
ضىاسایی ضاخص َای مُم ارسیابی سيستم اطالعات   "
مدیزیت در وت سيستم َای سيگىاليىگ  راٌ آَه  

 بااستفادٌ اس مدل کارت امتياسی متًاسن ي   
 "فزآیىد تحليل ضبکٍ ای 

 محسه اعتماد
 

(مدیزپایاوٍ سمىان)1معاين فىی ادارٌ کل راٌ آَه ضمالطزق  

1 



  دس اي هالحظِ لبثل ًمؾ ٍ اػت وـَسي ّش ًمل ٍ حول ػيؼتن اػتشاتظيه ثخؾ آّي ساُ      
  اطالػبتي ّبي ػيؼتن هذيشيتي ّبي لبثليت اص گيشي ثْشُ .وٌذ هي ايفب وـَسي ّش التلبد

  .وٌذ ووه آّي ساُ وبسآيي افضايؾ ٍ ّب گيشي تلوين ثْجَد ثِ تَاًذ هي آّي ساُ دس
  حَصُ دس تَاًذ هي اطالػبت فٌبٍسي وِ اػت ًمـي اسصيبثي تحميك ايي اًجبم اص ّذف

 ايي اثشثخـي ٍ وبسايي ٍ ٍسي ثْشُ افضايؾ ٍ الىتشيىي ػالئن تؼويشات ٍ ًگْذاسي هذيشيت
   .وٌذ ايفب ّب ػيؼتن

 

 :چىيـذُ 
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اص جبيگبُ ٍيظُ اي ثشخَسداس  ( ًت)فٌبٍسي اطالػبت دس ػيؼتن ّبي ًگْذاسي ٍ تؼويشات 
.گـتِ ٍ وبسثشد ّبي هتٌَػي يبفتِ اػت  

يىي اص صهيٌِ ّبي تبثيشگشفتِ اص تىٌَلَطي اطالػبت، هذيشيت ًگْذاسي ٍ تؼويشات ػالئن  
ًگْذاسي ٍ تؼويشات يه ػيؼتن ػجبست اػت اص اًجبم فؼبليتْبي  . الىتشيىي ساُ آّي اػت

.پيـگيشي ٍ تشهيوي ثِ هٌظَس حفع يب ثْجَد ٍضؼيت ػيؼتن   
ثشسػي ٍضؼيت ػيؼتن ّبي ػالئن، سفغ خشاثي ّب ٍ تْيِ آهبس، پيؾ ثيٌي لطؼبت، پيگيشي  

ثلَست ػٌتي ٍ وبغزي  ... سفغ خشاثي ّبي ػيؼتن، ًيبصّبي هٌبثغ اًؼبًي ٍ تجْيضات ٍ
ػيؼتن ّبي ػالئن پغ اص خشاة ؿذى هَسد ثبصديذ لشاس هي گشفتٌذ ٍ  . اًجبم هي ؿذ

هـىالت ٍهؼبيت  . ّيچگبُ ثشًبهِ اي ثشاي جلَگيشي اصخشاثي ػيؼتن ّب لحبظ ًوي گشديذ
.اجشاي ػٌتي، ّوبى ثيبى هؼئلِ ايي تحميك هي ثبؿذ  

 

:همذهِ ٍ ثيبى هؼئلِ  
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 افضايؾ آهبس خشاثي .
.ػذم ؿٌبػبيي ػَاهل هَثش ثش ايجبد خشاثي  

.ػذم دػتِ ثٌذي خشاثي ّبي ًبؿي اص ػَاهل غيش ػالئوي ٍ خشاثي ّبي هشثَط ثِ تؼويش ٍ ًگْذاسي ػالئن  

.ػذم پبيذاسي ػيؼتن ّب ٍ خبسج اص ػشٍيغ ؿذى هذاٍم ايؼتگبُ ّب ٍ تَلف صيبد لطبسّب    

.ػذم تؼييي ًمط ثحشاًي ػيؼتن ّب ٍ ػذم ثشًبهِ سيضي جْت سفغ آى ّب    

.ػذم ؿٌبػبيي لطؼبت ٍ الوبى ّبي ثذٍى ويفيت ٍ ًبوبسآهذ    

...ػذم اسصيبثي ػولىشد ػَاهل ًگْذاسي ٍ تؼويشات ػالئن ٍ   

 

:هؼبيت اجشاي ػٌتي  تؼويش ٍ ًگْذاسي  
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ػيؼتن اطالػبت هذيشيت، دادُ ّبي هَسد ًيبص سا جوغ آٍسي، پشداصؽ ٍ رخيشُ هي وٌذ ٍ  
ػپغ اطالػبت سا ثبصيبثي وشدُ ٍ ثيي اليِ ّبي هختلف هذيشاى اػن اص ػشپشػتبى، هذيشاى  

.هيبًي ٍ هذيشاى ػبلي تَصيغ هي ًوبيذ  
تحميمبت ًـبى هي دّذ وِ في آٍسي اطالػبت دس يه ػبصهبى ثِ وبسوٌبى اهىبى هي دّذ  

وبسآيي ٍ اثشثخـي خَد سا ثبال ثجشًذ ٍ ّوچٌيي هَججبت اثشثخـي ػيؼتن ّبي هذيشيت  
.وبساتش ٍ پيـشفتِ تش سا دس ػبصهبى فشاّن ًوبيٌذ  

ػيؼتن ّبي ًت ثش اػبع ؿشايط آى اليي، ًيوِ خَدوبس ٍ توبم خَدوبس، ٌَّص دس كٌبيغ  
.ثؼيبسي اص وـَس ّب پزيشفتِ ًـذُ اػت  

ثحث تؼويش ٍ ًگْذاسي اص هْوتشيي ٍ پشّضيٌِ تشيي لؼوت ّبي صيشثٌبي كٌؼت حول ٍ ًمل 
دسكذ ول ّضيٌِ ّبي دٍسُ ػوش ػبختبس يه خط كشفبً كشف  70. سيلي ثـوبس هي سٍد

.تؼويش ٍ ًگْذاسي خط هي گشدد   

 

:اَميت سيستم اطالعات مدیزیت  
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،س دًيب ػبهبًِ ّبي ًگْذاسي ايي هَضَع سا ثخَثي ثبثت ًوَدُ اًذد  

 (ECOTRACK ) هـبّذُ هي ؿَد، ثب ايجبد ػبهبًِ صيشّوبًگًَِ وِ دس ؿىل   

.دس ػبل وبّؾ يبفتِ اػت% 48ّضيٌِ ّبي ًگْذاسي دس ؿجىِ ساُ آّي ايتبليب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوَداس وبّؾ ّضيٌِ ّبي تؼويش ٍ ًگْذاسي دس اثش ثىبس گيشي اوَتشن دس ايتبليب
 ECOTRACK 
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 هذل هفَْهي تحميك ثِ كَست ؿىل صيش ؿبهل چْبس دػتِ ؿبخق اكلي وبست اهتيبصي هتَاصى ٍ
.صيش ؿبخق ّبي ّش دػتِ آهذُ اػت   

 

7 



 :جامعٍ آماری  
 

 وبسؿٌبػبى ػالئن الىتشيىي ساُ آّي ؿوبل ؿشق، : دس ايي پظٍّؾ جبهؼِ آهبسي ؿبهل  
   آّي، ساُ الىتشيىي ػالئن ٍ استجبطبت ول اداسُ ػتبدي الىتشيىي ػالئن وبسؿٌبػبى

   ٍ ػيش ول اداسُ ػتبدي وبسؿٌبػبى آّي، ساُ ًظبست ٍ هٌْذػي دفتش ػتبدي وبسؿٌبػبى
 .ًفش اػت 135تؼذاد ايي وبسؿٌبػبى جوؼب ... حشوت ساُ آّي، ٍ   
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:وتایج تجشیٍ ي تحليل دادٌ َا  
 

:وتایج پایایی پزسطىامٍ  

    ثشاي تؼييي پبيبيي پشػـٌبهِ دس ايي تحميك، اص سٍؽ آلفبي وشًٍجبخ اػفبدُ هي ؿَد.
پشػـٌبهِ ثشاثش  90ٍاصدادُ ّبي ّوِ  SPSSپبيبيي پشػؾ ًبهِ اٍل ثِ ووه ًشم افضاس 

.ثذػت هي آيذ 0.852        
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:وتایج معىاداری سیز ضاخص َا  
 

  ًتبيج تحليل آصهَى T ثشاي ثشسػي هؼٌبداسي ّش صيش ؿبخق ثِ ووه ًشم افضاس
: آهذُ اػت 1دس جذٍل ؿوبسُ   Minitab 16  
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 :وتایج فزآیىد تحليل ضبکٍ ای  
 

  ًْبيي جذٍل يب حذداس هبتشيغ ػَپش ووه ثِ ٍ اي، ؿجىِ تحليل فشآيٌذ هحبػجبت اًجبم اص پغ
  ًْبيي ٍصى ثِ تَاى هي تحليل، ول اص اي خالكِ ػٌَاى ثِ (پيَػت) اي ؿجىِ تحليل فشآيٌذ

  وشد هـبّذُ تَاى هي صيش ؿىل دس وِ ّوبًگًَِ .يبفت دػت ّب ؿبخق صيش ٍ اكلي ّبي ؿبخق
ٍ اػت تحميك ؿبخق هْوتشيي بار صاحبان ي مسافزیه رضایتمىدی با مزتبط معيارَای  

.دس سدُ ثؼذي لشاس داسد معيار َای مزتبط با عًامل مالی ي سزمایٍ گذاری    
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. دس ؿىل فَق ّوچٌيي هي تَاى اّويت ّوِ صيش ؿبخق ّبي تحميك سا هـبّذُ وشد 

ػالئن  کاَص َشیىٍ َای سًاوح ریلی واضی اس خزابی َای ّوبًگًَِ وِ پيذاػت صيشؿبخق 

کاَص تاخيزات پغ اص ايي ؿبخق ثِ تشتيت ؿبخق ّبي . هْوتشيي صيش ؿبخق تحميك اػت

ي رسيدن بٍ مًقع بٍ مقصد، صزفٍ جًیی در يقت ي تديیه ديرٌ َای آمًسش بزيس ي مًرد  

.لشاس داسًذ وياس  
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ّذف اكلي ايي تحميك، ؿٌبخت ؿبخق ّب ٍ صيش ؿبخق ّبي هْن اسصيبثي ػيؼتن ّبي  
اطالػبت هذيشيت دس ًگْذاسي ٍ تؼويشات ػيؼتن ّبي ػالئن الىتشيىي ساُ آّي ٍ ػپغ  

ستجِ ثٌذي ايي ؿبخق ّب ٍ صيش ؿبخق ّب اص تشويت هذل وبست اهتيبصي هتَاصى ٍ سٍؽ  
.فشآيٌذ تحليل ؿجىِ ايؼت  

 

هؼيبسّبي هشتجط ثب سضبيتوٌذي هؼبفشيي ٍ كبحجبى ثبس هْوتشيي ًتبيج ًـبى هي دّذ وِ 
ؿبخق ٍ صيشؿبخق وبّؾ ّضيٌِ ّبي ػَاًح سيلي ًبؿي اص خشاثي ّبي ػالئن  

.هْوتشيي صيش ؿبخق تحميك اػت  

 

:وتيجٍ گيزی  
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ا.ا.جهضايبي ًبؿي اص ثىبسگيشي ػيؼتن اطالػبت هذيشيت دس ػيؼتن ًت ػالئن الىتشيىي ساُ آّي   

 
.اػتمشاسًت ثجبي ديذگبُ تؼويشاتي تجْيضات گشاًميوت ٍهْن ػالئن الىتشيىي  

.افضايؾ طَل ػوش تجْيضات ػالئن الىتشيىي وِ تبهيي آى ثشاي ساُ آّي ػخت ٍ ثؼيبس ّضيٌِ ثشداس اػت  

وبّؾ خشاثي تجْيضات ػبئن الىتشيىي ٍ وبّؾ ّضيٌِ ّبي تؼويشات تحليل ًمبط ثحشاًي دس ػيؼتن ػالئن الىتشيىي 
.اهىبى ثشًبهِ سيضي دس خلَف تشهين آًْب     

.اهىبى تـخيق ًمبط ضؼف پشػٌل ًت ػالئن ٍ ثشًبهِ سيضي دس جْت استمبء ػطح هْبست ايـبى  

.ّذفوٌذ وشدى آهَصؽ ّبي الصم ثِ پشػٌل ػالدم ثشاػبع تحليل ػولىشدي ايـبى دس اهش ًت   
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.وبّؾ تَلفبت ٍتبخيشات لطبسّبي هؼبفشي ٍ افضايؾ سضبيتوٌذي هؼبفشيي  

.افضايؾ ػشػت ثبصسوبًي لطبسّبي ثبسي ثذليل وبّؾ تَلفبت لطبسّبي ثبسي ٍ سضبيتوٌذي كبحجبى ثبس ٍوبال  

.اًتمبل ثبس اصجبدُ ثِ سيل ثذليل وبّؾ صهبى ػيش لطبس ثبسي اص هجذا تب هملذ ٍ وبّؾ تشافيه جبدُ اي  

(.اصجبدُ ثِ سيل) وبّؾ هلشف ػَحت ثذليل اػتمجبل هؼبفشيي ٍكبحجبى ثبس اص لطبس  

.وبّؾ تلبدفبت جبدُ اي ثذليل اًتمبل هؼبفشتْب اص جبدُ ثِ سيل ٍ اًتمبل ثبس اص چبدُ ثِ سيل   

(.دساثش دخبلت ًيشٍي اًؼبًي دس صهبى خشاثي ػالئن ) وبّؾ ػَاًح سيلي ًبؿي اص خشاثي ّبي ػالئن   

 

 
ا.ا.جهضايبي ًبؿي اص ثىبسگيشي ػيؼتن اطالػبت هذيشيت دس ػيؼتن ًت ػالئن الىتشيىي ساُ آّي   
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 19 (Un weighted Super matrix)سوپرماتريس ناموزون



 (Limited Super matrix)سوپر ماتريس محدود شده 

20 



 ثب ػپبع اص تَجِ ؿوب

etemad.railway@gmail.com 
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