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  مقدمه

انسان اولیه هنگـامی  . بدون شک اطالعات و اطالع رسانی از دوران باستان با حیات بشر عجین بوده است
که مراحل شکار جانوري را بـا نـوك مفرغـی قلمـش بـر دیوارهـاي غـار محـل سـکونت خـویش نقـش            

کرد، به نوعی در حال ارائه و ثبت اطالعات در مورد یکی از عمده تـرین مشـغله هـاي زنـدگی خـود       می
بوده، بشر از دیرباز سرگرم اموري نظیر شمارش، اندازه گیري، ضـبط کـردن اشـیاء و نیـز گـزارش دادن      

بـاال انجـام   اطالعات به همنوعان خود بوده است که این امور بـا سـرعت و اطمینـان پـائین و بـا هزینـه ي       
گذشت زمان موجب تکوین و تکامل مفهوم اطالع رسانی گردید و انسان اولیه جاي خـود  . شده است می

را به انسان هوشمند داد که در دو دهه اخیر با پدیده ي فن آوري اطالعات رو به رو شده و همه شـئونات  
آور اطالعـات باعـث شـده اسـت     از سویی افزایش بی رویه و سرسـام  . اش را متأثر از آن می بیند زندگی

تر و به همین نسبت استفاده و دسـتیابی   سازي اطالعات بیش از پیش پیچیده که سازماندهی، ثبت و ذخیره
شـدن،   افـزار، جهـانی   آوري سـخت افـزار و نـرم    تغییر روزانـه در فـن  . به آنها نیز روز به روز دشوارتر شود

هـاي   ازمان به داشتن کارکنـان متخصـص و آشـنا بـه روش    انتظار باالي ارباب رجوع، فشار رقابتی، نیاز س
و  هاي آموزشی، نیاز سـازمان بـه بـاالبردن کـارآیی     آوري، عدم نیاز به حضور فیزیکی افراد در کالس فن

هـا و   گیـري  ي گـردش اطالعـات و سـهم مـؤثر آن در تصـمیم      گسـترش دامنـه   اثربخشی کارکنان خـود، 
آوري را کـانون اصـلی    حد اغلب سـازمانهاي بـزرگ دولتـی، فـن     ریزي ها و سلسله مراتب بیش از برنامه

از این رو علم رایانه، ذخیره سازي، بازیابی، حجم اطالعات و دانش بشري درهـم  . توجهات بشر قرار داد
فـن آوري اطالعـات عبـارت اسـت از     ). 1382محمـدي،  (آمیخت و فن آوري اطالعـات شـکل گرفـت    

که به وسیله آن ها افراد بـه اطالعـات   ) نرم افزار(هاي رایانه اي  هو برنام) سخت افزار(توصیف تجهیزات 
نیـاز آذري،  (دسترسی پیدا کرده، آن ها را بازخوانی، ذخیـره، سـازماندهی و در نهایـت ارائـه مـی دهنـد       

دانند که به کمک آن عملکرد افراد خـود را   را امروزه ابزاري میسازمان ها فن آوري اطالعات ). 1381
اما براي آنکه این سازمان هـا عملکـرد کارکنـان خـود را از نظـر سـطح       . با تغییرات وفق دهند و ندباال ببر

آموزشی و تخصصی کارآتر و اثربخش تر کنند باید همتراز با سرعت تغییرات فن آوري، کارکنان خود 
کـه بـا    معتقـد اسـت  ) 1382(محمـدي  ). 2004دفـت،  (را در استفاده از فن آوري ترغیب و تشویق نمایند 

آوري  رشد سازمان ها و پیچیده تر شدن محیط آنها و نیز افزایش رقابت میان سازمان ها، به کارگیري فـن 
  .کند اطالعات در هر سازمان میان واحدها در جهت افزایش کارآیی و اثربخشی هماهنگی ایجاد می
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سـتیابی بهتـر و   هاي مرتبط نیز نشـان مـی دهـد کـه اسـتفاده از فـن آوري اطالعـات امکـان د         پژوهش

تر به اطالعات را فراهم و موجب توسعه نیـروي انسـانی از طریـق صـرفه جـویی در وقـت، هزینـه و         سریع
در بسـیاري از مطالعـات مـرتبط بـا کـاربري      . گـردد  مـی هـاي مفیـد    سوق دادن نیروي انسانی بـه فعالیـت  

سازمان کمک می کنـد  آوري اطالعات تصدیق شده است که این فن آوري به رشد افزوده در سطح  فن
آوري  نیـز بیـانگر آن اسـت کـه فـن     ) 2000(تحقیقـات سـی الودن و پـرایس     ).1386فتحی و همکاران، (

اطالعات هزینه به دست آوردن و تجزیه و تحلیل اطالعات را کاهش داده و اجازه می دهد تا سـازمان از  
ي بـی رویـه مـدیریت بکاهـد و     هزینه هاي مربوط به جمع آوري و توزیع اطالعات و همچنین هزینـه هـا  

با مـرور نوشـته هـاي خـود در زمینـه کـارآیی       ) 1977( 1سیبلی. ساختار خشک سازمان را دگرگون نماید
آوري اطالعات به این نتیجه رسید که استفاده از فن آوري اطالعات موجب افـزایش رضـایت منـدي     فن

. شـود  سـریع و رونـد عملیـاتی سـاده تـر مـی      هاي ساده تر و سریع تر، پاسخ  استفاده کننده، انسجام برنامه
مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه اثربخشی نیز نشان می دهد که فن آوري اطالعـات بـر عملکـرد    
آنان تأثیر داشته و عملکرد کارکنان در اثر آموزش بهبود یافته و طی کردن دوره هاي آموزشـی کـاربرد   

  ).1385مهدوي، (شود  شته و موجب بازدهی بیشتر آنان میرایانه بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت دا
نیـز نشـان مـی دهـد کـه فـن آوري اطالعـات در یـک سـازمان بـه           ) 2000(تحقیقات بهان و هـولمز  

کارکنان امکان می دهد کارآیی و اثربخشی خود را باال ببرند و همچنین موجبات اثربخشی سیستم هـاي  
نیز بیانگر آن اسـت کـه   ) 2004(هاي دفت  یافته. سازمان فراهم نمایندمدیریت کارآتر و پیشرفته تر را در 

توانـد بـین سـاختار عمـودي و افقـی سـازمان همـاهنگی         هر سازمانی با استفاده از فن آوري اطالعات می
هم چنین اعضاي سازمان با استفاده از . مل آورده عها، پشتیبانی الزم را ب الزم را ایجاد نموده و از فعالیت

توانند از طریق دریافت اطالعات صحیح، به موقع و مناسب، با یکدیگر ارتبـاط برقـرار کـرده و     انه میرای
تـوان دریافـت کـه فقـدان      بـه سـادگی مـی   . در جهت تأمین هدف مشترك همکاري الزم را ارائه نمایند

اخـذ  فرآینـد خـط مشـی گـذاري، برنامـه ریـزي و        توانـد در  اطالعات صحیح و به موقع تا چه حدي می
  ).1380حکیمی پور،(تصمیم هاي درست در سازمان اشکال ایجاد کند 

در مورد تـأثیر فنـاوري اطالعـات بـر ابعـاد سـاختار سـازمانی         )1382( آبادي فالح همتتحقیقی که 
هـاي اسـتراتژیک رابطـه     وري اطالعـات بـا تمرکـز در تصـمیم گیـري     آ فـن  دهد که انجام داد، نشان می

دوره هـاي  نیز حاکی از آن اسـت کـه   ) 1387( رجبی خوزانیهمچنین نتایج تحقیق . دارد یدار و مثبتامعن

                                                      
1. Sibley 
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وري اطالعات و ارتباطات بر روي خالقیت کارآموزان مرکز فنی حرفه اي شـهر اصـفهان   آ آموزشی فن
نیز امروزه براي تصـمیم گیـري درسـت، در اختیـار داشـتن      ) 1382( به اعتقاد محمدي .داشت تأثیر مثبت
توان از چنین اطالعاتی برخوردار بود که دانـش   یق و به روز ضرورت دارد و در صورتی میاطالعات دق

و هنــر اســتفاده از سیســتم هــاي اطالعــاتی در دســترس باشــد و زمــانی از کارکنــان یــک ســازمان جهــت 
توان انتظار تصمیم مؤثر و منطقی داشت که دانش و فن استفاده از فـن آوري اطالعـات    گیري می تصمیم

پژوهش هاي مرتبط نیز نشان می دهد که فن آوري اطالعـات در تقویـت مهـارت    . ي آنان فراهم باشدبرا
شود که افراد سـازمان از بـین اطالعـات تولیـد      تکنولوژي اطالعات موجب می. تصمیم گیري تأثیر دارد

رابینـز،  (شده، اطالعات مربوط به تصـمیم مـورد نیـاز را انتخـاب، پـردازش و مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد          
2000.(  

نیز نشان می دهـد کـه در تصـمیم گیـري، فرآینـد کسـب اطالعـات از منـابع         ) 2000( 1پژوهش سلنو
موثق، نیازمند وجود ساختار اطالعاتی است و این ساختار زمانی شکل می گیرد که تکنولوژي اطالعـات  

ه اسـت کـه اطالعـات بـه     نیـز نشـان داد  ) 1380(هاي حکیمی پور  یافته. وجود داشته و قابل دسترسی باشد
همان اندازه که در تصمیم گیري ها و برنامه ریزي ها نقش مهمـی دارد؛ موجـب بـاال رفـتن آگـاهی هـا،       

از تحقیقات خـود بـه ایـن نتیجـه     ) 2000(رابینز . بینش فردي و تغییر رفتار در اجتماعات نیز گردیده است
ایـن امکـان را مـی دهـد کـه بـار اطالعـاتی        شود بـه گـروه    رسید که اطالعاتی که از چند منبع گرفته می

همچنین نتیجه گرفت که از نظر اثربخشی، تصمیم گیري گروهـی بهتـر اسـت    . عملیات را سنگین تر کند
توانند خالقیت بیشـتري داشـته، دقیـق تـر و      چرا که هر قدر راه حل هاي ارائه شده بیشتر باشد؛ آن ها می

نیـز  ) 2000( 2کـوپر . فرد از کیفیت باالیی برخوردار باشد صحیح تر عمل کرده و در مقایسه با تصمیمات
توانند با ایجاد ساختارهاي نوین  در نتیجه ي تحقیقات خود بیان می کند که فن آوري هاي اطالعاتی می

و وظایف سازمانی جدید به مسؤولیت هاي جدیـد خـود پاسـخ گفتـه و بـا توجـه بـه اثراتـی کـه از ابعـاد           
بـا توجـه بـه تحقیقـات عنـوان شـده و       . اي احتمالی دارند تصمیم گیـري نماینـد  اجتماعی و میزان هزینه ه

جایگاه ویژه فـن آوري اطالعـات در سـازمان هـا، هـدف اساسـی پـژوهش حاضـر بررسـی میـزان تـأثیر            
آوري اطالعات بر کارآیی، اثربخشی و تصمیم گیري گروهی کارکنان سازمان فنـی حرفـه اي اسـتان     فن

  :است پژوهشیویژه سؤال محقق در صدد بررسی سه براین در این پژوهش بنا. می باشدمازندران 

                                                      
1. Selnow 
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  آیا به کار گیري فن آوري اطالعات بر کارآیی کارکنان سازمان فنی و حرفه اي تأثیر دارد؟ .1
  آیا به کار گیري فن آوري اطالعات بر اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه اي تأثیر دارد؟ .2
اطالعات بر تصمیم گیري گروهی کارکنان سازمان فنـی و حرفـه اي   آیا به کار گیري فن آوري  .3

  تأثیر دارد؟

  روش

جامعـه آمـاري پـژوهش حاضـر کلیـه      . پژوهش حاضر از نوع پژوهش هـاي توصـیفی، زمینـه یـابی اسـت     
کارکنان سازمان فنی و حرفه اي پنج شهر استان مازندران شامل بابل، قائم شهر، ساري، نکـا و بهشـهر بـه    

نفر بـه روش نمونـه گیـري تصـادفی سـاده بـر اسـاس جـدول          201از میان آنان  .نفر بوده است 419تعداد 
هـاي دموگرافیـک نمونـه مـورد      توصـیف ویژگـی   .تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان انتخـاب شـدند  

  .شده استتوصیف  1مطالعه در جدول 
  توصیف ویژگی هاي دموگرافیک نمونه مورد مطالعه: 1جدول 

  
  ویژگی

  سن  مدرك تحصیلی  جنسیت
فوق   دیپلم  مرد  زن

فوق   لیسانس  دیپلم
و  51  41-50  31-40  20-30  لیسانس

  به باال
  6  23  78  94  7  110  50  34  166  35  تعداد
  98/2  44/11  8/38  76/47  46/3  72/54  82/24  17  83  17  درصد
  

سؤال بسـته پاسـخ در طیـف پـنج گزینـه اي لیکـرت        21در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته با 
، مـدرك تحصـیلی و   جنسیتپرسشنامه مذکور شامل دو بخش سؤاالت عمومی نظیر . استفاده شده است

سن؛ و سؤاالت اختصاصی در رابطه با سؤاالت ویـژه پـژوهش اسـت و بـه بررسـی دیـدگاه نمونـه مـورد         
روایی محتوایی پرسشنامه از طریق طراحی سؤاالت بر اساس ادبیات تحقیق و سـنجش  . می پردازد مطالعه

اولیه پیرامون کیفیت سؤاالت و نظرخواهی از استادان و افراد خبره در امـر فـن آوري اطالعـات صـورت     
یـد و  نفـري اجـرا گرد   20جهت تعیین پایایی، پرسشنامه به صورت آزمایشی روي نمونـه ي  . گرفته است

بـه دسـت آمـد کـه      92/0ضریب آلفـاي کرونبـاخ پرسشـنامه معـادل      SPSSسپس با استفاده از نرم افزار 
  .بودنشانگر پایایی باالي پرسشنامه 
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الزم به ذکر است که با توجه بـه اینکـه   . تک نمونه اي استفاده شد tاز آزمون  ها دادهبه منظور تحلیل 

  .به دست آمده است 3یکرت بوده است، میانگین نظري آن سؤاالت پرسشنامه در طیف پنج گزینه اي ل

  ها یافته

تـک نمونـه اي اسـتفاده شـده اسـت و شـرح آن در        tبه منظور بررسی سـؤاالت پـژوهش از آزمـون    
  .ارائه شده است 4تا  2جداول 

آوري اطالعات بر کـارآیی کارکنـان سـازمان فنـی و حرفـه اي       آیا به کارگیري فن :سؤال اول تحقیق
  تأثیر دارد؟

  تک نمونه اي به منظور بررسی سؤال ویژه شماره یک tآزمون : 2جدول 

  میانگین نظري =3

انحراف  میانگین تعداد  شاخص آماري
 استاندارد

 خطايمیانگین 
  استاندارد

درجه 
  ب t  م P<a t آزادي

  96/1  4  05/0  199  2981/0  11/4  16/4  201  کارآیی
  

بـا  ) a%= 5% (95در سـطح اطمینـان   ) م t= 4( محاسبه شده  tچون  2بر اساس نتایج مندرج در جدول 
شـود   بزرگتر است؛ بنابراین نتیجه گرفته مـی ) ب t =96/1(بحرانی جدول  tاز  199توجه به درجه آزادي 

ز آنجـا کـه میـانگین    که بین میانگین به دست آمده با میانگین مورد انتظار تفاوت معنـادار وجـود دارد و ا  
کـه از دیـدگاه    گـردد  میاست، بنابراین مشخص ) 3(بزرگتر از میانگین مورد انتظار ) 16/4(محاسبه شده 

  .کارکنان سازمان فنی و حرفه اي کاربرد فن آوري اطالعات بر کارآیی آنان مؤثر می باشد
سـازمان فنـی و حرفـه اي     آوري اطالعات بر اثربخشـی کارکنـان   یري فنگکار آیا به :سؤال دوم تحقیق

  تأثیر دارد؟
  تک نمونه اي به منظور بررسی سؤال ویژه شماره دو tآزمون : 3جدول 

  میانگین نظري= 3

انحراف  میانگین تعداد  شاخص آماري
 استاندارد

 خطايمیانگین 
  استاندارد

درجه 
  ب t  م P<a t آزادي

  96/1  5/8  05/0  199  1307/0  84/1  02/4  201  اثربخشی
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) a%= 5% (95در سـطح اطمینـان   ) م t= 5/8( محاسبه شـده   tچون  3بر اساس نتایج مندرج در جدول 
بزرگتـر اسـت، بنـابراین نتیجـه گرفتـه      ) ب t =96/1(بحرانـی جـدول    tاز  199با توجـه بـه درجـه آزادي    

جا کـه میـانگین   شود که بین میانگین به دست آمده با میانگین مورد انتظار تفاوت معنادار است و از آن می
کـه از دیـدگاه    گـردد  میاست، بنابراین مشخص ) 3(بزرگتر از میانگین مورد انتظار ) 02/4(محاسبه شده 

  .کارکنان سازمان فنی و حرفه اي کاربرد فن آوري اطالعات بر اثربخشی آنان مؤثر است
  آیا به کارگیري فن آوري اطالعات بـر تصـمیم گیـري گروهـی کارکنـان سـازمان       :سؤال سوم تحقیق

  اي تأثیر دارد؟ حرفه و  فنی
  تک نمونه اي به منظور بررسی سؤال ویژه شماره سه tآزمون : 4جدول 

  میانگین نظري= 3

انحراف  میانگین تعداد  شاخص آماري
 استاندارد

 خطايمیانگین 
  استاندارد

درجه 
  ب t  م P<a t آزادي

  96/1  87/5  05/0  199  1664/0  35/2  94/3  201  تصمیم گیري
  

) a %=5% (95در سطح اطمینـان  ) م t =87/5( محاسبه شده  tچون  4بر اساس نتایج مندرج در جدول 
بزرگتـر اسـت، بنـابراین نتیجـه گرفتـه      ) ب t =96/1(بحرانـی جـدول    tاز  199با توجـه بـه درجـه آزادي    

شود که بین میانگین به دست آمده با میانگین مورد انتظار تفـاوت معنـادار وجـود دارد و از آنجـا کـه       می
کـه از   گـردد  مـی است، بنابراین مشخص ) 3(بزرگتر از میانگین مورد انتظار ) 94/3(میانگین محاسبه شده 

گروهی آنان مـؤثر   دیدگاه کارکنان سازمان فنی و حرفه اي کاربرد فن آوري اطالعات بر تصمیم گیري
  .است

  بحث و نتیجه گیري

بررسی سؤال ویژه ي اول پژوهش نشان داد که کاربرد فن آوري اطالعات بر کارآیی کارکنـان سـازمان   
نتیجه تحقیقات دیگر نیز نشان داد که کاربرد فن آوري اطالعـات در اسـتفاده   . فنی و حرفه اي مؤثر است

انسانی، کاهش زمـان انجـام کـار، دسـتیابی بـه اطالعـات بـه موقـع،          بهینه، مؤثر و کارآمد از منابع مالی و
نتایج این بخش از پژوهش با نتـایج   .دقیق، صحیح و مؤثر، کاهش هزینه ها و کاهش اشتباهات تأثیر دارد

کننـد کـاربرد    کـه بیـان مـی   ) 1977(سـیبلی   و )2000(هاي انجام شده توسط سی الودن و پرایس  بررسی
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کان دستیابی بهتر و سریع تر به اطالعات را فراهم و موجب توسعه نیروي انسـانی از  آوري اطالعات ام فن

هـاي مفیـد، کـاهش هزینـه بـه       طریق صرفه جویی در وقت و هزینه و سوق دادن نیروي انسانی به فعالیت
دست آوردن و تجزیه و تحلیل اطالعات و کاهش هزینه هاي بـی رویـه سرپرسـتی و مـدیریت، افـزایش      

هـاي   ام عملیات، افزایش رضایت مندي استفاده کننده، مقرون بـه صـرفه بـودن، انسـجام برنامـه     سریع انج
ساده و سریع، حصـول بـازده مناسـب و ثابـت بـا صـرف هزینـه و منـابع کمتـر مـادي و انتشـارات سـریع             

  .می باشد؛ هماهنگ و همسو گردد میاطالعات 
آوري اطالعـات بـر اثربخشـی کارکنـان     بررسی سؤال ویژه ي دوم پژوهش نشان داد که کاربرد فـن  

نتیجه تحقیقات دیگر نیـز حـاکی از آن اسـت کـه کـاربرد فـن آوري       . سازمان فنی و حرفه اي مؤثر است
اطالعات در افزایش بازدهی، همخوانی نتایج عملـی سـازمان بـا نتـایج مـورد نظـر و دسـتیابی بـه اهـداف          

کننـد   کـه بیـان مـی   )1385(و مهـدوي  ) 2004(دفـت  این نتایج با نتـایج بررسـی هـاي     .ثیر داردأسازمان ت
هاي آنـان را افـزایش مـی دهـد،      کاربرد فن آوري اطالعات قدرت بهره وري و بازدهی اعضاء و فعالیت

تواننـد بـا    در دسترسی به اهداف سازمان تأثیر بسـزایی دارد، و اعضـاي سـازمان بـا اسـتفاده از رایانـه مـی       
ت تـأمین یـک هـدف مشـترك همکـاري الزم را ارائـه نماینـد؛        یکدیگر ارتباط برقـرار کـرده و در جهـ   

  .می باشدهماهنگ و همسو 
ننایج سؤال ویژه ي سوم نیز تأثیر کاربرد فـن آوري اطالعـات بـر تصـمیم گیـري گروهـی کارکنـان        

هاي محققـان دیگـر نیـز مشـخص کـرد کـه کـاربرد         یافته. سازمان فنی و حرفه اي را مورد تأیید قرار داد
العات در افزایش درجه اطمینان تصمیم ها، افـزایش مشـارکت در تصـمیم گیـري گروهـی،      آوري اط فن

کاهش مدت زمان پردازش اطالعات براي تصـمیم گیـري و کـاهش اعمـال نظـر شخصـی کارکنـان در        
گیــري، کــاهش خطــاي انســانی در شــبکه هــاي پــردازش اطالعــات ســازمانی، اصــالح از طریــق  تصــمیم

یم گیري و گرایش به سـمت فـرض هـاي تصـمیم گیـري عقالیـی مـؤثر        بازخوردهاي سریع مهارت تصم
ــوده اســت  ــدي       . ب ــده توســط محم ــام ش ــاي انج ــی ه ــایج بررس ــا نت ــژوهش ب ــن بخــش از پ   ،)1382(ای
و  )2000(، رابینـز  )2000(، سلنو )1380(، حکیمی پور )1387( رجبی خوزانی، )1382( آبادي فالح همت

  .می باشدهماهنگ و همسو ) 2000(کوپر 
آنجایی که در این تحقیق مشخص شد که کاربرد فـن آوري اطالعـات بـر کـارآیی، اثربخشـی و       از

شود مـدیران سـازمان فنـی     اي تأثیر دارد؛ پیشنهاد می تصمیم گیري گروهی کارکنان سازمان فنی و حرفه
و حرفه اي به منظور افزایش کارآیی کارکنـان، بـه آمـوزش توسـعه دانـش، مهـارت و ایجـاد رفتارهـاي         
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مطلوب براي انجام موفقیت آمیز مشاغل توجه کنند، البتـه آمـوزش هـایی کـه مـداوم و پرمحتـوا بـوده و        

چـرا کـه ایـن آمـوزش هـا موجـب       . توسط اساتید و مربیان مجرب در امر فن آوري اطالعات اجرا گردد
در  جهـت اثربخشـی کارکنـان نیـز مـدیران بایـد آنـان را       . گـردد  مـی ارتقاي کیفی و کمی کار کارکنـان  

تواننـد سیسـتم را مطـابق     طراحی و عملی ساختن سیستم هاي اطالعاتی مشارکت دهند زیرا آنان بهتر می
اولویت ها و نیازهاي کاري خود شکل داده و فرصت هاي زیادتري را براي خروجی هاي سیستم فـراهم  

یستم داشته باشـند و  نمایند و از طرفی آن ها تمایل بیشتري خواهند یافت تا عکس العمل مثبت نسبت به س
وجـود آورنـد تـا استعدادهایشـان را     ه شود مدیران انگیزه هاي الزم را در کارکنان بـ  همچنین پیشنهاد می

شکوفا کرده و کوشـش آنهـا را معطـوف بـه اهـداف سـازمان نماینـد و بـراي بـاال بـردن درجـه اطمینـان             
مـان پـردازش اطالعـات بـراي     ها و افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیري و کاهش مدت ز تصمیم
  .گیري از تکنولوژي هاي مدرن اطالعاتی استفاده شود تصمیم
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