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 اطالعاتي َای سیستم امىیت بر سازماوي شُريودی رفتار تأثیر

 (تعاين تًسعٍ باوک :مًردی مطالعٍ)
 

 2 زادٌ حسه علیرضا ،1 جًاومرد جًی حق وسترن

 تْزاى تحقیقات ٍ علَم ٍاحذ اسالهی آساد داًطگاُ اطالعاتی ّای سیستن گزایص دٍلتی هذیزیت رضتِ ارضذ کارضٌاس 1

 تْزاى داًطگاُ( ّا سیستن هذیزیت) اطالعات ٌاٍریف هذیزیت دکتزی 2

 

 چکیدٌ

گیزی در عزصِ کار ٍ داًص ٍ اّذاف ساسهاى را دچار تحَل تحقیق در حیطِ رفتار کارکٌاى ساسهاى هیتَاًذ تصوین

در  ًوایذ. ایي اهز سهاًی هیسز خَاّذ ضذ کِ کارکٌاى ًسبت بِ رفتارّای خَد حساس بَدُ ٍ با تَجِ بِ هسائل اهٌیتی

ّای یک ساسهاى بِ ضوار هیزٍد گام بزدارًذ. در ایي راستا  ّای ساسهاى کِ اس هْوتزیي سزهایِ قبال اطالعات ٍ دادُ

تاثیز رفتار ضْزًٍذی ساسهاًی کارکٌاى بز اهٌیت اطالعات ساسهاًی در باًک تَسعِ تعاٍى اًجام  بزرسیتحقیق حاضز با ّذف 

ّای اًجام ضذُ ٍ پیطیٌِ تحقیق هذلی  اًجام ضذ. طی بزرسی ٍ پیوایطی ضذ بذیي هٌظَر تحقیق حاضز با رٍش علی

ّای اطالعاتی اس هتغیزّایی چَى رفتار ضْزًٍذی کارکٌاى را ضاهل هیطذ ارائِ  سیستن یکپارچِ کِ تاثیز پذیزی اهٌیت

ًظز اس خبزگاى ایي  ّای استاًذارد در ّز حَسُ، پزسطٌاهِ یکپارچِ ای تذٍیي ضذ ٍ با کسب گزدیذ. بزاساس پزسطٌاهِ

ّا در داًطگاُ ٍ باًک تَسعِ تعاٍى در چٌذ هزحلِ ٍیزایص گزدیذ. جاهعِ آهاری ایي پژٍّص هذیزاى ٍ کارکٌاى حَسُ

ًفز هیباضذ کِ با تَجِ بِ هحذٍد بَدى تعذاد جاهعِ  111باًک تَسعِ تعاٍى در ستاد هزکشی بَدًذ کِ تعذاد آًْا 

ّا با استفادُ اس هعادالت ساختاری هطخص  َسیع ٍ جوع آٍری ضذ پس اس تحلیل دادُآهاری پزسطٌاهِ بیي ّوِ افزاد ت

کٌتزل فیشیکی اطالعات، جلَگیزی اس اضتباّات، اًتقال داًص، ّواٌّگی گزدیذ کِ رفتار ضْزًٍذی ساسهاًی با تاثیز بز 

 ّای اطالعاتی تاثیز دارد. اطالعات ٍ دقت اطالعات بز اهٌیت سیستن

 

 ّای اطالعاتی، رفتار ضْزًٍذ ساسهاًی، باًک تَسعِ تعاٍى  اهٌیت سیستنیدی: َای كل ياژٌ
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