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Abstract: The present study seeks to assess the effect of interactive information retrieval 

on the knowledge management process of faculty members of medical universities in 

Mazandaran provinces. The present research is applied by survey-analytical method. The 

research population is 450 faculty members of medical universities in Mazandaran 

province, which is 207 people using Morgan table. Data collection tools were two 

questionnaires based on the models of two researcher-made questionnaires based on the 

interactive information retrieval model of Belkin (1996), and Fong and Choi (2009) 

knowledge management model. Data analysis is by inferential descriptive statistics, 

Pearson tests, Fisher tests with the help of SPSS software, and Amos. Descriptive and 

inferential statistical methods are used to analyze the data. In the descriptive statistics 

section, the mean and standard deviation were the smallest and largest, and in the 

inferential statistics section, the first and second order confirmatory factor analysis was 

used. Findings showed that the dimensions of knowledge management (representation, 

comparison, representation, guidance, and visualization) are involved in interactive 

retrieval and were recognized as effective factors in knowledge management. Interactive 

retrieval of information and all its dimensions have a positive and significant relationship 

and a direct impact on knowledge management of faculty members of medical 

universities in Mazandaran province, and then representing the most, and then 

comparing the least influential factors. 

Keywords: interactive information retrieval, knowledge management training, faculty 

members, University of Medical Sciences. 
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 مقدمه

در هع   یدیعمنبع  ل  کیبه عنوان  و آموزش آن دانش     

 شیو عم کع د بترع  اننعان بعه  ا ع ا گ ددیم یسازمان ت ق

امعع وزد دانععش بععه عنععوان  یایععدن دارد. در یبنععر  ییدانععا

 ی)انرظار شود یها محنوب مسازمان یب ا هیس ما نیت متم

 نظ ان دردانشی لعه توسعپ وهوهشع  ان و بعا   (.1385

نتایت باید در محصعوت،د خعدما، و  سازمان خ ق شدهد در

ق ار  نهینحو ممکن مورد اسرفاده بت نیایجاد   ایندها به بتر 

رسد م موس باشد. بناب ایند به نظ  می  یآن ن جهیو نر  دیگ

از دانش  نهیتولید و اسرفاده بت نشددا تی یله نقطه قو، مد

وعور و  ی ب ر مرع)ع و اندیشه نو و اث بخشی سازمانی است

 دییدانعا هیعبه توسعه بع  وا یابیدسر ی(. ب ا2018همکاران 

در  یرلعن اساسع کیعدانش را  بعه عنعوان  تی یمد توانیم

 یدانعععش بععع ا تی یمعععد لیعععدل نینظ گ  عععت. بعععه همععع

 ی یرو ب نامعه تی یه  نظعا  بعه منظعور معد گذاراناستیس

 درسیبه نظ  م یض ور یام  دیو جتان یتوسعه در سطح م 

از تک ار  ی یدانشد ج وگ تی یهدف مد (.1387 ) نن زاده

 باشدیم سازماناساس دانش ب  ما،یاشرباها، و اتخاذ تصم

 نیبعه االعععا، روز از متمرع  یدسر سع  (.2002  رونی)م

وهوهشعع  ان  لععهیالورارلععان وععهوهش و آمععوزش اسععتد به

. در ابنعدیدانش دسعت  یهاا رهی نیبه آخ  یبروانند به آسان

 یمحصعوت، ع مع یکعیالکر ون یهاراسرا با وجود ننخه نیا

بعه مجعع، و  یابیت  شده و امکعان دسعرآسان اریبن لارنیا

 باشعدیم  یوعذجنعرجو امکان یورهعاموت قیعها از ال لراب

 (. 1382)م دان و و همکاران 

 منعاب  و معدار  سعازماندهی و تح یل ب ای له هایی عالیت

 یا رن ب ای له هاییتعش و عا،داالع ذخی ه گی دمی بور،

 انجعا  شعده ذخیع ه مدار  انبوه میان از مدر  چند یا یک

 هاج یان این له هایینظا . دارد نا  االععا، بازیابی شودمی

هعای ذخیع ه و بازیعابی االعععا، د نظا دهعمی روی آنتا در

های بازیابی االععا، را در معنای وسی  نظا . شودخوانده می

های تصعوی ید  عی مد ن بع ای دسعریابی بعه مجموععهتوامی

های ثبت اخر اعد و ج  آن نی  مورد اسعرفاده قع ار داد. و وانه

در ه   الد هدف هع  نظعا  ذخیع ه و بازیعابی االعععا، آن 

است له در اس ع وقت بیشعر ین االعععا، مع تبپ بعا نیعاز 

الور له در درخواست وی ذلع  شعده در لننده را آناسرفاده

 یکدسعری ایجاد منظور به  (.2018 ننی)ساووت ار ب ذارداخری

 یعا هعاواژه معمعوتً مدار د بازیابی در ستولت نی  و هماهن ی و

ای منعرند بعه از سیاهه ندله مبیّن موضوع مدرل را ابطع اتی

های سع عنوان لننعد.  ت سعتنا  واژگان متارشده انرخعاب می

ها سه نعوع واژگعان هنام بندی و ابطعحهای ردهموضوعید ال ح

متار شده متم هنرند. زی ا در این مناب  تععش شعده اسعت تعا 

ابطع ا، به بور، الفبایی و نی  به شکل نظا  یا ره ارائه شود 

 (.2018 ننی)ساووت

(د در وهوهشعی بعا عنعوان 2016 ننی و شیخ اسعماعی ی )

مدی یت دانش و توانمندسازی لارلنان: مطالعتی مؤسنا، "

د بععا هععدف ب رسععی مععدی یت دانععش و "لیآمععوزش عععا

روش توانمندسازی لارلنان مؤسنا، آموزش عالی ایع اند و 

لارلنععان  جامعععه آن د لععههمبنععر ی-توبععیفیوععهوهش 

بع ای تج یعه و بعودد لعه مؤسنا، آموزشی دانش اهی ای ان 

اسععرنباالید همبنععر ی  -آمععار توبععیفیاز  اهععتح یععل داده

رگ سیون گا  بعه گعا  وی سوند آزمون رتبه بندی   یدمن و 

د له بین دانشان  ایشان نرایج  ابل از مطالعهد اسرفاده شد

های مدی یت دانش و توانمندسعازی لارلنعان رابطعه توانایی

 .داری وجود داردامعن

(د در وهوهشعی بععا 1398وت عو و  یعدرزاده )زادهد  ع  خعادمی

ای وضعیت عوامل مؤث  ب  اشر ا  دانش ب رسی مقاینه"عنوان 

میعان اعاعای هی عت ع مععی دانشعکده دامو شعکی و ع ععو   در

دانش اه شتید چم ان اهواز و دانشکده دانشع اه ع عو  و شعکی 

ای وضععیت ب رسی مقاینه د هدف وهوهش"جندی شاوور اهواز

اشععر ا  دانععش در میععان اعاععای هی ععت ع مععی دانشععکده 

دامو شکی و ع و  وایه دانش اه شتید چم ان اهعواز و دانشعکده 

ایه و شکی دانش اه ع عو  و شعکی جنعدی شعاوور اهعواز ع و  و

است. نوع وهوهش توبیفید با روش آن ویمایشعی بعود. جامععه  

نف  اعاای هی ت ع می دانشکده دامو شکی و ع و   167شامل

دانش اه شتید چم ان اهواز و دانشکده دانشع اه ع عو  و شعکی 

ده از هعا بعا اسعرفابود. داده 96-95جندی شاوور اهواز در سال 

هععای و سشععنامه و بععا روش س شععماری گعع دآوری شععد. یا رععه

های اشعر ا  دانعش از جم عه وهوهش نشان داد له زی ساخت

های االععاتی و ارتباالید زی ساخت   هن ید زی ساخت  ناوری



 ...تاثیر بازیابی تعاملی اطالعات                                                                                                                                        207

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

زی ساخت اننانید زی ساخت راهب دهای رهبع ی و معدی یری و 

 ا  دانعش زی ساخت ساخراری و اداری و تمایل اساتید به اشر

در وضعیت ننبراً مط وب ق اردارد. نرایج آن نشان داد وضععیت 

های اشر ا  دانش در دو دانش اه شتید چم ان اهواز زی ساخت

و دانش اه ع و  و شکی جنعدی شعاوور اهعواز در  عد مروسعپ 

تع  از های دقیعقری یسازی ب نامهرسد با ویادهاست. به نظ  می

هعای معدی یری در دو  مایتال ف بخش مدی یت دانش و نی  

 توان وضعیت بتر ی را در این رابطه رقم زد.دانش اه می

 کیو  یدولر یدو دانش اه ع و  و شک یمازندران دارا اسران

 تیها من ولدانش اه نیا .باشدیرشره م نیدانش اه آزادد در ا

عتده داشعره و به م د  را به یو درمان یارائه خدما، بتداشر

 انیدانشعجو بعه یل ارائعه خعدما، آموزشعمنع و نیهم چن

 ی یدر مقاال  مخر عف تحصع یمخر ف ع و  و شک یهارشره

 یع عو  و شعک یهادانشع اه نیدر زمع ه متمرع  و باشندیم

و  دیاز اسعات یاری. در ال  اضع  بنعروندیشمار مه لشور ب

مخر عف  یهاب جنعره لشعور در رشعره یع م  تیه یاعاا

 نیبناب ا .ندنیتدر ها مشغول بهدانش اه نیدر ا یع و  و شک

 یهعامناسع  در نظا  یو ارائه راهکارها یابیبه منظور دست

 یت گنعر ده یهعاوهوهش اسعت یاالععا،د ضع ور یابیباز

سعطح  شیبه منظعور ا ع ا یهی ت ع م یاعاا .  دیانجا  وذ

 یوهوهشع یهاتیدر  عال ییلارا یو ارتقای یاالععا، تخصص

 هاد مجع، ومانند لراب یه مناب  ع ممب   ب ازین دیو آموزش

قشع د در  نیعدر ا نیدارند. بنعاب ا یکیمناب  الکر ون نیهمچن

 یشعر یب  هیعان  دیو  ن یو انرشار مطال  ع م هیتت یراسرا

االععا، در  یابیباز تیاهم. االععا، وجود دارد یابیباز یب ا

مناس   یراهکار ازمندیدانشد ن تی یه  م   ه از   ایند مد

بععه االععععا،د  یابیدسععر  یتعامععل در منعع جععادیا. باشععدیم

 یو مجدد از آن ه  لدا  گعام نهیو اسرفاده بت  یساز هیذخ

 جعهیدانش خواهعد بعود. نر تی ی  ایند مد تیمو ق یبه سو

 یسب  ارتقای سطح دانش ع مع یروند وهوهش نیتعامل در ا

از جم ععه  یدانشعع یهاسععطوح مخر ععف سععازمان شعع  تیو و

با توجه به موارد ذل  شدهد من  ه اب ی  .گ ددیا مهدانش اه

این وهوهشد سنجش تأثی  بازیابی تعام ی االععا، ب    ایند 

هعای ع عو  مدی یت دانعش اعاعای هی عت ع معی دانشع اه

االعععا، در  یابیباز تیاهمهای مازندران بود. و شکی اسران

 مناس  یراهکار ازمندیدانشد ن تی یه  م   ه از   ایند مد

بععه االععععا،د  یابیدسععر  یتعامععل در منعع جععادی. اباشععدیم

به  یو مجدد از آن ه  لدا  گام نهیو اسرفاده بت یساز هیذخ

تعامل  جهیدانش خواهد بود. نر تی ی  ایند مد تیمو ق یسو

و  یسعب  ارتقعای سعطح دانعش ع مع یروند وهوهش نیدر ا

از جم ععه  یدانشعع یهاسععطوح مخر ععف سععازمان شعع  تیو

 .ی شودمو اعاای هی ت ع می ها دانش اه

 روش کار

وهوهش  اض  از نوع لارب دی استد جامعه هدف شعامل      

های ع و  و شعکی اسعران ل یه اعاای هی ت ع می دانش اه

 زابعا اسعرفاده  جم نمونعه  نف  بود و 450مازندران با تعداد 

 هعادنف  محاسبه شد. اب ار گ دآوری داده 207جدول مورگان 

بی ی محقق ساخره بود له ب گ  ره از مدل بازیاامهدو و سشن

(د و معدی یت دانعش 1996تعام ی االععا، اوی ودی ب کین )

 زا هاداده تح یل و تج یه ( بودند. ب ای2009 ونگ و چوی )

 آمعار بخعش در. شد اسرفاده اسرنباالی و توبیفی آمار روش

 نمعیارد لوچکر ین و ب رگرع ی انح اف و میان ین از توبیفی

ول تح یل عام ی تأییدی م تبه ا از اسرنباالی آمار بخش در و

و همچنععین آزمععون Amos21 ا عع ار بععا لمععک نعع   و دو 

اسععرفاده شععد.  SPSS 21ا عع ار   یععدمن بععا لمععک نعع  

 سودمندی و آسی  ن ساندن د توجه به ر عاه دی ع ان و ارائعه

االععا، لا ی درباره چ ون ی وهوهش بعه تمعامی آزمعودنی 

ت لنندهد لنع  رضعایت نامعه لربعی بعه منظعور های ش ل

جتععت رعایععت اخععع   شع لت در وععهوهش رعایععت شععدند.

در لمیره  ۲۲۸۲۱۲۱۲۹۷۱۰۰۷وهوهشید لد ثبت و وووزال 

 اخع  دانش اه ثبت شد.

 هایافته
یععابی معععادت، بعع ای تح یععل عععام ی تائیععدی و مععدل     

  محاسبه شد. tساخراری بارعام ی اسراندارد و آماره 

ها نی  در بازه های نیکوئی ب ازش مدلهمچنین شاخص

  نشان داده شد. 1و در جدول  مورد قبول ق ار گ  رند

 

 



 208                                                                                                                                           اسماعیلی نیاسان و همکاران

 

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 .  شاخص نیکوئی برازش مدل نهایی1جدول

Table 1. Goodness of fit index of the final model   
 SRMR RMSEA GFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 0-1 <9/0 <9/0 <9/0 >08/0 >05/0 مقادیر قابل قبول

 94/0 98/0 97/0 93/0 072/0 044/0 مقادیر محاسبه شده

 

مدل نتایی وهوهش ب  اساس مرغی های اب ی وهوهش و 

معیارهای ه لدا  مشخص شد. این مدل با اقرباس از 

 ت سیم شد.  Amosا  ار ب ونداد ن  

 

 

 
 

 
 هانتایج تائید مدل نهائی ارتباط بین متغیر . 1شکل

Figure 1. Results of the confirmation of the final model of the relationships among variables 

 
 2های وعهوهش در جعدو ل نرایج م بوط به آزمون   ضیه

 آمده است. 
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 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش. 2جدول

Table 2. Results of testing research hypotheses 
 نتیجه عالمت tآماره  مسیرضریب  مسیر

 تأیید + 23/9 81/0 بازنمون  ←  بازیابی تعاملی اطالعات 

 تأیید + 27/5 38/0 مقایسه  ←  بازیابی تعاملی اطالعات 

 تأیید + 57/6 47/0 نمایش  ←  بازیابی تعاملی اطالعات 

 تأیید + 83/6 60/0 تجسم  ←  بازیابی تعاملی اطالعات 

 تأیید + 12/7 65/0 راهبری  ←  طالعات بازیابی تعاملی ا

 تأیید + 91/9 90/0 بازیابی تعاملی اطالعات  ←  مدیریت دانش 

 

توان نریجه می شودمشاهده می2 الور له در جدولهمان

 مدی یت دانش ب   مؤث یکی از عوامل  بازنمونگ  ت له 

 مؤث یکی از عوامل  نی تجنم  همچنیند راهب ی و .است

 توان نریجه گ  ت له ش ایپ میو  ندت دانشمدی یب  

 

مدی یت ب   مؤث از عوامل دی    یکینه یمقا نمایش و

 د.نباشمیدانش ب وایه مدی یت بازیابی تعام ی االععا، 

بندی عوامل مؤث  ب  مدی یت دانش نرایه م بوط به اولویت

 آمده است.  3ب  وایه بازیابی تعامل االععا، در جدول 

 عوامل مؤثر بر مدیریت دانش بر پایه بازیابی تعاملی اطالعات ویت بندی اول .3جدول

Table 3. Prioritization of the factors affecting knowledge management based on interactive information 

retrieval 
 اولویت یب مسیررض متغیرها

 1 90/0 بازنمون 

 2 85/0 راهبری 

 3 81/0 تجسم 

 4 65/0 یش نما

 5 60/0 مقایسه 

 

بعاتت ین اولویعت  3 جعدولمنعدر  در توجه بعه نرعایج با 

تجنعمد و مرغی هعای  بعازنمون و راهبع ی بعودهم بوط به 

به ت تی  در اولویت های بعدی قع ار  نمایش و مقاینه نی 

 .اندگ  ره

 بحث و نتیجه گیری

 اضعع  تععأثی  بازیععابی تعععام ی هععدف ابعع ی وععهوهش      

عا، ب    ایند مدی یت دانعش اعاعای هی عت ع معی االع

. همچنعین های ع و  و شکی اسران مازندران بعوددانش اه

هععدف دی عع  در لنععار تعععین رابطععه بععین مرغی هععاد ارائععه 

معدی یت دانعش ومعدی یت بازیعابی ویشنتاد جتت ارتقای 

با توجه به ع م مدی یت االععا،  وزه  درتعام ی االععا، 

اسعرفاده از نظع   در ابرعدا بعا .بود یری مرغی های متم مدی

هعا و گی ی اولیعه مؤلفعهنخب ان و از ال یق مصا به شکل

بازیابی تعام ی االععا، وتأثی گذاری ب  سؤات، و سشنامه 

 های باقیمانده در وهوهش انجا  شد. گویهمدی یت دانش 

 

معوزش آبیشر  شامل تعش در جتعت ارتقعای تجتیع ا، 

گی ندگان و تصمیم انرقال االععا،الکر ونیکید یکوارچ ی 

الکر ونیکععید اهمیععت بععه  ارتباالععا،در جتععت  مایععت از 

ارتباالا، قوی وهوهشی و تعامعل مناسع  تصمیما، لعن 

ری ی  ناوری االععا،د داشرن ب نامه اسرفاده از بااالععا، 

د انرقعال و تبعادل دانعش الکر ونیکعیالکر ونیکی در  وزه 

بازیعابی تعععام ی ای بیعنش جتعت ارتقعع روابعپ سعازنده در

اسرفاده از  در قوانین نظار، و ارزیابی باد وایداری االععا،

هعاد د شناخت تتدیعدا، و در  درسعری از   بعتناوری 

گی ی نخب ان تقویت رو یه لعار بتبودی نرایج در تصمیم

د وایعه آزمعون و خطعا وعهوهش اعاای هی ت ع می تیمی

  علراه وهاه ایدهد توجه ب خ ق و ن تداری دانشمحور در 

در بازیععابی تعععام ی گیعع ی در جتععت ثبععا، تصععمیمهععا 

در ن  ی تجتی ا، الکر ونیکعی و اینر نرعی د آیندهاالععا،

ام  وهوهش در جتعت تقویعت ذخیع ه ن تعداری و ایجعاد 
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اعاای هی عت د توجه به رشد و تعالی سازمانی دانش نوین

و  د بودجعهمعدی یت دانعشخع  و نوآور در  عوزه  ع می 

-ری ی ب  وایه اولویت نظع ا، و ویشعنتادا، تصعمیمب نامه

ارتباالعععا، وهوهشعععی و الکر ونیکعععی مفیعععد در گیععع ی 

-د شفا یت وضعیت همنویی و سازگاری  عالیتدانش اهتا

 .بودند مدی یت دانش ها در  وزه 

 منعاب  و مدار  سازماندهی و تح یل ب ای له هایی عالیت

 بع ای لعه هعاییتعش و االععا،د ذخی ه گی دمی بور،

 شده ذخی ه مدار  انبوه میان از مدر  چند یا یک یا رن

 ایعن له هایینظا . دارد نا  االععا، بازیابی شوددمی انجا 

هعای ذخیع ه و بازیعابی د نظا دهمی روی آنتا در هاج یان

های بازیعابی االعععا، را در نظا . شوداالععا، خوانده می

های ی دسعریابی بعه مجموععهتعوان بع امعنای وسعی  می

های ثبت اخر اعد و ج  آن نی  معورد تصوی ید  ی مد و وانه

اسرفاده ق ار داد. در ه   عالد هعدف هع  نظعا  ذخیع ه و 

بازیابی االعععا، آن اسعت لعه در اسع ع وقعت بیشعر ین 

العور لعه در لننده را آناالععا، م تبپ بعا نیعاز اسعرفاده

 ننی)سعاووت ذارددرخواست وی ذلع  شعده در اخریعار ب ع

 سعتولت نی  و هماهن ی و یکدسری ایجاد منظور به  (.2018

لعه مبعیّن  را ابعطع اتی یا هاواژه معموتً مدار د بازیابی در

ای منرند به نا  واژگان متعار شعده از سیاهه ندموضوع مدرل

هعای های س عنوان موضعوعید ال حلنند.  ت ستانرخاب می

سه نوع واژگعان متعار شعده متعم  هابندید و ابطع نامهرده

هنرند. زی ا در این مناب  تعش شده است تا ابعطع ا، بعه 

 ننیبور، الفبایی و نی  به شکل نظا  یا ره ارائه شود )ساووت

2018.) 

می ان تأثی  گذاری بازیابی گی ی در شکلبازنمون سؤات، 

اب ار دسر سی به محعیپ و  اعای شامل  تعام ی االععا، 

لکر ونیکعی و اسعرفاده مناسع  و سعاده بعه  فع  انرقال ا

 وذخی ه االععا، و اسرفاده مناس  از اب ار هعای لعارب دی 

باشد. بار عام ی تما  سؤات، م بوط به ش ایپ  مایری می

دهنععده تأثی گععذاری نشععانبععود و  بیشععر   4/0روابععپ از 

میع ان تعأثی  گعذاری بعازنمون بع  گی ی سؤات، در شکل

مقاینعه م بعوط بعه باشعد. در مؤلفعه معیمدی یت دانعش 

سؤال مشخص شعدله  7 مدی یت بازیابی تعام ی االععا، 

هعای و تقویعت یا رعهشامل توجه به آگاهی و دانش  نعی 

هععای ارتبععاالی در جتععت ا عع ایش د آگععاهی از راهع مععی

وهوهشی اعاای هی ت ع می از ال یق تجتی ا، توانمندی 

مؤلفعه باشعد. ی میای به روش سنری و الکر ونیکلرابخانه

ه بع 4/0شامل سؤاتتی بود له بار عامل بیشعر  از مقاینه 

سعؤات، مرنعا   مشعخص  نمعایشددست آمد. در مؤلفعه 

اب ارهعای مناسع  لعه شعامل اسعرفاده مناسعبی از  ندشد

 د ال ا عید بیعنش در جتت شعناختنمایش ارائه گ ا یکی 

مندی از تفک ا، نخب ان در جتعت رشعد و هاد بت ه  بت

ها ومؤسنا، ع می دانش اهدر  اای مدی یت دانش عالی ت

بوده است. بعار ععام ی سعؤات، م بعوط بعه  آموزش عالی 

دهنعده سعؤات، بیشر  بوده است له نشان 5/0از  نمایش 

نمایش از مؤلفه های مدی یت بازیعابی گی ی مؤث  در شکل

شعامل توجعه بعه راهب ی در مؤلفه  است.تعام ی االععا، 

واعاای هی عت  اندیشی الکر ونیکی مدی انهمهمفک ی و 

ع می در به لارگی ی مناسع  ذخیع هد خ عق و ن تعداری 

از ال یعق تبعادل االعععا، الکر ونیکعید توجعه بععه دانعش 

د توجعه بعه ارتقعای دانعش  نعی در  وهوهشیهای خواسره

بود. بع  وایعه تح یعل  الکر ونیکی  ای وزه یادگی ی    ه

ط بعه سعؤات، مشعخص شعده های م بوعامل تأثی ی وزن

بعا ب رسعی .مرنا   ب ای ه  مؤلفه مورد ارزیابی ق ار گ  ت

بازیععابی تعععام ی االععععا، هععای لفععهؤویشععینه وععهوهشد م

 .بودندگذار تأثی ب  مدی یت دانش و  معنادار و مط وب بوده
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وهوهش  اض  در وی سنجش تاثی  بازیابی تعام ی االععا، ب    آیند مدی یت دانعش اعاعای هی عت  چکیده:

تح ی عی  -های مازندران است. وهوهش  اض  لارب دی به روش ویمایشیهای ع و  و شکی اسرانع می دانش اه

مازندراند له با اسرفاده از نف  اعاای هی ت ع می دانش اه های ع و  و شکی اسران  450جامعه وهوهش  است.

ی محقق است. اب ار جم  آوری داده ها دو و سشنامه ب  اساس مدل های دو و سشنامه نف  207جدول مورگان 

(د و معدی یت دانعش  ونعگ و 1996ساخره است له ب گ  ره از مدل بازیابی تعام ی االععا، اوی ودی ب کعین )

ا آمار توبیفی اسرنباالید آزمون های وی سوند  یش  و با لمعک (د است. تج یه و تح یل داده ها ب2009چوی )

 اسعرنباالی و توبعیفی آمعار روش از هعاداده تح یل و تج یه ب ای ن   ا  ارهای اس وی اس اسد و آموس است.

 آمعار بخعش در و معیارد لعوچکر ین و ب رگرع ین انح اف و میان ین از توبیفی آمار بخش در. شودمی اسرفاده

اسرفاده گ دید. یا ره ها نشان داد له ابععاد معدی یت دانعش  تح یل عام ی تاییدی م تبه اول و دو  زا اسرباالی

)بازنموند مقاینهد نمایشد راهب ید و تجنم(د در بازیابی تعام ی نقش دارند و به عنوان عوامل موث  ب  معدی یت 

مثبت و معنادار و تاثی  منرقیم ب  معدی یت دانش شناخره شدند. بازیابی تعام ی االععا، و تما  ابعاد آن رابطه 

بیشر یند و بعد مقاینه  زنمونبعد با دهای ع و  و شکی اسران مازندران دارنددانش اعاای هی ت ع می دانش اه

 لمر ین عامل تاثی  گذار شناخره شدند.

 .ه ع و  و شکیبازیابی تعام ی االععا،د آموزش مدی یت دانشد اعاای هی ت ع مید دانش ا واژگان کلیدی:
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