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چکیده
ٞذف اكّی ایٗ تحمیك ثشسػی تأثیش فٙبٚسی اطالعبت ثش ثٟشٜٚسی ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی ثٛد ٜاػتٛ٘ .ع تحمیقك اص ٘رقش ٞقذف وقبسثشدی  ٚاص ٘رقش سٚؽ ٌقشدآٚسی
دادٜٞب تٛكیفی -پیٕبیـی اػت .خبٔع ٝآٔبسی ؿبُٔ وبسؿٙبػبٖ ٔ ٚذیشاٖ دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی لضٚیٗ ٔیثبؿذ و ٝتعذاد آٟ٘ب٘ 300فش ثقٛد ٜاػقت .اص ایقٗ
تعذاد ٘ 169فش ث ٝعٛٙاٖ افشاد ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی ا٘تخبة  ٚاطالعبت الصْ اص طشیك پشػـٙبٔ ٝخٕعآٚسی ؿذ ٜاػت .ثشای تٟی ٝپشػـقٙبٔ ٝثقش اػقبع ٔعبِعق ٝدس
ٔجب٘ی ٘رشی  ٚپیـی ٝٙتحمیك  ٚا٘دبْ ٔلبحج ٝاوتـبفی  8ؿبخق ثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ؿبُٔ :اٍ٘یضؽ ،خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی ،سٚحی ٝسلبثتپزیشی ،وبٞؾ
ٞضی ٝٙفعبِیتٞب ،ثٟجٛد ویفیت فعبِیتٞب ،وبٞؾ صٔبٖ ا٘دبْ وبس ،سضبیت اص وبس  ٚسٚحیۀ ٘یشٚی ا٘ؼب٘یٔ ،ـخق  ٚثب تٛخ ٝثق ٝآٟ٘قب ٔقذَ ٘رقشی تحمیقك
تذٚیٗ ؿذ ٜاػت .ثب دس ٘رش ٌشفتٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜخبٔع ٝآٔبسی اص فٙبٚسیٚ ،ضعیت ٘یشٚسی ا٘ؼب٘ی دس ٞش یه اص ٔؤِفٞ ٝقب ٔقٛسد ثشسػقی ٔ ٚمبیؼق ٝلقشاس
ٌشفت ٝاػت .دادٜٞبی خٕعآٚسیؿذ ٜثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی آٔبس تٛكیفی  ٚاػتٙجبطی (وبٌِٕٛشٚف -اػٕیش٘ٛف تهٔتغیشی  ٚآصٔق ٖٛوشٚػقىبَ ٚاِقیغ)
ٔٛسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفت ٝاػت٘ .تبیح ٘ـبٖ داد ؤ ٝیضاٖ ثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس ٞش ٞـت ٔؤِف ٝثش حؼت ٔیقضاٖ اػقتفبد ٜاص فٙقبٚسی ٔتفقبٚت
اػت .ث ٝعجبست دیٍش ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی  ٚثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ساثعٔ ٝعٙبداسی ٚخٛد داسد.
واژههای کلیدی :فٙبٚسی اطالعبت  ٚاستجبطبت ،ثٟشٜٚسی
 -1مقدمه

اػت .ثب ٚخٛد ایٗ و ٝثیـتش ٔعبِعبت ثش تأثیش ٔثجت فٙبٚسی اطالعقبت ثقش
ثٟشٜٚسی ٘یشٚی وبس تأویذ داس٘ذِٚ ،ی دس ثشخقی ٘تقبیح ٔعقبثك ثقب ا٘ترقبس
٘جٛد ٚ ٜؿه  ٚتشدیذ دس صٔی ٝٙپبسادٚوغ ثٟشٜٚسی ٚخٛد داسد [.]27
ثب تٛخ ٝث ٝایقٗ وق ٝدا٘ـٍققب ٜآصاد اػقالٔی لقضٚیٗ دس ٔمبیؼق ٝثقب ػقبیش
دا٘ـٍبٜٞبی اػتبٖ ػشٔبیٌٝزاسی صیقبدی سٚی فٙقبٚسی اطالعقبت ٕ٘قٛدٜ
اػت .تٕشوض ایٗ تحمیك دس سٚؿٗ ػبختٗ ایٗ ٔؼقأِ ٝاػقت وق ٝوٍ٘ٛقٝ
فٙبٚسی اطالعبت ثش فشآیٙذٞبی وبسی وقبسثشاٖ فٙققبٚسی اطالعققبت تقأثیش
ٔیٌزاسد.
ایٗ پظٞٚؾ ٔالنٞبی ٔٙبػجی سا دس اختیبس ٔقیٌقزاسد وق ٝدس آٖ ٘مقب
ضعف  ٚلٛت دا٘ـٍب ٜدس ٔم ِٝٛفٙبٚسی اطالعبت  ٚفٙبٚسیٞبی ٔقشتجط ثقٝ
خٛثی ٔـخق ؿذ ٚ ٜؿبخقٞبی ٔٙبػجی سا ثشای ػٙدؾ اثشات فٙبٚسی
اطالعبت  ٚفٙبٚسی اطالعبت ثش ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی ایدبد ٔی ٕ٘بیذ تقب ثتقٛاٖ دس
ثش٘بٔٝسیضیٞبی والٖ دا٘ـٍب٘ ٜمقب ضقعف سا ٔقٛسد ؿٙبػقبیی لقشاس داد،
ٔمذاس ضعف ٘ ٚبسػبیی سا ػٙدیذ  ٚدس خٟت پیـٍیشی  ٚخجشاٖ وٕجٛدٞب
الذاْ ٕ٘ٛد.

أققشٚص ٜإٞیققت اطالعققبتٞ ،ققٓ ثقق ٝعٙققٛاٖ یققه ٔٙجققع ٟٔققٓ تققبوتیىی ٚ
اػتشاتظیىی دس ػبصٔبٖ ٔعشح ٔیثبؿذ  ٓٞ ٚث ٝعٙقٛاٖ یقه ٔٙجقع عٕقذٜ
ثشای اسصؽ افضٚد ٜؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت .اطالعبت ٕٞیـ ٝدس ٔحیط وؼت ٚ
وبس ث ٝعٛٙاٖ یه ٔضیت سلبثتی ٔعشح ثٛد ٜاػت .أب ٘ىت ٟٓٔ ٝایقٗ اػقت
وٝ؛ تغییشات ٚالعی ؤ ٝیتٛا٘ذ اسصؽ ثقبِم ٜٛاطالعقبت سا افقضایؾ دٞقذ،
تٛا٘بیی ػبصٔبٖٞب دس اػتفبد ٜاص ایٗ ٔٙجع ٟٔقٓ اص طشیقك وقبسثشد فٙقبٚسی
خذیذ اػت .فٙبٚسی اطالعبت ثب ٚیظٌی رخیشٜػبصی ،پشداصؽ ،ثبصاسیقبثی ٚ
ا٘تمبَ اطالعبت ٔیتٛا٘ذ ٔذیشاٖ سا دس ثٟجٛد عّٕىشد ػبصٔبٖٞبیـبٖ یبسی
ٕ٘بیذ .اص طشفی إٞیت ثٟشٜٚسی ِ ٚض ْٚثشسػی آٖ ،ثب تٛخ ٝثقٌ ٝؼقتشؽ
ػعٛح سلبثت ،پیچیذٌی تىِٛٛٙطی ،تٛٙع ػّیمٞٝب ،وٕجٛد ٔٙبثع  ٚػشعت
تجبدَ اطالعبت ،ثش وؼی پٛؿیذ٘ ٜیؼت.
تأثیش فٙبٚسی اطالعبت ثش ثٟشٜٚسی ٘یشٚی وبس اص ٔٛضٛعبت ٔٛسد ثحق دس
التلبد اص د 1990 ٝٞث ٝثعذ ثٛد ٜاػت .اص ثُعذ ٘رشی  ٚتدشثقیٔ ،عبِعقبت
صیبدی دس وـٛسٞقبی تٛػعٝیبفت ٚ ٝوـٛسٞبی دس حبَ تٛػع ٝا٘دقبْ یبفتٝ
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ٚالع ٔیخٛاٞیٓ ثذا٘یٓ و ٝػبصٔبٖٞب ثشای ایقٗ وق ٝثٟقشٜٚسی ثقبالتشی اص
ػشٔققبیٌٝققزاسی دس صٔیٙقق ٝفٙققبٚسی اطالعققبت داؿقت ٝثقبؿٙققذ ،وققٝ
ػشٔبیٌٝزاسیٞبی ٔىٕقُ دیٍقشی ٕٞضٔقبٖ ثقب ػقشٔبیٌٝقزاسی فٙقبٚسی
اطالعبت ثبیذ ا٘دبْ دٙٞذ.]5[ .
دس صٔی ٝٙتأثیش فٙبٚسی اطالعقبت ثقش ثٟقشٜٚسی ٘یقشٚی ا٘ؼقب٘ی تحمیمقبت
صیبدی ا٘دبْ پزیشفت ٝاػت .تحمیمی ثب عٛٙاٖ "ثشسػی تقأثیش ثقٝوقبسٌیشی
اتٔٛبػی ٖٛاداسی ثش ثٟشٚ ٜسی ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی (ٔعبِعٛٔ ٝسدی ؿقشوت ٔقضدا
یذن)" ثٍ٘ ٝبسؽ خب٘ٓ ػٕب٘ ٝعّیپٛس دس تیش ٔقب 1388 ٜثق ٝایقٗ ٘تیدقٝ
سػیذ ٜو ٝثیٗ وبسایی  ٚاثشثخـی ساثعٔ ٝعٙیداس لٛی ٔؼتمیٓ ٚخٛد داسد
 ٚآلبی اثشاٞیٓ تمیصاد ٜدس ثٕٟٔٗقب ٜػقبَ  85ثقب ثشسػقی تقأثیش فٙقبٚسی
اطالعبت ثش اثشثخـی ػبصٔبٖ (ػبصٔبٖ وتبثخب٘ٞٝبٛٔ ،صٜٞقبٔ ،شاوقض اػقٙبد
آػتبٖ لذع سضٛی) ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ ٜو ٝػیؼقتٓ فٙقبٚسی اطالعقبت
ٔٛخت اثشثخـی ایقٗ ػقبصٔبٖ ؿقذ ٜاػقت  ٚوقبسثشاٖ ػیؼقتٓ فٙقبٚسی
اطالعبت دس ایٗ ػبصٔبٖ (و ٝاص ایٗ اثضاسٞب ثشای اساهق ٝخقذٔبت ثق ٝاسثقبة
سخٛع ثٟشٔ ٜیٌیش٘ذ) ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝػقشعت ا٘دقبْ وبسٞقب ،ثبصیقبثی ثقٝ
ٔٛلع اطالعبت  ٚػقشعت دػتشػی ث ٝاطالعقبت دس ٔمقبیؼ ٝثققب لجققُ اص
ثٝوبسٌیشی ػیؼتٓ فٙبٚسی اطالعبت ،افضایؾ یبفت ٚ ٝایٗ افقضایؾ دس ایقٗ
اثعبدٛٔ ،خت اثشثخـی ػبصٔبٖ (تأثیش دس اساه ٝخذٔبت ٔعّقٛة ثق ٝاسثقبة
سخٛع) ؿذ ٜاػت .اوجش پٛسحؼٗ ٞشص٘ذی دس تحمیك خٛد ث ٝایقٗ ٘تیدقٝ
سػیذ ٜاػت و ٝثٟشٜٚسی وُ  ٚػشٔبی ٝغیش فٙبٚسی اطالعقبت  ٚاستجبطقبت
ثیـتشیٗ تأثیش سا ثش ثٟشٜٚسی ٘یشٚی وبس دس التلبد ایشاٖ داس٘ذ .اثش ػشٔبیٝ
ا٘ؼب٘ی  ٚػشٔبی ٝفٙبٚسی اطالعبت  ٚاستجبطقبت ثقش ثٟقشٜٚسی ٘یقشٚی وقبس
ٔثجت ٔ ٚعٙی داس اػت ِٚی اثشٌزاسی آٟ٘ب دس ٔمبیؼق ٝثقب ٔتغیشٞقب وٕتقش
اػت ..دس تحمیمی و ٝتٛػط عجذاِشػ َٛكقحشاٌشد خٟشٔقی دس صٔؼقتبٖ
 1384تحت عٛٙاٖ ثشسػی تأثیش ثٝوبسٌیشی فٙبٚسی اطالعبت ثش ثٟقشٜٚسی
ػبصٔبٖ دس ػبصٔبٖ التلبدی وٛثش (اص دیذٌبٔ ٜذیشاٖ) ا٘دبْ ٌشفت ،ٝاص ثیٗ
اثعبد ثٟشٜٚسی ،ػ ٝثعذِ ػشعت ا٘دبْ وبس ،سٚؽٞبی ا٘دبْ وبس ٞ ٚضیٞٝٙبی
ػبصٔبٖ ا٘تخبة ؿذٜا٘ذ  ٚدس لبِت فشضیبت تحمیك ث ٝثشسػی تأثیش فٙبٚسی
اطالعبت ثش ایٗ اثعبد پشداخت ٝؿذ ٜاػت  ٚثش اػبع ٘تبیح ث ٝدػقت آٔقذٜ
ٔیتقٛاٖ ٌفت ٘رش ٔذیقشاٖ ػبصٔبٖ التلقبدی وٛثش ایٗ ثقٛد ٜاػقت وقٝ
ثٝوبسٌیشی فٙبٚسی اطالعبت دس افضایؾ ػشعت ا٘دبْ وبس ،ثٟجٛد سٚؽٞبی
ا٘دبْ وبس ،وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ػبصٔبٖ  ٚث ٝطٛس وّی ثقش افقضایؾ ثٟقشٜٚسی
ػبصٔبٖ ٔؤثش ثٛد ٜاػت .سٚحاِق ٝآلقبیی دس تبثؼقتبٖ  1384دس پبػقخ ثقٝ
ػئٛاَ؛ ساثع ٝثیٗ فٙبٚسی اطالعبت  ٚوبسایی دس ؿشوت ٔدتٕع ٌبص پبسع
خٛٙثی ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ ٜاػت و ٝثٝوبسٌیشی فٙبٚسی اطالعبت ٔٛخقت
افضایؾ وبسایی ٔیؿٛد  ٚأیشحؼیٗ ٔضیذآثبدی فشاٞب٘ی دس ػبَ  1383ثٝ
ایٗ ٘تید ٝسػیذ ٜاػت و ٝوبسثشد تىِٛٙقٛطیٞقبی اطالعقبتی دس ػقبصٔبٖ
تأ ٔیٗ اختٕبعی اػتبٖ لٓ ٔٛخت تٛإ٘ٙذػبصی وقبسی وبسوٙقبٖ ػقبصٔبٖ
ٌشدیذ ٜاػت.
دس خٟبٖ پشؿتبة  ٚپیچیذ ٜأشٚص ،دس ٞش تح ٚ َٛحشوت خذیذی ٘یبصٞب ٚ
ٔؼبیُ خذیذ  ٚثعضبً پیچیذٜای ث ٝوـقٓ ٔقیخققٛسد وق ٝپققبػخٍٛیی ٚ
پیذاوشدٖ ساٜحُ آٟ٘ب ثذ ٖٚثٟشٌ ٜیشی اص سٚیىشدٞبی خذیذ  ٚتىِٛٛٙطی ٚ
اثضاسٞبی ٘ ٛأىبٖپزیش ٘یؼت .یىی اص فٙبٚسیٞبی خذیقذ وقٞ ٝقش سٚص ثقش

ٞذف اكّی اص ا٘دبْ ایٗ تحمیك ثشسػی ساثعق ٝثقیٗ اػقتفبد ٜوبسوٙقبٖ اص
فٙبٚسی اطالعبت ثب ثٟشٜٚسی آ٘بٖ دس دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی لضٚیٗ ٔیثبؿقذ
و ٝعال ٜٚثقش ایقٗ ٞقذفٔ ،حممقبٖ ػقعی دس اساهق ٝوقبسوٛثی ٘رقبْداس اص
وٍٍ٘ٛی تأثیشٌزاسی فٙبٚسی اطالعبت ثش ثٟشٜٚسی داس٘ذ و ٝآٌبٞی اص ایقٗ
ٔٛضٛع ٔی تٛا٘ذ دا٘ؾ ٔذیشاٖ  ٚوبسؿٙبػبٖ سا ٘ؼجت ثق ٝاثقشات فٙقبٚسی
اطالعبت ثش ثٟشٜٚسی افضایؾ دٞقذٍ٘ .قشؽ ػیؼقتٕی ثق ٝایقٗ ٔٛضققٛع
صٔیٝٙای سا فشأ ٓٞیٕ٘بیذ و ٝدس آٖ ثتقٛاٖ فٙقبٚسی اطالعقبت  ٚاثعقققبد
ثٟشٜٚسی  ٚتعبٔالت آٖ د ٚسا ثشسػی وشد.
ػئٛاالتی و ٝدس ایٗ تحمیك ٔعشح ؿذ ٜاػت:
ػئٛاَ اكّی ایٗ ٔیثبؿذ و ٝو ٝساثعٝای ثیٗ ثىبسٌیشی فٙبٚسی اطالعبت
( ٚ )ITثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟
 ٚػئٛاالت فشعی ث ٝؿشح ریُ اساه ٝؿذ ٜاػت:
 و ٝساثع ٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ثب اٍ٘یضؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی
ٚخٛد داسد؟
 و ٝساثع ٝای ثیٗ اػقتفبد ٜاص فٙقبٚسی اطالعقبت ثقب ٔیقضاٖ خاللیقت ٚ
٘ٛآٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟
 و ٝساثع ٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ثب سٚحیق ٝسلبثقتپقزیشی
٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟
 و ٝساثعٝای ثقیٗ اػتفققبد ٜاص فٙقبٚسی اطالعققبت ثقب وقبٞؾ ٞضیٙقٝ
فعبِیتٞبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟
 و ٝساثعٝای ثقیٗ اػتفققبد ٜاص فٙققبٚسی اطالعقبت ثقب ثٟجقٛد ویفیقت
فعبِیتٞبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟
 و ٝساثع ٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ثب وبٞؾ صٔبٖ ا٘دبْ وبس
تٛػط ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟
 و ٝساثع ٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت  ٚسضبیت اص وقبس ٘یقشٚی
ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟
 و ٝساثع ٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت  ٚسٚحی٘ ٝیقشٚی ا٘ؼقب٘ی
ٚخٛد داسد؟
 -2پيشينه و مبانی نظزی تحقيق

تحمیمبت ا٘دبْؿقذ ٜدس خلقٛف تقأثیش فٙقبٚسی اطالعقبت ثقش ثٟقشٜٚسی
ػبصٔبٖٞب٘ ،ـبٖدٙٞذ ٜػقیش تىقبّٔی ایقٗ ٔعبِعقبت اػقت ،دس س٘ٚقذ اَٚ
ٔحممبٖ ثٔ ٝعبِع ٚ ٝثشسػی ثٟشٜٚسی  ITث ٝطٛس ٔؼتمیٓ  ٚثب اػقتفبد ٜاص
سٚؽٞبی ػٙتی اسصیقبثی ثٟقشٜٚسی پشداختقٝا٘قذ .دس ایقٗ س٘ٚقذ ثشخقی اص
ٔعبِعقبت ،ساثعٔ ٝثجتی سا ثیٗ فٙققبٚسی اطالعققبت  ٚثٟققشٜٚسی ٘ـققبٖ
ٔیدٙٞذ .دس س٘ٚذ دٔ ،ْٚحممبٖ ثشای پققبػخ دادٖ ثق ٝعّقُ پققبسادٚوغ
ثٟشٜٚسی ٘ ٚیض یبفتٗ ساثع ٝثیٗ فٙبٚسی اطالعبت  ٚثٟقشٜٚسی ،ثقٔ ٝعبِعقٝ
تأثیش فٙبٚسی اطالعبت دس ػٙدٞٝبی ٔیب٘ی 1ثٟشٜٚسی ٘ریش تٛٙع ،ویفیقت،
صٔبٖ  ٚتحٛیُ ثٛٔ ٝلع 2پشداختٙذ ٔ ٚحممبٖ ث ٝایٗ ٘تیدق ٝسػقیذ٘ذ وقٝ
فٙبٚسی اطالعبت دس ثٟجٛد ثشخی اص ػٙدٞٝبی ٔیب٘ی دس ثٍٙبٜٞب ٔؤثش ثٛدٜ
 ٚدس ثشخی دیٍش ،ایٗ ساثعۀ ٔثجت لبثُ تـخیق ٘جقٛد .دس س٘ٚقذ ػق ْٛدس
1- Intermediate Measurs
2- Timelines
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ٌزس صٔبٖ ،دوبس تغییشات  ٚتحٛالت ؿذ ٜاػقت .خشیقبٖ تىبٔقُ ٔفٟققْٛ
ثٟشٜٚسی دس التلبد ٘یض ایٗ ٘ىت ٝسا ٘ـبٖ ٔیدٞقذ [ .]7دس خٟقبٖ سلقبثتی
أشٚصی ،یىی اص اثضاسٞبی ٔ ٟٓثشای ایدبد تح ٚ َٛثمبی ػبصٔبٖ  ٚسػیذٖ
ثٞ ٝذفٞب  ٚسػبِتٞبی ٔٛسد٘رش ،عٙلش ا٘ؼبٖ اػت .دس ایٗ ٔیقبٖ آ٘چقٝ
ٔم ِٝٛتح َٛسا حیبت ٔیثخـذ  ٚثمبی ػبصٔبٖ سا ٘یقض تضقٕیٗ ٔقیوٙقذ،
ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی اػت [ .]19ثٟقشٜٚسی ٘یقشٚی وقبس عجقبست اػقت اص ٘ؼقجت
خشٚخی وبال یب خذٔبت ٔعیٗ  ٚیب اسصؽ پِٛی آٟ٘ب ث ٝوبس ٚسٚدی یب ٔیضاٖ
وبسی و ٝثشای تِٛیذ آٖ ٔحلٛالت ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜاػقت .اص آ٘دقب وقٝ
ؿش ثمب  ٚتذا ْٚحیبت ٞش ػبصٔب٘ی دس ایٗ ٔحیط ٔتالطٓ  ٚآؿفت ،ٝاستمبء
ثٟشٜٚسی اػت ٚ ،آ٘چ ٝو ٝدس افضایؾ ثٟقشٜٚسی ثق ٝاحتٕقبَ صیقبد ٘مقؾ
ثؼضایی داسد ،ػبختبس ػبصٔب٘ی اػت [.]20
دس ایٗ ساثع ٝعقٛأّی و ٝثش ثٟققشٜٚسی ٘یقشٚی ا٘ؼققب٘ی تققأثیش ثؼقضایی
ٔیٌقزاس٘ذ ،فبوتققٛسٞبیی ٘ریققش اٍ٘یقضؽ ،خاللیقت ٘ ٚقٛآٚسی ،سٚحیقٝ
سلبثتپزیشی ،وبٞؾ ٞضی ٝٙفعبِیتٞب ،وبٞؾ صٔبٖ ا٘دبْ وقبس ،سضقبیت اص
وبس ،ثٟجٛد ویفیت فعبِیتٞب  ٚسٚحی٘ ٝیشٚی ا٘ؼب٘ی ٔیثبؿذ .و ٝریقالً ثقٝ
طٛس اختلبس تٛضیحبتی دادٔ ٜیؿٛد.
اٍ٘یضؽ یعٙی ٘یشٞٚبیی وٛٔ ٝخت ٔیؿ٘ٛذ افشاد ثٌٝ٘ٛ ٝای خقبف سفتقبس
وٙٙذ .اص ٘مع٘ٝرش ٔذیشیتٞ ،ذف ایدبد اٍ٘یض ٜدس وبسوٙبٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای اػت
و ٝسفتبس آ٘بٖ ثیـتشیٗ ٘فع سا ثشای ػبصٔبٖ داؿت ٝثبؿذ .اٍ٘یقضؽ عجقبست
اػت اص ٔدٕٛعٝای اص ٘یشٞٚب وٛٔ ٝخت ٔیؿٛد اؿقخبف ثق ٝؿقىُٞقبی
ٔختّف سفتبس ٕ٘بیٙذ .اٍ٘یضؽ ثب یه ٘یبص آغبص ٔیؿقٛد .اؿقخبف ساٜٞقبی
اسضبی ٘یبصٞبیـبٖ سا خؼتد ٚ ٛػپغ ٔتٙبػقت ثقب آٖ سفتقبس ٔقیوٙٙقذ.
عّٕىشد ٘بؿی اص ایٗ سفتبسٔ ،دٕٛعٝای اص پبداؽٞب  ٚتٙجیٞٝب سا ثقٕٞ ٝقشاٜ
خٛاٞذ داؿت .]30[ .یىی اص ٚظبیف ٔٔ ٟٓذیشاٖ دس ػبصٔبٖٞب ،ؿٙبػقبیی
اػقتعذادٞبی ثققبِم ٜٛوبسوٙققبٖ خقٛد  ٚفققشآٞوققشدٖ صٔیٙقٞٝققبی سؿققذ ٚ
ؿىٛفبیی آ٘بٖ اػت و ٝصٔی ٝٙتحمك ٞذف ٔ ٚ ٟٓاػبػی استمبی ثٟشٜٚسی
سا ٘یض فشأ ٓٞیوٙذ .ث ٝعجبست دیٍش ؿٙبخت ٔؼقبهُ اٍ٘یضؿقی وبسوٙقبٖ،
خٟت ثٟجٛد عّٕىشد  ٚافضایؾ ثٟشٜٚسی ػبصٔبٖ ثؼیبس حبهض إٞیت اػقت
[.]28
دس تعشیف خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝخاللیت ٛ٘ ٚآٚسی آٖوٙبٖ
ث ٓٞ ٝعدیٗ ؿذٜا٘ذ و ٝؿبیذ اساه ٝتعشیفی ٔؼقتمُ اص ٞقش وقذاْ دؿقٛاس
ثبؿذ ،أب ثشای سٚؿٗؿذٖ رٔ ٗٞیتٛا٘یٓ آٟ٘ب سا ثٌ٘ٛ ٝقٝای ٔدقضا اص ٞقٓ
تعشیف وٙیٓ .خاللیت ،پیذایی  ٚتِٛیذ یقه ا٘ذیـق ٚ ٝفىقش ٘ق ٛاػقت ،دس
حبِی وٛ٘ ٝآٚسی عّٕیػبختٗ آٖ ا٘ذیـ ٚ ٝفىش اػت .ثق ٝعجقبست دیٍقش،
خاللیت ث ٝلذست ایدبد ا٘ذیـٞٝبی ٘ق ٛاؿقبس ٜداسد ٘ ٚقٛآٚسی ثقٔ ٝعٙقبی
وبسثشدیػبختٗ آٖ افىبس ٘ ٚ ٛتقبص ٜاػقت .آٌقبٞی ٔقذیشاٖ  ٚوبسوٙقبٖ اص
خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی اِضأی اػت تب ثتٛا٘ٙذ ثب صٔیٝٙای اص آٌقبٞیٞقبی ٔقٛسد
٘یبص ٚ ٛ٘ ٚاسد عشك ٝوبس  ٚفعبِیت ؿ٘ٛذ  ٚدس آ٘دقب ثقب آفشیٙٙقذٌی٘ ،مقؾ
ٔؤثشی دس تحمك ٞذفٞب  ٚپیـقشفت ػقبصٔبٖٞقبی خقٛد داؿقت ٝثبؿقٙذ.
خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی ثشای ٔب٘ذٌبسی ٞش ػبصٔب٘ی الصْ اػت  ٚدس طی صٔقبٖ،
ػبصٔبٖٞبی غیش خالق اص كحٔ ٝٙحٔ ٛیؿ٘ٛذ  ٚاٌش و ٝوٙقیٗ ػقبصٔب٘ی
ٕٔىٗ اػت دس عّٕیبتی و ٝدس یه ٔمعع اص عٕش خقٛد دسٌیقش آٖ اػقت،

إٞیت خبیٍب ٜآٖ دس خٛأع ثٛیظ ٜػبصٔبٖٞب  ٚثٍٙبٜٞب افضٚد ٜؿذ ٚ ٜخٙجٝ
اػتشاتظیه  ٚساٞجشدی پیذا وشد ،ٜفٙبٚسی اطالعبت  ٚاستجبطبت اػت و ٝثٝ
اختلبس «فبٚا» ٘بٔیذٔ ٜیؿٛد .دس ػبَٞبی اخیش ،فبٚا ٘ ٝتٟٙب عبُٔ عٕقذٜ
تٛإ٘ٙذػبصی ػبصٔبٖٞبػت ،ثّىقٔ ٝیقضاٖ تٛػقعٝیقبفتٍی ػقبصٔبٖٞقب دس
اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعقبت  ٚاستجبطقبت سا ٔقیتقٛاٖ ثق ٝعٙقٛاٖ یىقی اص
ؿبخقٞبی اكّی تٛػعٝیبفتٍی ػبصٔبٖٞب لّٕذاد وشد.

 -2-1فنبوری اطالعبت
فٙبٚسی اطالعبت عجبست اػت اص تٕقبٔی اؿقىبَ فٙقبٚسی وق ٝثقٙٔ ٝرقٛس
پشداصؽ ،رخیش ٜػبصی  ٚا٘تمبَ اطالعبت دس لبِت اِىتش٘ٚیىی ث ٝوبس ٌشفتٝ
ٔی ؿ٘ٛذ .تدٟیضات فیضیىی و ٝثشای ایٗ ٔٙرٛس ث ٝوبس ٔیس٘ٚذ عجبستٙذ اص:
سایب٘ٞٝب ،ؿجى ٚ ٝتدٟیضات استجقبطی ،فىقغ ٘ ٚقشْافضاسٞقبی اِىتش٘ٚیىقی
[ .]38فٙبٚسی اطالعبت ث ٝطٛس وّی ث ٝدأٙقٌ ٝؼقتشدٜای اص تدٟیقضات ٚ
وبٔپیٛتقشٞب ،اثقضاسٞب ،رخیشٜػبصی دادٞ ٜب ،اثضاسٞبی استجبطبت  ٚؿقجىٝای،
وبسثشدٞب  ٚخذٔبت و ٝتٛػط ػبصٔبٖٞب اػتفبد ٜؿذ ،ٜتب داد ٚ ٜاطالعبت ٚ
دا٘ؾ سا ایدبد وٙٙذٌ ،فتٔ ٝیؿٛد [.]21

 -2-2بهرهوری

ثٟشٜٚسی 3دس ِغت ثٔ ٝعٙی لذست تِٛیذ  ٚثبسٚسثٛدٖ ِٛٔ ٚذثقٛدٖ ثق ٝوقبس
سفت ٚ ٝدس ادثیبت فبسػی ث ٝثب فبیذٜثٛدٖ  ٚػٛدثش٘ذٌی ٔعٙی ؿقذ ٜاػقت.
دسساثع ٝثب تعشیف وبسثشدی ثٟشٜٚسی ٘یض تعبسیف ٔختّفقی اساهق ٝؿقذ ٜوقٝ
ثشخی اص آٟ٘ب ث ٝلشاس صیش اػت:
 ٔب٘ذال 4ثٟشٜٚسی سا وٙیٗ تعشیف وشد ٜاػت :ثٟشٜٚسی ثٔ ٝف٘ ْٟٛؼجتثبصد ٜتِٛیذ ثٚ ٝاحذ ٔٙبثع ٔلشف ؿذ ٜاػت و ٝثب یه ٘ؼجت ٔـقبث ٝدٚسٜ
پبیٔ ٝمبیؼ ٝؿذ ٚ ٜث ٝوبس ٔیسٚد [.]2
 ساثع ٝثیٗ خشٚخی ،ثبسوبسی یب ٔیضاٖ وبس ا٘دبْ ؿذٚ ٚ ٜسٚدیٔ ،یقضأٖٙبثع دس دػتشع ثشای ا٘دبْ وبس سا ثٟشٜٚسی ٔیٌٛیٙذ [.]33
ٔشوض ثٟشٜٚسی طاپٗ ،ثٟشٜٚسی سا "ث ٝحقذاوثشسػقب٘ذٖ اػقتفبد ٜاص ٔٙقبثع
فیضیىی٘ ،یشٚی ا٘ؼب٘ی  ٚػبیش عٛأُ ث ٝؿی ٜٛعّٕی تعشیف ٔقیوٙقذ وقٝ
ٔٙدش ث ٝوبٞؾ ٞضیٞٝٙبی تِٛیذٌ ،ؼتشؽ ثبصاسٞب ،افضایؾ اؿقتغبَ  ٚثقبال
سفتٗ ػعح ص٘ذٌی  ٕٝٞآحبد خبٔعٔ ٝیؿٛد ".
ٔؤػؼ ٝثٟشٜٚسی اسٚپب ،ثٟشٜٚسی سا دسخ ٚ ٝؿذت اػتفبدٔ ٜؤثش اص ٞش یه
اص عٛأُ تِٛیذ تعشیف ٔیوٙذ ٔ ٚذعی اػت وق" ٝثٟقشٜٚسی ٘قٛعی طقشص
تفىش  ٚدیذٌب ٜاػت وٞ ٝش فشد ٔیتٛا٘ذ وبسٞب ٚ ٚظبیفؾ سا ٞقش سٚص ثٟتقش
اص سٚص لجُ ا٘دبْ دٞذ .اعتمبد ث ٝثٟجٛد ثٟشٜٚسی ،یعٙی داؿتٗ ایٕبٖ ساػخ
ث ٝپیـشفت ا٘ؼبٖٞب" [.]7
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاص تعبسیف فٛق ثشداؿت ٔیٌشدد ،لبِت ٔ ٚحٛسٞقبی اكقّی
تعبسیف ث ٓٞ ٝؿجی٘ ٚ ٝضدیىٙذ ٘ ٚؼجت آ٘چ ٝثشای تِٛیذ ث ٝوقبس سفتق ٝثقٝ
آ٘چ ٝاص فشایٙذ تِٛیذ ث ٝدػت آٔذ ٜاػتٟٓٔ ،تشیٗ عبُٔ دس وّی ٝتعقبسیف
ٔی ثبؿذ .دس عیٗحبَ ،دس ثٟشٜٚسی ،وب٘ ٖٛاكقّی تٛخق٘ ،ٝیقشٚی ا٘ؼقب٘ی
اػت  ٚوّی ٝتالؽٞب ثش ثٟجٛد ثٟقشٜٚسی ٘یقشٚی ا٘ؼقب٘ی تٕشوقض داسد .ثقٝ
عجبست دیٍشٛٔ ،تٛس ٔحشن ٞش ٘ٛع ثٟشٜٚسی٘ ،یشٚی ا٘ؼب٘ی اػتِٚ ،قی دس
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ٔحٕذ٘می ایٕب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ  /ثشسػی ساثع ٝثیٗ اػتفبد ٜوبسوٙبٖ اص فٙبٚسی اطالعبت ( )ITثب ثٟشٜٚسی آ٘بٖ (ٔعبِعٛٔ ٝسدی :دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی لضٚیٗ)

وٙٙذ ٜخ ٛػبصٔب٘ی ثؼیبس ٔعّٛة اػت وٙٔ ٝدش ث ٝخزة  ٚثمبء وبسوٙقبٖ
ٔیؿٛد [ .]29الصْ ث ٝیبدآٚسی اػت و ٝثقش اػقبع ٘رشیق ٝوٙققذ عقبّٔی
ثٟشٜٚسی ٔ ٚذَ ٔشتجط ثب آٖ ،حتی اٌش  ٕٝٞعٛأُ دس ٖٚػبصٔب٘ی اكّی ٚ
ثمی ٝعٛأُ دس ٖٚػبصٔب٘ی ٔىُٕ ٘یض دس حذ ثٟیٔ ٚ ٝٙعّٛة فشا ٓٞثبؿٙذ،
تب صٔب٘ی و ٝوبسوٙبٖ ػبصٔبٖ ثشای ا٘دبْدادٖ ثٟتقش ٚظقبیف ؿقغّی خقٛد،
اٍ٘یخت٘ ٝـذ ٚ ٜث ٝوبس خٛد عالل٘ ٝذاؿت ٝثبؿٙذ  ٚاحؼبع سضبیت ٘ىٙٙذ،
ثٟشٜٚسی ؿغّی آ٘قبٖ ٚ ،دس ٘تیدق ،ٝثٟقشٜٚسی ػقبصٔب٘ی دس حقذ ٔعّقٛة
افضایؾ ٘خٛاٞذ یبفت [.]14
عمبیذ سٚاٖؿٙبػبٖ دسثبس ٜافشادی و ٝدس ػبصٔبٖٞبی كقٙعتی  ٚثبصسٌقب٘ی
ٔـغ َٛثٝوبس٘ذٔ ،جیٗ آٖ اػت و ٝثشای ثقبالثشدٖ ػقعح ویفقی  ٚوٕقی
ٔحل َٛضشٚسی اػت و ٝخذٔبت سفبٞی سا تب آ٘دب ؤ ٝیؼش اػقت ،ثقشای
وبسوٙبٖ فشا ٚ ٓٞتؼٟیالت الصْ سا ثشای ثٟضیؼتی آٟ٘ب ایدبد وٙیٓ صیقشا اص
ایٗ طشیك اػت و ٝخشػٙذی اص وبس دس آٟ٘ب ثٚ ٝخٛد ٔیآیقذ  ٚدس ٘تیدقٝ
ٔٙدش ث ٝثبصدٔ ٜثجت  ٚپشثٕش ٔیؿٛدٔ .ؤثشثٛدٖ افقشاد دس ثقٝثٕقشسػقب٘ذٖ
اٞذاف ػبصٔب٘ی ثؼتٍی ٔؼتمیٓ ثق ٝوٍقٍ٘ٛی سٚحیق ٝآٟ٘قب داسد .سٚحیقٝ
ٔدٕٛعٝای اص طشص فىش  ٚاحؼبػبت  ٚعٛاطف ا٘ؼبٖ اػت .سٚحی ٝعجقبست
اػت اص ٔدٕٛع ٝوٕی  ٚویفی احؼبػبت ،عٛاطف  ٚاؿقتیبق فقشدی  ٚیقب
ٌشٞٚی ثشای وبس ثٟتش [ .]17سٚحی ٝیه پذیذٌ ٜشٞٚی اػت و ٝث ٝكٛست
ا٘تخبة ٞذفٞبی ٔـتشن  ٚتالؽ دس خٟت تحمك آٟ٘قب تدّقی ٔقییبثقذ.
ٞشو ٝاٞذاف ٌشٞٚی ٔٛافمت ثیـتشی ثقب اٞقذاف ػقبصٔبٖ داؿقت ٝثبؿقذ،
سٚحیٞٝب ٘یض ثیـتش ث ٝػٕت اٞذاف ػبصٔب٘ی خٟت ٌیشی ٔی وٙٙذ [.]8

ٔٛفك ثبؿذ ِٚی ػشا٘دبْ ٔدجٛس ث ٝتععیُ یب تغییش ػیؼقتٓ خٛاٞقذ ؿقذ
[.]26
سلبثتپزیشی ثب تعجیش تٛإ٘ٙذی  ٚتٕبیُ ٚسٚد ث ٝسلبثت تعشیف ؿذ ٜاػقت.
ٔبیىُ پٛستش 5اص ٔٙرش التلبدی ،سلبثت پقزیشی سا ٔتقشادف ثقب ثٟقشٜٚسی ٚ
وٍٍ٘ٛی اػتفبد ٜیه ػبصٔبٖ یب ّٔت اص ٔٙجقع ا٘ؼقب٘ی ،ػقشٔبیٙٔ ٚ ٝقبثع
طجیعی خٛد تعشیف ٔیوٙذ .دس ٔمیبع خُشد ،سلبثتپزیشی ث ٝاسصؿقی وقٝ
یه ٔحل َٛدس ٔمبیؼ ٝثب سلیت ثشای ٔـتشی ٔقیآفشیٙقذ ثقبص ٔقیٌقشدد
[.]27
دس إٞیت وبٞؾ ٞضی ٝٙفعبِیتٞب دس ٞش ػبصٔب٘یٔ ،ؼئّ ٝلبثُ تٛخ ٝایقٗ
اػت و ٝدس ؿشایط أشٚص التلبد خٟب٘ی ،ثیتشدیذ ،الصٔ ٝثمبی ثٍٙقبٜٞقب ٚ
ٟ٘بدٞبی تِٛیذی  ٚخقذٔبتیٔ ،دٟقض ؿقذٖ ثق٘ ٝرقبْٞقب  ٚػقبصٚوبسٞقبی
ٔذیشیت اػتشاتظیه ٞضی ٚ ٝٙتِٛیذ وبالٞب  ٚخذٔبت ثقب لیٕقتٞقبی لبثقُ
سلبثت  ٚپبػخٍٛیی ػشیع ث ٝفشكتٟبػتٔ .ؤػؼقبت تِٛیقذی  ٚخقذٔبتی
ثشای تذا ْٚحیبت التلبدی  ٚكٙعتی خٛد ٘بٌضیش ثبیذ ثب وقبٞؾ ٞضیٙقٚ ٝ
ػجهوشدٖ ثبس حجغ ػشٔبیٞٝب ٕٞ ٚبًٙٞؿذٖ ثب لٛاعقذ ثقبصی تِٛیقذ اص
٘ٛع «ٔـتشیٔذاسی» ،تجذیُ ثق ٝػقبصٔبٖٞقبی اص ٘قٛع «وبثقه» ؿقذٚ ٜ
حشوت خٛد سا ٔٛصٖٚتش وٙٙذ [.]9
ویفیت ص٘ذٌی وبسی عجبست اػت اص؛ عىغاِعُٕ وبسوٙبٖ ٘ؼجت ث ٝوقبس،
ثٚ ٝیظ ٜپیبٔذٞبی فشدی آٖ دس اسضبی ؿغّی  ٚػالٔت سٚحی .ثب اػتفبد ٜاص
ایٗ تعشیف" ،ویفیت ص٘ذٌی وبسی" ثش پیبٔذٞبی ؿخلی ،تدشث ٝوقبسی ٚ
وٍٍ٘ٛی ثٟجٛد وبس دس ساػتبی سفع ٘یبصٞبی فشد تأویذ داسد [ٍٙٞ .]16بٔی
و ٝاص ثٟجٛد ویفی ٘یشٚی وبس ػخٗ ٔیٌٛهیٓٔ ،ؼئّٙٔ ٝحلش ث ٝآٔٛصؽ ٚ
تعّیٕبت ٕ٘ی ؿٛدٛٔ .اسد دیٍشی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙثبیذ ٔقٛسد ٘رقش ثبؿقذ،
عجبستٙذ اصٌٕ :بسدٖ افشاد دس ٔـبغُ ٔٙبػت یقب ػقپشدٖ وقبس ثق ٝوقبسداٖ،
تٛخ ٝث ٝتٙذسػتی افشاد  ٚتٛخ ٝثٔ ٝحیط صیؼت  ٚطشص تغزی ٝافشاد .ایٟٙقب
اص عٛأّی ٞؼتٙذ و ٝدس ثٟجٛد ویفیت عبُٔ وبس ػخت تقأثیش ٔقیٌزاس٘قذ
[.]27
ٔٙجع اسصؿٕٙذ صٔبٖ ،ثش سٚی سٚؽ ٔب دس اػتفبد ٜاص ػبیش ٔٙقبثع اثقش ٔقی
ٌزاسد .صٔبٖ تٟٙب ٔٙجعی اػت ؤ ٕٝٞ ٝب ثعٛس ٔؼبٚی دس اختیقبس داسیقٓ.
صٔبٖ سا ٕٞچٙٔ ٖٛبثع دیٍش ٕ٘یتٛاٖ رخیش ٜوشد تب ٞش ٔٛلع ٘یقبص ؿقذ اص
آٖ اػتفبد ٜوٙیٓ .ثذیٗ ٔعٙی ؤ ٝب ٕ٘یتٛا٘یٓ صٔبٖ سا ٔب٘ٙذ پ َٛرخیقشٜ
وٙیٓ [ .]22أشٚص ٜإٞیت فٙبٚسی اطالعبت ثٙٔ ٝرقٛس افقضایؾ ػقشعت ٚ
دلتِ فعبِیتٞبی ٔختّف ػبصٔبٖٞب  ٚدس ٘تید ٝثبالثشدٖ ثٟشٜٚسی آٟ٘ب ثقٝ
سٚؿٙی ٔـخق ؿذ ٜاػتٔ .حبػج ٚ ٝپشداصؽ ػقشیع اطالعقبت  ٚا٘تمقبَ
فٛسی آٖ ،صٔقبٖ ا٘دقبْ وقبس سا وقبٞؾ  ٚدس ٘تیدق ٝثٟقشٜٚسی سا افقضایؾ
ٔیدٞذ .فٙبٚسی اطالعبت أىبٖ خؼتد ٚ ٛدػتیبثی ػشیع ث ٝاطالعقبت سا
٘یض فشأ ٓٞیوٙذ.
سضبیت ؿغّی عجبست اػت اص حذی اص احؼبػبت ٍ٘ ٚشؽٞبی ٔثجقت وقٝ
افشاد ٘ؼجت ث ٝؿغُ خٛد داس٘ذ٘ .تبیح تحمیمبت ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝوبسوٙبٖ
ثب سضبیت ؿغّی ثبالتش ،اص ٘رقش فیضیقه ثقذ٘ی  ٚتقٛاٖ رٙٞقی دس ٚضقعیت
خٛثی لشاس داس٘ذ .اص ٘رش ػبصٔب٘ی ،ػقعح ثقبالی سضقبیت ؿقغّی ٔقٙعىغ

 -3-2رابطه فنبوری اطالعبت و بهرهوری
فٙبٚسی اطالعبت  ٚاستجبطبت ( )ICTاص خّٕ ٝفٙبٚسیٞبی ٘ٛیٙی ٔحؼٛة
ٔی ؿٛد و ٝفضبی ػبصٔب٘ی ،كٙعتی  ٚپیشأ٘ٛی ٔب سا ث ٝؿذت تحت تقأثیش
لشاس داد ٜاػت .تب وٙذ د ٝٞپیؾ تلٛس ایٙىق ٝایقٗ فٙقبٚسی تقب ایقٗ حقذ
فضبی وؼت  ٚوبس  ٚص٘ذٌی پیشأ٘ٛی ٔب سا تحت تأثیش لشاس دٞذ ،وٕی دٚس
اص ر ٗٞث٘ ٝرش ٔیسػیذ ،أب ٓٞاو ٖٛٙثب ٌؼتشؽ سٚصافقض ٖٚایقٗ فٙقبٚسی
حتی دس خبٔعٝای ٔب٘ٙذ ایشاٖ وٛٙٞ ٝص تب سػقیذٖ ثق ٝاػقتب٘ذاسدٞبی الصْ
ثٟشٌٜیشی اص فٙبٚسی اطالعبت فبكّ ٝصیبدی داسدٔ ،ـبٞذٔ ٜیوٙیٓ و ٝایٗ
فٙبٚسی ٚاسد حٛص ٜص٘ذٌی سٚصا٘ٔ ٝب ؿذ ٜاػت  ٚسٚص ث ٝسٚص تأثیشپزیشی ٔقب
اص ایٗ فٙبٚسی افضایؾ پیذا ٔیوٙذ [.]31
دس ٔف ْٟٛوالػیه ،فٙبٚسیٔ ،دٕٛع دا٘ؾ تجّٛسیبفت ٝدس اثضاس  ٚسٚؽٞبی
تِٛیذ اػت .تأثیش فٙبٚسی ثش سؿذ اص لذیٓ ٔٛسد ثح ثٛد ٜاػت و ٝث ٝػقٝ
دػت ٝلبثُ تمؼیٓ ٞؼقتٙذ .اص ٍ٘قبٞی ،تقأثیش فٙقبٚسی دس لبِقت وبالٞقبی
ػشٔبیٝای تدؼٓ یبفت ٚ ٝتحّیقُ ؿقذ ٜوق٘ ٝتیدق ٝآٖ افقضایؾ ثٟقشٜٚسی
ػشٔبی ٝثٛد ٜاػت .دس حبِت د ،ْٚفٙبٚسی ،ثٟشٜٚسی ٘یشٚی وبس سا افقضایؾ
ٔیدٞذ .دس حبِت ػ ،ْٛفٙبٚسی ،ثٟشٜٚسی وُ ِ٘ ٝضٔٚقبً ثٟقشٜٚسی وقبس یقب
ػشٔبی ٝسا افضایؾ ٔیدٞذ [.]27
 -3مدل نظزی تحقيق

ثب تٛخ ٝثٔ ٝعبِعقبت ٘رقشی ا٘دقبٌْشفتقٔ ٚ ٝقشٚس ادثیقبت تحمیقك ٔقذَ
ٔفٟٔٛی تحمیك (ؿىُ ؿٕبس )1ٜاػتخشاج ٌشدیذ:
5- Porter
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ثٛد٘ذ ،ا٘دبْ ؿذ ٜاػت .دس ایٗ تحمیك ثب ٔحبػج ٝآِفبی وش٘ٚجقب ،،پبیقبیی
پشػـٙبٔ ٝثٔ ٝمذاس ٔ 0/94حبػجٌ ٝشدیذ و٘ ٝـبٍ٘ش ٕٞخٛا٘ی (ػقبصٌبسی
دس٘ٚی) ثؼیبس ٔٙبػت ػئٛاَٞبی پشػـٙبٔ ٝاػت .دس ایٗ تحمیك ثب تٛخٝ
ث ٝایٗ و ٝخبٔع ٝآٔبسی ؤ ٝؼتمیٕبً ثب فٙبٚسی اطالعبت وبس ٔقی وشد٘قذ،
٘ 300فش ثٛد ،ثب ٕٞبٍٙٞی ثب ٔؼئِٛیٗ دا٘ـٍب ٜپشػـقٙبٔٞٝقب دس ثقیٗ دٚ
حٛص ٜو ٝثیـتش اص ثمی ٝحٛصٜٞب ثب فٙقبٚسی اطالعقبت وقبس داؿقتٙذ ،یعٙقی
حٛصٔ ٜعب٘ٚت آٔٛصؿی  ٚحٛصٔ ٜعب٘ٚت اداسیٔ -بِی تٛصیع ؿذ وق ٝتعقذاد
 169پشػـٙبٔ ٝعٛدت داد ٜؿذ  ٚدس ٚالع اص سٚؽ ٕ٘٘ٛقٌٝیقشی تلقبدفی
طجمٝای اػتفبد ٜؿذ .و ٝدس ٞش یه اص حٛصٜٞبی روش ؿذ ،ٜافشادی و ٝثقب
فٙبٚسی اطالعبت ثشخٛسد ٘ؼجتبً ٔؼتمیٓ داؿتٙذ ث ٝعٙقٛاٖ ٕ٘٘ٛق ٝا٘تخقبة
ؿذ ٚ ٜپشػـٙبٔ ٝدسیبفت وشد٘ذ.

هتغيسّای كٌتسل ٍ تعدیل كٌٌدُ:
جٌس ،تحصيالت ،سابقِ ضغلی

فٌاٍزی اطالعات

بْسُ ٍزی

دز داًطگاُ آشاد
قصٍیي

هيصاى استفادُ ًيسٍی

بْسُ ٍزی ًيسٍی اًساًی:
-

اًگيصش

-

خالقيت ٍ ًَآٍزی

-

زٍحيِ زقابت پریسی

-

كاّص ّصیٌِ فعاليت ّا

-

بْبَد كيفيت فعاليتْا

-

زٍحيِ

-

زضایت اش كاز

-

كاّص شهاى اًجام كاز

-5یافته های تحقيق

اًساًی اش فٌاٍزی
اطالعات

-يبفتههبی مربوط به سئوال اول تحقيق

 و ٝساثعٝای ثی ٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ثب اٍ٘یضؽ ٘یقشٚی ا٘ؼقب٘یٚخٛد داسد؟
جذٍل ( :)1آسهَى كزٍسکبل ٍالیس بزای همبیسِ ًوزات آسهَدًیّبی چْبر
گزٍُ در سهیٌِ هتغیز اًگیشش
هيصاى استفادُ اش فٌاٍزی

ضکل ( :)1هذل ًظزی تحمیك (بزگزفتِ اس هذل جبهع هذیزیت بْزٍُری ًیزٍی

اصالً استفادُ ًویضَد

اًسبًی)

بسای اًجام بسخیی اش كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد

 -4روش شناسی تحقيق
اًگيصش

ایٗ تحمیك اص ِحبظ ٞذف ،وقبسثشدی اػقت ٘ ٚتقبیح یبفتقٞٝقب ثقشای حقُ
ٔـىالت خبف ٔتذا َٚدس ٖٚػبصٔبٖ ٔی ثبؿذ ،ثٙبثشایٗ وبسثشدی ٔیثبؿذ
 ٚاص ِحبظ سٚؽ تحمیك ٕٞجؼتٍی اص ٘ٛع پیٕبیـی ٔیثبؿذ .دس ایقٗ ٘قٛع
تحمیمبت ٔحمك ث ٝد٘جبَ ایٗ اػت وق ٝآیقب ٔتغیشٞقبی ٔقٛسد ٔعبِعق ٝثقب
یىذیٍش استجب داسد؟ دس كٛستیى ٝساثعٝای وـف ؿقٛد ،آیقب ایقٗ استجقب
ٔثجت یب ٔٙفی اػت  ٚؿذت  ٚلذست آٖ و ٝا٘ذاص ٜاػت؟

بیسای اًجیام بيطیتس كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد
دز ّس كازی كیِ ًيیاش باضید اش آى
استفادُ هیضَد
جوع

تعداد
ًوًَِّا

هياًگيي
زتبِّای ّس  aكای -دٍ
گسٍُ

10

12.20

57

52.00

62

106.81

40

116.41
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77.424

سطح
هعٌادازی

0.000

 ;3دزجِ آشادی

خذ َٚؿٕبس 1 ٜدادٜٞبی ٔشث ٛث ٝآصٔ ٖٛوشٚػقىبَ ٚاِقیغ سا ٘ـقققبٖ
ٔیدٞذ .ؤ ٖٛمذاس ٔ X2حبػجٝؿقذ )77/424( ٜدس ػقعح  0/05ثقشای
آصٖٔٞٛبی د ٚدأ ٚ ٝٙثب دسخق ٝآصادی ( ،)3ثضسٌتقش اص ٔمقذاس ثحشا٘قی X2
ٔیثبؿذ؛ ِزا فقشم كقفش ٔجٙقی ثقش عقذْ تفقبٚت ثقیٗ ٔیقبٍ٘یٗ ٕ٘قشات
آصٔٛد٘ی ٞب دس ایٗ ٔٛاسد سد ٔیؿٛد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیقشیٓ وق ٝثقیٗ ٕ٘قشات
ٌشٞ ٜٚبی ٔٛسد ٔعبِع ٝدس صٔیٔ ٝٙیضاٖ اٍ٘یضؽ تفقبٚت ٔعٙقبداسی ٚخقٛد
داسد .ث ٝثیبٖ دیٍش ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٔ ٚیضاٖ اٍ٘یضؽ وبسوٙبٖ
ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد.

اثضاس خٕعآٚسی دادٜٞب ثشای ایٗ تحمیك پشػـٙبٔ ٝحضقٛسی ثقٛد ٜاػقت.
ایٗ پشػـٙبٔ ٝداسای د ٚثخؾ اػت؛ ثخؾ ا َٚؿبُٔ ٔـخلقبت فقشدی
پبػخدٙٞذٔ ٚ ٜیضاٖ آؿقٙبیی ایـقبٖ ثقب فٙقبٚسی اطالعقبت  ٚثخقؾ دْٚ
ػئٛاَٞبی ٔشث ٛث ٝؿبخقٞبی ػٙدؾ ثٟشٜٚسی دس صٔی ٝٙتحمیك ثٛدٜ
ٔ ٚشث ٛث٘ ٝرشػٙدی اص وبسٔٙذاٖ ٔ ٚذیشاٖ دا٘ـٍب ٜآصاد لضٚیٗ دس ٔٛسد
ٚضعیت ثٟشٚ ٜسی ٘یشٚی ا٘ؼقب٘ی ثقب تٛخق ٝثقٔ ٝیقضاٖ اػقتفبد ٜایـقبٖ اص
أىب٘بت فٙبٚسی اطالعبت ٔیثبؿذ .ایٗ پشػـٙبٔ ٝداسای سٚایقی ٔحتقٛایی
ٔیثبؿذ؛ صیشا طشاحی ػئٛاَٞبی آٖ ثش ٔجٙبی ٔقذَ ٔفٟقٔٛی ،صیقش ٘رقش
اػتبد سإٙٞب  ٚثب ٔعبِعقبت وتبثخب٘قٝای ٘ ٚرقش خجشٌقبٖ وقٔ ٝتـقىُ اص
خٕعی اص اػبتیذ ٞیأتعّٕی ثب دسخ ٝدوتشای تخللی دس صٔیٔ ٝٙقذیشیت

 يبفتههبی مربوط به سئوال دوم تحقيق و ٝساثع ٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙقبٚسی اطالعقبت ثقب خاللیقت ٘ ٚقٛآٚسی٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟

53

ٔحٕذ٘می ایٕب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ  /ثشسػی ساثع ٝثیٗ اػتفبد ٜوبسوٙبٖ اص فٙبٚسی اطالعبت ( )ITثب ثٟشٜٚسی آ٘بٖ (ٔعبِعٛٔ ٝسدی :دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی لضٚیٗ)

ٔعٙبداسی ٚخٛد داسد .ث ٝثیبٖ دیٍش ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثب ٔیقضاٖ
سلبثتپزیشی وبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.

جذٍل ( :)2آسهَى كزٍسکبل ٍالیس بزای همبیسِ ًوزات آسهَدًیّبی
چْبرگزٍُ در سهیٌِ هتغیز خاللیت ٍ ًَآٍری
هيصاى استفادُ اش فٌاٍزی
اصالً استفادُ ًویضَد
بسای اًجام بسخیی اش كازّیا اش آى
خالقيت ٍ ًَآٍزی

استفادُ هیضَد
بیسای اًجیام بيطیتس كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد
دز ّس كازی كیِ ًيیاش باضید اش آى
استفادُ هیضَد

10
57

سطح

زتبِّای ّس  aكای -دٍ هعٌاداز
ی
گسٍُ

 و ٝساثع ٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعقبت ثقب وقبٞؾ ٞضیٙقٞ ٝقبی٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟

14.15

جذٍل ( :)4آسهَى كزٍسکبل ٍالیس بزای همبیسِ ًوزات آسهَدًیّبی چْبر

48.15

62

115.52

40

107.91

169

گزٍُ در سهیٌِ هتغیز كبّص ّشیٌِ ًیزٍی اًسبًی
87.304

0.000
هيصاى استفادُ اش فٌاٍزی
اصالً استفادُ ًویضَد

 ;3دزجِ آشادی

كاّص ّصیٌِ ًيسٍی اًساًی

جوع

تعداد
ًوًَِّا

هياًگيي

 -يبفته هبی مربوط به سوال چهبرم تحقيق

خذ َٚؿٕبس 2 ٜدادٜٞبی ٔشثق ٛث ٝآصٔق ٖٛوشٚػقىبَ ٚاِقیغ سا ٘ـقبٖ
ٔیدٞذ .ؤ ٖٛمذاس ٔ X2حبػج ٝؿقذ )87/304( ٜدس ػقعح  0/05ثقشای
آصٔٞ ٖٛبی د ٚدأ ٚ ٝٙثب دسخ ٝآصادی ( )k-1=3ثضسٌتقش اص ٔمقذاس ثحشا٘قی
ٔ X2یثبؿذ؛ ِزا فشم كفش ٔجٙی ثش عقذْ تفقبٚت ثقیٗ ٔیقبٍ٘یٗ ٕ٘قشات
آصٔٛد٘ی ٞب دس ایٗ ٔٛاسد سد ٔیؿٛد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیقشیٓ وق ٝثقیٗ ٕ٘قشات
ٌشٞ ٜٚبی ٔٛسد ٔعبِع ٝدس صٔیٔ ٝٙیضاٖ ٘ٛآٚسی  ٚخاللیت تفبٚت ٔعٙبداسی
ٚخٛد داسد  .ث ٝثیبٖ دیٍش ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٔ ٚیضاٖ ٘قٛآٚسی ٚ
خاللیت وبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.

جذٍل ( :)3آسهَى كزٍسکبل ٍالیس بزای همبیسِ ًوزات آسهَدًیّبی چْبر
گزٍُ در سهیٌِ هتغیز رٍحیِ رلببتپذیزی
هيصاى استفادُ اش فٌاٍزی
اصالً استفادُ ًویضَد
بسای اًجام بسخیی اش كازّیا اش آى
زٍحيِ زقابتپریسی

استفادُ هیضَد
بیسای اًجیام بيطیتس كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد
دز ّس كازی كیِ ًيیاش باضید اش آى
استفادُ هیضَد
جوع

تعداد
ًوًَِّا

گسٍُ

10

10.40

57

59.81

62

105.35

40

108.00

بیسای اًجیام بيطیتس كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد
دز ّس كازی كیِ ًيیاش باضید اش آى
استفادُ هیضَد

ی

گسٍُ

10

14.70

57

53.12

62

102.90

40

120.25

169

75.155

0.000

 ;3دزجِ آشادی

 -يبفته هبی مربوط به سوال پنجم تحقيق

سطح

 و ٝساثعٝای ثقیٗ اػتفققبد ٜاص فٙققبٚسی اطالعقبت ثقب ثٟجققٛد ویفیقتفعبِیتٞبی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟

هعٌادازی

جذٍل ( :)5آسهَى كزٍسکبل ٍالیس بزای همبیسِ ًوزات آسهَدًیّبی چْبر
گزٍُ در سهیٌِ هتغیز بْبَد كیفیت فعبلیتّب
58.820

0.000
هيصاى استفادُ اش فٌاٍزی

169

سطح

زتبِّای ّس  aكای -دٍ هعٌاداز

خذ َٚؿٕبس 4 ٜدادٜٞبی ٔشث ٛث ٝآصٔ ٖٛوشٚػىبَ ٚاِیغ سا ٘ـبٖ ٔقی
دٞققذ .وققٔ ٖٛمققذاس ٔ X2حبػققجٝؿققذ )58/82( ٜدس ػققعح  0/05ثققشای
آصٖٔٞٛبی د ٚدأ ٚ ٝٙثب دسخ ٝآصادی ( )k-1=3ثضسٌتقش اص ٔمقذاس ثحشا٘قی
ٔ X2یثبؿذ؛ ِزا فشم كفش ٔجٙی ثش عقذْ تفقبٚت ثقیٗ ٔیقبٍ٘یٗ ٕ٘قشات
آصٔٛد٘ی ٞب دس ایٗ ٔٛاسد سد ٔیؿٛد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیقشیٓ وق ٝثقیٗ ٕ٘قشات
ٌشٞ ٜٚبی ٔٛسد ٔعبِع ٝدس صٔیٔ ٝٙیضاٖ وبٞؾ ٞضیٙق ٝفعبِیقتٞقب تفقبٚت
ٔعٙبداسی ٚخٛد داسد .ث ٝثیبٖ دیٍش ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثب ٔیقضاٖ
وبٞؾ ٞضی ٝٙفعبِیتٞبی وبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.

 و ٝساثعٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ثقب سٚحیق ٝسلبثقتپقزیشی٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟

زتبِّای ّس  aكای -دٍ

استفادُ هیضَد

جوع

 -يبفتههبی مربوط به سئوال سوم تحقيق

هياًگيي

بسای اًجام بسخیی اش كازّیا اش آى

تعداد
ًوًَِّا

هياًگيي

اصالً استفادُ ًویضَد

 ;3دزجِ آشادی
بْبَد كيفيت فعاليتّا

خذ َٚؿٕبس 3 ٜدادٜٞبی ٔشث ٛث ٝآصٔق ٖٛوشٚػقىبَ ٚاِقیغ سا ٘ـققبٖ
ٔیدٞذ .ؤ ٖٛمقذاس ٔ X2حبػقجٝؿقذ )58/82( ٜدس ػقعح  0/05ثقشای
آصٖٔٞٛبی د ٚدأ ٚ ٝٙثب دسخ ٝآصادی( )k-1=3ثضسٌتش اص ٔمذاس ثحشا٘ی X2
ٔیثبؿذ؛ ِزا فقشم كقفش ٔجٙقی ثقش عقذْ تفقبٚت ثقیٗ ٔیقبٍ٘یٗ ٕ٘قشات
آصٔٛد٘ی ٞب دس ایٗ ٔٛاسد سد ٔیؿٛد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیقشیٓ وق ٝثقیٗ ٕ٘قشات
ٌشٞ ٜٚبی ٔٛسد ٔعبِعق ٝدس صٔیٙقٔ ٝیقضاٖ سٚحیق ٝسلبثقتپقزیشی تفقبٚت

بسای اًجام بسخیی اش كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد
بیسای اًجیام بيطیتس كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد
دز ّس كازی كیِ ًيیاش باضید اش آى
استفادُ هیضَد
جوع

54

تعداد
ًوًَِّا
10

هياًگيي
زتبِّای ّس  aكای -دٍ
گسٍُ

هعٌادازی

18.10

57

48.86

62

110.28

40

114.04

169

سطح

81.319

0.000

 ;3دزجِ آشادی

فلّٙبٔٔ ٝذیشیت تٛػع ٚ ٝتح49 -58 )1390( 7 َٛ

خذ َٚؿٕبس 5 ٜدادٜٞبی ٔشث ٛث ٝآصٔق ٖٛوشٚػقىبَ ٚاِقیغ سا ٘ـققبٖ
ٔیدٞذ .ؤ ٖٛمذاس ٔ X2حبػج ٝؿقذ )81/319( ٜدس ػقعح  0/05ثقشای
آصٔٞ ٖٛبی د ٚدأ ٚ ٝٙثب دسخ ٝآصادی ( )k-1=3ثضسٌتقش اص ٔمقذاس ثحشا٘قی
ٔ X2یثبؿذ؛ ِزا فشم كفش ٔجٙی ثش عقذْ تفقبٚت ثقیٗ ٔیقبٍ٘یٗ ٕ٘قشات
آصٔٛد٘ی ٞب دس ایٗ ٔٛاسد سد ٔی ؿٛد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیقشیٓ وق ٝثقیٗ ٕ٘قشات
ٌشٜٞٚبی ٔٛسد ٔعبِع ٝدس صٔی ٝٙثٟجٛد ویفیت فعبِیتٞب تفبٚت ٔعٙقبداسی
ٚخٛد داسد  .ث ٝثیبٖ دیٍش ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙقبٚسی ثقب ٔیقضاٖ صٔیٙقٝ
ثٟجٛد ویفیت فعبِیتٞب ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.

جذٍل ( :)7آسهَى كزٍسکبل ٍالیس بـزای همبیسِ ًوـزات آسهَدًیّبی
چْبر گزٍُ در سهیٌِ هتغیز رضبیت ضغلی
هيصاى استفادُ اش فٌاٍزی
اصالً استفادُ ًویضَد
بسای اًجام بسخیی اش كازّیا اش آى
زضایت ضغلی

 يبفتههبی مربوط به سئوال ششم تحقيق و ٝساثعٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ثب وبٞؾ صٔبٖ ا٘دقبْ وقبستٛػط ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟

هيصاى استفادُ اش فٌاٍزی

اصالً استفادُ ًویضَد
بسای اًجام بسخیی اش كازّیا اش آى
كاّص شهاى اًجام كاز

استفادُ هیضَد
بیسای اًجیام بيطیتس كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد
دز ّس كازی كیِ ًيیاش باضید اش آى
استفادُ هیضَد
جوع

تعداد
ًوًَِّا

گسٍُ

10

20.25

57

47.35

62

110.39

40

115.49

84.687

استفادُ هیضَد
دز ّس كازی كیِ ًيیاش باضید اش آى
جوع

ًوًَِّا

زتبِّای ّس  aكای -دٍ
گسٍُ

10

17.45

57

51.60

62

109.46

40

111.58

169

73.630

هعٌادازی

0.000

 ;3دزجِ آشادی

خذ َٚؿٕبس 7 ٜدادٞ ٜبی ٔشث ٛث ٝآصٔق ٖٛوشٚػقىبَ ٚاِقیغ سا ٘ـققبٖ
ٔیدٞذ .ؤ ٖٛمذاس ٔ X2حبػج ٝؿقذ )73/830( ٜدس ػقعح  0/05ثقشای
آصٔٞ ٖٛبی د ٚدأ ٚ ٝٙثب دسخ ٝآصادی ( )k-1=3ثضسٌتقش اص ٔمقذاس ثحشا٘قی
ٔ X2یثبؿذ؛ ِزا فشم كفش ٔجٙی ثش عقذْ تفقبٚت ثقیٗ ٔیقبٍ٘یٗ ٕ٘قشات
آصٔٛد٘ی ٞب دس ایٗ ٔٛاسد سد ٔیؿٛد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیقشیٓ وق ٝثقیٗ ٕ٘قشات
ٌشٞ ٜٚبی ٔٛسد ٔعبِع ٝدس صٔی ٝٙسضبیت اص وقبس تفقبٚت ٔعٙقبداسی ٚخقٛد
داسد .ث ٝثیبٖ دیٍش ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثب ٔیقضاٖ سضقبیت اص وقبس
وبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد.

گزٍُ در سهیٌِ هتغیز كبّص سهبى اًجبم كبر
هياًگيي

بیسای اًجیام بيطیتس كازّیا اش آى

استفادُ هیضَد

جذٍل ( :)6آسهَى كزٍسکبل ٍالیس بزای همبیسِ ًوزات آسهَدًیّبی چْبر

زتبِّای ّس  aكای -دٍ

استفادُ هیضَد

تعداد

هياًگيي

سطح

سطح
هعٌادازی

 -يبفتههبی مربوط به سوال هشتم تحقيق

0.000

 و ٝساثع ٝای ثیٗ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ثب سٚحیق٘ ٝیقشٚی ا٘ؼقب٘یٚخٛد داسد؟
جذٍل ( :)8آسهَى كزٍسکبل ٍالیس بزای همبیسِ ًوزات آسهَدًیّبی چْبر

169

گزٍُ در سهیٌِ هتغیز رٍحیِ
هيصاى استفادُ اش فٌاٍزی

 ;3دزجِ آشادی

اصالً استفادُ ًویضَد

خذ َٚؿٕبس 6 ٜدادٜٞبی ٔشث ٛث ٝآصٔق ٖٛوشٚػقىبَ ٚاِقیغ سا ٘ـققبٖ
ٔیدٞذ .ؤ ٖٛمذاس ٔ X2حبػج ٝؿقذ )84/687( ٜدس ػقعح  0/05ثقشای
آصٔٞ ٖٛبی د ٚدأ ٚ ٝٙثب دسخ ٝآصادی ( )k-1=3ثضسٌتقش اص ٔمقذاس ثحشا٘قی
ٔ X2یثبؿذ؛ ِزا فشم كفش ٔجٙی ثش عقذْ تفقبٚت ثقیٗ ٔیقبٍ٘یٗ ٕ٘قشات
آصٔٛد٘ی ٞب دس ایٗ ٔٛاسد سد ٔیؿٛد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیقشیٓ وق ٝثقیٗ ٕ٘قشات
ٌشٜٞٚبی ٔٛسد ٔعبِع ٝدس صٔی ٝٙوبٞؾ صٔبٖ فعبِیتٞب تفقبٚت ٔعٙقبداسی
ٚخٛد داسد  .ث ٝثیبٖ دیٍش ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثقب ٔیقضاٖ وقبٞؾ
صٔبٖ ا٘دبْ فعبِیتٞب تٛػط وبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.

بسای اًجام بسخیی اش كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد
زٍحيِ

بیسای اًجیام بيطیتس كازّیا اش آى
استفادُ هیضَد
دز ّس كازی كیِ ًيیاش باضید اش آى
استفادُ هیضَد
جوع

تعداد
ًوًَِّا
10

هياًگيي
زتبِّای ّس  aكای -دٍ
گسٍُ

هعٌادازی

16.40

57

44.01

62

113.06

40

117.08

169

سطح

98.151

0.000

 ;3دزجِ آشادی

خذ َٚؿٕبس 8 ٜدادٜٞبی ٔشث ٛث ٝآصٔق ٖٛوشٚػقىبَ ٚاِقیغ سا ٘ـققبٖ
ٔیدٞذ .ؤ ٖٛمذاس ٔ X2حبػج ٝؿقذ )98/151( ٜدس ػقعح  0/05ثقشای
آصٔٞ ٖٛبی د ٚدأ ٚ ٝٙثب دسخ ٝآصادی ( )k-1=3ثضسٌتقش اص ٔمقذاس ثحشا٘قی
ٔ X2یثبؿذ؛ ِزا فشم كفش ٔجٙی ثش عقذْ تفقبٚت ثقیٗ ٔیقبٍ٘یٗ ٕ٘قشات
آصٔٛد٘ی ٞب دس ایٗ ٔٛاسد سد ٔیؿٛد ٘ ٚتیدٔ ٝیٌیقشیٓ وق ٝثقیٗ ٕ٘قشات
ٌشٞ ٜٚبی ٔٛسد ٔعبِع ٝدس صٔی ٝٙسٚحی ٝتفبٚت ٔعٙقبداسی ٚخقٛد داسد .ثقٝ

 يبفته هبی مربوط به سوال هفتم تحقيق و ٝساثع ٝای ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعقبت ثقب ٔیقضاٖ سضقبیتؿغّی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚخٛد داسد؟
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ٔحٕذ٘می ایٕب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ  /ثشسػی ساثع ٝثیٗ اػتفبد ٜوبسوٙبٖ اص فٙبٚسی اطالعبت ( )ITثب ثٟشٜٚسی آ٘بٖ (ٔعبِعٛٔ ٝسدی :دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی لضٚیٗ)

ٔعشح وشد ،ٜفٙبٚسی اطالعبت اص وٙذ خٟت ٔٛخقت وقبٞؾ ٞضیٙقٞٝقبی
عّٕیبتی ٔیٌشدد .اٚالًٚ ،سٚد فٙبٚسی اطالعبت ٘یقبص ػقبصٔبٖ سا ثق٘ ٝیقشٚی
ا٘ؼب٘ی وبٞؾ ٔیدٞذ ،طٛسی و ٝاػتفبد ٜاص ٔبؿیٗٞبی تٕبْ اتٔٛبتیه ٚ
سثبتٞب حتی دس ثعضی ٔٛاسد ٘یبص ث٘ ٝیشٚی ا٘ؼب٘ی سا وبٔالً ٔشتفع ٔیوٙذ.
ثب٘یبً  ،فٙبٚسی اطالعبت ثب ایدبد أىبٖ دػتشػی ػشیع ثق ٝاطالعقبت دلیقك
ساخع ثٛٔ ٝاسدی ٔب٘ٙذ ػعح ٔٛخٛدی ،ثبع وبٞؾ ٞضیٞٝٙقبی عّٕیقبتی
ٔیٌشدد .ثبِثبًٛٔ ،خت ٔیٌشدد و ٝػعح ضبیعبت  ٚصٔبٖ الصْ ثشای تِٛیقذ
وققبٞؾ یقبفت ٚ ٝدس ٘تیدقٞ ٝضیٙقٞٝققبی ٔشثٛطق٘ ٝیققض وققبٞؾ یبثٙقذ
[ویذ .]6دس ٘تید ٝوقبٞؾ ٞضی ٝٙفعبِیتٞقبٛٔ ،خقت افققضایؾ ثٟقشٜٚسی
ٔیٌشدد  ٚثٕٞ ٝیٗ عّت ثب اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ،ثٟشٜٚسی ٘یقشٚی
ا٘ؼب٘ی افضایؾ پیذا ٔیوٙذ و ٝایٗ ٔعبثك ثب تحمیقك ا٘دقبْ ؿقذ ٜتٛػقط
كحشاٌشد خٟشٔی دس ػبَ  1384ثٛد ٜاػت و ٝث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ ٜاػت
و ٝثٝوقبسٌیشی فٙقبٚسی اطالعبت ٔٛخت وققبٞؾ ٞضیٙقٞٝقبی ػبصٔققبٖ
ٔیٌشدد.
 ثیٗ ٔیضاٖ اػتفققبد ٜاص فٙققبٚسی ثقب ٔیققضاٖ صٔیٙق" ٝثٟجقٛد ویفیقتفعبِیتٞب" ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد  ٚاص آ٘دبییو ٝساثع ٝدٚػٛیٝ
ثٟشٜٚسی  ٚویفیت ص٘ذٌی وبسی ،ساثعٝای تعبّٔی -تلبعذی اػت ،تٛخیٝ
ٔٙعمی ایٗ اٍِ ،ٛثش ٔجٙبی ٘رشیٞٝبی ٔٛخٛد دس عّ ْٛسفتقبسی ،ثقٚ ٝیقظٜ
٘رشیٞٝبی اٍ٘یضؿی اػت و ٝدس ٕ٘ٛداس  1ایٗ ساثع٘ ٝـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت
[ .]16ث ٝاعتمبد وٛآِٖی 7اعتالی خٛأع ثش استمبی ػقعح فىقش ٔقشدْ ٚ
ػبصٔبٖدادٖ فعبِیتٞبی ثـشی ٔٙق ٚ ٛاػقتٛاس اػقت .ػقشٔبیٙٔ ،ٝقبثع
طجیعی ،دا٘ؾ فٙی  ٚثشخٛسداسی اص وٕهٞبی خبسخی  ٕٝٞداسای ٘مـقی
ٔؤثش ،اػبػی ٕٟٔ ٚی دس تحمك آسٔقبٖٞقبی سؿقذ  ٚتٛػقع ٝالتلقبدی ٚ
افضایؾ ػعح ثٟشٜٚسی ٞؼتٙذ ،أقب ٞقیی یقه اص ایقٗ عٛأقُ ،إٞیقت
"وٍٍ٘ٛی ویفیت ٔٙبثع ا٘ؼب٘ی" سا داسا ٕ٘یثبؿذ  ٚث ٝپبی آٖ ٕ٘یسػذ.
ِزا ثٟجٛد ویفی عبُٔ وبس اص طشیك آٔٛصؽ  ٚثٟؼبصی ،ثبیذ ػقشآٔذ ٕٞقٝ
عٛأُ لشاس ٌیشد [.]1

ثیبٖ دیٍش ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثب سٚحی ٝوبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسی
ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد.
ثب ثشسػی ٘تبیح آٔبسی ث ٝدػت آٔذٔ ٜیتٛاٖ ث٘ ٝتبیح ریُ دػت یبفت:
 ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٔ ٚیضاٖ اٍ٘یضؽ وبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسیٔـبٞذٔ ٜیؿٛد و ٝطجك ٘رشی ٝاٍ٘یضؽ ٔٛفمیقت ،اكقٛالً اٍ٘یقض ٜتٛفیقك
طّجی ٔحشوی اػت و ٝاٌش دس فشد ایدبد ؿٛد ا ٚسا ٚأقیداسد تقب حقذاوثش
وٛؿؾ خٛد سا دس ٘یُ ث ٝاٞذاف ٔٛسد ٘رش ث ٝعُٕ آٚسد .وؼب٘ی وق ٝایقٗ
اٍ٘یض ٜسا داس٘ذ حذ ٔتعبدِی اص ٔخبطش ٜدس وبس سا ٔیپزیش٘قذ ،عاللٕٙقذ ثقٝ
دسیبفت ثبصخٛسٞبی آ٘ی دس ؿغُ  ٚوبس خٛد ٞؼتٙذ ،اص ا٘دبْ وبسؿبٖ ِزت
ٔیثش٘ذ  ٚاسضب ٔی ؿ٘ٛذ ٚ ،دس ٟ٘بیت تٕبٔی تٛخ ٚ ٝتٛاٖ خٛد سا ٔععقٛف
ث ٝوبس ٔیوٙٙذ تب ثتٛا٘ٙذ ث ٝطٛس وبٔقُ آٖ سا ثق ٝا٘دقبْ سػقب٘ٙذ [ ٚ ]6اص
آ٘دبییو ٝطجك طشاحی اٍِٛی خبٔع ٔذیشیت ،اٍ٘یقض ٜافقشاد ثقشای ا٘دقبْ
دادٖ ثٟی ٝٙوبس ،خٛد یىی اص عٛأُ ٔؤثش دس ثٟشٜٚسی ٔیثبؿقذ دس ٘تیدقٝ
ث ٝدِیُ ایٙى ٝاػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ثبع ایدقبد اٍ٘یقضؽ دس افقشاد
ٔیٌشددِ ،زا ٔٙدش ث ٝافضایؾ ثٟشٜٚسی ٔیٌشدد.
 ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٔ ٚیضاٖ "٘ٛآٚسی  ٚخاللیقت" وبسوٙقبٖساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد  ٚاص آ٘دبییو ٝطجك طشاحی اٍِٛی خبٔع
ٔذیشیتٛ٘ ،آٚسی ،خاللیت  ٚفشآٞثٛدٖ ٔحیط ثشای سؿذ خاللیتٞب یىی
اص عٛأُ ٔؤثش ثش ثٟشٜٚسی ٔیثبؿذِ ،زا ٘تیدٔ ٝیٌیشیٓ و ٝو ٖٛاػتفبدٜ
اص فٙبٚسی اطالعبت ٔٛخت افضایؾ خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی دس افشاد ؿذ ٜاػقت،
ِزا ٔٛخت افضایؾ ثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔقیٌقشدد وق ٝایقٗ ثقشخقالف
تحمیك ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػط ٔشیٓ وشیٕی دس ػبَ ٔ1384یثبؿذ وق٘ ٝتیدقٝ
ٌشفت ٝثٛد و ٝفٙبٚسی اطالعبت تأثیشی ثقش اٍ٘یقض ٚ ٜخاللیقت وقبسآفشیٙی
خٛا٘بٖ ٘ذاسد و ٝاِجتقٔ ٝقیتقٛاٖ وٙقیٗ ثشداؿقت وقشد وق ٝثش٘بٔقٞٝقبی
وبٔپیٛتشی اساه ٝؿذ ٜدس تحمیك ایـبٖ پبػخٍٛی ٘یبصٞقبی وقبسآفشیٙی دس
خٛا٘بٖ ٘جٛد ٜاػت.
 ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثب ٔیضاٖ "سلبثتپزیشی" وبسوٙبٖ ساثعقٝٔعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛدٔ .عبثك دیذٌبٔ ٜذَ إِبع پٛستش سلبثتپزیشی
سا حبكُ تعبُٔ  ٚثشٓٞوٙؾ وٟقبس عبٔققُ اكقّی ٔقیدا٘قذ؛ فبوتٛسٞقبی
دس٘ٚی ،ؿشایط تمبضبی داخّی ،كٙبیع ٔشتجط  ٚحٕبیتوٙٙذ ٚ ٜاػقتشاتظی
ػبختبس  ٚسلبثت .فبوتٛسٞبی دس٘ٚی دس د ٚدػت ٝفبوتٛسٞبی عٕٔٛی ؿبُٔ
ا٘شطی ٘ ٚیشٚی ا٘ؼب٘ی ثذٟٔ ٖٚبست خبف  ٚفبوتٛسٞبی تخللقی ؿقبُٔ
٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔتخلق  ٚدا٘ؾ فٙقی پیـقشفت ٚ ٝفٙقبٚسی پیـقشفتٔ ٝقی
ثبؿذ و ٝفبوتٛسٞبی تخللی دس ٔمبیؼق ٝثقب فبوتٛسٞقبی عٕقٔٛی ٔضیقت
سلبثت پبیذاستشی سا ایدبد ٔی وٙذ [ .]12دس ٘تید ٝافضایؾ سلبثقتپقزیشی
و ٝدس اثش اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت ایدقبد ٔقیٌقشددٛٔ ،خقت افقضایؾ
ثٟشٜٚسی ٔیٌشدد و ٝایٗ ٔعبثك ثب تحمیك ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػط ٌیٛسیقبٖ دس
ػبَ ٔ 1380یثبؿذ و ٝث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ ٜاػت و ٝتىِٛٛٙطی اطالعبت
ٔی تٛا٘ذ ٚضعیت سلبثتی ػبصٔبٖ سا ثٟجٛد ثخـقذ .دس ٚالقع تحمقك ٔضیقت
سلبثتی ث ٝتٛػع ٚ ٝتعجیك ػشیع ػبصٔبٖ ث ٝوٙیٗ ػیؼقتٓٞقبیی ثؼقتٍی
داسد [.]25
 ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثب ٔیضاٖ کااه هينها فعبِیقتٞقبیوبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد وق ٝطجقك تحمیمقبت ویقذ وقٝ

احساس
هَفقيت
كيفيت شًدگی كازی

بْسُ ٍزی

تاهيي ًياشّا

ًوَدار ( :)1رابطِ هتمببل بْزٍُری ٍ كیفیت سًذگی كبری

ثٙبثشایٗ ٘تیدٔ ٝیٌیشیٓ اص آ٘دبییو ٝدس اثش اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعقبت،
افضایؾ ویفیت ص٘ذٌی وبسی ایدبد ٔیٌشدد؛ دس ٘تید ٝاػتفبد ٜاص فٙقبٚسی
اطالعبت ٔٛخت افضایؾ ثٟشٜٚسی ٘یض ٔیٌشدد و ٝایٗ ٘تیدقٔ ٝعقبثك ثقب
تحمیك ا٘دبْؿذ ٜتٛػط كحشاٌشد خٟشٔی دس ػبَ ٔ 1384یثبؿذ و ٝثٝ
ایٗ ٘تید ٝسػیذ ٜاػت و ٝث ٝوبسٌیشی فٙقبٚسی اطالعقبت ٔٛخقت ثٟجقٛد
سٚؽٞبی ا٘دبْ وبس ٔیٌشدد.
6- chied
7- Kwan H. Lie
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دس پبیبٖ ثبیذ اضبف ٝوشد و ٝا٘ؼبٖٔ ،حٛس ثٟقشٜٚسی اػقت  ٚثقب تٛخق ٝثقٝ
إٞیت ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی دس یه ػبصٔبٖ ٘ ٚمؾ ٚی دس سؿذ  ٚتحمك اٞقذاف
ػبصٔب٘ی ،پشداختقٗ ثقٔ ٝجحق ثٟقشٜٚسی وبسوٙققبٖ یىقی اص ٟٔقٓتقشیٗ
دغذغٞٝبی ٔذیشاٖ أشٚصی اػت  ٚدس ایٗ ثیٗ دا٘ـٍبٜٞب ث ٝعٛٙاٖ ٔشوقض
پشٚسؽ ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی تٛإ٘ٙذ ٔ ٚتخلق اص إٞیت ثیـتشی ثشخٛسداس٘ذ.

 ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثب ٔیقضاٖ کاه زمان ا٘دقبْ فعبِیقتٞقبتٛػط وبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ٚ .اص آ٘دبییو ٝاػتفبد ٜاص
فٙبٚسی اطالعبت ثبع وبٞؾ صٔبٖ ا٘دبْ وبس تٛػط وبسوٙبٖ ٔیٌشدد؛ دس
٘تید ٝثبع افضایؾ ثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔیؿقٛد وق ٝایقٗ ٔعقبثك ثقب
تحمیك ا٘دبْ ؿذ ٜتٛػط كحشاٌشد خٟشٔی دس ػبَ  1384ثٛد ٜاػت وقٝ
ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ ٜاػت و ٝث ٝوبسٌیشی فٙبٚسی اطالعبت ٔٛخت افضایؾ
ػشعت ا٘دبْ وبس ٔیٌشدد ٘ ٚیض تحمیك تمقیصاد ٜدس ػقبَ ٘ 1385یقض ثقٝ
ٕٞیٗ ٘تید ٝسػیذ ٜاػت و ٝوبسثشاٖ ػیؼتٓ فٙقبٚسی اطالعقبت ثقش ایقٗ
ثبٚس٘ذ و ٝػشعت ا٘دبْ وبسٞب ،ثبصیبثی ثٛٔ ٝلع اطالعبت  ٚػشعت دػتشػی
ث ٝاطالعبت دس ٔمبیؼ ٝثب لجُ اص ثٝوقبسٌیشی ػیؼقتٓ فٙقبٚسی اطالعقبت،
افضایؾ یبفت ٚ ٝایٗ افضایؾ دس ایٗ اثعبدٛٔ ،خت اثشثخـقی ػقبصٔبٖ ؿقذٜ
اػت.
 ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثب ٔیقضاٖ رضانت از کار وبسوٙقبٖ ساثعقٝٔعٙبداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد .تئٛسی د ٚعبّٔی ٞشصثشي  ٚاٍِٛی خلٛكیبت
ؿغّی ٕٞب٘ٙذ تئٛسیٞبی خـٛٙدی ؿغّی ،اص اٍ٘یضؽ ثشخٛسداس٘ذٞ .قش دٚ
تئٛسی تأویذ داس٘ذ و ٝخـٛٙدی ؿغّی یه عبٔقُ وّیقذی ثقشای تعیقیٗ
اٍ٘یضؽ اػت .عّٕىشد ؿغّی خقٛة ٔٛخقت خـقٛٙدی ؿقغّی ٔقیؿقٛد
[ .]12دس ٘تید ٝاػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعبت وٛٔ ٝخقت افقضایؾ سضقبیت
ؿغّی ٔیٌشددٙٔ ،دش ث ٝافضایؾ ثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔیٌشدد.
 ثیٗ ٔیضاٖ اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ثب سٚحی ٝوبسوٙبٖ ساثعٔ ٝعٙبداسی ٔـبٞذٜٔیؿٛد و ٝثش اػبع ٔذَ خبٔع ٔذیشیت ثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘یٚ ،ضعیت
خؼٕب٘ی  ٚسٚحی وبسوٙبٖ اص عٛأُ ٔؤثش ثش ثٟشٜٚسی ٔیثبؿذ .دس ٘تیدقٝ
افضایؾ سٚحی ٝو ٝدس اثش اػتفبد ٜاص فٙبٚسی اطالعقبت ایدقبد ؿقذ ٜاػقت
ٔٙدش ث ٝافضایؾ ثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٔیٌشدد و ٝایٗ ثقش خقالف ایقٗ
٘رشی ٝاػت و ٝتىِٛٛٙطی ایدبة ٔیوٙذ و ٝافشاد پیٛػقت ٝؿقغُ  ٚسفتقبس
خٛد سا تغییش دٙٞذ  ٚایٗ أش ٔٛخت تٙؾ  ٚفـبس سٚحی آٟ٘قب ٔقیٌقشدد،
و ٖٛپیٛػت ٝؿبٞذ ایٗ أش ٞؼتٙذ و ٝاص آٟ٘قب ا٘ترقبسات ثیـقتشی ٚخقٛد
داسد [.]11

 -11منابع و مآخذ
=<1

ابطحی ،سيدحسیيي .كیاموی  ،بابیک .بْـزٍُری  ،تْیساى :ایاد دٍم ،هؤسسیِ
هطالعات ٍ پژٍّصّای باشزگاًی1378 ،

=<2

احدی ًياً ،اصسالدیي .راّکبرّبی افشایص بْزٍُری ،هجلیِ تیدبيس ،ضیوازُ ،157
تْساى1384 ،

=<3

اعتواد هقدم ،كاهساى ٍ ّوکازاى ،فٌبٍری اطالعبت ٍ ارتببطبت (فبٍا) :سیزبٌـبی
تحَل سبسهبًی ،هجلِ تدبيس ،ضوازُ  ،167فسٍزدیي 1385

=<4

البدٍی ،اهيس .عليجاًی ،فسشاًِ .آیب یبدگیزی الکتزًٍیکی ،بْـزٍُری كبركٌـبى را
افشایص هیدّذ؟ ،هجلِ علوی ٍ پژٍّطی ضسیف ،ضْسیَز 1387

=<5

البدٍی ،اهيس .كساهتی ،عباس .هذلی بزای سٌجص تـثییز فٌـبٍری اطالعـبت بـز
افشایص بْزٍُری در سبسهبىّب :بزرسی ًمص سزهبیِگذاریّبی هکولً ،طیسیِ
فٌی ٍ هٌْدسی هدزس ،ضوازُ ّيجدّن ،شهستاى 1382

=<6

الَاًی ،سيد هْدی .هذیزیت عوَهی ،تْساى ،ااد بيستٍّفتنً ،طس ًی

=<7

الَاًی ،سيدهْدی .احودی ،پسٍیص .طزاحی الگَی جبهع هذیزیت عَاهل هَیز بز
بْزٍُری ًیزٍی اًسبًیً ،طسیِ هدزس ،دٍزُ  ،5ضوازُ  ،1بْاز 1380

=<8

پيواى ،سيدحسيي .بْزٍُری ٍ هصذاقّبً ،طس شهيٌِ ،بْاز 1374

=<9

حيدزی طسقی .بخص دٍم ٍ پبیبًی هیشگزد كبّص ّشیٌِ بٌگـبُّـب تْذیـذ یـب
فزصت؟ كبّص ّشیٌِ ضزط ٍرٍد بِ ببسارّبی رلببتی ،هجلِ تدبيس ضیوازُ ،144
ازدیبْطت 1383

=<10

خاكی ،غالهسضا .رٍش تحمیك در هذیزیت ،تْساى :هسكص اًتطیازات داًطیگاُ آشاد
اسالهی ،ااد اٍل1379 ،

=<11

زابيٌص ،استيفي  .پی ،تئَری سبسهبى (سبختبر ،طزاحی ٍ كبربزدّب) ،تسجوِ :سیيد
هْدی الَاًی ٍ حسي داًاییفس ،اًتطازات صفاز ،ااد دٍم ،تْساى 1378

=<12
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زٌّوای زٍدپطتی ،فسیدٍى .هحوَدشادًُ ،صست اهلل .تَسعِ هٌببع اًسبًی :هطبلعـِ
هَردی تعلـك ٍ تعْـذ سـبسهبًی ٍ رلببـتپـذیزی ،تْیساى ،سیاشهاى هیدیسیت

دس د٘یبی فعّی ،فٙبٚسی اطالعبت ،خٕیشٔبی ٝتٛػع ٝا٘ؼقب٘ی دس ػقبصٔبٖ ٚ
خبٔع ٝاػت ٔ ٚحٛسٞبی اػبػی تٛػعٙٔ ٝبثع ا٘ؼب٘ی ٔ ٚبٞیقت آٖ سا ٘یقض
ٔتٙبػت ثقب ٘یقبص خبٔعق ٚ ٝا٘ؼقبٟ٘ب تعیقیٗ ٔقیوٙقذ .دس فشآیٙقذ فٙقبٚسی
اطالعبت ،داهٕبً اطالعقبت تِٛیقذ ،پقشداصؽ ،تٛصیقع ٔ ٚقذیشیت ٔقیؿقٛد.
ثٙبثشایٗ ،فٙبٚسی اطالعبت صٔب٘ی حالَ ٔـىالت خٛاٞذ ثٛد و ٝدس خذٔت
تٛػع ٚ ٝپشٚسؽ ا٘ؼبٟ٘ب لشاس ٌشفت ٚ ٝلبثّیتٞبی ا٘ؼب٘ی ثب  ٓٞتّفیك  ٚثقٝ
تٛػع ٚ ٝثٟشٜٚسی ٔٙدش ٌشدد [ .]15دس تحمیك حبضش ،ثق ٝثشسػقی ساثعقٝ
ثیٗ اػتفبد ٜوبسوٙبٖ اص فٙبٚسی اطالعبت  ٚفبوتٛسٞقبی ثٟقشٜٚسی ٘یقشٚی
ا٘ؼب٘ی پشداختیٓ ٘ ٚتیدٌ ٝشفتیٓ و ٝاػتفبد٘ ٜیشٚی ا٘ؼب٘ی دس ػبصٔبٖ اص
أىب٘بت فٙبٚسی اطالعبتٛٔ ،خت افضایؾ ؿبخقٞبی ثٟشٜٚسی دس ایـقبٖ
ٔیٌشدد و ٝایٗ ثبع ٔیُ  ٚسغجت ثیـقتش دس ا٘دقبْ ٚظقبیف ؿقذ ٚ ٜدس
٘تید ٝثٟشٜٚسی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی افضایؾ پیذا ٔیوٙذ.

صٌعتی1387
=<13

ساجدی ،فضل اهلل .اهيدٍازی ،اعظن .كبركٌبى تَاًوٌذ ٍ سبسهبىّبی اهزٍس ،هجلِ
تدبيس ،ضوازُ  ،181خسداد 1386

=<14

ساعتچی ،هحوَد ،رٍاًطٌبسی بْزٍُری ً :گزضـی ًظـبمدارّ ،ذفوٌـذ ٍ بـَهی
ًسبت بِ رٍاًطٌبسی صٌعتی  -سبسهبًی ،تْساى :هَسسِ ًطس ٍیسایص1379 ،

=<15

سلطاًی ،اییس ً .مص فٌبٍری اطالعبت در تَسعِ هٌببع اًسبًی ،پایگیاُ هقیا ت
علوی هدیسیت1382 ،

=<16

سلواًی ،داٍد .كیفیت سًذگی كبری ٍ بْبَد رفتبر سبسهبًی ،اًتطیازات داًطیکدُ
هدیسیت داًطگاُ تْساى1384 ،

=<17

ضيسكًَد ،ضْسام .رٍحیِ ٍ جَ سبسهبًی ،هجلِ تدبيس ،ضوازُ  ،117تْساى 1380

=<18

صسافیشادُ ،اصغس .علیپٌاّی ،علی .سیستنّبی اطالعبت هـذیزیتً :ظزیـِّـب،
هفبّین ٍ كبربزدّب ،تْساى ،ااد اٍل ،هيس1381 ،
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ٔحٕذ٘می ایٕب٘ی ٕٞ ٚىبساٖ  /ثشسػی ساثع ٝثیٗ اػتفبد ٜوبسوٙبٖ اص فٙبٚسی اطالعبت ( )ITثب ثٟشٜٚسی آ٘بٖ (ٔعبِعٛٔ ٝسدی :دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی لضٚیٗ)

=<19

طالبياى ،احودزضاٍ .فایی ،فاطوِ .الگَی جبهع تَاًوٌذسبسی هٌببع اًسبًی ،هجلِ
تدبيس ضوازُ  ،203فسٍزدیي 1388

=<20

عسفاًی ًيا ،هحوید .تثییز عَاهل سبختبری سبسهبًی بز بْزٍُری ًیزٍی اًسـبًی،
هجلِ تدبيس ،ضوازُ  ،146تْساى1383 ،

=<21

عويد ،اهيي .هيسشادُ ،ليالّ .وسَیی فٌبٍری اطالعبت بب كسبٍكبر  ،هجلِ تدبيس،
ضوازُ  ،207هسداد 1388

=<22

غفازیاىٍ ،فا .جْاًگيسی ،آًاّيتا .كیفیت ٍ رلببت پـذیزی ،هجلیِ تیدبيس ،ضیوازُ
 ،199آذز 1387

=<23

فسًس جک .دی .هذیزیت هَفك سهبى ،تسجوًِ :اصس جَاّسیشادًُ ،طیس پیژٍّص،
تْساى1378 ،

=<24

فْيوی ،هْدی .ضٌبسبیی چبلطْبی بِ كـبرگیزی فٌـبٍری اطالعـبت در ایـزاى،
پایگاُ هقا ت علوی هدیسیت1385 ،

=<25

گيَزیاى ،حسي .تثییزات ٍ هحذٍدیتّـبی سیسـتنّـبی ًـَیي اطالعـبتی در
سبسهبى ،هجلِ تدبيس ،ضوازُ  ،114هسداد 1380

=<26

هحودی ،حاهد .طبسی ،هجتبیًْ .بدیٌِ كزدى خاللیـت ٍ ًـَآٍری در سـبسهبى،
هجلِ تدبيس ،ضوازُ  ،202اسفٌد 1387

=<27

هحوَدشادُ ،هحوَد .اسدی ،فسخٌدُ .ایزات فٌبٍری اطالعـبت ٍ ارتببطـبت بـز
رضذ بْزٍُری ًیزٍی كبر در التصبد ایزاى .فصلٌاهِ پژٍّطٌاهِ باشزگاًی ،ضوازُ
 ،3تابستاى 1386

=<28

هقدسی ،عليسضا ،بزًبهِ ّبی سبسهبًی بزای ایجبد اًگیشش در كبركٌـبى ،هجلیِ
تدبيس ،ضوازُ  ،180ازدیبْطت 1386

=<29

هقيوی ،سيد هحود .سبسهبى ٍ هذیزیت رٍیکزدی پژٍّطی ،تْیساىً :طیس تسهیِ،
1380

=<30

هَزّد/گسیفيي .رفتبر سبسهبًی ،تسجوِ سيد هْیدی الیَاًی ،غالهسضیا هعویازشادُ
تْساى ،ااد دٍاشدّن ،هسٍازید1386 ،

=<31

هيسهعصی ،سيدحويدزضا .حزكت بِ سوت تحَالت آتی بب فٌـبٍری اطالعـبت،
هجلِ تدبيس ،ضوازُ  ،191فسٍزدیي 1387

=<32

ّادٍی ،سيد علی .ابشارّبی هذیزیت ًَآٍری ،هزٍری بز ًظزیِ ٍ عوـل ،هجلیِ
تدبيس ،ضوازُ  ،204تْساى 1388

=<33

ّساتی شادُ ،سیاهاى .پیطٌْبدی بزای حل هطـکالت ضـْزی اس طزیـك فٌـبٍری
اطالعبت ٍ ارتببطبت ،دفتس ّوکازیْای فٌاٍزی زیاست جوَْزی
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