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در اطالعاتفناوریتوانمندسازهایبندیاولویت
چندمعیارهفازییریگمیتصمخدماتیبارویکردیهاسازمان

 
 قنبر عباس پور اسفدن

 چکیده

 هایی سازماناطالعات،  فناوری روزافزونو رونق  فنّاورانه ای پیشرفتهامروزه، با توجه به 
مورد توجه قرار  ازپیش بیش دهند میاطالعات را ارائه  فناوریكه خدمات مبتنی بر 

 استاطالعات موجود  فناوری. از طرفی با توجه به رقابت باالیی كه در بخش اند گرفته
متعددی روبرو هستند. هدف  یها چالشبرای حفظ جایگاه خود با  ها سازمان گونه نیا

 رساختیزدر شركت ارتباطات  IT یتوانمند سازها یبند رتبهاصلی پژوهش حاضر 
 توانمند ساز. بدین منظور با مروری بر ادبیات تحقیق، عوامل استمركزی استان تهران 

علمی  صورت به ها دادهغربالگری اولیه برگزیده تا در پایان با توجه به  شناسایی و پس از
شوند. این پژوهش از لحاظ هدف كاربردی و از نوع  بندی اولویت یریگ میتصمجهت 

 زیرساخت. جامعه آماری پژوهش خبرگان شركت ارتباطات استپیمایشی ـ  توصیفی
كه تسلط كامل به موضوع  هستندنفر از خبرگانی  8مركزی استان تهران كه تعداد آن 

 پژوهش داشتند.
 طور به ها داده وتحلیل تجزیه. نتایج است دیماتل فازی ها وتحلیل داده تجزیهروش 
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و  افزار سختدسترسی به و  منابعمشروح در بخش نتایج ارائه شده است. مختصر اینکه عوامل 

. در پایان اند بودهاز اهمیت باالتری به لحاظ نفوذ برخوردار  بسترهای مخابراتیو  افزار نرم
 .اند شدهتحقیق نیز ارائه  یها شنهادیپ

شركت  (،F-DEMATEL)دیماتل فازی  ،توانمند سازهااطالعات،  یفناور کلیدواژگان:
 .زیرساخت
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 مقدمه

اطالعات شامل نتایجی در سطح كل سازمان بوده و  فناورینتایج استفاده از رویکردهای 
با توجه به این تعریف، قلمرو تحقیق در این  .شود میمحیط رقابتی مربوط را شامل 

زمینه گسترده و شامل مطالعات مفهومی، نظری، تحلیلی و تجربی خواهد بود. یکی از 
افزایش  سازمان اطالعات است. اطالعات باارزش باعث های ورودیارزشمندترین 

اطالعات باعث عدم اطمینان و  شود و كمبود میمنابع انسانی سازمان  و ثباتاطمینان 
 فناوریتوسط  ها سازمان. امروزه اطالعات موجود در گردد یمآنان در سازمان  یثبات یب

 صورت به شتریباطالعات  درگذشته. شود می، پردازش و نگهداری یآور جمعاطالعات 
دریك جا آشکار گردد و در اختیار  توانست یم، تنها رو نیازابود،  اسناد و مدارک موجود

فرد خاصی قرار گیرد چون در آن زمان اطالعات دارای این محدودیت بود ولی امروزه 
 نموده است. اطالعات این محدودیت را از میان برداشته و این مشکل را حل فناوری

اطالعات  یفناور ا تغییر داده است.اطالعات نحوه رقابت سازمان ر فناوریاستفاده از 
داخلی و  یها نهیهز كاهش ،ها سازمانعملیات داخلی  یساز نهیبهموجب توسعه و 

ابزار قدرت  نیتر مهمو  نیتر یاتیحتسریع در امر تولید شده است. اطالعات یکی از 
نقش محوری یا  رسند یماطالعاتی كه به نظر  ژهیو بهاطالعات  كسب .استمدیریتی 

برای ساختن یك پایگاه قدرت در سازمان  توانند یمراهبردی در سازمان داشته باشند 
 .(1931نوریان، ) بکار رود.

سازمان و سود سرشار  وكار كسبفرایندهای  ییكارااطالعات بر  فناوریبسزای  تأثیر
از جایگاه  ها یفنّاور گونه نیاموجب شده است تا  فناوریاین  یریكارگ بهحاصل از 

 فناوریامروز برخوردار گردند. ماهیت  یها سازمان یها یفنّاورممتازی در سبد 
 یها پروژهناشی از شکست  یها انیزضرر و  سو كیاست كه از  یا گونه بهاطالعات 

 یها یژگیوهنگفت خواهد بود و از سوی دیگر، به دلیل  ها سازماندستیابی به آن برای 
بودن و دگرگونی و تغییرات سریع این صنعت، دستیابی به آن  نایبن دانشخاص آن مانند 

 (.1988صرافی زاده،است )زیادی برخوردار  یها یدشوارو  ها یدگیچیپاز 
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در مرحله عمل با مشکل مواجه  شده كار گرفتهبه  یها یفناوربسیاری از  متأسفانه
 IT. در واقع عوامل متعددی وجود دارند كه سبب موفقیت و توانمندسازی شوند یم
 یتوانمند سازها یبند رتبهو شناسایی ای هش بروپژم نجاابه ز نیاع، ین موضوا .گردند یم

 یها تیفعالدر سازمان باعث بهبود  نیازا پساطالعات و همچنین عواملی كه  فناوری
 .كند یمر شکارا آ شود یم ITسازمان مبتنی بر 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

ها موجب سهولت دسترسی به خدمات،  اطالعات در سازمان فناوریامروزه استفاده از 
افزایش سرعت در ارائه خدمات و گسترش دامنه خدمات شده است. این امر وابستگی 

اطالعات را افزایش داده و در نتیجه موضوع توانمندسازی  فناوریها به  خدمات سازمان
ای برخوردار كرده است؛ كه این اهمیت  اطالعات را از اهمیت و جایگاه ویژه ریفناو

 .رساند یمتحقیق حاضر را نیز 
است  شده موجب دهد یم رخ وكار كسب حوزه در كه سریعی نسبتاً تغییرات روزها این
بقا  منظور به ها سازماناطالعات كارایی باالتری داشته و  فناوریمبتنی بر  یکردهایرو

نتایج (. 1111، 1فونسکاباشند ) یماطالعات  فناوری یکردهایرونیازمند استفاده از 
اطالعات شامل نتایجی در سطح كل سازمان بوده و  فناوریاستفاده از رویکردهای 

 یها تیقابلاطالعات  فناوری. رویکرد شود میمحیط رقابتی مربوط را شامل 
صفری و همکاران، ) .هبود فرآیندها دارددر زمینه كاهش هزینه و ب یفرد منحصربه

1931.) 
بوده كه كمتر به آن توجه  وكار كسبمفاهیم دنیای  نیتر دبخشینویکی از  یتوانمندساز

كه در این  است یضرور لذا شده ولی اكنون به موضوع روز دنیا بدل گشته است.
آن از بخش  روزافزوناطالعات و سهم  فناوریتحقیق با توجه به ساختار پویای 

و غلبه بر مشکالت و دستیابی به مزیت رقابتی و كسب  ITخدمات برای توانمندسازی 
                                                                                                                              
1. Fonseca 
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 سود و ارزش افزوده و در نهایت باقی ماندن در محیط پیچیده اقتصادی امروزی كمك
 كنیم.

 اهداف تحقیق

اطالعات در شركت ارتباطات  فناوریتوانمند سازهای  یبند رتبههدف اصلی تحقیق 
مناسب  یكارها راهتا مدیران این سازمان بتوانند  استمركزی استان تهران  زیرساخت

 كنند. ییشناسادر كسب مزیت رقابتی  IT یور بهرهجهت ارتقاء، توانمندسازی و 
 .باشند یماهداف فرعی تحقیق نیز به شرح زیر 

مركزی استان  زیرساختدر شركت ارتباطات  IT توانمند سازهاشناسایی و انتخاب  .1
 ان.تهر

 عوامل توانمندساز. یریرپذیتأث و یرگذاریتأث تعیین سطح روابط و .1

 مركزی استان تهران. زیرساختدر شركت ارتباطات  IT توانمند سازهای بندی رتبه .9

 سؤاالت تحقیق

 ؟اند كدممركزی استان تهران  زیرساختدر شركت ارتباطات  IT توانمند سازهای .1

 ؟استچگونه  IT سازهایتوانمند روابط بین  یكنندگ نییتعسطح  .1

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

تولیدات و بازارها است و پویایی و  شدن یجهاناطالعات مشوقی برای  فناوریامروزه 
و اغلب عرصه را  دهد یممالی را افزایش  -پولی یها انیجرخدمات و  یریپذ انعطاف

 (1986. )موسوی، كند یممهیا  ییكارا و یور بهرهبرای افزایش 
همراه با  ها انسانو ابزار در حوزه  فکر ،شهیاند اطالعات بیشتر یك استراتژی، فناوری

مهم مرتبط دانست:  یها جنبهبه  توان یماطالعات را  فناوری فیتعر نوآوری است.
 (1988)زرگر، 
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به دلیل توانایی و ظرفیت باال در پردازش و  1نوین ارتباطی و اطالعاتی یها یفناور
در سازمان  ییباالسازمانی، اهمیت  یها تیفعالانتشار سریع اطالعات الزم برای انجام 

كه اطالعات و نحوه جریان و پردازش آن برای  شود میناشی  ازآنجا. این اهمیت دارند
یك  مانند به، سازمان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. ساختار رسمی یك سازمان

نیاز به پردازش اطالعات توسط سازمان، از تقسیم  .كند یمپردازشگر اطالعات عمل 
خود با ایجاد همبستگی و وابستگی میان واحدها، نیاز به  نوبه بهكه  شود میوظایف ناشی 

 (1118، 1گرنت و مئادوس) .آورد یمهماهنگی را به وجود 
ارتباطی برای تولید  یها شبکهاز رایانه و  یریگ بهرهكه با  ییها روشمجموعه ابزارها و  

 رود یمو بازیابی و اشاعه اطالعات بکار  دسترسی ، مبادله،یده سازمان و نشر، ذخیره،
 یها عرصهو  ها تیفعالاطالعات در تمامی  فناوری. امروزه نقش (1986)نبوی، 

عالوه بر رشد  ندتوا یماطالعات  فناوریمشهود است.  كامالًاجتماعی و اقتصادی 
را برای سازمان به همراه داشته باشد:  ریمتعدد زمزایای  ها نهیهزو كاهش  درآمدها

 (1989)صرافی زاده، 
  نبوده است. ریپذ امکانتوانایی كسب اطالعاتی كه در گذشته 

  موقع بهكسب اطالعات به هنگام و. 

 .بهبود عملیات 

  ست.میسر نبود ا قبالًتوانایی انجام محاسباتی كه 

 .بهبود در كیفیت و دقت در كارها 

   یریگ میتصمبهبود. 

 .ارتباطات هماهنگی بیشتر در سطح موسسه 

 .بهبود خدمات مشتریان 

  كاال. كنندگان نیتأمایجاد پیوند میان مشتریان و 

                                                                                                                              
1. ICT 
2. Grant and Meadows 
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 .كاهش زمان فرآیند كار 

  سازمان. یها یاستراتژپشتیبانی از 

 .بهبود رقابت 

  كاری. یندهایفرآبهبود و طراحی مجدد 

است؛  فناوریاز  مؤثرو عملکرد بهتر، استفاده  ور بهرهرسیدن به تولید  یها راهیکی از  
متعددی است كه جملگی در  یها یآور فنكارنامه حیات بشریت مملو از ابداع  رایز

اند  برداشتهو همواره در این جهت گام  اند شدهجهت تسهیل زندگی انسان مطرح 
دانایی و بصیرت در انسان است و هدف از  منشأ اطالعات (.1116، 1موتوال و همکاران)
اطالعات، افزایش آگاهی انسان و نظم در اجراست و این هدف با  فناوری یریكارگ به

 هیدوالبین  یا هیال. شاید بتوان اطالعات را ابدی یمداشتن اطالعات جامع و كامل تحقق 
مواد خام اطالعاتی را فراهم و اطالعات خبری را منتقل  ها دادهدانست.  9و آگاهی 1داده

 (.1981)طالقانی،  كند یمو این آگاهی است كه محتوای خبر را بیان و تحلیل  سازد یم
اطالعات را متشکل از چهار جزء  فناوریآسیا و اقیانوسیه،  فناوریمركز انتقال  

كه به تعریف مختص هر یك  داند می، انسان افزار و سازمان افزار افزار سخت، افزار نرم
 :شود یم اكتفا ریزدر 

 )اطالعات افزار( افزار نرم

، قوانین، ها فرمولرا گویند كه شامل  فناوریو مدارک متبلور از  شده ثبتدانش 
یا اطالعات افزار  افزار نرم. استو ...  ها یتئورپارامترهای طراحی، خصوصیات، 

 .ابدی یمیادگیری سریع را بهبود بخشیده و از طریق گردآوری دانش تغییر 

 افزار سخت

كه توان بشری را جهت كنترل عملیات ارتقاء  است آالت نیماششامل تجهیزات، ابزار و 

                                                                                                                              
1. Mutula et al. 
2. Data 
3. Information 
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ی از طریق یك فرآیند افزار سخت. در یك موسسه تجاری یا سازمان تغییرات بخشد یم
و افزایش نرخ جایگزینی منجر به افزایش پیچیدگی  ردیگ یمصورت  یا ورهدجایگزینی 

 تجهیزات فیزیکی خواهد شد.

 انسان افزار )مغز افزار(

، تجارب، ها مهارت ؛ مانندندیگو یمبشری نهفته در افراد را انسان افزار  یها ییتوانا
 .رسد یمبه حداقل  افزار سختخالقیت، نوآوری ... بدون وجود انسان افزار، كارایی 

 سازمان افزار

سازمانی و   شبکه، ها كیتکن، ها روشسازمانی همچون  یها چارچوبحاصل از  فناوری
. سازمان افزار اغلب برای هماهنگی ندیگو یفزار ممدیریت را سازمان ا یها تیفعال
وی، )مهد رود یماز منابع جهت دستیابی به نتایج مطلوب بکار  یبردار بهرهو  ها تیفعال

1983.) 

  اطالعات فناورینظام  زیرساخت

 ردیبرگزیر در  صورت بهمفاهیم بسیار وسیعی را  تواند یماطالعات  فناوری زیرساخت
 (.1981میرزایی، )
  اطالعات مورداستفاده قرار  فناوریكه در بکار گیری  افزار نرمو  افزار سختدامنه

  .گیرند می
  شبکه جهت حفاظت از محیط اطراف یدسترس قابلامنیت.  
 بهبود و بازیافت موانع و مخاطرات آینده.  
 ایجاد شبکه ارتباطی و مخابراتی سریع و مطمئن بین سطوح مختلف سازمان 
 مناسب یساز فرهنگ.  

  و ارتقاء سرعت ارتباط ها ستمیسنیازهای آتی و گسترش  ینیب شیپ.  
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 :شده انجامتحقیقات 

انجام  "اطالعات فناوری یها پروژهعوامل بحرانی موفقیت از "در تحقیقی با موضوع 
1اطالعات فناوریشده است. محققین این تحقیق اعتقاد دارند كه 

توسط همه  باًیتقر 
موفقیت آن در حمایت و بهبود  حال نیباا. شود یمدر سراسر جهان استفاده  ها سازمان
همیشه احتمال آن وجود دارد كه پروژه منجر به شکست  ؛ وقابل بحث است وكار كسب
كاری،  گروهكلیدی عبارت بودند از: حمایت مدیریت ارشد، رهبری،  عوامل شود.

، كیفیت فرآیند، مؤثرمالی، ارتباطات  های حمایت، گروه یها تیقابلاهداف روشن، 
الزامات  و پروژه، مشاركت كاربر، مدیریت ریسك های برنامهآموزش، جدول زمانی 

است عامل برای موفقیت  ترین مهم. نتیجه نشان داد كه حمایت مدیریت ارشد موردنیاز
 (.1119، 1ایمتیاز و همکاران)

دولت  یساز ادهیپدر  ITبرای بررسی عوامل كلیدی موفقیت  تحقیق دیگری در مالزی
نی، الکترونیکی انجام شده است. عوامل كلیدی عبارت بودند از عوامل حمایت سازما

نتیجه تحقیق نشان داد كه  .فناوریفعال  یها یریگ جهتو  یزیر برنامهفرآیند پروژه 
، 9محمد و همکاران) دارد. ITرا بر موفقیت  تأثیربیشترین  فناوریفعال  های گیری جهت
1116.) 

 مؤثراطالعات برای مدیریت  فناوری توانمند سازهایدرک از "محققان به موضوع 
اطاعات عبارت بودند  فناوری. در این پژوهش توانمندهای اند پرداختهنیز  "تأمینزنجیره 
، تأمین، سطح باالیی از یکپارچگی زنجیره ITسود به دلیل توانایی  یگذار اشتراکاز: به 

 یزیر برنامه، تأمینتعهد مدیریت ارشد، امنیت اطالعات آنالین، اعتماد در روابط زنجیره 
، آگاهی در مورد استفاده از IT، بودجه برای توانمند IT اعتماد قابلمشاركتی، زیرساخت 

IT  بود نتیجه نشان  شده ی بررساستنباطی  آمار. این تحقیق كه به روش تأمیندر زنجیره

                                                                                                                              
1. IT 
2. Imtiaz et al. 
3. Mohamed et al. 



 59 زمستان، 01، شماره پنجماطالعات، سال  یفناور تیریمطالعات مد  071

بروكمن و دارد )بیشترین اهمیت را  IT اعتماد قابلداد كه توانمندساز زیرساخت 
 (.1111، 1همکاران

برای وظایف سازمانی و  IT مند سازهایتوان"در تحقیق دیگری به بررسی موضوع 
پرداخته شده است. نتیجه نشان داد كه  "گروهحمایت نوآوری برای هدایت عملکرد 

توانمند مثبتی دارد. در این پژوهش  تأثیر گروهبر نوآوری و عملکرد  IT توانمند سازهای
برای وظایف سازمانی عبارت بودند از: ابزار یکپارچه دانش، سیستم  IT سازهای

پشتیبانی از خطا مدیریت، نظارت بر عملکرد فردی،  مدیریت وظیفه متمركز،
 (.1112، 1سیبر و همکاران) یدهخودكار و گزارش  یمستندساز

اطالعات در ادارات ورزش و  فناوری یریكارگ بهتحلیل موانع "موضوع  نیچن هم
انجام شده  "فازی ارهیمعچند  یریگ میتصمنان استان فارس با استفاده از رویکرد جوا

مربوط، با روش تاپسیس  یها مؤلفهاست. با توجه به نظرهای پاسخگویان، این موانع و 
به ترتیب موانع فنی، مالی،  شده ییشناساشد. نتایج نشان داد كه از موانع  بندی رتبهفازی 

 (.1939سازمانی اهمیت بیشتری دارند )صنایعی و همکاران،  رفتاری و در آخر موانع

اطالعات در  فناوریبررسی عوامل كلیدی مؤثر بر كاربرد  "محققان دیگر به بررسی 
 مؤثرعوامل كلیدی  ترین مهم. اند پرداخته "دولتی ایران: كاربرد روش دلفی یها سازمان

ساختاری، عوامل محیطی، نقش شناسایی شده عبارت بودند از: عوامل انسانی، عوامل 
 (.1982و ظرفیت تغییر. )مشایخی و همکاران،  یزیر برنامهمدیریت ارشد، ظرفیت 

 نامه پرسشتحلیل عاملی اكتشافی " عنوانتحقیقی در حوزه ادارات ورزش و جوانان با 
شامل:  مؤلفه 7انجام شد. در این تحقیق  "اطالعات مدیریت یها ستمیسموانع استقرار 

موانع مدیریتی، موانع محیطی، موانع فنی، موانع آموزشی، موانع اقتصادی، موانع 
ساختاری، موانع فردی، موانع فرهنگی، موانع مدیریت تغییر شناسایی شدند )عیدی و 

 (1932آزادی، 

                                                                                                                              
1. Brookman et al. 
2. Seeber et al. 
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 تحقیق یشناس روش

 آگاهی از منظور بهاصوالً هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون است. 
اند.  پیدا كرده یتوجه قابلعلمی تغییرات  یها روشو مشکالت دنیای اجتماعی،  مسائل

های مختلف دانش  ها سبب شده است كه برای بررسی رشته این روندها و حركت
های اصلی هر پژوهش علمی،  یکی از بخش بشری، از روش علمی استفاده شود.

 شده انیب پژوهشی های یات یا سؤالها جهت آزمون فرض داده لیوتحل هیتجزآوری و  جمع
 وتحلیل تجزیههای  . در این فصل پس از طرح مسئله پژوهش، تکنیكاستتوسط محقق 

مناسب جهت پاسخ به سؤاالت و دستیابی به اهداف تبیین شده پژوهش، ارائه خواهد 
 شد.

از نوع توصیفی است از طرفی با توجه به  ها دادهگردآوری  پژوهش حاضر به لحاظ
 برحسباین تحقیق  نوع که سازمان قصد دارد از نتایج این تحقیق استفاده نماید،این

 زیرساختاین پژوهش شركت ارتباطات  یموردبررس. جامعه است یكاربرد هدف،
نمونه آماری پژوهش را مدیران و كارشناسان ارشد و  است؛ كهمركزی استان تهران 

لذا در  دهند یمسازمان مورد مطالعه و آگاه كامل به موضوع پژوهش تشکیل  خبرگان
 .شود یماستفاده  در عملیات قیدر تحق یریگ میتصمحوزه  یها كیتکنمطالعه حاضر از 

، تعداد نظر صاحبدر نتیجه به دلیل تخصصی بودن موضوع و محدودیت شناسایی افراد 
فرادی مرتبط با صنعت و دارای تجربه و كه ا اند دهیگردنفر از خبرگان انتخاب  8

 .باشند یم ITتحصیالت مرتبط با موضوع پژوهش و حوزه 
اطالعات برای بخش ادبیات تحقیق و شناسایی عوامل استفاده از  یگردآورروش  

(، جستجوهای اینترنتی و یا كتابخانهمدارک علمی داخلی و مراجع التین )مطالعات 
، ACM ،ASCE ،ACS ،Emerald ،Proquest ،IEEE ،Wiley ،Springerهای  پایگاه

ScienceDirect  استو بسیاری دیگر و مصاحبه با خبرگان به روش بررسی میدانی .
مکرر و  یها مصاحبهمیدانی و نظرسنجی از خبرگان طی  یها یبررسبا  ها دادهگردآوری 

 انجام گردیده است. شده یبند زمان
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، ها مقالهمشابه،  یها نامه پرسشبا مطالعه  نامه پرسش رواییدر این پژوهش برای افزایش 
اولیه طراحی و سپس با خبرگان تحقیق، مشورت  یها نامه پرسشو مجالت  ها كتاب

نیز با توجه به استفاده از خبرگان  پایاییبا نظر آنان بررسی شد.  ها سؤالگردید و ابعاد 
ی به پایائی سنجی آماری شده است و نیاز تأمینروش ریاضی دیمتل  یشگرهایواپاو 

 نیست.
هر تحقیق است.  یها هیپافرایندی از روش علمی، یکی از  عنوان به وتحلیل تجزیه 

عبارت است از روشی كه از طریق آن، كل فرایند تحقیق  وتحلیل تجزیه یطوركل به
از  شده نیتدو مسئلهبه  ییگو پاسخ. محقق برای شود یمهدایت  نتیجه یك یسو به

در تحقیق حاضر ضمن تعریف و . كند یماستفاده  وتحلیل تجزیهمختلف  یها روش
حاصل از  شده یگردآور یها داده وتحلیل تجزیهبرای ، ITشناسایی معیارهای توانمندسازی 

استفاده شده  دیماتل فازیعوامل از روش  تأثرو  تأثیرناشی از  بندی رتبهو  ها نامه پرسش
. علت انتخاب این روش نیز این میپرداز یمش نیز است كه در ادامه به شرح مختصر رو

هستند  یرخطیغاست كه عوامل به دلیل نفوذ داشتن و تحت نفوذ بودن در زمره روابط 
كه دارای روابط خطی  ANPو چه  AHPاز ساختارهای سلسله مراتبی چه  شود ینملذا 

 .است ها دادههستند استفاده كرد. دلیل استفاده از روش فازی در تحلیل نیز عدم قطعیت 

 الگوریتم مختصرتکنیک دیماتل

 (:1939اقدامات الزم در این روش به شرح ذیل هستند )عباس پور اسفدن، 
قیق را به تح موردنظرسیستم  دهنده لیتشکمجموعه عوامل یا عناصر اصلی  قدم اول:

یا دلفی با توافق جمعی خبرگان پس از  ISMروش مناسب مانند استفاده از تکنیك 
 نشان خواهیم داد. Nیا  C . در این تحقیق عوامل را بامیینما یممعلوم  یساز غربال

را تعیین كرده و  ها ستگاهیایا  ها گرهمقیاس تعیین شدت روابط بین عناصر یا  قدم دوم:
را در اختیار خبرگان قرار داده پس از اخذ نظرات میانگین  ها آنی جدول مقایسات زوج

 .میكن یمرا در هر سلول ثبت  ها شدتهندسی 
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 میكن یمترسیم  ها الیمربوط به عناصر را با ثبت شدت ارتباط روی  اگرامید قدم سوم:

 یها هیدراكه در آن  میده یمتشکیل  دیاگراماز روی  را vماتریس تصمیم  قدم چهارم:
Vij  میزان شدت نفوذ مستقیم عنصرi عنصر بر  امj  استام. 

هر سطر برای هر عنصر مجموع ردیفی یا به عبارتی  یها هیدرابا جمع  قدم پنجم:
مجموع شدت نفوذ هر عامل بر كلیه عوامل را به دست آورده در یك ستون ثبت 

 .میكن یمماكزیمم را معلوم  ها آنبین  از .میكن یم

ضرب و ماتریس جدید یعنی  v سیماتررا در  ادشدهیس ماكزیمم معکو قدم ششم:
به این  میكن یماینکه بر ماكزیمم سطری تقسیم  .میده یمنشان ‾v مستقیم را با بر روابطنسبی حاكم ماتریس 

متوالی باال به صفر  یها توانو لذا در  تر كوچكاز عدد یك ‾V یها هیدراخاطر است كه 
 lim V‾n=0همگرا خواهند شد یعنی 

محاسبه و مجموع  را ,V‾², V‾ ,V‾³ متوالی آن یعنی یها توان ‾Vبا داشتن  قدم هفتم:
عناصر بر  میرمستقیغمستقیم و  یها شدتزیر را كه حاصل  جادشدهیادنباله نامتناهی 

 .میآور یمیکدیگر است را به دست 
S‾=V‾+V‾³+V‾³+….+V‾n 

از صفر هستند. لذا مجموع  تر كوچكها همه  ‾V یها هیدرابا توجه به آنچه ذكر شد  
 .است (‾q=V)نسبت آن  قدرفوق یك تصاعد هندسی ماتریسی نامتناهی است كه 

از  نظر صرفعوامل بر یکدیگر را با  میرمستقیغحال مجدداً شدت كل روابط  قدم هشتم:
 .میكن یممحاسبه ‾Vماتریس شدت نسبی مستقیم یعنی 

نسبی  یها شدتو  میكن یمرا ترسیم  میرمستقیغوابط شدت نسبی ر دیاگرام قدم نهم:
 .میسینو یم یها الیرا بر روی  میرمستقیغ

نفوذ  مجموع ،میرمستقیغ شدت نسبی روابط مستقیم ‾Sبه كمك ماتریس  قدم دهم:
به دست  ها الیهر عنصر را به كمك جهت  (Rبودن )تحت نفوذ  و (D) داشتن

جدول ثبت  یها هیحاشرا در  میا دادهنشان  Rو  Dسطر و ستون كه با  مجموع .میآور یم
 .میكن یم
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را در یك دستگاه  ها آنو  میكن یمرا محاسبه  D-Rو  D+Rبرای هر عنصر  قدم یازدهم:
 .كنیم میثبت  است D-Rو محور عمودی  D+Rدكارتی قائم كه محور افقی 

عوامل یا  بندی سطحبا توجه به جایگاه عناصر در دستگاه مختصات  قدم دوازدهم:
 .شود مینیز انجام  ها گزینه

 ها دادهو تحلیل  آوری جمع

در این بخش كه به تجزیه تحلیل اطالعات اختصاص دارد، بر اساس جزئیات روش 
با روش  ها داده وتحلیل تجزیهتحقیق كه در بخش سوم تشریح شده به توصیف و 

 .شود میدیماتل فازی پرداخته 

 قدم اول: شناسایی عوامل

مركزی استان  زیرساختدر شركت ارتباطات  ITشناسایی توانمدسازهای  منظور به 
عامل  13ه با خبرگان استفاده شد و بمصاح نیچن همتهران، از مقاالت مختلف و 

و  استتعداد عوامل شناسایی شده زیاد  كه نیابه دلیل  توانمندساز شناسایی شدند.
نیز صورت گرفته است. برای انجام  ربالگریغها  آنبررسی روایی  و یساز یبوم منظور به

( طراحی گردید استبیانگر یك عامل  سؤال) كه هر  سؤال 13با  یا نامه پرسشاین كار 
قرار گرفت. این  ها آن، در اختیار است دهندگان پاسخكه به تعداد  نامه پرسش 8و 

از خیلی كم تا خیلی زیاد ارزیابی  ترتیلكیفی و بر اساس طیف  صورت به ها نامه پرسش
عوامل، از  ترین مهم، جهت تعیین نامه پرسش آوری جمع. بعد از پخش و اند اجراشدهو 

، افزار اكسل نرماز  ها دادهاستفاده شد. پس از خروجی  اكسل افزار نرمروش امتیازدهی و از 
ت داشتند، انتخاب وزن بیشتری از میانگین امتیازا 1كه با لحاظ حد آستانه ییها شاخص

عامل  11توسط خبرگان بررسی شد و در نهایت  مجدداً ها وزنشدند. نتایج ترتیب 
انتخاب شدند. چون عوامل  برای حل نهایی مدل ITعوامل توانمندساز  عنوان بهاثرگذار 

                                                                                                                              
1. Threshold 
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 سؤالشد. حال، به  نظر صرفچون دلفی در این مرحله  ییها كیتکناولیه زیاد بودند از 
 .اند شدهعوامل مشخص  ترین مهم 1اسخ داده شد كه در جدول شماره اول تحقیق پ

 خدماتی یها سازمان( در ITاطالعات ) فناوری توانمند سازهای. 1جدول 

 عالئم اختصاری عوامل
 C1 حمایت مدیریت ارشد

 C2 منابع

 C3 تحصیالت

 C4 حفظ رابطه با كاربران

 C5 كیفیت تجهیزات
 C6 افزار نرمو  افزار سختدسترسی به 

 C7 یگذار هیسرمامیزان 

 C8 توانایی مالی در زمینه تجهیزات

 C9 ارتباطات مخابراتی

 C10 زیرساخت فنی

 C11 بسترهای مخابراتی
 

 قدم دوم: تعیین مقیاس شدت روابط بین عناصر

 تأثیربرای بررسی روابط درونی بین عوامل كه در گام اول آمده است در مورد میزان  
ی زبانی و اعداد مثبت فازی جدول ها گزینهاز عوامل بر سایرین بر اساس  هركدام
 .رندیگ یمقرار  مورداستفاده ها سهیمقابرای این  1شماره 

 

 

 

 



 59 زمستان، 01، شماره پنجماطالعات، سال  یفناور تیریمطالعات مد  011

 (5115، 1جنگ و تی ژنگ) و اعداد فازی مثلثی دیماتل منبع: ی زبانیها گزینه. 5جدول 

 اعداد فازی مثلثی اعداد قطعی ی زبانیها گزینه
 (71/1، 1، 1) 1 خیلی زیاد تأثیر

 (1/1، 71/1، 1) 2 زیاد تأثیر
 (11/1، 1/1، 71/1) 9 متوسط تأثیر

 (1، 11/1، 1/1) 1 كم تأثیر
 (1 ،1، 11/1) 1 بسیار كم تأثیر

 

 اولیه دیاگراممستقیم فازی و  راتیتأثقدم سوم و چهارم: تشکیل ماتریس تصمیم 

و نتیجه  شده محاسبه jبر عامل  iعامل  تأثیردر این مرحله میانگین نظر خبرگان در بیان 
روابط مستقیم فازی برای عوامل اصلی در جدول حجیم زیر فراهم این مقایسات زوجی 

 ر شده است.دیاگرام نیز صرف ن شیاز نماو 

                                                                                                                              
1. Jeng & Tzeng 



 

 عوامل بر یکدیگر میاثر مستق. ماتریس شدت 1جدول  

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

 
L M U L M U L M U L M U L M U L M U L M U 

C1 1 1 1 1/1 59/1 9/1 19/1 5/1 59/1 1/1 19/1 6/1 1/1 19/1 6/1 19/1 6/1 89/1 9/1 59/1 59/1 

C2 6/1 89/1 59/1 1 1 1 1 19/1 5/1 5/1 59/1 5/1 9/1 59/1 5/1 5/1 59/1 5/1 9/1 59/1 5/1 

C3 1 19/1 5/1 1 19/1 5/1 1 1 1 1/1 1/1 99/1 1 19/1 5/1 19/1 5/1 69/1 1 5/1 59/1 

C4 19/1 19/1 6/1 1/1 99/1 8/1 5/1 59/1 5/1 1 1 1 1/1 99/1 8/1 19/1 19/1 6/1 1/1 1/1 99/1 

C5 1 5/1 59/1 1 5/1 59/1 1 5/1 59/1 6/1 89/1 1 1 1 1 5/1 69/1 5/1 5/1 69/1 5/1 

C6 1/1 59/1 9/1 1/1 59/1 9/1 1 19/1 5/1 6/1 89/1 59/1 9/1 59/1 5/1 1 1 1 19/1 5/1 69/1 

C7 59/1 9/1 59/1 19/1 19/1 6/1 1/1 1/1 99/1 5/1 59/1 5/1 1/1 99/1 8/1 5/1 69/1 89/1 1 1 1 

C8 59/1 69/1 8/1 59/1 9/1 59/1 1 1/1 19/1 19/1 19/1 6/1 5/1 59/1 5/1 99/1 8/1 5/1 59/1 5/1 89/1 

C9 1 5/1 59/1 1 59/1 9/1 1 5/1 59/1 19/1 6/1 89/1 19/1 6/1 89/1 19/1 5/1 69/1 19/1 6/1 8/1 

C10 19/1 6/1 89/1 1/1 99/1 8/1 19/1 5/1 69/1 99/1 8/1 59/1 99/1 8/1 59/1 19/1 5/1 69/1 19/1 5/1 69/1 

C11 19/1 6/1 89/1 19/1 5/1 69/1 19/1 5/1 59/1 6/1 89/1 59/1 59/1 5/1 5/1 69/1 5/1 59/1 5/1 69/1 89/1 
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 C8 C9 C10 C11 

 L M U L M U L M U L M U 

C1 2/1 61/1 3/1 11/1 11/1 1/1 1/1 21/1 7/1 1 1/1 21/1 

C2 1/1 71/1 3/1 11/1 2/1 61/1 2/1 61/1 81/1 11/1 91/1 6/1 

C3 11/1 11/1 1/1 11/1 1/1 91/1 11/1 2/1 61/1 1/1 91/1 6/1 

C4 9/1 11/1 71/1 11/1 91/1 6/1 9/1 11/1 71/1 1/1 9/1 11/1 

C5 11/1 8/1 31/1 7/1 31/1 1 1/1 71/1 31/1 9/1 11/1 71/1 

C6 21/1 7/1 3/1 6/1 81/1 1 6/1 81/1 1 61/1 3/1 1 

C7 11/1 8/1 3/1 91/1 63/1 8/1 2/1 61/1 81/1 2/1 6/1 8/1 

C8 1 1 1 2/1 61/1 81/1 71/1 1 1 91/1 6/1 81/1 

C9 91/1 6/1 8/1 1 1 1 11/1 8/1 31/1 1/1 71/1 31/1 

C10 11/1 2/1 61/1 21/1 7/1 3/1 1 1 1 1/1 71/1 31/1 

C11 2/1 61/1 81/1 71/1 1 1 7/1 31/1 1 1 1 1 

 

 قدم پنجم: محاسبه مجموع شدت اثر مستقیم عناصر بر یکدیگر

جدول  صورت بهر دیگر مجموع ردیفی یا مجموع شدت اثر مستقیم هر عنصر بر عناص
 محاسبه شد: 2شماره 

 شدت اثر مستقیم عناصر بر یکدیگر مجموع. 5جدول 

 L M U 

C1 1 1/8 7/9 مجموع شدت نفوذ 

C2 1/11 1/11 2/6 مجموع شدت نفوذ 

 C3 3/3 3/2 1/1 شدت نفوذ مجموع 

C4 2/19 6/8 1/2 مجموع شدت نفوذ 

C5 6/11 6/11 3/6 مجموع شدت نفوذ 

 C6 6/11 3/11 1/7 شدت نفوذ مجموع 
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 L M U 

 C7 1/11 3/11 1/6 شدت نفوذ مجموع 

 C8 9/11 6/11 1/7 شدت نفوذ مجموع 

C9 1/12 11 1/1 مجموع شدت نفوذ 

C10 16 6/11 6/6 مجموع شدت نفوذ 

C11 3/16 8/19 3 مجموع شدت نفوذ 

 

و ترسیم  میرمستقیغقدم ششم و هفتم و هشتم: محاسبه ماتریس شدت نسبی روابط 
 دیاگرام

بدون  ها آنكه حاصل  محاسبه زینعوامل ساختاری  میرمستقیغشدت موجود از روابط 
 نهم و دهم ارائه گردیده است. یها قدمبه خروجی تحقیق وارد شود در  یا لطمهآنکه 

 ها بودنقدم نهم و دهم: محاسبه نفوذ و تحت نفوذ 

̃ مقادیر تحت نفوذ بودن، در این مرحله پس از محاسبه مجموع نفوذ داشتن و   ̃ 

̃ و  محاسبه ریزشده  ییزدادی فازی یا فازی  صورت به Ni یا Ci برای هر عضو ̃  
 است: شده

̃  . محاسبه9جدول    ̃ 

 

L M U دی فازی 

 ̃   ̃ (N1) 82/1  38/2  11 3282/1  

 ̃   ̃ (N2) 11/9  97/1  2/11  9116/6  

 ̃   ̃ (N3) 81/1  32/1  61/7  8127/9  

 ̃   ̃ (N4) 68/9  38/1  11 3618/6  

 ̃   ̃ (N5) 7/2  77/6  3/11  7771/7  

 ̃   ̃ (N6) 77/2  73/6  7/11  7711/7  
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L M U دی فازی 

 ̃   ̃ (N7) 1/2  91/6  1/11  9971/7  

 ̃   ̃ (N8) 32/2  7 3/11  317/7  

 ̃   ̃ (N9) 11/2  12/6  2/11  1113/7  

 ̃   ̃ (N10) 91/1 29/7 1/11 2191/8 

 ̃   ̃ (N11) 36/1 8/7 2/11 7118/8 

 
 :است ها عاملدرجه نقش مركزی  دهنده نشان D+Rبا توجه به جدول باال كه در آن 

 
(D+R): N11> N10> N8> N5> N6> N9> N7> N4> N2> N1> N3 

 

̃  . محاسبه6جدول    ̃ 

 

L M U دی فازی 

 ̃   ̃ (N1) 132/1-  191/1-  113/1-  118/1-  

 ̃   ̃ (N2) 179/1  116/1  111/1  197/1  

 ̃   ̃ (N3) 111/1  111/1  168/1  1266/1  

 ̃   ̃ (N4) 172/1-  361/1-  883/1-  376/1-  

 ̃   ̃ (N5) 119/1  166/1  11/1-  1169/1  

 ̃   ̃ (N6) 116/1  912/1  117/1  9117/1  

 ̃   ̃ (N7) 131/1  136/1  166/1-  118/1  

 ̃   ̃ (N8) 191/1  181/1-  12/1-  138/1-  

 ̃   ̃ (N9) 711/1-  111/1-  911/1-  119/1-  

 ̃   ̃ (N10) 832/1-  798/1-  11/1-  717/1-  

 ̃   ̃ (N11) 112/1  116/1  972/1  1177/1  
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درجه ارتباط به لحاظ نفوذ داشتن  دهنده نشان D-Rبا توجه به جدول باال كه در آن 
 :است

(D -R): N2> N6> N11> N7> N5> N3> N8> N1> N9> N10> N4 

 

و درجه ارتباط  (D+R) با توجه به نقش درجه مرکزی ـ  قدم یازدهم و دوازدهم 
 :گردد یمترسیم  1شکل شماره  صورت بهدستگاه مختصات  (D-R)نفوذ داشتن 

 

 

 . نمودار مختصاتی ارجحیت عوامل1شکل 

 خواهیم داشت: D+Rو  D-Rبا توجه به  درمجموع دهد یمكه شکل نشان  گونه همان
N2> N6> N11> N7> N5> N3> N8> N1> N9> N10> N4 

 و پیشنهاد یریگ جهینت

نهائی  راتیتأثیعنی ترتیب  استاصلی تحقیق  سؤالنتیجه اصلی در این بخش پاسخ به 
 :استزیر  صورت بهعوامل 

 منابع .1

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 
C7 

C8 

C9 
C10 

C11 

-1/5

-1

-0/5

0

0/5

1

1/5

0 2 4 6 8 10
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 افزار نرمو  افزار سختدسترسی به  .1

 بسترهای مخابراتی .9

 یگذار هیسرمامیزان  .2

 كیفیت تجهیزات .1

 تحصیالت .6

 توانایی مالی در زمینه تجهیزات .7

 حمایت مدیریت ارشد .8

 ارتباطات مخابراتی .3

 زیرساخت فنی .11

 حفظ رابطه با كاربران .11

حاصله از متن تحقیق نیز  یها شنهادیپاصلی تحقیق  سؤالبا توجه به روشن شدن پاسخ 
پیشنهادی در  حل راه چندنمونه به  طور بهدر پژوهش حاضر  .شود یمزیر ارائه  صورت به

 پرداخته مركزی استان تهران زیرساختدر شركت ارتباطات  ITتوانمندسازی خصوص 
 شده است.

 :گردد یم شنهادیلذا پ. استعامل  نیاثرگذارتر "منابع "طبق نتایج دیماتل عامل 

 های حمایتی و بسترسازی برای رشد صنعت مخابرات كشور از سوی  وجود سیاست
 دولت و مدیران از ضروریات است.

 را با تحقیق و پژوهش  افتهی اختصاصشته باشند كه منابع مدیران باید سعی بر آن دا
به یکجا بسنده  موردنیازاز اختصاص منابع بیش از  ؛ ومناسب به كار ببرند یجاها در

مدیران نباید در آن بخش منابع را مصرف  استنکنند و در مواردی كه اولویت پایین 
 نمایند.

 كه: گردد یمارد. لذا پیشنهاد در اولویت دوم قرا د "بسترهای مخابراتی "عامل 
 اینترنت و ایجاد لینك مستقیم با استفاده از گیرنده و  میس یشركت از لینك سیمی یا ب

كه در شهر قرار ندارند، استفاده  ییها ستگاهیدر ا یمنطق VHF/UHFباند  یها فرستنده
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 كند.

 موجود در  یها مخابراتی و افزایش ظرفیت شبکه یها رساختیایجاد و تکمیل ز
 منظور برقراری ارتباط و استفاده از اینترنت. صنعتی به یها برخی از نواحی و شهرک

در اولویت سوم در توانمندسازی  "افزار نرمو  افزار سختدسترسی به  "عامل  نیچن هم
 كه: گردد یماطالعات دارد. پیشنهاد  فناوری

ی كه تمایل افزار سختی و افزار نرمخارجی  یها شركتشركت زیرساخت با مذاكرات 
 توان یمضوابط و قوانین مشخص در این بازار  دارند طبقبه ورود به بازار ایران را 

 :ازجملهموجب تسهیل توانمندسازی شد. 
 مراكز آموزشی و انتقال دانش فنی و نیز تأمین نیروی انسانی متخصص و  یانداز راه

 با تحصیالت باال ازجمله نیروهای بومی.

 افزارها كاربردی و نوین را  و نرم ها یاید سعی كنند تا زمینه گسترش فناورمدیران ب
 شود را فراهم كنند. كه موجب تسهیل در فرآیند توانمندسازی می

 كرد: اشاره ریزتوان به موارد  نیز می برای تحقیقات آتی
  تولیدی و خدماتی مشابه ها سازمانانجام تحقیق حاضر در سایر و. 
  یها روشمشابه با سایر  یها پژوهشاجرای MCDM  همانندAHP،ANP ،ISM 
  ها سازماننوین اطالعاتی بر اثربخشی  یها یفناوربررسی راهبری 

  فناوریبر پذیرش  مؤثرعوامل  بندی اولویتشناسایی و. 

  اطالعاتی مدیریت. یها ستمیسموانع استقرار  بندی اولویتشناسایی و 

  اطالعات. فناوریارزیابی عملکرد 

  كاركنان. یتوانمندسازبر  مؤثرعوامل  بندی اولویتشناسایی و 

  فناوریعوامل بحرانی موفقیت نوآوری  بندی اولویتشناسایی و. 

 توانمند سازهای تأثیر IT .بر توانمندسازی كاركنان 

 توانمند سازهای تأثیر IT بر عملکرد سازمان 
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