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 چکیده

 هایسیستمسازی بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیادههدف از انجام این تحقیق، شناسایی و رتبه
کار در صنعت درمان است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر وهوشمند کسب

است. در این تحقیق ابتدا به روش کیفی و با پیمایشی -ی گردآوری اطالعات توصیفیشیوه
های هوشمند استفاده از مصاحبه با خبرگان صنعت درمان، عوامل حیاتی موفقیت سیستم

های کمّی بندی شدند. پس از آن از طریق روشکار برای صنعت درمان شناسایی و طبقهوکسب
بندی شدند. ن دهی و رتبهشده وز دیمتل و فرآیند تحلیل شبکهعوامل و زیر عوامل شناسایی

های شهر جامعه آماری در این تحقیق مدیران و کارشناسان بخش فناوری اطالعات بیمارستان
استفاده شد که نتایج حاکی  Super Decisionافزار  ها از نرمعباس است و برای تحلیل دادهبندر

تطابق یر قرار دارند: صورت ز شده به ترتیب اولویت به از آن است که عوامل موفقیت شناسایی
تحلیل، وبا نیازهای کاربران، تأمین نیازهای سازمان، بعد عملیاتی سیستم، توانایی تجزیه

 پذیری سیستم، خدمات و توانایی یکپارچگی سیستم و درنهایت بعد سازمانی سیستم. انعطاف
های شهر کار، عوامل حیاتی موفقیت، بیمارستانوهای هوشمند کسبسیستم واژگان کلیدی:

 ای و دیمتل.بندرعباس، فرآیند تحلیل شبکه
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 مقدمه

 و افزارنرم از اعم اطالعات فنّاوری روی بر برتر، هایسازمان تمامی گذشته یدهه یک در
 صحیح زمان در صحیح اطالعات اخذ اند.کرده های بسیاریگذاریافزار سرمایهسخت

 اطالعات بین عمیقی شکاف همیشه اما است، سازمان بقای و موفقیت یپایه و اساس

شوند می آوریجمع در سازمان روزمره عملیات طی که هاییداده انبوه و مدیران موردنیاز
قدری است که در صورت نبود  ها و اطالعات در دنیای کنونی بهوجود دارد. حجم داده

کارگیری منابع سازمانی جهت ایجاد ارزش و کسب  های مناسب تحلیل، بهسیستم
( یکی از 0202) 1رسد. به اعتقاد هاوکینگ و سیلتواهداف سازمانی غیرممکن به نظر می

ها و اجتناب از تصمیمات اشتباه، ایجاد ارزش برای های ایجاد ارزش در سازمانراه
کارگیری منابع اطالعاتی سازمان با استفاده از فنون  مشتریان از طریق استخراج و به

بینی های پیشکاوی و تحلیلها، دادههایی مانند تحلیل دادهمختلف است. فنون و ابزار
کار را وکننده، در این زمره قرار دارند که بخشی از یک رشته علمی به نام هوش کسب

( معتقدند یک سیستم هوشمند 0222) 2دهند. رین اسکمیدت و فرانسیستشکیل می
ریزی شده و محصوالت برنامهها  ای یکپارچه از ابزارها، فنّاوریمجموعه"کار وکسب

-ها استفاده میآوری، ادغام، تحلیل و در دسترس قرار دادن دادهاست که برای جمع

سازی و اند و هر روزه به دنبال پیادهها نیز به این مهم پی بردهسازمان "شوند.
کارهای خود هستند. در مواجهه با رکودها وهایی از این فنون در کسبکارگیری بخش به

های مالی، استفاده بهتر از منابع سازمانی برای مدیران دشوارتر شده و اهمیت و بحران
ها،  کار رشد بیشتری پیدا کرده است. این رشد در استفاده از این سیستموهوش کسب

کار تشویق کرده وسازی هوش کسبهای تجاری را به سمت پیادهمدیران و سازمان
کارگیری هوش  ی استقبال بیشتری را نسبت به بههای تجاراست و امروزه سازمان

، 3ی این موضوع است )گارتنردهند که تحقیقات گارتنر تائید کننده کار نشان میوکسب
0222.) 

های گوناگون نیازمند صنعت درمان نیز با توجه به افزایش جمعیت و شیوع بیماری 
ان و بیماران را ذخیره و هایی است که اطالعات سازماستفاده از این فنون و سیستم
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کار در بخش وکارگیری هوش کسب شده به های انجامتحلیل کند. با توجه به بررسی
ها، افزایش حاشیه سود، افزایش بهداشت و درمان اثرات مفیدی از جمله کاهش هزینه

(. 0832رضایتمندی بیماران و بهبود مراقبت را به دنبال داشته است )عبدی و مقیمی، 
ی معالجه ها، شیوه ها، به خاطر تغییرات زیاد در نوع بیماران، تعداد آنبیمارستان امروزه

های کنند که همین دادهآوری میو ... روزانه مقدار زیادی داده بدون استفاده جمع
تواند به متخصصان در کشف ی بهینه، در آینده میارزش در صورت استفادهظاهر بی به

ها و ... کمک کند که بینی عالئم بیماریها، پیشیوع بیماریها، جلوگیری از شبیماری
های اطالعاتی ها به کمک سیستم موقع از آن ی صحیح و بهی این کار، استفادهالبته الزمه

ها را به دانش مفید  ها را کشف و آنتواند روابط پنهان بین دادهجدیدی است که می
کار )پورتر و وهای هوشمند کسبسیستمها چیزی نیستند جز تبدیل کند، این سیستم

 (.0222، 1اولمستد
کار، وهای هوشمند کسبسازی سیستمها برای پیادهها نیز مانند سایر سازمانبیمارستان

کارگیری نقش دارند  سازی و بهنیازمند شناسایی عواملی هستند که در موفقیت این پیاده
ی مواردی که منجر به موفقیت این مهزمان ه و در ضمن سازمان ممکن است نتواند هم

هاست را برآورده کند، بنابراین الزم است که عالوه بر شناسایی این عوامل، سیستم
ها شناسایی شوند. هدف از انجام این اولویت عوامل حیاتی مؤثر در موفقیت این سیستم

کار وهای هوشمند کسببندی عوامل حیاتی موفقیت سیستمپژوهش شناسایی و اولویت
-شده در صنعت درمان ایران است و بیمارستان و تعیین روابط بین این عوامل شناخته

 عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. های شهر بندرعباس به

 پیشینه

های کارگیری سیستم و به ITهای امروزه علم به این موضوع واقف است که پروژه
آورد که سازمان این امکان را به وجود می کند وها ایجاد تغییر میاطالعاتی در سازمان

خود را با تغییرات محیطی وفق دهد. برخالف مزایای زیاد فناوری اطالعات و 
کار، تحقیقات وهای هوشمند کسبهای اطالعاتی ازجمله سیستمکارگیری سیستم به

نوعی با شکست  های بزرگ فناوری اطالعات بهدهد که حدود دوسوم پروژهنشان می
شوند. در گزارشی که بر اساس تحقیقات گروه استندیش انجام شده است و اجه میمو
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CHAOS قبل  فناوری اطالعاتهای سوم پروژه نام گرفته است ثابت شد که تقریباً یک
ها، بر نیمی از پروژه دهد که بالغعالوه این تحقیق نشان می اند. بهاز تکمیل متوقف شده
 08222اند. در این تحقیق که شده هزینه دربر داشته بینی پیش هایتقریباً دو برابر بودجه

درصد با  24درصد کامالً شکست خورده بودند،  03پروژه موردبررسی قرار گرفت، 
ها به موفقیت دست  درصد آن 04هزینه و زمان اضافی به سرانجام رسیده بودند و تنها 

 (.0832یافته بودند )یاردلی،
-های هوشمند کسبخصوص سیستم های اطالعاتی و بهسیستم سازیدر ارتباط با پیاده

ها تحقیقاتی صورت گرفته و سازی این سیستمکار و عوامل حیاتی موفقیت در پیادهو
مثال فوشی و  عنوان به اند.شده ها شناساییهایی برای موفقیت این سیستمشاخص

درمان مورد  کار را در صنعت بهداشت وو، هوش کسب0202در سال  1کوزیمسکی
بررسی قرار دادند و به این نتایج دست یافتند که حمایت مدیران عالی، مجموعه 

-های هوشمند کسبدار بر اجرای سیستمهای مستقیم و فرهنگ اطالعات جهتمهارت

گر ارائه یک ترین دستاورد این دو پژوهش های کلیدی دارند. مهمکار اثرگذاریو
بندی اطالعات حمایتی تصمیم در زمینه فرآیندهای چارچوب برای تعریف و اولویت

، از طریق 0208در سال  9بهداشت و درمان است. در پژوهشی دیگر سنگر و آیهد
های قبلی و انجام مصاحبه نشان دادند که عوامل حیاتی موفقیتی بررسی پیشینه پژوهش

اند  دی عبارتاند. این عوامل کلیهای اطالعاتی مشترک وجود دارد که برای همه سیستم
سازمانی،  از: حمایت مدیران عالی، اهداف روشن، مدیریت پروژه مؤثر، فرهنگ

وپرورش کاربران، مشارکت فعال سهامداران، دقت و یکپارچگی اطالعات و  آموزش
های قدیمی، مناسب بودن  آوری اطالعات سازمان و سیستم های فنها، زیرساخت داده

اعتماد و انعطاف سیستم، مفید بودن و قابلیت یادگیری افزار، قابلیت  افزار و نرم سخت
ی مدیریتی و فنّاورانه و در سه  ها این عوامل را در دو دسته ادراکی از سیستم. آن

نیز در سال  8بندی کردند. داوسونی قبل، بعد و در حین اجرای سیستم تقسیم مرحله
ی موفقیت، حمایت مدیران ، با انجام تحقیقی در این زمینه، از میان عوامل حیات0208

ها  ترین آن عنوان مهم وکار، مشارکت کاربران و کیفیت داده را بهانداز کسب عالی، چشم
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، در این زمینه به عواملی مثل، 0200و همکاران در سال  0طور اولبریچ برشمرد. همین
گذاری، نوع صنعتی که سازمان در آن رقابت  کیفیت منابع داده، تأمین مالی سرمایه

های منابع تاکتیکی اشاره کردند. در داخل کند، سطح حمایت مدیران عالی و مهارت می
مثال عمل نیک و  عنوان هایی در این زمینه صورت گرفته است، بهکشور نیز پژوهش

سازی  بندی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده( در تحقیقی به رتبه0832همکاران )
ریزی منابع سازمانی که هر های برنامه و سیستم 2ریزی نیازمندی موادهای برنامه سیستم

ها درمجموع چهارده عامل را  های اطالعاتی هستند پرداختند. آن دو جزء سیستم
افزار،  وکار هماهنگ با نرمی کسب شناسایی کردند که عبارت بودند از: تعریف فرایندها

ظ محدوده پروژه، وکار، حفکنندگان، گروه پروژه، افق و برنامه کسب انتخاب تأمین
ها و پشتیانی مدیریت، مشاورین یا پیمانکاران، عوامل  سازی، استراتژی روش پیاده

بندی، توسعه رابط سازمانی و ارتباطات، آمادگی برای تغییر، آموزش، بودجه درون
افزار پیش از  های پیچیده و متنوع بر نرم کاربری با توجه به نیاز سازمان، انجام آزمون

-ی. در میان این عوامل گروه پروژه، حمایت مدیران ارشد و انتخاب تأمینساز پیاده

 ترین عوامل شناسایی شدند. عنوان مهم گان به کنند

 روش تحقیق

سازی و  بندی عوامل موفقیت در پیاده به دنبال شناسایی و رتبه ازآنجاکه تحقیق حاضر
از نظر هدف تحقیق کاربردی و از  کار است،وهای هوشمند کسبکارگیری سیستم به

این تحقیق یک درواقع  پیمایشی است.ـ  ی گردآوری اطالعات توصیفینظر شیوه
شمای کلی از مسیر تحقیق را نشان  0کمّی است و شکل ـ  تحقیق آمیخته از نوع کیفی

آوری ی آماری در این تحقیق مدیران، معاونین و کارکنان بخش فن جامعهدهد. می
سازی گیری برای پیادههای شهر بندرعباس است که در تصمیمبیمارستاناطالعات 

های مربوط به خود نقش دارند که در این تحقیق در های اطالعاتی در سازمانسیستم
بخش کیفی با دوازده تن از این افراد مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمّی نیز تعداد 

آوری شد. ابزار شده جمع ی تکمیلهفده پرسشنامه توزیع شد و پانزده پرسشنامه
های مقایسات ای و پرسشنامهها در این تحقیق شامل مطالعات کتابخانه آوری داده جمع
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کار از وهای هوشمند کسبترین عوامل حیاتی موفقیت سیستم ابتدا مهمزوجی است. 
بندی شدند. الزم به ذکر است که این های تخصصی شناسایی و دستهطریق مصاحبه

بندی به تأیید افراد خبره سازمان رسید و عواملی که مناسب نبودند تصحیح یا ستهد
بندی عوامل، حذف شدند. گام بعدی در فرآیند تحقیق پس از شناسایی و تأیید دسته

ها بر یکدیگر بود. های مسئله با توجه به تأثیر شاخصبررسی رابطه درونی بین شاخص
وزن  ANPداخلی، محاسبات مربوط به سوپر ماتریس در گام نهایی با توجه به روابط 

 نهایی هر شاخص و زیر شاخص محاسبه گردید.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 شمای کلی از مسیر تحقیق .1شکل 

 هاهای تحلیل دادهروش

 تکنیک دیمتل

 دیمتلمراحل تکنیک 

شود از  : زمانی که از دیدگاه چند نفر استفاده می(M)تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم  ـ0
 دهیم. را تشکیل می Mشود و  میانگین ساده نظرات استفاده می

 N = K*Mنرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم:  ـ0

ها  شود. ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون صورت زیر محاسبه می به kکه در این فرمول 
 دهد. را تشکیل می kترین عدد سطر و ستون  شود. معکوس بزرگ محاسبه می

کار در صنعت درمان با وکسب مندهای هوششناسایی عوامل حیاتی موفقیت سیستم
 های تخصصیانجام مصاحبه

 ارزیابی روابط درونی عوامل به کمک دیمتل

 تلفیق دیمتل ,ANPایی عوامل و زیر عوامل و بدست آوردن وزن نه 
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 کاملمحاسبه ماتریس ارتباط  ـ8
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 causal diagramایجاد نمودار علّی:  ـ2

برای هر عامل نشانگر میزان تأثیرگذاری آن عامل بر سایر  (D)جمع عناصر هر سطر  -
 های سیستم است. )میزان تأثیرگذاری متغیرها( عامل

ل از سایر برای هر عامل نشانگر میزان تأثیرپذیری آن عام (R)جمع عناصر ستون  -
 های سیستم است. )میزان تأثیرپذیری متغیرها(عامل

شود، میزان تأثیر و تأثر عامل  نامیده می 1برتریکه  (D + R)بنابراین بردار افقی  -
عاملی بیشتر باشد، آن  D + Rدیگر هرچه مقدار  عبارت موردنظر در سیستم است. به

 عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد.
شود، قدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان  نامیده می 2رابطهکه  (D - R)بردار عمودی  -

شود و اگر  مثبت باشد، متغیر یک متغیر علّی محسوب می D - Rطورکلی اگر  دهد. به می
 شود. منفی باشد، معلول محسوب می

ولی شود. در این دستگاه محور ط درنهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم می -
ای به  است. موقعیت هر عامل با نقطه D - Rو محور عرضی بر اساس  D + Rمقادیر 

ترتیب یک نمودار گرافیکی  این شود. به در دستگاه معین می (D + R, D - R)مختصات 
 (0820، 8نیز به دست خواهد آمد.)حبیبی

 تکنیک فرایند تحلیل شبکه

ها با  لعه و تعیین روابط داخلی آنترین معیارهای موضوع موردمطا پس از تعیین مهم
شده، پرداخته  بندی هر یک از معیارهای شناسایی استفاده از تکنیک دیمتل، به اولویت

بندی معیارها از تکنیک فرایند تحلیل شبکه  استفاده شده است.  شود. جهت اولویت می
ر های زوجی بر اساس دیدگاه خبرگان استوا بر مقایسه ANPو  AHPاساس فرایند 

                                                                                                                             
1. Prominence 
2. Relation 
3. http://www.parsmodir.com/thesis/dematel.php 
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 (0220، 1است. )ساعتی

 ANPو  AHPمدل مفهومی تحقیق با رویکرد  .9شکل 

دهنده تأثیر هدف پژوهش بر معیارهای اصلی است. به همین  نشان W21در این مدل بردار 
دهنده تأثیر معیارهای اصلی بر زیرمعیارها است. بنابراین مدل تحقیق  نشان W32ترتیب بردار 

از یک ارتباط سلسله مراتبی برخوردار است. اگر روابط درونی معیارها در نظر گرفته نشود 
شود؛ اما اگر بین معیارها رابطه متقابل وجود داشته  ده میاز مدل تحلیل سلسله مراتبی استفا

استفاده خواهد  ANPصورت شبکه درخواهد آمد. در این صورت از تکنیک  باشد، مدل به
 صورت زیر خواهد بود: به ANPشد. ساختار سوپر ماتریس اولیه )ناموزون( مدل 

 
 ساختار سوپر ماتریس اولیه )ناموزون( .3شکل  

                                                                                                                             
1. saati 

0          0           0 

W21         W22 0 

0          W32      W33        

 هدف

 معیارهای اصلی

 ها شاخص

W= 

 هدف

 معیارهای اصلی

 ها گزینه

 

W21 

W32 

 هدف

 معیارهای اصلی

 ها شاخص

W21 

W32 

W22 

W33 
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 گام اول: شناسایی معیارهای اصلی

گیری شناسایی شود. برای این منظور از  در گام نخست باید معیارهای اصلی تصمیم
های تخصصی یا موارد مانند تکنیک طوفان مغزی و گروه  ادبیات پژوهش و مصاحبه

شده معموالً با استفاده از  شود. سپس مجموعه معیارهای شناسایی می استفاده میاس
شود. پس از انتخاب معیارهای  تکنیک دلفی غربال شده و معیارهای نهائی انتخاب می

صورت زوجی مقایسه و با محاسبه بردار  اصلی بر اساس هدف اصلی تحقیق، معیارها به
این  ANPو هم در تکنیک  AHPهم در تکنیک . (W21)گردد  ویژه تعیین اولویت می

 شود. گام طی می

 گام دوم: شناسایی روابط درونی

در نظر گرفتن روابط درونی میان معیارها است.  AHPبه تکنیک  ANPمزیت تکنیک 
چنانچه بین معیارها و زیرمعیارها روابط درونی وجود داشته باشد با استفاده از ادبیات 

شده و سپس با استفاده از  ، روابط درونی شناساییهای موجود پژوهش یا مدل
این گام نیز طی  ANPشود. در تکنیک  های زوجی این روابط نیز وارد مدل می مقایسه

شود. در این مطالعه  در سوپر ماتریس نامتقارن وارد می W22صورت بردار  شده و به
 استفاده شده است. دیمتلبرای شناسایی روابط درونی از تکنیک 

 های کلی سوم: تعیین اولویت گام

ها، ساختار سوپر ماتریس اولیه  های کلی و تبیین روابط بین آن برای تعیین اولویت
شود. بر مبنای نظریه ساعتی، پس از تشکیل سوپر ماتریس اولیه،  ( تشکیل می0)ناموزون

 و میانگین 0سازی گام بعدی تعیین اولویت است. برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال
( پس از نرمال کردن از مقادیر هر سطر میانگین 0232شود. )ساعتی،  استفاده می 8موزون

افزار از فرمول  موزون گرفته خواهد شد. برای نرمال کردن مقادیر بدون استفاده از نرم
 شود: زیر استفاده می

                                                                                                                             
1. Unweighted super matrix 
2. Normalize 
3. Weighted average 
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در سوپر ماتریس اولیه است. البته  aijدرایه نرمال شده متناظر با درایه  rijدر این فرمول 

افزارهای  الزم به توضیح است نظر به گستردگی مطالعه حاضر برای نرمال کردن از نرم
چنانچه سوپر  0آماری مربوط استفاده شده است. درنهایت با تشکیل سوپر ماتریس حد

 ها در سوپر ماتریس تشکیل شده، کل شبکه را درنظرگرفته باشد، یعنی تمامی گزینه
ها در سوپر  ماتریس لحاظ شده باشند، اولویت زیرمعیارها از ستون مربوط به گزینه

ماتریس حد نرمالیزه قابل حصول است. اگر سوپر ماتریس فقط بخشی از شبکه که 
ها در سوپر ماتریس در نظر گرفته نشوند،  وابستگی متقابل دارند را شامل شود و گزینه

 (30: 0833ها الزامی است. )زبردست،  گزینهمحاسبات بعدی برای تعیین اولویت 

 گام چهارم: نرخ ناسازگاری

بعد از یکه سازی نظریات و ترجیحات خبرگان مختلف امکان این وجود دارد که یک  
در  2تا  0از واحد  AHPای از چندین گزینه و معیار ایجاد نمود. متد  ماتریس مقایسه

 superعنوان مقدارهای  ها به ن گذاریکند این وز جهت وزن گذاری نسبی استفاده می

matrix شود. درنتیجه روابط بین هر معیار و گزینه در این  )سوپر ماتریس( وارد می
گیرندگان و خبرگانی که نظرات خود را  تصمیم AHPشود. در متد  ماتریس منعکس می

اساس  ها انجام گیرد. این آزمون بر اند باید آزمون سازگاری بر روی آن اعالم داشته
یک زوج ماتریس  C.Rگیرد.  ای انجام می ماتریس مقایسه (C.R) 0های سازگارینسبت
)ساعتی،  8ای برابر است با نسبت درجه سازگاری آن به مقدار تصادفی مربوطه مقایسه
0222) 

وزن »محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی  -
آید، بردار مجموع  جدیدی را که به این طریق به دست می کنیم. بردار ضرب می« نسبی
 شود. نامیده می 2وزنی

محاسبه بردار سازگاری: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم  -

                                                                                                                             
1. Limit super matrix 
2. Consistency ratios, CR 
3. to corresponding random value 
4. Weighted sum Vector=WSV 
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 شود. کرده، بردار حاصل بردار سازگاری نامیده می
 دهد. دست میرا به  max: میانگین عناصر بردار سازگاری maxبه دست آوردن  -
 شود: صورت زیر تعریف می : شاخص سازگاری به(CI) 0محاسبه شاخص سازگاری -

max

1

n
CI

n

 


 
n های موجود در مسئله عبارت است از تعداد گزینه 

 شود. از روش تقریبی میانگین هندسی استفاده می maxجای محاسبه  بیشتر مواقع به

1

1
( / )

n

i i

i

L AW W
n 

 
  

 


 
 است. maxمقدار تقریبی  Lپارامتر  -
ضرب ماتریس مقایسه زوجی معیارها ضربدر بردار  برابراست با حاصل AWiبردار  -

 ها( ویژه )اولویت
 نیز همان بردار ویژه یا بردار اولویت معیارها است. Wiبردار  -

های این بردار را بر درایه  هریک از درایه AWiبنابراین کافی است تا پس از محاسبه 
آمده را جمع نمود. با تقسیم عدد  دست تقسیم نموده و سپس مقادیر به Wiمتناظر بردار 

 به دست خواهد آمد. Lمقدار  (n)حاصل بر تعداد معیارها 
های  : شاخص تصادفی بودن در مطالعات متعدد به شکل0محاسبه شاخص تصادفی -

ه است. البته مقادیر بکار رفته بسیار به نزدیک هستند. در این مطالعه گوناگون بکار رفت
 استفاده شده است: 0-8از جدول 

 994: 9772(؛ منبع: الونسو والماتا، RIشاخص تصادفی بودن ) -9-3جدول 

N 0 0 8 2 2 4 7 3 2 02 00 00 08 02 02 

RI 2 2 20/2 33/2 02/0 02/0 82/0 2/0 22/0 23/0 20/0 28/0 22/0 27/0 23/0 

 
محاسبه نسبت سازگاری: نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری بر شاخص  -

یا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان  0/2آید. نسبت سازگاری  تصادفی به دست می
 (072-078: 0838کند )مهرگان، می

CR = CI / RI 
 

                                                                                                                             
1. Consistency Index = CI 
2. Random Index = RI 
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 گیری گروهی در تصمیم ANPگام پنجم: استفاده از 

گیری  ها در تصمیم گیری چندمعیاره، کاربرد آن ترین کاربردهای تصمیم یکی از مهم
های  گیری گروهی دو کاربرد اساسی در روش های تصمیم گروهی است. تکنیک

MCDM .دارند 
زمانی که از نظر بیش از یک کارشناس برای تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها 

برای رسیدن به یک دیدگاه کلی وجود دارد. برای  های متعددی شود تکنیک استفاده می
ترتیب که محققین در کنار هم جمع  این استفاده کرد. به 1توان از روش اجماع نمونه می

بندی کلی برسند. البته این روش همه معایب  شده و در خصوص هر مقایسه به جمع
خاصیت  ضو بیای هر ع گیری گروهی را به همراه دارد و عمالً جدول مقایسه تصمیم

( استفاده از میانگین 0238( اکزل و ساعتی )02: 0878خواهد ماند. )آذر و معماریانی، 
اند. در این مطالعه  هندسی را بهترین روش برای ترکیب مقایسات زوجی معرفی کرده

 گیری گروهی استفاده شده است. نیز از همین روش برای تصمیم

 های تحقیقیافته

افزار ها با استفاده از نرمها و تحلیل متنق پس از انجام مصاحبهدر بخش کیفی این تحقی
MAXQDA کار شناسایی شد که پس وهای هوشمند کسبهفت بعد کلی برای سیستم

های تخصصی برای هر بعد تعدادی زیر شاخص نیز شناسایی شد که از انجام مصاحبه
پایایی مصاحبه، ابتدا روایی منظور اطمینان از روایی و  به اند، آورده شده 0در جدول 

سؤاالت از نظر متخصصان موردبررسی قرار گرفت و ساختار سؤاالت اصالح شد. 
ترتیب  این همچنین جهت بررسی پایایی از روش پایایی باز آزمون استفاده شده است، به

که سؤاالت از گروهی از اعضای نمونه پرسیده شد، سپس برای اطمینان از پایا بودن 
 پس از یک ماه بار دیگر از اعضای نمونه همان سؤاالت پرسیده شد:سؤاالت، 

  

                                                                                                                             
1.consensus 
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 کاروهای هوشمند کسبشده موفقیت سیستم عوامل شناسایی .1جدول 

 کدهای فرعی کدهای اصلی

 بعد سازمانی

انداز، حمایت مدیران  منابع کافی، داشتن چشم
عالی، ساختار سازمانی مناسب، مدیریت پروژه 

سازی  های تخصصی، فرهنگ گروهمناسب، وجود 
 های ارتباطی مناسب مناسب، داشتن زیرساخت

 تطابق با نیازهای کاربران

تحویل داده مناسب و با کیفیت، پشتیبانی از کاربر 
بخش کاربران، کارایی سیستم، آموزش مرتب و اثر

افزار، داشتن خطاهای کم و سادگی کار با  نرم
ی صحیح، های اولیهافزار، داشتن سنجه نرم

 کاربرپسند بودن و قابلیت یادگیری آسان

 تأمین الزامات سازمان
مشارکت کاربر، پشتیبانی از کارایی سازمان، داشتن 

افزار با اهداف و  طرح نمونه اولیه، تطابق نرم
 نیازهای سازمان

 خدمات و توانایی یکپارچگی

سازی  سازی اطالعات، یکپارچهتجمیع و ذخیره
وکار، داشتن ی مجریان کسبنیازهای اطالعات

سازی کدهای واحد برای هر بخش، یکسان
 اطالعات برای مشتری

 بعد عملیاتی سیستم

-اجرای سریع، قابلیت اعتماد، صحت و دقت داده

ی ورود اطالعات، های ورودی، کوتاهی چرخه
های امن و مطمئن، نظارت بر وجود زیرساخت

 هاداده

 تحلیلوتوانایی تجزیه
امع، دقت اطالعات، قابلیت گزارش تحلیل ج

 افزارها ی تجمیع نرمسازی، نسخه

 پذیری انعطاف

راحتی میزان اعمال تغییرات در سیستم، امکان 
ها دیگر، توسعه آتی سیستم، ادغام مؤثر با سیستم

قابلیت خود تغییری، پویایی و قابلیت تغییرپذیری 
 وظیفه

 
است که محاسبات و نتایج در ادامه  ANPبخش کمّی این تحقیق شامل روش دیمتل و 

های مقایسات نامهآوری اطالعات از پرسشآورده شده است، در این بخش برای جمع
برای بررسی پایایی پرسشنامه مقایسات زوجی،  زوجی استفاده شده است، همچنین



 48، بهار 11مطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال سوم، شماره   55

 

شونده به دست  مصاحبه 00گیری مربوط به  های تصمیم ی ماتریس میانگین هندسی همه
های تلفیقی شدند تا از این طریق بتوان نرخ  تریس ها تبدیل به ما شد و آن آورده

ها ها را به دست آورد. نرخ ناسازگاری برای تمامی ماتریس ناسازگاری مربوط به آن
 ها از پایایی الزم برخوردار بودند.به دست آمد بنابراین پرسشنامه0/2کمتر از 

 محاسبات دیمتل

های بعدی درباره تأثیرات بین عوامل بر یکدیگر، در طی گامپس از کسب نظرات افراد 
در  W22و نمودار بین عوامل محاسبه شد. روابط درونی بین عوامل یا همان  Tماتریس 

های ماتریس سوپر ماتریس نیز از نرمال کردن )تقسیم هر عدد بر مجموع ستون( ستون
T ی محاسبات دیمتل است برای هر آید. از ماتریس روابط کل که نتیجهبه دست می

 شود.محاسبه می D-Rو  D+Rعامل مقادیر 

 نتایج دیمتل

چنین گفت که عواملی که میزان تعامل بیشتری با  توان اینی نتایج دیمتل میدرباره
تر،  بزرگ Dتر دارند )تأثیر زیادی بر عوامل دیگر دارند  بزرگ D+Rسیستم دارند، یعنی 

مثبتی داشته باشند،  D-R تر، یا هر دو( و هم بزرگ Rگیرند می یا تأثیر زیادی از بقیه
برای ما اهمیت بیشتری دارند. در مورد عوامل تأثیرپذیر نیز عواملی که بیشترین میزان 

 D-Rتر و تأثیرپذیری بیشتر یعنی بزرگ D+Rتعامل با سیستم را داشته یعنی 
 تر هستند.تری داشته باشند، شاخص کوچک

 توان الگوی روابط علّی را محاسبه کرد: الگوی روابط میبا توجه به 

 الگوی روابط علّی معیارهای اصلی مدل .9جدول 

  D R D+R D-R 

 -283/2 338/0 300/0 222/2 (C1تطابق با نیازهای کاربران )

 -737/2 038/0 27/0 824/0 (C2تأمین نیازهای سازمان )

 237/0 402/2 020/0 270/2 (C3بعد عملیاتی سیستم )

 820/0 082/0 204/0 022/2 (C4خدمات و توانایی یکپارچگی )

 428/0 222/0 423/0 423/2 (C5بعد سازمانی )

 -002/0 244/0 220/0 820/2 (C6پذیری ) انعطاف

 722/0 882/0 238/8 222/2 (C7وتحلیل ) توانایی تجزیه
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نشانگر میزان  (D)شود، جمع عناصر هر سطر طور که در این جدول مشاهده می همان
تأثیرگذاری آن معیار بر سایر معیارها است. براین اساس اولویت معیارها عبارت است 

تحلیل، بعد سازمانی، بعد عملیاتی سیستم، خدمات و توانایی واز: توانایی تجزیه
 ازمان.پذیری، تطابق با نیازهای کاربران، تأمین نیازهای س یکپارچگی، انعطاف

برای هر عامل نشانگر میزان تأثیرپذیری آن معیار بر  (R)همچنین، جمع عناصر ستون 
سایر معیارها است. بر این اساس اولویت معیارها عبارت است از: تأمین نیازهای 

تحلیل، خدمات و وپذیری، توانایی تجزیه سازمان، تطابق با نیازهای کاربران، انعطاف
 سازمانی، بعد عملیاتی سیستم. توانایی یکپارچگی، بعد

دیگر  عبارت ، میزان تأثیر و تأثر عامل موردنظر در سیستم است. به(D+R)بردار افقی 
عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم  D+Rهرچه مقدار 

 تحلیل، تأمینودارد. بر این اساس اولویت معیارها عبارت است از: توانایی تجزیه
پذیری، خدمات و  نیازهای سازمان، تطابق با نیازهای کاربران، بعد سازمانی، انعطاف

 توانایی یکپارچگی، بعد عملیاتی سیستم.
 Dطورکلی اگر  دهد. به ، قدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان می(D - R)بردار عمودی 

- R معلول  شود و اگر منفی باشد، مثبت باشد، متغیر یک متغیر علّی محسوب می
-وشود. در این مدل بعد عملیاتی سیستم، بعد سازمانی، توانایی تجزیه محسوب می

پذیری، تطابق با  تحلیل، خدمات و توانایی یکپارچگی متغیرهای علّی هستند. انعطاف
 نیازهای کاربران، تأمین نیازهای سازمان معلول هستند.

-ی معیارهای اصلی نشان میشکل زیر نمودار مختصات دکارتی برونداد دیمتل را برا

 دهد:
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 برای معیارهای اصلی دیمتلنمودار مختصات دکارتی برونداد  .9شکل  

 ANPنتایج 

 در این بخش مراحل زیر طی شده است:

 ی اول: وزن دهی عوامل اصلیمرحله

شده از افراد خواسته شده  های انجامبرای وزن دهی هر یک از عوامل اصلی طی محاسبه
)کمترین اهمیت تا بیشترین اهمیت( به هر یک از عوامل  2تا  0بندی تا طبق درجه

در  Goalسازی در زیرستون عددی اختصاص یابد. متوسط وزن هر عامل پس از نرمال
 سوپر ماتریس ناموزون قرار گرفت.

 ی دوم: انجام مقایسات زوجی بین زیر عوامل و تلفیق نتایجمرحله

آوری ها انجام بگیرد. جمعاید بین زیر شاخصهای زوجی بدر گام بعدی، مقایسه
 اطالعات در این بخش، بر اساس پرسشنامه مقایسات زوجی بوده است.

درنهایت سوپر ماتریس حد که از به توان رساندن سوپر ماتریس موزون به دست 
را  DEMATLEو مدل  ANPآمده از تلفیق اوزان  دست های بهآید، نتایج نهایی وزن می

(. در 8دهد )جدول شماره های شهر بندرعباس نشان میعه موردی بیمارستانبرای مطال
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اند از: تطابق با نیازهای کاربران،  این ماتریس عوامل با باالترین وزن به ترتیب عبارت
پذیری،  وتحلیل، انعطاف تأمین نیازهای سازمان، بعد عملیاتی سیستم، توانایی تجزیه

 سازمانی.خدمات و توانایی یکپارچگی، بعد 

 سوپر ماتریس حد .3جدول  
 

1Goal C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

 

1Goal 0 0 0 0 0 0 0 0 

C1 0/13037 0/13037 0/13037 0/13037 0/13037 0/13037 0/13037 0/13037 

C2 0/084416 0/084416 0/084416 0/084416 0/084416 0/084416 0/084416 0/084416 

C3 0/077423 0/077423 0/077423 0/077423 0/077423 0/077423 0/077423 0/077423 

C4 0/047952 0/047952 0/047952 0/047952 0/047952 0/047952 0/047952 0/047952 

C5 0/034466 0/034466 0/034466 0/034466 0/034466 0/034466 0/034466 0/034466 

C6 0/057443 0/057443 0/057443 0/057443 0/057443 0/057443 0/057443 0/057443 

C7 0/067932 0/067932 0/067932 0/067932 0/067932 0/067932 0/067932 0/067932 

S11 0/023099 0/023099 0/023099 0/023099 0/023099 0/023099 0/023099 0/023099 

S12 0/019967 0/019967 0/019967 0/019967 0/019967 0/019967 0/019967 0/019967 

S13 0/027927 0/027927 0/027927 0/027927 0/027927 0/027927 0/027927 0/027927 

S14 0/021924 0/021924 0/021924 0/021924 0/021924 0/021924 0/021924 0/021924 

S15 0/01566 0/01566 0/01566 0/01566 0/01566 0/01566 0/01566 0/01566 

S16 0/011615 0/011615 0/011615 0/011615 0/011615 0/011615 0/011615 0/011615 

S17 0/010179 0/010179 0/010179 0/010179 0/010179 0/010179 0/010179 0/010179 

S21 0/018065 0/018065 0/018065 0/018065 0/018065 0/018065 0/018065 0/018065 

S22 0/018656 0/018656 0/018656 0/018656 0/018656 0/018656 0/018656 0/018656 

S23 0/028701 0/028701 0/028701 0/028701 0/028701 0/028701 0/028701 0/028701 

S24 0/011818 0/011818 0/011818 0/011818 0/011818 0/011818 0/011818 0/011818 

S25 0/007175 0/007175 0/007175 0/007175 0/007175 0/007175 0/007175 0/007175 

S31 0/011215 0/011215 0/011215 0/011215 0/011215 0/011215 0/011215 0/011215 

S32 0/018718 0/018718 0/018718 0/018718 0/018718 0/018718 0/018718 0/018718 

S33 0/009978 0/009978 0/009978 0/009978 0/009978 0/009978 0/009978 0/009978 

S34 0/016552 0/016552 0/016552 0/016552 0/016552 0/016552 0/016552 0/016552 

S35 0/008817 0/008817 0/008817 0/008817 0/008817 0/008817 0/008817 0/008817 

S36 0/006342 0/006342 0/006342 0/006342 0/006342 0/006342 0/006342 0/006342 

S37 0/005801 0/005801 0/005801 0/005801 0/005801 0/005801 0/005801 0/005801 

S41 0/010491 0/010491 0/010491 0/010491 0/010491 0/010491 0/010491 0/010491 

S42 0/009437 0/009437 0/009437 0/009437 0/009437 0/009437 0/009437 0/009437 

S43 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 

S44 0/006802 0/006802 0/006802 0/006802 0/006802 0/006802 0/006802 0/006802 

S45 0/010204 0/010204 0/010204 0/010204 0/010204 0/010204 0/010204 0/010204 
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1Goal C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

 

1Goal 0 0 0 0 0 0 0 0 

S51 0/006852 0/006852 0/006852 0/006852 0/006852 0/006852 0/006852 0/006852 

S52 0/004579 0/004579 0/004579 0/004579 0/004579 0/004579 0/004579 0/004579 

S53 0/008057 0/008057 0/008057 0/008057 0/008057 0/008057 0/008057 0/008057 

S54 0/00303 0/00303 0/00303 0/00303 0/00303 0/00303 0/00303 0/00303 

S55 0/002066 0/002066 0/002066 0/002066 0/002066 0/002066 0/002066 0/002066 

S56 0/00272 0/00272 0/00272 0/00272 0/00272 0/00272 0/00272 0/00272 

S57 0/00334 0/00334 0/00334 0/00334 0/00334 0/00334 0/00334 0/00334 

S58 0/003822 0/003822 0/003822 0/003822 0/003822 0/003822 0/003822 0/003822 

S61 0/007747 0/007747 0/007747 0/007747 0/007747 0/007747 0/007747 0/007747 

S62 0/010961 0/010961 0/010961 0/010961 0/010961 0/010961 0/010961 0/010961 

S63 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 0/011018 

S64 0/010674 0/010674 0/010674 0/010674 0/010674 0/010674 0/010674 0/010674 

S65 0/006542 0/006542 0/006542 0/006542 0/006542 0/006542 0/006542 0/006542 

S66 0/005509 0/005509 0/005509 0/005509 0/005509 0/005509 0/005509 0/005509 

S67 0/004993 0/004993 0/004993 0/004993 0/004993 0/004993 0/004993 0/004993 

S71 0/020156 0/020156 0/020156 0/020156 0/020156 0/020156 0/020156 0/020156 

S72 0/008415 0/008415 0/008415 0/008415 0/008415 0/008415 0/008415 0/008415 

S73 0/013437 0/013437 0/013437 0/013437 0/013437 0/013437 0/013437 0/013437 

S74 0/014998 0/014998 0/014998 0/014998 0/014998 0/014998 0/014998 0/014998 

S75 0/010926 0/010926 0/010926 0/010926 0/010926 0/010926 0/010926 0/010926 

 
اهمیت زیر معیارها در این عنوان نتایج نهایی  این جدول کد و وزن زیر معیارها را به

دهد. عامل تطابق با نیازهای کاربران باالترین اهمیت را برای این پژوهش نشان می
سازمان داشته است که این عامل در ادبیات تحقیق نیز جزء عوامل مهم به شمار آمده 

 است.
 :، به شرح زیر خالصه کرد2توان نتایج این تحقیق را در جدول شماره طورکلی می به

 بندی معیارها و زیرمعیارهای مدل خالصه نتایج رتبه .9جدول 

 رتبه وزن نرمال وزن کل معیارها زیر

 S11 0/0231 0/0462 8 تحویل داده مناسب و با کیفیت

 S12 0/02 0/0399 4 پشتیبانی از کاربر سیستم

 S13 0/0279 0/0559 0 برآورده ساختن نیاز کاربران

 S14 0/0219 0/0438 2 افزار کارایی نرم

 S15 0/0157 0/0313 00 آموزش مرتب و اثربخش کاربران
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 رتبه وزن نرمال وزن کل معیارها زیر

 S16 0/0116 0/0232 02 های اولیه صحیح داشتن سنجه

 S17 0/0102 0/0204 02 کاربرپسند بودن و سهولت یادگیری

 S21 0/0181 0/0361 2 مشارکت کاربر

 S22 0/0187 0/0373 3 پشتیبانی از کارایی سازمان

 S23 0/0287 0/0574 0 گیری سازمانی پشتیبانی از تصمیم

 S24 0/0118 0/0236 02 داشتن طرح نمونه اولیه

 S25 0/0072 0/0144 80 افزار با اهداف و نیازهای سازمان تطابق نرم

 S31 0/0112 0/0224 04 اجرای سریع

 S32 0/0187 0/0374 7 امنیت سیستم

 S33 0/01 0/02 02 دادهسادگی کاربرد و قابلیت مشاهده 

 S34 0/0166 0/0331 02 های ورودی ه قابلیت اعتماد و صحت و دقت داد

 S35 0/0088 0/0176 07 کوتاهی چرخه ورود اطالعات

 S36 0/0063 0/0127 82 های امن و مطمئن وجود زیرساخت

 S37 0/0058 0/0116 84 ها نظارت بر داده

 S41 0/0105 0/021 00 کارگیری اطالعات پوشش دهی و به

 S42 0/0094 0/0189 04 سازی اطالعات تجمیع و ذخیره

 S43 0/011 0/022 07 وکار سازی نیازهای اطالعاتی مجریان کسب یکپارچه

 S44 0/0068 0/0136 88 داشتن کدهای واحد برای هر بخش

 S45 0/0102 0/0204 08 سازی اطالعات برای مشتری یکسان

 S51 0/0069 0/0137 80 منابع کافی

 S52 0/0046 0/0092 82 انداز چشم

 S53 0/0081 0/0161 02 حمایت مدیران عالی

 S54 0/003 0/0061 20 فرهنگ و ساختار سازمانی

 S55 0/0021 0/0041 22 مدیریت پروژه مناسب

 S56 0/0027 0/0054 28 های تخصصی وجود گروه

 S57 0/0033 0/0067 20 سازی مناسب فرهنگ

 S58 0/0038 0/0076 22 های ارتباطی مناسب داشتن زیرساخت

 S61 0/0077 0/0155 82 راحتی میزان اعمال تغییرات در سیستم

 S62 0/011 0/0219 02 های خروجی پذیری و پارامتریک بودن گزارش انعطاف

 S63 0/011 0/022 03 امکان توسعه آتی سیستم

 S64 0/0107 0/0213 00 پذیری در اجرای سیستم تضمین انعطاف

 S65 0/0065 0/0131 82 ها دیگر ادغام مؤثر با سیستم

 S66 0/0055 0/011 87 قابلیت خود تغییری

 S67 0/005 0/01 83 پویایی و قابلیت تغییرپذیری وظیفه

 S71 0/0202 0/0403 2 تحلیل جامع

 S72 0/0084 0/0168 03 افزارها نسخه تجمیع نرم
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 رتبه وزن نرمال وزن کل معیارها زیر

 S73 0/0134 0/0269 08 اطالعاتکشف روابط ضمنی 

 S74 0/015 0/03 00 قابلیت گزارش سازی

 S75 0/0109 0/0219 02 دقت اطالعات

 
 S25تا  S21های عامل تطابق نیازهای کاربران هستند، زیر عامل S17تا  S11در این جدول 

 S41های بعد عملیاتی سیستم، زیر عامل S37تا  S31های تأمین نیازهای سازمان، زیر عامل

های بعد زیر عامل S58تا  S51 های خدمات و توانایی یکپارچگی،زیر عامل S45تا 
های توانایی زیر عامل S75تا  S71پذیری و های بعد انعطافزیر عامل S67تا  S61سازمانی، 

معیار  وتحلیل سیستم هستند که در این جدول رتبه، وزن نرمال و وزن کل هر زیر تجزیه
 آورده شده است.

 گیریبحث و نتیجه

کار و وهای هوشمند کسبمنظور شناسایی عوامل حیاتی موفقیت سیستم این تحقیق به
ها در صنعت درمان شهر بندرعباس انجام گرفته است. در این مقاله  بندی آناولویت

-وهای هوشمند کسببندی عوامل حیاتی موفقیت سیستمتالش شده است ضمن دسته
بندی این عوامل با کار، با توجه به ادبیات تحقیق، روش جدیدی برای تحلیل و اولویت

ها معرفی شود. در روش پیشنهادی از  توجه به وجود روابط علّی و معلولی بین آن
ترکیب نتایج عددی شدت وجود روابط بین عوامل که به کمک روش دیمتل به دست 

ی عوامل و زیر عوامل مؤثر در هایی همهبندی نرتبه ANPآمده است، با تکنیک 
ی مقایسات زوجی طراحی سازی استفاده شده است که برای این منظور پرسشنامه پیاده

شده به ترتیب  شد که توسط پانزده تن از اعضای جامعه تکمیل شدند. عوامل شناسایی
عد عملیاتی اند از: تطابق با نیازهای کاربران، تأمین نیازهای سازمان، ب اهمیت عبارت

پذیری، خدمات و توانایی یکپارچگی و بعد  وتحلیل، انعطاف سیستم، توانایی تجزیه
ها و زیر عواملی است که در این تحقیق سازمانی. هرکدام از این عوامل دارای مؤلفه

دهد که برای عامل تطابق با نیازهای کاربران زیر بندی شدند و نتایج نشان میاولویت
طور برای  دارای اولویت اول است، همین "اختن نیازهای کاربران برآورده س"عامل 

اولویت اول است برای  "گیری سازمانی پشتیبانی از تصمیم"ترتیب که  این ابعاد دیگر به
تحلیل جامع "برای بعد عملیاتی سیستم،  "امنیت سیستم "بعد تأمین نیازهای سازمان، 
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پذیری، برای بعد انعطاف "عه آتی سیستم امکان توس"وتحلیل،  برای توانایی تجزیه "
برای عامل خدمات و توانایی  "کار وسازی نیازهای اطالعاتی مجریان کسب یکپارچه"

برای بعد سازمانی دارای اولویت اول  "حمایت مدیران عالی "یکپارچگی و درنهایت 
ی ی این تحقیق و از نظر متخصصان فناور طور که مشخص است درنتیجه است. همان

عنوان تأثیرگذارترین عامل  اطالعات این صنعت، عامل تطابق با نیازهای کاربران به
گردد که در گیرندگان سازمان توصیه می باره به مدیران و تصمیم و دراین شناخته شد

کار به مواردی ازجمله رفع نیازهای وهای هوشمند کسبحرکت به سمت سیستم
ذیر بودن سیستم برای کاربران توجه کنند. عامل کاربران، کاربرپسند بودن و آموزش پ

همسویی سیستم با نیازهای کاربران و کاربرپسند بودن هم در پذیرش سیستم و هم در 
تواند مؤثر باشد. برای طراحی کاربرپسند بودن، سازی میموفقیت آن پس از پیاده

هایی بین نیازهای سازی از طریق تعامل با کاربران نسازمان باید قبل از هرگونه پیاده
کار وکه سیستم هوشمند کسب کاربران و نیازهای سازمان تعامل برقرار کنند. ازآنجایی

سازی نظرات و گیرندگان در سازمان کمک کند باید قبل از پیاده قرار است به تصمیم
ی اینکه سیستم به چه صورت باشد و چه چیزهایی داشته ها در زمینه های آن پیشنهاد

توان گفت که نتایج از مزایای روش بکار رفته در این پژوهش می یده شود.باشد پرس
توان تر و از دقت بیشتری برخوردار است. از نتایج این تحقیق میاین تحقیق واقعی

های هوشمند سازی سیستم برای شناخت بهتر عوامل موفقیت و شکست در جریان پیاده
-ها را کاهش داد. همچنین میسازی پیاده کار استفاده کرد و درنتیجه ریسک اینوکسب

چنین بهره برد که عواملی که دارای بیشترین  توان از نتایج بخش کمّی این تحقیق این
ها سازی موفق این سیستمارجحیت هستند در اولویت توجه قرار گیرند و برای پیاده

 بیشترین هزینه به این موارد تعلق گیرد.

 یندههایی برای تحقیقات آ پیشنهاد

این تحقیق اولین تحقیقی بود که در این زمینه در ایران و در صنعت درمان انجام 
توانند چنین تحقیقی را در سایر صنایع و همچنین در صنعت  گران می گرفت، پژوهش

 ای انجام دهند. صورت مقایسه درمان جوامع دیگر نیز به
کار برای وهوش کسبهای  در این مطالعه کوشش شده است تا تمامی ابعاد و شاخص

سازی و استقرار در صنعت درمان شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد، اما ازآنجاکه  پیاده
ویژه مجامع دانشگاهی داخلی در  مطالعات میدانی بسیار اندکی در مجامع دانشگاهی به
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توانند با افزایش  کار صورت گرفته است لذا پژوهشگران آتی میوزمینه هوش کسب
ها و  شده از طریق شناسایی و تعدیل آیتم لعات خود به بهبود مقیاس طراحیطیف مطا

شود هوش  های تحقیق توصیه می ها اقدام نمایند. از این رهگذر با عنایت به یافته عامل
وکار از منظر فنی و مدیریتی )غیر فنی( های هوشمندی کسب کار و سیستموکسب

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت هوش  موردبحث و مداقه قرار گیرد. در تدوین و
کار کوشیده شده تا بر اساس مطالعات و تحقیقات پیشین و بافت سازمان وکسب

های مرتبط با موضوع مورد  های بندرعباس(، تمامی ابعاد و مؤلفهموردمطالعه )بیمارستان
 توانند از ابعاد و عوامل دیگری نیز در پوشش قرار گیرد اما پژوهشگران دیگر می

بندی و  های دیگری برای رتبه طور از شاخص مطالعات خود استفاده کنند و همین
 بررسی عوامل استفاده نمایند.

های تحقیق در عملیات صورت گرفته است. برای شناسایی  این مطالعه با تکیه بر تکنیک
الگوی روابط علّی میان متغیرهای پژوهش نیز از تکنیک دیمتل که یک روش تحقیق در 

توانند روابط میان متغیرهای  ات است استفاده شده است. پژوهشگران آتی میعملی
یابی معادالت ساختاری  های آماری معتبر مانند مدل پژوهش را با استفاده از تکنیک

 بررسی کنند.

 های پژوهش محدودیت

ها  ناپذیر آن هستند که برخی از محدودیت های پژوهش بخش جدایی محدودیت
دهد. صورت اختصاصی برای هر پژوهشگر رخ می برخی دیگر بهصورت عمومی و  به

 از: ایم که عبارتند ها مواجه بوده در این تحقیق نیز ما با برخی محدودیت
 گیر بودن مصاحبه و کمبود وقت مدیران وقت

 شده در صنعت درمان نبود منابع و پژوهش انجام

 های مالی و زمانی. محدودیت
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