
 

 

 

 

 

 

 

 

تَاًوٌدی  تَسعِ ٍ فٌاٍری اطالعات بر کارگیری بِثیر أت

 افسری آجا ّای داًطگاُ  هٌابع اًساًی

 
  1*هطازیبىهحسي 

 2فطزػلیطضب ضؼجبًی

 3کالًشطی اهلل فشح

 دُیچک
 کبضگیطی ثِ هٌظَض ثِ ًیطٍّبی هسلح خوَْضی اسالهی ایطاى ثِ کوک ثبّسفایي سحقیق  

ذَز  ًیطٍی اًسبًی ٍضی ثْطُسَاًوٌسسبظی ٍ افعایص  ضاسشبیغحیح فٌبٍضی اعالػبر زض 

اسز. هسئلِ سحقیق ایي اسز کِ  ضسُ اًدبمافسطی  ّبی زاًطگبُزض هطاکع آهَظضی ًظیط 

افسطی  ّبی زاًطگبُآى زض  سأثیطگصاضیهطظ اسشفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبر ٍ ًحَُ ٍ هیعاى 

کِ  دبسد زّس سؤالثِ ایي  اسز سب زضغسزسحقیق حبضط . ثبضس هیآخب، ًبهؼلَم 

 اظآیب هَخت ثط کٌشطل کبضکٌبى زاضشِ ٍ  سأثیطیفٌبٍضی اعالػبر چِ  کبضگیطی ثِ

ثیي کِ  زّس هی؟ ًشیدِ سحقیق ًطبى ضَز ًوی ّب زاًطگبُکبضکٌبى ایي  ذَزثیگبًگی

 زاضشِ ٍٍخَز  اًسبًی ضاثغِ هؼٌبزاضًیطٍی  کبّص فٌبٍضی اعالػبر ٍ کبضگیطی ثِ

 افسطی آخب ّبی زاًطگبُ اًسبًی زضًیطٍی  کبّص فٌبٍضی اعالػبر ثبػث کبضگیطی ثِ

 سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی فٌبٍضی اعالػبر ٍ کبضگیطی ثِثیي  ّوچٌیي. ضَز هی

ضاثغِ افطاز  ذَزکٌشطلی فٌبٍضی اعالػبر ٍ کبضگیطی ثِثیي ٍ  ٍخَز زاضز ضاثغِ هؼٌبزاض

، ضاثغِ هؼٌبزاض اظذَزثیگبًگی اعالػبر ٍ فٌبٍضی کبضگیطی ثِثیي اهب زاضز  ٍخَز هؼٌبزاض

 اظذَزثیگبًگیثبػث ایدبز  ،ّب زاًطگبُزض ایي  فٌبٍضی اعالػبر کبضگیطی ثِ ًٍساضز  ٍخَز

 . ضَز ًوی زض افطاز
 

 : یدیکلٍاشگاى 

 ، سَاًوٌسسبظی، فٌبٍضی اعالػبرطاىیا یاساله یخوَْضاضسص  یافسط یّب زاًطگبُ

                                                           
 ػبلی زفبع هلی  زاًطگبُ یبضاسشبز - 1

 هٌبثغ اًسبًی هسیطیز کبضضٌبس اضضس  - 2

 زاًطدَی زکشطی هسیطیز ضاّجطز زفبػی زاًطگبُ ػبلی زفبع هلی - 3

 mohsenmoradian@hotmail.com هسئَل : ًَیسٌسُ * 

 

فصلٌاهِ علَم ٍ  فٌَى ًظاهی/ سال 

 3030/ زهستاى 03دّن/ ضوارُ 

5-03صص   

 12/05/1394 سبضید زضیبفز:

 15/9/1394 سبضید دصیطش:
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 هقدهِ

 اّویز سٌشی یب زسشی ّبی ضٍشزض ثطاثط  سط غطفِ ثِ ضاُ یک ػٌَاى ثِ اعالػبر فٌبٍضی اهطٍظُ

اعالػبر زض کسام ثرص اظ سبظهبى  فٌبٍضیثساًس  ثبیس هسیط یکذبعط  ّویي. ثِ کٌس هی دیسا

 ِث احشیبج ،سؤال ایيدبسد زازى ثِ  ثطایاسز ٍ  هفیسسط ّبیص فؼبلیز ظًدیطُ یب

اعالػبر زض ًقص فٌبٍضی  زاضز سؼیهقبلِ  ایيزاضز.  گیطی اًساظُ ثطای ّبیی ضبذع

س اًشظبضار ٌثشَاً فطهبًسّبىزّس سب  سَضیح افسطی آخب ضا ّبی زاًطگبُ سَاًوٌسسبظی کبضکٌبى

 س. ٌکٌ سؼطیف زقز ثِکٌس ضا  ایفب ضأیطبى ثِ ثبیس یب سَاًس هیاعالػبر  فٌبٍضیکِ  ًقطیذَز ٍ 

اعالػبر  فٌبٍضی افسطی آخب ّبی طگبُزاً کبضکٌبى سَاًوٌسسبظیٍ  ٍضی ثْطُثطای افعایص 

 ثطایثِ اعالػبر  ثیطشط زسشطسی اهکبىٍ  ضسُ هغطح ظهیٌِ ایيهْن زض  ضکي یک ػٌَاى ثِ

هطظ اسشفبزُ اظ فٌبٍضی هسئلِ ایي اسز کِ  اهب فطاّن آٍضز.ضا  هطاست سلسلِ دبییيسغَح 

هٌبثغ  اّویزهؼلَم اسز. ، ًبّب زاًطگبُآى زض ایي  سأثیطگصاضیاعالػبر ٍ ًیع ًحَُ ٍ هیعاى 

 ضاّجطزی ػبهل ػٌَاى ثِػبهل زض ضسیسى ثِ هعیز ضقبثشی ٍ  سطیي هْن ػٌَاى ثِاًسبًی 

زض  ثطار فٌبٍضی اعالػبرا ،عی ایي دژٍّص کِضا ثط آى زاضز  هحققیي ،سبظهبًی

اّساف  ظهیٌِزض ّویي ٌس. ثسٌد ّب زاًطگبُ ایي ضا ثط هٌبثغ اًسبًی افسطی آخب ّبی زاًطگبُ

  .گطزز هیهْوی ثِ ضطح ظیط زًجبل 

 غحیح فٌبٍضی اعالػبر زض  کبضگیطی ثِ هٌظَض ثِ افسطی آخب ّبی زاًطگبُ ثِ کوک

 ذَز.  ًیطٍی اًسبًی ٍضی ثْطُسَاًوٌسسبظی ٍ افعایص  ضاسشبی

 ثب اثؼبز هرشلف  افسطی آخب ّبی زاًطگبُ کبضکٌبىٍ  فطهبًسّبىضٌبیی ّط چِ ثیطشط آ

  .سًثط هٌبثغ اًسبًی زاض کِیطاسی فٌبٍضی اعالػبر ٍ سأث

  زض دیطجطز  ضاّجطزیػبهل  سطیي هْن ػٌَاى ثِاّویز هٌبثغ اًسبًی ّط چِ ثیطشط  زضک

  .افسطی آخب ّبی زاًطگبُاّساف 

 سؤاالت

 اغلی: سؤال

  افسطی آخب ثب کبضکطز کبضکٌبى زض ایي  ّبی زاًطگبُفٌبٍضی اعالػبر زض  کبضگیطی ثِآیب

 اضز؟ضاثغِ ز ّب زاًطگبُ

 فطػی: سؤاالر 

 ِافسطی آخب  ّبی زاًطگبُثط کٌشطل کبضکٌبى زض  سأثیطیفٌبٍضی اعالػبر چِ  کبضگیطی ث

 ذَاّس زاضز؟



 7..ّبی افسطی آخب ..................................... زاًطگبُسبًی هٌبثغ اً سَسؼِ ٍ سَاًوٌسی فٌبٍضی اعالػبر ثط کبضگیطی ثِسأثیط 

 

 
 

  اظذَزثیگبًگیافسطی آخب هَخت  ّبی زاًطگبُفٌبٍضی اعالػبر زض  کبضگیطی ثِآیب 

 ؟ضَز ًوی ّب زاًطگبُکبضکٌبى ایي 

 فرضیات 

 فرضیِ اصلی: 

  ضاثغِ کبضکٌبى کبضکطزٍ  افسطی آخب ّبی زاًطگبُ اعالػبر زضفٌبٍضی  کبضگیطی ثِثیي 

 . ٍخَز زاضز هؼٌبزاض

 فطػی:  یّبِ یفطض  

 ِافسطی آخب ّبی زاًطگبُزض  کٌشطلفٌبٍضی اعالػبر ثبػث زضًٍی ضسى  کبضگیطی ث 

  .گطزز هی

 ِضَز هی افسطی آخب ّبی زاًطگبُزض  اظذَزثیگبًگیفٌبٍضی اعالػبر ثبػث  کبضگیطی ث.   

 تحقیق ٍ هراحل اجرای ٍشر

 تحقیق  یضٌاس رٍش

 افسطیسبثقِ حضَض هحققیي زض زاًطگبُ ثِ  ػٌبیزثب ثَزُ ٍ  کبضثطزیحبضط اظ ًَع  سحقیق

 ّبی ضٍشاظ  سطکیجی غَضرِ ث سحقیقضٍش اًدبم  (،سسضیسٍ  سحػیل)ع( )ػلی اهبم

اظ  سطکیجی کبضثطز کِ اًس دصیطفشِدژٍّطگطاى  ظیطا. ثبضس هی ای ظهیٌِ -هَضزیٍ  ای هطبّسُ

، هأهَضیزثِ  ثبیس سحقیق ایي آهبضیسط اسز. خبهؼِ  ، اظ ّوِ هؼقَلسحقیق ّبی ضٍش

 افسطی ّبی زاًطگبُ آسیٍ  کًٌَی ّبی چبلص، هَاًغ ٍ هطکالر، ّب هحسٍزیزهقسٍضار، 

ٍ هَاخِْ ثب  ػبلی هسیطیشیهطبغل  عیآى،  الظهِ کِ زاضز هی زقیق آگبّی ایطاىاضسص ج.ا.

ّب هحسٍز ثَز.  افطاز ثب سَخِ ثِ هطبغل ٍ سَاثق آى ایي سؼساز کِاسز  ثسیْیّبسز.  چبلص

(، ػبلیِ سحػیالر) سحػیلی هسضکثب زض ًظط گطفشي  سحقیق ایي آهبضیلصا اًشربة خبهؼِ 

 ثطای سسضیس سبثقِسبل  5اظ  ثیصفطهبًسّبى ٍ  ثطایسبل ثِ ثبال  20سبثقِ ذسهز )

زاضشي  سبثقِسبل(،  5)حساقل  ایطاىا ا.اضسص ج. افسطی بیّ زاًطگبُ(، ذسهز زض اسبسیس

 فٌبٍضیهطسجظ ثب  ّبی هسئَلیزهسلح، سبثقِ زاضشي  ًیطٍّبیزض  آهَظضی ّبی هسئَلیز

ّوِ  ثطای، ایطاى اضسص ج.ا.ا افسطی ّبی زاًطگبُثَزى زض  ًظط غبحتثِ  هؼطٍفیزاعالػبر ٍ 

 سؼطیف ظیطعجق خسٍل  افسطی ّبی طگبُزاً، هصکَض هؼیبضّبیاػضبء غَضر گطفز. ثط اسبس 

 اًس: ضسُ سحسیسٍ 
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 سحقیقزض  هَضزهغبلؼِ افسطی ّبی زاًطگبُ( 1خسٍل 

 سبثؼیز زاًطگبُ ضزیف

 ًعاخب )ع(  ػلیاهبم  افسطیزاًطگبُ  1

 ًْبخب سشبضی ضْیس َّاییزاًطگبُ  2

 ًساخب ًَضْط ذویٌیاهبم  زضیبییزاًطگبُ ػلَم  3

 سبحفبخب فبضاثیى ػلَم ٍ فٌَ زاًطکسُ 4

 ظیط فطایٌسیالگَ، هسل  عطاحیسب  آٍضی خوغحبضط اظ هطحلِ  سحقیق اخطای ثطای

 اسز: قطاضگطفشِ هَضزاسشفبزُ
 سحقیق اخطای فطایٌسیهسل  (1 ضکل 

 اسز: ضسُ اًدبم ظیطهطاحل  عی، سحقیق سؤالي دژٍّص ثب سَخِ ثِ ّسف ٍ ای

  آهبضیسؼساز ًوًَِ  سؼییي -

 سؼییيٍ  ًظطاى غبحتذجطگبى ٍ  هیبىآى  سَظیغ( ٍ آظهَى دیص) اٍلیًِبهِ  دطسص عطاحی -

 ٍ اػشجبض آى ضٍایی

 ًْبییًبهِ  دطسص عطاحیٍ  آظهَى دیصًبهِ  اسشفبزُ اظ ثبظذَضز دطسص -

  ضسُ سکویل ّبی ًبهِ دطسص زضیبفزٍ  ًْبییًبهِ  دطسص سَظیغ -

  زازّب سحلیلٍ  زضیبفشی ّبی ًبهِ دطسصاظ  ًشبیحاسشرطاج  -

هاي  بررسي و شناخت دانشگاه

 آجا، ادبيات تحقيق افسري 

 تهیه پرسشنامه

 آزمون انجام پيش

 تهيه پرسشنامه نهايي

 ها توصيف يافته

نظرسنجي از دانشجويان و  نظرسنجي از اساتيد
 كاربران

نظرسنجي از 
 فرماندهان 

آظهَى فطضیبر ٍ 

 گیطی ًشیدِ



 9..ّبی افسطی آخب ..................................... زاًطگبُسبًی هٌبثغ اً سَسؼِ ٍ سَاًوٌسی فٌبٍضی اعالػبر ثط کبضگیطی ثِسأثیط 

 

 
 

زض زسشطس غَضر گطفز. لصا ثب  ًسجشی غیط ّسفوٌسثِ ضٍش  سحقیق ایيزض  گیطی ًوًَِ

ًظطاى  غبحت ثیيًبهِ  دطسص 90، سؼساز کَکطاىسَخِ ثِ حدن ًوًَِ حبغل اظ فطهَل 

 . گطزیسًبهِ ٍاغل  دطسص 59سؼساز  هیبى ایياظ  کِضس  سَظیغ آهبضی خبهؼِ

 اًس قطاضگطفشِهَضز دطسص  کِ هربعجبًیّب ٍ  آىاّساف ، ِکبضضفش ثِ ّبی دطسطٌبهِ ظیطخسٍل 

 :زّس هیضا ًطبى 

 سحقیقزض  کبضضفشِ ثِ ّبی دطسطٌبهِ( 2خسٍل  

 بىهربعج اّساف دطسطٌبهِ

 اظ فطهبًسّبى یًظطذَاّ لاٍّ
 ییزاًطدَ ّبی یکبىزض  یفطهبًسّسدطثِ  کِ یافطاز

 آخب ضا زاضًس. یافسط یّب زاًطگبُ

 آخب ضا زاضًس. یافسط یّب زاًطگبُزض  یسسسضسدطثِ  کِ یافطاز یساسبسظ ا یًظطذَاّ مزٍّ

 سَم
ٍ  کبضکٌبىاظ  یًظطذَاّ

 یبىزاًطدَ

 کبضکٌبىآخب ٍ  یافسط یّب زاًطگبُ یقجل یب یفؼل یبىزاًطدَ

 .ّب زاًطگبُ یياضبغل زض 

 

 تحقیق رٍایی

ذالغِ آًْب ثِ  ضس کِ سحقیق اقساهبسی ثطای افعایص هیعاى ضٍایی دطسطٌبهِ اًدبم ایي زض

 ضطح ظیط اسز: 

اًدبم ضس سب هفبّین ٍ  ّب ًبهِ دبیبىهقبالر ٍ  ،ّب کشبةاظ عطیق هغبلؼِ  هفػلی ثطضسیاثشسا  - 1 

 سؤاالردبسرگَیی ثِ هٌبسجی ثطای  فطضیبرثشَاى ٍ س ًهشغیطّبی هْن سحقیق ضٍضي گطز

 . َزًو عطاحی

اذشیبض  زض (آظهَى دیصاٍلیِ )دطسطٌبهِ ٌبهِ ، دطسطسؤالثؼس اظ عطاحی فطضیِ ثطای ّط  -2 

 گطفز سب اغالح ٍ سأییس ضَز.  ثرطی اظ خبهؼِ ًوًَِ قطاض

 اثْبم ّطگًَِضٍضي ثَزُ ٍ فبقس  ّب آىهرشػط ٍ هفَْم  ،سؤاالر ،هوکيگطزیس سب حس  سؼی - 3

 . سٌثبض

 گطزیس.  سَظیغآهبضی  دطسطٌبهِ ًْبیی عطاحی ٍ ثیي ًوًَِ دبیبى،زض  - 4
 

 ایایی تحقیقپ

سؼسازی ثسیي هٌظَض کطًٍجبخ اسشفبزُ ضس.  ثطای سٌدص دبیبیی دطسطٌبهِ اظ آلفبی

 زٌّسُ ًطبى کِ هحبسجِ ضس 8314/0ثطاثط آى هقساض آلفبی گطزیس ٍ  آظهَى دیص ،دطسطٌبهِ

  .ثبضس هیٍ ثبالیی  قجَل قبثلدبیبیی 
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  تحقیق ادبیاتهباًی ًظری ٍ 

 سطزیسیاسز.  اًسبًیهٌبثغ  ،خبهؼِ کل زضًْبیزٍ  سبظهبى ّطزض  ٍضی ثْطُػبهل  سطیي هْن

سجت  ثسیيآى ًْفشِ اسز ٍ  اًسبًیخبهؼِ زض ثْجَز ٍ دطٍضش هٌبثغ  ّط ضکَفبیی کِ ًیسز

ثِ  ذبغیسَخِ  ،اًسبًیٍ هٌبثغ  ضفشبضیهشرػػبى  یبضیثب  ّب سبظهبىهسئَالى  کِاسز 

، گطزیسُهغطح  اًسبًیهٌبثغ  ثبلٌسگی یضاسشبزض  کِ هفبّیویاظ  یکیزاضًس.  کبضکٌبىدطٍضش 

اهب فػل  گطزیسُاضائِ  سَاًوٌسسبظیاظ  هشؼسزی سؼبضیف ثبآًکِاسز.  کبضکٌبى سَاًوٌسسبظی

ثِ  ثیطشط هسئَلیزٍ  اذشیبض ٍاگصاضیًَیي ٍ  ّبی فٌبٍضیاسشفبزُ اظ  ّب آى ّوِ هطشطک

 اسز ػجبضر سَاًوٌسسبظیِ زض ّویي ضاثغ Ralp M. Stair. OP Cit, 1997:46) ) .اسز کبضکٌبى

 Andrew) .یبثساضسقبء  ىآًب اثطثرطی عطیق ثسیيگطٍُ، سب  اػضبی قسضر ثب سسْین فطآیٌساظ 

G. Dubrin, OP CIT1997)   

 اذشیبض اػغبیاظ  اسز ػجبضر ،هفَْم یک ػٌَاى ثِ ،سَاًوٌسسبظی ضادیلیثِ ًظط  

 هؼٌیثِ  ،ضفشبضی سلَکاظ  ای هدوَػِفلسفِ ٍ  یک ػٌَاى ثِ ٍ ثِ هطئَسبى گیطی سػوین

ذَز اسز.  ای حطفِسطًَضز  سؼییيذَزگطزاى ٍ افطاز زض  ّبی گطٍُ کطزى سْین

، آظازی ثطای ثیطشطیفطغز  کبض ًیطٍی کل ثِ ،سبظهبًی ثطًبهِ یک ػٌَاى ثِ سَاًوٌسسبظی

ٍ غالح ذَز ٍ  ذیطزض خْز  دشبًسیلطبى سطیي غٌی، زاًص ٍ ّب هْبضر کبضگیطی ثِثْجَز ٍ 

 عطیقضا اظ  ٍضی ثْطُقبزضًس  ّب سبظهبى کِزاضًس  ػقیسُ ثسیبضی. کٌس هیاػغب  سبظهبًطبى

  (Efraim Turban and Others, 2003:653) .ثرطٌس ءاضسقب کبضکٌبًطبى سَاًوٌسسبظی فطآیٌس

آى  کبضثطززِّ اظ  ٍ چٌس کٌس هی سساػیضا  هشفبٍسی هؼبًی ،افطاز هرشلف ثطای سَاًوٌسسبظی

 سبذشي دصیط اهکبىاعالػبر زض  فٌبٍضی کِاسز  ًقطیاسز،  خسیساهب آًچِ . گصضز هی

 کِزُ هَسسِ  ثبهغبلؼِ. ضاًسٍلف ًوبیس هی ایفب افطاز هٌسدن ٍ خبهغ سَاًوٌسسبظی

هَفق ضا ثطضوطزُ  سَاًوٌسسبظیاهل هْن زض َػ ،ثَزًس کطزُضا سدطثِ  کبضکٌبى سَاًوٌسسبظی

 Andrew G. Dubrin, OP) .اعالػبر اسز سسْین، زاضز هی ثیبى ٍی کِ ػبهلی سطیي هْناسز. 

CIT,1997 ) 

 فٌبٍضیضا زاضًس،  ذَز کبضکٌبى سَاًوٌسسبظیٍ  ٍضی ثْطُافعایص  قػس ّب سبظهبى کِ ٌّگبهی

 ثیطشط زسشطسی اهکبىهغطح گطزز ٍ  ظهیٌِ ایيهْن زض  ضکي یک ػٌَاى ثِ سَاًس هیاعالػبر 

 ( ,2003,477Ralp M. Stair. OP CIT) فطاّن آٍضز. هطاست لِسلس دبییيسغَح  ثطایثِ اعالػبر ضا 

ضا ثِ  ّبیی سَغیِ ،ًیسشٌسافطاز ذجطُ زض زسشطس  کِ زضخبییذجطُ،  ّبی سیسشنهثبل  ثطای

 یکسیگطثب  هؤثطاضسجبعبر  ثطقطاضی اهکبى سین اػضبیثِ  ،ای ضایبًِ ّبی ضجکٍِ  آٍضًس هیػول 

 سینثط  هجشٌی ّبی سبظهبىػٌػط هْن زض  یک کِ طٍّیکبضگٍ  زٌّس هیضا  ّب سین سبیطٍ ثب 
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زض  سوطکعاعالػبر ػسم  فٌبٍضی. ضَز هی حوبیز قَیبًاعالػبر  فٌبٍضی ٍسیلِ ثِاسز، 

ضا قبزض  کبضکٌبىٍ  کٌس هی دصیط اهکبى هشوطکع کٌشطل ٍسیلِ ثِضا  اذشیبضارٍ  گیطی سػوین

 ضبیسزاضشِ ثبضٌس ٍ  زسشطسی ،غسطی گیطی سػوینخْز  هَضزًیبظثِ اعالػبر  سب سبظز هی

، هَقغ ثٍِ  غحیحاعالػبر  سأهیي، سَاًوٌسسبظیاعالػبر اظ  فٌبٍضی حوبیز سطیي هْن

ضا  خسیسی اثعاضّبیاعالػبر قبزض اسز  فٌبٍضی ،ایيػالٍُ ثط  .هٌبست اسز ّعیٌٍِ  ثبکیفیز

 .زّس افطایص ًیعضا  کبضضبى کیفیزٍ  کبضکٌبى ٍضی ثْطٍُ  ذالقیز کِفطاّن آٍضز 

fraim. Turban and Others, OPCIT653-654  serche in http://www. imi. ir/tadbir/tadbir-541/index. 

asp ) 

 اطالعات  فٌاٍریهاّیت 

 اسز: یطظ یاظ اخعا یکیضبهل حساقل  ای هدوَػِاعالػبر  فٌبٍضی

  افعاض سرز. 1

  افعاض ًطم. 2

  1یاضسجبع ّبی سیسشن. 3

  2کبض یسشگبُ. ا4

  3یذَزکبضسبظ ّبی سیسشن. 5

  4. هحػَالر َّضوٌس6

 ،فٌبٍضی اعالػبر اسز کِ ثِ کوک آى کبضگیطی ثِحبغل اظ  ًشبیحاظ  یکی، اعالػبسیسبهبًِ 

 یّب سبهبًِ اًَاعًس. یطقطاض گ هَضزاسشفبزُسب زٍثبضُ  ضًَس هی ثٌسی عجقٍِ  ثٌسی ضزُ ،اعالػبر

 :ثبضٌس هی شیلثِ ضطح  ی( اعالػبسّبی سیسشن)

 5هحشَا یطیزِسبهبًِ هس •

 6هسشٌسار یطیزسبهبًِ هس •

 7اعالػبر یطیزسبهبًِ هس •

 1گیطی سػوین یجبًیسبهبًِ دطش •

                                                           
1. Telecommunication 
2. Workstation 
3. Computer Controlled robots 

4. Smart Products 

5. Content Management System - CMS 

6. Document Management System -DMS 
7. Management Information System -MIS 

http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-145/index.asp
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-145/index.asp
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 2ییسبهبًِ اعالػبر اخطا •

 3یطیزهس یجبًیسبهبًِ دطش •

 4اسشطاسژیکسبهبًِ اعالػبر  •

 ّبی سبهبًِآى،  ّبی قبثلیز سطکیتٍ  هرشلف فٌبٍضی اعالػبر کبضکطزّبیثط اسبس 

 ثبیس، کبضکٌبى سَاًوٌسسبظیفْن ًقص فٌبٍضی زض  ثطایلحبػ  ثسیي. گیطًس هیضکل  اعالػبسی

 .آى ضا ضٌبذز دبیِ کبضکطزّبیاثشسا 

5فٌاٍری اطالعات یِپا کارکردّای
 

 )ٍ هؼوَالً ظیط ػولیبراظ  یکیحساقل  ،ضَز هیّط خب کِ فٌبٍضی اعالػبر ثِ کبض گطفشِ 

 :گیطز هیغَضر ( ّب آىاظ  سطکیجی

هثل اسکي  .ضَز هی سجسیل زیگطثِ ضکل  ضکل یکاعالػبر اظ  یؼٌی: 6اعالػبر یل. سجس1

 الکشطًٍیکیآى ثِ قبلت  سجسیلهشي ٍ  یککطزى 

  ًَاض  یب زیسک ضٍیغسا ثط  شذیطُهثل  :7اعالػبر سبظی شذیطُ. 2

 ّبی حسبةسطاظ  یبضایبًِ  ٍسیلِ ثِبى دَیهثل هحبسجِ هؼسل زاًط :8اعالػبر. دطزاظش 3

 حسبثساضی افعاض ًطم یکزض  هبلی

 زیگطضایبًِ  بضایبًِ ث یکهثل هجبزلِ اعالػبر اظ  :9. سجبزل اعالػبر4

 الکشطًٍیکٍ  غٌؼشی عطاحیَّضوٌس  افعاضّبی ًطمهثل  اعالػبر: ییٍ ّوگطا سحلیل. 5

کِ  اًس آهسُ دسیس خسیسی ّبی فٌبٍضیثبال،  کبضکطزّبی سطکیتاظ : 10یسًَدس ّبی فٌبٍضی

. اًس ضسُ هغطحّسف  ػٌَاى ثِاظ هَاضز  ثسیبضی زض ٍ دیساکطزُذبظ ذَز ضا  َّیز سٌْبیی ثِ

 :ػجبضسٌس اظّب  فٌبٍضی ایياظ  ثؼضی(. ایٌشطًزثِ  افسطی آخب ّبی زاًطگبُ)هثل عطح اسػبل 

  11ای چٌسضسبًِفٌبٍضی   -

 یَسطیکبهذ ّبی ضجکِ -

                                                                                                                                              
1. Decision Support System -(DSS) 

2. Executive Information System (EIS 
3. Management Support System (MSS) >> DSS + EIS 
4. Strategic Information System –SIS  
5. Basic Functions of  IT 
6. Conversion 
7. Storage 

8. Processing 

9. Communication 

10. Emerging Technologies 
11. Mulimedia 
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  1افعاضی ًطم ّبی ثسشِ -

  2زازُ یاًجبضّب -

  3ینفٌبٍضی ثسٍى س -

  4َّضوٌس ّبی سیسشن -

 ( http://itmanagement. persianblog. com -1383سیط 2- یحسٌ)یٌشطًز ا -
 

 افسری آجا یّا داًطگاُ کارکٌاى یازتَاًوٌدسفٌاٍری اطالعات در  ًقص

 :یباًیًقص پطت

ّن  فٌبٍضیثسٍى اسشفبزُ اظ  افسطی آخب ّبی زاًطگبُ هحَضیٍ  اغلی فؼبلیزًقص،  ایي زض

کوک  ضسر ثِ ّب فؼبلیزًحَُ اًدبم ٍ  کبضکٌبىثِ  فٌبٍضی کبضگیطی ثِ، اهب ضَز هیاًدبم 

کِ  ًوَزى غسٍض کبضًبهِ زاًطدَیبى ای ضایبًِ. هثل زّس هیضا سَسؼِ  ّب آى ایٌکِ یب کطزُ

ضا  ػولیبراًدبم  ،اهب ضایبًِ زسشی غبزض ًوَز، عَض ثِضا  ّب کبضًبهِّوچٌبى  سَاى هیگطچِ 

 . کٌس هی سسْیل

 
 یًقص هحَر

 سَاى هی اگطچِى، آ کبضگیطی ثِثسٍى  کِ عَضی ثِ .زاضز هحَضیًقص  هَاضز ثطذی زضفٌبٍضی 

فبحص اسز.  ،فٌبٍضی کبضگیطی ثٍِ ػسم  کبضگیطی ثِ ثیيز، اهب سفبٍر ازاهِ زا ّب فؼبلیزثِ 

، اًشطبض ای ضایبًِ سبیخثسٍى  سقطیجبًاهطٍظُ  ظیطا .کشت اًشطبض چبح ٍضایبًِ زض  کبضگیطی ثِهثل 

 اسز.  ضسُ غیطهوکيکشبة 

 راّبردیًقص  

اسز.  ػبر غیطهوکياعال فٌبٍضی کبضگیطی ثِثسٍى  ّب فؼبلیزازاهِ  ، اغَالًضاّجطزیًقص  زض

 ًیطٍّب.  C4ISR ّبی سبهبًِ کبضگیطی ثِافسطی آخب یب  ّبی زاًطگبُهیبى  یهثل ضجکِ اضسجبع

 

 فٌاٍری اطالعات یریکارگ بِ یّا تیهَقع ضٌاسایی

                                                           
1. Software Application/Trends 
2. Data Warehouses 
3. Wireless Technologies 
4. Artificial Intelligence Systems 

http://itmanagement.persianblog.com/
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 ایي. ذبغی ثطذَضزاض اسز اّویز اظ اعالػبر فٌبٍضی کبضگیطی ثِ ّبی هَقؼیز ضٌبسبیی

 :اًس زٍزسشِ ّب هَقؼیز

 افسطی آخب ّبی زاًطگبُذبضج اظ  بیّ هَقؼیز -

زض  افسطی آخب ّبی زاًطگبُ کبضکٌبى ػولکطزٍ  ّب فؼبلیزهٌدط ثِ ثْجَز  فٌبٍضی کبضگیطی ثِ

 .گطزز هی …ٍ ای ضسشِهطسجظ، هطاکع آهَظش  ّبی زاًطگبًُیطٍّبی هطثَط، اضسجبط ثب 

 افسطی آخب ّبی زاًطگبُزاذل  ّبی هَقؼیز -

 یطُزض ظًداخطای اهَض  یفیزک یصهٌدط ثِ افعا اعالػبر فٌبٍضی کبضگیطی ثِحبلز،  ایي زض

گطفشِ سب  گعیٌص زاًطدَاظ  افسطی آخب ّبی زاًطگبُهرشلف  ّبی ثرصزض  افعٍزُ اضظش

 . ضَز هی …ٍ یذسهبس ی،هبل دطشیجبًی، ازاضی، ّبی ثرصی، اًسبً یطٍیً یطیز،هس

 

 تحقیق یّا دادُ لیٍتحلِ یتجس

ثب  ّب زازُایي  اسز. ضسُ آٍضی خوغثسشِ  سؤال 23ثب اظ دطسطٌبهِ سحقیق حبضط  ّبی زازُ 

 ٍسحلیل سدعیِثِ زٍ ضکل سَغیفی ٍ اسشٌجبعی هَضز  ٍ آهبضی هٌبست ّبی ضٍش اسشفبزُ اظ

، ّب هیبًگیياظ آظهَى  ،ثطضسی هشغیطّب ٍ آظهَى فطضیبرثطای  کِ عَضی ثِ. اًس قطاضگطفشِ

اظ ضطیت ّوجسشگی ًیع  ثیي هشغیطّب ّوجسشگیى سٌدص هیعا سُ اسز. ثطایگطزیاسشفبزُ 

 . اسز ضسُ اسشفبزُاسذیطهي 

 

 بررسی فرضیات تحقیق

 کِاسز  ضسُ اسشفبزُ ضسُ ازغبمهیبًگیي  زض ایي هطحلِ ثطای ضز یب دصیطش فطضیبر اظ ضٍش

 : ثبضس هیثِ ضطح ظیط 

  زازُ ضس:ظیط اذشػبظ  غَضر ثِ کسّبیی ،ّب گعیٌِاظ  یکاثشسا ثِ ّط  

 کنذیلی  کن هشَسظ ظیبز ظیبز ذیلی ّب عیٌِگ

 1 2 3 4 5 هطثَعِ کس

هقساض اگط  ضسسػوین گطفشِ  ،ّط فطضیِ سؤاالر ضسُ ازغبمسذس ثب سَخِ ثِ هیبًگیي 

ِ ضز یفطض ثبضس، 3اظ  کوشطاگط  ٍقجَل  فطضیِ ،ثبضس 3هشَسظ یؼٌی  اظحس صیثهیبًگیي 

 ز. َض
 

  دٍمفرضیِ  آزهَى
 :H0 .ضَز یه افسطی آخب یّب زاًطگبُکبضکٌبى  کٌشطلاعالػبر ثبػث زضًٍی ضسى  فٌبٍضی یطیکبضگ ثِ
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 :H1 .ضَز یًو افسطی آخب یّب زاًطگبُکبضکٌبى  کٌشطلفٌبٍضی اعالػبر ثبػث زضًٍی ضسى  یطیکبضگ ثِ

 سؤاالرّوبًٌس  ًیع سؤاالرایي  س ٍثَزًهطثَط ثِ ایي فطضیِ  ،دطسطٌبهِ 18 سب 13 سؤاالر

 3اظ  ثبالسط کِ زسز آهسِ ث 77/3 طثطاثآًبى  ضسُ ازغبمهقساض هیبًگیي  ضسُ ٍ ضیکسگصا ،قجل

، فٌبٍضی اعالػبر کبضگیطی ثِ کِ ضَز هیگطفشِ ًشیدِ  ٍ سأییسضسُ ایي فطضیِ لصا .ثبضس هی

 . گطزز هیافطاز  زض ذَزکٌشطلیثبػث 

 

 سَمآزهَى فرضیِ 
 :H0 .ضَز یه افسطی آخب یّب زاًطگبُکٌبى کبض یگبًگیاظذَزثفٌبٍضی اعالػبر ثبػث  یطیکبضگ ثِ

 :H1 .ضَز یًو افسطی آخب یّب زاًطگبُکبضکٌبى  یگبًگیاظذَزثفٌبٍضی اعالػبر ثبػث  یطیکبضگ ثِ

ایي  ضسُ ازغبم هیبًگیي .ثبضٌس هیهطثَط ثِ ایي فطضیِ ، دطسطٌبهِ 23 الی 19 سؤاالر

ضز فطضیِ چْبضم  زٌّسُ ًطبى ٍ زُثَ 3اظ  هحبسجِ گطزیس کِ کوشط 23/2ثطاثط  ًیع سؤاالر

اظ  هحسٍز غَضر ثِ افسطی آخب ّبی زاًطگبُ چَى زضًشیدِ گطفز کِ  سَاى هیاسز. لصا 

 کبضکٌبى ،اسشفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبر ػالٍُ ثط ٍ ضَز هیاثعاضّبی فٌبٍضی اعالػبر اسشفبزُ 

 ّبی زاًطگبُضی اعالػبر زض فٌبٍ کبضگیطی ثِ ، لصااًس اضسجبط زض ثب یکسیگط ًیع ضٍزضضٍ غَضر ثِ

 . ضَز ًویزض افطاز  اظذَزثیگبًگیثبػث  افسطی آخب
 

 آزهَى فرضیِ اصلی

ثِ زسز  302/3فطضیِ اغلی ثطاثط  ضسُ ازغبمثب سَخِ ثِ هیبًگیي فطضیبر سحقیق، هیبًگیي 

 ثیي کًِشیدِ گطفز  سَاى هی. یؼٌی کٌس هیسأییس ضا فطضیِ اغلی  ثَزُ ٍ 3ثبالسط اظ آهس کِ 

 ضاثغِ هؼٌبزاض افسطی آخب، ّبی زاًطگبُکبضکٌبى زض  کبضکطز فٌبٍضی اعالػبر ٍ کبضگیطی ثِ

 ٍخَز زاضز. 
 

 ّوبستگی ضریب

ضطیت  اظ ،هٌبثغ اًسبًی فبکشَضّبیثط سأثیط فٌبٍضی اعالػبر  ىسؼییي هیعا هٌظَض ثِ

ضز  فطضیِ ٍضز  نشانهH 0 دصیطفشيسحقیق ًیع،  فطضیبرضس. زض اسشفبزُ اسذیطهي ّوجسشگی 

0 H (5قجَلH ،) ِثب هحبسجِ ًٍیع  آظهَى ُ. آهبضثَزًطبًِ سأییس فطضی T سغح  زض خسٍل

 ٍ ضز H0  ،ضس هی خسٍل T طشط اظ هقساضیآظهَى ث ُاگط هقساض آهبضضس.  هقبیسِ 05/0 هؼٌبزاض

H1  گطزیس هیسأییس .  
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 ضسُ ازغبمهیبًگیي  ّوبى ًشبیح ضٍش ،زض ایي ضٍش گیطی سػوینًشبیح  ثب سَخِ ثِ ایٌکِ

 زضاظ آظهَى فطضیبر،  آهسُ زسز ثًِشبیح  ،کبضی زٍثبضٍُ  سکطاضخْز خلَگیطی اظ لصا  ثبضس هی

  اسز ضسُ ذالغِایي خسٍل 

 .ّب فطؼ: ذالغِ ًشبیح حبغل اظ آظهَى 3خسٍل 

xهیبًگیي) 


اًحطاف هؼیبض  (

(ơ ) 

ضطیت 

 (rّوجسشگی )

ضطیت سأثیط 

(r
2)% ) 

 95/32 574/0 55/0 77/3 زٍمفطضیِ 

 59/0 077/0 1./1 23/2 سَمفطضیِ 

 

  ٍاریاًس لیٍتحلِ یتجس

اظ  ،هشغیطّبی سحقیق ثط ّب آى هیعاى سأثیط هشغیطّبی سَغیفی ًظیط سي ٍاثط ی ثطضسی اثط

 05/0 اظ سطثبال سغح هؼٌبزاض ایي ضٍشزض ضس. ٍاضیبًس اسشفبزُ  ٍسحلیل سدعیِضٍش 

اذشالف  ٍخَز زٌّسُ ًطبى 05/0اظ  سط دبییي سغح هؼٌبزاض ػسم ٍخَز اذشالف ٍ زٌّسُ ًطبى

 . ثبضس هی خبهؼِ ًوًًَِگطش  زض سغَح هرشلف ٍ

 هیساى تحصیالت ٍاریاًس تک عاهلی تأثیر لیٍتحلِ یتجس

سغح  ،فٌبٍضی اعالػبر کبضگیطی ثِ ٍ ذَزکٌشطلی زض ذػَظ سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی،

 هرشلف غَحس اذشالف زض ًگطش افطاز زض ٍخَز زٌّسُ ًطبى ثَزُ ٍ 05/0اظ  سط کنهؼٌبزاض 

فٌبٍضی اعالػبر  کبضگیطی ثِ ٍ ذَزکٌشطلیًسجز ثِ سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی،  یسحػیل

 چٌیي ًیسز.  اظذَزثیگبًگی ًیطٍی اًسبًی ٍ کبّصهَضز  . ٍلی زضثبضس هی
 

 هیعاى سحػیالر سأثیط ٍاضیبًس سک ػبهلی ٍسحلیل سدعیِذالغِ ًشبیح  (4خسٍل 

 سغح هؼٌبزاض هشغیطّب 

 067/0 ًیطٍی اًسبًی کبّص

 001/0 سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی

 000/0 ذَزکٌشطلی

 563/0 اظذَزثیگبًگی

 023/0  فٌبٍضی اعالػبر کبضگیطی ثِ

 

  عاهلی تأثیر سي تکٍاریاًس  لیٍتحلِ یتجس

 سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی ًٍسبًی، کبّص ًیطٍی ا افطاز زض سٌیي هشفبٍر ًسجز ثًِظط  

ٍر بفشزض سٌیي ه ر هؼٌبزاضٍسفب زٌّسُ ًطبىکِ  گطزیسهحبسجِ  05/0 ثبالی ،اظذَزثیگبًگی
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ًیطٍی اًسبًی،  کبّص. یؼٌی افطاز زض سٌیي هشفبٍر ًسجز ثِ ثبضس ًویًسجز ثِ ایي هَضز 

 ٍ ٌشطلیذَزکًگطش هشفبٍسی ًساضًس. ٍلی زض هَضز  ،اظذَزثیگبًگی سرػػی ضسى ٍ

ًگطش افطاز  زّس هیًطبى  کِاسز  05/0 اظ کوشطسغح هؼٌبزاض  ،فٌبٍضی اعالػبر کبضگیطی ثِ

سفبٍر زض هَضز  يثیطشطی کِ عَضی ثًِسجز ثِ ایي هَاضز هشفبٍر اسز  گًَبگَى،زض سٌیي 

 . ثبضس هیفٌبٍضی اعالػبر  کبضگیطی ثِزض هَضز سفبٍر  سطیي کن ٍ اظذَزثیگبًگی

 
  ػبهلی سأثیط سي سکٍاضیبًس  ٍسحلیل سدعیًِشبیح  ذالغِ (5خسٍل 

 سغح هؼٌبزاض هشغیطّب 

 086/0 ًیطٍی اًسبًی کبّص

 517/0 سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی

 008/0 ذَزکٌشطلی

 784/0 اظذَزثیگبًگی

 007/0  فٌبٍضی اعالػبر کبضگیطی ثِ
 

 

 برای بررسی تفاٍت ًگرش فرهاًدّاى ٍ اساتید T آزهَى

کِ  ثِ زسز آهس 05/0سغح هؼٌبزاض ّوِْ هشغیطّب ثبالی ، T آظهَى ّبی زازُ ثب سَخِ ثِ

 . ٍخَز ًساضززض هَضز هشغیطّب  اسبسیس ٍفطهبًسّبى سفبٍسی زض ًگطش  زّس هیًطبى 

 

 یریگ جِیًت

گطفز ًشیدِ  سَاى هی. ثط ایي اسبس ثبضس هی زٍم ِسأییس فطضی زٌّسُ ًطبى، 77/3هیبًگیي 

ضاثغِ افسطی آخب  ّبی زاًطگبُافطاز زض  ذَزکٌشطلی ٌبٍضی اعالػبر ٍف کبضگیطی ثِثیي  کِ

 سز.ا ّب زازُدبییي  دطاکٌسگی زٌّسُ ًطبى 55/0اًحطاف هؼیبض ثطاثط  زاضز. ٍخَز هؼٌبزاض

سقطیجبً هشقبضى  ّب زازُ زّس هیًطبى  کِ هحبسجِ ضسزضغس  3 ثطاثط ثبًیع ضطیت چَلگی 

 ّسشٌس. 

ثِ ایي ثِ زسز آهس کِ  95/32ثطاثط  ًیع هیعاى سأثیطٍ  574/0 ضطیت ّوجسشگی ثطاثط ثب

 کبضگیطی ثًِبضی اظ  سَاًس هی، افطاز زض ایدبزضسُ ذَزکٌشطلیزضغس اظ  95/32 کِهؼٌی اسز 

 ثبضس.  افسطی آخب ّبی زاًطگبُزض فٌبٍضی اعالػبر 
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 کبضگیطی ثِثیي  کِ ًشیدِ گطفز سَاى هیاسز. لصا  سَمًطبًِْ ضز فطضیِ ، 23/2 هیبًگیي

 ًٍساضز  ، ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَزافسطی آخب ّبی زاًطگبُ زض اظذَزثیگبًگی فٌبٍضی اعالػبر ٍ

زض افطاز  اظذَزثیگبًگیثبػث ایدبز  افسطی آخب، ّبی زاًطگبُزض  فٌبٍضی اعالػبر کبضگیطی ثِ

س زضغ 59/0ثطاثط ثب آى هیعاى سأثیط  ٍ 077/0. ّوچٌیي ضطیت ّوجسشگی ثطاثط ثب ضَز ًوی

 ،ذَزکٌشطلیثطای  77/3ثطاثط ثب  آهسُ زسز ثِثیطشطیي هیبًگیي زض ایي سحقیق . ثبضس هی

 ًیطٍی اًسبًی ٍ کبّصثطای  46/3ثؼس  سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی ٍ ثطای 71/3 سذس

ثیطشطیي  . ّوچٌیيهحبسجِ گطزیس اظذَزثیگبًگیثطای  23/2هیبًگیي ثطاثط  سطیي دبییي

 اظذَزثیگبًگیثطای  59/0هقساض  سطیي کن ٍ ذَزکٌشطلیثطای  95/32 ثب ضطیت سأثیط ثطاثط

 : هشغیط ٍاثسشِ آٍضزُ ضسُ اسز سأثیط هشغیط هسشقل ثط ظیط ثِ سطسیت هیعاى زض .ثبضس هی

 
 ( هقبیسِ ضطیت سأثیط ّط یک اظ هشغیطّبی سحقیق6خسٍل 

 )%( سأثیطضطیت  هشغیطّب 

 95/32 ذَزکٌشطلی

 94/26 سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی

 56/7 ًیطٍی اًسبًی کبّص

 59/0 اظذَزثیگبًگی

 

 ّب دیطٌْبز

افسطی آخب. )ثب سَخِ ثِ ایٌکِ ثط  ّبی زاًطگبُ شط سغح فٌبٍضی اعالػبر زضیطاضسقبء ّط چِ ث

افسطی آخب  ّبی زاًطگبُفٌبٍضی اعالػبر زض  کبضگیطی ثِاظ سحقیق،  آهسُ زسز ثِاسبس ًشبیح 

 .(گطزز هی کبضکٌبى ٍضی ثْطُهَخت افعایص 

  ٍ فٌبٍضی اعالػبر ثطای کبضکٌبى زض ضاسشبی  غحیح کبضگیطی ثِآهَظش کبضکٌبى

 افسطی آخب.  ّبی زاًطگبُاّساف 

  ثشَاًٌس اظ  ّوِ کبضکٌبى کِ عَضی ثِکلیِ کبضکٌبى ثب فٌبٍضی اعالػبر  ًوَزىزضگیط

 . فٌبٍضی اعالػبر اسشفبزُ ًوبیٌس

 ًِیطٍّبی ظهیٌی، ٍ اکسشطاًز زض  افسطی آخب ّبی زاًطگبًُز ثیي اایٌشط ایدبز ضجک

 . َّایی ٍ زضیبیی

 ِاعالػبسی زض  ّبی سیسشنٍ گسشطش  زض فٌبٍضی اعالػبر ٍ ایدبز گصاضی سطهبی

 افسطی آخب.  ّبی زاًطگبُ
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  زض  اعالػبراسشرسام هشرػػیي فٌبٍضی اعالػبر ثطای اضسقبء سغح فٌبٍضی

  .افسطی آخب ّبی زاًطگبُ

 

  بعدی یّا پصٍّصبرای پیطٌْادی  هَضَعات

o  افسطی آخب ّبی زاًطگبُگسشطش فٌبٍضی اعالػبر زض  ّبی ظهیٌِضاّکبضّب ٍ ثطضسی. 

o  ّبی زاًطگبُزض  سبظهبًی فطٌّگثطضسی ضاثغِ هیعاى اسشفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبر ثب 

 .افسطی آخب

o افسطی آخب ّبی زاًطگبُطضسی هَاًغ اسشفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبر زض ث. 

o زاًطدَیبى، فطهبًسّبى، فٌبٍضی اعالػبر ثب ًیبظّبی آهَظضی  ِ سغحطضسی ضاثغث

 .افسطی آخب ّبی زاًطگبُاسبسیس ٍ کبضکٌبى 
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