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چکیده

استفاده درست از انرژی ،متضمن توسعه پایدار در هر جامعه است .حفظ منابع باارزش انرژی و مدیریت صحیح
مصرر آنیکی از مهمترین موضوعات در دستور کار تمامی کشورها می باشد .اولین قدم در اجرای وظایف
مدیریت ،تصررمیمگیری اسررت .با توجه به اینکه تصررمیمگیری بدون وجود اطالعات و برقراری ارتباطات الزم
میسررر نیسررت پایه اجرایی نین وظیفهای فراهم آوردن اطالعات الزم برای مدیریت اسررت .هد از انجام
تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر استقرار سیستمهای اطالعات مدیریت بر مدیریت انرژی در ساختمانها با استفاده
از مدل موفقیت سریسرتمها ی اطالعاتی دلون و مکلین بوده اسرت .در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی
اسرتفادهشرده است .جامعه موردمطالعه مجموعه مدیران بانك پاسارگاد که شامل مدیران ارشد ،سطح میانی و
سررپرستان واحدهای عملیاتی و برخی کارمندان در ساختمان اصلی بانك و همننین شرکتهای زیرمجموعه
بانك بودهاند .پرسرشرنامهای اسرتاندارد بر مبنای مدل دلون و مکلین که قبالً در تحقیقات دیگر مورداستفاده
قرارگرفتره اسرررت بین افراد توزیع گردید .نتایز آزمون فرضررریات حاکی از آن بوده که در تمامی فرضررریات
مطرحشرده  ،همبستگی بسیار زیادی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد و ضریب همبستگی پیرسون در تمامی
آنها شامل مقادیر مثبت و نزدیك به یك هستند.
كلمات كليدي :سيستم اطالعات مديريت ،مديريت انرژي ،ساختمان هوشمند ،بانك پاسارگاد

 -1مقدمه

مدیریت انرژی مربوط به طراحی و عملیات واحدهای تولید انرژی و مصر انرژی است .اهدا آن نگهداری منابع ،کاهش
تغییرات آب و هوایی و صرفهجویی در هزینهها هست تا وقتیکه مصر کنندهها دسترسی دائمی به انرژی موردنیازشان رادارند.
مدیریت انرژی و نیازهای دیگر در ساختمانها بهطور مؤثر و هوشمندانه میتواند مزایای قابلتوجهی داشته باشد .سیستم
مدیریت انرژی ساختمان ( )BEMSیك روش پینیده برای نظارت و کنترل نیازهای انرژی ساختمان است .در کنار مدیریت
انرژی ،سیستم میتواند انواع مختلفی از جنبههای دیگر ساختمان را کنترل و نظارت کند بدون آنکه مسکونی یا تجاری باشد.
یك سیستم اطالعاتی ،مجموعهای از اجزای مرتبط است که برای پشتیبانی از تصمیمگیری در یك سازمان اطالعات را
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جمعآوری یا بازیابی ،پردازش ،ذخیره و توزیع میکنند .سیستم اطالعات مدیریت ) (MISبه پردازش اطالعات توسط رایانه و
دیگر دستگاههای هوشمند جهت مدیریت و پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی در یك سازمان اشاره میکند .این مفهوم شامل
سامانههایی همنون سیستم پردازش تراکنش  ،TPSسیستم پشتیبانی از تصمیمگیری  ،DSSدستگاههای خبره و سامانه های
اطالعاتی اجرایی  EISمیشوند MIS .به جمعآوری ،ذخیره و بازیابی اطالعات در سازمان کمك میکند و از این طریق در
کاهش هزینهها به دست آوردن دادههای بیشتر ،داشتن نظم بیشتر از طریق هماهنگ کردن مفاهیم هر زیرمجموعه و دسترسی
سریع مدیران به اطالعاتی که موردنیاز آنهاست مفید است (Bose, 2006) .ورود سامانههای اطالعاتی به سازمانهای کشور
ایران بهویژه سازمانهای دولتی ،همواره موفقیتآمیز و بدون دردسر نبوده است .در بسیاری از موارد سامانههای ایجادشده
نتوانستهاند انتظارات بهجا و نابجای متقاضیان (بهخصوص مدیران) را برآورده سازند و همین عدم رضایت به هرحال باعث شده
نهتنها مشکالت قبلی حل نشود ،بلکه سیستم و سازمان د ار اختالل گردیده و عالوه بر صر هزینه و وقت زیاد از کیفیت و
بازدهی آنها نیز کاسته شود در بیشتر سامانههای ناموفق ،یا بررسی اولیه انجامنشده و یا بهطور بسیار ناقص انجامشده است و
بهویژه آنکه عدم شناخت کافی استفادهکنندگان و همننین تبلیغات نادرست فروشندگان تجهیزات سختافزاری و خدمات
نرمافزاری نیز مزید بر علت گردیده است .افزون بر مسائل فوق ،شتاب مدیران نهتنها برای ایجاد و راهاندازی سامانههای
اطالعاتی منفرد ،بلکه نسبت به ایجاد ) ،(MISهمننین کمبود منابع مالی ،کمبود نیروی انسانی کارشناس و باتجربه و کارآمد
و باانگیزه نیز از عوامل دیگری هستند که موجب گردیدهاند تا سازمانهای دولتی نتوانند آنگونه که بایدوشاید از این سامانهها
در سازمانهای خود بهرهگیری نمایند.
مدل مفهومی تحقیق
مدل موفقیت سیستم های اطالعاتی دلون و مك لین ،یك نظریه سیستم های اطالعاتی است که به دنبال یك درك جامع از
موفقیت سیستم اطالعاتی با شناسایی ،توصیف و توضیح روابط میان شش تا از مهمترین ابعاد موفقیت که در آن سیستم های
اطالعاتی معموال مورد ارزیابی قرار می گیرند است .توسعه اولیه تئوری توسط ویلیام اچ دلون و افرایم آر مك لین در سال
 2991انجام شد (Delone & McLean, 1992) .مدل موفقیت سیستم های اطالعاتی  ،روابط میان شش مفهوم مهم
موفقیت سیستم های اطالعاتی را مشخص می کند :کیفیت اطالعات ،کیفیت سیستم ،کیفیت خدمات ،اهدا استفاده  /استفاده
سیستم ،رضایت کاربر و مزایای سیستم خالص .لزوم اجرای پژوهش در این است که فقدان یك سیستم اطالعاتی مطلوب در
کنار سیستم مدیریت انرژی منجر به جریان یافتن دادههای ناقص اعم از ورودی ،خروجی و کنترلی در سیستم شده و همننین
پردازش غیر صحیح دادهها را شده و سرانجام باال رفتن هزینهها و هدر رفت انرژی را در پی دارد.
کیفیت اطالعات
کیفیت اطالعات به کیفیت اطالعاتی که سیستم قادر به ذخیره ،تحویل یا تولید می شود اشاره دارد و یکی از
رایز ترین ابعاد است که در آن سیستم های اطالعاتی مورد ارزیابی قرار می گیرند .کیفیت اطالعات روی هر
دو رضایت کاربر را با سیستم و نیاز کاربری به استفاده از سیستم تأثیر می گذارد که به نوبه خود روی این که
تا ه حد سیستم می تواند منافع کاربر و سازمان را منجر شود تأثیر می گذارد.
کیفیت سیستم
همانند کیفیت اطالعات ،کیفیت کلی یك سریسرتم نیزیکی از رایز ترین ابعاد اسرت که در آن سرریستم های
اطالعاتی ارزیابی می شوند .کیفیت سیستم به طور غیرمستقیم به میزان قابل توجهی که سیستم قادر به ارائه
مزایا با استفاده از روابط واسطه از طریق اهدا استفاده و رضایت کاربر تاثیر می گذارد.
کیفیت خدمات
عالوه بر کیفیت اطالعات و کیفیت سیستم ،سیستم های اطالعاتی نیز به طور کلی با توجه به کیفیت خدماتی
که قادر به ارائه آن هستند ،مورد ارزیابی قرار می گیرند .کیفیت خدمات به طور مستقیم بر اهدا استفاده و
رضایت کاربر از سیستم تأثیر می گذارد ،که به نوبه خود بر مزایای خالص تولید شده سیستم اثر می گذارد.
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تمایل به استفاده از سیستم
هد از اسرتفاده از یك سریسرتم اطالعاتی و اسرتفاده واقعی از سیستم ،ساختارهای معتبر در ادبیات سیستم
های اطالعاتی است .در مدل سیستم موفقیت آمیز سیستم اطالعاتی  ،استفاده از سیستم با اطالعات ،سیستم
و کیفیت خدمات تحت تاثیر قرار می گیرد .اسرتفاده از سریستم برای تأثیر رضایت کاربر بر سیستم اطالعاتی،
که به نوبه خود برای تاثیر بر اهدا به کار می رود می باشرد .در رابطه با رضایت کاربر ،استفاده از سیستم به
طور مستقیم بر مزایای خالصی که سیستم قادر به ارائه آن است تاثیر می گذارد.
رضایت کاربر
کاربر ،و توسرط اطالعات ،سریسرتم ،و کیفیت خدمات .همانند استفاده واقعی از سیستم ،رضایت کاربر به طور
مسرتقیم بر مزایای خالص ارائه شرده توسط یك سیستم اطالعاتی تاثیر می گذارد .رضایتمندی به میزانی که
کاربر با سریسرتم اطالعاتی راضر ی اسرت و به طور مستقیمی تحت تأثیر استفاده سیستم قرار می گیرد اشاره
دارد.
مزایای خالص سیستم
سود خالصی که یك سیستم اطالعاتی قادر به ارائه است ،یك جنبه مهم از ارزش کلی سیستم به کاربران آن
یا سرازمان اسراسری اسرت .در مدل موفقیت سریسرتم اطالعاتی  ،مزایای سیستم خالص تحت تاثیر استفاده
سریسرتم و رضایت کاربر از سیستم قرار می گیرد .در حق خود ،مزایای سیستم به نفع هر دو رضایت کاربر و
اهدا کاربر برای استفاده از سیستم قرار می گیرد.

شکل  :1مدل تحقيق دلون و مکلين ضرورت انجام تحقيق

اولین قدم در اجرای وظایف مدیریت ،تصمیمگیری است .با توجه به اینکه تصمیمگیری بدون وجود اطالعات
و برقراری ارتباطات الزم میسرر نیست پایه اجرایی نین وظیفهای فراهم آوردن اطالعات الزم برای مدیریت
اسرت .اطمینان نداشتن به آینده و فقدان اطالعات مربوط به وقایع جاری ،مدیر را مجبور میکند که به دنبال
اطالعات و برقراری ارتباطات رسررمی و غیررسررمی برود فناوری اطالعات و ارتباطات دو فایده مطلوب برای
سرازمان دارد .اول اینکه سرازمانها و مدیران آنها را قادر میسازد تا دادهها و اطالعات را بهراحتی به دست
آورند و این عامل موجب حمایت بیشرررتر از فرایند تصرررمیمگیری میشرررود .دوم اینکه بهرهگیری از فناوری
اطالعات و ارتباطات ،سررازمانها را قادر میسررازد تا در فضررای رقابتی جهانی هم بهگونهای مطلوبتر عمل
نمایند و تصمیمگیریهای کیفی و اثربخشی را لحاظ نمایند(Hedellin & Allwood, 2002) .
فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر اینکه موجب بهبود کیفیت تصررمیمگیری میشررود که برای سررازمان
عاملی حیاتی اسرت موجب تغییرات شگرفی در سطوح مختلف سازمان ازجمله رهبری سازمان ،استراتژیها و
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حتی نوع رفتار اعضرای سازمان میشود .بدین ترتیب فناوری اطالعات و ارتباطات تبدیل به یك مؤلفه بسیار
اسراسری در فرایند تصرمیمگیری سرازمانی میشرود و مدیران در تمامی سطوح بهطور فزاینده از فناوریهای
اطالعات و ارتباطات در تصمیمگیری مدد میگیرند(Lai & Teng, 2011) .
فرضیه های تحقیق
در تعریف فرضیه میتوان گفت :فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ،گونگی و
روابط بین پدیدهها ،اشرریاو و متغیرها ،که محقق را در تشررخیص نزدیكترین و محتملترین راه برای کش رف
مجهول کمك مینماید ؛ بنابراین فرضرریه گمانی اسررت موقتی که درسررت بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش
قرار گیرد.
فرضریه اصرلی تحقیق به این صرورت می باشرد :استقرار سیستمهای اطالعات مدیریت بر مدیریت انرژی در
ساختمانها تأثیر دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق نیز بر اساس ابعاد مدل نیز این گونه ساخته می شوند:
فرضیه  :2کیفیت اطالعات بهطور مثبت بر استفاده از مدیریت انرژی ،تأثیر میگذارد.
فرضیه  :1کیفیت سیستم بهطور مثبت بر استفاده از مدیریت انرژی  ،تأثیر میگذارد.
فرضیه  :3کیفیت خدمات بهطور مثبت بر استفاده از مدیریت انرژی ،تأثیر میگذارد.
فرضیه  :4کیفیت اطالعات بهطور مثبت بر رضایت کاربران از مدیریت انرژی ،تأثیر میگذارد.
فرضیه  :5کیفیت سیستم بهطور مثبت بر رضایت کاربران از مدیریت انرژی ،تأثیر میگذارد.
فرضیه  :6کیفیت خدمات بهطور مثبت بر رضایت کاربران از مدیریت انرژی ،تأثیر میگذارد.
فرضیه  :7استفاده بهطور مثبت بر رضایت کاربران از مدیریت انرژی ،تأثیر میگذارد.
فرضیه  :8استفاده بهطور مثبت بر سودمندی ادراکی از مدیریت انرژی از دیدگاه کاربران  ،تأثیر میگذارد.
فرضرریه  :9رضررایت کاربران بهطور مثبت بر سررودمندی ادراکی از مدیریت انرژی از دیدگاه آنها ،تأثیر
میگذارد.
پیش فرض های تحقیق
این مطالعه مفروضات زیر را شامل میشود:
الف) مدیران منتخب به این پرسرشنامه با دقت پاس داده و ادراك خود را درباره استفاده از سیستم اطالعات
مدیریت ) (MISبیان نمودهاند
ب) مدیران منتخب ،واژگان و مفاهیم مرتبط با سامانههای اطالعات مدیریت و تصمیمگیری را میشناسند.
ج) دادههای جمعآوریشرده ،دانش ،مهارتها و ادراکات را در ارتباط با نقش مدیر در بهکارگیری  MISبرای
پشتیبانی از تصمیمگیری اندازهگیری میکنند.
د) تفسیر دادهها بهدرستی ،ادراکات پاس دهندگان را منعکس مینماید.
محدودیت های تحقیق
ازلحاظ فنی ،سریسرتم مدیریت انرژی در سراختمان از ند زیرسریستم همنون امنیتی ،گرمایش و سرمایش،
روشرنایی و تهویه مطبوع ،آسرانسرور تشرکیل میشود که آنها نیز از فناوریهای مخصوص به خود استفاده
میکنند .در این پژوهش ،همه زیرسیستمها در همه شرایط لحاظ نشدهاند.
همننین بره دلیرل کلیرت مفهوم مردیریرت انرژی که شررراخههای مختلف علمی را دربرمی گیرند ،اکثریت
تحقیقهای انجامگرفته شرررامل موضررروعات گوناگون شرررامل شررربکههای برق ،قوانین ترمودینامیك ،علم
سراختمانسرازی و حتی مهندسری شیمی میباشند و کمتر به مباحث مدیریتی پرداختهاند .یافتن تحقیقی که
دارای پرسشنامه و نظرسنجی در رابطه با موضوعی مشابه موضوع این تحقیق بسیار دشوار است.
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جنبه نوآوری و جدید بودن جنبه تحقیق
در این تحقیق با توجه به ارتباط بین سرریسررتم های اطالعات مدیریت و مدیریت انرژی ،از سرریسررتم های
اطالعاتی برای کمك به کاربران در رابطه با نحوه مصرر و هزینه ها و همننین منابع انرژی اسررتفاده شده
است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در ابتدا ند مورد از مبانی نظری توضیح داده می شود.
مبانی نظری تحقیق
سامانه اطالعاتی مدیریتی یا سیستم اطالعات مدیریت
سریسرتم اطالعات مدیریت گونهای از سیستمهای اطالعاتی رایانهای است که جمعآوری ،کنترل و پاالیش
دادههای موردنیاز سررازمان را بر عهده دارد و با بهکارگیری روشهای مناسررب هر سررازمان ،اطالعات
پاالیششررده را بهمنظور تصررمیم ،برنامهریزی و کنترل کلیه فرایندها در اختیار سررطوح مختلف مدیران قرار
میدهد .اجزاو اصرلی سریستم  MISعبارتاند از :سیستم یکپار ه خدمت به کاربر ،بخش ارائه اطالعات به
تمام سررطوح مدیریتی ،سرریسررتم رایانهای همراه با نرمافزار اطالعاتی که توانایی دارد از طریق یك پایگاه
اطالعات ،نرمافزارهای اطالعاتی را به هم ربط دهد .رابط کاربر ماشرین که به جستجوهای فوری و موقتی
پاس داده و پشتیبانی از عملیات و تصمیمگیری را به عهده بگیرد( .اسالملو و استخریان)2396 ,
سیستم مدیریت ساختمان
موضروع مدیریت یکپار ه ساختمان تاریخنه طوالنی ندارد ،اولین سیستمهای مدیریت ساختمان )(BMS
در اوایل سرال  2971معرفی شردند .طرح اولیه هوشرمند سرازی از دانشرگاه میشیگان ایاالتمتحده امریکا
شررروع شررد و در سرراختمانهای دانشررگاه آریزونا در سررال  2995اجرا گشررت .هد از هوشررمند سررازی
سرراختمانهای دانشررگاه این بود که بتوان کلیه سرریسررتمها را از قبیل تهویه مطبوع ،اعالم حریق ،اعالم
سررقت ،روشرنایی ،دوربینهای نظارتی ،برق اضرطراری ،هشداردهندهها و کنترل ورود و خروج را از طریق
شبکه اینترنت کنترل نمود( .سروری و ساالری)2396 ,
اصطالحات ،تجهیزات و اجزا در سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
حسرگرها :سنجش پارامترهای محیطی و ارسال این اطالعات به سیستم را عهدهدار هستند .به این صورت
که یك پارامتر فیزیکی را به یك پارامتر الکتریکی تبدیل میکنند .این اطالعات میتواند دمای محیط
بیرون و درون ،دمای سریال گرمکننده یا خنكکننده ،میزان روشنایی محیط ،میزان رطوبت ،مقدار گازها در
هوا ،حضرور یا عدم حضرور افراد در محل و دیگر اطالعاتی که برای راهبری بهینه سریسررتم حیاتی اسررت،
باشد .نوع پارامتر قابلاندازهگیری و خروجی این سامانهها به دو شکل آنالوگ یا دیجیتال خواهد بود.
کنترلگرها :کنترلگرها اجزایی از سریسرتم هسرتند که اطالعات دریافتی از حسگرها را دریافت و بر اساس
نرمافزار درونی خود یا نرمافزار شرربکه پردازش و برحسررب نیاز ،فرمانهایی را به عملگرها ارسررال میکنند.
کنترلگرها به دو نوع دستهبندی میشوند :تحت شبکه و محلی.
عملگرها :عملگرها نیز اجزایی از سریسرتم هسرتند که فرمانها ارسالی از کنترلگرها را دریافت و بر اساس
آن واکنش نشرران میدهند بهعبارتدیگر برعکس حسگرها عمل میکنند که پارامتر الکتریکی را به یك
پارامتر فیزیکی تبدیل میکنند .این عملگرها میتوانند شیرهای برقی سیاالت ،درینههای قابل تنظیم عبور
هوا ،رلههای قطع و وصرل جریان الکتریکی و غیره باشند .سیگنال ورودی این عملگرها بهصورت آنالوگ و
دیجیتال هستند ولی نوع خروجی عملگر بهصورت باز یا بسته و بین  1تا  211درصد متغیر میباشند.
سیستم اطالعات انرژی سازمانی EEIs
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در سررال  1117سرروردز ،کویل ،نورتون در مقالهای تحت عنوان "سرریسررتم اطالعات انرژی یك سررازمان"،
طراحی نمونه اولیه آن را موردبررسی قراردادند.
این پژوهش یرك طرح کلی از پیشزمینره ،توسرررعرره و ارزیرابی نمونره اولیرره سررریسرررتم اطالعرات انرژی
سرررازمان)(EEISرا مشرررخص کرده که مدیریت انرژی راهبردی را با ارائه نمودن هدفمندی و نظارت جامع
انرژی ،یکپار هسررازی با نرمافزار مدلسررازی انرژی و پایگاه دادههای کسرربوکار سررازمانی ،و اندازهگیری و
اعتبارسرنجی ) (M&Vپشتیبانی میکند .نمونه اولیه سیستم EEISدر یك سایت صنعتی و موسسه آموزش
عالی در سرطح سروم در دوبلین ایرلند توسرعه یافت و ارزیابی شد .سایت صنعتی این فرصت را برای EEIS
جهت پاسر به نیازهای یك سرایت انرژی اتمی ،و جهت یکپار هسرازی با نرمافزار مدلسازی انرژی فراهم
کرد .موسسه آموزش عالی ،در تطبیق با توسعه سیستم اطالعات انرژی شبکه شده قرار گرفت .
)(Swords et al, 2008
محیط و معماری نرمافزار EEIS
 EEISبا اسرتفاده از توسرعهدهنده مایکروسافت آفیس و ویژوالبیسیك برای برنامههای کاربردی )(VBA

برنامهریزی و توسعه یافت .محیط توسعهیافته کاربردی پیشساخته که ارائه میشود این نتایز را در بردارد:
رخههای سریعتر توسعه
حمایت برای پروتکلها و رابطهایی همنون  ADO ،XML ، HTML ،COMو OLE
توسعه برنامههای کاربردی دسکتاپ و سیستمهای آنالیز مبتنی بر وب
این شرکل ،طرح کلی جریان داده را با اسرتفاده از اجزای آفیس ،اشریای مایکروسافت و  VBAرا مشخص
میکند .صرفحات گسرترده با جستجوی داده ،اشیای آنالیز دادهها سفارشیسازی شدند و با استفاده از VBA
برای تأمین اکتساب داده ،آنالیز و گزارشگیری ،برنامهریزی شدند .اجزای وب با پشتیبانی از  ،XMLصفحات
وب و مبادالت داده با وب سررورها ،پایگاههای داده و سامانههای ناهمگون را قادر به انتشار میسازد .پرس و
جوی داده با استفاده از پایگاه داده تأمینشده است .یك پایگاه داده سازمانی برای بکاپ داده انرژی و مبادالت
بین پایگاه دادههای سازمان کسبوکار و  EEISتدارك دیدهشده است.
ماژولهای نرمافزاری سیستم EEIS

این اینجا ماژولهای نرمافزاری که برای  EEISتوسعهیافته مشخص میشود .آنالیز آماری/تحقیقی و ماژول
ارزیرابی مرالی و فرایرلهرای برنامه میتواند بهعنوان یك افزونه ) (add-onیا فایل لینك برای برنامههای
کاربردی صفحه گسترده استفاده شود.
ماژول اکتسراب و آرشریو دادهها :فرایندهای آرشیو دادهها  ،ورود و خروج ،و پشتیبانی اشیای داده اکتیو ایکس
) (ADOاشیای دسترسی پایگاه داده ) (DAOو ارتباط باز پایگاه داده ).(ODBC
ماژول آنالیز داده :رویهها و اشکال توسعهیافته برای آنالیز و گزارشگیری را تأمین میکند ،اینها شامل :اپ،
نمودار و هدایت میشنود.
ماژول گزارشگیری EEIs :را برای تأمین گزارشهای محلی و گزارشهای اینترنت /اینترانت قادر میسازد.
اجزای وب مایکروسافت برای نشر صفحات وب تعاملی استفاده میشوند.
ماژول آنالیز تحقیقی/آماری :برای آنالیز رگرسیون ،نمودارهای کنترلی و نمودارهای  CUCUMارائه میشود.
ماژول ارزیابی مالی :برای اسررتفاده از کاربردهای صررفحه گسررترده و رویههای  VBAتوسررعه یافت ،و آنالیز
جریان نقدی با تخفیف NPVو آنالیز حساسیت را تأمین میکند.
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ماژول مدلسرازی انرژی :یك برنامه صرفحه گسرترده است که با رویههای انتقال داده توسعهیافته است که
اجازه میدهد سیستم  EEISیکپار ه نمودن نرمافزار مدلسازی انرژی را انجام دهد.
پایگاه داده سرررازمانی برای تأمین اطالعات راهانداز انرژی ،برای مثال زمان اجرای تولید ،برنامهریزی و زمان
اجراهای دسرتگاه ،و اطالعات انرژی آرشریوشده از  EEISتوسعه یافت .پایگاههای داده از همکاری  SQLو
 Oracleجستجوها را تأمین کردهاند.
سیستم ندعاملی مدیریت انرژی
در سرال  1121یانگ و وانگ از دانشرکده علوم کامپیوتر و مهندسری الکترونیك از دانشگاه تولدو مقالهای را
جهت بررسی سیستم ندعاملی برای مدیریت انرژی بررسی کردند.
این مقاله توسرعه سریسرتم ندعاملی برای مدیریت انرژی و رفاه ساختمانی بر اساس رفتار ساکنین نام دارد.
مدیریت انرژی و رفاه تکلیف مهم برای سرریسررتم خودکارسررازی سرراختمانی اسررت .بهعنوان یك گرایش از
سراختمانهای تجاری نسرل آینده ،سراختمانهای هوشرمند قادر به تسرهیل کنترل هوشمند ساختمان برای
تکمیل نیازهای سراکنان هسرتند .از زمانی که رفتارهای سراکنین تأثیر مسرتقیمی روی عملکرد سیستم دارد،
سراختمان باید برای تعامل با سراکنین با پاس به درخواستهایشان و دریافت بازخورد بر اساس رفتارهایشان
توانمند باشرد .در این پژوهش ،سریسرتم کنترل هوشرمند بر اسراس ند عامل ،توسعهیافته برای دستیابی به
مدیریت مؤثر انرژی و رفاه در محیط ساختمان است .سیستم توسعهیافته ندعاملی معلوم میشود که قادر به
تسرهیل سراختمان جهت تعامل با سراکنین برای تشرخیص کنترل کاربر محور ساختمان است(Yang & .
)wang, 2012

مدل بلوغ مدیریت انرژی
در سرال  ،1124پدرو آنتونش ،پائولو کاریرا و میگوئل میرا داسیلوا از دانشگاههای لیسبون و پورتو سالوو کشور
پرتقرال مقرالرهای در مورد مردل بلوغ مردیریرت انرژی ارائه نمودند.همانطور که سرررازمانها برای کاهش
هزینههای انرژی ،تطابق با ملزومات قانونی ،و بهبود تصرویر شرررکت آنها تالش میکنند مدیریت انرژی نیز
در حال تبدیل به یك اولویت است .علیرغم افزایش عالقه در استانداردهای مدیریت انرژی ،فاصله بین ادبیات
مدیریت انرژی و عملیات پیادهسررازی همننان ادامه دارد .این فاصررله میتواند به فقدان یك نقشرره راه بهبود
افزایشررری ،ردیابی شرررود .در این تحقیق ما پیشرررنهاد میکنیم که یك مدل بلوغ مدیریت انرژی که برای
راهنمایی سرررازمانها در تالشهای پیادهسرررازی مدیریت انرژیشررران جهت دسرررتیابی افزایشررری تطابق با
اسرتانداردهای مدیریت انرژی همنون  ISO 50001میتواند اسرتفاده شرود .مدل بلوغ مطرحشده از رخه
رهیافت (طراحی-انجام-بررسری-عمل) برای بهبود مستمر ،الهام گرفته است ،و فعالیتهای بنیادی مدیریت
انرژی معمول در میان متون مدیریت انرژی دریافت شرده را پوشرش میدهد .کامل بودن طرح پیشنهادی ما
سپس با تأسیس یك نقشهبرداری هسته شناسی در مقابل  ISO 50001ارزیابی میشود.
)(Antunes et al, 2014
تعریف و ویژگیهای سیستمهای مدیریت انرژی EMS

سریسرتمهای مدیریت انرژی ) (EMSابزارهای ضرروری برای مدیریت انرژی هسرتند .آنها سازمانها را با
اطالعاتی که آنها قادر به پشرررتیبانی تصرررمیمات بهتر ،نظارت و اندازهگیری مصرررر انرژی ،مدلسرررازی
گرایشهای مصرررر انرژی آینده ،و آنالیز هزینههای جاری میسرررازد تأمین میکند EMS .ها همننین
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سرازمانها را برای خودکارسرازی ندین تکلیف ،همنون جمعآوری دادههای وضعیتی تجهیزات و سنجش و
گزارشگیری شاخصهای عملکرد با در نظر گرفتن مصر انرژی برای مدیریت توانمند میسازند
موانع بهبود مدل بلوغ مدیریت انرژی
علیرغم این واقعیت که تعداد زیادی از سازمانها برای پیگیری بهرهوری انرژی تشویق و مطلع شدهاند ،تعداد
خیلی کمی برای پیادهسازی واقعی مقیاسهای کارآمدی انرژی ظرفیت داشته یا میتوانند نتایز عملیات بهبود
آنها را واقعاً نشان دهند (Chai & Yeo, 2012) .تالشهای مدیریت انرژی بهتناوب با تعدادی از عوامل
همنون موارد زیر مانع میشوند(McKane et al, 2009) .
فقدان اطالعات
آگاهی محدود از مزایای مقیاسهای کارآمدی انرژی
مهارتهای ناکافی
قیدهای فرهنگی و مالی برای سرمایهگذاری در ظرفیت تولید بهجای مقیاسهای کارآمدی انرژی
اهمیت بیشتر روی نشانیدهی هزینههای پیشبینی بهجای هزینههای انرژی سربار.
انواع سیستمهای مدیریت انرژی
وگا ،سررانتاماریا ،ریواس  1125در بوگوتا ،کشررور کلمبیا مدلهای مدیریت انرژی ،سرریسررتمها و پروتکلها را
موردمطالعه قراردادند .که حاصررل این تحقیق مقالهای بهعنوان " مروری بر مدلسررازی برای مدیریت انرژی
برقی خانگی" است.
در سرالهای اخیر محققین در دنیا طرحهای مربوط به سریسرتمهای مدیریت انرژی خانگی را توسعه دادهاند.
این پژوهش مروری از بیشرترین ادبیات مربوط منتشرشده که با تمرکز روی زیربنا ،رسانه و پروتکل ارتباطی،
متغیرهای مدیریتشرده با سریسرتم ،نرمافزار و نقش کاربر نهایی اسرت را نشان میدهد .برای این پژوهش،
حدود هفتاد مدل مدیریت انرژی مطالعه و پیشررفتها و کمكهای اصرلی آنان آنالیز شد .بهعالوه ،بر اساس
این مطالعه و در مدلهای مدیریت خانههای موجود که دیده شررد ،یك مدل اولیه پیشررنهاد شررده اسررت .در
پیشررنهاد ،عناصررر مهم مدلهای مطالعه شررده گروهبندیشررده و مدل جدید با متغیرهای خارجی ترکیبشررده
است ،که بر پیادهسازی سیستم مدیریت تأثیر میگذارند ،برای دادن نقش مناسب به کاربر نهایی همنون یك
بخش فعال زنجیره ارزش برق ،همانطور که استراتژی با بهرهوری انرژی خانگی ادامه مییابد الگوهای مورد
تقاضای جدید را ارائه میکند(Vega et al, 2015).
نظارت هوشمند برای مدیریت انرژی خانگی
یك حسگر هوشررمند ،یك زیرسرریسررتم الکترونیکی با عملکرد تشررخیص ،کالیبراسرریون ،خودآزمایشرری،
تصرمیمگیری(پردازش دیجیتالی) ،ارتباطات ،یا حتی هر ترکیب از آنان اسرت .شربکههای سرنسروری بیسریم
) (WSNشربکههای فضرایی توزیعشردهای با مجموعه دادههای توزیعشرده هستند ،آنها اطالعات خدمات
هوشرررمنرد همنون انرژی را کنترل و مردیریت میکنند .اگر ه دیگر رهیافتها که معایب آنها را نشررران
میدهند به دلیل :تحرکات غیرقابلپیشبینی ،طراحی نا پایا (اشریای در حال حرکت)و مسائل ارگونومیك ،بعد
پذیری باال (به خاطر مکان دقیق ردیابی پینیده است) و عدم قطعیت اجتنابناپذیر (واریانس و خطا).
پیادهسررازی الگوریتمها ی سرراده برای کاهش مصررر در خالل اوج سرراعات مصررر با اسررتفاده از نرمافزار
پینیدهتری که به دسرررتگاهها ،حسگرها و  ..متصرررل شرررده اسرررت امکانپذیر هسرررت.ازنقطهنظر فنّاورانه
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پیشرفتهایی تحت ار وب پروتکلهای ارتباطی ،شبکههای داده ،دستگاههای کنترل و حفاظت و مدلهای
مدیریتی حاصلشده است.
ادبیات پیشینه تحقیق
در این قسمت دو نمونه از پژوهش های داخلی صورت گرفته معرفی می شوند.
راهکارهای بهینهسازی مصر انرژی در ساختمان
در سرالهای اخیر به دالیل گوناگون ،لزوم صرفهجویی انرژی و بهینهسازی میزان مصر آن در ساختمان،
بهعنوان یك ضررورت اجتنابناپذیر نمایان شرده است .رعایت مبحث  29مقررات ملی ساختمان ،استاندارد
کردن سرراختمانها ،بهکارگیری مصررالح و تجهیزات سرراختمانی عایق ،فرهنگسررازی در خصرروص رعایت
مباحث مربوط به کاهش مصرر انرژی ،انتخاب فاکتورهای معماری اثرگذار از قبیل جهتگیری و کشیدگی
سراختمان ،میزان پنجرهها در جبهههای مختلف ،نوع و اندازه سرایبانها ،جانمایی و یدمان فضای داخلی،
تعداد طبقات ،نوع سرقف ،ارتفاع کف ساختمان نسبت به زمین و … تغییر در رفتار و اصالح روشها نیاز به
اتحاد گروهی و همبسرتگی افراد دارد .حجم و سرهم مصر انرژی در بخش ساختمان بسیار باالست (41
درصرد کل مصرر انرژی کشرور) و اجرای پروژههای بهینهسازی در این بخش ازنظر زمان و هزینه بسیار
قابل توجیه و اهدا بهینهسررازی در این بخش با هزینه کمتر و کمترین اثرات جانبی قابل تحقق اسررت.
(شیشه گر)2396 ,
بهینهسازی مصر انرژی در مدیریت ساختمانهای هوشمند
ازاینجاییکه محدود بودن منابع انرژی همواره یکی از مشکالت بزرگ بشر بوده است و شهرسازی در نقاط
مختلف کشررور ازجمله عوامل مهمی هسررت که در اتال انرژی در سرراختمان دارای اهمیت بسرریار اسررت .
درنتیجه ایجاد یکی سری تغییرات در ساختمان قادر به جلوگیری از هدر رفت منابع مختلف مورداستفاده در
بخشهای گرمایشری و سررمایشری و غیره است .با طراحی سامانههای مختلف هوشمند که مقدار مصر
انرژی در سرراختمان را درس مدیریت کرده ،میزان مصررر انرژی را به حداقل میرسررانیم .در این مقاله به
ند مورد از مصرالح و فنّاوریهای نوین سراختمانی و سامانههای هوشمند در ساختمانها اشاره شده است .
راهکارهای ارائهشرده در این مقاله میتواند زمینههای استفاده گسترده از نین سامانههایی را در بخشهای
مختلف صنعت ساختمان و مسکن جهت جلوگیری از هدر رفت و اتال انرژی را فراهم سازد.
فرهنگسرررازی در زمینه صرررحیح انرژی ،باعث بهرهمندی عادالنه از نعمات خدادادی و راهگشرررای اجرای
پروژههای انرژی بر در کشور و درنهایت افزایش درآمد ملی خواهد بود( .احمدی و دیگران)2396 ,
در این قسمت نیز شش نمونه از پژوهش های خارجی را بررسی می کنیم.
تحلیل دالیل عالقه کم سازمانهای روسیه در به کار بردن سیستم مدیریت انرژی
کاربرد سیستم مدیریت انرژی اجازه میدهد به سازمانها برای گرفتن تنظیمات واقعی همنون کاهش هزینه
تولید با کم کردن اشررتراك هزینه انرژی ،افزایش کارآمدی انرژی در عملیات کسرربوکار کاهش تأثیر مضررر
روی محیطزیسررت .به این دلیل رشررد ضررروری در شررماره ایزو  51112سررازمانهای دارای مجوز میتوانند
مشراهده شروند در کشورهای متفاوت ،بهجز روسیه .از  1122تا  1123سازمانهایی که در کشورهای مختلف
واقعشردهاند  4148مجوز گرفتند .سازمانهای روسیهای فقط  28مجوز گرفتند .دالیل عالقه کم سازمانهای
روسیها ی در به کار بردن سیستم مدیریت انرژی در این پژوهش آنالیز شده است .از بین آنها ما باید دو دلیل
زیر را برجسرته کنیم .اولی نبود تك منبع اطالعاتی بومی ،که شرامل اطالعات کامل در مورد شرکتها است
که این سیستم را به کار میبندند و نتایز مثبت این به کار بستن .دلیل دوم سیاست کوتاهمدت مدیریت ارشد
بومی ،با هد دریافت گواهینامه مقاله بهجای کاربرد سرریسررتم کارآمد و عملکرد .این دو دلیل تعیین میکنند

9

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

ظاهر سرومی را .ارتباط داده میشرود به عدم تمایل به همکاری با سرازمانها که خدمات پیادهسازی سیستم
مدیریت انرژی را فراهم میکنند با و هزینههای مالی مشرخصری را میپردازند .بهاینترتیب این مقاله بررسی
میکند گوناگونی پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی بومی و پیشنهاد میکند الگوریتم در مورد آمادهسازی متد
الزم برای تشکیل سیستم مدیریت انرژی الزم است(Anisimova, 2014) .
سیستمهای مدیریت انرژی صنعتی در ایتالیا :فناوری جدید و شمانداز
در سرال  1125بونا ینا و دپروپیس از دانشکده مه ندسی مکانیك و هوافضا از دانشگاه ساپینزای رم به همراه
کورسینی ،مارکیانی و موری پژوهشی در رابطه دستگاههای مدیرت انرژی صنعتی در ایتالیا انجام دادند.
علیرغم بحران اقتصرادی ،تأثیر سرهم بخش صرنعتی روی تقاضای انرژی کل در ایتالیا هنوز مشخص است.
مجوز شرررکتها طبق اسررتاندارد "( ISO 50001:2011سرریسررتمهای مدیریت انرژی -نیازها و راهنمای
استفاده") ،میتواند یك عنصر کلیدی را در دستیابی به اهدا تنظیمشده در بسته آبوهوا و انرژی به شماره
 11-11-11را نشان دهد (Bonacina et al, 2015) .کار نشان دادهشده در این تحقیق ،نتایز یك بررسی
را خالصررره میکنرد کره بهمنظور جمعآوری و مرور گونگی و تجارب تمام بازیگران بخش فعال پروسررره
پیادهسازی یك  EnMSانجام میشود و به ترتیب شامل شرکتهای دارای مجوز ،نهادهای اعطای مجوز و
مشراوران آن میشروند .برای هر رده ،یك پرسرشرنامه آماده شرده است ،شامل پرسشهای ندگزینهای که
بهصرورت خاص طراحیشرده هسرت .بعضری از سرؤاالت به ند نوع از مصراحبهشروندگان بهمنظور مقایسه
دیدگاههای متقابل ارائه شدهاند.
جمعآوری پرسرشرنامه بر اسراس هر دو گفتگوی تلفنی و پیامهای ایمیل بوده اسرت .در رده اول 65 ،شرکت
دارای مجوز ،مورد تماس قرار گرفتند و  41تا از آنها موافقت کردند که به پرسررشررنامه پاس ر دهند %61 .از
تعداد شررکتکنندگان ،در بخش صرنعت و مابقی در بخشهای مسکونی ،تجاری و حملونقل کار میکردند.
کارکنان عمدتاً توسط مدیران انرژی و یا توسط کارشناسان مدیریت انرژی معرفی شدند.
ارزیابی موفقیت سرریسررتمهای دولت الکترونیکی :یك اعتبار سررنجی از مدل دلون و مکلین از موفقیتهای
سیستمهای اطالعاتی
با گسرترش اینترنت و برنامههای کاربردی جهانی وب ،مردم بهطور فزایندهای در ارتباط با دولتبهشرهروندان
( )G2Cسریسرتمهای دولت الکترونیك تعامل میکنند .بنابراین مهم اسرت که موفقیت سریستمهای دولت
الکترونیك  G2Cرا از دیدگاه شرررهروندان ارزیابی کنیم .درحالیکه مدلهای موفقیتآمیز سر ریسرررتمهای
اطالعراتی از محققان بسررریار موردتوجه قرارگرفتهاند ،ندین مطالعه برای ارزیابی موفقیت سر ریسرررتمهای
الکترونیکی انجامشرده است .اینکه تا ه حد مدل موفقیت سیستم اطالعاتی سنتی میتواند برای تحقیق در
مورد س ریسررتمها ی دولت الکترونیکی گسررترش یابد موفقیت هنوز مشررخص نشررده اسررت .این مطالعه اولین
آزمودن تجربی تطبیقی مردل موفقیرتآمیز دلون و مکلین را درزمینره دولت الکترونیك دولت به مردم فراهم
میکند  .این مدل شرامل شرش بعد است :کیفیت اطالعات ،کیفیت سیستم ،کیفیت خدمات ،استفاده ،رضایت
کاربر و مزایای خالص ادراكشرده .فنهای مدلسرازی معادالت سراختاری از دادههای جمعآوریشده توسط
پرسررشررنامه از  229نفر از س ریسررتمهای دولت الکترونیك  G2Cدر تایوان اسررتفاده میشررود .بهجز لینك از
اسرتفاده از کیفیت سریستم ،روابط فرض شده بین شش متغیر موفقیت بهطور قابلتوجهی یا حاشیهای توسط
دادهها پشتیبانی میشود .یافتهها ی این پژوهش ،پیامدهای مهمی را برای تحقیق و عملکرد دولت الکترونیك
ارائره میدهد .این مقاله با بحث درباره محدودیتهای مطالعه که باید در تحقیقات آینده موردتوجه قرار گیرد،
نتیجهگیری میشود(Wang & Liao, 2008) .
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هر ند که روش دقیق ،ما را قادر به توسرعه و اعتبار یك مدل از موفقیت سیستم الکترونیکی دولت کرد ،این
مطرالعره تجربی نردین محردودیرت دارد که میتواند در تحقیقات آینده موردتوجه قرار گیرد .اوالً بررسررری
مدلهای موفقیت سریستمهای دولت الکترونیك برای محققان دولت الکترونیك نسبتاً جدید است .دوماً این
واقعیت که این مطالعه تمام معیارهای بهره خالص را شرامل نمیشود ،نگرانیها را افزایش میدهد .درنهایت،
بهعنوان این مطالعه با روش تحقیق فوری ،لینكهای بازخورد از سررود خالص به اسررتفاده و رضررایت کاربر از
این مطالعه حذ شدند(Wang & Liao, 2008).
رهنمون مفهوم انرژی – ابزاری برای بهبود بهرهوری انرژی در ساختمانهای آموزشی.
سراختمانهای آموزشری همنون مهدکودكها ،مدارس و دانشرگاهها ویژگیهای مشابه زیادی را در طراحی،
عملیات و نگهداری در بسیاری از کشورها نشان میدهند .دو تا از مهمترین تشابهات بین این نوع ساختمانها
مصررر باالی انرژی و ضرررورت برای تکمیل سرراختمانهای زیادی در این بخش هسررتند .اگر ه ،مطالعات
نشان دادهاند که در خالل تکمیل ،مقیاسهای ذخیره انرژی ،به دلیل اینکه فقدان دانش تصمیمگیرندگان در
سررمایهگذاری و کارایی مقیاسهای بالقوه ذخیره انرژی بهندرت اعمال میشروند .هد اصلی آژانس مصر
انرژی تأمین تصرررمیمگیرندگان سررراختمانهای آموزشررری با دادهها ،اطالعات و ابزارهای کافی برای بهبود
محیطهای یادگیری و آموزشی آنها با توسعه کارآمدی انرژی ساختمانهای آنها است.
این پیشزمینه برای توسعه رهنمون مفهوم انرژی  ECAبرای مقیاسهای تکمیل مالی و انرژی است .که در
کنار فازهای طراحی و توسعه مفهوم برای ساختمانهای آموزشی مفید است.
ازیكطر برای کمك کردن به مالك برای پیدا کردن بیشرترین مقیاسهای صرفهجویی انرژی کارآمد .و از
طر دیگر جلوگیری از انتظارات غلط که در حال رشررد هسررتند ECA .باید قابل کاربرد باشررد در خالل فاز
تکامل برای اطمینان از اینکه هر دو موفقیت مالی و صررررفهجوییهای محاسررربهشرررده انرژی بعد از تکمیل
قابلدسررترسری هسررتند.این تحقیق ابزاری که به تصررمیمگیرندگان سرراختمان محاسررباتی کمك میکند را تا
وقتیکه پروژه سراخت هنوز در مرحله طراحی است را شرح میدهد .این ابزار ساختمانهای موجود یا جدید را
از طریق شناسایی و محاسبه صرفهجویی انرژی بالقوه توسعه خواهد داد ECA .شامل پیشنهادها سیستمهای
انرژی برای استفاده و مفاهیم طراحی بالقوه در مرحله طراحی در نظر گرفته میشود.
در طول شرش سرال اخیر ،دادهها از تمام  21کشرور شرکتکننده در  Annex 36جمعآوری است .این ابزار
الکترونیکی مبتنی بر اینترنت یك کتاب منبع اطالعات تعاملی را شرامل میشررود ،که شامل مفاهیم طراحی،
رهنمون طراحی ،برنامههای طراحی و تصمیمگیری و موارد مطالعاتی میشود .ابزار به ندین زبان ترجمهشده
است.
بعضی از یافتهها از مطالعات موردی به شرح زیر هستند:
یك مفهوم تکمیلی یکپار ه شررامل بسررته حرارتی و تأس ریسررات خدمات منجر به بهرهوری بیشررتر در هزینه
میشود.
در عمل سراختوساز فعلی یك فرایند پیادهسازی هد گرا با تقسیم مسئولیت پیادهسازی آب و هوایی درونی
در بین بسیاری از بخشها است.
سروصدا از سایه گیرها و تهویههای مکانیکی نشانه ایراد است و باید از آنها اجتناب شود.
سقفهای کاذب میتوانند برای به حداقل رساندن بازتاب در کالسها استفاده شوند.
درك مدیر مدرسه و کارکنان او یك درك بزرگ از بهبود پروژه است(Erhorn et al, 2008) .
سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر شبکه برای فروشگاههای رفاه
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فروشرگاههای رفاه عموماً بیشتر از سایر مغازههای خردهفروشی انرژی مصر میکنند .همانطور که مشکل
کمبود انرژی در خالل تابسررتان جدی میشررود ،تقریباً تمامی فروشررگاههای رفاه قراردادی را با نیروگاهها که
برای جریمه فراهم میکند ،امضا میکنند اگر محدودسازی تقاضا در تایوان و خیلی از کشورهای دیگر اعمال
شررود .بنابراین برای کاهش مصررر برای صررنعت و کسرربوکار جدید ،یك روش قابلاعتماد و مؤثر موردنیاز
است.
این پژوهش حسگرهای از راه دور ،شبکه کنترلی ،فناوری سامانهای درونسازی ،برای ساخت سیستم کنترلی
مدیریت برای فروشگاه رفاه معرفیشده را تجمیع میکند .مصر انرژی بنابراین با محدودیت تقاضا با آنالیز و
اندازه گرفتن منابع مصرر برق در هار زیرسریسرتم مهم فروشگاههای رفاه  ،به نامهای 2 :تهویه مطبوع1،
نورپردازی 3،گرمرایش و  4سررررمرایش بهطور فراوان ای مدیریت میشرررود .با به کار بردن روش کنترلی و
پیشبینی تقاضرای پیشرنهادی ،شررایط محدودسرازی تقاضا بهتناسب پیشبینی خواهد شد .و بنابراین ممکن
اسرت بار نقطه پیك از طریق مکانیزه کنترل شبکه حذ شود .بهعالوه با یکپار ه نمودن سیستمهای عامل
 Modbus, LonWork, fieldbusو  WinCEسیستم پیشنهادی با موفقیت به فروشگاه رفاه اعمالشده
است.
نتایز تجربی نشان میدهد که سیستم مدیریت انرژی توزیعشده پیشنهادی شرایط پیك بار را پیشبینی کرده
و با تعویض سیستم تهویه مطبوع بدون تأثیر روی تنظیمکننده دمای هوای درونی از آن بهطور موفقیتآمیزی
اجتنراب میکند .نتایز این تحقیق میتواند باال ببرد مفهوم و فناوری ذخیره انرژی را بهمنظور بهبود بهرهوری
بهرهبرداری در برنامههای واقعی .تحقیق عملیاتی بیشررتر در یکپار هسررازی با مدل کسرربوکار فروشررگاه
بهمنظور بهینهسرازی مصررر برق در بهصررورت محلی با اسررتفاده از اینترنت میتواند یك توان بالقوه باشررد.
)(Wang & Hsu, 2008

اعتبارسررنجی پرسررشررنامه رضررایت کاربر رایانه برای اندازهگیری مدل موفقیت دسررتگاههای اطالعاتی در
کسبوکارهای کو ك
تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت در سامانههای اطالعاتی کسبوکار کو ك اهمیت به سزایی برای افرادی که
این شرکتها را اداره میکنند و همننین اقتصادهای منطقهای که کسبوکارها در آن واقعشدهاند دارد .اولین
گام در این فرایند ،توسررعه مدلهایی از عوامل تعامل که به موفقیت کمك میکند هسررت .در حال حاضررر
پیشررفت قابلتوجهی در این زمینه حاصرلشرده اسرت .برای مثال دلون و مکلین در سال  2991شش عامل
مرتبط با موفقیت را شرناسایی کردند .این مدل بهعنوان یك بستر برای سایر محققان در این زمینه بهکاررفته
است .قدم مهم بعدی در این فرایند ،توسعه ابزارهایی معتبر است که میتوانند برای اندازهگیری سازههایی که
مردلها را تشرررکیل میدهند اسرررتفاده شررروند .بدون نین ابزارهایی ،ممکن نیسرررت از گمانهزنی در مورد
مشرررارکتکنندگان احتمالی در موفقیت سرررامانههای اطالعاتی کسررربوکارهای کو ك فراتر برویم .در این
تحقیق اعتبار عوامل یك ابزار گزارششررده اسررت که میتواند برای ارزیابی سررازههای هسررتهای که توسررط
محققران قبلی تعیینشررردهاند بهعنوان پیشبینی کننده موفقیت به کار رود .ابزار ،همننین حاوی یك معیار
دوسویه از رضایت کاربر و یك متغیر که معموالً بهعنوان معیار جایگزین موفقیت سامانههای اطالعاتی است.
)(Armstrong et al, 2005

این مطالعه شررواهدی برای اعتبارسررنجی یك پرسررشررنامه کوتاه که میتواند در اندازهگیری سررطح موفقیت
دریافت شررده از س ریسررتمهای کامپیوتری مبتنی بر اطالعات در کسرربوکار کو ك مورداسررتفاده قرار گیرد،
همانطور که با امتیازات سرطح رضرایت کاربر قضراوت میشرود ،ارائهشرده است .کوتاه بودن پرسشنامه (23
مورد) به این معنی است که میتواند بهسرعت مدیریت شود .کوتاه بودن آن نیز یك مزیت است که میتواند
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به یك پرسرشرنامه دیگر برای اطالعات در مورد جنبههای موفقیت سیستمهای اطالعاتی مبتنی بر کامپیوتر
متصل شود.
یك گسرترش ممکن از پرسرشرنامه ،شرامل جمعآوری دادهها در کامپیوتر یا کسبوکار است .توابعی که در
تنظیمات خاص مهم هستند .سدان و کیو  2996این افزایشی ممکن را  ،زمانی که آنها شامل آیتم مربوط به
اهمیت توابع حسابداری اداری بود پیشنهاد دادند(Seddon & Kiew, 1996) .
در این تحقیق ،این مفهوم بیشتر درك شده و نشان دادهشده است که میتوان فهرستی از فعالیتهای تجاری
را کره میتوان از طریق نرمافزارهرای کرامپیوتری و با موارد خاص مرتبط توابع ابعاد سرررطح باالتر را تعریف
میکند را تهیه کرد .سررردان و کیو پیشرررنهاد کردند که اهمیت فعالیتهای مختلف تجاری میتواند امتیازات
رضایتمندی کاربر را تعدیل کند(Seddon & Kiew, 1996) .
در تحقیق ،این امکان در اینجا بررسررری نشرررده اسرررت .در عوض در بهبود عملیات اندازهگیری برای ارزیابی
اهمیت طیف گسرتردهای از کارکردهای کسبوکار متمرکزشده و نشان داده که مقادیر قابلاعتماد برای نین
کارهایی مانند حسابداری ،و برنامههای مدیریت میتواند توسعه یابد(Armstrong et al, 2005) .
روش اجرای تحقیق
تحقیقات کاربردی برای یافتن راهحلی درباره یك مشرکل مهم در جامعه ،یك سازمان صنعتی یا اداری انجام
میشود  .البته منظور از مشکل در اینجا به مفهوم یك عیب یا ایراد نیست ،بلکه به معنای افزودن به مجموعه
دانشرری ما اسررت (Kumar, 2008) .اگر محقق برای آگاهی از مشررخصررات و ویژگیهای یك متغیر یا
گونگی ارتباط بین دو یا ند متغیر یك جامعه ،با اسرتفاده از شاخصهای آمار توصیفی صرفاً بهاندازه گیری
آنها در زمان حاضر یا در یك دوره زمانی مشخصی بپردازد و از نحوه تغییرات آنها  ،درباره ویژگی هر متغیر
یا نوع ارتباط متغیرها باهم نتیجهگیری نماید ،از روش تحقیق توصیفی استفاده کرده است( .نوبخت)2393 ,
جامعه موردمطالعه مجموعه مدیران بانك پاسرارگاد بوده اسرت .این افراد شرامل مدیران ارشد ،سطح میانی و
سررپرستان واحدهای عملیاتی و برخی کارمندان در ساختمان اصلی بانك و همننین شرکتهای زیرمجموعه
بانك بودهاند .اخذ تصررمیم درباره حجم نمونه ،ازلحاظ تأمین میزان دقت نتایز نمونهگیری و صرررفهجویی در
مقدار و هزینه ،از اهمیتی خاص برخوردار است .بدیهی است که بزرگ بودن حجم نمونه موجب صر هزینه
و وقت زیاد و کو ك بودن حجم نمونه موجب عدم دقت کافی برآوردها میشرود .سعی ما بر این است که در
ار وب اطالعات موجود و با توجه بهوقت و هزینه ممکن و دقت الزم ،مناسررربترین حجم ممکن نمونه را
انتخاب کنیم( .سررمد و دیگران )2376 ,پرسرشرنامه متداولترین ابزار جمعآوری اطالعات در پایاننامه رشته
مدیریت اسرت .پرسرشنامه عبارت است از مجموعهای از پرسشهای هد دار که با بهرهگیری از مقیاسهای
گوناگون نظر ،دیدگاه و بینش یك فرد پاسخگو را موردسنجش قرار میدهد( .حافظ نیا)2377 ,
روایی و پایایی پرسشنامه
مقصررود از روایی (اعتبار) این اسررت که ابزار اندازهگیری موردنظر (در اینجا پرسررشررنامه) تا ه اندازه میتواند
پاسرخگوی سؤاالت و فرضیات ما باشد .بهعبارتدیگر مفهوم روایی به این سؤال پاس میدهد که پرسشنامه
طراحیشده تا ه حد موضوعات و اهدا موردنظر را مورد ارزیابی و آزمون قرار میدهد( .نوبخت)2393 ,
ما در این تحقیق از روش محتوایی جهت بررسری روایی استفاده کردیم .آزمون وقتی اعتبار محتوایی دارد که
هد ها ی آن با محتوای آزمودنی ارتباط داشرته باشرد .با در نظر گرفتن تمام متغیرهای موردنیاز سیستمهای
اطالعات مدیریت بر روی مدیریت انرژی ،روایی محتوا مورد تائید قرار گرفت.
آزمون آلفای کرون باخ
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پس از جمعآوری پرسررشررنامه ،دادههای آن را در نرمافزار  SPSSوارد کردیم .بدینصررورت که به ازای هر
پاسرخگو یك سرطر در نظر گرفتهشرده که جلوی هرکدام از افراد پاس هایشان به طیف لیکرت تبدیلشده و
عددگذاری میشود.
مقدار آلفای کرون باخ برای کل پرسشنامه برای تمامی  213نفر اعضای جامعه نمونه ،برابر با  1,967بوده که
با توجه به اینکه از  1,7بیشرتر میباشرد ،حاکی از تائید پایایی پرسشنامه است و نتایز آن در پیوست شماره 1
نمایش داده شده است.
همننین مقدار آلفای کرون باخ برای هرکدام از ابعاد پرسرشنامه با همین تعداد اعضا ،به تفکیك محاسبهشده
که نتایز آن در پیوست شماره  1نشان دادهشده است.
جدول  -1آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي هر يك از ابعاد پرسشنامه
رديف

نام بعد

مقدار آلفاي كرون باخ

1

كيفيت سيستم

61910

2

كيفيت اطالعات

618.0

3

كيفيت خدمات

61..0

4

استفاده

61860

5

رضايت كاربر

61966

6

مزاياي ادراکشده

6190.

7

تمامي پرسشنامه

6190.

همانطور که مالحظه میشرود مقدار آلفای کرون باخ برای هرکدام از ابعاد پرسشنامه دارای مقداری بیشتر از
 1,7است که پایایی پرسشنامه را برای هرکدام از ابعاد ،به اثبات میرساند.
آزمون کلوموگروف اسمیرنف

پس از به دست آوردن مقادیر سن و سابقه کار برای  41نفر از افراد حجم نمونه در نرمافزار  SPSSاین نتیجه
حاصرل شد :برای متغیر سن مقدار  1,161برای  Sigبهدستآمده است .با توجه به نتایز به دست آمده ،سطح
معنیداری بیشرتر از  1,15است ،این بدین معنی است که برای این دو متغیر ،فرض صفر رد نمیشود و متغیر
نرمال است.

يافته ها و بحث
ضريب همبستگي پيرسون

احتماالً ،گستردهترین کاربرد شاخص آماری همبستگی دو متغیری ،ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون است که بهطورمعمول
همبستگی پیرسون نامیده میشود .عالمت اختصاری آن  rاست .ضریب پیرسون نشان میدهد که تا ه اندازه بین متغیرهای
کمّی رابطه خطی وجود دارد( .میرز و دیگران )2396 ,،بر این اساس ،ابتدا سؤاالت پرسشنامه را با استفاده از جدول 1-4
گروهبندی کرده و در نرمافزار  SPSSتأثیر پاس های هر گروه از سؤاالت را بر گروه دیگر ،طبق تعریفی که از آن جدول در
مورد متغیرها داشتیم ،به دست میآوریم و میزان همبستگی آنها را با ضریب پیرسون مشخص میکنیم.

جدول  -2مقادير ضريب پيرسون بين متغيرهاي پرسشنامه در نرمافزار SPSS
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ميزان

سؤال

متغير اول

متغير دوم

1

كيفيت اطالعات

استفاده از سيستم

61868

0

كيفيت سيستم

استفاده از سيستم

619.8

.

كيفيت خدمات

استفاده از سيستم

61880

.

كيفيت اطالعات

رضايت كاربران

619.8

0

كيفيت سيستم

رضايت كاربران

61006

0

كيفيت خدمات

رضايت كاربران

6180.

.

استفاده از سيستم

رضايت كاربران

610..

8

استفاده از سيستم

سودمندي ادراكي

61060

9

رضايت كاربران

سودمندي ادراكي

61900

همبستگي

شایان ذکر است که در همه نتایز بهدستآمده ،مقدار عالمت ،صفر بوده که با توجه به اینکه کو كتر از  1,15هست پس
همه نتایز ،معنیدار است.
بررسی اختال نظرها
میخواهیم این سؤال را پاس دهیم که آیا بین خانمها و آقایان در خصوص رضایت از سیستم اطالعاتی اختال نظر وجود
دارد؟
برای پاس به این سوال از آزمون  tبا دو نمونه مستقل استفاده می کنیم .این آزمون ،میانگین دو گروه از پاس گویان را با
یکدیگر مقایسه میکند .بهعبارتیدیگر در این آزمون ،میانگینهای بهدستآمده از نمونههای تصادفی مورد قضاوت قرار میگیرد.
بدین معنی که از دو جامعه مختلف ،نمونههایی اعم از اینکه تعداد نمونه مساوی یا غیرمساوی باشند ،بهطور تصادفی انتخاب
کرده و میانگینهای آن دو جامعه را باهم مقایسه میکنیم( .منصورفر )2384 ,این روش بر پایهی توزیع نرمال  tبوده و برای
نمونههای کو ك نیز ،زمانی بهترین کاربرد را دارد که دادههای متغیر مقایسه شونده در گروههای مستقل از توزیع نرمال
برخوردار باشد .در این قسمت میخواهیم بدانیم که افراد با مدارك تحصیلی متفاوت ،در رابطه با مزیت استفاده از سیستم
اطالعات در مدیریت انرژی آیا نظری مشابه دارند یا خیر .بدین منظور افراد را به دو گروه با مدرك تحصیلی کارشناسی و باالتر
و افراد با مدرك پایینتر از کارشناسی تقسیم میکنیم .قبل از تفسیر نتایز در نرمافزار  SPSSآزمون لوین را تعریف میکنیم.
آزمون لوین آزمونی برای تشخیص برابری و عدم برابری واریانسها است .یعنی فرض آماری آن بهصورت زیر است:
فرضیه صفر :واریانسهای دو گروه باهم برابر هستند.
فرضیه یك :واریانسهای دو گروه باهم برابر نیستند.
اگر در آزمون لوین ،سطح معناداری ( )Sigپایینتر از مقدار  1,15باشد فرض صفر رد و فرض یك پذیرفته میشود .در آزمون
انجامگرفته ،مقدار  Sigبرابر 1,487است که این مقدار از  1,15بزرگتر میباشد پس واریانسهای دو جامعه برابر هستند.
آزمون Anova

تحلیل واریانس یك راهه ) (ANOVAیکی از تحلیلهای پرکاربرد اسررت که در تمامی علوم کاربرد دارد .به زبان سرراده
میتوان نین گفت که اگر شرما دو یا بیش از دو گروه داشته باشید و بخواهید نمره یك متغیر را در این گروهها مقایسه کنید
باید از این آزمون اسرتفاده کنید .فرض کنید که نمره سن سه گروه کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری را در دست داریم و
میخواهیم ببینیم کره آیرا تفراوتی در سرررن این سررره گروه وجود دارد یا خیر .در این صرررورت از تحلیل واریانس یكراهه
) (ANOVAاسرتفاده میکنیم .اگر دو گروه داشرته باشریم هم میتوانیم از تحلیل واریانس یكراهه استفاده کنیم و هم از
تحلیل  tمستقل.
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پیشفرضهای تحلیل واریانس یكراهه ):(ANOVA
 .2متغیر وابسته شما (مثالً سن) باید در سطح فاصلهای یا نسبی باشد.
 .1متغیر مستقل (مثالً گروه دانشگاهی) باید اسمی یا رتبهای باشد.
 .3توزیع دادههای متغیر وابسته باید بهصورت نرمال باشد (تحلیل کولموگرو – اسمیرنو )
نتايج آزمون Anova
اکنون میخواهیم نظر افراد شرکتکننده در رابطه با کیفیت سیستم جهت مدیریت انرژی را بر مدرك تحصیلی را بررسی کنیم.
بدین منظور متغیر اول پرسشنامه یعنی کیفیت سیستم را در نظر گرفته که سؤاالت اول تا هارم پرسشنامه را شامل میشود.
برای پاس به این سؤال ابتدا این فرضیه را در نظر میگیریم که آیا نظر افراد در رابطه با کیفیت سیستم باهم برابرند یا خیر.
پس فرضیه صفر و یك را میسازیم:
 :H0نظر افراد در مورد کیفیت سیستم در سازمان باهم یکسان است.
 :H1نظر افراد در مورد کیفیت سیستم در سازمان باهم یکسان نیست.
سپس پاس افراد را بر اساس مدارك تحصیلی تعریفشده در پرسشنامه که شامل دیپلم ،کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و باالتر میشود را بررسی میکنیم .بدین منظور دادههای مربوط به مدرك تحصیلی و پاس سؤاالت  5را برای هر پاسخگو را
وارد نرمافزار  SPSSمیکنیم.
ازآنجا که گزینه آزمون همواریانشی را انتخاب کرده بودیم نتایز آن ،به همراه آزمون لوون ارائه میشود که برابری واریانس
متغیر وابسته را برای تمام گروهها آزمون میکند .طبق این نتایز ،مقدار بهدستآمده برای  Sigبرابر  1,117است که بزرگتر
از  1,15است پس میتوان نتیجه گرفت که واریانس نمونهها همگن است.
نتایجی که از آزمون  Anovaبهدستآمده ،مقدار  Sigرا برابر  1,631نشان میدهد که بزرگتر از  1,15بوده ،لذا فرضیه یك
مبتنی بر برابر نبودن پاس افراد در مورد کیفیت سیستم اطالعاتی رد میشود و افراد نظرات مشابهی با یکدیگر دارند .نتایز این
آزمون در پیوست شماره  4نشان داده شده است.
بحث ،نتيجه گيري و پيشنهادها
در این قسمت قصد داریم که نتایز تحقیق خود را با نتایز تحقیقات دیگر مقایسه نماییم .سه تحقیق که از مدل دلون و مکلین
استفاده کردهاند را انتخاب کردیم که بدین شرح میباشند:
 -2اعتبارسنجی مدل دلون و مکلین در سیستمهای اطالعاتی بیمارستان توسط اوجو ( )1126در افریقای جنوبی که اجو در
تحقیق خود از روش مدلسازی معادالت ساختاری ) (SEMاستفاده کرده است(Ojo, 2017) .
 -1ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیك از دیدگاه شهروندان در شهر تهران توسط دکتر حقیقی نسب و جانفشان
( )2387از نرمافزار لیزرل استفاده کردهاند( .حقیقی نسب و جانفشان)2387 ,
 -3ارزیابی موفقیت سیستم اطالعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با بهکارگیری مدل تعدیلشده دلون و مکلین توسط
لگزیان ،دادمند و فاطمی ( )2391که از نرمافزار  SPSSاستفاده نمودهاند( .لگزیان و دیگران)2391 ,
تفسير يافته هاي تحقيق
با توجه به مقایسه نتایز فرضیات تحقیق با سه تحقیق دیگر ،متوجه شدیم در فرضیات سه و هفتدر یکی از تحقیقات آزمون
فرضیه رد شده است .در فرضیه سه ،تأثیر کیفیت خدمات بر استفاده از مدیریت انرژی بررسیشده که در تحقیق حقیقی نسب
این آزمون رد شده است .می توان نتیجه گرفت که کیفیت خدمات تأثیر مثبت زیادی روی استفاده ندارد مگر آنکه مفهوم آن
برای کاربران روشنشده باشد.
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همننین در آزمون هفت که تأثیر استفاده بر رضایت کاربران را بررسی میکند ،این آزمون در تحقیق اجو در سیستم اطالعات
بیمارستان رد شده که میتوان نتیجه گرفت که میزان استفاده ،تأثیر مثبت زیادی روی رضایت کاربران ندارد ون بههرحال
کاربران مجبور به استفاده از سیستم میباشند و کیفیت اطالعات و نتایز دریافتی میتواند روی رضایت کاربران تأثیر بگذارد.
با توجه به اینکه فرضیات  2،1،5،9در تحقیق خودمان و سه تحقیق دیگر تائید شده است .پس با اطمینان باال میتوان گفت
که درست بودن فرضیات نامبرده ،در موارد مشابه برقرار است.
خالصه این هار فرضیه به این صورت است که هر دو کیفیت سیستم و کیفیت اطالعات بهطور مثبت بر استفاده از مدیریت
انرژی ،تأثیر میگذارد .همننین کیفیت سیستم بر رضایت کاربران از مدیریت انرژی ،تأثیر مثبت دارد و رضایت کاربران هم
بهطور مثبت بر سودمندی ادراکی از مدیریت انرژی از دیدگاه آنها ،تأثیر میگذارد.
پيشنهادهاي تحقيق
پيشنهادهاي كاربردي
بر اساس نتایز تحقیق و با توجه به روابط مورد ارزیابی در تحقیق حاضر و نتایز بدست آمده از این تجزیه و تحلیلها ،و در
جهت استفاده کاربردی از یافتهها ،می توان پیشنهادهایی را به شرح زیر ارایه کرد:
 با توجه به رابطه مثبت بین کیفیت سیستم و استفاده کاربر ،افزایش ظرفیت پاسخگویی سیستم مدیریت انرژی به نیازهای
جدید محیط کار ،و نیز افزایش توان برقراری ارتباط سیستم مدیریت انرژی با سایر سیستم های اطالعاتی موجود در
ساختمان ،به بهبود کیفیت سیستم مدیریت انرژی می انجامد .از جمله راهکارهای ارتقای کیفیت سیستم مدیریت انرژی
ساختمان میتوان به کاهش مدت زمان الزم برای پردازش داده ها توسط سیستم مدیریت انرژی و نیز گنجاندن امکان
اصالح اشتباهات و کاهش خطاهای برنامه نویسیدر این سیستم اشاره کرد .عالوه بر این ،انتظار می رود ساده کردن
سیستم اطالعاتی برای استفاده از سیستم مدیریت انرژی توسط کاربران نیز به ارتقاو کیفیت آن کمك نماید .با افزایش
کیفیت سیستم مدیریت انرژی ،وابستگی کاربران به سیستم و در نهایت استفاده روزانه از آن افزایش خواهد یافت.
 با توجه به رابطه مثبت بین کیفیت سیستم و رضایت کاربر می توان بیان کرد که ارتقای کیفیت سیستم مدیریت انرژی
منجر به افزایش رضایت کاربران آن خواهد شد .بنابراین رضایت کلی کاربر در صورتی که سیستم مدیریت انرژی
ساختمان پاسخگوی نیازهای جدید و همننین قابلیت ایجاد تعامل بهتر با سایر سیستم های اطالعاتی موجود در
ساختمان را داشته باشد ،افزایش خواهد یافت .عالوه بر این ،کاربرد آسانتر سیستم مذکور و افزایش قابلیت پردازش و
کاهش اشتباهات در برنامه سیستم ،نیز رضایت کلی کاربر را ارتقا خواهد داد.
 از آنجا که بین کیفیت اطالعات با رضایت کاربر رابطه مثبت مشاهده شد ،ارتقای جامعیت ،دقت ،صحت ،قابلیت اعتماد،
به روز بودن و مطلوبیت ارائه گزارشهای سیستم مدیریت انرژی می تواند به افزایش کیفیت اطالعات این سیستم منجر
شود .بدین ترتیب افزایش کیفیت اطالعات به طور مستقیم باعث ارتقای رضایت کاربران سیستم مذکور خواهد شد.
پيشنهادهاي پژوهشي
اگر از بعد مفاهیم مدیریت به موضوع نگاه کنیم که اتفاقاً هد اصلی تحقیق نیز همین مورد است پس باید این پیشنهادها
لحاظ گردد:
در شرایط بحرانی که کمبود انرژی به وجود میآید ،افراد با هر سطح دانش گونه میتوانند از ابزارهای موجود جهت مدیریت
انرژی بهرهبرداری کنند .اگر روی سخن ما با محقق فنی باشد این موارد را در پیشنهادها لحاظ میکنیم:
 .2پژوهشگران میتوانند خروجیهای سیستم مدیریت انرژی را در شرایط آب و هوایی متفاوت ،در فصول مختلف سال و
حتی مناطق جغرافیایی متفاوت باهم بررسی کنند.
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. سیستمهای ذخیرهسازی انرژی و انتقال از منابع متفاوت در شرایط اضطراری را بررسی کنند، در پژوهشهای آتی.1
. برگزاری جلسات آموزشی جهت آشنایی مدیران با مفاهیم پایه مدیریت انرژی.3
محدوديت هاي تحقيق
 مشکالت مربوط به پیشینه و سوابق محدود تحقیق، عدم دسترسی کافی به دادههای آماری سازمانی:این محدودیت ها شامل
 ناآشنایی پاس دهندگان با شاخصهای و متغیرهای تخصصی مطرحشده در پرسشنامه،با توجه به جدید بودن موضوع تحقیق
 ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است و پرسشنامه خود دارای محدودیت ذاتی،استاندارد تحقیق
 تغییر در بعضی مولفه های مدل موفقیت سیستم های اطالعاتی دلون و مك لین به دلیل تطبیق آنها با سیستم های.است
.مدیریت انرژی در ایران می باشد
درصرورت لزوم میتوانید از افراد یا سرازمانهائی که شما را در انجام پژوهش خود یاری کرده اند در این قسمت سپاسگزاری
 این راهنما بر پایه راهنمای نگارش مقاالت کنفرانسرررهای مهندسررری پزشرررکی ایران و همننین کنفرانس سرررالمت.کنید
.الکترونیکی تنظیم شده است که بدینوسیله از ایشان تشکر میشود
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