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 چکيذُ
کَ  افثیجّان دریُا ىغيهکؼد ؿازىان عَیآن در ص یُایژگیو ثیداٌف و اُي میجضه یةا ةؼرؿ

 میجتغ ؼیضؼورت اٌکار ٌاپػ کیُا ةَ ؿازىان اتیاداىَ ص یاز داٌف و اظالغات روزآىغ ةؼا یةؼظّردار

پژوُف صاضؼ ةَ ةؼرؿی راةعَ ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی و اؿحلؼار ةا جّزَ ةَ اُيیث ىـئهَ،  قغه اؿث.

داٌف در کحاةعاٌَ ُای غيّىی قِؼؿحان ىِؼیؽ: ىعانػَ ىّردی ةعف آرقیّ ىی پؼدازد جا ىغیؼیث 

  ُایی در زِث ةِتّد آن ةؼداقحَ قّد.ٌلاط ضػف و كّت آن قٍاؿایی قغه و گام

جضهیهی از ٌّع ُيتـحگی ىی ةاقغ. زاىػَ آىاری ایً پژوُف قاىم  -ةَ روش جّمیفی ىعانػَ صاضؼ 

ی غيّىی قِؼؿحان ىِؼیؽ ىی ةاقغ. ةا جّزَ ةَ ىضغود ةّدن زاىػَ آىاری ٌيٌَّ کحاةغاران کحاةعاٌَ ُا

گیؼی اٌسام ٌكغه و ُيَ زاىػَ آىاری ىّرد ىعانػَ كؼار ىی گیؼد. اةؽار پژوُف، پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد 

اؿث کَ از نضاظ روایی و پایایی ىّرد جاییغ اؿاجیغ و ىحعننان ىّضّغی ىی ةاقغ. ةؼای جسؽیَ و 

و  از رگؼؿیّن و ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن  20داده ُا از ٌؼم افؽار اس.پی.اس.اس ٌـعَ جضهیم 

ةیً ىّنفَ ُای فؼٍُگ ؿازىاٌی) ؿاظحار، ىـئّنیث، جضلیق ٌكان داد کَ اؿحفاده ىی قّد. یافحَ ُای 

جػاىم ةیً گؼوُی، اؿحاٌغارد، كغرداٌی، جػِغ و صيایث( و ىغیؼیث داٌف در کحاةعاٌَ ُای غيّىی 

یافحَ ُای ةغؿث آىغه در جضلیق صاضؼ ٌكان ؼؿحان ىِؼیؽ راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد. ُيچٍیً قِ

از فؼٍُگ ؿازىاٌی دارای ارزش ُای  کحاةعاٌَ ُای غيّىی قِؼؿحان ىِؼیؽ، داد ظتق آىار جّمیفی

 ةَ ةاال داٌف را ىحّؿط ىغیؼیثپاؿط دٍُغگان وضػیث  اکذؼ ٌیؽ، ُـحٍغةؼظّردار ةَ ةاال ىحّؿط 

داٌف از ٌظؼ  ىغیؼیثارزیاةی کؼدٌغ کَ یافحَ ُای جضلیق ةیان ىی دارد کَ وضػیث فؼٍُگ ؿازىاٌی و 

 كؼار دارد. ةَ ةاال کارکٍان در ؿعش ىحّؿط

 .فؼٍُگ ؿازىاٌی، ىغیؼیث داٌف، کحاةعاٌَ ُای غيّىی، قِؼؿحان ىِؼیؽ :يذيکل ٍاشگبى
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 قٍاؿی، داٌكگاه قیؼازکارقٍاس ارقغ، گؼوه غهو اظالغات و داٌف 1
 یؽد، داٌكگاه ، گؼوه ىعانػات آرقیّکارقٍاس ارقغ 2
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 هقذهِ
گػارد، و یؿازىان ى کیاغضای  ثیاکذؼ یرا ةؼ رفحار ازحياغ ؼیجأد ةیكحؼیًو  ًیپؼداىٍَ جؼ ً،یجؼ قیؿازىان غي یفؼٍُگ طیاز آٌسا کَ ىض

، ىضؼم زاده و ُيکارانةـحؼُای ىٍاؿب اؿث) افحغ ةهکَ ىـحهؽم وزّدیاؿث، رقغ داٌف ظّدةَ ظّد اجفاق ٌي یازحياغ غهیپغ کی ؽیداٌف ٌ

از داٌف و اظالغات روزآىغ  یکَ ةؼظّردار افثیجّان دریُا ىغيهکؼد ؿازىان عَیآن در ص یُایژگیو ثیداٌف و اُي میجضه ی(. ةا ةؼرؿ1387

 قغه اؿث. میجتغ ؼیضؼورت اٌکار ٌاپػ کیُا ةَ ؿازىان اتیاداىَ ص یةؼا

اىػَ فؼا قّد کَ ز یىِو صامم ى سَیٌح ًیواكع قّد، ا یاةیو جضّالت در زاىػَ ىػامؼ ةَ دكث ىّرد ارز ؼییظنّص اگؼ روٌغ جغ ةَ

، ظیتی و ُيکاران)دٍُغیداٌف افؽا ى یُایظّد را ةَ فٍاور یافؽا زا ؼویٌ یُایفٍاور ریاؿث کَ در آن ةَ جغر یاىؼوز زاىػَ اظالغاج یمٍػح

1388.) 

ةؼ داٌف را پیغا جؼ در ىّضّغات ىِو و ةِتّد غيهکؼدُای ىتحٍی ُا ةایغ ةا جکیَ ةؼ داٌف ةؼجؼ اىکان اجعاذ جنيیيات ىػلّلىغیؼیث ؿازىان

ُای ُا ةَ دٌتال آن اؿث جا چگٌّگی جتغیم اظالغات و داٌـحَقّد کَ در ؿازىانکٍٍغ. از ایً رو ىغیؼیث داٌف ىِيحؼ از ظّد داٌف ىضـّب ىی

ی ةّده و فؼدی ؿازىاٌی را ةَ داٌف و ىِارجِای فؼدی و گؼوُی، جتییً و روقً ٌيایغ. ةٍاةؼایً در غنؼ صاضؼ ازؼای ىغیؼیث داٌف ضؼور

 (. 2008، 1چاٌغراُا ةایغ ةا ةؼٌاىَ ریؽی ةؼای ازؼای آن اكغام کٍٍغ) ُا و داٌكگاهىّؿـَ

 داٌف در ؿازىان ُا ىغیؼیثغّاىم ىؤدؼ ةؼ 

غّاىم فؼدی، غّاىهی ُـحٍغ کَ ٌاقی از داٌف و جسؼةَ، ویژگی ُای قعنیحی و ارجتاظات ىیان فؼدی کارکٍان اؿث. ةَ غٍّان ىذال، 

. ةّدظّاٍُغ قغه جّاٌاجؼ کَ دارای داٌف ىؼجتط ةیكحؼی ىی ةاقٍغ ةَ اصحيال، در یادگیؼی، جهفیق و اؿحفاده از داٌف ةَ اقحؼاك گػاقحَافؼادی 

ىؤدؼ ةؼ ُيکاری درون ؿازىاٌی، ُيچٍیً کارآىغی اقحؼاك داٌف و اظالغات در ؿازىان ُا در  غّاىمکـب داٌف و وزَِ ازحياغی و اغحياد از 

 (.2004، ُيکاران و 2ژاٌگ)جضلیلات ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث ةـیاری از

از ؿّی دیگؼ، غّاىم ؿازىاٌی ىّاردی را درةؼىی گیؼد کَ جضث جأدیؼ اىکاٌات ؿازىاٌی و فؼٍُگ صاکو ةؼ ؿازىان ىی ةاقغ. ایساد اغحياد  

داٌف در ؿازىان دارد. ىضیط ىتحٍی ةؼ جكؼیک ىـاغی و  ىغیؼیث و اقحؼاكؿازىاٌی و جلّیث روصیَ اغحياد در ىیان کارىٍغان ٌلف ىؤدؼی ةؼ 

ىغیؼیث و ُيکاری ٌیؽ جأدیؼ ةـیاری ةؼ فؼایٍغ اقحؼاك داٌف دارد. در چٍیً ىضیعی اغحياد رقغ ىی کٍغ و افؼاد ىحّزَ ظّاٍُغ قغ کَ ةا 

 (.2004، ُيکاران و 3یّ)ظّاُغ داقث داٌف ٌَ جٍِا ضؼری ةَ آٌِا ٌيی رؿغ، ةهکَ ىٍافع ةـیاری ٌیؽ ةؼای آٌِا ةَ ارىغان اقحؼاك

. در ایً جأدیؼ گػار اؿثفؼایٍغ ىغیؼیث داٌف  در ،وزّد پاداش و ىكّق ىاٌٍغ ،افؽون ةؼ ایً، ایساد راُتؼدُای ىٍاؿب ةؼای اقحؼاك داٌف 

ةؼ اُيیث اٌّاع ٌظام ُای پاداش ةؼای ایساد اٌگیؽه در کارکٍان ةؼای ةَ اقحؼاك گػاری داٌف  (2001، غهّی و نیغٌؼ)راةعَ، ةـیاری از ىضللان

 . اؿثقٍاظحَ قغه جأکیغ ىی کٍٍغ. در اظحیار داقحً زىان و وكث کافی ةؼای قؼکث در فػانیحِای اقحؼاك داٌف ٌیؽ غاىم ةـیار ىِيی 
 

 هجبًی ًظري
 اضتراک داًص

پیاده ؿازی ىغیؼیث داٌف در ؿازىان ُا وزّد دارد ىـئهَ اقحؼاك داٌف درون ؿازىان و ةیً ؿازىان از زيهَ ىـائهی کَ در راؿحای 

(. اقحؼاك داٌف، رفحار اٌحلال داٌف ةَ ُيکاران در فؼآیٍغ ارجتاظات درون یا ةؼون ؿازىاٌی اؿث و 1392، زاةؼی و ُيکارانُای ىحفاوت اؿث)

 (.2009، ُيکاران و 4زیدرؿازىان کـب کؼده اؿث) ىٍظّر از داٌف، آن داٌكی اؿث کَ فؼد آن را

جـِیو داٌف ىسيّغَ ای از رفحارُاؿث کَ ىـحهؽم ىتادنَ اظالغات ةا یکغیگؼ اؿث. وكحی ةیان ىی قّد فؼدی داٌف ظّد را جـِیو ىی 

ىّكػیث قعل ىؽةّر راٍُيایی ىی  کٍغ، ةَ ایً ىػٍی اؿث کَ آن فؼد، قعل دیگؼی را ةا اؿحفاده از داٌف، ةیٍف و افکار ظّد در زِث جلّیث

 کٍغ. ُيچٍیً فؼدی کَ داٌف ظّد را ةَ اقحؼاك ىی گػارد، ایغه آل ایً اؿث کَ از ُغف داٌف جـِیو قغه و کارةؼد آن و ُيچٍیً از ٌیازُا و

 (.1390، اؿالىی و ؿؼنکقکاف ُای اظالغاجی فؼد گیؼٌغه داٌف آگاُی داقحَ ةاقغ)
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 فرٌّگ سبزهبًی

 بىبزهرٌّگ سفَم هفْ
جازگی در داٌف ىغیؼیث و در كهيؼو رفحار ؿازىاٌی راه یافحَ اؿث. فؼٍُگ از دیؼةاز ةؼای قؼح کیفیث  فؼٍُگ ؿازىاٌی ىّضّغی اؿث کَ ةَ

کيحؼ ؿعً گفحَ قغه  قّد. ونی درةارة فؼٍُگ ؿازىاٌی آٌچَ ىؼةّط ةَ کار و رفحار ىؼدىان در ؿازىان اؿث زٌغگی زاىػَ اٌـاٌی ةَ کار ةؼده ىی

 اؿث.

یک از آن دو واژه ایً اٌغیكَ را در ةؼ ٌغارد. ؿازىان یک  ای جازه پغیغ آىغه اؿث کَ ُیچ از جؼکیب دو واژه فؼٍُگ و ؿازىان اٌغیكَ 

زغای از ىـائم  کٍغ جا درةارة چیؽی کَ غٍامؼ فؼٍُگ ٌَ ىٍظو ُـحٍغ و ٌَ ةا ٌظو. فؼٍُگ کيک ىی اؿحػاره ةؼای ٌظو و جؼةیث اؿث درصانی

جّان گفث فؼٍُگ در یک ؿازىان  قّد ٌّغی از روان ُيؼاه ةا ٌّغی رىؽ و راز پغیغ آیغ. ةٍاةؼایً ىی فٍی در ؿازىان ؿعً گفحَ قّد و ةاغخ ىی

 ىاٌٍغ قعنیث در یک اٌـان اؿث.

اپیغا افؼاد را در زِث ٌّغی رفحار ٌاىؼئی ای اؿث کَ در ؿازىان اؿث و ُيۀ اغضاء اجفاق ٌظؼ دارٌغ کَ یک دؿث ٌ فؼٍُگ ؿازىاٌی پغیغه 

کٍغ جا ةِحؼ ةحّاٌیو رفحار افؼاد در  ؿازد، قیّة ایساد و دوام آن ةَ ىا کيک ىی کٍغ. قٍاظث و درك چیؽی کَ فؼٍُگ ؿازىان را ىی ُغایث ىی

 .(1375، غعافؼ)ؿازىان را جّزیَ کٍیو

ای از ارزقِا، ةاورُا،  غٍّان ىسيّغَ جلؼیتًا جياىی پژوُكگؼان از فؼٍُگ ؿازىاٌی ةَرؿیو کَ  قغه ةَ ایً ٌحیسَ ىی ةا جّزَ ةَ جػؼیف غٍّان 

غٍّان یک پغیغة درؿث ةَ  کٍٍغ. در واكع فؼٍُگ ؿازىاٌی ُيان چیؽی اؿث کَ ةَ غلایغ، فؼضیات و ٍُسارُای ىكحؼك صاکو ةؼ ؿازىان یاد ىی

 ّقحَ و ىضـّس ؿازىان اؿث.قّد و آن ةیاٌگؼ ةعف ٌاٌ اغضای جازه وارد آىّزش داده ىی

 

 پيطيٌِ پصٍّص
ةا غٍّان ةؼرؿی فؼٍُگ ؿازىاٌی ةا اىکاٌپػیؼی اؿحلؼار ىغیؼیث داٌف در قؼکث  در ىلانَ ظّد( 1391)ؿیاه ظانَ ؿؼ و ُيکاران کّچکی  

فؼٍُگ ؿازىاٌی و اىکاٌپػیؼی اؿحلؼار  ةیً ةَ ةؼرؿی فؼٍُگ ؿازىاٌی و راةعَ آن ةا ىغیؼیث داٌف پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد کَاٌحلال گاز ایؼان 

گؼوُی، فؼٍُگ ویژه ؿاالری، فؼٍُگ  ٍُگىغیؼیث داٌف راةعَ ىذتث و ىػٍی داری وزّد دارد. ُيچٍیً ةیً ُيَ اٌّاع فؼٍُگ ؿازىاٌی )فؼ

داری وزّد دارد. ٌحایر صامم از جضهیم رگؼؿیّن ٌكان  ةازاری، فؼٍُگ ؿهـهَ ىؼاجتی( ةا اىکاٌپػیؼی اؿحلؼار ىغیؼیث داٌف راةعَ ىذتث و ىػٍی

ةَ غٍّان یک فؼٍُگ پیف ةیً و ادؼگػار ةؼ  ٌغکَ در قؼکث اٌحلال گاز ایؼان از ىیان اٌّاع فؼٍُگ ؿازىاٌی، جٍِا فؼٍُگ ویژه ؿاالری ىی جّا داد

 ىغیؼیث داٌف جهلی قّد.

 غگاهیاز د یفؼٍُگ ؿازىاٌ یداٌف و قاظل ُا ثیؼیىغ ٍغیفؼا ًیاةعَ ةر یةؼرؿدر ىلانَ ظّد ةا غٍّان ( 1389) یو رىضاٌ یکكاورز

 انیى یراةعَ ىػٍادارةَ ةؼرؿی راةعَ ةیً فؼٍُگ و ىغیؼیث داٌف در ؿازىان ىؼکؽی قِؼداری ىكِغ پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد کَ  ٍؽیراة

داٌف وزّد  ویپاداش و کٍحؼل ةا جـِ ـحویو ؿ یجػارض و ؿتک رُتؼ غهیو ؿازش ةا پغ یىاٌؿاز ثیو ُّ ثیؼیىغ ثیو صيا یفؼد ثیظالك

 دارد. 

غٍّان ةؼرؿی راةعَ ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی ةؼاؿاس ىغل گهّب و ىغیؼیث داٌف در ؿازىان ةٍادر و  در ىلانَ ظّد ةا( 1388) قؼیف ٌیا

ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی و ىغیؼیث داٌف در ؿازىان  ةَ ةؼرؿی راةعَ ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی و ىغیؼیث داٌف پؼداظث. ٌحایر ٌكان داد کَ  دریاٌّردی

زىیٍَ فؼٍُگ ؿازىاٌی و ىحغیؼُای آن جالش ةَ غيم ةیایغ، جادیؼ ىذتحی  درةٍادر و دریاٌّردی راةعَ ىػٍی دار و ىذتحی وزّد دارد، یػٍی ُؼچلغر 

 یث داٌف صامم ىی قّد.ةؼ ىغیؼ

ؿازىاٌی  ( در ىلانَ ظّد ةا غٍّان راةعَ ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی واصغ پؼؿحاران و کیفیث ظغىات ةَ ةؼرؿی فؼٍُگ2010)5گؼیـحّن و ةیک

ائَ قغه ظغىات ار پؼؿحاران و کیفیث ظغىات رؿاٌی ةَ ةیياران رواٌی پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد ارجتاط ىِيی ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی و کیفیث

 وزّد دارد. ُيچٍیً ٌحایر ٌكان داد فؼٍُگ كتیهَ ای، ةِحؼیً فؼٍُگ در راؿحای ارائَ ظغىات ةاکیفیث ةّده اؿث. 

ُای داٌكگاُی: ایساد فؼٍُگ ؿازىاٌی و ىّفلیث کارکٍان ةَ ةؼرؿی ( در ىلانَ ظّد ةا غٍّان جتغیم کحاةعا2008ٌَ)6قپـحّن و کّریَ

-ای و ؿهـهَ ىؼاجتی ةَ یک فضای ظالق جؼ، ظعؼپػیؼجؼ و ٌّآور پؼداظحٍغ. ٌحایر ٌكان داد کارکٍان ةعفؼٍُگ كتیهَجيایم کارکٍان ةؼای جغییؼ ف

                                                           
5
 Beak & Garreston 

6
 Shepstone   &  Currie 
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ُای ىعحهف ةؼای رؿیغن ةَ فؼٍُگ ىعهّب در ؿازىان رضایث دارٌغ. ُيچٍیً ٌحایر ٌكان داد ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی و ىغیؼیث داٌف راةعَ 

 ىػٍاداری وزّد دارد.
 

 فرضيبت تحقيق 
 راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد.  ؿاظحار و ىغیؼیث داٌفةیً  .1

 راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد.ةیً جػاىم ةیً گؼوُی و ىغیؼیث داٌف  .2

 ةیً ىـئّنیث و ىغیؼیث داٌف راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد. .3

 ةیً اؿحاٌغارد و ىغیؼیث داٌف راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد. .4

 اری وزّد دارد.ةیً كغرداٌی و ىغیؼیث داٌف راةعَ ىػٍاد .5

 ةیً صيایث و ىغیؼیث داٌف راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد. .6

 ةیً جػِغ و ىغیؼیث داٌف راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد. .7

 

 رٍش پصٍّص ٍ اثسار گردآٍري اطالعبت
 .ه اؿثاٌسام قغ 1395ؿال  اولروش جضلیق ةَ کار رفحَ در ایً پژوُف، روش پیيایكی اؿث کَ در ٌیيَ 

ٌفؼ  30کحاةغاران کحاةعاٌَ ُای غيّىی قِؼؿحان ىِؼیؽ)ةعف آرقیّ( ىی ةاقٍغ کَ جػغاد آن ُا ةَ زاىػَ آىاری ایً پژوُف قاىم کهیَ 

 ىی رؿغ.

ىّرد ىعانػَ كؼار  غيّىی ُایگیؼی اٌسام ٌكغه وجيام کحاةغاران کحاةعاٌَ ی پژوُف ٌيٌَّدر ایً پژوُف ةَ غهث ىضغود ةّدن زاىػَ   

 .ٍغگؼفح

 

 اثسار گردآٍري اطالعبت

 الف( پرسطٌبهِ فرٌّگ سبزهبًی: 
ؿّال ىی  28جّؿط ادگار قایً ظؼاصی گؼیغه اؿث .کَ قاىم 1997پؼؿكٍاىَ فؼٍُگ ؿازىاٌی اؿحفاده قغه در ایً پژوُف در ؿال

نیکؼت اؿحفاده قغه اؿث وغتارجٍغ از:  ةػغ را ىّرد ةؼرؿی كؼار داده اؿث. در ایً پؼؿكٍاىَ ةؼای پاؿعگّیی از ىلیاس پٍر گؽیٍَ ای 7ةاقغ و

 ةٍغرت، کيی، ىحّؿط ،ٌـتحا زیاد، زیاد.

 

 داًص: هذیریت( پرسطٌبهِ ة

داٌف اؿحفاده قغه در ایً پژوُف ةَ دنیم در دؿحؼس ٌتّدن ىٍاةع کافی از پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظحَ کَ كتال جّؿط  ىغیؼیثپؼؿكٍاىَ 

 8 ؿّال ىی ةاقغ و 40جِؼان ىؼکؽ ارائَ قغه اؿث،  اؿحفاده گؼدیغه اؿث. ایً پؼؿكٍاىَ قاىم ( در داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ 1387پژوُان)

گؽیٍَ ای نیکؼت اؿحفاده قغه اؿث کَ غتارجٍغ از: ةـیار کو، کو، ىحّؿط،  5ةػغ را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی دُغ. ةؼای روش پاؿعگّیی از ىلیاس 

 زیاد، ةـیار زیاد.

 

 پبیبیی ٍ رٍایی اثسار
داٌف از روش و ضؼیب آنفای کؼوةٍاخ اؿحفاده قغه  ىغیؼیثپژوُف ةؼای ةغؿث آوردن پایایی پؼؿكٍاىَ ُای فؼٍُگ ؿازىاٌی و  درایً

spssاؿث. ضؼیب آنفای کؼوةٍاخ ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار 
و ةؼای پؼؿكٍاىَ  79/0ىضاؿتَ گؼدیغ کَ ةَ جؼجیب ةؼای پؼؿكٍاىَ فؼٍُگ ؿازىاٌی  7

 ةَ دؿث آىغ کَ ةیاٌگؼ دتات و ُيـاٌی دروٌی پؼؿكٍاىَ ىی ةاقغ. 96/0داٌف  ىغیؼیث

ةؼای ةغؿث آوردن روایی آزىّن در ایً پژوُف ةا ةِؼه گیؼی از ٌظؼات و راٍُيایی ُای اؿاجیغ، ؿؤاالت و آزىّن ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث و 

 كاةم كتّل آزىّن ىی ةاقغ. 8اةِاىات آن ةؼظؼف گؼدیغ کَ ایً ةیاٌگؼ روایی ىضحّایی

                                                           
7
 .Statistical package for Social Seience (spss) 
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 تحليل دادُ ّب ٍ ارائِ یبفتِ ّبي پصٍّص 

 آهبر تَصيفی

 
 ٍضعيت هَجَد. 1جذٍل

 درمغ فؼاواٌی وضػیث

 فؼٍُگ ؿازىاٌی

 66.7 20 ىحّؿط

 23.3 7 كّی

 10 3 ضػیف

 100 30 کم

 داٌف ىغیؼیث

 56.7 17 ىحّؿط

 16.6 5 كّی

 26.7 8 ضػیف

 100 30 کم
 

درمغ از آٌِا فؼٍُگ  10داٌـحَ اٌغ و  درمغ آزىّدٌی ُا ىیؽان فؼٍُگ ؿازىاٌی را ىحّؿط 66.7ةٍاةؼایً چٍاٌکَ از زغول ةؼ ىی آیغ 

كؼار  ةَ ةاال ؿازىاٌی را ضػیف ارزیاةی ٌيّده اٌغ. ةٍاةؼایً ىی جّان ٌحیسَ گؼفث کَ اکذؼ آزىّدٌی ُا ىػحلغٌغ فؼٍُگ ؿازىاٌی در ؿعش ىحّؿط

 16.6درمغ ضػیف و جٍِا  26.7داٌـحَ اٌغ و  ىحّؿط کحاةعاٌَ ُای غيّىیدرمغ آزىّدٌی ُا ىیؽان جـِیو داٌف را در  56.7يچٍیً دارد. ُ

در  کحاةعاٌَ ُای غيّىیدرمغ از آٌِا جـِیو داٌف را كّی ارزیاةی ٌيّده اٌغ. پؾ ةعّر کهی اکذؼ آزىّدٌی ُا ىػحلغٌغ ىیؽان جـِیو داٌف در 

 . كؼار دارد ةاالةَ  ؿعش ىحّؿط

 

 راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد. ؿاظحار و ىغیؼیث داٌفةیً : 1فؼضیَ 

 

 هذیریت داًص. ضریت ّوجستگی ثيي سبختبر ٍ 2جذٍل

Correlations 

 مدیریت دانش ساختار  

 ساختار

Pearson Correlation 1 .702 

Sig. (2-tailed)  .005 

N 30 30 

 مدیریت دانش

Pearson Correlation .702 1 

Sig. (2-tailed) .005  

N 30 30 

 

 داٌف راةعَ ىذتث و ىػٍی داری وزّد دارد. اگؼ   ىغیؼیثو ؿاظحار  ی از آن اؿث کَ ةیًژوُف صاکپمهی ایً اٌحیسَ آزىّن فؼضیَ 

(p<0/05)  ؿاظحار و ةؼرؿی و ىعانػَ راةعَ ةیً ةاقغ فؼضیَ مفؼ رد ىی قّد یػٍی ةیً دو ىّنفَ راةعَ ای وزّد دارد. ظتق ٌحایر یافحَ ُا

 .( وزّد داردp=0.00,r=0.702و آزىّن فؼضیَ امهی جضلیق ٌكان داد کَ راةعَ ىػٍاداری ةا قغت ) ىغیؼیث داٌف

                                                                                                                                                                                              
8
 .Content Validity 
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 راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد.  داٌفىغیؼیث و  جػاىم ةیً گؼوُی: ةیً 2فؼضیَ 
 

 هذیریت داًصٍ  تعبهل ثيي گرٍّی. ضریت ّوجستگی ثيي 3جذٍل

Correlations 

 جػاىم ةیً گؼوُی ىغیؼیث داٌف  

 ىغیؼیث داٌف
Pearson Correlation 1 .807 

Sig. (2-tailed)  .009 

N 30 30 

 جػاىم ةیً گؼوُی
Pearson Correlation .807 1 

Sig. (2-tailed) .009  

N 30 30 

 

راةعَ ىذتث و ىػٍی داری وزّد  ىغیؼیث داٌفو  جػاىم ةیً گؼوُیژوُف صاکی از آن اؿث کَ ةیً پمهی ایً اٌحیسَ آزىّن فؼضیَ 

ىعانػَ راةعَ ةیً ةؼرؿی و ةاقغ فؼضیَ مفؼ رد ىی قّد یػٍی ةیً دو ىّنفَ راةعَ ای وزّد دارد. ظتق ٌحایر یافحَ ُا  (p<0/05) دارد. اگؼ  

 .( وزّد داردp=0.00,r=0.807قاظل ُای فؼٍُگ ؿازىاٌی و آزىّن فؼضیَ امهی جضلیق ٌكان داد کَ راةعَ ىػٍاداری ةا قغت )
 

 داٌف راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد.  ىـئّنیث و ىغیؼیث: ةیً 3فؼضیَ 

 
 هسئَليت ٍ هذیریت داًص. ضریت ّوجستگی ثيي 4جذٍل 

Correlations 

 ىـئّنیث ىغیؼیث داٌف  

 ىغیؼیث داٌف
Pearson Correlation 1 .765 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 30 30 

 ىـئّنیث
Pearson Correlation .765 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 30 30 

 

 راةعَ ىذتث و ىػٍی داری وزّد دارد. اگؼ   ىـئّنیث و ىغیؼیث داٌفژوُف صاکی از آن اؿث کَ ةیً پمهی ایً اٌحیسَ آزىّن فؼضیَ 

(p<0/05)  ةؼرؿی و ىعانػَ راةعَ ةیً قاظل ُای ةاقغ فؼضیَ مفؼ رد ىی قّد یػٍی ةیً دو ىّنفَ راةعَ ای وزّد دارد. ظتق ٌحایر یافحَ ُا

 .ارد( وزّد دp=0.00,r=0.765و آزىّن فؼضیَ امهی جضلیق ٌكان داد کَ راةعَ ىػٍاداری ةا قغت )ىـئّنیث 

 

 : ةیً اؿحاٌغارد و ىغیؼیث داٌف راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد. 4فؼضیَ 
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 . ضریت ّوجستگی ثيي استبًذارد ٍ هذیریت داًص5جذٍل 

Correlations 

 اؿحاٌغارد ىغیؼیث داٌف  

 Pearson Correlation 1 .816 ىغیؼیث داٌف

Sig. (2-tailed)  .002 

N 30 30 

 Pearson Correlation .816 1 اؿحاٌغارد

Sig. (2-tailed) .002  

N 30 30 

 

 راةعَ ىذتث و ىػٍی داری وزّد دارد. اگؼ   اؿحاٌغارد و ىغیؼیث داٌفژوُف صاکی از آن اؿث کَ ةیً پمهی ایً اٌحیسَ آزىّن فؼضیَ 

(p<0/05)  ةؼرؿی و ىعانػَ راةعَ ةیً قاظل ُای ةاقغ فؼضیَ مفؼ رد ىی قّد یػٍی ةیً دو ىّنفَ راةعَ ای وزّد دارد. ظتق ٌحایر یافحَ ُا

 .( وزّد داردp=0.00,r=0.816و آزىّن فؼضیَ امهی جضلیق ٌكان داد کَ راةعَ ىػٍاداری ةا قغت ) اؿحاٌغارد
 

 و ىغیؼیث داٌف راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد.  كغرداٌی: ةیً 5فؼضیَ 

 

 . ضریت ّوجستگی ثيي قذرداًی ٍ هذیریت داًص6جذٍل 

Correlations 

 كغرداٌی ىغیؼیث داٌف  

 ىغیؼیث داٌف
Pearson Correlation 1 .795 

Sig. (2-tailed)  .003 

N 30 30 

 كغرداٌی
Pearson Correlation .795 1 

Sig. (2-tailed) .003  

N 30 30 

 

 راةعَ ىذتث و ىػٍی داری وزّد دارد. اگؼ   و ىغیؼیث داٌف كغرداٌیژوُف صاکی از آن اؿث کَ ةیً پمهی ایً اٌحیسَ آزىّن فؼضیَ 

(p<0/05)  ةؼرؿی و ىعانػَ راةعَ ةیً قاظل ُای ةاقغ فؼضیَ مفؼ رد ىی قّد یػٍی ةیً دو ىّنفَ راةعَ ای وزّد دارد. ظتق ٌحایر یافحَ ُا

 .( وزّد داردp=0.00,r=0.795و آزىّن فؼضیَ امهی جضلیق ٌكان داد کَ راةعَ ىػٍاداری ةا قغت ) كغرداٌی
 

 و ىغیؼیث داٌف راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد.  صيایث: ةیً 6فؼضیَ 
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 . ضریت ّوجستگی ثيي حوبیت ٍ هذیریت داًص7جذٍل 

Correlations 

داٌف ىغیؼیث    صيایث 

 ىغیؼیث داٌف
Pearson Correlation 1 .780 

Sig. (2-tailed)  .005 

N 30 30 

 صيایث

Pearson Correlation .780 1 

Sig. (2-tailed) .005  

N 30 30 

 

 راةعَ ىذتث و ىػٍی داری وزّد دارد. اگؼ   و ىغیؼیث داٌف صيایثژوُف صاکی از آن اؿث کَ ةیً پمهی ایً اٌحیسَ آزىّن فؼضیَ 

(p<0/05)  ةؼرؿی و ىعانػَ راةعَ ةیً قاظل ُای ةاقغ فؼضیَ مفؼ رد ىی قّد یػٍی ةیً دو ىّنفَ راةعَ ای وزّد دارد. ظتق ٌحایر یافحَ ُا

 .د( وزّد دارp=0.00,r=0.780و آزىّن فؼضیَ امهی جضلیق ٌكان داد کَ راةعَ ىػٍاداری ةا قغت ) صيایث
 

 و ىغیؼیث داٌف راةعَ ىػٍاداری وزّد دارد.  جػِغ: ةیً 7فؼضیَ 

 

 . ضریت ّوجستگی ثيي تعْذ ٍ هذیریت داًص8جذٍل 

Correlations 

 جػِغ ىغیؼیث داٌف  

 ىغیؼیث داٌف
Pearson Correlation 1 .855 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

 جػِغ
Pearson Correlation .855 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

 

 راةعَ ىذتث و ىػٍی داری وزّد دارد. اگؼ   و ىغیؼیث داٌف صيایثژوُف صاکی از آن اؿث کَ ةیً پمهی ایً اٌحیسَ آزىّن فؼضیَ 

(p<0/05)  ىعانػَ راةعَ ةیً قاظل ُای ةؼرؿی و ةاقغ فؼضیَ مفؼ رد ىی قّد یػٍی ةیً دو ىّنفَ راةعَ ای وزّد دارد. ظتق ٌحایر یافحَ ُا

 .( وزّد داردp=0.00,r=0.855و آزىّن فؼضیَ امهی جضلیق ٌكان داد کَ راةعَ ىػٍاداری ةا قغت ) صيایث
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 ثحث ٍ ًتيجِ گيري
از فؼٍُگ ؿازىاٌی دارای  کحاةعاٌَ ُای غيّىی قِؼؿحان ىِؼیؽ یافحَ ُای ةغؿث آىغه در جضلیق صاضؼ ٌكان داد ظتق آىار جّمیفی

ارزیاةی کؼدٌغ کَ یافحَ ُای  ةَ ةاال داٌف را ىحّؿط ىغیؼیثپاؿط دٍُغگان وضػیث  ةؼظّردار اؿث، ُيچٍیً، اکذؼةَ ةاال ارزش ُای ىحّؿط 

ٌحایر ایً پژوُف در كؼار دارد.  ةَ ةاال داٌف از ٌظؼ کارکٍان در ؿعش ىحّؿط ىغیؼیثجضلیق ةیان ىی دارد کَ وضػیث فؼٍُگ ؿازىاٌی و 

و رصيحی امم و   (2012)غتغانضق و ُيکار ُایةا ٌحایر پژوُف  ُاداٌف ةّؿیهَ آىاره  ىغیؼیثظنّص راةعَ ىػٍادار ةیً فؼٍُگ ؿازىاٌی و 

اورزی و ( و کك1390( و اىیً ةیغظحی و ُيکاران )1390زاده و ُيکار ) و ةیک (2011)و اؿالم و ُيکاران (2011)و پاؿحّر (2012)ُيکاران

( 1389( و صلیلث ىٍفؼد و ُيکار )1389( و ٌیک پّر و ُيکار )1389( و ؿیغزّادیً و ُيکاران )1389( و غهیؽاده و ُيکاران )1389ُيکار )

( و رٍُّرد و ُيکار 1388( و ظتیتی و ُيکاران )1388( و واغظی و ُيکار ) 1389( و یّؿفی و ُيکاران )1389و صـیً كهی زاده و ُيکار )

 ( و ... ىعاةلث دارد.1384( و کؼىی)1387( و ىضؼم زاده و ُيکاران )1387( و گّدرزی و ُيکاران )1388)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 -88، ص 6931، بهار 5پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، صماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 هٌبثع ٍ هراجع
ةؼرؿی راةعَ فؼٍُگ ؿازىاٌی و ؿتک ُای رُتؼی داٌكگاُِا. پژوُف و ةؼٌاىَ ریؽی  و ُيکاران. اىیً ىظفؼی، ف [1]

 . 1387،  158-134، مل  47آىّزش غانی، قياره در 

ر. غّاىم کهیغی ىّدؼ ةؼ اقحؼاك داٌف: ىعانػَ ىّردی داٌكکغه غهّم جؼةیحی و روان قٍاؿی  صـیً كهی زاده، [2]

 . 1389، 78-61دوره اول، قياره ؿّم، مل 1داٌكگاه فؼدوؿی. ىسهَ اٌسيً آىّزش غانی ایؼان، 

ی، دوره حياغی. ىغیؼیث دونحاؿالىی، ط. جـِیو داٌف در داٌكگاه مٍػحی قؼیف: رویکؼد ؿؼىایَ ازو  ؿؼنک، م [3]

 . 1390، 18-1ؿّم، قياره ُكحو، مل  

اؿحان زٌسان. ىسهَ داٌكگاه  یدرىاٌ یدر ىؼاکؽ آىّزق ییداٌا ثیؼیةا ىغ ی. راةعَ فؼٍُگ ؿازىاٌج و ُيکاران ی،تیظت [4]

 . 1388، 91-84 دوره ُفغُو، قياره قنث و ٌِو، مل ،زٌسان یغهّم پؽقک

 . 2امفِان، ایؼان.ؿيیٍار فؼٍُگ کار امفِان،  .فؼٍُگ ؿازىاٌی و ٌضّة ایساد جضّل در آن . ع، غعافؼ [5]

فؼٍُگ  یداٌف و قاظل ُا ثیؼیىغ ٍغیفؼا ًیراةعَ ة ی(. ةؼرؿ1389)یّؿف ی،رىضاٌ غهی صـیً؛ ی،کكاورز [6]

 . 1375، 46-25 مل :2ی، قيارهدونح ثیؼی. ىسهَ چكو اٌغاز ىغٍؽیراة غگاهیاز د یؿازىاٌ

 یٌاىَ کارقٍاؿ انیةِيً. پا یدر گؼوه ظّدرو ؿاز ییداٌا ثیؼیةا اؿحلؼار ىغ یراةعَ فؼٍُگ ؿازىاٌ ی. ةؼرؿم ی،کؼى [7]

 . 1384، یحیو غهّم جؼة یارقغ داٌكکغه رواٌكٍاؿ

ةؼرؿی فؼٍُگ ؿازىاٌی )ىغل کّییً( ةا اىکان پػیؼی اؿحلؼار ىغیؼیث داٌف در قؼکث و ُيکاران.  کّچکی س [8]

 . 1389، 12ىكاوره قغهی و ؿازىاٌی، قياره  .ایؼاناٌحلال گاز 

 ثیدر ادارات جؼة ییداٌا ثیؼیو اؿحلؼار ىغ یراةعَ فؼٍُگ ؿازىاٌ یةؼرؿف.  ی،اؿغو  م غاىؼی، غیؿ م، ،زاده ىضؼم [9]

 . 1387، 27-19دوره چِم و ُكحو، قياره چِارم، مل  ،کی. ىسهَ انيپیغؼة سانیاؿحان آذرةا یةغٌ

[10] Alavi, M.,  Leidner, D.E. Review: Knowledge management and Knowledge 

Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 

25(3): 107-32, 2001. Retrieved April 06, 2006, from  

[11]  Balthazard , A.P ., Cooke,  R.A. Organizational Culture and Knowledge Management 

Success, Assessing the Behavior- Performance Continuum’’ . Internationl Conference 

on System Sciences. Hawwaii, 2004. 

[12] Beak,  AV; Garreston,  D . The Relationship between organizational culture of nursing 

staff and quality of care for residents with demanded.  International Journal of nursing 

study, 47: 1274-1282, 2010. 

[13] Chandra,  S. A. Knowledge Management for Administrative Knowledge and Decision 

Sciences .College of Business and Technology. Stripes; Hall 435 Western Illinois 

University, 2008. 

[14] Ji, L.M., Hung, J., Chen, S.W., Jou C. Fostering the determinants of knowledge 

sharing, virtual communities. Computers in Human Behavior , 25(4): 929–939, 2009. 

[15] King, Marie Jennifer. Employee Participation in Organizationally-Maintained 

Knowledge Sharing Activities. Master’s Thesis. University Of  Toronto, 2001. 

Retrieved September 03, 2006, from 


