ًـالومعم  یعونـصم » شوه   » ناونع تحت  اـه  شـالت  نیا  تسا . هتفرگ 

شناد يروآ  نف  زا  يدایز  تاعقوت  يروآ ، نف  ياه  هنیمز  رگید  زا  يرایـسب  دـننامه  . دـنا هدوب  زکرمتم  صاـخ ، يراـمیب  یعون  صیخـشت 
هتفای شیازفا  زین  شناد  يروآ  نف  زا  يریگ  هرهب  هب  لیم  ًالثم  نادراک ، ياه  هناماس  زا  هدافتـسا  هب  تداع  نتفرگ  تدـش  اب  هتـشاد و  دوجو 

هب ار  تاطابترا  یناهج  هکبـش  ًالامتحا  يرگوجتـسج ، ياه  هیور  ندشرت  هدـیچیپ  تعرـس و  شیازفا  لثم  هدـنیآ ، ینف  ياه  يروآون  . تسا
، دنرادروخرب تیفیک  اب  دیفم و  دراوم  نتفای  ییاناوت  زا  هک  تنرتنیا  یناسنا  ياه  هطـساو  روهظ  اما  دننک ، یم  لیدبت  يرتدـیفم  شناد  عبنم 

ياهرابنا ای  ریاخذ  هتـشذگ ، رد  . دـهد یم  شیازفا  ینف  ياه  تفرـشیپ  رگید  اب  هسیاقم  رد  شناد ، هلیـسو  یعون  ناونع  هب  ار  تنرتنیا  شزرا 
« ، ینف شناد   » ای رازاب » شناد  «، » یتباقر تاعالطا   » هب یبایتسد  يارب  اه  نآ  زا  دنتشاد و  رارق  اه  نامزاس  زا  نوریب  ًاتدمع  شناد  ياه  هرابنا 

ياراد هتفای و  ماظن  شناد  يارب  يریاخذ  داجیا  لاـح  رد  اـه  تکرـش  زا  يرایـسب  نونکا  دـش . یم  هدافتـسا  ینوریب  يراـجت »  » اـی یقوقح » »
نیا زا  يدراوم  و  نایرتشم » شناد  «، » یبایرازاب شناد  «، » یلخاد تالوصحم  شناد   » يارب یلخاد  ییاه  هرابنا  اه  نآ  دنتسه . یلخاد  ءاشنم 

شناد يارب  يا  همانرب  ( primus « ) سومیرپ  » مان هب  یتکرـشیعقاو  نامز  یـشناد  ياه ) متـسیس   ) ياه هناماس  دنروآ . یم  دوجو  هب  تسد 
زا 60 لکـشتم  یمویـسرسنک  يارب  همانرب  نیا  دـنا . هدرک  یحارط   solution buider زاس » هراچ   » ماـن هب  یعقاو  ناـمز  رب  ینتبم  ياـه 
اب اـه  نآ  زا  یناـبیتشپ  شناد و  تیریدـم  هنیمز  رد  ناـعجارم  تالکـشم  لـح  يارب  هک  تسا  هدـش  یحارط  ـالاب  يروآ  نف  ياراد  تکرش 
هب نتخادرپ  روظنم  هب  يزاس  هنیمز   ) ناعجارم هب  ییوگ  خساپ  شناد » تیریدـم   » يارب يا  همانرب  سومیرپ ،» . » دـننک یم  يراکه  رگیدـکی 
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رظن رد  یمـسا  همانرب  نیا  يارب  اه  نآ  . ) تسا هدرک  نیودـت  نآ  شناد  يازجا  هب  تالکـشم  ای  طیارـش  هیزجت  فدـه  اـب  اـه ) شناد  رگید 
هب طوبرم  شناد  دناوت  یم  نایرتشم  يوگ  خساپ  ۀناماس  رگ  لیلحت  دـیمان . شناد » يازجا  يارگ  هیزجت   » ار نآ  ناوت  یم  یلو  دـنا ، هتفرگن 

هعومجم هب  ریز  ترابع  تفه  ای  ءزج  تفه  بلاق  رد  ار  يدـیدج  شناد  اـی  دـنک و  يدـنب  هقبط  ار  ناـعجارم  زا  هدـش  تفاـیرد  تالکـشم 
نف طـیحم  دروم  رد  یتیعقاو  2 ـ دـناوت . یمن  اـما  تسا ،  نآ  ماـجنا  هب  لـیام  هک  يا  هفیظو  اـی  يرتشم  رظن  دروم  فدـه  - 1: دیازفیب شناد 

هک یتیعقاو  ای  یفن  لکشم 6 ـ یلامتحا  تلع  يرتشم 5 ـ يروآ  نف  طیحم  رد  دیدج  يرییغت  4 ـ يرتشم . لکشم  تمالع  3 ـ يرتشم . يروآ 
زاس هراچ  دنک . یم  يدنب  هقبط  ار  تالکشم  يازجا  رگ ، لیلحت  هک  یلاح  ردهلئـسم  فیک  مک و  نییبت  7 ـ تسا . طبر  یب  ینونک  هلئسم  اب 

کی زا  دـهد . قفو  نآ  اب  دـبایب و  ار  ءزج  ره  اب  بسانتم  یلح  ار ه  ات  دزادرپ  یم  وجتـسج  هب  اه ، لح  هار  يواح  یتاعالطا  ياه  هاـگیاپ  رد 
لکـش هدـش  حرطم  تالکـشم  يارب  ییاه  لح  هار  ات  دوش  یم  هدافتـسا  ازجا ، نیب  ایوپ  یطابترا  داجیا  يارب  دـنم  فدـه  یتاعالطا  هاـگیاپ 
يازجا يدـنب  هقبط  يارب  يدایز  ییاـناوت  هب  زاـین  یلو  تسا  شناد » تیریدـم   » يارب یمدرم  دـنم و  تردـق  يدرکیور  هناـماس ، نیا  دریگ .

اما دنا ، هتخادرپ  زاس  هراچ  زا  یشیامزآ  ةدافتسا  هب  اه  تکرش  زا  يدادعت  دنتسین . ییاناوت  نیا  ياراد  ناربراک  دارفا و  همه  هک  دراد  شناد 
ییایند اه و  هشیدنا  يارب  یناهجشناد  تیریدم  یلمع  ياه  حرط  تسا . هدوبن  هدافتسا  لباق  ًالماک  يا  همانرب  نونکات  همانرب  نیا  عومجم  رد 

هطیح تمـس  هب  ار  اهوگ  تفگ و  ًالومعم  شناد ،» تیریدم   » دروم رد  ثحب   mathew arnold دلونرآ ویتام  . دراد دوجو  لمع  يارب 
برـض اه ، هجدوب  ناهج  دراد ؛ سوملم  یعقاو و  ییایند  شناد ، تیریدم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـهد . یم  قوس  یعازتنا  یفـسلف و  ياه 
شناد زا  یلمع  هدافتسا  يارب  نامزاس  ياه  ششوک  هدنرادرب  رد  اه ،  حرط  نیا  ینامزاس . يربهر  يرادا و  ياه  يزاب  تسایـس  اه ، لجعلا 

هب اه  حرط  نیا  ماجنا  هب  تردابم  تسا . شناد  يازجا  يروآ  نف  نانکراک ، یهدـنامزاس  قیرط  زا  رظن  دروم  ياه  فدـه  هب  لـین  روظنم  هب 
ای نزاخم  2 ـ عبانم ، داجیا  يارب  شالت  1 ـ  : دشاب یم  یلک  رایسب  فده  هس  ياراد  شناد  تیریدم  . دبای یم  جاور  تراجت  ناهج  رد  تعرس 

شناد - 2( یتباقر شوه   ) ینوریب شناد  - 1  : زا دنترابع  شناد  نزاخمـشناد  دوجو  اه  گنهرف  ياقترا  يارب  شـشوک  شناد 3 ـ ياهرابنا 
ینورد راـتخاس  یب  شناد  - 3 (. روحم لوصحم  یبایرازاب  هب  طوبرم  ياـه  شور  اـه و  هتـشون  یـشهوژپ ، ياـه  شازگ   ) ینورد دـنمتخاس 
هچشناد تیریدم  ياه  حرط  رد  یبایماک  (. دنوش یم  هدیمان  هدش » هتخومآ  ياه  سرد   » یهاگ هک  یـشناد  زا  ولمم  يا  هثحابم  ياه  هاگیاپ  )

دیاب تفرگ ، هزادنا  ناوت  یم  یتخس  هب  ار  شناد  زا  یـشان  یلام  ياه  يدیاع  هک  اج  نآ  زا  تسا ؟ شناد » تیریدم   » تیقفوم ثعاب  یلماع 
عبانم شیازفا   : تسا • ریز  حرـش  هب  شناد  تیریدم  تیقفوم  هدـننک  نییعت  صخاش  دـنچ  درک . هجوت  تیقفوم  زا  يرت  یلک  ياه  هناشن  هب 
يارب دارفا  هب  یـسرتسد  تاعفد  كرادـم و  ددـعت   ) شناد تسبراک  اوتحم و  مجح  شیازفا  اه •. هجدوب  ینیزگدـنمراک و  حرط  هب  طوبرم 

.• حرط ندـش  ینامزاس  رگید  ینایب  هب  رفن و  ود  یکی ـ  رمع  زا  شناد  حرط  رمع  ندـشرت  ینـالوط  لاـمتحا  (. شناد • ياـه  حرط  ثحاـبم 
تیریدـم هک  نیا  رب  لاد  يدـهاوش  نامزاس •. رـسارس  رد  شناد » تیریدـم   » ای شناد »  » نوچ یمیهاـفم  هب  تبـسن  یتحار  ساـسحا  داـجیا 

دیابن شناد  تیریدـم  يدـیاع و  نایم  ۀـطبار  تسا . يدـیاوع  نمـضتم  نامزاس  لک  يارب  ای  دوخ  يارب  دوش ) یقلت  دوس  زکرم  رگا   ) شناد
، میداد حیضوت  الاب  رد  هک  ییاه  صخاششناد  حرط  قیفوت  رد  رثؤم  لماوع  دشاب . ینهذ  دناوت  یم  هطبار  نیا  دوش . حیرـصت  اراکـشآ  ًاموزل 

حرط يدنب  هتـسد  زا  سپ  ناققحم  دننک . یمن  یفرعم  ار  تیقفوم  لماع  یلو  ریخ ، ای  تسا  هدوب  قفوم  حرط  هک  دـنزاس  یم  صخـشم  طقف 
كرتشم لماع  بیترت 9  نیا  هب  دننک و  ییاسانش  دندیـسر ، یم  رظن  هب  رثؤم  اه  نآ  تیقفوم  رد  هک  ار  یلماوع  نیرتزراب  دندرک  یعـس  اه ،

تصرف ًافرـص  ناوت  یم  دندش ، هتخانـش  رثؤم  نانآ  رظن  زا  هک  ار  یلماوع  تشاد و  یفاشتکا  هبنج  هعلاطم ، نیا  دنتفای . قفوم  ياه  حرط  نیب 
شناد گنهرف  :1 ـ دش دهاوخ  هداد  حیـضوت  ریز  لماع  زا 9  مادـک  ره  همدـقم ، نیا  اب  . دروآ رامـش  هب  حرط  تیقفوم  تلع  دروم  رد  ییاـه 
حوضو ییارگدـنیارف 7 ـ زا  یئزج  داصتقا 6 ـ تعنص و  دنمـشزرا  دنویپ  دشرا 4 ـ تیریدـم  تیامح  ینف 3 ـ ینامزاس و  ياـنبریز  روحم 2 ـ
ربروحم شناد  گنهرف  شناد  لاقتنا  هناگدـنچ  ياـه  هار  شناد 10 ـ راتخاس  زا  یحوطـس  مهم 9 ـ یـشزیگنا  ياهرازبا  ناـیب 8 ـ شرگن و 
لکـشم دـیدش  لماع  نیمه  تسا . حرط  کی  تیقفوم  یلـصا  ناکرا  نیرتراکـشآ  زا  یکی  بلط » شناد   » گنهرف ناققحم  دروآرب  ساسا 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 250 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هب لیامت  ای  تبثم  شرگن   : دراد • یفلتخم  رصانع  لماع  نیا  دیآ . رامش  هب  نآ  يارجا  زاغآ  زا  شناد  حرط  کی  تیقفوم  يارب  طرش  نیرت 
تامادـقا هب  تیریدـم  دـنزادرپب و  فاشتکا  هب  هک  دـندازآ  بغار و  نانآ  دنتـسه . واـکجنک  يرکف  ظاـحل  زا  نشور و  ناـنکراک ، شناد : 

نیا زا  دـنرادن و  يروخلد  دوخ  نامزاس  زا  اه  مدآ  گنهرف :  يوک  رد  شناد  نانکاس  تبیغ  دـهد •. یم  اهب  دوخ  ناـنکراک  نیرفآ  شناد 
گنهرف اـب  شناد  تیریدـم  عوـن  گـنهرف :  اـب  شناد  تیریدـم  یگنهاـمه  دنـساره •. یمن  دـننک ، میهـس  دوـخ  شناد  رد  ار  نارگید  هک 

یلــسکاه يرنه  ساـموت  . تـسا لـمع  تـسین ، شناد  شناد ، مـیظع  تیاغــشناد  تیریدـم  یلمع  ياـه  هـبنج  دراد . یگنهاـمه  یناـمزاس 
عورـش اجک  زا  هک  نیا  ًالثم  دوب ، ینـشور  یلمع  ياهزردنا  ندینـش  هدامآ  دـیاب  شناد  تیریدـم  هرابرد   thomas henry huxley

یفرعم زین  يراج و  یتیریدـم  ياهدرکیور  رد  ییاهاپ » اج   » دـیاب اذـل  درک ؟ زیهرپ  یتاهابتـشا  هچ  زا  و  دوش ؟ هتفرگ  کمک  هنوگچ  دوش ؟
لاح رد  جیار  یمومع ،  یهاگآ  هک  نیا  شناد  تیریدم  ردشناد  تیریدـم  هنیمز  رد  یمومع  یهاگآ  تخادرپ . ياه  یتساک  زا  يدودـعم 

 : • هک درک  دیهاوخ  جاتنتسا  ار  یماکحا  نینچ  ًالامتحا  مه  امش  دینک ، رکف  تقد  اب  رگا  دسر . یم  رظن  هب  هدننک  لاحـشوخ  تسا  شرتسگ 
حرط اضاقت ، ات  داد  هزاجا  درک و  عورـش  ار  زکرمتم  یـشیامزآ  حرط  کی  دیاب  ادتبا  درک •. عورـش  الاب  شزرا  ياراد  شناد  اب  دیاب  ار  راک 

نآ دیابن  ار  تالکشم  يارب  ییوج  هراچ  (. گنهرف • نامزاس ، يروآ ، نف   ) درک تیلاعف  ههبج  دنچ  رد  دیاب  دبلطب •. هنالاعف  ار  يدعب  ياه 
يدج ًالماک  عوضوم  شناد ، تیریدم  . تفرگ کمک  نامزاس  رد  دیاب  رت  عیرـس  هچ  ره  درذگب •. راک  زا  راک  هک  تخادـنا  ریخأت  هب  ردـق 

و ینامزاس » لوحت  تیریدـم  «، » یتاعالطا ياه  هناماس  تیریدـم   )» دـشاب هتـشاد  دوجو  ناـمزاس  رد  دـیاش  هک  یعباـنم  یماـمت  زا  تسین و 
ای بوتکم و  یتاعالطا  هاگیاپ  درب و  یم  هرهب  یبوخ  هناخباتک  زا  یتکرش  رگا  دیوج . یم  دوس  یناسنا )» عبانم  یتیریدم  بوخ  ياه  شور  »
هچ نآ  تسا . شناد  تیریدم  لامعا  لاح  رد  یلکـش  هب  رـضاح  لاح  رد  ًالامتحا  تکرـش  نآ  دـنراد  ییاراک  یـشزومآ  ياه  همانرب  یتح 

دیاب یتکرـش  ره  یلک  روط  هب  . دـنمانب شناد » ریدـم   » ار دوخ  دـنناوتب  ات  تساهتیلاعف  نیا  هعـسوت  شرتسگ و  دـنهد  ماجنا  تسا ، مزال  اـمش 
؟ دنک قیوشت  شناد  زا  هدافتسا  تکراشم و  هب  ار  دارفا  هنوگچ  دهد ؟ رارق  تیولوا  رد  ار  یشناد  هچ  تیریدم  هک  نیا  ریظن  يدراوم  ةرابرد 

هناماس  » يارجا یحارط و  رد  دنناوت  یم  نارواشم  . دنک يریگ  میمصت  دهد ، رارق  صاخ  يا  هزوح  رد  حرط  تیقفوم  ببـس  ار  یلماع  هچ  و 
ناریدـم و هـب  راـک  یـساسا  لوـصا  شزوـمآ   » و شناد » يراـج  تیعــضو  یبایــشزرا  «، » شناد قـیقد  هـشقن  هـیهت  « ، » شناد گرزب  ياـه 
رد دـناوت  یم  یناسنا » عبانم  . » دـننک کمک  يروآ  نف  يانب  ریز  داجیا  هب  دـنناوت  یم  یتاعالطا » ياه  هناماس  .» دـنوش عقاو  رثؤم  نانکراک ،»

یلاـم و شخب  . » دـشاب رثؤـم  اـه )  هکبـش  اـه و  هورگ  صاخـشا ، شناد (  زکارم  یفرعم  شناد و  میهـست  هدافتـسا و  هـب  ناـنکراک  قـیوشت 
« نامزاس یتایلمع  ياه  هزوح   » رگید دنک . کمک  نآ  تیریدم  يارب  شالت  شناد و  یبایشزرا  یگنوگچ  كرد  هب  دناوت  یم  يرادباسح »
هب طوبرم  شناد  بسک  هب  شورف » یباـیرازاب و  شخب   » ًـالثم دننک 0 کمک  صاخ ، یـشناد  ياه  هنیمز  رب  طلـست  بسک  هب  دـنناوت  یم  مه 
هب طوبرم  شناد  لیـصحت  هب  نایرتشم » تامدـخ  شخب   » تالوصحم و شناد  تفایرد  هب  هعـسوت » قیقحت و  یـسدنهم و  شخب  « ؛ ناـیرتشم
رد يرتشیب  ياه  هورگ  ای  دارفا  هچ  ره  دوش . ینثتسم  ییورملق  چیه  دیابن  دوش ، یم  حرطم  شناد  تیریدم  یتقو  دنهد .) یم  يرای  تامدخ 

هلئسم اب  ار  راک  یتسیاب  یم  شناد ، تیریدمشناد  تیریدم  هنیمز  رد  راک  هب  زاغآ  دبای . یم  شیازفا  تیقفوم  لامتحا  دنیامن ، تکرـش  راک 
«، یحارط ظاحل  زا  فیعـض  تالوصحم  «، » نایرتشم ینادرگ  يور  . » دـنک زاغآ  دـنبلط ، یم  ار  ملع  زا  هدافتـسا  لح  هک  یـصخشم  يراجت 

دنناوت یم  هک  دنتـسه  یـصخشم  يراجت  تالکـشم  هلمج  زا  یتامدـخ ، ياهراک  يارب  رتمک  درب » خرن   » و يدـیلک » یناسنا  يورین  شزیر  »
لح يراجت  هدافتسا  مادک و  ره  یشناد  يازجا  صیخشت  ییاسانش و  تالکـشم ، نیا  هب  یگدیـسر  دشاب . شناد  تیریدم  فعـض  رگ  نایب 

تیریدم . دزاس راومه  ار  نآ  تفرـشیپ  شناد و  تیریدم  رارقتـسا  هار  دـناوت  یم  یبوخ  هب  شناد ، ياه  تیلاعف  رگ  هیجوت  ناونع  هب  اه  نآ 
دومن یلام ) دوس   ) سوملم یجیاتن  هتفای و  رییغت  ییاهراتفر  تروص  هب  ًاتیاهن  دیاش  هک  دوش  یم  یعازتنا  تایلمع  زا  يرایـسب  لماش  شناد ،
يارب دـنک . بذـج  ار  یتـفگنه  لوـپ  تقو و  دـناوت  یم  تسا ، تاـیئزج  اـب  هارمه  هک  یناـمز  صوـصخ  هب  شناد  شقن  هیهت  ًـالثم  دـنباین .

« ، یگنهرف ینامزاس و  «، » ینف ههبج   » دنچ رد  هلوقم  دنچ  يریگیپ  هلوقم ، کی  رب  زکرمت  ياجب  ًالومعم  شناد ، تیریدم  هنیمز  رد  تفرشیپ 
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لکـشم هتبلا  درک . شوخلد  ورملق  کـی  رد  نآ  ندـناود  هشیر  هب  ناوت  یمن  تسا و  هدـیچیپ  رایـسب  يا  هدـیدپ  شناد ، دوـش . یم  داهنـشیپ 
يروآ نف  دنرت . صخشمان  زین  یهجو  کی  ياهحرط  هجیتن  زا  هدوب و  سررید  اهنآ  جیاتن  هک  تسا  نیا  یهجو  دنچ  ياه  همانرب  زا  هدافتسا 

v. تسا شناد  رب  یکتم  يژولونکت  ور  نیا  زا  تسا  یلمع  تالکشم  لح  يارب  ملع  دربراک  يروآ ،  نف   technologyv يژولونکت ) ) 
رد يروآ  نف  ات  دنک  یم  داجیا  يا  هنیمز  ملع   v. تسا تخانش  نیا  دربراک  يروآ  نف  هک  یلاح  رد  تسا  تخانـش  تفرعم و  یعون  شناد 
ای يرازفا  تخـس  لماوع  زا  يا  هعومجم  يروآ  نف  تسا . ریذـپ  ناـکما  يروآ  نف  حطـس  ياـقترا  اـب  اـهنت  هعماـج  هعـسوت  . دـنک دـشر  نآ 

مزلتسم يروآ  نف  حطـس  شیازفا  تسا . یهدنامزاس  یتیریدم و  ياه  ییاناوت  و  ینف ، شناد  یناسنا ، ياه  تراهم  اه و  ییاناوت  تازیهجت ،
رد تیریدم  شقن  دتفا . یم  قافتا  يروآ  نف  یلخاد  هعسوت  لاقتنا و  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  يازجا  مامت  راگزاس  گنهامه و  ياقترا  دشر 

يژولونکت 3ـ مولع 2 ـ شخب  1 ـ نالک ، حطـس  راهچ  رد  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  هدـننک  نییعت  مهم و  يروآ  نف  هعـسوت  لاقتنا و  دـنیآرف 
یم رشب  ینهذ  يدام و  ياه  هتساوخ  نیمات  رد  مولع  دربراک  تیلباق  ار  يروآ  نف  . درک حرطم  تیریدم  صـصخت  هفرح و  دوخ  اه 4 ـ هاگنب 

رد هنارـس  هدش  دیلوت  تامدـخ  الاک و  نازیم  دوش . یم  ادـیپ  يروآ  نف  ياقترا  يارب  يدـیدج  هوقلاب  ياه  هنیمز  مولع ، تفرـشیپ  اب  دـنناد .
عقاو رد  تسا . هتفرگ  يدایز  هلـصاف  هدـنام  بقع  یتنـس و  عماوج  زا  دـنا ، هتفای  تسد  دـیدج  یکیژولونکت  ياه  تفرـشیپ  هب  هک  یعماوج 

ناوـت هـب  یماـظن  یگنهرف و  یـسایس ، يداـصتقا ، فـلتخم  ياـه  تباـقر  هنحـص  رد  یتامدـخ  یتعنـص و  تاســسؤم  اـی  اـهروشک و  ناوـت 
تامدخ الاک و  رتشیب  دیلوت  هب  دنناوت  یم  نآ  دارفا  هک  تسا  هعماج  رد  يژولونکت  حطس  ياقترا  اب  اهنت  . دراد یگتسب  اه  نآ  یکیژولونکت 

یعامتجا یـسایس و  یگنهرف ، ياـه  هنیمز  رد  بساـنم  یهد  ماـظن  اـب  دـنوش و  دوخ  ناـمزاس  یـشخبرثا  ییآراـک و  ثعاـب  دـنبای و  تسد 
تسد رترب  يژولونکت  هب  هک  یتاسسؤم  اه و  نامزاس  يداصتقا ، ياه  تباقر  هنحص  رد  دنیامن . مهارف  دوخ  يارب  ار  رتهب  یگدنز  تابجوم 
دنوش یم  جراـخ  هنحـص  زا  دـننامب  بقع  يژوـلونکت  رظن  زا  هک  یتاسـسؤم  اـه و  ناـمزاس  دـنبای و  یم  ار  دـشر  اـقب و  ناـکما  دـنبای ، یم 

good thoughts in. تسا ینیـشن  هشوگ  ياتمه  رـس ،  رد  بوخ  ياه  هشیدنا  ندرک  ینادنزنامزاس  دشر  نماض  يروآون  تیقالخ و 
هلمج زا  فلتخم  نیوانع  تحت  هک  نامز  زا  يا  ههرب  رب  اه  تکرش  اه و  نامزاس  “ your head not delivered mean squat

رصع  » هرخالاب و  تعرس ،» رـصع  « » تقوم عماوج  رـصع  « » موادت مدع  رـصع  « » یتاعالطا هعماج  رـصع  « » یتعنـصارف رـصع  « » شناد رـصع  »
رد . دنزاس یم  هدامآ  یناهج  فرژ  ياه  ینوگرگد  ناباتش و  تارییغت  تیریدم  تهج  رد  ار  دوخ  تسا ، هدش  حرطم  يروآون » تیقالخ و 

، هتفای هعـسوت  ياهروشک  تسا و  هدـش  عورـش  هدـنیآ  نرق  رد  ینف  یملع و  یتعنـص ، ياه  يرترب  زارحا  يارب  یلادـج  ساـسح ، عطقم  نیا 
تعرـس دنا . هتخادرپ  نیون  ياه  شور  يوجتـسج  هب  ریگارف  هرتسگ و  تالوحت  نیا  اب  ییورایور  يارب  رگن  هدنیآ  تاسـسؤم  اه و  نامزاس 

اه نامزاس  ياقب  مهم  لماوع  زا  یساسا  یلصا  ناونع  هب  يروآون  تیقالخ و  هک  يا  هنوگ  هب  هتفر ، رتارف  روصت  دح  زا  تالوحت  تارییغت و 
نیا رد  هدرک و  رایـسب  دیکأت  تیقالخ  شزومآ  رب  هتفرـشیپ  ياهروشک  لالدتـسا ، نیا  ساسا  رب  تسا . هدش  هتفریذپ  ناوج  ياه  تکرـش  و 

لوذبم صاخ  هجوت  دننک ، هئارا  هدیچیپ  لیاسم  يارب  قالخ  عیدب و  ياه  تفایهر  هک  رگن ، هدنیآ  روآون و  قالخ ، دارفا  باختنا  رد  اتـسار 
هب تیقالخ  تسا . دـیدج  موهفم  ای  رکف  کی  داجیا  يارب  ینهذ  ياه  ـ ییاناوت يریگراک  هب  تیقـالخیروآون  تیقـالخ و  موهفم  دـنا . هتـشاد 

. دراد تلالد  ون  زیچ  قلخ  رب  تیقالخ  . تساه هدـیا  نیب  یگتـسویپ  داجیا  ای  درف  هب  رـصحنم  شور  کی  رد  اه  هدـیا  بیکرت  ییاناوت  يانعم 
یم زاین ) کی  نتخاس  هدروآرب  ای  یلعف  لکـشم  لح   ) دـیفم ون و  ۀـجیتن  هب  هک  دـناد  یم  یناـسنا  دـنیآرف  کـی  ار  تیقـالخ  ( 1989  ) وئاک
لح هار  ای  دیدج  تمدـخ  دـیدج ، لوصحم  کی  دـناوت  یم  هک  تسا  تی  ــ قالخ زا  یـشان  نیون  ياه  هدـیا  يریگراک  هب  يروآون  . دـماجنا

ای هت و  ـ فای دوبهب  تا  ـ مدـخ تالوصحم و  هب  نآ  لیدـب  طوبرم و تـ ـش  ناد داجیا  اـی  كاردا  دـن  ــ یارف يروآون  . دـشاب اـهراک  ماـجنا  دـیدج 
ياه شور  تامدخ و  لوصحم ، هب  نآ  لیدبت  قالخ و  ةدیا  ذخا  دنیارف  يروآون  . دشاب یم  دنتسه ، اهنآ  ناهاوخ  هک  يدار  ـ فا يارب  دیدج ،

 + عارتـخا « + exploitation» يرادرب هرهب  . دروآ یم  دوجو  هب  ار  قاـبطنا  اـی  رییغت  ییاـناوت  دادعتـسا و  يروآون  . تسا تاـیلمع  دـیدج 
. تسا قالخ  ياه  هشیدنا  داجیا  دنمزاین  يروآون ، هب  یبایتسد  يارب  نامزاس  رهیروآون  موهفم =  ای  « conception» روصت
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اه هناخباتک  یکینورتکلا  عبانم  شناد و  تیریدم 

یناـضمر  هرهز  نآ   تیریدـم  باـختنا و  یگنوگچ  یکینورتـکلا و  عباـنم   عاوـنا  زا  یهاـگآ   knowledge management ... 
يروانف زا  اه  هناخباتک  ات  دـبلط  یم  مهم  نیا  هب  ندیـسر  تسا . عقوم  هب  بسانم و  تاـعالطا  هعاـشا  اـه ، هناـخباتک  یلـصا  فدـه  همدـقم :

روهظ اب  دنیامن . زور  هب  زین  ار  اه  هناخباتک  ناربراک  دوخ و  شناد  يروانف ، نیا  تفرشیپ  اب  ماگمه  دنشاب و  هتشاد  لماک  یهاگآ  تاعالطا 
یکینورتکلا و عبانم   عاونا  زا  یهاگآ  تسا . هتفای  شیازفا  نارادـباتک  فیاظو  تاعالطا ، يرواـنف  زا  یـشخب  ناونع  هب  یکینورتکلا  عباـنم 
رد تیقفوم  يارب  هک  تسا  نشور  تسا . يزورما  ياه  هناخباتک  نارادـباتک  شناد  کفنیال  ءزج  عبانم  نیا  تیریدـم  باختنا و  یگنوگچ 
اب ات  دنیامن  باختنا  ار  هاگآ  صـصختم و  دارفا  هک  دنبلط  یم  ار  یتیریدم  اه  هناخباتک  ناربراک ، هب  بسانم  عقوم و  هب  تاعالطا  هئارا  هنیمز 

ماجنا عقوم  هب  اج و  هب  یلمع  تسرد و  یباختنا  یینورتکلا  عبانم  تیریدـم  دـنم  ماظن  ياهتیلاعف  هلـسلس  رد  دـناوتب  دوخ  تاـیبرجت  شناد و 
نیا رد  راذگریثأت  لماو  شقن ع  شناد و  تریردم  زا  یتسرد  فیراعت  ات  دراد  یعـس  هلاقم  نیا  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  ياتـسار  رد  دـهد .

هعومجم تهج  کی  ره  باختنا  راـیعم  اـب  هارمه  ار  اـهنآ  عاونا  هتخادرپ و  یکینورتکلا  عباـنم  فیرعت  هب  سپـس  هدومن ، ناـیب  ار  تیریدـم 
. دهد هئارا  ار  اه  هناخباتک  رد  اهنآ  باختنا  یکینورتکلا و  عبانم  رد  شنا  تیریدـم د  شقن  نایاپ  رد  دـنک . نایب  هناخباتک  کی  هنیهب  يزاس 

دربشیپ يارب  اهنآ  زا  دیفم  هدافتـسا  اهنآ و  یهدنامزاس  تاعالطا ، ندروآ  تسد  هب  شناد  تیریدم  هداس  نابز  هب  شناد  تیریدم   فیرعت 
شناد اریز  تسا . زکرمتم  نامزاس  کی  دارفا  يور  رب  تاعالطا  فرصت  رگید  یلوق  هب  ای  تاعالطا  نتفرگ  تسا . نامزاس  رتعیرـس  هچ  ره 

تیریدم ددرگ . یم  هئارا  لصفم  حیـضوت  همادا  رد  یناهن  ینیع و  شناد  دروم  رد  تسا . دارفا  رد  یناهن  شناد  زا  رت  لوصولا  لهـس  ینیع 
شناد و رظن ، دجاو  هک  يدارفا  تیریدم  مود  تاعالطا و  هداد و  ثیریدـم  لوا  دراد : تمـسق  ود  شناد  تیریدـم  دراد : تمـسق  شناد 2 

مهب یـصاخ  يژولونکت  اهدنیارف و  کمک  اب  شناد  تیریدـم  لیهـست  يارب  دارفا - اوتحم و  تمـسق - ود  نیا  دنتـسه . صاخ  ياه  یئاناوت 
داجیا گنینیام ، اتید  يریگداـی ، عماوج  هعـسوت  هدـنریگدای ، ياـهنامزاس  داـجیا  اـهلمع ، نیرتهب  فرـصت  ینز ، کـحم  دـنا . هدـش  لـصتم 

تالخادم و اهنیرمت ، اهزاربا ، زا  هنومن  دنچ  طقف  يراجت  یتباقر و  يدنمـشوه  دنم  ماظن  يروآدرگ  يراک و  نایرج  دوبهب  رییغت ، گنهرف 
تیریدم ینعی  شناد  تیریدم  ترابع  ءزج  ود  دنا . هدش  هتفرگ  راکب  تاعالطا  شناد و  تیریدم  يارب  هک  دنتسه  روحم  انبریز  ياهتفایهر 

طلتخم مه  اب  اهنامزاس  یعمج  هظفاح  ندروآرد  لرتنک  تحت  يارب  ینامزاس  گنهرف  يژولونکت و  زاساناوت  رـصنع  ود  کمک  اـب  شناد  و 
هک هچنآ  زا  . تسا ماخ  داوم  هداد : میزادرپ : یم  هناگادـج  روط  هب  کـی  ره  شناد  تیریدـم و  فیرعت  هب  نونکا  ( 2004 يدناگ ، ) دنا هدش 

دوجو هب  ار  تاعالطا  اه ، هداد  یهدنامزاس  تاعالطا : دنوش . یم  بوسحم  هداد  یگمه  یمسر ، ماقرا  اهرامآ و  ات  میونـش  یم  مینیب و  یم 
. ریخا هام  یط 1  هناخباتک  ناعجارم  تسیل  دننام  دوش . یم  هدیمان  تاعالطا ، هدش  یهدنامزاس  بترم و  ياه  هداد  رگید  ینایب  هب  دروآ  یم 
هب تاعالطا  لیدبت  تقیقح  رد   ) صاخ یعوضوم  رد  هدـش  شزادرپ  تاعالطا  يریگراک  هب  تاعالطا و  لیلحت  هیزجت و  شزادرپ ، شناد :

یصاخ ياهتمرف  هب  ای  تسا و  هدش  نودم  هک  تسا  یشناد  حیرص ، شناد  ای  نایع  شناد  تسا : عون  رب 2  هک  دنیوگ  یم  شناد  ار  ییاناد )
شناد دومن . میهـس  نآ  رد  ار  نارگید  ناوت  یم  یناسآ  هب  نیاربانب  هدش و  دنتـسم  ای  هدش  تبث  ای  هدش  هداد  حیـضوت  ًالثم  تسا . هدش  هئارا 
يارب مهف  لباق  لماک و  روط  هب  زگره  تسا و  دارفا  نهذ  رد  هک  یـشناد  دراد . درف  کی  هک  تسا  يا  هدـشن  زاربا  یـصخش و  شناد  ناهن ،

فیرعت دــهد . یم  لکــش  ناـهن  شناد  ار  شناد  نیرتـمهم  زا   80  % اهدروآرب قبط  تسا . هدـشن  نوردـم  اـی  دنتـسم  تبث ، ناـیب ، نیریاـس 
، يدـنب هقبط  رب  ًاساسا  تیریدـم  فدـه . کی  هب  یبای  تسد  تهج  راک  ماجنا  اه و  هداد  يریگراـک  هب  ییاـناوت  ینعی  تیریدـم  تیریدـم :
: شناد تیریدـم  رد  یـساسا  رـصنع  راهچ  شقن  دراد . تلالد  نامزاس  کی  رد  یگتـسویپ  مه  هب  كاردا  داجیا  راتخاس و      ندرک  مهارف 

ینامزاس گنهرف  شقن  شناد  تیریدم  رد  تاعالطا  يژولونکت  شقن  شناد  تیریدم  رد  تیریدم  شقن  شناد  تیریدم  رد  شناد  شقن 
نیا دوش و  یم  دیلوت  شناد  عونـصم  دوش  يراذگدک  نودـم و  شناد ، هک  یماگنه  شناد  تیریدـم  رد  شناد  شقن  شناد  تیریدـم  رد 
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هب تسا  ناـهن  شناد  ریخـست  صیخـشت و  ییاـناوت  رد  شناد  تیریدـم  یعقاو  شلاـچ  دوش . تیریدـم  دـناوت  یم  هک  تسا  شناد  عونمص 
ناهن شناد  لاقتنا  فرـصت و  صیخـشت ، اما   تسا  لاقتنا  تبث و  لباق  یناسآب  نایع  شناد  دـشاب . یبایزاب  لباق  زاـین  ماـگنه  رد  هک  يروط 

، نایع شناد  تیریدم  يارب  تسا . نامزاس  رد  ناهن  نایع و  شناد  تیریدم  یلصا  فده  : شناد تیریدم  رد  تیریدم  شقن  تسا . لکشم 
یهدـنامزاس يراذـگزمر و  یـسرتسد  تلوهـس  يارب  ار  شناد  .• دـننک   داـجیا  دـیلوت و  اـی  هدروآ و  تسدـب  ار  شناد  :• دـیاب   اـهنامزاس 

دنیامن •. لیهـست  ار  شناد  یبایزاب  و  یـسرتسد   .• دنیامن   رـسیم  تاراشتنا  ای  تاطابترا  اب  نارگید  يارب  ار  شناد  هب  یـسرتسد  .• دنیامن  
راکب يراک  ياهتیلاعف  ینابیتشپ  يارب  اهدـنیارف  اـهتیعقوم و  لـیلحت  يربهار ، ارجا ، دوبهب  يریگ ، میمـصت  تالکـشم ، لـح  يارب  ار   شناد 

زا شناد  لاقتنا  یهافـش  ياه  هنیـشیپ  اه و  هبحاصم  يراتـشون ، تاـطابترا  قیرط  زا  تسا : تیریدـم  لـباق  قیرط  هب 2  ناهن  شناد  دـنریگ .
تاعالطا يژولونکت  شناد : تیریدـم  رد  تاعالطا  يژولونکت  شقن  اهنامزاس  رد  لمع  مه  ياه  هورگ  ای  شناد  ياه  هورگ  داـجیا  قیرط 

كارتـشا و ریخـست ، لـماش  شناد  تیریدـم  هوجو  همه  يارب  دـمآراک  رثؤم و  ییاـهرازبا  هدرک و  لـمع  دـنمتردق  يرازبا  ناونعب  دـناوتیم 
رد یلوحت  دـناوتیم  تاـعالطا  لاـقتنا  یناـگیاب و  قیفلت ، هیاـمن ،  شواـک ، رد  تاـعالطا  يژوـلونکت  ییاـناوت  دـنک . نیمأـت  شناد  دربراـک 

افیا شناد  تیریدـم  رد  ار  نابیتشپ  شقن  طقف  تاعالطا  يژولونکت  دـنک . داجیا  تاعالطا  هعاشا  يدـنب و  هدر  یهدـنامزاس ، يروآدرگ ،  
کمک تاعالطا  ندرک  ادیپ  رد  دارفا  هب  دناوتیم  تاعالطا  يژولونکت  تسین . شناد  هدننک  نیمأت  ییاهنت  هب  تاعالطا  يژولونکت  دـنکیم  .

تاعالطا لیدبت  يارب  ریخ . ای  تسه  اهنآ  صاخ  زاین  اب  طبترم  بسانتم و  تاعالطا  ایآ  دننک  نییعت  دیاب  هک  دنتسه  دارفا  دوخ  نیا  اما  دنک 
: شناد تیریدم  رد  ینامزاس  گنهرف  شقن  دنهد . ياج  ینتم  رد  ار  نآ  هدرک و  كرد  ریـسفت و  لیلحت ، ار  تاعالطا  دیاب  دارفا  شناد ، هب 
تایبرجت و تارظن و  لدابت  رگیدکی و  اب  دارفا  لماعت  قوشم  هک  تسا  ینامزاس  گنهرف  شناد ، تیریدـم  ندرک  دـنمناوت  لماوع  زا  یکی 
تروپنواد و دـنناسرب . نارگید  شوگ  هب  ار  ناشیادـص  تساوخزاـب  زا  سرت  نودـب  هک  دـهدیم  هزاـجا  ناـنکراک  هب  و  تسا   تارظن  هطقن 
هن شناد و  ياوتحم  هن  يژولونکت و  رادـقم  هن  دـشابن ، زیخلـصاح  شناد  تیریدـم  هژورپ  یگنهرف  نیمز  رگا  : " دـنراد یم  راـهظا  نارگید 
هب کی  ره  شناد  تاعالطا و  هداد و  فیرعت  هب  زاغآ  رد  تشاد " دنهاوخن  رب  رد  یتیقفوم  مادـکچیه  بوخ  هژورپ  تیریدـم  کی  نتـشاد 

طبترم نیع  رد  اهنآ  هس  ره  تیریدم  ًاعطق  هک  دنوش  تیریدم  يدـمآراک  وحن  هب  دـیاب  هلوقم  هس  نیا  زا  کی  ره  میتخادرپ . هناگادـج  روط 
شناد تیریدـم  اه ، هداد  تیریدـم  تاعالطا و  تیریدـم  ياهمتـسیس  فـالخرب  دـنرگیدکی . زا  زیاـمتم  ییاـه  هزوح  رگیدـکی ، اـب  ندوب 

رد دنک . هدافتسا  تاعالطا  يژولونکت  ياهدربراک  زا  دروم  دنچ  ای  کی  زا  اما  درادن . یـصاخ  تاعالطا  يژولونکت  ای  رتویپماک  هنوگچیه 
تیریدم تاعالطا و  تیریدم  اه ، هداد  تیریدم  هصالخ ، روطب  دراد . شناد  تیریدم  رد  ار  هوقلاب  تاریثأت  نیرتشیب  يواک  هداد  نایم  نیا 

عاونا هدومن و  راکدوخ  ار  اهنامزاس  هنازور  يرارکت و  روما  اه ، هداد  تیریدـم  ياهمتـسیس  دـنزیامتم . رگیدـکی ، اب  طابترا  نیع  رد  شناد 
ینیعم حطـس  ات  ار  اه  هداد  هک  دـنهدیم  ناکما  ناربراک  هب  تاعالطا  تیریدـم  ياهمتـسیس  دـنهد . یم  تسدـب  ار  تاـعالطا  زا  يدودـحم 

رد تاعالطا  تیریدم  دنیامن . فشک  ار  اه  هداد  رـصانع  نیب  طابترا  هک  دننکیم  کمک  نانآ  هب  هلیـسونیدب  هدرک و  ینیچ  هرابود  لرتنک و 
تیریدـم هچرگ  تسا . هدـش  هزورما  ياه  هناخباتک  کفنیال  ءزج  بو  رتسگناهج  هکبـش  هتـسویپ و  یتاـعالطا  ياـههاگیاپ  اـهکپا ، لـکش 

رد یتکراـشم  يریگداـی  كارتـشا و  جـیورت  شناد  تیریدـم  یئاـغ  فدـه  دنتـسه ، شناد  تیریدـم  مـهم  رــصانع  اـه  هداد  تاـعالطا و 
هب تسناد . ینامزاس  راتفر  يژتارتسا و  يروانف ، شناد ، تیریدم  دنیارف  لماش  ناوت  یم  ار  شناد  تیریدم  ( 2004 يدناگ ، .) تساهنامزاس

كارتشا هب  . 4 شناد هعسوت  . 3 شناد لیصحت  شناد 2 . یئاسانش  . 1 دوش : یم  ریز  دراوم  لـماش  شناد  تیریدـم  دـنیارف  راورتیت  تروص 
يوـس هـب  هتــسبرب و  تـخر  دوـخ  یتنــس  تلاـح  زا  يا  هناـخباتک  داوـم  شناد  زا  تظاـفح  شناد 6 . زا  يرادرب  هرهب  . 5 شناد يراذـگ 

فاـطعنا یکینورتـکلا ، عباـنم  زا  هدافتـسا  رد  ناـکم  ناـمز و  تیدودـحم  دوبن  لـیبق  زا  ییاـه  یگژیو  دور . یم  شیپ  ندـش  یکینورتـکلا 
هلمج زا  یکینورتکلا  عبانم  نیئاپ  هنیزه  هرخالاب  ندوب و  مجح  مک  اهنآ ، زا  ددعتم  دارفا  نامزمه  هدافتـسا  تحار ، يرادرب  هخـسن  يریذـپ ،

یکینورتکلا عبانم  زا  هدافتسا  يارب  اضاقت  هدومن و  داجیا  یپاچ  عبانم  زا  هدافتسا  هب  تبـسن  يرتشیب  تیباذج  ناربراک  يارب  هک  تسیدراوم 
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عبانم دننک و  ادـیپ  لماک  ییانـشآ  عبانم  نیا  اب  هک  دزاس  یم  زیزگان  ار  نارادـباتک  یکینورتکلا  عبانم  دـشر  هب  ور  دـنور  تسا . هدرب  الاب  ار 
عبانم اب  همادا  رد  دـنیامن . کیدزن  تاعالطا ) هعاشا  ای  تاـعالطا  ندومن  ریذـپ  سرتسد   ) هناـخباتک فدـه  نیرت  یلـصا  هب  ار  یکینورتکلا 

فیرعت دوش  . یم  هداد  حرـش  شناد  تیریدـم  ياهرایعم  اب  قباطم  اهنآ  زا  کی  ره  باـختنا  راـیعم  هدـش و  انـشآ  نآ  عاونا  یکینورتکلا و 
ياه هویـش  هب  هک  یعبانم  ای  دنتـسه  طاـبترا  رد  هناـیار  يرواـنف  اـب  هک  دنتـسه  یعباـنم  یکینورتکلا ، عباـنم  نآ  عاونا  یکینورتکلا و  عباـنم 
لباق تکـسید ، ای  هدرـشف  حول  يور  عبانم  نیا  هتـسویپان : عباـنم  لـماش : یکینورتکلا  عباـنم  عاونا  دنـشاب . یم  یـسرتسد  لـباق  یکینورتکلا 

زا داد . همادا  نانچمه  دوخ  روآ  ماسرـس  دـشر  هب  ههد 1990  اـت  یفرعم و  ههد 1980  طساوا  رد  هدرشف  کسید  يروانف  . دنتسه یـسرتسد 
تامدـخ دوش . یم  هدافتـسا  نآ  لاثما  اهامنهار و  تغل ، ياهگنهرف  اهفراعملا ، ةریاد  لـثم  عجرم  عباـنم  زا  هدافتـسا  تهج  رتشیب  بلاـق  نیا 

ههد رد  هک  یکینورتکلا  یتاعالطا  رازبا  لکـش  نیلوا  درک . هدافتـسا  اـهنآ  زا  ناوت  یم  هنیزه  تخادرپ  اـب  ـالومعم  هک  هتـسویپ : يوجتـسج 
مهارف سا  يد  سا  سا ، رآ  یب  گولایاد ، لثم  ینانابزیم  طسوت  هک  دوب  هتـسویپ  یناسر  عالطا  وجتـسج و  تامدخ  دش ، رازاب  دراو   1960

نیا نیرتروهشم  زا  یضعب  دندش . بوبحم  یلیخ  دنراد  رارق  سرتسد  رد  هک  تاعالطا  تیعماج  لیلد  هب  هتـسویپ  يوجتـسج  تامدخ  دش .
. دنشاب یم   DialogeWeb، OCLC FirstSearch ، STN Easy ، Ovid online and LexisNexis لثم تامدـخ 

وجتـسج يارب  ار  يدـیدج  يامنرود  ههد 1990  رد  تنرتنیا  تسا . هدـش  فیرعت  اـه " هکبـش  هکبـش  ناونع "  هب  تنرتنیا  یتـنرتنیا : عباـنم 
یـسرتسد لباق  هک  تسا  هدش  تاطابترا  بوبحم  يراجت و  هلیـسو  کی  عیـسو و  هدننک  عیزوت  کی  تنرتنیا  درک . زاب  تاعالطا  ناگدننک 

رد بو ، یناهج  هکبش  قیرط  زا  اهنامزاس  صاخشا و  هلیسو  هب  تاعالطا  يدایز  نازیم  رـضاح  لاح  رد  تسا . نامزاس  درف و  اهنویلیم  يارب 
یمومع تسرهف  ( 2004 قنیـس ، . ) دنتـسه سرتسد  لباق  بو  يور  هنیزه  نودـب  عجرم  عبانم  زا  يدایز  هورگ  تسا . هدـش  هتخاـس  سرتسد 

يرادــباتک یناـسر و  عـالطا  یللملا  نـیب   فراـعملا  ةریاد  دنتــسه . ناـگیار  ًارثـکا  هـک  یناـسر  عـالطا  زکارم  اـی  اـه  هناــخباتک  هتــسویپ 
قلعتم بلغا  یتخانـشباتک ، ياهدروکر  زا  یتاعالطا  هاگیاپ  تسا : هدرک  فیرعت  هنوگ  نیا  ار  یناگمه  هتـسویپ  تسرهف  (. Brien,1997)

. دراد دوجو  یمومع  ياه  هنایاپ  طسوت  نآ  رد  فلؤم  عوضوم و  ناونع  قیرط  زا  وجتـسج  ناـکما  هک  صاـخ  يا  هناـخبات  هعومجم ك  هب 
ماجنا عماج و  راتخاس  کی  يروآ  مهارف  یکینورتکلا ، عبانم  تیریدم  زا  روظنم  یکینورتکلا : عبانم  تیریدم  (               1381 هانپرواد ، )

هعومجم دنتـسه : ریز  بیترت  هب  دراوم  نیا  دوش . یم  رجنم  تاعالطا ، یکینورتکلا  لیوحت  هب  هک  تسا  دـنم  ماظن  ياـهتیلاعف  هلـسلس  کـی 
یم رب  رد  ار  یکینورتکلا  عبانم  يدنب  هدر  یـسیون و  تسرهف  هک  یهدـنامزاس  تسا . عبانم  دـیرخ  شرافـس و  باختنا –  لماش : هک  يزاس 

هک یکینورتکلا ، عبانم  زا  تظافح  تسا . ناربراک  طسوت  اهنآ  دوجو  زا  یهاـگآ  عباـنم و  تناـما  نوچ : يدراوم  لـماش  یـسرتسد ، دریگ .
هک یبایـشزرا  هجدوب  لئاسم  دـشاب . یم  اهنآ  تینما  عبانم و  نیا  يارب  بساـنم  يرادـهگن  لـحم  درادناتـسا و  ویـشرآ  دوجو  هدـنریگربرد 

تیریدم ( Webber,2002  ) یناـبیتشپ تامدـخ و  شرتـسگ  دریگ . یم  رب  رد  ار  ناربراـک  زا  یجنـسرظن  یتیریدـم و  يراـمآ و  لـئاسم 
یتسیاـب یکینورتکلا  عباـنم  عاونا  زا  کـی  ره  باـختنا  يارب  یکینورتکلا  عباـنم  تیریدـم  رد  یکینورتـکلا  عباـنم  باـختنا  راـیعم  شناد و 

رد اهرایعم و  نیا  باختنا  رد  شناد  تیریدم  تسا  یهیدب  دشاب  هتشاد  تقباطم  الاب  هدش  رکذ  دراوم  اب  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد  ییاهرایعم 
یم اهرایعم  نیا  یسررب  هب  شخب  نیا  رد  دراد . ییازـسب  شقن  هدننک  هعجارم  هناخباتک و  زاین  اب  بسانم  یکینورتکلا ، عبانم  باختنا  تیاهن 

ایدراگال و هناخباتک : يارب  هدرـشف  کسید  باختنا  ياهرایعم  باختنا : یکینورتکلا : عبانم  يزاس  هعومجم  تیریدـم  رد  اهرایعم  میزادرپ :
 ، هنافصنم تمیق  ناسآ ،  بصن  هب  هدرشف  کسید  باختنا  ماگنه  هب  نارادباتک  دننکیم  داهنـشیپ  ( LaGuardia and Huber  ) رباه
(، Chowdhury) يراـهدواچ دـننک . هجوـت  هدرـشف  کـسید  زوـجم  هنافــصنم  طیارــش  اهتیدودـحم و  یناـبیتشپ و  بوـخ  ياـهکینکت 
ریز دراوم  ساسارب  هدرـشف  کسید  یبایزرا  دننکیم  داهنـشیپ  ( Slack Rowley and  ) كالـس یلور و  (Mambretti)و  یتربمام

دمآزور دـماسب  یتاعالطا و  کـناب  ندوب  يراـج  یتاـعالطا         ·  کـناب  شـشوپ  اوتحم و  رـشان         ·  راـبتعا  دریگ          · : تروص 
ای یگیامرپ و  تاـعالطا         ·  ءاـضتقا  عون و  ربراـک         ·  یناـبیتشپ  يراـک و  ياـمنهار  ندوب  لـماش  يرواـنف ،  تیفیک  ندرک         · 
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طبار لوصحم         ·  دیفم  رمع  تاعالطا         ·  هب  یـسرتسد  تعرـس  تالیهـست و  [ ·         2] یلماعت هجرد  یـصصخت         ·  ياوتحم 
رظن ساسا  رب  هتسویپ  : يوجتسج  تامدخ  باختنا  ياهرایعم  زاین  دروم  تالیهست  هنیزه         ·  ندرک         ·  درادناتسا  [ ·         3] ربراک

يوجتسج سیورس  کی  باختنا  ماگنه  دیاب  ریز  مهم  تاکن  ( Rowley یلور ( و  ( Rowlands زدلانور ( و  ( Forrester  ) رتسوف
طبار یباـیزاب         ·  وجتــسج و  تاـناکما  هدــش         ·  هـضرع  یتاـعالطا  ياـهکناب  رامــش  دریگ          · . رارق  هجوـت  دروـم  هتفرــشیپ 
تهج مزـال  ناـمز  هنیزه         ·  هنیـشیپ         ·  بلاـق  یتاـعالطا و  کـناب  راـتخاس  هتفرـشیپ         · ) هداـس و  ربراـک  طـبار  [ ) 4] وجتسج

ینابیتشپ        ·  تامدـخ  یطاـبترا         ·  لـیاسو  یتاـعالطا         ·  ياـهکناب  نیب  وجتـسج  ناـکما  وجتـسج         ·  تاـناکما  شرتسگ 
ياهرازبا باختنا  ياهرایعم  اه : هناخباتک  رد  یتنرتنیا  عبانم  باـختنا  ياـهرایعم  [ 5] يراج یناسر  یهاگآ  تامدـخ  لثم  یفاضا  تاناکما 

اهرایعم زا  یعیـسو  هعومجم  هب  زاین  یکینورتکلا  عبانم  هچرگا  تسا . یپاچ  بلاطم  يارب  هدـش  نییعت  ياـهرایعم  زا  هتفاـی  لـماکت  یتنرتنیا 
رب یتنرتنیا  عبانم  ( Davis , 1997 دنراد . دتفا  یم  قافتا  اهنآ  یسرتسد  ياهـشور  تالوصحم و  رد  هک  یمظنم  تارییغت  ندناشوپ  تهج 

ناگدنهد شـشوپ  تیمها  اوتحم         ·  رابتعا  یگنوگچ و  تیفیک ،  ( ·          Pratt et al. , 1996 دـنوش (: یبایزرا  ریز  دراوم  قبط 
قح هنیزه و  يرادـیاپ         ·  تابث و  ناـسآ         ·  هدافتـسا  تاـعالطا         ·  طاـبترا  هجرد  تیماـمت         ·  تیعماـج و  عباـنم         · 

اه       : هناخباتک  رد  هتـسویپ  یمومع  تسرهف  باختنا  ياهرایعم  ( 2002 قنیس ، ) زاین دروم  ياهرازفا  تخـس  اهرازفا و  مرن  فلوم         · 
دمآزور دماسب  اهتـسرهف و  ندوب  يراج  دنوش : یم  باختنا  یبایزرا و  ریز  دراوم  ساسا  رب  بلغا  اه  هناخباتک  هتـسویپ  یمومع  ياهتـسرهف 
ياهدلیف دادعت  یبایزاب  وجتسج و  تاناکما  یپاچ  یکینورتکلا و  ياهامنهار  دوجو  اه  هناخباتک  ای  اهباتک  دادعت  شـشوپ  نازیم  نآ  ندرک 

صـصختم هطیح  نیا  رد  هک  دـنوش  باـختنا  يدارفا  دـیاب  شناد  تیریدـم  ياـهیژتارتسا  قـبط  يزاـس ، هعوـمجم  ثحبم  رد  یتخانـشباتک 
یم زاین  زین  هنایار  رازفا  مرن  رازفا و  تخس  هنیمز  رد  صصختم  کی  هب  نینچمه  دنـشاب  یناسر  عالطا  يرادباتک و  صـصختم  یعوضوم و 
روط هب  دوش . يریگولج  هاگ  هگ  ياه  يراک  هرابود  زا  ات  دنشاب  رگیدکی  اب  شناد  تایبرجت و  لماعت  رد  نیصصختم  نیا  یتسیاب  هک  دشاب 

یکینورتکلا عبانم  تاعالطا  هدـننک : هدافتـسا  هعماج  دوش : هتفرگ  رظن  رد  ریز  ياهرایعم  دـیاب  یکینورتکلا ، عبانم  يزاس  هعومجم  رد  یلک 
ياهزاین قیقد  ییاسانـش  یـسررب و  دـنمزاین  دوخ  نیا  هک  دـشابربراک  هعماج  یـشهوژپ  یـشزومآ و  ياـهزاین  اـب  بساـنتم  دـیاب  رظن  دروم 

رد دنـشاب . هتـشاد  ار  یپاچ  عبانم  رابتعا  تیعماج و  تیبوغرم ، دـیاب  رظن  دروم  یکینورتکلا  عباـنم  اوتحم : تسا . ربراـک  هعماـج  یتاـعالطا 
، هدنـسیون تـقد  بلاـطم ، تحـص  بلاـطم ، قـمع  يرکف ، حطـس   : نوـچ يدراوـم  هـب  دـیاب  یکینورتـکلا  عـبنم  کـی  ياوـتحم  یبایــشزرا 

يارب ار  مزـال  تازیهجت  هناـخباتک ، هک  دنـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  یکینورتـکلا  عباـنم  لکـش : دوش . هجوت  ندوب  ونو  هزاـت  هدنـسیونرابتعا و 
تروص هب  یکینورتکلا  عبنم  رگا  . دشاب رادروخرب  ینالوط  ماود  ماکحتـسا و  زا  دیاب  عبانم ، هدش  باختنا  لکـش  . دـشاب اراد  اهنآزا  هدافتـسا 

، هنیزه دـشاب ، یتـنرتنیا  عبنم  رگا  دوـش . هجوـت  نآ  ندـش  يا  هکبـش  تیلباـق  اوـتحم و  ندوبدـمآزور ، تمیق ، هب  دـیاب  تسا ، هدرـشف  حوـل 
مزالیهدنامزاس دـشاب × ماگنهب  هزات و  دـیاب  یکینورتکلا  عبانم  ياوتحم  يدـمآزور : دوش . هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  اوتحم  وجتـسج و  ياهتیلباق 

عیرـست و ، داوم نیا  یبایزابراک  ات  دـنوش  یهدـنامزاس  يا  هدـش  هتفریذـپ  لوصا  ساسارب  ، یپاچ عبانم  نوچمه  ، یکینورتکلا عبانم  هک  تسا 
اهنآ یسرتسد  يارب  نکمم  ياه  هویش  دننیبب و  شزومآ  یکینورتکلا  عبانمزا  هدافتـسا  يارب  دیاب  هناخباتک  ناربراکیـسرتسد  ددرگ . لیهـست 

یکینورتـکلا عباـنم  هـب  ناربراـک  یـسرتسد  شیازفارد  دـناوت  یم  يا  هناـخباتک  نـیب  تناـما  . دوـش ییاسانــش  دـیاب  یکینورتـکلا  عباـنم  هـب 
تفاظن طیارش  ماود و  تدم  دیاب  . دوش هتفرگ  رظنرد  بسانم  یلحم  ، یکینورتکلا عبانم  يارب  دیاب  داومزا  تظافح  دشابرثؤم . ، ناشزایندروم

رگا . دریگبرارق هجوت  دروم  دیاب  مه  یکینورتکلا  عبانم  ندـش  یـسوریو  هلاسم  . تفرگرظنرد ار  هدرـشف  ياهحول  هژیو  هب  یکینورتکلا  عبانم 
عباـنم نـتفر  نـیبزا  لاـمتحا  ، دوـش هدافتـسا  بساـنمانروط  هـب  اـهنآزا  دـنوشن و  يرادهگندرادناتـسا  ویــشرآ  کـیرد  یکینورتـکلا  عباـنم 
عباـنم هیهت  يارب  هجدوب  لـئاسم  دوـش . هدیـشیدنا  مزالریبادـت  دـیاب  یکینورتـکلا  عباـنم  تینما  دروـمرد  . تشاددـهاوخدوجو یکینورتـکلا 
عباـنم هعومجم  ددرگ . لـیلحت  هیزجت و  دـیاب  یکینورتـکلا  عباـنم  شزراـیبایزرا  دوش . هتفرگرظنرد  بساـنم  يا  هجدوب  دـیاب  یکینورتـکلا 
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رثؤم هعومجم  رتهب  درکلمع  رد  دـناوت  یم  ناربراـک  يوس  زا  اهداهنـشیپ  . دوش یباـیزرا  ناربراـک  دروخزاـب  قیرطزا  هک  دـیاب  یکینورتکلا 
هئارا تامدخ  قیقد  رامآ  هیهت  . دـشاب رمث  رمثم  دـناوت  یم  یکینورتکلا  عبانم  یبایزرا  رد  يرامآ  ياهـشرازگ  يریگراک  هب  نینچمه  دـشاب .

تیریدمزا شخب  نیارد  ینابیتشپ  تامدخ و  شرتسگ  تسا . مهم  رایـسب  هدنیآ  ياهیریگ  میمـصت  يارب  یکینورتکلا ، عبانم  قیرط  زا  هدـش 
ناگدنشورف زا  یتسرهف  اب  هک  تسارتهب  . تخادرپ اهنآ  تایصوصخ  يا و  هناخباتک  دیدج  تالوصحم  ییاسانش  هب  دیاب  ، یکینورتکلا عبانم 

شرتسگ يارب  دروآ . مهارف  عبانم  نیا  يارب  ار  ینابیتشپ  تامدـخ  ، دنـشاب مه  دامتعا  دروم  هک  یکینورتکلا  عبانم  صوصخم  نارازگراک  و 
Electronic Resources Managenment .. ) دریگ تروـص  مزـال  ياهــشالت  دـیاب  یکینورتـکلا ، عباـنم  قـیرطزا  تامدـخ 
يریگدای و طیحم  کی  داجیا  شناد  تیریدـم  فدـه  هدـش ، دـیق  بلاطم  هب  هجوت  اـب  يریگ : هجیتن  ( Initiative.Retrieved,2003
ناریدم و هناخباتک  کی  رد  ًالثم   ) نامزاس کی  فلتخم  ياهتمـسق  دارفا  طسوت  هدـش  دـیلوت  تاعالطا  هوبنا  نیب  ینایرج  داجیا  اب  تکارش 
ریخـست و رب  شناد  تیریدـم  تسا . مه  اـب  اـهنآ  ندرک  طـبترم  و  داوم و )... يرادـهگن  یهدـنامزاس ، يزاـس ، هعوـمجم  شخب  ناـنکراک 

نیب یجنایم  ياه  هیال  فذـح  شناد  تیریدـم  ییاهن  فدـه  تسا . هدـش  هداهن  انب  هعومجم  کی  دارفا  ناهن   ناـیع و  شناد  یهدـنامزاس 
ناربراک شناد و  عبانم  نیب  ياه  هطـساو  ناونع  هب  رگید  اـه  هناـخباتک  شقن  نیارباـنب  . تسا شناد  ناگدـننک  هدافتـسا  ناگدـننک و  دـیلوت 

یم مزال  یتاـعالطا  داوس  بسک  اـب  ناربراـک  دـنوش و  یم  ریذـپ  سرتسد  یکینورتکلا  مرف  هب  بلغا  یتاـعالطا  عباـنم  درادـن . تیعوضوم 
هب هن  اه  هناخباتک  شقن  یطیارـش  نینچ  رد  دـنیامن . مادـقا  دوخ  زاین  دروم  عبانم  زا  هدافتـسا  یبایزاب و  هب  تمحز  نیرتمک  لمحت  اب  دـنناوت 
هب هکلب  تاعالطا  هریخذ  يرادـهگن و  يارب  یناکم  ناونع  هب  هن  دـیاب  یکینورتکلا  هناخباتک  تقیقح  رد  ددرگ . یم  حرطم  ناـبیتشپ  ناونع 

تـسا یـشقن  نامه  نیا  دنبای . تسد  زاین  دروم  عیـسو و  یتاعالطا  عبانم  هب  دنناوتب  ناربراک  نآ  قیرط  زا  هک  دـنک  لمع  يا  هزاورد  ناونع 
، دزادرپ یم  شناد  تیریدم  یـسرتسد و  هب  هدنیآ  هناخباتک  هک  تسا  دقتعم  يو  هدوب ؛ روصتم  اه  هناخباتک  زا  لاس 1998  رد  زنیکواه  هک 

راتـساریو یکینورتکلا . یپاچ و  عبانمرد  یـشهوژپ  یملع و  تاـعالطا  يوجتـسج  اضردـمحم . ، هاـنپرواد ذـخآم - : عباـنم و  تیکلاـم   . هن 
، یلوتب ارهز  همجرت : یکینورتکلا . طیحم  رد  هعومجم  تیریدـم  یپ . . سا قنیـس ، ص 63 -  . ، 1381 شزیبد ، نارهت  یناید . نیـسح  دمحم 
. اه هناـخباتک  رد  عجرم  تامدـخ  شناد و  تیریدـم  . یتیمـسا يدـناگ ، .  - 1384 لوا ، هرامـش  مـجنپ ؛ هرود  یملع ، كرادـم  ینف  هیرـشن 

.   - 1384 مراـهچ ، هرامـش  مراـهچ ؛ هرود  یملع ، كرادـم  ینف  هیرــشن  دابآدادـغب ، يرــضاح  هناـسفا  هداز ، فارــص  مـیرم  ناـمجرتم :
Chowdhury, G.G., 1999, Introduction to Modern Information Retrieval, Library Association

Publishing, London. -          Davis , T.L., 1997, "The evolution of selection activities for

electronic resources", Library Trends, 45, 3, 391-40. -  Forrester, W.H., Rowlands, J.L., 1998,
The Online Searcher's Workbook, Library Association Publishing, London .   - LaGuardia,
C.M., Huber, C., 1992, “Digital dreams: a CD-ROM user’s wish list”, Library Journal, 117, 2, 40-
3. -          Mambretti, C., 1998, CD-ROM Technology: A Manual for Librarians and Educators,
McFarland , NC . -          Pratt, G.F., Flannery, P., Perkins, C.L.D., 1996, "Guidelines for

Internet resource selection", College & Research Libraries News, 57, 3, 134-46   -         
Rowley, J.E., 1998, The Electronic Library, 4th ed., Library Association Publishing, London . -
          Rowley, J., Slack, F., 1997, "The evaluation of interface design on CDROMs", Online &
CDROM Review, 21, 1, 3-13. -          Singh, S.P., 2003, "Evaluation of electronic reference

sources", DESIDOC Bulletin of Information Technology, 23, 2, 43-7. -          Webber,
Sheri(2002).Electronic Resources Management Program Purchase College Library.
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اهدادعتسا شناد و  تیریدم 

دـشرا سانـشراک  ولدـمحم -  یلع  ملـسم  تسا     فلتخم  تاهج  زا  تاعالطا  یهدـنامزاس  ریبعت و  شناد  تیریدـم   knowledge ... 
اهنامزاس هکنیا  يارب  دـنراد ، ناعذا  یملع  يراـک و  ياـههورگ  همه  رگید  هزورما  همدـقم  سردـم      تیبرت  هاگـشناد  یتعنـص  تیریدـم 

مغر یلع  دننک . تیلاعف  شناد  ملع و  روحم  لوح  دیاب  دنـشاب ، هتـشاد  يرادیاپ  رمتـسم و  روضح  کی  یتباقر  يراجت و  يایند  رد  دـنناوتب 
کی هب  یبایتسد  یناهج  تراجت  رد  اهنامزاس  تیقفوم  طرش  تسا و  یتایح  يرورـض و  اهنامزاس  ياقب  يارب  یعبنم  ناونع  هب  شناد  هکنیا 
دیاب دنا . هدرکن  هجوت  يدج  روط  هب  شناد  تیریدم  هب  زونه  اهنامزاس  زا  يرایسب  مه  زاب  اما  تسا ، حوطـس  یمامت  رد  قیمع  مهف  شناد و 
دـشر زاین  همه  زا  رتالاب  عیرـس و  يریگ  هجیتن  گنرد ، یب  يراـگزاس  تسا . عیرـس  ییوگخـساپ  دـنمزاین  ینونک  ناـهج  هک  تشاد  هجوت 
یقلت یکی  تاعالطا  تیریدم  شناد و  تیریدم  هابتشا  هب  یهاگ  تسا . تیقالخ  شناد و  دنمزاین  هک  تسا  ییاهینوگرگد  زا  رثاتم  يدرف ،

هداد تقیقح  رد  شناد  اما  دراد . زکرمت  اه  هداد  رب  صخـشم  روط  هب  تا  ـ عـالطا تیرید  مـ دنتـسین . یکی  ود  نیا  هکنآ  لاـح  دـنوش و  یم 
هتفای ماظن  راک  بسک و  لدـم  کی  شناد  تیریدـم  تسیچ ؟ شناد  تیریدـم  دـنا . هتفرگ  رارق  صخـشم  هنیمز  کی  رد  هک  دنتـسه  ییاه 

یگدیـسر دروم  نآ  ياهرظنم  مامت  اب  ار  یملع  عیـسو  فیط  کی  هدـش و  رادـیدپ  اهنامزاس  مولع و  هطیح  رد  یگزاـت  هب  هک  تسا  یلخاد 
يریگارف ياقترا  هب  ًاتیاهن  هدش و  لماش  ار  یملع  تکراشم  یملع و  نیناوق  نیودت  شناد  دیلوت  دناوت ، یم  عیسو  فیط  نیا  دهد . یم  رارق 

رد ینامزاس  ياهتیلاعف  يداع  نایرج  اـب  يرواـنف  رازبا  ندرک  هطاـحا  زا : تستراـبع  شناد  تیریدـم  یملع  فیرعت  دوش . رجنم  يروآون  و 
ملع فور  ـــــ عم ياه  نیسیروئت  یمامت  تسا ؟ مهم  شناد  تیرید  ــ ارچ م دنراد . ( OVERLAP  ) یناشوپ مه  رگیدکی  اب  هک  ییاهتمسق 

ره نیاربانب ، دنناد . یم  نردم  ياهتکرـش  يارب  یتباقر  تیزم  ییاهن و  زمر  ار  هدـش  فیرعت  شناد  زورما ، يایند  رد  راکو  بسک  داصتقا و 
تیقفوم زمر  ناونع  هب  دـهد ، لکـش  ار  نآ  عیزوت  سپـس  هدرک و  يرادـهگن  دوـخ  رد  ار  شناد  ياـقترا  دـناوت  یم  هک  یلدـم  اـی  شور و 

هب نادنمـشناد  زا  یکی  طسوت  شناد  تیریدـم  تیباذـج  اقترا و  عیزوت و  تهج  رد  یعونتم  لماوع  تسا . حرطم  اـیند  يزورما  ياـهتکرش 
هک ینانآ  ًاصوصخ  نانکراک ، شیاـسرف  یگتـسخ و  زا  تعناـمم  تارییغت ؛ داـجیا  ياـهماگ  رد  باتـش  تسا : هدـش  يروآ  عمج  ریز  حرش 

قیرط زا  تراجت  رب  یناهج  هاگن  ًاصوصخ  ینامزاس  ياهدرکیور  ياقترا  دنتـسه . نامزاس  ددجم  یـسدنهم  ندش و  کچوک  دـهاش  اهلاس 
رد بالقنا  تامدخ ؛ هئارا  الاک و  تخاس  ندرک  یشناد  رد  اقترا  ایند ؛ رسارس  رد  يا  هکبش  ياهنامزاس  شیازفا  عامتجا ؛ ییایفارغج  عیزوت 

تیریدـم هزوح  رد  لماع  جـنپ  نیا  میناد . یم  شناد  دربراک  عیزوت و  هئارا ، دـییات ، داجیا ، دـنیآرف  ار  شناد  تیریدـم  تاعالطا . يرواـنف 
ءایحا يرادـهگن و  داـجیا ، يارب  ًـالومعم  هک  دروآ  یم  مهار  ـــ ار ف ددـجم  شزومآ  دروخزاـب ، شزومآ ، هنیمز  ناـمزاس  کـی  يارب  شناد 

ن ــ یون ياهلح  هار  هدـیا هـا و  داجیا  رد  اهنامزاس  ییاناوت  هب  شناد  داجیا  شناد : داجیا  دریگ . یم  رار  ـــ هدافتـسا ق دروم  نامزاس  ياهتیلباق 
اهتیعقاو و قلخ  هب  فلتخم  ياهشور  اب  ینونک  یلبق و  شناد  راتخاس  دیدجت  هعـسوت و  اب  اهنامزاس  (. 1999 ساکارام ،  ) دراد هراشا  دیفم  و 

يور رب  دنناوت  یم  اهتکرـش  هک  دراد  هراشا  ییاه  هرتسگ  هب  شناد ، هب  یـشخبرابتعا  شناد : هب  یـشخب  رابتعا  دـنزادرپ . یم  دـیدج  میهافم 
اب قابطنا  يرگنزاب و  هب  زاین  هتـشذگ  شناد  نامز  تشذـگاب  هک  ارچ  دـننک . یباـیزرا  یناـمزاس  طـیحم  رب  ار  نآ  تارثا  هتـشاذگ و  شناد 
هب دوش . یم  هئارا  نامزاس  ياضعا  هب  شناد  قیرط  نآ  زا  هک  تسا  ییاه  هویش  زا  یکاح  شناد  هئارا  شناد  : هئارا  دراد . ینونک  ياهتیعقاو 

ياهتیعقوم رد  ینامزاس  شناد  نیا ، دوجواب  دـننک . ذاختا  دوخ  شناد  داجیا  تهج  رد  یفلتخم  ياهدـنور  دـنناوت  یم  اـهنامزاس  یلک  روط 
ـش: ناد عیزوت  تسا . هدش  هریخذ  یکینورتکلا  یپاچ و  فلتخم  ياه  هناسر  رد  درادرب و  رد  ار  یفلتخم  ياهدـنور  هدـش و  عیزوت  یفلتخم 

ياه يروانف  نیب  لماعت  دوش . هدراذـگ  كارتشا  هب  ناـمزاس  نورد  رد  یناـمزاس  حوطـس  رد  يرادرب  هر  ـ هب زا  ـل  بق ـش  ناد هک  تسا  مزـال 
ياهـشقن اهلرتنک و  لکـش  هب  هجوتاب  ینامزاس  راتخاس  لاثم ، ناونع  هب  دشاب . هتـشاد  شناد  رب  میقتـسم  رثا  دناوت  یم  دارفا  نونف و  نامزاس ،
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تیوقت ینامزاس ، یقفا  راتخاس  رگید ، ترابع  هب  دهد . یم  شهاک  ار  دارفا  نونف و  اه ، يروانف  نیب  لماعت  شناد و  عیزوت  ياهتصرف  یتنس 
هب يربخ  هورگ  یلخاد ، هکبش  کینورتکلا ، تسپ  زا  هدافتسا  . دشخب یم  تعرس  دارفا  اهشخب و  رد  ار  شناد  نایرج  زاب  ياهرد  تسایـس  و 

. دـننک رظن  لدابت  فلتخم  ياه  هبنج  زا  رگیدـکی  اب  دـنناوت  یم  دارفا  اهنآ  هطـساو  هب  هدرک و  کمک  ناـمزاس  نورد  رد  شناد  رتهب  عیزوت 
هب ینامزاس  رگا  دوش . هتفرگ  راک  هب  نامزاس  دنیآرف  تامدـخ و  تالوصحم ، تهج  رد  دـیاب  ینامزاس  شناد  یلک  روط  هب  شناد : دربراک 
هک ینامز  دش . دهاوخ  هجاوم  لکشم  اب  یتباقر  ياه  هصرع  رد  دنک  صخشم  نآ  بسانم  ياج  رد  ار  شناد  حیحـص  لکـش  دناوتن  یتحار 

گنهرف دریگ . راک  هب  بسانم  ياـج  رد  ار  بساـنم  شناد  دـناوتب  دـیاب  ناـمزاس  تسا ، زورما  ناـهج  رد  يزوریپ  هار  تیقـالخ  يروآون و 
شناد لباقت  لاقتنا و  كارتشا ، اب  هارمه  یطیحم  دیاب  ینامزاس ، فادـها  تهج  رد  يدرف  شناد  تیادـه  روظنم  هب  اهنامزاس  شناد : داجیا 
طـسب يارب  دنهد . شزومآ  ناشتالماعت  ندرک  موهفم  اب  تهج  رد  ار  دارفا  و  ( 1995 یچوکات ، اکانون و  . ) دـنروآ دوجو  هب  اضعا  نایم  رد 

هب شناد  تیریدـم  هکنیا ، هصالخ  درک . تیادـه  اهدرکراک  نیب  یقطنم  لـماعت  هعـسوت  ياتـسار  رد  ار  یتیلاـعفره  دـیاب  هعومجم » شناد  »
ریز رد  تیلاعف  دـننامه  راک  نیا  دراد . هراشا  تاعالطا  كارتشا  نتخاس  نکمم  روظنم  هب  يراجت  ياهدـنیآرف  يراـکمه و  گـنهرف  رییغت 
لقع اب  یلو  میوش ، شناد  بحاص  میناوت  یم  نارگید  شناد  اب  شناد  : تیریدم  ياهتراهم  اهـشقن و  تسا . یعامتجا  یگنهرف و  هعومجم 
شناد تیریدم  نتفرگاپ  روظنم  هب  هک  تسا  دـقتعم  ( MICHEL DE MONTAIN  ) ناتنومد لشیم  میوش . لـقاع  میناوت  یمن  نارگید 

یتفایهر يدربهار و  فیاظو  دننک . داجیا  شناد  زا  هدافتسا  عیزوت و  تفایرد  هنیمز  رد  ار  اهتراهم  فیاظو و  زا  يا  هعومجم  دیاب  اهنامزاس 
هیقب ردـص  رد  ار  دوخ  شناد  تیریدـم  ياـهتیلاعف  دـناوت  یم  یتـحار  هب  تکرـش  هک  ضرف  نیا  دراد و  دوجو  نتفاـی  قـقحت  يارب  يداـیز 
شناد هب  ار  تاعالطا  اه و  هداد  هک  دننیرفآ  یم  ار  ییاه  هدوزفا  شزرا  ـا  هناسنا اهنت  دسر . یم  رظن  هب  یعقاوریغ  یضرف  دهد  رارق  اهتفایهر 
ًالومعم هتبلا  دنا . هدرک  لیدبت  دوخ  نانکراک  راک  زا  یئزج  هب  ار  شناد  تیریدم  هک  دنتسه  ییاهنآ  اهنامزاس ، نیرت  قفوم  دنک . یم  لیدبت 

. دوش لیدبت  ریگارف  يا  هدـیدپ  هب  دـناوت  یم  راکـشناد ، يداتـس  نانکراک  زا  يدادـعت  تقو  مامت  هفیظو  ماجنا  قیرط  زا  شناد » تیریدـم  »
ياهـشرگن اهتیلاعف و  اما  دننک ، یم  افیا  شناد  تیریدـم  تیقفوم  رد  يا  هدـمع  شقن  ناصـصختم ، ناسانـشراک و  رادـم : شناد  نانکراک 

ناریدـم دراد . رتمهم  یـشقن  تیریدـم  عون  نیا  تیقفوم  رد  دـنریگ ، یم  قوقح  شناد  تیریدـم  زاریغ  ییاهراک  ماـجنا  يارب  هک  یناـسک 
یم رامـش  هب  شناد  ناریدم  نیرتمهم  هلمج  زا  نامدختـسم ، اهیـشنم و  یتح  دـیلوت و  حرط و  ناسدـنهم  يراجت . نارگلیلحت  يزیر ، همانرب 

هک تسین  یکـش  بیترت ، نیا  هب  دـنراد . جایتحا  شناد  زا  هدافتـسا  میهـست و  وجتـسج ، قلخ ، هب  دوخ  هنازور  ياهراک  رد  اهنآ  مامت  دـنیآ .
تیریدـم هرمزور  ياهراک  اب  شناد ، هب  دـهعتم  درف  ره  فیاظو  نیلوا  دوش . لدـب  نانکراک  همه  فیاظو  زا  یـشخب  دـیاب  شناد  تیریدـم 

شناد ياهرازفا  مر  ـــ يرادهگن ن بصن و  شناد ، هاگیاپ  يزاسزاب  ای  تخاس  دنتسه . ینف  ًالماک  اهراک  نیا  زا  یـضعب  دراد . طابترا  شناد 
تیریدـم اما  دنتـسه  یلومعم  ییاهراک  شناد ، هنازور  ياهراک  تسا . ینف  ياهراک  عون  نیا  زا  ییاـه  هنومن  زتون ،) سوتول  دـننام   ) روحم

، اهنآ ریاظن  شناد و  يروآدرگ  يرگشیاریو ، يرگـشرازگ ، يرادباتک ، یگنهامه ، تسا . دیدج  بلاج و  ياهراک  ماجنا  مزلتـسم  شناد ،
، ییاپورا ياهتکرش  زا  يدودعم  ییاکیرمآ و  ياهتکرـش  زا  يرایـسب  یگزات  هب  شناد : دشرا  ریدم  دنتـسه . اهراک  عون  نیا  زا  ییاه  هنومن 

نالوئسم ریظن  ییاهتمس  اهتکرش ، نیا  زا  یخرب  رد  دنا . هتخادرپ  دوخ  شناد  تیریدم  روما  تیاده  يارب  شناد  دشرا  ناریدم  مادختـسا  هب 
يریگدای جـیورت  شناد و  تیر  ــ یدـم لماش  هدوب و  ثحابم  نیمه  هب  طوبرم  ییاهـشقن  اهتیلوئـسم  نیا  تسا . هدـش  داـجیا  شزومآ  دـشرا 

يربهر نامزاس و  یناسنا  عبانم  ریاود  تسایر  یتاعالطا ، دشرا  ياسور  حوطـس  رد  یتیریدـم  ییاهتمـس  اهتمـس ، نیا  دـنوش . یم  ینامزاس 
دارفا زا  رثوم  هدافتـسا  هب  نرق 21  ياهنامزاس  تیقفوم  ارگدادعتـسا : ياهنامزاس  دادعتـسا  تیریدم  دنتـسه . یتایلمع  يراجت و  ياهدـحاو 
طیحم ظفح و  ار  اهنآ  ناشیاهزاین  ياضرااب  تسا . دیدج  ياهدادعتسا  يوجتسج  رد  ًامئاد  ارگدادعتسا  ياهنامزاس  دراد . یگتـسب  دعتـسم 

. دننک بیرخت  ار  نآ  دنناوت  یم  نامزاس  داجیا  اب  نامزمه  دارفا  دـنزادرپب . تیلاعف  راک و  هب  دـنناوتب  ات  دـنک . یم  داجیا  اهنآ  يارب  یـشلاچ 
هب ار  نرق 21  ياهنامزاس  هک  دنتسه  ییاهورین  دارفا  هیامرس  يروانف و  هن  دنتسه  دارفا  دراد  تیمها  يزیچره  زا  شیب  تراجت  رد  هک  هچنآ 
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سروب هیلوا  یـساسا و  لوصا  دـنریگ و  یم  نشج  ماهـس  سروب  رد  ار  ناـشتیقفوم  اـهنامزاس  هک  یلاـح  رد  دـننار . یم  شیپ  هب  ولج  تمس 
هکلب دـنناد  یمن  يروا  ــ نف نویدـم  ار  تیقفوـم  نیا  اـهنآ  هک  تسا  نیا  تشاد  رطاـخ  هب  دـیاب  ار  هچنآ  یلو  دننکـش  یم  مـه  رد  ار  ما  ــ هس

لثم یمک  ياه  متـسیس  زا  اـهنامزاس  هک  تسا  ههد  نیدـنچ  دادعتـسا : تشگزاـب  دراد : دوجو  اـهنآ  سپ  رد  هک  دـنناد  یم  يزیچ  نویدـم 
(RETURN ON ANSSETS = ROA) اهیئاراد تشگزاب  و  ( RETURN ON INVESTMENT = ROI) هیامرس تشگزاب 
(RETURN ON TALENT = ROT  ) دادعتـسا تشگزاب  مان  هب  يریگ  هزادنا  شور  کی  زا  نرق 21  ياهنامزاس  دنا . هدرک  هدافتسا 

ریز لکـش  هب  ار  دادعتـسا  تشگزاب  یلو  دنجنـس  یم  ار  هیامرـس  زا  هدافتـسا  ًافرـص  يراجت  يریگ  هزادـنا  تالداعم  دـنا . هدر  ــ هدا ک ـ فتـسا
ـی فیک ای  ی  ــــ مک ير  ـ یگ هزادـنا  شور  کی  دـناو  یم تـ دادعتـسا  تشگزاب  دـشاب  هچ  تیریدـم  رظن  هکنیا  هب  ـه  تـسب دـننک . یم  ـه  بـساحم
هب یمک  جیاتن  دهاوخب  تیریدم  رگا  دننک ؟ یم  تفایرد  ار  یتخادرپ  ممیزکام  هظحل  ره  رد  يراذگ  هیامرس  ر  ــ طاخ هب  نار  ـ یدم ایآ  دشاب .

يریگ هزادـنا  کـیرتم  ياـه  متـسیس  رثوم  ناریدـم  دراذـگب . یتـمیق  بسچرب  هدـش  قـلخ  شناد  يور  جـیاتن  ساـسارب  دـیاب  دروآ . تسد 
، دنک یم  نییعت  رما  نیا  دننک . ینیب  ش  ـــ یپ ار  ـا  هتـصرف ترا و  ـ ظن درکلمع  رب  دـنناوتب  هک  دـنهد  یم  رارق  ییاج  رد  ار  دادعتـسا  تشگزاب 
ار دادعتسا  تشگزاب  ًامئاد   - 1 دیاب : دننک  دنمدوس  ار  يراذگ  هیامرس  هکنیا  يارب  ناریدم  ریخ . ای  تسا  دنمدوس  يراذگ  هیامرـس  ایآ  هک 

شزرا شیازفا  هدش : دـیلوت  شناد  دـنزاس . میمرت  ار  دادعتـسا   - 3 دـشخب . دوبهب  هراو  ـ مه ار  دادعتـسا  تشگزاب   - 2 دننک . يریگ  هزادـنا 
یتـقو تسا . ـالاب  دادعتـسا  تشگزاـب  ینعم  هب  رثوـم  هدـشدیلوت  شناد  دوـش . یم  یهتنم  ـی  ناـمزاس رثوـم  هعـسوت »  » هـب هد  ـ ـشدیلوت شناد 

ر ــــ ـسدرد یب  تحار  روط  هب  اهدنیآرف  دـیآ ، یم  دوجو  هب  يروآون  دـنوش ، ی  ـــــ قالخ م يراک  ياهورین  دـشاب  الاب  دادعتـسا  تشگزاب 
الاب داد  ــ عتسا تشگزاب  دوش . یم  ماجنا  یحیحص  زرط  هب  طابترا  دننک  یم  ـت  فرـشیپ دبای و  یم  دوبهب  ـًا  مئاد تالوصحم  دوش ، یم  ماجنا 

نا ـ شفارطا رد  هک  يدارفا  رب  دعتسم  دارفا  دربب . دوس  دنک و  يراذگ  هیامرس  اهتـصرف  يور  دوش . ریذپ  فاطعنا  تیریدم  هک  دوش  یم  ببس 
نامزاس رد  بوخ و  شناد  ناگدـننکدیلوت  هب  دریگ . یم  رارق  زین  نارگید  رایتخا  رد  شناد  نامز  یط  دـنراذگ و  یم  ر  ــــ یثاـت زین  دنتـسه ،

، دنراد ار  یتشگزاب  درکلمع  ممیزکام  راظتنا  دارفا  نیا  زا  مکیو  تسیب  نرق  ناریدم  رگا  دوش . هداد  شاداپ  دیاب  دنشاب  هک  یحطـس  ره  رد 
اب دنکن  يراذگ  هیامرـس  اهدادعتـسا  يور  نامزاس  رگا  اهدادعتـسا  : يور  يراذـگ  هیامرـس  دـنراذگب . یلومعم  لغاشم  رد  ار  نانآ  دـیابن 

تسیب و نرق  رد  یلو  دنا . هدرک  يراذگ  هیامرـس  دارفا  اهنیـشام و  يروانف ، يور  هک  دنتـسه  ییاهنامزاس  دوش . یم  وربور  توخر  دوکر و 
يور يراذگ  هیامرـس  رد  تیریدم  لاح ، نیااب  تسا . هدوب  رتمهم  رتدنمـشزرا و  همه  زا  دارفا  يور  يراذگ  هیامرـس  الاب  دروم  هس  زا  مکی 
شناد هچنآ  دشاب . هتـشاد  تقباطم  نامزاس  ياهزاین  اب  نانآ  ياهییاناوت  هک  دنک  باختنا  ار  يدارفا  دـهد و  جرخ  هب  لمع  تقد  دـیاب  دارفا 

نرق ینامزاس  تیقفوم  یلصا  دیلک  دهد و  یم  لیکشت  ار  اهدادعتـسا  تشگزاب  روحم  اهدادعتـسا  يوررب  يراذگ  هیامر  ــــ ـس هدشدیلوت و 
یم رامـش  هب  ناـمزاس  رد  يرثوم  رازبا  ( T.M.S  ) دادعتسا تیریدم  متـسیس  دادعتـسا : تیریدم  متـسیس  تسا . لماوع  نیمه  مکیو  تسیب 
امـش تسا  نکمم  دـنهد . شرتسگ  یحیحـص  زرط  هب  ار  دعتـسم  نادـنمراک  ياهتراهم  دـنناوت  یم  رازبا  نیا  يریگراک  هب  اب  ناریدـم  دور .

نادقف رطاخ  هب  نیا  دننک . دیلوت  یهجوت  لباق  جیاتن  دنناوت  یمن  دـنراکب و  لوغـشم  ینامزاس  رد  هک  دـینک  دروخرب  يدایز  دعتـسم  دارفااب 
یم هدافتسا  دادعتسا  تیریدم  متـسیس  زا  هک  دنک  راک  ینامزاس  رد  صخـش  نامه  رگا  دهد . یم  يور  بسانم  دادعتـسا  تیریدم  متـسیس 

بذج  - 1 دریگ : یم  رب  رد  ار  ریز  رـصنع  را  ـــــــــ هچ دادعتـسا  تیریدم  متـسیس  دـیآ . یم  تسد  هب  یبوخ  جـیاتن  تروص  نیا  رد  دـنک 
يدج بیقعت  اهدادعتـسا : بذـج  اهدادعتـسا . ندرک  فشک   - 4 اهدادعتـسا . تـیرید  ـــ هرادا و م  - 3 اهدادعتـسا . ظفح   - 2 اهدادعتسا .
دیدج ياضعا  ناونع  هب  ار  دعتسم  دارفا  عیرس  یلیخ  دنناوت  یمن  اهتکرش  رثکا  دشاب . تیریدم  یلصا  ياه  يژتارتسا  زا  یکی  دیاب  دادعتـسا 
تیزم یعوـن  دوـبمک  نیا  ناربـج  دراد و  دوـجو  اهتکرـش  دـشر  هار  رد  هک  تـسا  یعناـم  نیرتـگرزب  دادعتـسا  نادـقف  نـیا  دـننک . بذـج 
شناد دیلوت  هب  دعتسم  دارفا  هک  دننک  داجیا  يریذپ  فاطعنا  يراک  طیحم  دیاب  ا  ــ هنامزاس مامت  دو . یم شـ بو  ــــ ـسحم هدمع  کیژتارتسا 

يرادافو هک  دنا  هدوب  قفوم  يا  هدـع  نآ  نرق 21  ياهنامزاس  نایم  زا  اهدادعتـسا : ظفح  دـنزاس . هدروآرب  ار  نامزاس  ياهزاین  ات  دـنزادرپب 
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ياراد یحطـسره  رد  دنراد  دارفا  نیا  ظفح  بذج و  رد  یعـس  هراومه  اهنامزاس  نیا  دندرک . یمن  ضرف  ملـسم  یهیدـب و  ار  دعتـسم  دارفا 
يو جـ تسا . دـنمراک  امرفراک و  هبناـجود  دـهعت  تسا  مهم  یلیخ  نرق 21  ياهنامزاس  يارب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  دنتـسه . يرکف  عباـنم 

يروط نادنمراک  اب  تکرـش  دیوگ : یم  تسا  يرازفا  مرن  عیرـس  دشر  لاح  رد  تکرـش  کی  هک  یجولیرت  رازفا ، مرن  ییارجاریدم  تنمیل 
. دناد یم  هلئسم  نیمه  ار  تیقفوم  لیلد  وا  دنراد و  ماهس  نانآ  همه  دنتسه . کیرش  نانآ  همه  ریدم و  نانآ  همه  ییوگ  هک  دنک  یم  راتفر 

یم دعتسم  نادنمراک  هک  د  ــ ناد یم  وا  دهدن . تسد  زا  ار  دادعتـسااب  دارفا  هک  تسا  نیا  تسا  يو  ینارگن  هیام  هک  يزیچ  نیرتگرزب  یلو 
رد دیاب  هک  تسا  يراک  نیا  تسین . هتفایدشر  دعتـسم و  ياهورین  مادختـسا  زا  رتمهم  زیچ  چیه  دنورب . دـنهاوخ  یم  هک  اجکره  هب  دـنناوت 

ار نآ  دیاب  تسا و  ناریدم  یلبق  ياهتراهم  زا  توافتم  یتراهم  اهدادعتـسا  تیریدـم  اهدادعتـسا  تیریدـم  هرادا و  دـهد . ماجنا  لوا  هجرد 
بـسانم یتیعقوم  رد  ار  نانآ  کیژتارتسا  يوحن  هب  روطچ  دننکب و  دارفا  زا  ار  هدافتـسا  رثکادح  روطچ  هک  دـننادب  دـیاب  ناریدـم  تخومآ .

هب ار  طیحم  دـیاب  ناریدـم  دوش . نانآ  یگلـصوح  یب  یلاح و  یب  ببـس  یلومعم  يداـع و  يراـک  هک  دـشابن  يروط  تیعقوم  دـنهد . رارق 
اهدادعتسا عقاورد ، دنشاب . هتشاد  هارمه  هب  ار  ریثات  رثکادح  يروآون و  عادبا و  رثکادح  تاعالطا ، شناد  رثکادح  هک  دننک  یحارط  يوحن 

زرط هب  هک  دنراد  يدعتـسم  دشرا  ناریدم  نرق 21  ياهنامزاس  دراد . هارمه  هب  ار  تشگزاب  رثکادـح  دوش  هرادا  کـیژتارتسا  يوحن  هب  هک 
. دنک ظفح  ار  اهنآ  مادختـسا و  ار  اهنیرتهب  دیاب  دعتـسم  دشرا  ناریدم  دننک . یم  هرادا  نامزاس  زا  نوریب  نورد و  رد  ار  اهدادعتـسا  يرثوم 

روطچ دنناد  یمن  هک  میتسه ، هجاوم  یتیریدم  اب  لاس  ره  تسا . هدروخن  تسد  ًالومعم  ردان و  عبنم  کی  اهدادعتـسا  اهدادعتـسا  : ییاسانش 
دعتـسم و رایـسب  ناـنز  نادرم و  اـب  زروـتوم  لارنج  تکرـش  رد  تـسا . هنوـمن  نیرتزراـب  زروـتوم  لارنج  دـنک . ییاسانـش  ار  دعتـسم  دارفا 

تـسد ياهدادعتـسا  دارفا  نیا  دـنک . هدافتـسا  نآ  زا  يرثوم  زرط  هب  دـناوت  یمن  اجنآ  تیریدـم  منک  یم  رکف  یلو  دراد  دوجو  یناـشخرد 
راک نیا  يرگید  صخش  دنکن  هدافتسا  یحیحـص  زرط  هب  اهدادعتـسا  نیا  زا  زروتوم  لارنج  تیریدم  رگا  نرق 21 ، رد  دنراد . يا  هدروخن 

تیریدم يریگ  هجیتن  دنک . فشک  ار  لبق  نادنمراک  هتفهن  ياهدادعتـسا  دـیاب  يدـیدج  دارفا  مادختـسا  زا  لبق  تیریدـم  درک . دـهاوخ  ار 
. تسا فلتخم  تاهج  زا  تاعالطا  یهدـنامزاس  ریبعت و  رتشیب  هکلب  تسین  تاعالطا  لاقتنا  یبایزاب  هریخذ  هرابرد  يا  هداس  عوضوم  شناد 

یتقو داد . رییغت  دوخ  نامزاس  رد  ار  نونف  اهیروانف و  دارفا ، نیب  لماعت  يوگلا  جـیردت  هب  ناوت  یم  هک  تسا  ینامزاس  گنهرف  رییغت  اب  اهنت 
رد دربراک  یـشخب و  رابتعا  داجیا ، لکـش  هب  ار  دـیدج  شناد  هتـسویپ  روط  هب  تسا  يرورـض  اهنامزاس  يارب  تسا ، هدـیچیپ  ایوپ و  طیحم 

متسیس هدش و  نامزاس  نورد  رد  تاعالطا  ماجسنا  دارفا و  يرو  هرهب  ثعاب  يروانف  زا  هدافتسا  دریگ . راک  هب  دوخ  تامدخ  تالوصحم و 
هناهاگآ دنور  کی  شناد  تیریدم  دنهد . یم  ماجنا  هنیمز  کی  رد  فلتخم  ياههاگدـید  هئارا  قیرط  زا  ار  تاعالطا  ریبعت  یعامتجا  ياه 
تیریدـم هک  تسا  ددـصرد  نامزاس  تیریدـم  رگا  تسا . نآ  دربراک  شناد و  عیزوت  شناد ، هئارا  شناد ، هب  یـشخبرابتعا  شناد ، داـجیا 

نایم لباقت  يوگلا  دـیاب  ریدـم  دـهد . رارق  رظندـیدجت  دروم  ار  اهیروانف  دارفا و  نیب  دوجوم  لداـعت  یتسیاـب  دریگ ، رارق  تیولوا  رد  شناد 
یم ناریدم  هک  تسا  لدابت  يوگلا  رییغت  اب  اهنت  دننک . هدافتسا  اهرازبا  نیا  زا  دارفا  ات  دهد  رارق  رظندیدجت  دروم  ار  نونف  دارفا و  اهیروانف ،

یهاشناریا دمحم  همجرت  اهنامزاس ، رد  شناد  تیریدم  تاب ، يد  بناگ  عبانم 1 -  دنربب . هرهب  نامزاس  یتباقر  عفانم  يارب  شناد  زا  دنناوت 
همجرت یناهج -  يژتارتسا  کی  هاگدـید  زا  شناد  تیریدـم  تسلاک ، لراـک   - 2 و 2 .  هرامـش 1  هرود 18 -  یناسر  عالطا  همانلـصف  - 

نداعم عیانص و  ترازو  اهدنیارف -  یشخبرثا  ییاراک و  دوبهب  رد  اهنآ  شقن  تیقالخ و  يروآ ، نف  شناد ، تیریدم   - 3 يدمحا . هقیدص 
5 هرامش 127 . ریبدت -  هیرـشن  تیریدم -  هدنیآ  همانهام  مکی -  تسیب و  نرق  تیریدم   - 4 ناریا . نداعم  عیانص و  یناسر  عالطا  زکرم  - 

دمحم مجرتم  شناد -  تیریدم  يارب  يژتارتسا  باختنا   - 6 تشهبیدرا 82 . هرامش 49  تیریدم  هعسوت  هلجم  تسیچ ؟ شناد  تیریدم  - 
APQC (1999), KNOWLEDGE MANAGEMENT:  - 7 هرامــش 127 . تیریدـم  هدـنیآ  ریبدــت -  هماـنهام  يدــمحم - 
CONSORTIUM BENCHMARK STUDY. 8 - BUTT, G (1998) MANAGING KNOWLEDGE

THROUGH PEOPLE. KNOWLEDGE AND PROCESS. MANAGING JOURNAL OF BUSINESS
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TRANSFORMATIONAL VOL,5, NO,3. 9 - BHTT. G (2000A) A RESOURCE - BASED

PERSPECTIVE OF DEVELOPING ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE AND PROCESS

MANAGEMENT. 10 - MARAKAS, G.M (1999), DECISION SUPPORT SYSTEMS IN THE 21ST

CENTURY. 11 - NONAKA, I.AND TAKEUCHI, H. (1995) THE KNOWLEDGE CREATING

.COMPANY - HOW JAPANESE. 12 - HARVARD BUSINESS REVIEW, MARCH - APRIL 1999

یتعنص هعسوت  شناد و  تیریدم  نیرفآراک ، هاگشناد 

یخیرات ریس  رب  یهاگن  رگا  هدیکچ  يریدغ  یبتجم   knowledge management تسا يروآون  ملع و  رب  ینتبم  تعنص  هعـسوت 
يروآون ملع و  رب  ینتبم  تعنص  هعـسوت  هک  دنراد  دیکات  تایرظن  نیا  نیرتدیدج  هک  میبای  یمرد  میـشاب  هتـشاد  یتعنـص  هعـسوت  تایرظن 

دوب و دهاوخن  قفوم  یتعنص  هعسوت  ریسم  عیرـس  ندومیپ  رد  يروشک  چیه  يروآون ، ملع و  ناورـشیپ  فص  رد  نتفرگ  رارق  نودب  تسا و 
دناوت یم  هک  يزیچ  نیرتزراب  هک  تسا  یعیبط  دوش . هئارا  مزال  دـهاوش  یـسررب و  زین  قیقحت  قیرط  زا  دـناوت  یم  هک  تسا  یعوضوم  نیا 

هب ار  نیا  دنتسه  نیرفآراک  ياههاگشناد  هک  زکارم  نیا  تسا و  یتاقیقحت  ینیرفآراک و  زکارم  اههاگـشناد و  دناسرب  دوصقم  نیا  هب  ار  ام 
نتخاـس رداـق  قـیوشت و  يرو و  هرهب  دوـبهب  يراـکمه و  شیازفا  هک  اههاگـشناد  رد  شناد  تیریدـم  اـب  دـنا و  هدـناسر  روـهظ  هصرع ي 
هعـسوت اب  ناشطابترا  عون  اهنآ و  يور  يدایز  دـیکأت  هلاقم  نیا  رد  هک  میباـی  تسد  مهم  نیا  هب  دوش  یم  لـماش  ار  ینیرفآراـک  يروآون و 

هجیتن زین  هلاقم  نایاپ  رد  ددرگ . نییعت  زین  طابترا  نیا  حالـصا  داجیا و  رد  تلود  شقن  ات  تسا  هدـش  شـالت  نینچمه  دراد  دوجو  یتعنص 
الاب رد  هنانیرفآراک » یگنهرف   » داجیا ياتـسار  رد  روشک  يارب  یـصاخ  داهنـشیپ  زین  یلک  ياهداهنـشیپ  نآ  ياـنبم  رب  هدـش و  ییاـه  يریگ 

زورما همدقم  تسا - . هتشگ  هئارا  اهنآ  اب  یتعنـص  هعـسوت  طابترا  هعـسوت و  رد  شناد  تیریدم  یگنوگچ  اههاگـشناد و  ینیرفآراک  ندرب 
هعـسوت رگید  ترابع  هب  اهنآ و  يدیلوت  یتعنـص و  ياهتفرـشیپ  فلتخم ، ياهروشک  عماوج و  ریگارف  هعـسوت  دشر و  روتوم  هک  داقتعا  نیا 

هداد ناشن  هتفای  هعسوت  ياهروشک  هبرجت ي  دراد . رارق  هعـسوت  نارظنبحاص  رثکا  دیکأت  دروم  دشاب  یم  يروآون  ياتـسار  رد  اهنآ  یتعنص 
هعـسوت هزورما  اما  دـشاب . هتفاـی  هعـسوت  رگید  يا  هنوگ  هب  هک  تفاـی  يروشک  ناوت  یم  تردـن  هب  هدوب و  هعـسوت  روحم  تعنـص  هک  تسا 

دوخ يژولونکت  ملع و  زا  دـیاب  تعنـص  هعـسوت  يارب  دـنک . یم  تیادـه  نآ  هب  ار  ام  هک  تسا  يرگید  لماوع  دوجو  نوهرم  دوخ  یتعنص 
هک میتـسه  نآ  رب  هلاـقم ، نیا  رد  اـم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  يراـکمه  شیازفا  ینیرفآراـک و  يروآون و  نآ  رد  هک  يروط  هب  درک  هدافتـسا 

يور طلست  نتشاد  يارب  میهد . ماجنا  دراد  زاین  نتفای  هعسوت  يارب  روشک  کی  هک  یفادها  دربشیپ  ياتسار  رد  یتسرد  يریگ  هجیتن  میناوتب 
نیرتگرزب زا  رد 80 % درک . هدافتـسا  شناد  تیریدـم  زا  دـیاب  دراد  دوجو  اههاگـشناد  رد  صوصخ  هب  هعماج  رد  هک  يرکف  ياه  هیاـمرس 

عیـسو تاعالطا  هب  یـسرتسد  رما  نیا  هک  دـنرب  یم  دوس  شناد  تیریدـم  زا  كادـک  نمتـسیا و  دروف ، دـننام  اـیند  یتعنـص  ياـه  تکرش 
نایب اههاگشناد  رد  رتهب  یهدنامزاس  يروآون و  هعسوت ي  يارب  ار  نآ  هطبار ي  شناد  تیریدم  زا  یفیرعت  اب  دنک . یم  لیهـست  ار  تکرش 

. تسا نتسناد  يارب  نداد  نامزاس  شناد  تیریدم  هداس ، نابز  هب  اما  تسا  رایـسب  شناد  تیریدم  فیراعت  شناد  تیریدم  - 2 مینک   . یم 
ینامزاس یعمج  هظفاح  رد  ندرک  هتسجرب  نامزاس و  کی  نایم  شناد  كارتشا  نامزاس و  یتایح  شناد  فرصت  يارب  گنهامه  یششوک 

هب یناسنا ) هیامرس   ) دوجوم شناد  لیدبت  يارب  یششوک  شناد  تیریدم  تسا . يروآون  يرو و  هرهب  شیازفا  يریگ ، میمـصت  دوبهب  يارب 
: دنریگ یم  راک  هب  لیذ  لیالد  هب  ار  شناد  تیریدم  اهنامزاس  دارفا و  رتشیب  تسا . يراتخاس ) يرکف  هیامرس ي   ) ینامزاس كرتشم  ییاراد 

زاین دروم  هک  هچنآ  طقف  لوحت  يدایز و  تاـعالطا  رب  هبلغ  يروآون -  نتخاـس  رداـق  قیوشت و  يرو -  هرهب  دوبهب  يراـکمه -  شیازفا  - 
، رظن دـجاو  هک  يدارفا  تیریدـم  مود  تاعالطا و  هداد و  تیریدـم  لوا  دراد : تمـسق  ود  شناد  تیریدـم  یناسر  تمدـخ  دوبهب  تسا - 

ياه يروآون  اهدنیآرف و  کمک  اب  شناد  تیریدم  لیهست  يارب  دارفا –  اوتحم و  تمسق –  ود  نیا  دنتـسه . صاخ  ياه  ییاناوت  شناد و 
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، اه تیلباق  اـه ، تراـهم  تاـیبرجت ، رد  هک  تسا  یملع  شناد ، شناد  تیریدـم  رد  شناد  شقن  - 1-2 دنا   . هدـش  لصتم  مه  هب  یـصاخ 
، سوملم تاعونـصم  لکـش  هب  تسا و  دوجوم  دارفا  تاروـصت  تاـماهلا و  ياـهراکزرط ، راـکفا ، اهدادعتـسا  اـه ، يروآوـن  اـه ، ییاـناوت 

نودـم هک  تسا  یـشناد  حیرـص  شناد  ناهن . نایع و  تسا : عون  ود  شناد  دزاس . یم  راکـشآ  ار  دوخ  هرمزور  روما  يراک و  ياهدـنیآرف 
ناوت یم  یناسآ  هب  نیاربانب  تسا  هدـش  دنتـسم  اـی  تبث و  اـی  هدـش  هداد  حیـضوتًالثم  تسا . هدـش  هئارا  یـصاخ  ياـه  تمرف  هب  اـی  هدـش و 
دراد دوجو  دارفا  نهذ  رد  هک  یشناد  دراد . درف  کی  هک  تسا  یندشن  زاربا  یصخش و  شناد  ناهن ، شناد  دومن . میهس  نآ  رد  ار  نارگید 

(2001  ) گنوتچیو اههاگـشناد  رد  شناد  تیریدم  - 2-2 تسا   . دارفا  ناهن  نایع و  شناد  ریخـست  شـشوک  رب  شناد  تیریدم  ساسا  و 
شناد لماش  یلخاد : ینمـض )  ) ناهن شناد  دننک - : تیریدـم  ار  ریز  شناد  عون  راهچ  دـیاب  اههاگـشناد  هک  دـنک  یم  هراشا  شا  هلاقم  رد 

، اهـشرازگ لـماش  یلخاد : حیرـص )  ) ناـیع شناد  هتـسجرب - . نایوجــشناد  اههاگــشناد و  هـبرجت ي  اـب  نادـنمراک  دـیتاسا و  هدـشن  تـبث 
: یجراخ نایع  شناد  هاگـشناد -  لخاد  رد  هدـش  دـیلوت  شناد  عاونا  رگید  یتاعالطا و  ياهکناب  اه  همان  نایاپ  اهامنهار و  اهلمعلاروتـسد ،
. دنا هدش  دیلوت  هاگشناد  زا  جراخ  هک  يرادینش و ... يرادید و  دراوم  اهـشرازگ و  تالجم  اه ، باتک  بلاق  رد  هدش  طوبـضم  عبانم  لماش 

لثم هاگشناد  زا  جراخ  برجم  لنـسرپ  شناد  لماش  یجراخ : ناهن  شناد  تسا - . دوجوم  اهاگـشناد  هناخباتک  رد  ًالومعم  شناد  عون  نیا 
يریگراـک هب  هزورما  دـیآ . یم  هاگـشناد  راـک  هب  ناـش  هبرجت  شناد و  هـک  یـصاخشا  رگید  یعوـضوم و  ناصـصختم  تامدـخ ، لنـسرپ 

بولطم يریگراک  هب  روظنم  هب  تاسـسوم  اههاگـشناد و  دـسر . یم  رظن  هب  يرورـض  تاسـسوم  اههاگـشناد و  یمامت  رد  شناد  تیریدـم 
تیریدم يزاس  هنیداهن   » ناونع تحت  يدنیارف  قیرط  زا  ار  نانکراک  نایم  شناد  كارتشا  گنهرف  داجیا  ترورض  یتسیاب  شناد  تیریدم 

دوجو هب  اههاگـشناد  رد  ار  يروآون  هعـسوت و  میناوـت  یم  اههاگـشناد  رد  شناد  تیریدـم  يزاـس  هنیداـهن  اـب  اـم  دـنیامن و  كرد  شناد »
تاصخشم اب  زاین  دروم  تالوصحم  بسانم  دیلوت  ییاناوت  تعنص ، مینک ؛ یم  فیرعت  هنوگنیا  ار  تعنص  یتعنـص  هعـسوت ي  - 3 میروآ   .

یکیزیف و  ) تامدـخ الاک و  لکـش  ود  هب  هک  تسا  لوصحم  دـیلوت ، تخاـس و  دـنیآرف  هجیتن ي  دنـشاب . یم  بساـنم  رادـقم  هب  بولطم و 
هعـسوت ورگ  رد  يداصتقا  هعـسوت  ور  نیا  زا  میـسرب . يداصتقا  هعـسوت ي  هب  میهاوخ  یم  رما  تیاـهن  رد  اـم  دوش . یم  هضرع  یکیزیفریغ )

دیلوت ندعم ، يزرواشک ، دننام  تامدخ  الاک و  دیلوت ، ياهشخبریز  زا  یکی  لوح  نآ  تیروحم  هک  يداصتقا  دوش و  یم  هتخانـش  یتعنص 
شرگن - 1-3 تشاد   . دـهاوخ  هعـسوت  ناکما  دـشاب  یتعنـص  درکیور  ياراد  رگا  طقف  تسا ، تراجت  ای  لقن  لمح و  یفرـصم ، ياهالاک 

یلم و عفاـنم  قئـالع و  دراد - : ریز  هلوقم ي  هس  رد  هشیر  نآ ، لوصح  ارجا و  رد  تیقفوـم  یتعنـص و  هعـسوت  میمـصت  یتعنـص  يدربـهار 
تیعـضو و نآ -  یتآ  ياهدنور  تعنـص و  هعـسوت و  ياهراک  دشر و  میهافم  تخانـش  روشک -  هدنیآ ي  دصاقم  بولطم و  زادـنا  مشچ 
، هلاس زادنا 20  مشچ  قفا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـصاقم  هب  یبایتسد  يارب  اهنآ  زا  هدافتـسا  شور  دوجوم و  ياه  تیلباق  تاناکما و 
هعسوت ي رد  یتعنص  درکیور  تیروحم  هب  هجوت  اب  تسا . هقطنم  حطس  رد  يروانف  یملع و  يداصتقا ، لوا  هاگیاج  رد  هتفرشیپ و  يروشک 
. دراد قوف  زادنا  مشچ  هب  لوصح  رد  يداینب  يدیلک و  شقن  روشک  یتعنـص  هعـسوت  يارب  یلم  دربهار  نالک و  ریبدت  يروانف ، يداصتقا و 
وس و کـی  زا  ار  روشک  تعنـص  ینورد  فعـض  توق و  طاـقن  تعنـص ، ماـظن  هدودـحم ي  راـتخاس و  موهفم ، زین  شرگن و  نیا  ساـسارب 
اـهتیزم و زا  يریوصت  دوجوم ، ياهتـصرف  اـهتوق و  هعومجم  دوب . دـهاوخ  نییبـت  لـباق  وس ، رگید  زا  نآ  ینوریب  دـیدهت  تصرف و  یحاوـن 

عبانم یتعنـص ، هنیـشیپ ي  زا : دنترابع  روشک  تعنـص  يایازم  نیرت  هدمع  داد . دـهاوخ  ناشن  ار  اه  شلاچ  زا  یباتزاب  اهفعـض ، هعومجم ي 
نیرت هدمع  لباقم  رد  تسا و  يرنه  هتسجرب  دادعتسا  شوه و  درف ، هب  رـصحنم  تیعقوم  عیـسو ، رازاب  هب  یـسرتسد  یعیبط ، عبانم  یناسنا و 

رد ام  تالکشم  نیرتشیب  زا  یکی  تسا . اهتیفرظ  يریگراک  هب  مدع  ییوسمهان و  بولطمان ، يداصتقا  درکیور  روشک ، یتعنـص  ياهـشلاچ 
دننام تعنص  يداینب  لماوع  اهراک و  زاس و  باستکا  داجیا و  رد  يدمآراکان  ای  دوبمک  تسا  تعنص  يانبریز  فعـض  رد  تعنـص  هعـسوت 
يارب تسا . یتعنص  هعسوت  بسانم  ینورد  هزیگنا ي  فعض  یتعنص و  طیحم  رقف  هجیتنرد  تراهم  يروآون و  يروانف ، هیامرـس ، تیریدم ،

تـسدب یبسن  ياهتیزم  زا  ای  قلخ و  بولطم ، زادنا  مشچ  يزاین  دروم  یتباقر  ياه  تیزم  بسانم  ریبادت  اب  دیاب  رادـیاپ  یتعنـص  هعـسوت ي 
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لیلحت تقد  هب  اه  شلاچ  دـنوش ، داجیا  قلطم ) ای  کیژتارتسا   ) يراصحنا ياهتیزم  یتباقر  ياهتیزم  يزاس  ینغ  اـب  دوش  شـالت  دـنیآ ، یم 
هدـنیآ بولطم  زادـنا  مشچ  نایب  اب  روشک ، رد  یتعنـص  هعـسوت  شناد  تیریدـم  دـنیآرف  دـنوش . فذـح  هرخـالاب  هتفاـی و  فیفخت  هدـش و 
رمتـسم شیاپ  اب  ًابقاعتم  دروآ . یمرد  ارجا  هلحرم ي  هب  اهنآ  يزیر  همانرب  زا  سپ  هدومن و  یحارط  نییبت و  ار  اهدربهار  فادـها و  تعنص ،

زا اهدربهار ، ای  اه  همانرب  اه و  تسایس  حالصا  نمض  یبایزرا ، تراظن و  دنیآرف  کی  رد  تعنص  هزوح ي  نوریب  نورد و  لماوع  طیحم و 
هناوتشپ ي اب  روشک  یتعنص  هعسوت  تعنـص  طیحم  هزوح ي  - 2-3 دبای   . نانیمطا  یتعنص  هعـسوت  تدمدنلب  دصاقم  فادها و  هب  لوصح 

هعـسوت بسانم  طیحم  داجیا  هنیمز ي  لماوع  نیا  ددرگیم . لـصاح  یگنهرف  رواـب  یعاـمتجا و  روعـش  یـسایس ، مزع  زا  یـشان  یلم  هدارا 
راتخاس زا  یـشان  مکحم  تابوسر  دـیاب  راومهاـن ، تخـس و  راذـگ  هرود ي  نیا  رد  دـنروآ . یم  مهارف  راذـگ  يهرود  کـی  رد  ار  تعنص 
يدیلوت داصتقا  دشر  داجیا و  يارب  رتسب  هدـش و  یـشالتم  تسا ، هدوب  روشک  داصتقا  رب  مکاح  درکیور  یتنـس  تروصب  هک  یلدابت  داصتقا 
رازگراک ناونع  هب  لدابت  هدـش و  رارقرب  لدابت  داصتقا  دـیلوت و  داصتقا  ینزو  مه  لداـعت و  هرود  نیا  ناـیاپ  رد  هک  يا  هنوگب  ددرگ  مهارف 

ناونع هب  هعماج  ياهرواب  ماظن  يرکف و  تفاب  هعومجم ي  ینعی  یلم  گنهرف  حالـصا  دـیامن . لمع  اهنآ  رب  مکاـح  هن  فرـصم و  دـیلوت و 
داصتقا قیوشت  ینیرفآراک و  دیلوت و  گنهرف  هعسوت  جیورت و  تسا . نامزاس ) ره  ای   ) روشک حطـس  رد  تکرح  ره  قیفوت  يارب  مزال  طرش 

يراج يداصتقا  لمع  طیحم  رد  ًابقاعتم  لاغتـشا و  غولب و  هلحرم  هب  ندیـسر  ات  یکدوک  يادـتبا  زا  دـیاب  یتعنـص  هعـسوت  درکیور  دـلوم و 
رد دـیاب  دنتـسه  روشک  یگنهرف  راتخاس  یـساسا  نکر  هس  هک  يا  هناسر  ماظن  شزومآ و  ماـظن  هداوناـخ ، نیارباـنب  دـبای . ذوفن  هدـیدرگ و 

ینابیتشپ و هب  زاین  یتعنـص  هعـسوت ي  دربهار  دصاقم  فادها و  هب  لوصح  دنوش . لاعف  گنهرف  نیا  جیورت  تهج  رد  گنهامه  يدـنیآرف 
هدـننک ي گنهامه  رگ و  تیادـه  یلم و  قئالع  عفانم و  نیب  رد  تموکح  شقن  عقاو  رد  دراد . تلود  تیمکاح و  هبناج ي  همه  تیاـمح 

اهدرادناتسا تیاعر  ای  تاحالصا  ماجنا  هب  نایرجم  مازلا  تیاهنرد  یبایزرا و  تراظن و  يراذگ ، تسایس  حطس  رد  رصانع  روما و  هیلک ي 
يرو و هرهب  تراهم ، هعـسوت  اب  یناسنا  هیامرـس  دـیاب  ندـش  یتعنـص  دـنیارف  رد  یتعنـص  هعـسوت  تخاـسریز  هزوح ي  - 3-3 دـشاب   . یم 

ءاقترا یلم  ماظن  کی  رد  دـیاب  دـنرادروخرب ، الاب  دادعتـسا  تیزم  زا  هک  روشک  یناسنا  ياهورین  روظنم  نیا  يارب  دـبای  ینوزف  ینیرفآراک ،
ییاناوتاب اناد و  قالخ و  ياهورین  هب  لیدـبت  بسانم  یـشرورپ  یـشزومآ و  ياهدـنیآرف  یط  زا  سپ  یناـسنا ، هیامرـس  دـشر  یگتـسیاش و 
یگتـسیاش ءاقترا  یلم  ماظن  کی  رد  دندرگ . تعنـص  زاین  دروم  رتشیب  هدوزفا ي  شزرا  داجیا  تهج  يروانف ، هب  تاعالطا  شناد و  لیدبت 

رد اههاگـشناد  یـصوصخ و  شخب  هدش و  تیامح  تعنـص  زاین  اب  طبترم  يا  هفرح  يدربراک و  شزومآ  زا  یناسنا ، هیامرـس  هعـسوت ي  و 
نیمأت اتسار  نیمه  رد  دنوش . یم  تیامح  قیوشت و  يدیلوت ، یتعنص و  ياهتیلاعف  ماجنا  تیلباق  یسدنهم و  یحارط و  ناوت  هعسوت ي  هنیمز 

هعـسوت ي لاح  ره  هب  دوب . دـهاوخ  تیامح  دروم  تیمها و  زئاح  دوجوم ، یتیریدـم  ياهتیلباق  ناوت و  ءاقترا  تعنـص و  یتیریدـم  ياهزاین 
زا تیامح  يروانف ، لدابت  دیلوت و  زا  تیامح  يرکف ، تیکلام  شریذپ  يروآون ، یلم  ماظن  هلمج  زا  دوخ  صاخ  ياهرتسب  دنمزاین  یتعنص 

تـسدب يارب  دروآ . یم  مهارف  يروانف  هب  ار  تعنـص  ياهزاین  نیمأـت  يروآون و  داـجیا  نیرفآراـک و  ياههاگـشناد  داـجیا  ینیرفآراـک و 
زکارم اـب  يروآوـن  ینیرفآراـک و  هعـسوت و  قـیقحت و  زکارم  نـیب  كرتـشم  يراـکمه  ياـهدادرارق  هتفرـشیپ ، عیانـص  رد  يرواـنف  ندروآ 

ناققحم و يور  رد  ور  تکراشم  يراکمه و  ياهدادرارق  نتم  رد  دوش و  دـقعنم  هتفرـشیپ  ياهروشک  یتعنـص  ياه  تکرـش  یتاـقیقحت و 
لماعت و نیا  يارب  ام  ناسدـنهم  ناققحم و  هک  مینک  لوبق  دـیاب  دریگ و  رارق  رظندـم  بسانم ، يوحن  هب  یجراخ  فرط  اب  یناریا  ناسدـنهم 
رد يرثوـم  مدـق  اـم  دـش . دـهاوخ  فرطرب  يراـکمه  رارمتـسا  اـب  لکـشم  نـیا  هـک  دـنرادن  هـبرجت  تیدودـحم  زج  یلکــشم  يراـکمه ،

لماعت دنا و  هدرک  كرد  ار  یتعنص  نابز  هک  اههاگشناد  ناققحم  دیتاسا و  زا  هتسد  نآ  میرادرب  میناوت  یم  اتسار  نیا  رد  نامیاههاگـشناد 
ياه تکرش  يوس  زا  مزال  تالیهست  هتفرگ و  رارق  عیانص  شخب  رد  یتعنص  هعسوت  تاقیقحت  روحم  ناونع  هب  دنا ، هتـشاد  عیانـص  اب  یفاک 

حطـس رد  روشک ، تعنـص  تالکـشم  یتعنـص ، ناگتخومآ  شناد  بذـج  قیرط  زا  ات  دریگ  رارق  نانآ  رایتخا  رد  تلود  نینچمه  گرزب و 
ادتبا تسیچ ؟ ینیرفآراک  - 4 ددرگ   . مهارف  روشک  رد  تعنـص  يروآون  ینیرفآراک و  دنیآرف  يارب  ار  مزال  ياهرتسب  هدـش و  حرطم  یلم 
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ینیرفآراک دیوگ : یم  رکارد  رتیپ  دنشاب : یم  ریز  لکش  هب  ینیرفآراک  فیراعت  زا  یضعب  مینک . یم  فیرعت  ار  ینیرفآراک  زیچ  ره  زا  لبق 
تیریدـم ياه  کینکت  میهافم  دربراک  ینیرفآراک  دـیوگ : یم  يو  نیرفآراک . درف  تیـصخش  رد  هژیو  تفـص  کی  هن  تسا  راـتفر  کـی 

رد هک  يدنیارف  ره  دیوگ : یم  وا  دـهد . یم  هئارا  لاس 1934  رد  ینیرفآراک  زا  یلماک  فیرعت  ینیرفآراک ، ردـپ  اـی  رتیپموش  فزژ  تسا .
وا تسا . هداد  خر  ینیرفآراک  میئوگ  یم  دوش ، یم  دـیدج  عبانم  دـیدج و  رازاب  دـیدج ، یـشور  داـجیا  دـیدج ، ییـالاک  هب  رجنم  تکرش 
رد هک  تسا  دـقتعم  رتیپموش  دـناد . یم  نیرفآراک  درف  شالت  يزکرم  هتـسه  ناونع  هب  يروآون  دوجو  انامه  ار  ینیرفآراک  یلـصا  یگژیو 

نیرتمهم زا  ار  نانآ  گرزب  نارگ  تعنص  نادنمشیدنا و  دهد و  خر  يروآون  نیرفآراک ، طسوت  هک  دتفا  یم  قافتا  ینامز  هعسوت  داصتقا ،
نیرفآراک کی  دناوت  یم  یـسک  ره  - 1-4 دنروآ   . یم  رامش  هب  رـضاح  رـصع  رد  یتعنـص  هعـسوت  لماوع  زا  يروآون  كرحت و  لماوع 

هیلع ینوناق  چـیه  لک  رد  دـشاب . نیرفآراک  کی  دـناوت  یم  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  ینیرفآراـک  ياـه  شخب  نیرت  بلاـج  زا  یکی  دـشاب 
یگتـسب نیرفآراک  هاگدید  هب  طقف  زین  هیامرـس  عون  درادن و  دوجو  دیامن  عورـش  ار  هرطاخم  رپ  يراذگ  هیامرـس  دوخ  دـهاوخب  هک  یـسک 

یم يریذپ و ... کسیر  راکتبا و  لماش  یگژیو  نیا  هک  دنتسه  یتاذ  یگژیو  ياراد  نانیرفآراک  هک  دوب  عیاش  يا  هناسفا  هتشذگ  رد  دراد .
يا هتـشر  ناونع  هب  ینیرفآراک  هزورما  اما  دـنتفای . یمن  شرورپ  شزومآ ، قیرط  زا  نانیرفآراک  هک  دوب  نیا  یـساسا  ضرف  نیاربانب  دـشاب .

یملع زکارم  شقن  ینیرفآراـک و  شزوـمآ  - 2-4 دـنک   . یم  یـشالتم  ار  یمیدـق  هناـسفا ي  نیا  هک  هـتفرگ  رارق  ییاسانـش  دروـم  یملع 
دعتـسم اهنآ  دـنزومآ و  یم  دوخ  نایبرم  زا  ار  ناشتاهابتـشا  دـنریگ ، یم  دای  هیقب  دـننامه  نانیرفآراک  اههاگـشناد ، رد  هزورما  یهاگـشناد 
گنهرف جـیورت  درک و  راـک  کیـسالک  تروـصب  هنیمز  نیا  رد  هـک  يروـشک  نـیلوا  يدـالیم ، هـهد ي 50  رخاوا  رد  دنتـسه . يریگداـی 

اههاگشناد حطس  هب  نپاژ  رد  ینیرفآراک  هلئسم ي  دوب . نپاژ  روشک  داد ، ار  ییاه  شزومآ  درک و  عورش  ناتسریبد  حطس  زا  ار  ینیرفآراک 
تعنـص داصتقا و  رد  ار  نپاژ  تیعقوم  تسناوت  هک  یتعنـص  يروآون  زا 96 % شیب  يدالیم  ات 1992  ياهلاس 1970  نیب  دش . هدیـشک  مه 

روط هب  هک  تسا  یتسایـس  ینیرفآراک  شزومآ  تفرگ . تروص  نانیرفآراک  طسوت  دنک ، لیدـبت  رترب  هتـسجرب و  تیعقوم  کی  هب  یناهج 
ياهروشک هژیو  هب  اهروشک ، زا  يرایسب  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دراذگ . یم  رثا  هعماج  کی  رد  نیرفآراک  هضرع  تیمک  رد  میقتـسم 

، تاقیقحت شزومآ ، هب  ون  شرگن  اب  دیاب  زین  اههاگشناد  دنا . هتخادرپ  مدرم  هوقلاب ي  ناوت  ندرک  افوکش  هب  اه  تلود  یتعنـص  هتفرـشیپ ي 
هب دورو  هنیمز ي  هتفای ، هعـسوت  قالخ و  ققحم ، ياهورین  تیبرت  اب  هدز و  یـساسا  لوحت  هب  تسد  ینیرفآراک  گنهرف  هعـسوت  يروآون و 

دیاـب دـسر  یم  رظن  هب  میـشاب  هتـشاد  یقفوـم  داـصتقا  تـسا  رارق  رگا  دـنزاس . مـهارف  دوـخ  مهـس  هـب  ار  نآ  هعـسوت ي  هتفرـشیپ و  عیاـنص 
راک یشزومآ ، یشهوژپ –  حطس  رد  هچ  يراذگتسایس و  حطس  رد  هچ  هنافـسأتم  یلو  دریگ . رارق  هجوت  دروم  رتشیب  روشک  رد  ینیرفآراک 

هتشاد راظتنا  یهاگـشناد  نالیـصحتلا  راف  زا  هک  تسا  ییاجیب  عقوت  سپ  میا . هدادن  ماجنا  ینیرفآراک  هنیمز ي  رد  يا  هدش  باسح  مظنم و 
ار ناراذگ  هیامرـس  کسیر  راظتنا  ینیرفآراک  تیقالخ و  نودب  هک  روطنامه  دنـشاب  هتـشاد  يا  هدنزاس  تیلاعف  راک و  بسک و  هک  میـشاب 

ینیرفآراک گنهرف  داجیا  ياتسار  رد  دیاب  هک  ییاهراک  هلمج  زا  میشاب . هتشاد  ار  دنتسه  یتعنـص  يداصتقا و  هعـسوت ي  دشر و  لماع  هک 
زکارم اـه ، هدکـشناد  اههاگـشناد ، زا  مـعا  یـشزومآ  ماـظن  رد  درک - : هراـشا  ریز  دراوـم  هـب  ناوـت  یم  دوـش  ماـجنا  هعماـج  دارفا  نـیب  رد 

رد يروآون  رکفت  رگا  تاظوفحم . هب  هن  دنهد  اهب  ینیرفآراک  تیقالخ و  عادبا و  يروآون ، هب  دیاب  اهناتسریبد و ... يا ، هفرح  ياهشزومآ 
یتاقیقحت زکارم  ریاس  اههاگـشناد و  دـنوش - . یم  ینیرفآراک  ياهتیلاعف  ریگرد  ام  ناوج  ياهورین  زا  یمیظع  شخب  دوش  مکاح  شزومآ 

هدنیآ يروآ و  نف  لوحت  دنور  هب  تبسن  یهاگشناد  ياه  هتشر  لوحت  یتعنـص ، هعـسوت  فادها  اب  یتاقیقحت  یبسن  یگتـسبمه  داجیا  دیاب 
دعتـسم و دارفا  ییاسانـش  اههاگـشناد و  رد  ینیرفآراک  شزومآ  دـننادب - . دوخ  فیاظو  مها  زا  ار  تاقیقحت  هب  یـشخب  تلاـصا  يرگن و 

ینیرفآراک يروآون و  گنهرف  هعسوت  دنا - . هدرک  راک  تعنـص  رد  هک  يا  هربخ  هورگ  طسوت  اههاگـشناد  رد  نیرفآراک )  ) نیرفآ شزرا 
ناگتخومآ شناد  تیامح  قیوشت و  دـشاب - . اههاگـشناد  يراک  همانرب  رد  دـیاب  اهرانیمـس و ... يرازگرب  یـشزومآ ، ياـه  هرود  قیرط  زا 

رد اـم  هک  یتـقو  یلاـم . ياـه  کـمک  یهاگـشیامزآ و  ياـهکمک  یعمج و  ياـه  هناـسر  قـیرط  زا  روـشک  حطـس  رد  اههاگـشناد  دعتـسم 
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هب ندیسر  يارب  ار  ینیرفآراک  دعتسم  نایوجشناد  میشاب و  هتشاد  نانیرفآراک  بیغرت  ینیرفآراک و  هعسوت  يارب  يزکارم  نامیاههاگـشناد 
گنهرف  » اههاگشناد رد  ینیرفآراک  شزومآ  یط  دیاب  ام  میشاب . هتشاد  نیرفآراک  هاگشناد  کی  میناوت  یم  اجنیا  رد  مینک  يرای  ناشفادها 

-3-4 میشاب   . هتشاد  یلوحت  داجیا  روشک  یتعنـص  هعـسوت ي  دنور  رد  هک  میهد  تفرـشیپ  یهاگـشناد  ياهرـشق  نایم  رد  ار  هنانیرفآراک »
تیامح نیرفآ  راک  دارفا  زا  زکارم  نیا  دنوش . یم  قلخ  نآ  رد  دـیدج  لغاشم  هک  تسا  یناکم  نیرفآ  راک  هاگـشناد  نیرفآراک  هاگـشناد 

اه هناخباتک  هب  یـسرتسد  ناکما  ناـنیرفآراک  هجیتن  رد  تسا . یباـیرازاب  یلاـم و  یـشزومآ  ياـه  تیاـمح  لـماش  تیاـمح  نیا  دـنک . یم 
راک بسک و  دیدج  زکارم  ات  دوش  یم  مهارف  یتاناکما  ناراذگ  هیامرس  يارب  ییاههاگشناد  نینچ  رد  دننک . یم  ادیپ  ار  اههاگشیامزآ و ...

هبرجت دوخ  هک  دننک  هدافتسا  هدمآ  تسدب  ياه  تصرف  زا  هدش و  ینیب  شیپ  اهنآ  تالکشم  ات  دوش  یم  يراکمه  اهنآ  اب  دنروا . مهارف  ار 
نف يایازم  زا  دنـشاب  طابترا  رد  نیرفآ  راک  هاگـشناد  کی  اب  هک  یتعنـص  ياه  تکرـش  تسا . یبای  رازاـب  یلاـم و  هطیح  رد  دنمـشزرا  يا 
لد زا  اـه  تکرـش  داـجیا  هدـش و  لـیمکت  دـیاب  اههاگـشناد  یتعنـص  یملع و  ياـه  دـنیآرف  تهج  نیا  هب  دـنیوج  یم  هرهب  زین  نآ  يروآ 

اماوت ار  نیرفآ  راـک  تیریدـم  شناد و  زا  يا  هعومجم  دـیاب  نایوجـشناد  اـه  هعوـمجم  نیا  رد  دـهد . یم  خر  یهاگـشناد  اـه ي  شهوژپ 
اهیگژیو - 4-4 دنیامن   . تعنـص  هصرع ي  رد  تیلاعف  هب  عورـش  دـهد  یم  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  هاگـشناد  هک  مزال  تاناکما  اب  هتخومآ و 

هک ییاـجنآ  زا  هک  تـسا  هـتفرگ  رظن  رد  ار  ییاـهیگژیو  ینیرفآ  راـک  ياـهنامزاس  يارب  ( 1378  ) ییاقآ دمـص  نیرفآراک  ياـهنامزاس 
ریغ ندوب -  زکرمتم  ریغ  راتخاس - : داد   : میمعت  نآ  هب  ار  اهیگژیو  نیا  ناوت  یم  دوش  یم  بوسحم  ناـمزاس  کـی  ناونع  هب  زین  هاگـشناد 
ياه هدـیا  داجیا  عنام  هک  ینامزاس  راتخاس  زا  ندوب  رادروخرب  اهراک -  ندوب  یهورگ  تاطابترا -  ندوب  یقفا  يدومع و  ندوب -  یمـسر 

 - ریذپ کسیر  دارفا  زا  تیریدـم  یناد  ردـق  تیریدـم - : تیامح  دـنمناوت    نانکراک  نتـشاد  یمـسر -  ریغ  لهـس و  لرتنک  دـشابن - . ون 
عونت نتـشاد  هنانیرفآ -  راک  ياهحرط  ندش  یلوتم  نانکراک -  دعاوق  زا  فارحنا  ندرک  لمحت  هدیا -  بحاص  دارفا  زا  تیریدم  ینادردق 

 - نانکراک دـیدج  ياه  هدـیا  يریگ  راک  هب  یهاگـشیامزآ -  کچوک  ياهحرط  زا  تیریدـم  تیامح  تیریدـم -  یلام  ياه  تیامح  رد 
، هعـسوت لاح  رد  یتعنـص و  ياهروشک  هزورما  یتلود  یتیاـمح  ياـهماگ  - 5-4 وـن    ياـه  حرط  تکرح  عورـش و  يارب  یلاـم  هیذـغت ي 

داجیا یتعنـص و  هعـسوت ي  يرواـنف و  هعـسوت  تورث ، دـیلوت  لـماع  یناـهج و  یلم و  داـصتقا  رد  هکرحم  يورین  ناونع  هب  ار  ناـنیرفآراک 
هب نانیرفآراک  زا  تیامح  تهج  ار  یتالیکـشت  اهنامزاس و  دوخ ، يا  هعـسوت  يژتارتسا  فادها  اب  بسانتم  يروشک  ره  هتفریذـپ و  لاغتـشا 
زا تیامح  هب  هجیتنرد  اههاگـشناد  ندرک  نیرفآراـک  هب  تمـسق  نیا  رد  رتشیب  هیامرـس  صاـصتخا  اـب  دـناوت  یم  تلود  دـنا . هدروآ  دوجو 

یلخاد ناراذگ  هیامرس  زا  تیامح  بذج و  تهج  یتایلام ، ياهتیفاعم  تاناکما ، هئارا  اب  دناوت  یم  تلود  دوش . رجنم  يرتشیب  نانیرفآراک 
لیدبت لوصحم  هب  ار  دوخ  هدیا  هک  یناروآون  هب  هناهام  زیاوج  ءادها  دشاب . شخب  رثا  شیپ  زا  شیب  یتعنص  هعسوت  هنیمز ي  رد  یجراخ  و 
هعـسوت هب  دـناوت  یم  نآ  هلیـسو  هب  تلود  هـک  يرگید  هـنیمز ي  دوـب . دـهاوخ  رمث  رمثم  املـسم  مـه  دـنا  هتخاـس  يراـجت  ار  نآ  هدوـمن و 

زا هـک  کـچوک  ياـه  تکرــش  ًــالومعم  تـسا و  ( PUBLIC PROCUREMENT  ) یتـلود تاکرادـت  دـنک  کـمک  ینیرفآراـک 
اه تخادرپ  نیمه  تسا  نکمم  دنرب . یم  جنر  یتلود  گرزب  ياهنامزاس  ياهتخادرپ  ریخأت  زا  دنیآ  یم  دوجو  هب  نیرفآراک  ياههاگشناد 
زا یگرزب  تیامح  دـناوت  یم  کچوک  تاسـسوم  نیا  هب  ماو  تخادرپ  اب  تلود  دوش  یم  کچوک  ياه  تکرـش  نیا  نتفر  نیب  زا  بجوم 

ياه هیاپ  میکحت  لاح  رد  دـنا و  هدـش  شناد  داصتقا  زاف  دراو  قباس  یتعنـص  هتفرـشیپ و  ياـه  روشک  يریگ  هجیتن  - 5 دشاب   . هتـشاد  نانآ 
قفوم یتعنـص  هعـسوت  ریـسم  رد  هک  دـنک  تفرـشیپ  دـناوت  یم  يداصتقا  روطنیمه  دنتـسه و  شناد  رب  ینتبم  داـصتقا  ناونع  هب  نآ  هک  دوخ 
يزاس هنیداهن  شناد و  تیریدم  بولطم  يریگراکب  اب  میـشاب . هتـشاد  نامروشک  یتعنـص  هعـسوت  تفرـشیپ و  رب  یعـس  دیاب  ام  سپ  دشاب .
ندرک نیرفآراـک  رب  یعـس  اـب  میـسرب و  تعنـص  رد  رادـیاپ  یتعنـص  هعـسوت  هـب  میناوـت  یم  تاسـسوم  اههاگــشناد و  رد  شناد  تیریدـم 
تحت یـسدنهم  ینف و  نایوجـشناد  يارب  یـسورد  نتـشاذگ  اب  نینچمه  نآ و  هب  طوبرم  ینیرفآ و  راک  ياه  هتـشر  داـجیا  اـب  اههاگـشناد 

ییاسانش ار  ینیرفآ  راک  دعتسم  نیرفآ و  راک  نایوجشناد  دنا  هدرکراک  تعنص  رد  هک  هتـسجرب  دیتاسا  زا  هدافتـسا  اب  ینیرفآراک و  ناونع 
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دناوت یم  تلود  میناسرب و  روهظ  هب  نیرفآ  راک  اههاگـشناد ي  رد  یهاگـشیامزا و ... یلام  ياه  تیامح  اب  ار  اهنآ  تیلباق  ناوت و  هدرک و 
یتعنص هعسوت  دنور  رد  هک  دهد  تفرـشیپ  یهاگـشناد  رـشق  نایم  رد  ار  هنانیرفآ  راک  گنهرف  شخب  نیا  هب  رتشیب  یلام  عبانم  صیـصخت  اب 

سراف يرازگربخ  عبنم : میشاب * . هتشاد  یمیظع  لوحت  ناریا 

ییاناد تیریدم  يارب  يزاس  تیفرظ 

نارگــشناد عاوـنا  یفرعم  درف  شناد  رتــکد  داتــسا  یــشزومآ  یملع  -  رانیمــس  زا  هـتفرگرب   knowledge management ... 
ماگ يزاس و  تیفرظ  نیون ،  تیریدم  اب  مرتحم  ناسانـشراک  ناریدم و  ییانـشآ  فده  اب  یناسارخ          يدـمحارای  يدـهم  يروآدرگ :

حیرـشت هب  درف  شناد  رتکد  رانیمـس  نیا  رد  دش .  رازگرب  دهـشم   سدقم  رهـش  رد  یناسنا ،  عبانم  يزاس  دنمناوت  رد  دوجوم  یـساسا  ياه 
يو دومن .  ناونع  اهنامزاس  تایرورـض  زا  ار  اناد  یناسنا  عبانم  ییاناد و  تیریدـم  موزل  تخادرپ و  نامزاس ،  رد  ییاناد  تیریدـم  هاگیاج 
دراو حرطم ،  ياه  هدیا  زا  یکی  ناونع  هب  ياهلاس 1990  زا  ییاناد  تیریدم  تفگ :  دومن و  ناونع  ار  ییاناد  تیریدم  هچخیرات  ادـتبا  رد 

یم حرطم  درکیور  ناونع  هب  ار  شناد  تیریدـم  لوا  هاگن  تسا .  هدـش  حرطم  شناد  تیریدـم  هب  عجار  هاگن  ود  زا  ادـتبا  دـش .  تیریدـم 
کی هئارا  يارب  شـالت  رد  شناد  تیریدـم  يدرکیور  هاـگن  رد  تسا .  يدـنیارف  هاـگن  رگید  هاـگن  تسا و  يدرکیور  هاـگن  کـی  دـنک و 

هب همادا  رد  درف  شناد  رتکد  دریگ .  یم  رب  رد  سانشان  نئمطمان و  يا  هدنیآ  ار  اهنآ  طیارـش  هک  یناریدم  هب  نداد  تریـصب  تسا  تریـصب 
حطس نامه  اب  میا و  هدرک  قلح  ار  لئاسم  تریصب  شناد و  زا  یحطس  اب  ام  تفگ « :  نتـشینا  نابز  زا  تخادرپ و  نتـشینا  زا  يا  هلمج  نایب 

هدش داجیا  يدـیدج  لئاسم  هک  تسا  هدوب  مگ  ام  شناد  تریـصب و  دوزفا :  سپـس  مینک »  لح  ار  لئاسم  میناوت  یمن  تریـصب  شناد و  زا 
 ، مینک یم  تبحـص  تریـصب  هب  عجار  هک  یتقو  میئامن .  لح  ار  لـئاسم  نیا  میناوتب  اـت  مینک  داـجیا  دـیاب  يدـیدج  شناد  نیا  رباـنب  دـنا و 

عبات دیاب  میهدب  لکش  هدنیآ  رد  ار  گرزب  ياهراک  میهاوخ  یم  رگا  مینک ،  داجیا  یقیمع  هدمع و  تارییغت  تریصب  قیرط  زا  هک  میرظتنم 
هاـگن حیـضوت  هب  اـه  يریگ  میمـصت  رد  نآ  موزل  تریـصب و  فـلتخم  داـعبا  حیرـشت  زا  دـعب  درف  شناد  رتـکد  میـشاب .  ییاـناد  تریـصب و 

رد تسا .  سوملم  هبرجت  کی  لابندب  تسا و  رگ  هبرجت  هاگن  کی  کیتامگارپ  هاگن  تفگ :  تخادرپ و  ییاناد  تیریدم  رد  کیتامگارپ 
دـشاب کیتامگارپ  دیاب  امتح " هک  تسا  یتیلاعف  کی  تیریدم  دوخ  یلو  تسین  مزال  کیتامگارپ  هاگن  تیریدـم  ياهدرکراک  زا  یـضعب 
دهاوخ لکـشم  راچد  ار  نامزاس  دـشابن ،  لوصح  لباق  يا  هجیتن  دـنکن و  ادـیپ  تسد  هجیتن  هب  رگا  وچ  دـشاب .  هجیتن  لاـیند  هب  دـیاب  ینعی 

دنکب ظفح  هدنیآ  تارییغت  طیارش و  هب  هجوت  اب  ار  نامزاس  هک  دراد  شدوخ  ياهدنیارف  رد  کیتامگارپ  هاگن  کی  ییاناد  تیریدم  دومن . 
لوپ و دـیلوت ،  لماوع  ثحب  رد  يو  دـشاب .  هجاوم  لکـشم  اب  ناـمزاس  هک  دـیایب  دوجوب  يروط  ینوریب  یلخاد و  طیارـش  دـهدن  هزاـجا  و 
دومن و دادـملق  دـیلوت  لماع  نیرتمهم  ناونع  هب  ار  یناسنا  عبانم  رـضاح  لاح  رد  یلو  درمـشرب  لـماع  نیلوا  ناونع  هب  هتـشذگ  رد  هیاـمرس 

تباقر تسا .  رتراگدـنام  هدـنیآ  يارب  دراد  يرترب  یناسنا  عبانم  هک  یناـمزاس  ره  دنتـسه و  دـیلوت  عبنم  اـهناسنا  میئوگ  یم  زورما  تفگ : 
یم دیلوت  شناد  یتاسسؤم  تسا .  هدرک  ادیپ  شرتسگ  تّدش  هب  یناهج  عماوج  رد  شناد  تاسـسؤم  تسا  یناسنا  عبانم  يور  رب  اهنامزاس 

 ، هتشذگ رد  ام  دوزفا :  همادا  رد  يو  دوب .  میهاوخ  هدنزاب  ام  دریگ  یم  رارق  ام  بیقر  رایتخا  رد  مینکن  هدافتسا  اهنآ  شناد  زا  ام  رگا  دننک  
 ، میدرک یم  رت  نوزفا  ار  بتارم  هلـسلس  میدرک ،  یم  گرزب  ار  نامزاس  میناسرب ،  یلاعت  هب  میهدب و  دـشر  ار  نامزاس  میتساوخ  یم  یتقو 

ياـضف هزورما  یلو  میتـشاد .  دـیکأت  ناـمزاس  هزادـنا  ندوب  گرزب  يور  نیا  رباـنب  میتـفرگ و  یم  راـکب  ار  يرتـشیب  يروآ  نف  دـنمراک و 
اهناـمزاس راـتخاس  رگید  راـب  شناد  تیریدـم  روضح  اـب  تسا  حرطم  تساـبیز  ندوب  کچوکراعـش  زورما  تسا  هدرک  رییغت  اـه  ناـمزاس 

لوغـشم یحطـس  ره  رد  نادنمراک  تسا .  لاعف  نامزاس  نیئاپ  حطـس  رد  زورما  اه  نامزاس  رد  تردـق  عبانم  تسا .  ینوگرگد  شوختـسد 
رد دیدج  هقبط  نیا  اذل  دننک و  یم  هضرع  لوصحم  کی  ناونع  هب  ار  ناشدوخ  ییاناد  شناد و  دنشاب و  یم  دوخ  هشیدنا  شناد و  شرورپ 

یلصا نانکراک  لوا  هقبط  تفگ :  دومن و  هراشا  نارگـشناد  عاونا  هب  نایاپ  رد  درف  شناد  رتکد  دنتـسه .  شناد  نارگراک  انامه  اه  نامزاس 
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اب هک  دوش  یم  ینارگشناد  همه  لماش  هک  دنتـسه  نانکراک  ریاس  مود  هقبط  و  دنراد  . تسد  تاعالطا  دیلوت  رد  هک  یناسک  دنتـسه  شناد 
 . دنیامن یم  هدافتسا  شناد  زا  دنتسه و  ریگرد  یلکش  هب  شناد  زا  عون  ره 

اه تکرش  رد  شناد  تیریدم 

ناریدـم اهزور  نیا  این  يرذآ  یلع  دـمحم  دنتـسه    شزرا  اـب  تاـعالطا  اـه و  هدـیا  عبنم  دارفا   knowledge management ... 
رگید یخرب  شزومآ و  ار  نآ  یخرب  دراد ؟ ییانعم  هچ  ًاقیقد  ترابع  نیا  اما  دـننک  یم  تبحـص  شناد  تیریدـم  هرابرد  ًامئاد  اـه  تکرش 

هک اهنآ  نیب  طاـبترا  يرارقرب  ار  شناد  تیریدـم  يا ، هرواـشم  ياـه  تکرـش  زا  یکی  دـننک . یم  ریـسفت  یتنرتنیا  تاـعالطا  کـناب  ار  نآ 
اه و هدیا  عبنم  دارفا  دنک . یم  ریبعت  ینامزاس  شناد  هب  يدرف  یـصخش و  شناد  لیدبت  دنرادن و  ار  شناد  نآ  هک  یناسک  اب  دنراد  یـشناد 

يارب ییاه  هار  نتفای  اه ، تکرش  یلـصا  شلاچ  دنراد . یم  هگن  دوخ  رد  ار  تاعالطا  اه و  هدیا  نآ  ًالومعم  اما  دنتـسه  شزرا  اب  تاعالطا 
هرد رد  داد . دنهاوخ  ماجنا  یتنرتنیا  ياهرازفا  مرن  رثکا  هک  تسا  يراک  نامه  هفیظو  نیا  تسا . نآ  نتـشاذگ  كارتشا  هب  نآ و  جارختـسا 

تاعالطا و هتشذگ  زا  شیب  نانکراک  هک  دنتسه  نآ  دنمزاین  نوگانوگ  لیالد  هب  اه  تکرش  تسا . ییوداج  يا  هژاو  يراکمه  ینوکیلیس 
ياه هیور  نتفای  یمیدق و  تالوصحم  ندش  رتهب  یمئاد و  يروآون  هب  زاین  لیالد  نیا  زا  یکی  دنراذگب . نایم  رد  مه  اب  ار  دوخ  ياه  هدـیا 
دنچ ياه  هناخراک  رد  نارگراک  هکروطنامه  هکنیا  رگید  لیلد  تسا . دیدج  ياه  هدیا  یمئاد  نایرج  مزلتـسم  رما  نیا  ققحت  تسا . دیدج 

اب تامدخ  هنیهب  هئارا  يارب  دیاب  رتافد  رد  نادنمراک  نونکا  دندرک ، یم  يراکمه  یکیزیف  ظاحل  زا  مه  اب  نیـشام  تخاس  يارب  شیپ  ههد 
هک يدارفا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  لـیالد  زا  یکی  تسا و  هدـش  رتراوشد  تاـعالطا  لداـبت  اـما  دـننک  يراـکمه  هدرک و  رارقرب  طاـبترا  مه 
رد رثوم  ياه  وگو  تفگ  دنشاب . هتـشاد  مه  اب  يدایز  رایـسب  هلـصاف  یناکم  ظاحل  زا  تسا  نکمم  دنتـسه  دحاو  يا  هژورپ  ماجنا  لوغـشم 

تنرتنیا قیرط  زا  کینورتکلا و  ياه  شور  اب  دناوت  یم  تسا  بوخ  ياه  هدـیا  يارب  گرزب  یعبنم  هک  تکرـش  هفوب  رد  تحارتسا  ماگنه 
تکرـش يارب  تسا  نکمم  دـننک ، یم  يراکمه  دـیدج  یتمدـخ  دـیلوت  يارب  هک  ینانکراک  نینچمه  دریگ . تروص  کینورتکلا  تسپ  و 
يرورـض يراکمه  رثوم  بسانم و  ياهرازبا  زا  يریگ  هرهب  فلتخم ، ياه  تکرـش  نیب  اهراک  ندش  هدـنکارپ  اب  دـننک . راک  فلتخم  ياه 

زا تکرش  رتافد  زکارم و  هک  یماگنه  یتح  دریگ ، یم  تروص  اه  تکرـش  رثکا  رد  تاعالطا  هنازور  هلدابم  تساه  لاس  ًاملـسم  دوش . یم 
قطانم رد  اه  تکرش  زا  یـضعب  رد  فلتخم  ياه  تیلاعف  هب  لوغـشم  دارفا  رگید  ناحارط و  دنا . هتـشاد  مه  اب  يدایز  هلـصاف  یناکم  ظاحل 
کمک دارفا  زا  هتـسد  نیا  هب  تنرتنیا  دـنهد . یم  همادا  تکرـش  اب  يراکمه  هب  هطقن  نامه  زا  اما  دـننک  یم  یگدـنز  ییایفارغج  نوگانوگ 
نایرج هلدابم و  هکبش  نیا  زا  هدافتـسا  اب  نینچمه  دنهد . ماجنا  رت  عیـسو  يدعب  رد  ار  اه  تیلاعف  نامه  رتالاب  تعرـس  ییاراک و  اب  ات  هدرک 

رد یهورگ  ياهراک  بیترت  نیدـب  تسا . هدـش  لیهـست  دـننک  یم  راک  هژورپ  کـی  يور  هک  یناـسک  نیب  تکرـش و  نورد  رد  تاـعالطا 
تلوهـس اب  اـه  هورگ  نیا  نونکا  دوش . یم  مهارف  تکرـش  نورد  رد  یقفا  عماوج  روهظ  يارب  هنیمز  دوش و  یم  قیوشت  یللملا  نیب  یحطس 

يراک ياه  هیور  نیرتهب  دروم  رد  دننک و  هلدابم  رگیدکی  اب  ار  دوخ  ياه  هدیا  ناهج  هطقن  ره  زا  زور و  هنابش  تاعاس  مامت  رد  دنناوت  یم 
رب رتالاب  دـیکات  يدرف و  ياه  تیقفوم  رب  رتمک  دـیکات  دراد : زاین  صاخ  ياه  تراهم  هب  دارفا  نیب  يراـکمه  تیریدـم  دـنزادرپب . ثحب  هب 

دنریگارف ییاه  سرد  یناسنا  يورین  هزوح  رد  یتنرتنیا  تامدخ  هئارا  زا  دـنناوت  یم  اه  تکرـش  هک  روطنامه  رگید  يوس  زا  یهورگ . راک 
نآ زا  هتفرگارف و  ییاه  سرد  نامزاس  نورد  يراکمه  زا  دـنناوت  یم  دـننک ، هدافتـسا  اـه  يرتشم  هب  یتنرتنیا  تامدـخ  هئارا  يارب  نآ  زا  و 

رثوم و يراکمه  هب  ار  دوخ  نانکراک  دناوت  یمن  هک  یتکرش  دنربب . هرهب  اه  نامزاس  اه و  تکرش  رگید  اب  یللملا  نیب  ياه  يراکمه  يارب 
هب اراک  رثوم و  يراکمه  دناوخارف . دوخ  اب  يراکمه  هب  ار  اه  تکرـش  رگید  تسناوت  دـهاوخن  دایز  لامتحا  هب  دـنک ، دـعاقتم  مه  اب  ناور 
اما دـهد  یم  شاداپ  دنتـسه  قفوم  یهورگ  راک  رد  هک  يدارفا  هب  اهور ، کت  قیوشت  ياـج  هب  هک  يراـتخاس  دراد ، زاـین  بساـنم  راـتخاس 

دراوراه تراجت  هدکـشناد  زا  كامروک  کم  نلآ  هتفگ  هب  دنتـسین . یلام  اهنت  دـنک ، یم  قیوشت  یهورگ  راک  هب  ار  دارفا  هک  ییاه  هزیگنا 
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راتخاس رییغت  اب  . تسا سکونیل  ریظن   Open-Source يرازفا مرن  داجیا  يراکمه  ياه  وگلا  نیرت  شخب  ماهلا  نیرت و  بلاـج  زا  یکی 
هورگ کی  طسوت  اج و  کی  رد  اهراک  رگید  ییایفارغج ، نوگانوگ  قطانم  رد  هژورپ  کی  فلتخم  لـحارم  ماـجنا  اـه و  تکرـش  زکرمتم 

هب دنهد . یم  ماجنا  ار  هژورپ  کی  ياهراک  دنشاب ، هتـشاد  رثوم  یمئاد و  طابترا  مه  اب  دیاب  هک  ییاه  هورگ  هکلب  دوش . یمن  ماجنا  زکرمتم 
شخب طسوت  اهنت  رگید  يروآون  رگید  فرط  زا  تسا . يرورض  رایسب  هباشم  ياه  هکبـش  تنرتنیا و  ریظن  یطابترا  رازبا  دوجو  لیلد  نیمه 

راک هژورپ  زا  یصاخ  شخب  يور  کی  ره  هک  اه  تکرش  زا  يا  هکبش  يراکمه  اب  هکلب  دریگ  یمن  تروص  تکرش  کی  هعسوت  قیقحت و 
. دـننک باسح  دوخ  نانکراک  ياـه  هدـیا  يور  دوس  بسک  يارب  دـنناوتب  دـیاب  اـه  تکرـش  رگید  يوس  زا  دـیآ . یم  دوجو  هب  دـننک ، یم 

هتفای نانکراک  هب  تاقیقحت  يازا  رد  دوس  زا  یـشخب  ياطعا  يارب  ار  ییاه  هار  شیپ  اه  لاس  زا  يژولونکتویب  هنیمز  رد  لاعف  ياـه  تکرش 
زاـیتما تفاـیرد  دوـش . یم  هداد  شاداـپ  بوـخ  ياـه  هدـیا  هب  نآ  قـبط  هک  دـنک  یم  ارجا  ار  یحرط   IBM تکرـش رـضاح  لاح  رد  دنا .
تکرـش نیا  دراد . هارمه  هب  هدنـسیون  يارب  ار  يدوس  بیترت  نیمه  هب  زین  یملع  تالاقم  نتـشون  دراد . هارمه  هب  یلام  شاداپ  يراـصحنا ،

IBM دننک . تکرـش  یملع  تاعالطا  کناب  دراو  ار  دوخ  ياه  هدیا  دنوش و  قیوشت  دارفا  نآ  قبط  ات  دـبایب  ار  یهار  دراد  یعـس  نینچمه 
ياه هویش  هب  ار  دیدج  ياه  هدیا  هک  یناسک  ای  دریگ  یم  رارق  هدافتسا  دروم  ًاررکم  ناشیاه  هدیا  هک  يدارفا  هب  شاداپ  نداد  اب  ار  راک  نیا 

اما قرفتم  دـنریگ - . یم  شاداپ  بوخ  ياه  هدـیا  هلدابم  قلخ و  يارب  نارواـشم  نینچمه  دـهد . یم  ماـجنا  دـننک ، یم  يدـنب  هقبط  بوخ 
قطانم رد  دارفا  هک  یماگنه  اما  دراد  تخاونکی  یلکش  دریگ ، یم  تروص  اه  تکرـش  رد  زور  ره  هک  ییاه  يراکمه  هدمع  شخب  دحتم 

. تسا ریگ  تقو  رایـسب  هاگ  اهنآ  ياه  تیلاعف  ندرک  گنهامه  دـننک ، یم  راک  فلتخم  ياه  تکرـش  يارب  ای  دنتـسه  ییایفارغج  فلتخم 
، دیآ دیدپ  یلکشم  هک  یتروص  رد  تلاح  نیا  رد  اریز  تسا  يرورـض  هداد  ماجنا  ار  راک  زا  شخب  مادک  یـسک  هچ  هکنیا  زا  ندنام  علطم 

نانکراک هب  يراـکمه  ياـهرازبا  دـیدج  عاونا  ماـمت  تفاـی . نآ  يارب  ار  یهار  ناوت  یم  دوش و  یم  صخـشم  فعـض  هطقن  یلطعم  نودـب 
دیدج بلاطم  کی  ره  هدرک و  سیـسات  ار  كرتشم  یتیاس  دنناوت  یم  لاثم  يارب  دننک . تکراشم  مه  اب  هژورپ  کی  يور  دـهد  یم  هزاجا 

رد ار  یلحم  اه  تکرـش  زا  یخرب  تسین . يزاین  کینورتکلا  ياه  همان  موادم  لاسرا  ریگ  تقو  هویـش  هب  بیترت  نیدـب  دـننک . جرد  نآ  رد 
. دننک دراو  نآ  رد  ار  اه و ... هدیا  اه ، همانرب  دانـسا ، دنناوت  یم  هژورپ  کی  يور  راک  هب  لوغـشم  دارفا  هک  دـنریگ  یم  رظن  رد  دوخ  تیاس 
رد ییاه  هورگ  هک  تفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  دـمآ و  دوجو  هب  یماـگنه  يژولونکت  نیا  دـنک . یم  هدافتـسا  هویـش  نیمه  زا  دروف  تکرش 

تکرش دیرخ  رد  هویش  نیمه  زا  نآ  زا  سپ  دندوب . شالت  رد  وولو  تکرش  ندروآ  رد  کلمت  تحت  يارب  هدحتم  تالایا  ایناتیرب و  دئوس ،
ياه متسیس  شخب  ریدم  دننک . هدافتـسا  يروف  مایپ  متـسیس  زا  دنناوت  یم  راک  زا  هلحرم  ره  ینیبزاب  يارب  نانکراک  دش . هدافتـسا  رووردنل 

هک یماـگنه  دارفا  هک  تسا  يروـط  متـسیس  هک  تسا  نیا   e-room زا يریگ  هرهب  هویـش  تیزم  دیوگ  یم  دروف  تکرـش  رد  تیریدـم 
مرن زا  هدافتـسا  هب  ار  دوخ  ياج  یکیزیف  تیلاعف  عقاو  رد  دنتـسه و  زور  هب  هراومه  دارفا  نیا  دـننک . یم  هدافتـسا  نآ  زا  تسا  ناش  بسانم 

Firedrop تکرـش دننک . یم  دیلوت  ار  اهرازفا  مرن  نیا  رت  هتفرـشیپ  ياه  لکـش  اه  تکرـش  زا  یـضعب  رـضاح  لاح  رد  . تسا هداد  رازفا 
یم امش  کینورتکلا  یتسپ  قودنـص  دراو  کینورتکلا  همان  کی  هیبش  هک  هدرک  یحارط   Zaplet مان هب  يرازفا  مرن  اینرفیلاک ، رد  رقتسم 
یم امـش  هک  ار  یتاعالطا  بیترت  نیدب  دنک . یم  زاب  يزکرم  رتویپماک  ای  رورـس  يور  يا  هرجنپ  دینک ، یم  زاب  ار  نآ  هک  یماگنه  اما  دوش 
ياه يژولونکت  زا  يریگ  هرهب  اب  دراد . رارق  امـش  رایتخا  رد  تاعالطا  نیرت  هزات  هراومه  نیاربانب  تسا  رورـس  يور  تاعالطا  نامه  دینیب 
روما هب  رتالاب  تعرـس  رتشیب و  تلوهـس  اب  مادختـسا  ًـالثم  فلتخم  ياـه  شخب  رد  دـنناوت  یم  ناریدـم  رـضاح  لاـح  رد  هباـشم  طـبترم و 
سپ دنتسه . ور  هبور  دسر  یم  ناش  تسد  هب  کینورتکلا  تروص  هب  هک  تساوخرد  يدایز  دادعت  اب  زور  ره  ناریدم  نیا  دننک . یگدیسر 

تاقالم درف  مادک  اب  دنریگ  یم  میمـصت  ناریدم  هاگنآ  دـننک . یم  لاسرا  دـشرا  ناریدـم  يارب  ار  بسانم  دراوم  کی ، ره  هب  یگدیـسر  زا 
زا يرایسب  دوش . هتشاذگ  هبحاصم  رارق  ات  دوش  یم  هتفرگ  سامت  هدش  باختنا  نایضاقتم  اب  نفلت  قیرط  زا  سپـس  دنـشاب . هتـشاد  يروضح 

شزومآ ار  رتهب  يراکمه  ياه  هویش  فلتخم ، ياه  تکرش  هب  دنراودیما  هباشم  ياه  يژولونکت  هزوح  رد  لاعف  ياه  تکرـش  نارواشم و 
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يراکمه حطـس  ياقترا  يارب  رثوم  ياهرازبا  تسا  دقتعم   Peoplesoft تکرـش يژتارتسا  یللملا و  نیب  یبایرازاب  شخب  ریدم  دـنهد .
تروص رت  ناـسآ  رایـسب  رگید  درف  اـب  درف  ره  يراـکمه  دوش  یم  ثعاـب  تنرتـنیا  فافـش  ياهدرادناتـسا  دنـشاب . ینتبم  تنرتـنیا  رب  دـیاب 

دهد یم  هزاجا  تکرش  یناسنا  لماوع  رـصانع و  مامت  زین  ناریدم و  هب  هدنیآ  رد  يرازفا  مرن  ياهرازبا  دندقتعم  ناققحم  زا  يرایـسب  . دریگ
ار یناسنا  يورین  هب  جایتحا  هدرب و  الاب  ار  راک  تعرـس  اه  يژولونکت  نیا  دـنزادرپب . مه  اب  تاعالطا  هلدابم  هب  ـالاب  ییاراـک  تلوهـس و  اـب 

لاح رد  دهد . یم  رارق  يراکمه  گرزب  هکبـش  کی  رد  ار  ناگدننک  هضرع  اه و  يرتشم  دیدج ، ياهرازبا  کش  نودب  دهد . یم  شهاک 
دنتسه تنرتنیا  قیرط  زا  اهراک  ماجنا  هوحن  فشک  لاح  رد  زونه  اه  تکرش  رثکا  دنا . هدشن  رازاب  دراو  زونه  اهرازبا  نیا  زا  یخرب  رـضاح 

ینیب شیپ  نارگلیلحت  یـضعب  هک  يروط  نآ  اهراک  هدوب و  رب  نامز  يدـنیآرف  اهرازبا ، نیا  ندـش  ریگارف  تسا  صخـشم  نونکا  مه  زا  اما 
هیامرس همانزور  عبنم : دوب * . دهاوخن  ناسآ  دننک ، یم 

یناسنا ياه  هیامرس  شناد و  تیریدم 

يریذپ تباقر  شناد و  تیریدـم   knowledge management یناسنا ... ياه  هیامرـس  شناد و  تیریدـم  یـصصخت  ؛ هلاقم   28
ياضف رد  هک  دـنراد  دـیکات  تیعقاو  نیا  رب  نآ  هب  طوبرم  ياه  هطیح  شناد و  تیریدـم  هدـیکچ : نایزاس        تیچ  اـضر  یلع  يراـجت   

رب ینتبم  عبانم  زا  حیحـص  هدافتـسا  هعـسوت و  رد  نامزاس  ییاناوت  تیفرظ و  ورگرد  رادـیاپ  یتباقر  تیزم  هب  یبایتسد  یناهج ، نیون  داصتقا 
یم هلاقم  نیا  دنتـسین . رادروخرب  یتباقر  تیزم  نیا  هب  یبایتسد  يارب  یناسکی  تیمها  زا  ینامزاس  عبانم  یمامت  هتبلا  تسا . ناـمزاس  شناد 

کیژتارتسا تیریدم  يرکف و  هیامرـس  شناد ، تیریدـم  هزوح  هس  رد  یناسنا  هیامرـس  لیلحت  هیزجت و  تهج  عماج  یبوچراهچ  ات  دـشوک 
رـصحنم کیژتارتسا و  شزرا  دـعب  ود  اب  یـسیرتام  هئارااب  تیاهن  رد  دـنک . هئارا  رادـیاپ  یتباقر  تیزم  هب  یبایتسد  تهج  رد  یناسنا  عباـنم 

زا يریگهرهب  تهج  ار  مزال  ياهراکهار  میـسقت و  یمازلا  يروحم و  يداـع ، هژیو ، هورگ  راـهچ  هب  ار  شناد  يرکف ، هیامرـس  ندوب  درفهب 
نامزاس رگید  نوئـش  عبانم و  ریاس  لرتنک  زا  یناسنا  عبانم  نتخاس  دـنمماظن  لرتنک و  دـیاشهمدقم  . دـنک یم  هئارا  یناسنا  ياه  هیامرـس  نیا 

، دـنیارف لوصحم و  يژولونکت  دـننام : یناـمزاس  رگید  لـماوع  رب  ار  دوخ  یتباـقر  ياـهيژتارتسا  یتنـس  روـطهب  ناریدـم  دـشاب . رتراوـشد 
اب هک  ینونک  راک  بسک و  طیحم  رد  دـنداهن . یم  ناینب  ساـیقم  هب  ییوج  هفرـص  اـی  یلاـم و  عباـنم  هب  یـسرتسد  رازاـب ، صاـخ  ياهـشخب 

نوچمه  ) سوملم ياهییاراد  دوشیم ، هتخانـش  يروانف  رد  تارییغت  يالاب  خرن  تباـقر و  دـیدشت  رازاـب ، ندـش  یناـهج  نوچ  ییاـهیگژیو 
ياه هیاپ  یتسیاب  يزورما  ياهنامزاس  دـنوش . یمن  نامزاس  يارب  رادـیاپ  یتباـقر  ياـهتیزم  داـجیا  ثعاـب  هیلوا و )...  داوم  نیمز ، هیاـمرس ،

تامدـخ یعیانـص ، درومرد  هژیو  هب  رما  نیا  دـنهن . انب  دوخ  يرکف  ياه  هیامرـس  سوملماـن و  ياـهییاراد  رب  ار  دوخ  رادـیاپ  یتباـقر  تیزم 
یناسنا يورین  ییاناد  زا  شیپ ، زا  شیب  یتباقر  تیزم  دنک . یم  قدـص  رتشیب  دـنا  هدـش  هداهن  انب  شناد  هیاپ  رب  هک  يرازفا  مرن  یتاعالطا و 

هک یبلاطم  هب  هجوت  اب  دراد . رازاب  ناربهر  نییعت  رد  یلام  ای  یکیزیف و  هیامرس  هب  تبسن  يرتمهم  شقن  یناسنا  هیامرـس  دریگ و  یم  تأشن 
تـسا یعبانم  نیرت  هدنوش  دیدجت  لباق  نیرتمهم و  زا  یکی  نانکراک ، ياهتراهم  اهییاناوت و  شناد ، هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  دش و  هتفگ 
تیمها زئاح  رگید  نامز  ره  زا  شیب  ینامزاس  هیامرـس  نیا  دنک ، بسک  تیزم  نآ  زا  دوخ  کیژتارتسا  تیریدم  رد  دناوت  یم  نامزاس  هک 

يانبم رب  بوچراچ  نیا  . دـهد هئارا  نامزاس  یناسنا  هیامرـس  لیلحت  هیزجت و  تهج  یبوچ  راهچ  ات  تسا  نیا  یپ  رد  هلاـقم  نیا  . تسا هدـش 
کیژتارتسا تیریدـم  يرکف و  هیامرـس  شناد ، تیریدـم  تسا : هدـش  هداهن  ناینب  کیژتارتسا  تیریدـم  تاـیبدا  رد  موهفم  هس  زا  یبیکرت 

شناد تیریدـم  فلتخم  لحارم  زین  رادـیاپ و  یتباقر  تیزم  هب  یبایتسد  تهج  ینامزاس  شناد  تیمها  هب  تسخن  شخب  رد  یناسنا . عباـنم 
یـسررب تهج  یموهفم  یبوچراچ  هدـش و  یـسررب  یناـسنا ، هیامرـس  کـیژتارتسا  تیمها  دـعب ، شخب  رد  دوش . یم  هتخادرپ  ناـمزاس  رد 

هب رـصحنم  ثیح  زا  یـشخب  ود  سیرتام  کی  رد  یناسنا  هیامرـس  نوگانوگ  تالاح  داعبا و  شخب  نیا  رد  دوش . یم  هئارا  یناـسنا  هیاـمرس 
يروحم يداع ، یموب  هژیو ، هتسد  راهچ  بلاق  رد  یناسنا  هیامرس  سیرتام ،  نیا  ساسا  رب  تسا . هدش  نایب  کیژتارتسا  شزرا  ندوب و  درف 
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يریذپ تباقر  شناد و  تیریدم  دوشیم . یسررب  قیقحت  نیا  ياه  هتفای  زا  لصاح  جیاتن  تیاهن  رد  يدنب و  هتسد  یمازلا  یناسنا  هیامرس  و 
یتباقر تیزم  هب  یبایتسد  لماوع  نامزاس ، طسوت  عبانم  بیکرت  هدافتـسا و  شور  ات  دهدیم  ام  هب  ار  ناکما  نیا  عبانم ، رب  ینتبم  هاگنیراجت 

رـصحنم عبانم  هریخذ  لحم  ناونع  هب  نامزاس  يروئت ، نیا  هاگن  رد  مینک . كرد  یبوخ  هب  ار  نامزاس  هدافتـسا  دروم  عبانم  تیهام  رادیاپ و 
تهج ردار  نآ  هک  دنتـسه  نامزاس  ياهییاراد  عقاو  رد  ینامزاس ، عباـنم  تسا . رگیدـکی  زا  تواـفتم  ییاـهتیهام  اـهیگژیو و  اـب  یلو  درفهب 

یم دـنمناوت  نامزاس  يریذـپ  تباقر  تیلباق  دـشر  تیاهن  رد  ییاراـک و  يرو و  هرهب  شیازفا  فدـهاب  ییاـهيژتارتسا  رارقتـسا  یحارط و 
یتسیاب رادـیاپ  یتباـقر  تیزم  داـجیا  تهج  یناـمزاس  عباـنم  ؟ دراد ار  يرثا  نینچ  یگژیو ، ره  اـب  یناـمزاس و  عبنم  عون  ره  اـیآ  اـما  دزاـس .
یتسیاب ینامزاس  عبانم  راک  نیا  يارب  هک  تسا  دقتعم  ( Barney 1991  ) ینراب هنومن  ناونعهب  دنشاب . هتشاد  ینیعم  ياهیگژیو  يرسکی 

يارب ار  اـهیگژیو  نیا  لوک  سکیرید و  لاس 1989  رد  نینچمه  دنـشاب . لکـشم  ابقر ، دیلقت  يارب  نیزگیاج و  نودب  نیرفآ ، شزرا  ردان ،
ـ. دنوش دیلوت  هعـسوت و  یحارط ، نامزاس  دوخ  نورد  یتسیاب  هکلب  دوش ، يراجت  یتسیابن  نامزاس  عبانم  دننکیم ـ: داهنـشیپ  ینامزاس  عبانم 

تایبرجت اهتراهم و  زا  هتـساوخ  رب  یتسیاب  عبانم  دـنک ـ. افیا  هتـسیاش  راوتـسا و  یـشقن  ینوریب ، طـیحم  یعاـمتجا  ياهیگدـیچیپ  لـباقم  رد 
هتـشذگ دنور  ساسا  رب  نآ  هعـسوت  دشر و  دروخب ـ. هرگ  یمکحم  هب  نامزاس  اب  دـشاب و  رادـیاپ  تباث و  یتسیاب  دـشاب ـ. ینامزاس  هتخومآ 

هب هدش  نایب  ياهیگژیو  یسررب  اب  . دبای دشر  نیشیپ  ياهتیلاعف  ماهس و  شزرا  يراذگ ، هیامرس  يریگدای ، حطس  يانبم  رب  ینعی  دوش . نیعم 
تیریدـم کیژتارتسا و  تیریدـم  تسا . ییاهیگژیو  نینچ  زئاح  هک  تسا  ینامزاس  عبانم  زا  یکی  ینامزاس  شناد  هک  میباـی  یم  رد  یبوخ 

ياه هنوگ  شناد ، تیریدـم  موهفم  تسا . نامزاس  رد  یتباقر  تیزم  ياقب  یبایتسد و  رد  یـساسا  رـصنع  اهنامزاس  شناد  تیریدـمیتایلمع 
رد يراج  شناد  ینابم  لاـقتنا  شناد ، تیریدـم  ینونک  تیعـضو  یباـیزرا  ، ناـمزاس نـالک  يژتارتسا  یناـبیتشپ  تهج  شناد  زا  یتواـفتم 
زا يرگید  فیرعت  رد  دنکیم . هئارا  هطیح  نیا  رد  دوجوم  ياهدوبمک  حالصا  ناربج و  شناد و  دنمتردق  دیدج و  ياههاگیاپ  هب  نامزاس 
رد يدـیلک  شقن  يافیا  تهج  شناد  يزاس  دـنمناوت  اهدـنیارف  نیا  هجیتن  هک  دـنناد  یم  اهدـنیارف  زا  يا  هعومجم  ار  نآ  شناد ، تیریدـم 

، قلخ ياهدنیارف  لماش  اهنت  شناد  تیریدم  هک  دراد  هدـیقع  هطبار  نیا  رد  ( 1994  ) نیوراگ تسا . يدیلوت  شزرا  هدوزفا و  شزرا  داجیا 
نایم ییاهتوافت  . تسه زین  نامزاس  راتفر  رد  دـیدج  ياهـشناد  ساکعنا  راد  هدـهع  اهنیا ،  رب  هوـالع  هکلب  تسین ، شناد  لاـقتنا  باـستکا و 

رتویپماک يروانف  زا  يریگ  هرهب  یپ  رد  رتشیب  یتایلمع  تیریدـم  دراد . دوجو  شناد  هصرع  رد  یتایلمع  تیریدـم  کیژتارتسا و  تیریدـم 
تیریدـم هـک  یلاـح  رد  تـسا ، ناـنکراک  يوـس  زا  شناد  تاـعالطا و  رودـص  تفاـیرد و  نتخاـس  دـنم  ماـظن  یهدـنامزاس و  تـهج  رد 

راتخاس یحارط  عون  دزاس ـ : یم  طبترم  ریز  دراوم  هب  ار  نامزاس  شناد  هک  تسا  يدـنیارف  هرامش 1 ) لکش  هب  دوش  هعجارم   ) کیژتارتسا
اهیروآون و داجیا  یپ  رد  هک  ینامزاس  رهشناد  ياهصصخت  هعـسوت  دشر و  نامزاس ـ يژتارتسا  ـشناد ـ ياقترا  شرتسگ و  تهج  رد  ینامزاس 
، دوش یم  لیمکت  ینامزاس  فادها  ریاس  کمک  اب  هتبلا  هک  یـساسا  فادها  يرـسکی  یتسیاب  دشاب ، دوخ  شناد  تیریدـم  رد  یتاراکتبا 

عفانم شناد و  تیریدـم  ياهیروآون  هنیمز  رد  ناشفادـها  ییاراـک  زا  یتسیاـب  ناـمزاس  نیا  دـنک . نیودـت  یناـمزاس  تیریدـم  شناد  يارب 
یحیحـص یبایزرا  ینامزاس  شناد  تکرـش و  یلام  تادـیاع  نایم  طابترا  تیاـهن  رد  و  دنتـسه ) میقتـسم  ریغ  ًـالومعم  هک   ) نآ زا  لـصاح 

یم لابند  شناد  تیریدم  رذگهر  زا  ینامزاس  يژتارتسا  هک  یفادهاشناد  تیریدم  ياهماگ  . تسا يراوشد  راک  نیا  هتبلا  هک  دـشاب  هتـشاد 
درگ ای  داجیا و  :1 ـ دنهدیم لیکشت  ار  شناد  تیریدم  دنیارف  ياهماگ  تقیقح  رد  هک  دیآ  یم  تسدهب  یـساسا  ماگ  راهچ  يارجا  اب  دنک 

تهج بسانم  ياهراک  زاس و  داجیا  4 ـ شناد لدابت  لاقتنا و  3 ـ هدش يروآ  عمج  شناد  هب  یـشخب  شزرا  یهد و  راتخاس  2 ـ شناد يروآ 
زا اهنت  یفادـها  نینچ  هب  یبایتسد  . ینامزاس نورد  ياـههورگ  بلاـق  رد  هچ  درف و  دـعب  رد  هچ  شناد  نیا  زا  ددـجم  هدافتـسا  يریگهرهب و 

ار شناد  دشر  شیاز و  ناکما  دهدیم و  شرتسگ  ار  شناد  هک  يروانف  تسا . ریذپ  ناکما  شناد  تیریدم  ياهرازبا  زا  يریگ  هرهب  قیرط 
ياقترا ثعاب  رما  نیا  تسا . شناد  تیریدم  ياهرازبا  هلمج  زا  دنکیم ، ریذپناکما  ار  اهییاراد  نیا  لاقتنا  يراذگ و  دـک  دـنکیم و  مهارف 

ياهرازبا یمامت  دراد  داقتعا  هک  ( 1997  ) سلگار رظن  هب  تسا  هتسیاش  هار  نیا  رد  هتبلا  دوش . یم  نامزاس  رد  شناد  اب  طبترم  ياهدرگارف 
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زیامت اهنآ  نایم  تسا و  هدرک  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  شناد  تیریدم  ياهرازبا  يو  درک . هجوت  دنتـسین ، هدش  يرتویپماک  شناد  تیریدم 
دنلب ییاـفکدوخ  ییاراـک و  يدـیلک  لـماوع  زا  یکی  اـهرازبا  نیا  تسا . شناد  میظنت  دـیلوت و  صوصخم  اـهرازبا  یخرب  :1 ـ دوشیم لئاق 
قیفلت بیکرت و  ون ، ییاهلدم  یحارط  دیدج ، هدیا  کی  قلخ  لماش  هتـسد  نیا  دنوش . یم  نآ  يریذـپ  تباقر  ثعاب  هدوب و  نامزاس  تدـم 

یـشخب و ماظن  رد  اهرازبا  زا  هتـسد  نیا  دربراک  .2 ـ تسا نامزاس  رد  دـیدج  ياهدرگارف  هعـسوت  تیاهن  رد  نوگانوگ و  یملع  ياه  هتـشر 
تروص رد  سوملم ـ  ياهییاراد  فالخرب  تاعالطا و )...  شناد ، دـننام   ) سوملم ریغ  ياهییاراد  نوچ  عقاو  رد  تسا . شناد  يراذـگدک 

یم هزاجا  اهرازبا  زا  هتـسد  نیا  دـشاب . نامزاس  نوریب  نورد و  دارفا  يارب  سرتسد  لباق  یتسیاب  دـنرادن ، یتاذ  شزرا  چـیه  هدافتـسا  مدـع 
میهست تهج  هک  دنتسه  ییاهرازبا  موس  هتـسد  .3 ـ دبای تسد  اهنامزاس  دارفا و  نایم  لاقتنا  یناگمه و  یـسرتسد  تیلباق  هب  شناد  ات  دـهد 

ددرگ یم  رب  هک   ) یخیرات دعب  زا  هچ  ینامز ، هلصاف  فالتخا و  فلا ) : زا دنترابع  هک  دنیوربور  مهم  عنام  هس  اب  اهرازبا  نیا  دنتـسه . شناد 
نتفای تهج  دارفا  ینامز  ياه  همانرب  نیب  یگنهاـمه  رد  یتالکـشم  زین  لاـح  ناـمز  رد  نوچ   ) لاـح ناـمز  رد  هچ  و  یناـمزاس ) هظفاـح  هب 

ياهتوافت یعامتجا . ياهتیدودحم  جیناکم ) هلـصاف  دـعب و  ب ) (. دراد دوجو  شناد  بولطم  هلدابم  يارب  اهنآ  نایم  بسانم  كرتشم  ینامز 
نایم كرتشم  مهف  ندـش  دودـحم  ثعاب  یگنهرف  تافالتخا  زین  دارفا و  لمع  هطیح  صـصخت و  ندوب  توافتم  دارفا ، نایم  یبتارم  هلـسلس 

رد هدرک و  داجیا  ار  یـشزومآ  هشقن  دنیارف  دـننام  ییاهرازبا  ( Root  ) تور یـشزومآ  هسـسوم  دننام  اهنامزاس  یخرب  هتبلا  . دوش یم  دارفا 
حطس ياه  همانرب  اهرازبا ، نیا  تسا . هداد  رارقتسا  شناد  یعامتجا  نامجرت  لیهـست  تهج  تیتسآ  همیب  الوک ، یـسپپ  گنیئوب ، ياهتکرش 

دوش یم  ینامزاس  تیقفوم  ثعاب  هک  يرتزیر  ياهتیلاعف  فادـها و  هب  یتح  ای  نانکراک و  يارب  نشور  حـضاو و  ییاه  هدـیا  هب  ار  نامزاس 
هیامرـس دـیاشگیم . ار  نآ  رارقتـسا  ياههام  لالخ  رد  يریگدای  ياـه  هشقن  نیا  هب  عجار  تارظن  لداـبت  باـب  نینچمه  دـننکیم و  لدـبت 

. دش هتخادرپ  نامزاس  رد  نآ  تیریدم  اهرازبا و  نآ ، ياهیدنب  هقبط  شناد ، تیمها  یـسررب  هب  نونک  ات  ینامزاس  يریذـپ  تباقر  یناسنا و 
هب یموهفم  زا  همادا  رد  میتسه . نامزاس  يرکف  هیامرـس  شناد و  زا  یتباـقر  تیزم  يریگ  هرهب  نآ  عبت  هب  يدـنب و  هقبط  یپ  رد  سپ  نیا  زا 

هاگدید رد  تسا . نامزاس  یناسنا  يورین  نایم  رد  دوجوم  تاعالطا  اهتراهم و  شناد ، نآ  زا  روظنم  هک  میا  هتسج  هرهب  یناسنا  هیامرس  مان 
عاونا نییعت  سپ  دـنوش . یمن  بوسحم  کـیژتارتسا  ناـمزاس ، رد  دوجوم  تراـهم  شناد و  یماـمت  یناـسنا ، عباـنم  کـیژتارتسا  تیریدـم 

رد ماگ  نیلوا  دـنوش ، بوسحم  یتباقر  تیزم  داجیا  يارب  یعبنم  ناونعهب  دـنناوت  یم  هنوگچ  هکنیا  نامزاس و  رد  دوجوم  یناـسنا  هیاـمرس 
یم ندوب  درفهب  رـصحنم  شزرا و  دـعب  ود  زا  نامزاس  یناسنا  هیامرـس  کیژتارتسا  هوقلاـب  ناوت  لـیلحت  هیزجت و  هب  همادا  رد  تسا . هار  نیا 

هدـش و ییاراک  دـشر  ثعاب  هک  دنتـسه  دنمـشزرا  ام  يارب  ینامز  اهنت  عبانم  هک  میبای  یم  رد  نامزاس  هب  عبانم  رب  ینتبم  یهاگن  اب  . میزادرپ
قیرط زا  نامزاس  یناسنا  هیامرـس  هاگن ، نیا  رد  سپ  دـننک . داجیا  ام  يارب  ار  تادـیدهت  اـب  هلباـقم  اهتـصرف و  رد  يراذـگ  هیامرـس  ناـکما 
تنوم سیلوک و  رگید  يوس  زا  . دـنک یم  ینیرفآ  شزرا  ناـیرتشم ، يارب  لوصحم  تامدـخ و  دوـبهب  اـی  اـه  هنیزه  شهاـک  رد  يراـکمه 

یگتسب تکرش  يارب  یتباقر  زیامت  داجیا  قلخ و  نازیم  هب  یناسنا  هیامرـس  تیمها  کیژتارتسا ) تیریدم  ياضف  رد   ) دنراد داقتعا  يرموگ 
یعبانم ياراد  هک  دروآ  یم  تسدهب  یتباقر  تیزم  یناـمز  ناـمزاس  هک  دراد  یم  ناـیب  هنیزه  هلداـبم ـ  يروئت  يداـصتقا ، یهاـگن  اـب  دراد .
یناسنا هیامرس  درفهب  رـصحنم  تیهام  اذل  دنرادرب . یپک  عبانم  نیا  زا  دنناوتن  ابقر  زا  مادکچیه  هک  يوحنهب  دشاب ، نامزاس  دوخ  صوصخم 
شهاک راک  نیا  دننک . يراذگ  هیامرس  هدافتـسا و  تیریدم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  ینامزاس  عبانم  اهنامزاس  ات  دوش  یم  ثعاب  نامزاس ، ره 

ود نداد  رارق  مه  رانک  زا  تشاد  . دـهاوخ  یپ  رد  ار  نامزاس  يدـیلوت  يرو و  هرهب  هوقلاب  ياـه  لیـسناتپ  رد  يراذـگ  هیامرـس  کـسیر و 
يارب یموهفم  یبوچراهچ  سیرتام  نیا  تسا . هدـش  لیکـشت  یـسیرتام  یناسنا  هیامرـس  کیژتارتسا  شزرا  ندوب و  درف  هب  رـصحنم  لـماع 

رد . دهد یم  هئارا  نامزاس ، رد  رتشیب  يریگ  هرهب  تهج  اهنآ  تیریدم  زین  نامزاس و  رد  دوجوم  یناسنا  هیامرـس  توافتم  عاونا  يدنب  هتـسد 
هب ام  نامزاس ، رد  دوجوم  یناسنا  هیامرـس  شناد و  زا  توافتم  عاونا  تیریدـم  يارب  هک  دراد  دـیکات  هتکن  نیا  رب  بوچراـهچ  نیا  تقیقح 

يدمایپ یناسنا  عبانم  تیریدم  رد  دحاو  متسیس  کی  زا  هدافتـسا  هک  يوحن  هب  میراد ، زاین  یناسنا  عبانم  تیریدم  رد  توافتم  ییاهمتـسیس 

ییاناد شناد و  www.Ghaemiyeh.comتیریدم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 295زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


، لدم نیا  رد  یناسنا  هیامرـس  زا  روظنم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  ددجم  رکذ  تشاد . دـهاوخن  یپ  رد  ار  نامزاس  رد  يرو  هرهب  شهاک  زج 
، تسا هژیو  درفهب و  رصحنم  یناسنا  هیامرس  زا  عون  نیلواهژیو  یناسنا  هیامرس  1 ـ تسا . نامزاس  یناسنا  يورین  تاعالطا  اهتراهم و  شناد 
، تسابقر هب  تبـسن  زیامت  داجیا  يارب  هوقلاب  یعبنم  یناسنا  هیامرـس  زا  عون  نیا  درادن . ییاناوت  نایرتشم  يارب  ینیرفآ  شزرا  رد  نادنچ  اما 

رـصحنم ظفح  اب  دـناوت  یم  نامزاس  هنوگچ  هک  تسا  بلطم  نیا  مهف  راک ، نیرتمهم  سپ  تسا . نامزاسدوخ  هژیو  يراـصحنا و  عبنم  اریز 
تیامح يریگ ، هرهب  هب  روآون ، ياهنامزاس  زا  يرایسب  اهلاس ، نیا  لوط  رد  . دهد شرتسگ  هعسوت و  ار  نآ  یناسنا  هیامرـس  نیا  ندوب  درفهب 

اه هنیزه  شهاک  هب  اهنامزاس  زکرمت  هب  هجوت  اب  اما  دـنا . هتخادرپ  دوخ  نامزاس  رد  يروآون  تهج  هژیو  یناسنا  هیامرـس  عون  نیا  هعـسوت  و 
هیامرـس یناسنا  هیامرـس  عون  نیا  رد  هک  دـنتفرگ  میمـصت  هژیو ، یناسنا  هیامرـس  شزرا  لیلحت  زا  سپ  اهنامزاس  زا  یخرب  تدـم ، هاتوکرد 

وـس کی  زا  دـنا . هتفرگ  رارق  هژیو  یناسنا  هیامرـس  دروم  رد  میمـصت  یهار  ود  رـس  رب  یناسنا  هیامرـس  ناریدـم  ور  نیا  زا  دـننکن . يراذـگ 
رد رگید  يوسزا  دنزیهرپب ، تدم  هاتوک  رد  هجدوب  ياهتیدودحم  لیلدهب  هژیو  یناسنا  هیامرـس  رد  دح  زا  شیب  يراذگ  هیامرـس  زا  یتسیاب 

شیازفا سکداراپ و  نیا  لح  تهج  لنسا » . » دننک نیمـضت  ار  نامزاس  يریذپ  تباقر  هیامرـس  نیا  شرورپ  اب  یتسیاب  تدم  دنلب  دید  کی 
ياه هیامرس  دننام  یناسنا  هیامرـس  ياه  هنوگ  ریاس  اب  یناسنا  هیامرـس  نایم  طابترا  يرارقرب  داهنـشیپ  هژیو ، یناسنا  هیامرـس  ینیرفآ  شزرا 

ياهمتـسیس یتسیاب  اهنامزاس  يرکف ، ياههیامرـس  هنوگنیا  نایم  رتشیب  يراکمه  یگنهاـمه و  تهج  درک . هئارا  ار  یناـمزاس  يا و  هطبار 
يزاس میت  یهورگ و  ياهقیوشت  تاعالطا ، هلدابم  همانرب  یقفا ، طـباور  هعـسوت  تهج  یعاـسم  کیرـشت  ياـنبم  رب  ار  دوخ  یناـسنا  عباـنم 

هن هک  دراد  یم  نایب  ار  نامزاس  يداع  یموب  یناسنا  هیامرـس  سیرتام  مود  شخب  يداـع  یموب  یناـسنا  هیامرـس  .2 ـ دنهن انب  یلغش  شدرگ 
هنوگنیا اهنامزاس  زا  يرایسب  . تسا هژیو  یلیخ  درفهب و  رصحنم  نامزاس  يارب  دوخ  عون  رد  هن  دراد و  نایرتشم  يارب  ینادنچ  ینیرفآ  شزرا 

يور رب  يراذـگ  هیامرـس  هنیمز  رد  يدایز  هجوت  سپ  دـنروآ ، یم  تسدهب  تیلاعف  ماجنا  یتدـم  زا  سپ  یتحارهب  ار  دوخ  یناسنا  هیاـمرس 
يراذگ هیامرس  یناسنا  هیامرـس  هنوگنیا  تیریدم  رد  درکیور  نیرتهب  دیاش  لنـسا  هاگدید  زا  دوش . یمن  لوذبم  یناسنا  هیامرـس  عون  نیا 
تراهم نودـب  ای  رهام  همین  نانکراک  زا  رتشیب  يداع  یموب  یناسنا  هیامرـس  هکنیا  ببـس  هب  . تسا ناـنکراک  لنـسرپ و  هنوگنیا  رد  ندرکن 

شناد نیا  ندرک  راک  دوخ  نویساموتا و  يوسهب  اهنامزاس  دوش ، یمن  نامزاس  يارب  یتباقر  تیزم  داجیا  ثعاب  هدش و  لیکـشت  یـصصخت 
ندوـب شخبرثا  تروـص  رد  تسا  نکمم  نـینچمه  دـنوش . یم  هداد  قوـس  یناـسنا  يورین  زا  شخب  نـیا  ياـج  هـب  يرواـنف  ینیزگیاـج  و 

زا و   ) نامزاس نوریب  زا  ار  دوخ  یناسنا  يورین  نیا  دوخ ، يرادا  ياه  هنیزه  شهاک  تهج  اهنامزاس  يداع ، یموب  یناسنا  هیامرس  ياهرازاب 
ات دهد  یم  نامزاس  هب  ار  ناکما  نیا  یناسنا  يورین  عون  نیا  رد  یجراخ  عبانم  زا  يریگ  هرهب  تقیقح  رد  دننک . نیمات  يراپس ) نورب  قیرط 
ار یتباقر  تیزم  داجیا  تهج  رتشیب  ياهتیلباق  اب  یناسنا  هیامرس  هعسوت  رب  زکرمت  يریذپ و  فاطعنا  شهاک و  ار  یناسنا  يورین  ياه  هنیزه 

یکیژتارتسا عفانم  نامزاس  يارب  دـشاب  درفهب  رـصحنم  نیرفآ و  شزرا  یناسنا  هیامرـس  هک  ینامز  يروحم  ناـسنا  هیامرـس  .3 ـ دهد شیازفا 
اهنامزاس هزیگنا  دوشیم . کیتارکوروب  يرادا و  ياههنیزه  شیازفا  ثعاب  یناسنا  هیامرـس  نیا  رارقتـسا  هعـسوت و  هتبلا  هک  دنکیم ، داجیا 

هدننک زیامتم  ياهیگژیو  داجیا  ینامزاس و  ینیرفآ  شزرا  لیسناتپ  ندرک  هنیشیب  یناسنا ، هیامرس  زا  عون  نیا  هعـسوت  يراذگ و  هیامرـس  رد 
رارقتـسا دوخ  نورد  ار  دهعت  رب  ینتبم  یناسنا  عبانم  ياهمتـسیس  اهنامزاس  یفده ، نینچ  هب  یبایتسد  يارب  نیاربانب  تسا . نامزاس  نورد  رد 

نیا ياه  یگژیو  تامادـقا و  هلمجزا  دـنراد . هیکت  ینامزاس  تدـم  دـنلب  طباور  اهتراهم و  ینورد  هعـسوت  يور  اهمتـسیس  نیا  دـنهد . یم 
اب و  اهدادعتـسا و )...  یتخانـش و  ییاناوت  هلمج  زا   ) نانکراک ناوت  رب  هیکت  اب  ورین  بذـج  تامیمـصت  نداهن  انب  زا ـ: تسترابع  اه  متـسیس 

همانرب نانکراک ـ نیب  رد  ینامزاس  درفهب  رـصحنم  ياهتراهم  شرتسگ  تهج  عماج  یـشزومآ  همانرب  اهنآ ـ. ینونک  شناد  تراهم و  هب  هجوت 
هلدابم هب  نانکراک  بیغرت  تهج  یـشخب ، نایم  یلغـش  ياقترا  ياهریـسم  داجیا  و  ینامزاس ـ لغاشم  يانغ  نانکراک ـ ندرک  یعاـمتجا  ياـه 

نانکراک يا  هعسوت  درکلمع  یبایزرا  تراهم و  رب  ینتبم  تخادرپ  ياهمتـسیس  زا  ناوت  یم  نینچمهینامزاس  هژیو  شناد  دیلوت  تاعالطا و 
هچرگ یمازلا  یناسنا  هیامرسیمازلا  یناسنا  هیامرس  .4 ـ تسج هرهب  ینامزاس  هژیو  ياهیگتسیاش  شناد و  هعسوت  دشر و  دنیارف  لیهست  تهج 
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هیامرس زا  عون  نیا  رد  يراذگ  هیامرس  يارب  هک  یتامیمـصت  نیاربانب  تسین . نامزاس  دوخ  هژیو  درف و  هب  رـصحنم  یلو  تسا  نیرفآ  شزرا 
نانکراک هدوبن و  صاخ  نامزاس  کی  هژیو  یمازلا  یناسنا  هیامرس  تسا . توافتم  دراوم  رگید  يروحم و  هیامرس  اب  دوش  یم  ذاختا  یناسنا 

نیا دنک ، یم  داجیا  ناشیا  رب  يرتشیب  عفانم  هک  ینامزاس  ره  ات  دـنراد  لمع  راکتبا  دـندازآ و  نیعم  هدودـحم  کی  رد  هیامرـس ) نیا  زئاح  )
، یناـسنا يورین  ییاـجباج  نیا  ناـکما  تلوهـس و  ببـس  هب  دنـشورفب . عقاو  رد  دـننک و  فرـص  نآ  رد  ار  دوخ  ینیرفآ  شزرا  دادعتـسا و 

اهنامزاس نیاربانب  دنتـسین . یناسنا  هیامرـس  زا  عون  نیا  رد  يراذگ  هیامرـس  رد  لیام  نادنچ  اهنامزاس  هک  دیوگ  یم  یناسنا  هیامرـس  يروئت 
باختنا هب  تسا  یفاک  اهنت  الاب ، يرو  هرهب  هب  عیرـس  یبایتسد  يارب  مزال  ياهتراهم  هوقلاب و  ییاناوت  اب  یناسنا  يورین  زا  يریگ  هرهب  تهج 

اب ار  دارفا  نیا  نانکراک  نیا  نیرفآ  شزرا  ياهدادعتـسا  يایازم  زا  عیرـس  يریگ  هرهب  يارب  اهنامزاس  نیا  . دـنزادرپب یناسنا  يورین  حـیحص 
رب ینتبم  متـسیس  کی  فیرعت  ثعاب  تامادـقا  هنوگنیا  دـنریگ . یم  راک  هب  دـننکیم و  مادختـسا  رازاب ، خرن  زا  رتشیب  ای  لداـعم  تخادرپ 

يروحم و یناسنا  هیامرـس   ) لودـج يالاب  تسار  هشوگ  هب  شهج  تصرف  دراوم  یخرب  رد  دوجو  نیا  اب  دوش . یم  یناسنا  عبانم  رد  رازاـب 
نامزاس يارب  ندرک  درفهب  رصحنم  قیرط  زا  ار  يداع  یناسنا  هیامرس  ناوت  یم  سپ  دراد . دوجو  لکش ) نیرتهب  هب  یناسنا  هیامرـس  ياقترا 

میدیشوک هلاقم  نیا  ردیریگهجیتن  . درک تیاده  کیژتارتسا  شزرا  قلخ  تهجرد  نامزاس ، دارفا  ياهتراهم  هعـسوت  رد  يراذگ  هیامرـس  و 
عبانم کیژتارتسا  تیریدـم  یناسنا و  هیامرـس  شناد ، تیریدـم  نوماریپ  تاـیرظن  ریخا و  تاـقیقحت  اـت  دوش  هئارا  هعماـج  یبوچراـهچ  اـت 

دعب ود  بیکرت  زا  هیامرـس  نیا  تیاهن ، رد  مینک و  طـبترم  مه  هب  ار  یناـسنا  هیامرـس  رد  دوجوم  شناد  لـیلحت  هیزجت و  تهج  رد  یناـسنا 
یناسنا هیامرـس  يور  رتشیب  يداو  نیا  عوضوم  تاـیبدا  زکرمت  نیا ، زا  شیپ  اـت  دـنوش . یفرعم  ندوب  درفهب  رـصحنم  کـیژتارتسا و  شزرا 

متسیس اه و  هعومجم  یمامت  یتسیاب  نامزاس  لاح  ره  رد  یلو  تسا . هدش  لوذبم  يرتمک  هجوت  رگید  هنوگ  ود  هب  هدوب و  هژیو  يروحم و 
ناکما یناسنا  ياهه  ـ یامرس نیا  عاونا  ياهتیلاعف  دنیارب  قیرط  زا  ینامزاس  فادها  هب  یـسرتسد  نوچ  دنک ، تیریدم  ار  دوخ  یناسنا  هیامرس 

تسا و زا  ــ ین دروم  یناسنا  عبانم  توافتم  ياه  متـسیس  یناسنا ، هیامرـس  فلتخم  ياههنوگ  يارب  هک  دـش  هراشا  روظنم  نیدـب  تسا . ریذـپ 
هیامرـس دـننام  شناد  رگید  عاونا  هب  ار  دوخ  هجوت  یتسیاب  اهنامزاس  هوالعهب  . دوش یم  يرو  هرهب  شهاک  ثعاب  متـسیس  کی  يریگراـکهب 
نامزاس رد  توافتم  شناد  بیکرت  هوحن  نوماریپ  ییاهـشهوژپ  ناققحم  ات  دـبلطیم  سپ  دـننک . لوذـبم  زین  ینامزاس  هیامرـس  یعامتجا و 

هدـیچیپ و طیحم  کی  رد  اهنامزاس  نیون  داصتقا  ياضف  رد  . دـنهد ماجنا  یتباقر  تیزم  هب  ندیـسر  تهج  ینامزاس ) یعاـمتجا و  یناـسنا ، )
نیا رد  یتباقر  ياهیژتارتسا  داـجیا  ثعاـب  ناـمزاس  رد  شناد  ینیرفآ  شزرا  ندوبدرفهب و  رـصحنم  هک  دـنزادرپیم  تباـقر  هب  مه  اـب  اـیوپ 

 ، نایرتشم اه و  هداج  نوماریپ  دوخ  ناگدـننار  شناد  زا  دـناوت  یم  هک  تفاـیرد  سرپسکا  لاردـف  تکرـش  لاـثم  ناونعهب  . دوشیم طـیحم 
يدنبنامز و نیعم و  ار  دوخ  ياه  هداج  اهنآ  ات  داد  دوخ  ناگدننار  هب  ار  هزاجا  نیا  تکرـش  نیاربانب  دـنک . داجیا  دوخ  يارب  یتباقر  یتیزم 

تکرـش یناسنا  هیامرـس  زا  بیترت  نیدب  هدرک و  هاگآ  یتامدخ  نینچ  زا  ار  نایرتشم  تکرـش  نینچمه  دننک . داجیا  ار  تارییغت  نیا  عیرس 
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عماج تیفیک  تیریدم  شناد و  تیریدم  ياهتوافت  اهتهابش و 

شناد و تیریدـم  نایم  يرایـسب  ياهتهابـش  هک  تسا  نآ  رگیدـکی  اب  هسیاقم  يارب  عوضوم  ود  نیا  باـختنا  تلع  تسا . هدـش  هداد  حرش 
رد اـهراک  جـیاتن  يریگ  تهج  اـه 1 - تهابـش  دوشیم .  هراـشا  اـهتوافت  اهتهابـش و  نیا  زا  یخرب  هب  دراد  دوجو  عماـج  تیفیک  تیریدـم 

دونـشخ ار  عامتجا  ناگدـننک ،  نیمات  نایرتشم ،  نانکراک ،  لماش  نامزاس  ناعفنيذ  هک  تسا  یجیاتن  هب  یبایتسد  اب  ربارب  یلاعت   ، TQM
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 ) دـنک ینابیتشپ  تیامح و  راک  بسک و  يژتارتسا  ای  دربهار  زا  یناـمزاس  شناد  هنوگچ  هک  تسا  نآ  رب  شناد ،  تیریدـم  دـیکات  دـنک . 
-2 دـنک .  یمن  زکرمتم  ناعفنيذ  ندرک  دونـشخ  یگنوگچ  هب  ار  دوخ  هجوت  اهنت ، و  ناعفنيذ ) ندرک  دونـشخ  دربهار  زا  تیاـمح  دـننام 
ات تسا  درکلمع  زا  دروخزاب  نتفرگ  نآ و  ماجنا  یگنوگچ  دریگ ،  ماجنا  دـیاب  هک  هچنآ  نتـسناد  لماش   ، TQM دارفا رب  ینتبم  تیریدم 

يراـکمه و قیرط  زا  راـک  بسک و  یلاـعت  دنـشاب . هتـشاد  ار  مزـال  هزیگنا  دوـخ ،  ياـهراک  تیفیک  تیلوئـسم  نتفرگ  هدـهعرب  يارب  دارفا 
زا یشخب  شناد ،  تیریدم  رد  تسا .  یـساسا   ، TQM رد دارفا  شقن  نیاربانب  دوش .  یم  هنیـشیب  دریذـپیم و  ققحت  نانکراک  تکراشم 
هب رداق  اهنت  اهنامزاس  هکلب  دـننک .  نیریاس  اب  شناد  نیا  میهـست  هب  راداو  ار  دارفا  دـنناوتیمن  اـهنامزاس  تسا و  هتفهن  دارفا  نهذ  رد  شناد 

رایتخا رد  ار  دوخ  شناد  رابجا  هنوگ  ره  زا  رود  هب  هنابلطواد و  دارفا  ات  دنتـسه  شناد  قلخ  میهـست و  يارب  هدـننک  تیامح  یطیحم  داـجیا 
رد یمیت  راـک  - 3 تسا .  يرورـض  دارفا  شقن  مه ،  شناد  تیریدـم  رد  سپ  دـنوش  دـنمهرهب  مـه  نارگید  شناد  زا  دـنراذگ و  نیریاـس 
هک يدارفا  دنبای .  تسد  عماج  تیفیک  هب  رگیدکی ، اب  ندرک  راک  قیرط  زا  ات  دـنک  یم  مهارف  دارفا  يارب  ار  یتصرف  یهورگ  راک  ، TQM

 ، طیارـش نیا  تحت  دـنوش .  یم  علطم  نارگید  طسوت  هدـش  ماجنا  ياـهراک  زا  تردـنب  دنتـسه ،  يدرف  ياـهراک  ماـجنا  هب  لـیامت  ياراد 
رد هکنآ  لاح   . دـنوش یمن  هاگآ  دـناهدوب ،  نآ  ببـسم  مه  دوخ  هک  یلزان  تیفیک  هب  تبـسن  (، Solo-workers ور (  کت  ناـنکراک 

يدنلب ياهراوید  يارو  رد  تیفیک  رد  دوبهب  داجیا  دنوش ،  عمج  مه  رانک  رد  كرتشم  ياهفدـه  هب  یبایتسد  بلاق  رد  دارفا  هک  یتروص 
يدرف درکلمع  رب  دح  زا  شیب  دیکات  شناد ،  تیریدم  رد  دوب .  دهاوخ  رتناسآ  دنک ،  یم  ادج  مه  زا  ار  نامزاس  نوگانوگ  ياهدحاو  هک 
نامزاس رد  شناد  میهـست  رب  ینتبم  ياهتیلاعف  تلاـح ،  نیا  رد  دوش  یم  نارگید  اـب  شناد  میهـست  هب  ناـنکراک  لـیامت  شهاـک  هب  رجنم  ، 

، دنا هدروآ  تسد  هب  دوخ  شناد  هطـساو  هب  نامزاس  رد  هک  یهاگیاج  تردـق و  نداد  تسد  زا  سرت  لیلد  هب  دارفا  اریز  دوش ، یم  فقوتم 
نارگید رایتخا  رد  ار  دوخ  شناد  رایـسب  دراوم  رد  هکنیا  زا  الامتحا  دـنهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  یلیم  یب  نارگید  اب  دوخ  شناد  میهـست  رد 

دوخ زا  یلیامت  اهنآ  تسا ، نکمم  اهنیا  رب  هوالع   . دننک یم  يدونـشخان  ساسحا  تسا ،  هتفرگن  قلعت  اهنآ  هب  یـشاداپ  یلو  دـنا ، هداد  رارق 
یمیت راک  رب  رایسب  دیکات  هک  درک  نایب  تحارص  هب  ناوتیم  نیاربانب  دنهدن . ناشن  شناد  لاقتنا  يارب  يرورض  عبانم  نامز و  فرـص  يارب 

داحتا و داجیا  اب  ناربهر   ، TQM رد يربهر  - 4 تسا . يرورـض  مزال و  شناد  تیریدم  ياهحرط  تیقفوم  يارب  يدرف  درکلمع  ياج  هب 
دننکیم نییعت  نامزاس  يارب  ار  یصخشم  فافش و  يوس  تمس و  عبانم ،  صیـصخت  نامزاس و  تیرومام  نییعت  قیرط  زادارفا  رد  شزیگنا 

قلخ تیمها  نوماریپ  نامزاس  رد  هرکاذـم  باب  ندوشگ  قیرط  زا  ناربهر  مه ،  شناد  تیریدـم  رد  دـنهدیم . لاقتنا  ناـنکراک  هب  ار  نآ  و 
ياهحرط هیامرـس  تشگزاب  اـهنیا ،  رب  نوزفا  دنـشخبیم .  شناد  تیریدـم  هب  ار  مزـال  تیعورـشم  نآ ، یمومع  دربراـک  میهـست و   ، شناد

يانعم هب  يربهر  عقاو ،  رد  تسا .  دشرا  ریدم  دهعت  تیامح و  بلج  ورایـسب  نامز  فرـص  مزلتـسم  الومعم  تسین و  ینآ  شناد  تیریدم 
-5 تسا .  دارفا  رد  تیلوئسم  شریذپ  قیوشت  مزلتسم  طیارش  نیا  داجیا  دنزادرپب و  شناد  قلخ  هب  دنناوتب  ات  تسا  دارفا  يارب  طیارش  داجیا 

 - يرتشم هریجنز  رب  نارظنبحاص ،  زا  يرایسب  تسا .  ینوریب  ینورد و  نایرتشم  نایرتشم ، زا  دوصقم  ، TQM رد نایرتشم  ندرک  دونشخ 
 . دـناهدرک دـیکات  ینوریب  نایرتشم  ندرک  دونـشخ  نایرتشم و  يارب  هدوزفا  شزرا  داجیا  يارب  ینورد  طباور  داجیا  هب  زاین  هدـننک و  نیمات 

تاـحیجرت تسا و  تیمها  نیرتـشیب  ياراد  ناـیرتشم  يارب  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  رد  ندوـب  نیرتـهب  ياـنعم  هب  ناـیرتشم  ندرک  دونـشخ 
زا هدنیآ  لاح و  رد  نایرتشم  ندرک  دونـشخ  يارب  رمتـسم  شالت  تارییغت و  نیا  زا  نتـشاد  یهاگآ  دـنکیم .  رییغت  نامز  یط  رد  نایرتشم 

ینورد نایرتشم  هب  طوبرم  نایرتشم )  ياه  هتساوخ  ندرک  هدروآرب  لماش  تیفیک (  فیرعت  تسا .  عماج  تیفیک  تیریدم  یساسا  رصانع 
، مزلتـسم تدم ، دنلب  رد  عماج  تیفیک  تیریدم  تمـس  هب  تکرح   TQM ثحب رد  نامزاس  گـنهرف  - 6 تسا .  ینوریب  لاـح  نیع  رد  و 

ياضعا نیب  رد  هک  نیداینب  ياهرواب  تاضورفم و  قیرط  زا  رمتـسم ، دوبهب  هک  بیترت  نیدـب  تسا ، ناـمزاس  رد  یگنهرف  تارییغت  داـجیا ،
رد دوب .  میهاوخ  نآ  تدم  هاتوک  ارذـگ و  راثآ  دـهاش  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش .  هنیداهن  دارفا  نهذ  رد  دـیاب  دنتـسه ،  كرتشم  نامزاس 
هب تبـسن  تبثم  شرگن  نتـشاد  هک  بیترت  نیدـب  تسا .  رادروخرب  یـساسا  تیمها  زا  شناد  رب  ینتبم  گنهرف  داجیا  مه  شناد  تیریدـم 
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تاکاردا و اهرواب ، اهـشزرا ،  هعومجم  رد  دـیاب  تردـق ،  نداد  تسد  زا  سرت  تلع  هب  نارگید  اب  نآ  میهـست  زا  ساره  نتـشادن  شناد و 
فدـه کی  ناونع  هب  ناوت  یمن  ار  عماـج  تیفیک  ، TQM رد رمتـسم  دوبهب  اه 1 - توافت  دوش .  کح  هدـناجنگ  دارفا  ندیـشیدنا  هویش 

ینبم تسا  يدنیارف  یتیریدـم و  شرگن  کی  هکلب  دـبای  یم  همتاخ  فدـه  هب  ندیـسر  اب  هک  تفرگ  رظن  رد  هژورپ  ای  همانرب  تدـم ، هاتوک 
زور هب  زور  مه  نایرتشم  تاراظتن  او  دننک  یم  يورـشیپ  يدوبهب  هب  یبایتسد  رد  زین  نآ  يابقر  دبای ، دوبهب  نامزاس ، کی  ردـق  ره  هکنیارب 

رد دنچ  ره  دوش . یم  زکرمتم  يروآون  رب  دـنک ، دـیکات  رمتـسم  دوبهب  رب  هکنیا  زا  شیب  شناد ، تیریدـم  هکنآ  لاح  تسا .  رییغت  لاح  رد 
هدش دیاع  عفانم  نیرتشیب  دوش ، یم  هئارا  ( reworking اهدنیارف (  هرابود  ماجنا  زا  ینابیتشپ  يارب  ییاهتـصرف  اهرازبا و  شناد  تیریدم 

 ، ینامزاس یگنهرف و  يراـتفر ،  تارییغت  داـجیا  نودـب  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  تسا .  تیقـالخ  يروآون و  زا  یـشان  شناد ،  تیریدـم  زا 
یمن تسا ،  تیقالخ  يروآون و  رب  دیکات  شناد ،  تیریدم  رد  دنچ  ره  دننیـشن .  یمن  رمث  هب  شناد ،  تیریدـم  عماج و  تیفیک  تیریدـم 

 . دنتـسه رگیدکی  لمکم  ياهدنیارف  رمتـسم ،  دوبهب  يروآون و  عقاو ، رد  درادن . یتیمها  دوبهب ، شناد ، تیریدـم  رد  هک  درک  ناعذا  ناوت 
نایرتشم و سرتسد  رد  هک  یتامدـخ  تالوصحم و  یلعف  درکلمع  حطـس  زا  نتـشاد  یهاـگآ  ، TQM رد تقیقح  ياـنبم  رب  تیریدـم  - 2

یم اجک  زا  هک  مینادـب  رگا  تسا . دوبهب  تمـس  هب  تکرح  تهج  رد  ماگ  نیتسخن  نامزاس ،  نانکراک  درکلمع  حطـس  زا  یهاـگآ  بسک 
هئارا دوب .  میهاوخ  دوخ  تامدخ  تالوصحم و  اهدنیارف ، رد  هدش  لصاح  يدوبهب  تفرشیپ و  نازیم  یبایزرا  هب  رداق  مینک ،  زاغآ  میهاوخ 

يرورض تامادقا  زا  تاساسحا ،  يانبم  رب  يریگ  میمصت  هب  تبسن  تقیقح  رب  ینتبم  تامیمصت  ذاختا  روظنم  هب  دارفا  هب  حیحص  تاعالطا 
بلج نآ و  فادـها  هب  یباـیتسد  زا  ناـنیمطا  لوـصح  يارب  شناد  تیریدـم  ياهدرواتـسد  یباـیزرا  دـنچ  ره  تسا .  رمتـسم  دوـبهب  رد 

دیکات قیاقح  يانبم  رب  یبایزرا  رب  نادنچ  شناد  تیریدم  تسا ،  يرورـض  شناد  تیریدـم  ياهحرط  اب  هطبار  رد  دـشرا  ناریدـم  تیامح 
ياـهزاین اـب  قباـطم  هک  هچنآ  ینعی  تیفیک  رب  دـیکات   TQM رد تاـیح  هخرچ  - Hsu,Shen,2005, p.358&359) 3  . ) دـنک یمن 

ياه هتساوخ  درادن .  یماجنا  زاغآ و  هک  دنک  یم  تکرح  رمتسم  ریسم  کی  رد  نامزاس  تیفیک ،  دوبهب  ثحب  رد  تسا .  دشاب ،  نایرتشم 
دوخ تامدـخ  تالوصحم و  تیفیک  رییغت  دوبهب و  رگم  يا  هراـچ  ناـمزاس  تسا و  رییغت  لاـح  رد  هظحل  هب  هظحل  زور و  هب  زور  ناـیرتشم 

شناد تیریدم  رد  هکنآ  لاح  دهد .  یم  همادا  دوخ  رمتسم  تکرح  هب  نآ  رد  نامزاس  هک  تسا  نایاپ  نودب  يریـسم  تیفیک  ایوگ  درادن ،
زا سپ  دسر و  یم  لماکت  هب  يا  ههرب  رد  دوش ،  یم  قلخ  يزور  ینامزاس  شناد  تسا .  تایح  هخرچ  ياراد  هک  تسا  یـشناد  رب  دیکات  ، 
ات هک  ار  هچنآ  دـشاب ،  راچان  نآ  یگدوسرف  لالحمـضا و  هلحرم  رد  نامزاس  اسب  هچ  دـسر و  یم  يدوباـن  لالحمـضا و  هلحرم  هب  يدـنچ 

جراخ هدر  زا  مدهنم و  زورما  تسا ، هدرک  یهدنامزاس  دوخ  یشناد  ریاخذ  هداد و  هاگیاپ  رد  هتفریذپ و  ملسم  یلصا  ناونع  هب  شیپ  يدنچ 
رد هک  ییاـهرازبا  هعومجم  ناـیم  زا  اـهرازبا  - Siemieniuch,Sinclair,2004,p.81) 4  . ) دــنک نآ  نیزگیاـج  ار  ینیوـن  شناد  و 

يرامآ لرتنک  ياهـشور  اهوزیا و  اهدرادناتـسا و  تیفیک  ياه  هقلح  هب  ناوت  یم  دـنریگ ،  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  عماج  تیفیک  تیریدـم 
 ، تیفیک ياه  هقلح  تسا .  یشناد  ياهییاراد  یشناد و  هشقن  یـشناد ،  تاعامتجا  لماش  شناد  تیریدم  ياهرازبا  هکنآ  لاح  درک . هراشا 

دوبهب ياهراکهار  يدـنب  تروص  يارب  شالت  یتیفیک و  لئاسم  ییاسانـش  روظنم  هب  هک  تسا  ناـنکراک  زا  لکـشتم  یکچوک  ياـههورگ 
رگیدکی اب  شناد  میهست  لاقتنا و  روظنمهب  هک  دنتسه  يدارفا  زا  یمسر  ریغ  ياههورگ  مه ،  شناد  تاعامتجا  دنوش  یم  لیکـشت  تیفیک 
يریوصت ای  تسرهف  یعون  راشتنا  نامزاس و  رد  مهم  شناد  ياهلحم  اـههاگیاج و  نتفاـی  ینعم  هب  شناد ،  هشقن  داـجیا  دـنوشیم  لیکـشت 

یم یفرعم  مه  ار  شناد  نابحاص  نارگـشناد و  شناد ، يواح  كرادم  رتافد و  هب  هراشا  نمـض  شناد ، هشقن  دهد . ناشن  ار  اهنآ  هک  تسا 
رد ناوت  یم  دـنا و  هدرک  قلخ  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  يدارفا  زا  لقتـسم  یـشناد  ياـهییاراد  ،1379،ص 117 ) كاسورپ تروپنواد ،   . ) دـنک
رد دوجوم  ياهصصخت  نانکراک ،  ياهیگتسیاش  لماش  اهنیا  درک . يرادرب  هرهب  درکلمع  ياقترا  لئاسم و  لح  يارب  اهنآ  زا  یعیسو  حطس 

(Sharma,2004,p.126  . ) دنتسه یناسنا و …  عبانم  ناعفنيذ ، اب  نامزاس  طباور  عارتخا ،  ياه  هناورپ  يراجت ، ناشن  مان و  نامزاس ، 
ماجنا يدراوم  رد  دـسر ، یم  رظن  هب  دنتـسه ، رمتـسم  لماکت  رییغت و  لاح  رد  یتیریدـم  میهافم  زورما ، يایند  رد  هک  اجنآ  زا  يریگ  هجیتن 
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اهتهابـش هب  هلاقم  نیا  رد  دشابن . هدیاف  زا  یلاخ  ناریدـم ، نهذ  رتشیب  هچ  ره  نتخاس  نشور  روظنم  هب  توافتم  میهافم  نیا  نوماریپ  هسیاقم 
تسا هدش  هتخادرپ  دنتـسه ، راک  بسک و  يایند  رد  حرطم  تاعوضومزا  ود  ره  هک  عماج  تیفیک  تیریدم  شناد و  تیریدم  ياهتوافت  و 

اب يرایـسب  ياهتوافت  رهاظ  رد  یتیریدـم  میهافم  هچ  رگا  هک  تسا  راکـشآ  تسا  هدـش  هراشا  اهنآ  ناـیم  يرایـسب  ياهتهابـش  هب  هژیو  هب  و 
اهنآ دـنویپ  لماع  هک  دراد  دوجو  ییاهتهباشم  اهنآ ،  ییانب  ریز  هیاپ و  میهافم  ساـسا و  هیاـپ و  رد  دراوم  يرایـسب  رد  دـنراد ،  رگیدـکی 

Adamson, Ivana(2005), “ Knowledge Management – The Next - 1 عباــــنم   :  دور   . یم  رامــــشهب 
Generation of TQM? “ Total Quality Management, Vol.16, No. 8-9,pp.987-1000. 2- Hoffman

James, Hoelscher Mark L., Sherif Karma (2005). ” Social Capital, Knowledge Management

and Sustained Superior Performance”. Journal of Knowledge Management .Vol.9, No.3,
p.170-182. 3- Hsu Sheng-Hsun, Shen Huang-Pin (2005), “Knowledge Management and its
Relationship with TQM”, Total Quality Management, Vol.16, No. 3, pp.351-361. 4- Perry, Bob

(2005), Organization Management and Information Systems, India: CIMA Publication. 5-
Roelof P. Uit Beijerse(1999), “Questions in Knowledge Management: Defining and

Conceptualizing a Phenomenon” , Journal of Knowledge Management,Vol.3, No.2,pp.89-
100. 6- Sharma Pankaj(2004), Knowledge Management, India: APH Publishing Corporation.
7- Siemieniuch, C.E., Sinclair M.A.(2004), “A framework for organizational readiness for

knowledge management “, International Journal of Operations and Productiom

Management, Vol.24, No. 1, pp. 79-98. 8- Wiig Karl M. (2002), “ New generation knowledge

-Management: What May we Expect?” , Knowledge Research Institute Inc. pp.1-9. 9
رد هلاقم  نیا  وکپاس *  رـشن  نارهت : تشرـس ، نامحر  نیـسح  همجرت  شناد ، تیریدم  (، 1379  ) سنرال كاسورپ  چا ، سماـت  تروپنواد ،

. تسا هدیسر  پاچ  هب  ریبدت  همانهام 

ایند رد  دیدج  ثحبم  کی  شناد  تیریدم 

knowledge management ایند ...  رد  دیدج  ثحبم  کی  شناد  تیریدم 
تسا شناد  دربراک  عیزوت و  هئارا ، دییأت ، داجیا ، دنیآرف  شناد  تیریدم 

نیا تسا . شناد  دربراـک  عـیزوت و  هـئارا ، دـییأت ، داـجیا ، دـنیآرف  شناد  تیریدـم  دوریم . رامـشب  اـیند  زور  ثحاـبم  زا  شناد  تیریدـم 
. دوشیم هتخانـش  اه  نامزاس  دارفا و  يارب  اه  هزوح  نیرتيدربهار  زا  یکی  ناونع  هب  اـیند  رد  ینونک  يروحم  شناد  هب  هجوت  اـب  تیریدـم 
اب ناریدـم  هـک  تـسا  مزـال  تـسین و  زاـسهراچ  یناـمزاس  يدرف و  ياـهتیقفوم  تباـقر و  يارب  نیـشیپ  لوادـتم و  ياهــشور  رگید  هزورما 

نیا هک  دنبای  تسد  ینامزاس  شناد  يراجت و  شوه  هب  تاعالطا  هعاشا  شیالاپ و  یهدنامزاس ، هب  کلمت  ياراک  ياهـشور  زا  يریگهرهب 
تاعالطا يروآدرگ  اهنت  رتهب ، ترابعهب  تسا . شناد  تیریدـم  اب  نآ  لدابت  يژولونکت  يواکهداد و  اههداد و  يزاـسهریخذ  مزلتـسم  رما 
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. تسا تاعالطا  نآ  رارقتسا  ریسفت و  يارب  یمجسنم  راکوزاس  زا  هدافتسا  مزلتسم  شناد  دیلوت  دوشیمن و  شناد  دیلوت  ثعاب 

یتاعالطا اهنت  یلعف  هاـگن  رد  تسا . لوادـتمان  ياـهشناد  هب  هجوت  دوشیم  یفرعم  شناد  تیریدـم  هزوح  رد  هک  ياهظحـالم  لـباق  هتکن 
زین یناسنا  عبانم  ناهن  شناد  هکیلاح  رد  دـنیآیم ؛ مشچ  هب  یکینورتکلا  ياهتسپ  ای  تاـبتاکم و  ریواـصت ، نوتم ، دانـسا ، اـههداد ، دـننام 

رد شـشوک  شناد و  تیریدـم  ثـحبم  اـب  یناـمزاس  درف و  ره  قـیمع  ییانـشآ  موزل  دـشابیم . اـهنامزاس  يارب  يدنمـشزرا  رایـسب  هزوـح 
. دش دهاوخ  فوشکم  رتشیب  هچره  تخانش  اب  هک  تسا  یتادوهشم  زا  یکی  نآ  هرمزور  يریگراکب 

. تسین تاعالطا  اههداد ، زا  ياهعومجم  هک : میزومآیم  شناد  تیریدم  رد 
. تسین شناد  تاعالطا ، زا  يا  هعومجم 

. تسین یهاگآ  شناد ، زا  ياهعومجم 
تسین . تقیقح  یهاگآ ، زا  ياهعومجم 

ياراد هدــمآ  تسدــب  لـک  تـسازجا و  هعوـمجم  اـههداد و  فرــص  يروآدرگ  زا  رتارف  يزیچ  تـقیقح  یهاـگآ و  شناد ، تاــعالطا ،
. دشابیم هدنهدلیکشت  يازجا  هداس  عومجم  زا  رتشیب  ییازفامهرب 

اه و شور  اه و  هیور  اهصصخت ، دوجوم و  ياههبرجت  تاعالطا و  رب  لمتشم  ینامزاس  هظفاح  نآ  رد  هک  تسا  يدنیآرف  شناد  تیریدم 
ناکما نآ  زا  هدافتسا  اب  دنوشیم و  هدافتسا  عیزوت و  لاقتنا ، یسرتسد و  لباق  يزاسدنتسم و  ییاسانـش و  یتسردب  تاعالطا ، نایرج  هوحن 
مهارف ییآراک  رب  هوالع  یـشخب  رثا  درکلمع  نتـشاد  رمتـسم و  دوبهب  يریگداـی و  تالکـشم و  لـئاسم و  لـح  اـههاگولگ و  عناوم و  عفر 

. دندرگیم

يراذـگفده یبایزرا و  اب  یلک  طابترا  رد  شناد  تاطابترا  یبایزاب و  هریخذ و  يریگراکب ، داـجیا ، زا  معا  شناد  تیریدـم  ياهدـنیآرف 
: دش دنهاوخ  رتنشور  ریز  تالاؤس  هب  خساپ  اب  هک  دنتسه 

؟ دینکیم ییاسانش  ار  دوخ  يدرف  شناد  هنوگچ 
؟ دینکیم يزاسدنتسم  ار  دوخ  يدرف  شناد  هنوگچ 
؟ دینکیم يزاسهریخذ  ار  دوخ  يدرف  شناد  هنوگچ 

؟ دینکیم ظاحل  دوخ  شناد  یبایزاب  هریخذ و  رد  ار  يرارطضا  تالکشم  لئاسم و  هنوگچ 

: دوشیم حرطم  زین  اهنامزاس  رد  شناد  تیریدم  دنیآرف  اب  طابترا  رد  یتالاؤس  ننچمه 
؟ دنکیم یبایزاب  هریخذ و  ار  شناد  هنوگچ  امش  نامزاس 

؟ دوشیم يزاسفافش  ییاسانش و  هنوگچ  شناد  امش  نامزاس  رد 
؟ دراد دوجو  امش  نامزاس  رد  شناد  ياهمرف  زا  یتادنتسم  هچ 

؟ دنتسه اجک  امش  نامزاس  رد  هدش  هبرجت  لئاسم  يرارطضا و  تاعوضوم 

زیربت ینف  ياههدکشناد  لیصحتلاغراف  ناسدنهم  نوناک  هیرشن  مایپ  زا  هتفرگرب 
"{ دیئامرف کیلک  ار  اجنیا  ییوشک  تروص  هب  طبترم  یسیلگنا  نتم  هدهاشم  يارب  ="beginslide id="133" title}
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Knowledge Management—Emerging Perspectives Yes, knowledge management is the

hottest subject of the day. The question is: what is this activity called knowledge

management, and why is it so important to each and every one of us? The following

writings, articles, and links offer some emerging perspectives in response to these

.questions. As you read on, you can determine whether it all makes any sense or not

Content Developing a Context

A Continuum

An Example

Extending the Concept

!Knowledge Management: Bah Humbug

The Value of Knowledge Management

References Developing a Context Like water, this rising tide of data can be viewed as an

abundant, vital and necessary resource. With enough preparation, we should be able to
tap into that reservoir -- and ride the wave -- by utilizing new ways to channel raw data

into meaningful information. That information, in turn, can then become the knowledge

that leads to wisdom. Les Alberthal[alb95] Before attempting to address the question of

knowledge management, it's probably appropriate to develop some perspective

regarding this stuff called knowledge, which there seems to be such a desire to manage,
really is. Consider this observation made by Neil Fleming[fle96] as a basis for thought

. relating to the following diagram

.A collection of data is not information

.A collection of information is not knowledge

.A collection of knowledge is not wisdom

A collection of wisdom is not truth. The idea is that information, knowledge, and wisdom

are more than simply collections. Rather, the whole represents more than the sum of its
parts and has a synergy of its own. We begin with data, which is just a meaningless point

in space and time, without reference to either space or time. It is like an event out of

context, a letter out of context, a word out of context. The key concept here being "out of

context." And, since it is out of context, it is without a meaningful relation to anything else.
When we encounter a piece of data, if it gets our attention at all, our first action is usually

to attempt to find a way to attribute meaning to it. We do this by associating it with other

things. If I see the number 5, I can immediately associate it with cardinal numbers and

relate it to being greater than 4 and less than 6, whether this was implied by this particular
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instance or not. If I see a single word, such as "time," there is a tendency to immediately

form associations with previous contexts within which I have found "time" to be

meaningful. This might be, "being on time," "a stitch in time saves nine," "time never

stops," etc. The implication here is that when there is no context, there is little or no

meaning. So, we create context but, more often than not, that context is somewhat akin

to conjecture, yet it fabricates meaning. That a collection of data is not information, as

Neil indicated, implies that a collection of data for which there is no relation between the

pieces of data is not information. The pieces of data may represent information, yet

whether or not it is information depends on the understanding of the one perceiving the

data. I would also tend to say that it depends on the knowledge of the interpreter, but I'm
probably getting ahead of myself, since I haven't defined knowledge. What I will say at

this point is that the extent of my understanding of the collection of data is dependent on

the associations I am able to discern within the collection. And, the associations I am able

to discern are dependent on all the associations I have ever been able to realize in the

past. Information is quite simply an understanding of the relationships between pieces of

data, or between pieces of data and other information. While information entails an

understanding of the relations between data, it generally does not provide a foundation

for why the data is what it is, nor an indication as to how the data is likely to change over

time. Information has a tendency to be relatively static in time and linear in nature.
Information is a relationship between data and, quite simply, is what it is, with great

dependence on context for its meaning and with little implication for the future. Beyond

relation there is pattern[bat88], where pattern is more than simply a relation of relations.
Pattern embodies both a consistency and completeness of relations which, to an extent,
creates its own context. Pattern also serves as an Archetype[sen90] with both an implied

repeatability and predictability. When a pattern relation exists amidst the data and

information, the pattern has the potential to represent knowledge. It only becomes

knowledge, however, when one is able to realize and understand the patterns and their

implications. The patterns representing knowledge have a tendency to be more self-
contextualizing. That is, the pattern tends, to a great extent, to create its own context

rather than being context dependent to the same extent that information is. A pattern

which represents knowledge also provides, when the pattern is understood, a high level

of reliability or predictability as to how the pattern will evolve over time, for patterns are

seldom static. Patterns which represent knowledge have a completeness to them that
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information simply does not contain. Wisdom arises when one understands the

foundational principles responsible for the patterns representing knowledge being what

they are. And wisdom, even more so than knowledge, tends to create its own context. I
have a preference for referring to these foundational principles as eternal truths, yet I
find people have a tendency to be somewhat uncomfortable with this labeling. These

foundational principles are universal and completely context independent. Of course, this

last statement is sort of a redundant word game, for if the principle was context

dependent, then it couldn't be universally true now could it? So, in summary the following

associations can reasonably be made: Information relates to description, definition, or

(. perspective (what, who, when, where

(. Knowledge comprises strategy, practice, method, or approach (how

Wisdom embodies principle, insight, moral, or archetype (why). Now that I have

.categories I can get hold of, maybe I can figure out what can be managed

An Example This example uses a bank savings account to show how data, information,
knowledge, and wisdom relate to principal, interest rate, and interest. Data: The numbers

100 or 5%, completely out of context, are just pieces of data. Interest, principal, and

interest rate, out of context, are not much more than data as each has multiple meanings

which are context dependent. Information: If I establish a bank savings account as the

basis for context, then interest, principal, and interest rate become meaningful in that

context with specific interpretations. Principal is the amount of money, $100, in the savings

.account

Interest rate, 5%, is the factor used by the bank to compute interest on the principal.
Knowledge: If I put $100 in my savings account, and the bank pays 5% interest yearly, then

at the end of one year the bank will compute the interest of $5 and add it to my principal

and I will have $105 in the bank. This pattern represents knowledge, which, when I

understand it, allows me to understand how the pattern will evolve over time and the

results it will produce. In understanding the pattern, I know, and what I know is

knowledge. If I deposit more money in my account, I will earn more interest, while if I
withdraw money from my account, I will earn less interest. Wisdom: Getting wisdom out

of this is a bit tricky, and is, in fact, founded in systems principles. The principle is that any

action which produces a result which encourages more of the same action produces an

emergent characteristic called growth. And, nothing grows forever for sooner or later

growth runs into limits. If one studied all the individual components of this pattern, which
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represents knowledge, they would never discover the emergent characteristic of growth.
Only when the pattern connects, interacts, and evolves over time, does the principle

exhibit the characteristic of growth. Note: If the mechanics of this diagram are unfamiliar,
you can find the basis in Systems Thinking Introduction[bel96] . Now, if this knowledge is
valid, why doesn't everyone simply become rich by putting money in a savings account

and letting it grow? The answer has to do with the fact that the pattern described above

is only a small part of a more elaborate pattern which operates over time. People don't

get rich because they either don't put money in a savings account in the first place, or

when they do, in time, they find things they need or want more than being rich, so they

withdraw money. Withdrawing money depletes the principal and subsequently the

interest they earn on that principal. Getting into this any deeper is more of a systems

.thinking exercise than is appropriate to pursue here

A Continuum Note that the sequence data -> information -> knowledge -> wisdom

represents an emergent continuum. That is, although data is a discrete entity, the

progression to information, to knowledge, and finally to wisdom does not occur in discrete

stages of development. One progresses along the continuum as one's understanding

develops. Everything is relative, and one can have partial understanding of the relations

that represent information, partial understanding of the patterns that represent

knowledge, and partial understanding of the principles which are the foundation of

.wisdom. As the partial understanding stage

Extending the Concept We learn by connecting new information to patterns that we

already understand. In doing so, we extend the patterns. So, in my effort to make sense

of this continuum, I searched for something to connect it to that already made sense.
And, I related it to Csikszentmihalyi's interpretation of complexity. Csikszentmihalyi[csi94]
provides a definition of complexity based on the degree to which something is

simultaneously differentiated and integrated. His point is that complexity evolves along a
corridor and he provides some very interesting examples as to why complexity evolves.
The diagram below indicates that what is more highly differentiated and integrated is
more complex. While high levels of differentiation without integration promote the

complicated, that which is highly integrated, without differentiation, produces mundane.
And, it should be rather obvious from personal experience that we tend to avoid the

complicated and are uninterested in the mundane. The complexity that exists between

these two alternatives is the path we generally find most attractive. On 4/27/05 Robert
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Lamb commented that Csikszentmihalyi's labeling could be is bit clearer if

"Differentiation" was replaced by "Many Components" and "Integration" was replaced by

Highly Interconnected." Robert also commented that "Common Sense" might be another

label for "Mundane." If the mundane is something we seem to avoid paying attention to
then "Common Sense" might often be a very appropriate label. Thanks Robert. What I
found really interesting was the view that resulted when I dropped this diagram on top of

the one at the beginning of this article. It seemed that "Integrated" and "Understanding"

immediately correlated to each other. There was also a real awareness that "Context

Independence" related to "Differentiated." Overall, the continuum of data to wisdom

seemed to correlate exactly to Csikszentmihalyi's model of evolving complexity. I now

.end up with a perception that wisdom is sort of simplified complexity

Knowledge Management: Bah Humbug! When I first became interested in knowledge as

a concept, and then knowledge management, it was because of the connections I made

between my system studies and the data, information, knowledge, and wisdom

descriptions already stated. Saying that I became interested is a bit of an understatement

as I'm generally either not interested or obsessed, and seldom anywhere in between.
Then, after a couple months I managed to catch myself, with the help of Mike

Davidson[dav96], as to the indirection I was pursuing. I managed to survive the Formula

Fifties, the Sensitive Sixties, the Strategic Seventies, and the Excellent Eighties to exist in
the Nanosecond Nineties, and for a time I thought I was headed for the Learning

Organizational Oh's of the next decade. The misdirection I was caught up in was a focus

on Knowledge Management not as a means, but as an end in itself. Yes, knowledge

management is important, and I'll address reasons why shortly. But knowledge

management should simply be one of many cooperating means to an end, not the end in
itself, unless your job turns out to be corporate knowledge management director or chief

knowledge officer. I'm quite sure it will come to this, for in some ways we are predictably

consistent. I associate the cause of my indirection with the many companies I have been

associated with in the past. These companies had pursued TQM or reengineering, not in
support of what they were trying to accomplish, but as ends in themselves because they

simply didn't know what they were really trying to accomplish. And, since they didn't know

what they were really trying to accomplish, the misdirection was actually a relief, and

pursued with a passion&SHY;&SHY;it just didn't get them anywhere in particular.
According to Mike Davidson[dav96], and I agree with him, what's really important is:
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?Mission: What are we trying to accomplish

?Competition: How do we gain a competitive edge

?Performance: How do we deliver the results

Change: How do we cope with change? As such, knowledge management, and everything

else for that matter, is important only to the extent that it enhances an organization's

.ability and capacity to deal with, and develop in, these four dimensions

The Value of Knowledge Management In an organizational context, data represents facts

or values of results, and relations between data and other relations have the capacity to
represent information. Patterns of relations of data and information and other patterns

have the capacity to represent knowledge. For the representation to be of any utility it
must be understood, and when understood the representation is information or

knowledge to the one that understands. Yet, what is the real value of information and

knowledge, and what does it mean to manage it? Without associations we have little
chance of understanding anything. We understand things based on the associations we

are able to discern. If someone says that sales started at $100,000 per quarter and have

been rising 20% per quarter for the last four quarters, I am somewhat confident that sales

are now about $207,000 per quarter. I am confident because I know what "rising 20% per

quarter" means and I can do the math. Yet, if someone asks what sales are apt to be next

quarter, I would have to say, "It depends!" I would have to say this because although I
have data and information, I have no knowledge. This is a trap that many fall into,
because they don't understand that data doesn't predict trends of data. What predicts

trends of data is the activity that is responsible for the data. To be able to estimate the

sales for next quarter, I would need information about the competition, market size,
extent of market saturation, current backlog, customer satisfaction levels associated with

current product delivery, current production capacity, the extent of capacity utilization,
and a whole host of other things. When I was able to amass sufficient data and

information to form a complete pattern that I understood, I would have knowledge, and

would then be somewhat comfortable estimating the sales for next quarter. Anything less

would be just fantasy! In this example what needs to be managed to create value is the

data that defines past results, the data and information associated with the organization,
it's market, it's customers, and it's competition, and the patterns which relate all these

items to enable a reliable level of predictability of the future.What I would refer to as

knowledge management would be the capture, retention, and reuse of the foundation for
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imparting an understanding of how all these pieces fit together and how to convey them

meaningfully to some other person. The value of Knowledge Management relates directly

to the effectiveness[bel97a] with which the managed knowledge enables the members of

the organization to deal with today's situations and effectively envision and create their

future. Without on-demand access to managed knowledge, every situation is addressed

based on what the individual or group brings to the situation with them. With on-demand

access to managed knowledge, every situation is addressed with the sum total of

everything anyone in the organization has ever learned about a situation of a similar

nature. Which approach would you perceive would make a more effective organization?

[[bel97b
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زیچ چیه  هک  دنا  هتفایرد  اهنامزاس  هزورما  هدـیکچ   PraxisPhilip C. Murray,Editor-in-Chief, Knowledge Praxis

نابحاص ناونع  هب  نامزاس  نانکراک  زیچ  ره  زا  شیب  اذـل  دـهد . رارق  بولطم  یتباـقر  ياـیند  رد  ار  اـهنآ  دـناوت  یمن  ییاـناد  هزادـنا  ه  ــــ ب
ار دوجوم  ییاـناد  دـناوت  یم  هک  يرازبا  ناونع  هب  ییاـناد  تیریدـم  و  دـنا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم  ناـمزاس  هیامرـس  نیرتـمهم  ییاـناد و 
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تیریدم دروم  رد  اهتکرـش  زا  يرایـسب  هبرجت  اما  تسا . هتفای  تیمها  دـهد  هعاشا  نامزاس  لک  رد  هدیـشخب و  ییایوپ  مظن و  يروآدرگ و 
هدـش هتـسیرگن  رذـگدوز  تقوم  رما  کی  ناونع  هب  ییاـناد  تیریدـم  هب  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  تسا و  هدـیماجنا  تسکـش  هب  ییاـناد 

رد تیعقوم  ناـمزاس و  عباـنم  دربـشیپ  تهج  کـیژتارتسا  يرازبا  ناونع  هب  ییاـناد  تیریدـم  هجوت  ترورـض  هزورما  هک  یلاـح  رد  تسا .
ناوت یمن  نآ  هب  تبـسن  نامزاس  تخانـش  ییاناد و  تیریدم  لصا  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  نیا  رگنایب  رما  نیا  تسا . حرطم  تباقر  هصرع 

تارییغت رد  ار  نامزاس  هراومه  هک  تسا  ریذپان  نایاپ  رما  کی  ییاناد  تیریدم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اذـل  تفرگ . هرهب  نامزاس  رد  نآ  زا 
تیعطق دـناوت  یم  کـیژ  ـ تارتـسا رازبا  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  تیقفوم  هک  هچنآ  تسا . یمئاد  هجوت  یناـبیتشپ و  دـنمزاین  دـنک و  یم  يراـی 

لک هب  ییاناد  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ینامزاس  ياهدنیارف  دـنریگ و  رارق  هجوت  دروم  ییاناد  نابحاص  ناونع  ه  ــــ دار ب ـ فا هک  تسنیا  دـشخب ،
فده رازاب و  زا  یمیمـص  تخانـش  هراومه  دشاب و  رت  حجرا  ینامزاس  بتارم  هلـسلس  رب  ییاناد  همانرب  لاح ، نیع  رد  دبای . هعاشا  نامزاس 
يازجا تکراشم  يراکمه و  يارب  ییاههار  یتایلمع  تروص  هب  هراومه  تسا و  نامزاس  ییایوپ  دـنمزاین  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ 
درکلمع هطیح  رد  نآ  ياـهیگژیو  تیمهاو  ییاـناد  لـیلحت  یـسررباب و  همدـقم  . دـشاب هتـشاد  دوـجو  ییاـناد  تیریدـم  دروـم  رد  ناـمزاس 

ریذـپانراکنا ترورـض  کی  هب  اهنامزاس  تایح  همادا  يارب  دـمآزور  تاعالطا  ییاناد و  زا  يرادروخرب  هک  تفایرد  ناوت  یم  ا  ــــ هنامزاس
یم لصاح  مه  هجیتن  نیا  دوش . عقاو  یبایزرا  دروم  تقد  هب  هعماج  رد  ییاناد  تالوحت  رییغت و  دنور  رگا  صوصخ  هب  تسا . هدـش  لیدـبت 

شناد ياهیروانف  هب  ار  دوخ  ياج  ازفاورین  ياهیروانف  جـیردت  هب  نآ  رد  هک  تسا  یتاعالطا  يا  هعماـج  زورما  یتعنـصارف  هعماـج  هک  دوش 
ییاناد موادـم  روط  هب  هک  تسا  يرورـض  اهنامزاس  يارب  يزورما  هدـیچیپ  ایوپ و  طیحم  رد  و  ( 1381 ینایراد ، روپدمحا  . ) دـنهد یم  ازفا 

هیکت اب  دیاب  اهنامزاس  تیریدم  نیاربانب ، دنریگ . راک  هب  دوخ  تامدخ  تالوصحم و  رد  دربراک  یـشخبرابتعا و  داجیا ، لکـش  هب  ار  دیدج 
تیریدم ور ، نیا  زا  دننک . ادـیپ  ار  ییاناد  رب  ینتبم  ياهدرکلمع  دوبهب  مهم و  ياهعوضوم  رد  رت  لوقعم  تامیمـصت  ذاختا  رترب  ییاناد  رب 

يدرف و ياه  هتسناد  تاعالطا و  لیدبت  یگنوگچ  هوحن  ات  تسا  نآ  لابند  هب  اهنامزاس  رد  هک  دوش  یم  بو  ــ ـسحم مهم  يا  هلوقم  ییاناد 
ییاناد لباقت  لاقتنا و  كارتشا ، يارب  یطیحم  داجیا  ور ، نیا  زا  دزاس . نشور  نییبت و  یهورگ  يدرف و  ياهتراهم  ییاناد و  هب  ار  ینامزاس 
دناوت یم  ییاناد  تیریدـم  هک  ارچ  دـسر ، یم  ر  ــــ ظن هب  يرورـض  روظنم  نیدـب  هک  تسا  يا  هیلوا  فادـها  زا  ناـمزاس  ياـضعا  ناـیم  رد 

هچخیرات گیو 1999 ) . ) دـشخب دوبهب  رت  هنادنمـشوه  درکلمع  هب  تکرـش  نتخاس  رداق  اب  ار  ینامزاس  درکلمع  ياـهیگژیو  زا  يا  هرتسگ 
هدوب یمیدق  هتـساوخ  کی  ییاناد  تیریدم  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  يزورما ، ییاناد  تیریدـم  زا  یخیرات  يامنرودـییاناد  تیریدـم 

نینچمه دشاب . هدش  داجیا  لبق  لاس  رازه  دیاش  نودـم  تروص  هب  یبرغ  هفـسالف  هلیـسو  هب  نتـسناد  لیالد  نتـسناد و  لماش  ییاناد  تسا .
یگدنز یناحور و  ياهتیاده  تفایرد  رب  اهنآ  دـیکات  رتشیب  هچرگا  دنتـشاد  ییاناد  نیودـت  رد  هزادـنا  مه  تکراشم  کی  یقرـش  هفـسالف 

دهد یم  رارق  ثحب  دروم  ییاناد  هک  هچنآ  زا  یضرف  درجم و  ياهتفایرد  ندروآ  تسد  هب  تمس  هب  اهـشالت  نیا  زا  يرایـسب  دوب و  یبهذم 
رد هیلوا  ياـهناسنا  ياـهورین  اهـشالت و  هک  دـندقتعم  دـنا و  هتفر  رتارف  مه  نیا  زا  رگید  یخرب  یتـح  (. 1999 گـیو ،  ) تشگ یم  طوبرم 
اما . تسا دوخ  دوس  هب  ییاناد  نآ  تیاده  ییاناد و  يوجتـسج  زا  یلمع  ياه  هنومن  اقب ، طباور و  مهف  يارب  دوخ  یگدنز  يانـشآان  طیحم 

حطـس رد  ناـسنا  یلـصا  شقن  هک  تساـجنیا  و  دراد . دـیکات  يداـصتقا  ياـه  یـشخبرثا  رب  بلغا  هدـمع  روط  هب  ییاـناد  رب  رـضاح  زکرمت 
یلاع و تباقر  يارب  شخبرثا  راتفر  زا  یحطـس  هب  یبایتسد  هک  تسا  هدش  راکـشآ  تیعقاو  نیا  هک  ارچ  ددرگ  یم  حرطم  ییاناد  تیریدـم 
، تخانـش نیب  دـیاب  راک  نیا  يارب  اـم  و  دـنوش . هتفرگ  رظن  رد  ناـمزاس  دارفا  همه  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  نیا  تسا و  يرورـض  ـالاب  حـطس 
گنیدلاب 1966، رکارد 1998 ، . ) مینک داجیا  یگنهامه  یگچراپکی و  رگید  لماوع  زا  یلیخ  تینما و  ساسحا  يدرف ، تیاـضر  شزیگنا ،

راتفر ییاناد  تیریدـم  مهم  هبنج  هکلب  دوش  یمن  داجیا  يداصتقا  راشف  اب  طقف  ییاناد  تیریدـم  هزورما  تراوتسا 1991 .) دنلویلک 1980 ،
دـنوشب و لئاسم  لیلحت  هیزجت و  ندرکرکف و  تردـق  ياراد  دارفا  هک  تسا  نیارب  دـیکات  زورما  ییاـناد  تیریدـم  رد  . تسا دارفا  شخبرثا 

دوخ راک  دروم  رد  دـنناوتب  اـت  داد  يرکف  ياـهیدازآ  ناـنکراک  هب  دـیاب  يدـی و  ياـهتیلاعف  اـت  دنـشاب  یئـالقع  فیاـظو  ياراد  رتشیب  دارفا 
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ههد زا  ینالوط  هبرجت  راک و  رثارب  هکلب  تسا  هداتفین  قافتا  یـسناش  تروص  هب  ییاناد  تیریدم  دروم  رد  اهتفایرد  نیا  و  دـننک . رظنراهظا 
تفگ ناوـت  یم  یلک  روـط  هب  اـما  تسا  هدـش  یفلتخم  فیراـعت  ییاـناد  تیریدـم  زا  فـیرعت  : . تسا هـتفرگ  لکـش  فرط  نـیا  هـب   1980

هک يروط  هب  ینامزاس  ییاراد  هب  ناهنپ  جـنگ  نیا  لیدـبت  دارفا و  نهذ  رد  هتفهن  ییاراد  فشک  يارب  شالت  زا  تسترابع  ییاناد  تیریدـم 
(. كاسورپ 1988 تروپنواد و  . ) دننک هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  دنتسه  لیخد  تکرش  ياهیریگ  میمـصت  رد  هک  يدارفا  زا  یعیـسو  هعومجم 

دـننک و رـشتنم  یهدـنامزاس و  شنیزگ و  دـنبایب ، ار  مهم  تاعالطا  دـنک  یم  يرای  اهنامزاس  هب  هک  تسا  يدـنیارف  ییاـناد  تیریدـم  سپ 
ار ناکما  نیا  ییاناد  تیریدم  تسا . يرورض  يریگ  میمصت  ایوپ و  نتخومآ  تالکشم ، كرد  نوچ  ییاهتیلاعف  يارب  هک  تسا  یصصخت 
زا يا  هرتسگ  بیترت  نیدـب  دـنریگب و  تمدـخ  هب  دربراک  شخب  رابتعا و  داـجیا ، لکـش  هب  ار  دـیدج  ییاـناد  هک  دـهد  یم  ناـمزا  ـــ ـس هب 

ییاـناد تیریدـم  هـب  تواـفتم  ياـهدرکیور  . دـشخب دوـبهب  رت  هنادنمـشوه  درکلمع  هـب  تکرــش  نتخاـسرداق  اـب  ار  یناـمزاس  ياـهیگژیو 
رد تسین . فطل  زا  یلاخ  اهنامزاس  طسوت  ییاناد  تیریدـم  هب  هجوت  یگنوگچ  ینامزاس ، مظن  یب  جرم و  جرهرپ و  ياـهطیحم  رد  ( شناد )
رد ار  رادـمدرف )  ) رادـم ناسنا  يدرکیور  اهنامزاس  زا  یخرب  . دراد دوجو  ییاناد  تیریدـم  يژتارتسا  عون  راهچ  اههاگنب  اـهنامزاس و  بلغا 

صیـصخت یـشزومآ و  ی  ــ گناـگی يراـکمه و  تـهج  رد  اـت  دوـش  یم  میـسقت  دارفا  نـیب  ییاـناد  نآ  یط  هـک  دـننک  یم  ذاـختا  ناـمزاس 
تاعالطا يروانف  بسک  تهج  ار ، تاعالطا  يروانف  تیریدم  درکیور  رگید  ياهنامزاس  زا  یخرب  دور . راک  هب  هنارادم  شناد  ياهییاناوت 

رد ار  يراجت  یـشخبرثا  درکیور  کی  زین  اهنامزاس  رگید  دـنریگ . یم  راک  هب  تاعالطا  تهج  رد  اهنت  ای  ییاناد و  صیـصخت  لرتنک و  رد 
مه زونه  تیاهن  رد  دنریگ و  یم  رظن  رد  یلک  یشخبرثا  يراجت و  تایلمع  دوبهب  تهج  نکمم  قیرط  ره  زا  نآ ، هطـساو  هب  هک  دنراد  رظن 

تهج یلک  ییاناد  تخاس  داجیا و  هب  نآ  هطـساو  هب  اـت  دـنزکرمتم  ینـالقع  يراذـگ  ه  ــــ یامرـس رب  هک  دـنراد  دوجو  اـهنامزاس  زا  یخرب 
ياهطیحم قلخ  لاح  رد  ییانثتـسا  ياـهتیلاعف  اـب  ییاـههاگنب  (1999 گیو ، .) دـنوش لئان  يداـصتقا  ياهـشزرا  يراـجت و  درکلمع  ياـقترا 

تیقفوم بسک  يارب  یتباقر  ینالقع -  يراذـگ  هیامرـس  نتخاس  دـعاقتم  تهج  رد  لوادـتم  هجوت  ایوپ و  زکرمت  اب  رادـم ، شناد  ساسح ،
روط هب  ار  ینالقع  يراذـگ  هیامرـس  هک  دـنهد  یم  نانیمطا  اهنآ  دـننک . یم  شالت  ینامزاس  يرادـیاپ  يراـبتعا و  هجیتن  رد  تدـم و  زارد 

ظفح و دنمزاین  یناسنا ، يورین  شخبرثا  راتفر  هدننک  ینابیتشپ  یتایح و  عبنم  هک  دننک  یم  ناشنرطاخ  دندنب و  راک  هب  نامزاس  رد  بولطم 
شخبرثا روط  هب  ار  یتاـیلمع  ینف و  يدربهار ، فادـها  نیماـت  ییاـناد و  تیریدـم  . تسا یناـمزاس  هتـسویپ  بولطم و  درکلمع  يرادـهگن 

دوجو هنیمز  نیا  رد  یتوافتم  دـیاقع  اهدرکیور و  نیا ، دوجواب  تسا . ینامزاس  ياهتیعقوم  رد  نآ  دـیاوف  دربراک  ناـهاوخ  دراد و  رظندـم 
رارق ماـهبا  زا  يا  هدرپ  رد  اـهنامزاس  رد  نآ  زا  هدافتــسا  یگنوـگچ  ییاـناد و  تیهاــم  دروـم  رد  هدــیچیپ  دــیاقع  راــکفا و  زوـنه  دراد و 

رایـسب هیامرـس  عبنم و  ار  دوخ  ناـنکراک  تاـعالطا  ییاـناد و  اهتکرـش ، يراـجت و  ياـههاگنب  زا  يرایـسب  ییاـناد : تیریدـم  لوـصا  . دراد
تیریدـم تیلاعف  هک  دراد  دوجو  یکدـنا  ینامزاس  ياهبوچراچ  اـما  تسا  زرحم  رما  نیا  تحـص  هچرگا  دـنریگ . یم  رظن  رد  يدنمـشزرا 

یفسلف حطس  رد  تردن  هب  ییاناد  تیریدم  نیاربانب ، دنهد . یم  رار  ـــ رظندم ق اهتیلاعف  زا  یعیـسو  فیط  يوررب  یتایلمع  روط  هب  ار  ییاناد 
نآ ناوت  یم  ی  ــ یاناد تیهام  دروم  رد  یلمع  ثحب  یکدنااب  دـنریگ . یم  رارق  هجوت  دروم  ( تالوقم نیا  فیط  یگدرتسگ  لیلد  هب   ) ینف و 
زا يرت  یــضتقم  لکــش  تراـجت ، رد  ییاـناد  تیریدــم  داد . ماــجنا  رت  شخبرثا  تروـص  هـب  ناــمزاس  رد  ار  نآ  يارجا  درک و  هرادا  ار 

یتقو دـهد . یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییاناد  تیریدـم  لوصا  يالاب  حوطـس  نآ  ياج  هب  دراد و  نونف  اـب  يرتمک  طاـبترا  هک  تسوگتفگ 
هک دنک  یم  داجیا  ار  هتـسویپ  مه  هب  طبترم و  لوصا  دنک ، یم  يریگ  میمـصت  ییاناد  تیریدـم  اب  گنهامه  لوصا  دروم  رد  نامزاس  کی 

تیریدم لوصا  زا  کیره  هک  درک  ناشنرطاخ  دیاب  (. 1998 تروپنواد ،  ) دنک یم  ارجا  لوصا  نیا  ساسارب  ار  دوخ  ینامزا  ـــ ـس ياهحرط 
: هنیزهرپ نارگ و  يرما  ییاناد  تیریدـم  : زا دـنترابع  لوصا  نیا  هک  دـهد  یم  رارق  ثحب  دروم  ار  هلوقم  نیا  ياه  هنیمز  زا  ی  ــ خرب ییاناد ،

یـصصخت ياهتیلاعف  زا  يرایـسب  تسه . مه  اهیئاراد  رگید  رد  يراذگ  هیامرـس  دـنمزاین  شخبرثا  تیریدـم  اما  تسا ، ییاراد  کی  ییاناد 
لثم شناد ، شناد  بسک  : تسا ریز  دراوم  لماش  هک  تسا  یناسنا  يورین  یلام و  يراذگ  هیامرـس  دنمزاین  هک  دراد  دوجو  ییاناد  تیریدم 
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تاعالطا ندراذـگرانک  يدـنب و  هقبط  يرگـشیاریو ، قیرط  زا  ییاناد  یفاضا  شزرا  ؛ هنایار هب  دانـسا  نآ  لاـقتنا  دانـسا و  ندروآ  دوجو  هب 
تاعالطا يروانف  ياهتخاسریز  اهدربراک و  هعـسوت  ؛ ییاناد هعـسوت  هدش  يدنب  هقبط  ياهدرکیور  ؛) تاعالطا ندرک  سره   ) یفاضا دئاز و 

ییاناد تیریدم  یشخبرثا  شناد . زا  هدافتـسا  یگنهامه و  تیقالخ ، ياقترا  تهج  نانکراک  شزومآ  ؛ تاعالطا ییاناد و  صیـصخت  يارب 
ماجنا هب  يا  هنیزه  نینچ  دوجواب  یناسنا  يورین  اـما  تسا ، هنیزهرپ  رایـسب  اـهنامزاس  رد  یلنـسرپ  روما  تسا : فلتخم  ياـهلح  هار  دـنمزاین 

رگید زا  هک  یعیـسو  رتسب  کی  رد  ار  نآ  مینک ، یم  وجتـسج  ناـمزاس  رد  ار  ییاـناد  مهف  اـم  هک  یماـگنه  دزادرپ . یم  ناـمزاس  رد  هفیظو 
بیکرت يروحم  ییاناد  رد  يراتخاس  نودب  فلتخم  لاکشااب  تسا  نکمم  ای  میریگ و  یم  ـر  ظن رد  تسا . هدش  لیکشت  یتاعالطا  رـصانع 

هب دنمزاین  ییاناد  تیریدم  مینک . هدافتـسا  اهنآ  زا  دـیاب  ینامزاس  درکلمع  دوبهب  يارب  ام  هک  دراد  یعاونا  تاعالطا  ییاناد و  دـشاب . هدـش 
ماجنا يارب  یناـمزاس  ياـههورگ  هکنیا  زج  هب  دوش  هرادا  ییاـهنت  هب  دـناوت  یمن  بولطم  تروص  هب  ییاـناد  تسا : روحم  ییاـناد  ناریدـم 
دوجو ییاناد  يدـنب  هقبط  يروآ و  عمج  تسا  نکمم  اههورگ  فیاظو  نایم  رد  دنـشاب . هتـشاد  یـصخشم  یلغـش  فیاظو  دوخ ، فیاـظو 
یمامت نیاربانب ، دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  ییاناد  زا  هدافتـسااب  هارمه  تراظن  زین  رادـم و  شناد  يروانف  ياـهتخاسریز  اـی  دـشاب و  هتـشاد 

ناـیم نیا  رد  دوب . دـهاوخ  ییاـناد  لرتنک  وجتـسج و  رد  هراومه  هک  دریگ  یم  رارق  ییاـناد  تیروحم  رب  یتیریدـم  ياهـشقن  اـهدرکراک و 
دیاوف ییاناد  تیریدم  رد  . تسا ییاناد  زا  هدافتسا  روظنم  هب  نامزاس  یناسنا  يورین  نیب  رد  اهنآ  میسقت  تالیهست و  داجیا  اهنت  ریدم  هفیظو 
مادقا ییاناد  يارب  یبتارم  هلسلس  ياهوگلا  قلخ  هب  هک  دراد  نیارب  یعـس  ییاناد  تیریدم  تسا : ینامزاس  بتارم  هلـسلس  زا  شیب  اه  همانرب 

اب دنهد  یم  حیجرت  اهنامزاس  بلغا  اما  تسا . هتخادرپ  ییاناد  يدـنب  هقبط  يروآ ، عمج  هب  هک  یـسیلگنا  ییاناد  فراعملا  هریاد  لثم  دـنک .
تاعالطا و ییاناد و  یگدنکارپ  نیا  دننک . بسک  ناگدننک  فرـصم  دروم  رد  یتاعالطا  یناسآ  هب  دـننک و  راک  تاعالطا  ییاناد و  رازاب 
کمک و نیرتشیب  روحم  ییاناد  یضرف  ياهوگلا  اب  هسیاقم  رد  اما  دسر ، یم  رظن  هب  یقطنمریغ  بوچراچ ، کی  رد  نآ  حیرشت  حیـضوت و 
، دربب یپ  ناگدننک  فرـصم  ياهزاین  زا  مهف  نیرتهب  هب  روحم  ییاناد  تیریدم  رد  نآ  قیرط  زا  ات  دنک  یم  هدننک  فرـصم  هب  ار  تدعاسم 

ناریدـم هبرجت  زا  دـنناوت  یم  روحم  ییاـناد  ناریدـم  مینک . ارجا  ار  یـصقن  نودـب  ییاـناد  تیریدـم  میناوـت  یم  اـم  قـیرط  نیا  زا  اـهنت  هک 
. دنهد صیخـشت  یبوخ  هب  ار  تسا  هدنیآ  راتخاس  هدننکداجیا  هک  یتاعالطا  هدیچیپ  ياهوگلا  اهلدـم و  هک  دـنریگب ، کمک  زین  یتاعالطا 

تیقفوم هب  ات  دـنهد  تروص  رازاب  ياهیدـنمزاین  هب  هجوتاب  يزیر  همانرب  رد  ار  دوخ  مامتها  یماـمت  دـیاب  روحم  ییاـناد  ناریدـم  نیارباـنب ،
ام راک  رگا  میهدن ؟ هعـسوت  ار  اهنآ  ارچ  دنتـسه ، يدنمـشزرا  عبانم  تاعالطا  ییاناد و  رگا  یعیبطریغ : تیلاعف  ییاناد  دربراک  . دنبای تسد 

ییاناد و میناوت  یمن  ه  ـــــ کنیا زا  ام  تاقوا  یـضعب  میهدـن ؟ رارق  ریذـپ  کسیر  تیقوم  کی  رد  ار  دوخ  راـک  اـم  ارچ  تسا  ییاـناد  دـیلوت 
يارب یعیبط  لیامت  هک  میربب  راک  هب  ضرف  نیااب  ار  ییاناد  تیریدـم  میناوت  یم  ام  اما  میوش ، یم  بجعتم  مینک  ارجا  لمع  رد  ار  تاعالطا 
دیدرت نظ و  ام  یهاگآ  ییاناد و  هب  تبـسن  نارگید  يوس  زا  هک  مینک  ذاختا  ار  یـشنیب  نآ  رب  هوـالع  زین  دراد و  دوجو  اـم  ییاـناد  هعـسوت 

یعس یمامت  دیاب  هکلب  تسین  هدننکدیدهت  اهنت  هن  نارگید ، زا  ییاناد  يوجتسج  ای  ذخا  ییاناد و  زا  متسیس  هدافتسا  روظنم  هب  دراد . دوجو 
رد ار  دوخ  یعـس  یمامت  روحم  ییاناد  ریدـم  نیاربانب ، میناشوپب . لـمع  هماـج  اـهراک  لـیبق  نیا  ماـجنا  روظنم  هب  هزیگنا  داـجیا  رد  ار  دوخ 

: يراک ییاناد  دـنیارف  دوبهب  ینعم  هب  ییاناد  تیریدـم  درب . یم  راـک  هب  دوخ  ناـمزاس  درکلمع  ياـقترا  تهج  تاـعالطا  ییاـناد و  بسک 
ییاناد ياهدنیارف  رد  رثوم  روط  هب  دوش و  یم  دیلوت  ییاناد  اما  میزاس . دنمفده  ار  نآ  دیاب  تسا و  یـساسا  يرما  ییاناد  تیریدـم  دـنیارف 
نییعت روظنم  هب  ییارگادوس  دنیارف  زین  هعسوت و  دیلوت و  یحارط  زا  زراب  قیقحت  ساسارب  هژیو  دنیارف  نیا  تفر . دهاوخ  راک  هب  یلغش  هژیو 

يراجت رازاب  يداینب  یـساسا و  ياهدنیارف  دیاب  ادتبا  میـشخب ، دوبهب  یعقاو  روط  هب  ار  ییاناد  تیریدـم  میهاوخب  رگا  دراد . دربراک  تمیق ،
ای ددجم  یحارط  فیط  يوس  ود  رد  ینایم  يا  ه  ـــ یور یشخبرثا ، دوبهب  ياهدرکیور  بلغا  یلک  روط  هب  میشخب و  دوبهب  لماوع  نیا  رد  ار 

یتاعالطا دنیارف  یحارط  ه  ــ لقتـسم ب تروص  هب  روحم  ییاناد  راک  يورین  نآ  یط  هک  دوش  یم  هتفرگ  رظن  رد  اهدـنیارف  ددـجم  یـسدنهم 
زا جرا  ـــــ نوریب و خ رد  دـیاب  دـشاب ، یفاک  ییاناد  يارب  تورث  ییاراد و  رگا  دنتـسه : رگزاغآ  اـهنت  ییاـناد  ییاراد  تورث و  دزادرپ . یم 
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هجوت دنمزاین  شخبرثا  ییاناد  تیریدم  اما  تسا  یتایح  يرما  ییاراد  تورث و  میشاب . هتشاد  يرایسب  یلم  ياه  هناخباتک  ینامزاس ، متسیس 
فرـصم روظنم ، نیدب  تسناد . دیدج  یتاعالطا  رـصع  رد  شناد  ندوب و  يراج  ناوت  یم  ار  ییاناد  تیریدـم  رد  هجوت  تسا . ینابیتشپ  و 

يورین نالاعف  روضح  روظنم  هب  دنـشاب . لعفنم  هدننک  تفایرد  کی  زا  شیب  د  ــ یاب اهنآ  اریز  ـد . ننک هجوت  ییاناد  هب  دیاب  ییاناد  ناگدـننک 
رد شقن  يافیا  قیرط  زا  ای  نارگید و  هب  نآ  شرازگ  زین  ندرک و  هصالخ  قیرط  زا  ار  تاعالطا  ام  تاعالطا ، ییاـناد و  بسک  رد  یناـسنا 

هدننک مهارف  ا  ــ گنتاگنت ب لماعت  قیرط  زا  تاعالطا  ییاناد و  تفایرد  قیرط  زا  ای  مینک و  یم  هئارا  ییاناد  هدیاف  تیزم و  ساسارب  اهرازاب 
یم رظن  هب  مهم  رایـسب  دـشاب ، ینمـض  هدـش  ت  ــ فاـیرد ییاـناد  هک  یتقو  صوصخب  رما  نیا  میهد . یم  ماـجنا  یتاـعالطا ) عبنم   ) تاـعالطا

دوجوم ییاناد  دنتـسناوت  یم  اهنت  اهنآ  رگا  هک  دننک  ساسحا  رادم  ییاناد  ناریدم  تسا  نکمم  ریذپان : نایاپ  يرما  ییاناد  تیریدم  . دـسر
ینایاپ زگره  ییاناد  تیریدم  فیاظو  نیا ، دوجواب  دنهد . یم  ماجنا  یشخبرثااب  ار  دوخ  راک  دنروآرد ، تراظن  تحت  ار  دوخ  نامزاس  رد 

تیریدم لرتنک و  لامک  مامت و  ییاناد  هک  دیسر  دهاوخن  نآ  نامز  زگره  یلام  تیریدم  ای  یناسنا  عبانم  تیریدم  دننامه  تشاد . دهاوخن 
رییغت لاح  رد  هشیمه  زاین ، دروم  ییاناد  يدنب  میسقت  هک  اریز  تشاد ، دهاوخن  ینایاپ  زگره  ییاناد  تیریدم  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دوش .

، اهتکرـش دنریگ . رارق  رظندم  ییاناد  تیریدم  رد  دیاب  هشیمه  يرتشم  تیمها  ون و  یتیریدـم  ياهدرکیور  دـیدج ، يروانف  تسا . لوحت  و 
یطیحم ياهزاین  ساسارب  لماوع  نیا  موادـم  رییغت  هب  دـنهد و  یم  رییغت  ار  دوخ  تا  ـــــ مدـخ الاک و  یناـمزاس و  ياـهراتخاس  اـهدربهار ،

صخـشم اهنامزاس  بلغا  رد  روحم : ییاناد  نامیپ  دنمزاین  ییاناد  تیریدم  . دنتـسه دـیدج  شناد  دـنمزاین  دـیدج ، ناریدـم  دـنراد . دـیکات 
نانکراک ییاـناد  اـیآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  دـنک و  یم  ناـمزاس  رد  ناـنکرا  ــ ییاـناد ک زا  یتسرد  هدافتـسا  یـسک  هچ  هک  تسین 

تیاهن رد  دنرب ، یم  راک  هب  دوخ  متسیس  رد  ار  تاعالطا  اهنامزاس  زا  يرایـسب  ؟ تسا یتیراع  ییاناد  نیا  ای  تسا  نانکراک  دوخ  هب  طوبرم 
ياهنامزاس اهراک و  بذـج  هراومه  يزورما ، ینامزاس  نانکراک  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  يرایـسب  دـیاوف  زین  نامزاس  رد  ییاناد  هعـسوت 

رد يدایز  رایـسب  يدادرارق  نادنمراک  تسا و  هدش  زیچان  مک و  رایـسب  یگداوناخ  یگدنز  يراک و  یگدـنز  هلـصاف  دـنوش و  یم  دـیدج 
يرتشیب هجوت  دهاش  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  اهنامزاس  دنمـشزرا  عبنم  کی  اهنت  ییاناد  رگا  دنراد . دوجو  اهنامزاس 

هنیمز هب  اهنامزاس  رد  ییا  ـــ ناد تیریدم  هک  مینک  یم  طابنتـسا  نینچ  لوصا  زا  ام  میـشاب . اهنامزاس  رد  ییاناد  تیریدم  نتفای  تیمـسرب  هب 
رایـسب نآ  لوصا  ییاناد و  تیریدـم  هزورما ، دـش . دـنهاوخ  وربور  تمواقم  اب  اهیروآون  نیاو  دـش  دـنهاوخ  هجاوم  ریدـم  تالکـشم  اه و 
هراومه روحم ، ییاناد  تیریدم  هک  تسا  نیا  رگید  ربخره  زا  شیب  ربخ  نیرتهب  دوش . یم  هجاوم  يرایـسب  ياهتفلاخم  اب  اریز  دـنریذپرییغت 

زا تیامح  اهنامزاس  رد  ییاناد  تیریدـم  همانرب  ره  هیلوا  فدـه  کیژتارتسا : رازبا  کی  ییاناد  تیریدـم  . دـشاب تفرـشیپ  یقرت و  لاح  رد 
ًاریخا تساهنامزاس . دوجوم  فادها  مهف  ییاناد ، تیریدـم  يارب  عورـش  هطقن  رگید ، ترابع  هب  تسا . يراجت  ياهدربهار  فادـها  بسک 
بلغا ه  ـــ تسا ک نیا  زا  یکاح  نآ  جـیاتن  هک  تسا  هداد  ماـجنا  نپاژ  اـپورا و  اـکیرما ، رد  تکرـش  نوماریپ 40  ار  یقیقحت  یـسنک  کم 

. دنتـسه نآ  ناـبیرگ  هب  تسد  يزورما  ياـهنامزاس  هـک  دنتـسه  يروـما  تاـعالطا  يرواـنف  ياـه  هژورپ  ییاـناد و  تیریدـم  يارجا  رکفت 
هژور ـــــ زا پ اهتکرش  سرت  نآ  لیلد  هک  دنوش  یم  وربور  تسکش  اب  ییاناد  تیریدم  ياه  هژورپ  رتشیب  (. 2001 ناراکمه ، ن و  ــــ یپسوه )
ناونع هب  ار  روحم  ییاناد  تیریدم  دـیابن  ییاناد  تیریدـم  رد  تیقفوم  روظنم  هب  دـنراد . مهبم  يا  هدـنیآ  هک  تسا  تاعالطا  يروانف  ياه 

ییاناد و ياهدربهار  تشاد . رظن  رد  يراجت  یعقاو  فادـها  بسک  يورین  ناونع  هب  ار  نآ  دـیاب  هکلب  تفرگ ، رظن  رد  ریذـپ  ناـیاپ  دـنیارف 
هک دش  دنهاوخ  رجنم  یجیاتن  هب  روما  نیا  دنرادن . یطابترا  يراجت  ياه  يژتارتسا  هب  دنتسه و  یلقتـسم  روما  ییاناد  تیریدم  ياهیروآون 

، يراـجت تیقفوـم  تهج  رد  ییاـناد  تخانـش  يداـینب  ییاـناوت  زا  دـنترابع  نآ  لـحارم  دـنوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  يا  هلحرم  تروـص  هب 
فرطرب رد  اـهیروآون  ندربراـک  هب  فیرعت و  شناد ، ییاـناد و  ياهفاکـش  تخانـش  روحم ، ییاـناد  يزیر  هماـنرب  روـحم ، ییاـناد  يربـهر 

دعب هلحرم  تسا . يراجت  کیژتارتسا  فادها  بسک  ییاناد ، تیریدم  هلحرم  نیلوا  ییاناد : تیریدم  يدیلک  لحارم  . اهفاکـش نیا  نتخاس 
دننام ددرگ  یم  هئارا  يراکتبا  ییاناد  هلیسو  هب  رما  نیا  هک  تسا  يراجت  فادها  بسک  رد  تاعالطا  ییاناد و  ياهیئاناوت  تخانش  نآ ، زا 
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هب رداق  همانرب  حرط و  يراکتبا و  ییاناد  دـش . دـنهاوخ  بسک  اـهیئاناوت  نیا  اـجک  هکنیا  تاـعالطا و  شناد ، دوجوم  ياـهیئاناوت  تخاـنش 
تخانـش ییاـناد و  ياهفاکـش  دـش . دـهاوخ  بسک  ییاـناد  نیا  یقیرط  هچ  زا  اـجک و  هکنیا  دنتـسه و  ناـمزاس  یـشناد  هیامرـس  تخاـنش 

زا هک  یتاعالطا  ياهرازبا  بسانم  يارجا   - 1: دشاب ریز  لحارم  لماش  دناوت  یم  فاکش  نیا  نتخاس  فرطرب  رد  تا  ـــــ عادبا اهدربهار و 
یم ناگدـننک  تکراشم  ناگدـننک و  فرـصم  لماش  هک  دـنک  یم  ماد  ــــ قا نآ  يروآ  عمج  هب  تیامح و  مجـسنم  گنها و  ــــ مه ییاناد 

 - 3 دریگ ؛ یم  ماجنا  ییاناد  تیریدم  يا  هفرح  ياهیئاناوت  زا  کیره  رد  صصختم  ره  هلیسو  هب  هک  یلک  فیاظو  حرش  لیکشت   - 2 دوش .
بولطم هدـش  فیرعت  ياهدـنیارف  میـسقت   - 4 یجراـخ ؛ یلخاد و  عباـنم  زا  نآ  دـننام  يدروـم و  تاـعلاطم  تامادـقا ، نیرتـهب  ییاـسانش 

هک هچنآ  (. 2002 نراه ، يراه   ) یناسنا يورین  تهج  موادم  مجسنم و  يریگدای  ياه  همانرب   - 5 اهدنیارف ؛ نیا  يارجا  ییاناد و  تیریدم 
رکذ الابرد  نآ  لحارم  هک  روط  نامه  يزورما ، ياهنامزاس  بلغا  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  دوش  یم  ییاناد  تیریدـم  رد  شلاـچ  بجوم 

رد رتشیب  يراکرپ  دـنمزاین  اـهنامزاس  یـضعب  دراد . ییاـناد  ياـه  هیاـپ  ددـجم  یحارط  هب  دـنمزاین  تسین و  صخـشم  تیلاـعف  ناـمز  دـش ،
ییاناد تیریدـم  دـنریگ . رارق  يراجت  رازاب  رد  دوخ  يابقر  لباقم  رد  هراومه  ات  دنتـسه  رازاب  ياـهزاین  اـی  ناگدـننک  فرـصم  تکراـشم 
ییاناد تیریدم  یتایح  يدیلک و  فده  دنک . هئارا  یبوخ  يراجت  یمسرریغ  تامیمـصت  یکباچ و  اهنامزاس  هب  دوب  دهاوخ  رداق  شخبرثا 

يریگ میمصت  يارب  ار  یمیت  ایوپ و  هیور  کی  بسانم  نامز  کی  رد  دمآراک  دارفااب  دوب  دهاوخ  رداق  نامزاس  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  نیا 
هب هراومه  هک  دـشاب  هدـنز  دوجوم  مسیناگرا  دـننامه  دـیاب  روحم  ییاناد  تیریدـم  نامزاس  همانرب  کی  دـنک . ذاـختا  ناـمزاس  رد  عقوم  هب 

لماوع ییاناد : تیریدـم  رد  تیقفوم  يداینب  لماوع  . دزاس عفترم  ار  ییاناد  تیریدـم  رد  دوجوم  تالکـشم  دراد  یعـس  دـمآزور  تروص 
يرواـنف و اهدـنیارف ، مدرم ، ینعی  دـنریگ  یم  رارق  هـقبط  راـهچ  رد  هـک  دریگ  یم  رب  رد  ار  عیـسو  يا  هـطیح  ییاـناد  تیریدـم  رد  يداـینب 

تیریدـم نآ  يراجت  جـیاتن  دـننک و  یم  داجیا  ار  هدـنریگدای  ياهنامزاس  هک  دنتـسه  یلماوع  لماع ، راهچ  یمامت  کـیژتارتسا . تادـهعت 
راک هب  هک  دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دنراد ، رظنرد  ار  ییاناد  تیریدم  لوادـتم  روط  هب  هک  ییاهنامزاس  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  ار  ییاناد 

دناوت ی  ـــ ـر م ما نیا  هک  تسا  نآ  يازجا  کـیژتارتسا و  دـهعت  ظـفح  زا  رت  ناـسآ  ناـمزاس  رد  تاـعالطا  يرواـنف  اهدـنیار و  ــــ نتفرگ ف
ات دزاس  یم  مهار  ــــ یتایلمع ف تروص  هب  ار  ییاهلح  هار  ییا ، ــ ناد تیریدم  يروانف  تاعالطا :  يروانفدهد  لکش  ار  يرتگرزب  ياهشلاچ 
ار يد  ـــ نمتردـق عبانم  دـنناوت  یم  ـی  یاناد تیریدـم  ياهرازبا  دـنک . داجیا  ییاناد  تیریدـم  رد  ار  نامزاس  يازجا  يراـکمه  تکراـشم و 

دارفا هدش  میـسقت  ییاناد  دنزادرپب و  تاعالطا  لدابت  هب  دـنناوتب  ناگدـننک  تکراشم  ناگدـننک و  فرـصم  نانکراک و  هک  دـننک  م  ــ هارف
میـسقت يارب  يا  هدش  درادناتـسا  ياهدنیارف  لماش  اهدنیارف : دریگب – . میمـصت  رتهب  هار  نیا  زا  دناوتب  نامزاس  ات  دـنک  تیادـه  ار  نامزاس 

اهدرادناتـسا یـسانش و  شور  يروحم ، ییاناد  ییاناد و  ساسارب  اه  هژورپ  يارجا  یطاـبترا ، تامادـقا  رد  دارفا  اوتحم و  تیریدـم  شناد ،
نکمم ینشور  یگداس و  هب  اهدنیارف  هک  تسا  یساسا  رایسب  رما  نیا  دوش . یم  هریغ  يدروم و  تاعلاطم  رد  تاعالطا  يروآ  عمج  تهج 
هدافتسا نانکراک  تکراشم  زا  نانیمطا  ییاناد  تیریدم  رد  شلاچ  نیرتگرزب  مدرم :  دبای – . نایرج  نامزاس  رد  نانکراک  هلیـسو  هب  تسا 

هریخذ و درکیور  زا  یناـمزاس  گـنهرف  یتنـس ، ياهـشور  رد  رییغت  اـهنامزاس ، زا  يرایـسب  رد  تسا . يراـجت  جـیاتن  بـسک  رد  ییاـناد  زا 
رـصنع تسا . ییاناد  تیریدـم  ياهتیلاعف  نیرتمهم  زا  نامزاس  رد  دامتعا  وج  داجیاو  روحم  ییاناد  تکراشم  درکیور  هب  ییاناد  نتخودـنا 

ناش یصصخت  رظن  دروم  ياه  هزوح  رد  یناسنا  يورین  يارب  رابتعا  ص  ـــ یخشت تیلباق  نتخاس  مهارف  ییاناد  تیریدم  رد  تیقفوم  يدیلک 
ياقترا رد  يدـیلک  شقن  کـیژتارتسا  تیریدـم  کـیژتارتسا :  دـهعت  دـنراد - . رود  رظن  زا  ار  نآ  دـیابن  روحم  ییاـناد  ناریدـم  هک  تسا 
یهیدـب يرما  ییاناد  بسک  يارب  کیژتارتسا  تیمها  دـهد . یم  تروص  نامزاس  رد  طابترا  يرادـیاپ  تابث و  قیرط  زا  بولطم  ياهراتفر 

. تسا ییاناد  تیریدم  رد  کیژتارتسا  دهعت  ظفح  دوبهب  نامزاس ، يالاب  حوطس  ناریدم  يارب  ییاناد  تیریدم  رد  یـساسا  تیقفوم  تسا .
رد رذگدوز و  يرما  ییاناد  تیریدم  اهنامزاس  نیا  رد  اریز  تسا  هدش  وربور  تسکـش  اب  نامزاس  نیدنچ  رد  ییاناد  تیریدم  ياهیروآون 

صیـصخت تسا و  يراجت  فادـها  بسک  زا  تیامح  ییاناد ، تیریدـم  زا  فدـه  دریگ . یم  رارق  هجو  ــــ دروم ت هاتوک  نامز  تدـم  کی 
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ینامزاس و دارفا  حطـس  رد  تاعالطا  یجنـسزاین  ناـنکراک و  حطـس  رد  صیخـشت  قیوشت و  هب  زاـین  یبوخ  هب  نآ  رد  تکراـشم  ییاـناد و 
دهعت ظفح  دـیآ . یم  باسح  هب  نامزاس  رد  روحم  ییاـناد  ياـهدرکراک  زا  یهاـگآ  يارب  مادـقا  نیرتمهم  دراد و  ناـمزاس  نـالک  حـطس 

رد تسا ، نامزاس  ناریدم  تیقفوم  يارب  یتایح  يرما  هک  يرادم  ییا  ـــ ناد ياهدرکلمع  جاتنتسا  بجوم  یگنهرف ، ماجـسنا  کیژتارتسا و 
يارب اهنامزاس  هک  يروط  هب  تسا  هدش  لیدبت  ریذپانراکنا  ترورـض  کی  هب  ییاناد  تیریدـم  هزورما  يریگ  هجیتن  دوش   . یم  هتفرگ  رظن 

اهدرکلمع دوبهب  يارب  ییاناد  تیریدـم  دـنیارف  يریگراک  هب  رد  اما  دنتـسه . لـعفنم  ًاـبیرقت  ییاـناد  تیریدـم  نودـب  اـقب  ظـفح  تباـقر و 
يریگراک هب  يژتارتسا  رگید ، ترابع  هب  ای  دـننک و  صخـشم  دوخ  يارب  ار  ییاناد  تیریدـم  زا  هدافتـسا  عون  ًالوا  اـهنامزاس  هک  تسمزـال 

، دشاب زیمآ  تیقفوم  دسر  یم  رظن  هب  يرورض  اههاگدید  نییعت  رد  تیرید  ــ لوصااب م ییانشآ  َامود : دنزاس . صخـشم  ار  ییاناد  تیریدم 
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هب طبترم  یـسیلگنا  نتم  هدـهاشم  يارب  ="HISTORY. EUROPEAN MANAGEMENT{beginslide id="133" title
What is knowledge management? Rebecca O."{ دـــیئامرف کـــیلک  ار  اـــجنیا  ییوـــشک  تروـــص 
BarclayManaging Editor, Knowledge PraxisPhilip C. MurrayEditor-in-Chief, Knowledge

Praxis     At Knowledge Praxis, we define knowledge management as a business activity

with two primary aspects: Treating the knowledge component of business activities as an

explicit concern of business reflected in strategy, policy, and practice at all levels of the

organization. Making a direct connection between an organization’s intellectual assets —
both explicit [recorded] and tacit [personal know-how] — and positive business results. In
practice, knowledge management often encompasses identifying and mapping

intellectual assets within the organization, generating new knowledge for competitive

advantage within the organization, making vast amounts of corporate information

accessible, sharing of best practices, and technology that enables all of the above —
including groupware and intranets. That covers a lot of ground. And it should, because
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applying knowledge to work is integral to most business activities. Knowledge

management is hard to define precisely and simply. (The definition also leapfrogs the task

of defining "knowledge" itself. We’ll get to that later.) That’s not surprising. How would a
nurse or doctor define "health care" succinctly? How would a CEO describe

"management"? How would a CFO describe "compensation"? Each of those domains is
complex, with many sub-areas of specialization. Nevertheless, we know "health care"

and "management" when we see them, and we understand the major goals and activities

of those domains. Business strategies related to knowledge management As you explore

other explanations of knowledge management — Bo Newman’s Knowledge Management

Forum is a good starting point — you’ll detect connections with several well-known

management strategies, practices, and business issues, including Change management

Best practices Risk management Benchmarking A significant element of the business

community also views knowledge management as a natural extension of "business

process reengineering," a fact underscored by the recent announcement that John

Wiley’s Business Change and Reengineering will become Knowledge and Process

Management in March, 1997. See (http://www.mgmt.utoronto.ca/wensle/journal1.htm)
There is a common thread among these and many other recent business strategies: A
recognition that information and knowledge are corporate assets, and that businesses

need strategies, policies, and tools to manage those assets. The need to manage

knowledge seems obvious, and discussions of intellectual capital have proliferated, but

few businesses have acted on that understanding. Where companies have take action —
and a growing number are doing so — implementations of "knowledge management"

may range from technology-driven methods of accessing, controlling, and delivering

information to massive efforts to change corporate culture. Opinions about the paths,
methods, and even the objectives of knowledge management abound. Some efforts

focus on enhancing creativity — creating new knowledge value — while other programs

emphasize leveraging existing knowledge. (See below, "Categorization of knowledge

{management approaches."){endslide
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