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 مقدمه -7
ه ها بعصدر حاضر و با ورود سازمانحویات و ت رییبا توجه به تغ

ازمان منابع س رینسبت به سا یانسان یروی، ن"اقتصاد دانش محور"

 ،یانسان هیبرخوردار شدده اسدت. در واقع، سرما یخاصد تیاز اهم

 شیافزا یراه برا نیتریو اسددداسددد یعنصدددر راهبرد نیتریاتیح

 جامعه را به یو ترق شددرفتیو پ هسددازمان بود ییو کارا یاثربخشدد

 [.  13]دنبال خواهد داشت

 تیریدرباره مد ایگسترده هایچند سدال گششدته، بح  یط

دانش در جامعه ما صددورت گرفته اسددت. اسددتادان و پژوهشدد ران 

 تیریاقتصاد و علم مد ،شناسی مختلف از قبی  جامعه هایرشدته

 هاندانش در سدددازما تیریتوسدددعه مد نهیتوافق دارند که در زم

مرتبط با  میدانش و مفاه تیری. مد[14]داده اسددت یرو تحویاتی

 و بقا برای و هاسددازمان یبرا یمهم و ضددروری عنوان اجزاآن، به

 حفظ برای هاسازمان ،ی. از طرفشدودیم جیترو رقابتی توان حفظ

ه و حفظ، توسع یبرا یمناسدب تیظرف یدارا دیبا یو مرز رقابت بقا

باشددند. از  یانسددان یروین یعنی ییشدداندارا نیترمهم یسددازمانده

و  جادیدر ا تواندیم یفکر هیسدددرما ،یراهبرد تیریمدد دگداهیدد

ارزش سازمان مورد استفاده قرار گیرد.  شیافزا یکاربرد دانش برا

از  یکیکار نشدددان داده اسدددت که  یروین یرو ریاخ هایپژوهش

آنهاسددت  جاناتهی ها،عوام  مهم در عملکرد کارکنان در سددازمان

به آن پرداخته  یحاضر بناست در قایب هوش عاطف ژوهشکه در پ

 [.9]شود

 هاو عواطف انسددان جاناتهیمتضدداد درباره  بایتقر دگاهید دو

عنوان عوام  به جاناتیه شددودیگفته م دگاهید کی از دارد؛ وجود

 هددایتیددافراد در موقع یکدده مددانع از تفکر من ق اسدددت یمخرب

 هددایتیددمشدددکلددات و موقعویژه هن ددام مواجهدده بددا مختلف بدده

وجود دارد  زین یدگاهید  ر،ید یو از سددو شددودیم یریگمیتصددم

حسددداس به  هایتیتواند در موقعیم جاناتیکه معتقد اسدددت ه

  یرا تسدده یرگیمیافراد درآمده و روند تصددم یکمک تفکر من ق

 ایکنندده مختد  جدانداتیتوان گفدت هیم ن،ی. بندابرا[5]دیدنمدا

به  یست امر ب نیو ا استافراد  هایواکنشتفکر و  کننده یتسده

 تواندیچ ور م نکهیو ا ردیگیدارد که فرد در آن قرار م ی یشددرا

نموده و به آن نظم  یو احسدداسددات خود را سددازمانده جاناتیه

 حیصح ریمس کیخود را در  جاناتیبخشد. چنانچه افراد بتوانند ه

صدددورت،  نیا ریغ رشدددود. دیم دییادوم ت دگاهید ند،ینما تیهدا

عنوان موانع عمددده در بدده تواندددیم ضیضددددد و نق جدداندداتیه

   [.3]حساس عم  نماید یهاتیموقع

 یارا بر یدوم روند خاصددد دگاهیبر د هیتوان با تکیم ایآ اینکه

 یدانش فناورانه و آموزش و رشدد سازمان تیریفناورانه، مد تیلبقا

 نای هاپژوهش اسدت. سال نیهدف اصدلی ا ر،یخ ایکرد  نیتضدم

 یبهره هوش ن،یریافراد موفق از سدا زیحاکم بود که وجه تما تفکر

توجه  ،یو سدددازمان یدر علوم رفتار ریهداسدددت، اما تحویات اخآن

 "یهوش عاطف"تحت عنوان  ترییعام  اصدل یهم ان را به سدو

در تحقق اهداف  یکه سددع یریسددود داده اسددت. امروزه هر مد

 یاهیافراد به مثابه سرما یبه هوش عاطف دیخود دارد، با یسدازمان

ود خ یمنابع انسان یبا  ارزش ن اه کند و فرصت پرورش آن را برا

  لاحاتصدددا و هااز واژه یهوش عاطف اتی. ادب[13]دینمدا راهمف

هوش  ،یشددده اسددت؛ مانند هوش شددخصدد  یتشددک متعددی

و ایبتدده   یددقب نیاز ا یو موارد فردی انیددهوش م ،یاجتمدداع

 یاز هوش عاطف یمشدددابه شیمختلف، متعدد و کماب هایدگاهید

تعاریف مختلفی را  یومبه یحاظ مفه ی. هوش عاطفشددودیارائه م

و  یارائه شده فاقد شواهد تجرب فیتعار نیاز ا یگیرد؛ برخدربرمی

آنهاسددت. به عقیده دانی  گلمن، هوش  یکننده صددحت ادعادییات

 ثر باوراری ارتباط مهیجدانی نوعی مهدارت اجتماعی و توانایی برق

هدا و ح  دی ران اسدددت کده همددردی بدا آندان، کنترل تکدانش

   [.3]گیردتعارضات را دربرمی

از  یاافتهیشک  تکام   تواندیم یهوش عاطف رسددینظر مبه

در  ستهیو شددا نینو یها باشدد و ابزارتوجه به انسدان در سدازمان

افراد  تیهدا یپردازان بازار براهیو نظر یتجار رانیدسدددتدان مدد

آنها.  تیرضددا نیسددازمان و تام برون انیسددازمان و مشددتر درون

 اه یجا ریو تفس حیتشر رد یاست که سع یموضدوع یهوش عاطف

 رانیدارد. مد یانسددان یهایو احسدداسددات در توانمند هاجانیه

هسددتند که اهداف را با  یثرورهبران م ،یبرخوردار از هوش عاطف

 .سازندیو تعهد کارکنان محقق م یتمندیرضدا ،یورحداکثر بهره

پژوهش به  نیا ت،یریدر مد یهوش عداطف تیدبدا توجده بده اهم

فناورانه،  تیبر قدابل یراهبرد یعداطف یشدددمندداثر هو یبررسددد

کارکنان بانک  یدانش فناورانه و آموزش و رشددد سددازمان تیریمد

 پردازد.یاستان مازندران م یمل

ها جهت امر کارگزینی سازمانگیری بهره هوشی در اکثر اندازه

ای که همواره . اما نکتهدیدآیشدددمدار مهدای متدداول بدهاز روش

سنجش هوش عاطفی  ،شوندها از آن غاف  میها و سازمانشرکت

رسدددد که نظر میکارمندگزینی اسدددت. چنین به ندیافراد در فرا

معناداری با هوش عاطفی   هفنداورانه کارکنان راب تیدقدابل زانیم

ر د یو رقابت یو کار ی یمح یفشارها شیارمندان دارد. افزااین ک

 یفشدددارها توسدددط کارکنان امر نیها و یزوم تحم  اسدددازمدان

 یخود را برا دیکارکنان هسددتند که با نیو ا اسددت ریناپشاجتناب

امر منجر به  نیآماده کنند. ا ی یو مح یمواجهه با مسائ  سازمان

 یکار یهامختلف، فشار، تنش و استرس اتوجود آمدن احسداسب
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( و یمنف ایاحسدداسدداتتمثبت  نیکه ا یشددود. زمانیآنان م یبرا

 ،ردیبرگافراد را درطور مداوم هب یکار یهدا و فشدددارهااسدددترس

 زانیکارکنان بر م یشدددغل تیبر عملکرد و رضدددا ریثاتواند با تیم

 یانسلامت جسم ایب شارد و  ریثاتعهد افراد بر شغ  و سازمانشان ت

 امدهایپ نیا نیتراز مهم یکیافراد را بده مخداطره اندازد.  یو روح

 [. 3است]کارکنان  یرفتن تعهد سازمان نیاز ب ایکاهش و 

فهم راب ه  نهیتحول در زم نیدتری(، جدیجانیتهیعاطف هوش

انقلاب  کیعنوان ماشه چکان است و از آن به جانیتعق  و ه انیم

 یهابح  .[4]شودیم ادی یبهداشدت روان یارتقا نهیبزرگ در زم

 شیبه ب نیتفکر و عاطفه در مغرب زم نیدر مورد راب ه ب یفلسف

مفهوم  نیا یخیتار یهاشددهی. ر[3]گرددیقب  برم لسددا 3111از 

 1393در سدددال   نیجسدددتجو کرد. دارو 12در قرن  توانیرا م

منتشدددر نمود. او  نهیزم نیاثر معروف خود را در ا نیاوی ،یلدادیم

 یسددازگارانه افراد، نقشدد یاثبات کرد که ابزار عواطف در رفتارها

اصددد  مهم هوش  کیعنوان به افتهی نی. اکندیم فایا یاسددداسددد

 [. 4]تا امروز مورد قبول صاحبنظران بوده است یجانیه

موضوع مورد م ایعه، از ب ن  کیعنوان به یهوش عاطف حوزه

پزشکان، روان ان،یرو مربنیکرد. ازا دایظهور پ یعلم یشدناسدروان

 موضوع علاقمند شدند نیبه ا نیریو سا یمتخصدصان منابع انسان

 که مجلات معتبر ی. از زمانافتیحوزه توسددعه  نیا بیترت نیو بد

به چاپ رسددداندند تا به حال،  ییهدامقدایده ندهیزم نیدر ا یعلم

 نیتر شده است. احوزه هر روز گسترده نیمربوط به ا یهاتیفعای

 شده یاز هوش عاطف یمتعدد فیمنجر به ارائه تعار د،یعلاقه شدد

را هم به دنبال  یهوش عاطف تیبر اهم یمبن یفراوان یو ادعداهدا

از هوش  یمتعدد فیتعدار ،داشدددتده اسدددت. در حدال حداضدددر

 یخوانارائه شده هم فیتعار نیب ی( وجود دارد، وییجانیتهیعاطف

اسدددت و  یچند بعد یمفهوم دهیپد نیکه اچرا ؛کام  وجود ندارد

 .[6]روشن و ساده ارائه کرد یفیتوان از آن تعرینم

 هیاوی فیخاطر نشددان نمود که تعر دیبا یمورد هوش عاطف در

و  یسایوو تریتوسط پ 1221بار در سال  نیاوی یبرا یهوش عاطف

عنوان بدده یهوش عدداطف فیتعر نیهمکددارانش م رش شدددد. در ا

ف عواط حیصح یابیکه شام  ارز یپردازش اطلاعات عاطف ییتوانا

سازگارانه  میابراز مناسب عواطف و تنظ نیو همچن  رانیخود و د

 یمنجر شدددود، معرف یزندگ انیکه به بهبود جر یعواطف به نحو

 .[14]شده بود

و همکارانش مورد  ریمشکور توسط ما فی، تعر1222سدال  در

بود:  نیچن فیتعر نیتر شد. امفص  یگرفت و کمنظر قرار دیتجد

 نیعواطف، روابط ب یو معان میمفاه صیو تشخ ییشدناسا ییتوانا

یه براساس آنها، اح  مسدد زیآنها، اسدتدیال کردن در مورد آنها و ن

 ییشام  توانا یهوش عاطف  ر،ید تعبارنام دارد. به یهوش عاطف

سددات مرتبط، عواطف، هماهنگ سدداختن عواطف و احسددا افتیدر

عواطف  تیدریمدد زیدرک و فهم اطلداعدات مربوط بده عواطف و ن

 [.3است]

 دگاهیدر مفهوم هوش عاطفی از دو د ینظر یاز ای وها کیهر

 ،ییتوانا هایو مددل مرکب. مدل یید: مددل توانداشدددویم رش م

داند. در یم یذهن ییطور کام  برآمده از تواناهوش عداطفی را به

را بددا  یذهن ییمرکددب هوش عدداطفی، توانددا یهددامقددابدد ، مدددل

رهم د رهیو غ یرسندخ ،ینیخوشب  یاز قب یتیشخص هاییژگیو

 .[9]دزیآمیم

جان  یهوش عاطفی از سددو ییتنها مدل توانا ،حاضددرالحدر

مرکب هوش عاطفی  یهاارائه شده است. مدل یسایوو تریو پ ریما

  ینآن، دا-بار وونری. است ارائه شده یمتفاوت یدرون میبا مفاه زین

مرکدب گوناگون هوش عاطفی  هدایمددلکنندده ارائده ...گلمن و 

 هاییست یکننده و شا یتسه یاهتآن، مهار -هسدتند. مدل بار

 ریثارتبط را که بر رفتار هوشدددمندانه تهم مو عاطفی ب یاجتمداع

 کند. یم انیب یصورت چندبخشدارد، به

در  یراهبرد یعاطفرود هوش یانتظار م نکدهیتوجده بده ا بدا

آن به   یدر جشب دانش و تبد یدیکل یعامل سوکیاز هاسدازمان

ها در سازمان ، ریدیفناورانه محسدوب شدده و ازسددو یهاتیقابل

یه اپژوهش، مسدد نیدر ا .کند عیرا تسددر یرشددد و آموزش سددازمان

 تیقابل رب یراهبرد یعاطف ینقش هوشدددمند یبررسددد یاصدددل

در  یدانش فناورانه و آموزش و رشدددد سدددازمان تیریفناورانه، مد

ها یه در بانکامس نیا ییزوم بررس است.استان مازندران  یبانک مل

توانددد یم یقو یروسدددت کدده جددشب افراد بددا هوش عدداطفنیااز

و  نینو یهایجشب دانش، فناور یهاتیدقدابل جدادیا یراه شدددا

 نهیشیپ ،یباشد. در بخش بعد مانسداز یرشدد و بایندگ ،تینهادر

ها و افتهی  یتحل ب،یگردد و در ادامده به ترتیپژوهش اشددداره م

 اشاره خواهد شد. شنهاداتیو ارائه پ یریگجهینت

 

 پژوهش نهيشيپ -2

 ر،یمد یهوش راهبرد انی( راب ه م3131و همکارانت یاحمد

 یدویت یهارا در سدددازمان نانهیو رفتار کارآفر یتوسدددعه سدددازمان

 یسددازبا اسددتفاده از روش مدل افتهیکمتر توسددعه  یکشددورها

ود ب نیاز ا یحاک جیقرار دادند. نتا یمورد بررس یمعادیات ساختار

و توسددعه و رشددد  رانیمد یهوش راهبرد انیم یکه راب ه مثبت

    [.2]وجود دارد یسازمان

 یهوشددمند یکنندگ ی( نقش تعد3113و همکارانت اکاراینانا

فناورانه، جشب دانش و آموزش و  یهاتیبر قابل یراهبرد یعداطف
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 یازسبا استفاده از مدل لانکایسر یرا در بانک مرکز یرشد سازمان

 یاز ارتباط یحاک جیقرار دادند. نتا یمورد بررس یمعادیات ساختار

و آموزش و  یراهبرد یعاطف یدهوشدددمن انیمثبدت و معنادار م

فناورانه و جشب دانش  یهاتیقابل نیو همچن یرشدددد سدددازمدان

   [.16]داشت

تحت عنوان  یم دایعده مورد کید( 3119و همکدارانت یچر

عنوان  شدددانیانجام دادند. ا «یدر آموزش پزشدددک یهوش عاطف»

 یآگاه فیتوص یاست که برا یاص لاح یداشتند که هوش عاطف

است. شواهد   رانیپاسخ به احساسات در خود و د ییمردم و توانا

در  آنان ییپزشددکان بر توانا یه هوش عاطفاز آن اسددت ک یحاک

 قیتحق نیدارد. روش ا ریثاآنان ت یو دیسوز یپزشدک یهامراقبت

بدا هدف پاسدددخ دادن به سدددوایات اسدددت.  یروش انتقداد کید

 یهستند که هوش عاطف نیبه دنبال ا قیتحق نیدر اپژوهش ران 

 ،یکدام بخشتپزشدددک یبر رو یاصدددل دگاهید کیعنوان افراد به

 نیا جیگشار است. نتاریثا( تیاو حرفه یارتباط یهاآموزش مهارت

 یابر آموزش امن و حرفه ینشدددان داد کده هوش عداطف قیتحق

در مدارس  یدارد. اگرچده آموزش هوش عداطف ریثاپزشدددکدان تد

اما ممکن است موجب سوء تفاهم مردم  است؛ دیمف اریبس یپزشک

 .[11]گردد

 انیدر م ی( بده م ایعه هوش عاطف3114و همکدارانت هدان 

در مسقط  یخصوص یموسدسدات آموزشد یمعلمان: م ایعه مورد

 یتصددادف یریگو نمونه یفیاند. طرش پژوهش از نوع توصددپرداخته

. جامعه دیم ایعه انتخاب گرد یشدددده متناسدددب برا یبندطبقه

 شددد اهدان یو مهندسددد تیریرا کارکنان بخش مد قیتحق یآمار

 عیزتو یافراد نمونه پرسشنامه هوش عاطف نیدادند. در ب  یتشدک

ها با استفاده از آمار پرسدشدنامه باز گردانده شدد. داده 111شدد. 

 یشناخت تیقرار گرفت. عوام  جمع  یوتحلهیمورد تجز یفیتوص

 یفیو با استفاده از آمار توص ییشدناسدا زین یثر بر هوش عاطفوم

 یسسات خصوصوکه معلمان در مداد  اننشد جهیگزارش شدد. نت

 .[13]برخوردارند ییبایا یعمان از هوش عاطف

و  یتحت عنوان هوش عاطف یا( در م دایعه3114بتولت فخرا

ثر وم یو رهبر یهوش عاطف نیراب ه ب یاثربخش به بررس یرهبر

 یتیریطبقه کارگر در سدد ح مد یعاطف شیگرا یمنظور بررسددبه

ها در بانک ژهیطور وپاکسددتان و به یو دویت یدر بخش خصددوصدد

 یریگنفر و روش نمونه 51شددام   یمارآ . جامعهپرداخته اسددت

شده  یآورجمع یهاداده  یتحلوهیتجز یبوده است. برا یتصدادف

ه دهد که  راب ینشان م جیاستفاده شده است. نتا یفیاز آمار توص

 .[11]مثبت و قاب  توجه است یو هوش عاطف یسبک رهبر نیب

هوش »( در پژوهش خود بددا عنوان 3113کددائورت پرابجوت

ن، سددد یکنندگ ی: اثر تسدددهیتیری( و عملکرد مدیتعاطفیجانیه

 «شدددمال هند یهاکارکنان بانک نیدر ب یرونیو ب یدرون زشیان 

هوش  نیب یمثبت و معنادار ی: همبست افتیدست  ریز جیبه نتا

داشدت. تمام  جودو یو عملکرد کارکنان در بخش بانکدار یجانیه

و  یدرون زشیسدددن، ان  یرهدایمتفدداوت، متغ یرونیب یرهدایمتغ

 .[19]داشتند یجانیهوش ه ازیبا امت یمثبت یهمبست  یرونیب

کدداهش »تحددت عنوان  ی( پژوهشددد3113و همکددارانت یی

نقش مهم هوش  یشددغل تیرضددا شیو افزا یشددغل یفرسددودگ

 ریثابه ت شددانیانجام دادند. ا «یکارکنان هت  و کار عاطف یجانیه

 یو عملکرد شخص یعاطف یبر تقلا یو مثبت هوش عاطف میمستق

 تیو زوال شددخصدد یبر اختلایات عاطف یو منف میمسددتق ریثاو ت

 تیبر رضددا میمسددتقریطور غبه یجانیهوش ه نی. همچندندیسددر

 یانجینقش م قیاز طر بیترتبده یعداطف یو فرسدددودگ یشدددغل

 .  [15]گشاردیم ریثات یو اختلایات عاطف یعملکرد شخص

 بدا عنوان راب ه ی( در پژوهشددد1426نژاد و همکدارانت یدخل

 گر یبدا توجده به نقش تعد ینوآور تیددانش بدا قدابل تیدریمدد

 تیدانش با قابل تیریمد راب ه یبه بررسددد یراهبرد یریگجهدت

 کیدر  یراهبرد یریگجهت گر یبدا توجده بده نقش تعد ینوآور

چهار  دانش تیریمدد فیپرداختندد. جهدت تعر یرانیا ندگیهلدد

 یابر ب،یو ترک یسازیدرون ،یسازیرونیب ،یسدازیاجتماع یفهوم

 یو برا یدیو توی ینددیفرآ ،ییفده اداروسددده م ینوآور تیدقدابل

فندداورانده و  نداندده،یسددده شدددکدد  کددارآفر یراهبرد یریگجهدت

روش  و ییگرااثبات از فسلفه یروی. با پحاص  شد انهیگرایمشتر

پرسددش(  55مشددتم  بر تنامهپرسددشاز ابزار سددنجش  ش،یمایپ

 یاسدددتفاده شدددد. جامعه آمار یدانیم یهاداده یجهدت گردآور

 یهاشرکت هینخستتسازمان( شام  کل  یپژوهش در س ح تحل

کارکنان  هیدومتفرد( کل  یمورد( و در س ح تحل 93ترمجموعهیز

در سدد ح سازمان  یریگنفر( بود. نمونه 11111هاتحدود شدرکت

سازمان  65ساده و با استفاده از فرمول کوکرانت یادفتص وهیبه شد

اده س یتصادف وهیبه ش زینفر( و در س ح فرد ن 3311مشدتم  بر 

نفر( صدددورت گرفت. نرمال  469و با اسدددتفاده از فرمول کوکرانت

و روابط  رنوفیاسدددم-آزمون کویموگروف یهددا از مجرابودن داده

آزمون  قیپژوهش از طر یازش مدددل مفهومو بر رهددایمتغ نیب

. شدددد دییات یو آزمون معادیات سددداختار رسدددونیپ یهمبسددت 

و  ینوآور تیدانش با قابل تیریمشدددخص شدددد که مد ،تیهاندر

 یراهبرد یهایریگبدا جهت یهداابعداد آن در شدددرکدت یتمدام

مثبت و معنادار دارد، اما در  راب ه انهیگرایو مشدددتر نانهیکدارآفر

 .[3]راب ه معنادار نبود نیافناورانه  شیبا گرا یهاشرکت

با عنوان راب ه هوش  ی( در پژوهشددد1435تیمنوو م ییبدابدا
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 یراب ه هوش عاطف یبه بررسددد یو جو سدددازمان رانیمد یعاطف

کننده دیتوی یخصددوصدد یهادر شددرکت یو جو سددازمان رانیمد

 یهااز شرکت ریمد یپژوهش س نیپرداختند. در ا نیق عات ماش

و  دشانتخاب  یطور تصادفهب نیکننده ق عات ماشدیتوی یخصوص

 کردیبا اسدددتفاده از رو ریهر مدد یو هوش عداطف یجو سدددازمدان

اطلاعات با اسددتفاده از   یشددد. تحل دهیدرجه سددنج 461بازخورد 

اسددت که  نیاز ا یحاک ANOVAو آزمون  یهمبسددت  بیضددر

واحد او ارتباط  یمتعای یبا جو سددازمان رانیمد یبایا یهوش عاطف

بددا  یهوش عدداطف یهددامویفدده یتمددام، علداوهدارد. بدده میمسدددتق

 توانیفود م یهاافتهیاز  دارد. یهمبست  یجو سازمان یهامویفه

 ریثات رانیمد یعاطف یهایکده توانمندد دیدرسددد جدهینت نیبده ا

 یجو سازمان یآنان دارد و موجب رشد و تعای تیدر موفق ییبسدزا

ابعاد  نیدهد که از بینشدددان م یآمار جینتا برآن،شدددود. علاوهیم

 ریمد یاجتماع یو آگداه یخودآگداه یهدامویفده ،یهوش عداطف

 یهامویفه نیاز ب نید. همچندار یرا بر جو سازمان ریثات نیشتریب

 یو یرا از هوش عاطف ریثات نیشددتریب ریاعتبار مد ،یجو سددازمان

 .[1]ردیگیم

 :است ریصورت زپژوهش به هایهی، فرض[16]اساس پژوهشبر

 دار بر یاثر معن یراهبرد یعاطف یاول: هوشدددمند هیدفرضددد

 ؛استان مازندران دارد یفناورانه کارکنان بانک مل تیقابل

 دار بر یاثر معن یراهبرد یعاطف یدوم: هوشدددمند هیدفرضددد

اسدددتان مازندران  یدانش فناورانه کارکنان بانک مل تیریمدد

 ؛دارد

 دار بر یاثر معن یراهبرد یعاطف یسددوم: هوشددمند هیفرضدد

 د؛استان مازندران دار یآموزش کارکنان بانک مل

 دار بر یاثر معن یراهبرد یعاطف یچهارم: هوشددمند هیفرضدد

 استان مازندران دارد. یکارکنان بانک مل یرشد سازمان

داده  شینما 1 شماره پژوهش حاضدر در شدک  یمفهوم مدل

 شده است.
 

 
 [71]پژوهش یمدل مفهوم :7 شكل

 

 پژوهش  یشناسروش -9

آوری اطلدداعددات از دو روش منظور جمعبدده ،تحقیق دراین

 ایکتابخانه روش. اسددت شددده اسددتفاده میدانی و یاکتابخانه

 رفتهگ قرار استفاده مورد تحقیق، سوابق و ادبیات بررسی منظوربه

 مرتبط ایمللیبین و داخلی نشریات ها،کتاب روش، این در. اسدت

. درخصددو  اسددت فتهگر قرار م ایعه مورد تحقیق موضددوع با

 ،های تحقیقهییید یا رد فرضددداآوری اطلداعدات مربوط به تجمع

طور عمده از روش میدانی اسدتفاده شدده است. در این تحقیق، به

عنوان ابزار مورداسدددتفاده برای به [16]پرسدددشدددنامه اسدددتاندارد

پرسشنامه  نیااست.  آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتهجمع

 .است کرتیی اسیدر مق یانهیگز 5ال وس 43متشک  از 

و موضدوع مورد بررسی در تحقیق حاضر و با جهت ماهیت  به

کارکنان بانک  هیجامعه آماری شددام  کل ،توجه به اهداف پژوهش

استان مازندران است. تعداد نمونه آماری با توجه به جمعیت  یمل

جدامعده آماری با اسدددتفاده از فرمول کوکران محاسدددبه شدددد و 

سدداده  یبا اسددتفاده از روش تصددادف یماراز جامعه آ یریگنمونه

نفر اسددت.  413 یاسدداس، حجم نمونه آمارنیصددورت گرفت. برا

اسددتان  یبانک ملکارکنان  نیپرسددشددنامه ب 413تعداد  ،رونیازا

 یریکارگهکه اطلاعات بدسددت آمده که با ب دیگرد عیمازندران توز

 شده است.  یتحلوهیتجز LISRELو  SPSSافزار نرم

 

 هاافتهی ليتحل -4

م ایعه از آزمون  یهارینرمال بودن متغ هیفرضدد یبررسدد یبرا

آن  دهندهنشان جیاستفاده شده است. نتا رنوفیاسم -کویموگروف

ت. اس دییامورد ت رهایتمام متغ ینرمال بودن برا هیفرضاسدت که 

را نشددان  رنوفیاسددم -آزمون کویموگروف جینتا 1 شددماره جدول

 دهد.یم
 رنوفياسم -آزمون كولموگروف جینتا :7 جدول

 p-value آماره آزمون حجم نمونه متغير

 933/1 696/1 413 راهبردی یعاطف یهوشمند

 691/1 412/1 413 فناورانه تیقابل

 932/1 563/1 413 دانش فناورانه تیریمد

 432/1 334/1 413 آموزش

 913/1 351/1 413 یرشد سازمان

 

دهنده محاسدبه شدد که نشان 2/1 زین KMOشداخص  مقدار

  35/33113دو  یبا کا  زیآزمون بارتلت ن است. یریگنمونه تیکفا

 ،یمعنادار  یصددفر محاسددبه شددد که به دی یو سدد ح معنادار

 .تاس  یتحل یبرا یهمبست   یدهنده مناسب بودن ماترنشان

های در شدددک  LISRELافزار ها در نرمهیآزمون فرضددد جینتا
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 است:  یبه شرش ذ جینتا  ی. تحلستاشاره شده ا 4و  3 شماره

 0ت هیفرضدددHبر  داریاثر معن یراهبرد یعاطف ی(: هوشدددمند

 ؛مازندران ندارد استان یفناورانه کارکنان بانک مل تیقابل

 1ت هیفرضدددHبر  داریاثر معن یراهبرد یعاطف ی(: هوشدددمند

 استان مازندران دارد. یفناورانه کارکنان بانک مل تیقابل

باتوجه به  ،شددودیملاحظه م 3 شددماره که در جدول همان ور

 صفر رد و هیفرض یو س ح معنادار رسونیپ یهمبسدت  بیضدرا

 یفعاط یهوشددمند نیبنابراین ب. گرددیم دییات قیتحق هیفرضدد

اسدددتان مازندران  یفناورانه کارکنان بانک مل تیو قدابل یراهبرد

 .دار وجود دارد یراب ه مثبت و معن
 نكاركنا رانهفناو تيو قابل يراهبرد یعاطف هوش ني: ارتباط ب2 جدول

 آماره متغير

 يتقابل

فناورانه 
 كاركنان

 راهبردی یعاطف یهوشمند
(GFI=0.88, NFI= 89, 

RMSEA=0.039) 
 

 43/1 ضریب همبست ی پیرسون

 11/1 س ح معناداری

 
 رهايمتغ نيب یارتباط ي: الگو2 شكل

 
 tآماره آزمون  ریمقاد :9 شكل
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نشان داده شده است، ضریب  4 شماره که در جدولطورهمان

فناورانه  تیو قابل یراهبرد یعاطف یمسددیر متغیرهای هوشددمند

 داردرصددد معنی 5 یدر سدد ح خ ا t= 52/4کارکنان، با ارزش 

 هوشمندی از شده فرض مسیر ،نامبرده شده جدول براساس. است

 و بوده دارفناورانه کارکنان، معنی تیدبده قدابل یراهبرد یعداطف

ید یامتناظر با مسددیر مورد نظر نیز مورد ت هفرضددی دیی ،همینبه

اثر  یراهبرد یعاطف یگفت هوشدددمند توانیم نی. بندابراسدددت

 اسدددتان مازندران یفناورانه کارکنان بانک مل تیدار بر قدابلیمعن

  دارد.
 يمعادلات ساختار ريمس ليبا استفاده تحل هي: آزمون فرض9جدول

T جهت مسير ضریب مسير 

52/4 14/1 
 یعاطف یهوشمند < فناورانه کارکنان یتقابل

 راهبردی

 

 0ت هیفرضدددHدار بر یاثر معن یراهبرد یعاطف ی(: هوشدددمند

اسدددتان مازندران  یدانش فناورانه کارکنان بانک مل تیریمدد

 ؛ندارد

 1ت هیفرضدددHدار بر یاثر معن یراهبرد یعاطف ی(: هوشدددمند

اسدددتان مازندران  یدانش فناورانه کارکنان بانک مل تیریمدد

 دارد.

باتوجه به  ،شددودیملاحظه م 3 شددماره که در جدول همان ور

 صفر رد و هیفرض، یو س ح معنادار رسونیپ یهمبسدت  بیضدرا

 یفعاط یهوشددمند نی. بنابراین بگرددیم دییات قیتحق هیفرضدد

اسدددتان  یدانش فنداورانه کارکنان بانک مل تیدریو مدد یراهبرد

 دار وجود دارد. یمازندران راب ه مثبت و معن

 دانش فناورانه تیریو مد يراهبرد یعاطف هوش ني: ارتباط ب4 جدول

T جهت مسير ضریب مسير 

52/4 14/1 
 یعاطف یهوشمند < فناورانه کارکنان یتقابل

 راهبردی

 

نشان داده شده است، ضریب  5 شماره که در جدولطورهمان

دانش  تیریو مد یراهبرد یعاطف یمسددیر متغیرهای هوشددمند

 داردرصدددد معنی 5 یدر سددد ح خ ا t= 33/1فناورانه، با ارزش 

 هوشمندی از شده فرض مسیر ،نامبرده شده جدول براساس. است

 و نبوده داردانش فناورانه، معنی تیدریبده مدد یراهبرد یعداطف

یید امتناظر با مسددیر مورد نظر نیز مورد ت هییی ، فرضددد همینبه

اثر  یراهبرد یعاطف یگفت هوشدددمند توانیم نی. بنابرنیسدددت

اسدددتان  یدانش فناورانه کارکنان بانک مل تیدریدار بر مددیمعن

 مازندران ندارد.
 

 

 

معادلات  ريمس ليبا استفاده تحل هي: آزمون فرض1 جدول

 هاي پژوهش[]یافتهيساختار

T جهت مسير ضریب مسير 

33/1 14/1 
 یعاطف یهوشمند < فناورانه کارکنان یتقابل

 راهبردی

 

 0ت هیفرضدددHدار بر یاثر معن یراهبرد یعاطف ی(: هوشدددمند

 ؛استان مازندران ندارد یآموزش کارکنان بانک مل

 1ت هیفرضHدار بر یاثر معن یراهبرد یعاطف یهوشمند نی(: ب

 استان مازندران دارد. یآموزش کارکنان بانک مل

باتوجه به  شدددود،یملاحظه م 6شدددماره  که در جدولطورهمدان

 صفر رد و هیفرض ،یو س ح معنادار رسونیپ یهمبسدت  بیضدرا

 یفعاط یهوشددمند نی. بنابراین بگرددیم دییات قیتحق هیفرضدد

اسدددتان مازندران راب ه  یو آموزش کدارکندان بانک مل یراهبرد

 دار وجود دارد.یمثبت و معن

 و آموزش كاركنان يراهبرد یعاطف يهوشمند ني: ارتباط ب1 جدول

T جهت مسير ضریب مسير 

52/4 14/1 
 یعاطف یهوشمند < فناورانه کارکنان یتقابل

 راهبردی

 

نشان داده شده است، ضریب  9 شماره که در جدول همان ور

و آموزش کارکنان،  یراهبرد یعاطف یمسدیر متغیرهای هوشمند

. اسدددت داردرصدددد معنی 5 یدر سددد ح خ ا t= 69/3با ارزش 

 یعاطف هوشددمندی از شددده فرض مسددیر فود، جدول براسدداس

 دیی ، همینبه و بوده داربده آموزش کدارکندان، معنی یراهبرد

 نی. بنابراسددتیید امتناظر با مسددیر مورد نظر نیز مورد ت هفرضددی

دار بر آموزش یاثر معن یراهبرد یعاطف یگفت هوشمند توانیم

 استان مازندران دارد. یکارکنان بانک مل

 يمعادلات ساختار ريمس ليبا استفاده تحل هي: آزمون فرض1 جدول

T جهت مسير ضریب مسير 

69/3 14/1 
 یعاطف یهوشمند < فناورانه کارکنان یتقابل

 راهبردی

 

 0ت هیفرضHدار بر رشد یاثر معن یراهبرد یعاطف ی(: هوشمند

 ؛استان مازندران ندارد یکارکنان بانک مل یسازمان

 1ت هیفرضHدار بر رشد یاثر معن یراهبرد یعاطف ی(: هوشمند

 استان مازندران دارد. یکارکنان بانک مل یسازمان

باتوجه به  ،شددودیملاحظه م 3 شددماره در جدولکه طورهمان

 صفر رد و هیفرض ،یو س ح معنادار رسونیپ یهمبسدت  بیضدرا

 یفعاط یهوشددمند نی. بنابراین بگرددیم دییتأ قیتحق هیفرضدد

اسددتان مازندران  یکارکنان بانک مل یو رشددد سددازمان یراهبرد

 دار وجود دارد.یراب ه مثبت و معن



 در قابلیت فناورانه، مدیریت دانش...نقش هوشمندي عاطفي راهبردي 
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  یو رشد سازمان يراهبرد یعاطف يهوشمند ني: ارتباط ب1 جدول

 یرشد سازمان آماره متغير

 راهبردی یعاطف یهوشمند

(GFI=0.87, NFI= 89, 
RMSEA=0.031) 

 

ضریب همبست ی 
 پیرسون

13/1 

 11/1 س ح معناداری

 

ضددریب  ،4و  3 شددماره و اشددکال 2 شددماره توجه به جدول با

با  ،یو رشد سازمان یراهبرد یعاطف یمسدیر متغیرهای هوشمند

 نبرای. اسددت داردرصددد معنی 5 یدر سدد ح خ ا t= 33/4ارزش 

به رشد  یراهبرد یعاطف یاسداس، مسدیر فرض شده از هوشمند

متناظر با مسیر  هفرضدی دیی ، همینبه و بوده دارمعنی ،یسدازمان

 یگفت هوشددمند توانیم ،نی. بنابراسدتیید اموردنظر نیز مورد ت

 یکارکنان بانک مل یدار بر رشد سازمانیاثر معن یراهبرد یعاطف

 استان مازندران دارد.

 يمعادلات ساختار ريمس ليبا استفاده تحل هي: آزمون فرض3 جدول

 آماره متغير
رشد 
 یسازمان

 راهبردی یعاطف یهوشمند

(GFI=0.87, NFI= 89, 
RMSEA=0.031) 

 

ضریب همبست ی 
 پیرسون

13/1 

 11/1 س ح معناداری

 

  شنهاداتيو ارائه پ يريگجهينت -1

 یپژوهش نشددان داد که هوشددمند هایهیآزمون فرضدد جهینت

 تیریفناورانه، مد تیبر قابل داریاثر مثبت و معن یراهبرد یعاطف

ان است یکارکنان بانک مل یدانش فناورانه و آموزش و رشد سازمان

و  15، 13، 11، 3، 1]قیتحق جیمدازندران دارد که همسدددو با نتا

درباره  ایگسترده هایچند سدال گششدته، بح  ی. طاسدت [19

 و اسددتادان. اسددت گرفته صددورت ما دانش در جامعه تیریمد

اقتصاد و  ،شدناسیاز قبی  جامعه تلفمخ هایرشدته پژوهشد ران

دانش در  تیریتوسدددعه مد نهیتوافق دارند که در زم تیریعلم مد

 میدانش و مفاه تیریداده اسدددت. مد یرو تحویاتی هانسدددازما

 برای و هاسازمان یبرا یعنوان اجزا مهم و ضدرورمرتبط با آن، به

 یبرا هاسددازمان ،ی. از طرفدشدویم جیترو رقابتی توان حفظ و بقا

، حفظ یبرا یمناسدددب تیظرف یدارا دیبا یو مرز رقابت حفظ بقدا

 یانسددان یروین یعنی ییشدداندارا نیترمهم یتوسددعه و سددازمانده

در  تواندیم یفکر هیسدددرما ،یراهبرد تیریمد دگاهید. از دباشددد

ارزش سددازمان مورد اسددتفاده  شیافزا یو کاربرد دانش برا جادیا

کار نشدان داده است که  یروین یرو ریاخ هایقرار گیرد. پژوهش

 جاناتهی ها،از عوام  مهم در عملکرد کارکنان در سدددازمان یکی

به  یآنهاسددت که در پژوهش حاضددر بناسددت در قایب هوش عاطف

و  جاناتهی متضددداد درباره بایتقر دگاهیآن پرداخته شدددود. دو د

 جاناتیه شودیگفته م دگاهید کی از دارد؛ وجود هاعواطف انسان

افراد در  یکه مانع از تفکر من ق اسدددت یعنوان عوامد  مخرببده

اجهدده بددا مشدددکلددات و ویژه هن ددام مومختلف بدده هددایتیددموقع

 زین یدگاهید  ر،ید یاز سو .شدودیم یرگیمیتصدم هایتیموقع

 هایتیتواند در موقعیم جاناتیوجود دارد کده معتقدد اسدددت ه

 یرگیمیدرآمده و روند تصم دافرا یحسداس به کمک تفکر من ق

ه کنندمخت  جاناتیتوان گفت هیم ن،ی. بنابرا[5]دینما  یرا تسه

 یامر بست  نیو ا اسدتافراد  هایتفکر و واکنشکننده  یتسده ای

چ ور  نکددهیو ا ردیگیدارد کدده فرد در آن قرار م ی یبدده شدددرا

نموده و به آن  یسازمانده او احسداسات خود ر جاناتیه تواندیم

 ریمسدد کیخود را در  جاناتینظم بخشددد. چنانچه افراد بتوانند ه

 نیا ریغ درشدددود. یم دییادوم ت دگاهید ند،ینما تیهدا حیصدددح

عنوان موانع عمده در د بهتوانیم ضیضددد و نق جاناتیصددورت، ه

گیری بهره هوشی در اکثر د. اندازهحساس عم  نمای یهاتیموقع

شدددمار های متداول بههدا جهت امر کارگزینی از روشمدانسددداز

ها از آن غاف  ها و سددازمانای که همواره شددرکت. اما نکتهدیآیم

گزینی کارمند ندیسدددنجش هوش عاطفی افراد در فرا ،شدددوندمی

فناورانه کارکنان  تیقابل زانیرسدددد که منظر میاسدددت. چنین به

 شیدارد. افزا نددانراب ده معندداداری بدا هوش عداطفی این کددارم

ها و یزوم تحم  در سددازمان یو رقابت یو کار ی یمح یفشددارها

 نیو ا اسدددت ریناپشاجتناب یفشدددارها توسدددط کارکنان امر نیا

و  یمواجهه با مسائ  سازمان یخود را برا دیکارکنان هستند که با

 اتوجود آمدن احسددداسدددبامر منجر به  نیآماده کنند. ا ی یمح

شددود. یآنان م یبرا یکار یهاتنش و اسددترس ار،مختلف، فشدد

 یها و فشارها( و استرسیمنف ایاحسداساتتمثبت  نیکه ا یزمان

رد بر عملک ریثاتواند با تیم ،ردیدربرگطور مداوم افراد را هب یکدار

تعهد افراد بر شدددغ  و  زانیکدارکنان بر م یشدددغل تیدو رضدددا

ه افراد را ب یوحو ر یسلامت جسمان ایب شارد و  ریثاسدازمانشان ت

 نیاز ب ایکاهش و  امدهایپ نیا نیتراز مهم یکیمخداطره انددازد. 

 یاول مبن هی. با توجه به فرضاسدتکارکنان  یرفتن تعهد سدازمان

بر  یراهبرد یعاطف یهوشدددمند نیراب ده مثبدت و معنادار ب بر

ام، به استخد ندیدر فرا ،شودیم شدنهادیفناورانه کارکنان پ تیقابل

 یبایا یهوش عاطف رایز ؛توجه شدددود اریافراد بسددد یاطفهوش ع

. دیآنان خواهد گرد یسدد ح تعهد سددازمان یکارکنان موجب ارتقا

 یعاطف یهوشمند نیبا توجه به راب ه مثبت و معنادار ب نیهمچن

م دو هیتفرضدانش فناورانه و آموزش کارکنان تیریبا مد یراهبرد

 ،یآموزشددد یاهکلداس جدادیبدا ا گرددیم شدددنهدادیو سدددوم( پ

سددد ح  شیبر افزا یجلسدددات مبن  یو تشدددک یفرد یهامراقبت



 
 فر و اکبر کردانزادههومن شبابي، محمود یحیي
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س ح  شیدر افزا یها و احساسات خود، سعجانیافراد از ه یآگاه

بر رشد افکار  یمبن یروانشناس یهاافراد گردد. مشاوره یخودآگاه

در ذهن افراد منجر به  یبردن افکار منف نیو از ب  یمثبدت و تحل

سدد ح دانش  شیآن افزا یو در پ آنان یسدد ح خودآگاه شیافزا

 شددنهادیچهارم پ هیبا توجه به فرضدد ،تیشددود. درنهایکارکنان م

 نیجو دوسدددتانه در ب جادیدر ا ییهابرندامه نیگردد مسددد وییم

 شیدوسدددتانه موجب افزا ی. فضددداندیو اجرا نما نیکارکنان تدو

دنبال آن تعهد گردد و بهیکارکنان م نیدر ب یو دیسددوز یمهربان

خواهد داشددت و باع  رشددد  ینان به سددازمان را در پآ شددتریب

بر  یمبتن یهاپژوهش یاصددل تیخواهد شددد. محدود یسددازمان

 تیادراک فرد از واقع قات،ینوع تحق نیاست که ا نیپرسدشنامه ا

 تیمن بق بر واقع اادراک کامل نیکه ممکن اسددت ا سددنجدیرا م

 مصداد دارد. زیموضوع در پژوهش مشکور ن نینباشد. ا

 نیبر راب ه مثبت و معنادار ب یاول مبن هیبدا توجه به فرضددد 

 نهادشیفناورانه کارکنان، پ تیبر قابل راهبردی یعاطف یهوشدمند

توجه  اریافراد بسدد یاسددتخدام، به هوش عاطف ندیشددود در فرایم

س ح تعهد  یکارکنان موجب ارتقا یبایا یهوش عاطف رایز ؛شدود

ن با توجه به راب ه مثبت و ی. همچندیآنان خواهد گرد یسدددازمان

دانش فناورانه  تیریبا مد راهبردی یعاطف یهوشمند نیمعنادار ب

 ادجیبا ا گرددیم شنهادی(، پو سوم دوم هیو آموزش کارکنانتفرض

ر ب یجلسات مبن  یو تشک یفرد یهامراقبت ،یآموزش یهاکلاس

در  یها و احساسات خود، سعجانیافراد از ه یس ح آگاه شیافزا

 یروانشددناسدد یهاافراد گردد. مشدداوره یسدد ح خودآگاه شیافزا

در  یبردن افکار منف نیو از ب  یبر رشددد افکار مثبت و تحل یمبن

آن  یآنان و در پ یسددد ح خودآگاه شیذهن افراد منجر بده افزا

 هیبا توجه به فرض ،تیشود. درنهایس ح دانش کارکنان م شیافزا

جو  جادیدر ا ییهارنامهب نیگردد مسددد وییم شدددنهادیچهدارم پ

 دوسددتانه ی. فضدداندینما و اجرا نیکارکنان تدو نیدوسددتانه در ب

گردد و به یکارکنان م نیدر ب یو دیسددوز یمهربان شیموجب افزا

خواهد داشددت و  ینان به سددازمان را در پر آشددتیدنبال آن تعهد ب

 خواهد شد. یباع  رشد سازمان

و   رید یلیدر مقاطع تحص یپژوهش نیتکرار چن ن،یبر ا علاوه

 نیواقعا ا ایکه آ نیاز ا یآگاه یمتفاوت برا یکدار یهداتیدموقع

 ت،ینهادرصددادقند، ضددرورت دارد.  زین  رید یهاتیاثرها در موقع

 یو نمونه بزرگتر از جوامع مختلف در اجرا یانتخداب جامعه آمار

 اثربخش باشد. اریبس واندتیبهتر م جیو نتا قیامر تحق

 

 تقدیر و تشكر -1
سدددرکار د که از ندانمیخود این مقایه وظیفه  کنندگانتهیده

شدددان در بهبود دیی  نظرات سدددازندهخانم دکتر محبوبه عرب به

کیفی مقایه حاضر تقدیر و تشکر نمایند.

 

 منابعفهرست 

 ، فصدلنامه علوم"یو جو سازمان رانیمد یدرباره رابطه هوش عاطف یپژوهش" ، نونا؛یمنوم ؛یمحمدعل ،یکیزکل ییبابا [1]

 .1435، 45-63، صص 3، شماره 1 دوره ران،یا تیریمد

با توجه به نقش  ينوآور تيدانش با قابل تیریمد رابطه" ، عمداد؛یمحمددگد  ؛میزاده، مرینکوئ ؛نژاد، شدددهرام یدخل [3]

 .1426، 42-52 ، صص3، شماره 9 دوره ،یمنابع سازمان تیریمد یها، فصلنامه پژوهش"يراهبرد يريگجهت گرلیتعد

و  یعاطف يو سازگار یجانيهوش ه نيب یهمبستگ یبررس" ، رضا؛یی ف؛ میمر دهیس ،یی ف یموسو ؛محبوبه ،یصفو [4]

ه، ، فصلنامه پژوهند"7911 -11 یليشگهر تهران در سال تح  یدانشگگاه شيآموزان دختر پدر دانش یاجتماع

 .1433، 355 -361 ، صص5، شماره 13 دوره

  کنفران نی، نخست"یدر ارتباطات سازمان یجانيهوش ه گاهینقش و جا یبررس" ، عادیه؛ینیحسد ؛طبرسدا ،یغلامعل [3]

 .1425، یبهشت دیتهران، دانش اه شه ،یو سازمان یتجار یهوشمند تیریمد نینو یهامیپارادا یایمللنیب

 یانجيبا نقش م یسازمان يريادگی تياستعداد بر قابل تیریمد ريتأث" ، ایهام؛راد ی یب ؛جودزاده، مهتا ؛محمد ،یقاسم [5]

 .1423، 135-163، صص 41، شماره 3 دوره ،یعموم تیریمد یهاپژوهشفصلنامه ، "یهوش سازمان

ر شه یكاركنان كارخانجات صنعت یبا عملكرد شگغل یجانيهوش ه نيرابطه ب" ، فخری؛خاکسدار؛ پرور، محسدنگ  [6]

 .1432، 12-43، صص 31انشور رفتار، شماره ، فصلنامه د"اصفهان

 شی، هما"یسازمان يبر رشد و توسعه رفتار شهروند یهوش عاطف ريتأث یبررس" ، رشید؛یکجور ایک؛ هیرق ،یمیمق [9]

 .1425، یعلم و فناور نیتهران، انجمن افق نو ،ینیاقتصاد و کارآفر ،یو حسابدار تیریدر علوم مد نینو یهاافق یایمللنیب
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