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 چکیده

داشــتن نگرشــهاي نــو و زوایــاي دیــد متفــاوت بــه جهــان و مســائل  . ، تخصــص و ســرعت اســت  جهــان امــروز جهــان  پیچیــدگی

ــا و اتخــاذ تصــمیمات  ــه درك م ــواره  ب ــون آن هم ــد  پیرام ــاي امــروز،. صــحیح کمــک میکن ــر بخشــی   در دنی ــد اث ســازمانهاي فاق

اثــر بخشــی یــک مفهــوم  تئوریــک  نیســت ، بلکــه بــا تولــد هــر ســازمانی، ،بــا توجــه بــه رقابــت تنگاتنــگ ســازمانها . کــرده اســت 

اثر بخشی به عنـوان همـزاد ظهـور پیـدا مـی کنـد و ایـن ذینفعـان هسـتند کـه بـا رویکـردي اسـتراتژیک سـعی در هرچـه اثـربخش                 

ــد   ــود دارن ــب و کــار خ ــر کــردن کس ــدیریت یکپارچــه   . ت ــر بخشــی سیســتم م ــالش دارد اث ــق ت ــن تحقی ــرکت  )IMS(ای را در ش

ــی   ــرآورده هــاي نفت ــه چــالش بکشــدزاهــدان ملــی پخــش ف ــاري ، آزمــون کــاي دو  . ب ــق دو روش آم ــن تحقی در اجــراي ای
2χ  و

ــی  ــت ت ــراي   tتس ــده و ب ــرده ش ــار ب ــر بک ــاي مهمت ــر ه ــایی متغی ــودم   شناس ــک روش س ــوان ی ــه عن ــاملی ب ــل ع ــت از تحلی ند جه

ــل صــحیح اســتفاده شــده اســت   ــا اهمیــت و تحلی ــابی   . اســتخراج متغیرهــاي ب ــزار ارزی ــوان یــک اب ــه عن ــوازن ب ــازي مت کــارت امتی

پـس از انجـام آزمونهـا و تحلیـل آنهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم           .اسـت  در ایـن پـژوهش   عملکرد مالکـی بـراي سـنجش اثـر بخشـی     

ــه  ــدیریت یکپارچ ــه سیســتم م ــی پخــش  )IMS(ک ــت    در شــرکت مل ــش اس ــر بخ ــدان اث ــی زاه ــاي نفت ــن  .فرآورده ــر ای ــالوه ب ع

توانستیم برخـی فاکتورهـاي بـا اهمیـت را بـه عنـوان نقـاط قـوت و ضـعف شناسـایی کنـیم کـه مـی توانـد در بهبـود طـرح کمـک                  

 .کننده باشد

ــدي ــوازن ،   )IMS(سیســتم مــدیریت یکپارچــه اســتاندارد ، سیســتم ،: کلمــات کلی ــازي مت ــر بخشــی ، کــارت امتی ــل ، اث تحلی

 عاملی

 علیرضا شهرکی 

بدرالدین اورعی یزدانی 

ــب   ــه خــود جل ــان و صــاحب    نظران را ب ــدیران ، کارشناس ــت همــواره ذهــن م ــوم مثب ــوان یــک مفه ــه عن ــر بخشــی ب ــد. اث ــا ندارن معن


