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چکیدُ
ایي سحقیق ثبّسف کوک ثِ ًیطٍّبی هسلح خوَْضی اسالهی ایطاى ثِهٌظَض ثِکبضگیطی
غحیح فٌبٍضی اعالػبر زض ضاسشبی سَاًوٌسسبظی ٍ افعایص ثْطٍُضی ًیطٍی اًسبًی ذَز
زض هطاکع آهَظضی ًظیط زاًطگبُّبی افسطی اًدبمضسُ اسز .هسئلِ سحقیق ایي اسز کِ
هطظ اسشفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبر ٍ ًحَُ ٍ هیعاى سأثیطگصاضی آى زض زاًطگبُّبی افسطی
آخبً ،بهؼلَم هیثبضس .سحقیق حبضط زضغسز اسز سب ثِ ایي سؤال دبسد زّس کِ
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر چِ سأثیطی ثط کٌشطل کبضکٌبى زاضشِ ٍ آیب هَخت اظ
ذَزثیگبًگی کبضکٌبى ایي زاًطگبُّب ًویضَز؟ ًشیدِ سحقیق ًطبى هیزّس کِ ثیي
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ٍ کبّص ًیطٍی اًسبًی ضاثغِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضشِ ٍ
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثبػث کبّص ًیطٍی اًسبًی زض زاًطگبُّبی افسطی آخب
هیضَزّ .وچٌیي ثیي ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ٍ سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی
ضاثغِ هؼٌبزاض ٍخَز زاضز ٍ ثیي ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ٍ ذَزکٌشطلی افطاز ضاثغِ
هؼٌبزاض ٍخَز زاضز اهب ثیي ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ٍ اظذَزثیگبًگی ،ضاثغِ هؼٌبزاض
ٍخَز ًساضز ٍ ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر زض ایي زاًطگبُّب ،ثبػث ایدبز اظذَزثیگبًگی
زض افطاز ًویضَز.
ٍاشگاى کلیدی:

زاًطگبُّبی افسطی اضسص خوَْضی اسالهی ایطاى ،سَاًوٌسسبظی ،فٌبٍضی اعالػبر

 -1اسشبزیبض زاًطگبُ ػبلی زفبع هلی
 -2کبضضٌبس اضضس هسیطیز هٌبثغ اًسبًی
 -3زاًطدَی زکشطی هسیطیز ضاّجطز زفبػی زاًطگبُ ػبلی زفبع هلی
* ًَیسٌسُ هسئَل mohsenmoradian@hotmail.com :
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هقدهِ
اهطٍظُ فٌبٍضی اعالػبر ثِػٌَاى یکضاُ ثِغطفِسط زض ثطاثط ضٍشّبی زسشی یب سٌشی اّویز
دیسا هیکٌس .ثِ ّویي ذبعط یک هسیط ثبیس ثساًس فٌبٍضی اعالػبر زض کسام ثرص اظ سبظهبى
یب ظًدیطُ فؼبلیزّبیص هفیسسط اسز ٍ ثطای دبسد زازى ثِ ایي سؤال ،احشیبج ثِ
ضبذعّبیی ثطای اًساظُگیطی زاضز .ایي هقبلِ سؼی زاضز ًقص فٌبٍضی اعالػبر زض
سَاًوٌسسبظی کبضکٌبى زاًطگبُّبی افسطی آخب ضا سَضیح زّس سب فطهبًسّبى ثشَاًٌس اًشظبضار
ذَز ٍ ًقطی کِ فٌبٍضی اعالػبر هیسَاًس یب ثبیس ثِ ضأیطبى ایفب کٌس ضا ثِزقز سؼطیف کٌٌس.
ثطای افعایص ثْطٍُضی ٍ سَاًوٌسسبظی کبضکٌبى زاًطگبُّبی افسطی آخب فٌبٍضی اعالػبر
ثِػٌَاى یک ضکي هْن زض ایي ظهیٌِ هغطحضسُ ٍ اهکبى زسشطسی ثیطشط ثِ اعالػبر ثطای
سغَح دبییي سلسلِهطاست ضا فطاّن آٍضز .اهب هسئلِ ایي اسز کِ هطظ اسشفبزُ اظ فٌبٍضی
اعالػبر ٍ ًیع ًحَُ ٍ هیعاى سأثیطگصاضی آى زض ایي زاًطگبُّبً ،بهؼلَم اسز .اّویز هٌبثغ
اًسبًی ثِػٌَاى هْنسطیي ػبهل زض ضسیسى ثِ هعیز ضقبثشی ٍ ثِػٌَاى ػبهل ضاّجطزی
سبظهبًی ،هحققیي ضا ثط آى زاضز کِ عی ایي دژٍّص ،اثطار فٌبٍضی اعالػبر زض
زاًطگبُّبی افسطی آخب ضا ثط هٌبثغ اًسبًی ایي زاًطگبُّب ثسٌدٌس .زض ّویي ظهیٌِ اّساف
هْوی ثِ ضطح ظیط زًجبل هیگطزز.
 کوک ثِ زاًطگبُّبی افسطی آخب ثِهٌظَض ثِکبضگیطی غحیح فٌبٍضی اعالػبر زض
ضاسشبی سَاًوٌسسبظی ٍ افعایص ثْطٍُضی ًیطٍی اًسبًی ذَز.
 آضٌبیی ّط چِ ثیطشط فطهبًسّبى ٍ کبضکٌبى زاًطگبُّبی افسطی آخب ثب اثؼبز هرشلف
فٌبٍضی اعالػبر ٍ سأثیطاسی کِ ثط هٌبثغ اًسبًی زاضًس.
 زضک ّط چِ ثیطشط اّویز هٌبثغ اًسبًی ثِػٌَاى هْنسطیي ػبهل ضاّجطزی زض دیطجطز
اّساف زاًطگبُّبی افسطی آخب.
سؤاالت

سؤال اغلی:
 آیب ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی افسطی آخب ثب کبضکطز کبضکٌبى زض ایي
زاًطگبُّب ضاثغِ زاضز؟
 سؤاالر فطػی:
 ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر چِ سأثیطی ثط کٌشطل کبضکٌبى زض زاًطگبُّبی افسطی آخب
ذَاّس زاضز؟

سأثیط ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثط سَسؼِ ٍ سَاًوٌسی هٌبثغ اًسبًی زاًطگبُّبی افسطی آخب 7.......................................


آیب ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی افسطی آخب هَخت اظذَزثیگبًگی
کبضکٌبى ایي زاًطگبُّب ًویضَز؟

فرضیات
فرضیِ اصلی:







ثیي ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی افسطی آخب ٍ کبضکطز کبضکٌبى ضاثغِ
هؼٌبزاض ٍخَز زاضز.
فطضیِّبی فطػی:
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثبػث زضًٍی ضسى کٌشطل زض زاًطگبُّبی افسطی آخب
هیگطزز.
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثبػث اظذَزثیگبًگی زض زاًطگبُّبی افسطی آخب هیضَز.

رٍش ٍ هراحل اجرای تحقیق
رٍشضٌاسی تحقیق

سحقیق حبضط اظ ًَع کبضثطزی ثَزُ ٍ ثب ػٌبیز ثِ سبثقِ حضَض هحققیي زض زاًطگبُ افسطی
اهبم ػلی(ع) (سحػیل ٍ سسضیس) ،ضٍش اًدبم سحقیق ثِغَضر سطکیجی اظ ضٍشّبی
هطبّسُای ٍ هَضزی -ظهیٌِای هیثبضس .ظیطا دژٍّطگطاى دصیطفشِاًس کِ کبضثطز سطکیجی اظ
ضٍشّبی سحقیق ،اظ ّوِ هؼقَلسط اسز .خبهؼِ آهبضی ایي سحقیق ثبیس ثِ هأهَضیز،
هقسٍضار ،هحسٍزیزّب ،هطکالر ،هَاًغ ٍ چبلصّبی کًٌَی ٍ آسی زاًطگبُّبی افسطی
اضسص ج.ا.ایطاى آگبّی زقیق هیزاضز کِ الظهِ آى ،عی هطبغل هسیطیشی ػبلی ٍ هَاخِْ ثب
چبلصّبسز .ثسیْی اسز کِ سؼساز ایي افطاز ثب سَخِ ثِ هطبغل ٍ سَاثق آىّب هحسٍز ثَز.
لصا اًشربة خبهؼِ آهبضی ایي سحقیق ثب زض ًظط گطفشي هسضک سحػیلی (سحػیالر ػبلیِ)،
سبثقِ ذسهز ( 20سبل ثِ ثبال ثطای فطهبًسّبى ٍ ثیص اظ  5سبل سبثقِ سسضیس ثطای
اسبسیس) ،ذسهز زض زاًطگبُّبی افسطی اضسص ج.ا.ا ایطاى (حساقل  5سبل) ،سبثقِ زاضشي
هسئَلیزّبی آهَظضی زض ًیطٍّبی هسلح ،سبثقِ زاضشي هسئَلیزّبی هطسجظ ثب فٌبٍضی
اعالػبر ٍ هؼطٍفیز ثِ غبحتًظط ثَزى زض زاًطگبُّبی افسطی اضسص ج.ا.ا ایطاى ،ثطای ّوِ
اػضبء غَضر گطفز .ثط اسبس هؼیبضّبی هصکَض ،زاًطگبُّبی افسطی عجق خسٍل ظیط سؼطیف
ٍ سحسیس ضسُاًس:
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خسٍل  )1زاًطگبُّبی افسطی هَضزهغبلؼِ زض سحقیق
ضزیف

سبثؼیز

زاًطگبُ

1

زاًطگبُ افسطی اهبم ػلی (ع)

ًعاخب

2

زاًطگبُ َّایی ضْیس سشبضی

ًْبخب

3

زاًطگبُ ػلَم زضیبیی اهبم ذویٌی ًَضْط

ًساخب

4

زاًطکسُ ػلَم ٍ فٌَى فبضاثی

سبحفبخب

ثطای اخطای سحقیق حبضط اظ هطحلِ خوغآٍضی سب عطاحی الگَ ،هسل فطایٌسی ظیط
هَضزاسشفبزُ قطاضگطفشِ اسز:
ضکل  )1هسل فطایٌسی اخطای سحقیق
بررسي و شناخت دانشگاههاي

تهیه پرسشنامه

افسري آجا ،ادبيات تحقيق
انجام پيشآزمون

تهيه پرسشنامه نهايي

نظرسنجي از
فرماندهان

نظرسنجي از دانشجويان و
كاربران

نظرسنجي از اساتيد

توصيف يافتهها

آظهَى فطضیبر ٍ
ًشیدِگیطی

ایي دژٍّص ثب سَخِ ثِ ّسف ٍ سؤال سحقیق ،عی هطاحل ظیط اًدبمضسُ اسز:
 سؼییي سؼساز ًوًَِ آهبضی عطاحی دطسصًبهِ اٍلیِ (دیصآظهَى) ٍ سَظیغ آى هیبى ذجطگبى ٍ غبحتًظطاى ٍ سؼییيضٍایی ٍ اػشجبض آى
 اسشفبزُ اظ ثبظذَضز دطسصًبهِ دیصآظهَى ٍ عطاحی دطسصًبهِ ًْبیی سَظیغ دطسصًبهِ ًْبیی ٍ زضیبفز دطسصًبهِّبی سکویلضسُ -اسشرطاج ًشبیح اظ دطسصًبهِّبی زضیبفشی ٍ سحلیل زازّب

سأثیط ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثط سَسؼِ ٍ سَاًوٌسی هٌبثغ اًسبًی زاًطگبُّبی افسطی آخب 9.......................................

ًوًَِگیطی زض ایي سحقیق ثِ ضٍش ّسفوٌس غیط ًسجشی زض زسشطس غَضر گطفز .لصا ثب
سَخِ ثِ حدن ًوًَِ حبغل اظ فطهَل کَکطاى ،سؼساز  90دطسصًبهِ ثیي غبحتًظطاى
خبهؼِ آهبضی سَظیغ ضس کِ اظ ایي هیبى سؼساز  59دطسصًبهِ ٍاغل گطزیس.
خسٍل ظیط دطسطٌبهِّبی ثِکبضضفشِ ،اّساف آىّب ٍ هربعجبًی کِ هَضز دطسص قطاضگطفشِاًس
ضا ًطبى هیزّس:
خسٍل  )2دطسطٌبهِّبی ثِکبضضفشِ زض سحقیق
دطسطٌبهِ

اّساف

هربعجبى

اٍّل

ًظطذَاّیاظ فطهبًسّبى

افطازی کِ سدطثِ فطهبًسّی زض یکبىّبی زاًطدَیی
زاًطگبُّبی افسطی آخب ضا زاضًس.

زٍّم

ًظطذَاّی اظ اسبسیس

افطازی کِ سدطثِ سسضیس زض زاًطگبُّبی افسطی آخب ضا زاضًس.

سَم

ًظطذَاّی اظ کبضکٌبى ٍ
زاًطدَیبى

زاًطدَیبى فؼلی یب قجلی زاًطگبُّبی افسطی آخب ٍ کبضکٌبى
ضبغل زض ایي زاًطگبُّب.

رٍایی تحقیق

زض ایي سحقیق اقساهبسی ثطای افعایص هیعاى ضٍایی دطسطٌبهِ اًدبم ضس کِ ذالغِ آًْب ثِ
ضطح ظیط اسز:
 - 1اثشسا ثطضسی هفػلی اظ عطیق هغبلؼِ کشبةّب ،هقبالر ٍ دبیبىًبهِّب اًدبم ضس سب هفبّین ٍ
هشغیطّبی هْن سحقیق ضٍضي گطزًس ٍ ثشَاى فطضیبر هٌبسجی ثطای دبسرگَیی ثِ سؤاالر
عطاحی ًوَز.
 -2ثؼس اظ عطاحی فطضیِ ثطای ّط سؤال ،دطسطٌبهِ اٍلیِ (دطسطٌبهِ دیصآظهَى) زض اذشیبض
ثرطی اظ خبهؼِ ًوًَِ قطاض گطفز سب اغالح ٍ سأییس ضَز.
 - 3سؼی گطزیس سب حس هوکي ،سؤاالر ،هرشػط ٍ هفَْم آىّب ضٍضي ثَزُ ٍ فبقس ّطگًَِ اثْبم
ثبضٌس.
 - 4زض دبیبى ،دطسطٌبهِ ًْبیی عطاحی ٍ ثیي ًوًَِ آهبضی سَظیغ گطزیس.
پایایی تحقیق

ثطای سٌدص دبیبیی دطسطٌبهِ اظ آلفبی کطًٍجبخ اسشفبزُ ضس .ثسیي هٌظَض سؼسازی
دطسطٌبهِ ،دیصآظهَى گطزیس ٍ هقساض آلفبی آى ثطاثط  0/8314هحبسجِ ضس کِ ًطبىزٌّسُ
دبیبیی قبثلقجَل ٍ ثبالیی هیثبضس.

 .......................................................................................... ......... 10فػلٌبهِ ػلَم ٍ فٌَى ًظبهی ،سبل زّن ،ضوبضُ  ،30ظهسشبى 1393

هباًی ًظری ٍ ادبیات تحقیق

هْنسطیي ػبهل ثْطٍُضی زض ّط سبظهبى ٍ زضًْبیز کل خبهؼِ ،هٌبثغ اًسبًی اسز .سطزیسی
ًیسز کِ ضکَفبیی ّط خبهؼِ زض ثْجَز ٍ دطٍضش هٌبثغ اًسبًی آى ًْفشِ اسز ٍ ثسیي سجت
اسز کِ هسئَالى سبظهبىّب ثب یبضی هشرػػبى ضفشبضی ٍ هٌبثغ اًسبًی ،سَخِ ذبغی ثِ
دطٍضش کبضکٌبى زاضًس .یکی اظ هفبّیوی کِ زض ضاسشبی ثبلٌسگی هٌبثغ اًسبًی هغطح گطزیسُ،
سَاًوٌسسبظی کبضکٌبى اسز .ثبآًکِ سؼبضیف هشؼسزی اظ سَاًوٌسسبظی اضائِ گطزیسُ اهب فػل
هطشطک ّوِ آىّب اسشفبزُ اظ فٌبٍضیّبی ًَیي ٍ ٍاگصاضی اذشیبض ٍ هسئَلیز ثیطشط ثِ
کبضکٌبى اسز (Ralp M. Stair. OP Cit, 1997:46( .زض ّویي ضاثغِ سَاًوٌسسبظی ػجبضر اسز
اظ فطآیٌس سسْین قسضر ثب اػضبی گطٍُ ،سب ثسیي عطیق اثطثرطی آًبى اضسقبء یبثسAndrew ( .
)G. Dubrin, OP CIT1997

ثِ ًظط ضادیلی سَاًوٌسسبظی ،ثِػٌَاى یک هفَْم ،ػجبضر اسز اظ اػغبی اذشیبض
سػوینگیطی ثِ هطئَسبى ٍ ثِػٌَاى یک فلسفِ ٍ هدوَػِای اظ سلَک ضفشبضی ،ثِ هؼٌی
سْین کطزى گطٍُّبی ذَزگطزاى ٍ افطاز زض سؼییي سطًَضز حطفِای ذَز اسز.
سَاًوٌسسبظی ثِػٌَاى یک ثطًبهِسبظهبًی ،ثِکل ًیطٍی کبض فطغز ثیطشطی ثطای آظازی،
ثْجَز ٍ ثِکبضگیطی هْبضرّب ،زاًص ٍ غٌیسطیي دشبًسیلطبى زض خْز ذیط ٍ غالح ذَز ٍ
سبظهبًطبى اػغب هیکٌس .ثسیبضی ػقیسُ زاضًس کِ سبظهبىّب قبزضًس ثْطٍُضی ضا اظ عطیق
فطآیٌس سَاًوٌسسبظی کبضکٌبًطبى اضسقبء ثرطٌس)Efraim Turban and Others, 2003:653( .
سَاًوٌسسبظی ثطای افطاز هرشلف ،هؼبًی هشفبٍسی ضا سساػی هیکٌس ٍ چٌس زِّ اظ کبضثطز آى
هیگصضز .اهب آًچِ خسیس اسزً ،قطی اسز کِ فٌبٍضی اعالػبر زض اهکبىدصیط سبذشي
سَاًوٌسسبظی هٌسدن ٍ خبهغ افطاز ایفب هیًوبیس .ضاًسٍلف ثبهغبلؼِ زُ هَسسِ کِ
سَاًوٌسسبظی کبضکٌبى ضا سدطثِ کطزُ ثَزًس ،ػَاهل هْن زض سَاًوٌسسبظی هَفق ضا ثطضوطزُ
اسز .هْنسطیي ػبهلی کِ ٍی ثیبى هیزاضز ،سسْین اعالػبر اسزAndrew G. Dubrin, OP ( .
)CIT,1997

ٌّگبهیکِ سبظهبىّب قػس افعایص ثْطٍُضی ٍ سَاًوٌسسبظی کبضکٌبى ذَز ضا زاضًس ،فٌبٍضی
اعالػبر هیسَاًس ثِػٌَاى یک ضکي هْن زض ایي ظهیٌِ هغطح گطزز ٍ اهکبى زسشطسی ثیطشط
ثِ اعالػبر ضا ثطای سغَح دبییي سلسلِهطاست فطاّن آٍضز)Ralp M. Stair. OP CIT,72003,47( .
ثطای هثبل سیسشنّبی ذجطُ ،زضخبیی کِ افطاز ذجطُ زض زسشطس ًیسشٌس ،سَغیِّبیی ضا ثِ
ػول هیآٍضًس ٍ ضجکِّبی ضایبًِای ،ثِ اػضبی سین اهکبى ثطقطاضی اضسجبعبر هؤثط ثب یکسیگط
ٍ ثب سبیط سینّب ضا هیزٌّس ٍ کبضگطٍّی کِ یک ػٌػط هْن زض سبظهبىّبی هجشٌی ثط سین
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اسز ،ثٍِسیلِ فٌبٍضی اعالػبر قَیبً حوبیز هیضَز .فٌبٍضی اعالػبر ػسم سوطکع زض
سػوینگیطی ٍ اذشیبضار ضا ثٍِسیلِ کٌشطل هشوطکع اهکبىدصیط هیکٌس ٍ کبضکٌبى ضا قبزض
هیسبظز سب ثِ اعالػبر هَضزًیبظ خْز سػوینگیطی سطیغ ،زسشطسی زاضشِ ثبضٌس ٍ ضبیس
هْنسطیي حوبیز فٌبٍضی اعالػبر اظ سَاًوٌسسبظی ،سأهیي اعالػبر غحیح ٍ ثِهَقغ،
ثبکیفیز ٍ ّعیٌِ هٌبست اسز .ػالٍُ ثط ایي ،فٌبٍضی اعالػبر قبزض اسز اثعاضّبی خسیسی ضا
فطاّن آٍضز کِ ذالقیز ٍ ثْطٍُضی کبضکٌبى ٍ کیفیز کبضضبى ضا ًیع افطایص زّس.
fraim. Turban and Others, OPCIT653-654 serche in http://www. imi. ir/tadbir/tadbir-541/index.
) asp

هاّیت فٌاٍری اطالعات

فٌبٍضی اعالػبر هدوَػِای ضبهل حساقل یکی اظ اخعای ظیط اسز:
 .1سرزافعاض
ً .2طمافعاض
1
 .3سیسشنّبی اضسجبعی
2
 .4ایسشگبُ کبض
3
 .5سیسشنّبی ذَزکبضسبظی
4
 .6هحػَالر َّضوٌس
سبهبًِ اعالػبسی ،یکی اظ ًشبیح حبغل اظ ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر اسز کِ ثِ کوک آى،
اعالػبر ،ضزُثٌسی ٍ عجقِثٌسی هیضًَس سب زٍثبضُ هَضزاسشفبزُ قطاض گیطًس .اًَاع سبهبًِّبی
(سیسشنّبی) اعالػبسی ثِ ضطح شیل هیثبضٌس:
5
• سبهبًِ هسیطیزِ هحشَا
6
• سبهبًِ هسیطیز هسشٌسار
7
• سبهبًِ هسیطیز اعالػبر
1
• سبهبًِ دطشیجبًی سػوینگیطی
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
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• سبهبًِ اعالػبر اخطایی
• سبهبًِ دطشیجبًی هسیطیز
4
• سبهبًِ اعالػبر اسشطاسژیک
ثط اسبس کبضکطزّبی هرشلف فٌبٍضی اعالػبر ٍ سطکیت قبثلیزّبی آى ،سبهبًِّبی
اعالػبسی ضکل هیگیطًس .ثسیي لحبػ ثطای فْن ًقص فٌبٍضی زض سَاًوٌسسبظی کبضکٌبى ،ثبیس
اثشسا کبضکطزّبی دبیِ آى ضا ضٌبذز.
2

3

کارکردّای پایِ فٌاٍری اطالعات

5

ّط خب کِ فٌبٍضی اعالػبر ثِ کبض گطفشِ هیضَز ،حساقل یکی اظ ػولیبر ظیط (ٍ هؼوَالً
سطکیجی اظ آىّب) غَضر هیگیطز:
 .1سجسیل اعالػبر :6یؼٌی اعالػبر اظ یکضکل ثِ ضکل زیگط سجسیل هیضَز .هثل اسکي
کطزى یک هشي ٍ سجسیل آى ثِ قبلت الکشطًٍیکی
 .2شذیطُسبظی اعالػبر :7هثل شذیطُ غسا ثط ضٍی زیسک یب ًَاض
 .3دطزاظش اعالػبر :8هثل هحبسجِ هؼسل زاًطدَیبى ثٍِسیلِ ضایبًِ یب سطاظ حسبةّبی
هبلی زض یک ًطمافعاض حسبثساضی
 .4سجبزل اعالػبر :9هثل هجبزلِ اعالػبر اظ یک ضایبًِ ثب ضایبًِ زیگط
 .5سحلیل ٍ ّوگطایی اعالػبر :هثل ًطمافعاضّبی َّضوٌس عطاحی غٌؼشی ٍ الکشطًٍیک
فٌبٍضیّبی ًَدسیس :10اظ سطکیت کبضکطزّبی ثبال ،فٌبٍضیّبی خسیسی دسیس آهسُاًس کِ
ثِسٌْبیی َّیز ذبظ ذَز ضا دیساکطزُ ٍ زض ثسیبضی اظ هَاضز ثِػٌَاى ّسف هغطحضسُاًس.
(هثل عطح اسػبل زاًطگبُّبی افسطی آخب ثِ ایٌشطًز) .ثؼضی اظ ایي فٌبٍضیّب ػجبضسٌس اظ:
11
 فٌبٍضی چٌسضسبًِای ضجکِّبی کبهذیَسطی)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

سأثیط ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثط سَسؼِ ٍ سَاًوٌسی هٌبثغ اًسبًی زاًطگبُّبی افسطی آخب 13.......................................
1

 ثسشِّبی ًطمافعاضی2
 اًجبضّبی زازُ3
 فٌبٍضی ثسٍى سین4
 سیسشنّبی َّضوٌس ایٌشطًز (حسٌی  2-سیط) http://itmanagement. persianblog. com -1383ًقص فٌاٍری اطالعات در تَاًوٌدسازی کارکٌاى داًطگاُّای افسری آجا
ًقص پطتیباًی:

زض ایي ًقص ،فؼبلیز اغلی ٍ هحَضی زاًطگبُّبی افسطی آخب ثسٍى اسشفبزُ اظ فٌبٍضی ّن
اًدبم هیضَز ،اهب ثِکبضگیطی فٌبٍضی ثِ کبضکٌبى ٍ ًحَُ اًدبم فؼبلیزّب ثِضسر کوک
کطزُ یب ایٌکِ آىّب ضا سَسؼِ هیزّس .هثل ضایبًِای ًوَزى غسٍض کبضًبهِ زاًطدَیبى کِ
گطچِ هیسَاى ّوچٌبى کبضًبهِّب ضا ثِعَض زسشی غبزض ًوَز ،اهب ضایبًِ ،اًدبم ػولیبر ضا
سسْیل هیکٌس.
ًقص هحَری

فٌبٍضی زض ثطذی هَاضز ًقص هحَضی زاضز .ثِعَضیکِ ثسٍى ثِکبضگیطی آى ،اگطچِ هیسَاى
ثِ فؼبلیزّب ازاهِ زاز ،اهب سفبٍر ثیي ثِکبضگیطی ٍ ػسم ثِکبضگیطی فٌبٍضی ،فبحص اسز.
هثل ثِکبضگیطی ضایبًِ زض چبح ٍ اًشطبض کشت .ظیطا اهطٍظُ سقطیجبً ثسٍى سبیخ ضایبًِای ،اًشطبض
کشبة غیطهوکي ضسُ اسز.
ًقص راّبردی

زض ًقص ضاّجطزی ،اغَالً ازاهِ فؼبلیزّب ثسٍى ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر غیطهوکي اسز.
هثل ضجکِ اضسجبعی هیبى زاًطگبُّبی افسطی آخب یب ثِکبضگیطی سبهبًِّبی ً C4ISRیطٍّب.
ضٌاسایی هَقعیتّای بِکارگیری فٌاٍری اطالعات

1. Software Application/Trends
2. Data Warehouses
3. Wireless Technologies
4. Artificial Intelligence Systems
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ضٌبسبیی هَقؼیزّبی ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر اظ اّویز ذبغی ثطذَضزاض اسز .ایي
هَقؼیزّب زٍزسشِاًس:
 هَقؼیزّبی ذبضج اظ زاًطگبُّبی افسطی آخبثِکبضگیطی فٌبٍضی هٌدط ثِ ثْجَز فؼبلیزّب ٍ ػولکطز کبضکٌبى زاًطگبُّبی افسطی آخب زض
اضسجبط ثب ًیطٍّبی هطثَط ،زاًطگبُّبی هطسجظ ،هطاکع آهَظش ضسشِای ٍ… هیگطزز.
 هَقؼیزّبی زاذل زاًطگبُّبی افسطی آخبزض ایي حبلز ،ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر هٌدط ثِ افعایص کیفیز اخطای اهَض زض ظًدیطُ
اضظشافعٍزُ زض ثرصّبی هرشلف زاًطگبُّبی افسطی آخب اظ گعیٌص زاًطدَ گطفشِ سب
هسیطیزً ،یطٍی اًسبًی ،ثرصّبی دطشیجبًی ،ازاضی ،هبلی ،ذسهبسی ٍ… هیضَز.
تجسیٍِتحلیل دادُّای تحقیق

زازُّبی سحقیق حبضط اظ دطسطٌبهِ ثب  23سؤال ثسشِ خوغآٍضیضسُ اسز .ایي زازُّب ثب
اسشفبزُ اظ ضٍشّبی هٌبست آهبضی ٍ ثِ زٍ ضکل سَغیفی ٍ اسشٌجبعی هَضز سدعیٍِسحلیل
قطاضگطفشِاًس .ثِعَضیکِ ثطای ثطضسی هشغیطّب ٍ آظهَى فطضیبر ،اظ آظهَى هیبًگیيّب،
اسشفبزُ گطزیسُ اسز .ثطای سٌدص هیعاى ّوجسشگی ثیي هشغیطّب ًیع اظ ضطیت ّوجسشگی
اسذیطهي اسشفبزُضسُ اسز.
بررسی فرضیات تحقیق

زض ایي هطحلِ ثطای ضز یب دصیطش فطضیبر اظ ضٍش هیبًگیي ازغبمضسُ اسشفبزُضسُ اسز کِ
ثِ ضطح ظیط هیثبضس:
اثشسا ثِ ّط یک اظ گعیٌِّب ،کسّبیی ثِغَضر ظیط اذشػبظ زازُ ضس:
گعیٌِّب

ذیلی ظیبز

ظیبز

هشَسظ

کن

ذیلی کن

کس هطثَعِ

5

4

3

2

1

سذس ثب سَخِ ثِ هیبًگیي ازغبمضسُ سؤاالر ّط فطضیِ ،سػوین گطفشِ ضس اگط هقساض
هیبًگیي ثیصاظحس هشَسظ یؼٌی  3ثبضس ،فطضیِ قجَل ٍ اگط کوشط اظ  3ثبضس ،فطضیِ ضز
ضَز.
آزهَى فرضیِ دٍم
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثبػث زضًٍی ضسى کٌشطل کبضکٌبى زاًطگبُّبی افسطی آخب هیضَز.

:

H0
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ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثبػث زضًٍی ضسى کٌشطل کبضکٌبى زاًطگبُّبی افسطی آخب ًویضَز: .

H1

سؤاالر  13سب  18دطسطٌبهِ ،هطثَط ثِ ایي فطضیِ ثَزًس ٍ ایي سؤاالر ًیع ّوبًٌس سؤاالر
قجل ،کسگصاضی ضسُ ٍ هقساض هیبًگیي ازغبمضسُ آًبى ثطاثط  3/77ثِ زسز آهس کِ ثبالسط اظ 3
هیثبضس .لصا ایي فطضیِ سأییسضسُ ٍ ًشیدِ گطفشِ هیضَز کِ ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر،
ثبػث ذَزکٌشطلی زض افطاز هیگطزز.
آزهَى فرضیِ سَم
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثبػث اظذَزثیگبًگی کبضکٌبى زاًطگبُّبی افسطی آخب هیضَز: .
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثبػث اظذَزثیگبًگی کبضکٌبى زاًطگبُّبی افسطی آخب ًویضَز.
H1:
H0

سؤاالر  19الی  23دطسطٌبهِ ،هطثَط ثِ ایي فطضیِ هیثبضٌس .هیبًگیي ازغبمضسُ ایي
سؤاالر ًیع ثطاثط  2/23هحبسجِ گطزیس کِ کوشط اظ  3ثَزُ ٍ ًطبىزٌّسُ ضز فطضیِ چْبضم
اسز .لصا هیسَاى ًشیدِ گطفز کِ چَى زض زاًطگبُّبی افسطی آخب ثِغَضر هحسٍز اظ
اثعاضّبی فٌبٍضی اعالػبر اسشفبزُ هیضَز ٍ ػالٍُ ثط اسشفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبر ،کبضکٌبى
ثِغَضر ضٍزضضٍ ًیع ثب یکسیگط زض اضسجبطاًس ،لصا ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی
افسطی آخب ثبػث اظذَزثیگبًگی زض افطاز ًویضَز.
آزهَى فرضیِ اصلی

ثب سَخِ ثِ هیبًگیي فطضیبر سحقیق ،هیبًگیي ازغبمضسُ فطضیِ اغلی ثطاثط  3/302ثِ زسز
آهس کِ ثبالسط اظ  3ثَزُ ٍ فطضیِ اغلی ضا سأییس هیکٌس .یؼٌی هیسَاى ًشیدِ گطفز کِ ثیي
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ٍ کبضکطز کبضکٌبى زض زاًطگبُّبی افسطی آخب ،ضاثغِ هؼٌبزاض
ٍخَز زاضز.
ضریب ّوبستگی

ثِهٌظَض سؼییي هیعاى سأثیط فٌبٍضی اعالػبر ثط فبکشَضّبی هٌبثغ اًسبًی ،اظ ضطیت
ّوجسشگی اسذیطهي اسشفبزُ ضس .زض فطضیبر سحقیق ًیع ،دصیطفشي  H0نشانه ضز فطضیِ ٍ ضز
H0

(قجَلً ،)H5طبًِ سأییس فطضیِ ثَز .آهبضُ آظهَى ًیع هحبسجِ ٍ ثب

T

خسٍل زض سغح

هؼٌبزاض  0/05هقبیسِ ضس .اگط هقساض آهبضُ آظهَى ثیطشط اظ هقساض  Tخسٍل هیضس،
 H1سأییس هیگطزیس.

H0

ضز ٍ
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ثب سَخِ ثِ ایٌکِ ًشبیح سػوینگیطی زض ایي ضٍشّ ،وبى ًشبیح ضٍش هیبًگیي ازغبمضسُ
هیثبضس لصا خْز خلَگیطی اظ سکطاض ٍ زٍثبضُکبضیً ،شبیح ثِزسزآهسُ اظ آظهَى فطضیبر ،زض
ایي خسٍل ذالغِضسُ اسز
خسٍل  :3ذالغِ ًشبیح حبغل اظ آظهَى فطؼّب.



هیبًگیي( ) x

اًحطاف هؼیبض
() ơ

ضطیت
ّوجسشگی ()r

ضطیت سأثیط
2
( )% )r

فطضیِ زٍم

3/77

0/55

0/574

32/95

فطضیِ سَم

2/23

1/.1

0/077

0/59

تجسیٍِتحلیل ٍاریاًس

ثطای ثطضسی اثط هشغیطّبی سَغیفی ًظیط سي ٍ هیعاى سأثیط آىّب ثط هشغیطّبی سحقیق ،اظ
ضٍش سدعیٍِسحلیل ٍاضیبًس اسشفبزُ ضس .زض ایي ضٍش سغح هؼٌبزاض ثبالسط اظ 0/05
ًطبىزٌّسُ ػسم ٍخَز اذشالف ٍ سغح هؼٌبزاض دبییيسط اظ ً 0/05طبىزٌّسُ ٍخَز اذشالف
زض سغَح هرشلف ٍ ًگطش خبهؼِ ًوًَِ هیثبضس.
تجسیٍِتحلیل ٍاریاًس تک عاهلی تأثیر هیساى تحصیالت

زض ذػَظ سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی ،ذَزکٌشطلی ٍ ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ،سغح
هؼٌبزاض کنسط اظ  0/05ثَزُ ٍ ًطبىزٌّسُ ٍخَز اذشالف زض ًگطش افطاز زض سغَح هرشلف
سحػیلی ًسجز ثِ سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی ،ذَزکٌشطلی ٍ ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر
هیثبضسٍ .لی زض هَضز کبّص ًیطٍی اًسبًی ٍ اظذَزثیگبًگی چٌیي ًیسز.
خسٍل  )4ذالغِ ًشبیح سدعیٍِسحلیل ٍاضیبًس سک ػبهلی سأثیط هیعاى سحػیالر
هشغیطّب

سغح هؼٌبزاض

کبّص ًیطٍی اًسبًی

0/067

سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی

0/001

ذَزکٌشطلی

0/000

اظذَزثیگبًگی

0/563

ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر

0/023

تجسیٍِتحلیل ٍاریاًس تک عاهلی تأثیر سي

ًظط افطاز زض سٌیي هشفبٍر ًسجز ثِ کبّص ًیطٍی اًسبًی ،سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی ٍ
اظذَزثیگبًگی ،ثبالی  0/05هحبسجِ گطزیس کِ ًطبىزٌّسُ سفبٍر هؼٌبزاض زض سٌیي هشفبٍر
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ًسجز ثِ ایي هَضز ًویثبضس .یؼٌی افطاز زض سٌیي هشفبٍر ًسجز ثِ کبّص ًیطٍی اًسبًی،
سرػػی ضسى ٍ اظذَزثیگبًگیً ،گطش هشفبٍسی ًساضًسٍ .لی زض هَضز ذَزکٌشطلی ٍ
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ،سغح هؼٌبزاض کوشط اظ  0/05اسز کِ ًطبى هیزّس ًگطش افطاز
زض سٌیي گًَبگَىً ،سجز ثِ ایي هَاضز هشفبٍر اسز ثِعَضیکِ ثیطشطیي سفبٍر زض هَضز
اظذَزثیگبًگی ٍ کنسطیي سفبٍر زض هَضز ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر هیثبضس.
خسٍل  )5ذالغِ ًشبیح سدعیٍِسحلیل ٍاضیبًس سک ػبهلی سأثیط سي
هشغیطّب

سغح هؼٌبزاض

کبّص ًیطٍی اًسبًی

0/086

سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی

0/517

ذَزکٌشطلی

0/008

اظذَزثیگبًگی

0/784

ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر

0/007

آزهَى  Tبرای بررسی تفاٍت ًگرش فرهاًدّاى ٍ اساتید

ثب سَخِ ثِ زازُّبی آظهَى  ،Tسغح هؼٌبزاض ّوِْ هشغیطّب ثبالی  0/05ثِ زسز آهس کِ
ًطبى هیزّس سفبٍسی زض ًگطش فطهبًسّبى ٍ اسبسیس زض هَضز هشغیطّب ٍخَز ًساضز.
ًتیجِگیری

هیبًگیي ً ،3/77طبىزٌّسُ سأییس فطضیِ زٍم هیثبضس .ثط ایي اسبس هیسَاى ًشیدِ گطفز
کِ ثیي ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ٍ ذَزکٌشطلی افطاز زض زاًطگبُّبی افسطی آخب ضاثغِ
هؼٌبزاض ٍخَز زاضز .اًحطاف هؼیبض ثطاثط ً 0/55طبىزٌّسُ دطاکٌسگی دبییي زازُّب اسز.
ضطیت چَلگی ًیع ثطاثط ثب  3زضغس هحبسجِ ضس کِ ًطبى هیزّس زازُّب سقطیجبً هشقبضى
ّسشٌس.
ضطیت ّوجسشگی ثطاثط ثب  ٍ 0/574هیعاى سأثیط ًیع ثطاثط  32/95ثِ زسز آهس کِ ثِ ایي
هؼٌی اسز کِ  32/95زضغس اظ ذَزکٌشطلی ایدبزضسُ زض افطاز ،هیسَاًس ًبضی اظ ثِکبضگیطی
فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی افسطی آخب ثبضس.
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هیبًگیي ً ،2/23طبًِْ ضز فطضیِ سَم اسز .لصا هیسَاى ًشیدِ گطفز کِ ثیي ثِکبضگیطی
فٌبٍضی اعالػبر ٍ اظذَزثیگبًگی زض زاًطگبُّبی افسطی آخب ،ضاثغِ هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز ٍ
ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی افسطی آخب ،ثبػث ایدبز اظذَزثیگبًگی زض افطاز
ًویضَزّ .وچٌیي ضطیت ّوجسشگی ثطاثط ثب  ٍ 0/077هیعاى سأثیط آى ثطاثط ثب  0/59زضغس
هیثبضس .زض ایي سحقیق ثیطشطیي هیبًگیي ثِزسزآهسُ ثطاثط ثب  3/77ثطای ذَزکٌشطلی،
سذس  3/71ثطای سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی ٍ ثؼس  3/46ثطای کبّص ًیطٍی اًسبًی ٍ
دبییيسطیي هیبًگیي ثطاثط  2/23ثطای اظذَزثیگبًگی هحبسجِ گطزیسّ .وچٌیي ثیطشطیي
ضطیت سأثیط ثطاثط ثب  32/95ثطای ذَزکٌشطلی ٍ کنسطیي هقساض  0/59ثطای اظذَزثیگبًگی
هیثبضس .زض ظیط ثِ سطسیت هیعاى سأثیط هشغیط هسشقل ثط هشغیط ٍاثسشِ آٍضزُ ضسُ اسز:
خسٍل  )6هقبیسِ ضطیت سأثیط ّط یک اظ هشغیطّبی سحقیق
هشغیطّب

ضطیت سأثیط ()%

ذَزکٌشطلی

32/95

سرػػی ضسى ًیطٍی اًسبًی

26/94

کبّص ًیطٍی اًسبًی

7/56

اظذَزثیگبًگی

0/59

دیطٌْبزّب
اضسقبء ّط چِ ثیطشط سغح فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی افسطی آخب( .ثب سَخِ ثِ ایٌکِ ثط
اسبس ًشبیح ثِزسزآهسُ اظ سحقیق ،ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی افسطی آخب
هَخت افعایص ثْطٍُضی کبضکٌبى هیگطزز).
 آهَظش کبضکٌبى ٍ ثِکبضگیطی غحیح فٌبٍضی اعالػبر ثطای کبضکٌبى زض ضاسشبی
اّساف زاًطگبُّبی افسطی آخب.
 زضگیط ًوَزى کلیِ کبضکٌبى ثب فٌبٍضی اعالػبر ثِعَضیکِ ّوِ کبضکٌبى ثشَاًٌس اظ
فٌبٍضی اعالػبر اسشفبزُ ًوبیٌس.
 ایدبز ضجکِ ایٌشطاًز ثیي زاًطگبُّبی افسطی آخب ٍ اکسشطاًز زض ًیطٍّبی ظهیٌی،
َّایی ٍ زضیبیی.
 سطهبیِگصاضی زض فٌبٍضی اعالػبر ٍ ایدبز ٍ گسشطش سیسشنّبی اعالػبسی زض
زاًطگبُّبی افسطی آخب.

سأثیط ثِکبضگیطی فٌبٍضی اعالػبر ثط سَسؼِ ٍ سَاًوٌسی هٌبثغ اًسبًی زاًطگبُّبی افسطی آخب 19.......................................

 اسشرسام هشرػػیي فٌبٍضی اعالػبر ثطای اضسقبء سغح فٌبٍضی اعالػبر زض
زاًطگبُّبی افسطی آخب.
هَضَعات پیطٌْادی برای پصٍّصّای بعدی

o
o
o
o

ثطضسی ضاّکبضّب ٍ ظهیٌِّبی گسشطش فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی افسطی آخب.
ثطضسی ضاثغِ هیعاى اسشفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبر ثب فطٌّگسبظهبًی زض زاًطگبُّبی
افسطی آخب.
ثطضسی هَاًغ اسشفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبر زض زاًطگبُّبی افسطی آخب.
ثطضسی ضاثغِ سغح فٌبٍضی اعالػبر ثب ًیبظّبی آهَظضی زاًطدَیبى ،فطهبًسّبى،
اسبسیس ٍ کبضکٌبى زاًطگبُّبی افسطی آخب.
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