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های  ورودی، استخدام، نگهداری و پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه سیستم
ها و اطالعات، امنیت در اینترنت،  اطالعاتی، استفاده موثر از منابع اطالعاتی، امنیت داده

، حمایت مدیران عالی تاثیر گذارترین و قابلیت افزاری های نرم تهقابلیت اعتماد به بس
 ها هستند. های نرم افزاری تاثیر پذیرترین شاخص اعتماد به بسته
سیستم های اطالعاتی، سیستم های اطالعات مدیریت، دلفی فازی، کلیدواژگان: 

 آزمایشگاه تصمیم گیری و ارزیابی آزمون )دیمتل( فازی.

 مقدمه

ها و نیز رقابت شدید  ها و خدمات سازمان توجه به توسعه و تنوع محصول امروزه با
ها در معرض تحول و دگرگونی بوده، موفقیت نهایی و حتی گاهی  میان آنها، سازمان

ها به توانایی سازمان در جذب و به کارگیری اطالعات و دانش  بقای سازمان
در سازمان خلق کنند؛ بنابراین، های جدید بستگی دارد تا بتوانند نوعی مزیت  فناوری
ها به دنبال ایجاد و مدیریت مناسب سیستم های اطالعات بوده تا اطالعات و  سازمان

های جدید را به موقع کسب و منتشر کرده، از آن به نحو بهینه استفاده  دانش فناوری
های شگرفی در  دهه اخیر پیشرفت 1(. در طول 1100زاده، )رمضانیان و بساق کنند

ای موجب بروز تغییراتی  ناوری اطالعات به وجود آمده است که به طور گستردهف
ها شده است. از آنجا که در محیط پر  بنیادی در امور مربوط به کسب و کار سازمان

های بسیاری مواجه  های امروزی با چالش های اطالعاتی در سازمان تغییرکنونی، سیستم
روی مدیران  رسد تا مسائل کلیدی پیش ه نظر میهستند، این امر بسیار مهم و ضروری ب

ها شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار گیرد، چرا که طبق تعریف، این  این واحد
های اطالعاتی  های اساسی پیش روی مدیران سیستم عوامل عبارتنداز: مجموعه چالش

رند)نیدرمن و که نیاز به صرف منابع، زمان و توجه بیشتری از سوی این مدیران دا
(. بنابراین با 1111و گاتسچالک، 0991، 1؛ گاتسچالک و همکاران0،0990همکاران

های  ها و اولویت شناسایی و تحلیل این مسائل، مدیران قادر خواهند بود تا شکاف
های اطالعاتی کشور و همچنین  های سیستم سازمان خود را در مقایسه با سایر سازمان
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ها را  های خرد و کالن خود آن ریزی شناسایی کنند و در برنامهدر مقایسه با سطح دنیا 
میالدی، تحقیقات متعددی در  01(. از اوایل دهه 1111مورد نظر قرار دهند)گاتسچالک،

ها و نواحی مختلف دنیا انجام گرفته و تکرار شده است، زیرا مسائل کلیدی  ملیت
ها،  متعددی همچون نوآوریموضوعاتی هستند که در طول زمان به واسطه متغیرهای 

 (. 0،0999کنند)چو و جو تغییر در سیستم های اقتصادی و قانونی و ... تغییر می
ها در صنعت برق  ترین پروژه دار مدیریت بعضی از بزرگترین و پیچیده شرکت مپنا عهده

گر های دی های متعدد نیروگاهی و پروژه ایران و خاورمیانه بوده است. مپنا با انجام پروژه
EPCهای  در دست احداث، از پیشگامان انجام پروژه

)مهندسی، خرید تجهیزات و  1
( و در حال 0801رود)زرگرپور و جعفری،  ساخت و اجرا( در سطح جهان به شمار می

همچنین با . % کل ظرفیت نصب شده برق کشور را بر عهده دارد08حاضر بیش از 
های جاری، طیف وسیعی از  فیایی پروژههای آن و گستردگی جغرا توجه به تنوع فعالیت

های معتبر در جهان و ایران در زمینه تامین کاال و خدمات مرتبط در زمینه  سایر شرکت
مهندسی، ساخت و احداث مشارکت دارند. از طرف دیگر با توجه به ماهیت تخصصی 

ارند ها و نهادهای رسمی و دولتی بین المللی زیادی وجود د های شرکت، انجمن فعالیت
که شرکت در آنها عضویت داشته و یا به نحوی مورد استفاده و یا استناد شرکت قرار 

های بزرگ نیروگاهی، شرکت مپنا  های مدیریتی خاص پروژه گیرند. به دلیل ویژگی می
در جهت رسیدن به اهداف و دسترسی سریع و به موقع به اطالعات نیازمند شناسایی و 

های اطالعاتی مدیریت و متعاقب آن  های کلیدی سیستم بندی عوامل و مولفه اولویت
های جامع اطالعاتی و مدیریت منابع اطالعاتی در جهت  طراحی و توسعه سیستم

با بررسی ادبیات و تشریح درصدد است  تحقیقاین سازی است.  ریزی و تصمیم برنامه
ر را شناسائی های اطالعات مدیریت، عوامل موث های کلیدی حوزه سیستم ابعاد و ویژگی

های اطالعات مدیریت با استفاده از تکنیک  کرده و پس از تعیین عوامل کلیدی سیستم
گیری و ارزیابی آزمون )دیمتل(فازی به عنوان  دلفی فازی و از روش آزمایشگاه تصمیم

بندی عوامل کلیدی آن در  گیری مناسب به بررسی و رتبه های تصمیم یکی از تکنیک
های حاصل از آن  . در ادامه مبانی نظری ارائه، روش تحقیق و یافتهشرکت مپنا بپردازد
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 گردد.  های تحقیق ارائه می های پژوهش حاصل از یافته شود. در انتها یافته نیز بیان می

 پیشینه پژوهش

 پیشینه نظری و تجربي

اجتماعی  –اساس این تحقیق بر پایه ترکیبی از دو تئوری جبرگرایی فنی و تئوری فنی 
ت، یعنی علی رغم این که تئوری جبرگرایی فنی، فناوری اطالعات را یک نیروی اس

های  داند که در حال تغییر شکل گسترده جهان و دولت غیر قابل ایستا در جهان می
موجود در آن است، به طوری که مدیران و سیاست گذاران قادر به رویارویی  با آن و 

اجتماعی نقش مدیران اجرایی، سیاست  -نیریزی برای آن نیستند و تئوری ف برنامه
 دهد گذاران، طراحان و سهامداران را در پیشبرد فناوری اطالعات بیش از پیش جلوه می

گیری از دو تئوری مذکور، نه تنها پیشرفت  (. این تحقیق با بهره0،1112)گارسون
گذاران  استشود، بلکه به نقش سی غیرقابل انکار و پویای فناوری اطالعات را منکر نمی

های اطالعاتی در راستای آن اعتقاد راسخ دارد. بر همین اساس است  و مدیران سیستم
که تحقیقات متعددی در نقاط مختلف دنیا در حوزه مدیریت سیستم های اطالعاتی 

بدیل فناوری اطالعات در محیط  هایی که در اثر پیشرفت بی انجام شده است تا چالش
شود، شناسایی شوند تا آنان با اتخاذ  و مدیران ایجاد میگذاری  کنونی برای قانون

ریزی کنند و  ها برنامه گرایانه، تا حد امکان برای رویارویی مناسب با آن رویکرد آینده
 اقدامات الزم را انجام دهند. 

سیستم اطالعات به جمع آوری، پردازش، ذخیره، تحلیل و انتشار  سیستم اطالعات:
پردازد. سیستم اطالعات مانند هر سیستم دیگری  اطالعات برای یک هدف خاص می

هایی مانند کامپیوتر،  دارای ورودی و خروجی است. این سیستم با استفاده از فناوری
ای الکترونیکی به کاربران یا ها را از طریق شبکه ه ها را پردازش کرده، خروجی ورودی
 (.0891فرستد)رمضانیان و بساق زاده، های دیگر می سیستم
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 نتایج تحقیقات پیشین

های انجام شده در منابع معتبر، تحقیقات داخلی و  در این بخش، با توجه به بررسی
ارائه می  0را بررسی کرده اند در جدول شماره خارجی که رابطه میان دو یا چند متغیر 

 شود.

 . سابقه تحقیقات پیشین5جدول

 نتیجه روش جامعه نویسنده و سال

اسدی و 
 (0890همکاران)

بیمارستان های 
وابسته به دانشگاه 

های علوم 
پزشکی شهر 

 تهران

 همبستگی

تاثیر مثبت و معنادار جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش 
و توزیع اطالعات بر سیستم های اطالعات مدیریت 

بیمارستان های وابسته به دانشگاه های  مراقبت سرپایی
 علوم پزشکی شهر تهران

قاضی زاده 
 (0818فرد)

سازمان های 
 دولتی ایران

 همبستگی
ویژگی های فردی و سازمانی رهبران سازمان بیشترین 

تاثیر را بر سر راه فرآیند طراحی، استقرارو ایجاد سیستم 
 های اطالعاتی مدیریت سازمان های دولتی دارد.

 کازیوکاس
0(1102) 

 همبستگی -

تاثیر مثبت و معنادارداده های محیطی، داده های 
مالی،گونه های محافظت شده،منابع انسانی و مدیریت 
پروژه، داده های مکانی، نقشه شبکه بر مدیریت سیستم 

 های اطالعاتی محیطی

کوستالوا و 
 (1108همکاران)

- - 
مهم  به اشتراک گذاری اطالعات یک از کارکردهای
 سیستم های اطالعات مدیریت پرژه است.

مسکل و 
 (1108)1همکاران

یکی از موسسات 
آموزش عالی 

 ایرلند
 همبستگی

نرم افزار های الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای موثر 
سیستم های اطالعات مدیریت در آزمون های بالینی 

 ساختار یافته است.

حسینی و 
 (0891همکارن)

سازمان های 
دولتی شهر 

 بوشهر

معادالت 
 ساختاری

تاثیر مستقیم فرآیند برنامه ریزی بر موفقیت سیستم های 
م اطالعاتی استراتژیک و عدم وجود رابطه معنادار میان عد

موفقیت برنامه ریزی سیستم های و اطمینان محیطی 
 اطالعاتی
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متحده آمریکا  ، اولین مطالعات در جامعه مدیریت اطالعات ایاالت0901در اوایل سال 
های  بر مدیران اجرایی فناوری اطالعات با هدف شناسایی مسائل کلیدی سیستم

(. پس از 1،0901؛ دیکسون و همکاران0،0901اطالعاتی مدیریت انجام شد)بال و هریس
ای در آمریکا تکرار شد)نیدرمن و  آن، این دسته تحقیقات به صورت دوره

؛برانچوا 8،0990؛ دینس0901دیکسون و همکاران،؛ 0901؛ بال و هریس،0990همکاران،
(، اما انجام این مطالعات به آمریکا ختم نشد و به سایر نواحی دنیا 0992، 1و همکاران

(، هند)پالویا و 2،1111؛هاینا و پوالرد8،0991گسترش پیدا کرد، همچون کانادا)کری
یمچانگثونگ و )پ (، تایلند0،0991(، آمریکای مرکزی)ماتا و فورست1،0991پالویا

ن س9،1118همکارا (، هونگ 01،0992(، اسلونی)دکلوا و زوپانسی
؛پالویا و 0999)چو و جو، (، تایوان08،1119ما ؛ 01،0992؛مورس00،0998کونگ)برن

(، CSC ،0998(، آمریکای شمالی و اروپا)شاخص08،0992؛ یانگ01،0998وانگ
ن ن02،0909استرالیا)واتسو و  (، سنگاپور)راو01،1111؛ کلگای و میدلتو

؛لی و 11،1111؛شائو و همکاران09،1111)چن و همکاران (، چین00،0901همکاران
؛ 18،1119)آگورام (، آلمان11،1118)الشاواف و همکاران (، کویت1119، 10همکاران

(. پس از مطالعه منابع و بررسی 0،1111و النه و همکاران 11،1111الفتمن و مک لین
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انجام شده بود، به شناسایی مسائل تحقیقاتی که در این حوزه در نقاط مختلف دنیا 
های اطالعاتی مدیریت در ایران اقدام و همچنین با  کلیدی مطرح در سیستم

های  شاخص 0های ساختارنیافته با خبرگان فهرست آنها نهایی شد. جدول  مصاحبه
ها در کشورهای  کلیدی شناسایی شده در ایران را به همراه سابقه پژوهشی این شاخص

 ی دهد.دنیا نشان م

  عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سیستم های اطالعاتي

های اطالعاتی  تحقیقات معدودی نیز به بررسی عوامل موثر بر مسائل کلیدی سیستم
های  کننده یافته از تعیین با ارائه یک چهارچوب نظام 1اند. پالویا و همکارانش پرداخته

مسائل کلیدی فناوری اطالعات به عوامل محیطی سطح توسعه اقتصادی کشور، 
سیاسی/قانونی، مسائل فرهنگی و عوامل دیگر شامل راهبردهای جهانی سازمانی، نوع 

ا و اند)پالوی سازمان، راهبرد جهانی کسب و کار و فناوری اطالعات پرداخته
بندی  (. مطالعه چو و جو مدلی را از متغیرهای سازمانی تاثیرگذار بر رتبه1111همکاران،

های اطالعاتی شامل اندازه سازمان، تاثیر راهبردی  مسائل کلیدی مدیریت سیستم
فناوری اطالعات سازمان، نوع سازمان، بخش صنعت و ساختار فناوری اطالعات 

(. دلون و مک کین برای سازماندهی 0999سازمان ارائه داده است)چو و جو،
بندی  های اطالعاتی طبقه های متعدد در حوزه عوامل اثرگذار بر موفقیت سیستم پژوهش

های اطالعاتی  بندی، شش بعد را در موفقیت سیستم اند. این طبقه جامعی را ارائه داده
ضایت استفاده داند که عبارتنداز: کیفیت سیستم، کیفیت اطالعات، استفاده، ر دخیل می

 001کننده، اثر فردی و اثر سازمانی. این دو محقق با در نظر گرفتن این ابعاد، حدود 
بندی سازماندهی  مقاله تجربی و مفهومی را بررسی کردند و آنها را طبق ابعاد این طبقه

کردند و از این طریق مدل جامعی را ارائه دادند. در مدل ارائه شده توسط این دو 
یت سیستم و کیفیت اطالعات هر یک به تنهایی و با هم بر استفاده و محقق، کیف

تواند بر میزان  گذارند. افزون بر این، میزان استفاده می رضایت استفاده کننده اثر می
رضایت استفاده کننده به طور مثبت یا منفی اثر گذارد که بالعکس آن نیز صحیح است. 
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مستقیم اثر فردی هستند و سرانجام اینکه این استفاده و رضایت استفاده کننده نتیجه 
 0تاثیر بر عملکرد فردی باید در نهایت تاثیر سازمانی نیز داشته باشد. نمودار شماره 

 (.0991دهد)دلونه و مک لین، مدل دلون و مک لین را نشان می

 

 

 (5552های اطالعاتي)دلونه و مک لین، . مدل موفقیت سیستم5نمودار

وامل اصلی تاثیرگذار بر مسائل کلیدی حوزه مدیریت سیستم های به منظور ارائه ع
های پیشین)چو و  اطالعاتی از موارد ذیل استفاده شد: تحقیق های مشابه در پژوهش

(، مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات و مطالعه وضع موجود 0999؛پالویا،0999جو،
موجود در حوزه فناوری فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و اسناد باالدستی ملی 

هجری  0111ساله جمهوری اسالمی ایران در افق  11)چشم انداز  اطالعات کشور
های کلی برنامه پنجم  (، سیاست1111)دبیر شورای تشخیص مصلحت نظام، شمسی

(، سند راهبردی نظام جامع 1111)برنامه چهارم توسعه، توسعه جمهوری اسالمی ایران
(، نقشه جامع 1111راهبردی جامع فناوری اطالعات،فناوری اطالعات کشور)سند 

(، برنامه پنجم توسعه اقتصادی، 1111علمی کشور)شواری عالی انقالب فرهنگی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، سند ملی بخش فناوری اطالعات و 

(، برنامه جامع توسعه تجارت 1118)برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ارتباطات
 )وزارت بازرگانی، (، قانون تجارت الکترونیکی1118)وزارت بازرگانی، یکیالکترون

1112 .) 
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 . مدل عملیاتي عوامل کلیدی مدیریت سیستم های اطالعاتي5جدول

 سابقه پژوهشي عامل ردیف

0 
های اطالعاتی  ارزیابی اثربخشی سیستم

 به طور صحیح
(، 0992آمریکا)(، ایالت متحده 0991(، هند)0991آفریقا)

 (.1111(، چین)1118کویت)

1 
منفعت  ـتحلیل و تعیین هزینه 

 های اطالعاتی سیستم
 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

8 
تغییر از کسب و کار منابع و مزایای قابل 

 لمس به سمت مزایای غیرقابل لمس
 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

 (1111عرصه جهانی) سازی اثربخشی سازمانی بهینه 1

8 
آگاهی و درک و فهم از سهم و نقش 

 مدیران فناوری اطالعات

ملیت و منطقه در  00(، 0992) (، تایوان0991هند)
(، 0991)ارائه مقاله تحقیقی در 0990تا  0991های  سال

 (0992( و ایاالت متحده آمریکا)1118) کویت

2 
طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار و 

 مدیریت آن
 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

 (0992( و ایالت متحده آمریکا)1118کویت) کردن فرآیند یادگیری سازمانی تسهیل 1

0 
سازی و پیامدهای گسترده  مسئله جهانی

 آن
 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

9 
های  ریزی راهبردی سیستم برنامه

 اطالعاتی

(، ایالت 0992اسلونی)(، 0992(، هونگ کونگ)0991هند)
(، 1118(، کویت)0992(، تایوان)0992متحده آمریکا)

 (1118(، تایلند)0991کاستاریکا)

 
01 

های  هم راستا سازی راهبردی سیستم
 اطالعاتی و راهبردی سازمان

)ارائه مقاله 0990تا  0991ملیت و منطقه در سال های  00
(، ایالت متحده 0991(، هند)0991تحقیقی در 

( و مساله پی 1118(، کویت)0992(، تایوان)0992آمریکا)
 (1111)10بینی شده برای قرن

 
00 
 

 
های اطالعاتی برای  استفاده از سیستم

 ایجاد و حفظ مزیت رقابتی

ملیت و  00(، 0992(، تایوان)0992ایالت متحده آمریکا)
)ارائه مقاله تحقیقی در  0990تا  0991منطقه در سال های 

 (1118(، کویت)0991(، گوتاماال)0991کاستاریکا)(، 0991

01 
ها و خط و  سازگاری در سیاست

 های فناوری اطالعات مشی
 (1111(، چین)0991هند)

08 
ارتقا و افزایش سطح ارتباطات با مشتری 

 نهایی و تامین نیازهای او
 (0991و  0992تایوان)

 خبرگان فناوری اطالعاتمصاحبه با  فرهنگ سازمانی، تغییر و مدیریت بر آن 01

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعاتتاثیرات گسترده فناوری اطالعات بر  08
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 سابقه پژوهشي عامل ردیف

ساختار سازمانی، اختیار، قدرت، محتوای 
 شغلی و ...

02 
ها به  دگرگونی و تغییر شکل سازمان

کسب و کارهای الکترونیکی مبتنی بر 
 شبکه در فضای اقتصاد دیجیتال

 فناوری اطالعاتمصاحبه با خبرگان 

01 
ایجاد زیرساختی مناسب برای فناوری 

اطالعات به طوری که پاسخگوی 
 نیازهای سازمان باشد

(، 1111(، کانادا)0992(، تایوان)0992ایاالت متحده آمریکا)
 (1118(، کویت)1118تایلند)

00 
ریزی و مدیریت ارتباطات  برنامه

 ای شبکه
(، 1111کانادا)(، 0992ایاالت متحده آمریکا)
 (.1118کویت)

09 
استفاده از معماری فناوری اطالعات 
 مناسب و متناسب با نیازهای سازمان

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات 0استفاده از معماری سرویس گرا 11

10 
گذاری در واحد فناوری اطالعات  سرمایه

 سازمان
 (1111چین)

11 
ریسک سرمایه گذاری در فناوری 

 اطالعات
 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

 
18 
 

 
 سازی معماری اطالعات توسعه و پیاده

)ارائه مقاله 0900تا  0991ملیت و منطقه در سال های  00
(، ایالت متحده 0992(، تایوان)0991تحقیقی در 

(، مساله پی بینی شده برای 1118(، کویت)0992آمریکا)
 (.1111)10 قرن

11 
ها،  سازی پردازش داده یکپارچه

 اتوماسیون اداری و ارتباطات از راه دور
 (1118کویت)

18 
های مدیریت دانش  سازی سیستم پیاده

های ملی،  بومی شامل توسعه سیاست
 های مدیریت دانش و ... توسعه سیستم

 (1111)10بینی شده برای قرن  مساله پیش

12 
به اطالعات مدیریت محتوی)دسترسی 

سازی اطالعات، دسترسی  فرآیندها، غنی
 سازی دانش( به دانش، غنی

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

 ها و اطالعات امنیت داده 11
(، 0992(، تایوان)0991(، هند)0990ایاالت متحده آمریکا)

)ارائه مقاله 0990تا  0991ملیت و منطقه در سال های  00

                                                                                                                             
1. SOA(Service Oriented Architecture) 
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 سابقه پژوهشي عامل ردیف

 (.1118(، کویت)0991گواتماال)(، 0991تحقیقی در 

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات ها و اطالعات مالکیت داده 10

 (0991هند) های ورودی کیفیت داده 19

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات رسیدگی به مساله افزونگی اطالعات 81

 (1118کویت)(، 0992ایاالت متحده آمریکا) استفاده موثر از منابع اطالعاتی 80

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات امنیت در اینترنت 81

88 
های جدید در استفاده  شناسایی فرصت

 webاز فناوری اطالعات و سیستم 

base 

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات های هوشمند کسب و کار توسعه سیستم 81

88 

های بین  فناوریتوسعه و مدیریت 
ها  ای فناوری اطالعات و تاثیر آن رشته

بر فناوری اطالعات، همچون نانو 
 فناوری، بیو فناوری و ...

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

 
82 

 
استخدام، نگهداری و پرورش نیروی 

های  انسانی متخصص در زمینه سیستم
 اطالعاتی

ایاالت  (،0998(، هنگ کنگ)0991(، آفریقا)0991هند)
ملیت و منطقه  00(، 0992(، تایوان)0992متحده آمریکا)

(، 0991)ارائه مقاله تحقیقی در 0990تا  0991در سال های 
 (1111(، چین)1118(، کویت)1118تایلند)

81 
کمبود نیروی انسانی متخصص و واجد 

 شرایط
 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

80 
دور از مدیریت و ارزیابی منابع انسانی 

 محل کار
 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

89 
جانشینی فناوری اطالعات به جای 

 نیروی انسانی
 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

11 
تاثیرات گسترده فناوری اطالعات بر 
مسائل انسانی)مسیر شغلی، تغییر در 

 نظارت، پویایی شغل و ..(
 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات استفاده از پایش و نظارت الکترونیکی 10

 (1111(، چین)0992تایوان) حمایت مدیران عالی 11

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات حمایت مدیران میانی 18

 مصاحبه با خبرگان فناوری اطالعات های نرم افزاری قابلیت اعتماد به بسته 11

 (0991هند) قابیلت تعمیر سخت افزارنگهداری و  18
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 روش شناسي تحقیق

در این تحقیق، با مطرح کردن این سوال اصلی که عوامل کلیدی موثر بر حوزه 
است؟ از  بندی آنها چگونه های اطالعاتی مدیریت شرکت مپنا کدامند و رتبه سیستم
کاربرد در شرکت ها جهت تعیین عوامل موثر بر آن به جهت استفاده و  ها و مدل نظریه

 -مپنا استفاده شده است. از طرف دیگر، این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی
هایی است که هدف آنها توصیف شرایط با  پیمایشی است؛ چرا که شامل مجموعه روش

های  های مورد بررسی است. در این تحقیق، با توجه به استفاده از روش پدیده
نفر از خبرگان شرکت مپنا به روش هدفمند  01ز خبرگان، گیری و لزوم استفاده ا تصمیم

قضاوتی که آشنائی بسیار باالیی با مسائل صنعت و مبانی علمی داشتند، به عنوان نمونه 
انتخاب شدند. با توجه به موضوع، پرسشنامه برای تمامی خبرگان ارسال شد. الزم به 

نفر دارای تحصیالت  8نفر دارای تحصیالت دکتری،  1ذکر است از جامعه فوق، 
نفر دارای تحصیالت کارشناسی هستند. در این تحقیق، از روش  8کارشناسی ارشد و 

های اطالعاتی مدیریت استخراج و در  دلفی فازی، عوامل کلیدی موثر حوزه سیستم
های الزم با استفاده از  مرحله بعد، از طریق پرسشنامه به جامعه خبرگان ارسال تا داده

 بندی شود.  فازی رتبهروش دیمتل 
میالدی توسط کافمن و گوپتا  0901روش دلفی فازی در دهه روش دلفي فازی:  -5

(. کاربرد این روش به منظور تصمیم گیری و اجماع بر 0،1111ابداع شد)چنگ و لین
مسائلی که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار 

هم این روش، ارائه چارچوبی انعطاف پذیر است که ارزنده ای می شود. ویژگی م
بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار می دهد. در 

و تخصیص عدد فازی  گیرنده آوری نظرات گروه تصمیم این روش در ابتدا جمع
نظر مثلثی به نظر خبره با توجه به واژه زبانی انتخاب شده توسط خبره به معیار مورد 

شود. در ادامه، محاسبه ارزش ارزیابی از عدد فازی مثلثی هر معیار که توسط  انجام می
خبرگان به آن معیار داده شده است. در این مطالعه از تکنیک میانگین هندسی که 

(، برای یافتن 0998پیشنهاد شده است)کلیر و یوان، 0998توسط کلیر و یوآن در سال 

                                                                                                                             
1. Chen & lin 
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شود  شود؛ به این صورت که فرض میار استفاده مینظر خبرگان نسبت به یک معی

خبره nمیان  iاز نگاه خبره شماره  jارزش ارزیابی معیار ij ij ij ijW a ,b ,c 

iاست، که 1,2,...,n و j 1,2,...,m فازی معیار. سپس ارزشj که به

شود،  صورت زیر محاسبه می j j j jW a ,b ,c .است 

 j ija min a 
n

j ij

i 1

1
b b

n 

  

   j ijc max c            

 کنیم برای دیفازی سازی از رابطه زیر استفاده می سازی: دیفازی

j j j

j

a 4b c
S

6

 
  

j 1,2,...,m     

در انتها برای استخراج معیارهای مورد نظر حدی را برای قبول یا عدم قبول آن معیار در 
مرز قابل قبول بودن معیار حدودا  01-11گیریم. در این مطالعه با توجه به قانون  نظر می

است. اگر مقدار دیفازی شده عدد فازی مثلثی با توجه به نظر خبرگان نزدیک به  0
باشد، به عنوان معیار مورد قبول پذیرش شده و در غیر اینصورت یا باالتر از آن 0/1

 مورد قبول واقع نمی شود. 

Sj    
Sj  

 

گیری چند معیاره بر مبنای  روش دیمتل یکی از ابزارهای تصمیم :0روش فازی دیمتل

روابط علی نقشه روابط  سازد تا برای درک بهتر تئوری گراف است که ما را قادر می
؛آیدین و 1،1101ای چندین معیار را در گروه علت/معلول ترسیم کنیم)چن و هو شبکه

(. محصول نهائی 1111و فتحی واجرگاه، 1111؛ حمیدی زاده و غمخوار،1118همکاران،
های خود را سازمان  فرآیند دیمتل ارائه تصویری است که پاسخگو بر اساس آن فعالیت

(. 8،1119نماید)ونگ و همکاران روابط میان معیارها را مشخص میداده و جهت 

                                                                                                                             
1 .Fuzzy DEMATEL 

2. Chen & Hu 

3. Wong et al. 
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 گذار بر سیستم های اطالعات مدیریت به صورت زیر تعیین گردید:
0C ، 1: هم راستا سازی  راهبردی  سیستم های  اطالعاتی  و  راهبردی  سازمانC :

ای  نرم : قابلیت اعتماد  به  بسته ه1C: حمایت مدیران عالی ، 8Cامنیت در اینترنت ، 
: کیفیت  داده های  ورودی ، 2C: استفاده  موثر  از  منابع  اطالعاتی ، 8Cافزاری  ، 

1C ، 0: طراحی  مجدد  فرآیندهای کسب و کار و مدیریت آنC  استخدام ، نگهداری :
ها  : امنیت داده9Cو پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه سیستم های اطالعاتی ، 

 بندی عوامل به صورت زیر است: بهو اطالعات. مراحل رت

 (Tماتریس روابط مستقیم و غیر مستقیم)ماتریس  .2جدول 

C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

118/1 108/0 8/1 811/1 121/1 828/1 898/1 10/0 118/1 C1 

811/1 118/1 089/1 12/1 800/1 881/1 112/1 808/0 120/1 C2 
80/1 108/1 10/1 891/1 80/1 099/0 889/1 118/0 111/1 C3 
119/1 810/1 801/1 128/1 801/0 111/1 012/1 100/1 008/1 C4 
110/1 81/1 181/1 128/1 810/1 110/1 181/1 101/0 111/1 C5 
890/0 090/1 108/1 898/1 809/1 091/1 018/1 190/1 028/1 C6 
211/0 109/1 110/1 182/1 188/1 810/0 808/1 009/1 108/1 C7 

281/1 081/1 110/1 081/1 898/1 902/1 818/1 080/1 128/1 C8 

118/1 110/1 100/1 111/1 11/1 808/0 111/1 102/1 121/1 C9 

 
محاسبه دنباله نامحدود از آثار مستقیم و غیر مستقیم عناصر بر یکدیگر به  Tجدول 

 T. با توجه به جدول ها است صورت یک تصاعد هندسی، بر اساس قوانین گراف
محاسبه شده و متغیرهای نفوذپذیر و  (D+R,D-R)   ای استخراج و رابطه ارزش آستانه

 نفوذکننده مشخص شده است.

بندی متغیرها رتبه .3جدول  
 تاثیر پذیری تاثیر گذاری R D R-D R+D معیار

C1 018/8 910/0 008/8 111/1 1 0 

C2 118/8 019/2 081/1- 111/9 0 1 

C3 01/2 009/1 980/8 819/0 0 9 

C4 811/8 121/1 81/8- 891/01 9 0 
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 تاثیر پذیری تاثیر گذاری R D R-D R+D معیار

C5 298/8 028/1 11/1- 02/1 2 1 

C6 980/1 021/8 101/0 000/0 1 2 

C7 111/8 110/8 112/1 210/0 8 1 

C8 181/8 889/8 011/1- 812/01 8 8 

                                                                                                          
(R-D) 

         
                                                                 

  

                                                                                                          
                                           

    
  
                                                        
 

(R+D)   
 

                                                 
                                                                                                                                                  
                                                                                               

                                                                         
         

 
 
 

 

 مدل سازی روابط میان متغیرها .5نمودار

تر  تر باشد، به قطع یک نفوذ کننده قوی و هر چقدر منفی مثبت R-Dهر چقدر مقدار 
( دارای 980/8: حمایت مدیران عالی، )8Cرو،  باشد، یک نفوذپذیر قوی است. از این

( دارای -81/8های نرم افزاری ) : قابلیت اعتماد به بسته1Cو بیشترین تاثیرگذاری
توان گفت، حمایت  کمترین تاثیر و تاثیر پذیرترین متغیر است. به عبارت دیگر می
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ای  با توجه به مصاحبه با خبرگان، ارزش آستانهمدیران عالی یک نفوذپذیر قوی است. 
ماتریس روابط مستقیم و در این تحقیق، میانگین کل اعداد حاصل از جدول 

ای در این مطالعه برابر با  (در نظر گرفته شد. بنابراین ارزش آستانهTغیرمستقیم)ماتریس
ها  ( هر کدام از درایه1ی )جدول شمارهTاست. به بیان دیگر، در ماتریس 108/1مقدار 

بر  باشد به معنای تاثیرگذاری آن معیار بر معیار دیگری است. 108/1که بیشتر از عدد 
 بندی کرد:  توان دسته این اساس، تاثیرگذاری معیارها را به شکل زیر می

C1   برC1، C2، C8.تاثیرگذار است 

C2   برC2  .تاثیرگذار است 
C3   برC2 ، C4، C5، C6، C8 ،9C.تاثیرگذار است 
C4   برC5، C7، C8.تاثیرگذار است 
C5   برC2، C8.تاثیرگذار است 
C6   بر C4، C5، C8، C9.تاثیرگذار است 
C7   برC4 ، C8، C9.تاثیرگذار است 
C8   برC3، C4، C6، C7 ،C8، C9.تاثیرگذار است 
C9    بر C4 .تاثیرگذار است 

های اطالعاتی  نتایج حاصل از عوامل کلیدی موثر بر حوزه سیستم 4همچنین در جدول 
فازی و ادبیات تحقیق )بر مبنای فراوانی تکرار عوامل  -مدیریت بر اساس روش دیمتل

 در ادبیات تحقیق( اشاره گردیده است.

 های اطالعاتي مدیریت مقایسه نتایج تحقیق با ادبیات سیستم. 4جدول 

بندی  اولویت
 ها شاخص

 مل کلیدیعوا
 fuzzy DEMATELبر اساس روش  

 عوامل کلیدی
 بر اساس ادبیات تحقیق 

 حمایت مدیران عالی 0
انسانی  استخدام، نگهداری و پرورش نیروی

 های اطالعاتی متخصص در زمینه سیستم

1 
های  سازی راهبردی سیستم راستا هم

 اطالعاتی و راهبردی سازمان
 اطالعاتیهای  ریزی راهبردی سیستم برنامه

8 
طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار و 

 مدیریت آن
 ها و اطالعات امنیت داده

های اطالعاتی برای ایجاد  استفاده از سیستم های ورودی کیفیت داده 1
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بندی  اولویت
 ها شاخص

 مل کلیدیعوا
 fuzzy DEMATELبر اساس روش  

 عوامل کلیدی
 بر اساس ادبیات تحقیق 

 مزیت رقابتی

8 
انسانی  استخدام، نگهداری و پرورش نیروی

 های اطالعاتی متخصص در زمینه سیستم
های اطالعاتی و  سیستمسازی راهبردی  راستا هم

 راهبردی سازمان

 استفاده موثر از منابع اطالعاتی 2
های مناسب برای فناوری  ایجاد زیرساخت

اطالعات به طوری که پاسخگوی نیازهای 
 سازمان باشد

 سازی معماری اطالعات توسعه و پیاده ها و اطالعات امنیت داده 1

 امنیت در اینترنت 0
های اطالعاتی به طور ارزیابی اثربخش سیستم 

 صحیح

 افزاری های نرم قابلیت اعتماد به بسته 9
های  منفعت سیستم -تحلیل و تعیین هزینه

 اطالعاتی
 

نیز به خوبی مشخص گردیده است، حجم بیشتری از مولفه  8هماهنگونه که در جدول
مدیریتی های تاثیرگذار و رتبه بندی آنها بر اساس خروجی تحقیق، ناشی از مولفه های 

است که نقش راهبردی را در موفقیت سیستم های اطالعات مدیریت نیز ایفا می کند؛ 
چرا که در شرکت های پروژه محور همانند شرکت مپنا که حجم وسیعی از پروژه های 
مختلف در حوزه های متنوع را بر عهده دارد، چنانچه در طراحی و اجرای سیستم های 

یتی و فرهنگی هر سازمانی از جمله حمایت مدیران عالی اطالعاتی به کارکردهای مدیر
و همراستا سازی سیستم متناسب با راهبرد سازمانی به وجود نیاید، همین امر می تواند 
در این سیستم های پروژه محور چالش های اساسی را به وجود آورده و خود موجب 

ین رو، لزوم توجه به بروز کندی در سیستم و مجموعه فعالیت های سازمانی گرد. از ا
مولفه های مدیریتی و طراحی سازمان و فرآیندهای سازمانی متناسب با آن در سازمان 
های پروژه ای اولویت و اهمیتی دوچندان پیدا می کند که در این تحقیق نیز نتایج 

 حاکی از همین امر است.

 گیری و پیشنهادها نتیجه

با توجه به افزایش رقابت در دنیای امروزی و تالطم روزافزون محیطی، مدیران برای 
های زیادی مواجهند. مدیران برای  های امروزی با چالش گیری در سازمان تصمیم
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های مختلف نیازمند اطالعات  گیری در سازمان و همچنین هماهنگی بین بخش تصمیم
های  ود سیستم اطالعاتی مناسب برای سازمانموقع و با کیفیت هستند؛ در نتیجه وج به

گیری مورد  های اطالعاتی به طور چشم امروزی امری ضروری است. از این رو، سیستم
گذاری سنگینی برای ایجاد و توسعه این  ها سرمایه اند و سازمان توجه قرار گرفته

های  ستمشوند. بنابراین، شناسایی و ارزیابی عوامل موفقیت سی ها متقبل می سیستم
های اطالعاتی و توجیه حجم هنگفت  اطالعاتی برای درک ارزش و کارایی سیستم

ها، الزم و حیاتی است. امروزه  گذاری انجام شده در ایجاد و توسعه این سیستم سرمایه
های بزرگ جهان دستیابی سریع و به موقع به اطالعات جامع نقش  در اغلب شرکت

نماید. شرکت مپنا که به عنوان پیمانکار عمده  ایفا می بسیار مهمی را در نیل به موفقیت
آید، همپا با  های نیروگاهی بزرگ و زیر بنایی کشور به شمار می در زمینه پروژه

های قرن حاضر و در انطباق با محیط بیرونی و نیازهای ذاتی خود، نیازمند  دگرگونی
ین تحقیق با هدف باشد. ا های اطالعات مدیریت خود می اقدام به توسعه سیستم

های اطالعاتی مدیریت شرکت مپنا در  بندی عوامل موثر بر حوزه سیستم شناسایی و رتبه
راستای ارائه خدمات هر چه سریعتر منطبق با نیاز تغییر و پاسخگوئی سریع انجام 

عوامل موثر بر این حوزه در با توجه به مطالعه ادبیات پذیرفته است. بر این اساس، 
عامل تاثیرگذار استخراج  18، بر مبنای مدل عملیاتی تحقیق شته وبیست سال گذ

با  آن موثر بر عوامل های اطالعاتی مدیریت، سیستم با توجه به مطالعه ادبیاتگردید. 
انسانی متخصص در  استخدام، نگهداری و پرورش نیروی: عامل 9توجه به اصل پارتو 

ها و  های اطالعاتی، امنیت داده ی سیستمریزی راهبرد برنامه های اطالعاتی، زمینه سیستم
سازی  های اطالعاتی برای ایجاد مزیت رقابتی، هم راستا اطالعات، استفاده از سیستم

های مناسب برای  های اطالعاتی و راهبردی سازمان، ایجاد زیرساخت راهبردی سیستم
سازی  هفناوری اطالعات به طوری که پاسخگوی نیازهای سازمان باشد، توسعه و پیاد

های اطالعاتی به طور صحیح، تحلیل و  معماری اطالعات، ارزیابی اثربخش سیستم
یق با استفاده از پس از انجام تحق و همچنین های اطالعاتی منفعت سیستم-تعیین هزینه

های اطالعاتی  حمایت مدیران عالی، هم راستا سازی راهبردی سیستمروش دلفی فازی: 
ها  جدد فرآیندهای کسب و کار و مدیریت آن، امنیت دادهو راهبردی سازمان، طراحی م

های ورودی، استفاده موثر از منابع اطالعاتی، استخدام، و اطالعات، کیفیت داده
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های اطالعاتی، امنیت در  انسانی متخصص در زمینه سیستم نگهداری و پرورش نیروی
به عنوان عوامل کلیدی موثر بر حوزه  های نرم افزاری اینترنت، قابلیت اعتماد به بسته

 .مشخص گردید های اطالعاتی مدیریت سیستم
های بزرگ و زیربنایی،  های خاص پروژه همانطور که اشاره شد با توجه به ویژگی

های اطالعاتی و فناوری اطالعات ارکان اساسی و عوامل بحرانی موفقیت در  سیستم
های اخیر شرکت  توان گفت، در سال کلی میباشد. بطور  ها می مدیریت این نوع پروژه

های نوین  های نیروگاهی، فناوری با استفاده از متخصصین و صاحبنظران در زمینه پروژه
گیری از تجارب موفق به نتایج اثربخشی در حوزه منابع اطالعاتی و  و همچنین با بهره

عوامل موثر بر  های اطالعاتی دست یافته است اما به دلیل عدم شناسایی دقیق سیستم
هایی به خصوص در زمینه طراحی و مدیریت  های اطالعاتی خود دچار کاستی سیستم

باشد  سیستم اطالعاتی جامع خود بوده است و با مسایل و مشکالت متعددی روبرو می
و به دلیل ماهیت فعالیت شرکت در صنعت خود، محیط پویای آن و حجم وسیع 

ها و  ریزی فعالیت ر سیستم اطالعاتی مدیریت و برنامهها شناسایی عوامل موثر ب فعالیت
ای  اقدامات با توجه به ضرورت و اهمیت و همچنین اولویت عوامل نقش بسیار عمده

گیری  را در افزایش کارایی و اثربخشی شرکت و در پی آن رضایت مشتریان، تصمیم
 کند.  مدیران و غیره ایفا می

گویی از عوامل موثر ارائه شده در این تحقیق تهیه در تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد ال
و رتبه بندی عوامل با استفاده از سایر روش های آماری و تصمیم گیری جدید به ویژه 

و ... تهیه گردد. از طرف دیگر  FANP ،FTOPSISدر حالت فازی از جمله آمار فازی،  
نتایج این تحقیق مقایسه می توان عوامل این تحقیق را در سایر صنایع نیز بررسی و با 

 نمود. 
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