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سازی، تفسیر و افزاری استاندارد است که تمامی اطالعات و فرایندها را جهت ذخیره، خالصهریزی منابع مؤسسه، نرمسیستم برنامه

از جمله کاهش زمان انجام عملیات، )ها، در کنار منافع بسیار کاربردی سازی این سیستمپیاده .کنداستفاده در یک سیستم ادغام می

با مشکالت فراوانی همراه ( های اطالعاتی و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کارسازی سیستمایش سرعت معامالت، یکپارچهافز

های ریزی منابع مؤسسه، به سمت انجام بررسیسازی سیستم برنامهموفقیت پیاده بوده که محققان را در جهت شناسایی عوامل کلیدی

ریزی منابع موسسه در شرکت الکتریک سازی موفق برنامهکور، عوامل اصلی و کلیدی موثر بر پیادهی مذدر مقاله. دهدجامع سوق می

خودرو شرق که شامل عوامل استراتژیک، مدیریت پروژه، مدیریت تغییر، عوامل فرایندی، عوامل فناوری، عوامل نیروی انسانی، عوامل 

-مراتبی فازی اولویتتکنیک تحلیل سلسلهتند؛ شناسایی و سپس با استفاده از دهی هسسازمان/کننده و عوامل مدیریتیمینأتوانمندی ت

 . ها در قالب یک مدل ارائه شدآن( تاثیرگذاری و تاثیرپذیری)بندی شدند؛ و در انتها با بکارگیری تکنیک دیمتل، روابط علت و معلولی 
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 .Enterprise Resource Planning 

2 .Critical Success Factors 
3 . Fuzzy Analytic Hierarchy Process 
4 . Decision Making Trial And Evaluation 



 

 مقدمه 

های متعدد یک شرکت ایجاد ابزاری تکنولوژیکی است که راهی را برای همکاری جنبه ریزی منابع مؤسسهبرنامه سیستم

برای  رویارویی با  .ا به سرعت در حال رشد و توسعه هستندهاین سیستم. کندکرده و همچنین به تخصیص کاراتر منابع کمک می

افزارهای را با نرم  شانهای اطالعاتیهای سیستمی داخلی، استراتژیها، عالوه بر توسعهمحیط خارجی متغیر، بسیاری از شرکت

ها که سازمان ره موجب شده استسرعت رو به رشد تکنولوژی در عملیات روزم  عالوه بر این، .اندکاربردی عملیاتی تغییر داده

ی تامین، کاهش زمان ی کل در زنجیرهها را جهت کاهش هزینهاطالعات به روزی داشته باشند؛  و همچنین فشار بر روی شرکت

ها اند و شرکتی تولید، تحویل قابل اعتماد،  خدمات مشتری بهتر و بهبود کیفیت افزایش دادهساخت، افزایش موجودی، توسعه

 .های برنامه ریزی منابع مؤسسه هستندی نیل به این اهداف، به دنبال سیستمبرا

ها در سازمان سازی این سیستمترین موضوعات مرتبط به پیادهها، از مطرحآمیز این پروژهدر این زمینه بررسی عوامل موفقیت

آن شده است، میزان اهمیت فاکتورهای درگیر موردی که در مقاالت توجه کمتری به . ی مذکور استی اصلی مقالهاست که هسته

گیری جدیدی بنابراین ضروری است که روش تصمیم. سازی پروژه بر روی یکدیگر و همچنین بر روی کل پروژه استدر پیاده

 .بندی و تعیین میزان اهمیت هر فاکتور بکار رودی اولویتدر زمینه

 

  مبانی تحقیق

 
-های جدید و نیز یک حلقهسازی بسیاری از فناوریالعات یک جزء حیاتی در طراحی و پیادههای اطالعات و فناوری اطسامانه

ی ها را مجبور ساخته تا برای توسعهی اطالعات، سازمانتوان گفت که پیشرفت در ارائهی اتصال در کسب و کار هستند و می
های تجاری های اطالعات و استراتژیکرده و سامانه های شرکت هستند تالشهای اطالعات که در ارتباط با استراتژیسامانه

نتایج محققان نشان داده است که . ای طراحی کنند که به یکدیگر در کسب اهداف سازمانی یاری رسانندشرکت را به گونه
شود و های اطالعات موجب رسیدن سازمان به سطح باالتری از ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات مییکپارچگی سامانه

های افزایش ظرفیت ترکیب سازمانی فناوری اطالعات باعث افزایش هماهنگی و همکاری در سازمان و نیز کمک به بخش
 ها برای بقا و پیشرفتسازمان(.  3  زاده، بازیار، اشرفی و معتضدیان، قربانی)مختلف سازمان در رسیدن به اهداف شده است 

سازی ها، پیادههای کسب و کار دارند؛ از جمله راهکارهای بهبود این رویهود مداوم در رویه، نیاز به بهبدر محیط رقابتی امروز
موضوعی که توجه کمتری . اندنموده گذاریهای بسیاری در این راستا سرمایهریزی منابع مؤسسه است که شرکتبرنامه سیستم

سازی پروژه بر روی یکدیگر و همچنین بر روی کل پروژه یادهدر مقاالت به آن شده است، میزان تاثیر فاکتورهای درگیر در پ
هدف از این مقاله شناسایی عوامل  .گیری جدیدی در این زمینه بکار برده شوداست؛ بنابراین ضروری است که روش تصمیم

برای به اشتراک گذاشتن مان ها بوده تا به سازو روابط علت و معلولی آن ریزی منابع مؤسسهبرنامه سازی و استقرارموثر بر پیاده
های میلیونی در دراز مدت، افزایش جوییها و صرفهاطالعات، یکپارچه کردن فرایندها، بهینه شدن منابع سازمان، کاهش هزینه

، ایجاد کاری درامدها، کاهش کاغذبازی، کاهش ساعات کاری، بهبود فرایند از طریق مهندسی مجدد، افزایش ارزش فرایندهای
ی ارائه شده، ترکیب دو تکنیک تحلیل سلسله نوآوری مقاله. العاتی جامع و از بین رفتن تفرقه بین واحدها کمک کندبانک اط

برای )و تکنیک دیمتل ( ریزی منابع موسسهسازی موفق سیستم برنامهبندی عوامل موثر بر پیادهبه جهت رتبه)مراتبی فازی 
وری توانند موجب افزایش بهرهبوده است؛ که این دو تکنیک در کنار هم می( تشخیص تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عامل

ها و ساعات کاری سیر صعودی داشته و ریزی منابع مؤسسه، هزینهسازی برنامهدر صورت عدم پیاده. ها شوندبیشتر در سازمان
 . (103 -111 ،   1 روحانی، اشرفی و افشاری، )همچنین منجر به کاهش درآمدها خواهد شد 
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 . IS (Information System) 



 

 

 روش تحقیق 
ای میدانی و کتابخانه از روش اطالعات گردآوری برای .است توصیفی_روش تحلیلی ازنظر و کاربردی هدف ازنظر تحقیق این

عمل آمده است و در مراتبی فازی بهره گیری بههای دیمتل و فرآیند تحلیل سلسلهپرسشنامه از میدانی روش در. استفاده شده است
ریزی منابع موسسه استخراج شده ای از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پروژه برنامهای از مرور مطالعات گذشته لیست اولیهنهروش کتابخا

 .است
 

های بازرگانی، تحقیق و در این مقاله، تیم تحقیق که جامعه آماری پژوهش حاضر است متشکل از تخصص :جامعه آماری -
 باشدیک خودرو شرق میتولید و صنایع در شرکت الکتر، توسعه

-سازی برنامهسازی عوامل اصلی موفقیت برای پیادهبندی و مدلهدف تحقیق شناسایی، رتبه: اهداف و سواالت تحقیق  -

ریزی منابع مؤسسه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل بوده و سواالت تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر 
 .و تشخیص وزن و ارتباط این عوامل است یزی منابع مؤسسهربرنامهسازی پیاده

-جمع منظورو به ایکتابخانه روش از موردمطالعه موضوع ادبیات مرور منظوربه تحقیق این در: هاابزار جمع آوری داده -

 های پرسشنامه و نظری مبانی از هاپرسشنامه جهت تنظیم و تدوین .است شده استفاده پرسشنامه از میدانی هایداده آوری
 .شده است گرفته کمک موجود استاندارد

 

  يافته ها
بندی و تعیین منظور رتبهبدین صورت که به. مراتبی فازی و دیمتل تحلیل شدهای فرآیند تحلیل سلسلهها بوسیله تکنیکداده

ها از تکنیک دیمتل پذیری دادهاری و تاثیرمنظور شدت تاثیرگذمراتبی فازی و بهوزن هریک از معیارها از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله
 .گیری به عمل آمده استبهره

گیری در که برای تصمیم ؛روشی است منعطف، قوی و ساده فرآیند تحلیل سلسله مراتبی :بندی عوامل تحقیقرتبه -
این . گیردستفاده قرار میسازد، مورد اها را با مشکل مواجه میانتخاب بین گزینه ،گیری متضادشرایطی که معیارهای تصمیم

و تاکنون کاربردهای متعددی در  شدتوماس ال ساعتی پیشنهاد  یبه وسیله 391 روش ارزیابی چند معیاری، ابتدا در سال 
های مرتبط و را برای تعیین اولویت اهمیت گزینه تحلیل سلسله مراتبی فازیساعتی روش . تعلوم مختلف داشته اس

اعداد فازی در این تحقیق اعداد فازی مثلثی . (91  زبر دست، )گیری چند معیاره ارائه کرد مهای موضوعات تصمیویژگی
 .باشندمی

ریزی برنامهسازی موفق ی اول، عوامل مهم در پیادههای طراحی شده در مرحلهابتدا، با توجه به پرسشنامه دردر این تحقیق  
عامل را به عنوان عوامل  1 عامل،  01خبرگان از میان پس از آن . عامل بود 01این پرسشنامه شامل . شناسایی شد منابع مؤسسه

در نتیجه این  اند؛ریزی منابع موسسه در شرکت الکتریک خودرو شرق  در نظر گرفتهی برنامهسازی موفق پروژهتاثیرگذار در پیاده
 :باشندبندی شده و به شرح زیر میگروه  طبقه 9عوامل در 
 هاها و مسئولیتمشخص بودن نقش، برنامه ریزی منابع مؤسسهاستقرار  یوجود تعهد مدیر به پروژه: )کعوامل استراتژی ،

 (صحت انتقال داده در فرآیندهای مختلف
 ریزی و مدیریت هزینهبرنامه ،ریزی منابع مؤسسهبرنامهنظارت وکنترل طرح توسعه ، وجود ارتباطات موثر: )مدیریت پروژه-

ریزی منابع برنامههای استقرار برخورداری اعضای تیم، ریزی منابع مؤسسهبرنامهی خدمات کنندهبا تامینوجود ارتباط ، ها
 (ریزی منابع مؤسسهبرنامهمیزان منابع تخصیص داده شده برای استقرار ، از تخصص مرتبط مؤسسه

 ریزی منابع مؤسسهبرنامهکار بر اساس طراحی مجدد فرآیندهای کسب و ، میزان حاکمیت تفکر بهبودگرایی: )مدیریت تغییر ،
-برنامهکاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات ناشی از استقرار ، قابلیت بکارگیری دانش و فناوری اطالعات در شرکت

 (ی تغییرات در شرکتسازی الگوی بهینهپیاده، ریزی منابع مؤسسه



 

 ریزی منابع برنامهکردن سازی سفارشیحداقل، نابع مؤسسهریزی مبرنامهشناخت کلی شرکت از سیستم : )عامل فرآیندی
 (مستند سازی، مؤسسه

 وجود مهندسان سیستم و مهندسان فناوری اطالعات در ، افزاریافزاری و سختوجود زیرساخت نرم: )عامل فناوری
ها برای دیریت سیستمبکارگیری م، ریزی منابع مؤسسهبرنامهی کنندهی خدمت از سوی تامینپشتیبانی و عرضه، شرکت

 (استقرار مدیریت دانش
 ی تعهد کارکنان در استفاده ،ریزی منابع مؤسسهبرنامههای آموزشی کافی و مناسب در رابطه با برنامه: )عامل نیروی انسانی

 های شخصیتی کارکنان،، وجود منابع انسانی مرتبط در سطح صنعت، ویژگیریزی منابع مؤسسهبرنامهموثر از سیستم 
  (های شغلی کارکنانویژگی

 کننده، ی کسب و کار، مهارت تامینکننده در حوزهکننده، تجربه و دانش تامینحمایت تامین: )کنندهعامل توانمندی تامین
  (کنندهی تامین، کیفیت خدمات ارائه شده بوسیلهریزی منابع مؤسسهبرنامهکننده برای ارتقا سیستم تعهد تامین

 همسوئی راهبرد فناوری ریزی منابع مؤسسهبرنامههای کسب وکار با سیستم تطابق نیازمندی: )دهیازمانس/عامل مدیریتی ،
با نیازمندهای مشتری، درک درست از قابلیت  ریزی منابع مؤسسهبرنامهاطالعات با راهبرد کسب و کار، امکان تغییر سیستم 

-برنامهسازی ی پیاده، هزینهریزی منابع مؤسسهبرنامهسازی ن الزم پیادهدر دیدگاه کارکنان، زما ریزی منابع مؤسسهبرنامهتیم 

ریزی برنامهسازی ، وسعت پیادهریزی منابع مؤسسهبرنامهی بازخورد به ذینفعان توسط مدیر طرح ، ارائهریزی منابع مؤسسه
 (ریزی منابع مؤسسهبرنامهتیم  های کسب و کار توسطهای پشتیبانی، پوشش کامل نیازمندی، مدیریت تیممنابع مؤسسه
ی زوجی، مراتبی فازی توزیع شد و گروه خبرگان نظرات خود را در مورد هر مقایسهی فرآیند تحلیل سلسلهسپس پرسشنامه

 .  ها بیانگر سه عدد هستند که در جدولهر کدام از این طیف. بیان نمودند( از اهمیت یکسان تا کامال مهم)ای در طیف پنج گزینه
 :آمده است

 
 

 (93  ناظمی، کاظمی و اخروی، )فازی  طیف.   جدول

 
 اعداد فازی مثلثی ترجیحات طیف
 (  و  و  ) (مساوی)اهمیت یکسان   
 ( و   / و  ) ترکمی مهم  
 ( / و   و  / ) ترنسبتا مهم  
 ( و   / و   ) ترمهم  
 ( / و   و  0/ ) کامال مهم  

 
های مراتبی فازی، بدلیل اینکه وزن  زیرعاملل معرفی شده، با کمک تکنیک فرآیند تحلیل سلسلهبندی عوامپس از رتبه

 . عامل انجام گرفت 0ی محاسبات تنها برای پس ادامه. سازماندهی به صفر نزدیک بود؛ حذف گردید/مدیریتی
 که یکی این تکنیک. شد ائهار 1971 سال در گابس و فونتال توسط دیمتل تکنیک :تعیین روابط علت و معلولی   -

 و شناسایی جهت خبرگان، قضاوت از مندیبهره با است، های زوجیمقایسه اساس بر گیریتصمیم هایروش انواع از
 دارجهت هایگراف که جاآن از .شودمی شبکه به کار گرفته روابط ساخت نگاشت و معیارها بین متقابل یرابطه بررسی
 به را معیارها تواند می که است مبنای نمودارهایی تکنیک دیمتل لذا دهند، نشان توانندمی بهتر را سیستم یک عناصر روابط

 .دنمای تقسیم معلول و علت گروه دو
از . ی دیمتل از اعضای تیم خبره درخواست شد که در تکمیل پرسشنامه همکاری کنندی پرسشنامهبا تهیه در این مرحله

ها های این ماتریس را شاخصی قبل، یک ماتریس نظرسنجی تهیه شد؛ بطوریکه سطرها و ستونحلههای شناسایی شده در مرشاخص
-ی تاثیر مستقیمی که هر شاخص بر شاخص دیگر میاز هر یک از خبرگان خواسته شد تا با مقایسات زوجی، درجه. دهندتشکیل می

ی ها محاسبه شد و ماتریس اولیهی شده و میانگین هندسی دادهآورهای اعضای تیم خبره جمعسپس پرسشنامه. گذارد را مشخص کنند



 

تکنیک دیمتل و معادل قطعی برای عبارات کالمی  یطیف پنج درجهی دیمتل  در پرسشنامه. شدت روابط مستقیم تشکیل داده شد
 :است . جدولبصورت 

 
 متلید طیف.   جدول

 خیلی زیادتاثیر  تاثیر زیاد تاثیر کم تاثیر خیلی کم بدون تاثیر
1         

 ( 1 ، ص  3  حبیبی، ایزدیار و سرافراز، )
 

 : شودهای امتیازدهی بصورت زیر تعریف میمقیاس
 1 :شاخص اول بر شاخص دوم تاثیری ندارد. 
   :شاخص اول بر شاخص دوم تاثیر کمی دارد. 
   :شاخص اول بر شاخص دوم موثر است. 
   : زیادی داردشاخص اول بر شاخص دوم تاثیر نسبتا. 
   :شاخص اول بر شاخص دوم بشدت تاثیرگذار است. 

 
 :باشدمی.  جدول در این پژوهش  بصورت ( )با توجه به مطالبی که در باال عنوان شد ماتریس شدت روابط مستقیم 

 
 مستقیم روابط شدت ماتریس.   جدول

F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1  

0 1 1 1 1 1 1 F1 

0 1 1  2 19 1 1 1 F2 

0  211   21 1 1 1  2 1  12393 F3 

0 12093 1 1 1 1231  1 F4 

0 1 1 1 1  2    1 F5 

0 1 1  2 10 1 1 1 F6 

0 1 1  2    12039  2    1 F7 

 
 

-بعد از آن به تشکیل ماتریس شدت نسبی روابط مستقیم پرداخته شد؛ این ماتریس از ضرب معکوس بیشترین مجموع سطری مولفه

 .آیدبدست می( )ی در ماتریس اولیه( )های ماتریس شدت روابط مستقیم 
 

(.)() M= 

 
 

12  3 =() 
 

بوده است که     9 2 در اینجا ماکزیمم سطرها برابر  . پس از آن، ماکزیمم تمامی سطرهای ماتریس شدت روابط مستقیم بدست آمد
( I)در این رابطه، . ی بعد، ماتریس شدت نسبی روابط مستقیم و غیر مستقیم تشکیل شددر مرحله. است  3  12معکوس آن برابر  با 

 .نیز بیانگر ماتریس شدت نسبی روابط مستقیم و غیر مستقیم هستند( S)بیانگر ماتریس واحد و ماتریس 



 

 

 

 
 

ابتدا  ماتریس ( S)ی ماتریس بوده که برای محاسبه( S)یس شدت نسبی روابط مستقیم و غیر مستقیمی ماتری بعدی محاسبهمرحله
 :است.  جدولنیز بصورت ( S)تشکیل ماتریس شدت نسبی روابط مستقیم و غیر مستقیم . محاسبه شد 

 
 غیر مستقیم و مستقیم روابط نسبی شدت ماتریس . جدول

F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1  

0 1 1 1 1 1 1 F1 

0 1211   1 121 19 1 12101 1 F2 

0 12 3  12    12 1  1 12 99  12  1  F3 

0 12   1 1 12     1 12 1  1 F4 

0 121 39 1 12 1  1 12    1 F5 

0 1211    1 12  1 1 121030 1 F6 

0 12  0 121 19 12 19 12 3  12 1   121    F7 

 
در ماتریس شدت . گیری شد و اعداد زیر میانگین حذف شدندها تعیین شد، از هر سطر و ستون میانگینمراتب شاخصسپس سلسله

( r-c)و تفاضل ( r+c)و مجموع ( c)ها و جمع ستونی درایه( r)ها جمع سطری درایه(  S)نسبی روابط مستقیم و غیر مستقیم 
برای هر شاخص، میزان تاثیرپذیری آن  cهاست و سایر شاخص برای هر شاخص، شدت تاثیرگذاری آن شاخص بر  r.محاسبه شدند

دهد و ترتیب های تاثیرگذار را نشان میمراتب شاخصسلسله rها از نظر مقدار ترتیب شاخص. هاستشاخص از سایر شاخص
 .کندهای تاثیرپذیر را بیان میمراتب شاخصسلسله cها از نظر مقدار شاخص

همانطور که در جدول زیر مشاهده . اری، تاثیرپذیری، تعامل و تاثیر برای هر عامل نشان داده شده استدر جدول زیر میزان تاثیرگذ
را دارا باشد،  r+cشاخصی که بیشترین مقدار . شودشود، شدت هر شاخص از نظر تاثیرگذاری و هم از نظر تاثیرپذیری بیان میمی

را برخوردار باشد؛ بیشترین تاثیر را بر سایر  c-rاخصی که بیشترین مقدار ها دارد و همچنین شبیشترین تعامل را با سایر شاخص
 .است در زیر نمایش داده شده.  بندی تعامالت و تاثیرات در جدولماتریس اولویت. ها خواهد داشتشاخص

 
 تاثیرات و تعامالت بندی اولویت ماتریس.  جدول

 rتاثیرگذاری  cتاثیرپذیری تعامل (تاثیر)نفوذ 

c-r ( رتبه
 (بندی عناصر

رتبه ) c+r مقدار
 (بندی عناصر

رتبه بندی  مقدار
 عناصر

رتبه بندی  مقدار
 عناصر

 مقدار

F7  2    

 

F4 
 

 2 93 

 
F4 
 

 2113  

 
F3 
 

 2 1 9 

 
F3  2 0 9 

 

F2  2 1   

 
F2  21    

 
F7  2    

 
F5 12 01 

 

F3  2   9 

 
F6 1203 9 

 
F4 121 39 

 
F1 12 9 - 

 

F7  2    

 
F5 12 3 9 

 
F2 12  1  

 
F6 12 1 - F6  2 9 0 F1 12 9   F6 12 313 



 

    

F4  21 3- 

 

F5 120 31 

 
F3 12 3  

 
F5 12 109 

 
F2  2113- 

 

F1 12 9   

 
F7 1 

 

F1 1 

 

 
 ابع مؤسسهریزی منبرنامهسازی ی پیادهی تعامالت و تاثیرات میان فاکتورهای موفقیت پروژهدهندهدر نهایت دیاگرام علی که نشان

 .زیر نمایش داده شده است.  شکل است، در 
 :موقعیت هر شاخص در محورهای مختصات به صورت زیر است

 .دهدرا نشان می( تاثیر)موقعیت یک شاخص در محور نفوذ (: r-c)ها محور عرض . 

 .دهدموقعیت یک شاخص در محور تعامل را نشان می(: r+c)ها محور طول . 

 . (r-c>0 :) (.هامربوط به گروه علت)یک تاثیر گذار قطعی است شاخص مربوطه 
 . (r-c<0 :) (.هامربوط به گروه معلول)شاخص مربوطه یک تاثیرپذیر قطعی است 

 

 
 علی دیاگرام.  شکل

کننده به عنوان فاکتورهای شود، فاکتورهای مدیریت تغییر و عوامل فناوری و توانمندی تامینهمانطور که در شکل باال مشاهده می

-برنامهی تاثیرگذار و عوامل استراتژیک، مدیریت پروژه، عوامل فرآیندی، عوامل نیروی انسانی فاکتورهای تاثیرپذیر بر اجرای پروژه

ن میزان دارای باالتری عالوه بر این، فاکتورهای مدیریت تغییر، مدیریت پروژه و عوامل فرآیندی. تعیین شدند ریزی منابع مؤسسه

 .نشان داده شده است.  چگونگی تاثیر عوامل نسبت به یکدیگر در شکل . تعامل با سایر فاکتورها هستند

 

F1 

F6 

F4 

F2 

F5 

F3 

F7 L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

L6 

L7 

 R-C(نفوذ)

 R+C(تعامل)



 

 
 یکدیگرعوامل بر  ریتاث یچگونگ.  شکل

 

  گیری بحث و نتیجه

، با ها بر یکدیگرو اثر متقابل آن ریزی منابع مؤسسهبرنامهسازی سیستم های مهم و موثر در پیادهدر این مقاله عوامل و زیرعامل
بندی شده با حذف در شرکت مورد مطالعه، عوامل شناسایی و رتبه. اندفازی و دیمتل، شناسایی شدهتحلیل سلسله مراتبی مدل ترکیبی 

عوامل : شامل( بوده استمراتبی فازی برای این عامل نزدیک به صفر ضریب فرآیند تحلیل سلسله)سازماندهی /عامل مدیریتی
. کننده هستنداستراتژیک، مدیریت پروژه، مدیریت تغییر، عامل فرایندی، عامل فناوری، عامل نیروی انسانی و عامل توانمندی تامین

شرکت بوده؛ در نتیجه تمرکز ( عوامل فناوری) F5و (مدیریت تغییر) F3، (کنندهتوانمندی تامین) F7، عوامل تاثیرگذار در این پروژه
گذاری بیشتری بر روی این عوامل صورت گیرد زیرا این عوامل بر روی سایر عوامل شناسایی باید بر روی این عوامل بوده و سرمایه

ریزی و گذاری، برنامهریزی منابع مؤسسه در گرو توجه، سرمایهشده در موفقیت پروژه تاثیرگذار بوده و در واقع موفقیت پروژه برنامه
 F4، (عامل نیروی انسانی) F6، (عوامل استراتژیک) F1عوامل تاثیرپذیر در این پژوهش شامل . باشداین عوامل می شرایط مناسب

عامل توانمندی تامین کننده، مدیریت تغییر و عوامل   هستند که در واقع این عوامل متاثر از ( مدیریت پروژه) F2و ( عامل فرایندی)
ریزی منابع ی برنامهسازی موفق پروژهاین نکته اشاره شود که تاثیرگذارترین عامل موثر بر پیادههمچنین باید به . باشندفناوری می

 .کننده و تاثیرپذیرترین عامل، مدیریت پروژه استموسسه، عامل توانمندی تامین
ی بهمراه داشته و نباید به سایر های این مطالعه، نتایج منحصر بفردهایی نیز بهمراه دارد؛ از جمله اینکه یافتههر مطالعه محدودیت
گروه از عوامل بعنوان فاکتورهای اصلی موفقیت شناسایی شده  0های دیگر بسط داده شود؛ همچنین در این مقاله، موسسات و سازمان

 .توانند این عوامل متفاوت از عوامل ذکر شده در این تحقیق باشنداست، اما در سایر موسسات می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل 

توانمندی 
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 : منابع داخل متن -

 انگلیسی فارسی مقاله منبع

 (Chen, 2007) (91  ، زبر دست) یک نویسنده

 دو نویسنده
 ( 3  ، بنی اسدی و میهن دوست)

 

(Finney and Corbett, 2007) 
(Leyh and Sander, 2015) 

(Plant and Wilcocks, 2007) 

(Schniederjans and Yadav, 2012) 

Somers and Nelson (2004) 

 دو نویسندهبیشتر از 

 ( 3  ، تباربائی، باستانی، شایگان فر)

 ( 3  حبیبی، ایزدیار، سرافرازی، )

قربانی زاده، بازیار، اشرفی گلستانی، )

 ( 3  معتضدیان، 

 (93  ناظمی، کاظمی، اخروی، )

 ( 3  وفائی، بیات ترک، معتدل، )

 

(Huang et al, 2005) 

(Rouhani et al, 2013) 

Soffee et al (2003) 

Sun et al (2005) 

 

 

 : منابع انتهای مقاله -

( ERP)ریزی منابع سازمان سازی سیستم برنامهارائه چارچوب مفهومی از عوامل کلیدی موفقیت در پیاده(.  3  . )بنی اسدی، م؛ میهن دوست، ح

 بازیابی شده از. ی ارائه شده به دومین همایش ملی علوم مدیریت نوینمقاله(. SME)های موچک و متوسط در شرکت

 http://pad.um.ac.ir/file/view/5054327 

فصلنامه . هاالگوی ارزیابی عوامل موثر در اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان(.  3  . )ع؛ باستانی، م؛ شایگان فرد، ز. تباربائی، م

 .1  -0  ،   زمانی پلیس، توسعه سا

(.  1 ص ) .و کاربرد آن در مدیریت DEMATELطراحی پرسشنامه دیمتل یا رویکرد (.  3  . )حبیبی، الف؛ ایزدیار، ص؛ سرافرازی، الف

 .انتشارات کتیبه گیل: تهران

 .  -  ، (1 )فصلنامه هنرهای زیبا، . ایکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه(. 91  . )زبردست، الف

های اطالعات در کسب مزیت رقابتی شرکت همکاران نقش یکپارچگی سامانه(.  3  . )زاده، و؛ بازیار، آ؛ اشرفی گلستانی، ح؛ معتضدیان، رقربانی

 .10 - 9، 0فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات، . سیستم

 AHPبرای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از  TQM، اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در (93  . )ناظمی، ش؛ کاظمی، م؛ اخروی، الف

 .1  - 9 ، ( )  پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی،  -دو فصلنامه علمی. یک شرکت صنعتی: فازی، مطالعه موردی

مقاله (. شرکت ایران خودرو: مطالعه موردی)ریزی منابع سازمان امهسازی برنعوامل موثر بر پیاده(.  3  . )ر. وفایی، م؛ بیات ترک، الف؛ معتدل، م

 بازیابی شده از . المللی مدیریتارائه شده به همایش بین

ICOM01_0321.html .-ICOM01-http://www.civilica.com/Paper 

http://pad.um.ac.ir/file/view/5054327
http://pad.um.ac.ir/file/view/5054327
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