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 بررسی تاثیر سیستن های اطالعاتی هدیریت بر بهبود فرآیند تصوین گیری
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 چکیده

ّذف اصلی اص اًجبم ایي تحمیك ثشسسی تبثیش سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش ثْجَد فشآیٌذ تصوین گیشی هذیشاى هذاسس ضْش 

هذاسس ضْش اسٍهیِ ثبضذ. جبهؼِ آهبسی ایي تحمیك ضبهل هذیشاى  ّوجستگی هی-یسٍش تحمیك ایي پژٍّص تَصیفاسٍهیِ ثَد. 

ًفش تؼییي گشدیذ. ثِ  205ًفش هی ثبضذ. دس ایي تحمیك، تؼذاد ًوًَِ ثب استفبدُ اص جذٍل هَسگبى  440هی ثبضذ وِ تؼذاد آًْب 

ذاصُ گیشی، تَسط استبد ساٌّوب ٍ تٌی چٌذ اص هٌظَس گشدآٍسی اطالػبت اص پشسطٌبهِ هحمك سبختِ استفبدُ ضذ. سٍایی اثضاس اً

ی اص طشیك آلفبی وشًٍجبخ تبییذ ضذ. ثِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اص شیگ اًذاصُ اثضاس اػتوبد تیلبثلاسبتیذ هذیشیت تبییذ ضذ. 

بتی هذیشیت ثش ًتبیج ًطبى داد وِ سیتن ّبی اطالػ اسویشًَف ٍ آصهَى ّوجستگی پیشسَى استفبدُ ضذ.-آصهَى وَلوَگشٍف

ثْجَد فشآیٌذ تصوین گیشی تبثیش داسد، ّوچٌیي ًتبیج حبوی اص آى ثَد وِ سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش تطخیص ٍ تؼییي 

هطىل، احصبی ساُ حل ّبی،  اًتخبة هؼیبس ثشای سٌجص ٍ اسصیبثی، تؼییي ًتبیج حبصل اص ّشیه اص ساُ حل ّب، اسصیبثی ساُ حل 

 ل اصلح تبثیش داسد. ّب، اًتخبة یه ساُ ح

 

 فٌبسٍی اطالػبت، وبّص خطب، وٌتشل ّبی داخلی.های کلیدی:  واشه
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 هقدهه

)هؼلَهی ٍ ًبهؼلَهی آى( اص جْت ٍ الگَ، سٍش ٍ فٌَى  فؼبلیت تصوین گیشی ثب تَجِ ثِ ػبهل صهبى، اطالػبت ٍ ضشایط هحیطی

ػبت وبفی ثشای اتخبر تصوین سجت هی ضَد تب تصوین گیشًذُ اص هَسد استفبدُ هتفبٍت خَاّذ ثَد. دس اختیبس داضتي صهبى ٍ اطال

الگَّبیی استفبدُ وٌذ وِ ثش اسبس آى فشایٌذّبی تصوین گیشی ثِ دسستی ٍ ثب دلت ثبال طی ضذُ، توبم ساُ حل ّب ضٌبسبیی ٍ 

َسداس ًجبضذ ٍ یب ایٌىِ ثْتشیي ساُ حل اًتخبة هی ضَد، اگش صهبى وبفی دس اختیبس ٍ هحیط تصوین گیشی اص ثجبت ًسجی ثشخ

اطالػبت الصم ٍ وبفی دس اختیبس تصوین گیشًذُ لشاس ًگشفتِ ثبضذ الگَ ٍ سٍش هَسد استفبدُ دس تصوین گیشی لبػذُ هٌطمی ٍ 

 (.1387)للی پَس،  دلت وبفی ًخَاّذ داضت

ػبت هذیشیتی سٍ ثِ افضایص تحمیمبت اجشا ضذُ ًطبى هی دّذ فطبس ثش هذیشاى ثشای تصوین گیشی صحیح ٍ هَثش ثشاسبس اطال

است چشا وِ هٌبثغ هَجَد هحذٍد هی ثبضذ ٍ هذیشاى سبصهبى ّب هججَس ّستٌذ اّذاف هتؼذد خَد سا دس صهبى ّبی هختلف 

(. دس چٌیي ضشایطی تصوین گیشی اغلت چبلص ثشاًگیضتشیي ًمص یه هذیش است. 1388)جؼفش ًژاد،  اٍلَیت ثٌذی وٌٌذ

(. اص طشفی 1391هذیشاى سا لبدس هی سبصد تب تصویوبت اثشثخص ٍ هَثشی اتخبر ًوبیٌذ )ػلوی، هذیشیت سیستن ّبی اطالػبتی

 78( ٍ ثشای وست اطالػبت الصم 1381)سضبئیبى،  دسصذ ثیٌص داسد 10دسصذ اطالػبت ٍ  90اتخبر یه تصوین هٌبست ًیبص ثِ 

(. اطالػبت صحیح ٍ جبهغ 1998)ٌّشی  شدددسصذ وبس هذیشاى صشف استجبطبت ٍ تجبدل اطالػبت هی گ 67دسصذ صهبى ٍ 

چٌبًچِ ثِ هَضغ دس اختیبس هذیشاى لشاس گیشد، خطش اتخبر تصویوبت ًبدسست سا ثِ حذالل خَاّذ سسبًذ. ثٌبثشایي سبصهبى ّبی 

هذیشاى اهشٍصی ثبیذ اًَاع اطالػبت الصم هذیشیت سا جوغ آٍسی، طجمِ ثٌذی، پذاصش ٍ تحلیل وشدُ، آى سا ثِ سشػت دس اختیبس 

لشاس دٌّذ. ثشای تبهیي چٌیي اطالػبتی، اهشٍصُ اص وبهپیَتش استفبدُ هی ضَد ٍ سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ًَػی سیستن 

اطالػبتی هَجَد دس سطح هذیشیت یه سبصهبى است وِ دس ٍظبیف ثشًبهِ سیضی، وٌتشل ٍ تصوین گیشی ثب فشاّن اٍسدى گضاسش 

 (.1388)جؼفش ًژاد،  هی سسبًذ  ّبی خالصِ ٍ ٍیژُ هذیشاى سا یبسی

ّذف ًْبیی اص ایجبد سیستن اطالػبت هذیشیت گشدآٍسی، پبالیص، تجضیِ ٍ تحلیل، پشداصش، فطشدُ ٍ تخلیص وشدى، رخیشُ 

وشدى ٍ سشاًجبم اًتمبل توبهی اطالػبت گزضتِ ٍ حبل سبصهبى ّب ٍ پذیذُ ّبی هشتجط ثب آًْب دس یه ثبًه اطالػبتی هتوشوض ثب 

دستشسی سشیغ ثشای هذیشاى آًْب است. سیستن اطالػبتی هَججبت افضایص آگبّی ّبی هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى سطَح اهىبى 

هختلف سبصهبى سا فشاّن سبختِ ٍ ثب طشح هفبّین جذیذ ًِ تٌْب حیطِ داًص آًْب سا دس هَسد ایٌىِ لبدس ثِ اًجبم چِ وبسّبیی ٍ 

ثلىِ آًبى سا دس اًجبم دادى ّشچِ ثْتش هسَلیت ّب ٍ فؼبلیت ّبیطبى یبسی اتخبر چِ تصویوبتی خَاٌّذ ثَد ٍسؼت هی ثخطٌذ 

(. ثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ هطبثی ثیبى ضذُ، ایي پژٍّص دسصذد آى است وِ ثب استفبدُ اص هفبّین پبیِ 1996هی ًوبیذ )هذیسَى، 

ٌذ ٍ چَى پژٍّص ّبی صیبدی دس ساثطِ ای سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت تبثیش آى سا ثش ثْجَد فشایٌذ تصوین گیشی ثشسسی و

ثب ایي هَضَع وبس ًطذُ، ایي پژٍّص هی تَاًذ اطالػبت خَثی دس استجبط ثب هَضَع سا دس اختیبس هذیشاى ٍ هسَالى هذاسس ضْش 

 اسٍهیِ لشاس دّذ.

 فرضیات تحقیق

 فشضیِ اصلی: سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش ثْجَد فشآیٌذ تصوین گیشی تبثیش داسد.

 ضیات فرعیفر

 سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش تطخیص ٍ تؼییي هطىل تبثیش داسد. 

 سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش احصبی ساُ حل ّبی هوىي تبثیش داسد.

 سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش اًتخبة هؼیبس ثشای سٌجص ٍ اسصیبثی ساُ حل ّب تبثیش داسد.

 یج حبصل اص ّشیه اص ساُ حل ّب تبثیش داسد.سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش تؼییي ًتب

 سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش اسصیبثی ساُ حل ّب تبثیش داسد.

 سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش اًتخبة یه ساُ حل اصلح تبثیش داسد.
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 روش تحقیق

هی ثبضذ  س ضْش اسٍهیِهذیشاى هذاسثبضذ. جبهؼِ آهبسی ایي تحمیك ضبهل  ّوجستگی هی-سٍش تحمیك ایي پژٍّص تَصیفی

ًفش تؼییي گشدیذ. ثِ هٌظَس  205ًفش هی ثبضذ. دس ایي تحمیك، تؼذاد ًوًَِ ثب استفبدُ اص جذٍل هَسگبى  440وِ تؼذاد آًْب 

گشدآٍسی اطالػبت اص پشسطٌبهِ هحمك سبختِ استفبدُ ضذ. ثذیي صَست ثشای سٌجص ّشیه اص فشضیبت تحمیك سَاالتی هطشح 

 اثضاس اػتوبد تیلبثل ٌجصی سثشاس اًذاصُ گیشی، تَسط استبد ساٌّوب ٍ تٌی چٌذ اص اسبتیذ هذیشیت تبییذ ضذ. گشدیذ. سٍایی اثضا

ًطبى دادُ ضذُ است. ثِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اص آصهَى  1ی اص آلفبی وشًٍجبخ استفبدُ ضذ، وِ دس جذٍل شیگ اًذاصُ

 ستفبدُ ضذ.اسویشًَف ٍ آصهَى ّوجستگی پیشسَى ا-وَلوَگشٍف

تبثیش داسد.  اًتخبة ساُ حل اصلحًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی اٍل تحمیك ًطبى داد وِ سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش 

ثٌبثشایي هذیشاى ٍ هسئَالى هذسس ضْش اسٍهیِ دس پی پیبدُ سبصی سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت دس سبصهبًطبى ثیفتٌذ تب اص 

 سا ثِ ضىل ثْتشی ثیبثٌذ. ایي طشیك ساُ حل اصلح 

 : آلفای کرونباخ پرسشناهه1جدول 

 تؼذاد گَیِ ّب آلفبی وشًٍجبخ سبصُ هَسد سٌجص

 25 873/0 ول پشسطٌبهِ

 6 81/0 تطخیص ٍ تؼییي هطىل

 4 85/0 احصبی ساُ حل ّبی هوىي

 4 845/0 اًتخبة هؼیبس

 3 846/0 تؼییي ًتبیج حبصل اص ّش ساُ حل

 4 86/0 باسصیبثی ساُ حل ّ

 4 81/0 اًتخبة ساُ حل اصلح

 یافته ها

دسصذ لیسبًس،  3/59دسصذ پبسخگَیبى صى ثَدًذ.  25دسصذ پبسخگَیبى هشد ٍ  75تجضیِ ٍ تحلیل داُ ّب هطخص وشد وِ 

 5-10دسصذ پبسخگَیبى داسای سٌَات خذهت  3/3دسصذ پبسخگَیبى داسای هذسن دوتشا ثَدًذ.  2دسصذ فَق لیسبًس ٍ  7/38

سبل  25دسصذ پبسخگَیبى ثبالتش اص  7/34سبل،  25-20دسصذ  3/37سبل،  15-20دسصذ  3/21سبل،  10-15دسصذ  3/3ل، سب

هی پشداختِ ثِ ًشهبل ثَدى تَصیغ دادُ ّب  اسویشًف -وَلوَگشٍف ثب استفبدُ اص آصهَىاثتذا  ثخصدس ایي سبثمِ وبسی داضتٌذ. 

وِ دس آصهَى ًشهبل ثَدى تَصیغ دادُ ّب، تَصیغ ثشسسی تبثیش سیستن ّبی  هطبّذُ هی گشدد 2ّوبًطَس وِ دس جذٍل  .ضَد

اطالػبتی هذیشیت ثش ثْجَد فشآیٌذ تصوین گیشی اص دیذگبُ هذیشاى هذاسس ضْشستبى اسٍهیِ طجیؼی یب ًشهل هی ثبضذ. ثٌبثشایي 

 ثشای آصهَى فشضیبت تحمیك اص آصهَى تی ته ًوًَِ ای استفبدُ هی ضَد.

 اسویرنف برای هتغیر های پصوهص –وى کولووگروف آزه : 2جدول 

 تبثیش سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش ثْجَد فشآیٌذ تصوین گیشی هتغیشّب

 205 تؼذاد پشسطٌبهِ

 33/1 اسویشًَف-وَلوَگشٍف

 55/0 (p-valueهمذاس)

 

َد. ثِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ دس ایي ثخص ثب تَجِ ثِ آصهَى تی ته ًوًَِ ای ثِ تحلیل ًتبیج فشضیبت پشداختِ هی ض

هی ثبضذ. اص  204ٍ ثب دسجِ آصادی  46/303، همذاس تی 3اصلی اص آصهَى تی ته ًوًَِ ای استفبدُ هی گشدد. ثب تَجِ ثِ جذٍل 
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ثبالتش است، دس ًتیجِ فشض صفش تحمیك سد ٍ فشض اصلی تبییذ  96/1آًجبیی وِ همذاس تی ثذست آهذُ اص سطح همذاس ثحشاًی 

 سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش ثْجَد فشآیٌذ تصوین گیشی تبثیش داسد.دسصذ هی تَاى گفت وِ  95ی ضَد. پس ثب اطویٌبى ه

 آزهوى تی تک نوونه ای برای فرضیه اصلی پصوهص :3جدول 

 

، همذاس تی 4ثِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی اٍل اص آصهَى تی ته ًوًَِ ای استفبدُ هی گشدد. ثب تَجِ ثِ جذٍل 

ثبالتش است، دس ًتیجِ  96/1همذاس ثحشاًی  هی ثبضذ. اص آًجبیی وِ همذاس تی ثذست آهذُ اص سطح 204ٍ ثب دسجِ آصادی  66/272

سیستن ّبی اطالػبتی دسصذ هی تَاى گفت وِ  95فشض صفش تحمیك سد ٍ فشض اصلی تبییذ هی ضَد. پس ثب اطویٌبى 

 هذیشیت ثش تطخیص ٍ تؼییي هطىل تبثیش داسد.

 آزهوى تی تک نوونه ای برای فرضیه فرعی اول پصوهص :4جدول 

 

 96/96، همذاس تی 5ثِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی دٍم اص آصهَى تی ته ًوًَِ ای استفبدُ هی گشدد. ثب تَجِ ثِ جذٍل 

ثبالتش است، دس ًتیجِ فشض  96/1هی ثبضذ. اص آًجبیی وِ همذاس تی ثذست آهذُ اص سطح همذاس ثحشاًی  204ِ آصادی ٍ ثب دسج

سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش دسصذ هی تَاى گفت وِ  95صفش تحمیك سد ٍ فشض اصلی تبییذ هی ضَد. پس ثب اطویٌبى 

 تبثیش داسد. احصبی ساُ حل ّبی هوىي

 تی تک نوونه ای برای فرضیه فرعی دوم پصوهصآزهوى  : 5جدول 

  

، همذاس تی 6وًَِ ای استفبدُ هی گشدد. ثب تَجِ ثِ جذٍل ثِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی سَم اص آصهَى تی ته ً

ثبالتش است، دس  96/1هی ثبضذ. اص آًجبیی وِ همذاس تی ثذست آهذُ اص سطح همذاس ثحشاًی  204ٍ ثب دسجِ آصادی  22/115

  فشضیِ اصلی

ثْجَد فشآیٌذ تصوین 

 گیشی

 همذاس آهبسُ تی
دسجِ 

 آصادی

سطح 

 هؼٌبداسی
 هیبًگیي

 95/0دس سطح اطویٌبى 

 حذاوثش حذالل

46/303 204 000/0 18/4 15/4 21/4 

  فشضیِ فشػی اٍل

ٍ تؼیي هطىل تطخیص  

 همذاس آهبسُ تی
دسجِ 

 آصادی

سطح 

 هؼٌبداسی
 هیبًگیي

95/0دس سطح اطویٌبى   

 حذاوثش حذالل

66/272  204 000/0  31/4  28/4  35/4  

  فشضیِ فشػی دٍم

احصبی ساُ حل ّبی 

 هوىي

 همذاس آهبسُ تی
دسجِ 

 آصادی

سطح 

 هؼٌبداسی
 هیبًگیي

95/0دس سطح اطویٌبى   

 حذاوثش حذالل

96/96  204 000/0  07/4  99/3  15/4  
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اطالػبتی سیستن ّبی دسصذ هی تَاى گفت وِ  95ًتیجِ فشض صفش تحمیك سد ٍ فشض اصلی تبییذ هی ضَد. پس ثب اطویٌبى 

 تبثیش داسد. اًتخبة هؼیبس ثشای سٌجص ٍ اسصیبثی ساُ حل ّبهذیشیت ثش 

 آزهوى تی تک نوونه ای برای فرضیه فرعی سوم پصوهص :6جدول 

، همذاس تی 7ثِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی چْبسم اص آصهَى تی ته ًوًَِ ای استفبدُ هی گشدد. ثب تَجِ ثِ جذٍل 

ثبالتش است، دس  96/1هی ثبضذ. اص آًجبیی وِ همذاس تی ثذست آهذُ اص سطح همذاس ثحشاًی  204ٍ ثب دسجِ آصادی  33/165

سیستن ّبی اطالػبتی دسصذ هی تَاى گفت وِ  95ًتیجِ فشض صفش تحمیك سد ٍ فشض اصلی تبییذ هی ضَد. پس ثب اطویٌبى 

 تبثیش داسد. تؼییي ًتبیج حبصل اص ّش یه اص ساُ حل ّبهذیشیت ثش 

 آزهوى تی تک نوونه ای برای فرضیه فرعی چهارم پصوهص :7جدول 

 

، همذاس تی 8 ثِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی پٌجن اص آصهَى تی ته ًوًَِ ای استفبدُ هی گشدد. ثب تَجِ ثِ جذٍل

ثبالتش است، دس  96/1هی ثبضذ. اص آًجبیی وِ همذاس تی ثذست آهذُ اص سطح همذاس ثحشاًی  204ٍ ثب دسجِ آصادی  057/179

سیستن ّبی اطالػبتی دسصذ هی تَاى گفت وِ  95ًتیجِ فشض صفش تحمیك سد ٍ فشض اصلی تبییذ هی ضَد. پس ثب اطویٌبى 

 ثیش داسد.تب اسصیبثی ساُ حل ّبهذیشیت ثش 

 آزهوى تی تک نوونه ای برای فرضیه فرعی پنجن پصوهص :8جدول 

 

، همذاس تی 9ػی ضطن اص آصهَى تی ته ًوًَِ ای استفبدُ هی گشدد. ثب تَجِ ثِ جذٍل ثِ هٌظَس تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فش

ثبالتش است، دس  96/1هی ثبضذ. اص آًجبیی وِ همذاس تی ثذست آهذُ اص سطح همذاس ثحشاًی  204ٍ ثب دسجِ آصادی  03/196

سیستن ّبی اطالػبتی تَاى گفت وِ  دسصذ هی 95ًتیجِ فشض صفش تحمیك سد ٍ فشض اصلی تبییذ هی ضَد. پس ثب اطویٌبى 

 تبثیش داسد. اًتخبة ساُ حل اصلحهذیشیت ثش 

  فشضیِ فشػی سَم

اًتخبة هؼیبس ثشای 

سٌجص ٍ اسصیبثی ساُ حل 

 ّب

 همذاس آهبسُ تی
دسجِ 

 آصادی

سطح 

 هؼٌبداسی
 هیبًگیي

95/0دس سطح اطویٌبى   

 حذاوثش حذالل

22/115  204 000/0  09/4  01/4  16/4  

  فشضیِ فشػی چْبسم

تؼییي ًتبیج حبصل اص ّش 

 یه اص ساُ حل ّب

 همذاس آهبسُ تی
دسجِ 

 آصادی

سطح 

 هؼٌبداسی
 هیبًگیي

95/0دس سطح اطویٌبى   

 حذاوثش حذالل

33/165  204 000/0  16/4  11/4  21/4  

  فشضیِ فشػی پٌجن

 اسصیبثی ساُ حل ّب

 همذاس آهبسُ تی
دسجِ 

 آصادی

سطح 

 هؼٌبداسی
 هیبًگیي

95/0دس سطح اطویٌبى   

 حذاوثش حذالل

057/179  204 000/0  19/4  15/4  24/4  



 هٌْذسی صٌبیغ ٍ هذیشیت تَلیذهطبلؼبت 

 21 -15، صفحبت 1395 ثْبس، 1، ضوبسُ 2دٍسُ 

20 

 

 آزهوى تی تک نوونه ای برای فرضیه فرعی پنجن پصوهص :9جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری

ّذف اصلی اص اًجبم ایي تحمیك ثشسسی تبثیش سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش ثْجَد فشآیٌذ تصوین گیشی هذیشاى هذاسس ضْش 

ت ثِ هشاجؼیي هی اسٍهیِ ثَد. ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ اصلی تحمیك ًطبى داد وِ في آٍسی اطالػبت ثبػث ثْجَد اسائِ خذهب

( ّوبٌّگ هی ثبضذ. ثٌبثشایي هذیشاى ٍ 1391( ٍ ایوبًی ٍ ّوىبساى )1387گشدد ٍ ایي ثب یبفتِ ّبی هختبسی پَس ٍ سیبدت )

هسئَالى هذسس ضْش اسٍهیِ دس پی پیبدُ سبصی سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت دس سبصهبًطبى ثیفتٌذ تب اص ایي طشیك صهیٌِ 

 َد سا فشاّن ًوبیٌذ. ثْجَد تصوین گیشی ّبی خ

سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش تطخیص ٍ تؼییي هطىل تبثیش وِ ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی اٍل تحمیك ًطبى داد 

داسد. ثٌبثشایي هذیشاى ٍ هسئَالى هذسس ضْش اسٍهیِ دس پی پیبدُ سبصی سیستن ّبی فٌبٍسی اطالػبت دس سبصهبًطبى ثیفتٌذ تب 

 لذست تطخصی ٍ تؼییي هطىل خَد ثیفضایٌذ. اص ایي طشیك ثش 

 احصبی ساُ حل ّبی هوىيسیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش وِ ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی دٍم تحمیك ًطبى داد 

تبثیش داسد. ثٌبثشایي هذیشاى ٍ هسئَالى هذسس ضْش اسٍهیِ دس پی پیبدُ سبصی سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت دس سبصهبًطبى 

 تٌذ تب اص ایي طشیك ساُ حل ّبی هوىي سا ضٌبسبیی ًوبیٌذ. ثیف

اًتخبة هؼیبس ثشای سٌجص ٍ ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی سَم تحمیك ًطبى داد وِ سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش 

ّبی اطالػبتی هذیشیت  تبثیش داسد. ثٌبثشایي هذیشاى ٍ هسئَالى هذسس ضْش اسٍهیِ دس پی پیبدُ سبصی سیستن اسصیبثی ساُ حل ّب

 دس سبصهبًطبى ثیفتٌذ تب اص ایي طشیك صهیٌِ اًتخبة هؼیبس هٌبست ثشای سٌجص ٍ اسصیبثی ساُ حل ّب سا ثیبثٌذ.

تؼییي ًتبیج حبصل اص ّش یه ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی چْبسم تحمیك ًطبى داد وِ سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش 

ثٌبثشایي هذیشاى ٍ هسئَالى هذسس ضْش اسٍهیِ دس پی پیبدُ سبصی سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت دس  تبثیش داسد. اص ساُ حل ّب

 سبصهبًطبى ثیفتٌذ تب اص ایي طشیك ًتبیج حبصل اص اًتخبة ّشیه اص ساُ حل ّب سا ثْجَد ثخطٌذ. 

تبثیش داسد.  اسصیبثی ساُ حل ّبثش  ًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی پٌجن تحمیك ًطبى داد وِ سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت

ثٌبثشایي هذیشاى ٍ هسئَالى هذسس ضْش اسٍهیِ دس پی پیبدُ سبصی سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت دس سبصهبًطبى ثیفتٌذ تب اص 

  .ایي طشیك ساُ حل ّبی اًتخبثی سا ثِ ضىل ثْتشی اسصیبثی ًوبیٌذ

تبثیش  اًتخبة ساُ حل اصلحوِ سیستن ّبی اطالػبتی هذیشیت ثش تحمیك ًطبى داد  ضطنًتبیج تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ فشػی 

یفتٌذ دس سبصهبًطبى ث هذیشیت اطالػبتیدس پی پیبدُ سبصی سیستن ّبی  هذسس ضْش اسٍهیِثٌبثشایي هذیشاى ٍ هسئَالى  داسد.

 . تب اص ایي طشیك ساُ حل اصلح سا ثِ ضىل ثْتشی ثیبثٌذ

 هنابع

 ٌبٍسی هذسى، اًتطبسات داًطگبُ تْشاى.( هذیشیت ف1388جؼفشًژاد، احوذ ) .1

  فشضیِ فشػی ضطن

 اًتخبة ساُ حل اصلح

 همذاس آهبسُ تی
دسجِ 

 آصادی

سطح 

 هؼٌبداسی
 هیبًگیي

95/0دس سطح اطویٌبى   

 حذاوثش حذالل

03/196  204 000/0  19/4  14/4  23/4  
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