فزم ب
فزم اطالعات پايان نامو ىاي كارشناسي ارشذ ً دكحزاي حزفواي
نام ًاحذ دانشگاىي :آساد دىاقان
نام ً نام خانٌادگي دانشجٌ:

كذ ًاحذ :
نامو:

انيام

كذ شناسايي پايان

سال ً نیمسال اخذ پايان نامو92 :

شیزًانی بزًجنی
شمارة دانشجٌيي :

900719338

بزرسی سیسحم اطالعات
عنٌان پايان نامة كارشناسي ارشذ يا دكحزاي حزفواي:
مذيزيث در دادگسحزی اسحان چيار محال ًبخحیاری بز اساس مذل نی ًت
جاريخ دفاع اس پايان نامو:
جعذاد ًاحذ پايان نامو6 :

نمزة پايان نامة دانشجٌ بو عذد :
بو حزًف:

چكیذة پايان نامو( :شامم خالصو ،اىذاف ،رًشىاي اجزا ً نحايج بذسث آمذه)

با تْجَ بَ ایي کَ توام فعالیت ُا ّ اعوال هذیزیت در عصز
جذیذ ،بزای پیؼزفت،تکیَ سیادی بز اطالعات دارًذ لذا اهزّسٍ در
طاسهاى ُا ُیچ حزکتی بذّى اطالعات اًجام ًوی ػْد ّ ایي اعتقاد
اطاطی ّجْد دارد کَ اطالعات ّطیظتن اطالعاتی در طاسهاى قذرت
اطت ّ ُز کض کَ آى را در اختیار داػتَ باػذ قذرتوٌذ تز
اطت.طاسهاى دادگظتزی ًیش اهزّسٍ با بِزٍ گیزی اس طیظتن
اطالعات بَ دًبال اجزای دادگاٍ الکتزًّیک اطت،دادگاُی کَ در
آى طیظتن هذیزیت آى بَ طْر خْدکار پزًّذٍ ُا را هْرد بزرطی
قزار هی دُذ تا پض اس اًجام ُز هزحلَ،پزًّذٍ بَ کارهٌذ دیگز
ارجاع دادٍ ػْددر ُویي راطتا ایي هطالعَ با عٌْاى بزرطی
طیظتن اطالعات هذیزیت در طاسهاى دادگظتزی بز اطاص اگْی لی ّت
در اطتاى چِارهحال اًجام گزدیذُ.ذف اصلی ایي تحقیق بزرطی
تاثیز هتغیزُای هْجْد در هذل لی ّت بز طیظتن اطالعات هذیزیت
طاسهاى دادگظتزی هی باػذ.بز ایي اطاص رّع تحقیق تْصیفی
پیوایؼی در ػاخَ هیذاًی اطت،جاهعَ آهاری ایي تحقیق،ػام کلیَ
ً 70فز
کارهٌذاى دادگظتزی(ػِزکزد،بزّجي،لزدگاى)بالغ بز
اطت،لذا ًوًَْ ی ها بَ صْرت طزػواری اًتخاب گزدیذ ّپزطغ ًاهَ
با تْجَ بَ حجن ًوًَْ( ً70فز)تْسیع ػذ.طپض با اطتفادٍ اس ًزم
افشار  spssدادٍ ُا هْرد تجشیَ ّ تحلیل قزار گزفت.
ًتایج آسهْى ًؼاى هی دُذ کَ بیي چِار عٌصز اصلی طاسهاى در
هذل لی ّت ّ طیظتن اطالعات هذیزیت طاسهاى دادگظتزی رابطَ
هعٌاداری ّجْد دارد.
ّاژٍ ُای کلیذی :اطالعات -طیظتن اطالعات هذیزیت
اهضا اطتاد راٌُوا
اهضا هذیز گزٍّ
پژُّغ ّ فٌاّری

اهضا هعاّى

