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 :معرفی نمایندگی آموزش و پژوهش
 آذربایجان غربیمعرفی فعالیتهای پژوهشی اداره کل ثبت احوال استان 

 پژوهش پایه:ت مقاال
استخراج و شناسایی حاالت های مختلف چهره انسان جهت استفاده از  -

 (مهدی توپچی)                   ملی در سازمان ثبت احوالکارت هوشمند 

 
 مدل های مطالعه ایجاد سازمان یادگیرنده - 

 (موسی امینی -فرزاد ستاری اردبیلی   -شهرام میرزائی دریانی)

  
 

 
 :معرفی طرح پژوهشی          

  کهگیلویه و بویراحمدتاثیر اولویت ارزشی بر الگوهای ازدواج در استان بررسی   -

 (  فرزاد قربانی)

 معرفی پایان نامه:           

 تدوین با سازمانی اطالعات مدیریت نوین های سیستم راستایی هم بررسی -

  غربی آذربایجان استان احوال ثبت در راهبردی استراتژیهای

 (ابراهیم حاجی محمدی)                                                                                       
 

 شناسنامه نشریه:

                      "پژوهش نامه ثبت"تخصصی   -: فصلنامه علمی نام

 51 / شماره 5931 شهریور/م پنج : سالگاه انتشار

 آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور: مرکز صاحب امتیاز

 غزالیعبدالرسول : مدیر مسئول

 : سید محمد عاملیسردبیر

 : زینب اصغریمدیر اجرایی

 : خیابان ولیعصر، باالتر از چهار راه شهید چمران، نبش خیابان پسیان، مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشورنشانی پستی

 omMarkazpazhuhesh@yahoo.c : پست الکترونیک نشریه

 معاونت پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور  تهیه شده در:

      نادر حسن پورسید   -                 مجید توکلی  -:  این شماره همکاران

 علی رستم خانی -فاطمه فیاض بخش          -                  

 عناوین

mailto:Markazpazhuhesh@yahoo.com
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  معرفی نمایندگی آموزش و پژوهش

 

 :آذربایجان غربیپژوهش استان آموزش و نماینده 

 
 غیبی میر یداله  نام  و نام خانوادگی:

 کارشناسی مدرک تحصیلی:

 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر :رشته تحصیلی

 اسناد هویتی مسئول کارشناس پست سازمانی:

 سال 86 سابقه خدمتی:

 8916 متولد:

 غربی اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان محل خدمت :

 کمیته تخصصی آموزش و پژوهش در استان:

با توجه به اهداف  آذربایجان غربیاداره کل ثبت احوال استان 

 در راستای وظایف ذاتی سازمانی و کمیسیون تحول اداری و

همچنین به منظور ساماندهی به امور پژوهش در سطح اداره کل 

پژوهش  اقدام به ایجاد کمیته تخصصی تحت عنوان کمیته آموزش و

آموزشی و نیز انجام فعالیت های  با برگزاری دوره های مصوب نمود و

به عنوان نمایندگی آموزش در استان تحت نظارت مرکز  پژوهشی،

 . اقدام می نمایدپژوهش سازمان ثبت احوال  آموزش و

ان حوزه ستادی اداره کل می کمیته مذکور شامل مدیران و کارشناس

باشد. که به برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای 

آموزشها و همچنین پذیرش، بررسی، اجرا و ارزیابی طرح های 

 پژوهشی و تحقیقی می پردازد.

 :غربیآذربایجان  ساختار تشکیالتی کمیته آموزش، پژوهش و برنامه ریزی استان

 محمد حیرت انگیز

 ریزی برنامه و وپژوهش آموزش کمیته رئیس و کل مدیر

  محرم اکبر پور

 کمیته عضو   -وپشتیبانی مدیریت توسعه معاون

 مرتضی فرح بخش

 رئیس اداره منابع انسانی 

 

 

 عباس کاظم زاده

 کمیته عضو -جمعیتی  آمار و اطالعات فناوری معاون

 جعفر رضایی

 عضو کمیته -معاون اموراسناد هویتی

 میر یداله غیبی

 کمیته دبیر  -آموزش و پژوهش و نماینده کارشناس

 

 

 

 ثبت احوال استان آذربایجان غربیی اداره کل معرفی فعالیتهای پژوهش         
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 آذربایجان غربیپژوهش های انجام شده اداره کل ثبت احوال استان 

 عنوان اثر نام پژوهشگر نوع اثر

 احوال ثبت سازمان عمومی الکترونیک خدمات کیفیت ابعاد بندی رتبه و شناسایی حلیمه پاشاپور مقاله

 چالشهای هویتی  آن نگاهی به مساله تابعیت و امیر روشن قوشچی مقاله

 بررسی علل و روشهای جعل اسناد اتقان اسناد هویتی، علیرضا رضا پور مقاله

 دیریتم اجتماعی سازمان از دیدگاه اساتیدتحقق مسئولیت  تاثیر براولویت بندی مهارت های عمومی مدیران در  موسی امینی مقاله

 شهروندی اجتماعی مدیریت منابع انسانی سبز و موسی امینی مقاله

 رویکردها ،چالش ها اندازه گیری بهره وری بخش دولتی، موسی امینی مقاله

 بهره وری براثر آن  به منظور شناسایی فرصت ها بهبود و EFQMمدل  موسی امینی مقاله

 مورد لزوم افزایش جمیعت در زمان کنونی تحقق در احد شجاعی مقاله

 مدیریت نیروی کار مدیر و محدثه کیمیا طرح پژوهشی

 قانون مجازات اسالمی نحوه مسئولیت مدنی در رضا لقایی طرح پژوهشی

 توانمندسازی کارکنانبررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با  مرتضی فرح بخش پایان نامه

 ارائه مدل ابعاد موثر بر ارتقاء نوآوری براساس مدل ساختار تفسیری حجت الله دوست پایان نامه

ابراهیم حاجی  پایان نامه

 محمدی

 احوال ثبت در راهبردی استراتژیهای تدوین با سازمانی اطالعات مدیریت نوین های سیستم راستایی هم سیبرر

  غربی آذربایجان استان

توانمندسازی  توان افزایی  مدیران و سیستم ها با عنوان مدیریت تغییر، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و موسی امینی کنفرانسمقاله 

 کارکنان

 سبز انسانیجایگاه مدیریت منابع  سومین کنفرانس بین المللی مدیریت با عنوان مسولیت اجتماعی سازمان و مرتضی فرح بخش کنفرانسمقاله 

 تاثیر مخارج سرمایه ای دولت بر متغیرهای کالن اقتصادی منتخب در ایران میر جبار غیبی کنفرانسمقاله 

 همایش ملی ارزش ها واخالقیات در مدیریت باعنوان سازمان های اخالقی در کسب وکار موسی امینی همایشمقاله 
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

استخراج و شناسایی حاالت های مختلف چهره انسان جهت استفاده 

 سازمان ثبت احوال کارت هوشمند ملی در از
 

 1مهدی توپچی

 چكیده:

در این مقاله هدف تعیین حاالت چهره مستقل از نوع چهره است که 

از استخراج ویژگی استفاده می کند. پایـــگاه داده مورد استفاده در شبیه 

 می باشد.   JAFFEسازی 

در این مقاله از دو روش استفاده شده است در روش اول بعد از 

ویژگی ها کوانتیزه شده و سپس برای  SOMاستخرج ویژگی با استفاده از 

کالس بندی استفاده می شود ولی در روش دوم ویژگی ها بدون کوانتیزه 

در  SOMشدن به کالس بند داده می شود هدف این کار ارزیابی تاثیر 

بهبود کارایی کل سیستم است. در پایان نتایج بدست آمده از شبیه سازی 

 بیان شده است. 

 کلمات کلیدی: 

ماشین  ،SVMکالس بندی   ، SOMشبکه عصبی ،خودسازمانده شبکه

 بردار پشتیبان 

 مقدمه:

در این تحقیق هدف تعیین حاالت چهره مستقل از نوع چهره است، 

بلکه  ،دهد که چه کسی مثال لبخند زده است لذا این روش اهمیتی نمی

 هدف تعیین لبـخند است. این مسئله کار را پیچیده تر می کند زیرا هر دو 

                                                           
 خراسان شمالیهویتی  اسناد کارشناس مسئوول امور -1

 

دارای چهره های حتی شبیه هم نیستند از طرفی مسئله سن و  فرد الزماً

جنسیت نیز مطرح می شود که همه این ها این مسئله را سخت و البته 

 جذاب تر می کند.

ائه روشی است که مهمترین قسمت در تعیین حـــــاالت چهره ار

 بتواند به بهترین نحوه حالت چهره را مدل کند یا به عبارت دیگر بتواند 

بهترین ویژگی های را برای حالت خاص مثال لبخند استخراج کند 

زیرا اگر ویــــــژگی های خوبی استخراج نشوند بهتـرین طبقه بند ها نیز 

دست آوردن ویژگی های نمی توانند این مسئـــله را حل کنند. از طرفی به 

مناسب به معنی استفاده از روشی است که بتواند به نحوه شایانی بافت 

تصاویر حاالت چهره را توصیف کند. پایـــگاه داده مورد استفاده در این 

 می باشد.  JAFFEشبیه سازی 

 

 2های خودسازمانده الگوریتم یادگیری نگاشت

باشد.  از نوع بدون ناظر میهای خودسازمانده  الگوریتم آموزش نگاشت

توان بوسیله معادالت مرتبه اول  اساساً الگوریتم یادگیری بدون ناظر را می

های شبکه  نمایند که چگونه وزن مشخص نمود. این معادالت توصیف می

گردند. به منظور سازگاری  نسبت به زمان یا تکرار حالت گسسته سازگار می

اشتراک الگو برای هدایت فرایند  ها اغلب از یک مقیاس شباهت یا وزن

سازی و  های همبستگی، خوشه یادگیری که معموالً ما را بسوی برخی از شکل

 گردد. دهد، استفاده می های رقابتی شبکه سوق می یا رفتار

های خودسازمانده در حالت کلی مبتنی بر  الگوریتم یادگیری نگاشت 

از همسایگانش، بسوی داده انتخاب نرون برنده و حرکت نرون مذکور و برخی 

                                                           
2
 Self-Organization Map 

 شناسایی حاالت های مختلف چهره انسان جهت استفاده از کارت هوشمند ملی در سازمان ثبت احوالاستخراج و 
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های خودسازمانده را را  ورودی مورد نظر است. الگوریتم یادگیری نگاشت

 توان در مراحل زیر خالصه نمود. می

مرحله آغازین، در این مرحله وزن هر نرون بصورت یک عدد  -8

شود، سپس یک الگوی ورودی  تصادفی قرار داده می

 dxxxX ,...,, 21  گردد. به شبکه اعمال می 

برنده، در این مرحله بر اساس معیار تشابه شبکه، تعیین نرون   -2

توان  های تشابه مختلفی را می گردد. معیار نرون برنده مشخص می

ترین معیاری  های خودسازمانده بکارگرفت، امّا معمول در نگاشت

شود، فاصله اقلیدسی  ها بکارگرفته می گونه از شبکه که در این

  باشد: می (8)ق رابطه است. رابطه معیار تشابه اقلیدسی مطاب

 

 

 

 

 

حال بصورت همزمان ورودی  dxxxX ,...,, 21  با تمامی عناصر

گردد. نرون برنده، نرونی با فاصله کمینه در میان  موجود در شبکه مقایسه می

 باشد. های مرجع از داده ورودی می تمامی الگو

ای از انتخاب  باشند. نمونه های مرجع می بردار نرون برنده و که به قسمی

 ورده شده است.آ 8 های مرجع در شکل نرون برنده از میان الگو

 

هاي مرجع : انتخاب نرون برنده از ميان الگو1شکل  

ای  شدن نرون برنده مجموعه های همسایه، بعد از مشخص تعیین نرون -9

بایست مقادیرشان تغییر نمایند،  های همسایه نرون برنده که می از نرون

های همسایه در حالت کلی  گردند. تغییر مقادیر مربوط به نرون مشخص می

 پذیرد.  به دو صورت انجام می

در حالت اول یک شعاع همسایگی معین در اطراف سلول برنده انتخاب 

گردد. در این روش تمامی نرونهایی از شبکه که در فاصله معیین از نرون  می

 نمایند.  باشند با یک ضریب ثابت به سمت ورودی حرکت می برنده می

در روش دوم تمامی نرونهای موجود در شبکه با ضریبی نابرابر به سمت 

نمایند. این ضریب نابرابر بصورتی است که در نرون برنده  دی حرکت میورو

حداکثر مقدار را داشته و با دورشدن از نرون برنده مقدارش کاهش پیدا 

 کند. می

مربوط به نرون برنده و همسایگانش   ها، در انتها وزن اصالح وزن -4

ساس رابطه تغییرات بر ا بایست براساس ورودی شبکه اصالح گردند. این می

 گیرد. صورت می (2)

(2) 

))()(()()1( twittwtw jljj  
 

 داده مورد استفاده گاهیپا

استفاده   JAFFEداده  گاهیشده از پا شنهادیپ ستمیس یابیارز یبرا
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، نفرت، ترس، تیحالت چهره: عصبان 7داده شامل  گاهیپا نیشده است. ا

 ریتصو 289است و در مجموعه شامل   رتی، غم، حیعی، حالت طبیخوشحال

 .دهد یرا نشان م ریتصاو نیچند نمونه از ا 2است. شکل 

 

 

 JAFFE هایی از تصاویر پایگاه داده : نمونه2شکل

قابل دسترس بود استفاده شد  یبه راحت نکهیا لیداده به دل گاهیپا نیاز ا

 .وجود دارند نهیزم نیدر ای دیگری نیز داده ها گاهیاما پا

 :یشنهادیپ ستمیس 

آمده  در انتهای مقاله 9روش استفاده شده، در شکل  یکل اگرامید بلوک

دو قسمت  یشده دارا شنهادیپ ستمیهمانطور که مشخص است س است،

مشخص است. در روش اول بعد از  2و  8با شماره  اگرامیاست که در د

 یشده و سپس برا زهیها کوانت یژگیو SOMبا استفاده از  یژگیاستخرج و

 زهیها بدون کوانت یژگیدر روش دوم و یلشود و یاستفاده م یکالس بند

در  SOM ریتاث یابیکار ارز نیشود هدف ا یشدن به کالسه بند داده م

 است ستمیکل س ییبهبود کارا

 

 

 داده خواهد شد. حیرا توض ریز اگرامید یاز بلوک ها کیادامه هر  در

 

 : بلوک دیاگرام کلی سيستم3شکل

 پردازش شیپ

در کالس  یمثبت ریکه نه تنها تاث ریاز تصو ییها منطور حذف قسمت به

 یرو دیشود با ینرخ کالسه بند م دیشد اریندارند بلکه باعث کاهش بس یبند

در ادامه و در قسمت  ردیالزم صورت گ یپردازش ها شیپ یورود ریتصاو

 ادهپردازش استف شیداد. پ میپردازش را نشان خواه شیپ نیا ریتاث جینتا

، ریها در تصو چشم تیصورت است که  ابتدا با استفاده از موقع نیشده به ا

 گاهیپا ریتصاو یکه رو ی. با بررسمیکن یرا به صورت شخص محدود م ریتصو

 ریتصاو یاست. تمام کسانیها  چشم تیموقع ریداده انجام شد در تمام تصاو

 یانجام شده رو رییتغ 4. شکل میکن یم لیتبد کسلیپ 811×881 زیرا به سا

 .دهد یرا نشان م ریتصو

 

 ب                           الف

 هاي چهره : الف( تصویر اوليه، ب( تصویر محدود شده با پيکسل4شکل

در تصاویر موجود در پایگاه داده مورد استفاده نیاز به انجام پیش 

پردازش دیگری نبود هرچند تصاویر از لحاظ تغییرات روشنایی متفاوت 

هستند و به نظر می رد که این تغییرات روشنایی را باید با روشهایی از بین 
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بت به برد اما روشی که برای استخراج ویژگی مورد ایتفاده قرار میگیرد نس

 تغییرات روشنایی مقاوم است لذا این پیش پردازش نیاز نیست.

 :یژگیاستخراج و

وجود  یمتفاوت اریبس یچهره روش ها ریاز تصاو یژگیاستخراج و یبرا

 نیاز متنوع تر یخود هستند. برخ بیو معا ایمزا یدارد که هر کدام دارا

 .آمده است ریچهره در ز ریاز تصاو یژگیاستخراج و یروش ها برا

 موجک  یبر تئور یمبتن یروش ها •

حوزه استفاده از موجک گابور است که روش  نیروش در ا نیتر معروف

 هیباک با طول موج و زاو لتریف کیصورت است که ابتدا  نیکار آن به ا یکل

از  یقسمت ای ریبانک را با کل تصو لتریف نیمختلف ساخته و سپس ا یها

 فادهاست یژگیمختلط بدست آمده به عنوان و بیکانولو کرده و از ضرا ریتصو

موجک با  نیشده توسط ا دیبانک تول لتریاز ف یینمونه ا ریکند در شکل ز یم

 آمده است. هیزاو 1طول موج و  4

 

 

 

 

  

 بانک موجک گابور لتریاز ف ی: نمونه ا1شکل

آن است اما در  یزمان یدگیچیروش دارد پ نیکه ا یمشکل نیمهمتر

 .است ریبافت تصاو فیتوص یبرا یمطلوب اریحال روش بس نیع

 یاصل یمولفه ها لیروش تحل •

   یخط کیتفک زیآنالروش  •

 وابسته  ریغ یمولفه ها لیروش تحل •

• … 

بافت کاربرد دارد و  فیدر توص اریکه بس ییاز روش ها گرید یکی اما

نسبت به  یزمان یدگیچیو هم از لحاظ پ یهم از لحاظ فهم تئور نیهمچن

است که در  یمحل ینریبا یدارد ، روش الگو تیگفته شده ارجع یروش ها

استخراج  یروش برا نیگفته شده از ا لیآن گفته شد و به دال یباال تئور

 استفاده شده است. ریبه صورت ز یژگیو

و از هر بلوک  میکن یم یبند میتقس 28×81یرا به بلوکها ریتصو ابتدا

 .میکن یاستخراج م LBP  یژگیو

 یطبقه بند یگفته شده از دو روش برا 1شکل  اگرامیکه در د همانطور

 ستمیعدم بهبود س ایدر بهبود  SOM ریها استفاده شده است تا تاث داده

استخراج شده را به دو روش  یها یژگیو لیدل نیان داده شود به همشن

 :میکنیم رهیدخ

. تمام شود یاستخراج م LBPبردار  کی ریاول: از هر بلوک در تصو روش

از هر  نیبنابرا (.6)شکل میدهیکنار هم قرار م یها را به صورت سطر بردار نیا

 نیالزم به ذکر است که در اکثر ا .شود یاستخراج م یژگیبردار و کی ریتصو

 یم جادیرا ا کلامر دو مش نیباال بود که هم اریبس یژگیموارد طول بردار و

 کند

 .برد یباال م اریبس یکار را در فاز طبقه بند یدگیچیپ •

باعث کاهش نرخ  یژگیو لیبردار طو نیاز موارد خود ا یدر بعض •

 یم یژگیمرتبط به بردار و ریَشود چون باعث ورود داده غ یم یطبقه بند

کاهش ابعاد  یبرا PCAمانند  ییاز روش ها دیحاالت با نیشود که در ا

 روش هم زمان بر است. نیاستفاده کرد که خود ا

 

 ریاز تصو یژگی: نحوه استخراج بردار و6شکل
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. با شود یاستخراج م LBPبردار  کی ریدوم: از هر بلوک در تصو روش

 کی ریهر تصو یها به ازا بردار نیترانهاده کردن و کنار هم قرار دادن ا

به اندازه تعداد  سیماتر یها تعداد ستون داشت که میخواه ها یژگیو سیماتر

( LBP یژگی)طول بردار و 13و تعداد سطرها به اندازه  ریها در تصو بلوک

 است.

 : یطبقه بند 

چند کالسه استفاده شده است.  SVMاز کالسه بند  یطبقه بند یبرا

 در مقابل همه استفاده شده است. یکی یبند از استراتژ  آموزش کالسه یبرا

 شده است: شنهادیکالسه بند دو روش پ نیاستفاده از ا یبرا

که در مرحله اول استخراج  یژگیو یاول: با استفاده از بردارها روش

 آموزش داده شد. SVMاستخراج شد، کالسه بند  ریاز تصاو یژگیو

کننده بردار  زهیبه عنوان کوان  SOM یدوم: ابتدا از شبکه عصب روش

آموزش استخراج شده بود  یها که از داده یژگیو یبردارها یاستفاده شد.تمام

 یخروج یها تعداد نرون استفاده شد و SOM یآموزش شبکه عصب یبرا

 یبرا SOM یدرنظر گرفته شد. خروج 64(  برابر codebook )اندازه

 ستوگرامیه 7است.شکل  64تا 8 نیعدد ب کی یژگیو یها بردارهرکدام از 

 .دهدیرا نشان م SOMشبکه  یها در سلول یژگیو یها بردار نشیچ

 

 یژگیو یبردارها نشیچ ستوگرامی: ه7شکل

استخراج شده بود با  ریکه ازهر تصو یژگیو سیمرحله ماتر نیا در

 لیتبد ریبا طول تعداد بلوکها در تصو یژگیبردار و کیبه  SOM استفاده از

 .شود یم

 :جیارائه نتا 

حاالت  نیا رییو با تغ میریگیچند حالت را در نظر م جیارائه نتا یبرا

 .میکن یرا گزارش م جیقرار داده و سپس نتا شیرا مورد آزما ستمیس

را به مرحله استخراج  ریتصاو یپردازش شیپ چیابتدا بدون ه .8

کردن به کالسه بند داده  زهیبدون کوانت یژگیبرده و پس از استخراج و یژگیو

 (مینام یم کیروش را روش  نی)ا  میکنیرا گزارش م جیو نتا

کرده و  یژگیپردازش استخراج و شیداده ها را بدون پ نیهم .2

 نی)ا مینیکیرا گزارش م جیکرده و نتا یکرده و طبقه بند زهیسپس کوانت

 (مینام یروش را روش دوم م

کردن به  زهیپردازش کرده و سپس بدون کوانت شیداده ها را پ .9

 (مینام یروش را روش سوم م نی)ا میکنیرا گزارش م جیکالسه بند داده و نتا

 تیپردازش کرده و سپس کوانتزه کرده و در نها شیداده ها را پ .4

روش را روش چهارم  نی)ا  میکن یرا گزارش م جیبه کالسه بنده داده و نتا

 (مینام یم

اندازه  یدارا یورود ریشود که همه تصاو یعنوان م جیقبل از ارائه نتا اما

و  ردیاتفاق صورت نگ یپردازش شیکه پ یهستند که در حالت  216*216

شود که  یبلوک حاصل م 64*64ر گرفته شودظدر ن 1*1اندازه بلوک ها 

که در  شودیاستخراج م LBPاز  ییتا 13 ستوگرامیه کیهر بلوک  یبرا

باشد  ی( م248664)13*64*64 ریهر تصو یبرا یژگیت طول بردار وینها

 اضح است چفدر طول بردار بزرگ است.که و

را  یژگیبردار و نیا زانیم توانیبا بزرگتر کردن طول بلوک ها م البته
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 .کاهش داد

پردازش استفاده شود  شیپردازش گفته شده در مرحله پ شیاز پ اگر

 میریدر نظر بگ 28*81شده که اگر اندازه بلوک را   881*811 ریطول تصو

داده ها به  ریز شیدقت شود که در آزما .شود یجواب حاصل م نیبهتر

شده اند  یبند میبه مجموعه آموزش و مجموعه تست تقس 21به  11صورت 

 21به  11صورت گرفت که نشان داد  زین 81به  31 یبرا یشاتیالبته آزما

 دهد. یرا ارائه م یبهتر جینتا

 

 

 ف)چهار روش ذکر شده در باال(لمخت یروشها یابزی: ار8 جدول

 

اندازه  یهم بر رو یشاتیگرفته شد آزما یکل جینتا نکهیاز ا بعد

codebook  یشود در تمام یگزارش م ریصورت گرفت که به صورت ز 

 روش چهارم استفاده شد. ریز شاتیآزما

 

 در نرخ بازشناسی codebook: ارزیابی اندازه 2جدول

 

صورت  SVM یمختلف برا یکرنلها یهم برا یشاتیآزما نیهمچن

 شود. یگزارش م ریبه صورت ز جیگرفت که نتا

 

 SVM: ارزیابی کرنلهای مختلف کالس بند در 9جدول 

 

بردار پشتبان  نیفرض کالسه بند ماش شیبه ذکر است که کرنل پ الزم

 است. linear ای یخط

 :نتیجه گیری

 دیکه شا ميبرس 05 یبه نرخ بازشناس ميحالت ما توانست نیبهتر در

 کباریاست.اگر  نیينسبتا پا یسوال باشد که چرا نرخ بازشناس يجا نیا

 صيشود که هدف ما تشخ یمتوجه م ديکار دقت کن نیبه هدف ا گرید

کالسه بند  کیکه  نیا يحاالت چهره مستقل از نوع چهره بود. برا

نسبتا  يداده ها یستیرا انجام دهد با يکالسه بند عمل یبتواند به خوب

 .آموزش داده باشد يبرا يادیز

 يمتفاوت است لذا برا گریچهره هر فرد به فرد د تيماه یطرف از

باشد و هم از هر فرد  ادیهم تعداد افراد ز دیبا یباال رفتن نرخ بازشناس

 یمجموعه بتوانند کالسه بند را به بلوغ کاف نیباشد تا ا یحاالت  متفاوت
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 برسانند. يريادگی يبرا

شد در  ميداده به مجمعه تست و آموزش تقس یکار وقت نیا در

 یحاال در مجموعه آموزش باق کیشخص با  کیحاالت فقط  یبعض

از  يتواند نرخ باالتر یزبقه بند هم نم نیبهتر طیشرا نیکه با ا مانديم

SVM . ارائه دهد 

  SVMتوسط  یذکر شده در باال نرخ بازشناس لیتوجه به دال با

 است.گزارش شده است قابل قبول 
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 :مقاله پژوهش پایه  

 

 

ندهمدل های مطالعه ایجاد سازمان یادگیر  

9موسی امینی - 2فرزاد ستاری اردبیلی  -8شهرام میرزائی دریانی  

 چكیده:

های سازمان  در مقاله حاضر تالش گردیده است تا با مطالعه مدل

سازی ایجاد سازمان یادگیرنده با فرایندنگری بر  یادگیرنده عملی

آن، بیشتر محقق گردد. تبدیل به یادگیرنده بودن، توانمندسازی 

تر تغییر  ها را به دنبال دارد و بدین طریق این نهادها سریع سازمان

دهند. در  تر عملکردشان را بهبود می و آگاهانهیابند و بهتر  می

های  پژوهش انجام یافته با استفاده از روش دلفی و تحلیل داده

ها و  ها با مؤلفه کسب شده، این نتایج بدست آمد که تنوعی از مدل

های مختلف، پراکندگی ساختاری و عملکردی ایجاد سازمان  سازه

ها دیدگاه تعاملی  مدل اند و همچنین در یادگیرنده را موجب شده

ها، و نه دیدگاه فرایندی بحث عمده بوده و بیشتر مورد تأکید  مؤلفه

قرار گرفته است. در نتیجه چگونگی آغاز و اطمینان از استقرار 

مطلوب سازمان یادگیرنده کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. 

                                                           
 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.  . 8
 .رانیا ل،یاردب ل،یواحد اردب یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد.  2
 ، ایرانه آموزش عالی الغدیر تبریزکارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مؤسس.  9

ها و مطالعه منابع نظری، یک  بنابراین، بر اساس تحلیل یافته

ارچوب عملی از ایجاد سازمان یادگیرنده مبتنی بر چگونگی آغاز چ

ها  و نحوه پایش از روند استقرار مطلوب یادگیرنده شدن سازمان

ارائه شده است. در ارائه این چارچوب عملی، با اعتبارسنجی از 

خبرگان و متخصصان مربوطه و اعمال نقطه نظرات آنان تالش 

با هدف استفاده عملی، افزایش شده است تا قابلیت اطمینان آن 

 یابد.

 

 :کلید واژه

 امضاي دیجيتال، سند، احرازهویت، فناوري، تجارت الکترونيک

 :مقدمه

افزای محیط بیرونی و افزایش روند پیچیدگی حاکم بر  تحوالت دم

ناپذیر نموده  ها، رویکرد به تغییر مستمر برای آنها را اجتناب سازمان

است. در این میان ایجاد سازمان یادگیرنده، به عنوان سازوکار 

اثربخش و مزیتی برای ماندگاری پویا از جانب برخی صاحبنظران 

انسته است جایگاه ویژه و ارزشمندی در میان مطرح شده است و تو

ها  های سازمان به خود اختصاص دهد. در این سازمان نظریه

مهمترین فرایند، یادگیری سازمانی است که دو عنصر افراد و دانش 

های مربوطه  دهد. مطالعه پژوهش را در کانون توجه خود قرار می

های  ها، ویژگی انرغم اینکه عده کمی از سازم دهد که علی نشان می

اند تا  دهند چرا که بیشتر توصیف شده یادگیرنده بودن را نشان می

ندهایجاد سازمان یادگیر مدل های مطالعه  
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ای را به نمایش  های بارز و قابل مشاهده شناسایی گردند، اما ویژگی

شود تا به راحتی متمایز شوند.  گذارند و این امر باعث می می

افزایی کارکنان، نگرش سیستمی  یادگیری جمعی، انگیزه دانش

بویژه مدیران، آزادی فکر و اندیشه، اعتقاد به آرمان مشترک،  اعضا

گفتمان آزاد، خالقیت و نوآوری، پیشگامی در تحول سازمانی، 

توانمندسازی، قابلیت تبدیل اطالعات به دانش و کاربردی نمودن 

باشند. نکته  ها می جانبه از جمله این ویژگی آن، و ارتباطات همه

باشد بررسی  ر به دنبال مطالعه آن میحائز اهمیتی که مقاله حاض

های ایجاد سازمان یادگیرنده  اشکال ساختاری یعنی تنوعی از مدل

سازی ایجاد سازمان  و کوشش برای ارائه چارچوب عملی و پیاده

تواند  باشد و می سازی می یادگیرنده است. موضوعی که فراتر از مدل

همیت باالیی بر حسب میزان مقبولیت و جامعیت، از اعتبار و ا

ها همچنین این استنباط را موجب  برخوردار گردد. بررسی مدل

گردد که در مراحل طراحی و تدوین آنها، ابعاد ساختاری و  می

بایست بیشتر مد  ها به شکل خیلی مشخصی می محتوایی سازمان

پایانی را انعکاس  ها، اصل هم نظر قرار گیرند. البته این مدل

ها از طرق گوناگون  ا و در این جا سازمانه سازند یعنی سیستم می

توانند ایجاد سازمان یادگیرنده را تحقق  های متفاوت می یعنی مدل

یابد. همچنانکه  بخشند و بدین سان اصل سازگاری نیز عینیت می

ها و شرایط حاکم بر آنها  رغم اینکه سازمان در فوق اشاره شد علی

د سازمان یادگیرنده گوناگون هستند آیا از هر مدلی برای ایجا

توان استفاده کرد؟ یا بر عکس، چنانچه سازمانی یادگیرنده باشد  می

ها در صورتی که تحت آزمون قرار بگیرند بایستی  همه این مدل

یادگیرنده بودن سازمان را نشان دهند؟ آیا چنین وضعیتی 

ها به یکسان ارزش خواهند داشت؟  پذیر است و آیا همه مدل امکان

های ارزیابی یادگیری سازمانی یا  نامه شتن پرسشملحوظ دا

توانند غنای پژوهش حاضر  سنجش یادگیرنده بودن سازمان نیز می

های موجود طراحی  هایی که یا از مدل نامه را موجب شوند. پرسش

توانند به شکل مدل درآمده و  هایی که می نامه اند یا پرسش شده

ها، بررسی خود را  نامه شارائه شوند. مقاله حاضر ضمن مطالعه پرس

  های ایجاد سازمان یادگیرنده متمرکز نموده است. بر مدل

 ادبیات و پیشینه پژوهش

 در شــده انجـام  پژوهشــها  بـا  همســو سـوم، ه هــزار آغـاز  بـا 

 و سـاختار  در نظـر  تجدید زمینه در جهان معتبر دانشگاهها 

 میـان  در نیـز  تغییراتى زیستى، فناور  عصر سازمانها  نقش

 بـار  نخسـتین  برا  .شد آغاز بزرگ سازمانها  مدیران تفکرات

 عنـوان  بـا  ا  مقالـه  ماساچوست در ور افن دانشگاه نشریه در

 سـازمانها  » علمـى  ساختار تجدید این «سازمانها دگرگونى»

. امـا ایـن ابـداع از    (8916)آبکنار،  شد گذاشته نام «ادگیرندهی

نوع ابداعاتی نبوده است که گـاه در مـدیریت شـاهد آن بـوده     

ایم، ابداعاتی که مدتی رواج می یابند سپس رو به افول نهـاده  

و به دست فراموشی سپرده می شوند، بلکه این نظریه روز بـه  
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روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. علت این توجه نیز این 

حیطی شدیدتر گشته است و نیاز به خلـق  است که تغییرات م

دانشهای جدید و بکارگیری آنهـا در سـازمانها افـزایش یافتـه     

 (.8911)قهرمانی،  است

 مرتبـاً  افـراد  آن در کـه  است سازمانی یادگیرنده سازمان یک 

 آن خلـق  بـه  میـل  که آنچه هر خلق جهت در را خود توانایی

 و فراگرفته را یادگیری جدید مدلهای دهند، می افزایش دارند

 تجربـه  مداوم آزمایش محل. بیاموزند چگونه که گیرند می یاد

 ایـن . اسـت  اصـلی  هـدف  بـه  آن دادن ربـط  و آنهـا  انتقال ها،

 مـی  هـدایت  را کـار  انجـام  های شیوه که است مکانی سازمان

 یـادآور  کارکنـان  به دهد، می اهمیت کارکنان آموزش به کند،

 گروههـای  باشـند،  فراگیـری  منـد  عالقـه  همواره که شود می

 کردن سرزنش از و تأکید ریسک بر دهد، می تشکیل را کاری

 مـی  برقـرار  ای جانبـه  همه ارتباط کارکنان با کند، می دوری

 دهـد،  مـی  قرار اختیارشان در موقع به را الزم اطالعات و کند

 در را بینانـه  واقـع  گیـری  تصـمیم  قدرت که آموزد می آنها به

 کنـد،  مـی  اسـتقبال  جدیـد  هـای  ایـده  از دهند، توسعه خود

 می ارائه مستمر طور به کارکنان همه به را مثبت بازخوردهای

 را شـناخت  و آگـاهی  رساند، می حداقل به را ها تنبیه و دهد

 از پرهیـز  بـرای  دهد، می قرار کارکنان ای حرفه رشد سرلوحه

 سازمان سراسر در منطقی تقریباً طور به را قدرت خودمحوری

 و فرضـها  بـر  نـه  دارد تکیه مستند اطالعات بر کند، می توزیع

 مـی  درس خوبی به گذشتگان و خود تجارب از ها، بینی دهن

در تعریف (. 8911)کرامتی، داند می را شکستها ارزش و گیرد

دیگری سازمان یادگیرنده سازمانی است که نه تنهـا از انگیـزه   

حمایـت مـی   های اعضای سازمان برای یـادگیری و خالقیـت   

کند، بلکه راهها و روشهایی را نیز برای تقویت، مناسب سـازی  

و انتقال یادگیری و خالقیت میان اعضـای سـازمان و در کـل    

مـرور   .(Landoli & Guiseppe8, 2117)سازمان ترویج می دهد

اولیه ادبیات نظری نشان مـی دهـد کـه مفـاهیم متفـاوتی در      

اخت ایـن دیـدگاهها   مورد سازمان یادگیرنده بیان شده و شـن 

 ضروری است.

سنگه سازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی که به طور مستمر 

ظرفیت خود را برای خلق آینده اش افزایش می دهد، تعریف می 

کند. به عقیده او سازمان یادگیرنده، سازمانی است که در آن افراد 

به طور مستمر تواناییهای خود را ارتقا می بخشند تا به نتایجی که 

ند و بدین ترتیب الگوهای جدید تفکر، رشد مد نظر است، دست یاب

یافته و اندیشه های جمعی و گروهی گسترش یابند. به بیان دیگر، 

وی معتقد است که به سازمان، ساختار، فرآیند یا شبکه ایی که در 

آن، افراد دائماً توانایی خود برای ایجاد نتایج مطلوب را پرورش می 

                                                           
4 - Landoli ,Luca & Guiseppe Zollo 
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د. در چنین سازمانی دهند، سازمان یادگیرنده اطالق می شو

الگوهای جدید و جامع تفکر پرورش یافته، الهامات جمعی با 

شفافیت کامل محرز شده و افراد برای تجسم یک کل واحد از خود 

 و دیگران، به طور مستمر و سخت در پی یادگیری هستند

(Senge, 8336 .)ها یا همان  نامه در جدول زیر به تعدادی از پرسش

 سازمان یادگیرنده اشاره شده است: ابزارهای ارزیابی

 های طراحی شده برای ارزیابی  و شناسایی سازمان یادگیرنده نامه پرسش -8 جدول

Row صاحبنظران Year ها مؤلفه Or Indexes 

8 Weich, K, E and Leon, D. 8339 programming and evaluating, انداز چشم رهبری مبتنی بر  , information, ابتکار عمل, action 

2 Pearn, M and et al 8331 - 

9 Sarala, U. Sarala, A 8336 
values, structure, processes, leadership, decision making, work organizing, training, 

developing of interaction and external interactions 

4 Ganns, B 8336 - 

1 Otala, P 8336 - 

6 Tannen baum, S 8337 processes, training, job, learning methods 

7 Redding, J. and Catalanello, R. 8337 - 

1 Mayo, E. and Lank, A. 2118 
individual learning, organizational learning, collective learning, leadership, 

management 

3 Neefe, D. O. 2118 - 

81 Marquart, M, J 2112 
learning dynamics, organizational change, empowerment of employees, knowledge 

management, technology using 

88 Armstrong, A. and Foley, P 2119 
learning environment, growth needs, supplying needs, using of learning in work 

environment 

82 Watkins, K, E and Marsick, V, J 2114 
individual learning, group learning, organizational learning, learning measurement 

 معیارهای

89 Moiylanen, R, 2111 یابی هدف ,نیروهای محرک, learning survey, empowerment, evaluating 

های ایجاد سازمان  در پژوهش حاضر تمرکز بر مطالعه مدل

تر که چارچوبی جامع و  یادگیرنده بوده است. با این هدف کلی

فراگیر برای ایجاد سازمان یادگیرنده طراحی گردد. در جدول زیر 

های ایجاد سازمان یادگیرنده همراه با سایر اطالعات قابل  مدل

 شوند. مشاهده می مالحظه،
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 عناصر یا متغیرهای ساختاری الگو سال ارائه ی الگو دهنده ارائه ردیف

 8339 تسلیمی و خورشیدی 8
انداز، استراتژی، ویژگی صنعت، فرهنگ سازمانی، ظرفیت تغییر فرایندهای کار و سیستم،  چشم

 سیستم ارزیابیرهبری ساختار سازمانی، نظام شایستگی، 

 توانمندسازها، محیط، نتایج 8334 بهنامی 2

 8331 پیرن 9
دهنده، دورنمایی برای آینده، یادگیری بهبودیافته، مدیریت  فراگیران باانگیزه، فرهنگ پرورش

 حمایتی، ساختارهای قابل تغییر

 8333 هونگ 4
ارتباطات افقی، کسب دانش، ساختار ارگانیک، عدم تمرکز، کار گروهی، بازخورد، توانمندسازی، 

 نوآوری مستمر

 محوری، دقت در کسب نتایج توانمندسازها، تمرکز بر نقش، تفکر در نتایج، تجربه 8333 اسمیت 1

 تغییر نگرش، تغییر رفتار، بهبود عملکرد، مهارتها، انتقال یا اجرا 2111 گاروین 6

 عمل فردی، حیات سازمانی، عملیات سازمانی، مدیریتیادگیری فردی، یادگیری جمعی، ایده فردی،  2118 جو سی 7

 یادگیری، افراد، سازمان، فناوری، دانش 2112 مارکوآرت 1

 2114 سن جرگن 3
کار بامعنی، توازن کار و زندگی، کیفیت محل کار، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، فرهنگ فناوری 

 گرایی دموکراسیارتباطات و اطالعات، خالقیت و نوآوری، 

ساز در چگونگی ارائه نقطه نظرات  رغم اینکه، دانش و هنر مدل علی

خود در خصوص رفتار و عملکرد مدل بسیار مهم است و با توضیح 

تواند مقبولیت و  مراحل دستیابی به مدل و نحوه بکارگیری آن، می

اثربخشی آن را مورد بحث و تحلیل قرار دهد، اما چنانچه 

ها، که موجد ساختار و آرایش  مدل های پراکندگی متغیرها و سازه

ها را به نمایش  ها هستند و بدین سان تنوعی از مدل برونی آن

گذارند چه بسا بیشتر ادامه یابد، این وضعیت با مداخالت  می

روزافزون چه از ناحیه صاحبنظران و چه از ناحیه هر فردی 

موجبات آسیب به محتوای علمی این نظریه شده و چنین استنباط 

گرایی توأم شده است. البته این  شود که این روند با سلیقه می

ها و  احتمال وجود دارد که مدلسازان در تعبیر و تفسیر سازه

راستایی را دارند و هدف بسیار مشخص  جهتی و هم متغیرها هم

نمایند. ولی به هر حال  ایجاد سازمان یادگیرنده را پیگیری می

های  نظری و نتایج حاصل از دادهتالش مقاله حاضر متأثر از مبانی 

سازی  پردازش شده، طراحی و ارائه چارچوب مفهومی و پیاده

 سازمان یادگیرنده است.

 :متدلوژی پژوهش

 برای دستیابی به پاسخ دو سؤال زیر:

ی های سازمان یادگیرنده نحوه اقدامات آغازین برا آیا مدل -8

 دهند. یادگیرنده شدن را نشان می
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باشند یا حالتی از همسانی  ها متنوع می از نظر مؤلفهها  آیا مدل -2

دهند؟ از روش دلفی استفاده گردیده است.  و مشابهت را نشان می

ها شامل سی نفر از اساتید رشته  برای این منظور، ابتدا آزمودنی

های متنوع به عنوان متخصص و خبره در این  مدیریت با گرایش

ت در نهایت یازده نفر از این زمینه انتخاب شدند. با انجام سؤاال

متخصصین گزینش شدند و طی مرحله نظرسنجی از آنان، تحلیل 

ها و بحث و تفسیر روی آنها برای پاسخ به این دو سؤال انجام  داده

 پذیرفته است.

سازی ارائه شده ایجاد  برای اطمینان از مقبولیت چارچوب عملی

مان یادگیرنده و سازمان یادگیرنده یا همان الگوریتم ایجاد ساز

اطمینان از بابت مدل طراحی شده ایجاد سازمان یادگیرنده مبتنی 

های موجود و بررسی و تحلیل تطبیقی بر روی آنها  بر مطالعه مدل

 از اعتبارسنجی توسط این یازده خبره استفاده شده است.

 :ها تحلیل یافته

با برای انجام روش دلفی ابتدا سی نفر از اساتید رشته مدیریت 

های متنوع شناسایی شدند. اولین پرسش از آنان در ارتباط  گرایش

شان با نظریه سازمان یادگیرنده بود.  با میزان مطالعه و آشنایی

اند، در این زمینه چند مقاله  ها و مقاالت را خوانده اینکه کدام کتاب

ها،  اند؟ با دریافت و ارزیابی پاسخ و چه تعداد طرح پژوهشی داشته

نفر انتخاب شدند. در مرحله دوم، از آنان درخواست گردید  چهارده

 تا به سؤاالت زیر جواب دهند؛

 ـ تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده چیست؟

اند یا ایجاد  ها، برای وقوع یادگیری سازمانی طراحی شده ـ این مدل

 گیرنده؟ سازمان

رنده، یازده در جواب به تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگی

نفر از پاسخگویان اظهار نمودند که مهمترین فرایندی که در 

یابد، فرایند یادگیری است. فرایندی که  سازمان یادگیرنده بروز می

گردد اما در کانون توجه بیشتری  بسان سایر فرایندها مدیریت می

دهد. بر اساس  الشعاع قرار می قرار گرفته و سایر فرایندها را تحت

دگاه مشترک، این یازده نفر خاطرنشان کردند که طبیعتاً این دی

سازند یا به عبارتی، فرایند  ها وقوع چنین فرایندی را مهیا می مدل

شوند و بدین سان سازمان یادگیرنده  یادگیری را در عمل باعث می

گردد. این یازده نفر تأکید نمودند که مدیریت یادگیری  نمایان می

هر نهاد اجتماعی به یادگیرنده بودن در  سازمانی، نشانگر تبدیل

باشد. با انتخاب این یازده نفر، در مرحله بعدی دو سؤال  عمل می

 زیر در راستای دستیابی به اهداف این مقاله طراحی گردیدند؛

ها، به هنگام تحلیل رفتار و  های سازنده مدل ـ نقش و اهمیت مؤلفه

 یزی دارند؟عملکرد مدل به چه میزان وضوح و روشنی متما

های  ها و تشابهاتی مبتنی بر مؤلفه ها چه تفاوت ـ این مدل

 شان و تعامل میان آنها دارند؟ سازنده

ها، سازمانی یادگیرنده تشخیص  ـ چنانچه از طریق یکی از این مدل

ها، این  رود که با بکارگیری سایر مدل داده شود، آیا انتظار می

 نشان بدهد؟سازمان همچنان یادگیرنده بودن را 
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ارزیابی نقطه نظرات پاسخگویان در قبال سئوال اول، این بوده است 

ها، صاحبنظران به عناصر سازنده و یا  که در هر یک از این مدل

های تأثیرگذار در ایجاد سازمان یادگیرنده در شکل  همان مؤلفه

اند. در تشریح و عملکرد مدل نیز نقش هر  ساختاری تأکید ورزیده

بندی  ساز بیان شده است اما اولویت ها از جانب مدل فهیک از مؤل

 شود. ها، مالحظه نمی ها در مقایسه با همدیگر در مدل مؤلفه

در پاسخ به سؤال دوم حاصل ارزیابی نقطه نظرات پاسخگویان این 

ها و تشریح نقش  بوده که صاحبنظران در ترسیم مدل، ذکر مؤلفه

اند.  رفتار مشابهی داشته سازی عملکرد مدل، آنها در جهت مفهوم

سازان استنباط، شناسایی و طبیعتاً  ها از دیدگاه مدل اما خود مؤلفه

اند. در تأکید بر موارد فوق ذکر این  تعریف و نقش متفاوتی داشته

ران، عمدتاً بر اهمیت تعامل میان نکته نیز مهم است که صاحبنظ

ای و الگوریتمی  اند. به عبارت دیگر دیدگاه مرحله ها پرداخته مؤلفه

 شود. مشاهده نمی

خبرگان در پاسخ به سؤال سوم، نقطه نظرات قابل تعمقی 

اند که چنین انتظاری مبنای علمی ـ  اند. آنان اظهار نموده داشته

های متفاوت،  نظری دارد. همچنانکه پیشتر اشاره گردید وجود مدل

پیمودن مسیرهای گوناگون برای دستیابی به هدف مشترک یعنی 

پایانی  همان ایجاد سازمان یادگیرنده است. بدین ترتیب اصل هم

های انسانی را با  شود که قابلیت سازگاری سیستم تداعی می

گردد. در مقابل، خبرگان همچنین این  تحوالت محیطی موجب می

اند که سازمانی ممکن است با استفاده از  مسئله را بیان کرده

یادگیرنده تبدیل کرده باشد اما  های مدلی، خود را به سازمان مؤلفه

تواند نشان  های مربوطه این مسئله را می آزمون مدل دیگر با مؤلفه

های مدل جدید کار  دهد که سازمان تحت مطالعه کمتر روی مؤلفه

کرده باشد و بدین ترتیب آزمون این مدل، یادگیرنده بودن را نشان 

مطالعات سازد از جمله  ندهد. آنچه این نگرش را تقویت می

های ایجاد  پژوهشی مارکوآرت و سنگه و انعکاس آنها در کتاب

 سازمان یادگیرنده و پنجمین فرمان در میدان عمل است.

، 2112مارکوآرت با ارائه مدل سیستمی سازمان یادگیرنده در سال 

سیستم یادگیری، افراد، سازمان، فناوری و دانش را با  پنج خرده

لعه قرار داده است. این پنج سازوکارهای مربوطه تحت مطا

سیستم در تعاملی مستمر باهم موجد سازمان یادگیرنده  خرده

سیستم  گیری و ارزیابی این پنج خرده هستند. مارکوآرت برای اندازه

نامه نیمرخ سازمان یادگیرنده را نیز طراحی نموده است اما  پرسش

 های ذکر شده از ها، مثال سیستم در توضیح بیشتر این خرده

سیستم یادگیری  ها اغلب متفاوت هستند یعنی برای خرده سازمان

سیستم فناوری، از  از یک سازمان نام برده و به هنگام توضیح خرده

ها و  سیستم سازمان دیگری بحث نموده است. در جدول زیر خرده

 شوند. های تحت مطالعه مشاهده می سازمان
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Table 9 – Organizations and Observed subsystems marguart of model 

Row 
                                     Subsystems 

Organizations 
Learning organization Employees knowledge Technology 

8 Canadian Royal Bank      

2 
Canadian Imperial Bank of 
Commerce 

     

9 Bell Atlantic Company      

4 Caterair International Company      

1 Ppg Industries      

6 Analog Devices Corporation      

7 British Peroleum Company (BPC)      

1 Royal Dutch Shell      

3 General Electric      

81 
Financial Consulting Company of 
Anderson 

     

88 Polaroid Company      

82 
9M, Minnesota, Manufacturing and 

Mining   
     

    Company     هواپیمایی سنگاپور 89

84 Whirlpool      

81 Southern Africa مخمرسازی Company       

86 Ernest and Yang Company       

87 Asea Brown Boveri (abb)      

81 Mororola      

83 Hunda      

21 Capita one      

28 Hewlett-Packard      

22 Texaco      

29 Knight-Ridder Company      

24 Dana Corporation      

21 Ford Truck Company      

26 National Semicconductor      

27 Anheaser Bucsh Company      

21 Cisco Systems       
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Row 
                               Subsystems 

Organizations 
Learning organization Employees knowledge Technology 

23 Price Waterhouse Coopers (PWC)      

91 Xirax      

98 Koorning Company      

92 Chaparral Steel      

99 Bueeing       

94 Matsushita      

91 Rubbermaid      

96 Wall-Mardt      

97 Cigna Corporation      

91 AMS Company      

93 Capital One Ofinancial Company      

41 Scandia      

48 Digital Equipment      

42 Eastman Kodak's      

49 Accenture Company      

44 Prudential Company      

41 Kampak Computer Plano      

46 T. Rowe Price      

47 Federal Express      

شویم که مارکوآرت از سازمانی  با مروری بر جداول فوق متوجه می

سیستم را همزمان نشان دهد  که یادگیرنده باشد و هر پنج خرده

یاد نبرده است. از سه شرکت بعنوان سازمان یادگیرنده تنها به سه 

 سیستم اشاره نموده است.  خرده

مثال دوم مدل ایجاد سازمان یادگیرنده سنگه است که در کتاب 

The fifth discipline fieldbook: strategies and tools for 

building a learning organization  با تنی چند از همکارانش در

های مدل یعنی: تفکر سیستمی، مهارت  نقش و عملکرد مولف

رک و یادگیری گروهی انداز مشت فردی، الگوهای ذهنی، چشم

شان، به  بازنگری نموده است. این مولفین در فعالیتهای پژوهشی

ها را همزمان نشان دهد  مانند مارکوآرت، سازمانی را که همه مولفه

ها  اند، و البته بیشتر به تعریف، توصیف و تبیین مولفه مثالی نزده

 اند.  پرداخته

نوع هستند چنین به ها مت های مدل همچنانکه اشاره گردید مؤلفه

های ایجاد سازمان یادگیرنده از نظر  رسد که چنانچه مدل نظر می

رأیی بوده و  ساختاری و عملکردی مشابه هم باشند نشان از هم

یابد. البته ضرورت تحقق این پدیده، پیشتر  گرایی کاهش می سلیقه
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های  بحث گردید. در این مقاله، نه مدل ذکر شده همراه با مؤلفه

در جدول دو به عنوان حجم نمونه، به منظور تحقق طراحی  اصلی

اند. استدالل و  یک مدل ایجاد سازمان یادگیرنده بررسی شده

های مدل طراحی شده زیر،  تحلیل انجام یافته برای انتخاب مؤلفه

 عبارتند از:

انداز، بررسی ویژگی صنعت، دورنمایی  ـ تعیین، استراتژی، چشم

ایتی، ساختار ارگانیک، عدم تمرکز، برای آینده، مدیریت حم

توانند از جانب رهبری و  گرایی می مدیریت، سازمان، و دموکراسی

مدیریت ملحوظ و اقدام گردند. از آنجایی که در چارچوب مفهومی 

باشد،  ذکر شده اعتقاد و اقدام مدیران و رهبران در اولویت اول می

ها اجتناب شده  فهدر مدل ایجاد سازمان یادگیرنده از ذکر این مؤل

 است.

کند، و در  آفرینی می ـ مؤلفه فرهنگ سازمانی در سه مدل نقش

 باشد. ها به نوعی ملموس می سایر مدل

ـ تبدیل آموزش به یادگیری در سطح فردی، گروهی و سازمانی، 

ای است که  یادگیری بهبود یافته به عنوان تغییر پارادایمی مقوله

 .باشد ها قابل رؤیت می در مدل

ـ اهمیت به توانمندسازها، نظام شایستگی، تغییر رفتار، بهبود 

عملکرد، خالقیت و نوآوری، انگیزش و ارزیابی عملکرد منابع 

 شوند. ها مشاهده می هایی هستند که در مدل انسانی مؤلفه

ـ سرمایه انسانی، فناوری اطالعات و ارتباطات، ایده فردی دانش و 

ها قابل  تأکیدی بوده که در مدلهای قابل  محوری مؤلفه دانش

 استناد هستند.

ها و با تعمق بر مبانی نظری،  بدین ترتیب با بازنگری بر این مدل

های زیر را به همراه  تواند مؤلفه مدل ایجاد سازمان یادگیرنده می

 داشته باشد.

 

 

 

 

 

یادگیرنده در چارچوب مفهومی ایجاد سازمان جایگاه مدل سازمان  -8شکل 

 یادگیرنده

گیری یادگیری سازمانی و یا  پیشتر اشاره گردید که ابزارهای اندازه

های شناخت سازمان یادگیرنده، عمدتاً با هدف  همان پرسشنامه

های طراحی و بکار گرفته  شناسایی میزان یادگیرنده بودن سازمان

شوند. بهتر این است در راستای حمایت و تقویت از چارچوب  می

ای دوبخشی، مبتنی بر  نامه یرنده، پرسشعملی ایجاد سازمان یادگ

گیری میزان اعتقاد و باور مدیران ارشد و رهبران  الف( اندازه

گیری میزان  ها در خصوص سازمان یادگیرنده و ب( اندازه سازمان

یادگیرنده بودن آن با تمرکز بر چهار مؤلفه شناسایی شده در مدل 

 

 فرهنگ

 

 افراد

 

 دانش

 

 يادگيري
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یری میزان گ نامه یعنی اندازه طراحی گردد. بخش دوم پرسش

یادگیرنده بودن سازمان تحت بررسی طوری بایستی طراحی گردد 

تا ضمن شناسایی یادگیرنده بودن سازمان، اندازه و میزان تبدیل 

به یادگیرنده بودن را نشان دهد. بدیهی است که بر حسب 

تشخیص سطح و درجه یادگیرنده بوده سازمان، راهکارهای بهبود و 

توانند توسعه یابند و یا  اوت از هم میساز متف های بهینه سیستم

 ایجاد و بکار گرفته شوند.

 :گیری نتیجه

های خود مبتنی بر مبانی نظری و  صاحبنظران با انجام پژوهش

های ایجاد سازمان یادگیرنده را طراحی و ارائه  شان، مدل های یافته

های مقاله تأکید بر این موارد است  اند. اما استدالل نگارنده نموده

ها، به شکلی متفاوت از نظر  ها در اکثر مدل که: الف( مؤلفه

اند.  ساختاری و به تبع آن از نظر عملکردی مورد بحث واقع شده

ها با هدف سنجش و  نامه ب( در راستای چنین نگرشی پرسش

های متمایز  ها و شاخص ها، با مؤلفه ارزیابی یادگیرنده بودن سازمان

در برخی از مدلها به نقش رهبران  اند. پ( از همدیگر طراحی شده

و مدیران در ایجاد چنین سازمان پیشرو و هوشمند اشاره روشنی 

نشده است. ت( به استفاده از چند مدل برای اطمینان از یادگیرنده 

های مشابه اقدام  بودن سازمانها و به عبارتی آزمون مدلها در نمونه

تعاملی به سوی نگردیده است. ث( صاحبنظران عمدتاً به دیدگاه 

اند و کمتر به چگونگی آغاز فرایند یادگیری  ها تأکید ورزیده مؤلفه

 اند.  سازمانی پرداخته

گردد که رویکرد به دیدگاه  بر این اساس چنین استنباط می

فرایندی در ایجاد سازمان یادگیرنده، جدا از بکارگیری این واژه 

رتی است که گری، ضرو گرایی و ارتباط برای افزایش ذهنیت کل

بایست بر روی آن تأکید بسیاری داشت. به عبارت دیگر،  می

شناخت و درک تأثیر متقابل عناصر هر سیستم بر یکدیگر به 

عنوان بخشی از مفهوم فرایندنگری، الزم است اما کافی نیست. 

ورزد که هر سازمانی با  دیدگاه فرایندی به این مسئله نیز اشاره می

دل و شروع به ایجاد تعامل میان آنها، بکارگیری صرف عناصر م

ها  های مدل گردد. بر این مبنا گذشته از اینکه مؤلفه یادگیرنده نمی

بایست بیشتر تشابه داشته باشند و مهمتر از آن در تأثیر بر  می

تر  تر  روشن یادگیرنده شدن سازمان، در رفتار و عملکردشان واضح

یعنی چگونگی آغاز تفسیر شوند الزم است نگرش فرایندمحوری 

های  ها، نتایج بدست آمده در دوره کردن به یادگیری، اندرکنش

زمانی متفاوت، عوامل محیطی و کیفیت بازخور همواره مد نظر 

قرار بگیرد. بدین ترتیب چارچوب مفهومی ایجاد سازمان یادگیرنده 

 شود؛ متأثر از مباحث فوق به شرح زیر نگاشته می

 رهبران با نظریه سازمان یادگیرندهـ لزوم شناخت مدیران و 

 ـ باور و اعتقاد پیدا نمودن به این نظریه یعنی مطابقت فکر و عمل

 زدایی و بسترسازی ـ اقدام به موانع

 ـ آموزش فراگیر و آشنا کردن اعضای سازمان با این نظریه

 های ایجاد سازمان یادگیرنده ـ بهره گرفتن از مدل
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یادگیری سازمانی و میزان یادگیرنده ای از کیفیت  ـ ارزیابی دوره

 شدن

 ـ اقدام به اصالحات مورد نیاز و استمرار یادگیرنده شدن

 ـ تسهیم کردن افراد در منافع حاصل از یادگیرنده شدن سازمان

تواند کاهش  آنچه سردرگمی و ابهام را در بکارگیری این نظریه می

های  مدلسازی  سازی و حداقل دهد، تالش پژوهشگران بر یکسان

های مشابه در ساختار بویژه نقش  ایجاد سازمان یادگیرنده با مؤلفه

ها همراه  ای از این مدل تواند باشد، نمونه رفتاری و عملکرد آنها می

های تحت بررسی و  های مدل با استدالل و تحلیل روی مؤلفه

 گیری از منابع نظری سازمان یادگیرنده ارائه گردید. بهره
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 معرفی آثار پژوهشی:

  

 طرح پژوهشی با عنوان: 

تاثیر اولویت ارزشی بر الگوهای ازدواج در استان بررسی 

 هگیلویه و بویراحمدک

  1فرزاد قربانی

 چکیده: 

با توجه به نقش تعیین کننده ازدواج در امر باروری به عنوان اصلی ترین 

مسئله جمعیتی ایران و همچنین ساختار جوان کشور، مطالعه تغییرات 

الگوهای ازدواج و عوامل تاثیرگذار بر آن در سیاست گذاری های کالن 

به جامعه اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه با استفاده از روش پیمایش 

مورد، به نقش جهت گیری   411و گردآوری اطالعات از شیوه  پرسشنامه 

ارزشهای مادی گرایانه و فرامادیگرانه در تغییرات الگوهای ازدواج در استان 

کهگیلویه و بویر احمد پرداخته شده است. همچنین برای تبیین این مساله 

های پیشین  از نظریه تحول فرهنگی و ارزشی رونالد اینگلهارت و پژوهش

 استفاده شده است. 

یافته ها نشان می دهد که الگوی سنی ازدواج در جامعه مورد مطالعه 

تغییر قابل توجهی داشته است یافته ها همچنین نشان می دهد دو الگوی 

دیگر یعنی نحوه انتخاب همسر و نسبت با همسر) نه به شدت تغییر الگوی 

ز دچار تغییر و تحوالتی شده سنی ازدواج( در بین بعضی زیرگروهها نی

 است.

 برای هم اولویت ارزشی و ازدواج سن بررسی حاضر نشان می دهد بین

 . وجود دارد رابطه معناداری مردان برای هم و زنان

 و مثبت طبق نتایج، بین دو متغیر تحصیالت و سن ازدواج زنان رابطه

 سطح افزایش با زنان ازدواج مشاهده شد بدین شکل که سن مستقیم

                                                           
 پژوهشگر اداره کل ثبت احوال استان کهکيلویه و بویر احمد - 1

اجتماعی  -رود. طبق نتایج، با بهبود وضعیت اقتصادی می باال تحصبالت

خانواده، سن ازدواج زنان افزایش می یابد. هم مردان و هم زنان شاغل، 

 سن ازدواج باالتری نسبت به افراد غیرشاغل دارند. 

دهد که با کنترل متغیرها، برای زنان  نتایج تحلیل چند متغیره نشان می

اجتماعی و محل سکونت معناداری خود را از -وضعیت اقتصادیمتغیرهای 

دست دادند و متغیرهای تحصیالت و اولویت ارزشی و وضعیت اشتغال اثر 

معناداری بر سن ازدواج دارند ولی برای مردان، فقط متغیرهای اولویت 

 ارزشی و وضعیت اشتغال دارای اثر معنادار بر سن ازدواج هستند.

می دهد متغیر اولویت ارزشی تاثیر معناداری بر نحوه  نتایج همچنین نشان

انتخاب همسر مردان دارد ولی برای زنان تاثیر معناداری نداشته است.طبق 

نتایج، هر چه از طرف مردان مادی گرا به سمت  فرامادی گرا ها برویم آنها 

 در انتخاب همسرشان، آزادترند.

وضعیت اشتغال، محل  در بین متغیرهای زمینه ای از جمله تحصیالت،

متغیر، دارای  4اجتماعی خانواده، هیچ کدام از  -سکونت و پایگاه اقتصادی

اثر معناداری بر نحوه انتخاب همسر  هم در مورد مردان و هم در مورد 

بررسی هدف کلی تحقیق، می توان گفت که جهت گیری  زنان نداشته اند.

 . ارزشی افراد بر الگوهای ازدواج آنها موثر است

 : واژگان کلیدی

اشتغال، وضعیت اقتصادی  ، تحصیالت، الگوهای ازدواج ،اولویت ارزشی

اجتماعی

 هگیلویه و بویراحمدکتاثیر اولویت ارزشی بر الگوهای ازدواج در استان بررسی 
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 با عنوان: فناوری اطالعاتی  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

 با سازمانی اطالعات مدیریت نوین های سیستم راستایی هم بررسی

 احوال ثبت اجرایی دستگاههای در راهبردی استراتژیهای تدوین

غربی آذربایجان استان  

1 ابراهیم حاجی محمدی  

 چکیده:

 یم دهیچیشگرف و پ اریبس یامروز یایاطالعات در دننقش 

نامند. در  یرا عصر انفجار اطالعات م یکه عصر فعل یباشد به گونه ا

تأثیر  اریبس یدر توسعه اطالعات یاطالعات سیستم هایراستا نقش  نیا

 یمیسازمان ها را با تحول عظ یکار یندهایگذار بوده و توانسته فرآ

اقتصادی و تکنولوژیکی به روشهای مختلف بر  تغییرات. مواجه کند

هدف از  .ماهیت مهارتهای مورد نیاز بازار کار تأثیرگذار بوده است

های نوین مدیریت پژوهش حاضر بررسی همراستا سازی سیستم

اطالعات سازمانی با تدوین استراتژی های راهبردی در دستگاه های 

یه کارکنان اداره ثبت اجرایی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کل

اند. با نفر بوده 816احوال استان آذربایجان غربی می باشد که برابر با 

توجه به گسترده بودن جامعه آماری از طریق جدول کرجسی مورگان 

 نفر شده است.  31اقدام به برآورد نمونه آماری شده و میزان آن برابر با 

                                                           
4

 کارشناس ثبت احوال استان آذربایجان غربی - 

این پژوهش از ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده و 

همبستگی بوده و به روش پیمایشی انجام گردیده است.  -نوع توصیفی

جهت تائید روایی پرسش نامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده و 

-آمده که نشان از پایایی مناسب ابزار اندازه 76/1میزان آن برابر با 

دوین گیری را دارد. ابعاد مورد مورد بررسی برای متغیر وابسته ت

استراتژی های راهبردی شامل: نظام تصمیم گیری و گردش اطالعات، 

اخذ تصمیمات مناسب، تقاضای ناگهانی مدیر، کاهش هزینه های 

سازمان بوده که نتایج حاکی از وجود رابطه معنا دار بین دو متغیر 

 است.مستقل و وابسته 

 : ها واژه کلید

راهبردی، نظام تصمیم سیستم مدیریت اطالعات، استراتژی های 

 گیری و گردش اطالعات، اخذ تصمیمات مناسب

 غربی آذربایجان استان احوال ثبت در راهبردی استراتژیهای تدوین با سازمانی اطالعات مدیریت نوین های سیستم راستایی هم بررسی


