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عملیات پردازش دادههای  
سامانهای انتخاب

یتآمیز یک سامانه برنامهریزی منابعسازمان الزماست
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یمگیری
آنهارادرنظربگیرد.بدینمنظوردراینمطالعهیکچارچوبتصم 
همچنینتعاملبین 
ترکیبی برایانتخابسامانه برنامهریزیمنابعسازمانمبتنیبرمفهومگسترشعملکردکیفیت،
ارائهشده باعثمیشود
فرآیندتحلیلسلسلهمراتبیفازیوویکور ارائهشدهاست.چارچوب 
هم نیازهای سازمان و هم ویژگیهای سامانه لحاظ شود .برای اعتباربخشی مدل ،مدل
طراحیشده دریکموردمطالعاتیبکارگرفته شدهاست.نتایجحاصلازاینمطالعهنشانمی-
دهدکهازمیانمعیارهایشناساییشدههزینهوکارکردسامانهبیشتریناهمیترادارندوازمیان
گزینههایپژوهشگزینهششمازلحاظتماممعیارهایمدنظرمناسبترینمورداست .
برنامهریزی منابع سازمان ،گسترش عملکرد کیفیت ،فرآیند تحلیل سلسله
واژگان کلیدی  :
مراتبیفازی،روشویکور .
استاددانشکدهمدیریت،دانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،ایران 
دانشجویدکتری،مدیریتتولیدوعملیات،دانشگاهعالمهطباطبایی،ایران(نویسندهمسئول)msmotlagh@ut.ac.ir
دانشجویدکتریمدیریتصنعتی،پردیسفارابیدانشگاهتهران،قم،ایران 

تاریخ دریافت39/00/00 :

کد مقالهIMS-1502-1007 :

تاریخ پذیرش39/7/02 :

 2مطالعات مدیریت فناوری اطالعات ،سال سوم ،شماره  ،01زمستان 39

مقدمه
آنها
کسبوکار پویای امروز ،بقای سازمانها شدیداً به وضعیت رقابتی  
در محیط  
بستگیدارد  .رمزحفظوضعیترقابتی،نزدیکیبیشتربهمشتریوتحویلمحصوالت
بهنوبه خودنیازمندیکپارچهسازی
وخدماتدرکوتاهترینزمانممکناست.اینامر 
1
سامانههای برنامهریزیمنابعسازمان چنینابزار

کسبوکار سازمان است.
فرآیندهای 
یکپارچهسازی تمام فرآیندهای

راهبردی است که به سازمان کمک میکند تا با 
سامانههای

کسبوکار و بهینهسازی منابع موجود ،توان رقابتی خود را افزایش دهند .

کسبوکار سازمانی و فناوری اطالعاتی
برنامهریزی منابع سازمان درواقع فرآیندهای  
2
سازمانی را در یک سامانه یکپارچه ترکیب میکنند (ال مَشری . )2002،ظرفیت
سامانههای برنامه ریزیمنابعسازماندریکپارچهکردنفرآیندهایسازمانواطالعات

حوزههای عملکردی مختلف از طریق یک پایگاه داده متمرکز ،باعث شده که
یشنیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی
بهعنوان پ 
صاحبنظران ،این سامانهها را 

آنها
سامانههای برنامهریزی منابع سازمان ادعا میکنند که محصول 

ارائهدهندگان
کنند  .
آنها را
بارهاامتحان و آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد شده است و این مهم 
العادهای را برای بخشهای مختلف صنعت و خدمات
فوق 
حلهای 
راه 
قادرمیسازد که 
ارائه کنند.اینواقعیت در بسیاری از سازمانها ملموس است ،اما تجربهها نشان میدهد
آنگونه که باید
کهانتخابنامناسباین سامانه دربسیاری دیگر از سازمانها نتوانستهاند 
مفید و کارگشا باشند و هزینههای سنگینی را موجب شدهاند؛ بنابراین ارائه مدلی که
بتواند به سازمانها در انتخاب مناسب سامانه برنامهریزی منابع سازمان کمک کند،
میتواندبهموفقیتسازمانکمکشایانیکند .

بنابراین در این مطالعه تالش شده است تا یک چارچوب تلفیقی برای ارزیابی و
یکه همنیازهایسازمان
سامانههای برنامهریزیمنابعسازمانارائهشود بهطور 

انتخاب
وهمویژگیهایسامانهبرنامهریزیمنابعسازمانلحاظشود.بههمینمنظوربا بررسی
جمعبندی نتایج مطالعات صورت گرفته دراینحوزهابتدامعیارهایمناسبشناسایی
و 
3
انتخابشده بر اساس مفهوم گسترش عملکرد کیفیت به دو

شد و سپس معیارهای 
دستهبندی و سپس با استفاده از
دسته ویژگیهای محصول و نیازمندیهای سازمان  
)1. Enterprise Resource Planning (ERP
2. Al-Mashari
3. Quality Function Deployment
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آنها محاسبه و به کمک روش ویکور2
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی 1وزن  
گزینههایپژوهشارزیابیشدند .


پیشینه پژوهش
سامانههای برنامهریزی منابعسازمانی

سامانههایمدیریتیکپارچهیا

هرچنداستفادهاز
روزبهروز ازمحبوبیتبیشتریبرخوردارمی-
درمیانسازمانهادرحالرشدبودهو 
سامانهها هنوز هم در برخی موارد با شکست مواجه شده وهزینههای

شود ،امااین 
3
سنگینیرابرسازمانتحمیلمیکنند(چانگ. )2002،بههمینمنظورسازمانهاتالش
سامانههایموجوددربازارانتخابکنند.این

میکنندکهمناسبترینسامانهرادرمیان
آنها نیزذهنیهستندبرای
امرموجبشدهاستتامعیارهایگوناگونیکهبرخیاز 
سامانهها لحاظ شوند .در ادبیات مربوط به این حوزه مطالعات متعددی

انتخاب این 
برنامهریزی منابع سازمانی انجام شده است .در این
سامانههای  

برای انتخاب مناسب 
بخشتالششدهاستتابرخیازمطالعاتانجامشدهدراینحوزهموردبررسیقرار
گیرند .وی و همکاران )2002( 4در مطالعه خود چارچوب جامعی را برای انتخاب
آنهاارائهکردند.
سامانههایبرنامهریزیمنابعسازمانمناسبونیزفروشندگانمناسب 

نظاممندی اهداف انتخاب برنامهریزی منابع سازمان را
بهطور  
چارچوبی که میتواند  
برایحمایتازاهدافواستراتژیهایسازمان،شناساییویژگیهایمناسبواستقرار
یکاستانداردارزیابیمداومبرایتسهیلفرآیندتصمیمگیریگروهایجادکند.در انتها
ارائهشده  رادریکمطالعهموردیمورداستفادهقراردادند .لینو
آنها چارچوب 
نیز 
چان)2002(5نیزبرایانتخابمناسبسامانهبرنامهریزیمنابعسازمانیکمدلفرآیند
سلسلهمراتبیفازیراارائهکردند.دراینمدل 22معیاروجودداشتکهباتوجهبه
بعدمحصولوبعدمدیریتیغربالشدهبودند.نتایجاینتحقیقنشاندادکهدرهردو
سازمانموردمطالعه معیارهزینهمهمترینمعیاراست.همچنیناینمطالعهنشاندادکه
تفاوتهاییدرمیانوزنهایمعیارهادرسازمانهایموردمطالعهوجوددارد .
درمطالعهدیگریکهدراین حوزهانجامشدهاست،پژوهشگرانمعتقدندکهاجرای
سامانهای است که

یتآمیز یک پروژه برنامهریزی منابع سازمان نیازمند انتخاب 
موفق 
)1. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP
2. VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje
3. Chung
4. Wei, Chien, & Wang
5. Lien & Chan
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یمگیری
همراستا باشد .در این مطالعه یک چارچوب تصم 
بتواند با نیازهای سازمان  
جدیدیبراساسروش،QFDرگرسیونخطیفازیوبرنامهریزیآرمانیصفرویک
برای انتخاب سامانه برنامهریزی منابع سازمان توسعه یافته است (کارساک و
اوزگول .1)2002،برنرویدر و کوچ ( 2)2002نیز در مطالعهای با عنوان فرآیند انتخاب
برنامهریزیمنابعسازماندرسازمانهایمتوسطوبزرگبهبررسینتایجحاصلازیک
مطالعه تجربی در مورد تفاوت ویژگیهای فرآیند انتخاب سامانه برنامهریزی منابع
سازماندربینسازمانهایبزرگومتوسطپرداختند .آالنبای ( 3)2002نیز برروی
مسئله انتخاب برنامه ریزی منابع سازمان با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با
نرمافزار اکسپرت چویس 4تمرکز کرده است .در این پژوهش سه معیار
استفاده از  
بهعنوان معیارهایاصلیدرنظرگرفتهشدهاندکههرکدام
فناوری،کاربروفروشنده 
دربرگیرندهتعدادیزیرمعیارهستند .
یمگیری مبتنی بر فرآیند تحلیل
در ترکیه نیز مطالعهای با عنوان سامانه پشتیبان تصم 
سامانههای برنامه-

سلسلهمراتبیفازیبااستفادهازکارتامتیازمتوازنبرایانتخاب
یهگذاری،
ریزیمنابعسازمانانجامشدهاست.اینپژوهششاملسهمعیاراصلیسرما 
سامانه وفروشندهبودکههرکدامشاملچندینزیرمعیاربودند.سپسبااستفادهاز
روشفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیفازیوزنهرکدامازگزینههایپژوهشمحاسبهو
مناسبترین گزینهبرایصنعتنساجیمشخصشد (سیبِسی .5)2002،درمطالعهای

6
که توسط تاموسیونینه و مارسینکویک ( )2022در زمینه انتخاب بهترین برنامهریزی
یادهسازی،کاربر،قابلیتاطمینانو
منابعسازمانانجامشدهاستپنجمعیارهزینهکل،پ 
بهعنوانمعیارهایتحقیقبرایانتخابسهگزینهموردبررسیشناساییشدند .
کارکرد 
7
باسو و همکاران ( )2022نیز مطالعهای را برای شناسایی مواردی که اجرای سامانه
برنامهریزیمنابعسازمانراتحتتأثیر قرارمیدهند ،انجامدادهاند .دراینپژوهش بر
اساس بررسی ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده  22معیار شناسایی شد که با
یهوتحلیل پارتو  2معیارکلیدیاستخراجشد.درنهایتنیزبااستفادهاز
استفادهازتجز 
8
روشتاپسیسگزینهدومبهعنوان رتبهاولشناساییشد.ماتوانیوهمکاران( )2002
1. Karsak & Ozogul
2. Bernroider & Koch
3. Alanbay
4. Expert choice
5. Cebeci
6. Tamošiūnienė & Marcinkevič
7. Basu, Upadhyay, Das, & Dan
8. Motwani, Subramanian, & Gopalakrishna
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نیزبااستفادهازنتایجحاصلازاجرایچهارسامانه برنامهریزیمنابعسازماندرچهار
یتآمیز این
سازمان مختلف تالش کردند فاکتورهای حیاتی را که برای اجرای موفق 
سامانهالزماستشناساییکنند .درمطالعهدیگرپژوهشگرانتالشکردند تابااستفاده
ازنیازمندیهایمشتریوبهکمکروشفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیسامانه برنامه-
ریزی منابع سازمان را سفارشی کنند (سادهمان و مایا .1)2022 ،یینگ و همکاران
یمگیری برایاجرای
بهمنظور توسعهیکسامانه پشتیبانتصم 
( 2)2022نیزپژوهشیرا 
برنامهریزیمنابعسازماندرسازمانهایکوچکومتوسطانجامدادهاند.دراینمطالعه
برنامهریزی غیرخطی جدید برای اجرای سامانه برنامهریزی منابع سازمان
یک مدل  
3
تحتمحدودیتهایزمانوبودجهتوسعهدادهشد .بهشتیوهمکاران( )2022نیزدر
یادهسازی
دانشگاهرادفوردمطالعهایرابرایانتخابمعیارهاوفاکتورهایحیاتیدر پ 
دادهاند .درواقع هدف
موفق برنامهریزی منابع سازمان در شش شرکت تولیدی انجام  
آنها اینبودکهعواملکلیدیراکهدرموفقیتسامانهبرنامهریزیمنابعسازماننقش

یهوتحلیل دادههای
دارند شناسایی کنند و یک روش نیمه ساختاریافته را برای تجز 
یشده استفاده کردند .باکی و کاکار ( 4)2002نیز پژوهشی را برای تعیین
جمعآور 

معیارهای انتخاب بسته برنامهریزی منابع سازمان در سازمانهای تولیدی ترکیه انجام
دادهاند .در مطالعه دیگری پژوهشگران تالش نمودهاند مدلی را برای ارزیابی و
سامانههای برنامهریزیمنابعسازمانارائهکنند.درواقع

یتبندی معیارهایانتخاب
اولو 
هدفازاینمطالعهبررسیادراکاتخبرگاندرمورداهمیتمعیارهاوزیرمعیارهای
ساختوساز بود (مکساس،

برنامهریزی منابع سازمان در صنعت 
سامانههای  

انتخاب 
5
کوالهاسوکاستا . )2022،
همانطورکهمشاهدهمیشوددونکتهدرهرکدامازاینپژوهشهابهچشممیخورد.

دستهبندی معیارهاودیگریروشارزیابیمعیارهاوانتخابسامانه برنامه-
یکینحوه 
دستهبندی معیارهاپژوهشگرانازمفاهیممختلفهمانندکارت
ریزیمنابعسازمان.در 
امتیازمتوازنیابعدمحصولوبعدمدیریتیاستفادهکردند.جهتارزیابیمعیارهانیز
بیشتربهاستفادهازتکنیکفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیاکتفاشدهاست.باتوجهبهاین
دستهبندیوارزیابیمعیارها
عواملدراینپژوهشتالششدهاستتاازروشیبرای 
1. Sudhaman & Maya
2. Ying, Colin, & Mahmood
3. Beheshti
4. Baki & Çakar
5. Mexas, Quelhas, & Costa
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وانتخابگزینههااستفادهشودکهمناسبترینسامانهانتخابشود.بههمینمنظوردر
دستهبندی معیارهاازدوبعدویژگیهایمحصول(مشخصاتمحصول)ونیازمندی-
های سازمان  QFDاستفاده شده است .در نیازمندیهای سازمان موارد مختلفی که
مشتری در رابطه با محصول در نظر میگیرد لیست میشود و در بعد ویژگیهای
محصول نیز سعی می شود معیارهایی که به نیازهای مشتری شبیه است لحاظ شود.
هایبرنامهریزیمنابعسازمان


شودکهسامانه
درواقع استفادهازدوبعد QFDباعثمی
براساسخواستمشتریانطراحیشود.همچنینباتوجهبهوجودمعیارهایقضاوتی
سعی شد از مفهوم فازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی معیارها استفاده
شود .برخالف بیشتر پژوهشها که برای انتخاب سامانه برنامهریزی منابع سازمان از
همان فرآیند سلسله مراتبی یا تاپسیس استفاده کردهاند ،ما از روش ویکور استفاده
کرده ایم.چونروشویکوربرایمسائلیکهدرآنمعیارهاییازجنسمختلفوجود
مناسبتراست(آذرورجبزاده .)2232،

روششناسی پژوهش
اینمطالعهازنظرهدف،کاربردیوازنظرماهیتوروش،توصیفیوبهلحاظاجرا،
ازنوعمیدانیاست.جهت جمعآوری دادهها در این پژوهش ،از دو روش کتابخانهای و
میدانی استفاده شده است.برای نگارش ادبیات پژوهش ازمطالعاتانجامشدهدراین
زمینهومنابعکتابخانهای مختلف استفاده شده است؛امادادههای اصلی پژوهش ،با روش
میدانی و از طریق توزیع پرسشنامهجمعآوری شدهاست .برای سنجش روایی پرسشنامه
نیز از نظرات خبرگان و پرسشنامههای مشابه که در مطالعات دیگر بکار گرفته شده،
استفاده نمودهایم .در این مطالعه ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش به شناسایی و
جمعآوری معیارهایی که در انتخاب سامانه برنامهریزی منابع سازمان نقش دارند

پرداختهوسپسبااستفادهازروشمیانگینگیریپرسشنامهایبهغربالسازیمعیارها
پرداختهشدهاست.پسازشناساییمعیارهایاصلیبااستفادهازمفهوم،QFDمعیارها
دسته بندی و ساختار سلسله مراتبی آن تشکیل شد .در انتها نیز با استفاده از روش
ییشدهمحاسبهشدندودرانتها
فرآیندتحلیلسلسلهمراتبیفازیوزنمعیارهایشناسا 
نیز گزینههای پژوهش با استفاده از روش ویکور مورد ارزیابی قرار گرفتند .مراحل
انجامکاردرشکل 2ارائهشدهاست.درادامهاینبخشمفاهیمموردنیاز درپژوهش
نیزارائهشدهاست .
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شكل  .0مراحل انجام پژوهش



فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ()FAHP
یشده برای
سامانههای طراح 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی درواقع یکی از جامعترین 
یمگیریبامعیارهایچندگانهاست.توماس.ال.ساعتیکهمبدعروشفرآیندتحلیل
تصم 
سلسلهمراتبی است ،پایههای این روش را بر چهار اصل استوار ساخته است و کلیه
رتاند از:
محاسبات،قوانینومقرراترابرایناصولبنیاننهادهاست.ایناصولعبا 
شرط معکوسی ،اصل همگنی ،اصل وابستگی و شرط انتظارات (قدسی پور2233 ،
،ص.) 6فرآیندتحلیلسلسلهمراتبیازاصولاساسیتفکرتحلیلیمانندترسیمدرخت
یکندو
قضاوتهاتبعیتم 

سلسلهمراتبی،تدوینوتعییناولویتهاوسازگاریمنطقی
قابلیتدرنظرگرفتنمعیاره ایمختلفکمیوکیفیدراینروشوجوددارد.اساس
بهکارگیری اینروشمستلزمچهار
اینروشبرپایهمقایساتزوجیبناشدهاست .
رجبزاده،2232،ص :)222
گامعمدهزیراست(آذرو 
سلسهمراتبی
بهصورت 
یمگیری 
گاماول(مدلسازی):دراینگام،مسئلهوهدفازتصم 
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یآیند .عناصر تصمیم شامل
از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط هستند ،در م 
ینههایتصمیم"است.
یمگیری"و"گز 
شاخصهایتصم 

"
ینههای مختلفتصمیمبراساس هر
یسههایی بینگز 
گامدوم(قضاوتترجیحی):مقا 
شاخصصورتگرفته .
گامسوم(محاسباتوزن):درفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیعناصرهرسطحنسبتبه
آنها محاسبه
بهصورت زوجیمقایسهشدهووزن 
عنصرمربوطهخوددرسطحباالتر 
میگردد؛ که این وزنها را وزن نسبی مینامیم و سپس با تلفیق وزنهای نسبی ،وزن
نهاییهرگزینهمشخصمیگرددکهآنراوزنمطلقمینامیم.
گام چهارم (سازگاری سامانه) :یکی از مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کنترل
عبارتدیگر هموارهدرفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیمیتوان

سازگاریتصمیماستبه
قابلقبولو
میزانسازگاریتصمیمرامحاسبهنمودونسبتبهخوبیابدبودنویا 
یمگیرندگان دراکثرمواقعباشرایطی
ییکه تصم 
مردودبودنآنقضاوتکرد.اما ازآنجا 
آنها مشکل خواهد
مبهم مواجه میشوندکه تعیین نسبتها برمبنای استاندارد برای  
سلسهمراتبی درشرایطفازیاستفادهمی-
شد،بههمینخاطرازروشفرآیندتحلیل 
بهصورت اعداد
سلسهمراتبی فازینسبتهایمقایسهای 
کنند.درروشفرآیندتحلیل 
گردندوتغییراتیدرانجامگامهایباالصورتمیگیردکهدرادامهشرح

فازیبیانمی
یمگیرندهمیتواندازاعدادفازیمثلثیبرای
دادهمیشود.درمقایسهزوجیعوامل،تصم 
بیانترجیحاتاستفادهکند.مقیاسمعروف2تا2ساعتی،مزیتسادگیوراحتیبرای
قضاوتها رانمیتواند

استفادهرا داردولیاینمقیاسابهاموسربستهبودنمفاهیمو
یفشده استفاده کرد .به همین دلیل،
نشان دهد ،بنابراین نمیتوان از اعداد قطعی تعر 
مقیاس ̃ ̃ میتواندبهصورتاعدادفازیتعریفشود.درجدولشماره2میتوانید
اینمقیاسهارامشاهدهنمایید .
جدول  .0طیف فازی (بوجان و وای وُنایلد.)0112،
تعاریف

ارجحیت سطر به ستون

ارجحیت ستون به سطر

اهمیتیکسان 
یکسانتانسبتاًمهمتر 
نسبتاًمهمتر 
نسبتاًمهمترتااهمیتزیاد 
اهمیتزیاد 

(2و2و )2
(2و2و )2
(2و2و )2
(2و2و )2
(2و2و )2

(2و2و )2
(2و0/2و )0/22
(2و0/22و )0/2
(0/22و0/22و )0/2
(0/22و0/2و )0/22
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تعاریف

ارجحیت سطر به ستون

ارجحیت ستون به سطر

اهمیتزیادتابسیارزیاد 
اهمیتبسیارزیاد 
بسیارزیادتاکامالًمهمتر 
کامالًمهمتر 

(2و6و )2
(2و2و )2
(2و3و )2
(2و2و )2

(0/2و0/22و )0/22
(0/2و0/22و )0/22
(0/22و0/22و )0/22
(0/22و0/22و )0/22


بهوسیله
تصمیمگیرنده،ماتریسهایمقایسهزوجی 

بهمنظور بهدستآوردنترجیحات

بهصورتزیر

ساختهمیشود.ماتریسفازیمثلثیباابعاد
اعدادفازی
نشاندادهمیشود(رامیک .)2006،23
رابطه 2

̃


(

)



̃

چندینروشبرایتخمیناولویتهایفازی ̃ وجودداردکه
نرخهایفازی
کهازماتریسقضاوت ̃ کهتخمین 
و

بهدستمی-
یکه  ̃ ̃ ⁄
 .یکی از این روشها ،روش لگاریتم حداقل مربعات
بهطور 
آید  
است(چن.) 2222،مدلهدفماتنهااوزانفازیمثلثیبرایاهمیتروابطهرمعیاررا
یدهد .روش لگاریتمی حداقل مربعات برای محاسبه اوزان فازی
مورد استفادهقرار م 
بهصورتزیرتعریفشود :
یتواند 
مثلثیم 

رابطه 2

(

)
⁄

رابطه 2

}

{

⁄

̃

∏
∏

∑

بهمنظور تبدیلاعدادفازیمثلثی بهاعدادغیرفازیازرابطهزیراستفاده
ودرانتهانیز 
میشود .

رابطه 2
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روش ویكور ()VIKOR
روش ویکور یک روش تصمیمگیری چند معیاره برای حل یک مسئله تصمیمگیری
گسستهبامعیارهاینامتناسب ومتعارضاستکهتوسطاپروکویکوتزنگارائهشده
سامانههای پیچیدهتوسعهیافتهاست.این

است .اینروشبرایبهینهسازی چندمعیاره
دستهبندی وانتخابازیکمجموعهگزینههاتمرکزداشتهوجوابهای
روشبروی 
یکه قادر است
بهطور 
سازشی را برای یک مسئله با معیارهای متضاد تعیین میکند  ،
تصمیمگیرندگان  را برای دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد .در اینجا جواب
کترینجوابموجهبهجوابایدهآلاستکهکلمهسازشبهیکتوافق
سازشینزدی 
رتبهبندیچندمعیارهبراساس
متقابلاطالقمیگردد.اینجوابسازشییکشاخص 
نزدیکی به جواب ایده آل را مطرح میسازد .مراحل روش ویکور در یک مسئله
تصمیمگیریچندمعیارهباnمعیاروmگزینهبهشرحذیلاست(آگیرگان .1)2022،

 .2تشکیل ماتریس تصمیم :ماتریس تصمیم با توجه به ارزیابی همه گزینهها برای
یشود :
بهصورتزیرتشکیلم 
معیارهایمختلف 
رابطه 2

]

[

عملکردآلترناتیوiامدررابطهبامعیارjاماست .
.2تعیینبرداروزنمعیارها:دراینمرحلهباتوجهبهضریباهمیتمعیارهایمختلف
تصمیمگیری ،با استفاده از روشهایی مانند آنتروپی یا  AHPبردار وزن تعریف

در 
یشود :
م
رابطه 6
[
]
.2تعییننقطهایدهآلمثبتومنفی(ندیر) :برایهرمعیار،بهترینوبدترینِهریکرا
آنهارا و مینمایم.بافرضاینکهاز
درمیانهمهگزینههاتعیینکردهوبهترتیب 
جنسسوداستخواهیمداشت :
رابطه 2
اگرتمامی  رابههمپیوندبزنیمیکترکیببهینهبابیشترینامتیازخواهدداد(نقطه
ایدهآلمثبت)ودرمورد نیزبدترینامتیاز(نقطهندیر)ایجادخواهدشد.
1.Agirgun
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. 2محاسبهشاخصمطلوبیت()Sوشاخصنارضایتی()Rبرایهرگزینه :
رابطه 3

∑

رابطه 9

{

}

راهحل ایدهآلمثبت(بهترینترکیب) و بیانگر
بیانگرفاصلهنسبیگزینه iام از 
راهحلایدهآلمثبتاست.
حداکثرناراحتیگزینه امازدوریاز 
. 2محاسبهشاخصویکور :برایهرگزینهشاخصویکوربارابطهزیرمحاسبهمیشود :
رابطه 20

]

[

]

[

] [ وزنبرایاستراتژیماکسیمممطلوبیتگروهیاست .
بهصورت نزولی
رتبهبندی آلترناتیوها :آلترناتیوهابراساسشاخصویکور ( ) و 
 .6
مرتبمیشوند .

مورد پژوهش
بهمنظور ارزیابیوانتخابمناسبترین سامانه برنامه-
دراینمطالعهسعیشدهاست 
همانطور
ریزیمنابعسازمان،چارچوبیجدیدبااعتبارواثربخشیباالطراحیشود .
کهدرشکلشماره  2مشاهدهمیشود،کلیهفعالیتهایانجامشدهدراینمطالعهرا
میتوانبهدوگامتقسیمکرد؛بنابرایندراینبخشماکلیهفعالیتهایانجامشدهو
یافتههایپژوهشرابراساسهمیندومرحلهارائهمیکنیم .
گام اول .در مرحله اول پیش از هر کاری سعی شد تا با استفاده از بررسی ادبیات
پژوهش کلیهمعیارهایراکه درانتخابسامانه برنامهریزی منابعسازمان نقشدارند
یانگینگیری پرسشنامهای و به کمک

شناسایی نموده و سپس با استفاده از روش م
خبرگانبهغربالسازیمعیارهاپرداختهشدتامعیارهایمهمواصلیشناساییشوند.
سپسبراساسمفهوم  QFDمعیارهای شناساییشده بهدوگروهمعیارهای مربوطبه
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ویژگیهایمحصول1ومعیارهایمربوطبهنیازمندیهایسازمان 2دستهبندیشدند؛که
هر کدام از این معیارها بهنوبه خود دارای چندین زیرمعیار است .معیارهای
ییشده بههمراهزیرمعیارهایآندرجدولشماره 2ارائهشدهاست .درستون
شناسا 
آنها ارائه شده
آخر جدول شماره  2و در مقابل هر زیر معیار ،فاکتورهای ارزیابی  
یحتر
است .این فاکتورها بدین منظور ارائه شده است که به خبرگان در ارزیابی صح 
مقایسات زوجی و پرسشنامههاکمک نماید .برای مثال با ارائهاینفاکتورها خبرگان
بهدرستی درکمیکنندکه منظوراززیر معیارهزینهکلچهآیتمهایی (قیمت،هزینه

ینههای زیر ساختار ،هزینه آموزشکارکنان) است و یا
نگهداری ،مخارج مشاوره ،هز 
انعطافپذیریچهمواردیراشاملمیشود .

زیرمعیار
جدول  .0معیارهای پژوهش و فاکتورهای ارزیابی آنها
معیارهای
اصلی

یهای
ویژگ 
محصول 

زیر معیارها

نماد

فاکتورهای ارزیابی زیر معیارها

قابلیتاطمینان

R

قابلیتبازیابیاطالعات،امنیت،میزانتحملخطا...

میزانسهولتکار
باسامانه

U

ماژوالربودن،کاربرپسندبودن،قابلیادگیری...

قابلیتنگهداری

M

انعطافپذیری

کارکرد

 FU

یادهسازی
زمانپ 
سامانه

 IT

هزینهکل
قابلیتهایفنی
نیازمندیهای
سازمان 

F

شهرتواعتبار
خدمات

سامانهای،امکانتغییر،قابلآزمودن

قابلیتتحلیلخطاهای
بودن
یکپارچهسازی،سهولتتوسعه

قابلیتارتقاسامانه،سهولت
درونی
یسازی،قابلیت
تطابقبافرایندهایسازمانی،قابلیتسفارش 
یکپارچهسازیباسامانههایدیگر،مطابقتبااستانداردهاو

قوانین،مطابقتبانیازهایکاربران
زمانطرحوآمادهسازی،زماناجرا

قیمت،هزینهنگهداری،مخارجمشاوره،هزینههایزیرساختار،
C
هزینهآموزشکارکنان
تواناییتحقیقوتوسعه،قابلیتپشتیبانیفنی،توانایی
T
یادهسازی،تجربهفروشنده
پ 
اندازهفروشنده،شرایطمالی،سهمبازار،تعدادمشتریانآن،
 RE
سابقهفعالیت،وضعیترقابتی
S

تضمین،خدماتمشاوره،خدماتآموزشی،سرعتخدمات
1.Product characteristics
2.company requirements
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دستهبندی معیارها،بایدبااستفادهازفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیو
پسازشناساییو 
انجام مقایسات زوجی به ارزیابی و وزن دهی معیارهای شناساییشده پرداخته شود.
بدین منظور ابتدا باید ساختار سلسله مراتبی معیارها تشکیل شود .شکل  2ساختار
سلسلهمراتبیپژوهشرانشانمیدهد .
قابلیت اطمینان
میزان سهولت کار با سیستم
قابلیت نگهداری
انعطاف پذیری

ویژگیهای محصول

کارکرد

زمان پیاده سازی
انتخاب سیستم ERP

هزینه کل
قابلیت فنی
شهرت و اعتبار

نیازمندیهای سازمان

خدمات

شكل  .0ساختار سلسله مراتبی

پسازتشکیلساختارسلسلهمراتبیپژوهشتالششدتاابتداعناصرهرسطحنسبت
آنها با
به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر بهصورت زوجی مقایسه شده و وزن  
استفادهازفرآیندتحلیلسلسلهمراتبیگروهیبااعدادفازیمثلثیمحاسبهشود.پس
از انجام مقایسات زوجی و محاسبه وزن فازی معیارهای هر سطح ،وزن نهایی زیر
معیارهامحاسبهشد.وزننهاییفازیزیرمعیارهاازحاصلضربوزنفازیمعیارهای
اصلیدروزنفازیزیرمعیارهابهدست آمده است .وبهدنبالآنوزننهاییفازی
دستآمده برای زیر معیارها با استفاده از رابطه  2به وزن نهایی قطعی تبدیل شد.
به 

بهطور
دستآمده  
به 
نتایج حاصل از ماتریس مقایسات زوجی و بردار وزنهای فازی  
کاملدرجدول2ارائهشدهاست .

جدول  .9وزن معیارها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
معیارهای
اصلی

وزن فازی معیارهای اصلی
low

med

high

ویژگیهای
محصول

 0/262

 0/202

 0/222

نیازمندیهای
سازمان

0/222

0/202

0/222

وزن نهایی فازی زیر معیارها

وزن فازی زیر معیارها
low

med

high

Low

Med

high

وزن نهایی
قطعی

0/2322

0/2223

0/2223

0/0662

0/2223

0/22

0/222222

0/2222

0/2323

0/2236

0/0222

0/0223

0/2222

0/202232

0/2322

0/2322

0/2222

0/0666

0/22222

0/2022

0/22322

0/222

0/2222

0/2226

0/0622

0/22602

0/2202

0/226222

کارکرد

0/2362

0/2222

0/3222

0/2222

0/2006

0/6022

0/222622

زمانپیاده
سازی
سیستم

زیر معیارها
قابلیتاطمینان
میزانسهولت
کارباسیستم
قابلیت
نگهداری
انعطافپذیری

0/2226

0/2223

0/2622

0/0622

0/2226

0/2622

0/226223

هزینهکل

0/2266

0/2222

2

0/2223

0/2222

0/2222

0/22222

قابلیتهایفنی

0/2222

0/2262

0/2662

0/0232

0/0222

0/2203

0/062222

شهرتواعتبار

0/2202

0/6222

0/2222

0/2003

0/2022

0/2223

0/222222

خدمات

0/2222

0/2222

0/2223

0/0222

0/0222

0/0202

0/022222
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گام دوم.دراینمرحلهبایدبااستفادهازروشویکورگزینههایپژوهشموردارزیابی
قرار بگیرند .به همین منظور ابتدا باید ماتریس تصمیم مسئله تشکیل شود .در این
مطالعهماتعداد 2سامانه برنامهریزیمنابعسازمان راکهتوسطتأمینکنندگان مختلف
بهعنوان گزینههایپژوهشموردبررسی قراردادهایم .مقادیرهرمعیار
ارائهمیشودرا 
جمعآوریگردید
بهطورمستقیمازدادههایخامموجوددرسازمانها 
برایهرگزینهیا 
و یا با استفاده از نظر خبرگان از  2تا  20مورد ارزیابی قرار گرفتند .بعد از تشکیل
ارائهشده ماتریس تصمیم موزون و
ماتریس تصمیم تالش شد تا با استفاده از روابط  
همچنیننقاطایدهآلوندیرآنرامحاسبهنماییم.جدولشماره2نتایجحاصلازاین
محاسباترانشانمیدهد .
جدول  .9ماتریس تصمیم موزون و نقاط ایده آل و ندیر آن
نیازمندیهای سازمان

ویژگی محصول

قابلیت اطمینان

میزان سهولت کار با سیستم

قابلیت نگهداری

انعطاف پذیری

کارکرد

زمان پیاده سازی سیستم

هزینه کل

قابلیتهای فنی

شهرت و اعتبار

خدمات

0/22222

0/20223

0/2232

0/22622

0/2226

0/2262

0/2222

0/0622

0/2222

0/02222

A1

0/062

0/022

0/026

0/022

0/202

0/022

0/222

0/022

0/020

0/022

A2

0/022

0/022

0/023

0/022

0/022

0/022

0/202

0/020

0/022

0/022

A3

0/022

0/022

0/026

0/022

0/220

0/023

0/222

0/022

0/026

0/022

A4

0/022

0/023

0/026

0/022

0/020

0/022

0/222

0/022

0/023

0/022

A5

0/022

0/023

0/020

0/022

0/202

0/026

0/222

0/020

0/032

0/022

A6

0/022

0/023

0/023

0/062

0/222

0/026

0/222

0/022

0/202

0/022

A7

0/062

0/022

0/026

0/022

0/202

0/022

0/262

0/022

0/032

0/022

A8

0/022

0/023

0/023

0/022

0/220

0/022

0/222

0/022

0/026

0/022

A9

0/022

0/022

0/062

0/022

0/202

0/022

0/222

0/022

0/022

0/022

*F

0/022

0/022

0/062

0/062

0/222

0/026

0/202

0/022

0/202

0/022

F-

0/062

0/022

0/026

0022/

0/202

0/022

0/222

0/022

0/020

0/022

معیارها

وزن معیارها

گزینه ها
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بعد از تشکیل ماتریس تصمیم تالش شد تا با استفاده از روابط  3و  2شاخص
مطلوبیت()Sوشاخصنارضایتی()Rبرایهریکازگزینههامحاسبهشودوبهدنبال
دستآمده برای شاخص مطلوبیت و شاخص نارضایتی هر
به 
آن با توجه به مقادیر  
گزینهوبااستفادهازرابطه 20شاخصویکور ()Qiبرایهریکازگزینههامحاسبه
رتبهبندی گزینههاپرداختهشد.نتایج
شد.درنهایتنیزباتوجهبهشاخصویکوربه 
حاصلازاینمحاسباتدرجدولشماره2ارائهشدهاست .
جدول  .2مقادیر شاخص مطلوبیت ،نارضایتی و ویكور و رتبه هر گزینه
گزینهها

شاخص مطلوبیت ()S

شاخص نارضایتی ()R

شاخص ویكور ()Qi

رتبه

A1

0/36

2

0/22

2

A2

2
0/66
0/62
0/32
0
0/22
0/62
0/22

2
2
2
2
0
2
0/2
2

2
0/32
0/32
0/22
0
0/22
0/22
0/26

2
2
2
6
2
3
2
2

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

نتیجهگیری و پیشنهادها
سامانههای اطالعاتی که بتواند همه فعالیتها و وظایف موجود در یک

استفاده از 
سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطالعات الزم و ضروری را بهموقع در اختیار
کاربرانآنقراردهدازابزارهایحیاتیدرسازمانهایامروزاست.بدونبرخورداری
تصمیمگیریبهترودستیابی

سامانههاافزایشقابلیتهایسازمان،بهبودعملکرد،

ازاین
برنامهریزی منابعسازمان از
سامانههای  

بهمزیترقابتی غیرممکن است.دراینمیان
مهمترین ابزارهایمدیریتیبودهکهقادراستاطالعاتموجوددرسازمانرابااستفاده

بهطور منسجم و یکپارچه
از فناوری اطالعات در تمام حوزههای فعالیت سازمان  
استفادهکنندگان آن

دستآمده ازآنرادراختیار
به 
جمعآوری کردهواطالعات ونتایج 

درسطوحمختلفسازمانقراردهد؛امابامطالعهادبیاتپژوهشایننکتهآشکارمی-

بهکارگیری رویکرد تلفیقی  FAHP ،QFDو07 ...

سامانههای برنامهریزیمنابعسازماندربسیاریازموارد

شودکهباوجودمزایایزیاد
برنامهریزی منابعسازمانبهعلتانتخابنامناسبونادرستآنبا
نیزاجرایسامانه  
شکستمواجهشدهوهزینههایسنگینیرابهسازمانتحمیلنمودهاست.بههمین
سامانههادربازاررقابتیامروزاستفادهازروشی

خاطروباتوجهبهلزوماستفادهازاین
کهبتواندبهمادرانتخابمناسبیکسامانه برنامهریزیمنابعسازمانکمکنمایداز
قابلتوجهیبرخورداراست .
اهمیت 
به همین منظور ابتدا سعی نمودیم تا با استفاده از بررسی ادبیات پژوهش کلیه
معیارهاییراکهدرانتخابیکسامانه برنامهریزیمنابعسازمانمیتوانندمؤثر باشند
شناساییولیستنماییم.پسازشناساییمعیارهاسعیشدتابهغربالسازیمعیارها
بپردازیم .سپس با استفاده از مفهوم  QFDکلیه معیارهای غربالشده را در دو گروه
بهنوبه خوددارایزیرمعیارهایمتعددیبودند.
آنها  
اصلیقراردادیمکههرکداماز 
دستهبندی معیارها ،ساختار سلسله مراتبی پژوهش تشکیلشد .به دنبال آن با
بعداز  
استفادهازروشفرآیند تحلیلسلسله مراتبی فازیوزنمعیارهامحاسبهشد.پساز
محاسبهوزنمعیارها،ماتریستصمیممسئلهتشکیلشد.بهدنبالآنبااستفادهازروش
رتبهبندی گزینههای پژوهش پرداختیم .با توجه به نتایج
ویکور به ارزیابی و  
دستآمده در جدول  2مشاهده میشود که از میان زیرمعیارهای ویژگی محصول،
به 

هزینهکلوکارکردمحصولوازمیانزیرمعیارهاینیازمندیسازمان،شهرتواعتبار
از اولویت باالتری برخوردار بودند .از نتایج جدول شماره  2میتوان بیان نمود که
گزینهشماره 6مناسبترینگزینهاست زیرابهترین شاخصویکوررادارا است .به
ینههای2،2،2،2،2،2،3و2رتبههایبعدیرابهخوداختصاصداده-
دنبالآنگز 
اند .
بهگامی را برای
گام 
نظاممند و  
درواقع در این مطالعه تالش شد تا یک چارچوب  
یمگیرندگان بهمنظور ارزیابی و انتخاب مناسبترین سامانه برنامهریزی منابع
تصم 
سازمانارائهنماییم.امیداستاستفادهازاینمدلبهتصمیمگیرندگان کمکنمایدتا
بتوانند پیچیدگی مسئله انتخاب سامانه برنامهریزی منابع سازمان را به قضاوتهای
منطقیتر وسادهتریتجزیهکنند  .درانتهانیزباتوجهبهمطالعهصورتگرفتهمیتوان
یشنهادهایزیراشارهکرد .

بهتوصیههاوپ
اگرچه مطالعات متعددی با موردهای گوناگون در ادبیات پژوهش نسبت به سامانه
برنامهریزی منابعسازمانوجودداردولیدرمقایسه باماژول SAPکمتربحثشده
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است.همچنینمطالعاتانجامشدهمعموالًتنهابرروییکشرکتانجامشدهاستو
معیا رهایپژوهشبراساسآنشرکتمشخصشدهاستبنابراینمیتوانبابررسیو
سامانههای برنامه ریزی منابع سازمان در چندین شرکت و در مطالعات دیگر

مطالعه 
دستهبندیمعیارها
معیارهاییرامشخصکردکهقابلیت تعمیمباالییداشتهباشد.در 
نیز میتوان از استاندارد  ISO 9126یعنی استاندارد خصوصیات کیفیت نرمافزار نیز
بهعنوان یکمعیاراصلیاستفادهنمود .همچنیندرارزیابیمعیارهامیتوانبهبررسی

روشهای دیمتلوفرآیند
روابطمعیارهابرهمنیزپرداختبدینمنظورمیتواناز 
رتبهبندی گزینههانیزمیتوانعالوهبراستفادهاز
تحلیلشبکهایاستفادهنمود.برای 
فرآیندتحلیلسلسلهمراتبیدرمحیطفازی،روشویکوررانیزدرمحیطفازیانجام
داد .
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