
 

 سخن سردبیر

م که یدر ابتدا خدای متعال را سپاسگزار

ا بم در این شماره همراه یتوفیقی دست داد تا بتوان

 . میباش خوبان شما

و پژوهش چنان  وم دانشجوعصر حاضر مفهدر 

تصور کرد دانشجو  توانمیدر هم آمیخته است که ن

تالش تمام اعضای فصلنامه  ود اما پژوهشگر نه؛ب

حداکثری مشارکت دانشجویان در جذب ، نیز لیمر

ن مسیر از تئوری تا عمل امر پژوهش و هموار ساخت

 . پژوهش استدر فرایند 

 ایم با انتشار مقاالتاینک خوشحالیم که توانسته

، یزان در زمینه سالمتتخصصی شما عز-علمی

راه اعتالی نظام پژوهشی  کوچک در می هر چندگا

نیز  تالش وامید که همواره با کوشش و . برداریم

 روز و این روند ادامه یابد شما پیشنهادات سازنده

 چرا که. استوارتر از روز قبل گام برداریمبه روز 

کد شدن را تجربه کنیم که سرانجام را ایمنخواسته

 . مردابی بیش نیست آن

  .. .اهی محکم شماحال این راه و این گام

م ضمن تشکر از یداندر نهایت بر خود الزم می

جناب آقای دکتر  اونت محترم پژوهشی دانشگاهمع

رم م از سرپرست محتیتقدیر ویژه داشته باش، استوار

کمیته تحقیقات دانشجویی جناب آقای دکتر 

بصیریان جهرمی و نیز جا دارد از تمامی دانشجویان 

که به هر نحو در انتشار این شماره ما را  و اساتیدی

لتحصیل همراهی کردند و باالخص اعضای فارغ ا

ل قبادی داشدبی و احمد ستوده جناب آقایان کام

اند هم بودبی شک هموارگر این مسیر پر پیچ و خکه 

 . میعمل آوره مراتب سپاس را ب

 با امید موفقیت روز افزونتان

لحسینی
 ردبیرس  -فرزاهن خادم ا

 فهرست مطالب

1. . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . .  . . . . . . . . .سخن سردبیر  

 مقاالت

 DNA .  .  . . . . . . . . . . . . . 2ربرسی و مقایسه دو روش استخراج 

 8 . . . . . . . . . . .اهی آنربرسی اهمیت سالمت  اجتماعی و شاخص

 11 . . . . . .. . .. . . . کروموزومی اختالالت یک زوج با  گزارش

 22. . . . .  . .  . . . ..   اهربرسی نقش کلیدی  مدرییت دانش رد سازمان
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 های بافتی فرمالینهاز نمونه DNAو مقایسه کارایی دو روش استخراج بررسی 

 

 6رضا طاهرخانی، 5رباب نقیب زاده، 4مریم حسینی، 3راضیه راستگو، 2الهام محسنی نسب، 1*فاطمه صابری

 (ir. saberi@mihanmail. f) گاه علوم پزشکی بوشهردانش، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی. 1

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی. 2

 بوشهردانشگاه علوم پزشکی ، نشجوییکمیته تحقیقات دا، دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی. 3

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، نشجوییکمیته تحقیقات دا، دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی. 4

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، نشجوییکمیته تحقیقات دا، دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی. 5

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پزشکی، شناسیاستادیار گروه میکروب. 6

 چکیده

پزشکی و آزمایشگاه به سمت ، بیوتکنولوژی، های مهندسی ژنتیکدرقرن حاضر بسیاری ازعلوم مختلف در زمینه: نه و هدفزمی

هایی که منشا های ژنی و بیماریبررسی جهش، هاانجام مطالعات مولکولی سرطان. اندهای مولکولی درحد ژنوم سوق داده شدهبررسی

هایی که کمترین باروش DNAسازی استخراج وآماده. هستندکیفیت وکمیت مطلوب  ژنومیک با DNAاستخراج  نیازمند، ژنتیک دارند

مقایسه کارایی  این پژوهش بررسی و هدف از. اهمیت است حائز، بیشترین غلظت و باالترین خلوص آن راحاصل کند DNAآسیب به 

 . بافت مثانه فرمالینه شده است یهااز نمونه DNA کیت تجاری جهت تخلیص کلروفرم و-دو روش استخراج فنل

کلروفرم -دو روش فنل مثانه فرمالینه شده با های بافتاز نمونه DNAتحلیلی استخراج -دراین تحقیق توصیفی: هامواد و روش

استخراج  DNAمیزان خلوص و غلظت . صورت گرفت Rocheشرکت  High Pure PCR Template Preparation Kitو کیت 

تخلیص  DNAمیزان شکستگی  سپس کیفیت و گیری شد ودراپ اندازه روش اسپکتوفتومتری توسط دستگاه نانو هر نمونه با شده از

ی اژن بتاگلوبین با آزمون واکنش زنجیره، ده ازپرایمرهای اختصاصیاستفا همچنین با. تعیین گردید %1 شده با الکتروفورزیس ژل آگاروز

برای محاسبه میانگین و  SPSS15از نرم افزار . الکتروفورزیس شد %3روی ژل آگارز  PCRمحصول  ( بررسی گردید وPCR) مرازپلی

 . انحراف معیار استفاده گردید

کلروفرم -های استخراج شده با روش کیت تجاری و روش فنلر نمونهد OD260/280انحراف معیار جذب نوری ±میانگین: یافته ها

استخراج  DNAو غلظتهستند  55/1 ±2/0و 03/2± 04/0به ترتیب OD260/230در وهستند  60/1±1/0و  77/1±5/0به ترتیب 

ده با هر دو روش استخراج ش DNAهای از نمونه PCRگرچه آزمون . هستند ng/µl 3/32±5/75و  ng/µl 6/2±5/44شده به ترتیب 

 . استهای استخراج شده باروش کیت در نمونه PCRهای آمیز بود ولی نتایج بیانگر فقدان مهارکنندهموفقیت

م کلروفر-تجاری نسبت به روش فنل های بافتی فرمالینه به کمک کیتاز نمونه DNAکه استخراج  تحقیق حاضر نشان داد: نتایج

ه و هزین، زمان نظر کمبود آزمایشات مولکولی از آنجایی که همیشه امکان تکرار از. ت بهتری داردعالوه بر صرفه جویی درزمان کیفی

 . انتخاب بهترین روش استخراج حائز اهمیت بوده و برای مطالعات بعدی کمک کننده است دسترس وجود ندارد حتی نمونه در

 الکتروفورزیس، فنل کلروفرم، DNA ،PCR استخراج: کلیدواژه

 

 

mailto:f.saberi@mihanmail.ir
http://lifescience.roche.com/shop/products/high-pure-pcr-template-preparation-kit


 DNA  /3رسی و مقایسه دو روش استخراج بر                         صابری و همکاران                                                                      

 

 

 مقدمه

های تشخیصی مولکولی با استخراج انجام بیشتر تست

DNA یا  وRNA ز شد و هدف از آن بیمار آغا از نمونه

میکرو  DNAو یا حضور  DNAهای بررسی موتاسیون

 . بیمار بود در نمونه در حاالت عفونت() هاارگانیسم

نوکلئیک اسید ارجح برای تشخیصات مولکولی 

DNA تر ازاست زیرا ذاتا پایدارRNA  است و زحمت

در آزمایشگاه مولکولی . کمتری برای استخراج دارد

 بالینیهای نوکلئیک اسید را از انواع مختلفی از نمونه

هم ) بیوپسی بافت، BMهای نمونه: جدا کرد مثل توانمی

، PBS، تازه و هم فیکس شده در فرمالین و یا پارافین(

 . (1) مایعات بدن و بزاق، آسپیره

که  هستندواحد فیزیکی و عملکردی وراثت ها ژن

و از نظر ساختاری توالی دهند میاطالعات ژنتیکی را انتقال 

 برای بررسی و مطالعه. استها خاصی از نوکلئیک اسید

نخست نقش حیاتی : ذکر کرد توانمی دلیل عمده2ژنتیک 

مختلف زندگی های آن در علوم زیستی و دوم در زمینه

ن و درماها بیماری، پزشکی، بهداشت، نسان مثل کشاورزیا

 . آنها

برای مطالعات و  DNAیابی به ساختمان لزوم دست

مختلفی های انجام تحقیقات موجب شده است که روش

گرچه نقش حیاتی . به وجود آید DNAجهت استخراج 

 در انواع مختلف موجودات زنده در دهه DNAمولکول 

 DNA اما مطالعه، شده بودبه خوبی شناخته  1550

همچنان کار دشواری بود و بیشتر از طریق تفسیر آزمایشات 

ر اولیه برای دستکاری ژنی د انگیزه. کالسیک ژنتیکی بود

invivo  که همراه با متونی در  گرددمیبر 70به اوایل دهه

مهندسی ژنتیک بود و امروزه نه تنها مهندسی ژنتیک  زمینه

 علل و درمان بسیاری آن بلکه کشف ووابسته به های متد و

وابسته به مطالعات در سطح ژنوم ها و سرطانها از بیماری

 . است

شروع بسیاری از  نقطه DNAمعموال کیفیت 

یک  DNAبیولوژی است و از آن جایی که های روش

و موادی اتخاذ ها مولکول بزرگ وحساس است باید روش

ن عی در د کند وشوند که کمترین استرس را به سلول وار

 . (1) با سایر مواد به حداقل برسد DNAحال آلودگی 

DNA  به . (2) از هر بافتی استخراج کرد توانمیرا

، ولیمولکهای عفونی با تکنیکهای منظور تشخیص بیماری

DNA استخراج . باید در ابتدا از بافت مدنظر جدا شود

DNA  از نمونه توانمیاز بافت مشکوک به سرطان را 

انجام  پارافینه شده فیکس شده در فرمالین یا برشی از بافت

موادی که باید جدا شوند از  که درصدجایی داد و از آن

 هایدر بافتها کربوهیدرات و لیپیدها، پروتئین: قبیل

متفاوت است و نیز با در نظر گرفتن این نکته که ، مختلف

همیشه امکان آزمون و خطا و نیز تکرار آزمایشات به دلیل 

، وجود ندارد مورد نظر نمونه هزینه و، محدود بودن زمان

 . (3) کندمییوه اهمیت پیدا یافتن بهترین ش

 هامواد و روش

این مطالعه از نوع آزمایشگاهی و کاربردی بوده که در 

مرکز تحقیقات طب عفونی گرمسیری خلیج فارس انجام 

 %40نمونۀ بافت مثانه که در فرمالین  5تعداد . گرفت

سپس این . داری شده بودند مورد استفاده قرار گرفتنگه

، دسته تقسیم شدند 2تصادفی به  ها به صورت کامالا نمونه

نمونۀ دیگر  4نمونۀ اول جهت استخراج به روش دستی و  5

 Roch Highشرکت جهت استخراج به کمک کیت تجاری

Pure (PCR) Template Prepration . جهت

ابتدا بافت مثانه از فرمالین خارج شد و  DNAاستخراج 

 50mgتوسط تیغ استریل به قطعات بسیار کوچک به وزن 

استریل ریخته  ml 5/1برش داده شدند که در میکروتیوب 

دو بار شست و شو  PBS با بافر تریس یا هاشدند و نمونه
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داده تا فرمالین خارج شود و سپس استخراج طبق مراحل 

 . زیر صورت گرفت

 : به روش دستی DNAالف( استخراج 

، EDTA) ،همراه با بافر لیز کنندۀ تریس نمونه .1

SDS ،NACL روتئازو پ K )  55به مدت یک شب در 

ċ  شدانکوبه . 

دقیقه  30و  شدحجم آن فنل اشباع اضافه  هم .2

 . شدانکوبه  RTدر 

دقیقه سانتریفیوژ  10به مدت  1400rpmبا دور  .3

الیۀ : شد فاز 3در نتیجه میکروتیوب حاوی . انجام شد

شیری ) Proteinالیۀ میانی حاوی ، DNAفوقانی حاوی 

 . که فنل است Organic phaseو ته آن ، رنگ(

و  دشفاز فوقانی به یک میکروتیوب جدید منتقل  .4

به آن به میزان هم حجم فنل کلروفرم ایزو آمیل الکل اضافه 

سانتریفیوژ  1400rpmدور  دقیقه با10شد و به مدت 

 . انجام شد

حجم( و  10/1) 3Mاستات سدیم، به محلول .5

رتکش کرده هم حجم( اضافه کردیم و) ایزوپروپانول خالص

 . انجام شدانکوبه  20ċ-در  Overnightو به مدت 

دقیقه سانتریفیوژ با  30با باالترین دور به مدت .6

درته میکروتیوب دیده  DNAرسوب . شدانجام  4ċدمای 

 . شودمی

خالی کرده و قطرات  محلول رویی را به آرامی .7

 . شدبا دستمال جذب باقیمانده 

 سرد %70ول رسوب داده شده الکل اتان DNAبه  .4

( -20ċ اضافه )و به مدت  دادهبار شست و شو  2-3و  نموده

 . انجام داده شدسانتریفیوژ  4ċدقیقه با دمای  10

استفاده از دستگاه نانودراپ و خواندن  .5

OD/DNA و  260/230و  260/280های در طول موج

 . DNAهم چنان غلظت نهایی 

 : DNAاندازه گیری غلظت 

مک دستگاه نانودراپ به به ک DNAتعیین غلظت 

جذب شده به  UVمقدار پرتو . طور دقیق انجام گرفت

در  نیزو  OD 260/280 nmدر DNAوسیلۀ محلول 

260/230nm برای یک نمونۀ خالص بهترین . انجام شد

 OD 260/230= 2و در  2-1/8=260/280میزان 

و  260nmدر  DNAبیشترین جذب نوری . است

اعداد کمتر . است nm 280در  Protienبیشترین جذب 

یا بیشتر از اعداد فوق ناشی از آلودگی با فنل یا سایر مواد 

و  Protienبیشتر ناشی از حضور ، اعداد کمتر. است

 . استها کربوهیدرات

 : استخراج به روش کیت

اول تا انکوباسیون در  مرحله 2روش کیت در 

overnight در 0در انکوباتور با روش دستی مشابه است

 : مهادا

 شبانه ( انکوبه) بافر لیزکننده-1

حاوی ( بافر اتصال) biding bufferاضافه کردن -2

 x-100تریتون ، تریس، اوره، گوانیدین هیدروکلراید

گذاشته شد و سپس به  70دقیقه در  10به مدت -3

 انجام شد.ن ایزوپروپانول اضافه کردیم و سانترفیوژ آ

تیوب فیلتردار محلول رویی را برداشته و در میکرو-4

شده  DNAفایبرگالس باعث جذب  ریختیم که با دو الیه

 . و سایر محتویات خارج شدند

حذف  توسط بافر. 1: و داده شدنددو مرحله شستش-5

حاوی گوانیدین هیدروکلراید ) PCRهای مهارکننده کننده

 % 10اتانول . 2و تریس( 
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 غلظت از بافر با، از فیلتر DNAبه منظور جدا کردن-6

از تریس یا ) .شودمیقلیایی استفاده  PHنمکی پایین با 

 استفاده کرد( توانمیآب دیونیزه هم 

 RTدو سه دقیقه انکوبه در -7

وارد میکروتیوب  DNAسانتریفیوژ و در نهایت -4

 . شودمیزیرین 

 هایافته

نمونه در جدول زیر نشان  10بررسی وضعیت غلظت 

که  بودهایی نمونهبه  بهترین خلوص مربوط. داده شده است

 . با روش کیت انجام شده بودند

 

DNA کمیت و کیفیت نظر از باید شده استخراج 

 کی ژل الکتروفورزروی توسط را آن کیفیت. شود بررسی

 آگارز درصد سه ژل روی PCRتوسط همچنین آگارز درصد

 تغییر توانمی درصد 5. 3_5 از را ژل غلظت. شد بررسی

 . (4) داد

 : شامل ژل اجزای

 (چاهک ایجاد برای) ژل شانه. 1

 (آن درون ژل ریختن برای) ژل سینی. 2

 (ژل سینی کردن تراز برای) کاست. 3

 الکتروفورز تانک. 4

 (مثبت آندبابار و بارمنفی با کاتد) تغذیه منبع. 5

  EDTA) اسید بوریک تریس) TBEبافر. 6

 : درصد یک آگارز ژل روی الکتروفورز انجام روش

 محاسبه زیر فرمول طبق نیاز مورد ژل حجم درابتدا. 1

 . شودمی

  ژل ضخامت× سینی عرض×سینی طول

 و کرده وزن دیجیتال ترازوی با نیاز آگارز مورد میزان. 2

 TBEبافر با را آن حجم. شودمیریخته  ژوژه بالن یک درون

 آن درون و گذاشته شیکردار هیتر روی و رسانده100cc به

 . شود حل آگارز خوبیه ب تا شودمیانداخته  مگنت یک

 درجه 50_60 دمای به و شود خنکباید  ژلسپس . 3

 شودمیافزوده  آن به DNA safe stain ازλ 1 و برسد

 از بعد DNA شودمی باعث و است detection برای)

 و کند ساطع فلوروسنت uv رنگ موج طول در لکتروفورزا

 4باید ژل محلول از100ml هر ازای به. (شود رویت قابل

 . کرد استفاده را آن از الندا

 آگارز محلول و شودمیداده  قرار سینی درون ژل شانه. 4

 و نشود ایجاد حباب که طوریه ب شودمیریخته  آن درون

 درون دقیقه ده مدته ب دش منعقد کمی ژل اینکه از بعد

 . شودمیگذاشته  یخچال

 خارج یخچال از را ژل. شودمی TBE بافر از پر تانکدر . 5

 ژل حاوی سینیسپس . شودمی خارج آن از شانه و کرده

 . شودمیگذاشته  تانک درون

 استفاده loading buffer از λ 1نمونه  5 ازای به. 6

 5. 1. (کندمی هکدرچا نمونه نشینی ته به کمک) شودمی

ریخته  چاهک درون و شودمی ترکیب آن از 1 با نمونه

 . شودمی

 شودمیداده  اختصاصlader بهها ازچاهک یکی. 7

 که است ایرشته دو DNAاز مولکولی مختلفهای وزن)

 انبتو کندمی حرکت نمونه که زمانی برای است رنگ حاوی

 . (ادد تشخیص ژل روی را آن حرکت میزان
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 یک مدته ب100 ولتاژ روی و کرده وصل را دستگاه برق. 4

 . شودمی تنظیم ساعت

 و شودمی قطع جریان، ساعت یک زمان گذشتن از بعد. 5

 . شودمی uvdoc دستگاه وارد، کرده خارج را ژل

 قرار استفاده مورد آن دستورالعمل طبق دستگاه. 10

 که دشومی برداری عکس شده ایجادهای باند از و گیردمی

 . است زیر شرح به نتایج

  

 واکنش) شودمی استفاده PCR از کیفیت بررسی برای_

 (پلیمراز ایزنجیره

 دمای و شوندمیچیده  دستگاه درون هانمونه ابتدا. 1

Anealing خواهد شد تنظیم . 

 داده درجه55 دمای دقیقه30زمان برای DNA به. 2

 . شوند باز هم از رشته دو و شود دناتوره تا شودمی

 تا شودمیداده  درجه 55 دمای آن به دقیقه 30 برای. 3

 . شوند متصل الگو به پرایمرها

 تا شودمی ایجاد دقیقه 30مدت برای درجه 72 دمای. 4

 ملمک رشته ساختن به شروع و شود متصل پلیمراز آنزیم

 . پرایمرکندˋoH3 باکمک

 . شودمی تکرار بار 30 حدود تعداد به فوق سیکل

 درصد 3آگارز ژل از PCR محصول کردن detect برای. 5

. بود زیر شکل به نتایج و شد استفاده

 

 

 

 

 

 

 



 DNA  /7رسی و مقایسه دو روش استخراج بر صابری و همکاران                                                                                              

 نتیجه گیری

استخراج شده های در نمونه OD260/280میانگین 

 60/1±1/0و  77/1±5/0 به روش کیت و دستی به ترتیب

استخراج های در نمونه OD260/280 ± SDمیانگین  و

 ±2/0و 03/2± 04/0دستی به ترتیب  وشده به روش کیت 

به روش  ± SDاستخراج شده DNAمیانگین غلظت  55/1

 ng/µlو  ng/µl 6/2±5/44 کیت و دستی به ترتیب

 . است 3/32±5/75

 روش در هم بارزتر باندهای پدیدارشدن و فوق نتایج 

 بر عالوه کیت روش داد نشانPCR وهم الکتروفورز ژل

 DNAواستخراج تخلیص در یبهتر بازده کمتر زمان صرف

 تحقیقات در موضوع این اهمیت به توجه با و شد حاصل

. بگیرد قرار مدنظر دتوانمی آتی

 

 منابع

، فضلی، ارجمند، محمدرضا س، زاده م، افروز، اویسی . 1

et al . بررسی و مقایسه روشهای استخراجDNA  از نمونه خون

ماهنامه علمی . ان و خون محیطیو اسالیدهای مغز استخو

 17;2005. ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدپ

(3) :145-57 . 

. حسین مش، محمد مش، حسین م، مصطفی ص . 2

دترجنت با روش استاندارد -مقایسه کارایی روش استخراج بافر

 . ی خون و اسپرمهانمونهاز  DNAنمکی برای تخلیص 
 .3  Birnboim H. Rapid alkaline extraction 

method for the isolation of plasmid DNA. 

Methods Enzymol; (United States). 1983;100.  

 .4  Mohammadi F ،Jaberi Ansari S ،

Varahram M ،Sheikholslami M ،Karimi S ،

Farnia P. Assessment of the diagnostic value of 

PCR method in detection of the mycobacterium 

tuberculosis in urine samples. Medical Science 

Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran 

Medical Branch. 2008;18 (1): 17-20.  
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 های آنررسی اهمیت سالمت اجتماعی و شاخصب

 

 2یعقوب حسان، *1فرزانه خادم الحسینی

 ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، زش بهداشت و ارتقاء سالمتدانشجوی کارشناسی ارشد گروه آمو. 1

 com. fkhadem67@gmail. ایران، بوشهر

 .ایران، بوشهر، شگاه علوم پزشکی بوشهردان، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی گروه علوم تغذیه. 2

 چکیده

شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع است و کیفیت رابطه فرد در مقابل ، سالمت اجتماعی :زمینه و هدف

مؤلفه اساسی در تعریف سالمتی از  3با توجه به اهمیت سالمت اجتماعی به عنوان یکی از . دهدمیاطرافیان را مد نظر قرار 

 . های مربوط به آن انجام گرفته استمطالعه حاضر با هدف بررسی اهمیت سالمت اجتماعی و شاخص، WHOاه دیدگ

انجام گردید و نتایج  44-54های طی سال معتبر فارسی زباناین مطالعه سیستماتیک با بررسی مقاالت روش پژوهش: 

، Google Scholarهای مت اجتماعی در پایگاههای سالسالمت اجتماعی و شاخص، از طریق جستجوی کلیدواژه سالمتی

irandoc ،Magiran ،SID به دست آمده است . 

زیرا در . دهدمیهای این پژوهش اهمیت سالمت اجتماعی را هم تراز با سالمت جسمی و روانی نشان یافته :هایافته

های صورت گرفته نشان و حتی پژوهش هیچ یک از ابعاد سالمتی بر دیگری اولویت ندارد WHOتعریف سالمتی از دیدگاه 

همچنین سالمت اجتماعی . داده است که بعد اجتماعی سالمت بر دو بعد جسمی و روانی مؤثر بوده و آثار پیشگیرانه دارد

های اجتماعی و بسترسازی مشارکت چرا که پیشگیری از آسیب، کندمیدر توسعه یافتگی یک جامعه ایفا ای ارزندهنقش 

سالمت اجتماعی بازتاب شرایط جامعه است و از عوامل متعددی . های جامعه را به همراه خواهد داشتمی عرصهآنان در تما

ت میزان دریافت حمای، سن، سطح تحصیالت، اجتماعی-و تحت تاثیر عوامل مختلفی چون وضعیت اقتصادی گیردمیریشه 

، یکپارچگی اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، ش اجتماعیشاخص تحت عنوان پذیر 5و دارای وضعیت تأهل و... است ، اجتماعی

تعادل شخصی و در کل ، مشارکت اجتماعی و پیوستگی اجتماعی است که در واقع رابطه بین شبکه ارتباطات اجتماعی

 . استسازگاری فرد و محیط 

اعی های اجتمدگی آسیببا توجه به حضور افراد در جامعه و نیز در عصر ارتباطات و جهانی سازی که موجب گستر :نتایج

 . شودمیتوجه به سالمت اجتماعی افراد جامعه امری ضروری تلقی ، گردیده است

 های سالمت اجتماعیشاخص، سالمت اجتماعی، سالمتی واژگان کلیدی:

 

  

mailto:ایران.fkhadem67@gmail.com
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 مقدمه

 Helaکه برگرفته از واژه التین  Healthاصطالح 

است در بردارنده معنی کاملی است که بیانگر ابعاد 

 بر این اساس. صحت و آسایش فرد است، سالمت، ندرستیت

ای به حس ت پدیده ای است که در هر جامعه تا اندازهسالم

گردد، میمشترک و تلقی مردم آن جامعه از سالمت باز 

گوناگون تعاریف متعددی های بنابراین در جوامع و گروه

 . (9) برای سالمت بیان شده است

هاست و ت موضوعی مهم در بسیاری از فرهنگسالم

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی بهداشت سالمت 

اجتماعی و تنها ، روانی، عبارت است از رفاه کامل جسمی

پس سالمت . (2) شودمیبه بیمار یا معلول بودن اطالق ن

جتماعی است و نیز روانی و ا، مؤلفه اصلی جسمی 3دارای 

معنوی و اجتماعی را در بر ، هیجانی، روانی، ابعاد جسمانی

 ،که این مفاهیم ضمن برخورداری از وجوه مشترک گیردمی

 و از عوامل گوناگونی تاثیراست متفاوتی نیز های دارای جنبه

یکی از مفاهیم بسیار پویایی است که ، سالمت. پذیردمی

چنانکه . شودمید آن افزوده روز به روز بر دامنه و ابعا

 ،سازمان جهانی بهداشت به ابعاد سه گانه سالمت جسمی

 . (4، 3) روانی و اجتماعی تأکید ورزیده است

، ای مثالبر. ابعاد سالمت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند

بر دو بعد جسمی و روانی آثار ، بعد اجتماعی سالمت

اگرچه . (1544نی بهداشت سازمان جها) .پیشگیرانه دارد

WHO  میالدی برای سالمت تعریف سه  1546از سال

روانی و اجتماعی را بیان کرده است اما در ، بعدی جسمی

ویژه بعد هبیشتر کشورها دو بعد روانی و اجتماعی و ب

وسیله متولیان سالمت هاجتماعی سالمتی تا حد زیادی ب

 . (3) نادیده گرفته شده است

 روش پژوهش

 سالمت اجتماعی است، ابعاد سالمتترین مهمیکی از 

(Social Health) . مطالعات در زمینه  1550از دهه

های سالمت اجتماعی افزایش یافته است و پژوهش

 . (6، 5) گوناگونی در این زمینه انجام گرفته است

، سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی و روانی

یکی از سه رکن اساسی تشکیل دهنده سالمت عمومی 

واجد سالمت اجتماعی  زمانی شخصی، در واقع. جامعه است

ود اجتماعی خهای ها و نقشکه بتواند فعالیت شودمیتلقی 

با جامعه و هنجارهای ، را در حد متعارف انجام دهد

 . (4، 3) ابد و با آن ارتباط برقرار کنداجتماعی اتصال ی

بر پایه اظهار نظر کمسیون عوامل تعیین کننده روانی 

درصد عوامل  45نزدیک به  WHOو اجتماعی سالمت 

ه کاست بجز عوامل جسمی و ژنتیک ، تأثیرگذار بر سالمت

ایران نادیده  ویژهبهدر کشورهای جهان و رسد میبه نظر 

در مورد این بی  WHOهشدار جدی . ستگرفته شده ا

که اعالم شده است که این  یطوربهتوجهی مشهود است 

بر  %45روانی و اجتماعی( تأثیری نزدیک به ) دو عامل

 . (7) سالمت دارند

در ایران نشانگر سیر نزولی ها نتایج بسیاری از پژوهش

 . (5) استسالمت اجتماعی 

سالمت اجتماعی به منزله یکی از ابعاد سالمت 

، همگانی و عمومی در جامعه همپای سایر ابعاد روانی

نقش بارزی در توسعه پایدار جامعه در ... پزشکی و ، معنوی

اجتماعی و بسترسازی های راستای پیشگیری از آسیب

 جامعه را به همراه داردهای عرصهمشارکت آنان در تمام 

سالمت اجتماعی در کنار سالمت جسمی و روانی . (8)

 که دیگر سالمت فقطای گونهبهت ویژه ای یافته است اهمی

جسمی و روانی نیست بلکه های عاری بودن از بیماری

چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و چگونگی تفکر 

وی از اجتماع نیز از معیارهای ارزیابی سالمت فرد در سطح 

 . (4) رودمیکالن جامعه به شمار 

file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_1
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_2
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_3
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_4
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_3
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_5
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_6
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_3
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_4
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_7
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_5
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_8
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اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با سالمت 

 . (1) جامعه پذیری( اشاره دارد) دیگران در جامعه

در برگیرنده عواملی است که در کنار  سالمت اجتماعی

یکدیگر نشانگر کمیت و کیفیت عمل افراد در زندگی 

 . (1) اجتماعی است

سالمت اجتماعی بازتاب شرایط جامعه است و از 

 . (91) گیردمیعوامل اجتماعی متعددی ریشه 

 تاریخچه سالمت اجتماعی

( 1551) ایدۀ اصلی سالمت اجتماعی را دورکیم 

این موضوع را ، (1551) «خودکشی» او در اثر. رح کردمط

همتاترین اعمال فردی مانند بررسی کرد که چگونه بی

د پویایی اجتماعی مانند سطح یکپارچگی توانمیخودکشی 

( به 1551) پارسونز. اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار بدهد

این مطلب اشاره کرد که انتظارات و هنجارهای اجتماعی 

. گذار استها اثربر سالمت آن، ه دربارۀ نقش افرادجامع

د در توانمیکه سالمت ن کندمی( استدالل 1555) دوباس

انزوای جوامع اجتماعی تعریف شود و باید از توانایی افراد 

ای مقبول برای خود و گروه برای عمل در یک شیوه

سالمت  (7)از طرف دیگر کییز .شان استفاده کرداجتماعی

اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش 

ای هنزدیکان و گروه، در اجتماع و کیّفیت روابط او با دیگران

  ها استداند که فرد عضو آناجتماعی می

سالمت اجتماعی به معنای عام برای اولین بار توسط 

مطرح گردید که آنرا با درجه  1572بلوک و برسلو در سال 

عملکرد اعضای جامعه مترادف عنوان کردند سپس در سال 

برای اولین بار انجمن نوآوری در سیاست اجتماعی  1547

المت اجتماعی را به عنوان یک شاخص دانشگاه فوردهام س

  .در سیاست اجتماعی مطرح نمود

به بعد سالمت اجتماعی به عنوان  1555سپس از سال 

یک حوزه مطالعاتی به ویژه در ابعاد سالمت روانی و سالمت 

 2000از سال . جسمانی در جوامع توسعه یافته فراگیر شد

یگر سالمت اجتماعی در دنیا مطرح شد دهای که شاخص

ه گرفته نشدروانی های سراغ بیماری، برای مسائل اجتماعی

از دید سالمت اجتماعی و از بعد بیماری  است و مسائل

مثالا فردی که اعتیاد دارد علت . شده استاجتماعی بررسی 

این است که سالمتی اجتماعی او دچار مشکل شده است یا 

 سالمت اجتماعی زن و شوهرافتد میاگر طالقی اتفاق 

 . (92-91) مشکل دارد

 تعاریف سالمت اجتماعی

ارزیابی رفتارهای ، سالمت اجتماعی گلداسمیتاز نظر 

معنی دار مثبت و منفی فرد در ارتباط با دیگران است که 

سالمت هر جامعه بوده و منجر به های یکی از شاخص

 (1553الرسون ) .شودمی کارایی فرد در جامعه

برخی از اندیشمندان سالمت اجتماعی را توان انجام 

اجتماعی بدون آسیب رساندن به های مؤثر و کارآمد نقش

 . دیگران می دانند

ست از ارزیابی و ا سالمت اجتماعی عبارت کییزاز نظر 

شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت 

 . (95-93، 2) روابطش با دیگران

نیز سالمت اجتماعی را ارزیابی فرد از کیفیت  الرسن

که داند میاجتماعی های دیگران و گروه، روابط با خانواده

، و احساساتها درونی فرد به محرکهای شامل پاسخ

تفکرات و رفتارهایی است که نشانه رضایت و یا عدم رضایت 

 . (13، 11، 2) فرد از زندگی و محیط اجتماعی است

در واقع سالمت اجتماعی به طور کلی بیانگر این است 

که یک فرد تا چه اندازه در زندگی اجتماعی خود یک 

  .همکار و شهروند خوب است، همسایه

 ل مؤثر بر سالمت اجتماعیعوام

یت سالمت اجتماعی افراد از وضعهای تعیین کننده

یک سو مشمول رفتارهای اجتماعی فردی است که اثرات 

شناخته شده و مثبتی بر سالمت جسمی و روانی فرد دارد 
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سازگاری اجتماعی( و ) و موجبات ارتقای سالمت اجتماعی

تعامل فرد با محیط پیرامون و در نهایت ایفای نقش مؤثر 

محیط ، از سوی دیگرو  شودمیرفاه جامعه  در تعالی و

مشوق ظرفیت ساز برای ایفای نقش افراد جامعه را در 

 . (16) گیردمیبر

 ،اعتیاد، ه عواملی مانند خشونتست کا این در حالی

 ،گریروسپی، انواع جرم و بزهکاری، مهاجرت، فرار مالیاتی

اجتماعی هستند که های از انواع آسیب. ..شرارت و، قاچاق

به دلیل ضعف و نارسایی در سالمت اجتماعی در جامعه رخ 

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص ) .دهندمی

 (1346مصلحت نظام 

راین عوامل متعدد دیگری نیز بر سالمت عالوه ب

این عوامل که شامل وضعیت . اجتماعی اثر گذارند

، خدمات اجتماعی، وضعیت تأهل، سن، اجتماعی-اقتصادی

، جنسیت، عوامل ارثی، عوامل مذهبی، میزان تحصیالت

که بسته به شرایط است . .. اجتماعی وهای شبکه، فقر

فرهنگی و ، سیسیا، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی

 . (17) است متفاوت ، محیطی مناطق مختلف

 دو رویکرد کلی در زمینه سالمت اجتماعی

در این رویکرد سالمتی به رویکرد سالمتی محور:  -1

رد در این رویک. شودمیعنوان درجه باالی بهزیستی تعریف 

و اختالالت به استعدادها ها به جای پرداختن به ناهنجاری

هدف نهایی آن  و شودمیانسانی توجه های و توانمندی

زیستی و شادکامی هایی است که بهو شیوهها شناخت سازه

 . انسان را در پی دارد

میان سالمت اجتماعی و ، براساس این رویکرد

مسئولیت پذیری در جامعه و ، رفتارهای اجتماع پسند

 . رابطه مثبتی وجود دارد، جایگاه اجتماعی

 و در این رویکرد بر حضوررویکرد بیماری محور:  -2

مختلف جهانی و روانی های یا عدم حضور بیماری در مقوله

در این رویکرد نقش عوامل تعیین کننده . شودمیتأکید 

اجتماعی و روان شناختی نادیده گرفته ، زیست محیطی

همچنین این رویکردها در حل بسیاری از مسائل . شودمی

 یدچار نارسای. .. روانی وهای بیماری، اساسی مانند اعتیاد

و سالمت اجتماعی مبنی بر عدم حضور عوامل ضد است 

اجتماعی مانند از خود بیگانگی و بی هنجاری در فرد تعریف 

این است که جامه بیمار تولید  چراکه اعتقاد بر. شودمی

خود ، کننده افراد بیمار است و وفور افراد بیمار در جامعه

 . (11) شودمیبه بیمار شدن جامعه منتهی 

گوناگونی در زمینه سالمت اجتماعی وجود های مدل

 ،طور دائم در اکثر کشورهای دنیا مانند کاناداهدارد که ب

 مارک، ییزبرای بررسی و معرفی سه مدل ک. .. استرالیا و

 . شودمیمیرینگوف و مالکوم شوکنر اشاره 

 مدل پنج عاملی کییز

کوری کییز مدل پنج عاملی در زمینه سالمت 

از نظر وی مطالعه مربوط به . کندمیاجتماعی را معرفی 

بیشتر بر وجه ، زیستیهای سالمت با استفاده از مدل

 که افراد در درون خصوصی از سالمت تأکید دارد در حالی

و کیفیت  گیرندمیساختارهای اجتماعی و ارتباطات قرار 

بیش از سالمت روانی ، زندگی و عملکرد خوب در زندگی

اجتماعی نیز تعیین کننده های است و تکالیف و چالش

 . (2) هستند

 هایاز نظر وی سالمتی نشان دهنده ادراکات و ارزیابی

های عاطفی و کنشهای فرد از زندگی خود بر اساس حالت

 . استروان شناختی و اجتماعی 

با ارائه مقیاس با شمول ابعاد  1554در نتیجه در سال 

کیفیت ، که افراد گذاردمیبر این  اجتماعی فرد فرض را

 شانشان را با معیارهای اجتماعیزندگی و عملکرد شخصی

به این ترتیب سالمت اجتماعی . کنندمیارزشیابی 

دربرگیرنده اجزاء و مؤلفه هایی است که روی هم رفته در 

پاسخ به این سوال است که آیا فرد از کیفیت زندگی 

 و به چه میزانی؟مناسبی برخوردار هست یا خیر؟ 
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ست که پنج شاخص برای سنجش ا این در حالی

، 2) گرددمیسالمت اجتماعی جامعه از سوی کییز ارائه 

14): 

ارزیابی فرد از  یکپارچگی یا انسجام اجتماعی: -1

 اجتماعیهای کیفیت روابط متقابلش در جامعه و گروه

فکر کردن به اینکه فرد به ، ودناحساس بخشی از جامعه ب)

احساس حمایت شدن از سوی جامعه و ، جامعه تعلق دارد

 .سهم داشتن در آن(

ارزیابی فرد از جامعه از طریق  پذیرش اجتماعی: -2

ت مثبهای داشتن گرایش) و شخصیت افراد جامعهها ویژگی

یرفتن طور کلی پذهتصدیق کردن دیگران و ب، نسبت به افراد

 .ود برخی رفتار سردرگم کننده و پیچیده آنها(افراد با وج

های ارزیابی فرد از ارزش مشارکت اجتماعی: -3

داشتن این احساس که افراد چیزهای ) اجتماعی خود

های این تفکر که فعالیت. باارزشی برای ارائه به جامعه دارند

در واقع . شودمیروزمره آنها به وسیله جامعه ارزش دهی 

ی هامهارتسالمت سطوح مختلف  بعد مشارکت اجتماعی

عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از ، اجتماعی

 .(گیردمیخود به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر را در بر 

ر و مسیها ارزیابی پتانسیل شکوفایی اجتماعی: -4

اعتقاد داشتن به این موضوع که جامعه به ) تکامل جامعه

ی پتانسیل رشد و دارااست شکل مثبتی در حال رشد 

ا د پتانسیل بالقوه خود رتوانمیمثبت است یا اینکه جامعه 

 .به شکل بالفعل درآورد(

درک نحوه  پیوستگی یا همبستگی اجتماعی: -5

بهره گیری از جهان اجتماعی و تالش برای فهم و پیش 

 ،اعتقاد داشتن به این موضوع که اجتماع قابل فهم) بینی آن

 دانستن و عالقه مند بودن، تمنطقی و قابل پیش بینی اس

 .(15، 15، 14، 6) به جامعه و مفاهیم مربوط به آن(

کییز در مطالعات متعدد خود به نتایج زیر دست یافته 

نیز برآن تأکید شده است و ها است که در سایر پژوهش

 نتایج مشابهی دیده شده است:

رفتارهای اجتماعی پسند ، بین سالمت اجتماعی .1

 مثبت زیادیهای ندگی اجتماعی رابطهو مسؤولیت پذیری ز

 . شودمیدیده 

ویژه انجام و مشارکت ه سطوح سالمت اجتماعی ب .2

اجتماعی در افرادی که با اطرافیان خود برای حل مسائل و 

در مقایسه با افرادی که با  کنندمیمشکالت همفکری 

 . اطرافیان خود ارتباط ندارند میزان باالتری دارد

ه سالمت اجتماعی اگرچه مشخص نیست ک .3

معلول یا علت مسئولیت پذیری در برابر زندگی اجتماعی 

واضحی با جایگاه اجتماعی و رضایت از  طوربهاما ، است

 . زندگی اجتماعی رابطه دارد

مطالعات مشابهی در ایران نیز صورت گرفته که نتایج 

 . زیر را به دنبال داشته است

سالمت ی ارتباطی و میزان هامهارتبین میزان  .1

 . اجتماعی افراد رابطه معناداری وجود دارد

 اجتماعی دریافت شدههای بین میزان حمایت .2

ابزاری( با میزان سالمت اجتماعی رابطه ، اطالعاتی، عاطفی)

 . وجود دارد

اقتصادی و میزان ، بین میزان پایگاه اجتماعی .3

سالمت اجتماعی افراد در نحوه گذراندن اوقات فراغت و 

 اجتماعی نیز رابطه معناداری دیده شده است میزان سالمت

(13) . 

 توانمیسه تلقی رسد سالمت اجتماعی را با میبه نظر 

 :تعریف کرد

بعد اجتماعی سالمت »سالمت اجتماعی به مثابه  .1

به ، که در کنار دو بعد جسمی و روانی سالمت فرد« فرد

 . رابطه او با جامعه نظر دارد

شرایط اجتماعی سالمت »جامعه سالم به مثابه  .2

 «بخش

وضعیت اجتماعی "سالمت اجتماعی به مثابه  .3

ه اوضاع فعلی هرجامعه یا که بست "به طور کلی، بهتر

 . (20، 16) مصادیق و معناهای عینی متفاوتی دارد، جماعت

file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_2
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_18
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_6
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_14
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_15
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_19
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_13
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_16
file:///C:/Users/nasrin-PC/Desktop/لیمر7/سلامت%20اجتماعی.docx%23_ENREF_20


 93/  اهمیت سالمتی...رسی بر الحسینی و حسان                                                                                             خادم

 کارانمدل میرینگوف و هم

مارک میرینگوف( و همکاران وی در ) مدل دوم تئوری

شاخص  16است که دربرگیرنده  زمینه سالمت اجتماعی

سنی مختلف است و تمام مراحل های ترکیبی بر اساس رده

 . گیردمیبر  زندگی فرد را در

کردهای اجتماعی این مدل بازگوکننده چگونگی عمل

افراد در هر رده سنی را های افراد در جامعه است و ویژگی

کامل گویای چشم  طوربهو محاسبه آن  کندمیمشخص 

. انداز سالمت اجتماعی کل جامعه است

 

 کودکان جوانان بزرگساالن سالمندان همه سنین

 دانمرگ و میر نوزا خودکشی نوجوانان بیکاری فقر در دوران سالمندی قتل

درمانی غیر های هزینه مرگ و میر جاده ای

 بیمه ای

 سوءِ استفاده از کودکان مصرف مواد مخدر میانگین درآمد هفتگی

ترک تحصیل در  پوشش بیمه درمانی  پوشش مواد غذایی

 دبیرستان

 فقر کودکان

     کنمدسترسی م

     اغن و فاصله میان فقر

 مدل میرینگوف و همکاران

سنیهای مت اجتماعی به تفکیک دورهسالهای شاخص

 

دولت باید برای ارتقاءِ سالمت اجتماعی ، براساس نظریه وی

آموزش و پرورش ، ایمنی، بهداشت، درآمد، بر وضعیت کار

نظارت ها زنان و سالمندان و اقلیت، کودکانهای و گروه

 . (6) داشته باشد

 مدل مالکوم شوکنر

براساس که است مدل سوم مدل مارکوم شوکنر 

زیرا وی معتقد است در . کیفیت زندگی استهای شاخص

ای که مردم از نظر سطح کیفیت زندگی وضعیت قابل جامعه

شاخص سالمت اجتماعی نیز باالتر ، قبولی داشته باشند

از نظر وی شاخص کیفیت زندگی حاصل تعامل بین . است

بهداشتی و زیست محیطی ، اجتماعی، شرایط اقتصادی

وی  .گذاردمیرشد و تعالی انسان و جامعه تأثیر است که بر 

داند میاین شاخص را ابزاری برای سنجش توسعه جوامع 

که بر زندگی و شرایط کار مردم نظارت دارد و از طریق یک 

 ،اجتماعی، های اقتصادیمدل میان بخشی فراگیر در زمینه

 و در این زمینه شودمیبهداشتی و زیست محیطی ارزیابی 

. (6) شاخص ترکیبی استفاده نموده است 12از 

 

 زیست محیطی بهداشتی اقتصادی اجتماعی

 کیفیت هوا مرگ ناشی از خودکشی نرخ اشتغال اجتماعیهای برخورداری از کمک

 نشت آلودگی به محیط زیست تعداد سالمندان مراکز نگهداری نرخ بیکاری پذیرش کودکان برای مراقبت

 دفع زباله تولد نوزادان ناسالم نرخ ورشکستگی کننداشتن مس

شوکنرمت اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه سالهای شاخص
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سالمت با همه جوانب از جمله فوق اولیه انسانی و 

حق سالمتی به معنی . عدالت در جامعه استهای شاخص

ا توأم ب، برخورداری از یک زندگی سالم و مولد با کیفیت

 این. ل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی استطول عمر قاب

 . هاستعهده دولتحق همگانی است و مسؤلیت آن بر

یکی از اهداف مهم نظام سالمت حفظ و ارتقاءِ کیفیت 

زندگی تمام افراد جامعه است که در این راه مهیاسازی 

 ،امکانات و تسهیالت مناسب و جهت تأمین سالمت جسمی

در کلیه مقاطع زندگی از جمله روانی و اجتماعی انسان 

 . (6) رودمیحقوق اولیه فردی به شمار 

ارزشیابی شخص از ، سالمت اجتماعی به دیگران بیان

نحوه عملکردش در اجتماع و نوع نگرش او نسبت به دیگر 

افراد جامعه است که بدون شک شیوه برخورد وی با مسائل 

های به سایر گروه مروبط به خود و نوع نگرش او نسبت

 . دهدمیاجتماعی را تحت تأثیر قرار 

، ی اجتماعیهامهارتسالمت اجتماعی شامل سطوح 

عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هرکس از خود به عنوان 

 . (11) آیدمیعضوی از جامعه بزرگتر به حساب 

واقع سالمت اجتماعی رابطه شبکه و ارتباطات  در

اجتماعی و تعادل شخصی و سازگاری در میان فرد و محیط 

 . (21)است 

طبق مطالعات انجام گرفته در زمینه تدوین شاخص 

 ترکیبی سالمت اجتماعی در ایران:

ای است که حداقل دارای جامعه سالم جامعه

 زیر باشد:های ویژگی

 افق:هایی با بیشترین توویژگی .أ

 . کسی زیر خط فقر نباشد .1

 . خشونت در جامعه وجود نداشته باشد .2

 . رشد جمعیت کنترل شده باشد .3

 هایی که توافق کمتری برایشان وجود دارد:ویژگی .ب

 . تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشد .4

 . قانون همه را در اجرا و حمایت برابر بداند .5

 . پیمان حقوق بشر رعایت شود .6

راهنمایی اجباری و رایگان آموزش تا پایان دوره  .7

 . استو پس از آن رایگان 

همگان به خدمات سالمتی دسترسی داشته  .4

 . باشند

 . امنیت وجود داشته باشد .5

 . آزادی عقیده وجود داشته باشد .10

افراد احساس رضایت از زندگی خود را داشته  .11

 . باشند

 جامعه سالم آرمانی:های ویژگی .ج

 . همه مردم تحت پوشش بیمه باشند .12

 . زیع درآمدها عادالنه باشدتو .13

 . بیکاری وجود نداشته باشد .14

ای وجود نداشته ی و نژادی منطقهتبعیض قوم .15

 . باشد

 . حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد .16

 . حاکمان به شیوه مردم ساالرانه انتخاب شوند .17

  .(16) سپس نیز تحت نظارت مردم ساالرانه باشد .14

 نتیجه گیری

که در برخی  دهدمیدر نهایت این پژوهش نشان 

مؤثری برداشته شده های کشورها برای سالمت جسمی گام

کشورمان های صهاست اما آنچه نبود آن در تمام عر

  .بی توجهی به ابعاد روانی و اجتماعی است، محسوس است

سالمتی مطالعات های محققان در بسیاری از زمینه

اما اجتماعی شدن و سالمتی در عملکرد و اند دادهانجام 

این  .روابط فرد با دیگران کمتر مورد توجه قرار گرفته است

تحت ای هبی توجهی برجنبه اجتماعی سالمت و شاخص

موجب افزایش ، در عصر ارتباطات و جهانی سازی، تأثیر آن

گرایش به ، خودکشی، آسیب پذیری افراد در ابعاد روانی

افت تحصیلی و سایر ، فرار از خانه، مصرف دخانیات

 . شودمیاجتماعی های آسیب

به طور کلی بعد اجتماعی سالمت که دربرگیرنده 

اجتماعی و توانایی اجتماعی و عملکرد ی هامهارتسطوح 

شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوی از جامعه بزرگتر 

کر ذهای شاخص. است باید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد

آینده های د در پژوهشتوانمیشده هر کدام به تنهایی 

کشور مد نظر قرار بگیرد تا با برنامه ریزی مناسب 
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ناسب و متهای دنبال انجام پژوهشه ب، سیاستگزاران

های جدی متعاقب فقدان سالمت از آسیب، کاربردی

 . اجتماعی کاسته شود

 منابع

 اعتماد رابطۀ. ش محمدآباد، سیدعلیرضا، س افشانی . 1

 و مطالعات. یزد شهر زنان بین در اجتماعی سالمت با اجتماعی

 . 55-277(:2) 4;2015. ایران در اجتماعی تحقیقات

 
 زنان اجتماعی سالمت میزان بر موثر عوامل. انآ ظماع . 2

 حمایت میزان بر تاکید با) اصفهان شهر ساله 24 تا 15 جوان

 . (اجتماعی

 
 سالمت شناختی جامعه بررسی. ز صمدی، عم قدسی . 3

. اجتماعی توسعه. تهران شهر شهروندان بین در اجتماعی

2015;4 (1) . 
 
، رجایی، س بهرام، ع اهلل ،عا آرام سام، م اقدم علیزاده . 4

 زندگی کیفیت بر اجتماعی سالمت تأثیر بررسی. خدیجه

 اجتماعی تحقیقات و مطالعات. شهرمشگین نور پیام دانشگاه دانشجویان

 . 64-525(:4) 2;2013. ایران در

 

 بررسی. ر خلیلی، سم صادق، سمص مهدوی، م وثوقی . 5

 اجتماعی حمایت و اعیاجتم شادابی، اجتماعی سرمایۀ جمعی تأثیرات

-235(:2) 4;2013. ایران اجتماعی مسائل بررسی. اجتماعی سالمت بر

63 . 

 
 تحلیل. حضرتی، شادعلی، توحیدلو، ا السلمه، ب فینی . 6

 مدل براساس روستاییهای ¬سکونتگاه در اجتماعی سالمت وضعیت

. (جانزن شهرستان: موردی مطالعه) زندگی کیفیت و میرینگوف، کییز

 . 40-127(:3) 4;2015. روستایی ریزی برنامه و پژوهش جلهم

 

 راهکارهای و اجتماعی-روانی سالمت. احمدعلی، نورباال . 7

 17;2011. ایران بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجله. آن بهبود

(2:)151-6 . 

 
 تعیین عوامل نقش بررسی. ح عیسی، ط فهیمه، ب جلیل . 4

 . تبریز دانشگاه نشجویاندا اجتماعی سالمت در کننده

 

 زا سالمت اجتماعی های کننده تعیین. و کبری، ط ابوتراب . 5

 . کیفی مطالعه یک: تاالسمی بیماری به مبتال زنان دیدگاه

 

 . اجتماعی سالمت هایشاخص. صس الدین، س حمیرا . 10

 

 سالمت با مرتبط عوامل. مریم، خ رنگین، ع نژاد، فتحی . 11

 12;2013. اجتماعی رفاه فصلنامه. مراغه شهر معلمان اجتماعی

(47:)225-43 . 

 

 مفهومی بسط. ا سهیال، فن سیاوش، ش ملیحه، م میرطاهر . 12

 . اجتماعی سالمت رویکرد با اجتماعی سرمایه

 

 بر اجتماعی حمایت تاثیر. بس علی، م محمدصادق، ه الهام . 13

 . رودهن شهر خانوار سرپرست زنان اجتماعی سالمت

 

 قشن تبیین. کامران، ع پور، شیرین، ش زردشتیان، ح فرزی . 14

 هایدانشگاه دانشجویان اجتماعی سالمت در بدنی هایفعالیت میزان

 . 30-17(:1) 7;2015. ورزشی مدیریت نشریه. کرمانشاه شهر

 

 اجتماعی حمایت تاثیر بررسی. تپ ملیحه، ححب سیداحمد . 15

 . انوارخ سرپرست زنان اجتماعی سالمت بر

 

 با اجتماعی سرمایه رابطه. ر حسن، م میرطاهر، ار مصطفی . 16

 . ایران در اجتماعی سالمت

 

 سالمت ارتقای برای. و مقدم، ناصحی، بهزاد، دماری . 17

 و ملی راهبردهای، موجود وضع بر مروری کنیم؟ چه ایرانیان اجتماعی

 بهداشت هدانشکد مجله. پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت نقش

 . 54-45(:1) 11;2013. بهداشتی تحقیقات انستیتو و

 

 و هویت های سبک رابطه. ذ رزیتا، ن مهرداد، گ کامران . 14

 هیدانشگا پیش آموزان دانش در طلبی کمک رفتار با اجتماعی سالمت

 . ریاضیات در

 

 سالمت و پایدار معماری. شهره، شکری، ج الدین، ر فر . 15

 مطالعات. (تهران در دستگاه چهارصد یمحله: وهشپژ مورد) اجتماعی

 . 42-31(:2) 21;2015. شناختی جامعه

 
 و جنسیّتی هایکلیشه. م راوندی، خدیجه، خ سفیری . 20

 13;2015. زنان شناختی روان اجتماعی مطالعات. اجتماعی سالمت

(2:)37-66 . 

 
 سالمت. ا مهدی، ار مصطفی، ر حسن، س مرسده . 21

. مدار شواهد شاخص تا مدار اجماع تعریف از: یرانا اجتماعی
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 47XYY، 46XX (inv9)گزارش یک زوج با اختالل کروموزومی 

 

 *3آناهیتا عباسی فرد،  2مهرانه داراب، 9دكتر عبدالرحیم صادقی

 ، ایران.مركز تحقیقات پزشكی و ملكولی آزمایشگاه سیتوژنتیك دانشگاه علوم پزشكی اراك.9

 . ایران.اه سیتوژنتیك دانشگاه علوم پزشكی اراكآزمایشگ .2 

 com.Anahita722@gmail ، ایرانبیوشیمی، دانشگاه علوم پزشكی بوشهرارشناسی ارشد دانشجوي ك .3

 چکیده:

 .نسبت به دیگر اختالالت کروموزومی اختالالت شایعی هستند 5اختالل کروموزوم جنسی و وارونگی کروموزوم: زمینه و هدف

این است که آیا اختالل کروموزومی عامل موارد ذکر شده بوده است و چه خطری برای فرزند یا حاملگی بعدی  هدف تعیین

 . .وجود دارد

، که به علت یک سقط و یک مرگ داخل رحمی جنین شوندمیدر این گزارش یک زوج به ظاهر سالم معرفی وهش: ژروش پ

 . انجام گرفت G-Bandingروش آنالیز کروموزومی به . اندتحت بررسی قرار گرفته

. بود 46XX ،Per inv (9) (Pter—P11::q13—P::q13--qter)و کاریوتایپ خانم  47XYYکاریوتایپ آقا  ها:یافته

وارونگی ، مت غیرباالنس در اثر این وارونگیطور تشکیل گاو همین 5موجود در محل وارونگی کروموزومهای ژن با توجه به

افراد حامل این نوترکیبی دو برابر بیشتر سقط را  شودمیگفته . لت سقط و اختالل در باروری باشدد عتوانمی 5کروموزوم 

در این گزارش تأثیر احتمالی اختالالت . اضافی را نیز در اختالل به وجود آمده در نظر گرفت Yالبته باید نقش ، کنندمیتجربه 

 . شودمیسی کروموزومی ذکر شده در سقط و مرگ داخل رحمی جنین برر

 9واژگونی پری سانتریک کروموزوم ، 47XYYسندروم ، اختالل کروموزومی :کلید واژه
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 مقدمه

یک نوترکیبی ساختمانی  5وارونگی کروموزوم شماره 

است که ممکن است به طور اتفاقی در افراد کامال سالم نیز 

بعضی از متخصصین ژنتیک این نوترکیبی را . گزارش شود

ت شیوع آن درجمعی. کنندمیون طبیعی تلقی یک واریاسی

بروز این اختالل وابسته به جنس . باشددرصد می 65/1-1

درصد افراد حامل این وارونگی  36نبوده و کاهش باروری در 

ر دو براب، و همچنین حاملین این نوترکیبی شودمیدیده 

وارونگی . کنندمیبیشتر سقط وسقط مکرر را تجربه 

میوز هنگام جفت شدن کروموزوم های پریسنتریک زمان 

و منجر به تشکیل گامت  کندمیاختالل ایجاد ، هومولوگ

این اختالل کروموزومی در افرادی با  شودمیغیرطبیعی 

مرگ بعد از تولد و ناباروری دیده ، مرده زایی، سابقه سقط

اما فنوتیپ غیرطبیعی در ناقلین دیده نشده و . شودمی

 . (2، 1)  شناخته شده نیست اهمیت بالینی آن هنوز

به نسبت  super maleیا سندرم  47XYY سندرم 

بیشتر مردان دارای . شوددر مردان مشاهده می 1000به  1

 هرچند، ندارند و سابقه جرم مشکل یادگیری، این اختالل

 .دهندعدم بلوغ هیجانی و احساسی و رفتار آنی نشان می

 .در واقع بارزترین خصوصیت عیب رفتاری این افراد است

در این مردان معموال الیگواسپرمی و نقصان باروری وجود 

معموال از ها فیزیکی طبیعی بوده و قد آن ظاهر. دارد

درصد مردانی که  3تا  2در . میانگین جمعیت باالتر است

بخاطر مشکالت یادگیری یا رفتار ضد اجتماعی در مراکز 

 Yکروموزوم . شودمیاین ناهنجاری یافت ، مربوطه هستند

 2اضافی ناشی از عدم تفکیک درست کروموزومی در میوز

 . (4، 3) یک رویداد پس از لقاح باشد پدری یا می تواند

 معرفی مورد

ماهه و  2ساله ظاهرا سالم سابقه یک سقط  30خانم 

ماهه دارد ازدواج والدین او  5/4یک مرگ داخل رحمی 

 46XX ،Perفامیلی نبوده اما در بررسی کروموزومی وی 

inv (9) (Pter—P11::q13—P::q13--qter)  دیده

 . شد

الدین وی نسبت فامیلی با یکدیگر ساله و 32آقا 

سابقه یک سقط و یک مرگ ، اما در بررسی فامیلی، نداشته

عموی او مبتال . داخل رحمی در یکی از خواهرنش دیده شد

سال 7سابقه ناباروری اولیه به مدت . به سندرم داون است

 . سقط در عمه او مشاهده شده است 2در خاله آقا و 

 هدف پژوهش

است که آیا اختالل کروموزومی  هدف تعیین این 

عامل موارد ذکر شده بوده است و چه خطری برای فرزند یا 

حاملگی بعدی وجود دارد و آیا راهی برای داشتن فرزند 

 . سالم دارند یا خیر

در معاینات اولیه خانم و همسر ایشان نکته بالینی  

خاصی دیده نشد و آزمایشات الزم نیز انجام شده و 

 . نرمال بودند

با توجه به دو مورد سقط و مرگ داخل رحمی؛ و رؤیت 

، این موارد و ناباروری در بستگان درجه یک و دو این زوج

آنالیز کروموزومی در مورد آنها انجام گردید چرا که با انجام 

به ویژه در زوج ، ناهنجاری کروموزومی را توانمیکاریوتایپ 

د مشخص هایی که هیچ گونه عالیم جسمی بارزی ندارن

 . نمود

 پژوهش روش

با استفاده از روش استاندارد تهیه کاریوتایپ به روش  

مطالعه کروموزومی صورت  G (G-Banding)نوارگذاری 

متافاز مطالعه گردید و در مواردی  15، برای هر مورد. گرفت

که اختاللی مشاهده شد؛ متافازهای بیشتری مورد بررسی 

 . قرار گرفتند

 نتایج
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دهد که آقا موزومی این زوج نشان میبررسی کرو 

یا همان سندروم ابر مرد و  47XYYفرمول کروموزومی 

 46XX ،Per 5خانم واژگونی پری سانتریک در کروموزوم

inv (9) (Pter—P11::q13—P::q13--qter) دارد .

 

    

 

 کاریوتایپ آقا -2شکل       کاریوتایپ خانم-1شکل

 47XYY سندروم      5دارای وارونگی کروموزوم 

 بحث

یک نوترکیبی  5وارونگی پری سانتریک کروموزوم  

های ثبح. باشد که با فنوتیپ طبیعی همراه استتعادلی می

زیادی درباره این نوترکیبی با اختالالت باروری و سقط مکرر 

در  .بعضی گزارشات نیز مؤید این مطلب هستند. وجود دارد

به شکل فامیلی و  5وارونگی کروموزوم  Davalosگزارش 

 . (5) عامل ناباروری سه برادر گزارش شده است

و پروتئین  SMP-1کد کننده پروتئین های ژن 

adaptor SHB  و ژن کد کننده پروتئین کیناز در محل

پروتئین های حاصل از این ، قرار دارند 5وارونگی کروموزوم 

در سلول اسپرم و عملکرد طبیعی آن و همین طور ها ژن

 . (2) عمل لقاح مؤثرند

د علت توانمی inv9تایج مزدرانی و همکارانطبق ن

ناشی از  دتوانمیناباروری در مردان باشد که این مسأله 

تقسیمات میتوزی بیشتر در اسپرماتوژنز و تشکیل گامت 

در این مطالعه موارد واژگونی در مردان . غیر باالنس باشد

برای واژگونی پری  هموزیگوزیتی. (6) بیشتر از زنان بود

فرد مورد مطالعه در این ، ادر استن 5سانتریک کروموزوم 

در گزارشی مثل عارفی و . باشدگزارش نیز هتروزیگوت می

در خانم  inv9، علت سقط و اختالل در باروری ، همکاران

 . گزارش شده است

موجود در محل وارونگی ژن های ژن یکی دیگر از

FRDA منجر به آتاکسی خانوادگی  که اختالل در آن است

باعث عدم پایداری کروموزومی شده و بر  ؛ همچنینشودمی

های ژن همین طور. گذاردمیروند تقسیمات سلولی اثر 

ساختاری دیگری در این ناحیه وجود دارند که در متابولسیم 

با توجه به موارد ذکر شده نقش . و ارگانوژنز اهمیت دارند

inv9 (1) الل در باروری قابل بررسی است و اخت . 

 یک در هزار در مردان 47xyyاختالالت کروموزومی 

اما هنوز بسیاری از جنبه های سندروم . افتداتفاق می

47xyy  ناشناخته است و تظاهرات بالینی در این افراد

و همکاران متوسط  Stochholmطبق مطالعه . متغیر است

. سال است 17سن تشخیص این سندرم در دانمارک 

احتماال فنوتیپ قد بلند این افراد به دلیل وجود سه نسخه 
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قرار گرفته   pYو pXه در انتهای دیستال ک SHOXاز ژن 

 . در منطقه اتوزومی کاذب() .(7) باشدمی، است

Ruud  ساله با اختالل کم  12و 11و همکاران دو مورد

که هر اند کردهگزارش  (ADHD) توجهی و بیش فعالی

بودند قد هردوی آنها از میانگین قدی  47xyyدو مورد

 . (4) همساالنشان باالتر بود و هر دو بدن عضالنی داشتند

 47xyy مورد 5 و همکاران bdel-RazicAدر مطالعه 

بیمار  2و  بیمار الیگو اسپرم 7که  شودمینابارور گزارش 

و همکاران  Murakami گزارش در. (5)  آزواسپرم بودند

 ؛ در مقاله(10) شودمینابارور توصیف  47xyy نیز یک فرد

El-Dahtory مورد با این سندرم گزارش  4نیز  و همکاران

 . (11) نابارور هستند د بلند دارند وکه همگی ق شودمی

که همسر وی سابقه  است 47xyy در این مقاله آقا

قط نقش این اختالل کروموزومی در س دو سقط دارد که

با توجه به اینکه آقا از نظر ظاهری و . استقابل بررسی 

رفتاری و باروری مشکلی ندارد اما امکان ایجاد اسپرم با 

در  5کروموزوم اضافی وجود دارد و واژگونی در کروموزوم 

خانم نیز می تواند علت احتمالی سقط یا مرگ داخل رحمی 

یا روش  PGDباشد توصیه شد که این زوج از طریق 

شخیص پیش از جایگزینی داخل رحم استفاده نمایند تا ت

چنانچه جنین از نظر کروموزومی وضعیت طبیعی دارد به 
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هابررسی نقش کلیدی مدیریت دانش و ابزار فناوری اطالعات در مدیریت سازمان  

 فاطمه مرادی1

  9 ..دانشجوي كارشناسی ارشد كتابداري و اطالعرسانی پزشكی، كمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشكی بوشهر، ایران.

 چکیده

همگام با تغییرات روزافزون است تا موفقیت و حیات ، : مدیریت دانش به دنبال کاربست دانش به نحوی مؤثرزمینه و هدف

ه چرا ک کندمیهای الزم در زمینه فناوری اطالعات کمک فراوانی به مدیریت دانش ایجاد زیرساخت. بخشد سازمان را توسعه

های شامل فناوری، فناوری مورد استفاده در چرخه مدیریت دانش. کندمیگیری علمی و عملی را تقویت فناوری مهارت تصمیم

ای از ابزارهای مورد استفاده برای مجموعه، های درون سازمانیارتباطی و مشارکتی پیشرفته نظیر اینترانت و سایر شبکه

های اطالعاتی ویژه که قابلیت ذخیره و ردیابی سریع اطالعات را دارند شامل های پایگاهفناوری، تغییر و انتقال اطالعات، کسب

 . آن بوده است دربرده  کاره و ابزارهای بها نه حاضر بررسی وضعیت دانش در سازماهدف از مطالع. شودمی

انگلیسی و ، های اطالعاتی فارسیای است که جامعه شامل مقاالت چاپ شده پایگاهروش پژوهش حاضر کتابخانهروش: 

 . مرور کتب در حیطه مذکور صورت گرفته است

جریان توسعه  های عظیم درنشان داد که امروزه قرار گرفتن سرمایه ز بررسی منابع اطالعاتیهای حاصل ا: یافتههایافته

های به طور کلی سیستم. ها استهای انسانی به نیروهای مولد دانش در مدیریت صحیح آندانش محور برای تبدیل سرمایه

، فزاریابرخورداری از زیرساخت مناسب ارتباطی و سخت، هایی چون کاربرپسندبودنبایست از نظر ویژگیمدیریت دانش می

امکان ، کاوی و جستجوی اطالعاتهای داده با قابلیت دادهپایگاه، های داخلیسایت، رانهای الزم برای کاربوجود آموزش

تناسب فناوری اطالعات با مدیریت دانش نیز برخوردار ، هایی برای توزیع مناسب منابع اطالعاتیشبکه، گفتگوی مجازی

 . باشند

ری در این راستا فناو. داردها مهم پیچیده در سازمانبیان کرد که مدیریت دانش نقشی بسیار و  توانمیبنابراین  نتایج:

های مناسب اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری مهم در جهت تحقق اهداف مدیریت دانش است؛ که نیازمند زیرساخت

 بتواند انجام اطالعات در داخل سازمانسوری افراد و دانش است تا بهره متناسب با اهداف سازمان مربوطه و مدیریت، فناوری

 . ها و نظرات افراد بپردازدبا استفاده از ابزارهای مناسب فناوری به اشتراک دیدگاه

 ابزار فناوری، فناوری اطالعات، مدیریت دانش: کلید واژه
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 مقدمه

هاي سریع فناوري اطالعات و ارتباطات و پیشرفت

ي نقش مهم آن در تمام ابعاد زندگی روزمره، جامعه

غییراتی روبرو ساخته است. تغییرات ناشی امروز را با ت

ها را دستخوش تغییراتی كرده ها، سازماناز فناوري

ها نیازمند اطالعات و است. بر همین اساس سازمان

 دانش هستند.

نظریات حوزه مدیریت استراتژیك، دانش را به 

آورند. با عنوان یكی از مزایاي سازمانی به شمار می

انش، آن را به منبعی براي توجه به ماهیت پیچیده د

توسعه قدرت و نوآوري سازمانی براي مزیت رقابتی، 

(. فرانسیس 9دانند )دارایی در دسترس سازمان می

آن،  يداند. قدرتی كه بواسطهبیكن، دانش را قدرت می

هاي توانند پا به عرصهجوامع علمی و تجاري می

ر د رقابتی گذارند. امروزه با توجه به تغییرات مداوم

هاي علمی و اقتصادي، باید توان ارائه دنیاي فعالیت

محصوالت و خدماتی با كیفیت مناسب و اقتصادي را 

داشت كه بدون مدیریت صحیح منبع ارزشمند و 

استراتژیك دانش، امري سخت و بعضاً غیر ممكن 

 (.2باشد )می

نكته اساسی مدیریت دانش، تنظیم و انتقال دانش 

یندها، محصوالت، و خدمات درباره مشتریان، فرا

موجود در همه سطوح سازمان است. تحقیقات نشان 

گذاري و دریافت دانش از داده است انتقال، به اشتراك

(. بنابراین با 3فرآیندهاي اصلی مدیریت دانش است )

توجه به رشد سریع علوم، چگونگی مدیریت دانش 

 مهم است. 

 مدیریت دانش یكی از مباحث جدید در نظریات

مدیریتی است كه امروزه با تغییرات سریع دانش به 

ولی ها قرار گرفته است؛ شدت مورد توجه سازمان

سازي و اثربخشی ترین ركن مدیریت دانش پیادهمهم

پس مدیریت دانش یكی (5)باشد ها میآن در سازمان

باشد كه باعث ترین تغییرات سازمانی میاز عمده

(. بر این 4شود )میآفرینی براي آن سازمان ارزش

اساس مدیریت دانش به دنبال كاربست دانش به نحوي 

مؤثر، همگام با تغییرات روزافزون است تا موفقیت و 

 حیات سازمان را توسعه بخشد.

ها با حجم زیادي در دنیاي رقابتی امروز، سازمان

از اطالعات روبرو هستند، بر این اساس بدون احاطه 

سازمان خود و مدیریت داشتن بر دانش موجود در 
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ن باشند. در ایها قادر به فعالیت نمیصحیح این دانش

راستا استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات 

ها در جهت كیفیت ارائه خدمات و در سازمان

 گذاري دانش اهمیت دارد.اشتراك

گذاري دانش به سه دلیل رشد انتقال و اشتراك

نش به عنوان یك مزیت كسب كه خود دااست: اول این

ها به رسمیت شناخته شده است، و كار توسط سازمان

مراتبی دانش از ساختارهاي دوم تغییر جهت سلسله

غیرمتمركز سازمانی كه هدف آن تأكید بر دانش 

كارمندان جهت بهبود فرآیندهاي كسب وكار است، و 

یري گهاي اطالعاتی و شكلدر نهایت پیشرفت فناوري

تر بین اعضاي ي جدید؛ انتقال دانش سریعابزارها

 .گیردتري از سازمان صورت میبیش

كه یكی از قدرتمندترین ابزارهاي با توجه به این

اشد تواند داشته باستراتژیكی كه مدیر یك سازمان می

استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در 

س باشد. بر همین اساگذاري دانش میجهت اشتراك

نوشتار حاضر بر آن است تا مروري بر فناوري 

اطالعات، كاربرد فناوري اطالعات در مدیریت دانش 

و به طور كلی آشنایی با ابزارهاي مدیریت دانش به 

 هاي نوین داشته باشد.عنوان فناوري

 فناوری اطالعات:

ها در وضعیت رقابتی و پیچیده امروزي سازمان

. عصر دارایی مواد به باشنددائماً در حال تغییر می

عنوان شرط اصلی موفقیت نهایی هر سازمان استفاده 

پیشرفت و گسترش روزافزون فناوري  .شودمی

اطالعات و ارتباطات در چند دهه اخیر جهان را 

متحول ساخته است و باعث افزایش روزافزون رقابت 

ها با یكدیگر شده است، عامل اصلی بقاي هر سازمان

از فناوري اطالعات است كه آن را به سازمان استفاده 

محیطی رقابتی تبدیل كرده است؛ استفاده از ابزارهاي 

فناوري اطالعات باعث بهبود سازمان در زمینه 

 شودمیخالقیت و نوآوري سازمان در محیط رقابتی 

(6.) 

كلید دستیابی به رشد و توسعه پایدار، فناوري 

اصلی اطالعات است؛ به همین دلیل است كه عامل 

رود. تغییرات اقتصادي و اجتماعی به شمار می

ها استفاده از فناوري اطالعات را در جهت سازمان

هاي موجود، افزایش نوآوري در كاهش هزینه

محصوالت و خدمات خود و افزایش رضایتمندي 

دگان و كننمشتریان و برقراري ارتباط پایدار با تأمین
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 گیرندر میشركاي تجاري خود در كسب و كار به كا

(8.) 

امروزه الگوي رشد و توسعه به شكل روزافزون 

براساس واقعیات و تجارب موجود به سمت الگوي 

د ها اصل قرار گرفته باشنكه انسانتوسعه انسانی و این

گرایش یافته و نیروي محركه اصلی در این الگوها، 

هاي آنان است. فناوري نیروي انسانی و قابلیت

خشیدن به عملیات و خودكارسازي اطالعات با نظم ب

ی را هاي فیزیكعملیات تكراري و فاقد تفكر، فعالیت

كاهش داده و با تولید و انتقال سریع و دقیق و به موقع 

هاي پژوهش و مدیریت كارایی اطالعات به حوزه

 (.7)ها را افزایش داده است نظام

در مورد فناوري اطالعات تعاریف و مفاهیم متعددي 

 شود:ها اشاره میده است كه به برخی از آنارائه ش

در زبان انگلیسی  9فناوري معادل واژه تكنولوژي

گرفته شده است.  2است كه از واژه یونانی تكنولوژیا

در فرهنگ برخطی مریام وبستر تكنولوژي به معناي 

اي خاص یا شیوه انجام كاربرد عملی دانش در حوزه

ها و دانش فنی روش دادن كار با استفاده از فرایندها،

 (. 9385است )به نقل از نارمنجی، 

                                                 
1 . technology 
2 . technologia 

فناوري اطالعات  3انجمن فناوري اطالعات آمریكا

سازي، عبارت است از مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده

ویژه هاي اطالعاتی میتنی بر رایانه بهمدیریت سیستم

پردازد افزاري رایانه میافزاري و سختهاي نرمبرنامه

یره، پردازش، انتقال و بازیابی اطالعات به تا تبدیل، ذخ

شكلی مطمئن انجام شود. دایره المعارف كتابداري و 

رسانی فناوري اطالعات را به عنوان هر سیستم، اطالع

محصول یا فرایندي كه زیربناي تكنولوژیكی داشته 

ها تعریف كرده است. ها و انواع شبكهباشد شامل رایانه

 فناوري ه شده به طور كلیبا توجه به تعاریف ارائ

اطالعات یك سري مفاهیم فكري است؛ براي استفاده 

از فكر و اندیشه براي انجام بهینه و مؤثرتر كارها است. 

بایست یك استراتژي براي استفاده از ها میدر سازمان

فناوري اطالعات وجود داشته باشد و بعد از آن با 

 سازيدهاستفاده از فكر و اندیشه انسانی جهت پیا

ابزارهاي فناوري اطالعات به كار گیرد؛ فناوري 

آوري، گردش و چه موجب جمعاطالعات هر آن

پردازش و انتقال اطالعات و پیامدها بدون 

توان شود نیز میهاي مكانی و زمانی میمحدودیت

 (.93) دتعریف كر

3 . ITAA 
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استفاده از فناوري اطالعات نقش كلیدي در 

ده تفاده از اطالعات بر عهگیري با اسفرآیندهاي تصمیم

سازي دارد. با این تعبیر نقش فناوري اطالعات در پیاده

ها بسیار مهم است فرآیند مدیریت دانش در سازمان

زیرا با فراهم آوردن معماري سازمانی مناسب، مدیریت 

(. 91)سازدمیپذیر ها امكاندانش را درون سازمان

ه راي ارائمدیریت دانش یك استراتژي آگاهانه است ب

دانش مناسب براي افرادي كه در زمان مناسب وظایف 

دهند و عملكرد خود را جهت بهبود سازمانی انجام می

(14.)  

هاي الزم در زمینه فناوري ایجاد زیرساخت

 كند؛ ولیاطالعات كمك فراوانی به مدیریت دانش می

ها بسیار كه نقش انسان در سازمانبا توجه به این

توان از دانش آنان جهت بهبود هر می اهمیت دارد و

سازي ساختار چه بهتر كارها استفاده نمود یكپارچه

فناوري براساس محوریت قراردادن انسان در جهت 

 (.9كند )پذیر میرسیدن به اهداف سازمان را امكان

هاي مدیریت دانش را توان تمام فعالیتاگرچه نمی

د ناوري به بهبوبا استفاده از فناوري انجام داد؛ ولی ف

. كندسازي مدیریت دانش كمك میهر چه بهتر پیاده

فناوري اطالعات باعث وسیع ساختن دامنه دانش، 

گسترش دسترسی به دانش، افزایش سرعت انتقال 

هاي سازي دانشسازي دانش و شبیهدانش، یكپارچه

 (.92) ودشجدید می

 کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت دانش:

یت فناوري اطالعات و ارتباطات به امروزه اهم

هاي مختلف منظور افزایش سرعت، دقت فعالیت

ها و ارتباط اجزاي مختلف آن با یكدیگر و در سازمان

ها به روشنی مشخص شده وري آننتیجه باالبردن بهره

 .است

هایی چون فناوري اطالعات، شامل مؤلفه

گري گرایی، استانداردگرایی، تحلیلاطالعات

 اي،سازي اطالعات، تفكر شبكهات، یكپارچهاطالع

گري اطالعات، سازي اطالعات، پردازشخالصه

سازي اطالعات، انتقال اطالعات، نگري، ذخیرهپژوهش

آوري اطالعات، تولید اطالعات و مانند آن جمع

ع اي توسعه منابها به گونهباشد. هر یك از این مؤلفهمی

 (.7انسانی را به دنبال داشته است )

گیري علمی و عملی را فناوري مهارت تصمیم

توان فرایندي گیري را میكند. تصمیمتقویت می

گیرد و تعریف كرد كه براساس اطالعات شكل می

ر تتركیب و پردازش اطالعات از طریق فناوري آسان
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توان بیان كرد كه با كمك فناوري خواهد بود. پس می

االتري یفیت بتر و با كتر، دقیقگیري سریعتصمیم

تواند به عنوان باشد. ولی فناوري هرگز نمیمی

 (. 11جایگزینی براي دانش انسانی به كار رود )

هاي گوناگون از قبیل فناوري اطالعات در حوزه

آموزش و پرورش، پژوهش، دانشگاه و مانند آن كاربرد 

هاي مهم فناوري بسیار مهمی دارد؛ یكی از نقش

مدیریت دانش است. فناوري  سازياطالعات در پیاده

سازي مؤثر بر اطالعات به عنوان یكی از عوامل زمینه

ساختار و فرهنگ مدیریت دانش تلقی شده است. 

هاي اطالعاتی مناسب براي فناوري اطالعات سامانه

سازي، انتقال و تبادل دانش مانند اینترنت و مانند ذخیره

آن و نیز امكانات الزم جهت دسترسی آسان به 

افزارهاي مناسب براي تسهیم اطالعات، سخت

 افزارهاينمودن امكاناتی جهت دسترسی به نرمفراهم

تسهیم و اشتراك دانش، ایجاد مهارت در استفاده از 

هاي مورد نیاز هاي اطالعاتی براي آموزشسیستم

كند تا بتواند در بستر فناوري سازمان كمك می

سازي هترین سودمندي را در پیاداطالعات بیش

 (.95مدیریت دانش داشته باشد )

اي نو ظهور، مدیریت دانش به عنوان پدیده

تغییرات زیادي در نقش افراد جامعه ایجاد نموده است. 

شود فرهنگ اشتراك دانش این پدیده جدید، باعث می

آموزد كه حتی اگر مسئول را ترویج كند و به همگان می

ل فرایند بخشی از یك فرایند هستند، راجع به ك

بیندیشند. با تبدیل دانش به منبعی راهبردي جهت 

ها، نیاز زیادي به ایجاد پیشرفت كارهایشان در سازمان

هاي تولید، اشتراك و به كارگیري دانش در روش

ها به وجود آمده است. لذا نقش فناوري سازمان

ده تر شاطالعات در مدیریت دانش بیش از پیش بیش

ه فناوري اطالعات در حمایت از توان بیان كرد كو می

 هاي مدیریت دانش نقشی انكارناپذیر دارد.فعالیت

 ارتباط فناوری اطالعات با مدیریت دانش:

مدیریت دانش براي تأمین اهداف سازمان، عوامل 

 كند:چرخه دانش را به صورت زیر توصیف می

 ها و نواقصشناسایی دانش به منظور تعیین خأل 

 موجود.

 راي رفع نواقص.تحصیل دانش ب 

  به كارگیري دانش به منظور اجرا و اثربخشی

 عملی دانش.
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 هاي اشتراك دانش از طریق ایجاد فناوري

 گذاري دانش.مناسب براي به اشتراك

  توسعه دانش از طریق پویایی كاركنان و

 ها.هاي آنافزایش توانمندي

 داري، سازي دانش یعنی نگهذخیره

 ي دانش.سازپذیري و به هنگامدسترس

  و در نهایت ارزیابی دانش یعنی میزان

 ازمانی در انتهاي كار سنجیده شود. وري دانش سبهره

فناوري مورد استفاده در چرخه مدیریت دانش، 

هاي ارتباطی و مشاركتی پیشرفته نظیر شامل فناوري

اي هاي درون سازمانی، مجموعهاینترانت و سایر شبكه

اي كسب، تغییر و انتقال از ابزارهاي مورد استفاده بر

هاي اطالعاتی ویژه كه هاي پایگاهاطالعات، فناوري

قابلیت ذخیره و ردیابی سریع اطالعات را دارند شامل 

ها، ابزارها و (. عالوه بر این فناوري97شود )می

اي نیز براي تسهیل و تسریع جریان امكانات ویژه

شود اطالعات در چرخه مدیریت دانش استفاده می

ها هاي امنیتی كه كدگذاري اطالعات، دادهانند سیستمم

 كنندو شناسایی كاربران را فراهم می

ست بایهاي مدیریت دانش میبه طور كلی سیستم

هایی چون كاربرپسندبودن، برخورداري از نظر ویژگی

افزاري، وجود از زیرساخت مناسب ارتباطی و سخت

داخلی، هاي هاي الزم براي كاربران، سایتآموزش

كاوي و جستجوي هاي داده با قابلیت دادهپایگاه

هایی براي اطالعات، امكان گفتگوي مجازي، شبكه

توزیع مناسب منابع اطالعاتی، تناسب فناوري 

 اطالعات با مدیریت دانش نیز برخوردار باشند.

فناوري اطالعات نقش مهمی در مراحل گوناگون 

انش و نقش مدیریت دانش دارند كه مراحل مدیریت د

شود ها شرح داده میفناوري اطالعات در ارتباط با آن

(96:) 

هاي مدیریت هاي دانش: هدفالف( تعیین هدف

هاي اصلی سازمان نشأت دانش اصواًل باید از هدف

بگیرد و در دو سطح عملیاتی و راهبردي مشخص 

توان شوند. از جمله اهداف مدیریت دانش را می

از دانش به عنوان یك دارایی  افزایش درآمد، استفاده

مهم و راهبردي در سازمان، افزایش روزافزون مشاغل 

بر پایه ایجاد و استفاده از دانش و استفاده از فناوري 

اطالعات و ارتباطات و آوردن ابزارهاي جدید فناوري 

براي استفاده كه فناوري اطالعات در ساختارهاي 

ي افزارهاسختاي و زیربنایی سازمان، تجهیزات رایانه

 ارتباطی در مدیریت دانش نقش دارد.
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ب( شناسایی دانش: این مرحله عبارت است از 

دانند چه اطالعاتی و چگونه در شناسایی افرادي كه می

سازي در كجا شود و بعد این ذخیرهسازمان ذخیره می

توانند با شود و مراكز اطالعاتی چگونه میانجام می

 ند. در واقع شامل شناسایییكدیگر ارتباط داشته باش

منابع درونی و بیرونی یك سازمان است. نقش فناوري 

اطالعات در شناسایی دانش به منظور استخراج 

، 4اطالعات فرایندهاي كاري مهم، ابزارهاي پوششی

و ارسال خبرنامه الكترونیكی براي  5انبارهاي داده

 مشتریان و سناریو است.

بایست میپ( مرحله بعد كسب دانش است كه 

هاي مربوط به مشتریان، همكاران و رقبا و مانند دانش

آن را شناسایی و كسب كرد و در جهت اهداف سازمان 

مربوطه به كار گرفت. نقش فناوري اطالعات در این 

هاي كاري مرحله در حمایت كامپیوتري از سیستم

ها و هاي مجازي براي ایدهمشاركتی و تهیه فرم

 ارتباطات است.

ي دانش: در این مرحله باید با توجه به وسعهت( ت

هاي موجود، دانش سازمان را گسترش داد. این پایه

د هاي جدیمرحله شامل توسعه قابلیت، محصول و ایده

                                                 
4 . Scanning Tools 

5 . DataWareHouse 

و مانند آن است. ساختارهاي زیربنایی ارتباطات 

ها نظیر تلفن، دورنگار، شبكه داخلی، ها و كانالرسانه

كاركرد  6لكترونیكیابزار گروهی، پست و صداي ا

 باشد.مدیریت دانش در این مرحله می

داري دانش: فناوري اطالعات وظیفه ث( نگه

سازي، به روز كردن، پاالیش، اصالح و انتخاب، ذخیره

تهیه و ایجاد سخت افزار و نرم افزار مناسب را دارد. 

 شود و نیزدر این مرحله از نابودي دانش جلوگیري می

ها ناسبی جهت به روز كردن سیستمباید سازوكارهاي م

 ایجاد شود.

ج( تسهیم و استفاده از دانش: در این بخش از 

مدیریت دانش مسائلی از قبیل چگونگی به 

گذاري دانش و انتقال دانش از سطح فردي به اشتراك

كه دانش موجود سطح گروهی سازمان و اطمینان از این

 قششود. نبراي استفاده مفید است نیز مطرح می

هایی فناوري اطالعات در این مرحله شامل ایجاد حوزه

براي تحقیق در مورد كارهاي جدید، آزمایشگاه 

 سازي است.آموزشی و شبیه

هاي موجود چ( ارزیابی دانش: در این مرحله دانش

شود. و نیازهاي فعلی و آینده دانش ارزیابی می

6 . Tel, Fax, E-Mail, Groupware 
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چنین نحوه رسیدن به اهداف از طریق استفاده از هم

ها ضروري است كه كاركرد ایج و بازخورد آننت

گیري ابزارهاي مدیریت فناوري اطالعات در اندازه

 دانش است.

بنابراین مدیریت دانش موفق در سازمان به فناوري 

اطالعات و ارتباطات مناسب وابسته است. ایجاد 

هاي هاي الزم براي استفاده از سیستمزیرساخت

ذاري گانی، اشتراكاطالعاتی، پست الكترونیك سازم

هاي مختلف از عواملی سایتاندازي وبفایل و راه

اي هستند كه در موفقیت مدیریت دانش نقش زمینه

 دارند.

 های مدیریت دانش و استفاده از فناوری مناسب:سیستم

اصطالح اطالعات چیزي متفاوت از داده و دانش  

است. اگرچه تفاوت منطقی بین داده و اطالعات به 

گسترده وجود دارد اما تفاوت بین اطالعات و طور 

تواند دانش به صورت آشكارا وجود ندارد. دانش می

 هاي كامپیوتري در یكبه صورت اطالعاتی در سیستم

 سازمان ذخیره شود. 

انواع مختلف ابزارهاي فناوري اطالعات در 

هاي مدیریت دانش كاربرد دارد این ابزارها سیستم

هاي ارتباطی، افزارها و فناوريشامل اینترانت، گروه

كاوي، جستجوي پایگاه داده، ابزار انبار داده، ابزار داده

اطالعات مبتنی بر وب، ابزار انتشار دانش مانند 

هاي پشتیبانی تصمیم، مرورگر، پورتال، سیستم

هاي مدیریت گردش كار، هاي خبره، سیستمسیستم

ا هدف افزار بها، نرمهاي دانش، دایركتورينقشه

باالبردن ایده و طوفان مغزي و یادگیري است. براي 

هاي مدیریت دانش باید درك درستی طراحی سیستم

 از ماهیت دانش سازمانی وجود داشته باشد.

فناوري اطالعات فقط نقش پشتیبان را در مدیریت 

كند و به تنهایی تأمین كننده دانش نیست. دانش ایفا می

ه افراد در پیدا كردن تواند بفناوري اطالعات می

اطالعات كمك كند اما این خود افراد هستند كه باید 

تعیین كنند آیا اطالعات متناسب و مرتبط با نیاز خاص 

ها هست یا خیر. براي تبدیل اطالعات به دانش افراد آن

باید اطالعات را تحلیل، تفسیر و درك كرده و آن را 

 در جاي مناسب خود قرار دهند.

 دانش مدیریت مفهوم در نظر داشت كه باید البته

 هايتوانمندي از دانش بر مبتنی هايفناوري بدون

 ترینبیش .بود خواهد برخوردار محدودي بسیار

 قابلیت افزایش دانش، مدیریت در فناوري ارزش

 فناوري .است آن انتقال تسریع و دانش به دسترسی



 21/ مدیریت دانش در ... بررسی نقش كلیدي مرادی                                                                                                               

 ذهن از را دانش كشیدن بیرون امكان اطالعات،

 فناوري با سپس.  آوردمی فراهم دانش صاحب

 به و گنجاند منظم هاییقالب در را دانش آن توانمی

 جهان در سازمان تجاري شركاي و داخلی اعضاء دیگر

 گاهی نیز و دانش رمزگذاري به فناوري، .كرد منتقل

 كند.می كمك آن خلق

هاي مدیریت دانش دو مشخصه عمومی سیستم

هاي داده از مستندات پایگاههاي دانش، كه شامل مخزن

مفید همراه با سیستمی است كه كاركردهاي مورد نیاز 

براي تسخیر، سازماندهی، ذخیره، جستجو و بازیابی 

آورد. در نتیجه یك دانش و اطالعات را فراهم می

سیستم مدیریت دانش به عنوان مخزن دانش در 

ي را هاي فكرها قابلیت تركیب و تبادل سرمایهسازمان

هاي دانش هستند كه راهنماها بخشد؛ و نقشهبهبود می

هایی از تجربیات افراد خاص با قابلیت یا كاتالوگ

اند به توهاي مدیریت دانش میجستجو هستند. سیستم

اعضاي تیم كمك كند تا افراد دانش خاص را پیدا كنند 

 ها در تحلیل مسائل پیچیده كمك كنند.و بتوانند از آن

دانش داراي چهار مرحله خلق  فرایند مدیریت

دانش، ذخیره و بازیابی دانش، انتقال دانش، كاربرد 

كاوي و هایی چون دادهدانش است كه نقش سیستم

هاي ابزارهاي یادگیري در خلق دانش، بولتن

الكترونیكی، مخازن دانش و پایگاه داده در ذخیره و 

 هايهاي الكترونیكی، انجمنبازیابی دانش؛ بولتن

و گفتگو، راهنماهاي دانش در انتقال دانش و بحث 

هاي گردش كار در كاربرد هاي خبره و سیستمسیستم

 دانش نقش مهمی دارد.

هاي مدیریت دانش امر تبادل مفید دانش و سیستم

كنند. مؤثر منابع فكري یك سازمان را آسان می

اي طراحی هاي مدیریت دانش باید به گونهسیستم

ركنان هنگام استفاده بتوانند مفاهیم شوند كه افراد و كا

نند. گونه پیچیدگی پیدا كبا كیفیت باال را بدون هیچ

هاي اطالعاتی یادگیري گروهی را فراهم سیستم

كنند و نقش مهمی در پشتیبانی از ارتباطات و می

 هاي میان افراد در اشاعه دانش دارند.همكاري

 سازی مدیریت دانش:پیاده

فراتر از فناوري است اما  مدیریت دانش بسیار

فناوري دانش بخشی از مدیریت دانش است. نقش 

فناوري در مدیریت دانش، افزایش دسترسی به دانش 

باشد. فناوري اطالعات دانش را و سرعت انتقال آن می

كشاند و با استفاده از از ذهن صاحب دانش بیرون می

فناوري مناسب دانش را در اختیار افراد سازمان و 
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دهد. با این وجود زیر هاي دیگر قرار میزمانسا

زي ساهاي متناسب با فناوري اطالعات در پیادهساخت

 اي دارد.مدیریت دانش نقش قابل توجه

سازي مدیریت دانش ركن مهمی در مدیریت پیاده

دانش است كه توسط پژوهشگران مختلفی مورد 

اي كه میان بررسی قرار گرفته است. در مقایسه

هاي ي مختلف انجام شده است جنبهالگوها

اي شناسایی شده است كه هر الگو به برخی گانههفت

ها اشاره كرده است و برخی را مورد توجه از این جنبه

ها عبارتند از: تعیین قرار نداده است. این جنبه

هاي دانش، شناسایی دانش، كسب دانش، توسعه هدف

 دانش و در دانش، نگهداري دانش، تسهیم و استفاده از

توان ها را مینهایت ارزیابی دانش است؛ این جنبه

 مراحل مدیریت دانش را نیز تعریف نمود. 

 ابزارهای مدیریت دانش:

ها پوشیده امروزه اهمیت مدیریت دانش بر سازمان

كوشند تا عوامل موفقیت مدیریت نیست و مدیران می

هاي كشورهاي دانش را در سازمان خود بیابند. دولت

اند، توسعه یافته نیز به اهمیت مدیریت دانش پی برده

هاي عظیم در بر همین اساس قرار گرفتن سرمایه

هاي جریان توسعه دانش محور براي تبدیل سرمایه

انسانی به نیروهاي مولد دانش در مدیریت صحیح 

 (.98ها است )آن

هاي نوین از جمله اینترنت، پیشرفت فناوري

هایی هاي دسترسی به دانش، روشتغییراتی را در شیوه

وجود پردازند بهكه افراد به جستجوي اطالعات می

شود مرورگران وب آورده است. این تغییرات باعث می

نقش اصلی در خلق و تبدیل دانش داشته باشند. 

هاي نوین به مرورگران وب این امكان را فناوري

دهد تا خالقیت و قوه تخیل خودشان را به مرحله می

مل در آورند. اطالعات از این طریق در فضاهاي ع

توانند اطالعاتی گوناگون قابل دسترس است و افراد می

از طریق اینترنت در سطح جهانی با یكدیگر ارتباط 

ها در تالش (. بر همین اساس سازمان21داشته باشند )

هستند براي تولید و اشتراك دانش خودشان از 

ها از قبل هم با سازمان افزارهایی استفاده كنند.نرم

اند؛ اي و پست الكترونیك كار كردههاي رایانهشبكه

توان گفت ابزارهاي مدیریت دانش را از قبل پس می

 گذاري براند، ولی با این وجود نیازمند سرمایهداشته

ابزارهاي جدید با توسعه فناوري در جهت اشتراك 

 دانش هستند.
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اي از جموعهابزارهاي مدیریت دانش معموالً م

افزارهاي پیشرفته مدیریت محتوا هستند كه طیف نرم

هایی در افزارها را كه داراي ویژگیوسیعی از نرم

آوري اطالعات، ذخیره و بازیابی اطالعات دارا جمع

توان ابزارهاي مدیریت دانش را باشند است یا میمی

فن و روشی براي عملیاتی كردن هر یك از فرایندهاي 

انش، پشتیبانی بهتر فرایندهاي كسب و كار مدیریت د

 (.91هاي سازمانی تعریف كرد )و پروژه

ي سازبا توجه به اهمیت فناوري اطالعات در پیاده

آوري امكاناتی تا از طریق آن مدیریت دانش و فراهم

بتوان به دانش مورد نیاز خود دسترسی داشت و بتوان 

هاي فناوريبا سایر افراد به اشتراك و تبادل گذاشت. 

اطالعات از جمله هوش مصنوعی، كارگزار هوشمند، 

 گذاريهاي داده و زبان نشانهاكتشاف دانش در پایگاه

( به ابزارهاي مدیریت دانش XMLقابل گسترش )

كنند در ادامه به توضیحی از این كمك فراوانی می

ها (. استفاده از این فناوري91شود )موارد پرداخته می

 پذیرهاي مدیریت دانش را امكانستمكاركردهاي سی

 كند.می

 هوش مصنوعی:

كامپیوتر مانند انسان قادر به كسب تجربه یا مطالعه 

تواند از دانشی كه توسط یادگیري نیست؛ اما می

 شود استفاده كند و ازمتخصصان بشري به آن داده می

هایی در اختیار همگان قرار دهد. در طریق شبكه

از هوش مصنوعی به ندرت یاد  تعریف مدیریت دانش

ها و ابزارهاي هوش شود اما در عمل روشمی

مصنوعی توسط فروشندگان و تولیدكنندگان سیستم در 

هاي مدیریت دانش به كار گرفته تعدادي از سیستم

هاي هوش مصنوعی در شناسایی است. روش

خودكار دانش از تخصص، استخراج خودكار و نیمه

عی، در جستجوي هوشمند طریق پردازش زبان طبی

شود. توسط كارگزار هوشمند مفید واقع می

هاي خبره، ساختارهاي هوش مصنوعی از جمله سیستم

هاي عصبی، منطق فازي و كارگزار هوشمند براي شبكه

كاركردهاي مختلفی در سیستم مدیریت دانش استفاده 

شود. این ساختارها به جستجوي دانش كمك می

دهند، هوش مصنوعی به قا میكنند و آن را ارتمی

 دار دانش، زمانیتشخیص اهمیت نسبی و روابط معنی

كه دانش جدیدي به مخزن اضافه یا به اشتراك گذاشته 

 كند.شود كمك میمی

 كارگزار هوشمند:
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افزاري است كه سیستمی نرم 7كارگزار هوشمند

ها در چگونگی عملكرد كاربران و نحوه كمك به آن

كنند. این شان را شناسایی میمرهانجام وظایف روز

افزارها در جهت استخراج و شناسایی دانش مورد نرم

ابد یگیرد؛ یك كارگزار هوشمند در میاستفاده قرار می

دهد چه مواردي را ببیند و آن را كه كاربر ترجیح می

چه كه مورد نیاز كاربر دهی كند و آنچگونه سازمان

م این صورت در سیستكند به است را برایش فراهم می

 مدیریت دانش نقش دارد.

 :8(KDDهاي داده )كشف دانش در پایگاه

فرایندي كه براي جستجو و استخراج اطالعات 

ها مورد اي عظیم از مستندات و دادهمفید از میان توده

گیرد و شامل وظایفی از جمله استفاده قرار می

ا، هها، بررسی دادهیابی دادهاستخراج دانش، زمان

ها و برداشت ها، الیروبی دادهپردازش الگوي داده

اطالعات است. ابزراهاي مدیریت دانش براي تشكیل 

هاي پرونده كاركنان سازمان، مستندات و نامه

زار كنند و با كمك این ابها را بررسی میالكترونیكی آن

 برد.در تشخیص معنی داده یا متن به كار می

                                                 
7 . Intelligent Agent 
8 . Knowledge Discovery in Databases 

 (:XML)رش گذاري قابل گستزبان نشانه

ایكس ام ال فرایندها را خودكار كرده، شركا و 

زنجیره تأمین را براي همكاري بهتر و انتقال دانش گرد 

آورد. در واقع به صورت مجازي بین افراد هم می

یان مشتركند و از این طریق نیازهاي ارتباط برقرار می

 به سرعت پاسخگو هستند.

است كه  شامل موارد زیر 1ابزارهاي تسهیم دانش

 (:91شود )ها پرداخته میبه شرح و توضیح آن

هاي ارتباطی از قبیل اینترنت، اینترانت الف( شبكه

و اكسترانت یكی از ابزارهاي مدیریت دانش براي 

 باشد. اینترنت و اكسترانتاشتراك و انتقال دانش می

باشد كه در یك شركت نوع كوچك شده اینترنت می

مل آن شركت باشد اي خاص كه شایا مجموعه

ها نقش بسیار مهمی در شود. این شبكهاندازي میراه

اي مدیریت ایجاد یكپارچگی و تعامالت چند رسانه

 دانش دارند.

در طرح  9161پیدایش شبكه اینترنت در سال 

ها گردد. این شبكهآرپانت ایاالت متحده آمریكا بر می

 99هاي گستردهو شبكه 91هاي محلیبه دو نوع شبكه

9 . Sharing Knowledge 

10 . Local Area Networks( LAN) 

11 . Wide Area Networks( WAN) 
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هاي محلی براي اتصال شوند. شبكهتقسیم می

اه هاي كوتكامپیوترها با استفاده از كابل در فاصله

هاي گسترده براي اتصال شود؛ اما شبكهاستفاده می

ی تر با خطوط ارتباطهاي طوالنیكامپیوترها در فاصله

راي شود. بدین منظور اینترنت بمشابه تلفن استفاده می

متفاوت در سراسر جهان طراحی هاي اتصال این شبكه

استفاده  92شده و از كامپیوترهاي مخصوصی به نام روتر

كند. این سیستم شبیه سیستم پست است و نیازمند می

ها است تا سیستم استاندارد ارسال و دریافت داده

كامپیوترها از طریق آن بتوانند با یكدیگر ارتباط برقرار 

 (.29كنند )

ه منحصراً براي محیط اي است كاینترانت شبكه

داخلی سازمان طراحی شده اما مبتنی بر فناوري 

تواند سیستم اینترنت است. اینترانت می

الكترونیكی، دسترسی راه دور، ابزارهاي همكاري پست

 افزارهاي كاربردي و شبكهگروهی، سیستم تسهیم نرم

 شود.ارتباطات سازمانی را شامل می

ر ها مطابق با نظین شبكهترین مزایاي استفاده از امهم

 نقش كلیدي زیر اشاره كرد: 7آقاي رابرت سون به 

 (.Newsخبررسانی ) .9

                                                 
12 . Router 

13 . Group Ware Systems 

 (.Navigationراهبري ) .2

 (.Key toolsابزارهاي كلیدي ) .3

 (.Key informationاطالعات كلیدي ) .4

 &Communityجامعه و اطالعات ) .5

information.) 

 (.Internal marketingبازاریابی داخلی ) .6

 (.Collaborationهمكاري ) .7

نوع دیگري از ابزارهاي  93ب( ابزارهاي كار گروهی

افزارها به باشند؛ این مجموعه از نرممدیریت دانش می

منظور كمك به ارتباطات و همكاري كاربران طراحی 

افزارها را شامل اند و محدوده وسیعی از نرمشده

افزارها شامل ابزارهاي شوند، این دسته از نرممی

، و ابزارهاي 94ی، ابزارهاي كنفرانس متنیارتباط

 باشند. مدیریت همكاري می

توانند براي تسهیم ابزارهاي كنفرانس متنی می

توان ها میدانش و اطالعات به كار روند. از جمله آن

هاي پست هاي بحث و تبادل نظر و فهرستبه گروه

ها الكترونیكی اشاره كرد. كاربران در این گروه

ظرات و سؤاالت خود را مطرح كنند و سپس توانند نمی

ها شود و آناین مطالب براي كلیه اعضا فرستاده می

14 . Text- based conferencing 



 9314زمستان / 4شماره سومسال                                                                                                                                  / لیمر 34

اگر مایل بودند پاسخ دهند. با استفاده از این ابزار 

توان به تبادل دانش و اطالعات بپردازند. می

 Share Point ،Lotus Noteافزارهایی از جمله نرم

زارها در این افترین نرمرایج Oracle Beehiveو 

 باشد.گروه می

پ( نوع دیگري از ابزارها، ابزارهاي مدیریت 

باشند؛ ابزارهاي مدیریت محتوا معموالً به می 95محتوا

اند و وظیفه افزارهاي تحت وب ایجاد شدهصورت نرم

گذاري و مدیریت ذخیره، ایجاد، مدیریت، به اشتراك

ها، دانش را به صورت متن و تركیبی از تصاویر، فیلم

هاي صوتی و كدها را بر عهده دارد. این فایل

ها هایی از قبیل توانایی كار روي آنافزارها ویژگینرم

توسط كاربران زیاد است، امكانات متعدد براي ذخیره 

و بازیابی دارد، كاهش تكرار اطالعات یكسان، كنترل 

و اعتبارسنجی اطالعات، توانایی مدیریت سطوح 

 ها به اطالعاتاسب با نقش آندسترسی كاربران متن

 دارند.

افزار یا همان ابزارهاي كار گروهی ابزارهاي گروه

توان گفت یا مترادف آن به كار برد. در واقع هر نیز می

ابزاري كه همكاري مشاركتی را تسهیل بخشد 

                                                 
15 . Content Management System 

16 . Lotus Notes 

افزارها تشویق همكاري افزار گویند؛ هدف گروهگروه

و دانش است.  میان افراد براي ترویج تبادل اطالعات

وري، كاهش هزینه و افزایش همكاري، افزایش بهره

 ارتقاي كیفیت را به دنبال خواهد داشت.

افزارها پست الكترونیك و دو فناوري رایج گروه

است. این پایگاه اولین  96هاي لتوس نوتزپایگاه

افزاري بود كه داراي پایگاه اطالعاتی محصول گروه

ن ضمیمه، پایگاه بحث، پست الكترونیك با امكا

اطالعاتی تسهیم، اتوماسیون گردش كار و محیط 

ی از هایافزارها شامل سیستمافزار بود. گروهتوسعه نرم

با  97هاي پشتیبانی تصمیم گروهیجمله سیستم

گیري است. امكانات طوفان ذهنی، خلق ایده و رأي

سیستم تنظیم جلسات، همایش كامپیوتري و نگارش 

 ها است.بردتعاملی و وایت

ه ك ارهاي گروهی استزویدئو كنفرانس یكی از اب

از طریق آن امكان مشاهده و شنیدن صدا را براي دو 

یا چند نفر به منظور همكاري و تسهیم دانش فراهم 

كند. یك دوربین كوچك و میكروفون به باالي می

كامپیوتر وصل شده و اطالعات و تصویر و صوت از 

شود. راه دور ارسال می طریق این ابزارها به كاربر

17 . Group Decision Support Systems 
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 جویی در هزینه و وقتاستفاده از این ابزار باعث صرفه

 شود.می

اي از صفحات وبی ها در واقع مجموعهت( ویكی

اند كه هر فردي به هستند كه با این هدف طراحی شده

آن دسترسی داشته باشد بتواند محتواي آن را با استفاده 

نوشته یا اصالح  گذاري ساده شده،از یك زبان نشانه

هاي سایتتر براي ایجاد وبها بیشنماید. ویكی

هاي عمومی مورد استفاده قرار سایتمشاركتی و وب

توان نوع دیگري از ابزار مدیریت گیرد. ویكی را میمی

دانش بر شمرد كه نقش مهمی در به دست آوردن، 

ها تنها براي برآورده یافتن و مصرف دانش دارد. ویكی

یاز خاص كاركنان در مدیریت دانش نقش ندارد كردن ن

ها یك نوآوري در حوزه مدیریت دانش بلكه ویكی

هستند و امروزه با سایر ابزارهاي فناوري مدیریت 

ها ابزارهاي شود؛ به طور كلی ویكیدانش مقایسه می

توان ها را میشوند زیرا آنمدیریت دانش محسوب می

 شاركتی مورد استفادهبه عنوان ابزارهاي تولید دانش م

افزار ویكی روشی براي خلق و قرار داد. نرم

هاي سازماندهی محتوي در قالب صفحات وب و فایل

كند. استفاده از آن آسان است، به ضمیمه فراهم می

ویژه شود بعنوان ابزار مشاركتی و همكاري توصیف می

ها روشی براي یك ابزار كار گروهی است زیرا آن

اري گروهی بر روي مدارك به مشاركت و همك

چنین داراي فضاهاي كنند، همصورت آنالین فراهم می

هایی براي ارسال پست الكترونیكی به بحث و روش

اند و سایر كاربران هستند كه به صفحات ضمیمه شده

در نهایت راهی براي كاربران به منظور قرار دادن 

یر اگذاردن آن با سشان بر روي وب و به اشتراكدانش

 (.21كنند )كاربران فراهم می

ث( آموزش الكترونیك اصطالح عمومی آموزش 

بر خط، آموزش مبتنی بر كامپیوتر و آموزش مبتنی بر 

هاي اینترنت براي وب است. در این روش از فناوري

پشتیبانی ارائه و مدیریت یادگیري، مهارت و دانش 

شود. آموزش الكترونیك لزوماً روي استفاده می

ترین امكانات این شود. رایجترنت انجام میاین

ها شامل مشاوره، گردهمایی براي بحث، فناوري

هاي مجازي، سمینار وب است. جلسات بر خط، طبقه

هاي ها و تخصصدر برخی مواقع سازمان به مهارت

هایی در خاص نیاز دارد كه ممكن است افراد یا گروه

نماي ها باشند؛ كه راهسازمان صاحب این تخصص

تخصص سازمانی شامل فهرست كلیه كاركنان سازمان 

هاست، همراه با خالصه دانش، مهارت و تخصص آن
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این راهنما با امكان جستجو روي اینترانت سازمانی 

گیرد و به عنوان یكی دیگر از ابزارهاي قرار می

 (.29باشد )مدیریت دانش می

استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات در مدیریت 

انش باعث سرعت ارائه خدمات، زمان دستیابی و د

دهد؛ استفاده از بازیابی اطالعات را كاهش می

هاي كاربردي نظیر پست الكترونیكی، اتاق برنامه

گاه توانند به عنوان یك پایگفتگو، ویدئو كنفرانس می

سازي و اشتراك دانش، بهترین شیوه اطالعاتی با ذخیره

ر سازمان است؛ و در هاي فكري دبراي حفظ سرمایه

 یابد.نتیجه اثربخشی سازمان افزایش می

 گیرینتیجه

اند؛ عصر امروزي را عصر انفجار اطالعات نامیده

كه روزانه شاهد تغییراتی در با توجه به این

هاي اطالعاتی و ارتباطی هستیم. هاي فناوريپیشرفت

با این وجود در عصر انفجار اطالعات دانش نقش 

ه ها بر عهدو بقاي مزیت رقابتی سازمان مهمی در حفظ

گذاري دانش با سرعت و حجم دارد؛ پس اشتراك

د كنها را وادار میباالیی روبرو است. و این امر سازمان

تا از ابزارهاي فناوري اطالعات جهت بهبود و پیشرفت 

كار خود استفاده نمایند؛ و از آن جهت منبعی مهم در 

 ه كنند.راستاي مزیت رقابتی استفاد

هاي سازمان را ي فعالیتفناوري اطالعات همه

 تواند نقشتحت تأثیر قرار داده است كه در آینده می

بسیار كلیدي در جهت بهبود كارها ایفا كند. فناوري 

سازي و حتی شكست چنین نقش مهمی در پیادههم

كه مدیریت دانش نیز بر عهده دارد. با توجه به این

شود؛ ها محسوب میازماندانش منبعی مهم در س

توان دانش تولید شده از طریق ابزارهاي فناوري می

ند افزارها، و مانهاي ارتباطی، گروهچون اینترنت، شبكه

آن به اشتراك و در اختیار همگان قرار داد. این امر 

باعث تبدیل دانش ذهنی اشخاص در سازمان به دانش 

ه از گذاشتكتوان از دانش به اشتراشود و میآشكار می

 طریق ابزارهاي فناوري استفاده كرد.

توان بیان كرد كه مدیریت دانش نقشی بنابراین می 

ا باشد. در این راستها میبسیار و مهم پیچیده در سازمان

فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاري مهم در 

است؛ كه نیازمند مدیریت دانش جهت تحقق اهداف 

فناوري متناسب با اهداف  هاي مناسبزیرساخت

وري سازمان مربوطه و مدیریت دانش است تا بهره

چنین افراد، انسجام اطالعات در داخل سازمان و هم

بتواند با استفاده از ابزارهاي مناسب فناوري به اشتراك 

 ها و نظرات افراد بپردازد.دیدگاه
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