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 مقدمه-3-3

جامعه جهاني در عصري به سر مي برد که در آن اطالعات و دانش را سرمايه اصلي و عامل اساسي 

اصلي اين عصراست ، توانايي است ( شعار جا که )داناييرشد و توسعه يک جامعه مي شناسد تا آن

. حقيقت اين است که شاغالن به کارگيري دانش در عصر حاضر است، ابزارو عامل اساسي اطالعات

ترين و عمده ترين ساختار ه مهمبخش اطالعات از بزرگترين طبقات فعال فناوري اطالعات و از هم

ه عامل )تغييرات ه سپيدايش و گسترش اين ساختار متکي بموجود در جامعه امروز جهاني است.هاي 

( است. فن آوري اطالعات در پويا و پيشرفت فناوري( )جهاني شدن تجارت( و )پيشرفت هاي اجتماعي

پيوند بين فعاليت هاي مختلف يکسازمان و نيز ضامن بقا و تداوم فعاليت هاي يک سازمان است و 

که و اينفراهم نمي شود  روش هاي نوين درسازمان بدون بهره مندي از آن نه تنها امکان استفاده از

. از آنجا که موقعيت و شيوه بخش نفت از هاي ديگر نيز از ميان خواهد رفت امکان رقابت يا سازمان

يک سو و ضرورت بهره مندي از شيوه ها و روش هاي نوين از ديگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به 

تي در اولويت قرار گيرد ايعمل –فناوري اطالعات و نيز استفاده از روش ها و راه حل هاي نوين اجرايي 

نفت محفوظ گردد. ره آورد عصر فناوري اطالعات، کاهش و ترجيحاً در برنامه ريزي آموزشي مهندسي 

اهميت نسبي پردازش اطالعات است و آن ناشي از کاربرد قابل توجه فناوري اطالعات در برنامه ريزي 

 مديريت و استفاده راهبردي از آن در سازمان است. )منبع : دانشنامه رشد (

 بیان مسئله-3-2

ي و پياده سازي فناوري اطالعات توانايي انجام بهتر و ساده تر ها و شرکت ها با به کار گيرازمانس

 ITوظايف خود را افزايش مي دهند و از اين طريق قادرند روش کار خود رادگرگون سازند. مزاياي که 

، جلوگيري از خطاهاي انساني، افزايش د از جمله در صرفه جويي هزينه هادر سازمان ها ايجاد مي کن

به  ITر بخشي سازماني بسيار قابل تامل مي باشد به همين خاطر امروزه سرانه هزينه بهبود کارآيي و اث

باعث  ITازاي يک نيروي انساني به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه ملي کشور ها مطرح مي شود. 
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کاهش هزينه در اثر افزايش دسترسي به اطالعات، پردازش وبازار يابي آن خواهد شد. در دهه اخير 

فيت نقش بسزايي را ايفا اطالعات عالوه بر خودکار سازي ادارات در کاهش انواع هزينه هاي کي فناوري

 . کرده است

اين تحقيق به نقش و تأثير فناوري اطالعات در صنعت نفت و مديريت فوايد و ميزان استفاده از 

ستفاده از فناوري ا با پرداخته و تکنيک هاي فناوري اطالعات در جهت برآورده کردن اهداف سازماني

اطالعات و سيستم مديريت اطالعات جهت ارائه راهکار مناسب به مديران ارشد شرکت هاي توليد 

 نفت و گاز عسلويه بوده است. 

 اهمیت و ضرورت تحقیق-3-1

عصر فعلي را برخي عصر اطالعات لقب داده اند. اين نامگذاري شايد به اين دليل باشد که امروزه 

تفکيک ناپذير زندگي بشر تبديل شده است اگرچه اطالعات از دير باز در زندگي بشر اطالعات به جزء 

بوده است ولي  تأثير بسزايي داشته وانسان براي تصميم گيري ها و طي طريق همواره محتاج به آن

کرده شرايط نوين زندگي و افزايش سهم اطالعات در آن  آنچه که امروزه اهميت آن را صد چندان

 است. 

، اکتشافات، تحقيقات بر اساس استفاده درست، سريع و به موقع از اطالعات همچنين برنامه ريزي هاو 

، فناوري اطالعات به ر بسياري از سازمان ها و شرکت هاامکان پذير است. د و سيستم اطالعاتي کارآمد

، عت، کيفيتهاني و افزايش تقاضا از نظر سرصورت يک سطح نيرومند در آمده که در صحنه رقابت ج

 . ارزش نقش بسيار مهمي ايفا مي کند

 اهداف تحقیق : -3-4

: بررسي و شناخت سطح فناوري اطالعات در حيطه مديريت ارشد شرکت پتروشيمي هدف اصلي

  .پارس عسلويه و ارائه راه حل هاي مناسب



4 
 

 اهداف فرعی :

تأثير آن بر و فني و بررسي و شناخت سطح فناوري اطالعات در سطوح مديريت اجرايي  -1

 ، سطح کيفيت محصوالتميزان توليد، هزينه

شناخت تأثيرات سطح فناوري اطالعات جهت ارائه اطالعات دقيق به سطوح مديران اجرايي و  -2

 ، کنترل.ي براي تصميم گيري، برنامه ريزي، رهبريفن

 سئواالت تحقیق :-3-5

 سئوال اصلي :

 شرکت پتروشيمي پارس عسلويه به چه اندازه است ؟بر عملکرد توليدي  زان تأثير فناوري اطالعاتيم

 سئواالت فرعي :

آيا سطخ فناوري اطالعات در افزايش مقدار توليد در شرکت پتروشيمي پارس عسلويه تأثير  -1

 بسزايي داشته است ؟

 آيا سطخ فناوري اطالعات در افزايش کيفيت محصول موثر بوده است ؟ -2

ميزان هزينه هاي توليد در شرکت پتروشيمي پارس آيا سطح فناوري اطالعات باعث کاهش  -3

 شده است ؟

 يي و اثربخشي موثر است ؟اوري اطالعات در افزايش بهبود کاراآيا سطح فن -4

 فرضیه های تحقیق :-3-6

 فرضيه اصلي :

   .فناوري اطالعات بر عملکرد توليدي شرکت پتروشيمي پارس عسلويه تأثير مي گذارد
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 فرضيه هاي فرعي :

س عسلويه تأثير وري اطالعات درافزايش مقدار توليد در شرکت پتروشيمي پارسطح فنا -1

 .بسزايي داشته است

 .کيفيت محصول موثر بوده استسطح فناوري اطالعات در افزايش  -2

د در شرکت پتروشيمي پارس شده سطح فناوري اطالعات باعث کاهش ميزان هزينه هاي تولي -3

 .است

 .ود کرآيي و اثربخشي موثر استبهب سطح فناوري اطالعات در افزايش -4

 مدل مفهومی تحقیق : -3-7

 

 

 

 

 

 مدل تحليلي-1-1

 نگارنده منبع:

 متغیر های تحقیق  -3-8

، هزينه هاي عنوان متغير مستقل و ميزان توليد، کيفيت محصولدر اين تحقيق فناوري اطالعات به 

 . وابسته معرفي شدند هبود بهره وري به عنوان متغيرهب توليد،

مقدار 

 تولید

کیفیت 

 محصول

فناوری 

 اطالعات

 

عملکرد 

 تولیدی

 

بهبود بهره 

 وری

 

 میزان هزینه
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 تعریف اصطالحات و واژه ها-3-3

 تعاريف نظري : 

 مديريت :

و انسان در برنامه ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و  فرآيند بکارگيري موثر و کارآمد منابع مادي

 ( 8، ص1388علي ،  ، هدايت وکنترل عمليات براي دستيابي به اهداف سازماني ) رضائيان،امکانات

 سيستم 

يا فعاليت  ته و مرتبط با يکديگر از رويه هاست که رسيدن به هدفسهم پيو اي به عبارتند از شبکه

 . معين را دنبال مي کند

 تعاریف عملیاتی :

 اطالعات

، به عبارتي اطالعات همان فرم قابل استفاده از از داده هاي خامي استخراج مي شودمطالبي است که 

. به عبارت ديگر اطالعات داده ايست ي خاصي پس از پردازش بدست مي آيدداده هاست که از راه ها

داده مي توان به اطالعاتي  فردي به عنوانکه توضيح و تفسير شده باشد مثالً با داشتن تاريخ تولد 

 . تفاوت سني وي با خودمان پي ببريمچون تاريخ تولد و يا 

 فناوری اطالعات 

. امروزه سازمان ها و پردازش اطالعات استفاده مي شود، انتقال تکنولوژي است که براي ذخيره، بازيابي

، انتقال و پردازش ره گيري از ذخيره، بازيابيا بهتا ب کنندو موسسات از تکنولوژي اطالعات استفاده مي

 . وين را در مجموعه خود اعمال کننداطالعات مديريت ن
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 تصمیم گیری

طعي يک راه حل براي و ارزيابي نتايج از راه حل هاي موجود و انتخاب ق فرآيند بررسي، پيش بيني

 . رسيدن به هدف

 ارزیابی عملکرد 

اي ، اثر بخشي و .... بردر قالب عباراتي نظير کارآيي اجرايييند سنجش جامع عمکرد دستگاه ها آفر

 . تحقيق و اهداف و وظايف سازمان

 توليد

 . ده از منابع و امکانات موجود استبه معني تهيه کاال و خدمات مورد نياز با استفا

 گاز

ست شي آن اگار حالتي از ماده است که در آن نيروهاي موجود بين مولکول ها به مراتب از انرژي جنب

 . رفي را که اشغال کنند پي مي کنندبنابراين مولکول هاي گاز سريعاً پخش شده و هر ظ

 کيفيت

 عبارتند از توانايي و ظرفيت برآورده کردن خواسته ها

   ، يا آگهي هاي تجاري اعالمخواهد نه آنچه که شرکت، مهندسانمشتري مي کيفيت چيزي است که

 . کننديم
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 هزينه

، معاوضه  و يا توليد اي بدست آوردن چيزي از طريق خريدرابطه با انکه بر معياري است درهزينه 

ن رو در تعريف هزينه مي توان گفت که مخارج پولي مربوط به توليد مقدار آبايستي پرداخت شود. از 

 معيني محصول، هزينه توليد است.
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 فصل دوم

 ادبيات
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 تاریخچه شرکت :-2-3

 جغرافیایی :موقعیت 

 511کيلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر و  211شرکت پتروشيمي پارس درشمال خليج فارس و 

 .ژه اقتصادي پارس واقع گرديده استکيلومتري غرب بندرعباس در منطقه وي

 اهداف ساخت :

 با توجه به وجود منابع عظيم گازي در منطقه پارس جنوبي و لزوم استفاده بهينه از ذخاير مشترک

تأسيس شده و فعاليت هاي اجرايي مرتبط  1311ايران و قطر شرکت پتروشيمي پارس در اسفند ماه 

ميليون دالر و سرمايه  121ري ارزي انجام شده . کل سرمايه گذاآغاز گرديد 1318با آن از سال 

 .ميليارد ريال بوده است2835م شده گذاري ريالي انجا

 . ق به شرکت پتروشيمي پارس مي باشدساسول نيز متعلپنجاه درصد سهام شرکت پليمر آريا 

 و يک بخش برون واحدي تشکيل شده است : شرکت پتروشيمي پارساز سه واحد توليدي

 واحد استحصال اتان -1

 واحد اتيل بنزن -2

 واحد استايرن منومر -3

 واحد استحصال اتان:

اح و راي اسالمي افتتدست رياست محترم مجلس شو به 1385واحد استحصال اتان در هفتم تير ماه 

 . مورد بهره برداري قرار گرفت
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 :  خوراک واحد محصوالت نهایی

اينچ  48و  32خوراک ان واحد از پااليشگاه هاياول و دوم مجتمع گاز پارس جنوبي توسط دو خط لوله 

تن 561111تن پروپان ، 981111تن اتان ، 1611111تن در سال جهت توليد 19811111به مقدار 

 که با( Sales Gas. گاز سبک باقي مانده تحت عنوان )تنکسولين در سال مي باشد86111 و بوتان

 . برگشت داده مي شود گاز پارس جنوبياينچ به مجتمع  56خط لوله 

اک الفين هاي نهم )پليمر آرياساسول ( و دهم )پتروشيمي جم ( به ترتيب ربه عنوان خو اتان توليدي

 در نظر گرفته شده است . تن در سال323111تن و 1261111با مقادير 

بندرپتروشيمي پارس صادر گرديده  15و  14ز طريق اسکله هاي ااين شرکت  پروپان وبوتان توليدي

از خوراک پتروشيمي بندر امام خميني )ره ( به  وگسولين به عنوان خوراک پتروشيمي جم و بخشي

 آن مجتمع ها ارسال مي گردد. 

 االمهندسي و تدارکات ک

 ليسانس :لينده آلمان

 هکتار 13مساحت : 

 16/8/1319تاريخ موثر شدن پمان : 

 ميليون ورو 241ارزش قرارداد : 

 پيمانکار : ليندر/نارگان

 ساختمان و نصب

 21/3/1381تاريخ موثر شدن قرارداد : 
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 ميليارد ريال 418ارزش قرارداد : 

 کو/رامشيرپيمانکار : آذرآب /پتروپارت/ همپا.نوحي مسکن /فيرم

 واحد اتيل بنزن : 

به دست معاونت محترم رئيس جمهور افتتاح و مورد بهره  1388واحد اتيل بنزن در بيستم بهمن ماه 

 برداري قرار گرفت.

 خوراک واحد :

تن  431111تن بنزن که مقدار  41111ساسول  تن اتيلن از واحد الفين نهم پتروشيمي آريا115111

      تن ديگر از پتروشيمي بوعلي تأمين  41111پتروشيمي نوري )برزويه ( و  از واحد آروماتيک چهاترم

  .گرددمي

 محصول نهايي :

منومر مورد استفاده قرار تن اتيلن بنزن در سال مي باشد که به عنوان خوراک واحد استايرن 645111

 . مي گيرد

 مهندسي و تدارکات کاال :

 Polimeri Europaيسانس :ل

 هکتار 2مساحت : 

 11/3/1381تاريخ موثر شدن قرارداد :

 ميليون دالر188/1ارزش قرارداد : 
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 ساختماني و نصب :

 13/5/1382تاريخ موثر شدن قرارداد : 

 ميليون دالر 141/16ارزش قرارداد : 

 پيمانکار : دايليم

 واحداستايرن منومر :

اح و مورد محترم رئيس جمهور افتتبه دست معاونت  1388واحد استايرن منومر در بيستم بهمن ماه 

 . بهره برداري قرار گرفت

 . از واحد اتيل بنزن تأمين مي گرددهزار تن اتيل بنزن در سال که  645

 محصوالت نهايي :

درصد محصول استايرن منومر جهت صادرات به  91تن استايرن منومر درسال که بيش از 611111

اي داخلي درصد باقيمانده جهت نيازمندي ه 11يده و اسکله سوم بندر پتروشيمي پارس ارسال گرد

 . مورد مصرف قرار مي گيرد

، رزين هاي SANو  ABS، رزينهي SBR،الستيک يرن منومر جهت توليد پلي استايرناست محصوالت

 . يره مورد استفاده قرار مي گيردانواع چسب و صنايع نساجي و غ ني،تبادل يو

بنزن که به عنوان محصوالت جانبي به پتروشيمي نوري )برزويه تن در سال محلوط تولوئن و  21111

 . وان خوراک آن شرکت ارسال مي گردد( به عن

 مهندسي و تدارکات کاال : 

 Polimeri Europaليسانس : 
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 هکتار ¾مساحت : 

 8/9/1381تاريخ موثر شدن قرارداد :

 ميليون دالر 115ارزش قرارداد : 

 پيمانکار : اسنمپروجتي/سازه

 ساختمان و نصب :

 2/6/1382تاريخ موثر شدن قرارداد : 

 ميليلرد ريال )قرار داد سيوسل ( 362ارزش قرارداد : 

 / اميد هفشجان/فيرمکوECCپيمانکار :پروليت/

 بخشبرون واحدي :

وچهار مخزن ديگر جهت ذخيره  LPGتن 121111اين بخش شامل چهار مخزن جهت ذخيره سازي 

 . باشد منظورصادرات از طريق کشتي ميتن استايرن منومر به 36111سازي 

 . نزن نيز در اين بخش واقع شده اندضمناً مخازن جهت ذخيره خوراک بنزن و محصول ميانياتيل ب

 بخش برون واحدي : 

نصب خط فلر واحد استحصال  طراحي و ساخت مخازن دو جداره پروپان و بوتان و متعلقات طراحي و

 اتان

 مهندسي و تدارکات مخازن دو جداره و متعلقات :

 19/9/1381تاريخ موثر شدن پمان : 
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 25/5/1388تاريخ تکميل پروژه :

 ميليون يورو6/33ارزش قرارداد : 

 IUIپيمانکار : سازه/

 ساختمان و نصب مخازن دو جداره و تأسيسات جانبي : 

 6/1/1383 تاريخ موثر شدن پيمان :

 ميليارد ريال 315ارزش قرارداد : 

 ، پرليت ميانهپيمانکار :راديرا، ميم تيم

 ساختمان و نصب مخازن فلز :

 28/8/1382تاريخ موثر شدن پيمان :

 ميليارد ريال 68ارزش قرارداد : 

 پيمانکار : راديرا

 کاربرد اصلي سال توليد ظرفيت اسمي واحد نام محصول

 خوراک واحد هاي الفين و سوخت 1385 10611 هزار تن اتان

خوراک واحد هاي الفن ، سيال سرد کننده ماده  1385 981 هزار تن پروپان

 اوليه مصارف صنعتي و سوخت

خوراک واحد هاي الفين ، ماده اوليه مصارف  1385 511 هزار تن بوتان

 صنعتي و سوخت

ه اوليه مصارف خوراک واحد هاي الفين ، ماد 1385 86 هزار تن پنتان پالس

 صنعتي و صوخت

 خوراک واحد استايرن منومنر ، مکمل سوخت 1388 645 هزار تن اتيل بنزن

استايرن 

 منومر

،  ABSماده اوليه استايرن ، الستيک و رزينها ،  1388 611 هزار تن

SAN,SBR انواع چسب ، حالل ، 

 (1-2جدول شماره )
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 مفهیم و مقاصد کلی اطالعات-2-2

تبديل به  شود که طي عمليات هاي منطقي پردازش مي گردند وها گفته مي از داده ايبه مجموعه

. بنابراين اطالعات از داده هاي پردازش نشي را به کاربر منتقل مي نماينداطالعاتي مي گردند که دا

شده تشکيل شده است در ادامه تعريف اطالعات آمده است که به صورت نرم افزاري ذخيره گرديده و 

با توجه به تعاريف فوق داده هاي نرم افزاري بدون پردازش فاقد  .ا با هروسيله ديگري ضبط شده باشدي

، به طور مثال .هيچ گاه اطالعات محسوب نمي گردندارزش هستند و بنابراين داده هاي نرم افزاري 

ه به اين داده ها را وارد نموده ايد ولي هيچ گا ي اجتماع فرندفيد داده هاي زياديرسانه رگشما دي

اطالعات گفته نمي شود و ممکن است بسياري از داده ها طي عمليات پردازش به اطالعات تبدل 

 .و تبديل به داده هايي هرز گردند نگردند

 توصیف داده ها و تبیین رخدادها-2-1

 از گرد آوري داده ها توصيف شرايط موجود است همچنين در اين مرحله داده در اين مرحله هدف

هاي مربوطه به متغير تأثير گذار بر عملکرد سازمان و نيز عملکرد سازمان جمع آوري مي شود تا در 

. تبيين رخداد ها عاملي افتيمراحل بعد با تفسير و تعبير اين داده ها به اطالعات مورد نياز دست 

رايطي است است که با آشنايي وغير منتظره بودن محيط را کاهش مي دهد، در حوزه علم تبيين ش

 . ز اصول پذيرفته شده تبعيت مي کندکه تحت آن برخي رويداد ها تغيير يا ا

 پیش بینی و ارزیابی-2-4

پيش بيني مشخص مي کند که چه رويدادي به عنوان نتيجه برخي از موقعيت ها و يا مجوعه اي از 

بر  را بهتر بشناسيم وآينده  شرايط اتفاق خواهد افتاد اطالعات حاصل از پيش بيني کمک مي کند تا

. به طور خاص در سازمان ارزيابي فرآيند تعيين چگونگي نامه ها بپردازيماساس آن به تدوين بر

 . اطالعات مورد نياز برايدستيابي به اهداف تعيين شده است موقعيت برخي برنامه ها يا اقدامات در
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ي ا. اطالعات مورد نياز برشده است امه هايي به اهداف تعيينارزيابي به مديران کمک مي کند تا برن

د و پتانسيل آتي آن را مشخص ارزيابي به مديران کمک مي کند تا برنامه هاي اجرايي را ارزيابي کنن

 . کنند

 پیشنهاد راهکارها-2-5

هاي مربوط و نتايج احتمالي  ، شناسايي گزينهين فرآيند شامل مراحل تصميم گيري، تعيين اهدافا

 نتايج و در پايان انتخاب تصميم بهينه ، ارزيابي اينآنها

 امنیت اطالعات-2-6

اطالعاتي از فعاليت هاي غير مجاز. اين فعاليت امنيت اطالعات يعني حفاظت اطالعات و سيستم هاي 

دستکاري  ، تغييرافشاء، خواندن، نسخه برداري يا ضبط، خراب کردن ،، استفادهها عبارتنداز دسترس

باه به جاي هم بکار برده امنيت کامپيوتري و اطالعات مطمئن گاه به اشت ،واژه هاي امنيت اطالعات

هدف مشترک حفظ محرمانگي  . اگر چه اينها موضوعات به هم مرتبط هستند و همگي دارايايم شود

وت هاي ظريفي بين آنها وجود ، يکپارچه بودن اطالعات و قابل دسترس بودن را دارند ولي تفااطالعات

ش هاي استفاده شده براي ، رورد به موضوع امنيت اطالعاتت ها در درجه اول در رويک. اين تفاودارد

 . موضوعاتي که تمرکز کرده اند داردو  حل مسئله

ن ، يکپارچگي و در دسترس بودن داده ها مربوط است بدون در نظر گرفتامنيت اطالعات به محرمانگي

منيت کامپيوتر در حصول اطمينان از در دسترس ، چاپ و يا اشکال افرم اطالعات اعم از الکترونيکي

بودن و عملکرد صحيح سيستم کامپيوتري تمرکز دارد بدون نگراني از اطالعاتي که توسط اين سيستم 

 . امپيوتري ذخيره يا پردازش مي شودک
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 تهدید ها و انواع آن-2-7

بوده و بخشي قابل  ، خطرات و ريسک هاي متعدد اينترنت و ايميل در حال افزايشبا گذشت زمان

، اطمينان و آگاهي از چگونگي زمينه . در اينقرن بيست و يکم رادر بر مي گيرد توجه از زندگي انسان

، رايانه هاي شخصي عمدتاً در معرض امري ضروري است. در گذشته ،مقابله با اين تهديد هابرخورد و 

، پخش و شيوع گسترده بود. برنامه ها اين . هدف اصليي اينترنتي بوده انداتهديد ويروس ها و کرم ه

ن برنامه هاي آ. ها براي آسيب رساندن به فايل ها و رايانه ها، طراحي شدند، برخي برنامه با اين حال

، هدف ويروس در اکثر موارد .توصيف کرد« يخرابکاري رايانه ا»را مي توان نوعي « بد افزار»ا مخرب ي

 ،ه منجر به مشهور شدن بد افزار شود. طي سال ها اخيرک ، شيوع گسترده تا حدي استکرم ها ها و

که رايانه ها با آن مواجه ، بزرگترين تهديدي داري قابل مالحظه تغيير کرده است. امروزهضعيت به مقو

غير قانوني  اين نرم افزار مخرب توسط مجرمان رايانه اي با هدف کسب .ميشوند، برنامه تبهکارانه است

، تروجان ها يا کارانه ممکن است به شکل ويروس ها، کرم هابرنامه هاي تبه .شود پول، نوشته مي

 . برنامه هاي خرابکارنه تهيه شوند گريد

 تفاوت ویروس و کرم اینترنتی

ر در سيستم گ. يعني از فايلي به فايل ديکه نسخه کپي از خود تهيه مي کند ويروس برنامهاي است

، ممکن است طوري برنامه نويسي شده باشد به عالوه .شيوع مي يابده ديگر شما و از رايانه اي به رايان

 . پاک کند يا به آنها آسيب برساند که اطالعات را

. اوت ها کليدي بين آنها وجود داردکرم ها عمومًا زير مجموعه اي از ويروس ها هستند اما برخي تف

تهيه مي کند اما فايل هاي ديگر را  ، نسخه کپيده از خو، نوعي برنامه کامپيوتري است کيکرم اينترنت

، که بار خود راروي کرايانه نصب مي کند و سپس در جست و جوي راهي . در عوضکنديآلوده نم

 . شيوع به رايانه هاي ديگر مي ماندبراي 
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وجود رايانه  ، فايلهاي آلوده بيشتري درزمان بيشتري ناشناخته باقي بماند، هر چه در مورد ويروس

، به د مي کنند. اين کد بر خالف ويروس، نمونه اي ساده از کد خود را ايجا. کرم هاخواهد داشت

، فايلي جداگانه است کند. به بياني ديگر يک کرمصورت کرم اينترنتي مستقل و خود محور عمل مي

 . کنداي از کدهاست که خود رابه فايل هاي موجود اضافه مي  در حالي که ويروس مجموعه

 تروجان چیست ؟

، مورد و تصرف آن 2پنهاني به شهر تروي  براي نفوذ دتروجان به اسب چوبي يونانيان گفته مي شو

ت نرم افزاري ، تروجان برنامه است است که خود را به صوراستفاده قرار گرفت. در تعريف کالسيک

 .ضر انجام مي دهد، اما هنگامي که اجرا مي شود، اعمالي مقانوني نشان مي دهد

     يروس ها و کرم ها متمايز را از و توانند توسط خودشان شيوع ابند و اين ويژگي آنهانمي هاتروجان 

 . مي سازد

، تروجان ها نوعاً به صورت مخفيانه نصب مي شوند و تأثير مخرب خود را بدون آگاهي قبلي امروزه

وجان ها هستند که همه ارائه مي دهند بيشتر برنامه هاي تبهکارانه امروزي شامل انواع مختلفي از تر

 . ام دهندجرا ان ساخته شدهاند تا عمل خرابکارانه خاصي آنها با هدفي خاص

، تروجان هاي جاسوسي هستند(Keyloggerاغلب شامل يک ها ) Backdoorرايج ترين تروجان ها 

ها هستند که رايانه شمارا به ماشين توزيع کننده  Trojan Proxyق کلمه عبور و رتروجان هاي سا

 .( تبديل مي کنندSpamهرزنامه )

 چیست ؟ Dosحمله 

ا ديگر ، سرور يا توقف کارکرد عالي يک وب سايت ( براي جلوگيريDosيا ) حمله عدم سرويس دهي

نظور رسيدن به اين هدف وجود . براي هکر ها روش هاي متعددي به ممنابع شبکه طراحي شده است
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. دتر از توانايي رسيدگي به آن است، گرفتار کردن سرور با ارسال درخواست هاي زيارايج. روش دارد

ت ها مدت زمان بيشتري وب ساي وهسته تر از حالت معمول کار کند )اين کار سبب خواهد شد سرور ا

 ت ها ازيسا شود تمامي وب سببار بيندازد )را به طور کامل از ک، اين کار مي تواند سرور باز شوند(

 . (روي سرور برداشته شوند

ده از ، تنها در اين واقعيت با حمله ساده تفاوت دارد که با استفاحمله توزيع شده عدم سرويس دهي

ي به کار مي برد و ، دستگاهي آلوده را به عنوان دستگاه اصلچندين دستگاه انجام مي شود. هکر، نوعا

 master. دستگاه هاي ميده مي شوند، هماهنگ مي کندنا zombieر دستگاه ها که در ديگحمله را 

، آلوده شده در يک برنامه کاربردي روي يارانهنوعاً با بهره گيري از قابليت آسيب پذيري  zombieو 

 . ير انواع کدهاي مخرب را نصب کننداند تايک تروجان يا سا

 دانلود نا آگاهانه چیست ؟

. کد مخرب آلوده ميشود رايانه شما صرفاً از طريق بازديد ازيک وب سايت حاوي ،ود نا آگاهانهدر دانل

هايي هستند که    مجرمان و خرابکاران رايانه اي را در اينترنت جست و جو مي کنند و به دنبال سرور

د را وارد توانند کد هاي مخرب خوتوانند هک شوند. در چنين سرورهايي، مجرمان رايانه اي مي مي

اگر سيستم عامل يا يکي از برنامه هاي کاربردي  .لب به شکل اسکريپت مخرب (صفحات وب کنند )اغ

، به صورت خودکار که صفحه وب آلوده را باز مي کنيد، هنگامي ا از حالت فشرده خارج و اجرا شودشم

 . يانه شمابارگيري و دانلود مي شودبرنامه مخرب در را

 ( چیست ؟Keyloggerکی الکر )

   را که کاربر با صفحه کليد تايپ  چيزي )يعني برنامه هايي هستند که فشردن کليد را ضبط مي کنند

جزئيات اطالعات ورود، کلمه هاي ت محرمانه )( و توسط هکر به منظور به دست آوردن اطالعامي کند
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عموماً با  Backdoorي . تروجان هاها وغيره ( قابل استفاده است Pin، عبور، شماره کارت اعتباري

 . ک کي الگر همراه هستندي

BOTNET چیست ؟ 

اي از رايانه ها به کار مي رود که توسط مجرمان رايانه اي با استفاده از يک  اين اصطالح براي شبکه

 .يا ديگر بدافزار ها کنترل مي شودتروجان 

 ( چیست ؟ SPYWAREبد افزار جاسوسی )

گاهي يا بدون آ ،و ارسال آنها به شخص ثالث ، گرفتن اطالعاتآورينرم افزاري است که براي جمع 

. چنين برنامه هايي ممکن است فشردن کليد ها را پايش کنند )کي رضايت شما طراحي شده است

، PIN، شماره کلمه هاي عبور، شماره کارت اعتباريا جمع آوري کنند )اطالعات محرمانه ر، الگر(

، يا عادات مرور وب را دنبال کند. عالوه بر تمامي اينها ع آوري کند، آدرس هاي ايميل را جم(غيره

 . رايانه را تحت تأثير قرار مي دهدبدافزار جاسوسي به طرز ناگزير عملکرد

 چگونه خود را از نرم افزار های تبهکارانه محافظت کنیم ؟

تا خطر يل را برداريد ، مي توانيد چند گام ذه خود در برابر تهديد هاي سايبريبراي محافظت رايان

 . حمله را به حداقل برسانيد

 . رنت، از رايانه تان محافظت کنيدبا نصب نرم افزار امنيتي اينت

کاربردي رايانه تان را نصب کنيد. اگر از ويندوز استفاده  وصله هاي امنيتي سيستم عامل و برنامه هاي

قرار دهيد و به روز رساني  onرا در حالت  Automatic Updates، به سادگي مي کنيد

Microsoft@Office را فراموش نکنيد . 
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 EXEبا پسوند  ، فايل هاييExcel، صفحه گسترده wordاسناد  اگر نامه الکترونيکي با فايل ضميمه )

، آنهارا باز نکنيد مگر اينکه فرستنده آنها را بشناسيد يا منتظر دريافت آنها و غيره( دريافت کرده اند

. همين ( ارسال شده اند، هرگز باز نکندspamفايل هاي ضميمه اي را که همراه هرزنامه ) .بودهايد

 . ( حاوي لينک نيز صدق مي کندIMتوصيه در مورد پيغام هاي الکترونيکي و پيغام هاي فورسي )

 روز کنيد ) يعني دست کم يک بار در روز ( نرم افزار امنيتي خود را به طور منظم به

 . اربردي خود را به روز رساني کنيدهاي کديگر برنامه 

 : براي محافظت در برابر کدهاي مخرب و حمالت هکرها

 فزار امنيتي اينترنت را نصب کنيدنرم ا. 

 وصله هاي امنيتي را نصب کنيد . 

 ا پيغام هاي فوري ، هوشيار باشيددر برابر هرزنامه ها ي. 

  در مورد وارد شدن به سيستم با قوانين حساب مدير( سيستمAdministorمراقب باشيد ) . 

 عات خود نسخه پشتيبان تهيه کنيدازاطال . 

 محافظت-2-8

ن آسيستم و آسيب پذير  اي شناسايي قسمت هايظت از سيستم هاي اطالعاتي رايانهبراي محاف

هاي هاي سيستم بايد مواظب بود که آسيب پذيري.پس از شناسانيي و رفع آسيب پذيريضروري است

 . با راهکارهاي زيررسي کرد تا از امنيت آن مطمئن شدبه وجود نيايد و بايد مرتبا سيستم را برجديد 

 . مي توان به امنيت سيستم کمک کرد

 تهيه نقشه و راهنمايي سيستم 

 تهيه سياست امنيتي
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 محکم کاري در نرم افزار هاي مورد استفاده

 شناسايي نقاط ورود پنهان 

 نصب ديوار آتش

 هاي تشخيص و جلوگيري از ورود غير مجازنصب سيستم 

 نصب نرم افزار هاي ضد ويروسي

 آموزش کودکان

 سیستم-2-3

به هم ک يا چند هدف معين يسيستم عبارتست از مجموعه اي از اجزا به هم پيوسته که در راه نيل به 

ستاده از آن خارج چندين يک يا  ،يک يا چند داده وارد آن مي شوند ، هر گاهوابسته اند، به ترتيبي که

 . مي گردند

 ، عبارت است از تقسيم سيستم ها به دو گروه : داول ترين تقسيم بند در سيستم هامت

 سيستم هاي بسته و سيستم هاي باز 

 سیستم های بسته-2-3-3

 . شند( نداشته باط خود هيچ گونه رابطه مبادالتي )تبادل ماده و انرژيسيستم هايي هستند که با محي

 سیستم های باز -2-3-2

بين ي که با محيط پيرامون خود داراي ارتباط هستند و جريان مبادله انرژي يعبارتند از سيستم ها

ير و ياز آنجائي که عناصر تشکيل دهنده سيستم ها مدام در حال تغ. سيستم و محيط برقرار مي باشد
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     با برقراري ارتباط  لذاتغيير و تحول است  دگرگوني بوده و محيط اطراف سيستم نيز در حال

. اين سيستم به نوعي تعادل دست مي يابد، محيط اطراف و انجام مبادالت الزمسيستم هاي باز با 

اي باز ( گفته مي شود و در سيستم هبسته تعادل ساکن )يا استاتيکي حالت تعادل در سيستم هاي

 .ي خوانند( متعادل پويا )يا ديناميکي

 ضرورت اطالعات-2-31

 ، نحوه و چگونگي استفاده از اين فناوري ها درسازمان ها باورود فناوري هاي نوين به جوانع زپس ا

. در ابتداي امر ورود رايانه ها به سازمان ها از اين ابزار به صورت تحوالت مختلفي رو به روبوده است

سخت  فزار ها وع و اقسام نرم اانوااز همه گير شدن  کاالي لوکس استفاده مي شد که به مرور و پس

 . يت هاي سازماني و تخصص بدل گرديدافزار هايي در جهت انجام فعال

رونيکي بي شک امروزه و با توجه به مطرح شدن مسائلي چون سازمان هاي الکترونيکي که مفاهيم الکت

بانکداري  ،دولت الکترونيک، شهروند الکترونيک متعددي در همه امور مانند، شهر الکتروپيک،

، کارکنان و مراجعه کنندگان ترونيک و .... را ايجاد کرده اند، وابستگي سازمان ها، سالمت الکالکترونک

، چنانچه که اگر به هر ترتيبي از اين ابزار طالعات افزايش چشم گير يافته استبه ابزاري با نام فناوري ا

ت دستخوش انواع و اقسام تعامال ،لي ايجاد شودي خلاستفاده نشده و يا در روند استفاده از اين تکنولوژ

 . نقصان و خطر خواهند شد

هاي سازماني به ابزار و مراجعه کنندگان و همچنين روندها و روال کارکنان يهاوابستگي سازمان

فناوري اطالعات ضرورت جدي گرفته شدن موضوعي به نام حاکميت فناوري اطالعات در سازمان ها 

مان به تعريف يا حاکمت فناوري اطالعات در ساز IT Governance. موضوع استکرده  را دو چندان

 ، بلکه به هدايت فناوريپردازدري اطالعات در سازمان نميهاي مرتبط با فناوونحوه انجام فعاليت

. طي سال هاي گذشته به مباحث فراواني در حوزه مديريت فناوري اطالعات در سازمان اشاره مي کند

کمتر مورد توجه واقع شده و  IT Governanceه است اما موضوع کشور پرداخته شد طالعات درا
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  هايي مانند ايران به هدايت مطلوب فناوري اطالعات در وع در حاليست که نياز کنوني کشوراين موض

 ، از مهمترين بخش هايي است که در هرها الزم است حاکميت سازمانيمينهها در تمام زسازمان

در واقع حاکميت سازماني، سيستمي است که چگونگي رهبري و کنترل سازمان  .سازماني وجود دارد

يشينه کند شناخت امور حاکميت سازمان تعاريف متفاوتي دارند و البته اين تفاوت هاي به پميرا بيان 

هاي کسب ليتدر کنترل و اداره فعا هاتعريف کننده هم بستگي دارد. در دنيا به علت شکست سازمان

. سازمان ها در تشريح و اي عملکرد آنها افزايش يافته استبررسي هاي بيروني بر شيوه ه، و کار خود

. امروزه فناورزي اطالعات کميت سازماني خوب، با شکست روبه رو مي شوندهاي يک حايژگياجراي و

وري اطالعات هاي فنا هزينه .فعاليت هاي کسب و کار سازمانهاستيک عامل تسهيل کننده اصلي در 

وزي مبتني بر فناوري درصد از سرمايه هاي سازمان هاي امر 55کند که تقريباً اين مدل را تأييد مي

ور کسب ظزماني است و به منيک مزيت سا ،طالعاتارو به کار گيري فناوري  . از ايناطالعات است

هاي مربوط به آن، مديريت ها و تهديدفرصتها الزم است به گونه موثر در استفاده از ، سازمانموفقيت

 . شوند

 سیر تحول و تکامل سیستم های اطالعاتی -2-33

در بررسي فناوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي در سازمان مروري برتکوين آن مي تواند ديدگاه 

لريث . هر چند مي توان تاريخ سيستم اطالعات مديريت رابه هوق تري را به پژوهشگران ارائه دهددقي

يعني  1951. در سال ميباشد 1951غاز آن از اواخر دهه يا حتي چارلزببيج منتسب دانست ولي آ

زمان عبور از عصر صنعتي به عصر اطالعات تعداد افرادي که بخش مهمي از کار آنها با اطالعات و 

 . ي دادندپردازش آن سروکار داشت ) کارگران اطالعاتي ( از نيروي کار را تشکيل م

فناوري اطالعات وجود داشته  1961اوايل دهه  و 1951دشواري مي توان گفت که در اواخر دهه به 

است زيرا در آن ايام تلفن تنها وسيله اي بود که به طور گسترده استفاده مي شد و حتي اين وسيله 

 باط تلفني. از طرف ديگر هزينه استفاده از تلفن باال بود و ارتز روي ميز همه مديران وجود نداشتني
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. درپردازش اطالعات استفاده از يارانه به جاي ماشين حساب ها ازراه دور به ندرت صورت مي گرفت

ه استفاده مي شد اثر متوسطي ياران الکترونيکي قديمي تازه آغازشده بود و حتي در جاهايي که از

 . داشت

ق بر روي بخش اطالعات زمينه تحقي . در اينر برروي اطالعات به سرعت رشد کردکا1961بعد از 

شت درصد در سال ناگهان به پنجاه و ه 1951افتصاد نشان مي دهد که از هفده درصد در سال 

 .افزايش يافت 1981

 سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه-2-32

مديران براي حل مسائل سازماني بايد با استفاده از اطالعات تصميم گيري کنند زيرا تصميم خوب 

صدآن شهودي مي باشد اطالعات به صورت شفاهي رد 11درصد آن اطالعات و  91ت که تصميمي اس

و نوشتاري به وسيله پردازشگر اطالعات ارائه مي شود و بخش رايانه اي پردازشگر شاما همه سيستم 

يستم اطالعات حسابداري، سيستم اطالعات مديريت، سيستم هاي کاربردي مبتني بر رايانه مانند س

، اداره مجازي و سيستم هاي مبتني بر دانش مي شود که همگي آنها براي تصميم گيريپشتيباني 

 . ر ذيل مدلي از اين سيستم مي باشدحل مساله اطالعات مي دهند که نمودا

 سيستم اطالعاتي مبتني بر رايانه

 

 

 

 

 

 

 (1-2شکل شماره )

 MIS سيستم اطالعات مديريت

 TPS سيستمهاي پردازش تراکش

 Dss گيريسيستم پشتيباني تصميم 

 ELS سيستم اطالعات مديران اجرايي

 KBS سيستم مبتي بر دانش

 OAS سيستم اتوماسيون اداري

 KMS سيستم مديريت دانش

 مساله

حل 

 سالهم

تصم

 يم
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 (MISسیستم های اطالعاتی مدیریت )-2-32-3

وردن گزارشهاي مديريتي به فراهم آستم هايي هستند که قابليت سيستم هاي اطالعاتي مديريت سي

صورت دوره اي و از پيش تعيين شده و يا به صورت موقت را براي سازمان فراهم مي آورند )گاهي اين 

اي اين گزارش ها اغلب نامند( که مبناي دادهيسيستم ها را سيستم هاي گزارشدهي مديريت نيز م

. توجه گزارشات اين سيستم مشتري است يا سيستم هاي منسجم باسيستم هاي پردازش تراکنش و 

 ها به وضعيت درون سازماني است و با محيط بيرون سازماني ارتباطي ندارند. 

توانند در مورد مشکالتي که در حال وقوع هستند و يا به وقوع پيوسته اند همچنين اين سيستم ها مي

ش هايي که توسط سيستم هاي . اين نکته نيز قابل ذکر است که گزارندنقش هشدار دهنده بازي کن

اي ممکن آن شود معمواًل درباره داليل بوجود آمدن مشکل و راه حل هيجاد مياطالعاتي مديريت ا

 . مطلبي ارائه نمي کنند

 ( :TPSسیستم های پردازش تراکنش )-2-32-2

انه، در قلب هر سازماني سيستم هايي وجود دارند که وظيفه اصلي آنها ثبت اطالعات تراکنشي روز

، ذخيره اطالعات تراکنشي و اطالعات منتج شده از ات جديد بر اساس اطالعات تراکنشيايجاد اطالع

دازش تراکنش نزاز همين نوع هستند. آن و ارائه اطالعات به کاربران مورد نظر است سيستم هاي پر

سيستم هاي پردازش منابع انساني و ..... از مثال هايي از  غياب،، حضور سيستم هاي مالي، انبارداري

  .تراکنش مي باشند

    روزمره درون سازمان را پردازش هايي هستند که عمليات هاي پردازش تراکنش سيستمسيستم

کنند يک سيستم تراکنش داراي نقاط واسطي براي ورود داده است و همچنين داراي يک پايگاه مي

 . العات سازماني در آن ثبت مي شوندکه اط داده است
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 (DSSسیستم پشتیبان تصمیم گیری )-2-32-1

سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري سيستم هاي کامپيوتري بسيار منعطف و تعاملي هستند که براي 

حمايت از کليه مراحل فقرآيند تصميم گيري در شرايطي که مساله از نوع غير ساخت يافته است مورد 

م گيري در واقع به مانند مشاوري در کنار يک . يک سيستم پشتيبان تصميه قرار مي گيرنداستفاد

به او امکان مي دهد تا بتواند با حجم عظيمي از اطالعات کار کرده و  تصميم گيرنده قرار مي گيرد و

. در دآنها را به صورت هاي دلخواه و در قالب مدل ها مناسب براي بهبود تصميم گيري خود بکار گير

ر بخشي تصميم گيرنده از طريق فراهم آوردن ابزارهايي که نقش واقع هدف اصلي اين سيستم بهبود اث

 . را براي وي ايفا مي کنند ميباشد دستيار

، کاربر شخصي خبره و متخصص است که نحوه حل از سيستم پشتيبان تصميم گيري در استفاده

عي از اطالعات و مشاهده يمساله را مي داند و از سيستم به عنوان ابزاري براي تسهيل کار با حجم وس

 . مختلف تصميم گيري استفاده مي کندآنها در قالب مدل هاي 

 ( :EISسیستم های اطالعاتی مدیران جرایی )-2-32-4

، يکسيستم اطالعاتي مديريت بسيار تعاملي است که داراي يک سيستم اطالعاتي مديران اجرايي

ي هوش مصنوعي است تا به مديران اين ويژگي هاي سيستم هاي پشتيبان تصميم و ديگر ابزار ه

ن سيستم ها به مديران هاي محيطي موجود را شناسايي کنند. آوانايي را بدهد که مشکالت و فرصتت

آن را درک کنند.  دهند تا اطالعات را به اشکال مختلف و دلخواه ببينند تا هر چه بهترمياين امکان را 

گيري سيستم هاي مديريت اجرايي ابزار هايي را براي سيستم هاي پشتيبان تصميم  همچنين همانند

ه در پيش آمد تحليل بيشتر و اتخاذ استراتژي هاي براي حل مسائل و يا بهره گيري از فرصت هاي

. در مورد اين سيستم ها اين نکته قابل ذکر است که نه تنها اطالعات و اختيار مديران قرار مي دهند

 ه هاي برون سازماني را نيز مورد تحليل قرار مي دهند. داده هاي درون سازماني بلکه داد
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 (KBSسیستم های خبره یا مبتنی بر دانش )-2-32-5

( به حوزه KBSهمانطور که اشاره شد ريشه اصلي سيستم هاي خبره يا سيستم هاي مبتني بر دانش )

مديون هوش گردد و سيستم هاي خبره موجوديت خود را طالعاتي به نام هوش مصنوعي بر ميم

 آن را چنين تعريف مي کند. -سکيماروين مين –از بزرگان هوش مصنوع  مصنوعي هستند. يکي

، حوزه مطالعاتي است که سعي در ايجاد سيستم هاي دارد که به نظر افراد هوشمند هوش مصنوعي

 هستند. 

-مي امل عملگردهايي است که مشخص( شKnowledge base systemسيستم مبتني بر دانش )

نهايتاً بسوي وضعيت هدف پيش  سيستم از يک وضعيت مي تواند به وضعيت بعد و يککند چطور 

، آن برنامه بايد با کيفيت باال به نحوي که دانش خاص استا براي ايجاد ک برنامه هوشمند. در اين ررود

 . ه و مرتبط با آن باشد طراحي گردددر حوزه آن مسال

 ( :OASاتوماسیون اداری ) سیستم-2-32-6

فعاليت هاي اداري و به  از کاربرد تجهيزات و وسايل الکترونيکي در سيستم اتوماسيون اداري عبارتند

ديريت ، کارهاي دفتري و منشي گيري و مئي و کاهش مراحل در سطح دفتر کارمنظور افزايش کارا

يک بخش از آن چيزي ا. البته مراودات وارسال و مراسالت الکترونيکي تنهمورد استفاده قرار مي گيرد

هاي کامپيوتري  . سيستماتوماسيون اداري شناخته شده است ، تحت عنوان سيستماست که امروز

، تقويم نگار الکترونيکي و .... که به منظور افزايش بهره وري نظير واژه پردازي، پست الکترونيکي

  ( OASاتوماسيون اداري )کارکنان دفتري در اداره طراحي شده اند نيز از جمله کاربردهاي سيستم 

  .مي باشند
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 (KMSسیستم مدیریت دانش )-2-32-7

، که در آن افراد ح عالي و مياني مديريت وجود دارد، بين سطيک سطح ديگر پشتيباني ستادي، امروزه

ران عالي و ناليست هاي مالي و بازاريابي هستند که به عنوان مشاوران و دستياران مديحرفه اي مانند آ

کميل ي دانش جديد براي سازمان و افزودن و ت. آنها مسئول ايجاد و يا توسعهکنندفعاليت مي مياني

 .دانش موجود در سازمان هستند

 اهمیت اطالعات-2-31

، کشور ها از ابزار ها و شيوه هايي پيچيده و انحصاري براي رسيدن به شرايط بهتر در اعصار مختلف

تي ها را مي توان تالش تعدادي از جوامع اعصار گذشته در صنعاستفاده مي نمودند که بارزترين آن 

ق بوده است و بدون وناوين فد يکي از مهم ترين ابزارهاي کسب عن خو، آشدن مثال زد. در آن دوران

، ابزار ها و روش هاي قديمي در کسب شرايط توسعه روز افزون فناوري هاي جديدشک با گسترش و 

، ابزار ها و روش ها قديمي در کسب شرايط توسعه و يافتگي و جديد توسعه روز افزون فناوري هاي

پيشرفت بخش عمدهاي از جايگاه خود را به فناوري هاي جديد دادند و به تبع آن مسير حرکتي 

 .( 1383اواني يافت ) علي احمدي ، جوامع نيز تغيير و تحول فر

رتباطات جستجو اوزه اطالعات و ح شاخص ترين فناوري هاي چند دهه اخير را مي توان در يکي از

سترش و ، گر گذشته را بايستي در سرعت توليد. از عمده ترين تفاوت ها ميان دوران جديد با اعصاکرد

ظهور ، طات و اطالعات و همگرا شدن آن ها، گسترش روز افزون فناوري ارتباتغيير آن ها به شمار آورد

بشر امروز تالش دارد تا با دست يافتن بدان ها و همه ، عواملي هستند که پديده اينترنت و رسانه ها

، از اين طريق خود را در زمره کشور ها و جوامعي قرار دهد که واژه ير نمودن آن ها در جامعه خودگ

. يکي از عناصر اصلي که در عصر فناوري هاي جديد به طور فوق در مورد آن ها به کار مي رودهاي 

، به مانند روح است که در ، اطالعات است. اطالعاتمي نمايدمحوري و غير قابل انکار نقش آفريني 
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ترسي گسترده و کالبد تمامي اجزاي يک جامعه جريان داشته و مي تواند موجب توسعه و بقاي آن دس

رديده و در سايه اين شکوفايي فايي بسياري از استعداد هاي نهفته گ، موجب شکوهمگاني به اطالعات

 . است

گيرد و ما را نظاره گر پديد آمدن فناوري هاي جديد و ارتقاي سطح موفقيت هاي بشري شکل مي

جز در سايه بلوغ فکري مردم خود به توسعه و  ايهيچ جامعه. ي اجتماعي مي نمايدزندگ يکيف

در اثر توليد، پردازش  نخواهد يافت، مگر پيشرفت پايدار دست نمي يابد و بلوغ فکري نيز تحقق

ز مهم ترين ارکان . اطالعات يکي ااطالعات و بهره برداري هدفمند از ، نگهداري و حفاظت الزمصحيح

به شرط آنکه به ميزان و  .(1388گردد )علي احمدي، در تصميم گيريهاي کليدي امروزي محسوب مي

، در زمان و موقعيت مناسب مورد بهره برداري قرار گيرد و از حتوايي مناسب و هدفمند توليد شودبا م

داري گردد. امروزه، اطالعات هصحيح و دقيق حفاظت و نگهمه مهم تر اينکه در تمامي مراحل به طور 

. در بسياري از سازمان ها و بخشهاي جامعه و آيديينه به حساب م، مهم ترين گنجدر تمامي جوامع

حتي موارد شخصي، از بين رفتن اطالعات يا آسيب ديدن آن ها منجر به وارد آمدن لطمات غير قابل 

. حفظ و (1383ن ها بسيار مشکل و پر هزينه باشد )خالقي، مجدد آ احيايجبران شده و شايد 

، اعم از اينکه اين اطالعات در بستر فناوري هاي هر سيستميدر  حراست صحيح از اطالعات جاري

از مد ، از جمله نکات بسيار ضروري است که بايد از آغبه شيوه هاي سنتي استفاده شود د باشد يايجد

 . نظر متصديان امر قرار گيرد

 سیستم های اطالعاتی منابع انسانی-2-34

يري ، پيگقابليت هاي پرسنلي، نگهداري سوابق پرسنليسنل بالقوه يا وظايف تعيين يا شناسايي پر

 ، برنامه ريزي هاي حمايتي و پشتيباني براي پاداشد شغلي و آموزش آنهامهارت هاي پرسنل عملکر

ها موزش و توسعه پيگيري آموزش پرسنل، مهارت: آشغلي مثال: در سطح عملياتيي پرسنل و توسعه



32 
 

، حقوق و مزايا در حليل سيستم پاداش کنترل دستمزدها: تجزيه و تشان در سطح ميانيدو عملکر

 .ريزي نيازهاي بلند مدت نيروي کار: برنامه ريزي منابع انساني برنامه سطح استراتژيک

 سیستم های اطالعاتی محدودیت های -2-35

. ممکن محدوديت هايي نيز روبه رو هستند منافعي که سيستم هاي اطالعاتي دارند آنها با وجود با

يا فقدان نيروي انساني –که موجب رتباطات الکترونک مي شوند  –ت توسعه شبکه هاي کامپيوتري اس

توان توسط را نميشوند. همچنين برخي از انواع اطالعات اين محدوديت ها را موجب مي ،مناسب

را . در اين راستا هنري مينتزبرگ اطالعات فشرده ه، خالصه و گزارش کرديهاي اطالعاتي تهسيستم

ادي براي استفاده  ل زيرکند آنان نيازمند هماهنگي و کنتبيان مي مورد توجه قرار داده است و

يب آنها . مينتزبرگ معتقد است به علت اهميت و عمق اين اطالعات انسجام و ترکتصميمات هستند

طالعاتي ، چنين ابه وجود نخواهند آورد. به زعم ايشان ج مناسبي رانتاي فقط در چهارچوبهاي کمي،

، و توسعه يابد. اهميت اطالعات فشردهد در محل توسط افرادي که درگير مشکل هستند کشف يبا

اره ارزيابي کند که ارتباطات الکترونيک بايد پشتيبان ارتباطات دربتوافق بر اين مطلب را تقويت مي

، مورد قضاوت عملکرد افراد. در واقع، در ، مي تواند اشتباهاتي را به وجود آوردعملکرد فرد تهيه شده

. مشکالت ارزيابي مشکالت ارزيابي عملکرد خواهد کردتنها به ارقام کمي بسنده کردن، ما را دچار 

. مدير ارشد مع آوري اطالعات مي تواند حل شودعملکرد توسط مالقات هاي رو در رو در مسير ج

ساير ابزار هاي ارتباطي نتوانسته در شرکت ما استفاده از پست الکترونيک و » شرکتي بيان مي کند 

. پست الکترونيک کانال هاي ارتباطي بين افراد را توسعه «مالقات هاي افراد شود جايگزين بسياري از 

 . د سوء تفاهم هاي بين افراد ميشودجايمي دهد اما ضعف در استحکام روابط و ا
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 فناوری -2-36

 فناوری اطالعات-2-36-3

جايگزين  1991. اين اصطالح در دهه م رايانه وسيع تر و پچيده تر استز علفناوري اطالعات بسيار ا

 1961و 1911هاي اصطالحات پردازش داده ها و سيستم هاي اطالعات مديريت شد که در دهه 

ره دارد که در پنج حوزه جمع ي اشاالعات معموالً به کليه فناوري هاي. فناوري اطبسيار رايج بودند

 ، انتقال و نمايش اطالعات کاربرد دارند. پردازشآوري، ذخيره سازي، 

. اگر علم موارد زيادي با هم اشتراک دارند ، البته درعات و رايانه با هم فرق مي کننددانش فناوري اطال

طالعات مشابه صنعت حمل و نقل است. در صنعت ، فناوري اه را مشابه مهندسي مکانيک بگيريمرايان

      مهندسان مکانيک طرح . همه اين ها را و هواپيما و کشتي داريموراه آهن ، خودرو حمل و نقل

ان از مي دارد که بي ان، تعريفي ديگر از فناوري اطالعات بيمي کنند. سيد حامد خسرواني شريعتي

انشي ترکيبي از مهندسي ، به گفته ايشان : مهندسي فناوري اطالعات دن رشته داردشي بودن آفرابخ

 ، تجاري و باريک بينانه بهيليباشد که رويکردي تحلصنايع و مارکتينگ مي نرم افزار، مهندسي

. ايشان با ايجاد ان رويکرد شکاف ميان طراحان نرم افزار و تحليل تکنولوژي هاي نوين اطالعات دارد

 . يستم و بازار هدف را حل کرده اندکنندگان س

سي فناوري اطالعات را به لين مهندسي پتر نورتون برنامه نويس و نويسنده مشهور آمريکايي مهند

داده ها و  اربردفناوري اطالعات بخشي از مهندسي است که به مطالعه و صورت تعريف مي کند ک

 ، ارسال دريافت دادهپردازش آن ها، خريد خودکار، ذخيره سازي، مديريت، کنترل، سوئيچينگ، مبادله

ن فرآيند اختصاص افزار و پروسجرهاي مربوط به آ يان، مو توسعه و استفاده از سخت افزار، نرم افزار

دارد دکتر ريچارد الهير استاد دانشگاه استنفورد نيز درباره علم مهندسي فناوري اطالعات مي گويد : 

نشر ، حفظ امنيت و ز جمع آوري، طبقه بندي، سازمان دهيامهندسي فناوري اطالعات عبارت است » 
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مپيوتر و تکنولوژي هاي جديد ي ابزار کا، متن و ....به وسيلهيريهر گونه اطالعات اعم از صوتي، تصو

، مهمترين و محوري ترين دستاورد اين فناوري دسترسي سريع به اطالعات و انجام امور بدون در ديگر

 . است نظر گرفتن فواصل جغرافيايي و فارغ از محدوديت هاي زماني

 زمینه های فناوری اطالعات-2-36-2

، بسيار گسترده شده است و بسياري از جنبه هاي محاسباتي و ت، فناوري اطالعاصطالحامروزه معنا ا

فناوري  . چترناخت اين اصطالح آسان تر شده استفناوري را در بر مي گيرد و نسبت به گذشته ش

. متخصص فناوري اطالعات تقريباً زمينه ها را پوشش مي دهد اطالعات تقريباً بزرگ است و بسياري از

وري اطالعات وظايف گوناگوني . متخصص فنارا پوشش مي دهد ينه هااست و بسياري از زم بزرگ

. اي و پايگاه داده هاي اطالعاتيه. از نصب برنامه هاي کاربردي تا طراحي شبکه هاي پيچيده راياندارد

 چند نمونه از زمينه هاي فعاليت متخصصين فناوري اطالعات مي تواند مواردزير باشند : 

، اي، مديريت سيستم هاي اطالعاتي، مهندسي رايانهسازي شبکه هاي رايانه ريت اطالعات پيادهمدي

امنيت سيستم  ،سيستم هاي اطالعاتي مديريت مديريت خدمات فناوري اطالعات،، مديريت سيستم ها

 هاي پايگاه داده طراحي

 تأثیر فناوری اطالعات بر سازمان -2-36-1

        عيت زندگي کنوني را تشکل ، مهم ترين واقريعاجتماعي بي نهايت ساطالعاتي  هايدگرگوني

اي نيم قرن بعدي نيز يدن سال پيش است و 25دنياي  ، مکاني کامالً متفاوت باياي امروز. دنمي دهند

، محل متفاوت از دنياي کنوني خواهد بود. با اين حال، همين دنياي بسيار متفاوتبه طور قطع بسيار 

. مفهوم اين سخن آن است که مهم ترين چيزهايي که انسان امروز بايد به تجامعه انساني اسزيست 

هاي آينده را پيش به او ياري مي رسانند تا دگرگوني، دقيقاً چيزهايي هستند که بپردازدفرا گرفتن آن 

ق تأمين مي شود : دو طري . اين نياز سازماني ازرويارويي با آنها آماده سازد را براي و خود بيني کرده



35 
 

هاي سازماني وها سبب ساز شالوده دگرگونيرنخست با ارائه چهارچوبي براي درک و تشخيص ني

. در که طي قرون متمادي ساخته شده اندوسپس درک چگونگي ظهور، توسعه يا نابودي سازمان هايي 

امع انساني و نقش ، چشم انداري در حوزه جوه است تا با نگرشي تطبيقي تاريخياين مقاله، سعي شد

 . لي در تحوالت سازماني، ارائه شودفناوري اطالعات به عنوان عام

 جایگاه فناوری اطالعات در ایران-2-36-4

ي انه سازي سيستم هيتکنولوژي اطالعات شامل مجموعه تکنيک هاو ابزاري است که در جهت به

 ، گسترش،شامل مطالعه، طراحياين تکنولوژي همچنين . ر محوريت اطالعات و دانش مي باشدفعال ب

، نگهداري و مديريت سيستم هاي اطالعاتي مبتني بر کامپيوتر به خصوص کاربرد هاي نرم افزار و جراا

 . است سخت افزار کامپيوتري

ن واژه در کشور ما تازگي و جذابيت دارد در کشور هاي پيشرفته سال هاست آهر قدر اين روز ها 

، اجتماع و ده است. چرا که تأثيرات اقتصاديآن تهيه و پياده سازي ش روش ها و مدل هاي مختلفي از

 فرهنگي آن ديگر بر کسي پوشيده نيست. 

 ماهیت فناوری اطالعات و ارتباطات-2-36-5

، مفاهيم و ن بيان طيف گسترده اي از اطالعات، انديشه ها، واسطه اي است که امکافناوري اطالعات

ل برخورداري از ويژگي هاي متفاوت، داراي تعاريف گوناگوني پديده به دلي. اين کنديپام ها را فراهم م

طالعات  در . فناوري اطالعات به مجموعه اي از ابزار وروش ها اطالق مي شود که به نحوي ااست

ي اطالعات در جهت . فناورکنداشکال مختلف جمع آوري، ذخيره، بازيابي، پردازش و توزيع مي

. اصطالح فناوري اطالعات رامي توان از دو نديشه انسان تکوين يافته استهاي اگسترش توانمندي

       ال و دريافت اطالعات ياريانتق ،رد مشاهده قرار داد ازديدگاه اول، پردازش، بازاريابيديدگاه مو
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روش ها گفته مي شود که امکان  فناوري اطالعات به مجموعه اي از ابزارها و ،. از ديدگاه دومکندمي

 . براي کاربر انساني فراهم مي آورد، پردازش وعرضه ي اطالعات را يدولت

همچنين فناوري را مي توان بعنوان يک فعاليت هدفمند بشري دانست که براي طراحي و ساخت 

محصوالت مختلف از آن بهره گرفته شده و نوع خاصي از دانش اطالعاتي که فناوري براي حل مسئله 

. فناوري اطالعات به دليل تحول برد، فناوري اطالعات گفته مي شود يار معلم به صورتي علمي به ک

، جهاني شدن وتعديل تأثير فراواني که در رشد اقتصادي، اجتماعي، امنيت مليپذيري و قدرت 

ه هاي علم و فناوري مشکالت اطالع رساني سنتي دارد، يکي از پويا ترين و بحث انگيزترين رشت

اي از آن را همانند محور و مرکز مجموعهين پديده در حدي است که . اهميت امحسوب مي شود

، آموزش و ارتقاي يک ته اند که کنترل مديريت بهره وري، توليدفعاليت هاي هدايت شده دانس

. تعريف کرده اند در جاي ديگر و با افقي باالتر در تعريف عهده دارد سيستم را با يک مرکزيت به

 در ، فکر و ابزارعات بيشتر يک استراتژي، انديشهه است که : فناوري اطالفناوري اطالعات آورده شد

 . در کنار تعاريفي که اين پديده را با نگاهي مثبتباشدهاست که با نوآوري همراه ميحوزه انسان 

 ي. قرار گرفتن ويژگي هايوردار استي نيز برخياند بايد توجه شود که آن از محدوديت هانگريسته

تعيين پذيري و در عين حال  ، مقياس هايهمچون شمول مفاهمي عمومي، پيچيدگي، سرعت، رشد

از  انعطاف پذيري و .... نشان دهنده برخي محدوديت هاي فناوري اطالعات هستند که در بهره گيري

 . ين محدوديت ها را از نظر دو داشتآن نمي توان ا

 نتیجه گیری 

يده اي است که از به کار گيري وسيع سيستم هاي کامپيوتري ، پدفناوري اطالعات و اتباطات

از به  . تغيير حاصلين به کار گيري به وجود آمده استدرسازمان ها و جامعه و تحول عميق ناشي از ا

ر اليه منجر به بروز اثرات ، و در هري، دراليه هاي مختلفي ايجاد شدهکار گيري سيستم هاي کامپيوت

  ، ما را تفکر و اين پديده با تعريفي که ارائه شدمختلفي ايجاد نگرش به  در محدوده هاي، مختلف
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دي نظام هاي خرد و کالن ، کنترل و هدايت راهبرري جديدي در مقوله هاي سازماندهيهاي نظبنيان

توان در مقوله برنامه ريزي توسعه، منشاء اثر . يکي از مهمترين اثرات اين موضوع را شايد بمي کشاند

، لزوم وجود برنامه ريزي توسعه در پارادايمي نو اساسي دانست. شايد مهمترين وجه اين تحولتحول 

 . اه نظري در بطن معماري نظام باشدمبتني بر يک دستگ

 فناوری اطالعات و ارتباطات-2-36-6

، واژه اي است که در دهه گذشته و پس از رشد و تحول سريع سيستم ي اطالعات و ارتباطاتفناور

يک به ده سال از رواج چشم گير آن، هنوز به رواج افته است واژه اي که پس از نزدي کامپيوترهاي 

، تعابير مختلفي ، تعريف نشده و افراد مختلفن به کار مي رودمي که در تبيين آو مطابق مفهو درستي

 از آن دارند. 

ز به کار گيري اساسي ، نشان دهنده نگرش خاصي است که بر اثر تحوالت ناشي ادر واقع اين واژه

، شود. تبيين اين نگرشي ، در سازمان و جامعه ايجاد مکامپيوتر اي اطالعاتي و ارتباطي سيستم هاي

که ما در اين مقاله براي تبيين مفهوم فناوري  ، تالشي استهاي آن و اليهمحدود  و مشخص کردن

يت فناوري اطالعات و ارتباطات ، ماه.. سپس بر اساس مفهوم تبيين شده اطالعات انجام خواهيم داد

       طالعات و ارتباطات ارائه ، تعريفي را از فناوري اسي مختصر قرار داده و بر اساس آنرا مورد برر

 . مي کنيم

و فناوري اطالعات و ارتباطات ) فاوا ( روشن باشد ما  العاتهر چند به نظر ميرسد مفهوم فناوري اط

. از جمله توسط افراد مختلف ارائه شده است مختلفي از فناوري اطالعت. تعاريف نين نيستدر واقع چ

 مي توان به تعاريف زير اشاره نمود : 

، توسعه و مديريت کليه نرم افزار ها وسخت افزار هايي که در يک شبکه و ، طراحيمطالعه -1

 . محيط ارتباطي با هم کار مي کنند يک
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، که به وسيله آنها عمليات دستيابيمنظور از فناوري اطالعات همه شکل هاي فناوري است  -2

نمايش  ، صدا و، تصويرشکل هاي گوناگون مثل متنذخيره سازي و مبادله اطالعات به 

 . چندرسانه اي انجام مي شود

جريان فناوري اطالعات دانشي که به بررسي ويژگيها و چگونگي اطالعات نيروهاي حاکم بر  -3

به حداکثر رساندن دستيابي به اطالعات و قابل استفاده  ابزار آماده سازي آنها براي اطالعات و

مستند،  ، علمي وقي. آماده سازي اطالعات شامل تفکيک اطالعات دقپردازدکردن آن مي

. )موسسه ابي، تفسير، اشاعه و استفاده از آن مي شود، بازيجمع آوري، سازمان دهي، ذخيره

 (.1991نقل از اترتوتن، -1962وري جورجيا ، فنا

ي به کار مي رود که ما را در ضبط، ذخيره اصطالح فناوري اطالعات براي توصيف فناوري هاي -4

، فناوري هاي اين اصطالح .کندسازي، پردازش، بازيابي، انتقل ودريافت اطالعات ياري مي

، چاپ وحکاکي دور، تلفن، ماشين حساب مانند رايانه، انتقال از طريق دور نگار، ارتباط از راه

 . (1998کيت بهان و ديانا هولمز ، را نيز در بر مي گيرد ) 

و  جموعه به هم پيوسته اي از روش ها، سخت افزار ها، نرم افزار هافناوري اطالعات به م -5

ون)صدا، تصوير و متن( جمع آوري، ذخيره تجهيزات ارتباطي که اطالعاتي رادر اشکال گوناگ

ه شوراي عالي کند. اتالق مي شود ) دبيرخاني ، انتقال و يا عرضه مي، بازيابي، پردازشساز

 .(1318انفورماتيک ، 

فناوري اطالعات همانند محور و مرکز مجموعه اي از فعاليت هاي هدايت شده است که  -6

اطالعاتي ،توليد آموزش و ارتقا يک سيستم ) اعم ازسازمان يا پايگاه ديريت، بهره وريکنترل م

، نهادها و وزارتخانه ها ناگزير ن هاا، ارگزيت بر عهده دارد .همه سازمان هابا يک مرک و .... ( را

از برقراري ارتباط با يکديگر و انتقال اطالعات هستند. سازمان فناوري اطالعات مسئول 

 هليبرقراري اين ارتباطات دراشکال پيشرفته الکترونيکي است و به طور کلي مسئوليت ک
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ده را بر عهده دارد بازيابي و انتقال اطالعات را در يک شبکه پچي، حفظ، ذخيره، وليدت

 . (82، )محمدي

، نقطه همگرايي الکترونيک، پردازش داده ها و ارتباطات دور که شامل اطالعات فناوري -1

رسه ه آن بر اث. که نيز بارتباطي و همچنين نرم افزار است فناوري هاي ،ادي رايانه قويتعد

ک ( و بسيار . اول آنکه فناوري اطالعات خود صنعتي راهبردي ) استراتژيعامل ايجاد مي شود

دوم آنکه فناوري کليدي است و در همه صنايع و خدمات کاربرد  .سود آور در جهان است

    دارد. سوم آنکه زير بناي اساسي است که به همه موسسات و واحد هاي اقتصادي امکان

کاهش هزينه ها  ؛ سببدانش بشري و انتقال آن سهمي شونددهد تا در استفاده از نمي

سازمان راهبرد هاي ه وري و کيفيت محصول مي انجامد )ميشود و در نتيجه به افزايش بهر

 (NSITفناوري اطالعات آمريکا

وهشي ، راه هايي را براي ارتباط پژمجالت، مقاالت و کنفرانس ها ،اخير،کتاب هادرسال هاي  -8

ي در حال تأثير گذاري بر رو ،ه فناوري به ويژه فناوري اطالعاتو علمي ايجاد نموده اند. امروز

بر  ، متن الکترونيکي، پيام مبتنيارتباطي است. نشرالکترونيکي ر يک از اين سيستم هايه

ما . فناوري اطالعات به د، چند نمونه از اثر فناوري اطالعات هستنفرانس ها تصويريصدا و کن

ورد تا سيستم هاي راه هاي جديدي براي ارتباط مي دهد و اساساً اين امکان را به وجود مي آ

ن کار آسان به نظر ميرسد که تغيير و آ. مورد تصحيح و بهبهود قرار گيرند نيزارتباطي موجود 

تحول از سيستم هاي که از تنظيمات دستي استفاده مي کنند به سيستم هاي الکترونيکي 

 (Karamouzisگيرد )انجام 

اي را ز دو مفهوم فناوري و اطالعات است. اطالعات مفهوم گستردهفناوري اطالعات ترکيبي ا -9

، در حالي که فناوري به ابزار هايي که براي و به يکسري محتويات اشاره مي شوددر بر دارد 

 . فناوري يک عنصر ضروري در، گفته مي شوديات به کار مي روددستکاري اين محتو

لسله مراتبي ، آگاهي و تجربه از يک رابطه ساي پردازش اطالعات است که مشاهدههتراکنش
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اد، و از به وجود آمدن آگاهي زي . اطالعات منجربه پيدايش آگاهي شدهدر آن برخوردارهستند

حساس و ادراک هستند نشأت . اطالعات از داده هايي که ضرورتاً قابل اتجربه حاصل مي گردد

 و طبقه هاي .هنگامي که داده ها براي استفاده در برخي امور سودمند به دسته هامي گيرد

 (Chaurasia، تبديل به اطالعات مي گردند ) دسته بندي و سازمان دهي مي شوند

، و ، ذخيرهش ها و رسانه ها است که براي ثبت،رور هافناوري اطالعات هر مجموعه اي از ابزا- 11

، که اين اصطالح را به کار مي بريممعموالً امروزه هنگامي .ميشود نتقال اطالعات به کارگرفتها

فناوري اطالعات فناوري اطالعات صحبت مي کنيم: در حقيقت در مورد زير مجموعه خاصي از

 (Willisديجيتالي شبکه اي )
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 بخش دوم

 صنعت نفت و گاز
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 تاریخچه پیدایش گاز و صنعت گاز در ایران :-2-3-7

. به عنوان مثال از ملل ديگر جهان پيشي داشته اندايرانيان در استفاده از گاز و ديگر مشتقات نفتي 

 نزديک کرکوک که به مشعل بخت لنصر معروف بود« آتش جوداني»قاياي آتشکده ها و معابدي نظير ب

سجد . همچنين بقاياي معابد زرتشتيان درنزديکي ميکي يک مخزن گاز طبيعي قرار داشتو نزد

ده، همگي گواه گشب در آذبايجان بجا مانرسليمان و روايت تاريخي که از آتش جاويدان آتشکده آذ

و . ايرانيان باستان بنا به اقتصادي محيط مذهبي خويش آتشرا گرامي مي داشتند اين مدعا ميباشند

هاي انبوه  قي که جنگل. در فالت مرکزي و جنوبي ايران در مناطدر پايدار ماندن آن مي کوشيدند

براي روشن نگه داشتن آتش مقدس به امکانات ديگري به جز چوب هاي جنگلي  ،وجود نداشت

 . را آسان مي کردراوان زير زميني خود ان تالش فمتوسل مي شدند و طبيعت اين مناطق با ذخاير 

        به شيخ بهايي در اصفهان که آن آن تنها به وسيله يک شمع گرم مي شد  روايت حمام منسوب

ها مورد استفاده بوده و انگليسي ها براي کشف راز اين شمع عجيب آن را اين حمام مدتمي گويند 

. روايتي هم حاکي از وجود مخزن گاز ر نتيجه خاموش شد و ديگرروشن نشددستکاري کردند و د

به شمع  ان بوده کهز فروزخبر مي داد در حقيقت همان مشعل گامتان يا گاز ديگري در آن حوالي 

 . تعبير شده است

ت و مشتقات آن قرار جنوب و جنوب غربي ايران همچنين شمال ايران روي دريايي از نف مناطق غرب

ا فرسايش خاک و .بعضي از اين منابع در گذشته به دليل عمق بسياري کمي که داشتند بداشته و دارد

زير زميني به بيرون تراوش کرده  ياين درآبه صورت قطره اي ناچيز از  ها يا عوامل طبيعي ديگرگسل

اد و مدارک تاريخي که در دست . برابر اسنبهره برداري از آن سوق داده است و انسان متفکر را به

ات آن به گونه هاي ، سومري ها و چيني ها از نفت و گاز و مشتقاست. ايرانيان قبل از فلسطيني ها

فاده مي نمودند. از جمله قير اندود کردن قايق ها ، تصادفي و بدون برنامه خاصي استبسيار ابتدايي
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براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل آن و ..... و بيشترين کوشش ها همان طور که اشاره شد همانا 

 .گاز و مشتقات ديگر نفت بوده است تش ها مقدس با استفاده ازآپايدار نگه داشتن 

ه و سلطنت ناصر الدين شاه    ايران به زمان قاجاري از گاز در نخستين اسناد تاريخي مربوط به استفاده

به لندن سفر کرده بود چراغ هاي گازي  ميالدي 1813. هنگامي که ناصر الدين شاه در سال مي رسد

. ه بازديد از کارخانه چراغ گاز شدکه روشن بخش معابر آنجا بود تعجب وي را برانگيخت و او عالقمند ب

 ر احداث و استفاده از کارخانه چراغ گاز را صادر نمود. پس از بازگشت به ايران دستو

ميالدي که نخستين چاه ايران در مسجد  1918ايران بر مي گردد به تاريخ  استفاده از گاز طبيعي در

اجباراً در محل  ، گاز هاي همراهو کم و بيش ادامه داشت. پس از اتسخراج نفتسليمان به نفت رسيد 

ان . تماشاي اين مشعل هاي سوزروش هم چنان ادامه داشت ي سال اين. سال هاسوزانده مي شدند

 . يکي از تفريحات مردم جنوب بود

شرکت نفت ايران از بدو تشکيل همواره به فکر چاه جويي و استفاده از اين گاز طبيغي بود ولي به 

داخلي که علت بعد مسافت بين منابع توليد و نقاط مصرف سنگيني سرمايه گذاري و کمي مصرف 

ن امر به تعويق افتاد و گاز هاي استحصالي آ، ه بعضي از نقاط نفت خيز جنوب بودتنها محدود ب

ميليارد متر  131سال طبق آمار متجاوز از  61همچنان سوخته و هدر مي رفت به طوري که در طي 

       رداري احداث و به بهره ب به تدريج که صنايع نفتي يک پس از ديگري .به هدر رفت مکعب گاز

، استفاده از گاز طبيعي براي تأمين سوخت و محرک هاي کمپرسور ها و مولد هاي برق و رسيدمي

اجري آبادان مورد ، آغاطق نفت خيز از جمله مسجد سليمانمصارف داخلي منازل ساختماني در من

محدودي نيز براي کنار فعاليت هاي اصلي توليد انتقال و پااليش فعاليت هاي  رو د توجه قرار گرفت

 . ل در حوزه قرار داد، انجام گرفتبه عمل آوردن گاز طبيعي توسط شرکت هاي عام

اولين استفاده از گاز طبيعي در خارج از حوزه مناطق نفت خيز براي کارخانه مجتمع کود شيميايي 

 11. به همين منظور خط لوله به قطر وليه خود به گاز طبيعي نياز داشتشيراز بود که براي خوراک ا
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کيلومتر از گچساران به شيراز احداث شد که با نصب يک واحد نم زدايي به بهره  215اينچ و به طول 

 . تغذيه کننده کارخانه ياد شده بودبرداري رسيد و سال ها 

کربن هاي رو. گاز طبيعي عالوه بر ماتن داراي هيدست( اCh4، گاز متان )ب عمده گاز طبيعيترکي

وگرد، در مقادير ، پروپان و ساير هيدروکربن هاي سنگين تر و ناخالصي هاي گسنگين تر همانند اتان

 . متفاوت مي باشد

يوم و سولفيد هيدروژن و آب ، هلداراي مقاديري از دي اکسيد کربن، نيتروژن گاز طبيعي همچنين

 . است

. کايلول و همکارانش بيعي را بررسي کرده اندفيت گاز طي از محققان به گونه تجربي اثرات کيعده ا

مقايسه چند کيفيت گاز را با متان توسط الگوي تک منطقه اي سينتيک به همراه آزمايش موتور تک 

ق تر در گشتاور اثر . آنها مشاهده کردند که مخلوط هاي رقيدر روي لگام ترمز انجام داده اندسيلن

با درصد اتان باالتر سريعتر  گ سوختن گاز هاي طبيعي، همچنين مالحظه شد که آهنبيشتري دارند

در مخلوط غني  . از نظر آاليندگي براي هيدروکربن نسوخته و دي اکسيد کربن بيشينه اختالفاست

درصد اتان در  11ودرصد متان  91. در اين تحقيق مشاهده شده که ترکيب تر مشاهده شده است

نسبت به متان خالص توليد کند همچنين وجود بوتان  درصد گشتاور بيشتر 35مخلوط رقيق مي تواند

 . قيق سرعت سوختن را افزايش مي دهدو پروپان در مخلوط هاي ر
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 مقدمه-2-38

عنوان يک سالح رقابتي نگريسته مي شود و سازمان هاي توليدي  در جهان صنعتي امروز به توليد به

توان به افزايش فشارهاي رقابتي با تنوع در ين مويژگي هاي آطي قرار گرفتند که از در محي

. سيستم اطالعات تقاء سطح توقع مشتريان اشاره کردمحصوالت و تغيير در انتظارات اجتماعي و ار

توليد را مي توان يک سيستم يکپارچه ارتباطي و پشتيباني تصميم گيري دانست که کليه فعاليت 

. وضعيت بوجود آمده و تحوالت صورت گرفته در حوزه تجاري را پشتيباني مي کند –هاي توليدي 

فعاليت هاي توليدي گرچه خود حاصل بکارگيري گسترده و همه جانبه فناوري اطالعات در اين حوزه 

 است ولي در عين حال باعث توجه مضاعف سازمان ها و شرکت هاي توليدي به مقوله اطالعات و

 . ط با آن شده استفناوري هاي مرتب

 تعریف تولید-2-33

و کل جامعه غربي را متحول  زماني که صنعت رو به رشد نهاد و انقالب صنعتي در غرب قوام گرفت

، بطوري رت به صنعت وتوليد کاال منتقل شد، مرکز ثقل توليد ماديات و ثروت از بازرگاني و تجاساخت

 . بزرگ توليدي تبديل شد هاياليت سازمانکه حتي خريد و فروش و بازاريابي به بخشي از فع

شود و سازمان هاي توليدي در به عنوان سالح رقابتي نگريسته مي، به توليد در جهان صنعتي امروز

ت، ، تنوع در محصوالتوان به افزايش فشار هاي رقابتي هاي آن ميحيطي قرار گرفته اند که از ويژگيم

ت توليد در اقتصاد چيزي يح توقع مشتريان اشاره کرد. اهمتغييردر انتظارات اجتماعي و افزايش سط

در سال هاي اخير به قدري اين موضوع از سوي متوليان امر  .يست که نياز به توضيح داشته باشدن

، باب فوايد آن براي استقالل کشور صه مي تواند درليد تکرار شده است که هر کس به شختو

 . ، نطق کوتاهي بکنداشتغال زايي هجلوگيري از خروج ارز و مهم تر از هم
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دانيم که در طي اين فرآيند ارزش ي( مي )محصوليتوليد را پروسه تبديل مواد خام اوليه به مواد نها

. اين تعريف از ايجاد مي گردد« ارزش افزوده » ن محصول اوليه بيشتر شده و عمالً به گفته کارشناسا

 . کمترين تغييرات را داشته استروز پروسه توليد از گذشته ها دور تا به ام

 سیستم های اطالعات تولید-2-21

ابي و اشاعه اطالعات ، بازيسيستم کامل طراحي شده براي توليد، جمع آوري، سازماندهي، ذخيرهيک 

 . هر حوزه تعريف شده ديگر از جامعه، سازمان يا در يک موسسه

اقالم ، تعداد نه است. موجود انبارجام عمليات و مديريت سازمااطالعات منبعي ضروري براي ان

، ن بودجه و مقادير تخصيص يافته آن، مدت زمان توليد محصول، ميزاخريداري شده يا فروخته شده

خود و و .... اطالعات هستند که سازمان هاي مختلف براي انجام عمليات  مشخصات نيروي انساني

از سيستم هاي سازمان هستند که به کار  اي. سيستم هاي اطالعات دستهمديريت به آنها نياز دارند

، مواد اوليه و ماشين آالت مي پردازند. منابع ديگر مانند انرژي، نيروي انساني، سرمايه توليد اطالعات

نيز در سازمان بکار گرفته مي شوند اما بخش قابل مالحظه اي از اين منابع صرف اجراي سيستم هاي 

يا زود بايد از ي اطالعات سيتم هايي هستند که هر سازمان دير . بنابراين سيستم هاي شونداطالعات م

 . آنها استفاده کند

، طراحي و نگهداري و اصول اصول و روش هاي تحليل ،، وظايفسيستم هاي اطالعات داراي اجزاء

. هم چنين تم هاي اطالعات شرح داده مي شونداي بر سيسهسازماندهي هستند که در مقاله مقدم

رشد روز افزون گونه هاي مختلف و اقسام مختلفي هستند و به دليل  عالعات داراي انواسيستم هاي اط

. مقاله نوع د بوداطالعات بسيار مفيد خواه ، داشتن يک ديد سيستماتيک از انواع سيستم هايآن

 . ندي سيستم هاي اطالعات مي پردازدشناسي سيستم هاي اطالعات به تشريح قالبي براي دسته ب
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 تفاوت سیستم اطالعات با فناوری اطالعات-2-23

عات سيستم اطالعات ها براي کار با اطالها و ديگر فناوريطالعات عبارتست از کاربرد رايانهفناوري ا

. براي اين که يک سيستم کار کند ممکن از ابزار مختلفي استفاده شود. خيلي از يک سيستم است

    سيستم هاي اطالعات فعلي کامالً کاغذي و دستي هستند اما اطالعات از طريق آنها جريان پيدا 

انه استفاده شود اما ينياز نباشد از را عکند و ممکن است مانند ساعت هم دقيق کار کند و اطالمي

تم اطالعات بکار گرفته سري اطالعات به مجموعه اي از ابزار اشاره دارد که مي تواند در اجراي سيفناو

 . شوند

 تولید یکپارچه ای رایانه ای-2-22

. يکپارچه رايانه اي به کار مي روداز توليد  اي از سيستم هاي اطالعات براي پشتيبانيطيف گسترده

 .بر موارد ذيل تأکيد دارد يانه ايمفهوم کلي توليد يکپارچه اي را

، طراحي محصول و سازمان و مهندسي مجدد فرآيند هاي توليد ختنا: ساده سساده سازي -الف

 کارخانه به عنوان پايه اي براي يکپارچه کردن فرآيند ها و وظايف 

، جاري که با استفاده از رايانه هاخودکار بودن : خود کار کردن فرآيند هاي توليد و وظايف ت-ب

 . روبات ها پشتيباني مي شود ها وماشين

، شبکه هاي ارتباط از راه شتيباني با استفاده از يارانه هايکپارچه کردن : همه فرآيند هاي توليد و پ -ج

 . ناوري هاي اطالعاتي منسجم ميشونددور و ديگر ف

هاي توليدي فرآيندهاي اطالعاتي توليد ايجاد اي و ديگر سيستم هدف کلي توليد يکپارچه رايانه

  .انعطاف پذير و چابک است که از آن طريق بتوانند محصوالت را در باال ترين سطح کيفيت توليد کنند

، توليد چابک و ير سيستم هاي توليدي انعطاف پذيراي از مفاهيمي نظبنابراين توليد يکپارچه رايانه
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شرکت را قادر مي سازد تا به . اجراي چنين سيستمي يت کيفيت فراگير پشتيباني مي کندمدير

نيازمندي ها و درخواست هاي مشتريان به سرعت پاسخ دهد و به برآورده ساختن آن خواسته ها با 

 . خدمات با کيفيت باال اهتمام ورزدکاال و 

 تولید به کمک رایانه و سیستم اجرایی تولید-2-21

 . ک مي کنندياتوماتتوليد به کمک رايانه سيستم هايي هستند که فرآيند توليد را 

د محوطه کارخانه را نظارت سيستم هاي اجرايي توليد نيز سيستم هاي اطالعاتي هستند که عملکر

ين سيستمها پنج جزء فرآيند توليد، يعني مواد اوليه، تجهيزات، کارخانه، کارکنان، . اميکنند

 نند . کل مي، پيگيري و کنترت فني و تسهيالت توليدي را نظارت، مشخصادستوالعمل هاي

 شبکه همکاری تولید-2-24

، زمانبندي توليد و مديريت ير مهندسي و طراحي به کمک رايانه، توليد، کنترلفرآيند هاي توليد نظ

. اين همکاري ها از طريق اينترنت، اينترانت و عا درگير يک فرآيند همکاري هستندتدارکات نو

ي کاري مهندسان و متخصصات با همکارانشان اهاهاکسترانت و ديگر شبکه ها براي پيوند دادن ايستگ

. اين شبکه هاي همکاري توليد مي توانند ارتباط کارکنان يک ر ديگر سايت ها افزايش يافته استد

  .شرکت را با يکديگر برقرار کنند و يا نمايندگان شرکت عرضه کننده يا مشتريان را با آنها مرتبط سازد

 کنترل فرآیند-2-25

. نياز به مميزي فراينده داريم تا اگر ندارد کار مي کنداطمينان از اينکه فرآيند مطابق استابراي حصول 

. بنابراين روش کنترل فرآيند به ان صورت م آن را به حالت اوليه برگردانيممشکلي پيش آمد بتواني

، و يا باز بيني نتايجر نماييم و سپس آن فرآيند را اجرا کنيم ااست که ابتدا بايد فرآيندي استاندارد برقر

 . دوباره به استاندارد برگرديم يند برقرار نشد اقدام کنيم تاآاگر فر يند استاندارد را ايجاد نماييم وفرآ
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 تعریف کیفیت-2-26

کيفيت عبارت است از هر گونه صنعت يا صنعات خاص يا عمل خاص که فرآورده يا خدمت که بتوان »

 «آن معلوم کرد که آيا آن فرآورده يا آن خدمت با شرايط مشخص منطبق است يا نه . اريابي زبا

 از امروز و فرداي مشترييز نگاه دکتر دمينگ : برآورده کردن ناتعرف کيفيت 

 تعريف کيفيت از نگاه دکتر ژوران : شايستگي جهت استفاده

 نتعريف کيفيت از نگاه دکتر کرزابي : تطابق با نيازهاي مشتريا

براي کيفيت : تمامي ويژگي هاي يک محصول که در توانايي آن  –تعريف سازمان جهاد استاندارد 

 .اي تصريح شده يا تلويحي موثر استبراي برآورده نمودن نياز ه

 تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی -2-27

؛ دو است مستقل از اين ، بلکه يک هويت سومينه ذهن است و نه ذات تاز ديدگاه فلسفي کيفي

کيفيت چيزي است که نمي تواند به سادگي تعريف شود ولي چيزي است که همگان آن را مي فهمند. 

تعريف ديگري از منظر فلسفي ارائه شده است به اين مضمون که کيفيت حالتي از تعالي است که بر 

بي يا فيت دستياي؛ کوبيت ضعيف مي باشدت داللت دارد و قابل تفکيک از مرغخوب بودن و مرغوبي

 . قابل عدم تناسب و تقلبي بودن استرسيدن به باالترين حد استاندارد در م

 تعریف کیفیت مبتنی بر محصول-2-28

از آن است که اختالف در کيفت ماحصب اختالف در کيفيت  يتعاريف ارائه شده از اين منظر حاک

صفات است که در ؛ کيفيت مجموعه اي از و مشخصه هاي مورد انتظار مي باشدبرخي از صفات 

 .هر واحد محصول جا گرفته است ويژگي هاي
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 تعریف کفیت مبتنی بر مصرف کننده-2-23

در تجزيه و تحليل يفيت عبارتست از توانايي و ظرفيت برآورده کردن خواسته ها ، به عبارت ديگر ک

لگوهاي اين دارد که محصول مورد نظر تا چه حدي ا به ، کيفيت يک محصول بستگينهايي يک بازار

 ترجيحات مصرف کننده را به خوبي برآورده ساخته باشد از اين ديدگاه کيفيت به معني مناسب بودن

 . براي استفاده نيز تعريف شده است

 تعریف کیفیت مبتنی بر تولید-2-11

 يکبرخي از تعاريف تطابق با الزامات را به معني کيفيت مي دانند و برخي نيز کيفيت را حدي که 

 . آن محصول تطابق دارد مي دانند محصول مشخص با طراحي يا مشخصات

 ابعاد کیفیت-2-13

مديران عامل آمريکايي فکرمي کردند  %18تحقيقي انجام شد که نتيجه آن نشان داد 1981در سال 

مشتريان  %25سال اخير بهبود يافته است در حاليکه تنها  5که کيفيت محصوالت کليدي آن ها طي 

ز درک متفاوت از مفهوم کيفيت ، ناشي ااصلي اين اختالف نظر . يکي از داليلاعتقاد را داشتندان 

برخي از آن ها را . بعبارت ديگر کفيت داراي ابعاد مختلفي است که هر کس با عينک خود است

 . کيفيت مي ناميد

1- Performance  : عملکرد 

بايد شتاب مثالً يک اتومبيل  –ي محصول عبارتست از مشخصات عملياتي و کار کردي اوليه و اصل

 . آن قابل کنترل باشد و راحت باشد ، سرعتبگرد

 

 



53 
 

2-Features  : مشخصات 

. مثالً انواع اشانتيون کرد اوليه و اساسي محصول مي باشدعبارتست از مشخصات ثانويه که مکمل کار

 هاي همراه محصوالت

2-Reliability : قابليت اطمينان 

 . صول در يک دوره مشخص مي باشدعملکرد بد محصول ا شکست مح بيانگر احتمال

 شاخص ها اندازه گيري قابليت اطمينان عبارتند از : 

 ميانگن زمان رخداد اولين شکست -

 نرخ شکست در هر واحد زماني -

 تطابق :  -4

، استاندارد هاي از پيش تعريف ل و مشخصات عملياتي و کارکردي آنحدي است که طراحي محصو

  اد اوليه از نوع تطابق مي باشند. را بر آورده مي سازد. براي مثال تلورانس قطعات و الزامات مو شده

 دوام :-5

ميزان استفاده از يک محصول تا وقتي که کيفيت خود را کامالً از دست داده به نحوي که ديگر قابل 

 . ه نباشد و اجبارا بايد تعويض شوداستفاد

 قابليت تعمير شدن:-6

 .ت و قابليت تعمير پذيري، سهول، دقتست از سرعتعبارت

 زيبايي :-1

 .شود، احساس مي شود و بيان مينکه يک محصول چطور به نظر مي رسدعبارتست از اي
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 کيفيت درک شده :-8

 ، جداي از آن که واقعاً محصول چيست ؟از برداشت مشتري از کيفيت محصول عبارتست

 رقابت در ابعاد کیفیت-2-12

ندارد که از همه ابعاد کيفيت بهترين باشند، بلکه هر سازمان  قابت با يکديگر ضرورتير ها درسازمان 

د از ابعاد پيش گفته بهترين کند در چند موردر آن قرار دارد معموالً تالش ميحسب شرايطي که 

اطمينان و  . مثالً محصوالت ژاپني ارسالي به بازارهاي آمريکايي به نحوي بودند که برروي قابليتباشد

 . ير ابعاد چندان مورد توجه نبودند، در حاليکه ساشدتطابق محصوالت ويژه مي

. در ئين اتومبيل هاي ژاپني معروف استدلفريب و نرخ تعمير پا و شعار تناسب ورنگ و روي مناسب

شده  ن هاي امريکاي ( پرداختهحاليکه کمتر به امنيت پائين آن و دوام پايين آن ) در قياس با ماشي

بسياري  ، اتومبيل هاي ژاپني به صورت يک سمبل درآمده و موردرضايتن نقاط ضعف. عليرغم ااست

  .از مشتريان آمريکايي است

-rollsو اتومبيل هاي  cross، قلم هاي rolexمحصوالت بسيار انگشت شماري چون ساعتهاي 

royce براي  .ستنددر همه ابعاد هشتگانه کيفيت سرآمد هستند که آنها نيز عمدتاً بسيار گران ه

اند اينگونه رويکردي هرگز امکان پذير نيست و شرکت هايي که بر روي بازارهاي انبوه هدفگذاري کرده

 .رتي به پرداخت به همه ابعاد نيستهم اينکه براي به شهرت رسيدن در کيفيت ضرو
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 پنجم بخش
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 تعریف هزینه-22-12

 هزينه و دراصطالح اقتصاد نظري عبارتست از مجموع پرداخت هايي که يدر لغت به معنا costواژه 

 . کار ونيز مديريت به عمل مي آورد ،يک واحد توليدي براي سرمايه، زمين

 هزینه فرصت-2-11-3

گيري منابع در مطلوب ترين گزينه ممکن  بيانگر ارزش واقعي محصول توليدشده در صورت به کار

تفاده از عوامل است و باالترين ارزش توليد کاالها ديگري در صورت عدم توليد کاال مي توانستند با اس

واقع يا قيمت  ، هزينهبه آن عباراتي چون هزينه اقتصادي. هزينه فرصت که موجود توليد شوند، است

. زماني ت هاي از دست رفته پرداخت مي شودکه براي فرص ، همان هزينه اي استسايه نيز مي گويند

از کااليي ديگر ، جهت توليد کااليي معين بع کمياب) داراي محدوديت مصرف (که در مورد مصرف منا

ايم و اين ي ديگر را جهت توليد کاالي معيني، قرباني کرده، در واقع آن کاالکنيمچشم پوشي مي

ه به آن ؛ کهزينه توليد کاالي معين تلقي کردمي توان به منزله  ( راکاهش توليد )کاالي فدا شده

 .هزينه فرصت گفته مي شود

 هزینه ها صریح یا آشکار-2-11-3-2

؛ مثل دستمزد پول يا مابه ازايي پرداخت مي شودکليه هزينه هاي که به صورت مستقيم بابت آنها 

 .نيروي کار و يا هزينه مواد اوليه

 منی یا غیر آشکارهزینه های ض-2-11-3-1

شامل هزينه هايي است که از نظر اقتصادئي هزينه هستند و بايستي در صورت هاي مالي بيايند ولي 

ريت ي، ساختمان و حتي حق مدبه سرمايه شخصي) همچون زمين ؛ مثل هزينه مربوطشوندآورده نمي
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ه اقتصادي استفاده يک بنگا( که از آن فرآيند توليد ه خود، مالک يک موسسه توليدي استکسي ک

 . مي شود

 هزینه از نظر زمان-2-11-3-4

 . مل زمان به دو دوره تقسيم مي شودهزينه ها با توجه به عا

 هزینه ها بلند مدت

      ، بنگاه توليديغيير کليه عوامل توليد وجود دارد. در اين دورهي است که طي آن امکان تادوره

مورد نظر خود را ، ضمن استفاده از مقادير مختلف منابع توليد برنامه تواند آزادانه و با اختار کاملمي

 . ند و در کوتاه مدت عمل مي نمايند. بنگاه ها در بلند مدت تصميم مي گيراجرا نمايد

 هزینه های کوتاه مدت

و ثابت است؛ مانند زمين و است که طي آن، مقدار برخي از عوامل توليد تغيير نمي کند  يادوره

( ضمن ده از عوامل ثابت )زمين و سرمايه. در اين دوره افزايش توليد فقط با تشديد استفاهسرماي

 . فزايش عومل متغير امکان پذير استا

 هزینه های متغیر-2-11-3-5

توليد و ميزان توليد تغير در سطح  هزينه هاي متغير هزينه هايي مي باشند که کل مبلغ آنها با تغيير

. يعني با افزايش مقدار توليد و حجم توليد اين هزينه در کل افزايش مي يابند و با کاهش در کندمي

مستقيم و  . نمونه مشخص اين هزينه ها موادهزينه ها در کل کاهش خواهند يافتميزان توليد اين 

 . دستمزد مستقيم ميباشند

ن هزينه ها مي توان آنها را به اي دارند که براي تشخيص ايهاي متغير نيز ويژگي و مشخصههزينه

 صورت زير برشمارد :
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 اول آنکه : اين هزينه ها در کل در ارتباط مستقيم با توليد مي باشند يعني با افزايش توليد افزايش و با

 . کاهش توليد در کل کاهش مي يابند

يا افزايش پيدا ليد نيز کاهش : هزينه متغير ک واحد کاال ثابت مي باشد حتي اگر تعداد تودوم آنکه

 . کند

 . تخصيص به دايره توليدي مي باشند و آسان قابل سوم آنکه : شکل ساده

 هزینه های ثابت-2-11-3-6

ير مستقيم يا ، غهزينه هاي ثابت ؛ موسسات توليدي هزينه هاي ثابتي دارند.(TFCهزينه ثابت کل )

 . امل ثابت توليد، به کار مي روندي حفظ عوو برا زان توليدات تغير نمي کنندعمومي با تغييرات مي

 هزینه کل-2-11-3-7

د کاال، موجب برابري ميزان دم توليع ، از جمع هزينه هاي ثابت و متغير به دست مي آيد.هزينه کل

   هاي متغير افزايش پيدا ينه کل با هزينه هاي ثابت مي شود؛ در غير اين صورت، همانند هزينههز

 . وندبه هزينه کل و هزينه نهايي تقسيم مي ش تکوتاه مد . هزينه هاي توليد درمي کند

TC=TFC+TVC 

 (ATCهزینه های متوسط کل )-2-11-3-8

زينه ها ثابت و متغر از راه جمع متوسط ه هزينه متوسط از تقسيم هزينه کل بر مجموع توليدات و يا

، چون هزينه هاي استصادي که ميزان توليدات پايين . درمراحل اوليه فعاليت ها اقتحاصل مي شود

زينه متوسط توليد بسيار زياد است؛ اما با ازدياد ، پس هيم مي شودتوليد بر توليدات کمتري تقس

 . ميزان هزينه متوسط پايين مي رود ، کم کمسطح توليدات
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 (MCهزینه نهایی )-2-11-3-3

. اين نوع هزينه ها نامندميي توليد را هزينه نهايي ها توليدي هزينه مربوط به هر واحد اضافدر فعاليت

د قبلي و هزينه کل در ، بر اساس هزينه کل يعني از تفاوت هزينه کل در تولياي متوسطمانند هزينه ه

، فقط هزينه هاي متغير دخالت دارند، به عنوان مثال، توليد بعدي، به دست مي آيد. در اين هزينه ها

فزايش توليد . يعني ادر هزينه هاي ثابت ندارد تغييري ،ا عدم توليد يک واحد اضافي محصولتوليد ي

ا براي توليد يک واحد اضافي ؛ اماي ثابت را به دنبال نخواهد داشت، افزايش هزينه هدر حد يک واحد

. منحني جب باال رفتن هزينه متغير مي شود، خود مويد مواد اوليه اضافي داشته باشيم؛ که اين، باکاال

 . ا خواهدکرد، سپس سير صعودي پيدداشته ي ابتدا سير نزولييهزينه نها

 (AFCهزینه های ثابت متوسط )-2-11-3-31

ات هزينه ثابت متوسط حاصل مي شود. با افزايش توليدات، از تقسيم هزينه ثابت کل بر مقدار توليد

را وقتي که ، زيدر تمام طولش داراي شيب منفي است AFC. منحني ميزان اين هزينه ها کم مي شود

 . ثابت به توليد تنزل پيدا مي کند ؛ نسبت هزينهافزايش مي يابدتوليد 
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 ششم بخش

 بهره وري
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 بهره وری :-2-14

، صنايع و ملل مختلف معاني متفاوتي دارد و واژه بهره وري براي افراد، گروه ها، واحد هاي سازماني

هاي مختلف هر کدام متخصصين رشتهبا شاخص هاي مختلفي تعريف مي شود. بسته به ماهيت کار 

 . ي خود اين واژه را تعريف مي کنندبر اساس ديدگاه ها

 دانان :  بهره وری از دیدگاه اقتصاد-2-14-3

انايي دانند .به عبارت ديگر بهره وري توري را نسبت خروجي ها به ورودي ميدانان بهره واقتصاد 

ند و ورودي ها شامل و خدمات توليد شده هست. خروجي ها کاالها تبديل ورودي به خروجي هاست

. ورودي ها و خروجي ها اطالعات و اقالم خريداري شده اند، نيروي انساني، انرژي مواداوليه، سرمايه

 . تعداد واحد هاي فيزيکي مانند پول، زمان و غيره تعريف شوندبايد بر حسب 

 بهره وری از دیدگاه مهندسان :-2-14-2

انرژي مصرف شده براي به  صنايع بهره وري به معناي نسبت کار مفيد ) خروجي (از ديدگاه مهندسان 

فعاليت ها نظير اندازه گيري کار، کنترل توليد،  اي ازانجام کار )ورودي( است. اين افراد طيف گسترده

هاي توليد را براي حداکثر کردن کارايي و اقتصادي کردن کار و حداقل جانمايي کارخانه و سيستم

 . مورد بررسي و توجه قرار مي دهند دن هزينه هاکر

 بهره وری از دیدگاه مدیران :-2-14-1

در ديدگاه مديران که وسيع ترين تعاريف است همه ي جنبه هاي سازماني که در کارکرد موثر است 

، رضايت ذي نفع ها و ن رويکرد شامل کارايي و اثر بخشي، کيفيت محصوالت. ايشوديدر نظر گرفته م

 . انند آن مي شودم
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به طور کلي بهره وري رابطه يا نسبت بين ورودي ها و خروجي ها در شکل کلي يا جزئي آن است 

. تعريف بهره وري دو اده از منابع براي کسب اهداف استموفقيت سيستم در استف ن.بهره وري ميزا

عقلگرايي يا هدفگرايي سازمان مفهوم کارايي و اثر بخشي را در بر مي گيرد اين تعريف مبتني بر مدل 

سازمان ها اهداف مشخصي دارند که سيستم سنجش بهره وري مبتني بر آن اهداف  يهاست يعن

  .است

که به  شدبايبه چگونگي انجام کار و انجام صحيح آن است و هنگامي بهبود م يکارآيي به معناي آگاه

 . خروجي مفيد بيشتري توليد مي شود ،ازاي هر واحد ورودي

صورت قابل قبول و کسب اهداف ، انجام آن کار به آگاهي از کاري که انجام مي دهيم اثر بخشي يعني

. به عبارت بهتر در بهبود اثر بخشي ما به دنبال هدايت منابع به سوي اهداف ارزشمندتر صحيح

 هستيم. 

          هاورودي ي با( يا مقايسه خروجمقايسه خروجي با اهداف )اثر بخشيبهره وري در واقع شاخص 

 . )کارآيي( است

 مد های مثبت بهره وریپی آ-2-15

ي در آن جامعه رابطه مستقيم دارد. بهره وري رفاه و سالمت هر جامعه با بهره ور ،افراد فيت زندگييک

 .ينه ها و سختي کار افزايش مي دهد، سطح زندگي مردم را بدون باال بردن هزدر يک جامعه

دست يابي به مقاصدي است که نياز هاي مادي و معني و انسان را بر مي آورد و ، هدف از بهره وري

ي و استفاده مفيد . امروزه به دليل شدت نياز به بازسازي اقتصادگي بهتر را براي او فراهم مي کندزند

 . ادي و توليد به کار گرفته مي شود، مفهوم بهره وري بيشتر درباره مسائل اقتصاز عوامل توليد

ن به . در حالي که انساط در مسائل اقتصادي خالصه مي شودد برخي بپندارند که بهره وري فقشاي

بهره مندي  ،مه بهره وري کار و توليد اقتصادي، مقدفرهنگ بهره وري نيازمند است. به عبارت ديگر
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آگاه و افراد ، ترکيبي از سازند و جامعه مطلوبافراد از فرهنگ بهره وري است. زيرا افراد، جامعه را مي

 . مدريت مطلوب آن جامعه است

و مبارزه با      ، پويايي انسان به ايجاد تحول در جهت مثبت، تالش، دعوت از پي آمدهاي بهره وري

. افزون بر اين ،بهره وري موجب بهره گيري مناسب اززمان و استفاده بهينه از بي کاري و تنبلي است

 . در پي دارد نعمت ها رانعمت هاست که خود افزايش 

 موانع بهره وری-2-16

، موانع در کشور مان وجود دارد که مديران جامعه و مردم مام تالش ها براي بهبود بهره وريبا وجود ت

، موانع بهره انع در بخش ها گوناگون وجود دارد. براي مثال. اين مود براي از ميان بردن آنها بکوشندباي

، هدر رفتن اوقات ين بودن کارآيي کارکنان اداره هااز : پاي وري در بخش منابع انسان عبارت است

از توان و تجربه گران بهاي آنان، ضعف کارداني، آفت  فراغت سالمندان و بازنشستگان و بهره نگرفتن

 . منگ مطالعه و ضعف تکريم خدمت به مرد، فقر فرهتعطيالت

انواده در توليد کاالهاي مورد نياز موانع بهره وري در بخش توليد چنين است : کم رنگ شدن نقش خ

س ، ذخيره سازي مواد اوليه و اجنا ، رب و .....شاک وبرخي مواد غذايي مانند ماستخود مانند پو

 . ،سهل انگاري در توليد مواد غذايي، فراواني ضايعات ضروري

غذايي، شيوه امناسب و فله اي مواد در بخش توزيع و انتقال به اين موانع بر مي خوريم : عرضه ن

 و نقل ، شيوه نامناسب عرضه سوخت و حملنامناسب عرضه خدمات

سياري سر راه بهره وري وجود دارد، مانند : خريد انبوه مواد غذايي، اسراف در بخش مصرف نيز موانع ب

 . دارو مصرف بي رويه ،در پذيرايي، مد گرايي، تجمل گرايي، توليد نامتعارف زباله

ار هره وري نيازمند سرمايه گذاري هاي بلند مدت است تا بتواند ضامن استمرجاد فرهنگ بي، ابي شک

. اين سرمايه گذاري بايد در زمينه آموزش و پرورش کودکان و ايجاد و تداوم ارتقاي بهره وري باشد
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نگرش ها بهره وري دروني  . تافرزندان در خانواده ها صورت گيردتغيير در چگونگي تعليم و تربيت 

 . شوند

اي رشد و توسعه در با کفايت از پايه ه ؛ يعني نيروي انساني کاردان وهره وري و محور اساسي آنب

يت نيروي انساني ، براي ايجاد بهره وري و بهبود شيوه هاي آن بايد به تربروزگار ما است. از اين رو

ف و برنامه ريزي . تغيير الگوي مصرانواده نقش مهمي دارند، فرد و خبسيار توجه داشت. در اين ميان

فرهنگ توليد در خانواده موثر ، تالش براي استقالل نسبي و ايجاد اي استفاده بهينه از اوقات فراغتبر

مناسب و سازمان دهي صحيح مي توانند کار  هاي اجتماعي با تدبيراست. هم چنين سازمان ها و نهاد

 .وري مي انجامد و در نتيجه ،بهره گروهي را تقويت کنند که به رشد فرهنگ تعاون

 عومل موثر بر افزایش بهره وری-2-17

  .بطور کلي عوامل موثر براي افزايش سطح بهره وري را مي توان چنين بر شمرد

با توجه به اينکه نيروي انساني مهم ترين عامل در بهبودي بهره وري  ،بهبود کيفي عامل کار -1

 . ارتقاي بهره وري را فراهم نمايندمي باشد لذا مي توانند با بکارگيري نکات ذيل موجبات 

 .بهبود روابط حاکم بين مدير و کارکنان -2

 .در بکارگيري رهاوردهاي فناورانه بهرود -3

 مولفه های بهره وری-2-18

بهره وري به عنوان يکي از معيارهاي سنجش فعاليت ها ،با در نظر گرفتن هدف و مقصد مد نظر از دو 

، نقش مفيد و موثر بودن فعاليت در دستيابي به هدف سوز يک زاويه مجزا قابل بررسي است. ا

. بر اين اساس مي توان وي ديگر بازده فعاليت مطرح ميشودترسيمي مورد ارزيابي قرار گرفته و از س

اده از داده کمتر اطالق : به توانايي بدست آوردن ستو مولفه تقسيم بندي کرد: کارآييبهره وري را به د

: به تطبيق نتايج حاصل از انجام کار با هدف هاي مورد نظر دن(. اثر بخشيمي گردد. )درست کار کر
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. بنابراين ) بهره وري = اثر بخشي + کارآيي ( به عبارت ديگر بهره اطالق مي گردد.)کار دست کردن (

 وري عبارت است از درست انجام دادن کار درست
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باشد ي ذيل که نزديک به پژوهش حاضر ميهاام شده و جستجو در اينترنت پژوهشهاي انجبا بررسي

 . ي از آن ارائه شده استکه خالصه مشاهده گرديد

 ، استاد راهنما : آقاي دکترعليتربايمحقق : آقاي قاسم قرباني -الف

ه آزاد قشم در سال هاي ملکرد اقتصادي سازمان منطقري اطالعات بر ع: ارزيابي اثر فناوعنوان تحقيق

 82تا  11

ها ها و شرکتيد گفت که اکثر مديران در سازمان: در مورد اهميت اين تحقيق باچکيده تحقيق

ترين ماده اوليه تصميم گيري در هر کنند و مهم ين وقت خود را صرف تصميم گيري ميبيشتر

ن تلقي مي گردد. پس براي اينکه ماده اساسي سازما دهد که دارايي وتشکيل مي سازماني را اطالعات

از انواع  ي، صحيح  و درستي درسازمان داشته باشيم به کارگيري و استقرار يکاطالعات به موقع

سيستم هاي فن آوري اطالعات و يا ترکيبي از آنها با توجه به پيچيدگي و رسميت و تمرکز سازمان 

صاد از سه آوري اطالعات بر عملکرد اقت. هدف از اين تحقيق شناسايي اثرات فن باشد روري ميض

ي سازمان منطقه آزاد قشم ذب سرمايه گذاري و افزايش سودآورجافزايش  ،زاويه کاهش نسبي هزينه

 . مي باشد

 فرضیه های تحقیق :

 . موثر بوده است فن آوري اطالعات بر کاهش نسبي هزينه ها در سازمان منطقه آزاد قشم -1

 .ان منطقه آزاد قشم موثر بوده استذب سرمايه گذاري سازمفن آوري اطالعات در افزايش ج -2

 . ان منطقه آزاد قشم موثر بوده استفن آوري اطالعات در افزايش سود آوري سازم -3

: با توجه به نتايج تجزيه و تحليل اطالعات و محاسبات انجام شده بيانگر آن است که فن نتيجه گيري

 . منطقه آزاد قشم موثر بوده استان آوري اطالعات بر عملکرد اقتصادي سازم
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 1381قاي دکتر علي رضاييان سال به استاد راهنمايي آ –محقق : آقاي جمال بوستان  -ب

 موضوع تحقيق : بررسي فن آوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي با اندازه سازمان 

ها مشاهده شده است  با مراجعه به منابع و متون مختلف و مطالعات گسترده انجام شده در ساير کشور

ان استفاده از فن آوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي با تعداد واحد هاي سازمان رابطه معني يکه م

داري وجود دارد و اين انتظار وجود داشت در کشور هاي خود نيز شاهد چنين رابطه اي باشيم که 

 کند.نتايج کسب شده نيز چنين رابطه اي را تاييد مي 

يق بيان مي دارد که وجود رابطه اي معني دار ميان ميزان استفاده از فن آوري اطالعات و حقتدر اين 

سيستم هاي اطالعاتي با تعداد کارکنان مورد تأييد قرار نگرفت که عوامل زيادي مي تواند در اين امر 

 دخيل باشند :

 گسترش بي رويه سازمان هاي دولتي -1

کارهاي اداري و عدم بهنگام سازي دانش کارکنان  عدم بهينه سازي رويه ها وروش هاي انجام -2

دولت با توجه به تحوالت جديد در بعد فن آوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي تأثير فن 

 سيستم هاي اطالعاتي بر ساختار سازمان احتياج به زمان دارد زيرا با توجه به قانون آوري و

را تعديل نمايند، عالوه بر آن کوچک سازي  وانند نيروي خودتها نميکار در کشور ما سازمان

ها مسائل اجتماعي و سياسي فراواني به همراه خواهد داشت. از طرف ديگر زماني که سازمان

سيستم هاي اطالعاتي مبتني بر کامپيوتر با سيستم هاي دستي به طور همزمان به کار گرفته 

جود فرهنگ سازماني و قوانين . به طور کلي وافزوده مي شوند مي شوند بر هزينه سازمان

مناسب را مي توان دليل ديگر آن به حساب آورد در پايان نامه همچنين به اين موضوع اشاره 

شده است که از آن جايي که بهره گيري از فن اطالعات به صورت گسترده  و فراواني کشور را 

ن و بهره گيري از ففرا گرفته و سازمان ها و شرکت هاي زياد در کشور تمايل به استفاده 

ه مالي و يبودن اين فن آوري و ضعف بن بر . اما هزينهآوري جديد از خود نشان مي دهند
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اجتناب ناپذير بودن استفاده از فن آوري اطالعات الزم است که با تمام توان و آگاهي اين راه 

رگيري فن طي کنيم و مديران سازمان ها بايد بيشتر ازساير کارکنان دنبال يادگيري و بکا

ن نشان مي دهند که وجود ارتباط ميا. نتايج اين پژوهش ري هاي نوين در انجام امور باشندآو

 . ا تعداد واحدهاي سازمان مي باشندميزان استفاده از فن آوري اطالعات ب

محقق در آخر اين پايان نامه توصيه نموده است که از افراد عالقه مند متخصصين و متعهد براي 

. همچنين تدوين اطالعاتي در سازمان استفاده گردد هايفن آوري اطالعات سيستماستقرار 

 . د الکترونيکي پيشنهاد گرديده استقوانين مناسب براي حسابرسي رايانه اي و مميزي اسنا

 کيومرث نياز آذر راهنمايي آقاي به تحقيق آقاي عموزاده، -ج

هره وري سازمان آموزش و پرورش استان ثرات تکنولوژي اطالعات بر با: بررسي موضوع تحقيق

 مازندران 

رش استان مازندران : استقرار تکنولوژي اطالعاتي در بهره ور سازمان آموزش و پروفرصيه اصلي

 .موثر بوده است

 .ر بهره وري آموزشي موثر بوده است: استقرار تکنولوژي اطالعاتي د 1فرضيه فرعي 

و اداري موثر  ياتي در بهره وري سازماني حوزه معاونت مال: استقرار تکنولوژي اطالع 2فرضيه فرع 

 . بوده است

 هبود تصميم گيري مديران شده است.: استقرار تکنولوژي اطالعاتي منجر ب3فرضيه فرعي 

 نتایج تحقیق : 

ست در فرآيند خدمات مالي از سه زاويه مورد بررسي قرار گرفته ا بر بهره وري ITدر تحقيق تأثير 

 ، در بهره وري آموزشي و در تصميم گيري مديريت : و اداري



71 
 

زايش اف ،يي از قبيل کاهش  هزينه هاي جاري: اثر تکنولوژي اطالعاتي بر مولفه هافرضيه اول -1

افزايش رضايتمندي و  –( کاهش اشتباهات سرعت در انجام امور محوله )از قبيل صدور احکام

 .و تحليل فرضيه پذيرفته شده است همورد بررسي قرارگرفت و با توجه به نتايج تجزي

، نتيجه کنکور مورد بررسي قرار از قبيل درصد قبولي دانش آموزان : مولفه هاييفرضيه دوم -2

گرفته و اين سئوال به کمک اسناد و مدارک تجزيه و تحليل مي شود که اين فرضيه بعد از 

 . ته شده استتجزيه و تحليل پذرف

 بررسي قرار گرفتند :فرضيه سوم : مولفه هاي ذيل مورد  -3

 دسترسي سريع به اطالعات مورد نياز -1

 سرعت در تصميم گيري -2

 دستيابي به اطالعات دقيق -3

 کاهش مدت زمان پردازش اطالعات براي تصميم گيري -4

 م گيرييکاهش اشتباهات در تصم -5

ليل فرضيه مذکور پذيرفته شده دسترسي بيشتر به اهداف دور از انتظار که پس از تجزيه و تح -6

  .است

رش استان مازندران بر افزايش بهره ري سازمان آموزش و پرو ITحقيق انجام شده نشان مي دهد ت

 . موثر بوده است

 تحقيق آقاي محمد رضا سرابي ميانجي به راهنمايي آقاي دکتر سيد حسن صالح نژاد  -د

 موضوع تحقيق : بررسي تأثير مکانيزاسيون بر عملکرد شعب بانک تجارت استان زنجان 

چکيده تحقيق : راه اندازي طرح خدمات نوين بانکي در قالب طرح مکانيزاسيون در بانک تجارت ايران 

چند سالي است که به اجرا در آمده لذا محقق نيز تأثير مکانيزاسيون را بر عملکرد شعب بانک تجارت 

 . اده استاستان زنجان مورد بررسي قرار د
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 فرضيه ها :

 آوري شعب بانک تجارت استان زنجان موثر بوده است .  مکانيزاسيون بر افزايش سود -1

 مکانيزاسيون -2

 بر افزايش ميزان جذب سپرده شعب بانک تجارت استان زنجان موثر بوده است .  -3

 مکانيزاسيون -4

 بر کاهش مطالبات معوق شعب بانک تجارت استان زنجان موثر بوده است .  -5

 نتايج تحقيق : 

 مکانيزاسيون -1

 . بانک تجارت استان زنجان شده است در باعث سود آوري  -1

 مکانيزاسيون -2

 .بانک تجارت استان زنجان شده است باعث افزايش جذب سپرده در  -3

از آنجايي که بين مطالبات معوق قبل و بعد از مکانيزاسيون اختالف معني دارد ولي نتايج  -4

عد از ثبت شده در جدول شاخصهاي توصيفي نشان از بزرگتر شدن مطالبات معوق قبل و ب

 . يون شده پس فرضيه محقق رد مي شودمکانيزاس

 نتيجه اينکه : تحقيق مذکور نشان مي دهد مکانيزاسيون -6

 . تان زنجان تأثير مثبتي داشته استبر عملکرد شعب بانک تجارت اس 
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 مقدمه-3-1

گيرد که براي رسيدن به هدفي صورت مي ت، منظور از روش مجموعه فعالت هايي استحقيق شدر رو

برد. هايي که پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانين واقعيت پي ميپژوهش عبارتند از مجموعه فعاليت و

ت ، فرضيه هاي تحقيق و وسعناسي تحقيق بستگي به ماهيت موضوع، اهداف پژوهشانتخاب روش ش

 . و امکانات اجرايي دارد

فرضيه ها به جمع آوري داده سئواالت تحقيق و نتيجه گيري در خصوص  محقق جهت پاسخگوي به

م داده ها اطالعات خامي هستند که براي تبديل شدن به يدانيم پردازد. اما همانگونه کهها مي

بتوان اقدام به تصميم گيري  اطالعات تا با تبديل داده ها باات قابل استفاده بايد تحليل شوند اطالع

 . نمود

ين فصل به بررسي نوع و روش تحقيق، جامعه آماري، متغير هاي تحقيق، ابزار هاي اندازه ين در ابنابرا

ها داده ها و طبقه بندي آزمون فرضيه، روش جمع آوري اطالعات و چگونگي تجزيه و تحليل گيري

چوب نظري تحقيق و تدوين . در اين فصل پس از توضيح کامل در خصوص چارپرداخته مي شود

آزمون فرضيات توضيح داده مي شود. عالوه بر اين انواع  ، روش هاي آماري مورد استفاده درهافرضيه 

. بدان داده ها به تحرير کشيده شده است زمون روايي و پاياييآروش  ،متغير، ابزار جمع آوري اطالعات

پارس  ترتيب نقش فناوري اطالعات بر ميزان توليد و هزينه و کيفيت محصوالت شرکت پتروشيمي

 . مورد ارزيابي قرار مي گيرد

 روش تحقیق-2-1

. تحقيق پايه با توسعه و تکميل و ه تحقيق پايه و کابردي تقسيم کردتوان به طور کلي بتحقيق را مي

ه کاربرد داشته آزمايش تئوريها و فرضيه هايي که محقق به آنها عالقمند است و ممکن است در آيند

توان براي مسائل اجتماعي به هاي آن را ميافتهيبردي تحقيقي است که . تحقيق کارباشد سروکار دارد
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. اطالعات زيادي بايد جمع آوري شودگيرد و ربردي اغلب دامنه وسيعي در بر مي. تحقيقات کاکار برد

 . موسسه نمي توان آن را انجام داد چنين تحقيقاتي به بودجه کافي نياز دارد و غالباً بدون حمايت يک

حقيق کاربردي يا تحقيق پايه باشد از مسائل مهمي است که بايد تموضوع تحقيق اعم از اينکه  انتخاب

يابد مگر اينکه مساله مشخص شده باشد بنابراين قق باشد فعاليت تحقيقي ادامه نميمورد توجه مح

 . ه انتخاب کردموضوع را نبايد با عجل

تحقيق بيشتر داشته  هاي مناسبروش کند تا در انتخابتشخيص نوع تحقيق به محقق کمک مي

هاي . روشو سطوحي که در نظر است تطبيق دهدهاي پژوهش را با انواع تحقيق باشند و تالش

در هر تحقيق پژوهشگر  .به کشف قوانين علم کمک مي کند اي تحقيق معتقدند و هر روش تا اندازه

ش هاي ديگر ست که دقيق تر از روروشي ا سعي مي کند تا مناسب ترين روش را انتخاب کند و آن

تلزم روابط ميان آنها مس بردن به ي. بنابراين شناخت واقعيت هاي موجود و پواقعيت را کشف مي کند

. اما اينکه محقق در انجام تحقيق چه روشي را انتخاب نمايد بستگي انتخاب روش تحقيق مناسب است

ضوع و امکانات اجرايي ، دامنه موعواملي مانند ماهيت موضوع تحقيق، اهداف و مسائل تحقيق به

 . بستگي دارد

درباره آن از  نکته اي که بايد به آن اهميت دهيم اين است که انتخاب موضوع تحقيق و شيوه تحقيق

ضوع را انتخاب ه روش تحقيق مو. به عبارتي ديگر محقق ممکن است با توجه بيکديگر جدا نيستند

 . کند

 . اطالعات نيز با هم ارتباط دارند همچنين انتخاب موضوع و روش جمع آوري

 نوع تحقیق-1-1

با توجه به توضيحاتي که داده شد اين تحقيق کاربردي بوده و با روش پيمايشي به تحليل اثر سطح 

   .بر عملکرد توليدي شرکت پتروشيمي ميپردازد فناوري اطالعات
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 ن و توصیف سئواالت تبیی-1-1

آياسطح فناوري اطالعات در افزايش مقدار توليد در شرکت پتروشيمي پارس عسلويه تأثير  -1

 بسزايي داشته است ؟

 . افزايش کيفيت محصول موثربوده استآيا سطح فناوري اطالعات در  -2

آيا سطح فناوري اطالعات باعث کاهش ميزان هزينه هاي توليد در شرکت پتروشيمي پارس  -3

 ه است ؟شد

 آياسطح فناوري اطالعات در افزايش بهبود کارايي و اثر بخشي موثر است ؟ -4

مطالعات انجام شده توسط محقق در واحد هاي توليد شرکت پتروشيمي عوامل  –در سئوال اول 

امل مورد ارزيابي قرار متعدد موثر بر ميزان توليد مورد بررسي ورابطه فناوري اطالعات در هر يک از عو

 . است گرفته

 عوامل موثر بر میزان تولید به شرح زیر می باشد : -1-4

 فرآيند توليد -1

 مواد اوليه -2

 منابع انسان -3

 تجهيزات و امکانات -4

مطالعات انجام شده توسط محقق در واحد هاي توليد شرکت پتروشيمي عوامل  –دوم  در سئوال

امل مورد ارزيابي متعدد موثر بر ميزان هزينه مورد بررسي و رابطه فناوري اطالعات در هر يک از عو

 .قرار گرفته است

 حجم وميزان توليد -1

 هزينه هاي جاري -2
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 هزينه هاي توليد -3

 هزينه فروش و بازاريابي -4

هاي توليد شرکت پتروشيمي عوامل حقق در واحدممطالعات انجام شده توسطم  –م ل سوادر سئو

امل متعدد موثر بر کيفيت محصوالت توليدي مورد بررسي و رابطه فناوري اطالعات در هر يک از عو

 . مورد ارزيابي قرار گرفته است

 مواد اوليه  -1

 فرآيند توليد -2

 رضايتمندي مشتريان -3

 مديريت و منابع انساني -4

مطالعات انجام شده توسط محقق در واحد هاي توليد شرکت پتروشيمي عوامل  –وال چهارم درسئ

امل متعدد موثر بر بهره وري واحد هاي توليدي مورد بررسي و رابطه فناوري اطالعات در هر يک از عو

 . مورد ارزيابي قرار گرفته است

 روش توليد -1

 تکنولوژي  -2

 عوامل انساني و تشکيالت فني -3

 خدمات جديدارائه  -4

 جامعه آماری-1-4

نفر  1111 در سال و با نروي انساني19811111اين تحقيق در شرکت پتروشيمي با ظرفيت توليد 

 . هر پژوهشگر در فرآيند تحقيق بايدشاغل صورت گرفته است

 .و جمعيت آماري بايد بدست بياورد به اين بپردازد که داده هاي آماري را از کدام جامعه -
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 . که حداقل در يک صفت مشترک باشند عبارتست از مجموعه افراد ، اشياء و .... جامعه آماري -

      جامعه آماري اين تحقيق شامل کارشناسان و مديران و متخصصين شرکت پتروشيمي  -

صورت تصادفي انتخاب  نفر بعه 66نفر مي باشند که بر اساس جدول مورگان  81مي باشند که حدود 

 . شده اند

 نه گیریروش نمو-1-5

پرسشنامه  66در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده است که در نهايت  -

 . تکميل آنها جمع آوري گرديد توزيع شده و پس از

 ابزار جمع آوری طالعات-1-6

نحوه دستيابي هر پديده از نظر کمي و کيفي ويژگي هايي دارد که در مورد اين ويژگي ها به ماهيت و 

طالعات در مورد اين  . هدف تحقيقي اعم از توصيفي يا تبييني دستيابي بهوابسته است به آنها

. يافتن پاسخ و راه حل براي مساله انتخاب شده در هر تحقيق مستلزم دست يافتن به تغييرات است

موقتي براي داده هايي است که از طريق آنها بتوان فرضيه هايي که به عنوان پاسخ هاي احتمالي و 

باشد پرسشنامه  ستفاده در اين تحقيق پرسشنامه مي. ابزار ااند از آزمون کرداله تحقيق مطرح شدهمس

، هاي تحقيق در علوم اجتماعي هستند. هزينه پائينو مقياس هاي بررسي احتماال پرکاربردترين ابزار 

، آنها را به عنوان يک ابزار بالقوه زياد براي جمع آوري نمونهعدم نياز به منابع به زياد و قابليت هاي 

 . محققان و متخصصان تبديل کرده استتحقيقي موثر و جذاب براي 

 پرسشنامه-1-7

  .پرسشنامه مجموعه اي از سئواالت است که پاسخ دهنده با مالحظه ي آنها پاسخ الزم را ارائه مي دهد

هاي پرسشنامه مي توان  . از طريق سئوالرد نياز پژوهشگر را تشکيل مي دهدي مواين پاسخ داده
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و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد، به تجربيات قبلي وي پي برد و به آنچه در  دانش، عاليق، نگرش

 . حاضر انجام مي دهد، آگاهي يافت حال

 :به شرح زير تقسيم بندي کرده اند پرسشنامه را به دو نوع

ز پاسخ ها ا باًل تهيه و آماده شده است و هر يکپرسشنامه منظم يا بسته : در اين نوع سئواالت ق -الف

وط به باي تنظيم شده که ضمن منطقي بودن براي آن سئوال از پاسخ مربراي هر سئوال به گونه

شود از بين آنها پاسخ مورد نظر ز پاسخ دهنده خواسته مير کامالً مستقل و مجزا باشد و اسئوال ديگ

زينه ها تطبيق دارد و يا منعکس کننده نظراتش است انتخاب و نظر وي بيشتر از بقيه گ خود را که از

 . گذاري کند عالمت

پاسخ را به اختيار خود بينا  پرسشنامه باز : سئوال هايي هستند که در آن پاسخ دهنده مي تواند -ب

سب است ولي . سئواالت آزاد داراي قابليت انعطاف بيشتري بوده و از حيث آزادي پاسخگويي مناکند

، استخراج و طبقه بندي پاسخ ها مشکالت زيادي دارد و گاه پژوهش را با جهت تجزيه و تحليلاز 

 .جه مي سازدمشکل موا

اي بوده قياس ليکرت پنج گزينهسئواالت پرسشنامه از نوع بسته بوده و مقياس اندازه گيري از نوع م

 .است

 مقياس ليکرت

 1 2 3 4 5 

 کامالًموافقم موافقم تظزي ندارم مخالفم کامالً مخالفم ارزش پاسخ
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 آشنایی با پرسشنامه-1-8

خش اطالعات الزم در خصوص هدف از انجام پژوهش عنوان موضوع پژوهش و اهميت اين بدر 

همکاري اعضاي جامعه در پاسخگويي به سئواالت به اختصار بيان شده و سعي شده فضايي بوجود 

 . شونداد به صورت واقعي برانگيخته آيد تا افر

 مشخصات فردی

و  ماني، پست سازدمت، سابقه خفردي اهم از مدرک و رشته تحصيلي اتاين بخش شامل اطالع

 . حقيقات آتي يا جانبي استفاده کردجنسيت ميباشد که مي توان از نتايج آماري آن براي ت

 سئوال های پرسشنامه

     هاي تحقيق مطابق با فرضيهوع مقايسه اليکرت سئوال پنج گزينه اي از ن28اين بخش شامل 

 . باشدمي

 28از مجموع  .الب پيشنهاد استدر پايان ساير نقطه نظر پرسش شوندگان در صورت تمايل در غ

سئال اول مربوط به تعين ميزان تأثير و رابطه فناوري اطالعات با متغير  1، سئوال پرسشنامه

تأثير و رابطه فناوري اطالعات با متغير سئوال دوم مربوط به تعيين ميزان  1وابسته توليد و 

سئوال سوم مربوط به تعيين ميزان تأثير و رابطه موجود مان فناوري اطالعات  1وابسته کيفيت و 

سئوال آخرمربوط به تعيين ميزان تأثير و رابطه فناوري اطالعات  1با متغير وابسته هزينه توليد و 

 . ه وري مي باشدا متغير وابسته بهربه عنوان متغير مستقل ب
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 ارتباط سئواالت پرسشنامه با متغیر های وابسته در تحقیق

 شماره سئواالت متغير وابسته رديف

 1تا  1سئواالت شماره  نأثير فناوري ازالعات در افزايش ميزان توليد 1

 14تا 8سئواالت شماره  تأثير فناوري اطالعات در بهبود کيفيت محصول 2

 21تا  15سئواالت شماره  اطالعات در کاهش هزينه توليدتأثير فناوري  3

تأثير فناوري اطالعات در افزايش بهبود و کاترايي و اثر بخشي  4

 ) بهره وري (

 28تا 22سئواالت شماره

 روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات-1-3

 گيرد ميو بعد توصيفي و استنباطي صورت د هاي اين تحقيق درروش تجزيه و تحليل آماري داده

 تحلیلی توصیفی داده ها-1-3-3. 

توضيح اطالعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه که توسط مديران و کارشناسان شرکت  يبرا

هاي مورد نظر و نمودار ستوني متغير ، درصد فراوانپارس تکميل شده است جدول فراوان پتروشيمي

هاي استفاده از شاخصهاي جمع آوري شده را با اين نوع تجزيه و تحليل محقق دادهآورده شده و در 

. در آمار ر آنهارا نمايش داده است، خالصه و طبقه بندي کرده و سپس به کمک نموداآمار توصيفي

ها و محاسبه شاخص هاي مانند ميانگين، نسبتتوصيفي از روش هاي مانند رسم نمودارهاي گوناگون 

 . گرددو پراکندگي، استفاده مي

 زیه وتحلیل استباطی داده هاتج -1-3-2

رد تجزيه و در اين نوع تجزيه و تحليل عالوه بر انکه اطالعات جمع آوري شده به صورت توصيفي مو

، به بحث و بررسي روابط علت و معلولي بين متغير هاي مستقل و وابسته نيز تحليل قرار گرفته است

ابط علت و معلولي اقدام به تأييد يارد روپرداخته شده است و محقق با رد يا تأييد فرض هاي آماري 

هاي اصلي و فرعي که رابطه بين فناوري اطالعات و عملکرد مي نمايد. براي تحليل استنباطي فرضيه
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همبستگي پيرسون استفاده  دهد از ضريبرس عسلويه را مورد آزمون قرار ميشرکت پتروشيمي پا

 . شده است

. وجود همبستگي بين متغير ها به جامعه توصيف مي کند غير را در يکهمبستگي رابطه بين دو مت

، هنگام که افزايش در يک متغير با افزايش در ري استاين معني نيست که يک متغير علت متغير ديگ

متغير ديگر يا کاهش يک متغير باشد همبستگي بين دو متغير مستقيم و مثبت است و چنانچه 

ي بين دو متغير معکوس و منفي گر همراه باشد همبستگافزايش دريک متغير با کاهش در متغير دي

 . است

ها را به صورت کمي بيان مي کند و تيين ابطه بين متغيرضريب همبستگي شاخصي است که ميزان ر

المت ضريب همبستگي . جهت همبستگي توسط عي بين دو متغير استگکننده شدت و جهت همبست

ر مطلق ضريب همبستگي مشخص مي شود. شاخص ( و شدت همبستگي به وسيله قد)منفي يا مثبت

، باالترين ضريبي است که امکان دارد براي همبستگي بدست آيد و نشان دهنده همبستگي عددي يک

نشان دهنده رابطه مثبت و کامل است  1. ضريب همبستگي +ل بين متغير هاي مورد مطالعه استکام

نشان دهنده  -1ود دارد و ضريب همبستگي به ان معني که بين دو متغير رابطه رابطه مستقيم وج

وس وجود دارد و چنانچه بين رابطه منفي و کامل است به اين معني که بين دو متغير رابطه رابطه معک

راي ب Tها همبستگي وجود نداشته باشد ضريب همبستگي مساوي صفر است و از آزمون متغير

 . سنجش فرضيات استفاده شده است

𝑇 =
𝑥 − 𝜇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑠

√𝑛

 

هاي بدست آمده از طريق داده هب بنابراين در اين تحقيق تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي

 .انجام پذيرفته است spssپرسشنامه بوسيله نرم افزار 
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 اعتبار یا روایی تحقیق-1-31

به طور کلي دوسئوال مهم در بررسي يافته هاي که طراح تحقيق مطرح مي شود اول اينکه نسبت به 

تحقيق يک طرح تا چه اندازه مي توان اطمينان داشت ؟ در پاسخ به اين سئوال بايد اعتبار  يافته ها

دروني تحقيق را مورد نظر قرار دهم . سئوال دوم اينکه تا چه اندازه يافته هاي تحقيق را به جوامع 

ايي و پايايي از . رواعتبار بيروني تحقيق سروکار داردديگر و شرايط گوناگون تعميم داد ؟ اين سئوال با 

شرط اساسي به هاي جمع آوري داده ها ه براي مفيد و موثر واقع شدن روشهايي هستند کويژگي

 ( 211، ص 1311شمار مي روند )بست، 

. در اين تحقيق سعي شده نامه اقدامات زير صورت گرفته استاعتبار پرسش ييروادر اين تحقيق براي 

، پس از مطالعه مقدماتي پيرامون در طراحي و استفاده از پرسشنامه جهت دستيابي بر اعتبار الزم

. در ضمن يا زمينه و نتايج آنها پرداخته شود بررسي کامل تحقيقات انجام شده در اين به ،موضوع

 . ان شرکت پرسشنامه اي طراحي گرديدمشورت با استايد راهنما و مشاور و نيز کارشناس

 اعتماد یا پایایی تحقیق-1-33

توانند قابليت اعتماد ابزار استفاده مي کنند مي spssکساني که براي تحليل داده هاي خود ازنرم افزار 

اندازه گيري را با روش آلفاي کرونباخ محاسبه نمايند که البته براي محاسبه آن فرمولي وجود دارد هر 

، 1311است ) مقيمي،  ماد پرسشنامهنزديک باشد بيانگر قابليت اعت %111چه درصد بدست آمده به 

ها استفاده گرديده و براي تحليل داده داده . در اين پژوهش که از پرسشنامه براي اندازه گيري(35ص 

وش آلفاي بکار گرقته شده پايايي يا قابليت اعتماد پرسشنامه نيز با استفاده از ر spssها نرم افزار 

زير  هاي هرکرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است

 (69، ص  1316، واريانس کل را محاسبه کرد. )سرمد و ديگران مجموعه سئوال هاي هر پرسشنامه و
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α =
n

n − 1
×
(𝜋

 

nتعداد سئوال : 

aضريب آلفاي کرونباخ : 

 *: واريانس هر سئوال

 * : واريانس کل سئواالت

 آمار استنباطی-1-32

و  تک متغيره کمک گرفته شده است Tدر اين بخش براي آزمون سئواالت اصلي پژوهش از آزمون 

(، 1باشد که در پنج طبف خيلي کم ) سئواالت اين تحقيق داراي مقياس مبتني بر طيف ليکرت مي

 3( تنظيم شده است که ميانگين امتيازات فوق از 5زياد ) ، خيلي(4(، زياد )3(، تا حدودي )2کم )

 . شده است يشتر ميباشد که اين عدد به عنوان ميانگين نظري در جامعه آماري * فرضب

𝑇 =
𝑥 − 𝜇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑠

√𝑛

 

 آزمون همبستگی پیرسون -1-31

. متغير کمي با متغير کمي ديگر استابزاري آماري براي تعيين و درجه رابطه يک  تحليل همبستگي

يب ر. ضهمبستگي دو متغيرمي باشده تعيين ضريب همبستگي يکي از معيار هاي مورد اسفاد

اين ضريب بين  .)مستقيم يا معکوس( را نشان مي دهدهمبستگي شدت رابطه و همچنين نوع رابطه 

 . بطه بين متغير برابر صفر مي باشداست و در صورت عدم وجود را -1تا  1

هاي زياد دههاي توزيع نرمال يا تعداد داروشي پارامتري است و براي داده ،اين ضريب همبستگي

ها کم و فرض نرمال بودن آن ها معقول نباشد از ضريب استفاده مي شود. در صورتي که تعداد داده
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اساس رتبه داده ها محاسبه  بر ستفاده مي شود که مبتني بر مقادير اصلي نبوده وا همبستگي ديگري

 . ميشود

 آزمون نرمالیتی متغیر ها-1-34

از آزمون نيکوئي برازش هاي آزمون پيش فرض طبيعي بودن توزيع، استفاده يکي از راه

ترتيب زير محاسبه و ، اسميرنوف است که به تفکيک براي هر يک از متغير ها به کلوموگروف

متغير هاي رتبه اي در دو . آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزيابي همقوارگي آزمون مي شود

( و يا همقوارگي توزيع يک نمونه با توزيعي که براي جامعه فرض شده ستقلنمونه )مستقل و يا م

 . مي رود ) اسميرنف يک نمونه اي (است ، به کار 

اي را در جامعه اي باشند و توزيع متغير رتبهرتبه رود که متغير هااين آزمون در مواردي به کار مي

ه شده در نمونه راواني هاي نسبي مشاهد. اين آزمون از طريق مقايسه توزيع فبتوان مشخص نمود

. اين آزمون ناپارامتري است و بدون توزيع است يردهاي نسبي جامعه انجام مي گبا توزيع فراواني

اي در جامعه بطور نسبي در اي هر يک از رتبه هاي مقياس رتبهاما بايد توزيع متغير در جامعه بر

 . نامند آن را نسبت مورد انتظار مينظر گرفته شود که 

 

  .H: توزيع داده ها نرمال است                                                                                 

 H1: توزيع داده ها نرمال نيست                                                                               
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 قلمرو تحقیق-1-35

، که حجم توليد 1385تا  1381ر سال : محدوده زماني اين تحقيق ا قلمرو زمانی-3-15-1

زماني مورد مطالعه و ميزان بهره وري محصوالت را در اين محدوده  ن هزينه، سطح کيفيتميزا

 .قرار داده است

  .: اين تحقيق در شرکت پتروشيمي پارس عسلويه صورت گرفته است قلمرو مکانی-3-15-2

بررسي تأثر فناوري اطالعات بر عملکرد توليدي  ": محدوده موضوعي  قلمرو موضوعی-3-15-3

 "شرکت پتروشيمي پارس عسلويه از نظر مديران و کارکنان اداري و فني مي باشد 
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 فصل چهارم

 تجزيه و تحليل داده ها
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 مقدمه :-4-3

هاي و نسبت، استخراج و طبقه بندي شدند و جداول توزيع فراواني ز آنکه داده ها گرد آورياپس 

ها که به مرحله تجزيه و تحليل داده ، بايد مرحله جديدي از فرآيند تحقيقتوزيع محاسبه گرديدند

ها و زحمات مرحله در تحقيق اهميت زياد دارد، زيرا نشان دهنده تالش نآمعروف است، آغاز شود. 

، اي مختلف و با تکيه بر معيار عقلر اين مرحله محقق با استفاده از روش هفراوان گذشته است. د

ها را در جهت آزمون فرضيه و ارزيابي آن مورد بررسي قرار دهد در و داده سعي مي کند اطالعات

و داده ها را در مسير هدف  مرحله تجزيه و تحليل آنچه مهم است اين است که محقق بايد اطالعات

، مورد ارزيابي فرضيه هاي خود جهت داده يي به سئوال و سئواالت تحقيق و نيز، پاسخگوتحقيق

. تجزيه و تحليل داده ها فرآيندي چند مرحله اي است که ( 1382قرار دهد ) مومني تجزيه و تحليل 

ر هاي جمع آوري در نمونه )جامعه( آماري فراهم آمده اند طي آن داده هايي که ازطريق بکارگيري ابزا

، کدبندي و دسته بند .... و در نهايت پردازش مي شوند تازمينه برقراري انواع تحليل ها و هخالص

( دراين فصل ، به 1382ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد ) خاکي 

از افراد شنامه تجزيه و تحليل يافته هاي بدست آمده از نظرات افراد نمونه مورد بررسي که توسط پرس

. اين تجزيه دردو بخش ويژگي هاي جمعيت شناختي و نظر خواهي گرديده، پرداخته شده است

، با استفاده بخش جمعيت شناختي ) سطح توصيفي (بررسي فرضيات پژوهش انجام گرديده است در 

تي جامعه پژوهشي ، درصد به توصيف ويژگي هاي جمعيت شناخاز مشخصه هاي آماري نظير فراواني

ن ها بيان . در بخش بررسي فرضيات پژوهش ) سطح استنباطي ( با استفاده از آزموداخته شده استپر

، در ابتدابه تجزيه و تحليل پارامتر هاي نمونه در جهت رد يا تاييد فرضيات اقدام 3شده در فصل 

رضيات ف، که شامل سئواالت اضافه بر اير يافته هاي پژوهش پرداخته شدهنموده و سپس به تحليل س

 . مندرج در پرسشنامه ميباشد
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 ویژگی جمعیت شناختی –)بخش اول ( 4-2

، نمودار ها و ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي پرداخته شده ن قسمت به ارائه آماردر اي

 . ، تحصيالت مي باشداست که شامل جنسيت

  فراواني درصد

3 

91 

111 

2 

64 

66 

 زن

 مرد

 کل
 (1-4)جدول شماره 

 

 (1-4نمودار شماره)

 

 (2-4نمودار شماره)



91 
 

  تحصیالت :

  فراواني درصد

1 

105 

8109 

1106 

111 

1 

1 

58 

1 

66 

 ديپلم

 فوق ديپلم

 ليسانس

 فوق

 ليسانس

 کل
 (2-4جدول شماره) 

 

 (3-4نمودار شماره)
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 (4-4نمودار)

 

 

 

                                                    

 (3-4جدول شماره )

 

 

 

 

 

  فراواني درصد

36 

64 

111 

24 

42 

66 

 مدير

 کارشناس

 کل
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 پست سازمانی:

 

 

 

 (5-4نمودار شماره)

 

 



93 
 

 آزمون ها:

 آزمون آلفای کرونباخ

. مقدار آلفا ک آلفا کرونباخ بر آورده شده استقابليت اعتماد يا پايايي تحقيق با استفاده از تکني

ميل کند يا نزديک شود وسيله اندازه  1نوسان بوده و هر چه قدر به طرف در  1-1کرونباخ بين 

. براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه اراي اعتماد بااليي خواهد بودگيري به همان نسبت د

ا اندازه گيري مي کند ز جمله پرسش نامه ها يا آزمون هايي که خصيصه هاي مختلفي راگيري 

ي ااختيار کند. بر را ، ابزار پاسخ هر سئوال مي توان مقادير عددي مختلفنهبکار ميرود. در اينگو

محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا باد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سئوال هاي پرسش 

 . ون ( و واريانس کل را محاسبه کردنامه ) يا زير آزم

 ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال اول -4-1-3

 مقدار آزمون

N of Items Cronbach’s Alpha 

7 0.797 

 (4-4جدول شماره )

وط به ميزان ، مقدار آلفاي کرونباخ برآورده شده براي متغير فرعي اول که مرببا توجه به جدول

حقيق . که اين نشان دهنده قابليت اعتماد يا پايايي سئواالت پرسشنامه تباشد10191توليد است 

 .مربوط به اين متغير مي باشد
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 ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال دوم-4-1-2

 مقدار آزمون

N of Items Cronbach’s Alpha 
1 10859 

 (5-4جدول شماره)

، مقدار آلفاي کرونباخ برآورد شده براي متغير فرعي دوم که مربوط به کيفيت با توجه به جدول

پايايي سئواالت پرسشنامه شد که اين نشان دهنده قابليت اعتماد يا اب 10859محصول است 

 .حقيق مربوط به اين متغير مي باشدت

 ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال سوم-4-1-1

 مقدار آزمون

N of Items Cronbach’s Alpha 
1 10935 

 (6-4جدول شماره )

مربوط به هزينه  ، مقدار آلفاي کرونباخ برآورده شده براي متغير فرعي سوم کهبا توجه به جدول

ن دهنده قابليت اعتماد يا پايايي سئواالت پرسشنامه اباشد که اين نش 10935توليد است ها 

 .قيق مربوط به اين تغيير مي باشدتح

 ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال چهارم-4-1-4

 مقدار آزمون

N of Items Cronbach’s Alpha 

1 10818 
 (1-4جدول شماره)
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کرونباخ برآورده شده براي متغير فرعي چهارم که مربوط به بهبود ، مقدار آلفاي توجه به جدول اب

باشد که اين نشان دهنده ي قابليت اعتماد يا پايايي سئواالت  10818کارايي و اثر بخشي است 

 پرسشنامه تحقيق اين متغير مي باشد.

 ضریب پایایی نهایی ابزار پژوهش-4-4

 مقدار آزمون

N of Items Cronbach’s Alpha 
28 10928 

 (8-4جدول شماره )

ورده شده براي متغير اصلي که مربوط به فناوري آ، مقدار آلفاي کرونباخ بربا توجه به جدول

سئواالت  باشد که ين نشان دهنده قابليت اعتماد پايايي 10818اطالعات بر عملکرد توليد است 

 . پرسشنامه تحقيق مي باشد

 آزمون نرمالیتی متغیر ها-4-5

، استفاده از آزمون نيکوئي بر ارزش آزمون پيش فرض طبيعي بودن توزيع هايراهيکي از 

ترتيب زير محاسبه و ها به که به تفکيک براي هر يک از متغيراسميرينف است  -کلوموگروف

در دو  ايرهاي رتبهي. آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزيابي همقوارگي متغشودآزمون مي

( و يا همقوارگي توزيع يک نمونه با توزيعي که براي جامعه فرض يا غير مستقلنمونه )مستقل و 

 )اسميرينف يک نمونه اي (. ه کار مي رود. شده است ،ب

اي را در جامعه اي باشند و توزيع متغير رتبهرود که متغير ها رتبهر ميااين آزمون در مواردي به ک

هاي نسبي مشاهده شده در نموده با توزيع فراوانيمون از طرق مقايسه . اين آزبتوان مشخص نمود

. اين آزمون ناپارامتري است و بدون توزيع است اما مي گيرد توزيع فراواني هاي نسبي جامعه نجام



96 
 

اي در جامعه بطور نسبي در اي هر يک از رتبه هاي مقياس رتبهبايد توزيع متغير در جامعه بر

 نامند. يانتظار منظرگرفته شود که آن را نسبت مورد 

 .Hتوزيع داده ها نرمال است :                                                                                   

 H1ها نرمال نيست: توزيع داده                                                                                 

 

 گروف اسميرنفمومقدار آزمون کلو

  کل

66 

9804191 

1403186 

1 

114 

151 

-1/114 

848 

469 

 تعداد

 مانگين پارامتر هاي نرمال

 انحراف معيار

 

 کامل حداکثر تفاوت

 مثبت

 منفي

 اسميرنف-کولموگروف

 سطع محني داري) دو طرافه(
 (9-4جدول شماره)

 Sig، اسميرينف مشخص است –همان طور که از نتيجه آزمون نيکوئي بر ارزش کلوموگروف 

يع نرمال يا طبيعي . بنابراين داده ها از توزرد نشده است .Hاست و بنابراين فرض  1501بيشتر از 

 . پيروي مي کنند

 آزمون همبستگی پیرسون  -4-6

متغير کمي با متغير کمي تحليل همبستگي ابزاري آماري براي تعيين نوع و درجه رابطه يک 

. باشددو متغير مي هاي مورد استفاده تعيين همبستگيهمبستگي يکي از معيارديگر است.ضريب 

ن آ. نين نوع رابطه )مستقيم يا معکوس( را نشان مي دهدضريب همبستگي شدت رابطه و همچ

 . ابطه بين متغير برابر صفر ميباشداست و در صورت عدم وجودر -1تا  1ضريب 



97 
 

زياد  هاي براي داده هاي توزيع نرمال يا تعداد دادهپارامتري است و  ، روشياين ضريب همبستگي

ها معقول نباشد از ها کم و فرض نرمال بودن آن داد داده. در صورتي که تعاستفاده مي شود

ها اساس رتبه دادهشود که مبتني بر مقادير اصلي نبوده و بر مي ضريب همبستگي ديگري استفاده

 . محاسبه مي شود

 اول پیرسون با متغیر آزمون همبستگی-4-6-3

 همبستگي

  کل ميزان توليد

668 

111 

66 

1 

 

66 

 همبستگي پيرسون ميزان توليد

 sigمقدار 

 تعداد

1 

 

66 

668 

111 

66 

 همبستگي پيرسون کل

 sigمقدار 

 تعداد
 (11-4جدول شماره)

اين ن يب يرد ميشود و همبستگ .Hاست فرض  1501کمتر از  singه جدول از آن جايي کهبا توج

 است . 10668داده  66اين همبستگي برا  دو متغير وجود دارد. ضريب

 آزمون همبستگی پیرسون با متغیر دوم :-4-6-2

  کل ميزان توليد

668 

111 

66 

1 

 

66 

 همبستگي پيرسون ميزان توليد

 sigمقدار 

 تعداد

1 

 

66 

668 

111 

66 

 همبستگي پيرسون کل

 sigمقدار 

 تعداد

 (11-4جدول شماره)
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بين دو  يرد مي شود و همبستگ .Hاست فرض 1501کمتراز  Sigبا توجه به جدول از آن جاي که 

 .است 1/842داده  66براي  وجود دارد . ضريب اين همبستگي متغير کيفيت محصول و اطالعات

 پیرسون با متغیر سوم : یآزمون همبستگ-4-6-1

  هزينه هاي توليد کل

1 

 

66 

192 

111 

66 

 پيرسون کلهمبستگي 

 sigمقدار 

 تعداد

192 

111 

66 

1 

 

66 

 همبستگي پيرسون هزينه هاي توليد

 sigمقدار 

 تعداد
 (12-4جدول شماره )

ود و همبستگي بين رد مي ش .Hاست فرض  1501کمتر از  Sigبا توجه به جدول از آن جايي که 

داده  66همبستگي براي  . ضريب اينوليد و فناوري اطالعات وجود داردهاي ت دو متغير هزينه

 .است 10192

 آزمون همبستگی با متغیر چهارم-4-6-4

 ميزان همبستگي

  بهبود کارايي کل

825 

111 

66 

1 

 

66 

 همبستگي پيرسون کارايي

 sigمقدار 

 تعداد

1 

 

66 

825 

111 

66 

 همبستگي پيرسون کل

 sigمقدار 

 تعداد
 (13-4جدول شماره)
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رد مي شود و همبستگي بين  .Hاست فرض  1501کمتر از  Sigبا توجه به جدول از آن جايي که 

 10825داده  66همبستگي براي  . ضريب انجود داردکارايي و فناوري اطالعات و دو متغير بهبود

 .است

 بخش دوم : آزمون فرضیات :-4-6-5

. اين استفاده گرديد Tدر اين بخش براي آزمون فرضيات تحقيق از آزمون يک جامعه بر مبناي 

ها در وضعيت مورد يا عدم تأثير يک متغير يا متغير آزمون در مواردي براي تشخيص تأثير و

متغير روي  4أثير هر يک از طور مثال جهت بررسي تأثير يا عدم ت . بهشوداستفاده ميبررسي 

هر متغيري از حد معيني کنم به طوري که اگر ميانگين ن آزمون استفاده مي، از آنياي معپديده

 . پديده مورد نظر موثر تلقي مي شود، آن متغير در تر بودبيش

     𝜇
 

H.:  

                                                                 𝜇 H1: 

 فرصیه فرع اول-4-6-5-3

س عسلويه تأثير بسزايي سطح فناوري اطالعات در افزايش مقدار توليد در شرکت پتروشيمي پار

 .داشته است

 شاخص هاي توصيفي

خطاي معيار 

 ميانگين

  تعداد ميانگين انحراف معيار

 ميزان توليد 66 2606212 3011345 46448
 (14-4جدول شماره )
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 tنتايج آزمون 

    آزمون ارزش  =3   

سطح   95اطمينان% فاصله 

 معني

  مقدار درجه

  آزمون آزادي داري اختالف ميانگين پايين باال

ميزان  510855 65 111 23062121 2206936 2405488

 توليد
 (15-4جدول شماره )

توان چنين برداشت کرد که يکمتر است م %5، مقادير معني داري آزمون از با توجه به جدول

و در نظر گرفتن  tبا مراجعه به عدد .دارند 3اختالف معني داري با عدد ميانگين اين متغير ها

انگين . با توجه به جدول، ميبيشتر است 3ين متغير اول از عدد انگييابيم که معالمت آن در مي

پذيرفته  H1رد فرض  .H. بنابراين فرض ستا االترب 3ز مقدار ا، که است 2606212جدول برابر با 

مي توان گفت : سطح فناوري اطالعات در افزايش مقدار توليد  %95براين با اطمينان ميشود، بنا

 . س عسلويه تأثير بسزايي داشته استمي پارشرکت پتروشي

 فرصیه فرعی دوم-4-6-5-2

 . ول موثر بوده استسطخ فناوري اطالعات در افزايش کيفيت محص

خطاي معيار 

 ميانگين

  تعداد ميانگين انحراف معيار

 کيفيت محصول 66 2309242 4013162 58231
 (16-4جدول شماره)
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 tنتايج آزمون

   3=  

 ارزش 

    آزمون

  مقدار درجه سطح معني  95اطمينان% فاصله 

  آزمون آزادي داري اختالف ميانگين پايين باال

 کيفيت محصول 35.934 65 111 20.92424 19.7613 22.0872
 (11-4جدول شماره )

توان چنين برداشت کرد که يکمتر است م %5، مقادير معني داري آزمون از با توجه به جدول

و در نظر گرفتن  t با مراجعه به عدد .دارند 3اختالف معني داري با عدد اين متغير هاميانگين 

يانگين ، مبيشتر است. با توجه به جدول 3ين متغير اول از عدد انگيعالمت آن در مي يابيم که م

پذيرفته  H1رد فرض  .H. بنابراين فرض االترستب 3ز مقدار ا، که است2309242جدول برابر با 

مي توان گفت : سطح فناوري اطالعات در افزايش کيفيت  %95براين با اطمينان ابن ،شودمي

 محصول موثر بوده است.

 فرضیه فرعی سوم-4-6-5-1

سطح فناوري اطالعات باعث کاهش ميزان هزينه هاي توليد در شرکت پتروشيمي پارس شده 

 است 

 شاخص هاي توصيفي

خطاي معيار 

 ميانگين

  تعداد ميانگين انحراف معيار

 هزينه هاي توليد 66 2103182 5095149 .13258
 (18-4جدول شماره)
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 tنتايج آزمون

    آزمون ارزش  =3   

  مقدار درجه سطح معني  95اطمينان% فاصله 

  آزمون آزادي داري اختالف ميانگين پايين باال

 هزينه هاي توليد 250115 65 111 18031818 1608551 1901812
 (19-4شماره )جدول 

توان چنين برداشت کرد که يکمتر است م %5با توجه به جدول، مقادير معني داري آزمون از 

و در نظر گرفتن  tبا مراجعه به عدد .دارند 3اختالف معني داري با عدد هااين متغير ميانگين

انگين ، ميبيشتر است. با توجه به جدول 3ين متغير اول از عدد عالمت آن در مي يابيم که مانگ

پذيرفته  H1رد فرض  .H. بنابراين فرض االترستب 3از مقدار ، که است 2103182جدول برابر با 

  سطح فناوري اطالعات باعث کاهش ميزان  :توان گفتمي %95براين با اطمينان ابن ،شودمي

 .کت پتروشيمي پارس عسلويه شده استهاي توليد درشرهزينه

 فرضیه فرعی چهارم-4-6-5-4

  .ح فناوري اطالعات در افزايش بهبود کارايي و اثر بخشي موثر استسط

 شاخص هاي توصيفي

خطاي معيار 

 ميانگين

  تعداد ميانگين انحراف معيار

 بهبود کارايي 66 2605455 3095139 .48626
 (21-4جدول شماره)
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 tنتايج آزمون

    آزمون ارزش  =3   

  مقدار درجه سطح معني  95اطمينان% فاصله 

  آزمون آزادي داري اختالف ميانگين پايين باال

 بهبود کارايي 480422 65 111 23054545 2205143 2405166
 (21-4جدول شماره )

توان چنين برداشت کرد که يکمتر است م %5، مقادير معني داري آزمون از با توجه به جدول

و در نظر گرفتن  tبا مراجعه به عدد .دارند 3اختالف معني داري با عدد ميانگين اين متغير ها

انگين . با توجه به جدول، ميبيشتر است 3ين متغير اول از عدد انگيعالمت آن در مي يابيم که م

پذيرفته  1Hرد فرض  .H. بنابراين فرض باالترست 3ز مقدار ا، که است 2405455جدول برابر با 

بهبود کارايي و سطح فناوري اطالعت در افزايش  :مي توان گفت %95ا اطمينان راين ببابنشود، مي

 .اثربخشي موثر است

 اولویت بندی هر یک از ابعاد و گزینه ها :-4-7

 رتبه بندی هر یک از متغیر های تحقیق : -4-8

هر  ، آزمون فريدمن گرفته شد که نتايج آن به تفکيکر اولويت بندي هر يک از متغير هابه منظو

 .گزينه هاي در آمده آورده شده استيک 
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 آزمون فریدمند برای گزینه های میزان تولید-4-8-3

  ميانگين رتبه اولويت

1 

3 

5 

2 

4 

1 

6 

4082 

4016 

4048 

3092 

4031 

3018 

3023         

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

 (22-4جدول شماره )

اولويت مربوط به  و پايين ترين 1سئوال  با توجه به جدول ميزان توليد باالترين اولويت مربوط به

 . معني داري در جدول زير آمده است . آماره آزمون و سطحمي باشد 6سئوال

66 
7440498 

6 

111 

 تعداد

 کاي اسکوثر

 درجه آزادي

 Sigمقدار

 (23-4جدول شماره)
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 آزمون فریدمن برای گزینه های کیفیت محصول :-4-8-2

 رتبه ها

  رتبهميانگين  اولويت

14 

8 

13 

12 

11 

9 

11 

4045 

3011 

3021 

3081 

4014 

4022 

4052 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 
 (24-4جدول شماره )

اولويت و پايين ترين  14با توجه به جدول کفيت محصول باالترين اولويت مربوط به سئوال 

 . معني داري در جدول زير آمده است . آماره آزمون و سطحميباشد 11مربوط به سئوال 

 سطح معني داري آزمون

66 
240699 

6 

111 

 تعداد

 کاي اسکوثر

 درجه آزادي

 Sigمقدار

 (25-4جدول شماره )
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 ی هزینه های تولید :اآزمون فرید من برای گزینه ه-4-8-1

 رتبه ها
  ميانگين رتبه اولويت

15 

16 

11 

21 

18 

21 

19 

5051 

4042 

4011 

3061 

3023 

3018 

3046 

15 

16 

11 

18 

19 

21 

21 

 (26-4جدول شماره )

و پايين ترين اولويت  15هاي توليد باالترين اولويت مربوط به سئوال  با توجه به جدول هزينه

  .زير آمده است داري در جدول ي. آماره آزمون و سطح معنمي باشد 19مربوط به سئوال 

 سطح معني داري آزمون

66 
78.768 

6 
000 

 تعداد

 کاي اسکوثر

 درجه آزادي

 Sigمقدار

 (21-4جدول شماره )
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 آزمون فرید من برای گزینه های بهبود کارایی :-4-8-4

 رتبه ها

  ميانگين رتبه اولويت

28 

26 

21 

23 

24 

25 

22 

3015 

3082 

3065 

3045 

4011 

4044 

4089 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 
 (28-4جدول شماره )

ولويت مربوط و پايين ترين ا 28به سئوال  با توجه به جدول بهبود کارايي باالترين اولويت مربوط

 . معني داري در جدول زير آمده است . آماره آزمون و سطحمي باشد 22به سئوال 

 سطح معني داري آزمون

66 

58.678 

6 

000 

 تعداد

 کاي اسکوثر

 درجه آزادي

 Sigمقدار

 (29-4جدول شماره )
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 ت بندی هر یک از ابعاد :یاولو-4-3

 .Hيکسان است : اولويت هاي ابعاد

 H1دست کم دو اولويت متفاوت است :

هاي از متغير ديارتبه بندي( تعدودن اولويت بندي )از آزمون فريد من براي بررسي يکسان ب

. خروجي اول آماريت تيجه آزمون شامل دوخروجي مي باشد. نشوديوابسته توسط افراد استفاده م

. هر چقدر ميانگين رتبه ها بزرگتر را نشان مي دهدهر متغير  هاي وصيفي است که ميانگين رتبه

 .اهميت آن متغير بيشتر است باشد،

 رتبه ها

  ميانگين رتبه ها

3015 

2021 

1064 

3011 

 ميزان توليد

 کيفيت

 محصول

 هزينه هاي توليد

 بهبود کارايي
 (31-4جدول شماره )

. با توجه به نتيجه بندي شده اندات رتبه از متغيرهاي موثر بر فناوري اطالعبا توجه به جدول يک 

. سطح ترين اولويت را دارا مي باشد ييناجدول بهبود کارايي باالترين اولويت و هزينه هاي توليد پ

 .زمون جدول زير نشان داده شده استمعني داري آزمون و آماره آ

 سطح معني داري

66 

1110622 

4 

111 

 تعداد

 اسکوئر يکا

 درجه آزادي

 Sigمقدار

 (31-4شماره )جدول 
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 فصل پنجم

 نتيجه گيري

 تفسير و پيشنهادات
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 مقدمه-3-5

هاي جمع آوري شده و نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر ل با توجه به تجزيه و تحليل دادهدر اين فص

به نتايج نهايي و کاربري تحقيق مي پردازيم و همچنين با ارائه پيشنهادات و توصيه ها به ديگر 

 . ر و کاربردي تر ارائه خواهيم دادجهت انجام تحقيقات وسيع تمحققين در 

 نتیجه گیری-5-2

ه با اتکا ک، آنن هاي آماري پرداخته شدهبخش به ارائه فرضيات تحقيق و نتايج حاصله از آزمو در اين

 .ا به ارائه پيشنهادات مي پردازيمبه ادبيات تحقيق نتايج حاصله از آزمون فرضيه ه

 صله از فرضیه اول : نتیجه حا-5-2-3

کت پتروشيمي پارس عسلويه شده در شر ليدتوبکارگيري فناوري اطالعات موجب افزايش مقدارت 

 . است

توان چنين برداشت کرد که کمتر است مي %5ر داراي آزمون از ( مقادي16-4با توجه به جدول )

و در نظر گرفتن عالمت  tبه عدددارند. با مراجعه  3با عدد  ميانگين اين متغير ها اختالف معني داري

با توجه به جدول، ميانگين جدول برابر با  .بيشتر است 3يابيم که ميانگين متغير اول از عدد در مي نآ

پذيرفته مي شود،  H1رد و فرض  .Hبراين فرض باالتر است بنا 3است، که از مقدار  2606212

العات در افزايش مقدار توليد در شرکت توان گفت: سطح فناوري اطمي %95بنابراين با اطمينان 

 .س عسلويه تأثير بسزايي داشته استپتروشيمي پار

 نتیجه حاصله از فرضیه دوم :-5-2-2

توان چنين برداشت کرد که يکمتر است م %5، مقادير معني داري آزمون از (11-4جه به جدول )با تو

و در نظر گرفتن عالمت  tبا مراجعه به عدد دارند. 3ميانگين اين متغير ها اختالف معني داري با عدد
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بيشتر است. با توجه به جدول، ميانگين جدول برابر با  3يابيم که مانگين متغير اول از عدد آن در مي

راين با بابن پذيرفته ميشود، H1رد فرض  .H. بنابراين فرض االترستب 3از مقدار است، که  2309242

 .فزايش کيفيت محصول موثر بوده استفناوري اطالعات در اسطح  :مي توان گفت %95اطمينان 

 نتیجه حاصله ازفرضیه سوم :-5-2-1

توان چنين برداشت کرد که يکمتر است م %5، مقادير معني داري آزمون از (18-4با توجه به جدول)

ن عالمت و در نظر گرفت tبا مراجعه به عدد .دارند 3اختالف معني داري با عدد ميانگين اين متغير ها

بيشتر است. با توجه به جدول، ميانگين جدول برابر با  3انگين متغير اول از عدد ييابيم که مآن در مي

براين با ابن پذيرفته ميشود، 1Hرد فرض  .Hست. بنابراين فرض ا االترب 3از مقدار است، که  2606212

هاي توليد در شرکت هزينهطالعات باعث کاهش ميزان اسطح فناوري  ميتوان گفت: %95اطمينان 

 پتروشيمي پارس شده است. 

 نتیجه حاصله از فرضیه چهارم :-5-2-4

توان چنين برداشت کرد که  يکمتر است م %5با توجه به جدول، مقادير معني داري آزمون از 

 و در نظر گرفتن عالمت tبا مراجعه به عدد دارند. 3ميانگين اين متغير ها اختالف معني داري با عدد

بيشتر است. با توجه به جدول، ميانگين جدول برابر  3انگين متغير اول از عدد يآن در مي يابيم که م

براين ابن شود، پذيرفته مي H1رد فرض  .Hاالترست. بنابراين فرض ب 3ز مقدار ااست، که  2605455با 

اثر بخشي موثر سطح فناوري اطالعات در افزايش بهبود کارايي و  مي توان گفت: %95با اطمينان 

  .است

 محدودیت های تحقق :-5-1

هر تحقيقي در زمان اجرا داراي مشکالت و محدوديت هاي است که برخي در اختيار محقق و برخي 

 باشد.  خارج از کنترل محقق مي
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 و ..... ، عدم استقبال بعضي از کارکناناطالعاتکم بعضي از پرسش شونده ها، از جمله : کمبود منابع

 تفسیر نتایج تحقیق-5-4

تأثير بکارگيري فناوري اطالعات موجب  با توجه به نتايج بدست آمده اين تحقيق فرضيه اول که

کند که با نتيجه فرضيه سوم تحقيق آقاي وليد در شرکت پتروشيمي شده را بررسي ميت افزايش مقدار

اه شهيد بهشتي تحت عنوان دانشگ 81راهنمايي آقاي دکتر رضاييان سال  بوستان به استاد جمال

رابطه فناوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي با اندازه سازمان استقرار تکنولوژي اطالعاتي  بررسي

 . ديران شده است را تاييد مي نمايدود تصميم گيري مببه به که منجر

کت رشهمچنين فرضيه دوم که تأثير بکارگيري فناوري اطالعات موجب افزايش کيفيت محصول در 

شيمي شده را بررسي مي کند با نتيجه فرضيه تحقيق آقاي محمد سرابي ميانجي به راهنمايي  پترو

آقاي دکتر سيد حسن صالح نژاد تحت عنوان بررسي تأثير مکانيزاسيون بر عملکرد شعب بانک تجارت 

موثر است  بانک تجارت استان زنجان استان زنجان يعني استقرار تکنولوژي اطالعاتي بر عملکرد شعب

 د مي کند. يمطابقت دارد و آن را تأي

هش ميزان هزينه هاي توليد درشرکت اهمچنين فرضيه سوم که تأثير بکارگيري فناوري اطالعات در ک

 راهنماي آقاي دکتر علي پتروشيمي شده را بررسي مي کند با فرضيه تحقيق آقاي قاسم قرباني به

العات بر عملکرد اقتصادي سازمان منطقه آزاد قشم در ي تحت عنون بررسي اثرات تکنولوژي اطتراب

هزينه ها در سازمان منطقه آزاد قشم موثر  يعني فناوري اطالعات بر کاهش نسبي 82 ات 11سال هاي 

 بوده است مطابقت دارد. 

ر شرکت همچنين فرضيه چهارم که تأثير بکارگيري فناوري اطالعات در افزايش بهره وري د

نياز آذري  ثکند با فرضيه تحقيق آقاي عموزاده به راهنماي آقاي کيومربررسي ميپتروشيمي شده را 

تحت عنوان بررسي اثرات تکنولوژي اطالعات بر بهره وري سازمان آموزش و پرورش استان مازندران 
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يعني استقرار تکنولوژي اطالعاتيدر بهره وري سازمان آموزش و پرورش استان مازندران موثر است 

 . ارد و آن را تأييد مي کندطابقت دم

 پیشنهاد ها-5-5

هاي ميداني تحقيق و تحقيقات مشابه پيشنهادات زير جهت بکارگيري فناوري با توجه به بررسي

 . عسلويه به شرح زير ارائه مي گردداطالعات در بهبود عملکرد شرکت پتروشيمي پارس 

شرکت پتروشيمي پارس عسلويه بر اساس اي و تمرکز به شبکه داخلي  رايانه هاي افزايش سيستم -1

 . پرسنلي و اداري گردد هاي هزينه فرضيه سوم که موجب کاهش

ايجاد سيستم يکپارچه و تهيه سيستم هاي نرم افزاري جهت بهبود برنامه ريزي و کنترل پروژه در  -2

 شرکت پتروشيمي پارس عسلويه

زار و نرم افزار ( جهت بهبود و جذب و بکارگيري مهندسين فناوري اطالعات ) متخصصين سخت اف -3

 دانش کارشناسان فني و کارکنان ارتقاي سطح

 .و کاهش هزينه هاي انبار داري مکانيزه نمودن سيستم فرآيند توليد و سيستم انبار داري -4

 .نه اي و آموختن فناوري نوين دنيارايا آموزش مستمر کارشناسان و مهندسين و بروز نمودن دانش -5
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 منابع فارسی

 "نقش فناوري اطالعات بر نحوه عملکرد مديريت منابع انساني  "ميالد، -مقاله : قطبوعي -1

(2112) 

 (2111)"تأثير فناوري اطالعات بر سازمان ، جامعه ، فرد "اسماعيل ،  –مقاله: حسن پور  -2

نامه ريزي نقش فناوري اطالعات در بر "محسن ،  -محمد ، زاهدي اديب -مقاله : نقو فرد -3

 (2111) "منابع سازمان 

 "تأثير فناوري اطالعات بر مديريت کيفيت جامع  "حسن ، -غالمعلي، خاکبار-مقاله رئيسي -4

 -148انقش فناوري اطالعات در توليد وساخت ، تدبير/شماره "، 1383محسن-مقاله: مرتضوي -5

 شهريور ماه

ري اطالعات در کاهش هزينه نقش فناو "رضا، -فرضعلي ، توکلي مقدم-مقاله: جيدري فيروز -6

 "هاي کيفيت سازمان ها 

، تهان ، موسسهمطالعات « بهره وري » ( ، کتاب 1383ابطحي ، سيد حسن و بابک کاظم ) -1

 پژوهش هاي بازرگاني

 . تحليل و محاسبه بهره وري . انتشارات نشر علوم دانشگهي1318اورعي ، ک.،  -8

نقش سيستم هاي اطالعاتي مديريت در  "، 1384محبوبه-سيد مهدي/خسروي –الواني   -9

 فصل نامه مطالعات مديريت .  "تصميم گيري 

 واحد امور اداري ، آموزش شرکت پتروشيمي پارس عسلويه . -11

 . رشد / دانش نامه "نقش و اهميت فناوري اطالعات درصنعت نفت  "اينترنت ،  -11
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 به نام خدا

 گراني پاسخگوي

ي ميتروشاطالعات بر عملکرد توليدي شرکت پبررسي تأثير فناوري » پرسشنامه حاضر به منظور 

طراحي شده و بدين منظور شاخص هاي « پارس عسلويه از منظر مديران و کارکنان ادري و فني 

سئوال مي  28مورد نظر در يک طيف پنج گزينه مورد سئوال قرار گرفته اند . پرسشنامه موجود حاوي 

. ينه مورد نظر خود را انتخاب کنيدباشد که خواهشمند است پس از مطالعه دقيق هرعبارت گز

پيشاپيش از همکاري صميمانه و دقت نظر شنادر ارائه پاسخ هاي مناسب که منجربه تحليلي واقع 

  .شد کمال تشکررا دارم از وضعيت موجود خواهد بينانه

 مدرک تحصيلي :-3                     پست سازماني : -2                   زن جنسيت : مرد  -1
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 کم

خ
ي
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 کم

      برنامه ريزي توليد را بهبود بخشيده است ؟فرآيند تصميم گيري در  اطالعات آيا فناوري 1

اطالعات تا چه اندازه دسترسي به عوامل توليد ) مواد اوليه ، ماشين آالت و ....( موثر بوده  فناوري 2

 است ؟

     

      آيا فناوري اطالعات بر کنترل و نظارت بيشتر در خط توليد تأثير دارد ؟ 3

      افزايش کارآيي انگيزش کارکنان و مهندسين در امر توليد شده است ؟فناوري اطالعات موجب  4

      فناوري اطالعات بازخور اطالعات و داده ها را در خط توليد بهبود بخشيده است ؟ 5

      تا چه اندازه فناوري اطالعات موجب مکانيزه شدن خط توليد و افزايش راندمان توليد شده است ؟ 6

      شما فناوري اطالعات باعث اصالح فرآيند توليد و کاهش ضايعات شده است ؟به نظر  1

      استفاده از فناوري اطالعات در کنترل دقيق کيفيت محصول و ارتقاء درصد آن چه نقشي دارد ؟ 8
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      ؟ه توليد و کيفيت و هزينه شده استوري اطالعات موجب تسهيل امور طراحي و نمودارپروساآيا فن 9

      آيا فناوري اطالعات مزيت رقابتي ) ارتقاء ، کيفيت محصول ( رادر شرکت ايجاد مي کند ؟ 11

      فناوري اطالعات در جذب کارکنان مستعد جهت افزايش کيفي محصوالت شرکت مفيد است ؟ 11

      است ؟ فناوري اطالعات ارتباط درون سازماني را در کنترل فرآيند بهبود کيفيت مقررساخته 12

      هداف کيفي دارد ؟انش فني مسئولين فني درراستاي افناوري اطالعات تأثيري بر افزايش د 13

      فناوري اطالعات موجب ارزشيابي و ارزيابي عملکرد کارکنان )راندمان کيفي ( مي شود ؟ 14

      پتروشيمي پارس دارد ؟ ندازه تأثير بر کاهش هزينه هاي توليدي در شرکتافناوري اطالعات چه  15

      مواد ، انرژي و .... دارد ؟ ندازه تأثير بر کاهش هزينه هاي مصرفيافناوري اطالعات چه  16

      خريد تجهيزات ، ماشين آالت خط توليد موثر است ؟ وري اطالعات بر کاهش هزينه هاياآيا فن 11

      هاي پرت شده است ؟ کاري و کاهش هزينهاز دوباره  آيا فناوري اطالعات موجب جلوگيري 18

      اطالعات موجب کاهش راندمان ساعت کاري و هزينه اضافي مي شود ؟ ورياستفاده از فنا 19

      شده است ؟ هزينه هاي اداري ، خدماتي و تعميراتي فناوري اطالعات موجب کاهش 21

      پرسنلي ( شرکت را کاهش داده است ؟فناوري اطالعات تعداد کارکنان ) هزينه هاي  21

      ريابي و فروش را کاهش داده است ؟ابازي فناوري اطالعات هزينه ها 22

      اثر ميگذارد ؟ آيا فناوري اطالعات از طريق ارائه خدمات جديد بر بهره وري 23

      بهره وري دارد ؟ آيا فناوري اطالعات از طريق صرفه جويي در هزينه ها تأثيري بر افزايش 24

      بهره وري تأثير مي گذارد ؟ طراحي محصوالت بر با نو آوري فناوري اطالعات 25

      فناوري اطالعات با روش هاي نوين توليد بر بهره وري اثر مي گذارد ؟ 26

      چه اندازه فناوري اطالعات از طريق تعميق سرمايه موجب افزايش بهره وري مي شود ؟ ات 21

      آيا فناوري اطالعات با استفاده از عوامل انساني و تشکيالت فني بر بهره وري اثر مي گذارد . 28

پاسخگوی گرام با تشکر از همکاری صمیمانه تان ، خواهشمند است در صورت نیاز به 

 توضیحات اضافی توضیحات خود را در ادامه پرسشنامه مرقوم فرمائید .
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Abstract: 

In recent decades, modern technology ,information on the status and 

performance of many community organizations 

Who has effect of substantially parallel to the tremendousprogress has been 

made in this area 

The fate of communities, organizations and individuals over the past every 

day there are nods to modern information technology. 

Obviously, this situation is increasingly recognizing the importance of 

information technology.Given these facts, It must be said that the IT 

environment isconsidered one of the most important factors that affect the 

location, function and fate of communities, organizarions and individuals 

will have series effects. 

In this study, the role of information technology in the South pars Pars 

Petrochemical Companyevaluated the impact of IT on the productivity, 

product quality, reduce production costs, increase efficiency and 

effectiveness were studied. 

 


