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چکیذُ
ّسف پػٍّف حبضط ثطضؾی ًمف اعالػبت زض پیكطفت هسیطیت هطاوع تحمیمبتی ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ ّبی زٍلتی قْط
انفْبى ثَز.پػٍّف ثِ قیَُ پیوبیكی اًدبم قسُ اؾتً .وًَِ آهبضی پػٍّف ولیِ هسیطاى  18هطوع تحمیمبتی ٍاثؿتِ
ثِ زاًكگبُ ّبی زٍلتی قْط انفْبى ثَز .ثطای گطز آٍضی زازُ ّب اظ اظ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .
زازُ ّبی گطزآٍضی قسُ ثب اؾتفبزُ اظ قبذم ّبی آهبض تَنیفی هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفتِ اؾت .یبفتِ ّبی
پػٍّف حبوی اظ آى اؾت وِ هسیطاى هطاوع تحمیمبتی زض ظهیٌِ فؼبلیتْبی ذَز ضوي تأویس خبیگبُ اعالػبت(50
زضنس) ٍ تأثیط آى زض پیكطفت هسیطیت هطاوع( 66/5زضنس) ًیبظهٌسی ذَز ضا ثِ اعالػبت(71/5زضنس) اػالم ًوَزُ
اًس.
کلیذ ٍاشُ ّا :اطالػات ،هذیریت ،هراکس تحقیقاتی ،داًطگاّْای دٍلتی

-1ػضَ ّیأت ػلوی ٍ اؾتبزیبض گطٍُ وتبثساضی ٍ اعالع ضؾبًی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى قوبل z_abazari@iau-tnb.ac.ir
-2وبضقٌبؾی اضقس اعالع ضؾبًی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس چبلَؼ Toudar@yahoo.com
-3وبضقٌبؾی اضقس اعالع ضؾبًی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ػلَم ٍ تحمیمبت ذَظؾتبى Hadiabo110@yahoo.com
-4ػضَ ّیبت ػلوی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس آهل said.alizadeh59@gmail.com
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هقذهِ
اعالػبت چْبضهیي ػٌهط حیبت اؾت .ثب اّویت یبفتي زؾتطؾی ثِ اعالػبت ضًٍس ثِ وبضگیطی
تىٌَلَغی اعالػبت ٍ ؾیؿتن ّبی اعالػبتی ًیع ثِ ًحَ فعایٌسُ ای گؿتطـ یبفتِ اؾت ،ثِ گًَِ ای
وِ ایي ػهط ضا ػهط اعالػبت ٍ اضتجبعبت ًبهیسُ اًس( حطی. )25،1373 ،
اظ هیبى حَظُ ّبی هتأثط اظ في آٍضی اعالػبت ،قبیس حَظُ هسیطیت ،لسیوی تطیي ٍ قٌبذتِ
قسُ تطیي ثبقس .ثط ّوگبى ضٍقي اؾت وِ اعالػبت هحَض تَؾؼِ اؾت  .لیىي زلیمب هكرم
ًیؿت؛ ثبچِ هىبًیعهی اعالػبت هٌدط ثِ تَؾؼِ هی گطزز ؛ ثِ ّویي زلیل ّیچگبُ اعالػبت زض
وكَض هب زضاهط تهوین گیطی ًْبزیٌِ ًكسُ اؾت .چطذِ اعالػبت ثِ ػٌَاى هَتَض هحطوِ ثِ چطخ
تحمیك ٍ پػٍّف ؾطػت هی ثركس ٍػلن ٍ اًسیكِ ٍ فطٌّگ ضا زض خبهؼِ ثِ پَیبیی ٍا هی زاضز ٍ
هَخجبت پیكطفت ّبی ؾبظهبًی ٍ هلی ضا زض حَظُ ّبی هرتلف فطاّن هی زاضز  .ضًٍس ضٍ ثِ ضقس
اعالػبت ٍ پیچیسگی ضٍظ افعٍى في آٍضی ّب ػلن اعالػبت هسیطیت ضا ضٍظ ثِ ضٍظ ضطٍضی تط ٍ
اختٌبة ًبپصیطتط ؾبذتِ اؾت( .ذعائی)1380،
هسیطیت ثط هجٌبی اعالػبت  ،تأویسی هدسز ثط ًیبظ هسیطاى ثِ اعالػبت ًیؿت .ثلىِ یه قیَُ
اخطائی اؾت وِ زض آى اخعا ٍ ًظبم ّبی اعالػبتی – ػولیبتی ؾبظهبى زض پیًَس اضگبًیه ثب
یىسیگطاعالػبت هؼیٌی ضا زض ظهبى ّبی هؼیي تَلیس ٍ تَظیغ ًوَزُ ٍ زضیبفت پبؾد ّبی هؼیٌی ضا
پی گیطی هی ًوبیٌس ٍ ثسیي ٍؾیلِ حطوت ؾبظهبى ضا زض خْت اّساف تضویي هی وٌٌس .اعالػبت
ٌّگبهی زلیك اؾت وِ هؿتٌس ثبقس ٍ ٍلتی ثٌْگبم اؾت وِ ّوعهبى ثب اخطای ػولیبت ثجت ٍ اضؾبل
گطزز ٍ .ایي ّط زٍ ٍیػگیٌّ ،گبهی هیؿط اؾت وِ ػولیبت ثِ نَضت ذَزوبض اًدبم قَز.
ذَزوبضؾبظی ػولیبت ،تَلیس اعالػبت زلیك ٍ ثٌْگبم ضا تضویي هی ًوبیس  .اًجَُ اعالػبت پیطاهَى
ٍ ضطٍضت ثبظیبثی ٍ زؾتطؾی ثساًْب خْت تهوین گیطی ّبی هرتلف ،لعٍم اضتجبعبت هیبى هطاوع
اعالػبتی ضا هَخت قس ٍ ،ثساى ٍاؾغِ ٍاحسّبی اعالع ضؾبًی زضایي قجىِ ثْن پیَؾتِ اعالػبتی،
زاضای ًمف ٍ پطاّویت هی ثبقس .ویفیت تهویوبت تبثغ ویفیت اعالػبتی اؾت وِ ثط اؾبؼ آى
تهوین گیطی ثؼول هی آیس .اعالػبت ثطای ؾبظهبى آًمسضثب اّویت تلمی قسُ اؾت وِ آى ضا ثِ
ذًَی تكجیِ وطزُ اًس وِ زض قطیبًْبی ؾبظهبى زض خطیبى اؾت ،ذًَی وِ حیبت ؾبظهبى ثِ آى
ثؿتگی زاضز.
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ثطای تهوین گیطی نحیح ٍ هؤثط ،زًٍَع اعالػبت ضطٍضی اؾت :اعالػبت اؾبؾی زضثبضُ
شات عجیؼت ؾبظهبى ،یؼٌی اعالػبتی زضثبضُ ضفتبض هسیطاى زض ؾبظهبى ،اًگیعُ ،ضٍحیِ ٍاقتیبق ثِ وبض
وبضوٌبى ؾبظهبى ،ؾبذتبض ٍ ػولىطز قجىِ اضتجبعبت ،فطایٌس ٍ هىبًیعم تهوین گیطی ،تَلیس ٍ
زضآهس ؾبظهبى ثِ ػجبضت زیگط ،اعالػبتی وِ ثِ ٍؾیلِ آى هَلؼیت ٍ ٍضؼیت فؼلی ؾبظهبى ثطای هب
ضٍقي هی قَز .پبیِ تهوین گیطی ؾبظهبًی ثط تَاًبیی فطهَلِ وطزى ٍ اًتربة گعیٌِ ّب ثب اؾتفبزُ
اظ اعالػبت ثَزُ ٍ اعالػبت هتضوي اًتمبل ٍ زضیبفت آگبّی ٍ زاًف اؾت .اعالػبت قبهل زازُ
ّب ،تهبٍیط ،هتَى ،اؾٌبز ٍانَات اؾت وِ غبلجبً ثِ ًحَی پیچیسُ زضّن تٌیسُ قسُ اًس ،اهب ّوَاضُ
زض ثبفتی ثب هؼٌی ٍ ؾبظهبى یبفتِ خبی زاضًس .اعالػبت هْوتطیي تطویجی اؾت وِ ؾبظهبًْب ضا لبزض
هی ؾبظز ٍحست ٍ ّوبٌّگی ضا هیبى اخعای یبز قسُ ثِ ٍخَز آٍضزُ ٍ حفظ وٌس .ؾبذتبض ّط
ؾبظهبى چْبضهیي ػبهل ؾبظهبًی اؾت وِ ثط ًیبظ ّبی اعالػبتی تأثیط هی گصاضز .قیَُ هسیطیت یب
فلؿفِ حبون ثط ؾبظهبى پٌدویي ػبهل ؾبظهبًی اؾت وِ ثط ًیبظّبی اعالػبتی تأثیط هی ًْس .ثسیْی
اؾت وِ اعالػبت هْوتطیي ؾالحی اؾت وِ ثِ هسیطیت ،فطآٍزُ ّب یب ذسهبت ٍ ًیع ثِ ثْطُ ٍضی
ووه هی وٌس؛ تب زض ایي هحیظ ضلبثت آهیع ًفَش وٌس ٍ انَل اقبػِ اعالػبت ثبیس ثب ًیبظّبی
افطاز یب ؾبظهبى گیطًسُ هٌبؾت زاقتِ ثبقس .اعالػبت ثبیس ثِ هَلغ اضائِ قَز .ویفیت اعالػبت ثب
اّویت اؾتً .جبیس وویت فطاٍاى اعالػبت ضا فسای ذسهبت ویفی وطز(.گیلَضی)22،1378،
یه هسیط ػالٍُ ثط زاًؿتي لَاًیي ٍ همطضات ازاضی ،هبلی ٍ ثبظضگبًی ،ثبیس تَاى ثطًبهِ ضیعی،
ؾبظهبًسّیّ ،وبٌّگی ،وٌتطل ٍ ایدبزاًگیعُ ضا ًیع زاقتِ ثبقس .هَفمیت هسیطاى زض ؾبظهبى ّب زض
گطٍ هْبضت ّبی آًبى زض ثطًبهِ ضیعی ذَة ،ؾبظهبًسّی ٍ ّسایت ٍ وٌتطل هی ثبقس وِ ًمغِ
ػغف توبهی ایي هْبضت ّب ،ثْطُ هٌسی اظ اعالػبت زض اهط تهوین گیطی اؾت .ثِ زیگط توبهی
فؼبلیت ّبی هسیطاى ثب تهوین گیطی زض اضتجبط ذَاّس ثَز(.فبضلی)29،1372 ،
اعالػبت زض ؾبظهبى ًِ تٌْب ثِ ػٌَاى یه هٌجغ هی تَاًس هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز ثلىِ ثِ ػٌَاى
هٌجغ ٍ ٍؾیلِ ای ثطای هسیطیت هٌبثغ زیگط ًیع هَضز اؾتفبزُ لطاضهی گیطز اظ ّط زٍ خٌجِ اعالػبت
زاضای اضظـ ٍیػُ زض ؾبظهبى هی ثبقس .ثُؼس زیگط هسیطیت اعالػبت هطثَط ثِ اضتجبعبت اؾت آًچِ
وِ اضظـ اعالػبت ضا ًمف هی زّس افعایف زاًف هَخَز اؾت .ذویط هبیِ ّط تمؿین ذَة ٍ
هؤثط اعالػبت زضؾت ٍ ثِ ٌّگبم اؾت وِ زض ایي ضّگصض هطاوع تحمیمبتی اظ خولِ هطاوعی ّؿتٌس
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وِ اعالػبت زض آى وبضثطزی فطاگیط ٍ تؼییي وٌٌسُ زاقتِ ٍ اظاّویت اؾتطاتػیه ثطذَضزاض اؾت.
اعالػبت هحیغی ٍ ثیطًٍی ّوچٌیي ضًٍس ولی التهبز ٍ تغییطات لَاًیي ٍ همطضات ثیكتطً ،یبظ
هسیطاى اضقس هی ثبقس ٍ .هطاوع ثبیس ثِ گًَِ ای ثط ًبهِ ضیعی وٌٌس وِ ًیبظّبی اعالػبتی گًَبگَى
ؾغَح هرتلف هسیطیت ثط عطف قَز.
زض یه هطوع پػٍّكی ،هسیط ثِ ػٌَاى ػٌهط انلی ّسایت پتبًؿیل ّبی هَخَز ثِ ؾوت ّسف
 ،هؿتلعم ًگطقی ولی زض ذهَنیبت ٍ هلعٍهبت هسیطیت اؾت .فؼبلیتْبی ػلوی ،وویت ٍ ویفیت
اًتكبضات ٍ ثجت اذتطاػبت ،هیعاى ثَزخِ ّبی تحمیمبتی ،تَفیك فبضؽ التحهیالى ،اضتجبعبت زضًٍی
ٍ ثیطًٍی ،اؾتفبزُ اظ ضٍقْبی پیكطفتِ ٍ تَفیك زض ثطآٍضزى ًیبظ ّبی خبهؼِ الظم اؾت تجییي ٍ هؿتٌس
ؾبظی قَز( .وطین پَض ،زّمبًی)14،1375،
پؽ هسیطیت پَیكی ذطزهٌساًِ اؾت وِ هی تَاًس لسضت ذاللیت ،زاًؿتِ ّب ،تَاى ًیطٍی افطاز
ضا زض خْت هٌبؾت ؾَق زازُ اظ اؾتؼساز ّب ،اثعاض ّب ٍ هٌبثغ هَخَز خْت اًدبم اهَض ٍ ًیل ثِ
ووبل اخطایی اؾتفبزُ ثْیٌِ ًوبیس(.ضٍلی)11،1380،
زض ایي ضاؾتب هسیط ثسیي گًَِ تؼطیف هی قَز :خوغ آٍضی وٌٌسُ اعالػبت اظ ؾغح هحسٍزُ
هسیطیتی ذَیف ٍ اضائِ آًْب زض ؾغَح زضًٍی ؾبظهبًی ٍ ثطٍى ؾبظهبًی خْت ضؾیسى ثِ اّساف
هكرم قسُ هی ثبقس(.لسضت تفىط ثطای اؾتفبزُ اظ ًیطٍی زیگطاى زض خْت تحمك اّساف
ؾبظهبى ) وِ ثطای ضؾیسى ثِ ایي هْن ًیع هسیطاى هؿتلعم ًمف ّب ٍ ،ظبیف ٍ هْبضت ّبیی یب ثْطُ
گیطی اظ اثعاضّبی هرتلف ّؿتٌس  .الجتِ هسیطاى زض ضتجِ ثٌسی ّب ٍ ؾغَح هرتلف تؼطیف قسُ ثِ
اًَاع هرتلفی اظ ایي زضخبت -هسیطاى ػولیبتی /هیبًی  /هسیطاى ػبلیً -بئل هی آیٌس .هسیطاى ثب
تَخِ ثِ وبضوطز ّبی تؼطیف قسُ ثطای آًْب -ثطًبهِ ضیعی ،ؾبظهبًسّی ،فطهبًسّیّ ،وبٌّگی،
وٌتطل  -ؾِ ًمف ػوسُ ثط ػْسُ زاضًس وِ زض ّط هَضز ثبظ ّن زض ؾغَح هرتلف هسیطیتی ثساى
آًْب هی پطزاظًس  .زض ٍّلِ ی اٍل ًمف اضتجبعی اؾت؛ وِ ثِ نَض هرتلف هی تَاًس آًْب ضا زض
پیكجطز اّسافكبى یبضی ًوبیس .زٍم ًمف اعالػبتی هسیطاى اؾت وِ زض ایفبی آى هی تَاًٌس قجىِ
ای اظ ضٍاثظ زضٍى ؾبظهبًی ٍ ثطٍى ؾبظهبًی ضا ّسایت ًوبیٌس ٍ ّویكِ اظ اظزیبز ٍ یب ووجَز
اعالػبت زض اًدبم اهَض ثىبّس .چَى ثرف ػظیوی اظ وبض هسیطاى زض ثرف اعالػبتی نطف هی
قَز هی تَاى زض ؾِ ثرف ػوسُ ایي ًمف ضا ثطایكبى تؼطیف ٍ تجییي ًوَز وِ ػجبضتٌس اظً :مف
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ّبی اضظیبة ،تَظیغ وٌٌسُ ٍ ؾرٌگَ( .خیوع ،فیٌچ ،1375،ل  .)62هسیط زض ًمف تهوین گیطًسُ
ًیع ثب تَخِ اضتجبعبت هَثط ٍ خوغ ثٌسی اعالػبت هَخَز هی تَاًس زض ًْبیت تهویوی اتربش ًوبیس؛
تب ثِ اّساف اظ پیف تؼییي قسُ ًبیل قَز .زض ایٌدب ثِ زلیل تٌَع ضٍـ ّبی خوغ آٍضی اعالػبت ٍ
ضٍاثظ ذبل ،تهویوبت هی تَاًس ًتبیح ظیط ضا ثطای هسیط زض همبم تؼییي وٌٌسُ ًْبیی هؿیط ثِ ّوطاُ
زاقتِ ثبقس :هسیط ًَآٍض ،هسیطآقَة ظزا ،هسیط ترهیم زٌّسُ هٌبثغ ٍ یب هسیط هصاوطُ وٌٌسُ.
ثِ ّط عطیك زض زًیبی اهطٍظ اعالػبت ًمف ولیسی ایفب ًوَزُ ٍ ثرف خسایی ًبپصیط توبهی
فؼبلیتْبی ثكط اؾت .اعالػبت زض وبض تحمیك ،تَؾؼِ ٍ آهَظـ اّویتی حیبتی زاضز .وبضثطز ّبی
قٌبذتِ قسُ آى ػجبضتٌس اظ :ووه ثِ ضقس زاًف ٍ ذطز ،تهویوگیطی ٍ هسیطیت  ،تحمیك ٍ تَؾؼِ
 ،تَلیس ٍ نٌؼت ،آهَظـ ٍ پطٍضـ ،تألیف ٍ  ....وِ اظ قوبضـ هی تَاًس ذبضج گطزز .فطآیٌس
اعالػبت قبهل اضتجبعبت ،تَظیغ ،زؾتیبثی ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ آى ثِ ٍیػُ زض ظهیٌِ ّبی ػلَم ٍ
تىٌَلَغی هی گطزز .ضطٍضت وٌتطلّ ،سایت ٍ ًظبم ثركیسى ثِ فطآیٌس اعالػبت ،ایدبة هی
ًوبیس وِ ثیف اظ پیف ثِ اضظـ ٍ ًمف اعالػبت زض خَاهغ اهطٍظی ،تَخِ قَز( .هْسٍی،
)64،1379
ثطذی اظ خٌجِ ّبی تحمیمبت ػلوی ػجبضتٌس اظ ثجبت ٍ تغییط ًبپصیطی ،لبثل ثطضؾی ثَزى ،آقىبض
ثَزى ،اهىبى زؾتطؾی ثِ ًتبیح تحمیمبت ثطای ّوِ اؾتفبزُ وٌٌسگبى ،لبثلیت گعاضـ زّی ،ؾَْلت
اضائِ هفبّین ٍ ثیبى اضتجبط هَضَػبت ٍ ،وبضثطزقبى ثطای ضقس ٍ تَؾؼِ الظم ثطای گؿتطـ ثیكتط
هطظّبی زاًف هی ثبقس .زض ایي فط آیٌس ،اضتجبط ٍؾیلِ اًتمبل ٍ اعالػبت زضًٍساز حیبتی آى ضا
تكىیل هی زّس ٍ .اظ آًدبیی وِ هسیطیت ضا هتطازف تهوین گیطی هی زاًٌس ٍ تهوین گیطی
نحیح ًیع ًیبظ ثِ اعالػبت نحیح ٍ ضٍظ آهس زاضز وِ ثبیس ثطای آى فطاّن گطزز .اضظـ اعالػبت
ػالٍُ ثط ًَع ٍ تٌَع ػطضِ آى ثِ ًیبظ ٍ تمبضبی هَخَز ثطای آى ثؿتگی زاضز ٍ ًیبظّبی اعالػبتی
ًیع ثیكتط ثِ اهَض ثطًبهِ ضیعی ،ؾیبؾت گصاضی ،تهوین گیطی ٍ هسیطیت هؼغَف اؾت  .اظ اّساف
هغبلؼِ زض ظهیٌِ ًمف ٍ خبیگبُ اعالػبت ثط هسیطاى هطاوع تحمیمبتی ایي اؾت وِ اهىبى اًتمبل
آگبّبًِ اعالػبت ثیي هسیطاى ،هطاوع ٍ زاًكگبّْبی ٍاثؿتِ آًْب ایدبز خبیگبُ ٍ ثبیس ّوَاضُ
اعالػبت ضا ثِ ػٌَاى هحطن انلی تحمیمبت ثطقوطزً .مف تحمیك ٍ پػٍّف ثؼٌَاى اثعاض ولیسی
زضایدبز تغییط ٍ ثبظؾبظی وكَضّب اًىبض ًبپصیط ثَزُ ٍ تَؾؼِ التهبزی – اختوبػی ٍ فطٌّگی وكَض

03

فهلًبهِ ضّجطی ٍ هسیطیت آهَظقی /ؾبل پٌدن  /قوبضُ اٍل /ثْبض 1390

ثسٍى ؾطهبیِ گصاضی زض ثرف پػٍّف ػلن ٍ في آٍضی اهطی ثی حبنل اؾت .زض ایي هیبى ًیع
ًمف هطاوع تحمیمبتی زض وٌبض زاًكگبُ ّب زض خْت تَلیس ٍ اًتكبض ػلن ٍ في آٍضی ٍ ّوچٌیي حل
هكىالت تحمیمبتی اظ اّویت ثؿعایی ثطذَضزاض اؾت .ثبٍض ایي هَضَع وِ تَلیس ػلن ٍ زاًف اظ
خولِ هْوتطیي وبضوطزّبی زاًكگبُ ّب ٍ هطاوع ػلوی – پػٍّكی هی ثبقس هطاوع تحمیمبتی زض
تَؾؼِ هسیطیت پطٍغُ ػالٍُ ثط اًدبم تحمیمبت وبضثطزی تَؾظ وبضقٌبؾبى ذَز زضنسز تطغیت ٍ
تكَیك زاًكدَیبى ،اؾبتیس زاًكگبُ ٍ ؾبیط هحممیي ثِ اًدبم تحمیمبت ٍ هغبلؼبت وبضثطزی ٍ
ّسایت فؼبلیت زاًكگبُ ٍ هطاوع تحمیمبتی زض ضاؾتبی ثطعطف ًوَزى هكىالت هسیطیت پطٍغُ ّبی
وكَض هی ثبقس.
ًَض هحوسی ( )1376زض پػٍّف ذَز ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسُ اؾت وِ  51/9زضنس هترههبى
زاضًسُ هساضن تحهیلی زوتطا ثطای زؾتطؾی ثِ اعالػبت ترههی ثِ هدبهغ ػلوی ٍ فٌی ٍ
وٌفطاًؽ ّبی ذبضخی ضٍی هی آٍضًس 51/9 .زضنس آًْب زیؿه ّبی فكطزُ ًَضی ٍ  31/4زضنس
آًْب خؿتدَ اظ عطیك ذغَط ایٌتطًتی ضا اًتربة هی وٌٌس 55/4 .زضنس هترههبى ًیع وتبثربًِ ّب
ٍ پبیگبُ ّبی اعالع ضؾبًی ضا الجتِ ثسٍى زض ًظط گطفتي ووجَز هٌبثغ ضٍظ آهس ثْتطیي گعیٌِ ثطای
هطاخؼِ هی زاًٌس .حؿیي ظازُ ( )1378زض پػٍّف ذَز ًتیدِ گطفتِ اؾت وِ اظ زیسگبُ هسیطاى
ؾغَح هرتلف ػبلی ،هیبًی ٍ ػولیبتی زض قطوت هلی نٌبیغ هؽ ایطاى اؾتمطاض ؾیؿتوْبی
اعالػبتی هسیطیت زض ثؼس آهَظـ ًیطٍی اًؿبًی ثط افعایف وبضآیی هسیطاى هؤثط هی ثبقس.ضًىط
( )1991تحمیمی ضا زض هَضز خؿتدَی اعالػبت زضثبضُ فؼبلیتْبی ً 31فط اظ هؼبًٍبى پػٍّكی
زاًكگبُ اؾتبًفَضز زض عی یه زٍضُ  15ضٍظُ اًدبم زازُ اؾت ٍ ًتیدِ گطفتِ اؾت وِ لؿوت اػظن
اعالػبت اظ عطیك هٌبثؼی تأهیي هی قَز وِ تَؾظ خبهؼِ هَضز پػٍّف تَلیس یب ؾبظهبًسّی
گطزیسُ اؾتّ .وچٌیي هكرم وطزُ اؾت وِ ثیي ٍیػگیْبی قرهیتیًَ ،ع ًیبظ ،هٌبثغ هَضز
اؾتفبزُ ٍ ؾغح ضفغ ًیبظ ایي گطٍُ اضتجبط ٍخَز زاضز .اٍوبن ٍ گَضیبل اللَ( )1998زض ثطضؾی
وِ اظ ًیبظ اعالػبتی ٍ ضفتبض اعالع یبثی هسیطاى وتبثربًِ ّبی زاًكگبُ تطویِ ثِ ػول آٍضزًس
هؼتمسًس وِ آگبّی اظ ًیبظ اعالػبتی وبضثطاى هی تَاًس ثِ گؿتطـ ًظبهْب ٍ ذسهبت اعالع ضؾبًی
ووه قبیبًی ًوبیس .تحمیك زض ظهیٌِ ًیبظ اعالػبتی ٍ ضفتبض اعالع یبثی زٍ ثرف ثؿیبض ثب اّویت اظ
تحمیمبت ثط ضفتبض وبضثطاى اؾت وِ هىول ّن ثَزُ ٍ ثط ثؿیبضی اظ ظهیٌِ ّبی تحمیمبتی تأثیط زاضز ؛
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ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ وبضثطاى حبوی اؾت وِ ًیبظ اعالػبتی ٍ ضفتبضاعالع یبثی وبضثطاى ثِ ضقتِ
تحهیلی ٍ هَضَػبت هَضز تحمیك آًبى ثؿتگی زاقتِ ٍ ثِ ؾبظهبًی وِ زض آى تحمیك هی وٌٌس
ثؿتگی زاضزّ .وچٌیي زض ا ضائِ ذسهبت هٌبؾت وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی ثِ وبضثطاى ثِ ًَع ًظبم
اعالع ضؾبًی آى زاًكگبُ ثؿتگی زاضز .ثطاٍى( )1999زض ثطضؾی ذَز ضفتبض اعالع یبثی هسیطاى
هطوع ضیبضی ٍ فیعیه اٍوالّبهب ضا ثط اؾبؼ پطؾكٌبهِ الىتطًٍیىی اضظیبثی وطزُ اؾتّ .وِ ایي
افطاز تأویس زاقتٌس وِ زض اًدبم تحمیمبت ٍ فؼبلیتْبیی وِ ثب ًَ آٍضی ّوطاُ ثَزُ ثیكتط اظ هتَى
ًكطیبت ثْطُ هی ثطز .ػلی ضغن تأویس ثؿیبض ثطای اؾتفبزُ اظ ذسهبت الىتطًٍیىی آًْب تطخیح هی
زٌّس وِ همبالت ثِ نَضت چبپی زض اذتیبض زاقتِ ثبقٌس تب ثِ نَضت الىتطًٍیىی .هتع()2001
پػٍّكی ثب ػٌَاى ضفتبض اعالع یبثی هسیطاى گطٍُ ػلَم اختوبػی ثسٍى زض ًظط گطفتي هلیت اًدبم
زازُ اؾت  .ایي هغبلؼِ زضثبضُ تَؾؼِ هسلْبی ضفتبضّبی اعالع یبثی گطٍّْبی اؾتفبزُ وٌٌسُ ثَز.
هسل الیؽ هسلی اظ ضفتبض اعالع یبثی اؾت وِ ثطای ایي خبهؼِ پػٍّكی ثىبض گطفتِ قسُ اؾت .
ًتبیح حبنلِ ًكبى زازُ اؾت وِ اؾتفبزُ اظ اعالػبت زض ظهیٌِ وبضی ٍ آضقیَ هَاز ثؿتگی ثِ اػتجبض
هٌبثغ اعالػبتی زاضز هطاحل خؿتدَ قبهل آغبظ ،هطتت ثَزى اعالػبت ،اذتالف ثیي اعالػبت
یبفتِ قسُ ،وٌتطل ٍ اؾترطاج اعالػبت اؾتّ .وچٌیي خبهؼِ پػٍّف اضتجبط الىتطًٍیىی ضا ثط
اضتجبط ّبی ضٍزضٍ ٍ ههبحجِ ای تطخیح هی زٌّس ،اضتجبط الىتطًٍیىی اظ عطیك پؿت الىتطًٍیىی
ثِ نطفِ ٍ ضاحت تط اؾت ثسیي تطتیت اعالػبت فطاٍاًی ضا هی تَاى خوغ آٍضی وطز ٍ اًتمبل
اعالػبت ثِ ضاحتی اًدبم هی قَز.
سَال ّای پصٍّص
-1تب چِ حس اعالػبت ثطپیكطفت هسیطیتی هطاوع تحمیمبتی زاًكگبّی ًمف زاضز؟
 -2ضتجِ ثٌسی فؼبلیت ّبی هسیطیتی زض ههطف اعالػبت چگًَِ اؾت؟
ً -3یبظ ّبی اعالػبتی هسیطاى وساهٌس؟
 -4هسیطاى زض اضتجبط ثب تبهیي ًیبظّبی اعالػبتی ذَز تب چِ ثب ؾبیط هطاوع ػلوی زض اضتجبط
ّؿتٌس ؟
 -5ضتجِ ثٌسی ضٍـ ّبی تبهیي ًیبظ ّبی اعالػبتی هطا وع تحمیمبتی وساهٌس؟
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رٍش
ضٍـ اًدبم پػٍّف حبضط تَنیفی (پیوبیكی) اؾت .خبهؼِ آهبضی پػٍّف ولیِ هسیطاى
هطاوع تحمیمبتی ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ ّبی زٍلتی قْط انفْبى ثِ تؼساز  18هطوع ثب هدَظ ٍظاضت
ػلَم ،تحمیمبت ٍ في آٍضی ثَزًس  .اثعاض گطزآٍضی زازُ ّب پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ ثَز.زازُ ّبی
گطزآٍضی قسُ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی آهبضی ًظیط خسٍل تَظیغ فطاٍاًی  ،زضنس ٍآظهَى وبی
اؾىَیط هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفتِ اؾت .
یافتِ ّا
سَال اٍل  :تا چِ حذ اطالػات برپیطرفت هذیریتی هراکس تحقیقاتی داًطگاّی
ًقص دارد؟
جذٍل  .1تَزیغ فراٍاًی ًظرات پاسخگَیاى پیراهَى ًقص استفادُ از اطالػات در پیطرفت هذیریت هراکس
تحقیقاتی
خیلی زیاد
هطاوعتحمیمبتی
تحمیمبتی

هطاوع

هتَسط

زیاد

خیلی کن

کن

فطاٍاًی

زضنس

فطاٍاًی

زضنس

فطاٍاًی

زضنس

فطاٍاًی

زضنس

فطاٍاًی

زضنس

خوغ

1

20

3

60

1

20

0

0

0

0

5

زاًكگبُ انفْبى
تحمیمبتی

هطاوع

7

78

2

22

0

0

0

0

0

0

9

زاًكگبُ ػلَم پعقىی
تحمیمبتی

هطاوع

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2

زاًكگبُ نٌؼتی
هطوع

تحمیمبتی

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1

تحمیمبتی

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

66/5

1

28

1

5/5

0

0

0

0

18

زاًكگبُ ٌّط
هطوع

زاًكگبُ پیبم ًَض

ول

ًتبیح خسٍل فَق ًكبى هی زّس وِ پبؾرگَیبى ًمف اؾتفبزُ اظ اعالػبت زض پیكطفت هسیطیتی
ضا زض هطاوع تحمیمبتی 66/5زضنس زض حس ذیلی ظیبز ٍ  28زضنس زض حس ظیبز ٍ  5/5زض نس زض
حس هتَؾظ اضظیبثی ًوَزُ اًسّ .وچٌیي ثیبى هی زاضز وِ هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ٍ
زاًكگبُ ٌّط ٍ پیبم ًَض انفْبى ّط وسام ثب  100زضنس ٍ ًیع هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ ػلَم پعقىی
انفْبى ثب  78زضنس ٍ هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ انفْبى ثب  20زضنس زض حس ذیلی ظیبزی ثیكتطیي
هیعاى تأثیط اؾتفبزُ اظ اعالػبت ضا هكرم ًوَزُ اًس ٍ هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ انفْبى ثب 60
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زضنس ٍ هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ ػلَم پػقىی انفْبى ثب  22زضنس ٍ زض حس ظیبز تأویس قسُ
اؾت ٍ توبهی هطاوع تحمیمبتی هصوَض ثط تأثیط اؾتفبزُ اظ اعالػبت هغلغ هی ثبقٌس.
سَال دٍم :رتبِ بٌذی فؼالیت ّای هذیریتی در هػرف اطالػات چگًَِ است؟
جذٍل ضوارُ  :2رتبِ بٌذی فؼالیت ّای هذیریتی در هػرف ٍ استفادُ از اطالػات
فؼالیت ّا

فراٍاًی

درغذ

رتبِ

تهوین گیطی ٍ اخطا

8

18

2

ایدبز اضتجبط ػلوی ثب ؾبیط هطاوع

7

16

3

ضٍظآهس وطزى اعالػبت ترههی هسیطیت

6

13/6

4

تسٍیي گعاضـً ،گبضـ همبلِ ٍ وتبة

5

11/4

5

قٌبؾبیی ٍ آگبّی اظ هٌبثغ ترههی

4

9

6

اًدبم عطحْبی تحمیمبتی

2

2/5

7

آهبزگی قطوت زض ؾویٌبضّب

1

2/5

8

ول

44

100

ّوبًگًَِ وِ خسٍل ً 2كبى هی زّس ثِ تطتیت  25زضنس اعالػبت گطزآٍضی قسُ ثِ هٌظَض
افعایف هغلَثیت ٍ وبضآضایی هسیطیتی  18،زضنس اعالػبت ثطای اتربش تهویوبت ٍ اخطای اهَض
هسیطیتی  16 ،زضنس ثطای ایدبز اضتجبط ػلوی تط ثب ؾبیط هطاوع ّوچٌیي  13/6 ،زضنس ثطای ضٍظ
آهس وطزى اعالػبت ترههی ٍ  11/4زضنس ثِ هٌظَض تسٍیي گعاضـً ،گبضـ همبلِ ٍ وتبة
ههطف هی قَز .ؾبیط فؼبلیت ّبی هسیطیتی قبهل قٌبؾبیی ٍ آگبّی اظ هٌبثغ ترههی  9زضنس ،
اًدبم عطحْبی تحمیمبتی  4/5زضنس ٍ وؿت آهبزگی ثطای قطوت زض ؾویٌبضّب ًٍكؿت ّبی
ػلوی  2/5زضنس ههطف اعالػبت ضا ثرَز اذتهبل هی زٌّس.
سَال سَم ً :یاز ّای اطالػاتی هذیراى کذاهٌذ؟
جذٍل ضوارُ  :3اٍلَیت بٌذی ًیازّای اطالػاتی هذیراى هراکس تحقیقاتی
ًیازّای اطالػاتی

فراٍاًی

درغذ

رتبِ

آگبّی اظ ضٍقْبی اعالع ضؾبًی

13

46/4

1

آقٌبیی ثب ثبًىْبی اعالػبتی

10

35/7

2

زضیبفت اعالػبت ترههی

5

17/9

3

ول

28

100
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خسٍل فَق حبٍی پبؾد ّبی هسیطاى هطاوع تحمیمبتی هَضز پػٍّف اؾت  46/4 .زضنس
ثیكتطیي ًیبظ اعالػبتی ذَز ضا آگبّی اظ ضٍقْبی اعالع ضؾبًی هطاوع زاًؿتِ اًس  35/7 .زضنس ًیبظ
ذَز ضا آقٌبیی ثب ثبًىْبی اعالػبتی هَخَز ٍ  17/9زضنس اظ پبؾرگَیبى زضیبفت اعالػبت
ترههی ثطقوطزُ اًس.
سَال چْارم  :هذیراى در ارتباط با تاهیي ًیازّای اطالػاتی خَد تا چِ با سایر
هراکس ػلوی در ارتباط ّستٌذ ؟
جذٍل ضوارُ . 4تَزیغ فراٍاًی پاسخ ّای هذیراى در خػَظ هیساى ارتباط آًْا با سایر هراکس تحقیقاتی
هراکستحقیقاتی

خیلی زیاد

هتَسط

زیاد

خیلی کن

کن

خوغ

فطاٍاًی

زضنس

فطاٍاًی

زضنس

فطاٍاًی

زضنس

فطاٍاًی

زضنس

فطاٍاًی

زضنس

هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ

0

0

1

20

4

80

0

0

0

0

5

هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ

2

22

1

11

5

56

1

11

0

0

9

هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ

0

0

0

0

2

100

0

0

0

0

2

هطوع تحمیمبتی زاًكگبُ

0

0

0

0

0

0

1

100

0

0

1

هطوع تحمیمبتی زاًكگبُ

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

1

ول
انفْبى

ػلَم پعقىی
نٌؼتی
ٌّط
پیبم ًَض

ول

11

2

3

16/5

60/5

11

2

11

0

0

18

خسٍل فَق ًكبى هی زّس وِ زض هدوَع  27/5زضنس هسیطاى هطاوع تحمیمبتی هیعاى اضتجبط
ذَز ضا ثبؾبیط هطاوع تحمیمبتی زض حس ظیبز 60/5،زضنس زض حس هتَؾظ ٍ  11زضنس زض حس ون
اضظیبثی ًوَزُ اًس .
سَال پٌجن  :رتبِ بٌذی رٍش ّای تاهیي ًیاز ّای اطالػاتی هرا کس تحقیقاتی
کذاهٌذ؟
جذٍل ضوارُ :5رتبِ بٌذی رٍش ّای تأهیي ًیاز ّای اطالػاتی هذیراى هراکس تحقیقاتی
فراٍاًی

درغذ

رٍش ّای تأهیي ًیازّای اطالػاتی
اظ عطیك زاًكگبُ ٍاثؿتِ

10

44

اظ عطیك اضتجبط ثب ؾبیط هطاوع تحمیمبتی

6

26

اظ عطیك ؾبظهبى شیطثظ

4

17

اظ عطیك هطوع تحمیمبت ٍظاضت ػلَم

3

13

ول

23

100

رتبِ
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ّوبًگًَِ وِ خسٍل فَق ًكبى هی زّس هسیطاى اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی تأهیي ًیبظ ّبی اعالػبتی
ذَز ضا اظ عطیك زاًكگبُ ٍاثؿتِ  46زضنس  ،اضتجبط ثب ؾبیط هطاوع تحمیمبتی  26زضنس  ،اؾتفبزُ اظ
ؾبظهبى شیطثظ  17زضنس ٍ اؾتفبزُ اظ هطوع تحمیمبت ٍظاضت ػلَم  13زض نس اضظیبثی ًوَزُ اًس .
ثِ ایي تطتیت هطاوع تحمیمبتی هَضز پػٍّف ثیكتطیي ضاُ تأهیي ًیبظّبی اعالػبتی ذَز ضا اظ عطیك
زاًكگبُ ٍاثؿتِ ٍ ووتطیي آى ضا اظ عطیك هطوع تحمیمبت ٍظاضت ػلَم ثِ زؾت هی آٍضًس.
ثحث ٍ ًتیدِ گیطی
ًتبیح ثِ زؾت آهسُ ًكبى هی زّس وِ زضهَضز تأثیط اعالػبت ثط پیكطفت هطاوع تحمیمبتی
زاًكگبّی وِ زض ثیكتط هطاوع تحمیمبتی هَضز پػٍّف ثب  50زضنس ٍ زض حس ظیبز ٍ  44/5زضنس
زض حس ذیلی ظیبز ثط خبیگبُ اعالػبت زض تَؾؼِ هسیطیت هطاوع ٍ ثب  66/5زضنس زض حس ذیلی
ظیبز ٍ  28زضنس حس ظیبز ثط تأثیط اؾتفبزُ اظ اعالػبت زض پیكطفت هسیطیت هطاوع تحمیمبتی تأویس
ًوَزُ اًسّ .وچٌیي هسیطاى هطاوع تحمیمبتی ثب  24/4زضنس ثیكتطیي اؾتفبزُ اظ اعالػبت ضا ثطای
اّساف هسیطیتی ٍ ثب  22/2زضنس تهوین گیطی ٍ ثب  17/8زضنس اهَض هسیطیتی زض ضتجِ ّبی اٍل
اًتربة هسیطاى لطاض گطفتِ اؾت ٍ ًیع هسیطاى اؾتفبزُ اظ هؤلفِ ّبی اعالػبتی ثطای افعایف
هغلَثیت ٍ وبضآهسی هسیطیت ذَز ثب  25زضنس ٍ تهوین گیطی زض اهَض هسیطیتی  18زضنس ٍ
ایدبز ػلوی تط ثب ؾبیط هطاوع  16زضنس هكرم ًوَزُ اًس ٍ ؾبیط هؤلفِ ّب زض ضزُ ّبی ثؼسی لطاض
گطفتِ اؾت.
ًتبیح ثِ زؾت آهسُ زض ذهَل ًیبظّبی اعالػبتی هسیطاى هطاوع تحمیمبتی ًكبى هی زّس وِ
ثیكتط هسیطاى هطاوع ثب  24/4زضنس ثیكتطیي اؾتفبزُ اظ اعالػبت ضا ثطای ثطًبهِ ضیعی هسیطیت ذَز
ٍ ثب  22/2زضنس ثطای تهوین گیطی ٍ زض اهَض هسیطیتی 17/8زضنس ٍ ثطای گعاضقبت ٍتألیفبت
اعالػبتی  15/6زضنس ثْطُ هی ثطًسّ .وچٌیي هسیطاى هطوع ثب  74زضنس اؾتفبزُ اظ اعالػبت
چىیسُ ضا تطخیح زازُ اًس ٍ زیگط ًَع هٌبثغ ( اعالػبت آهبضی ثب  21/5زضنس ٍ اعالػبت توبم هتي
 4/5زضنس) زض ضزُ ثٌسی گعیٌِ ّبی آًْب لطاض زاضز ٍ ًیع زض ذهَل ًیبظ ّبی اعالػبتی زض
اضتجبط ثب ؾبیط هطاوع تحمیمبت ثب  46/4زضنس خْت آگبّی اظ ضٍقْبی اعالع ضؾبًی ؾبیط هطاوع
ٍ ثب  35/7زضنس آقٌبیی ثب ثبًىْبی اعالػبتی هَخَز ٍ  17/9زضنس خْت زضیبفت اعالػبت
ترههی ثیبى زاقتِ اًس.
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ًتبیح ثسؾت آهسُ زض ذهَل هیعاى قٌبذت هسیطاى هطاوع تحمیمبتی اظ ًمف ٍ خبیگبُ
اعالػبت زض تَؾؼِ هسیطیت ًكبى هی زّس وِ هسیطاى هطوع تحمیمبتی ثب  44/5 ٍ 66/5زضنس ٍ زض
حس ذیلی ظیبز ثب  44/5ٍ 50زضنس زض حس ظیبز ٍ ثط خبیگبُ اعالػبت ٍ تأثیط اؾتفبُ اظ اعالػبت زض
پیكطفت هسیطیت هطوع تأویس ًوَُ اًسّ .وچٌیي 71/5زضنس زض حس ظیبز ٍ  16/5زضنس زضحس
ذیلی ظیبز ثط ًیبظّبی اعالػبتی ضٍظاًِ هسیطاى هطاوع ًیبظّبی اعالػبتی ذَز ضا هكرم ًوَزُ اًس.
ٍ اهب  61زضنس اظ هطاوع تحمیمبتی هَضز پػٍّف ثط ًبهِ ضیعی هسًٍی ثطای گطزآٍضی اعالػبت
ًساضز ٍ فمظ  39زضنس زاضای ثطًبهِ هسٍى هی ثبقٌس.
ًتبیح ثسؾت آهسُ زض ذهَل اضتجبط هسیطاى ثب ؾبیط هطاوع تحمیمبتی خْت تأهیي ًیبظّبی
اعالػبتی آًْب هی زّس وِ هسیطاى هطاوع ثب  64/4زضنس ًیبظ اعالػبتی هسیطاى ضا آگبّی اظ
ضٍقْبی اعالع ضؾبًی هطاوع ٍ  35/7زضنس آًطا آقٌبیی ثب ثبًه اعالػبتی هَخَز ٍ  17/9زضنس
زضیبفت اعالػبت ترههی هكرم ًوَزُ اًس ّوچٌیي زض اضتجبط ثب ؾبیط هطاوع ثب  60/5زضنس زض
حس هتَؾظ ٍ  16/5زضنس زض حس ظیبز ٍ ثب  11زضنس زض حس ذیلی ظیبز آى ضا گعیٌف ًوَزُ اًس ٍ
ًكبًگط اضتجبط هتَؾظ ٍ حسالل هطاوع ضا ثب یىسیگط ًكبى هی زّس.
هسیطاى هطاوع زض اضتجبط ثب ضٍقْبی تأهیي ًیبظ ّبی اعالػبتی هطوع ذَز ثب  44زضنس آًطا اظ
عطیك زاًكگبُ ٍاثؿتِ ٍ  26زضنس اظ عطیك اضتجبط ثب ؾبیط هطاوع تحمیمبتی ٍ  17زضنس اظ عطیك
ؾبظهبى هطثَعِ ٍ ًیع هطوع تحمیمبت ٍظاضت ػلَم ثب  13زضنس هكرم ًوَزُ اًس..
ًتبیح ثِ زؾت آهسُ زض ذهَل ضاّىبضّبی افعایف اعالػبت هسیطاى ًكبى هی زّس وِ ثیكتط
هسیطاى هطاوع تحمیمبتی هَضز ًظط ثطای ضفغ ًیبظّبی اعالػبتی ذَز قجىِ ّبی اعالع ضؾبًی ضا ثب
 25/5زضنس زض ضتجِ اٍل اًتربة ذَز ٍ ؾپؽ ثبًىْبی اعالػبتی ثب  20زضنسزض ضتجِ زٍم ٍ وتبة
ثب  14/5زضنس زض ضتجِ ؾَم ٍؾبیط گعیٌِ ّب زض ضزُ ثٌسی ثؼسی لطاض هی گیطًس ٍ زض ذهَل ثْطُ
هٌسی اظ ذسهبت اعالػبت زض هطاوع تحمیمبتی هَضز پػٍّف ثب 37/5زضنس اهبًت انل زضن ٍ
ثب  25زضنس ذسهبت تطخوِ ٍ  18/8زضنس هكبٍضُ اعالػبتی هَضز اًتربة ذَز لطاض زازُ اًس ٍ
اٍلَیت ًَع اعالػبت هَضز اؾتفبزُ ذَز ضا ًَع الىتطًٍیىی ٍ ضایبًِ ای  61زضنس ٍ ًیع هٌبؾت
تطیي ٍؾیلِ اًتمبل اعالػبت هسیطاى اظ عطیك هٌبثغ الىتطًٍیىی 56زضنس ٍ اظ عطیك قجىِ ضایبًِ ای
 32زضنستكریم ًوَزُ اًس .
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هسیطاى هطاوع تحمیمبتی هَضز پػٍّف ثب  44/5زضنس ٍ زض حس ذیلی ظیبز ثب ثطگعاضی والؼ
آهَظقی ٍ ثب  66/3زضنس زض حس ذیلی ظیبز ثب تأثیط في آٍضی ّبی خسیس ثط پیكطفت هسیطیت
هطاوع تحمیمبتی تأویس زاقتِ اًس ّوچٌیي هسیطاى ثطای ضفغ هكىالت احتوبلی ذَز(ووجَز ٍلت
 32زضنس ،حدن ظیبز اعالػبت 16زضنس ،ػسم آگبّی ثِ قیَُ ّبی ثْطُ گیطی خسیس هٌبثغ ثب
 13/5زضنس) ضاّىبض ّبی هؤثطی خْت وبّف هكىالت ثیبى زاقتِ اًس وِ اظ لجیل الىتطًٍیىی
وطزى ؾیؿتن اعالػبت ثب  35/7زضنس ٍ ایدبز قجىِ اعالع ضؾبًی ثیي هطاوع تحمیمبتی زاًكگبُ ّب
ثب 28/6زضنسٍ ایدبز ثبًىْبی اعالػبتی ثب  21/4زضنس هی ثبقس.
پیطٌْادات
ثط اؾبؼ یبفتِ ّبی حبنلِ اظ ایي پػٍّف ٍ تدطثِ تحلیل آًْب،پیكٌْبزات ظیط اضائِ هی قَز:
 تكىیل والؼ ّبی آهَظقی هرتلف هسیطیتی خْت آقٌب ؾبظی هسیطاى ثب آذطیي في آٍضیّب ٍ قیَُ ّبی ًَیي اعالع ضؾبًی
 ایدبز پبیگبُ ّبی اعالػبتی ثیي هطاوع تحمیمبتی زض ؾغح یه زاًكگبُ خْت ؾطػتثركیسى ثِ اًتمبل اعالػبت ٍ تَؾؼِ آى زض هطحلِ ثؼسی زض ؾغح وكَض.
 الىتطًٍیىی وطزى اعالػبت وِ هی تَاى هكىالت اوثط هسیطاى هطاوع تحمیمبتی ضا اظ لجیلووجَز ٍلت ٍحدن ظیبز اعالػبت هٌتكطقسُ ضا ٍحل ًوَزُ ٍ تب حس ظیبزی ووجَز هٌبثغ هبلی
ٍاًؿبًی ضا ًیع خجطاى ذَاّس ًوَز.
 فطاّن ًوَزى قطایغی خْت زض اذتیبض گصاقتي وبهل ثبًىْبی اعالػبتی هَخَز ثطای هسیطاىهطوع تحمیمبتی زاًكگبّی.
 هىبًیعُ ًوَزى وبهل هطاوع تحمیمبتی خْت وبّف اتالف ٍلتّ ،عیٌِ ّب ٍ افعایف وبضآییٍ تَاًوٌسی ّط چِ ثیكتط هطاوع تحمیمبتی ٍ هسیطیت آى.
 ایدبز ثبًىْبی اعالػبتی هتوطوع ٍ قٌبؾبیی ٍ هؼطفی ًوَزى اًَاع ثبًىْبی اعالػبتی هَخَزثِ هسیطاى هطاوع تحمیمبتی زاًكگبّی.
 ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اوثط هسیطاى اظ هیبى هٌبثغ اعالػبتی هَضز ًیبظ ذَز اظ لجیل وتبة،قجىًِ،كطیبت ٍ ؾبیط هٌبثغ وِ اظ عطیك زاًكگبُ هطثَعِ تأهیي هی ًوبیٌس الظم اؾت زاًكگبُ ّبی
هطثَعِ خْت تأهیي اعالػبت هَضز ًیبظ هسیطاى هطاوع تحمیمبتی ثطًبهِ ضیعی ٍ السام ًوبیٌس.اؾتمطاض
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ًیطٍّبی ترههی ٍ اعالع ضؾبًی هدطة ثِ ػٌَاى هكبٍضاى هسیطاى خْت ضفغ هكىالت اعالع
ضؾبًی ایكبى ٍ ؾبیط پػٍّكگطاى زض هطاوع تحمیمبتی زاًكگبّی.
 هؿئَالى زاًكگبُ ّب ضوي تَخِ ثیكتط ثِ ًمف ٍ اّویت هطاوع تحمیمبتی زض پیكجطز ًیبظّبیتحمیمبتی ٍ پػٍّف ثبیس ّوگبم ثب تْیِ هٌبثغ چبپی ثطای هطاوع ،ثِ فطاّن آٍضی هٌبثغ الىتطًٍیىی
ًیع تَخِ ٍ اهىبى زؾتطؾی آؾبى ثِ آًْب ضا فطاّن ؾبظًس.
 تَخِ ثِ اٍلَیت ّب ٍ ًیبظ ّبی ضطٍضی هطاوع تحمیمبتی ٍ ّوچٌیي هسیطاى هطاوع تحمیمبتیتَؾظ ٍظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی.
 ایدبز اًگیعُ آهَظـ فٌَى هسیطیت زض هسیطاى هطاوع تَؾظ زاًكگبُ ّبی ٍاثؿتِ ثب تَخِ ثًِمف تَلیس اعالػبت ٍ اعالع ضؾبًی هطاوع.
هٌبثغ
خیوع ،فیٌچ؛ آضتَ ،فیٌچ" ،)1375( ،هذیریت"(،هتطخوبى؛ ػلی پبضؾبئیبى ٍ هحوس اػطاثی) تْطاى ،قطوت
چبح ٍ ًكط ثبظضگبًی.
حطی ،ػجبؼ( ،ظهؿتبى  ،)1373ثطضؾی چگًَگی ههطف ٍ تَلیس اعالػبت ػلوی زض هیبى هترههبى
وكَض ،هجلِ رٍاى ضٌاسی ٍ ػلَم تربیتی ،ؾبل اٍل،قوبضُ ،1ل.25
حؿیي پَض ،زاٍزً ،)1374(،قص سیستن ّای اطالػاتی هذیریت در بْبَد هذیریت هذیراى ػالی
،پبیبى ًبهِ وبضقٌبؾی اضقس ،تْطاى :زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ػلَم تحمیمبت.
حؿیي ظازُ ،حؿیي .)1378(،بررسی ًظر هذیراى ضرکت هلی غٌایغ هس ایراى در رابطِ با تأثیر
استقرار سیستوْای اطالػاتی هذیریت بر افسایص کارآرایی هذیراى.
ذعائی ،ؾؼیس( ،پبییع ،)1380هجبًی هسیطیت ٍ ًظبم اعالع ضؾبًیً ،طریِ پصٍّص یار،قوبضُ ،23ل.15
فبضلی ،ظّطُ (،)1372اّویت اعالػبت ًٍمف تىٌَلَغی اعالػبت زض پیكطفت خبهؼِ

اهطٍظی،

استاًذارد ،ؾبل پٌدن ،قوبضُ ،38ل .29
وطین پَض،حدت الِ؛ زّمبًی ،قٌْبظ( ،)1375راٌّوای داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَزش ػالی (خلس
زٍم) .تْطاى .اًتكبضات ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظـ ػبلی.
هْسٍی ،هحوس ًمی ،)1379( ،تکٌَلَشی اطالػات ٍ اطالػات تکٌَلَشی ،تْطاىً ،كط چبپبض.
ًَض هحوسی ،حوعُ ػلی،)1376(،هطالؼِ رفتار اطالع یابی هتخػػاى هراکس تحقیقات هٌْذسی
ٍزارت جْاد ،پبیبى ًبهِ وبضقٌبؾی اضقس ،تْطاى ،زاًكگبُ تطثیت هسضؼ.
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