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غیال اضؾط وبضقٙبؼ اضقس جغطافیب ٌطایف ثط٘بٔ ٝضیعی ضٚؾتبیی پیبْ ٘ٛضغطة تٟطاٖ
چکیده
ٞسف اظایٗ ٔمبِ٘ ٝمف فٙبٚضی اَالٖبت زضٔسیطیت زا٘ف زضؾبظٔبٟ٘بؾت.ثب تٛج ٝثٌ ٝؿتطـ ضٚظافع ٖٚوبضثطز فٙبٚضی اَالٖبت زض ؾبظٔبٟ٘ب،اؾتفبز ٜاظ آٖ
ثطای ٔسیطیت زا٘ف ٘یع ض ٚث ٝافعایف اؾت.فٙبٚضیٟبیی ٔب٘ٙسقجىٞ ٝبی ؾُحی ٔحّی(،)LANایٙتطا٘ت،ایٙتط٘ت،ایٕیُ،پبیٍبٞ ٜبی اَالٖبتی ؾبظٔبٖ
ٍٕٞ...ٚی ٘مف ٔٛثطی زضٔسیطیت زا٘ف ایفب وطز ٜا٘س.اظ ؾٛی زیٍط،لبثّیت زؾتطؾی ثیكتط،اضائ٘ ٝطْ افعاضٞبی پیكطفت ٝتط ٚوبٞف ٞعیٝٙ
ٞبٚاؾتمطاضتجٟیعات ضایب٘٘،ٝمف پكتیجبٖ فٙبٚضی اَالٖبت ثطای ٔسیطیت زا٘ف ضا ثیف اظ پیف ٕ٘ٛزٚ ٜپیكطفتٟبی لبثُ تٛجٟی زض ضفتبض ٛٞقٕٙسا٘ٝ
ٔٚجتٙی ثط زا٘ف ؾبظٔبٟ٘بٚافطاز آٟ٘بثٚ ٝجٛز ذٛاٞس آٚضز.أطٚظ ٜتجسیُ اَالٖبت ث ٝزا٘ف یىی اظ ٔجبحث انّی زض  ٕٝٞحٛظٞ ٜبی ّٖٕی زض ؾُح جٟبٖ
اؾت.یىی اظ زالیُ پطزاذتٗ ث ٝایٗ ٔؿئّ،ٝافعایف حجٓ ٖٓیٓ اَالٖبت ٚت ٔٛٙثؿیبض ظیبز ٔٙبثٕ اَالٖبتی ثٚ ٝیػ ٜزضٔحیٍ قجىٞ ٝبؾت.زا٘ف ٔٙجٕ
اضظقٕٙسٌٚطا٘جٟب،ثطای پیكطفت ٚازأ ٝپٛیبیی زضؾبظٔبٖ ٞبؾت ٚزضایٗ نٛضت ٔی تٛاٖ آٖ ضاثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ؾبظٔب٘ی ث ٝوبضثؿت و ٝاظ ٔسیطیت
زا٘ف وبضآٔس،ثطذٛضزاضثبقسٞ.سف اظ ایٗ ٔمبِ ٝتٗطیف زا٘ف،ا٘ٛأ زا٘فٔ،سیطیت زا٘ف ٛٔٚإ٘ آٖ زض ؾبظٔبٟ٘ب ٚثىبض ٌیطی فٙبٚضی اَالٖبت زض ثٟی ٝٙؾبظی
ٔسیطیت زا٘ف اظ لجیُ ایٙتطا٘ت،پبیٍبٞ ٜبی اَالٖبتی ؾبظٔبٖ ٔ....ٚی ثبقس.
کلمات کلیدی :زا٘ف،زا٘ف ؾبظٔب٘یٔ،سیطیت زا٘ف،فٙبٚضی اَالٖبت
مقدمه:
زا٘ف یىی اظ ٖٛأُ ٔ ٟٓتٛا٘بیی ؾبظٔبٟ٘ب ثطای ضلبثت زض ثبظاض جسیس جٟب٘ی ؾت.ثٙبثطایٗ ؾبظٔبٟ٘ب ثبیس آٖ ضا یه ٔٙجٕ اضظقٕٙسٌٚطا٘جٟب ثسا٘ٙس ٚاظ آٖ
ثطای زؾتیبثی ث ٝآٌبٞی ٟٔٚبضت جٕٗی ثٛٓٙٔ ٝض ایجبز پبیٍب ٜزا٘ف ؾبظٔب٘ی ثعضٌتطاؾتفبز ٜثط٘س.اظ یه ؾٔ ٛسیطیت زا٘ف ؾبِٟبی ظیبزی اؾت وٝ
ٚجٛززاضز،أب اظ ؾٛی زیٍط فمٍ زض چٙس ؾبَ اذیط ث ٝآٖ تٛج ٝچكٍٕیطی قس ٜاؾت .أطٚظٌ ٜفتٔ ٝی قٛز ،و ٝاضظـ افعٚز ٜزض ثیكتط حطفٞ ٝب ث ٝقىُ
زا٘ف ثطٚظ ٔی وٙس.نٗٙت فٙبٚضی اَالٖبت ثطایٗ ثبٚض اقبض ٜزاضز ؤ ٝسیطیت زا٘ف ٘ ٝتٟٙب ٞعیٞ ٝٙب ضا وبٞف ٚاُ٘ٗبف پصیطی ضاٞجطزی ضا افعایف ٔی
زٞس،ثّى ٝتِٛیس ٚوبضثطز زا٘ف ضا ثٚ ٝیػ ٜزض قطوت ٞبیی و ٝزض ٔحیٍ ٞبی فٗبَ ث ٝضلبثت ٔی پطزاظ٘س،ؾٚ ُٟآؾبٖ ٔی وٙس(.ثبض)198،ٖٚ
ثطضؾی ٔٙبثٕ جسیس ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝتٗبضیف ٔرتّف ٔسیطیت زا٘ف ٔ،تبثطاظ زأٌ ٝٙؿتطزٖ ٜالیك ،چكٓ ا٘ساظاٞبٚفطآیٙسی اؾت و ٝتٛؾٍ ٘ٛیؿٙسٌبٖ
ٔتٗسزی ُٔطح قس ٜاؾت ٕٞ.چٙیٗ زض ؾبظٔبٟ٘ب زضثبض ٜچٍٍ٘ٛی ٔسیطیت زا٘ف اذتالف ٘ٓطٞبی ٚجٛز زاضز ظیطا ضقتٞ ٝبی ظیبزی ثب ٔسیطیت زا٘ف
ؾطٚوبضزاض٘س.ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اثٟبٔبتی زضانُالح قٙبؾی آٖ ثٚ ٝجٛزآٔس ٜاؾت و ٝذٛزٔٙجط ث ٝتٚ ٔٛٙپطاوٙسٌی ثحث ٞب زضایٗ ٔٛئ ٔٛی
قٛز(.ثّىط)1995،
دانش
لجُ اظ ایٙى ٝتٗطیفی اظ زا٘ف اضائ ٝوٙیٓ ث ٝثیبٖ تفبٚت انّی ٔیبٖ اَالٖبت ٚزا٘ف ٔیپطزاظیٓ.اَالٖبت ،زازٞ ٜبی پطزاظـ قسٛٔ ٜجٛززضایب٘ٞ ٝب ٞؿتٙس
و ٝث ٝزِیُ تبثیط ٌؿتطز ٜفٙبٚضی اَالٖبت ٚجٟب٘ی قسٖ،ثَٛ ٝض فعایٙس ٜای ثطای ٍٕٞبٖ لبثُ زؾتطؾی ؾت.أب زضثبضٔ ٜف ْٟٛاَالٔ تٗبثیطيس ٘ٚمیى
ظیبزی ٚجٛززاضز ٚنبحت ٘ٓطاٖ ،ایٗ انُالح ضا ثٖٛٙ ٝاٖ یه فطآیٙس،وبال،نفت ٘...ٚیع ث ٝوبض ثطز ٜا٘س(ثّىط.)1995،أب زا٘ف،زضن،آٌبٞی یبقٙبذتی اؾت
زض ذالَ ُٔبِٗ،ٝتحمیكٔ،كبٞس ٜیب تجطثٚ ٝزض َ َٛظٔبٖ ث ٝزؾت ٔی آیسٚیه ٌبْ ثٗساظ اَالٖبت لطاض زاضز،یٗٙی زازٞ ٜب(اَالٖبت ذبْ)ثب پطزاظـ زض
ضایب٘ ٝث ٝاَالٖبت تجسیُ ٔی قٛز و ٝایٗ اَالٖبت ثطای ٔ ٕٝٞؿبٚی ٚیىؿبٖ اؾت ٚزضٔطحّ ٝثٗس،ثطزاقت ٚاؾتفبز ٜای و ٝاظ ایٗ ثط ٖٚزازیب اَالٖبت ٔی
قٛز ،زا٘كی اؾت و ٝتِٛیس ٔی قٛز.پؽ زا٘ف ٔتىی ث ٝاَالٖبت اؾت أطٚظ ٜاٌطث ٝزا٘ف تٛج ٝثیكتطی ٔی قٛز ث ٝزِیُ تِٛیسظیبز ٌٚؿتطز ٜاَالٖبت
اؾت و ٝثطای غّج،ٝوٙتطَ ٚاؾتفبز ٜنحیح اظ آٖ،ضاٞی جع تجسیُ آٖ ث ٝزا٘ف ٘یؿت،چطا و ٝافطاززض ضٚیبضٚیی ثب ا٘فجبض اَالٖبت،ث ٝضاحتی ٕ٘ی تٛا٘ٙسثٝ
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اَالٖبت نحیح ٙٔٚبؾت ذٛز ثطای زا٘ف ٚضظی ٚذطزٚضظی زض ظٔبٖ زؾت پیساوٙٙس.پؽ زا٘ف ضا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛتٗطیف وطز((:زا٘ف،زضن،آٌبٞی یب
قٙبذتی اؾت و ٝزضذالَ ُٔبِٗ،ٝتحمیكٔ،كبٞس ٜیب تجطث٘ ٝؿجت ث ٝجٟبٖ ثیط٘ٚی زضفطزایجبز ٔی قٛز)).
ثطای زضن ٔتفبٚت ٔیبٖ زاز،ٜاَالٖبت ٚزا٘ف ٕٞچٙیٗ تكریم جبیٍب ٜآٟ٘بزضفطآیٙستفىطث ٝجبؾت زضایٙجب اٍِٛی فطآیٙس تِٛیسزا٘ف آٚضز ٜقس:ٜ
ثیت()bit

ثبیت()byte

زاز)data(ٜ

اَالٔ()information

اَالٖبت ٚیػ)inteigence(ٜ

زا٘ف()knowledge

ذطز()wisdom

اٍِٛی فطآیٙس تِٛیس زا٘ف(فتبحی)1381،
زضؾبظٔبٖ زا٘ف آ٘چ ٝافطاز زضثبضٔ ٜكتطیبٖ،تِٛیسات،فطآیٙسٞ ٜب،ذُبٞبٛٔٚفمیت ٞبی ؾبظٔب٘ی ذٛز ٔی زا٘ٙس،تٗطیف ٔی قٛز(ثبض.)1998،ٖٚزا٘ف ٔی
تٛا٘س زض پبیٍبٞ ٜبی اَالٖبتی،ثرف ٞبی ازاضی ٚیب زیٍطٔٙبثٕ زاذّی ٚذبضجی ؾبظٔبٖ ٚجٛزاقت ٝثبقس.زا٘ف ؾبظٔب٘ی زض َ َٛظٔبٖ ث ٝزؾت ٔی
آیسٚؾبظٔبٖ ضا لبزض ٔی ؾبظز تب ث ٝزضن ٖٕیك تطی ٘بئُ قٛز ٚثب ظیطوی ٚشوبٚت و ٝاظ ٔكرهٞ ٝبی ذطزاؾت تكىیالت ؾبظٔب٘ی ذٛزضا ضٞجطی
وٙس(.ثبض)1998،ٖٚ
ذطز ٚلتی زض ؾبظٔبٟ٘ب ث ٝزؾت ٔی آیس و ٝزا٘ف جسیسضإٞطا ٜثب تحٛالت،تجطثیبت ٚترهم ٞبی ٌطٞٚی ث ٝوبض ٌیطزٚاظ زا٘ف ثٚ ٝجٛزآٔس ٜثطای ثٝ
وبضٌیطی فٙبٚضی الظْ زض ؾبظٔبٖ ٚثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسفٟبی اَالٔ جبی ٌطفت ٝاؾت.
زا٘ف٘،بّٕٔٛؼ ٚا٘ساظٌ ٜیطی آٖ ٔكىُ اؾت ٚزض يٕٗ اؾتفبز ٜاظآٖ،تغییطٔی وٙسٚافعایف ٔی یبثس ٚزضیه ظٔبٖ ٔكبثٔ ٝی تٛا٘ص ثٚ ٝؾیّ ٝپطزاظقٟبی
ٔتفبٚت اؾتفبزٞ ٜبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ آٖ ثكٛز.غبِجبًزاضای ٖٕط َٛال٘ی اؾت ٚثَٛ ٝض ٕٔٗ َٛزض ؾبظٔبٖ ٞب ٚجٛز زاضز ٚتبثیط قٍطفی ثطؾبظٔبٖ ٔی
ٌصاضزٔ(.ه زٔبضت ثطای زا٘ف قف ٚیػٌی لبئُ اؾت:
 .1زا٘ف حبنُ فٗبِیت ا٘ؿبٖ ثكط اؾت.
 .2زا٘ف حبنُ تفىط اؾت.
 .3زا٘ف ایجبز ٔی قٛز
 .4زا٘ف حبنُ ذطز جٕٗی اؾت.
 .5زا٘ف ث ٝقیٞ ٜٛبی ٔرتّف ٔیبٖ افطاز جبٔٗ ٝاقبٖٔ ٝیبثس.
 .6زا٘ف جسیس ثط پبی ٝزا٘ف لسیٕی ثٚ ٝجٛز ٔی آیسٔ(.ه زٔبضت)2007،
ٔف ْٟٛجّٕ ٝزا٘ف فٗبِیت ثكط اؾت ،ث ٝایٗ ٚالٗیت اقبض ٜزاضز و ٝزا٘ف ،زض لّٕطٚافطازی اؾت ؤ ٝی زا٘ٙسٚ.ؾت چطٔٗ1زض ضؾبِ ٝذٛزثٝ
٘بْ "َطاحی ٘ٓبْ ٟٔبی وبٚقٍط" ث ٝایٗ ٘ىت ٝاقبضٔ ٜی وٙس و ٝزا٘ف زض ٔفٔ ْٟٛجٕ ٖٝٛای اظ اَالٖبت ،ثی تٛجٟی ثٔ ٝف ْٟٛانّی آٖ
اؾت.زا٘ف زض وبضثط ٔٛجٛز اؾت ٘ ٝزض ٔجٕٚ، ٖٝٛثٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾت و ٝفمٍ ثكط ایفب وٙٙس٘ ٜمف انّی زض تِٛیس زا٘ف اؾت ٚیب ث ٝلَٛ
(ثّىط)1995،ث ٝجبی نحجت وطزٖ اظ زا٘ف یب ٔفبٞیٓ يٕٙی،ا٘تعاٖی ٚشٙٞیت ٌطایی،ثٟتطاؾت زضثبضٔ ٜطاحُ زا٘ؿتٗ ٌفت ٌٛٚثحث وٙیٓ
یٗٙی ثطانُ ٚضیك ٝتبویس وٙیٓ(.ثّىط)1995
ثطذالف اَالٖبت شذیط ٜقس ٜزض وتبثرب٘ ٝیب حبفٓ ٝضایب٘،ٝقرم زاضای زا٘ف،لبزض اؾت اظ اَالٖبت ذٛز ثطای حُ ٔكىالت ثٟط ٜثجطز.ث ٝایٗ نٛضت وٝ
ثب تٕطوعثط اَالٖبت ٚتجطثیبت ٚاؾتفبز ٜاظ ثیٙف ٚقٙبذت ث ٌٝ٘ٛ ٝای ذالقٔ،كىالت ضا حُ وٙسٔ،ب٘ٙسوؿی و ٝثطای ضٞبی اظ تطافیه زض ؾبٖبتی وٝ
تطافیه ؾٍٙیٗ اؾت اظ ذیبثبٖ ٞبی فطٖی اؾتفبزٔ ٜی وٙسثط٘بٔ ٝضیعی قس ٜثب اقتطان ٔؿبٖی  ٕٝٞثرف ٞب اؾتفبز ٜوٙس(.ثّىط)1995،
انواع دانش
ز ٔٛ٘ٚزا٘ف ٚجٛز زاضزٖ:یٙیٚ2يٕٙی.3زا٘ف ٖیٙی زا٘كی اؾت و ٝث ٝضٚقٙی تسٚیٗ ٚتٗطیف قٛزٚث ٝؾبزٌی ٚثس ٖٚاثٟبْ ثیبٖ ٌطززٚزض پبیٍبٜ
اَالٖبتی وسٌصاضی ٚشذیط ٜقٛز.زا٘ف يٕٙی یه زا٘ف غیط آقىبضاؾت و ٝزض ٖٚقرم ٚجٛززاضز  ٚزض ثیكتطٔٛالٕ تٛنیف ٚا٘تمبَ آٖ ٔكىُ
اؾت.زا٘ف يٕٙی قبُٔ آٔٛذتٞ ٝبی زضؾی،آٌبٞی،لًبٚت،لٛاٖسوّی ٚاِٟبْ اؾت(.ثبض.)1998ٖٚقبیس ثتٛاٖ ٌفت زا٘ف يٕٙی ٕٞبٖ اَالٖبت ٚیػ ٜیب
ٔٙحهطث ٝفطزی4اؾت و ٝزض اٍِٛی فطآیٙسزا٘ف ثٗساظاَالٔ جبی ٌطفت ٝاؾت(ثبض)1998،ٖٚ
ٚیػٌی ٞبی زا٘ف ؾبظٔب٘ی اظ ٘ٓط ٚاٖ وطٚخ:
 .1ثی ٘ٓیط ثٛزٖٞ:ط قرهی زض ؾبظٔبٖ زا٘ف پبی ٝضا ثطاؾبؼ ثطزاقت قرم اظ اَالٖبت زضٚ ٖٚثط ٖٚؾبظٔب٘ی ث ٝزؾت ٔی آٚضز،زض اذتیبض
زاضزٖ.الئ ٝثط ایٗ زا٘ف ؾبظٔب٘ی ثطاؾبؼ ٌصقت ٝتبضیری ٚتجطثیبت ٟٔٚبضتٟبی جٕٕ قس ٜذٛزؾبظٔبٖ قىُ ٔی ٌیطز.ثٙبثطایٗ زٌٚط ٜٚیب
زٚؾبظٔبٖ ث ٝقی ٜٛیىؿبٖ،فىط٘ ُٕٖٚرٛاٙٞسوطز٘-2.بزض ٚوٕیبة ثٛزٖ :زا٘ف ؾبظٔبٖ حبنُ ٟٔبضتٟب ٚضٚقٟبی وبضی وبضٔٙساٖ اؾت،ظیطا آٖ
وبضوطزٞب ث ٝزا٘ف ٚتجطثیبت ٌصقتٚ ٝاذیط وبضٔٙساٖ ثؿتٍی زاضز ٚثطااؾبؼ زا٘ف لجّی ٕٞیٗ ؾبظٔبٟ٘ب ثٚ ٝجٛز ٔی آیس-3.اضظقٕٙس

West cherman: 1
Explicit: 2
Tacit: 3
inteligence: 4

اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
National Conference on Advances in Management and Accounting
. . . W W W . A M A C O N F . I R . . .
ثٛزٖ:زا٘ف ؾبظٔب٘ی جسیس،ثبٖث ثٟجٛز تِٛیسات،فطآیٙسٞب،فٙبٚضی ٞبیب ذسٔبت ٔی قٛزٚؾبظٔبٖ ضالبزض ٔی ؾبظزو ٝضلبثت ٚوبضایی ذٛزضا ازأٝ
زٞس.زا٘ف جسیسث ٝؾبظٔبٟ٘بوٕه ٔی وٙستبثب ضٚیىطزی جسیسث ٝحُ ٔؿبئُ ٔٚكىالت ذٛز ثپطزاظ٘سٚذٛزضاثب تغییطات فٙبٚضی ٔطتجٍ
ٕٞبٕ٘ ًٙٞبیٙسٚآٟ٘بضا ثبضٚقی زضؾت ثطای تؿٟیُ وبضوطزٚذسٔبت ؾبظٔب٘ی ذٛز ث ٝوبض ٌیط٘س-4.غیط لبثُ جبیٍعیٗ ثٛزٖ:یٗٙی زا٘ف
ؾبظٔب٘ی ثٚ ٝجٛزآٔس ٜزض یه ؾبظٔبٖ،لبثُ ث ٝوبضٌیطی زض ؾبظٔبٖ ٞبی زیٍط،ثٖٛٙ ٝاٖ جبیٍعیٗ٘،یؿت؛چطاوٕٞ ٝبٖ وبضوطزٞب،تجطثٝ
ٞبٚافطازٕ٘،ی تٛا٘ٙسزض جبی زیٍطزٚثبض ٜتىطاض ق٘ٛسٚ(.اٖ وطٚخ)1999،
ثطاؾبؼ ُٔبِت ثبال زا٘ف ؾبظٔب٘ی یه ٔٙجٕ ضاٞجطزی اؾت ِصا ؾبظٔبٟ٘بیی و ٝآضظ ٚزاض٘سث ٝضلبثت ازأ ٝزٙٞسٚپٛیبیی ذٛزضاحفّ وٙٙس.ثبیسؾبظٚوبضٞبضا
ثطای يجٍ زا٘ف ٔطث ٌٛتٛؾٗ ٝزٙٞسٚآٖ ضا ثَٛ ٝضزلیك،زائٕیٔ،رتهطٚثٛٔ ٝلٕ ث ٕٝٞ ٝافطازی و٘ ٝیبظ زاض٘س ثطؾب٘ٙس.
مسایای مدیریت دانش
چٙسیٗ فبیس ٜلبثُ پیف ثیٙی ثطای ٔسیطیت زا٘ف ٚجٛززاضز.وبضٔٙساٖ ظٔبٖ وٕتطی ثطای جؿتجٛی اَالٖبت ٚوؿت ٟٔبضت نطف ذٛاٙٞس
وطزٔ.ترههبٖ لبزضذٛاٙٞسثٛزو ٝثطضٚی ظٔیٛٔ ٝٙيٖٛی ٔٛضزٖالل ٝقبٖ ٔتٕطوع ق٘ٛس.فطایٙسٔسیطیت زا٘ف ث ٝوبضٔٙساٖ وٕه ذٛاٙٞسوطز و ٝتٛا٘بیی
قغّی ّٕٖٚىطزقبٖ ضاثٟجٛز ثركٙسٚثب ٌؿتطـ ٔٙبثٕ و ٝثالفبنّ ٝزضزؾتطؼ آٟ٘بلطاضٔیٍیطزآٟ٘بضازضتهٕیٓ ٌیطی ٛٞقٕٙسا٘ ٝیبضی ذٛاٞس وطزٚ(.اٖ
وطٚخ)1999،
ٕٞچٙیٗ فطایٙسٔسیطیت زا٘ف ثبٖث وبٞف ايُطاة وبضٔٙسا٘ی ٔی قٛزو ٝتالـ ٔی وٙٙسثبٔٙبثٕ ٚأىب٘بت وٕتطوبضثیكتطا٘جبْ زٙٞسٔ.سیطیت زا٘ف ثٝ
ؾبظٔبٟ٘ب وٕه ٔیىٙسو ٝثب اؾتفبز ٜاظ زا٘ف جسیسثطای وبٞف ٞعیٞ ٝٙب،افعایف ؾطٖت ٚثطَطف وطزٖ ٘یبظ ٔكتطی،ث ٝضلبثت ثیكتط
ثپطزاظ٘س(.ثبض)1998،ٖٚ
ّٔیعزٔٚعیت ثطای ٔسیطیت زا٘ف ثیبٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت وٖ ٝجبضتٙساظ:
ٓ٘-1بْ ٔسیطیت زا٘ف ٔٛجت ٔی قٛزو ٝؾبظٔبٟ٘بثُٛض ٛٞقٕٙسُٖٕ وٙٙس،ثُٛضی و ٝوبضایی ٛٔٚفمیت آٟ٘ب لُٗی ٌطزز.
ٓ٘-2بْ ٔسیطیت زا٘ف ٔٛجت ٔی قٛز و ٝؾبظٔبٖ ث ٝاضظـ ٚجٛزی زا٘ف زض پیكجطزاٞساف ؾبظٔبٖ ٚازأ ٝضلبثت زضثبظاض جسیس جٟب٘ی پی
ثجطز(ٔیّع)288-281:
فناوری اطالعات
فٙبٚضی اَالٖبت (فب) (ث ٝاٍّ٘یؿی Information Technology :یب ٕٞ ،)ITبٖ َٛض و ٝثٚٝؾیّ ٝا٘جٕٗ فٙبٚضی اَالٖبت آٔطیىب ( )ITAAتٗطیف
قسٜاؾت« ،ثُٔ ٝبَِٗ ،ٝطاحی ،تٛؾٗ ،ٝپیبزٜؾبظی ،پكتیجب٘ی یب ٔسیطیت ؾیؿتٓٞبی اَالٖبتی ٔجتٙی ثط ضایب٘ ،ٝذهٛنب ثط٘بٔٞٝبی ٘طْافعاضی ٚ
ؾرتافعاض ضایب٘ٔ ٝیپطزاظز» .ثَٛ ٝض وٛتب ،ٜفٙبٚضی اَالٖبت ثب ٔؿبئّی ٔب٘ٙس اؾتفبز ٜاظ ضایب٘ٞٝبی اِىتط٘ٚیىی ٘ ٚطْافعاض ؾطٚوبض زاضز تب تجسیُ ،شذیط،ٜ
حفبْت ،پطزاظـ ،ا٘تمبَ  ٚثبظیبثی اَالٖبت ث ٝقىّی ُٕٔئٗ  ٚأٗ ا٘جبْ پصیطز.اذیطا تغییط ا٘سوی زض ایٗ ٖجبضت زازٔ ٜیقٛز تب ایٗ انُالح ثَٛ ٝض
ضٚقٗ زایط ٜاضتجبَبت ٔربثطاتی ضا ٘یع قبُٔ ٌطزز .ثٙبثطایٗ ٖسٜای ثیكتط ٔبیّٙس تب ٖجبضت «فٙبٚضی اَالٖبت  ٚاضتجبَبت» (فبٚا) ( Information and
(. .)Communications Technologyوبِؿت،وبضَ)1383
عناصر اصلی فناوری اطالعات
فٙبٚضی اَالٖبت ٔتكىُ اظ چٟبض ٖٙهط اؾبؾی ا٘ؿبٖ ،ؾبظ  ٚوبض ،اثعاض ،ؾبذتبض اؾت ،ثَٛ ٝضی و ٝزض ایٗ فٙبٚضی ،اَالٖبت اظ َطیك ظ٘جیط ٜاضظقی و ٝاظ
ث ٟٓپیٛؾتٗ ایٗ ٖٙبنط ایجبز ٔیقٛز جطیبٖ یبفت ٚ ٝپیٛؾت ٝتٗبِی  ٚتىبُٔ ؾبظٔبٖ ضا فطاضا ٜذٛز لطاض ٔیزٞس:
 .ا٘ؿبٖٙٔ :بثٕ ا٘ؿب٘یٔ ،فبٞیٓ  ٚا٘سیكٛ٘ ،ٝآٚضی



ؾبظ  ٚوبض :لٛا٘یٗٔ ،مطضات  ٚضٚقٟب ،ؾبظٚوبضٞبی ثٟجٛز  ٚضقس ،ؾبظٚوبضٞبی اضظـ ٌصاضی ٔ ٚبِی
اثعاض٘ :طْافعاض ،ؾرتافعاض ،قجى ٚ ٝاضتجبَبت

 ؾبذتبض :ؾبظٔب٘ی ،فطاؾبظٔب٘ی ٔطتجٍ ،جٟب٘ی
ثؿیبضی ٔف ْٟٛفٙبٚضی اَالٖبت ضا ثب وبٔپیٛتط  ٚا٘فٛضٔبتیه ازغبْ ٔیوٙٙس ،ایٗ زضحبِیؿت و ٝایٗٞب اثعاضٞبی فٙبٚضی اَالٖبت ٔیثبقٙس ٘ ٝتٕبٔی آ٘چٝ
و ٝفٙبٚضی اَالٖبت ٖطئ ٝیوٙس .ؾیس حبٔس ذؿطٚا٘ی قطیٗتی زض ٔمبِٝای زض ٕٞیٗ ظٔی ٝٙآٚضزٜاؾت و ":ٝثب فطو ایٙى ٝفٙبٚضی اَالٖبت یه ؾیت
ثبقس ،وبٔپیٛتط ،قجى٘ ،ٝطْافعاض  ٚزیٍط اثعاضٞبی ٔطتجٍ ثب ایٗ حٛظٕٞ ٜب٘ٙس زْ ؾیت اؾت ؤ ٝی ٜٛتٛؾٍ آٖ تغصیٔ ٝیٌطزز ،حبَ ایٗ ذٛز ؾیت اؾت
ؤ ٝحه َٛانّی اؾت ٞ ٚسف ٘ ٚتیج ٝزض آٖ ذالنٔ ٝیٌطزز(.فطا٘ى)2007،ٛ
زمینههای IT
أطٚظٙٗٔ ٜبی انُالح «فٙبٚضی اَالٖبت» ثؿیبض ٌؿتطز ٜقسٜاؾت  ٚثؿیبضی اظ جٙجٞٝبی ٔحبؾجبتی  ٚفٙبٚضی ضا زضثط ٔیٌیطز ٘ ٚؿجت ثٌ ٝصقتٝ
قٙبذت ایٗ انُالح آؾبٖتط قسٜاؾت .چتط فٙبٚضی اَالٖبت تمطیجبً ثعضي اؾت  ٚثؿیبضی اظ ظٔیٞٝٙب ضا پٛقف ٔیزٞسٔ .ترهم فٙبٚضی اَالٖبت
5
ْٚبیف ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زاضز ،اظ ٘هت ثط٘بٔٞٝبی وبضثطزی تب َطاحی قجىٞٝبی پیچیس ٜضایب٘ٝای  ٚپبیٍب ٜزازٜٞبی اَالٖبتی(. .فطا٘ى)2007،ٛ
6-
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ابسارهای نرمافساری مدیریت خدمات فناوری اطالعات
ثب افعایف چكٍٕیط ت ٔٛٙتجٟیعات  ٚذسٔبت ٔطث ٌٛث ٝفٙبٚضی اَالٖبتٔ ،سیطیت ذسٔبت اضائ ٝقس ٜزض ایٗ حٛظ٘ ٜیع ثب چبِكٟبی فطاٚا٘ی ضٚثط ٚقسٜاؾت.
ٔسیطیت ضؾیسٌی ثٔ ٝكىالت  ٚزضذٛاؾتٟبٔ ،سیطیت تجٟیعات ٙٔ ٚبثٕ زض ضاثُ ٝثب ذسٔبت پكتیجب٘ی فٙی  ٚترهیم آٟ٘ب ث ٝوبضثطاٖٕٞ ٚ ،چٙیٗ ٘ٓبضت،
وٙتطَ  ٚثط٘بٔ ٝضیعی زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ جّٕٛٔ ٝاضزی اؾت ؤ ٝسیطاٖ حٛظ ٜفٙبٚضی اَالٖبت ضا ثط آٖ ٔیزاضز تب ثطای ذٛز اثعاضٞبی ؾٛزٔٙس  ٚوبضا تساضن
ثجیٙٙس .اظ جّٕ ٝایٗ اثعاضٞبٔ ،یتٛاٖ ث٘ ٝطْافعاضٞبی ٔسیطیت ذسٔبت فٙبٚضی اَالٖبت اقبضٕٛ٘ ٜز ؤ ٝیتٛا٘ٙس ٔسیطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ  ٚتىٙؿیٗٞب ضا زض
ایٗ ضاثُ ٝیبضی ٕ٘بیٙس(.فطا٘ى)2007،ٛ
چرخه حیات دانش ونقش فناوری در آن
ثطذی ثطایٗ ثبٚض٘س و ٝزا٘ف ،زض ش ٗٞزا٘ٙس ٜآٖ قىُ ٌطفتٛٔٚ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز(زا٘ٚپٛضت ٚالض٘ؽ٘،1998،مُ زض قطیف،1387،ل.)99.ثٝ
ٖجبضت زیٍط،زا٘ف،نطفبًشٙٞی اؾت ٚآ٘چ ٝثهٛضت ٖیٙی زضٞطقىّی(قفبٞی یبٔىتٛة)ْٟٛضیبثس،زیٍطزا٘ف ٘یؿت ٚاَالٖبت یبزازٔ ٜحؿٛة ٔی قٛز.ثٝ
٘مُ اظٔٛٙضیبٖ،زا٘ف نطیح ث ٝلّ ٝید ٚزا٘ف يٕٙی ث ٝثمی ٝید و ٝظیط آة اؾت،تكجیٔ ٝی قٛز.فمٍ%20زا٘ف نطیح ٔی ثبقس%80ٚثبلیٕب٘س،ٜيٕٙی
اؾت(ٔٛٙضیبٖ.)1374،

قىُ ٔمبیؿ ٝزا٘ف ثب لُٗ ٝید
ٔٛيٛٔ ٔٛضز ثحث ٔسیطیت زا٘ف،آٖ ٌ ٝ٘ٛو٘(( ٝب٘ٛوٛتبو ٝچی)1995،ثیبٖ ٔی زاض٘س،زا٘ف يٕٙی ٚنطیح اؾت.زضایٗ اٍِ،ٛفطآیٙسقىُ ٌیطی زا٘ف
زضؾبظٔبٖ،چٙیٗ اضائٔ ٝی قٛز:

قىُ چبضچٛة اقتطان زا٘ف زض ؾبظٔبٖ
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زضایٗ چبضچٛة،جبٔٗ ٝپصیطی،فطایٙس اقتطان زا٘ف اؾت.ثط٘ٚی ؾبظی،فطایٙسی اؾت وَ ٝی آٖ،آ٘چ ٝفطز ٔی زا٘سٖ،یٙی ٔی قٛز.ز فطایٙستطویتٙٔ،بثٕ
ٔتٗسزی زا٘ف ٖیٙی،ثطای ذّك زا٘ف جسیس،ثبیىسیٍطتطویت ٔی قٛز.زضٟ٘بیت،فطایٙسزض٘ٚی ؾبظی،زا٘ف ٖیٙی ضازض٘ٚی ٔی
وٙس(آ٘ىبئ،2007،َٛل٘516،مُ قس ٜزض قطیف:1387،ل.)101،فٙبٚضی اظ جبٔٗ ٝپصیطی،ثط٘ٚی ؾبظی،زض٘ٚی ؾبظی ٚتطویت زا٘ف پكتیجب٘ی ٔی
وٙسٚث ٝتؿٟیُ اقتطان ٚذّك زا٘ف ٔی ا٘جبٔس(قطیف:1387،ل.)101،
ٞبِسیٗ ٞطٌبَ ()2000اْٟبضٔی زاضز،ثرف ظیبزی اظ زا٘ف ٖیبٖ اظ َطیك فٙبٚضی اَالٖبت ٔسضٖ ٔی تٛا٘ساقبٖ ٝپیساوٙس.أبا٘تكبضزا٘ف ٟ٘بٖ ثِ ٝحبِ
تىِٛٛٙغیىی ٔكىُ اؾت.قبیس أطٚظٚ،زض آیٙس،ٜفٙبٚضی پیكطفت ٝایٗ اقبٖ ٝضازضتٗبُٔ چٟط ٜث ٝچٟطٔ ٜهٖٛٙی،اظَطیك ا٘ٛأ ٔرتّف جّؿبت ٚثب تهٛیط ٞب
ٚقىّٟبی ٔرتّف تؿٟیُ وٙس(ٔحٕس.)p،2006،105،
لؿٕت ٖٕس ٜتٛج ٝفٙبٚضی اَالٖبت زض اثتىبضٞبی ٔسیطیت زا٘ف،ث ٝتجسیُ زا٘ف يٕٙی ث ٝزا٘ف نطیح ٔطثٔ ٌٛی ثبقس.ثبظ  ٓٞفٙبٚضی اَالٖبت اؾت
و ٝزٞ ٝٞبؾت زازٞ ٜب ٚتٛا٘بییٟبی اضتجبَٟبی اَالٖبتی ضا فطأ ٓٞی آٚضز(ضازی،1383،ًٙل)62،
مدیریت دانش در سازمانها
أطٚظ ٜؾبذتبض ٔحیٍ زا٘ف و ٝؾبظٔبٟ٘ب ثبیس زضآٖ فٗبِیت وٙٙس،تحت تبثیط ض٘ٚسٞبی ٔحیٍ زا٘ف ٔثُ ا٘فجبض زا٘ف،ترههیی قیسٖ أٛض،جٟیب٘ی قیسٜ
زا٘ف ...ٚلطاضٌطفت ٝاؾت.ثٚ ٝاؾُ ٝتبثیط ایٗ ض٘ٚسٞبٔ،سیطیت زا٘ف ثٗٙیٛاٖ تالقیی ثیطای تُجییك ثیب تغیییطات ٔحیُیی ُٔیطح قیس ٜاؾیت((.زی ٔبیتیب
ٚاٚزض))6ثطایٗ ثبٚض٘سو ٝضیكٔ ٝسیطیت زا٘ف،اظزٚتح َٛثٙیبزیٗ((،وٛچ ؾبظی))((ٚتٛؾٗ ٝفٙبٚضی))حبنُ قس ٜاؾت.زض زٞ ٝٞكتبز،وٛچ ؾبظی و ٝضاٞجیطز
ٔٙبؾت وبٞف ٞعیٞ ٝٙبی ثبالثطی ٚافعایف ؾٛزثٛز،ث ٝاظ زؾت ضفیتٗ زا٘یف ثیب إٞییت ا٘جبٔییس،ظیطا وبضوٙیبٖ ثیب تیطن ؾیبظٔبٖ ،زا٘كیی ضا ویَ ٝیی
ؾبِٟبا٘سٚذت ٝثٛز٘س،ثبذٛز ٔی ثطز٘س.ثب ٌصقت ظٔبٖ،ؾبظٔبٟ٘ب ٔتٛج ٝقس٘س ؾبِٟب اَالٖبت ٚتجطث ٝثب اضظـ ضا اظ زؾت زاز ٜا٘س ٚایٙه ٔهٓ ثٛز٘س ذٛز ضا اظ
تىطاضایٗ آؾیت ٔه ٖٛثساض٘س.ایٗ أطٔسیطیت ضا ٚاضزاضوطز زض تالـ ثطای حفّ ٍٟ٘ٚساضی وبضوٙبٖ،زا٘كی ثیطای تًیٕیٗ آیٙیس ٜقیطوت،ضاٞجطز ٔیسیطیت
زا٘ف ضا اتربش ٕ٘بیس(لّی ظاز ٜآشضی ٚاؾسی،ل.)28،ایٗ ٔسیطیت ،اثعاضی اؾت ثطای شذیط ٜویطزٖ ٚا٘تمیبَ زا٘یف ٟ٘بٖ(ٟٔبضتٟیبی قیٙبذتیٌٕ،بٟ٘ب،ایسٜ
ٞب،تجطثٞ ٝب،یب آقىبض(ّٖٕىطزی،حمبیك،پبیٍبٞ ٜبی زاز)ٜث ٝزیٍطاٖ( فّیی،2007،ل.)18،ثٙیبثطایٗ ،زض جبٔٗی ٝأطٚظیٔ،یسیطیت زا٘یف ٔجٙیبیی ٟٔیٓ اظ
ٔسیطیت ؾبظٔب٘ی ٘ٛیٗ ضٚظ اؾت(ٚاِیس.)2008،ثبتٛج ٝث ٝتجطثیبت قطوتٟبی آٔطیىبییٔ،یتٛاٖ ایٗ پؿت ضا ثبحطٚف اذتهبضی٘Cko7كیبٖ زازویٕٞ ٝیبٖ
8
ٔسیطیت زا٘ف یب Ckoزض قطوتٟبٛٔٚؾؿٞ ٝبؾت ( .فّی)2007،
ٔسیطیت زا٘ف ٔتكىُ اظ فطایٙسٞ ٜبی ٔتٗسزی ٔكتُٕ ثط(( :تِٛیس زا٘یف جسیس،زؾیتطؼ پیصیط ویطزٖ زا٘یف اظ ٔٙیبثٕ ذبضجی،ثیبظ ٕ٘یٛزٖ زا٘یف زض
اؾٙبزٚپبیٍبٞ ٜبی زاز،ٜث ٝوبض ٌیطی زا٘ف زض فطایٙسٞبٔ،حهٛالت یب ذسٔبت،ا٘تمبَ زا٘یف ٔٛجیٛززض ؾیبظٔبٖ،ث ٝویبض ٌییطی زا٘یف ٔٛجیٛز زض تهیٕیٓ
ٌیطی،تؿیییییٟیُ ضقیییییسزا٘ف اظ َطییییییك فطٙٞیییییً ٚاٍ٘یع،ٜؾیییییٙجف اضظـ ؾیییییطٔبیٞ ٝیییییبی زا٘كیییییی ٚتبثیطٔیییییسیطیت زا٘یییییف
اؾت(ضِٚی،1999،ل417،زض،ضای.)2008،ا٘جبْ ای فطایٙسٞبٔؿتّعْ ث ٝوبضٌیطی فٙبٚضیٟبی اَالٖبتی زض ٔسیطیت زا٘ف(ضای.)2008،
قطوت اضتجبٌ اظ ضا ٜزٚض9إِٓبٖ،ظیٕٙؽ ٕٝ٘ٛ٘،10ث ٝوبضٌیطی ٔٛفك ٔسیطیت زا٘ف ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.آٟ٘ب اذیطاًلیطاضزازی ضا ثط٘یس ٜقیس٘سو ٝلیطاض ثٛزییه
قجى ٝاضتجبٌ اظ ضا ٜزٚضضا زض ثیٕبضؾتبٟ٘بی ؾٛئیؽ ثؿبظ٘س.ثب ٚجٛز ایٙى ٝآٟ٘ب فمٍ%30ثبالتط اظ پبییٗ تطیٗ ذطیساض ثٛز٘س،ضٔع ٔٛفمیتكبٖ ؾیؿتٓ ٔسیطیت
زا٘ف آٟ٘بثٛزو ٝثٕ٘ ٝبیٙسٌبٖ فطٚـ اجبظ ٜزاز تب قطوت ظیٕٙؽٗٔ،تٕستطاظ ضلجبیكبٖ ْبٞط قٛز(ضای،2008،ل.)157،
ٞسفٟبیی و ٝضاٞجطز ؾبظٔب٘ی اظ ضٍٞصضٔسیطیت زا٘ف ز٘جبَ ٔی وٙس،ثب اجطای چٟبضٌبْ اؾبؾی ث ٝزؾت ٔیی آیسوی ٝزض حمیمیت ٌبٟٔیبی فطایٙسٔیسیطیت
زا٘ف ضا تكىیُ ٔی زٙٞس:
-1ایجبزٚیب ٌطزآٚضی زا٘ف-2ؾبذتبضزٞی ٚاضظـ ثركی ث ٝزا٘ف جٕٕ آٚضی قس-3ٜا٘تمبَ ٚتجبزَ زا٘یف-4ایجبزؾیبظٚوبضٞبی ٔٙبؾیت ثیٓٙٔ ٝیٛضثٟطٜ
ٌیطی ٚاؾتفبز ٜاظایٗ زا٘ف،چ ٝزض ثٗسفطزٚچ ٝزض لبِت ٌطٟٞٚبی زض ٖٚؾبظٔب٘ی.
زؾتیبثی ث ٝچٙیٗ ٞسفٟبیی،تٟٙباظ َطیك ثٟطٌ ٜیطی اظ اثعاضٞبی ٔسیطیت زا٘ف أىبٖ پصیطاؾت.فٙبٚضی وی ٝزا٘یف ضا ٌؿیتطـ ٔیی زٞیسٚأىبٖ ظاییف
ٚضقسزا٘ف ضا فطاٚ ٓٞوسٌصاضی ٚا٘تمبَ ایٗ زاضاییٟب ضا ٕٔىٗ ٔی ؾبظز،اظ جّٕ ٝاثعاضٞبی ٔسیطیت زا٘ف اؾت(چیت ؾبظیبٖ،1385،ل.)30،
فناوری اطالعات در سازمانها
فٙبٚضی اَالٖبت زض ؾبظٔبٟ٘ب تیبثیط ثؿیعایی زاضز.اییٗ فٙیبٚضی افطازٌٚیطٞ ٜٚیبی ٔٛضز٘ییبظ ضا زٚض ٞیٓ جٕیٕ ٔیی وٙس؛ٔب٘ٙیس تییٓ ٞیبی ٔجیبظی،جٛإٔ
ٔجبظی،تجبضت ٔجبظی،تجبضت ٔجبظی ٚتجبضت اقتطاوی((ویٓ ِٚی11))1996،پی ثطز٘ٙسو ٝزؾتطؾی آؾبٖ ٌٚؿتطز ٜثی ٝزازٞ ٜیبی ٔكیتطن،ثبٖث ٔیی
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قٛز ؾبظٔبٟ٘بی ٔجبظی اُ٘ٗبف پصیطثبقٙسٔ.جبزِ ٝاَالٖبت،زؾتطؾی آؾبٖ ث ٝزازٞ ٜب اظ ضا ٜزٚض،وبضوٙبٖ یه ؾیبظٔبٖ ضا لیبزض ٔیی ؾیبظز تیب ٚاحیسوبضی
ذٛزضاثُٛض پٛیبزض ٔٛلٗیت ٞبی جغطافیبیی ٚاثٗبزظٔب٘ی ٔتفبٚت ایجبز وٙٙس.ثٙبثطایٗ،یه ؾبظٔبٖ ٔی تٛا٘سقب٘ؽ ثٟتطی زض تجسیُ قسٖ ث ٝویالؼ جٟیب٘ی
ثٚ ٝاؾُ ٝاُ٘ٗبف پصیط ثٛزٖ ٔٚجبظی ثٛزٖ زاقت ٝثبقس(ٔحٕس،2006،ل.)109،
یىی اظ زالیُ پصیطفت ٝقسٖ ٚث ٝوبضٌیطی ؾبظٔبٟ٘بی ٔجبظی ایٗ اؾت و ٝؾبظٔبٟ٘بی ٔجبظی ث ٝزِیُ اتىبی ظیبزثطضٚی فٙیبٚضی اَالٖیبت،زاضای ٔعاییبی
شاتی یٗٙی ٔتىی ثطٔسیطیت ثطٔجٙبی ّٖٓ ٚزا٘ف ٞؿتٙس.زضایٗ ؾبظٔبٟ٘ب،زا٘ف ثٗٛٙاٖ ٘یطٚی ٔحطوی ٝانیّی ؾیبظٔبٖ ٔجیبظی ذٛاٞیسثٛز.ایٗ ؾیبظٔبٟ٘بثٝ
اتىبثطضٚضی فٙبٚضی اَالٖبت تٕبیُ زاض٘س.ث ٝذبَطزاقتٗ ایٗ ٘ىت ٝحبیع إٞییت اؾیت ٘جبییسفٙبٚضی ذٛزثیٖٙ ٝیٛاٖ ٞیسف ٟ٘یبیی ٔحؿیٛة قٛز(اقیطف
اِٗمالیی.)1381،اِجت،ٝزضایٗ ضا ٜقبیؿت ٝاؾت ثٓ٘ ٝط(ضاٌّؽ12)1997،و ٝاٖتمبز زاضز تٕبٔی اثعاضٞیبی ٔیسیطیت زا٘یف ضایب٘ی ٝای قیس٘ ٜیؿیتٙس،تٛجٝ
وطز(چیت ؾبظیبٖ،1385،ل.)30،
تاثیر فناوری اطالعت در مدیریت دانش
زض ٔتٗ ٘ٛقتٞ ٝبی ٔسیطیت زا٘ف(ٚ)KMزا٘ف ؾبظٔب٘ی(،13)OKفٙبٚضی اَالٖبت()Itثٗٛٙاٖ ٔٛيٖٛی ٔطوعی ٚانیّی اضائیٔ ٝیی قٛز.زضؾی ٝتیب 5ؾیبَ
اذیط،تٗسازی اظ ٔحممبٖ ثِ ٝیٙه ثیٗ ٔسیطیت زا٘ف ٚفٙبٚضی اَالٖبت تٛج ٝوطزٚ ٜترٕیٗ ظز ٜا٘سو ٝتمطیجب%70ا٘تكیبضات زض ٔٛيیٔ ٔٛیسیطیت زا٘یف
ثطَطاحی فٙبٚضی اَالٖبت ٔتٕطوعاؾت(فطا٘ىٔ&ٛبضیب٘،2007، ٛل.)440،
ٔسیطیت زا٘ف،زضقىُ ٘ٓطی،یه ٔٛي ٔٛچٙسیٗ ضقت ٝای اؾت ِٚی زض قىُ ّٖٕی ،آ٘چ ٝثطای ٔسیطیت زا٘ف زض ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٟ٘بٔی ٌصضزٛٔ،يیٔٛ
فٙبٚضی اَالٖبت اؾت و ٝوبضفٙبٚضی اَالٖبت ضازض ٔسیطیت زازٚ ٜاَالٖبت ثط ٖٟسٔ ٜی ٌیطز(ضازی،1383،ًٙل.)56-55،
اٌطچ ٝزا٘ف ثُٛضا٘حهبضی ٔحه َٛفٙبٚضی اَالٖبت ٘یؿت،فٙبٚضی اَالٖبت ثُٛض جسایی ٘بپیصیطزض ایجیبززا٘ف ٚفطایٙسٔیسیطیت زا٘یف اظ ؾیبِٟبی اَٚ
ٔكبضوت زاقت ٝاؾت.أطٚظٔ ٜسیطیت زا٘ف ٚفطایٙس ٔسیطیت زا٘ف اظ ؾبِٟبی أ، َٚكبضوت زاقیت ٝاؾیت.أطٚظٔ ٜیسیطیت زا٘یف ٖٕیستبًاظ ٔؿیئِٛیتٟبی
فٙبٚضی اَالٖبت ث ٝقٕبض ٔی ضٚز؛ظیطازض جٕٕ آٚضی،تجسیُ ٚا٘تمبَ زازٞ ٜب،اَالٖبت ٚزا٘ف ٘مف وّیسی زاضز(ضازی،1383،ًٙل.)55،
ٔسیطیت زا٘ف زضُٖٕ،آٔیع ٜای اظ ضٞجطی وؿت ٚوبضٚفطٚ ًٙٞفٙبٚضی اؾت.ایٗ جٙج ٝثب ْطافت ثٔ ٓٞ ٝطتجٍ ٔیی ثبقیٙس ٝ٘.فٙیبٚضی ٔحیى ٘ٚی ٝییه
ضٞیبفت نطفبًتجبضی-فطٍٙٞیٞ،یچ یه ث ٝتٟٙبیی ٕ٘ی تٛا٘سثط٘بٔ ٝاثطثرف ٔسیطیت زا٘ف ضا اضائ ٝزٞس.قىُ ظیط ضٚاثٍ ٚاثؿتٔٚ ٝؿیتمُ اییٗ جٙجیٞ ٝیبضا
٘كبٖ ٔی زٞس(.ضازی،1383،ًٙل)56،
ضٞجطی ٚفطًٙٞ

فٙبٚضی ٚؾٙجف

قىُ .زٚجٙجٔ ٝسیطیت زا٘ف

اظٔستٟب پیف ٘مف فٙبٚضی اَالٖبت زض اقتطان زا٘فٔ،طوع ثحث ثٛز ٜاؾت.ثؿیبضی اظ پػٞٚكٍطاٖ انطاض ٔی وٙٙسو ٝانٔ َٛسیطیت زا٘ف ٔی تٛا٘سثسٖٚ
اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی فٙبٚضی اَالٖبت ٔٛفك ُٖٕ وٙس(ٔه زٔبضت2001زضٔ:حٕس،2006،لٌ.)103،طٞٚی ثحث ٔی وطز٘سٗٔٚتمس٘سو ٝفٙبٚضی اَالٖیبت
ثُٛضضاٞجطزی ثطای ثطز ٚزأ ٝٙجٟب٘ی و ٝؾبظٔبٟ٘ب ثِ ٝحبِ جغطافیبیی تٛظیٕ قس ٜا٘س،يطٚضی ٚاؾبؾی اؾت(زافی2000،زضٔ:حٕس،2006،ل.)103،
چبضچٛة ٔفٟٔٛی ٔسیطیت زا٘ف و ٝتٛؾٍ اؾتب٘ىٛؾىی ٚثِٛس٘عا(14)200ایجبزقس،ٜفٙبٚضی ضا ث ٝا٘ساظ ٜؾ ٝؾت ٖٛزیٍطزا٘ف ٔ ٟٓلّٕساز وطز ٜاؾت ایٗ
ؾ ٝؾتٖ ٖٛجبضتٙسظ:ؾبظٔبٖ،یبزٌیطی ٚضٞجطی.
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٘ٓبٟٔبی چٙسٌب٘ٝ
ایٗ چٟبضؾت ٖٛپبیٔٚ ٝجٙبی ٞطؾیؿتٓ ٔسیطیت زا٘ف ضا تكىیُ ٔی زٞس.ثسٕٞ ٖٚبٍٙٞی ایٗ 4ؾت،ٖٛؾیؿتٓ ٔیسیطیت زا٘یف ٕ٘یی تٛا٘یس ٚجٛززاقیتٝ
ثبقس(ٔحٕس،2006،ل.)104،
َجك ٌفت ٝاِٚیٛضا(15)2000ؾیؿتٕٟبی فٙبٚضیّٕٖ،ىطزٞبی ٔتٖٛٙی ضا ا٘جبْ ٔی زٙٞس؛اظلجیُ:شذیط ٜحجٓ ٖٓیٕی اظ اَالٖبت،أىبٖ زؾتطؼ پیصیطی
اَالٖبت ثطای اقربل،فطا ٓٞآٚضی اثعاضٞبیی ثطای اضتجبٌ،تِٛیسضوٛضزٞبیی اظ تٗبُٔ ٚتجبزَ ٚفطایٙسٞبی ذٛزوبض(فطا٘ه & ٔبضیٗ،2007،ل.)440،
اظ ٔٛيٖٛبت تبثیط ٌصاض زیٍط ثط ٔسیطیت زا٘ف ؾبظٔب٘ی ،پیكطفتٟبی قٍطف ٚذیط ٜوٙٙس ٜفٙبٚضی اَالٖبت اؾت و ٝیىی پؽ اظ زیٍطی ضخ ٔی زٞیس.ایٗ
أط ثبٖث تٛجٚ ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی ظیبز ؾبظٔبٟ٘بٌطزیس ٜاؾت.زض ایٗ ظٔیٔ،ٝٙكىُ آٖ اؾت و ٝؾبظٔبٟ٘ب ثُٛض یىجب٘جٚ ٝثس ٖٚزض ٘ٓیط ٌیطفتٗ تٕیبٔی اثٗیبز
ٚظٔیٞ ٕٝٙبی ٔطث،ٌٛزض فٙبٚضی اَبٖبت ()itؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔی وٙٙس.ایٗ وبض ثبٖث ٔی قٛزتب آٖ ثرف اظ پبیٍب ٜزا٘ف و ٝثی ٝضاحتیی اظ لبثّییت تیسٚیٗ
قسٖ ثطذٛزاض٘سٔ،حٛضتٛجٚ ٝتبویس لطاضٌیطزٚزض ٔمبثُ،زا٘ف يٕٙی ثب ٚجٛزتبویسٔجب٘ی ٘ٓطی ّٕٖٚی ٔٛي،ٔٛثط٘مف ا٘ىبض٘بپصیطآٖ زضوؿت،حفّ ٚاضتمبی
ٔعیت ضلبثتی ؾبظٔبٖ،نطفبًث ٝزِیُ ٘جٛز لبثّیت تسٚیٗ،زض حبقی ٝلطاضٌیطز.زض حمیمت،ث ٝوبضٌیطی ٘بزضؾیت تجٟییعات اِىتط٘ٚیىی،ثی ٝافیعایف تًیبزثیٗ
زا٘ف يٕٙی ٚزا٘ف نطیح ٔی ا٘جبٔس(ٔكجىی ٚظاضٖی.)1382،
ث ٝاٖتمبز زافی(ٚ،16)2000لتی فٙبٚضی اَالٖبت()itتٟٙباظ ثٗسفٙی ٔس٘ٓط لطاضٌیطزٔ،ی تٛا٘سپطٚغٔ ٜسیطیت زا٘یف ضا ثبقىؿیت ٔٛاجی ٝؾیبظز.ثٙبثطایٗ،ثٝ
ٔ ٛٓٙضوؿت تطلی ثٟتطزض ؾبظٔبٖ،ثبیس اَالٔ ضؾب٘ی ٚآٔیٛظـ زضٔیٛضز فطایٙیسٞبی ٔیسیطیت زا٘یف نیٛضت ٌیطزوی ٝپیؽ اظ اجیطای اییٗ ٔٛضز،فٙیبٚضی
اَالٖبت(٘)itمف ٕٟٔی ضازض تالقٟبی ٔسیطیت زا٘ف جبضی قطوتٟبٔی تٛا٘سثبظی وٙس(ضی)2008،
ثٙبثطایٗ،ثحث زضحبَ جطیبٖ زضٔٛضز ٘میف فٙیبٚضی اَالٖیبت()itثییبٖ اییٗ ٘ىتی ٝاؾیت وی ٝتبویسثبییس ثیكیتطثطضٚی اَالٖیبت17ثبقیستبفٙبٚضیٌ.طٞٚی
زیٍطٞكساضزاز ٜا٘سو٘ ٝجبیساظ َطیك ث ٝوبضٌیطی فٙبٚضی اَالٖبت زضثحث ٔسیطیت زا٘ف ثطجٙجٞ ٝبی اجتٕبٖی ٚفطٍٙٞی ٔیسیطیت زا٘یف ؾیبی ٝافىٙیسٜ
قٛز(ِٚیس.)2008،ث ٝوبضٌیطی نحیح فٙبٚضی اَالٖبت ٔی تٛا٘یس لبثّیتٟی بی اقیتطان زا٘یف ضازض اثٗبزظٔیبٖ ٔٚىیبٖ ؾیطٖت ثركیسٖٛ.أُ ٔىبٖ،ظٔیبٖ
14-olivera
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ٚضثٍ،تٗییٗ وٙٙس ٜلسضت ٚتٛاٖ ٘مف فٙبٚضی اَالٖبت زض ثٙیبٟ٘بی ٔسیطیت زا٘ف ٔی ثبقس.ثٖ ٝجبضت زیٍط،ث ٝزِیُ ٔكىُ یىپبضچی ٝوطزٖ،اغّیت جٙجیٝ
ٞبی ضفتبضی ثكط زضفٙبٚضی،فٙبٚضی اَالٖبت وبٔالًٕ٘ی تٛا٘سثؿیبضی اظ جٙجٞ ٝبی ا٘ؿب٘ی ٔطث ٌٛثٔ ٝسیطیت زا٘ف ضا اجطا وٙس؛ثٙبثطایٗ فٙیبٚضی اَالٖیبت
ٕ٘ی تٛا٘س ثٗٛٙاٖ یه ٌّ ِٝٛجبزٚیی وٛٔ ٝفمیت وبُٔ ضا ثطای پبیٔ ٝسیطیت زا٘یف فیطا ٓٞآٚضز،ثی ٝقیٕبض آیس.تبوییس ثییف اظ حیسثطضٚی فٙیبٚضی ثیسٖٚ
ٕٞب ًٙٞوطزٖ زیٍط ٖٙبنط ٔٔ،ٟٓی تٛا٘سث ٝؾبزٌی ث ٝقىؿت ؾیؿتٓ ٔٙجطقٛز.یب ثطٖىؽ،یه ؾبظٔبٖ ٕٔىٗ اؾت ثیف اظ حس ثطضٚی ضاٞجطز ٚؾبظٔبٖ
تبویس ٕ٘بیسٚيطٚضتبًثطای اجطای آٖ ضاٞجطزیب ثٛٓٙٔ ٝضفطا ٓٞوطزٖ ٔحیٍ یبزٌیطی ٔؿتٕط،ثطضٚی فٙبٚضی ؾطٔبیٌ ٝصاضی ٘ىٙس(ٔحٕس.)2006،
چالشهای مدیریت دانش در سازمانها
ثؿیبضی اظ تالقٟبثطضٚی وبضثطز فٙبٚضی اَالٖبت ٔتٕطوع قس ٜاؾت تبثتٛاٖ ث ٝثجت،شذیط،ٜثبضیبثی ٚاقبٖ ٝزا٘ف ٔؿتٙسٖٚیٙی پطزاذتٔ.سیطیت زا٘ف ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای زضفٙبٚضی ٌط ٜذٛضز ٜاؾت و ٝذُطاظ زؾت زازٖ ٖٛأُ ٖٕسٛٔ ٜفمیت زض ذسٔتٍطٞب ٘ٚطْ افعاضٞب اؾتٙجبٌ ٔی قٛز (.چیًٙ
،ًٙٞجبؾىفیٗ.).200218اٌطٔسیطیت اَالٖبت ؾبظٔبٖ،ؾبذتبضیبفت ٝاظ زازٞ ٜبی اظ پیف تٗطیف قس ٜاؾت،يطٚضی اؾت ؤ ٝسیطیت زا٘ف،اَالٖبت
ؾبذتبضیبفتٚ ٝغیطؾبذتبضی ضا ثبقیٞ ٜٛبی ٔتفبٚتی و ٝافطاز اظ اَالٖبت اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس،ث ٝوبض ٌیطزٓ٘.بٟٔبی ٔسیطیت زا٘ف ٔٛجٛزٛٙٞظ ٕ٘ی
تٛا٘ٙساٖتٕبزوبُٔ ضا جّت وٙس،چطاو ٝاَالٖبت وبّٔی زض اذتیبض ٘ساض٘س.آٟ٘بٕ٘ی تٛا٘ٙسپیف ثیٙی وٙٙسو ٝوساْ اَالٖبت ضا اضائ ٝوطز.أب اؾبؾبًزا٘ف يٕٙی
و ٝزض شٟ٘ ٚ ٗٞبزثكطٔٛجٛزاؾت ٚپبیٚ ٝاؾبؼ ذاللیت اؾت ث ٝآؾب٘ی وسٌصاضی ٕ٘ی قٛز.فٙبٚضی اَالٖبت ٘یع ٕ٘ی تٛا٘س اٍِٞٛبی شٙٞی ثكطضازض ذٛز
شذیط ٜوٙسٚاَالٖبت ضا ثٙٗٔ ٝب(زا٘ف)تجسیُ وٙس.حتی اٌط ثتٛاٖ ش ٗٞیه فطزضا ثبزلت ثطضؾی وطز ٚزض یه پبیٍب ٜشذیطٕٛ٘ ٜزٕ٘،ی تٛاٖ پصیطفت وٝ
قرم زیٍطی ثتٛا٘س تجطث ٝفطزا َٚضا ثبظیبثی وٙس(چی،ًٙٞ ًٙجبؾىفیٗ.) .200219تِٛیس ٔٛثطزا٘ف جسیسثرهٛل زا٘ف يٕٙی ث ٝتٛج ٝثیف اظ حس
اضتجبَبت ٔیبٖ اًٖبی ؾبظٔبٟ٘ب ٚاثؿت ٝاؾت،أب ٖٛأُ التهبزی ٚتجبضیٔ،بٞیت اجتٕبٖی ٔحیٍ وبضی،یٗٙی ٔحّی و ٝزا٘ف فٙی زض آ٘جب ثٛجٛز ٔی
آیسٌٚؿتطـ ٔی یبثسضا اظ ٔیبٖ ٔی ثطز.تالـ ٔسیطیت زا٘ف ثبیسثطزا٘ف يٕٙی ٚثطضؾی اٍِٞٛبی ؾبظٔب٘ی جسیس،فطٓ٘ٚ ًٙٞبْ ٞبی ٔٙبؾجی تٕطوع
یبثستب تٗبُٔ ٔیبٖ افطازٚاضتجبٌ اجتٕبٖی وٙٔ ٝجطث ٝایجبززا٘ف يٕٙی ٔی قٛزٌ،ؿتطـ یبثسٓ٘.بْ ٞبی ٔسیطیت زا٘ف ثطآ٘ٙستب ٘ٓبْ ٞبی ضایب٘ ٝای زا٘ف
ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای َطاحی وٙٙستب اَالٖبت زض ٔتٗ اضائ ٝقٛز.ظٔب٘ی و ٝوبضثط ٟ٘بیی اظضؾیسٖ ثٞ ٝسف زٚضٔی قٛز،حیُٔ ٝجبحثبت وٓ ٖٕك تط ٔی قٛزٔ.یعاٖ
زا٘ف يٕٙی و ٝثبیس ٖیٙی قٛزض ٚثٌ ٝؿتطـ اؾت.أب تالـ ثطای تغییطزا٘ف يٕٙی ثٖ ٝیٙی ٔكىُ اؾت،ظیطا ظٔب٘ی و ٝش ٗٞزضٌیط اؾت،ا٘سیكیسٖ ثٝ
اثطزازٞ ٜبٔكىُ اؾت.ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝفىطوطزٖ زض ٔٛضزتفىط،ظٔب٘ی و ٝزضٌیطی شٙٞی ثبالؾت،وبضی ٔكىُ اؾت ٚایٗ ث ٝآٖ ٔٗٙبؾت و ٝزا٘ف
ٔٛجٛززض ٔتٗ ثبیسث ٌٝ٘ٛ ٝای وسٌصاضی قٛز.حتی ٍٙٞبٔی و ٝاظ ٘ٓطفٙبٚضی ثتٛاٖ زا٘ف ٔتٙی ضا زضاذتیبض زاقت،الظْ اؾت ٔمساضظیبزی اظ ایٗ اَالٖبت
تحّیُ قٛز.ظٔب٘یٔ،تٗ غٙی اؾت،أبزا٘ف وسٌصاضی قسٛٔ ٜضز تٛج٘ ٝیؿت ث ٝایٗ حبِت تٙبلم ٔتٙی ٔی ٌٛیٙس(ثّىطٞ.).199520طچٔ ٝیعاٖ اَالٖتی
ٔٗٙبیی ظیبزتطثبقسٚیبٞطچ ٝزا٘ف وسٌصاضی قس ٜثیكتطثبقس،تٙبلى ٔٗٙبیی ٌؿتطز ٜتطٔی قٛزِ،،صا ُّٔٛة اؾت و ٝایٗ تٙبلى اظ ٔیبٖ
ثطٚز(.ثّىط)1995.
ٔؿئّٛٔ ٝضز تٛج ٝزیٍط آٖ اؾت و ٝچ ٝاَالٖبتی ثٖٛٙ ٝاٖ زا٘ف ٔٗتجطوس ٌصاضی قٛز،ایٗ ثؿتٍی ث ٝافطازی زاضزو ٝاظ ٔٙبثٕ زا٘ف ثٟطٔ ٜی ثط٘س.ثب
تٛج ٝث ٝایٙىٔ ٝربَجبٖ ٔب چ ٝوؿب٘ی ٞؿتٙس،زض ٔٛلٗیت ٞبی ٔرتّف ٚثب افطاز ٔرتّف ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٔتفبٚت نحجت ٔی وٙیٓ ٚزض ایٗ ٔیبٖ ظثبٖ ٔٛضز
اؾتفبز،ٜؾُح تجطثیبت،تبویسٚزیسٌ ٜبٔ ٜب ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز.ثٙبثطایٗ زض ٔسیطیت زا٘ف ؾٗی ثط آٖ اؾت وٙٔ ٝجٕ ٔكتطوی اظ زا٘ف ضا فطآٞ
آٚضیٓٔ،جٙی ثطا یٙى ٝچ ٝاَالٖبتی فطا ٓٞآٚضیٓ،چٍ ٝ٘ٛآٖ اَالٖبت ضا ؾبظٔب٘سٞی وٙیٓ ٚث ٝچ ٝوؿی اقبٖ ٝزٞیٓ؟ٚايح تط آ٘ى ٝثبیس زضیبثیٓ چٍ ٝ٘ٛثٝ
جٟبٖ ٍ٘ب ٜوٙیٓ،ث ٝچ ٝچیع تٛج ٝوٙیٓ ٚاظ چ ٝچیعی چكٓ پٛقی ٕ٘بییِٓ.صا ٔمهٛز٘ ٝتٟٙبایٗ اؾت و ٝثبیسث ٝچ ٝاَالٖبتی(ٔتٙیٙٗٔ،بیی)تٛج ٝقٛزثّىٝ
وساْ اَالٖبت ثبیس ٘بزیسٌ ٜطفت ٝقٛز(زیبً٘).1998،
چالشهای استفاده از فناوری اطالعات
اؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی اَالٔ ضؾب٘ی تٟٙب ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاض حٕبیتی ثطای فطایٙسٞب ٚفٗبِیتٟبی وؿت ٚوبض،یه ضاٞجطز يٗیف اؾت.فطنتٟبی جسیساضائ ٝقسٜ
تٛؾٍ فٙبٚضی اَالٖبت٘،یبظٔٙسثٟط ٜثطزاضی ٌؿتطز ٜاؾت ٚایٗ أط٘یع٘یبظٔٙس آٖ اؾت و ٝفٙبٚضی اَالٖبت ثُٛضوبُٔ ثٖٛٙ ٝاٖ جعء انّی زضفطایٙسٞبی
وبضی ٌٙجب٘س ٜقٛز.ثطای ضؾیسٖ ث ٝیه ؾیؿتٓ ٔسیطیت زا٘ف ٔٛفك،ثبیس ٘ؿجت ث٘ ٝمُ ٝاثتسا ٘ٚمُ ٝای و ٝلهس ضؾیسٖ ث ٝآٖ ضا زاضیٓ،اقطاف وبُٔ
زاقت ٝثبقیَٓ.طاحی ٔؿیط حطوت ثبیس ثط پبی ٝیىؿطی ثؿتطؾبظیٟب،ث ٝوبضٌیطی زضؾت اظ ؾیؿتٓ ٞبٚث ٌٝ٘ٛ ٝای وبٔالًحؿبة قس ٜا٘جبْ
ٌطزز(ٔبٞیبضٚأبٔی،1385،ل.)13،
نتیجه گیری
ثٞ ٝط تمسیط٘،جبیسفطأٛـ وطزؤ ٝسیطیت زا٘ف وبضؾبظ،ثس ٖٚتغییطات ؾبظٔب٘ی-فطٍٙٞی ٚضفتبضی ٌؿتطز،ٜتحمك ٘رٛاٞسیبفت.فٙبٚضی،ث ٝتٟٙبیی وؿیی ضا
ث  ٝتٟؿیٓ ٟٔبضتٟبی ذٛزثب زیٍطاٖ تطغیت ٕ٘ی وٙس.فٙبٚضی،ث ٝتٟٙبیی ٕ٘ی تٛا٘سوبضٔٙسی ضا و ٝث ٝآٔٛذتٗ زا٘ف ٖالل٘ ٝساضز،ثی٘ ٝكؿیتٗ زضثطاثطنیفحٝ
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وّیسضایب٘،ٝجؿتجٚٛتحمیك ٔججٛضوٙس.فٙبٚی،ث ٝذٛزی ذٛز،ؾبظٔبٖ یبزٌیط٘سٚ ٜقبیؿت ٝؾبالضٚؾبظٔب٘ی زا٘ف آفطیٗ پسیس ٕ٘یی آٚضز(زضٚزی٘،1384،میُ
قس ٜزضقطیفٕٛٞٚ) 1387،اض ٜیىی اظ زالیُ قىؿت فٗبِیتٟیبی ٔیسیطیت زا٘ف٘،جیٛزاٍ٘یع ٜزضٔییبٖ افطازٌٚطٟٞٚیبی زضٌیطزضأطاقیتطان زا٘یف اؾیت
(ضاج ٚ ٛضیٙع٘،2007،مُ قس ٜزض قطیف.)1387
زا٘ف ثٗٛٙاٖ یه ٔٙجٕ اضظقٕٙسٚضاٞجطزی ثطای ؾبظٔبٟ٘باظ إٞیت ثبالیی ثطذٛزاضاؾت.اٌطثتٛاٖ ثبٔسیطیت نحیح ٚوبضآٔسزا٘ف يٕٙی ٔٛجٛززضوبضوٙیبٖ
ٚافطازضا ثبتكطیه ٔؿبٖی ٚضٚاثٍ اجتٕبٖی ث ٝزؾت آٚضزٌ،بٔی ثؿیبض ٔٛثط زضٔمبثّ ٝثب ضلیجبٖ ٘ٚعزیىی ث ٝاٞساف ؾبظٔبٟ٘بثطزاقت ٝذٛاٞس.
أطٚظ ٜفٙبٚضی اَالٔ ضؾب٘ی و ٝثٖٛٙ ٝاٖ وٕه ثطای ؾبظٔبٟ٘ب ثطای ٔسیطیت اَالٖبت قٙبذت ٝقس ٜاؾت،زضحبَ ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای ث ٝوبض ٌطفت ٝقیسٖ زض
ایٗ حٛظ ٜاؾتٕٞ.بٖ َٛضو ٝلجالًاقبض ٜقسقبیستبث ٝحبَ فٙبٚضی جسیسزضٔسیعیت زا٘ف(ٖیٙی،يٕٙی)ٔٛفك ٘جٛز٘سِٚی ثبیسثبٚضزاقت وی ٝفٙیبٚضی،ضاٞ ٜیب
ٚضٚـ ٞب ضاثطای ٔسیطیت زا٘ف ؾبز ٜتط وطزٚ ٜزضحبَ تىبُٔ اؾت ٚزض آیٙس٘ ٜعزیه ٔی تٛاٖ زض ث ٝوبض ثطزٖ آٟ٘بثطای ٔیسیطیت زا٘یف إَیٙیبٖ وبٔیُ
زاقت.
ٔسیطاٖ ؾبظٔبٟ٘ب ثبیسث ٝاضظـ ٚجٛزی زا٘ف پی ثجط٘سٚظٔی ٝٙضا ثطای تِٛیسزا٘ف جسییسآٔبز ٜؾیبظ٘س،یٗٙی ثیبثطلطاضی فطٙٞیً ؾیبظٔب٘ی ُّٔٛة،اقیتطان
ٔؿبٖی ضازض وبضوٙبٖ ثیكتط وٙٙسٚثب اؾتمجبَ اظ ٘ٓطات ٚپیكٟٙبزٞبی وبضوٙبٖ،ضٚحیٗٔ ٝطفت قٙبذتی ٚا٘تمبز پصیطی ضا زض ؾبظٔبٖ تمٛیت وٙٙیس،چطا ویٝ
زا٘ف يٕٙی فمٍ زض نٛضت ث ٝاقتطان ٌصاقتٗ اَالٖبت،ثحث ٌٚفت ٌٚٛٚتكطیه ٔؿبٖی ثطٚظٔی وٙسٚثٗساظ آٖ لبثُ وس ٌصاضی ٚاؾتفبز ٜذٛاٞس ثٛز.
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