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Abstract 

Construction companies today are facing a new environment. Iranian construction and construction 

companies suffer from low productivity and many managers have struggled to find appropriate solutions 

to this problem. It seems that using project management information systems to improve managers' 

management and increase their productivity could be one of these solutions. But because of the special 

features that govern these construction and development companies, especially the problems of the 

human resources (including managers and employees), it is not possible to apply this tool in practice 

and to observe it in practice. It has become less of a company that has been able to use these project 

management information systems efficiently. Therefore, if research can identify the key components in 

implementing a project management information system in bulk construction projects and provide 

solutions for the effective use of these project management information systems, it will certainly be a 

useful step in solving corporate problems Construction removed. The present study aims to investigate 

the impact of implementing project management information systems on the success of project 

development projects, which include improving the quality, cost and time components of the project 

depending on the content dimensions of the quality of the project management information systems, 

which also include the accuracy components. Examines and explores the relevance and completeness of 

the information in Kara Sazeh Matin's bulk projects. 
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 پروژه و عمران نشریه
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بر موفق  تیریاطالعات مد  یها  ستمیس  ی ساز  ادهیپ  ریتاث  یبررس  ی عمران  یپروژه ها  تیپروژه 

 ( نی: شرکت کارا سازه متی)مطالعه مورد یبا استفاده از معادالت ساختار   سازی¬انبوه

 زاده  یتق  یسیع

 ،گرمسار یارشد،دانشگاه عالالدوله سمنان  یکارشناس  یدانشجو 

 1401آبان   06: نیانتشار آنال ؛ تاریخ 1401آبان  06:  رشی پذ؛ تاریخ 1401آبان  06ی: بازنگر؛ تاریخ  1401 ور یشهر   07: افتیدر تاریخ 

 چکیده

وری کشور ایران از پایین بودن بهره  یساخت و عمران  یمواجه هستند. شرکت ها  دییبا فضای جد  یعمران  های  امروزه شرکت

رسد استفاده  اند. به نظر میکارهای مناسب برای رفع این مشکل داشتههایی جهت یافتن راهتالش  رانیبرند و بسیاری از مدرنج می

کارها    تواند یکی از این راهوری آنان، میبه منظور بهبود مدیریت مدیران و افزایش بهره  وژههای اطالعات مدیریت پراز سیستم 

باشد، به ویژه مسائل و مشکالتی که از  حاکم می یساخت و عمران یهای خاصی که برای این شرکت هاباشد. اما به دلیل ویژگی

پذیر نیست و در عمل نیز  اغل در آنها )اعم از مدیران و کارکنان( وجود دارد، کاربرد این ابزار به سادگی امکاننیروی انسانی ش

های اطالعات مدیریت پروژه به نحو کارآمدی استفاده  بوده است که توانسته باشد از این سیستم   یمشاهده گردیده که کمتر شرکت

پروژه در    ت یریاطالعات مد  ستمیس  یزسا  اده یدر پ   یاساس  ینجام تحقیقاتی، مولفه هانموده باشد. لذا در صورتی که بتوان با ا

های اطالعات مدیریت  کارهایی برای استفاده اثربخش از این سیستمکرده و راه  یی را شناسا  ی ساختمان   یانبوه ساز  یپروژه ها

 ر یتاث  یحاضر با هدف بررس  پژوهش .  ساخت برداشته شده است  یپروژه ارائه نمود، قطعاً گام مفیدی در حل معضالت شرکت ها

و    نهیهز  ت،یفیک  های  امل بهبود مولفهکه ش  یعمران  یها  پروژه  تیپروژه را بر موفق  تیریاطالعات مد   های  ستمیس  سازی  ادهیپ 

دقت،    های  شامل مولفه  زی پروژه که خود ن  ت یریاطالعات مد  یها  ستمیس  تیفیک  ییزمان انجام پروژه است بسته به ابعاد محتوا

 . کند یو کنکاش م یبررس نیشرکت کارا سازه مت سازی انبوه های بودن و کامل بودن اطالعات است را در پروژه طمربو

 :کلیدی  کلمات

پروژه محور،   ی، سازمان هاپروژه  تیریپروژه، مد  تیریهای اطالعات مدسیستم  تیفی، ک(PMISسیستم اطالعات مدیریت پروژه ) 

 (. ANN) ی مصنوع  یعصب  یهاشبکه 
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 مقدمه -1

  سازمان  که است یهدف   هوشمند ستمیس کی یساز ادهیپ و  شده لیتبد یارزشمند هیسرما به  اطالعات ها  سازمان در امروزه

  اطالعات  انبوه یسازمان  هر  در تیریمد  اطالعات یواحدها اکنون. کنند  یم دنبال ارزش با  هیسرما نیا از مناسب استفاده یبرا ها

  وجود  لیبدل  زمان  از  برهه  ن یا  در.  دهند  یم  قرار  شانیا  اریاخت  در  ریمد  هر  ازی ن  با  متناسب  و  کرده  یآور  جمع  را  سازمان  در  دجومو

  پروژه،   از  مختلف  یها  گزارش  ارائه  و   ها   آن  لیتحل  ،ی سازمان  درون  اطالعات  به  یدسترس  به  پروژه  رانیمد   ازی ن  و  یرقابت  یفضا

  ی تیریمد  یداشبوردها  وجود  ل یدل  نیهم  به.  شود  ی م  انی ع   شی پ   از  ش یپ  (PMIS) پروژه  تیریمد  اطالعات  ستمیس  یطراح  تیاهم

  در  یریگ  میتصم  جهت  شده   نییتع  یها  شاخص   یبرمبنا  موجود  ت یوضع  از  ی کامل  اطالعات   زمان  حداقل   در  تا  شود  ی م  موجب

  فیتعر  سازمان  یها  یاستراتژ  و  اهداف  یمبنا  بر  سازمان  عملکرد  یدیکل  یها  شاخص  منظور  نیا  به.  ردیگ  قرار  رانیمد  اریاخت

 .باشد  سازمان تیمامور و انداز چشم یراستا در رانیمد توسط  شده اخذ ماتیتصم همواره تا  شوند  یم

  اطالعاتی،   سیستم  اجرای  و  طراحی.  اند  بوده  دسترس  در  ،(    خدمات)    ساخت  حوزه  پیدایش  زمان  از  اطالعاتی   های  سیستم

  های توانایی  و  پیشرفت تکنولوژی زمانیکه.  دارد  سازمان یک  درون موجود های سیستم و دسترس در های تکنولوژی  به بستگی

  این   در  پیشرفت.    کنند   می  پیشرفت  نیز  اطالعاتی  های  سیستم  کند،   پیدا  بیشتری  نمود  فردی  های  مهارت  مجموعه  در  تکنیکی

 (1393 بهروز،  سلیمی،. )شد خواهد درك اطالعات های جنبه همه یکپارچگی  فایده تدریج به و شده خرد زمینه

  ها  سازمان.  کرد  خواهیم  پرداخت  تغییر  عدم  بابت  سنگینی  بهای  وگرنه  نمائیم   تغییر  باید   نیز  ما  تغییر  حال  در  دائماً  شرایط  در

 آن  از  آینده  و  نیست  گریزی  رفته  پیش  های  رسانه  و  اطالعات تکنولوژی  و  کامپیوتری  سیستمهای  بکارگیری  از  جدید  عصر  در  را

  دیگران   تجربه  از  و  داده  قرار  نظر  مورد  موشکافانه  را  ها  سیستم  این  معایب  و  محاسن  صحیح،  و  دقیق  شناخت  با   که  است  آنانی

 مختلف   سطوح  در  مدیران  که  آنچه  یعنی  گیری  تصمیم.  نمایند  تقبل  مجدداً  را  تجربه  آن  های  هزینه  اینکه  بدون  بگیرند  درس

  در  اطالعات   پردازش  و   آوری  جمع  توان  می  را  گیری  تصمیم  نمایند،   می   حرکت  آن  فضای   در  همواره  و   دهند   می  انجام   سازمان

 (. 1383 زاده،  صرافی) گرفت نظر

 مسأله  بیان -2

  تطابق   عدم  به  توان  می  آنها   بین  از  که   هستند  روبرو  اجرایی  فراوان  مشکالت  با  کشور  ساختمانی  های  پروژه  حاضر  حال  در

  برابر  چند  تا  ساختمانی  های  پروژه  از  توجهی  قابل  درصد  انجامیدن  طول  به  نادرست،  مدیریت  طراحی،  با  شده  اجرا  ی  سازه  فنی

. کرد  اشاره  ها  پروژه  اجرای  هزینه  توجه  قابل  افزایش  همچنین  و  منابع  و  مصالح  از  بهینه  استفاده  عدم  شده،  ریزی  برنامه  مدت

  یا   مصالح  کمبود  و  ها  پروژه  بودجه  تخصیص  کمبود  اقتصادی،  وضعیت  معلول  توان  نمی  را  مشکالت  این  تمام  که  است  بدیهی

  از  ناکافی  و  نامناسب  استفاده  و  ها  هژپرو  کنترل  ناقص  یا  نادرست  های  روش  آن  مهم  دالیل  از  یکی  و  دانست  آن  قیمت  افزایش

 .باشد  می  پروژه اطالعات  های سیستم

  اطالعات   به  مختلف  های  حوزه  در  گیری  تصمیم  برای  سازمان  مدیران  ها،   سازمان  آن  بالطبع  و  ها   پروژه  شدن  تر  پیچیده  با

 نتوانند   مدیران  تا   شود  می  منجر  شده  گردآوری  اطالعات  انبوه  ارائه  امروز  رقابتی  وضعیت  در.  دارند  نیاز  یافته  ساختار  و   جامع  دقیق،

 استقرار   و  سازی  پیاده  برای  پروژه  مدیریت  اطالعات  های  سیستم  توسعه  لذا.  نمایند  اخذ  مناسب  زمان  در  را  صحیح  تصمیم

  مستمر   و  یکپارچه  صورت  به  تا  سازد  می  فراهم  را  امکان  این که.باشد  می  ضروری  امر  یک  سازمان  سطح  در  مدیریتی  داشبوردهای

 ( 1396 کیهان، هاشمی  بنی. )گیرد صورت سازمان مختلف های  بخش  عملکرد و  ها پروژه پیشرفت وضعیت پایش  و نظارت

  مرحله   حتی  و  برداریبهره  تا  ساخت  و   طراحی  از  ایگسترده  کاربرد BIM  ساختمان  اطالعات  سازیمدل  امروزه  همچنین

 هرمرحله   در  را  ذینفعان  و  مدیرپروژه  ساختمان  خصوصیات  دیجیتال  نمایش   با  فناوری  این.  استکرده  پیدا  ها ساختمان   تخریب
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  قرارداد، اسناد  اساس   بر  ساخت،  مدیریت  هایفعالیت کلیه  ساختمان  اطالعات   سازیمدل.  کندمی  یاری  درست  گیریتصمیم  برای

 کیفیت  فنی،  مشخصات  براساس  و   کار  کمیت  ها نقشه   کمک  به  که  صورت  این  به  هستند،  وابسته  مشخصات و  هانقشه  مقوله  دو  به

 ( 1393امیرحسین، بیدختی ستوده. )گرددمی تعریف آن

  کار   نیروی  از  خاصی   نقاط  در  ها آن  زیرا  ،   کنند   تقبل  را  BIM  برای  تیم   aligning  هزینه  توانندمی  متوسط و بزرگ  هایشرکت

  قادر  ها آن  که آنجا  از.  کرد  خواهند   پیدا مشکل  این  به   دستیابی  برای  را  مشکل  این  ترکوچک  هایشرکت  اما   داشت  خواهند  مکمل

  این  ها آن برای مناسب گزینه  یک. نیستند زمانی  دوره  یک از بیش  حتی  یا زمان یک در  BIM افزارنرم  به کامل  تیم  یک  انجام به

 ( 1393 ابوالفضل،  زاده  عیسی. )باشند زمینه این در ساحلی  تخصص دنبال به که است

  تطابق   عدم  به  توان  یم   آنها   نیب  از  که   هستند  روبرو  ییاجرا  فراوان  مشکالت  با  کشور  یساختمان  یها  پروژه  حاضر  حال  در

  برابر  چند  تا  یساختمان  یها  پروژه  از  یتوجه  قابل  درصد  دنیانجام  طول  به  نادرست،  تیریمد  ،یطراح  با  شده  اجرا  ی  سازه  یفن

. کرد  اشاره  ها  پروژه  یاجرا  نهیهز  توجه  قابل  شیافزا  نیهمچن  و  منابع  و  مصالح  از  نهیبه  استفاده  عدم  شده،  یزیر  برنامه  مدت

  ا ی  مصالح  کمبود  و  ها  پروژه  بودجه  صیتخص  کمبود  ،یاقتصاد  تیوضع  معلول  توان  ینم  را  مشکالت  نیا  تمام  که  است  یهیبد

  از   یناکاف  و  نامناسب  استفاده  و  ها  پروؤه  کنترل  ناقص  ای  نادرست  یها  روش  آن  مهم  لیدال  از  یکی  و  دانست  آن  متیق  شیافزا

 .باشد  یمپروژه   اطالعات  یها ستمیس

 موضوع  اهمیت -3

  هدف   به  دستیابی  برای  اطالعاتی  منابع  از  برداری  بهره  سرعت  و  اثربخشی  کارایی،  میزان  در  بسزایی  نقش  اطالعات  جریان

  به  توان  می  زمانی  ساخت  صنعت  در.  باشد  می   آینده   های  برنامه  و  جاری  روند   گذشته،  اطالعات  شامل  ها  داده   این.  دارد  پروژه

  اما .  شود  تکمیل  نفعان  ذی  رضایت  و  مشخصات  طبق  شده،  تعیین  بودجه  و  زمان  در  ها  پروژه  که  یافت  دست  موفقیت  و  اهداف

  نمی   مدیریت  خوبی  به  اصولی  های  طراحی  و  دقیق  بندی  زمان  برنامه  با  حتی  که  است  محور  تکنولوژی  و  پیچیده ها پروژه  ماهیت

  خدمات  ضعیف مستندات علت  به قرارداد  طرفین سیتی، مینی  ساخت صنعت های پروژه از گزارش اخرین طبق مثال برای. شود

 مشخصات  اجرای و هزینه  و  زمان  در  انحراف نهایت در  و  شده مشکل  دچار ها   گیری تصمیم ادامه در  و  دهند می  ارائه را ضعیفی

 (Njoki Kahura ,2013 ).     د شو می رو روبه شکست با   پروژه و حاصل

  زیاد   منافع  وجود  با .  میباشد  اطالعاتی  سیستمهای  آن  بکارگیری  ابزار  و  است  امروزی  دانش  و  اقتصاد  محرکه  نیروی  اطالعات

  عوامل  که   آنجایی   از .  میکند  سنگینی   پروژهها   این   سازی  پیاده  بر  شکست،  باالی   ریسک  هنوز  اطالعاتی،   سیستمهای  بکارگیری

  و  سیستم کل  عوامل، این به توجه  عدم.  کرد کشف  و شناسائی  را آنها  باید اینرو از شوند، نمی خلق و  دارند وجود موفقیت حیاتی

 . (1389 ثابتی،) نماید می مواجه اجرا در پروژه شکست و اساسی  خطر با را فرآیند

  ایجاد  برای  که  معنی  این  به  باشد،  می   آن  های  نیازمندی  تشخیص  مستلزم  پروژه   مدیریت  اطالعات   سیستم  یک  سازی  پیاده 

  اطالعات   این  و  است  کدام  آنها  اطالعاتی   نیازهای  دارند،  نیاز  اطالعات  به  کسانی  چه  که  دهیم  پاسخ  سؤاالت  این  به  باید  سیستم

 ( 1387 همکار، و  حسینعلی) گیرد قرار آنها گیری  تصمیم و  عمل مبنای  تا باشد اختیارآنها در باید چگونه و  زمانی چه

 پیشینه  و ادبیات -4

  هایسیستم  مطالعه  با  طبیعی   هایبحران  مدیریت  اطالعات  سیستم  طراحی  عنوان  با  ایمقاله  در(  1386)  همکاران  و  علیزاده

  مختلف هایسازمان و  هاارگان در شدن عملیاتی   قابلیت که کشور شرایط و  امکانات به توجه با  آنها  سازیبومی و  جهان در مشابه

  .اندپرداخته  دارد را
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 شبکه  از  با استفاده  اطالعاتی  سیستم  ساخت  برای  الزم  تالش  تخمین  عنوان  با  پژوهشی  در  (1389)  سال  در  محمدی  شاه

 ساخت   برای  موردنیاز  مدت زمان  و  هزینه  تخمین  افزارینرم  هایپروژه  مدیریت   مهم  ابعاد  از  یکی.  پرداخت  بررسی  به  RBFعصبی  

  پروژه،   مدیر مهم هایدغدغه از یکی  اطالعاتی سیستم یک ساخت برای  موردنیاز تالش برآورد یا  تخمین است، اطالعاتی  سیستم

  عصبی،  هایشبکه مانند یادگیری،  بر مبتنی هایروش است، شدهمطرح متعددی تالش تخمین الگوهاى تیجه،درن شود، می تلقی

  سیستم  ساخت  برای  الزم  تالش  تخمین  برای  RBF  عصبی  شبکه  از  استفاده  تحقیق،  این  طرح  از  هدف .  است  الگوها   این   از  یکی

  از  مناسبی تخمین الگو، بر مبتنی هایروش با مقایسه در شبکه این که  دهدمی نشان بررسی این از حاصل نتایج است، اطالعاتی

 (1389 محمدی، شاه ). است داده ارائه را سیستم ساخت برای  الزم هایتالش

  و  بررسى  را  اجرایى  اطالعاتى  هاى  سامانه  سازى  پیاده  در  موفقیت  کلیدى  عوامل  (1390)  سال  در  همکار  و  رهنورد  اهللا  فرج

  که   شدند  گروه بندى  عامل  هفـت   قالـب  در  تأثیرگـذار  کلیـدى  متغیرهـاى  پـژوهش،  این  در.  آورد  بدست  اى  توجه  قابل   نتایج

  وجـود   ،  سـامانه  جویانـه  مشـارکت   استقرار  و  طراحى  مناسب،  مفهـومى  مـدل  تـدوین:  عبارتنـداز  اهمیت ترتیب  به  آنها  فهرست

  نـرم  هـاى  قابلیـت  بینـى  پـیش   و   ارشد،  مدیریت   حمایتى  نقش   ،   EIS  طرح  مدیریت  ،  IT  واحـد  همکـارى  مـرتبط،   فنّـاورى

 .کاربران نیـاز مـورد افـزارى

  سیستم زمان و هزینه تخمین برای  عصبی  شبکه از استفاده" ( در تحقیق پایان نامه خود با عنوان1395)   مریم،  پور،  ایمانی

 موردنیاز   زمانمدت  و  هزینه  تخمین  افزارینرم  هایپروژه  مدیریت  مهم  ابعاد  از  یکیبه این نتایج دست یافت که    "اطالعاتی  های

 و  هزینه  تخمین  برای  استعماری  رقابت  الگوریتم  همراه  به  عصبی  شبکه  از  پژوهش  این  در.  است  اطالعاتی  سیستم  ساخت  برای

  ساختار  راستای  در .  است  MLPپژوهش   این  در   استفاده شده  شبکه عصبی.  است  گردیده  استفاده  اطالعاتی  های  سیستم  در  زمان

 مجموعه   از  آمده  دست  به  های رویداده  بر  سازی   شبیه  از  حاصل  نتایج  که  کرد  خاطرنشان  باید  شده  کاربرده  به  عصبی  شبکه

  کاهش   خطا  این   زمان  باگذشت  اما   است،   زیاد  پیشنهادی  درروش  خطا  میزان  ابتدا  در .  است  شده داده  نشان  Halmark  اطالعات

 . رسد می خود دقت باالترین به پیشنهادی  روش و یافته

  صنعت   در  پروژه  مدیریت  اطالعات   سیستم  سازی  پیاده  بر  موثر  واملع "در پژوهشی با عنوان    ( 1396)  مهناز، ,  لویی  حمزه

 مجموعه(  PMIS)  پروژه  مدیریت  اطالعات  های  سیستمبیان کرد که    پروژه  و  ساخت  مدیریت  ملی  کنفرانس  چهارمین  در  "  ساخت

 یک   در  موجود  اطالعات  ساماندهی  و  آوری  جمع  هدف  با  که باشند می  پروژه  مدیریت  در  استفاده  مورد  ابزارهای  و  هاتکنیک  از  ای

  اطالعات   توزیع  و  سازی  یکنواخت  آوری،  جمع  برای  ها  تکنیک  و  ها  ابزار  این  از  ها   پروژه  مدیران.  گردند   می  اجرا  و  طراحی  پروژه

  این   از  توان  می  آنها  کردن  فراهم  با  که  است  هایی  شرط  پیش  نیازمند  آن  سازی  پیاده  اما.  کنند  می  استفاده  الکترونیکی  شکل  به

  سیستم  این  با   پروژه  موفقیت  ارتباط  ساخت،   صنعت  های  پروژه  اجرای  در  PMIS  اهمیت  بنابر.  نمود  استفاده  بهینه  طور  به  سیستم

 .است شده داده شرح تحقیق این در آن سازی پیاده   در موثر عوامل و

( در پژوهش خود به روند توسعه، تغییر و تحول سیستم اطالعات مدیریت در جهان تجارت و بازاریابی با گذشت  2005)  1نصیر 

اند. بدین منظور تغییرات و روندهای موثر بر مفاهیم فرآیندها و اجرای سیستم اطالعات مدیریت با بررسی مقاالت  زمان پرداخته 

( شناسایی روندها و تغییرات 1به این منظور صورت گرفت:    محتوا ن شدند. مخصوصا تحلیل  انتشار یافته در مجالت بازاریابی تعیی

( مقایسه کردن  3( نشان دادن انواع تحقیقات متداول امروزی.  2احتمالی در مفاهیم و موضوعات مرتبط در سه دهه گذشته.  

 م اطالعات مدیریت.  یابی انتشار یافته در رابطه با موضوع سیستوری مجالت تجاری و بازاربهره

 

1 Suphan Nasir 
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اند که اهمیت خصوصیات طراحی  های اطالعاتی ارائه داده( یک تئوری بنیادی را برای توسعه سیستم2005)  2مالدین و راچل 

کند. مجموعه پژوهش آنها سه سطح تحلیلی )شناختی، تکنیکی و ساختار سازمانی( را که  و عملکرد سیستم را شناسایی می

 دهد.  های اطالعاتی حسابداری انجام داد توضیح میی سیستمهاتوان در پژوهشمی

ای با عنوان »مفاهیم ارزش اطالعات و حسابداری« ضرورت شناخت ارزش اطالعات را مورد تأکید  ( در مقاله2006)  3ماك 

مناسب سیستم کارگیری  به  این ضرورت،  که  نموده  بیان  و   است  داده  ایجقرار  را  اطالعاتی حسابداری  نقش  های  نموده،  اب 

چنین به اهمیت آموزش کارکنان در ارتباط با  نماید. وی همهای مدیریت ایفا میگیریریزی و تصمیمای در کنترل، برنامهسازنده

باز خور مدل سیستمسیستم  و  ارزیابی اطالعات حاصله  ها  های اطالعاتی حسابداری و چگونگی جریان اطالعات در سازمان و 

 (. 1389گیر و همکاران، پرداخته است )دست

بین سیستم2009)  4نارانجو  رابطه  در  ارشد  تیم مدیریت  نقش  بررسی  به  پژوهشی  عملکرد  ( در  و  اطالعات مدیریت  های 

دادهاستراتژیک می گردپردازد.  از  های  با سیستم  92آوری شده  تیمی  مختلف  ترکیبات  که  داد  نشان  ارشد  مدیریت  های  تیم 

گذارند که بر کاهش  امل هستند و چگونه این تعامالت برآن تعداد از عملکردهای استراتژیک تأثیر میاطالعات مدیریت در تع 

انعطاف یافتههزینه و  نشان میپذیری متمرکز هستند.  پژوهش  این  عملکرد  های  بر  دهد که چگونه سیستم اطالعات مدیریت 

 گذارد.  پذیری تأثیر میاستراتژیک و متمرکز بر انعطاف

پژوهشی به تجزیه و تحلیل مرزهای سیستم و فرآیندهای مرتبط با تصمیم2009و همکاران )  5سن سورن گیری برای ( در 

های این  نیاز مدلسازی اطالعات تخصصی باشد پرداختند. مرزها و دامنهسیستم اطالعات مدیریت کشاورزی جدیدی که پیش

های دارای وجه مشترك با سیستم، مانند مدیران،  ل همان ماهیتشوند. در اینجا عوامسیستم بر حسب عوامل و توابع توصیف می

افزار و پایگاه داده هستند. آنها به منظور تجزیه و تحلیل موقعیتهای پیچیده و آسان برای توسعه سیستم اطالعات مدیریت  نرم

و بر مبنای اطالعات به    های ساده کشاورزی و برآوردن مطلوب نیازهای مشتریان یک مدل ذهنی بر مبنای متدولوژی سیستم

دست آمده از چهار مزرعه آزمایش بدست آوردند. این مزارع معرف شرایط متنوع در سراسر اتحادیه اروپا بودند. در این پژوهش  

سیستم  تخصصی  تحلیل  و  تجزیه  روشهای  از  استفاده  مرحله مزایای  عنوان  به  را  سیستمها  واقعی  طراحی  مقدماتی  های  ی 

های تجزیه و تحلیل  های پیشین و بیشتر مقرراتی و خشک و روشیت کشاورزی در مقایسه با سایر روشجدیداطالعات مدیر

 شود. سیستم معطوف به فعالیت نشان داده می

تئوری سیستم2009و همکاران ) 6کیوجین  پژوهشی  را بررسی می( در  را در  های اطالعاتی مدیریت  کنند و موفقیت آن 

هدف استفاده از این  ی مدیریت بالیای طبیعی، پشتیبانی وظایف، رضایت کاربران و سه بعد اطالعات، سرویس و کیفیت باحوزه 

 شود.  ها بررسی میسیستم 

 در  را  دانش  مدیریت  موفقیت  کلیدى  فاکتور  12  دانش  مدیریت  ادبیات  بررسى  با  ،(3201)  7وری مم  ال  دیگر،  اى  مطالعه  در

 اختیار   در  و  کرده  تهیه  کلیدى  فاکتور  12  از  متشکل  اى  پرسشنامه وى.  داد  قرار  بررسى  مورد  ایرانى،  متوسط  و  کوچک  سازمانهاى

  خود  علمى  دستاوردهاى  ارائه  به  دانش  مدیریت  کنفرانسهاى  در  که  افرادى  دسته  آن  و  دانش  مدیریت  حوزه  متخصصان  و  خبرگان
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 بیشترین  سازمانى،   فرهنگ  و   ارشد  مدیریت   حمایت  فاکتورهاى  شده،  آورى  جمع  هاى   داده   کمک  با .  داد  قرار  بودند،   پرداخته

 .داشتند را اهمیت کمترین الگوبردارى و پاداش انگیزشى فاکتورهاى و اهمیت

 
 توزیع   هاى پرسشنامه  از حاصل نتایج . پرداخت  پروژه موفقیت  و PMIS  ارتباط بررسى به( 2013ل )سا در  8کاهارا جوکى ان

  اطالعات  کیفیت و کاربر نفوذ افزار، نرم کیفیت) مستقل متغیر همان که PMIS اصلى  اجزاى که داد نشان  ها سازمان میان شده

  باید   ها سازمان  که  داد  پیشنهاد  او  بنابراین.  دارد  معنادارى  و  مثبت  ارتباط  پروژه  موفقیت  یعنى  وابسته   متغیر  با   باشد  مى(  خروجى

  مدیریت  براى  الزم اطالعات  که  زمانى   از  آن  زیرا.  دهند  قرار  خود  کارى  برنامه  در را  PMIS  از  استفاده  هایشان  پروژه مدیریت  براى

 (Njoki Kahura , 2013 ). کند تضمین را ها   پروژه موفقیت تواند مى  کند  مى  فراهم  را ها  پروژه

 روش تحقیق   -1- 5

- پیاده  تاثیر  بررسی  دارد  قصد  محقق  که  مفهوم  این  به.  است  کاربردی  تحقیق،  روش  شده،  مشخص  اهداف  و  سواالت  به  توجه  با

 از   استفاده   با   متین  سازه  کارا  شرکت  سازی  انبوه  هایپروژه  موفقیت  بر  را  پروژه  مدیریت  اطالعات  هایسیستم  هایمولفه  سازی

 . دهد  قرار بررسی مورد معادالت ساختاری شبکه

 آماری  جامعه  - 2- 5

 باشند. می  متین سازه کارا  شرکت عملیات و  میانی و ارشد مدیران حاضر پژوهش آماری جامعه

 گیری  نمونه  روش  و نمونه - 3- 5

طبقه استفاده گردیده، به این    حجمتصادفی متناسب با    –ای  گیری طبقهگیری در این تحقیق از روش نمونهجهت نمونه

 استان   متین   سازه   کارا  ریزی شرکتها از طریق معاونت برنامهپروژه و کارشناسان اجرایی آن که لیست آن  40صورت که از بین  

ز مدیران و کارکنان  نفر ا  125تهیه گردید و به صورت تصادفی بین کارشناسان توزیع گردید. حجم نمونه در این پژوهش    تهران

 . ها انتخاب شدندشرکت عمرانی کارا سازه متین است که به طور تصادفی در بین سازمان

 پژوهش  ابزارهای  -4- 5

های مناسب  کنندگان از نتایج هر تحقیق استفاده از روشبخشی به استفاده ها و اطمینانبه منظور اعتبار بخشیدن به پژوهش

دهد. استفاده از  متدولوژی تحقیق را تشکیل می  ترین مهمهای آماری مورد استفاده در تحقیق  آماری توصیه گردیده است. روش

 آورد.  های آماری مناسب ضمانت اجرائی تحقیق را فراهم میروش

 های تجزیه و تحلیل داده هاروش- 5- 5

آید.  همبستگی به حساب می  -شناسی، توصیفیباشد و از حیث روشتحقیق حاضر از نظر هدف )نوع تحقیق(، کاربردی می

ای بین دو یا چند متغیر کمی )قابل سنجش( وجود در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن این است که مشخص شود آیا رابطه

دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است شناسایی یک رابطه یا نبود 

 ها باشد. بینیروابط در انجام پیشآن، و به کارگیری 

  ساختمانی شامل بهبود کیفیت، کاهش هزینه و کاهش زمان انجام پروژه های متغیر وابسته این پژوهش ابعاد موفقیت پروژه

پژوهش سیستم  های این  پروژه  ساختمانی است. متغیر مستقل در  این  می  PMISهای اطالعات مدیریت  باشد. متغیر واسطه 

 

8 N.joki Kahura  
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پژوهش ابعاد محتوایی کیفیت سیستم های اطالعات مدیریت پروژه شامل دقت سیستم اطالعات، مربوط بودن سیستم اطالعات  

 و کامل بودن سیستم اطالعات است.

با استفاده   اختاریس معادالت شبکهرویکرد اصلی که در این مطالعه برای آنالیز رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت، 

اسمیرنوف استفاده و بعد از    – ها از آزمون کلموگروف  است. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده  22، نسخه  SPSSافزار  از نرم

 های پارامتریک برای بررسی فرضیات استفاده گردید. ها از آزمونبرقراری نرمال بودن توزیع داده
پیاده تاثیر  بررسی  به  پژوهش  عمرانی میسازی سیستماین  پروژه های  بر موفقیت  را  پروژه  اطالعات مدیریت  پردازد.   های 

های کیفیت، هزینه و زمان انجام پروژه است بسته به ابعاد محتوایی کیفیت سیستم  شامل بهبود مولفه  عمرانی  های   پروژه  موفقیت

پروژه که خود نیز شامل مولفه   ل یذ  مدل  طبق  راهای دقت، مربوط بودن و کامل بودن اطالعات است  های اطالعات مدیریت 

 : کندیم  کنکاش و یبررس

 
 (: مدل پژوهش 1شکل)

 متغیرهای پژوهش  -6

 متغیر وابسته  - 1-6

  ساختمانی شامل بهبود کیفیت، کاهش هزینه و کاهش زمان انجام پروژه های متغیر وابسته این پژوهش ابعاد موفقیت پروژه

 ساختمانی است.  های

 مستقلمتغیر   - 2-6

 باشد. می PMISهای اطالعات مدیریت پروژه  متغیر مستقل در این پژوهش سیستم

 متغیر واسطه  -3-6

متغیر واسطه این پژوهش ابعاد محتوایی کیفیت سیستم های اطالعات مدیریت پروژه شامل دقت سیستم اطالعات، مربوط  

 بودن سیستم اطالعات و کامل بودن سیستم اطالعات است.

 توصیفی  یهاشاخص  -7

 است؟ چگونه نمونه کل در آن ابعاد و گیریتصمیم و  اطالعات محتوایی کیفیت آماری توصیف

  ابعاد   و   عمرانی   های   پروژه  موفقیت   و   اطالعات  محتوایی  کیفیت  مرکزی  و   پراکندگی   هایشاخص  محاسبه  به  قسمت  این  در

 . پردازیممی آن

پیاده سازی 

سیستم اطالعات 

 مدیریت پروژه 

(PMIS) 

دقت سیستم ✓

 اطالعات

 مربوط بودن✓

 سیستم اطالعات

سیستم  کامل بودن✓

 اطالعات

 بهبود کیفیت✓

 کاهش هزینه✓

کاهش زمان ✓

 انجام پروژه

ابعاد محتوایی کیفیت سیستم 

 اطالعات

موفقیت پروژه های 

 عمرانی
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 و ابعاد آن  موفقیت پروژه های عمرانیهای توصیفی کیفیت اطالعات و : شاخص(1)جدول 

 معیار انحراف تغییرات   دامنه میانگین  تعداد هامؤلفه متغیرها 

محتوایی  کیفیت

 اطالعات

 60/0 00/4 66/3 105 اطالعات دقت

 63/0 75/2 61/3 105 اطالعات بودن مربوط

 69/0 25/3 08/3 105 اطالعات  بودن کامل 

 52/0 92/2 45/3 105 اطالعات کیفیت

موفقیت پروژه های  

 عمرانی

 69/0 50/3 22/3 105 بهبود کیفیت 

 70/0 00/4 44/3 105 کاهش هزینه 

 60/0 00/4 70/3 105 کاهش زمان انجام پروژه 

PMIS 
  اطالعات پیاده سازی سیستم

 مدیریت پروژه 
105 48/3 16/3 52/0 

 

شده که از سطح متوسط   نمره ممکن محاسبه  5از    45/3، میانگین کیفیت محتوایی اطالعات،  (1)بر اساس اطالعات جدول  

بیشترین و بعد کامل بودن اطالعات   66/3میانگین   ( باالتر است. در بین ابعاد محتوایی کیفیت اطالعات، بعد دقت اطالعات با 3)

احراز نموده  کمترین  08/3با میانگین   را  )  نمره  پراکندگی  بودن اطالعات  6/0است. بعد دقت اطالعات کمترین  بعد کامل  ( و 

  نسبت به تریباشند. به عبارتی افراد در مورد بعد دقت اطالعات، نظرات همگن( از حیث نمره دارا می69/0) بیشترین پراکندگی 

 سایر ابعاد دارند و در مورد بعد کامل بودن اطالعات تفاوت نظر بیشتری دارند.

کاهش زمان  ، بعد  موفقیت پروژه های عمرانینمره ممکن محاسبه شده است. در بین ابعاد   5از    48/3،  بهبود کیفیتمیانگین  

بهبود  کمترین نمره را احراز نموده است. بعد درجه    22/3با میانگین    بهبود کیفیتبیشترین و بعد    7/3با میانگین    انجام پروژه

  باشند. به عبارتی افراد در ( از حیث نمره دارا می7/0بیشترین پراکندگی )  کاهش هزینهبعد    ( و6/0کمترین پراکندگی )  کیفیت

 تری نسبت به سایر ابعاد دارند.  ، نظرات همگنبهبود کیفیتمورد بعد درجه 

میانگین    نمره ممکن به دست آمده است، بطوریکه هم ردیف  5از    48/3،  پروژه  سیستم اطالعات مدیریتپیاده سازی  میانگین  

 ین کیفیت اطالعات کمی بیشتر است.و از میانگ کاهش هزینه

 های آمار استنباطیتحلیل  - 8

های آماری است که بر اساس اصول و نظریه احتمال به انجام استنباط های معتبر از  ای از روشآمار استنباطی، مجموعه 

با مقوله نمونه درباره کل جامعه می به وفور  استنباطی  آمار  برآوردپردازد. در  آزمون فرض درباره  ای و فاصلهنقطه)  های  ای( و 

دهد تا بتوانیم واقعیات مشاهده شده  ای برای استدالل به دست میپایه  هاپارامترهای جامعه سروکار داریم. استفاده از این روش

نماییم،  را نقض  را به طور منطقی تعبیر  یا آن  تائید،  را  تا چه حدی مدل مفروضی  واقعیات  این    کنند، و می  تعیین کنیم که 

های آمار استنباطی  بررسی تحلیل  ارائه دهیم. برایریزی تحقیقات دیگری،  پیشنهادهایی برای اصالح نظریه موجود، و یا شاید طرح

ها از ماهیت کیفی به ماهیت کمی تغییر کند و به منظور  ابتدا میانگین سؤاالت مربوط به ابعاد پرسشنامه محاسبه گردید تا داده

های  ها از آزمون ودن توزیع دادهاسمیرنوف استفاده و بعد از برقراری نرمال ب  -ها از آزمون کلموگروف  بررسی نرمال بودن توزیع داده

 پارامتریک برای بررسی فرضیات استفاده گردید. 

وجود  داری رابطه معنی موفقیت پروژه های عمرانیو پروژه سیستم اطالعات مدیریت  سازی پیاده: بین 1فرضیه 

 دارد. 
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پیرسون   از ضریب همبستگی  عمرانی   های   پروژه  موفقیت  و   پروژه   مدیریت   اطالعات  سیستم  سازی   پیاده برای بررسی رابطه بین  

 به دست آمد.  (، 2) ریک( استفاده گردید و نتایج جدول)پارامت

 عمرانی های پروژه موفقیت  و پروژه مدیریت اطالعات سیستم سازی پیاده: رابطه بین (2) جدول 

 p - Value همبستگی  میزان مؤلفه 
 000/0 757/0 عمرانی  های  پروژه موفقیت و  پروژه مدیریت اطالعات سیستم سازی پیاده 

 

  عمرانی   های  پروژه  موفقیت  و  پروژه  مدیریت  اطالعات  سیستم  سازی  پیادهرابطه بین    P - Value  مقدار(،  2)  جدولبا استناد به  

با   برابر  از سطح خطای    0.  0005تقریباً  رد میکمتر می  05.0است که  لذا فرض صفر  مقدار ضریب باشد  آنجا که  از  و  شود 

  پیاده رابطه معنی دار مثبت و در سطح باال بین    درصد  95توان بیان کرد که در سطح اطمینان  باشد میمی  757.  0همبستگی  

 گردد. می  وجود دارد. فرضیه پژوهش تائید عمرانی  های  پروژه موفقیت و پروژه مدیریت اطالعات سیستم سازی

بین  2فرضیه   سازی :  و    پیاده  مدیریت  اطالعات  عمرانی سیستم  های  پروژه  استانداردهای  موفقیت  به   بسته 

 داری وجود دارد.محتوایی کیفیت اطالعات رابطه معنی

ازش ها برماکزیمم به داده  با استفاده از روش درستنمایی   (،2)ابتدا مدل معادالت ساختاری شکل    برای بررسی فرضیه فوق 

 ارائه شد.  (4)و   ( 3)داده و نتایج حاصل در جدول

 های برازش : شاخص(3)جدول 

 آمده  دست به مقدار قبولقابل مقادیر توضیحات  آزمون نام

x2/df 904/2 < 3 نسبی اسکوئر کای 

RMSEA 097/0 <1/0 تقریب خطای دوم توان میانگین ریشه 

GFI 919/0 >9/0 یافتهتعدیل برازندگی شاخص 

NFI 909/0 >9/0 نرم  برازش شاخص 

CFI 937/0 >9/0 ایمقایسه  برازش شاخص 
 

دهنده این است  که نشان  است  0  /1باشد لذا این مقدار کمتر از  می  0  /097برابر با      RMSEA، مقدار  (3)با توجه به جدول  

/ 39= ]2.904)  همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی  باشد.میقبول  که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل

 گیری اندازه  مدل  دهندمی  نشان   که  باشدمی  بیشتر/.  9  از  نیز  NFL  و  CFI،  GFI   باشد و میزان شاخصمی  3و    1بین    [(113.25

 پردازیم. تحقیق، مدل مناسبی است. حال به بررسی فرضیه فوق میمتغیرهای 

موفقیت پروژه های  بر    PMISاین فرضیه به بررسی نقش متغیر میانجی کیفیت اطالعات در رابطه بین تأثیرگذاری استفاده از  

گیرد.  مورد بررسی قرار می  موفقیت پروژه های عمرانیبر    PMISپرداخته است و به عبارتی رابطه غیرمستقیم استفاده از    عمرانی

 ضرورت دارد تا شروط زیر ابتدا برقرار باشد.  ر مستقل بر متغیر وابستهبرای بررسی اثرات غیرمستقیم متغی

ی بین  ی بین متغیر مستقل و واسط تأیید شود و شرط دوم نیز تائید معناداری رابطه شرط اول این است که معناداری رابطه 

غیرمستقیم، از ضرب بین ضریب   یباشد. سپس در صورت برقرار بودن شروط باال ضریب مسیر رابطهمتغیر واسط و وابسته می

آید و نتایج حاصل در  ی بین متغیر واسط با وابسته به دست میمسیر رابطه بین متغیر مستقل با واسط و ضریب مسیر رابطه 

 شد.  ارائه(، 4)جدول 
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 : ضرایب مسیر(4) جدول 

 روابط
 ضریب

 مسیر 

 مسیر ضریب

 استاندارد
SE 

P-

VALUE 

PMIS           000/0 155/0 073/1 034/1 اطالعات          بهبود کیفیت یفیتک 

PMIS         000/0 124/1 927/0 057/1 کاهش هزینه   اطالعات         کیفیت 

PMIS           اهش زمان انجام  ک         اطالعاتسیستم کیفیت

 پروژه
09/1 99/0 - - 

 

درصد تأثیر مستقیم دارد    95بر کیفیت اطالعات در سطح اطمینان    PMISمتغیر  (،  4)بر اساس نتایج به دست آمده از جدول  

value-  p    های  باشد بطوریکه میزان تأثیر مستقیم ویژگیمی  0  .05کمتر ازPMIS    باشد. از آنجا می  1.073بر کیفیت اطالعات

  کمتر از   value  –  pدارند )  کاهش هزینهدرصد رابطه مستقیم بر    95اطمینان    سطح  که متغیرهای میانجی کیفیت اطالعات در

  PMISمیانجی بین    باشد. لذا کیفیت اطالعات نقش متغیرمی  927.0بر کاهش هزینه  ضریب تأثیر مستقیم آن    باشد( و می  0.  05

اثر غیرمستقیم  ایفا می  کاهش هزینهو   برابر با    کاهش هزینهاز طریق متغیر میانجی کیفیت اطالعات بر    PMISکند. بنابراین 

   باشد.یم 99/0=  073/1*  927/0

 
 : مدل ساختاری با ضرایب استاندارد مدل (2) شکل

 

  گیریبحث و نتیجه  -9

 اول   هیفرض   آزمون  ج ینتا  خالصه   - 1- 9

 یداریمعن  رابطه  یعمران  ی ها  پروژه  تیموفق  و  پروژه  تی ریمد  اطالعات  ستمیس  یساز  ادهیپ   نیب  "  از  است  عبارت  هیفرض

 پروژه  تیموفق  و  تیریمد  اطالعات  ستمیس  نیب  باال  سطح  در  و  مثبت  رابطه  داد  نشان  رسونیپ   یهمبستگ   بیضر  جینتا.  دارد  وجود
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  ی ائیانب  و   یسلمان  توسط  شده  انجام  جینتا  جمله  آن  از  است  گرفته  صورت  یمختلف  قاتیتحق  نهیزم   نیا  در.  دارد  وجود  یعمران  یها

  استان  استاندارد  آماده  بتن  کننده  دیتول  یهاشرکت  یعمران  یها  پروژه  تیموفق  بر  PMIS  یاتوسعه  ریتأث  یبررس  به  که(  1391)

  بتن   یدکنندهیتول  یهاشرکت  یعمران  یها  پروژه  تیموفق  بر  یداریمعن  و  مثبت  ریتأث  PMIS  دادند  نشان  بودند،  پرداخته  تهران

  یبررس  به  خود  نامهانیپا  در   که(  1390)  ی چراغ   اله  روح(  1380)  یزیعز.  دارد  یهمخوان  قیتحق  نیا  ج ینتا  با   که   دارد  استاندارد

  یریبکارگ  نیب  دیرس   جهینت  نیا  به  بود  پرداخته  کرمانشاه  سپه  بانک  های بهبود پروژه  بر  تیریمد  اطالعات  ستمیس  یریگ  بکار  ریتأث

 سامسون .  دارد  یهمخوان  قیتحق  نیا  ج ینتا  با   و  دارد  وجود  یداریمعن  رابطه  هایپروژه  بهبود  بهبود   و  تیریمد  اطالعات  ستمیس

پروژه ها  و  یسودده  در  PMIS  ریتأث  یبررس  با(  2013) بهبود   در  PMIS  داد  نشان  یدیتول  یهاشرکت  در  بهبود موفقیت   ت 

 ر یتأث  بهبود موفقیت پروژه ها  بر  PMIS  داد  نشان   که  قیتحق  ن یا  جینتا  با  که  کندیم  کمک  یدیتول  یهاشرکت  ها  پروژه  تیموفق

  ی ها ستمیس  داد   نشان  های عمرانیبهبود پروژه  در   ی اطالعات  ی هاستمیس  نقش   ی بررس  با (  2012)  الخافاف .  دارد  یهمخوان  دارد

  ی هاستم یس  انیم  یداریمعن  ارتباط  و  مؤثرندها  پروژه  بهبود  و  شیافزا  در  ازین  مورد  موقع  به  و   قیدق  اطالعات  ارائه  با  یاطالعات

 .دارد یهمخوان قیتحق نیا جینتا  با که است ها پروژه  تیموفق بهبود و ی اطالعات

 2  هیفرض آزمون  ج ینتا  خالصه  - 2-9

  بسته به استانداردهای  موفقیت پروژه های عمرانیسیستم اطالعات مدیریت و    پیاده سازیبین    "  از  است  عبارت  هیفرض 

  ستمیس  یساز  اده یپ   نیب  که  دارد  نشان  یساختار  مدل  از  حاصل  جینتا  .داری وجود داردمحتوایی کیفیت اطالعات رابطه معنی

 . دارد وجود یداریمعن رابطه اطالعات تیفیک ییمحتوا یاستانداردها  به بسته یعمران  یها پروژه  تیموفق  و تیریمد اطالعات

  با اگرچه. دارد یریگمیتصم یرو یتوجهقابل اثر که است مدل یورود فاکتور نیترمهم PMIS ، یعصب شبکه زیآنال اساس بر

 اطالعات  تیفیک  ییمحتوا  ابعاد   سطح  که  یزمان   است  باالتر  ی ریگمیتصم  تیفیک  یرو  PMIS  اثر  گرید  یفاکتورها  اثر  به  توجه

 از  باالتر  کاهش هزینه  و  کاهش زمان انجام پروژه  یرو  اثر  نی ا  و(  =  PMIS  20927  کل  سهم  ،   ( 8و )  ( 7)   جداول)  باشد   باالتر

 . است بهبود کیفیت

 پیشنهادات  -10

تمیـس.  1 م  از  پروژه  تیریمد  یاطالعات  ـس ح یهایریگمیتـص ازمان حیـص ت ـس ازمان  و یبانیپـش   یبرا  رو  نیا  از.  کندیم کنترل را ـس

 .کرد عیتوز و رهیذخ پردازش، ،یآورجمع  افتهی  نظام و یدرست به را  اطالعات  دیبا  و موفقیت پروژه ها تیفیک بهبود

  ط یمح  در  ا ی   و   سازمان درون  در   مهم   ی ایاش  و هامکان افراد،  مورد در  ی اطالعات  ی حاو  ی مدیریت پروژهاطالعات  ی هاستمیس.  2

 . باشند داشته  اطالعات نیا ی آورجمع جهت الزم یهمکار نیمسئول د یبا لذا هستند آن رامونیپ 

 PMIS ستمیس از تا است الزم جهتنیبد  و ندارند ماتی تصم هیکل اخذ یبرا الزم یتخصص اطالعات و یکاف   وقت رانیمد. 3

 . بماند یباق  هاآن یبرا مهم  امور به یدگیرس منظور  به یکاف  یروین و فرصت نکهیا تا  د یبنما  استفاده سازمان در

  دائم  یشبکه  کی  یاندازراه  یبرا  تالش   و   ی سازمان  یریادگ ی  و  رندهیادگی   یهاسازمان  جهت  در  ها سازمان  فرهنگ  رییتغ.  4

 . رندهیگمیتصم مراجع و  یداخل منابع  به  یسازمان عملکرد تیوضع از یرساناطالع

  منابع

  فصلنامه   گیری،تصمیم  در (  MIS)  مدیریت  اطالعاتی   هایسیستم  نقش  ،(1386)  محبوبه  خسروی  و  مهدی  سید  الوانی،

 81-96 ص ،47 شماره  تحول، و بهبود  مدیریت  مطالعات
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  فرآیند  بهبود  بر  مدیریت  اطالعاتی   های سیستم   یتوسعه  تأثیر  بررسی  ،(1391)  بهزاد  سلمانی،  و   محمدرضا   انبیائی، 

 ایران  بتن سالیانه  ملی کنفرانس چهارمین در مقاله تهران، استان آماده  بتن کننده تولید  هایشرکت  گیریتصمیم

، پایان نامه کارشناسی    "اطالعاتی   های  سیستم  زمان   و  هزینه  تخمین  برای  عصبی   شبکه  از  استفاده  "،  1395مریم،   ،  پور  ایمانی

 . تهران نور پیام دانشگاه  اطالعات  فناوری  و مهندسی کامپیوتر، گروه ارشد، رشته

  عصر.    ایرانی  های  سازمان  در  اطالعاتی  سیستمهای  تکنولوژی  انتقال  در  موفقیت  حیاتی  عوامل  شناسایی(.  1389. )  م ,  ثابتی

 . فدهمھو  شانزدهم شماره Issue,  مدیریت

  دانشگاه   کرمانشاه،  سپه  بانک  مدیران  گیریتصمیم   بر  مدیریت  اطالعات  سیستم  بکارگیری  تأثیر  ،(1390)  اهللا  روح  چراغی،

 بازرگانی  مدیریت ارشد کارشناسی نامهپایان کرمانشاه،  اسالمی آزاد

 سمت  انتشارات تهران، شانزدهم،  چاپ انسانی، علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه  ،1388 محمدرضا،  نیا، حافظ

  ملی   همایش  دومین  در  مقاله  امروزی،  هایسازمان  در  مدیریت  اطالعاتی  های سیستم  نقش  ، (1392)  معصومه  زیدهی،   حقیقی

 نوین  مدیریت علوم

  کنفرانس چهارمین  ساخت،  صنعت  در   پروژه مدیریت  اطالعات  سیستم  سازی  پیاده  بر  موثر عوامل ، 1396  مهناز، ,  لویی  حمزه

 سمنانی.  عالءالدوله عالی  آموزش موسسه تهران، پروژه،  و  ساخت مدیریت  ملی

  فصلنامه  RBF عصبی  از شبکة  استفاده   با  اطالعاتی   سیستم  ساخت  برای  الزم  تالش  تخمین  ،  1389  غالمرضا،   محمدی،  شاه

 .18شماره  پنجم، سال   توسعه،

  بیمارستان  مدیریت  اطالعات  سیستم  مطالعه  ، (1388. )کریم  محمد  بهادری،  و  علی  غنجال،  و  محمد   بازرگانی،  و  علی  صداقت،

 73-66 ص  ،2 شماره ،11 دوره  نظامی، طب ،مجله  BSP تکنیک با

 بسیج   سازمان  مدیران  گیریتصمیم  بر  مدیریت  اطالعاتی  هایسیستم  نقش  بررسی  ،(1380)  محمد  آبادی،  بندر  عزیزی

 ( اطالعاتی هایسیستم گرایش) دولتی مدیریت  ارشد کارشناسی نامهپایان تهران، دانشگاه  دانشجویی،

)مهران  حقیقی،   کامکار  و   مهدی   برحقی،   ستایش   و   محمد  علیزاده،   بحرانهای   مدیریت  اطالعات  سیستم  طراحی (.  1386. 
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