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ری  ژپوهش  اهی تجربی حسابدا
 سال سوم ، شماره 3 ، زمستان 1930 ، صص 106 – 116

ارتباط اطالعات حسابداری مدیریت با یادگیری سازمانی و عملکرد 

 تولید

  سمانه داور ، مهناز مال نظری

 تاریخ دریافت: 11 / 21 / 92
 تاریخ پذیرش: 19 / 19 / 91 
 چکیده 

 با مديريت حسابداری اطالعات انواع ارتباط بررسی به سازمانی يادگیری ديدگاه از پژوهش اين در

 ابتدا،. است شده پرداخته تولید عملکرد در بهبود به دستیابی منظور به( AMT) تولید پیشرفته تکنولوژی

 توسط شده فراهم اطالعات میزان و( AMT) تولید پیشرفته تکنولوژی از استفاده سطح ینب ارتباط

 بررسی مورد جامعه. است گرفته قرار بررسی مورد( MAIS2) مديريت حسابداری اطالعات سیستم

 و نقلیه وسائل صنعت دو در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته تولیدی های شرکت کلیه شامل

 اين مالی مديران های پاسخ. شد انتخاب نمونه شرکت 38 تعداد و ود شرکت 43 مجموعاً و آالت ماشین

 که دهد می نشان نتايج. است گرفته قرار استفاده مورد فرضیات آزمون جهت پرسشنامه به ها شرکت

 .دارد وجود مديريت حسابداری اطالعات میزان و تولید پیشرفته تکنولوژی سطح بین مثبتی رابطه

 بهبود و مديريت حسابداری اطالعات سیستم توسط شده فراهم اطالعات میزان بین مثبتی رابطه همچنین

 يادگیری های کننده تسهیل که است آن از حاکی نتايج همچنین. است شده مشاهده تولید عملکرد در

 تاثیرگذار رکتش تولید عملکرد و مديريت حسابداری اطالعات میزان بین رابطه بر توانند نمی سازمانی

  .باشند
 عملکرد سازمانی، يادگیری سازمانی، يادگیری های کننده تسهیل مديريت، حسابداری اطالعاتهای کلیدی:  واژه

 .تولید پیشرفته تکنولوژی تولید،
 M41 موضوعی: بندی طبقه

                                                           
  )تهران،ایران؛،استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا )س (mahnaznazari43@gmail.com ) 

 )نویسنده مسئول(تهران،ایران؛، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا )س( (davar64@hotmail.com)  
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 مقدمه

از هدا   ای را شاهد بوده اسدت. شدرکت   محیط تجارت و تولید در دو دهه اخیر تغییرات عمده

های اتوماسیون برای تولید محصوالت خود در جهت بهبود کیفیت و مواجهده بدا رقابدت     روش

سیسدتم   ،کنند. انتظار اين است که همگام با تغییرات در صدنعت و تجدارت   ينده استفاده میآفز

های مديريت تمرکز دارد نیدز بتواندد بدا ايدن      حسابداری مديريت که بر کنترل و تحلیل تصمیم

بسدیاری از نويسدندگان ادعدا دارندد کده       ،زگار و آنها را حمايت و تشويق کند. امدا تغییرات سا

اند به راهکارهای مناسب تولید و تجارت نوين کمدک   های حسابداری مديريت نتوانسته سیستم

های حسابداری مديريت به عندوان عامدل بازدارندده     کنند که سیستم برخی ادعا می ،کنند. حتی

وری عمل کرده اند، زيرا تکیده بدیش از حدد مدديران      وری تولید و بهرهآ گذاری در فن سرمايه

تواندد آنهدا را وادار    مدت و حذف ساير اطالعدات کیفدی، مدی    عملیاتی بر اطالعات مالی کوتاه

 های حسابداری بپردازند. گزارش کند که به جای بهبود واقعی عملیات به بهبود در اعداد

های اطالعاتی  های اطالعات سیستم های ادراکی و ويژگیدر مطالعات قبلی ارتباط بین متغیر

گذارند مورد بررسی قرار گرفته اسدت. مطالعدات اخیدر ارتبداط      که بر عملکرد سازمان تاثیر می

های سازمانی و انواع اطالعات مربوط در زمینه حسابداری مديريت که مورد نیداز   بین يادگیری

به سدخت  ( AMT) ) مورد بررسی قرار داده اند. باشد را می( AMT) تکنولوژی پیشرفته تولید

هدای تکنولدوژيکی در خدط تولیدد      يند تولید مرتبط است و به عنوان پیشدرفت آافزار فیزيکی فر

( 6339هريسدون و پدل،   ) تواند در مراحل تولید مورد استفاده قرار گیدرد  شود که می تعريف می

مورد استفاده قرار ( AMT) شرفته تولیداند که وقتی تکنولوژی پی اغلب اين مطالعات نشان داده

تواندد   هدای اطالعداتی حسدابداری مدديريت مدی      می گیرد، اطالعات تولید شده توسدط سیسدتم  

؛ سدیم و کدايلق،   6339چدن هدال،   ) سدازمانی بهبدود بخشدد    عملکرد تولید را از طريق يادگیری

6335 ). 

شناخت انواع اطالعاتی که اگرچه تحقیقات قبلی از ديدگاه يادگیری سازمانی به آزمايش و 

اندد امدا متغیدر مهدم و کلیددی تسدهیل کنندده         تاثیر مثبتی بر عملکدرد سدازمانی دارندد، پرداختده    

اند. بطور کلی تائید شده است که تنها ارائه اطالعات بدرای   يادگیری سازمانی را در نظر نگرفته

های يدادگیری،   هیل کنندهيادگیری موثر سازمان کافی نیست. بنابراين بدون توجه به شرايط تس
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توان تائید کرد که آيا تداثیر قابدل توجده اطالعدات بدر عملکدرد سدازمان بدر اثدر يدادگیری            نمی

 سازمانی بوده است يا خیر؟

قبلی تنها تاثیرات ارزيابی عملکرد را در  مطالعات ،عالوه بر حذف متغیر های کلیدی تحقیق

اند  استفاده قرار گرفته است، بررسی کرده مورد AMT)) تکنولوژی پیشرفته تولیدشرايطی که 

انواع ديگر اطالعات حسابداری مدديريت کده تداثیر مثبتدی بدر عملکدرد تولیدد دارندد مدورد           و

اندد. در حقیقدت اندواع ديگدری از اطالعدات حسدابداری مدديريت مانندد:          آزمايش قرار نگرفته

و غیدر مدالی وجدود دارندد کده      اطالعات عملکرد مالی  ،ها ريزی و کنترل هزينه اطالعات برنامه

پژوهدان،   اسدکاربروق و هدم  ) باشدند  AMT)) ممکن است مورد نیاز تکنولوژی پیشدرفته تولیدد  

 ( 6335؛ چن هال و النگفیلد اسمیت، 6336

 پیشینه پژوهش

بايد با سدرعت   ،گیری مديريتی باشد اگر قرار است حسابداری مديريت پشتیبان مؤثر تصمیم

تغییدرات بايدد در مدتن اسدتراتژی سیسدتم حسدابداری        ،رای مؤثر بدودن به تغییرات پاسخ دهد. ب

مديريت باشد و استراتژی حسابداری مديريت بايد استراتژی رقابت و تولید سازمان را منعکس 

کند. توصیه محققین اين است که حسابداران بايد استراتژی کارکردی و رقابتی شدرکت خدود   

های موجود حسابداری مدديريت را ارزيدابی کنندد     تمکه بخواهند اثر بخشی سیس را در صورتی

های حسدابداری مدديريت بدر     های کارکردی و سیستم شناسايی نمايند. سازگاری بین استراتژی

بده   .( 6339 ،تیلدز ) توانايی شرکت برای رقابت و حتی ماندن در بازار رقابت تاثیر مسدتقیم دارد 

باعث تغییر سطح رقابت در  ،ها لید در شرکتادعای برخی از محققین ايجاد فناوری پیشرفته تو

ها در تحقیقات انجام شده اظهار کرده اند که سیسدتم موجدود    گردد. برخی از سازمان بازار می

بلکه مانع ايجداد تغییدرات نیدز     ،کند ها نه تنها به استقرار فناوری پیشرفته کمک نمی مديريت آن

های فعلی حسابداری مديريت منسدوخ   سیستم گردد. اين اظهارات منجر به اين ادعا شده که می

در اين پدژوهش سدعی بدر آن بدوده اسدت کده بطدور         .ها الزامی است شده و لزوم بازبینی در آن

تجربی انواع اطالعات حسابداری مديريت و ارتباط آنها با سطح استفاده از تکنولوژی پیشدرفته  

هدای   العات از طريق يدادگیری مورد بررسی قرار گیرد. سپس تاثیرات مثبت اط( AMT) تولید

مورد آزمايش قرار گرفته است و همچنین بده طدور تجربدی بررسدی      ،سازمانی بر عملکرد تولید

هدای   گرديده که آيا تاثیر اطالعدات بدر عملکدرد تولیدد بدا اسدتفاده از وضدعیت تسدهیل کنندده         
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عداتی  بدرای ايدن منظدور وضدعیت فعلدی سیسدتم اطال       يادگیری سازمانی متفاوت است يا خیدر؟ 

بهادار تهدران در   های تولیدی حاضر در بورس اوراق در شرکت( MAIS) حسابداری مديريت

عنددوان صددنايعی کدده بددیش از سدداير صددنايع از      آالت بدده دو صددنعت وسددائل نقلیدده و ماشددین  

( MAIS) ، مدورد بررسدی قدرار گرفتده اسدت.     کنندد  های پیشرفته تولید اسدتفاده مدی   تکنولوژی

کند تا بده   بندی کرده و به مديران گزارش می آوری و طبقه را جمعسیستمی است که اطالعات 

 هدای تولیددی را کنتدرل و ارزيدابی نمايدد      ريدزی کمدک کندد و فعالیدت     يند برنامهآها در فر آن

 .( 6331براگمن و اسالگمولدر، )

شدرايط   ،دارند کده اساسداً فعالیدت يدا خصوصدیات تکنولدوژی       بیان می( 6351) دفت و لنگل

3اطالعات
IS نتیجه عملکرد صحیح بین ابهام  ،ها معتقدند که کارايی سازمان کند آن را معین می

 بوجود آمده در خصوصیات فناوری و قدرت سازمان برای ارائه اطالعات بده اعضدا مدی باشدد    

طدور تجربدی بده رابطده بدین ايدرادات فندی و         بنابراين تحقیقات زيادی به.( 6351داف و لنگل،)

؛ 6351اسدپکت،  ) اندد  و تقابل تداثیر آنهدا بدر عملکدرد سدازمان پرداختده       ISاطالعات مورد نیاز 

 ( 6359؛ چانگ و چو، 6395مکینتاش و داف، 

در ( AMT) تکنولدوژی پیشدرفته تولیدد    به اين نتیجه رسید که در شدرايط ( 6336) اسکاربرو

ها بدا   و تحلیل آنها و تجزيه  شوند و در نتیجه کنترل هزينه ها ثابت می مقیاس تولید انبوه، هزينه

های مستقیم و متغیر به دلیل بیشتر شدن ريسدک کده باعدث بداالتر رفدتن بسدتر        استفاده از هزينه

يدابی بدر    نشدان داد کده هزينده   ( 6331) شود، بسیار حائز اهمیت خواهد بود مک نیر ها می قیمت

ی تواندد بدرای کنتدرل و همداهنگ     و هزينه چرخده عمدر محصدوالت مدی    ( ABC) مبنای فعالیت

 مورد استفاده قرار گیرند .( AMT) های وابسته در شرايط تکنولوژی پیشرفته تولید فعالیت

مورد ( AMT) اند که هرگاه تکنولوژی پیشرفته تولید نشان داده( 6338) نانی و اتلی

بايد مقدار زيادی اطالعات ( MAIS) سیستم اطالعات حسابداری مديريت، استفاده قرار گیرد

 ،نگر برای رسیدگی به تغییرات مداوم محصوالت ايجاد کند و به منظور کنترل متناسب و آينده

( AMT) يکپارچگی و هماهنگی در حین کارکردهای تولید در تکنولوژی پیشرفته تولید

 باشد. حجم انبوهی از اطالعات هماهنگ مورد نیاز می

اين امکان را ( AMT) اظهار داشتند که تکنولوژی پیشرفته تولید( 6333) پارتاسارتی و ستی

آورد که موسسات بتوانند پاسخی سريعتر از گذشدته بده تغییدرات بدازار و تکنولدوژی       فراهم می
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تواند برای پاسدخ بده نیازهدای بدازار      طراحی محصول و چرخه تولید نیز بسیار سريع می بدهند .

پردازش  جهت( AMT) گذاری کامل در تکنولوژی پیشرفته تولید تغییر کند. به منظور سرمايه

بايسدت اسدتراتژی همداهنگی بدین      يدک موسسده مدی    ،اطالعات بازار، مهندسی و تولید همزمان

هدای   از يک سو و از سوی ديگر مولفه( تحقیق و توسعه، مهندسی و تولید) عملیات تولید مانند

کننددگان، فروشدندگان تجهیدزات و     عرضده ) يندد توسدعه مانندد   آبیرونی مرتبط با محصول و فر

 را بوجود آورد.( میموسسات عل

( AMT) در تحقیقی به اين نتیجه رسید که هرگاه تکنولوژی پیشرفته تولید( 6331) بروگمن

ايرادات فندی و يدا شدرايط آن در هنگدام تولیدد انبدوه کداماًل متفداوت          ،مورد استفاده قرار گیرد

دی ممکدن  های جدي گیری ها و کنترل تصمیم ،باشد. اگر شرايط فنی يک موسسه تغییر کند می

های  ها ديگر از بین بروند بنابراين برای ذکر تصمیمات جديد و فعالیت است بوجود آيد و قبلی

انواع و مقادير مختلف اطالعات مديريت مدالی   ،(AMT) تکنولوژی پیشرفته تولید کنترلی در

 .باشد مورد نیاز می

ری مدديريت مدورد   تاثیر تغییدرات فنداوری را بدر حسدابدا    ( 6331) بروگمن و اسالگ مولدر

ها برای اينکه مزيت رقابتی خود را حفدظ کنندد،    ها معتقدند که شرکت اند. آن مطالعه قرار داده

های جديد نیازمند تغییرات فنی در  کنند. بسیاری از اين روش های جديد تولید را اجرا می روش

 4تولیدد بهنگدام  هدای جديدد تولیدد نظیدر:      کارخانه است. برخی از تغییرات فنی مربوط به شدیوه 

(JIT)، 1های مواد اولیه ريزی نیازمندی برنامه (MRP)،  ريدزی مندابع تولیدد    برنامده(1MRP)، 

تولیدد بده کمدک     ،(AMT) و بقیه مثل فناوری پیشرفته تولید( TQM) 9مديريت کیفیت جامع

 61سیستم های تولیدی انعطاف پذير ،(CAD) 3طراحی به کمک کامپیوتر ،(CAM) 5کامپیوتر

(FMS )66و تولید يکپارچه کامپیوتری (CIM ).مربوط به فناوری جديد تولید هستند 

دهد که يادگیری سازمانی و ظرفیت مديريت دانش به  نشان می( 8119) مطالعات لین و کوئو

هدای مبتندی بدر تحلیدل مسدیر       طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار هستند. در ضمن،يافته

انسانی از طريق متغیرهای فوق الذکر، عملکرد سازمانی را  ه مديريت منابعدهد ک آنان نشان می

 تحت تاثیر قرار می دهد.

بررسددی رابطدده میددان يددادگیری سددازمانی و عملکددرد سددازمان    بدده( 6359) عالمدده و مقدددمی

دهد که يادگیری سازمانی رابطه معناداری بدا عملکدرد سدازمان دارد     اند. نتايج نشان می هپرداخت



631  
  ... ارتباط اطالعات حسابداری مدیریت با یادگیری  

 

 

ت تاثیر يادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان تنهدا تداثیر آن بدر تدوان رقابدت و ندوآوری       که عل

هدا بدا ارتقدای سدطح      گیری کرد کده مدديران سدازمان    گونه نتیجه توان اين باشد و می سازمان می

توانند در درجه اول توان و قددرت رقابدت و نیدز     يادگیری در سازمان به شکل قابل توجهی می

نوآوری سازمان را بهبود دهند و در درجه دوم عملکدرد سدازمان را بدا بهبدود     سطح خالقیت و 

 توان رقابتی ارتقا بخشند.

به بررسی رابطه بین يدادگیری سدازمانی و عملکدرد سدازمانی در     ( 6355) جوانمرد و سخايی

اندد و نشدان دادندد کده يدادگیری سدازمانی بدا         صنايع کوچک و متوسط استان مرکزی پرداخته

هدا و   هدا و بیدنش   سازمان رابطه مستقیم و معناداری دارد و لذا بايستی بده رشدد مهدارت   عملکرد 

سطح شايستگی کارکنان توجه بیشتری نمود و درصدد افدزايش و ارتقدای سدطح يدادگیری بدا      

توجه به نیازهای آموزشی سازمان و بازار موجدود برآمدد تدا از ايدن طريدق بده بهبدود عملکدرد         

 سازمانی دست يافت .

های  يندهای يادگیری روی عملکرد در همکاریآتاثیر فر( 6355) رايش، باشکوه و علیپورپی 

المللی را مورد مطالعه قرار دادند و نشدان دادندد کده بیشدترين يدادگیری در سدطح        مشتر  بین

انتقال اتفاق افتاده است و بیشترين تاثیر را روی عملکرد داشته است به دلیل اينکه، در يادگیری 

يابدد و در   دانش به طور صريح و کدگذاری شده به طرفین همکاری انتقال می ،انتقال در سطح

آيد که يادگیری در اين  نتیجه اطالعات به صورت استاندارد و در قالب فعالیت تکراری در می

سطح سريع و آسان نسبت به ديگر سطوح يادگیری اتفاق می افتد و خود را در قالب عملکدرد  

دهدد و يدادگیری در سدطح     مدت و در فاصله زمانی اند  نشدان مدی   هر کوتاعملیاتی سازمان د

جذب و بهره برداری در مورد مطالعه شده کمتدر اتفداق افتداده و تداثیر کمتدری روی عملکدرد       

 داشته است

 های پژوهش فرضیه

: بددین سددطح اسددتفاده از تکنولددوژی پیشددرفته تولیددد و میددزان اطالعددات کنتددرل و    6فرضددیه 

 فراهم شده توسط سیستم اطالعاتی حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد.ريزی  برنامه

: بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطالعات عملکرد غیدر مدالی   8فرضیه 

 ارائه شده توسط سیستم اطالعاتی حسابداری مديريت رابطه مثبت وجود دارد.
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ديريت و عملکدرد تولیدد شدرکت رابطده مثبدت      : بین میزان اطالعات حسدابداری مد  3فرضیه 

 وجود دارد.

بین میزان استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید  ،: میزان اطالعات حسابداری مديريت4فرضیه 

 و عملکرد تولید نقش واسطه دارد.

های يدادگیری سدازمانی بدر روابدط میدان سدطح اطالعدات حسدابداری          کننده :تسهیل1فرضیه 

 باشند . لید اثرگذار میمديريت و عملکرد تو

 چارچوب تحقیق در شکل زير ارائه شده است:  ،با توجه به اهداف پژوهش

 : مدل تحقیق( 6) نگاره

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق

آن چه اين پژوهش را به سدمت کداربردی   های کاربردی است . اين پژوهش از نوع پژوهش

یدزان ارتبداط اطالعدات    اسدتفاده از نتدايج آن بدرای شدناخت و سدنجش م      ،دهدد  بودن سوق مدی 

اين پژوهش از نوع  های فرضیه حسابداری مديريت با يادگیری سازمانی و عملکرد تولید است.

های کاربردی با رويکرد همبستگی است. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن است  پژوهش

ود ای بین دو يا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر اين رابطه وجد  که مشخص شود که آيا رابطه

 آن چقدر است؟  حدااندازه و، دارد

 

 

استفاده از سطح 

تکنولوژی پیشرفته 

 ( AMT) تولید

 (MAISا ) طالعات

 حسابداری مديريت
 عملکرد تولید

 های دهتسهیل کنن

 يادگیری سازمانی
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 ابزار گردآوری اطالعات

بر اساس محورهدای   آوری اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه است که سواالت روش جمع

نظدر   آزمون از متخصصین و افدراد صداحب   پیش مستخرج از مبانی نظری طراحی و روايی آن با

رونباخ و اعتبار پرسشنامه از طريق روايی سنجیده شده است. پايايی پرسشنامه از طريق آلفای ک

سدوال بدوده اسدت کده مسدتقیماًًً بده        19ايدن پرسشدنامه حداوی     .مورد ارزيابی قرار گرفته اسدت 

فعدال در دو صدنعت    شرکت 43موجود بودن  به باشند و با توجه فرضیات مطرح شده مرتبط می

پرسشدنامه   ،وراق بهدادارتهران در بورس ا 36/11/31آالت در مقطع زمانی  وسايل نقلیه و ماشین

هدای تولیددی موجدود در تهدران بده       به دو صورت در اختیار آنان قرار گرفت. در مورد شرکت

ها از طريق آدرس الکترونیکی و يا فکدس   های حاضر در شهرستان صورت حضوری و شرکت

هدا پاسدخ    هشدرکت بده پرسشدنام    38ها ارسال گرديد که از اين میان نهايتاً مديران مالی  برای آن

 38معدادل  ( روش آلفدای کرونبداخ  ) SPSSافدزار   پايايی پرسشنامه نیز با استفاده از ندرم  اند. داده

 باشد. درصد محاسبه شده است که به عدد يک نزديک است لذا پايايی پرسشنامه قابل قبول می

 فنون تجزيه و تحلیل اطالعات

ن و اسدپیرمن و رگرسدیون چندد    آزمدون همبسدتگی پیرسدو   های پژوهش با اسدتفاده از   فرضیه

  .ه استتجزيه و تحلیل گرديد SPSSو MINITABهایافزارو نرم متغیره

شرح فاکتور به 66توسط ( AMT) در اين پژوهش سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید

ريدزی مندابع    برنامده  ،(FMS) سیستم های تولیددی انعطداف پدذير   "گیری شده است؛  زير اندازه

تولیدد بده    ،(TQM) مديريت کیفیدت جدامع   ،(NC) های کنترل عددی ماشین ،(MRP) تولید

 تولیدد يکپارچده کدامپیوتر    ،(CAD) طراحدی بده کمدک کدامپیوتر     ،(CAM) کمک کامپیوتر

(CIM)،     نظارت و بررسدی بده کمدک کدامپیوتر (CATI)،  ريدزی بده کمدک کدامپیوتر     برنامده 

(CAPP)، ورت اتوماتیک.جايی مواد به ص ها و جابه ربات" 

؛ چن حدال و النگفیلدد   6336پژوهان،  اسکاربراق و هم ؛6331مک نیر، ) با توجه به مطالعات

يدابی   های : هزينه ازفاکتور( PCI) برای سنجش اطالعات کنترل و برنامه ريزی( 6335اسمیت، 

زينده چرخده   ه ،(ABC) يابی بر مبندای فعالیدت   يابی متغیر، هزينه استاندارد، بودجه ريزی، هزينه

اسدتفاده شدده    ،مدت و حسابداری سدنجش مسدئولیت   های بلند عمر محصول، روند تعیین هزينه
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سیسدتم اطالعداتی حسدابداری    دادن مقدار اطالعاتی که توسط  دهندگان برای نشان است. پاسخ

مقددار  "ای لیکدرت از   شود از مقیاس پنج مرحلده  برای بخش تولید تهیه می( MAIS) مديريت

 اند.  استفاده کرده "مقدار اطالعات بسیار زياد  "تا  "سیار ناچیزاطالعات ب

هدای عملکدرد غیدر مدالی از اطالعدات فدراهم شدده توسدط          شاخص ،بر مبنای تحقیقات قبلی

 ،شامل: تحويل به موقع کاال، شکايت مشتريان( MAIS) سیستم اطالعاتی حسابداری مديريت

ول، نیاز به محصوالت جديدد، تواندايی   مندی مشتری، کیفیت محص رضايت ،برگشت محصول

زيان  ،شرکت برای تغییر در خصوصیات محصول، طول چرخه عمر محصول، کاالهای معیوب

العمل و مشارکت مردم در تولیدد، مددت زمدان اعمدال تغییدرات       ناشی از ضايعات مواد، عکس

 . (6339هريسون و پل، ) د تغییر رويه های قديمی می باشدجديد و مدت زمان ايجا

تعامل و ارتباط میان اعضای گدروه و همچندین   ، کننده يادگیری سازمانی عوامل اصلی تسهیل

باشند.برای سنجش تعامل و ارتباط از اقالم زيدر در پرسشدنامه    گردش شغلی و تجربه کاری می

 استفاده شده است.

تولیدد   ارتباط بین کارکنان بخش تولید از طريق تبادل گزارشات، ارتباط بین کارکنان بخش

و کارکنان ساير بخشها از طريق تبادل گزارشات، مباحثات بین کارکنان بخش تولید در ارتباط 

با امور کاری، مباحثات بین کارکنان بخش تولید و کارکنان ساير بخش ها در ارتبداط بدا امدور    

بنددی قبلدی میدان کارمنددان تولیددی جهدت رفدع نیازهدای          تشکیل جلسات بدون زمدان ، کاری

بندی قبلدی میدان کارمنددان تولیددی و کارمنددان ديگدر        تشکیل جلسات بدون زمان، تیاطالعا

بندی شده میان کارمندان تولیدی،  ها جهت رفع نیازهای اطالعاتی، تشکیل جلسات زمان بخش

 ها . بندی شده میان کارمندان تولیدی و کارمندان ديگر بخش تشکیل جلسات زمان

هدای اسدتفاده شدده در پرسشدنامه      فاکتور ،به کاریجهت سنجش میزان گردش شغلی و تجر

عبارتند از: گردش شغلی میان کارمندان بخش تولیدی، گردش شدغلی میدان کارمنددان بخدش     

ها، سهولت گردش شغلی در بخش تولید، سدهولت گدردش شدغلی بدین      تولیدی و ديگر بخش

نجام ديگر وظايف نسبت کارمندان تولیدی واجد شرايط برای ا ،ها بخش تولیدی و ساير بخش

در بخش تولید به کل کارمندان، نسبت کارمندان تولیدی واجدد شدرايط بدرای انجدام وظدايف      

ها، نسبت کارمندان باسابقه و باتجربه در بخش تولیدد بدرای انجدام ديگدر      کارمندان ساير بخش
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 های تولیدی، نسبت کارمندان باسابقه و باتجربده در بخدش تولیدد بدرای     وظايف در ساير بخش

 ها.  ساير بخش انجام وظايف

بده آن دسدت يافدت : کداهش هزينده، بهبدود در        AMTاهداف نهايی که می توان از طريدق  

 ( 6333بوير، ) کیفیت محصول، افزايش درانعطاف پذيری و قابلیت اطمینان تولید می باشند

ين دهندد.بنابرا  تشدکیل مدی   را AMTاين چهار متغیر عناصر اصلی عملکرد تولید در شدرايط  

قابلیدت اطمیندان و    ،برای ارزيابی عملکرد تولید، اين پژوهش میدزان بهبدود در هزينده، کیفیدت    

 را اندازه گیری کرده است. AMTپذيری در نتیجه استفاده از  انعطاف

محصول جديدد، حجدم   "های مورد استفاده جهت سنجش اين چهار متغیر عبارتند از:  فاکتور

 پنج فاکتور) يد، تغییر در روش تولید و تحقیق و توسعهتولید، سرعت در تولید محصوالت جد

زمان انجدام کدار، تحويدل محصدول، مددت زمدان بدین سدفارش کداال و           ،(پذيری برای انعطاف

کدارکرد محصدول،    ،(چهار فاکتوربرای قابلیدت اطمیندان تولیدد   ) دريافت آن و نیازهای مشتری

ندسددی مجدددد محصددول،  دوام محصددول، ايجدداد ويژگددی خدداص در محصددول، طراحددی و مه  

و قیمدت تمدام شدده    ( بدرای کیفیدت   شدش فداکتور  ) خصوصیات محصول و کیفیدت محصدول  

. "( برای هزينده  چهار فاکتور) هزينه دستمزد و هزينه سربار ،محصول، هزينه مواد مصرف شده

همچنین در اين پژوهش از تعداد کارکنان شاغل در هر شرکت به عنوان متغیر کنترلی اسدتفاده  

 ت.شده اس

 جامعه آماری

گیدری   با توجه به محدود بودن تعداد جامعده مدورد مطالعده، از روش نمونده     در اين پژوهش 

باشد که  های تولیدی می مديران مالی شرکت استفاده نشده است. جامعه اين تحقیق شامل کلیه

و در اندد   اوراق بهادار تهدران پذيرفتده شدده    آالت در بورس صنعت وسائل نقلیه و ماشین دو در

 به صورت فعال بوده اند. 36/1/31مقطع 

 يافته های پژوهش

سطح استفاده از تکنولوژی دار بودن رابطه بین  آزمون فرضیه اول به منظور بررسی معنیبرای 

ريدزی فدراهم شدده توسدط سیسدتم اطالعداتی        پیشرفته تولید و میزان اطالعدات کنتدرل و برنامده   

 .سپیرمن استفاده شده است از ضريب همبستگی پیرسون و ا حسابداری
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 فرضیه آماری زير تعريف شده است: ،جهت آزمون فرضیه اول پژوهش

  :H0 رابطه معنی دار وجود ندارد.

   :H1 .رابطه معنی دار وجود دارد

بده  داری  معندی مدون  آزضدريب همبسدتگی پیرسدون و اسدپیرمن و     برای آزمون فرضیه باال از 

  :شده است صورت زير استفاده 

 ريزیسطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطالعات کنترل و برنامه همبستگی: ( 8) نگاره
تکنولوژی پیشرفته  متغیر

 تولید

میزان اطالعات کنترل و 

 برنامه ريزی

 17957  ضريب همبستگی تکنولوژی پیشرفته تولید

 17197** داری سطح معنی

میزان اطالعات کنترل و برنامه 

 ريزی

  17999 ضريب همبستگی

 17172* داری سطح معنی

 .درصد 61دار در سطح  درصد، * معنی 1دار در سطح  ** معنی

بداالی  ) و ضريب همبسدتگی اسدپیرمن  ( نگارهپايین ) ضريب همبستگی پیرسون( 8) نگارهدر 

و آزمدون صدفر بدودن ايدن ضدريب يعندی       اسدت  به شدده  بین متغیرهدای پدژوهش محاسد   ( نگاره

0:0 H  0در ايدن آزمدون فدرض     شدده اسدت  آزمدون   سطح معناداریبا استفاده ازH 

 ،محاسدبه شدده   ه سدطح معنداداری  و اين آزمون به وسیل می باشددار  معادل نداشتن ارتباط معنی

رد  0Hشدود فدرض    کمتدر از   سدطح معنداداری  ب کده اگدر   بدين ترتی گرديده است.انجام 

دهدد کده    محاسبه شده نشان مدی  سطح معنادارینظر مقدار  شود يعنی در سطح خطای مورد می

 که با توجه بده میدزان بزرگدی ضدريب همبسدتگی     دار است، بدين معنی  ضريب همبستگی معنی

 رد.نظر ک توان از آن صرف نمی

وجدود دارد و   دو متغیدر داری بین  معنی رابطهشود يعنی  رد می 0Hباال فرضیه( 8) نگارطبق 

بدین سدطح اسدتفاده از تکنولدوژی      " دهدد:  بدين معنی کده نشدان مدی    ،شود می تايیدفرضیه اول 
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اطالعداتی   ريدزی فدراهم شدده توسدط سیسدتم      پیشرفته تولید و میزان اطالعدات کنتدرل و برنامده   

 .حسابداری رابطه مثبت وجود دارد

جهت آزمون فرضدیه دوم نیدز همانندد آزمدون فرضدیه اول از ضدريب همبسدتگی پیرسدون و         

 ارائه شده است.( 3) نگارهاسپیرمن و آزمون معنی داری استفاده شده و نتايج آن در 

 عات عملکرد غیر مالی سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطالهمبستگی : 3نگاره 
تکنولوژی پیشرفته  متغیر

 تولید

میزان اطالعات عملکرد 

 غیرمالی

 17915  ضريب همبستگی تکنولوژی پیشرفته تولید

 17102* داری سطح معنی

  17195 ضريب همبستگی میزان اطالعات عملکرد غیرمالی

 17111*** داری سطح معنی

 .درصد 61دار در سطح  عنیدرصد، * م 6دار در سطح  *** معنی

وجدود دارد و   دو متغیدر داری بدین   معندی  رابطده شود يعنی  رد می 0Hفرضیه ( 3) نگارهطبق 

بدین سدطح اسدتفاده از تکنولدوژی      "دهدد:  بدين معنی کده نشدان مدی    ،شود می تايید دومفرضیه 

ده توسط سیستم اطالعاتی حسابداری پیشرفته تولید و میزان اطالعات عملکرد غیر مالی ارائه ش

 "رابطه مثبت وجود دارد.

هددای اسددکاربرو و هددای يددک و دو بددا نتددايج پددژوهشآمددده از آزمددون فرضددیه نتددايج بدسددت

ندانی   ،(6331) براگمن و اسالگمولدر ،(6335) هال و لنگفیلد اسمیت چن ،(6336) پژوهان هم

 باشد. سازگار می( 6339) گرامبلدسو و اين ،(6334) اتلی ،(6338) پژوهان همو 

جهت آزمون فرضیه سوم نیز همانند دو آزمون قبلی از ضريب همبستگی پیرسون و اسپیرمن 

 زير ارائه شده است.( 4) نگارهداری استفاده شده و نتايج آن در  و آزمون معنی
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 میزان اطالعات حسابداری مديريت و عملکرد تولیدهمبستگی : ( 4) نگاره
اطالعات میزان  متغیر

 حسابداری مديريت

 عملکرد تولید

میزان اطالعات حسابداری 

 مديريت

 17011  ضريب همبستگی

 171112*** داری سطح معنی

  17011 ضريب همبستگی عملکرد تولید

 171112*** داری سطح معنی

رد و وجدود دا  دو متغیدر داری بین  معنی رابطهشود يعنی  رد می H0باال فرضیه ( 4) نگارهطبق 

بدین میدزان اطالعدات حسدابداری      "دهدد:   بدين معنی کده نشدان مدی    ،شود می تايید سومفرضیه 

وجدود رابطده مثبدت بدین میدزان      "مديريت و عملکرد تولید شدرکت رابطده مثبدت وجدود دارد.    

ياندگ و   ؛6333 ،کدیم ) هدای  اطالعات حسابداری مديريت و عملکرد تولید بدا نتدايج پدژوهش   

 باشد . سازگار می( 6331،6331،واندن بوش و هیگینز ؛ 6339،چنهال ؛6333، سلتو

 : شده است از دو مدل رگرسیونی زير استفاده جهت بررسی فرضیه چهارم 

6)  Y=b0+b1x+b2×Size  

8)  Y=b0+b1x+b2z+b3×Size  

Yعملکرد تولید، b ،ضريب رگرسیون x  سطحAMT (متغیر پیش بینی)، z  مقدار اطالعات

 باشد. می( لگاريتم تعداد کارمندان) متغیر کنترلی Sizeو( ر تعديلیمتغی) حسابداری مديريت

تعدديلی اسدت و در حقیقدت اگدر اعتبدار و       متغیرمدل اول بدون متغیر تعديلی و مدل دوم با 

ای دارد و فرضدیه   داری مدل دوم بیشتر باشد نتیجه اين است که متغیر تعديلی نقش واسطه معنی

 یونی به صورت زير است:شود. نتايج مدل رگرس می تايید

تعدديل شدده نشدان داده شدده و ضدريب تعیدین        2rو 2rمقدار ضريب تعیین( 1) نگارهدر 

ناشی از رگرسیون چه درصدی از تغییرات کل را به  دهنده اين موضوع است که تغییرات نشان

 . داده استخود اختصاص 
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دار اسدت. ايدن    که هر ضريب در مدل رگرسیونی معنی باشد ورت میآماری بدين صفرضیه 

 :شده است فرضیه به صورت زير بیان 

   

بددين معندی   ( پذيرفته شدود  0Hفرض) دار نشود هرگاه در مدل رگرسیون هر ضريب معنی 

دارد که اين آزمون با استفاده از است که در مدل رگرسیون آن متغیر بر روی متغیر وابسته اثر ن

شده است انجام  ،که در مقابل هر ضريب نوشته شده( 1) نگارهبدست آمده در  سطح معناداری

فرض ) دار شود باشد ضريب معنی 05.0کمتر از  سطح معناداریبدين صورت که اگر  .

0H05.0بیشتر از  سطح معناداری و اگر( شود رد می شدود  دار نمدی  باشد ضريب معنی 

 2r، 2rضدريب تعیدین    های مدل شامل مقددار  خالصه آماره .( شود پذيرفته می 0Hفرض )

یونی و بدرآورد  و همچنین انحراف استاندارد بدسدت آمدده بدرای هدر مددل رگرسد       تعديل شده

 ارايه شده است:( 1) نگارهدار بودن آنها در  ضرايب مدل و آزمون معنی

 تاثیر اطالعات حسابداری مديريت بر رابطه تکنولوژی پیشرفته تولید و عملکرد تولید : 1نگاره 
تکنولوژی  عرض از مبدأ ضريب 

 پیشرفته تولید

  اندازه

 - -1.114 1.193** 6.195 مقدار برآورد شده مدل اول

 - -t 6.183 8.851 1.116آماره 

 - 1.151 1.131 1.664 داری سطح معنی

انحراف  تعديل شدهr 2r 2r آماره

 استاندارد

 1.995 1.134 1.613 1.336 مقدار

تکنولوژی  عرض از مبدأ ضريب مدل دوم

 پیشرفته تولید

میزان اطالعات 

 حسابداری مديريت

 اندازه

 1.131 1.153*** 1.143** 1.953 مقدار برآورد شده

 t 1.515 8.651 3.411 1.334آماره 

 1.946 1.118 1.131 1.335 داری سطح معنی

انحراف  تعديل شدهr 2r 2r آماره

 استاندارد

 1.111 1.331 1.411 1.133 مقدار

 .درصد 1دار در سطح  درصد، ** معنی 6دار در سطح  *** معنی
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 گیدريم کده   نتیجده مدی  ( ) دار بدودن ضدريب متغیدر مسدتقل     بده معندی  با توجه ( 1) نگارهدر 

بر عملکرد تولید اثر دارد و در مدل دوم نیدز ضدريب متغیدر     (AMT) تکنولوژی پیشرفته تولید

تعديل شده مدل دوم نسدبت بده مددل     2rدار است و با توجه به بیشتر شدن  معنی( ) تعديلی

اعتبار مدل دوم بیشتر شده و اين بدلیل وجود متغیدر تعدديلی اسدت يعندی      گیريم نتیجه می ،اول

بین میزان استفاده از  میزان اطالعات حسابداری مديريت،" بنابراين شود می تايیدچهارم فرضیه 

نتدايج بدسدت آمدده از آزمدون      ".تکنولوژی پیشرفته تولید و عملکرد تولید نقش واسدطه دارد 

کندر و   ؛6339،کلوت ؛6351،فیول و لیلز ؛6335،های سیم و کالو فرضیه چهار با نتايج پژوهش

 سازگار است.( 6334، پنینگز ؛6335، کراتس ؛6338،بار؛ 6331،پراهاالد

 جهت آزمون فرضیه پنجم از سه مدل رگرسیونی زير استفاده شده است:

(6)  Y=b0+b1x+b2×Size 

(8)  Y=b0+b1x+b2z+b3×Size 

(3)  Y=b0+b1x+b2z+b3xz+b4×Size 

Y،عملکرد تولید b ،ضريب رگرسیون x   متغیدر قابدل   ) مقدار اطالعات حسدابداری مدديريت

متغیدر   Sizeو  zو  xو ارتبداط   تعامدل  xz،سازمانی يادگیریکننده  عوامل تسهیل z ،(بینی شپی

 باشند. کنترلی می

مدل اول بدون متغیر تعديلی و مدل دوم با مددل تعدديلی اسدت و مددل سدوم بده همدراه اثدر         

یجده  داری مدل دوم و سدوم بیشدتر باشدد نت    همزمان دو متغیر است در حقیقت اگر اعتبار و معنی

نتايج مدل رگرسیونی به  .شود می تايیدای دارد و فرضیه  اين است که متغیر تعديلی نقش واسطه

 صورت زير است:
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: تاثیرتسهیل کننده های يادگیری سازمانی بر روابط میان سطح اطالعات حسابداری مديريت 1نگاره 
  و عملکرد تولید

 ضريب  
     

مدل 

 اول

 - - 1.113 1.133*** 1.318 مقداربرآوردشده

 - - t 6.618 4.314 1.113آماره 

 - - 1.156 1.1116 1.813 معناداری سطح

تعديل  r 2r آماره

 2rشده

 انحراف استاندارد

 1.115 1.314 1.331 1.183 مقدار

 

مدل 

 ومد

 ضريب
     

 - 1.111 -1.186 1.135*** 1.355 مقدار برآورد شده

 - t 6.661 4.194 1.618- 1.113آماره 

 - 1.156 1.363 1.1116 1.894 داری معنا سطح

تعديل  r 2r آماره

 2rشده

 حراف استانداردان

 1.113 1.336 1.331 1.183 مقدار

 

مدل 

 سوم

 ضريب
     

 1.111 1.111 -1.653 1.161 6.333 مقدار برآورد شده

 t 1.133 1.381 1.843- 1.831 1.145آماره 

 1.155 1.581 1.511 1.313 1.431 معناداری سطح

تعديل  r 2r آماره

 2rشده

 انحراف استاندارد

 1.156 1.319 1.339 1.131 مقدار

بنابراين اطالعدات  دار است  در مدل اول و دوم معنی( ) ضريب متغیر مستقل( 1) نگارهدر 

دار نبدودن ضدريب متغیدر     ه معندی امدا بدا توجده بد    عملکرد تولید اثر دارد  برحسابداری مديريت 

شددود بنددابراين  مددی ردتعددديل شددده فرضددیه پددنجم   2rتعددديلی و عدددم تغییددر قابددل مالحظدده  
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های يادگیری سدازمانی بدر روابدط میدان سدطح اطالعدات حسدابداری مدديريت و          کننده تسهیل

 هدای  ون بدر خدالف يافتده   نتدايج بدسدت آمدده از ايدن آزمد      باشدند.  عملکرد تولید اثرگذار نمی

 باشد. می( 8114،چو ؛6331،نويس)

 گیری نتیجه

 ارائه شده است :( 9) ها و مقايسه با نتايج تحقیقات مشابه در نگاره خالصه آزمون فرضیه

 : مقايسه نتايج تحقیق با تحقیقات پیشین 9نگاره 

 ها فرضیه
آزمون 

 آماری

تايید يا رد 

 فرضیه
 مقايسه با تحقیقات قبلی

ن سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید و بی

میزان اطالعات کنترل و برنامه ريزی فراهم شده 

توسط سیستم اطالعاتی حسابداری رابطه مثبت 

 وجود دارد

همبستگی 

پیرسون و 

 اسپیرمن

 تايید فرضیه

های اسکاربرو و  مطابق يافته

 چنهال و اسمیت،(6336) ديگران

 ( 6331) براگمن و اسلگ،(6335)

بین سطح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولید و 

میزان اطالعات عملکرد غیر مالی ارائه شده توسط 

سیستم اطالعاتی حسابداری رابطه مثبت وجود 

 دارد.

همبستگی 

و  پیرسون

 اسپیرمن

 تايید فرضیه

 مطابق تحقیقات نانی و ديگران

بلدسو و ،(6334) اتلی،(6338)

 ( 6339) اينگرام

زان اطالعات حسابداری مديريت و عملکرد بین می

 تولید شرکت رابطه مثبت وجود دارد.

 

همبستگی 

و  پیرسون

 اسپیرمن

 تايید فرضیه

 مطابق يافته های کیم

 يانگ و سلتو،(6333)

واندنبوش ،(6339) چنهال،(6333)

 ( 6331) و هیگینز

میزان اطالعات حسابداری مديريت، بین میزان 

ی پیشرفته تولید و عملکرد استفاده از تکنولوژ

 تولید شرکت نقش واسطه دارد.
رگرسیون 

 چند متغیره
 تايید فرضیه

 مطابق يافته های سیم و کال

 فیول و لیلز،(6335)

 بار،(6339) کلوت،(6351)

 ( 6335) کراتس،(6338)

تسهیل کننده های يادگیری سازمانی بر روابط 

میان سطح اطالعات حسابداری مديريت و 

 کرد تولید اثرگذار می باشند .عمل
رگرسیون 

 چند متغیره
 رد فرضیه

( 6331) بر خالف يافته های نويس

 ( 8114) چو و
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اين پژوهش چشم انداز يادگیری سدازمانی را بدرای تايیدد و شدرح اثدر مثبدت اندواع مناسدب         

 (AMT) اطالعات حسابداری مديريت بر عملکرد تولید هنگامی که تکنولوژی پیشرفته تولید

در سطح بسیار بااليی به کار میرود در نظر گرفته است. نتدايج آزمدون فرضدیه هدای يدک و دو      

 و میزان اطالعات حسابداری مدديريت ( AMT) دهد که بین تکنولوژی پیشرفته تولید نشان می

(PCI و اطالعات عملکرد غیرمالی )         رابطده مثبدت قابدل تدوجهی وجدود دارد بندابراين بده نظدر

افزايش يابد مقددار الزم از  ( AMT) طح استفاده از تکنولوژی پیشرفته تولیدرسد که اگر س می

و اطالعات عملکدرد غیدر مدالی نیدز افدزايش خواهدد        PCIاطالعات حسابداری مديريت مانند 

يافت . همچنین رابطه مثبتی بین تهیه اطالعات و بهبود عملکرد نیز مشاهده شده است، از ايندرو  

مورد استفاده قدرار گیدرد حجدم    ( AMT) تکنولوژی پیشرفته تولید رسد هنگامی که به نظر می

وسیعی از اطالعات حسابداری مديريت، عملکرد تولید را از طريدق يدادگیری سدازمانی بهبدود     

 دهد که بدون تهیه انواع مرتبط و مناسب اطالعات توسط بخشد.همچنین نتايج تجربی نشان می

MAIS، تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT )تنهايی نمی تواند عملکرد تولید شرکت را بهبود  به

کننده يادگیری سازمانی بدر رابطده بدین     دهد که عوامل تسهیل بخشد، نتايج اين مطالعه نشان می

باشد. از جمله داليل مغايرت  سطح اطالعات حسابداری مديريت و عملکرد تولید اثرگذار نمی

محدور   وان به ضدعف بعدد آموزشدی و داندش    ت می( 8114) های نويس و چو اين موضوع با يافته

های تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت  در شرکت MAISبودن 

 آالت اشاره نمود.  و ماشین وسائل نقلیه

  هاپیشنهاد

 که مستقیما با پژوهش حاضر در ارتباط است، عبارتند از؛ هايیپیشنهاد

 اس معیارهای غیرمالی سنجیده شده است اما با توجه به در اين پژوهش عملکرد تولید براس

توان در تحقیقات بعدی از ايدن    می( ROI,ROS,ROA,RCGS) هايی مانند وجود نسبت

 معیارها نیز به موازات اطالعات غیرمالی استفاده نمود.

      ،عملکرد تولید در اين پژوهش در قالب چهار شاخص : میدزان بهبدود در انعطداف پدذيری

ها در پرسش نامه مدورد سدنجش قدرار     اطمینان، کیفیت محصول و کاهش در هزينهقابلیت 

گرفته و نتايج آن به صورت کلی با سدطح تکنولدوژی پیشدرفته تولیدد و سیسدتم اطالعدات       

گدردد در   حسابداری مديريت در فرضیات مدورد آزمدون قدرار گرفتده اسدت، پیشدنهاد مدی       
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ه صورت جداگانده مدورد بررسدی قدرار     های فوق ب تحقیقات آتی ارتباط هريک از شاخص

 کند. ای مشخص گردد کدامیک ارتباط معنادارتری را برقرار می گیرد تا به صورت مقايسه

   هدای اطالعداتی رويکدرد يدادگیری سدازمانی مدی تواندد         از آنجايی که در طراحدی سیسدتم

ايدی،  اثرگذار باشد، با توجه به اينکده فرآينددهای يدادگیری سدازمانی شدامل: يدادگیری زد      

 ،(6338پژوهدان،   هدم بار و ) باشد های ذهنی می مبناهای جديد يادگیری و تغییرات در مدل

يدک   هر شود در تحقیقات آتی اطالعات فراهم شده توسط سیستم اطالعاتی با پیشنهاد می

از مراحل فوق به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد تا معلدوم شدود کددام مرحلده يدا      

هدای اطالعداتی    ری سازمانی و کدام دسته از اطالعدات موجدود در سیسدتم   فرآيند از يادگی

 مورد نیاز می باشد .
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