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  چکیده

 ایـن  سـازي  هپیـاد  یندافر در ها سازمان از بسیاري ،3ریزي منابع سازمان برنامه بسیار زیاد محاسن وجود اب

گونه  سازي این شناسایی عواملی که سبب موفقیت پیاده د،شون می رو به رو فراوانی مشکالت با ها سیستم

هـاي   توسـعه سیسـتم  ثر در جهـت  ؤتواند گامی مـ  شود می ریزي و تولیدي کارآمد می هاي برنامه سیستم

هـاي موجـود بـراي     ها و چارچوب با شناسایی شاخص تحقیقدر این  ها به شمار آید. سازمان اطالعاتی

ین منظور ه اد. بشوبندي  هاي اطالعاتی سعی شده است که این عوامل ارزیابی و رتبه سازي سیستم پیاده

روش نـوینی بـا   و تـدوین   سـازمان  ریزي منابع برنامهعامل کلیدي موفقیت  21با مرور ادبیات،  نخست

براي ارزیابی روابـط علـت و معلـولی بـین عوامـل و       روش میانگین وزنیفازي و  لدیمتترکیب نتایج 

به کار گرفته شد تا بتوان در صورت نیاز اقـدامات   ریزي منابع سازمان برنامهبینی موفقیت  همچنین پیش

 نتـایج  وبررسـی   ،به صورت مطالعه مورديرضوي شرکت ایران خودرو خراسان اصالحی انجام شود. 

، مـدیریت  یت عالی سازمان، مشخص بودن اهـداف حمایت و پشتیبانی مدیردهنده اهمیت عوامل  نشان

افـزاري مناسـب    هـاي سـخت   کارکنان و وجود زیرسـاخت  تغییر و مدیریت پروژه، آموزش، درگیرشدن
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این مقدار کمتر از میزان مورد باشد،  می 57/0با  و همچنین میزان موفقیت در فاز قبل از اجرا برابر است

که لـزوم اقـدامات اصـالحی در عوامـل     است  ریزي منابع سازمان برنامهسازي  انتظار براي موفقیت پیاده

  سازد.  سازمانی را براي موفقیت آشکار می

  

 موفقیـت، دیمتـل فـازي،    عوامـل ریـزي یکپارچـه منـابع سـازمانی،      سیسـتم برنامـه  : ي کلیـدي ها واژه

  .خودرو خراسان ، ایرانمعیاره فازي گیري چند تصمیم

 

 مقدمه -1

هـاي   کـارگیري آن سیسـتم   نیروي محرکه اقتصاد و دانش امـروزي اسـت و ابـزار بـه     ،اطالعات

هـاي مختلـف    و متعاقـب آن سیسـتم   رایانـه باشد. با ظهور و گسترش اسـتفاده از   اطالعاتی می

همـواره بـه دنبـال ایجـاد امکـانی در سـازمان خـود         ها، مدیران و کاربران اطالعاتی در سازمان

اند تا بتوانند در یک بستر یکپارچه اطالعاتی و به بهترین نحو ممکن از اطالعـات موجـود    بوده

افزاري،  این بسته نرم. ]1[ ندکنح مختلف مدیریتی استفاده وهاي الزم در سط براي اتخاذ تصمیم

مختلف سازمان از جملـه مـالی، تولیـد، منـابع      هاي بخش جریان روان اطالعات بین بخش نوید

   .]4 ؛3 ؛2[ انسانی، پشتیبانی، خدمات به مشتریان و غیره هستند

بـاالي شکسـت بـر     ریسـک هاي اطالعاتی، هنـوز   کارگیري سیستمه با وجود منافع زیاد ب   

هـاي   درصـد از پـروژه   70دهد کـه   کند. تحقیقات نشان می ها سنگینی می سازي این پروژه پیاده

سـازي   . پیادهاند پیدا نکردههاي اطالعاتی به اهداف از پیش تعیین شده دست  سازي سیستم پیاده

بسـیاري از مـوارد    بنابراین در. ها با شکست گزارش شده است تعداد قابل توجهی از این پروژه

فقیت آید این است که عوامل بحرانی مو ال مهمی پیش میؤآمیز نبوده، س سازي موفقیت که پیاده

هـاي   مطالعات بسیاري در زمینه شناسایی عامل ها کدامند؟ سازي این سیستم و شکست در پیاده

هـا چگونـه از    انجام شده است اما اینکه سـازمان ی ریزي منابع سازمان برنامهسازي  موفقیت پیاده

اصـلی   بر ایـن اسـاس هـدف    کمتر اشاره شده است،، استفاده کنند این عوامل براي بهبود اجرا

ریـزي منـابع    برنامـه هـاي   ه براي بررسی میزان موفقیت سیسـتم ارائه رویکردي یکپارچ پژوهش

   باشد. می اجرادر دو مرحله قبل و بعد از  سازمان
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 تحقیقادبیات  -2

  و عوامل موفقیت آن سسهؤریزي منابع م برنامه -2-1

کـه از  را هـاي بـا اهمیـت      سسه، یک سیستم مدیریتی است که دادهؤسازي منابع م سیستم یکپارچه

کند تا اطالعات با اهمیـت را بـراي افـزایش     ادغام می ،آوري شده است جمع هاي سازمان فعالیت

وري سازمان، تولید کنند. این سیستم بـر تسـخیر تمـامی تعـامالت در یـک سـازمان تمرکـز         بهره

مشـکل   منابع سازمان ریزي برنامهآمیز یک پروژه  طور کلی باید گفت اجراي موفقیت به .]5[کند می

باعـث ایجـاد تغییـرات وسـیعی در سـازمان       آنآن است که استقرار  و پیچیده است، دلیل این امر

باشـد. بـه    له نیازمند مدیریتی دقیق، به منظور دستیابی به منافع مـورد نظـر مـی   ئشود که این مس می

کـه موجـب موفقیـت یـا     ، بایـد عوامـل کلیـدي    ریزي منابع سازمان برنامهسازي موفق  منظور پیاده

 از محـدودي  تعـداد  عوامـل مهـم موفقیـت،    .]6[ شوند، مورد شناسایی قرار گیرند شکست آن می

 اجراي در مدیریت اهداف به دستیابی به منظور که هستند طرح یک مهم هاي گام یا عناصر معیارها،

 انجـام  درسـت  بایـد  کارهـا  آنها در که هایی حوزه .گیرند دقیق قرار توجه مورد باید اطالعاتی نظام

 .]8 ؛7[ یابـد  دسـت  مشـخص  اهـداف  بـه  و باشـد  داشـته  مفیدي کارکرد نظام اطالعاتی، تا شوند

 در اگـر  کـه  هسـتند  ها حوزه از محدودي تعداد موفقیت، مهم عوامل ]9[ راکهارت تعریف اساس بر

 ؛11 ؛10[یافـت   اطمینـان  موفق سـازمان  رقابتی عملکرد از توان می باشند، بخش رضایت نتایج، آنها

هـاي   پـروژه عامـل موفقیـت و شکسـت     14در مطالعـه خـود    ]13[نیـک و همکـاران    عمـل  .]12

سیسـتم مـدیریت ارتبـاط بـا      و ریزي منابع سازمان برنامهاطالعاتی از جمله  هاي سیستم سازي پیاده

، در مقالـه خـود انـواع    ]14[زاده  علیزاده و حنفی .اند بندي کرده دستهرا را شناسایی و آنها  1مشتري

ریزي منـابع سـازمان مـورد     هاي برنامه سازي پروژه هاي بررسی عامل بحرانی موفقیت در پیاده مدل

ها بـه معیارهـاي اساسـی و مشـترکی دسـت       ارزیابی و مقایسه قرار داده است. از مقایسه این مدل

الگـوریتمی بـراي    الـه خـود  ، در مق]15[شاهی، فرهادزره، فتوحی،گلپور و مختاري  جهان .اند یافته

 ]16[مالنظـري و زراعتـی   بر پایه روش دیمتل فازي ارائه دادند. ریزي منابع  برنامهانتخاب سیستم 

انـد.   سسه را مورد بررسی قرار دادهؤریزي منابع م در تحقیقی عوامل اثرگذار بر اجراي موفق برنامه

هـاي اطالعـاتی در    به دنبال بررسـی نقـش تئـوري اشـاعه نـوآوري و تئـوري سـامانه        تحقیقاین 

                                                                                                                                        
1. CRM 
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سسه از دو بعـد رضـایت کـاربر و بهبـود عملکـرد سـازمان       ؤریزي منابع م سازي موفق برنامه پیاده

به طراحی و ارائه یک سامانه استنتاج فازي جـامع از   اي در مقاله ]17[است. سهرابی و همکارانش 

سسسـه  ؤریـزي منـابع م   سـازي سـامانه برنامـه    ثیرگذار بر موفقیـت پیـاده  أهم و تمجموعه عوامل م

ریـزي   سـازي برنامـه   در مقاله خود به ارزیابی موفقیـت پیـاده   ]18[موهبت و همکاران اند.  پرداخته

سسه در ذوب آهن اصفهان مبتنی بر عوامل بحرانی موفقیت پرداخته اسـت. نتـایج نشـان    ؤمنابع م

موفـق و در   ارشد، ترکیب تـیم و مـدیریت پـروژه    حمایت مدیریتعوامل داد که این سازمان در 

دژدار و آینـین  ی تحقیقـ در  کار و درگیري کاربر ناموفق بوده اسـت.  و یند کسبامهندسی مجدد فر

بــه بررســی اثــر عوامــل محیطــی ســامانه ماننــد شــهرت فروشــنده ســامانه  ،]19[ 2011در ســال 

ریـزي منـابع    سسه، کیفیت سامانه و حمایت فروشنده بر موفقیت اجراي برنامهؤریزي منابع م برنامه

بنـدي   بـه شناسـایی و رتبـه    ]20[ثابتی و رضوي  مطالعه اند. هاي ایرانی پرداخته سسه در سازمانؤم

هـاي اطالعـاتی در صـنایع خودروسـازي ایـران       در انتقال فنـاوري سیسـتم  عوامل حیاتی موفقیت 

هـاي   هاي موجود براي انتقال فنـاوري سیسـتم   پرداخته است. در این تحقیق با شناسایی چارچوب

هاي ایرانی که تمایـل بـه    ، سعی شده است این عوامل در سازمانهاي هرکدام اطالعاتی و شاخص

چارچوبی جهت کمک به خود  در مقاله ]21[ت و الی هلند. ابی شودنتقال این فناوري دارند، ارزیا

را توسـعه دادنـد.   ریـزي منـابع    برنامهها و اجراي یک پروژه  آمیز برنامه مدیران براي انجام موفقیت

را بـه دو دسـته   ریـزي منـابع    برنامـه سـازي   حیـاتی موفقیـت پیـاده    عواملآنها در مدل پیشنهادي 

خود مدلی مفهومی ارائـه   در مقاله، ]22[گ ، ویو و تارام .بندي کردند تقسیماستراتژیک و تاکتیکی 

است که بر مزیت رقـابتی اثـر   ریزي منابع  برنامهموفقیت در اجراي  عواملدهنده اثر  دادند که نشان

انجـام   ریزي منابع سازمان برنامهسازي  ، بررسی در راستاي موفقیت پیاده]23[ مثبت دارند. آگاروار

 عامـل  پنجایه پبر ریزي منابع  برنامهسازي  هدف بررسی موفقیت پیادهمطالعه در این  که استداده 

کار، مدیریت پروژه و تیم  و یندهاي کسباکارگیري کاربر، مهندسی مجدد فر تعهد مدیران ارشد، به

به بررسی عوامـل موفقیـت سـامانه     2009در سال  ]24[ وي و همکارانش .باشد اجرایی پروژه می

از  اند. در این مطالعـه  هاي بزرگ و کوچک مالزي پرداخته سسه در بین شرکتؤریزي منابع م برنامه

کیفیـت سـامانه،   یـر  و چهـار متغ است لین استفاده شده  مدل موفقیت سامانه اطالعاتی دلون و مک

 سسـه ؤریـزي منـابع م   مشاور و مزایاي درك شده سامانه برنامه کیفیت اطالعات، کیفیت فروشنده/

سسه مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت. ژانـگ و     ؤریزي منابع م براي ارزیابی موفقیت سامانه برنامه
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، چارچوبی مفهومی براي ارتبـاط بـین عوامـل بحرانـی موفقیـت و      در مطالعه خود ]25[ همکاران

 مطالعـه عوامل مورد بررسی در این اثر اند.  ارائه دادهسسه ؤریزي منابع م هاي برنامه موفقیت سامانه

 نـاه و همکـارانش   است. سسه مورد بررسی قرار گرفتهؤریزي منابع م سازي برنامه بر موفقیت پیاده

از  ،اند سسه مهم بودهؤریزي منابع م سازي برنامه که برموفقیت پیادهرا عواملی خود در مطالعه  ]26[

 ]27[ سـاچین و راویـن  اي که توسـط   مطالعه در .پیشینه تحقیق استخراج و مورد بحث قرار دادند

 بـراي معیاره فـازي   گیري چند انجام شده است، چارچوبی بر پایه ترکیبی از دیمتل فازي و تصمیم

پـس از بررسـی و معرفـی     در ادامـه  مین پیشنهاد شـده اسـت.  أاجراي مدیریت دانش در زنجیره ت

بیشتري بـه آنهـا اشـاره    نویسندگان عامل که  21، ریزي منابع سازمان برنامهعوامل موفقیت اجراي 

  نشان داده شده است: 1در جدول ، کردند

  

  منتخب (بررسی نویسندگان) ریزي منابع سازمان برنامهموفقیت بحرانی عوامل   1 جدول

  مراجع  عوامل موفقیت  ردیف

 مدیریت عالی سازمان هاي و استراتژي حمایت و پشتیبانی  1
؛ 32؛26؛ 25؛ 23؛ 21؛ 20؛ 18؛ 14؛ 11؛ 8؛ 4[

 ]39؛ 38؛ 35؛ 34؛ 33

2  
هاي مناسب  افزاري و سیستم هاي سخت وجود زیرساخت

 وري اطالعاتی در سازماناکسب و کار و فن
]20[، ]14[، ]13[ ،]30[ ،]17[، ]25[ ،]36[، ]4[ 

3  
ي و توانایی سازمان براي اختصاص بودجه مالی بند بودجه

 سازمانریزي منابع  برنامهسازي  مناسب و مداوم جهت پیاده
]20[، ]13[، ]8[  

  مدیریت تغییر  4
]20[، ]14[، ]17[، ]25[، ]31[، ]8[، ]35[ ،

]32[،] 33[  

 یندهاابازنگري و مهندسی مجدد فر  5
]20[ ،]18[ ،]21[، ]22[ ،]23[، ]26[، ]34[ ،

]8[، ]33[، ]39[  

  ]32[، ]35 [،]8[ ،]25[ ،]21[،]13[،]14[ اهداف و مقاصد مشخص و روشن  6

7  
هاي مختلف  مناسب و تخصصی از حوزه گروهتشکیل 

 ثیرگذارأت
]20[،]13[، ]18[ ،]23[، ]38[، ]32[  

  ]39[ ،]31[،]25[ ،]26[ ،]20[ گروهی فرهنگ کار وجود  8

 پروژهمدیریت   9

]20[، ]14[، ]17[، ]18[، ]22[ ،]23[، ]26[، 

]34[، ]25[، ]31[ ،]8[، ]33[، ]39[ ،]38[، ]4[ ،

]35[ ،]32[  
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  مراجع  عوامل موفقیت  ردیف

  ]13[ ،]20[ مناسب يساز روش پیاده  10

 ها همکاري بین بخش ارتباطات و  11
]20[، ]21[، ]30[ ،]13[، ]31[ ،]8[، ]33[، 

]37[، ]35[ 

 افزاري کننده و بسته نرم مینأدقت در انتخاب ت  12
]15[، ]19[، ]24[، ]26[ ،]25[، ]31[، ]39[، 

]35[ 

  ]39[ ،]33[ ،]8[ ،]25[  سازي حداقل سفارشی  13

14  
هاي آموزشی کافی و  آموزش و توانایی برگزاري برنامه

 مناسب

]20[، ]13[، ]22[، ]26[ ،]34[، ]40[، ]8[، 

]39[، ]37[، ]35[، ]32[  

15  
زدایی  آزمایش و اشکال پیکربندي، توسعه، سازي، یکپارچه

 سسهؤریزي منابع م برنامه

]20[، ]14[، ]13[، ]21[، ]22[، ]30[ ، ]25[، 

]31[ ،]8[، ]33[ ،]35[ 

 سازي درگیرشدن و مشارکت کارکنان در پروژه پیاده  16
]20[، ]18[، ]23[، ]26[ ،]21[، ]34[، ]33[، 

]39[، ]38[ ،]4[  

  ]20[ حضورفعال پیشتازان پروژه  17

 مشاوران یا پیمانکاران استفاده مقتضی از  18
]20[، ]13[، ]19[ ،]21[، ]24[، ]8[، ]33[، 

]36[، ]39[ ،]38[، ]37[، ]4[ ،]35[ 

  ]32[ ،]35[ ،]25[ ،]21[ ،]14[ نظارت و ارزیابی عملکرد  19

  ]4[ ،]38[، ]39[ ،]8[، ]17[ ،]21[، ]19[ پشتیبانی فروشنده  20

  ]20[ مستندسازي  21

  

  ریزي منابع سازمان برنامهبندي عوامل موفقیت  مدل پیشنهادي دسته -2-2

بنـدي   با توجه به مدل ارائه شده در این مقالـه دسـته   )1(جدول عامل موفقیت شناخته شده  21

 در این مقالـه بـه   ریزي منابع سازمان برنامهبندي عوامل موفقیت  شده است. مدلی که براي دسته

باشد. مدل  ) می1389است، برگرفته از مدل ارائه شده در مقاله ثابتی و رضوي ( گرفته شده کار

ریـزي منـابع    برنامـه بندي براي عوامل موفقیـت انتقـال فنـاوري از جملـه      ثابتی و رضوي دسته

کند که این مدل خود ترکیبی از دو مدل پیشـنهادي توسـط تـانیس و مـارکوس      بیان می سازمان

  این دو مدل پرداخته شده است: به مراحلکه در ادامه  باشد می ]11[و مدل پاستور  ]28[
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بـا اسـتفاده از    نظري مارکوس و تانیس بـراي شناسـایی عوامـل کلیـدي     چارچوبدر

بندي  هاي اطالعاتی براي دسته هاي سیستم نظریات مارکوس و تانیس در چرخه اجراي پروژه

. تمرکز این نظریه روي توالی و وقایعی است که ]28[است  عوامل کلیدي موفقیت ارائه شده

هـاي   سازي سیسـتم  این محققان چهار فاز در چرخه پیادهافتد.  تا زمان تکمیل پروژه اتفاق می

)، فاز اجرا (پـروژه)،  سازي داد (قبل از پیادهرفاز قرا اند که عبارتند از اطالعاتی شناسایی کرده

سیستم، بـاال بـردن و ترفیـع سیسـتم. همچنـین      فاز پشتیبانی، نگهداري فاز دوره آزمایشی و 

هـاي اطالعـاتی را در    سازي سیستم موفقیت پیاده عوامل کلیدي اثرگذار برپاستور چارچوب 

فنی راهبـردي   سازمانی تاکتیکی، عوامل سازمانی راهبردي، ]11[دهد  چهارگروه زیر قرار می

  و عوامل فنی تاکتیکی.

در مدل ارائه شده در این مقاله، عوامل موفقیت انتخاب شده از پیشینه تحقیق بـا توجـه بـه    

شده) از نظر موضوعی در سه دسته سازمانی، تاکتیکی و فنی قـرار  ندي  مدل پاستور (مدل طبقه

-2و  سـازي  قبـل از پیـاده   -1اند. همچنین از دیدگاه مراحل اجرایـی عوامـل در دو فـاز     گرفته

) و ترکیـب دو  1389نهایت به نقل از ثـابتی و رضـوي (   اند که در سازي در نظر گرفته شده پیاده

عوامل سازمانی در فـاز قبـل از اجـرا و    ) 2001) و مدل پاستور (2000مدل تانیس و مارکوس (

 نشان داده شده است: 2 سازي قرار گرفتند که در جدول عوامل تاکتیکی و فنی در فاز پیاده

  

 ]20[ریزي منابع سازمان  برنامهبندي عوامل موفقیت  دسته  2 جدول

  ثرؤعوامل م  فاز

  عوامل سازمانی  سازي قبل از پیاده

  سازي پیاده
  عوامل تاکتیکی

  عوامل فنی

 
عامـل انتخـابی را در سـه طبقـه عوامـل سـازمانی،        21مدل نهایی ارائه شده در این مطالعه 

 2اسـت کـه در شـکل     بنـدي کـرده   تاکتیکی و فنی و در دو فاز قبل از اجرا و فاز اجرایی دسته

  آورده شده است.
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ERPعوامل موفقیت 

فاز قبل از اجرا

فاز اجرا

عوامل سازمانی     

حمایت و پشتیبانی و استراتژي هاي مدیریت عالی سازمان. 1
آوري اطالعاتی در سازمانهاي مناسب کسب و کار و فنافزاري و سیستمهاي سختوجود زیرساخت. 2 

ERPسازي بودجه بندي و توانایی سازمان براي اختصاص بودجه مالی مناسب و مداوم جهت پیاده. 3 

مدیریت تغییر . 4 

بازنگري و مهندسی مجدد فرآیندها . 5
اهداف و مقاصد مشخص و روشن . 6

عوامل تاکتیکی     
تشکیل تیم مناسب و تخصصی از حوزه هاي مختلف تاثیرگذار . 1
وجودفرهنگ کارگروهی. 2 
مدیریت پروژه . 3 
روش پیاده سازي. 4 
هاارتباطات وهمکاري بین بخش. 5 
دقت در انتخاب تامین کننده و بسته نرم افزاري. 6 
حداقل سفارشی سازي. 7 

عوامل فنی     
هاي آموزشی کافی و مناسبآموزش و توانایی برگزاري برنامه. 1
ریزي منابع موسسهزدایی برنامهسازي، پیکربندي، توسعه،آزمایش و اشکالیکپارچه .2
سازيپیاده درگیرشدن و مشارکت کارکنان در پروژه. 3 
حضورفعال پیشتازان پروژه .4
استفاده مقتضی ازمشاوران یا پیمانکاران .5
نظارت و ارزیابی عملکرد .6
پشتیبانی فروشنده. 7 
مستندسازي. 8 

  

  ریزي منابع سازمان برنامه بندي عوامل موفقیت طبقه براي پژوهش پیشنهاديمدل   1شکل 

  

 روش تحقیق -3

خـودرو خراسـان بـراي تعیـین و تشـریح رویکـرد        تحقیق حاضر به دلیل انتخاب شرکت ایران

هـاي   هـا در حیطـه تحقیـق    پیشنهادي جهت ایجاد درك عمیق، از لحـاظ نحـوه گـردآوري داده   

دستیابی بـه نتـایج علمـی، چهـار      باشد. به منظور اجراي صحیح تحقیق و کاربردي می -موردي

  زیر به عمل آمد: هاي د و براي تحقق آن اقدامشمرحله تدوین 

ریـزي منـابع    برنامـه سازي پروژه  معیارهاي موفقیت پیادهتعیین گروه خبرگان و مرحله اول: 

سـازي   بحرانـی موفقیـت پیـاده    ترین عوامل  مهممتون موجود  یمرحله با بررس نیدر ا -سازمان

  . بندي شدند و با توجه به ادبیات موضوع دسته ییشناسا ریزي منابع سازمان برنامه

ایـن مطالعـه از    -تعیین رابطه درونی میـان معیارهـاي موجـود و وزن معیارهـا    مرحله دوم: 

سازي  پیاده ثر بر موفقیتؤیافته بین معیارهاي م ثیرأفازي براي شناسایی ساختار ت دیمتلتکنیک 
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در این گام با استفاده از این تکنیک روابط بین عوامل موفقیت کند.  استفاده می ریزي منابع برنامه

 در این بخش (سازمانی، تاکتیکی و فنی) محاسبه و وزن هرکدام از عوامل به دست خواهد آمد.

ـ    در غالب جـداولی ، ارتباط بین معیارها با استفاده از پرسشنامه یم خبـره قـرار   مـورد سـنجش ت

آوري آنهـا شـامل اطالعـات کیفـی و      ها به دلیل اینکه منابع جمـع  آوري داده براي جمعگرفت. 

شـود تـا بتـوان در ایـن شـرایط مـبهم از        از منطق فازي استفاده مـی ، گیري است غیرقابل اندازه

بـراي پاسـخگویی بـه     تـایی  پـنج  ها از طیف فازي پرسشنامه در محاسبات ریاضی استفاده کرد.

ثیر أت -2ثیر کم، أت -1ثیر، أبدون ت -0اي شامل:  شود که این طیف پنج درجه استفاده می ها الؤس

 3پـس از ایـن کـار، بـر مبنـاي جـدول       باشـد.   میثیر بسیار زیاد أت -4ثیر زیاد و أت -3متوسط، 

در این جدول حد پایین که  ]27[ کردتبدیل  توان متغیرهاي زبانی را به عددهاي فازي مثلثی می

واقـع   باشـد، در  مـی  1برابر عدد فازي مثلثی  4و حد باالي عدد  0برابر عدد فازي مثلثی  0عدد 

 شوند. تبدیل می 1و  0اصطالحات زبانی به اعداد فازي مثلثی در بازه 

  

  عددهاي فازي مثلثی  3 جدول

  اصطالحات زبانی  فازي مثلثی اعداد  درجه

4  

3  

2  

1  

0  

)1 ،1 ،75/0(  

)1 ،75/0 ،5/0(  

)75/0 ،5/0 ،25/0(  

)5/0 ،25/0 ،0(  

)25/0،0،0(  

  اثرگذاري خیلی زیاد

  اثرگذاري زیاد

  اثرگذاري کم

  اثرگذاري خیلی کم

  بی اثر

  

 - در فاز قبل از اجرا ریزي منابع سازمان برنامهسازي  تعیین میزان موفقیت پیادهمرحله سوم: 

بـه دسـت   ریزي منـابع   برنامهسازي  ، میزان موفقیت پیادهوزنیروش میانگین با استفاده از رویه 

ثیر هرکـدام از عوامـل سـازمانی بـر     أدر مورد میزان ت نظر هرکدام از متخصصان نخستآید.  می

بـر  و  اسـتخراج ) 4تـا   0( تـایی  پـنج  طیف فازياساس  برریزي منابع  برنامهسازي  پیادهموفقیت 

و از نظـرات  تبـدیل   )1تـا   0(بـازه   عددهاي فازي مثلثـی متغیرهاي زبانی را به   3مبناي جدول

میـزان موفقیـت    دیمتـل بـا ترکیـب نتـایج حاصـل از      شـود.  تمامی خبرگان میانگین گرفته مـی 
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در فاز قبل از اجرا با توجه به عوامل سـازمانی بـه دسـت خواهـد آمـد و در      ریزي منابع  برنامه

 هـاي  شود در غیر این صـورت اقـدام   می صورت قابل قبول بودن میزان موفقیت وارد گام بعدي

   اصالحی انجام خواهد شد و این روند تا جایی ادامه دارد که به موفقیت قابل قبول برسد.

در  - اجـرا  در فـاز  ریزي منابع سازمان برنامهسازي  تعیین میزان موفقیت پیادهمرحله چهارم: 

روش میـانگین   فازي و دیمتلترکیب نتایج حاصل از  این گام نیز همانند گام قبلی با استفاده از

شود با این تفاوت که در این مرحله دو دسته  محاسبه میریزي منابع  برنامهمیزان موفقیت  وزنی

با ریزي منابع  برنامهمیزان موفقیت  نخستد؛ نشو عوامل تاکتیکی و عوامل فنی در نظر گرفته می

ی محاسبه و در صورت نیاز اقدامات اصالحی اجرا و تا رسیدن بـه  کدر نظر گرفتن عوامل تاکتی

، پـس از آن بـا توجـه بـه عوامـل فنـی میـزان موفقیـت         پیدا خواهـد کـرد  میزان مطلوب ادامه 

نهایت نیز میانگین موفقیت محاسبه شده در دو فاز قبـل از   در شود. محاسبه میریزي منابع  برنامه

   دهد. را نشان می ریزي منابع سازمان برنامهسازي  میزان موفقیت کل پیاده ،اجرا و فاز اجرا

  

 ها و یافته تجزیه و تحلیل -4

  دیمتلگیري بر مبناي  تصمیمتعیین روابط بین عوامل و اهمیت آنها به روش  - 1- 4

ـ    اي است که می گونه هتل بتکنیک دیم ـ  ه تواند روابط درونـی معیارهـا را ب یـن  ه ادسـت آورد، ب

ـ   گـام  .تر خواهـد بـود   ها به واقعیت نزدیک تحقیقدست آمده حاصل از ه ترتیب نتایج ب ه هـاي ب

  :]27[تل به شرح زیر است ط درونی معیارها از طریق روش دیمدست آوردن ماتریس رواب

  تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم) 1گام 

) 3(جـدول   تـایی  پنج طیف فازيطبق در این گام نظرات متخصصان با استفاده از پرسشنامه 

نفر بودنـد. بـا اسـتفاده از میـانگین سـاده       10استخراج شد که تعداد متخصصان در این مطالعه 

ده درایه به شکل یک عدد فازي در آمـد. پـس از آن بـا اسـتفاده از      م ونظرات متخصصان ادغا

که مراحل آن بـه شـرح زیـر اسـت.      ي شدفاز فازي، دي ماتریس ارتباط مستقیم CFCS1روش 

تبدیل قرار دارند)  1تا  0(که در بازه  Zبه اعداد فازي  3 صطالحات زبانی با استفاده از جدولا

 شوند. می

                                                                                                                                        
1. Converting Fuzzy data into Crisp Scores 
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 استاندارد کردن اعداد فازي:) 1-1گام

  

)1(   

  

)2(   

  

  

)3(   

 
 شده چپ و راست محاسبه ارزش نرمال) 2-1گام

                             

)4(   

 

)5(                                                 

  

 
 محاسبه ارزش نرمال شده کل) 3-1گام

  

)6(   

 
 محاسبه اعداد غیرفازي) 4-1گام

 
)7(   
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 فازي یکپارچه کردن اعداد غیر) 5-1گام 

 

)8(   

    
  نرماالیز کردن ماتریس ارتباط مستقیم )2گام

               
)9(   

 محاسبه ماتریس ارتباط کامل )3گام

 

)10(  T = D(1-D)-1   
 

) بـه دسـت   Tسـتانه بـراي مـاتریس (   یک حد آ )Tوردن ماتریس (بعد از به دست آ )4 گام

بـه ایـن    بعد از محاسبه حـد آسـتانه   گردد. حد آستانه از فرمول زیر محاسبه می .شود آورده می

هسـتند، نوشـته   تـر از حـد آسـتانه     ) بـزرگ Tکنیم که اعدادي کـه در مـاتریس (   شکل عمل می

صـفر  ، تـر از حـد آسـتانه هسـتند     ) کوچـک Tبه جـاي اعـدادي کـه در مـاتریس (     ود نشو می

 آید.  دست میه گذاریم. بنابراین ماتریس اصالح شده بعد از اعمال حد آستانه ب می
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کنیم که بعد از محاسـبه حـد آسـتانه و     به این شکل عمل میمحاسبه ماتریس نرمال:  )5 گام

 .     کنیم مول زیر نرمال میماتریس را با استفاده از فر 4اعمال آن در ماتریس و با انجام گام 
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 محاسبه میزان اثرگذاري و اثرپذیري و وزن عوامل )6گام 
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 1(مجموع اوزان عوامل براي هر دسته برابـر   محاسبه وزن هر عامل با استفاده از فرمول زیر

 :)دباش می

 
 

)15(                                    
  

مورد اسـتفاده قـرار    )18( در مرحله بعد در فرمول مستقیمطور  به) Wخروجی دیمتل (

  است.  گرفته

نشـان داده   6و  5، 4 هـاي  ولاطالعات حاصل از تجزیه و تحلیل روش دیمتل در جـد 

  شده است.

  

 دیمتل فازي به روش نهایی عوامل سازمانی اوزان  4 جدول

 رتبه  R c  r+c  r-c  w  عوامل سازمانی  ردیف

104/2  حمایت مدیریت عالی  1  372/1  467/3  732/0  228/0  1 

2  
هاي مناسب  سیستمافزاري و  هاي سخت زیرساخت

 کار و کسب
248/1  467/1  715/2  - 219/0  178/0  3 

173/1  يبند بودجه  3  302/1  475/2  - 129/0  162/0  4 

89/0  مدیریت تغییر  4  349/1  239/2  - 459/0  147/0  5 

4112/0  بازنگري و مهندسی مجدد  5  19/1  6012/1  - 778/0  105/0  6 

786/1  اهداف مشخص و روشن  6  932/0  718/2  854/0  178/0  2 

  

  دیمتل فازي به روش نهایی عوامل تاکتیکی اوزان  5 جدول

رت  r C  r+c  r-c  w  عوامل تاکتیکی  ردیف
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  به

357/2  تشکیل تیم مناسب  1  883/1  24/2  474/0  163/0  2 

945/1  يساز روش پیاده  2  576/1  521/3  569/0  135/0  5 

708/2  مدیریت پروژه  3  275/2  983/4  433/0  192/0  1 

642/1  گروهی فرهنگ کار  4  072/2  714/3  - 429/0  1433/0  4 

847/1  ارتباطات وهمکاري  5  944/1  791/3  - 096/0  146/0  3 

6  
کننده و بسته  مینأدقت در انتخاب ت

  افزاري نرم
292/1  798/1  09/3  - 5/0  119/0  6 

162/1  سازي حداقل سفارشی  7  405/1  576/2  - 242/0  099/0  7 

  

  دیمتل فازي به روش نهایی عوامل فنی اوزان  6 جدول

  رتبه  r C  r+c  r-c  w  عوامل فنی  ردیف

001/3  درگیرشدن کارکنان  1  365/2  366/5  636/0  162/0  2 

2  
آزمایش و  توسعه، سازي، یکپارچه

  زدایی اشکال
103/2  545/2  648/4  - 441/0  14/0  4 

962/3  آموزش  3  348/2  3104/6  614/1  19/0  1 

109/2  مشاوران استفاده مقتضی از  4  236/2  345/4  - 126/0  131/0  5 

8108/1  پشتیبانی فروشنده  5  8/1  6108/4  0108/0  109/0  6 

56/3 1,224  فعال پیشتازان پروژه حضور  6  784/4  - 335/2  144/0  3 

492/0 1,268  مستندسازي  7  7608/1  776/0  053/0  8 

039/1  ارزیابی عملکرد  8  176/1  215/2  - 136/0  067/0  7 

  

   1نیوز ساده مجموع روشتعیین میزان موفقیت به  -4-2

ریـزي منـابع    برنامـه سـازي   پـروژه پیـاده  ، میزان موفقیت روش میانگین وزنیبا استفاده از رویه 

ثیر هرکـدام از  أدر مورد میزان تنظر هرکدام از متخصصان  نخستبه دست آمده است.  سازمان

اسـتخراج و بـا    )3(جـدول   تـایی  پـنج  طیف فازيبراساس ریزي منابع  برنامهعوامل بر موفقیت 

  شده است.استفاده از فرمول زیر از نظرات تمامی خبرگان میانگین گرفته 

  

                                                                                                                                        
1. SAW 
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Ek خبره :k ام  

Yj
k: هنظر خبر بیانگر ارزیابی فازي حاصل از k  ام در مورد  

 ام jعامل 

qi  میانگین فازي نظرات خبرگان در مورد عامل :i ام  

  

  

 
)16(  

  

  

  

فـازي   دي BNF1کـارگیري روش   بعد، ماتریس به دست آمده از نظر خبرگان با به در مرحله

  آید: خواهد شد که از فرمول زیر به دست می

  

)17(   

  

با در نظـر گـرفتن   ریزي منابع  برنامهموفقیت میزان  17اعداد صحیح به دست آمده از فرمول 

، ریـزي منـابع   برنامـه دهد. براي به دست آوردن میزان موفقیـت   هر کدام از معیارها را نشان می

) که در مراحل قبلی با استفاده از دیمتل فازي محاسبه شده اسـت،  Wوزن هر کدام از معیارها (

  ).18ضرب خواهد شد (فرمول ریزي منابع  برنامهدر میزان اثرگذاري آنها بر موفقیت 

  

)18(   

را ریـزي منـابع    برنامهتوان میزان موفقیت  با استفاده از این فرمول می

میـزان موفقیـت    ،نهایت با میانگین موفقیت دو فاز محاسبه کرد و درفاز قبل از اجرا و فاز اجرا در دو 

  شد. بینی خواهد کل پیش

                                                                                                                                        
1. Best Nonfuzzy Performance 
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  ریزي منابع سازمان برنامهسازي  میزان موفقیت عوامل سازمانی در پیاده  7 جدول

  BNPqi  Wi  Wi  .BNPqi  عوامل سازمانی

633/0  عالیحمایت مدیریت   228/0  144/0  

591/0 کار و هاي مناسب کسب سیستمافزاري و  هاي سخت زیرساخت  178/0  105/0  

533/0  يبند بودجه  162/0  086/0  

525/0  مدیریت تغییر  147/0  077/0  

5/0  بازنگري و مهندسی مجدد  105/0  052/0  

591/0  اهداف مشخص و روشن  178/0  105/0  

57/0 کل  

  

در فاز قبل از اجـرا محاسـبه شـد     ریزي منابع سازمان برنامهبا استفاده از این فرمول میزان موفقیت 

تـایی   خبرگـان در طیـف پـنج    نظـر  ازاستخراج شده با توجه به اینکه اعداد . باشد می 57/0با  که برابر

 4براي حـد بـاالي عـدد     1و ماکزیمم  0براي حد پایین عدد  0) که به صورت مینیمم 4تا  0 فازي (

طبـق  خبرگـان مختلـف   نظـرات  بـین  پس از گـرفتن میـانگین    )،3(جدول  در نظر گرفته شده است

فـازي کـردن بـا     باشـد و همچنـین بعـد از دي    می 1و  0عددي بین  شده میانگین حاصل، 16فرمول 

مقـدار محاسـبه شـده بـراي      حداقلبنابراین  .آید به دست می 1و  0، عددي بین 17استفاده از فرمول 

باشد. پس از گرفتن امیـد ریاضـی از میـزان     می 1و ماکزیمم آن  0 با در نظر گرفتن هر عامل موفقیت

نیـز   1احتمـال موفقیـت  ، باشد می 1) برابر با Wمجموع اوزان ( چرا که ،18موفقیت با توجه به فرمول 

 3وسـیله گـروه اسـتندیش    کـه بـه   2چاووساساس گزارش موسوم به گزارش  برقرار دارد.  1و  0بین 

ترین منبع آمار نـرخ موفقیـت در حـوزه فنـاوري اطالعـات آمریکـا محسـوب         انتشار یافته و عمومی

اي برخـوردار اسـت، بـه طـوري کـه       کننـده  وضعیت نگـران ود، میزان موفقیت در این حوزه از ش می

 ریزي منـابع سـازمان   برنامه هاي ه)، میزان موفقیت پروژ2006اساس آخرین گزارش (مربوط به سال  بر

باشد با نگاه بدبینانـه و نظـر    حد وسط می 5/0با توجه به اینکه  است.درصد بوده  35در آمریکا فقط 

مقدار به دست آمده کمتـر از   که ]27[ در نظر گرفته شده است 6/0 خبرگان میزان موفقیت مورد نظر

                                                                                                                                        
1. Psuccess 
2. Chaos 
3. Standish Group  
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باشد، بـا ایـن وجـود بایـد اقـدامات       میریزي منابع  برنامهسازي  میزان مورد انتظار براي موفقیت پیاده

اصالحی با توجه به عوامل سازمانی صورت گیرد تا میزان موفقیت مورد انتظار حاصل شود. پـس از  

اجـرا بـا توجـه بـه عوامـل      پیش از شویم و همانند فاز  رسیدن به میزان مورد انتظار وارد فاز اجرا می

 جـدول که نتایج حاصـل در   شود  محاسبه می ریزي منابع سازمان برنامهتاکتیکی و فنی میزان موفقیت 

 .آورده شده است 8

  

  ریزي منابع سازمان برنامهسازي  میزان موفقیت عوامل تاکتیکی در پیاده  8 جدول

 BNPqi  Wi Wi  .BNPqi  عوامل تاکتیکی

7/0 تشکیل تیم مناسب  163/0  114/0  

65/0  سازي مناسب روش پیاده  135/0  087/0  

708/0  مدیریت پروژه  192/0  135/0  

675/0  گروهی فرهنگ کار  143/0  096/0  

675/0  همکاري ارتباطات و  146/0  098/0  

616/0  افزاري کننده و بسته نرم مینأدقت در انتخاب ت  119/0  073/0  

542/0  سازي حداقل سفارشی  099/0  114/0  

603/0 کل  

  

  ریزي منابع سازمان برنامهسازي  پیادهمیزان موفقیت عوامل فنی در   9جدول 

 BNPqi  Wi Wi  .BNPqi  عوامل فنی

775/0 درگیرشدن کارکنان  162/0  125/0  

733/0  زدایی آزمایش و اشکال سازي، توسعه، یکپارچه  14/0  102/0  

858/0  آموزش  19/0  163/0  

733/0  مشاوران استفاده مقتضی از  131/0  096/0  

708/0  پشتیبانی فروشنده  109/0  077/0  

766/0  فعال پیشتازان پروژه حضور  144/0  11/0  

491/0  افزاري کننده و بسته نرم مینأدقت در انتخاب ت  053/0  125/0  

5/0  سازي حداقل سفارشی  067/0  102/0  

67/0 کل  

شود که  در این بخش میزان موفقیت کل از میانگین میزان موفقیت به دست آمده محاسبه می

 .614/0برابر است با 
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 گیري نتیجه -5

هاي اطالعاتی توجه بـه   هاي ایرانی براي انتقال فناوري سیستم با توجه به نیاز روزافزون سازمان

ریـزي   برنامـه عوامل حیاتی موفقیت در انتقال این فناوري بسیار مفید واقع خواهد شد. استقرار 

هـاي مـذکور    اسـت. نظـام  هـاي اطالعـاتی بسـیار مهـم      براي ارتقاي کیفیت نظام منابع سازمان

هـا و   ها را با ایجاد یکپـارچگی و همـاهنگی یـاري کننـد و دسترسـی بـه داده       توانند سازمان می

هـاي مـدرن    در عملیـات  ریزي منابع سازمان برنامههاي  اطالعات سازمانی را تسهیل نماید. نظام

ـ     کار جایگاه مهمی دارند. اعتبار و ارزش این نظام و کسب ایی آنهـا در کـاهش   هـا، بـه دلیـل توان

ها به منظـور یکپارچـه    مین است. این نظامأها و بهبود مدیریت زنجیره ت موجودي، کاهش هزینه

انـد و سـرعت انتقـال     هـا بـه وجـود آمـده     هاي اطالعاتی و عملیاتی در سازمان کردن همه نظام

ارزشـمند  هـاي   دهنـد. یکـی از مزیـت    ها افزایش می اطالعات و جریان اطالعاتی را در سازمان

هاست. ولـی   کار شرکت و هاي کسب ، ایجاد ارزش در سراسر فعالیتریزي منابع برنامههاي  نظام

هاي مذکور را براي سازمان ایجاد نخواهد کـرد،   خرید این نظام، مزیت باید توجه کرد که صرفاً

مقالـه   در ایـن  را نیـز فـراهم کـرد.   ریزي منـابع   برنامهبلکه باید شرایط و عوامل اصلی موفقیت 

هـاي   سازي سیستم بندي عوامل بحرانی موفقیت و شکست پیاده ضمن دستهتا تالش شده است 

اطالعاتی، با توجه به ادبیـات تحقیـق، روابـط علـت و معلـولی عوامـل را اسـتخراج و آنهـا را         

بندي به دسـت   اساس نتیجه رتبه بر را محاسبه کند.ریزي منابع  برنامهبندي و میزان موفقیت  رتبه

کید دارند، این فنـاوري بـیش   أهاي اطالعاتی ت که سایر محققان حوزه سیستم طوري آمده همان

از آنکه بعد فنی و تکنیکی داشته باشد، بعدي مدیریتی و سازمانی دارد و اهمیت بیشتر به ابعـاد  

هـاي اطالعـاتی را در سـازمان     سـازي سیسـتم   تواند خطر شکست پیاده سازمانی و مدیریتی می

ها به عوامل مستند شده در این مقاله و رویکرد ارائه شده  د. اگر مدیران ارشد سازمانکاهش ده

براي افزایش موفقیت توجه کـافی و الزم داشـته باشـند، موفقیـت     عوامل جهت استفاده از این 

نشـان   در مورد مطالعـه  نتایج محاسبات برخوردار خواهد بود. ها از کمترین ریسکهاي آن پروژه

باشـد   مـی  57/0با  میزان موفقیت در فاز قبل از اجرا با توجه به عوامل سازمانی برابرکه دهد  می

ریـزي منـابع    برنامـه سـازي   ) براي موفقیـت پیـاده  6/0که این مقدار کمتر از میزان مورد انتظار (
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باشد، با این وجود باید اقدامات اصالحی با توجه به عوامل سازمانی صورت گیرد تا میـزان   می

گذارها ثیرأیه تهاي قرارگرفته در ال توانند بر اولویت موردانتظار حاصل شود. مدیران می موفقیت

ها از جملـه حمایـت مـدیریت عـالی و اهـداف مشـخص و روشـن تمرکـز نمـوده و           یا علت

هاي خود را متناسب با آن تدوین نمایند و همچنین بـا توجـه بیشـتر بـر عـواملی کـه در        برنامه

هاي  ها هستند از جمله زیرساخت ثیرپذیرها یا معلولأاند و جزو ت  گرفته هاي بعدي قرار اولویت

ت تغییـر و بـازنگري و   بنـدي، مـدیری   کـار، بودجـه   و هاي مناسب کسـب  افزاري و سیستم سخت

توانند میزان موفقیت سیستم را افزایش دهند و پس از رسیدن به میزان مورد  می مهندسی مجدد

 انتظار وارد فاز اجرا شوند.  
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