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هورد ) های اطالعات هدیریت در بهبود عولکرد سازهانیهطالعه نقص سیستن

 (خیسضرکت هلی هناطق نفت هطالعه:

 

  ، اصغر صرافی زاده قسوینیسعید جوالیی

 اساد داًطگبُ اکتزًٍیک ٍاحد ارضد کبرضٌبسی داًطزَی

  هزکش تْزاى اساد داًطگبُ ػلوی ّیئت ػؿَ

 چکیده 

کست قدرت است ٍ تسلف ٍاقؼی، تسلف اقالػبتی است. رٌگ هیابى کطاَرّبی يٌای ٍ ف،یاز، در     اهزٍسُ اقالػبت ػبهل اغلی 

رَیی خَد اس هٌبثغ ٍ حازٍت کطاَرّبی ػ،ات هبًادُ     گز کِ خَاستبر استوزار ثْزٍُاقغ رٌگ اقالػبتی است ٍ کطَرّبی سلكِ

بت هدیزیت اثاشاری اسات کاِ هادیزاى را در ات اب       ای ثِ ایزبد سیزثٌبّبی اقالػبتی در ایي کطَرّب ًدارًد. اقالػّستٌد، ػالقِ

ّبی هوکاي در  یبثٌد کِ ثزاسبط آى گشیٌِکٌد. هدیزاى ثب دریبفت اقالػبت ٍ پزداسش آى ثِ ضٌبختی دست هیتػوین یبری هی

ِ ثزً ،پازداسد کِ هدیز ثِ سابسهبًدّی های  کٌٌد. ٌّگبهیّب را اًت بة هیتزیي آىحل هسبئل را تط یع دادُ ٍ هٌبست ریاشی  بها

ًوبید. ػلن اقالػبت هدیزیت، ثب تحَالت قزى حبؾز تَلد ٍ ًؿاذ یبفتاِ اسات ٍ    کٌد ٍ یب ثِ است دام ًیزٍی اًسبًی اقدام هیهی

ای اس ػلن اقالػابت هادیزیت   ثْزُ ،هتبسفبًِ، هدیزیت در کطَرّبی در حبل تَسؼِ رش سبیِ ٍ ضوبئی کوزًگ ٍ ثزداضتی ًبقع

 ّب است. ّبی آىبٌّزبری در تَسؼِ اقتػبدی ٍ ًبّوبٌّگی در فؼبلیتًگزفتِ است، کِ حوزُ آى ً

 : سیستن اقالػبت هدیزیت، ػولکزد سبسهبًی.واشه های کلیدی
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 هقدهه

-ّبی ه تلف سًدگی ثطز را تحت تبحیز خَد قزار دادُ است. سبسهبىتوبهی رٌجِ ،ٍرٍد اس ػػز غٌؼت ثِ ػػز اقالػبت ٍ داًص

ثاب تحاَالت اخیاز ٍ ٍرٍد ثاِ ػػاز داًاص دسات َش ت ییازات          ،اًدکِ اس دستبٍردّبی ػػز غٌؼت ثَدُّب ثِ ػٌَاى ًْبدّبیی 

ثزًادُ در اًكجاب    ػٌَاى یک پدیادُ ردیاد ٍ ػٌاَاى یاک ػبهال پایص      ّبی اقالػبتی هدیزیت ثِثسیبری گزدیدُ است. سیستن

 (3:1390، ّوکبراى  ٍ آ رّب ثب تحَالت اهزٍسیي ضٌبختِ ضدُ است. )سبسهبى

ّابی هَفا    دّی ٍ ًحَُ هدیزیت سبسهبىرْبًی ضدى، ظَْر اقتػبد خدهبتی هجتٌی ثز داًبیی ٍ اقالػبت، هتحَل ضدى سبسهبى

ِ  دیزیتبلی هحیف کست ٍ کبر را ت ییز دادُ ٍ ثبػج ضدُ هدیزاى ثزای رٍیبرٍیی ثب چبلص ٍ ظَْر ثٌگبُ ٍراَد آهادُ ثاِ    ّابی ثا

ّابی پزاکٌادُ اس   اًد کِ ّدایت غاحی  سابسهبى  سًد. هدیزاى اهزٍسُ ثِ ایي ًتیزِ رسیدُّبی اقالػبتی اّتوبم ٍرتَسؼِ سیستن

سابػتِ   24کبالّب ٍ خدهبت ثاِ غاَرت    ارایِکٌٌدگبى، کٌٌدگبى ٍ تَسیغًظز ر زافیبیی، ثزقزاری ٍ حفظ راثكِ هٌبست ثب ػزؾِ

ّابی اقالػابتی ٍ   الوللی غزفأ ثاب اساتفبدُ اس سیساتن   ّبی هَرد ًیبس هحلی ٍ ثیيالوللی، تْیِ گشارشّبی هلی ٍ ثیيدر هحیف

فٌبٍری اقالػبت ثِ ػبهلی استزاتضیک رْت ث،ب، ایزبد هشیت رقبثتی ٍ ثْجَد حبضیِ سَد تجدیل ضدُ است ٍ ثِ ّویي دلیال در  

 (1387،  هحود بى،ثٌبئیاًد. )گذاری را در فٌبٍری اقالػبت اًزبم دادُتزیي سزهبیِّبی اخیز کطَرّبی تَسؼِ یبفتِ ثیصدِّ

ّبی ه تلف سًدگی ثطاز را دگزگاَى سابختِ اسات. یکای اس      حَسُ ،ّبی ارتجبقبت ٍ اقالػبتاهزٍسُ گستزش رٍسافشٍى فٌبٍری

کاِ  ثبضاد. ثاِ قاَری   حَسُ آهَسش ٍ هدیزیت هی ،ّب دچبر تحَالت ثٌیبدیي گزدیدُّبیی کِ ثب ٍرٍد ایي فٌبٍریتزیي حَسُهْن

ّابی ضاٌبختی،   ثزًد کِ ثادٍى داضاتي هْابرت   در هحیكی ّوَارُ در حبل ت ییز ٍ دگزگًَی ثسز هیهدیزاى قزى ثیست ٍ یک 

ریاشی ثازای آهاَسش چٌایي     ػلوی ٍ ًگزضی، حؿَر در ػزغِ رقبثت ٍ احزگذاری در ایي هحیف هیسز ًیست ٍ ّویي اهز ثزًبهِ

 (11:1384، هسؼَد  ضفیؼی،ًوبید. )ّبیی را ؾزٍری هیهْبرت

ِ در رْبى اهزٍس ِ  ، اقالػبت ٍ ارتجبقبت هکول تَسؼِ خزدهٌد است. در ٍاقغ ٍرَد اقالػبت کبفی ٍ هزوَػا -ّابی آى در قج،ا

ای ثِ داًص ٍ کبرثزد آى دستزسای پیادا کٌٌاد. ًظزیابتی اس     ّبی ت ػػی هَرت ضدُ است تب افزاد ثِ قَر قبثل هالحظِثٌدی

سش الکتزیکی ٍ يیزُ داللت ثز رضد هحیكای ردیاد دارد کاِ در    آهَ ،تزبرت الکتزًٍیکی ،دٍلت الکتزیکی ،قجیل دّکدُ رْبًی

ضَد تب افزاد در حال هطکالتطابى اس   آى فٌبٍری اقالػبت ٍ آهَسش در اقزاف هب ّستٌد ٍ دستزسی ثِ اقالػبت خبظ ثبػج هی

 (3:1388 ،هسؼَد  تبثص،آى استفبدُ ًوبیٌد. )

آالت، ثِ ػٌَاى یکی اس ػَاهال  ًی، هَاد اٍلیِ، سزهبیِ،  اًزصی ٍ هبضیيدر ایي ضزایف اقالػبت در کٌبر ػَاهلی هبًٌد ًیزٍی اًسب

گًَاِ کاِ اساتفبدُ    ضَد. ثٌبثزایي ّوبىتز هیکٌد ٍ ایي ً،ص رٍس ثِ رٍس ٍ ثب گذضت سهبى ثباّویتً،ص هْوی را ایفب هی ،تَلید

جَدُ ٍ اساتفبدُ هٌبسات اس آى ثؼٌاَاى یاک هٌجاغ      اقالػبت ًیش اس ایي اهز هستخٌی ً ،ثْیٌِ اس سبیز هٌبثغ ًیبس ثِ هدیزیت دارًد

یؼٌی هادیزیت   ،هٌد دارد. سیستن اقالػبت هدیزیت، ػلوی است کِ ثزای ّویي هٌظَرحیبتی ًیبس ثِ هدیزیتی غحی  ٍ ؾبثكِ

رُ تػویوبت هدیز ّواَا  ،ّبی هدیزیتّب ٍ گستزش ٍظبیف ٍ هسئَلیتضَد. ثدٍى ضک ثب تَسؼِ سبسهبىاقالػبت ثکبر ثزدُ هی

ّبی خبظ ػلوی ٍ ضٌبختِ ضدُ اساتَار ثبضاد.   ّبی فٌی ٍ آهبری ٍ اقالػبت غحی  ٍ ثز قج  اغَل ٍ رٍشثبید ثز پبیِ ثزرسی

ثبضد. ثِ ّوایي  هَقغ هیدقی  ٍ ثِ ،ثٌبثزایي ثدیْی است کِ ات ب  ّز ًَع تػوین غحی  هستلشم دستزسی ثِ اقالػبت غحی 

ّاب ؾازٍرتی اًکبرًبپاذیز اسات. هتبسافبًِ اقالػابت ٍ اّویات آى در        در سابسهبى  رْت ًیبس ثِ یک سیستن اقالػابتی هٌبسات  

در ایي کطَرّب ثاِ قاَر هكلاَة ٍ     ،کطَرّبی رْبى سَم ربیگبُ ٍاقؼی خَد را پیدا ًکزدُ ٍ ثِ ّویي رْت سیزثٌبی اقالػبتی
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دُ ٍ ثِ سزػت در حبل ت ییاز ػػاز   گَی ضزایف پیچیّبی سٌتی ٍ قدیوی اقالػبت هدیزیت پبسخاًد. رٍشکبرآهد ضکل ًیبفتِ

ّاب ٍ یاب گشارضابت هحادٍد ٍ     گیزی غزفبً ثِ  ٌّیتّبی هْن ٍ تػوینتَاى در ثزخَرد ثب هطکالت ٍ چبلصحبؾز ًیست ٍ ًوی

ثٌدی ٍ پزداسش اًجاَّی  قج،ِ ،آٍریای هؤحز ٍ کبرآهد هستلشم روغاًدرکبراى اتکب ًوَد. ثلکِ ادارُ اهَر ثِ ضیَُّبی دستگفتِ

کٌد. ثاب پیطازفت سازیغ فٌابٍری     تز هیّب را س تاس اقالػبت گًَبگَى است کِ ثب آٌّگی سزیغ رضد کزدُ ٍ ّویي تحلیل آى

ّب ادارات دٍلتی ًیش ثبیساتی درغادد اساتفبدُ غاحی  اس     اقالػبت ٍ رضد آگبّی ٍ تَاًبیی آحبد ربهؼِ ٍ افشایص سك  تَقغ آى

دهبت خَد ثبضٌد. اسات،زار ٍ ثکابرگیزی سیساتن اقالػابت هادیزیت رْات ات اب         ّب ٍ افشایص سزػت ٍ کیفیت خایي فٌبٍری

تَاًد کوک ضبیبى تاَرْی ثاِ   ٍری در ادارات دٍلتی هیریشی دقی  در راستبی افشایص کبرایی ٍ ثْزُتػویوبت هٌبست ٍ ثزًبهِ

در  ،شٍى فٌابٍری اقالػابت در رْابى   ّبی دٍلتی ثٌوبید. ثدیي تزتیت ّوشهبى ثاب تَساؼِ رٍسافا   گذاراى ارگبىهدیزاى ٍ سیبست

 .(1389فزیدٍى، پطتی، رٍد)ّبی هلی ًیش تَرِ ثیطتز ثِ ایي فٌبٍری ؾزٍرت داردریشیثزًبهِ

ّب ٍ ادارات ًِ تٌْب تػَیز درسات ٍ کابهلی اس آیٌادُ ًداضاتِ ثبضاٌد، ثلکاِ حتای        ضَد سبسهبىف،ز ٍ ؾؼف اقالػبت هَرت هی

تَاًٌاد ّادف گاذاری    ِ ٍ هَرَد سبسهبى را درست ٍ کبهل ثطٌبسٌد. در ًتیزِ ًاِ های  ًتَاًٌد ً،بـ قَت ٍ ؾؼف ٍ ٍؾغ گذضت

ّب قزاحی ًوبیٌد ٍ در ًتیزِ اس هٌبثغ سبسهبى استفبدُ ثْیٌاِ  ّبی هٌبسجی را ثزای ایي سبسهبىغحی  ثکٌٌد ٍ ًِ قبدرًد فؼبلیت

گیزی ؾاؼیف  دم هَف،یت سیستن اداری ایزاى را تػوینتزیي دالیل ػدم کبرایی ٍ ػتَاى یکی اس ػودًُ َاّد ضد. اس ایي رٍ هی

تَاًاد ثاِ دلیال اّویات کابفی      هَقغ هدیزیت ثِ ػلت ػدم ٍرَد اقالػبت کبفی ٍ هٌبست داًست ٍ ایي هَؾَع هییب يلف ٍ ثی

 .(1382ى،  ف )کزلیٌزز،ٌّگبم ٍ کبهل ثبضدقبئل ًطدى ثزای اقالػبت هٌبست، دقی ، غحی ، قبثل اػتوبد، ثِ

ّاب در  گاذاری ّبی ٍسیغ در حَسُ فٌبٍری اقالػبت، ثِ دالیل گًَبگَى اقالع دقی،ی اس حبغل ایي سزهبیِگذاریَد سزهبیِثب ٍر

تز ثَدُ ٍ در سك  سابسهبًی  ّب رایذّب ًسجت ثِ تَفی  در آىگذاریدّد ًبکبهی در ایي سزهبیِدست ًیست اهب ضَاّد ًطبى هی

( لاذا  1387، کازین   هٌػاَرفز، گذاری در ایي سهیٌِ ثاِ دسات ًیبهادُ اسات. )    ر اس سزهبیٍِ هلی کبرایی ٍ احزث طی هَرد اًتظب

-ثزرسی دالیل ًبکبهی سیستن اقالػبت هدیزیت ثِ هٌظَر ضٌبسبیی هَاًغ ٍ ات ب  توْیدات السم رْات اًزابم اقاداهبت پایص    

دّاد ًبکابهی در کابرثزد فٌابٍری     ًطبى های  ّب ؾزٍری است. اس قزفی هكبلؼبتگیزاًِ در رْت رفغ هَاًغ ٍ یب کن کزدى احز آى

رٍد. )دًیٌاگ ٍ  اقالػبت، اقتؿبیی است، ثِ ػجبرت دیگز ایي ًبکبهی تبثؼی اس ضازایف کابرثزد فٌابٍری اقالػابت ثاِ ضاوبر های       

 (1،2002ریچبردسَى

ب هؼٌاب ٍ هفْاَهی کاِ اس    ّبی اقالػبت هدیزیت ثا ّب، اس سیستنالسم ثِ  کز است کِ در کطَر ایزاى ثِ ٍیضُ در ادارات ٍ سبسهبى

(MIS
ضَد ٍ هؼوَالً ّز سیستن اقالػبتی، حتی اس اًاَاع دیگاز آى هبًٌاد    ( در کطَرّبی تَسؼِ یبفتِ رایذ است استفبدُ ًوی2

(TPSّب کِ گشارش )هی ارایِّب تْیِ ٍ ّبیی را ثزای هدیزاى سبسهبى( ًوبیٌدMIS) کاِ  ضًَد. در غاَرتی گذاری هیتل،ی ٍ ًبم

 ٍاقؼی را ًدارًد.   (MISّبی یک )ّب توبهی خػَغیبت ٍ ٍیضگینایي سیست

 کست کزدى درک ٍ دادى ه تلف، اًزبم ّبیراُ ٍرَد ػلت ثِ ضًَدهی رقبثت ٍارد کِ ّبییضزکت ردید، ثبسارّبی در اهزٍسُ

اسات.   تکٌَلاَصی  در ً،الثای ا ٍ پیَستِ ضَد، ت ییزاتهی ت ییزات ایي ّوِ ثبػج کِ ػَاهلی اس یکی .ضًَدهی تزکبر، ؾؼیف ٍ

ٍرَد سیستن کبرگزی ٍ ػدم ٍرَد دیدگبُ کبرضٌبسی در کبرکٌبى ٍ کبرگزاى ٍ ػدم ٍراَد اقالػابت دقیا ،      (3،2006)چبلوتب

ضَد. ثٌبثزایي ثْجَد ث طیدى ثِ کبرایی ٍ ػولکزد اس قزی  ثِ خادهت گازفتي   ٌّگبم ثبػج ثزٍس هطکالت سیبدی هیغحی  ٍ ثِ

 ایٌکِ دلیل ثِ قزفی، اس (5:1388رسد.)تبثص،ّبی هدرى ٍ سیستن اقالػبت هدیزیت السم ٍ ؾزٍری ثِ ًظز هیآٍریػلَم ٍ في

                                                           
1
 Dehning and Richardson 

2
 Management Information System 

3
 Chalemta 
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 اقالػابتی  ًیبسّابی  تٌَع دلیل ثِ ّوچٌیي ٍ قزار دارًد اقالػبتی ّبیسیستن حیبت یچزخِ اس ه تلفی هزاحل ّب درسبسهبى

سیساتن   کبرضٌبسبى رٍایي اس .کزد تزَیش ّبسبسهبى یاقالػبتی ّوِ یّبسیستن قزاحی ثزای حبثتی هتدٍلَصی تَاىّب، ًویآى

رٍش ثاِ   چٌاد  یاب  یاک  اس اساتفبدُ  ثب اقتؿبیی دید ثز تأکید کِ ثب کٌٌدهی پیطٌْبد را اثشارّب اس ایهزوَػِ هدیزیت، اقالػبت

 (1387. خلیل کالًتزی،ضَد. ) پزداختِ اقالػبتی ّبیسیستن قزاحی

رسد، ػولکزد سابسهبًی داللات ثاز    دّد کِ یک سبسهبى چگًَِ ثِ رسبلت ٍ اّداف هزثَـ ثِ خَد هیى هیػولکزد سبسهبًی ًطب

ضزٍع اس یک ٍؾؼیت هؼیي ٍ رسیدى ثِ یک ّدف دقی  دارد کِ ایي هوکي است ضبهل چٌادیي ً،كاِ ّادف اس قجیال ساْن      

( اهازٍسُ ثاب تَراِ ثاِ     1388. اٍهاب  سکبراى، )ثبسار، حزن فزٍش، اًگیشش کبرکٌبى، رؾبیت هطتزی، سك  کیفیت ٍ يیزُ ثبضد.

است کِ ػولکازد   دًجبل آىّب ٍ در راستبی تَرِ ثِ ت ییز ٍ تحَل سبسهبًی، ّز سبسهبى ثِافشایص رٍسافشٍى رقبثت هیبى سبسهبى

 (1384. احود ثبثبیی، ػلیگزدد)ّب هٌزز هیگذاری ثیطتز آىتبحیزّب ثِ هؤحزتزی داضتِ ثبضد. فْن هسبئل هزثَـ ثِ سبسهبى

ًاِ    MISٍری، ثْجَد احز ث طای ٍ هشیات رقابثتی.   دٌّد: ثْجَد ثْزُهی ارایِّبی اقالػبت سِ ًَع هشیت ثِ سبسهبى را  سیستن

کٌد ثلکِ درتػویوبت تکزاری ٍ رٍسهزُ ًیش اقالػابت السم را در اختیابر هادیزاى    استزاتضیک حوبیت هی تٌْب هدیزاى را در اهَر

سبسد تب ثِ اقالػبتی دست یبثٌد کِ رْات تػویوبتطابى کواک هاَحزی ًوبیٌاد. ایاي       ّب را قبدر هیٍ آى دّدتبکتیکی قزار هی

ّبی تؼییي ضدُ را ًیش آضاکبر سابسد چٌایي اقالػابتی اس قزیا       ّب ٍ اًحزافبت اس ثزًبهِتَاًٌد تػبٍیزی اس ه بیزتّب هیسیستن

ّبی یستنس گیزد.ل تفسیز ٍ تزشیِ تحلیل در اختیبر هدیزیت قزار هیّب ٍ تػبٍیز هٌك،ی ٍ قبثتْیِ گشارضبت هدیزیت در قبلت

   ِ ثبضاد.  های  MISّابی  اقالػبتی هدیزیت ًیزٍی اًسبًی، هبلی ٍ حسبثداری، هدیزیت تَلید ٍ ثبساریابثی ٍ فازٍش اس سیزهزوَػا

هكلاغ ثبضاٌد تاب ثتَاًٌاد ً،اص      ّبی هَرَد در سابسهبى  ّب ثبیستی اس دًیبی ح،ی،ی ٍ سیستنهدیزاى ثب استفبدُ اس ایي سیستن

هؤحزی را ایفب کٌٌد ٍ ثِ ّویي دلیل ثبیستی اقالػبت غحیحی در اختیبرضبى قزار ثگیازد. ثاِ ساجت هشایابیی چاَى ارتجبقابت       

اس  ،ّاب ثاِ اقالػابت هادیزاى    ّاب ٍ تجادیل آى  تاز دادُ سزیغ تز ٍ پزداسشهكوئي ّبی تز ٍگزدآٍری دادُتز، کٌتزل دقی ًشدیک

دّی ٍ کٌتزل اساتفبدُ کازدُ ٍ ایاي    گشارش ،رّجزی ٍ ایزبداًگیشُ ،دّیسبسهبى ،ریشیثزًبهِ اقالػبتی هدیزیت در ّبیسیستن

رب کاِ ًظابم حبکویات    دّد. اس آىاػوبل هدیزیتی را ثب ًْبیت دقت ٍ کبرایی، در هدت سهبى ثسیبر کوتزی در سبسهبى اًزبم هی

ضَد کاِ  گًَِ ثیبى هیغٌؼت پتزٍضیوی ایزاى است، سَال اغلی تح،ی  ایي ّبی اقالػبت، ؾزٍرتی حیبتی درهدیزیت سیستن

 خیش دارد؟ ّبی هلی هٌبق  ًفتی ثز ػولکزد ضزکتتبحیزسیستن اقالػبت هدیزیت چِ 

هْن تزیي ه،َلِ در ثِ کبرگیزی فٌبٍری اقالػبت، کِ ثِ توبیش غٌؼت ًفت اس دیگز ضبخِ ّاب های اًزبهاد هطاکل یکگابرچگی،      

ثسایبری اس اثشارّابی فاي     .گی هجبدلِ اقالػبت در هیبى قزاحبى، هطبٍراى، سبسًدگبى، هطتزیبى ٍ پیوبًکابراى اسات  یؼٌی چگًَ

آٍری ّبی اقالػبتی هَرَد ثدٍى تَرِ ضبیستِ ثِ کل فزآیٌد ٍ ًیبسّبی ث ص ًفت ٍ ثِ ػجبرتی ثدٍى تَراِ ثاِ ربیگابُ یاک     

افشارّب قزاحی ضدُ اًد ثب در ًظز گزفتي ایي هطاکالت ٍ تَراِ ثاِ ایاي      ثزًبهِ خبظ در کل فزآیٌد ٍ سبسگبری آى ثب دیگز ًزم

 ،هوکي است در ًَع خَد اثؼبد ٍ اّاداف ثسایبر هتٌاَػی داضاتِ ثبضاد      (ح،ی،ت کِ ّز پزٍصُ ًفتی )حفبری، اکتطبف ٍ ه بسى

س فٌبٍری اقالػبت ثزای دساتیبثی  ا .فٌبٍری اقالػبت در آیٌدُ ًشدیک احتوبالً در ً،ص پطتیجبًی ٍ ًِ راّجزدی ثبقی خَاّد هبًد

 – ارضاد  هدیزیت سك  در ًِ – پبییي سك  فؼبلیتْبی اًزبم ٍ – رقجب ثز راّجزدی ثزتزی ثزای ًِ –ثِ تَلیدات در اثؼبد کَچک 

 اقالػابت،  فٌابٍری  راّجازدی  ٍ اسبسی ّبی ثزتزی کبرگیزی ثِ ٍ ّب دادُ پزداسش ػػز گذاضتي سز پطت. ضد خَاّد استفبدُ

هستلشم تزدید ًظاز در قاَاًیي    ،رسیدى ثِ ثزتزی راّجزدی ثب کوک فٌبٍری اقالػبت .ایف پبیدار فؼلی استضز ثز يلجِ ًیبسهٌد

قلوزٍ حزفِ ای خبظ خاَد را دارد ٍ   (ه بسى ،اکتطبف ،است زاد) ّز ث ص ،در غٌؼت ًفت .سٌتی فزآیٌد تػوین گیزی است

 .)1388. ضبدفز اًدام،(هزس ایي قلوزٍّب ثِ ًدرت ضکستِ هی ضَد
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 روش تحقیق

تاَاى  ٍاصُ تح،ی  ثیبًگز فزایٌد ثزرسی سیستوی یک چیش، هَؾَع، ٍ پدیدُ ثزای ضٌبخت ٍ کٌتزل آى است. اس ایي تؼزیف های 

ّب، پیبهادّب ٍ دالیال یاک    ضَد: یب ایٌکِ اس هبّیت، فزایٌد، ٍ هحزکچٌیي استدالل کزد کِ تح،ی  ػلوی ثِ دٍ دلیل اًزبم هی

ع کست ضَد ٍ یب ایٌکِ اگز هطکلی ٍرَد دارد، ؾوي ضٌبسبیی اثؼبد آى، تحت کٌتزل قزار گیازد در ّاز دٍ حبلات،    پدیدُ اقال

ثیٌی یک پدیدُ است. اس ًظز ّدف، ًَع هسبلِ، اثشارّبی هَرد اساتفبدُ در  ٍظیفِ یک تح،ی  ػلوی ّوبًب تجییي، کٌتزل ٍ پیص

 ضَد.ّبی ه تلفی ثزای یک تح،ی  ػلوی اًزبم هی.. ت،سین ثٌدی. ُ ّب ٍگزدآٍری دادُ ٍ اقالػبت، رٍش تزشیِ ٍ تحلیل داد

گیزی، ثاِ ساِ   ضَد. تح،ی  اس ًظز رْتّب، تح،ی  ثِ سِ دستِ کوی، کیفی ٍ تزکیجی ت،سین هیاس ًظز رٍیکزد گزدآٍری دادُ

-تَغیفی، تحلیلی، ٍ اکتطبفی های ضَد. اس ًظز ّدف، تح،ی  ثز سِ قسن است: ای ت،سین هیدستِ ثٌیبدی، کبرثزدی، ٍ تَسؼِ

ًوبیٌد. ًْبیتبً اساتزاتضی  ثبضد. ّوچٌیي، اس ًظز ارزا، تح،ی  را ثِ سِ دستِ آسهبیطی، ضجِ آسهبیطی ٍ يیز آسهبیطی ت،سین هی

 ستِ اس دادُ، قَم ًگبری، ٍ يیزُ.ّبی هتؼددی ثزای تح،ی  پیطٌْبد ضدُ است: پیوبیص، تحلیل هحتَا، تئَری ثزخب

 یه های پصوهصبررسی فرض

-دّاین. هْان  ّب، اقالػبت هَرَد در ًوًَِ را ثِ کل ربهؼِ تؼوین هیّبیی است کِ ثب استفبدُ اس آىآهبر استٌجبقی ضبهل رٍش

ّبیی در هَرد هط ػبت ربهؼِ، ثب تَرِ ثِ اقالػبت هَرَد در ًوًَِ است. هؼادٍدی اس هسابئل   تزیي ّدف آهبر، اًزبم استٌجبـ

پذیزًد؛  ٍلی ثیطتز هسبئل آهبری ضبهل استٌجبـ درثبرُ هط ػِ یک ربهؼِ ثب اساتفبدُ  تَغیفی پبیبى هی آهبری در هزحلِ آهبر

 اس اقالػبت قبثل دستزط در یک ًوًَِ است.

 (اسویرنوف -ها )آزهوى کلووگروفهتغیر بررسی نرهال بودى توزیع

-رسد کِ تَسیغ تززثی آىًظز هی ّستٌد یب ًِ، قجیؼی ثِاگز ث َاّین ثجیٌین کِ دٍ یب چٌد ًوًَِ دارای تَسیغ ًبهؼلَم یکسبى 

ّاب  ّابی آهابری ّساتٌد کاِ در آى    ضایَُ اسویزًَف  - کلوَگزٍف ّب هط ع گزدد.ّب ثب ّن ه،بیسِ ضَد تب هیشاى ضجبّت آى

گیزد. ثب تَرِ ثِ هی ای ثزای چگًَگی تطبثِ ثب یکدیگز هَرد استفبدُ قزارهبکشیون فبغلِ ػوَدی ثیي ایي تَسیغ، ثِ ػٌَاى اًداسُ

رٍد ّب ثٌب ًْبدُ ضدُ است، ٍاکبٍی ثب ایي پیص فزؼ ثکبر های ّبی پبراهتزیک ثز هیٌبی ًزهبل ثَدى دادُایٌکِ ثسیبری اس آسهَى

ای گشیٌص ضدُ اس ربهؼِ یبد ضدُ ثب تَسیغ ًزهبل پیازٍی ًوبیاد؛ ثٌابثزایي، السم    ّب، در یک ربهؼِ در سك  ًوًَِکِ تَسیغ دادُ

را هطا ع ًواَد. ثادیي هٌظاَر ثاب اساتفبدُ اس        ّبّب، ًَع تَسیغ آىّبی آهبری ٍ ثزرسی هت یزاست قجل اس پزداختي ثِ تحلیل

 اًد.ّب هَرد ثزرسی قزار گزفتِاسویزًَف ًزهبل ثَدى تَسیغ دادُ-آسهَى کلوَگزٍف

اساویزًَف   -کلواَگزٍف  حبغل اس آسهَى  (sig) کٌین اگز سك  هؼٌبداریدرغد رد هی95را درسك    H0گیزی:قبػدُ تػوین

 ایي آسهَى ثِ غَرت سیز است: ِ ّبیفزؾی کوتز ثبضد. α; 0.05اس 

 H0:ّب ًزهبل استتَسیغ دادُ

 H1د:دُ ّبًزهبل ًیستتَسیغ دا

 برای بررسی توزیع داده هاسویرنوف ا -آزهوى کلووگروف نتایج: 1 جدول
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 اقالػبت سیستن

 هدیزیت
 هبلی ػولکزد

 ػولکزد

 رقبثتی

 کیفیت

 خدهبت

 رؾبیت

 کبرکٌبى

کَلوَگزٍف  آهبرُ

 اسویزًَف
0.613 0.262 0.751 0.524 0.664 

 هؼٌبداری سك 

 (sig)اسهَى
0.058 0.083 0.077 0.057 0.082 

 ًتیزِ آسهَى
 تَسیغ ًزهبل

 است

زهبل تَسیغ ً

 است

تَسیغ ًزهبل 

 است

تَسیغ ًزهبل 

 است

تَسیغ ًزهبل 

 است

 

ثزای هت یزّبی سیستن اقالػابت هادیزیت، ػولکازد هابلی، ػولکازد رقابثتی، کیفیات         (sig) ایٌکِ سك  هؼٌبداری ثِثب تَرِ 

-ثیطاتز های    α; 0.05گزدیدُ است کِ ایي ه،بدیز اس  0.82ٍ  077، 0.083، 0.058خدهبت ٍ رؾبیت کبرکٌبى ثِ تزتیت ثزاثز 

 .ثبضد

 پصوهص ه هایبررسی فرضی

 هثبت دارد. تاثیرهای اطالعات هدیریت بر عولکرد هالی فرضیه اول: سیستن

 H0:ًدارد تبحیزّبی اقالػبت هدیزیت ثز ػولکزد هبلی سیستن

 H1:دارد تبحیزّبی اقالػبت هدیزیت ثز ػولکزد هبلی سیستن

 اٍلخالغِ هدل در فزؾیِ  :2ردٍل

 ؾزیت تؼییي تؼدیل ضدُ ؾزیت تؼییي ت ّوجستگیؾزی
استبًدارد خكبی 

 ت ویٌی
 ٍاتسَى -دٍرثیي اهبرُ

.74 .54 .50 .26 1.68 

 

ّابی  )سیساتن ثبضاد کاِ هت یاز هسات،ل     ًطبى دٌّدُ ایي هَرد هی (0.54ثدست آهدُ )ؾزیت تؼییي ردٍل فَ ، ثب تَرِ ثِ 

ٍاتساَى ثاِ هٌظاَر     -آهابرُ دٍرثایي  دّاد.  را پَضص هی)ػولکزد هبلی( تِ درغد اس ت ییزات هت یز ٍاثس 54اقالػبت هدیزیت(

ثبضاد   5/2تاب   5/1ٍاتساَى در فبغالِ    –کِ ه،دار آهبرُ دٍرثایي  گیزد. در غَرتیثزرسی است،الل خكبّب هَرد استفبدُ قزار هی

ثاَدُ کاِ   1.68یِ ه،دار آى ثزاثز تَاى اس رگزسیَى استفبدُ کزد کِ در ایي فزؾضَد ٍ هیّوجستگی ثیي خكبّب رد  هی ؾیِفز

   .ضَداست،الل خكبّب پذیزفتِ هی فزؾیِ ثیي اس ایي رًذ قزار هی گیزد ثٌبثزایي

 اٍل ( در فزؾیANOVAِتحلیل ) :3ردٍل 

سك  هؼٌی  Fآهبرُ هیبًگیي دررِ هزوَع هزذٍر  هجدا ت ییزات
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 (sigداری) MS))هزذٍرات df)آسادی) اًحزافبت

 رگزسیَى

 خكبّب

 کله،دار 

.40 

608.46 

609.44 

1 

383 

384 

4.98 

1.58 

3.61 .028 

کوتاز ضادُ   ( α; 0.05) سك  احتوابل خكاب  در ردٍل فَ  ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ایي ه،دار اس(sig)  داریسك  هؼٌی ثب تَرِ ثِ

 .ثبضددار ثَدى هؼبدلِ خكی هیثیبًگز هؼٌی کِفزؼ هٌبسجت هدل رگزسیَى پذیزفتِ ضدُ  .است

 اٍلت رگزسیَى در آسهَى فزؾیِ ؾزای :4ردٍل 

در سیساتن   یاک اًحازاف اساتبًدارد    ثبضد کِ ًوبیبًگز ایي است کِ ت ییاز هی 2.04استبًدارد ثزاثز  ؾزیت ثتبیدر ردٍل فَ  

ز یا ثازای هت   tساك  هؼٌای داری آسهاَى    . ضَدهیػولکزد هدیزیتی  اًحزاف استبًدارد در 2.04 ثبػج ت ییز اقالػبت هدیزیت

گاذاری ثاز هت یاز    تابحیز بثزایي هت یز هست،ل تَاًبیی ثٌ ،است (α;  05/0) سك  احتوبل خكبکوتز اسسیستن اقالػبت هدیزیت 

  هخجت دارد. تبحیزّبی اقالػبت هدیزیت ثز ػولکزد هبلی ٍاثستِ را دارد ثٌبثزایي سیستن

 هثبت دارد. تاثیرفرضیه دوم: سیستن های اطالعات هدیریت بر عولکرد رقابتی 

 H0:ًدارد تبحیز رقبثتیّبی اقالػبت هدیزیت ثز ػولکزد سیستن

 H1:دارد تبحیز رقبثتیّبی اقالػبت هدیزیت ثز ػولکزد سیستن

 دٍمخالغِ هدل در فزؾیِ  :5ردٍل 

 ٍاتسَى -دٍرثیي استبًدارد خكبی ت ویٌی ؾزیت تؼییي تؼدیل ضدُ ؾزیت تؼییي ؾزیت ّوجستگی

.62 .39 .38 .22 1.70 

ّابی  )سیساتن ثبضاد کاِ هت یاز هسات،ل     ي هَرد هیًطبى دٌّدُ ای (0.62ثدست آهدُ )ؾزیت تؼییي ردٍل فَ ، ثب تَرِ ثِ 

ٍاتساَى ثاِ هٌظاَر     -آهبرُ دٍرثایي دّد. را پَضص هی( رقبثتی)ػولکزد درغد اس ت ییزات هت یز ٍاثستِ  62 اقالػبت هدیزیت(

ثبضاد   5/2تاب   5/1ٍاتساَى در فبغالِ    –کِ ه،دار آهبرُ دٍرثایي  گیزد. در غَرتیثزرسی است،الل خكبّب هَرد استفبدُ قزار هی

در ثَدُ کِ 1.70تَاى اس رگزسیَى استفبدُ کزد کِ در ایي فزؾیِ ه،دار آى ثزاثز ضَد ٍ هیفزؼ ّوجستگی ثیي خكبّب رد  هی

 .ضَدثٌبثزایي فزؼ است،الل خكبّب پذیزفتِ هی .قزار هی گیزد( 5/2تب  5/1)رًذ  ایي

 هدل
 ؾزایت در حبلت يیز استبًدارد

ؾزایت در حبلت 

 tآهبرُ  استبًدارد
سك  هؼٌی 

 (sigداری)
 ؾزیت ثتب اًحزاف استبًدارد ؾزیت ثتب

1 

 0.000 20.59 - 16. 3.38 ؾزیت حبثت

سیستن 

اقالػبت 

 هدیزیت

4.04 .51 2.04 3.78 .032 
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 دٍم ( در فزؾیANOVAِتحلیل ) :6ردٍل 

 هجدا ت ییزات
 هزوَع هزذٍر

 اًحزافبت

دررِ 

 df)آسادی)

هیبًگیي 

 MS)هزذٍرات)
 Fآهبرُ 

سك  هؼٌی 

 (sigداری)

 رگزسیَى

 خكبّب

 ه،دار کل

3.32 

577.87 

578.19 

1 

383 

384 

4.32 

1.50 

3.21 .045 

 .کوتاز ضادُ اسات    (α;05/0) سك  احتوابل خكاب  داری در ردٍل فَ  ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ایي ه،دار اس ثب تَرِ ثِ سك  هؼٌی

 ثبضد.دار ثَدى هؼبدلِ خكی هیثیبًگز هؼٌی کِهٌبسجت هدل رگزسیَى پذیزفتِ ضدُ  فزؼ

 دٍمؾزایت رگزسیَى در آسهَى فزؾیِ  :7ردٍل 

 هدل
 ؾزایت در حبلت يیز استبًدارد

ؾزایت در حبلت 

 tآهبرُ  استبًدارد
سك  هؼٌی 

 (sigداری)

 ؾزیت ثتب اًحزاف استبًدارد ؾزیت ثتب

1 

 0.000 5.80 - 16. 3.27 ؾزیت حبثت

سیستن 

اقالػبت 

 هدیزیت

3.022 .048 1.02 3.46 .005 

ثبضد کِ ًوبیبًگز ایي است کاِ ت ییاز یاک اًحازاف اساتبًدارد در سیساتن       هی1.02در ردٍل فَ  ؾزیت ثتبی استبًدارد ثزاثز 

ثزای هت ز سیستن  tی داری آسهَى ضَد. سك  هؼٌهی رقبثتیاًحزاف استبًدارد در ػولکزد  1.02اقالػبت هدیزیت ثبػج ت ییز 

گذاری ثز هت یز ٍاثساتِ را  تبحیزثٌبثزایي هت یز هست،ل تَاًبیی  ،است  (α;  05/0سك  احتوبل خكب )اقالػبت هدیزیت کوتز اس 

 هخجت دارد. تبحیز رقبثتیّبی اقالػبت هدیزیت ثز ػولکزد ثٌبثزایي سیستن .دارد

 هخجت دارد. تبحیزثز کیفیت خدهبت سیستن ّبی اقالػبت هدیزیت فزؾیِ سَم: 

 H0:ًدارد تبحیز کیفیت خدهبتّبی اقالػبت هدیزیت ثز سیستن

 H1:دارد تبحیز کیفیت خدهبتّبی اقالػبت هدیزیت ثز سیستن

 سَمخالغِ هدل در فزؾیِ  :8ردٍل 

 ٍاتسَى -دٍرثیي استبًدارد خكبی ت ویٌی ؾزیت تؼییي تؼدیل ضدُ ؾزیت تؼییي ؾزیت ّوجستگی

.53 .26 .25 .277 1.80 

ّابی  )سیساتن ثبضاد کاِ هت یاز هسات،ل     ًطبى دٌّدُ ایي هَرد هی (0.26ثدست آهدُ )ؾزیت تؼییي ردٍل فَ ، ثب تَرِ ثِ 

ٍاتساَى ثاِ هٌظاَر     -آهبرُ دٍرثایي دّد. را پَضص هی( خدهبت کیفیت)درغد اس ت ییزات هت یز ٍاثستِ  26اقالػبت هدیزیت(

ثبضاد   5/2تاب   5/1ٍاتساَى در فبغالِ    –کِ ه،دار آهبرُ دٍرثایي  گیزد. در غَرتید استفبدُ قزار هیثزرسی است،الل خكبّب هَر
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کِ در  ثَد1.80ُتَاى اس رگزسیَى استفبدُ کزد کِ در ایي فزؾیِ ه،دار آى ثزاثز ضَد ٍ هیفزؼ ّوجستگی ثیي خكبّب رد  هی

   .ضَدخكبّب پذیزفتِ هی ثٌبثزایي فزؼ است،الل ( قزار هی گیزد.5/2تب  5/1ایي رًذ )

 سَم ( در فزؾیANOVAِتحلیل ): 9ردٍل

 هجدا ت ییزات
هزوَع هزذٍر 

 اًحزافبت

دررِ 

 df)آسادی)

هیبًگیي 

 MS)هزذٍرات)
 Fآهبرُ 

سك  هؼٌی 

 (sigداری)

 رگزسیَى

 خكبّب

 ه،دار کل

23.63 

624.70 

625.33 

1 

383 

384 

4.63 

1.63 

3.38 .014 

کوتاز   (α;05/0) سك  احتوابل خاف   در ردٍل فَ  ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ایي ه،دار اس هَى فیطزآس داریثب تَرِ ثِ سك  هؼٌی

 ثبضد.دار ثَدى هؼبدلِ خكی هیفزؼ هٌبسجت هدل رگزسیَى پذیزفتِ ضدُ کِ ثیبًگز هؼٌی .ضدُ است

 سَمؾزایت رگزسیَى در آسهَى فزؾیِ  :10ردٍل

 هدل
 ؾزایت در حبلت يیز استبًدارد

ؾزایت در حبلت 

 tآهبرُ  استبًدارد
سك  هؼٌی 

 (sigداری)

 ؾزیت ثتب اًحزاف استبًدارد ؾزیت ثتب

1 

 0.000 5.83 - 16. 3.13 ؾزیت حبثت

سیستن 

اقالػبت 

 هدیزیت

4.03 .051 2.03 4.62 .001 

ارد در سیساتن  ثبضد کِ ًوبیبًگز ایي است کِ ت ییاز یاک اًحازاف اساتبًد    هی 2.03در ردٍل فَ  ؾزیت ثتبی استبًدارد ثزاثز 

ثزای هت ز سیساتن   tضَد. سك  هؼٌی داری آسهَى هی کیفیت خدهبتاًحزاف استبًدارد در  2.03اقالػبت هدیزیت ثبػج ت ییز

گذاری ثاز هت یاز ٍاثساتِ را    تبحیزثٌبثزایي هت یز هست،ل تَاًبیی  ،است (α;05/0سك  احتوبل خكب ) اقالػبت هدیزیت کوتز اس

 هخجت دارد. تبحیز کیفیت خدهبتاقالػبت هدیزیت ثز  ّبیدارد ثٌبثزایي سیستن

 دارد.هخجت  تبحیزسیستن ّبی اقالػبت هدیزیت ثز رؾبیت کبرکٌبى فزؾیِ چْبرم: 

 H0:ًدارد تبحیز رؾبیت کبرکٌبىّبی اقالػبت هدیزیت ثز سیستن

 H1:دارد تبحیز رؾبیت کبرکٌبىّبی اقالػبت هدیزیت ثز سیستن

 چْبرمزؾیِ خالغِ هدل در ف :11ردٍل

 ٍاتسَى -دٍرثیي استبًدارد خكبی ت ویٌی ؾزیت تؼییي تؼدیل ضدُ ؾزیت تؼییي ؾزیت ّوجستگی

.64 .40 .38 .29 1.65 
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ّابی  )سیساتن ثبضاد کاِ هت یاز هسات،ل     ًطبى دٌّدُ ایي هاَرد های   (0.4ثدست آهدُ )ؾزیت تؼییي ردٍل فَ ، ثب تَرِ ثِ 

ٍاتساَى ثاِ هٌظاَر     -آهبرُ دٍرثیيدّد. را پَضص هی( کبرکٌبى رؾبیت)ز ٍاثستِ درغد اس ت ییزات هت ی 40اقالػبت هدیزیت(

ثبضاد   5/2تاب   5/1ٍاتساَى در فبغالِ    –کِ ه،دار آهبرُ دٍرثایي  گیزد. در غَرتیثزرسی است،الل خكبّب هَرد استفبدُ قزار هی

کاِ در   ثَد1.65ُیي فزؾیِ ه،دار آى ثزاثز تَاى اس رگزسیَى استفبدُ کزد کِ در اضَد ٍ هیفزؼ ّوجستگی ثیي خكبّب رد  هی

 .ضَدثٌبثزایي فزؼ است،الل خكبّب پذیزفتِ هی ( قزار هی گیزد.5/2تب  5/1ایي رًذ )

 چْبرم ( در فزؾیANOVAِتحلیل ) :12ردٍل

 هجدا ت ییزات
هزوَع هزذٍر 

 اًحزافبت

دررِ 

 df)آسادی)

هیبًگیي 

 MS)هزذٍرات)
 Fآهبرُ 

سك  هؼٌی 

 (sigداری)

 َىرگزسی

 خكبّب

 ه،دار کل

5.27 

642.06 

643.33 

1 

383 

384 

4.27 

1.67 

2.76 .025 

کوتاز    (α;05/0) سك  احتوبل خكاب  داری آسهَى فیطز در ردٍل فَ  ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ایي ه،دار اسثب تَرِ ثِ سك  هؼٌی

 ثبضد.هی دار ثَدى هؼبدلِ خكیفزؼ هٌبسجت هدل رگزسیَى پذیزفتِ ضدُ کِ ثیبًگز هؼٌی .ضدُ است

 مچْبرؾزایت رگزسیَى در آسهَى فزؾیِ  :13ردٍل 

 هدل
 ؾزایت در حبلت يیز استبًدارد

ؾزایت در حبلت 

 tآهبرُ  استبًدارد
سك  هؼٌی 

 (sigداری)

 ؾزیت ثتب اًحزاف استبًدارد ؾزیت ثتب

1 

 0.000 16.28 - 18. 3.008 ؾزیت حبثت

سیستن 

اقالػبت 

 هدیزیت

4.04 .052 2.04 5.87 .011 

 

ثبضد کِ ًوبیبًگز ایي است کاِ ت ییاز یاک اًحازاف اساتبًدارد در سیساتن       هی2.04در ردٍل فَ  ؾزیت ثتبی استبًدارد ثزاثز 

ثازای هت از    tضاَد. ساك  هؼٌای داری آسهاَى     های  رؾبیت کبرکٌبىاًحزاف استبًدارد در  2.04اقالػبت هدیزیت ثبػج ت ییز 

گاذاری ثاز هت یاز    تبحیزثٌبثزایي هت یز هست،ل تَاًبیی  ،است (α;  05/0) وبل خكبسك  احت سیستن اقالػبت هدیزیت کوتز اس

 هخجت دارد. تبحیز رؾبیت کبرکٌبىّبی اقالػبت هدیزیت ثز ٍاثستِ را دارد ثٌبثزایي سیستن
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 نتیجه گیری

ػج ظَْر اً،الة فزاغٌؼتی کٌین، ػػز اقالػبت ٍ ارتجبقبت است. ظَْر کبهگیَتزّب در دًیبی اهزٍسی ثبػػزی کِ هب سگزی هی

ای فیشیکای را  ٍرَد آٍردُ ٍ هزسّب ٍ فبغلِدر داًص ٍ ارتجبقبت ضدُ است ٍ ت ییزاتی اسبسی در ضکل فؼبلیت کست ٍ کبرّب ثِ

آٍردّابی فٌابٍری اقالػابت، هساتلشم فازاّن آٍردى      ثِ حداقل هوکي رسبًدُ است. ایزبد ظزفیت السم ثزای اساتفبدُ اس دسات  

ثبضاد. ثاب   .. ثزای هدیزیت احزث ص اقالػبت در سك  سبسهبًی ٍ هلای های  .افشاری ٍافشاری ٍ ًزمسم اػن اس س تّبی السیزسبخت

رٍ سشایی در سًدگی اقتػبدی ٍ ارتوابػی هازدم داضاتِ اسات، اس ایاي     خیش ً،ص ثِّبی هلی هٌبق  ًفتکِ ضزکتتَرِ ثِ ایي

ّب ٍ ػَاهل هاؤحز ثاز ثْجاَد ػولکازد هابلی ٍ      هزثَـ ثِ ػولکزد سبسهبىثزای دستزسی ّزچِ ثیطتز ٍ ثْتز هدیزاى ثِ اقالػبت 

سابسی  ّبی اقالػبتی پیابدُ ّب، ثبید سیستنرقبثتی ضزکت، ّوچٌیي ػَاهل هؤحز ثز رؾبیت کبرکٌبى ٍ ثْجَد کیفیت خدهبت آى

ت ییزات سبسهبى در اختیبر آًابى قازار    ّبی هزثَقِ ثتَاى ایي اقالػبت را ثزای تكبث  ّزچِ ثْتز ثبضًَد تب ثب استفبدُ اس فٌبٍری

 داد.

ضَد. ثدٍى ضک ثاب تَساؼِ   یؼٌی هدیزیت اقالػبت ثکبر ثزدُ هی ،سیستن اقالػبت هدیزیت، ػلوی است کِ ثزای ّویي هٌظَر 

بت ّبی فٌی ٍ آهبری ٍ اقالػا تػویوبت هدیز ّوَارُ ثبید ثز پبیِ ثزرسی ،ّبی هدیزیتّب ٍ گستزش ٍظبیف ٍ هسئَلیتسبسهبى

ّبی خبظ ػلوی ٍ ضٌبختِ ضدُ استَار ثبضد. ثٌبثزایي ثدیْی است کِ ات اب  ّاز ًاَع تػاوین     غحی  ٍ ثز قج  اغَل ٍ رٍش

ثبضد. ثاِ ّوایي رْات یاک سیساتن اقالػابتی هٌبسات در        هَقغ هیدقی  ٍ ثِ ،غحی  هستلشم دستزسی ثِ اقالػبت غحی 

 ثسشایی خَاّد داضت. تبحیزػولکزد آى ّب ثِ قَر حتن ثز سبسهبى ٍ ثْجَد سبسهبى

 دارای تح،یا ،  ایاي  اس حبغل کِ ًتبیذ گزددهی هط ع ضدُ، اًزبم هطبثِ تح،ی،بت ثب تح،ی  ایي اس حبغل ًتبیذ ه،بیسِ ثب

 ،ّبی هدیزیت اقالػبت ثِ ػٌَاى ػبهلی رْت ثْجَد ػولکزد هابلی سبسی سیستناست پیبدُ گذضتِ تح،ی،بت ثب هطتزکی ػَاهل

ٍ  2013اًد)هبًٌاد تح،ی،ابت افؿال ٍ ّوکابراى،    پیطایي  کاز ضادُ    تح،ی،ابت  در خدهبت ٍ رؾبیت کبرکٌابى رقبثتی، کیفیت 

 کٌٌد.هی غد  خیش ًیشّبی هلی هٌبق  ًفتضزکت هَرد داٍٍدفیؽ ٍ...(، در
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