
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

ERP

      

ERP

                                                

ERP 

   

.ERP

ERP

  

ERP

                                         

ERP

            

.

 

ERPAHPTOPSIS

:JELD12 ,C14

 

                                                                                                                             
a.bayat@modares.ac.ir 

g_abdipour@yahoo.com 

elham_baran349@yahoo.com 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

196  پور، غالمرضا و الهام بیاتات، علی، عبديبی

  . مقدمه1
 بـراي  دلیـل  ترین کوچک خود این و اند نهاده نام آن انفجار و اطالعات قرن را یکم و بیست قرن

 و مشکالت از سیاريب براي تواند می نگاه متخصص امروزه است. امروز دنیاي در اطالعات اهمیت
 نحو به و سادگی به اطالعات فناوري بر مبتنی حل راه یک حل نشدنی است، ظاهر به که مسائلی

 صـورت  در توانـد  مـی  کـه  نمـود  اشـاره  GPSسیستم  به توان می مثال نماید. براي شایسته ارائه
  دهد. کاهش را اتتصادف و هم نماید نیاز بی رانندگی از را انسان هم ها اتومبیل در کارگیري به

 گرفتـه  خـوبی  بـه  کامپیوتر عصر عظیم دستاورد این از را خود سهم نیز صنعت میان این در
 همـراه  بـه  عظیمـی  نیز دسـتاوردهاي  صنعت در اطالعات فناوري کارگیري به که نحوي به است،
اسـت.   مقـدور  کسی کمتر براي اطالعات فناوري بدون صنعت دنیاي تصور امروزه و است داشته
 تکـوین  بـه  رو سـرعت  بـه  و ارائه شـدند  متعددي هاي حل راه بیست سال از کمتر زمانی طی در

  .آنهاست بودن کارا از اي نشانه خود این که رفتند
 اصلی فرآیندهاي از یکپارچه اطالعاتی سیستم یک سازمان، منابع ریزي سیستم برنامه

 چهار سازي یکپارچه نماید. میفراهم  را اطالعات و عملیات آمیختگی درهم که است سازمان
 ایجاد اي افزوده ارزش آالت ماشین و مواد انسانی، منابع مالی، منابع یعنی: سازمان اصلی منبع
آورد.  می وجود به امروز رقابتی دنیاي در سازمان موقعیت ارتقاي را براي الزم زمینۀ که کند می
 در را به موقع، مدیریت رسانی اطالع و جاري عملیات کنترل سوابق، داري نگه با ها سیستم این

  .کنند می پشتیبانی سازمان راهبردي هاي برنامه و جاري عملیات در تصمیم اتخاذ
ERP1 در  را سازمان اطالعات همه سو یک از عملیاتی هاي قالب در اطالعات تبلور عنوان به

هاي  فعالیت مامیت ها همین قالب در دیگر، سوي از و کند می معماري شده تعریف هاي قالب
تعریف  ERP در  سازمان طراحی هنگام که فرآیندهایی  آورد. می در خود کنترل به را سازمان
 ERP از بخشی عنوان به همواره که سازمان کارایی سنجش هاي در قالب سریع خیلی اند شده
 ERPداري  تیم نگه همراهی با و داد خواهند نمایش را خود بخشی اثر و کارایی است مطرح
ذات  به بنا  ERPماند.  خواهد باقی ها سازمان سایر با رقابت و بهبود مسیر در سازمان همواره
 از را تداخل و تخلف قدرت و گذارد می اجرا به کرده است، تعریف سازمان را آنچه دقیقاً خود

  .است سازمانی هاي خواسته تبلور سرآغاز این و کند می سلب هرکسی
بدون  سازمانی هیچ که نمود بینی پیش را روزي راحتی به توان می هویداست امروز آنچه از
ERP مفاهیمی  به دستیابی و سازمانی مفاهیم بنیادي و ها ارزش حفظ زیرا نباشد، حیات به قادر
 و توسعه مقاصد، و رهبري ثبات برفرآیند، مبتنی مدیریت گرایی، نتیجه مداري، مشتري چون:

                                                                                                                             
1 Enterprise Resource Programming 
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197  با رویکرد فازي ERPهاي  گیري عملکرد سیستم اندازه

 به عمل و تجاري هاي همکاري توسعه مستمر، آورينو و یادگیري مشارکت کارکنان،
 جهان شد. حاصل نخواهند ERPهاي  سیستم به رویکرد با جز سازمان اجتماعی هاي مسئولیت
 نخواهد باقی ها سازمان براي چه و ها انسان براي چه واحدي تک زندگی براي دیگر جایی امروز

  .گذاشت
گیري عملکرد  حداکثر کارایی ضرورت اندازه به منظور دستیابی به ERPهاي  در سیستم     

وجود دارد یعنی پیش از آنکه بتوان فرآیند بهبود را آغاز کرد باید تصویر واضحی از ساختار 
دست آورد. محقق در این مقاله درصدد است تا از طریق  سیستم و همچنین طریقۀ کارکرد آن به

، عملکرد فعلی و موقعیت رقابتی آن ERPهاي  گیري عملکرد سیستم ارائه تکنیکی براي اندازه
  هاي موجود شناسایی کند. سیستم را در قبال با دیگر سیستم

ادامۀ مقاله بدین شرح است: بخش دوم به مرور ادبیات اختصاص دارد. بخـش سـوم ارزیـابی    
شود. بخـش   استخراج می  ERPهاي  هاي عملکردي سیستم عملکرد ارائه و بخش چهارم شاخص

گردد. بخش ششم مدل ارائه شده و بخش هفتم مفروضـات تکنیـک    زي تشریح میپنجم تفکر فا
  پردازد. شود و در نهایت بخش هشتم به نوآوري می پیشنهاد می

  
  . مرور ادبیات2

 با است، رسیده انجام به تایوان ملی دانشگاه در 2000 سال در که تحقیقی در 1وانگ و وي چین
 اند. کرده ارائه ها سازمان براي مناسب انتخاب سیستم ايبر مناسب مدلی فازي منطق کارگیري به
بسـیار حـائز    ERPانتخـاب   مسـئله  در هـا  داده بـودن  نادقیق به توجه با فازي منطق کارگیري به

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  تـاکنون  نیـز  سازي بهینه یا امتیازدهی چون هایی روش اهمیت است. البته
 بتوانـد  کـه  و اجرایـی  لمـس  قابـل  نتیجۀ به گرفته ورتص مطالعات رسد می نظر به اما اند گرفته
 روبرت، و الي مطالعۀ است. نشده منتهی نماید، قانع گیري تصمیم براي را سازمان عالی مدیران
 .هستند مطالعات دسته این ) از2005( 3و کیپاریسیس سانتانام و همچنین )2006( 2کیم و لی

 به منابع تخصیص بهینۀ براي )2005ریسیس (کیپا و سانتانام را غیرخطی ریزي برنامه روش
 انتخـاب  فرآینـد  در ها بین پروژه متقابل وابستگی آنها مدل گرفتند. کار به فاکتورها تعامل همراه
 کـه  انـد  کـرده  ادعـا ) 2006( کیم و لی دیگر، سوي از گیرد. می نظر در را اطالعاتی هاي سیستم
 و تحلیلـی  شـبکۀ  فرآینـد  آنهـا  دارد، معیـار  مشـکل محـدودیت   کیپاریسـیس  و سـانتانام  مدل
 .کردند ترکیب پروژه یک انتخاب براي را یک و صفر ریزي برنامه

                                                                                                                             
1 Chen Way and Wang 
2 Li and Kim  
3 Cantanam and Keparisis 
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198  پور، غالمرضا و الهام بیاتات، علی، عبديبی

 معیارهـاي  کـه  کـرد  ارائـه  پـروژه  انتخاب براي یک و صفر ریزي برنامه یک )2006( 1بدري
 خـاطر  تعلقات ریسک، ها، فاکتور هزینه دیگر و افزار نرم افزار، سخت مزایا، و سود شامل چندگانه
 یـا  پیچیـده  ریاضـی  هـاي  مدل با معموالً ها روش این کارایی بود. گرفته نظر در را گیران تصمیم

  .نیست درك قابل مدیران براي سادگی به که چرا شود می پیچیده محدود خصوصیات
میـدانی   مطالعات با سازمان منابع ریزي برنامه انتخاب سیستم براي محقق )1988( 2آالنباي

بـه   مربـوط  معیارهاي گروه سه در را توان آنها می که رسید ارزیابی معیار ريیکس به مشاهدات و
بـراي   وي کـرد.  بنـدي  طبقـه  اي) تکنولوژیکی(فناورانـه  و فنـی  معیارهاي و کاربران فروشندگان،

از  بعضـی  در کـرد. همچنـین   اسـتفاده  مراتبـی  سلسله تحلیل فرآیند از مناسب ارزیابی سیستم
نیازهایشـان   کـردن  برطرف براي تأیید شده افزاري نرم تا شود می کمک ها سازمان به ها سایت وب

چـارچوب مفهـومی جدیـدي بـراي      MADMاز  اسـتفاده  با) 2005( 4چین چان 3کنند. انتخاب
قبلـی   مـدل  بهبـود  بـا  همکاران و وي چین چان بعد مناسب ارائه دادند. یک سال ERPانتخاب 
با اسـتفاده از تکنیـک    ERPار هدفمند سیستم براي ساخت سیستماتیک(روشمند) رویه یک خود

AHP افزار نرم خرید و تهیه فرآیند همکارانش، و وروایل جکیوز شدة ارائه ارائه کردند. مدل ERP 
و در  برگزیـدن  هـا،  گزینـه  ارزیابی اولیه، انتخاب اطالعات، وجوي جست ریزي، برنامه مرحلۀ را در
تأکید فراوان  یک محقق آلمانی ضمن 2001در سال  5کند. سی استفانو می تشریح مذاکره نهایت
پیشنهاد داد.  ERPافزار  نرم ارزیابی براي مفهومی چارچوب مناسب، یک ERPانتخاب  اهمیت به

معیارهاي کمی  گرفتن نظر در با تصمیم ) نیز یک سیستم پشتیبانی2006( 6همچنین لی النگ
کـرد. در   طراحـی  اي یکپارچـه رایانـه   تولیـد  سیسـتم  ترین مناسب انتخاب براي مختلف و کیفی
 از فرآیند استفاده با مرحله چهار در اي رایانه یکپارچه تولید سیستم انتخاب فرآیند وي پژوهش
   گرفت. صورت داده پایگاه یک و اطالعات ها داده از شده گرفته دانش و مراتبی سلسله تحلیل
  

 عملکرد ارزیابی .3
 حاصـل  و کـار  میـزان  کار، نتیجۀ چیز، هر ارزش یافتن، لعم معناي به لغت در عملکرد ارزیابی
 کـه  گـردد  مـی  اطـالق  هـایی  فعالیت و اقدامات مجموعه به عملکرد، ارزیابی. است آمده محصول

 و هـا  هـدف  بـه  دسـتیابی  جهـت  در منـابع  و از امکانـات  بهینـه  استفادة سطح افزایش منظور به

                                                                                                                             
1 Badry  
2 Alanby 
3 Jacques and Alannah (2004)  
4 Chun Chin  
5 Estefanou  
6 Lang (2006) 
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199  با رویکرد فازي ERPهاي  گیري عملکرد سیستم اندازه

 باعـث  توانـد  می عملکرد گیرد. ارزیابی می رتصو بخشی اثر و کارایی با توأم اقتصادي هاي شیوه
 ارتقـاي  بـراي  الزم فرصت و انگیزه نتیجه، و در شود عملکرد بهبود در پیشرفت میزان از آگاهی
حـس   تحریـک  موجـب  عملکـرد  ارزیـابی  همچنـین  نمایـد.  فـراهم  هـا  سـازمان  عملکرد کیفیت

 تضمین و گردد می منابع تخصیص نحوة و کارها انجام روش مورد در چالش و پرسش کنجکاوي،
 طریـق  از تنهـا  کـه  گیرند، قرار باالیی سطح در همیشه شده کاري انجام هاي ارزش تالش اینکه
 عملکرد گیري اندازه و بنابراین، ارزیابی است. پذیر امکان عملکرد گیري اندازه و سنجش هاي نظام
ایـن   بـه  توجـه  بـا  .شـود  مـی  مطلـوب  رفتار جهت در افراد برانگیختن و نظام هوشمندي موجب
 :دهد ارائه زیر موارد در را الزم بازخورد تواند می عملکرد ارزیابی مطالب،
  ها سیاست صحیح تدوین میزان -
  ها سیاست آمیز موفقیت اجراي میزان -
 سازمانی رشد شاخص ارائه  -
 بـه  دسـتیابی  از مرحلـه  چـه  در اینکـه  و سازمانی موجود وضعیت از اطالعات کسب  -

 .است اهداف
 بـراي  بایسـت  می یا هستند بهبود نیازمند که نقاطی یا عملکرد بهبود موارد ساییشنا -

 .شوند تنظیم سازمان آتی ساختار یا فعلی نیازهاي تأمین
 ها فعالیت و ها برنامه اثربخشی و کارایی  -
 عملکرد بهبود مستمر روند از اطمینان  -
 ها محدودیت و ها فرصت مشکالت، شناخت  -
 المللی بین و ملی فضاي در ها برنامه سوي و سمت و آینده انداز چشم  -
 اجـراي  در کارکنان مشارکت میزان و انسانی منابع و امکانات و منابع تخصیص نحوة  -

  مصوب برنامه
  
 ERPهاي  هاي عملکردي سیستم . استخراج شاخص4

اسـت،   اي در این بخش از مقاله با بررسی جامع از ادبیات موضوع که مبتنی بر مطالعات کتابخانه
همـراه زیـر معیارهـاي مربـوط اسـتخراج       بـه  ERPهاي  هاي عملکردي سیستم معیارها و شاخص

معیارهاي استخراج شده عبارتند از: معیارهاي هزینـه، معیارهـاي مربـوط بـه کـاربران،       1گردید.
افـزاري، معیارهـاي مربـوط بـه      هاي نرم اي، معیارهاي مربوط به سیستم معیارهاي فنی و فناورانه

  ).  1، جدول 1معیارهاي مربوط به فروشنده (نمودار و ERP مان استفاده کننده از سیستم ساز

                                                                                                                             
1 Alanby (1988)   
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معیارهاي عملکردي 
  ERPهاي  سیستم

 

معیارهاي مربوط به 
 فروشنده

 

معیارهاي مربوط به 
هاي نرم افزاري سیستم  

 

معیارهاي فنی و 
اي فناورانه  

معیارهاي مربوط به 
سازمان استفاده کننده 

  ERPاز 

 

معیارهاي مربوط به 
 کابران

 

 معیارهاي 
 هزینه

  
  ERPهاي  . معیارهاي عملکردي سیستم1نمودار 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
  

  

 ERPهاي  . معیارها و زیرمعیارهاي عملکردي سیستم1جدول 
  زیر معیار  معیار
  
  
  
  
  
  

  فروشنده

  وضعیت مالی
  وکار حجم کسب

  اعتبار و شهرت
  شرایط قراردادي
  تعداد کارکنان
  تعداد نمایندگی

  انتخابی ERPنقاط قوت 
  هاي سیاسی محدودیت

  درآمد سالیانه
  وکار پشتیبانی کنندة بخش خاصی از کسب

  هاي مشابه سازي در سازمان تجربۀ پیاده
 RFPکیفیت و کامل بودن 

  اند. کننده را انتخاب کرده هایی که این تأمین زمانمیزان رضایت سا
  میزان سهم بازار
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 ERPهاي  . معیارها و زیرمعیارهاي عملکردي سیستم1جدول  ادامۀ 

  زیرمعیار معیار
 

افزار سیستم نرم  
 

افزار سیستم نرم  

  نویسی مورد استفاده زبان برنامه
  نوع سیستم عامل

  ع پایگاه دادهنو
  پشتیبانی از واحد ریال
  پشتیبانی از تاریخ فارسی
  پشتیبانی از زبان فارسی
  چرخۀ حیات محصول

  حمایت از واحدهاي پولی مختلف و تبادالت مالی
 
 

 سازمان

  فرهنگ کامپیوتري
  سازي میزان سود ناشی از پیاده

  وکار نوع کسب
  تعداد کاربران همزمان

  و رشد اقتصادياقتصاد 
  وکار حجم و پیچیدگی کسب

 ERP سازي  وکار و پیاده مادگی کامل براي مهندسی مجدد فرآیندهاي کسبآ
  هاي پشتیبانی و خدمات پس از فروش سرویس

 
 

 فنی و تکنولوژي(فناوري)
 
 

  فناوري شبکه
  قابلیت توسعه

  پذیري انعطاف
  معماري سیستم

  سازي زمان پیاده
  سازي بومی
  گیري و تحلیل گزارش

 
 کاربران

  واسط کاربر و شرایط ارگونومی
  آموزش کاربران

  مجوزهزینۀ 
 
 

 هزینه

  سازي هزینۀ پیاده
  مجوزهزینۀ پشتیبانی 
  افزار هزینۀ سخت

  هزینۀ مشاوره
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202  پور، غالمرضا و الهام بیاتات، علی، عبديبی

  . تفکر فازي  5
طور کلـی در پـی    بهگیري فازي است. تئوري(نظریه) فازي  گیري، تصمیم از جمله شرایط تصمیم

هاي مبهم و سربسته است. بیش از دو هزار سـال اسـت کـه قـانون ارسـطو بـر علـم         تحلیل داده
دهد. بر اساس اصول  سیطره دارد. نطق دو ارزشی ارسطو اساس ریاضیات کالسیک را تشکیل می

یـز  شود که به موجب آن یـا آن چ  و مبانی این منطق، همه چیز تنها مشمول یک قاعده ثابت می
پرداختنـد.   درست است یا نادرست. دانشمندان نیز بر همین اساس به تحلیـل دنیـاي خـود مـی    

گرچه آنها همیشه مطمئن نبودند کـه چـه چیـزي درسـت اسـت و چـه چیـزي نادرسـت. امـا          
هـاي واقعـی    انـد. پدیـده   اي خاکسـتري  هاي واقعی تنها سیاه یا سفید نیستند بلکه تا اندازه پدیده

   1هم و غیر دقیق هستند.همواره فازي، مب
  
  گیري در محیط فازي . تصمیم5-1

صورت متغیرهـاي   گیري انسان با مفاهیم نادقیق و مبهم همراه است. این مفاهیم اغلب به تصمیم
شوند. بر اساس منطق فازي این عناصر نادقیق، عوامل مهمی در هوشمندي انسان  زبانی بیان می

هـایی   هـاي فـازي بـه تعریـف مجموعـه      نظریـۀ مجموعـه   روند. منطق فازي بر اساس شمار می به
کننـد و آنهـا را مـورد اسـتفاده قـرار       پردازد که ماهیت تقریبی استدالل انسانی را حفـظ مـی   می
گیرنـد،   کـار مـی   وري تصمیم گیرانی که منطق فـازي را بـه   دهند بهره دهند. شواهد نشان می می

تواند امکان اسـتنباط   گیري می ي در تصمیمدرصد افزایش یابد. رویکرد فاز 3000ممکن است تا 
طور کلـی سـاختار    هایی بر مبناي قوانین سر انگشتی را فراهم کند. به شهودي، ابتکارات و تجربه

نشان داده شده است. همان طـور کـه از ایـن نمـودار      1گیري در محیط فازي، در شکل  تصمیم
سـازي متغیرهـاي قطعـی     ي، فـازي گیـري فـاز   شود، اولین مرحله در فرآیند تصـمیم  مشاهده می

  (واقعی) است.
  گیري در محیط فازي . فرآیند تصمیم1شکل 

 
  
 
  
  
  

 متغیرهاي واقعی                                                             

                                                                                                                             
1 Stefanou (2001) 

 
 

 مرحله اول:
 فازي سازي

              
   

 
 مرحله سوم:

قطعی 
ازيس  

دوم استنتاج فازي: مرحلۀ  
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203  با رویکرد فازي ERPهاي  گیري عملکرد سیستم اندازه

ر رفتـا  "اگـر        انگـاه  "اي از قواعـد   در مرحلۀ دوم ( استنتاج فازي) با استفاده از مجموعه
گردد. نتیجۀ این استنتاج، یک ارزش زبانی براي متغیر فـازي مربـوط خواهـد     سیستم تعریف می

شـوند تـا    هـاي زبـانی بـه اعـداد فـازي تبـدیل مـی        سـازي)، ارزش  بود. در مرحله سـوم (قطعـی  
  1گیري صورت گیرد. تصمیم

  
  هاي زبانی به اعداد فازي . تبدیل واژه2- 5

 2هـاي مختلفـی وجـود دارد. چـن و هوانـگ      عداد فـازي، مقیـاس  هاي زبانی به ا براي تبدیل واژه
هـاي زبـانی و اعـداد فـازي مربـوط پیشـنهاد        هاي مختلفی را از نظر تعـداد واژه  مقیاس )2005(

کنـیم،   را استفاده مـی  "باال  "هاي مشابهی همچون شایان ذکر است حتی زمانی که واژه .اند کرده
یگر متفاوت خواهد بود. این بدان جهت است که یک واژة اعداد فازي آنها از مقیاسی به مقیاس د

 .هاي مختلف، معانی متفاوتی دارد زبانی در موقعیت
  
  . تبدیل اعداد فازي به اعداد قطعی3- 5

تر از  گاهی الزم است که دو عدد فازي را با هم مقایسه کرده تا مشخص شود که کدام یک بزرگ
دیگري است. گاهی نیز به دلیل متغیرهاي زیاد و محاسبات گسـتردة اعـداد فـازي، بایـد اعـداد      
فازي را به اعداد قطعی تبدیل کرد. به این کار دیفازي کردن (تبـدیل اعـداد از حالـت فـازي بـه      

هاي دیفازي کردن عبارتند از: روش میـانگین، روش مرکـز    ترین روش شود. مهم گفته می قطعی)
  .αناحیه و روش برش 

  
  . مدل ارا ئه شده6

  ERPهاي  گیري عملکرد سیستم هاي زیر است براي اندازه در این قسمت یک مدل که شامل گام
  شود: بندي فاکتورهاي کلیدي ارائه می و اولویت

  ها زي فازي شاخصسا . غربال1گام 
تـر و تأثیرگـذارتر در    هـاي مهـم   ها در این گام، انتخاب شاخص سازي فازي شاخص هدف از غربال

عبارت دیگر، بـا   تر بر روي آنهاست. به هاي دقیق و انجام بررسی ERPهاي  تعیین عملکرد سیستم
هاي  لکرد سیستمهاي مؤثر و غیرمؤثر در عم توان شاخص سازي فازي می استفاده از فرآیند غربال

ERP   سـازي فـازي شـامل سـه جـز اسـت. جـزء اول،         را از هم تشخیص داد. یک مسـئلۀ غربـال

                                                                                                                             
1 Csutora and Buckley (2001)                                      
2 Chen and Hwang 
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اي را بـراي   گیري است که از بین آنها قصد انتخاب زیرمجموعـه  هاي تصمیم اي از گزینه مجموعه
  هاي بیشتر داریم. بررسی

},...,,{ 21 mAAAA=   
  شود.   ارزیابی بر اساس آنها انجام می اي از معیارهاست که جزء دوم، مجموعه

},...,,{ 21 nCCCC =  
  سازي صائب است. جزء سوم نیز گروهی از افراد خبره است که نظرهاي آنها در غربال

},...,,{ 21 rEEEE =  
هر فرد خبره باید براي هر گزینه نظر و عقیده خود را ارائه نماید، یعنی یک فرد خبـره بایـد   

کنـد. ایـن ارزیـابی از اقنـاع      ه هر گزینه تا چه میزان معیارهاي مختلف را اقنـاع مـی  بیان دارد ک
  گیرد.   انجام می )Sها در قالب عناصر مقیاس زیر ( معیارها توسط گزینه

  
 S7 العاده فوق

  S6  خیلی زیاد
  S5  زیاد
 S4 متوسط
 S3 کم

 S2 خیلی کم
  S1  هیچ

  
یت معیارهـاي مختلـف را از دیـد خـود و در قالـب      عالوه بر آن هر فرد خبره باید درجۀ اهم

ارائه نماید. قدم بعد در این فرآیند پیدا کردن ارزیابی واحد هر فرد خبره از هر گزینـه    Sمقیاس
  شود:  صورت زیر تعیین می است. بدین منظور باید اندازة منفی اهمیت به

17)( +−= ii SSNeg  
  شود: صورت زیر محاسبه می ) بهUرد خبره (ها توسط هر ف آنگاه نمره واحد گزینه

rkmiUlNegU ikjkjik ,...,2,1,,...,2,1})(min{ ==Π=  

ikU  نمره واحد فرد خبرهK  در ارتباط با گزینهi  ، امkjl    درجۀ اهمیـت معیـارj  ام از نظـر
  ام است. kام از نظر فرد iام توسط گزینه jبیانگر میزان امکان اقناع معیار  ikjΠام و kفرد خبره 

هـاي   دست آوردن نمرات واحد افراد خبره به گزینـه  سازي، به نتیجۀ مرحلۀ اول فرآیند غربال
  مختلف است:

},...,,{}{ 21 iriiik UUUU =   
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205  با رویکرد فازي ERPهاي  گیري عملکرد سیستم اندازه

ikU  بیانگر ارزیابی واحد گزینهI ام توسط فرد خبرهk .ام استr خبـره را   نیز تعداد کل افراد
  دهد. نشان می

هاي انجـام شـده از افـراد خبـره      سازي فازي به ترکیب ارزیابی در مرحلۀ دوم از فرآیند غربال
دست آید. اولین قدم در این مرحله آن اسـت کـه    شود تا ارزیابی کلی از هر گزینه به پرداخته می

دارد که توافق چه  بیان میگیري تعیین شود. این تابع  ) براي بدنۀ تصمیمQیک تابع اجماع نظر (
سـازي عبـور    تعداد از افراد خبره الزم است تا یک گزینه مورد قبول قرار گرفته و از فرآیند غربال

توان از عملگر الگوریتم یاگر بـراي اجمـاع    نماید. بعد از انتخاب مناسب تابع اجماع نظر، حال می
نه، یک نمره واحد توسـط فـرد خبـره    گزی m نظر خبرگان استفاده کرد. در اینجا براي هر یک از

k) امk=1,2,…,rها، ارزیابی واحد افراد خبره باید به  ) ارائه شده است. حال براي هر یک از گزینه
تـوان   است که بر اساس آن می Iام باالترین نمره راه کار Jبیانگر  ijB صورت نزولی مرتب گردد.

  صورت زیر محاسبه کرد: بهرا  Iارزیابی کلی از راهکار 
miijBjQjiU ,...,2,1})^({max ==  

ijB بیانگرj  ام نمره خوب راه کارI .است Q(j)       بیانگر آن اسـت کـه تصـمیم گیرنـده چقـدر
ijBjQفرد خبره الزم اسـت.   jکند که حمایت حداقل  احساس می عنـوان   تـوان بـه   را مـی  )^(

فـرد   jگیرنده (کـه حمایـت    )، بر اساس خواست تصمیمi)ijBمره خوب گزینه ام نjدهی به  وزن
گیـري   نقـش جمـع را در روش میـانگین    max) در نظر گرفت. عملگر Q(j)داند  خبره را الزم می

  کند. عددي معمولی بازي می
  

ـ  دهی) شاخص . تعیین اهمیت نسبی (وزن2گام  تفاده از هاي منتخب گام نخست، با اس
  فازي AHPتکنیک  

 ERPهاي را که  که تأثیر به مراتب بیشتري در عملکرد سیسـتم   در این گام، تعدادي از شاخص
فـازي، اهمیـت نسـبی (وزن) هـر      AHPاند، با استفاده از تکنیک  دارند و به این مرحله وارد شده

 (AHP)گیـري،  تصـمیم  فنـون  تـرین  معروف از گردد. یکی یک از آنها نسبت به یکدیگر تعین می
چنـد   بـا  گیـري  تصـمیم  که روش هنگامی این است. مراتبی چند شاخصه سلسله تحلیل فرآیند
 کیفی یا کمی توانند می ها شاخص باشد. مفید تواند می روبروست، گیري تصمیم شاخص و گزینه
 مفـراه  با گیرنده تصمیم روش این در است. نهفته 1بر مقایسات زوجی AHPروش  اساس باشند.
 و هـا  شـاخص  درخـت،  نمایـد. ایـن   مـی  آغاز را خود کار 2مراتب تصمیم، سلسله درخت ساختن

                                                                                                                             
1 Pair Wise Comparisons 
2 Hierarchy Decision Tree 
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 یک هر وزن و شده انجام زوجی مقایسات یکسري پس دهد می نشان گیري را تصمیم هاي گزینه
اي  بـه گونـه   AHPمنطـق   نهایـت  در سازد. می مشخص رقیب هاي گزینه جهت را در فاکتورها از

 .آید بهینه حاصل تصمیم که سازد می تلفیق یکدیگر با را زوجی مقایسات زا حاصل هاي ماتریس
 ارائـه  (EA) 1اي توسـعه  تحلیل روش به نام دیگري روش 1996 سال محقق، در یک توسط

 و مفاهیم ادامه در هستند.  (TFN)2فازي مثلثی اعداد روش، این در استفاده مورد اعداد گردید.
  گردد. می تشریح ،  EAروش اساس فازي بر تبیمرا سلسله تحلیل فرآیند تعارف
1)1,1,1(مثلثی فازي عدد دو umLM 2)2,2,2(و = umLM   شود: نظر گرفته می در را =

 

)
2

1
,

2

1
,

2

1
(21)

1

1
,

1

1
,

1

1
(11

)21,21,21(2.1

)21,21,21(21

Lmu
M

Lmu
M

uummLLMM

uummLLMM

=−=−

=

+++=+

 

مثلثـی،   فـازي  عـدد  یـک  معکـوس  یا مثلثی فازي دو عدد ضرب حاصل که داشت توجه باید
 عدد مثلثی دو واقعی ضرب حاصل از تقریبی فقط روابط این و تنیس مثلثی فازي عدد یک دیگر
 .کنند می بیان را مثلثی فازي عدد یک معکوس و

 یـک عـدد   خـود  ارزش که زوجی، مقایسات ماتریس هاي سطر از هریک براي EAدر روش 
  :گردد می محاسبه زیر صورت است، به فازي مثلثی

∑ ∑∑
=

−

= =

×=
n

j

m

i

n

j
ijkjk MMS

1

1

1 1

][  

K و  بیانگر شمارة سطرj  وI ایـن  در .هسـتند  هـا  شـاخص  و هـا  گزینه دهنده نشان ترتیب به 
 اگـر دو  طـور کلـی   آورد. به دست به هم به نسبت را آنها بزرگی درجۀ محاسبه  باید از پس روش
  :شود می تعریف زیر صورت به بزرگی درجۀ باشند، مثلثی فازي عدد

otherMMhgtMMV
mmMMV

)()(
1)(

2121

2121

∩=≥
≥=≥

 
  : شود می ثابت یریاض هاي استدالل با طرفی از

)()(
)(

1221

21
21 mmLu

Lu
MMhgt

−+−
−

=∩
 

                                                                                                                             
1 Extent Analysis Method 
2 Triangular Fuzzy Number (TFN) 
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 دسـت  بـه  زیـر  رابطـۀ  از نیـز  دیگـر  مثلثـی  فازي از عدد مثلثی فازي عدد یک بزرگی میزان
  :آید می

)(...)(),...,( 12121 kk MMVandandMMVMMMV ≥≥=≥ 
عمـل   زیـر  صـورت  بـه  زوجـی  مقایسـات  ماتریس در ها شاخص وزن محاسبه براي همچنین

  شود: می
iknkSSVxW jii ≠=≥= ,,...,2,1)}(min{)(' 

ضـرایب   بـردار  همـان  کـه  شـد  خواهـد  محاسبه زیر صورت به ها شاخص وزن بردار این،بنابر
   است: فازي AHPناهنجار 

t
nxWxWxWW )](),...,(),([ '

1
'

1
'' = 

که بر اساس رابطۀ 
∑

= ^

^

i

i
i

W

WWآید. دست می ، مقدار اوزان به هنجار شده به  

هاي مـورد   در سیستم، 1هاي منتخب گام  . تعیین مقادیر فازي هر یک از شاخص3گام 
  بررسی

هاي متخـب گـام نخسـت، بـراي      در این گام با استفاده از نظریه فازي، مقادیر هر یک از شاخص
  گردد. بررسی محاسبه می ERPهاي  سیستم

  مورد بررسی  ERPهاي  بندي سیستم . رتبه4گام
سـت آمـده از   د کـارگیري اطالعـات بـه    فازي و نیز بـه  TOPSISدر این گام با استفاده از تکنیک 

شـوند و بـدین طریـق وضـعیت      بندي می مورد بررسی رتبه  ERPهاي  هاي دو و سه، سیستم گام
    شود. کلی آنها نسبت به یکدیگر مشخص می

 را مسـئله  هـر  رو از ایـن  شـود،  مـی  ارزیـابی  شاخص  nوسیلۀ  گزینه به mدر روش تاپسیس 
 تکنیک این گرفت. نظر در بعدي n نقطه در فضاي mشامل  1هندسی نظامیک  عنوان به توان می

مثبـت   آل ایـده  حـل  راه بـا  را فاصـله  کمترین باید انتخابی گزینۀ که است شده بنا مفهوم بر این
) Ai باشـد،  کمترین منفی، معیارهاي میان در و بیشترین مثبت، معیارهاي میان در که حلی (راه
 در و بیشترین منفی، معیارهاي میان در که حلی راه (منفی آل ایده حل راه با را فاصله بیشترین و

 هـر  مطلوبیـت  کـه  اسـت  ایـن  بـر  فرض باشد. ) داشتهAiباشد،  کمترین مثبت معیارهاي میان
   .است کاهشی یا و افزایشی یکنواخت طور به شاخص

                                                                                                                             
1 Geometric System 
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  مورد بررسی   ERPهاي  ها در سیستم سازي مقادیر فازي شاخص . قطعی5گام 

ا که در گام سه تعین گردید، با اسـتفاده از نظریـۀ فـازي و در    ه در این گام، مقادیر فازي شاخص
شـود کـه کـل     به مقادیر قطعی تبـدیل مـی   ERPهاي  قالب شش مؤلفۀ اصلی عملکردي سیستم

 مشاهده کرد. 2توان در شکل  فرآیند توضیح داده شده را می
  

  پیشنهادي و مراحل اجراي آن روش. 2شکل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ERPهاي  بندي سیستم رتبه

 منتخب

گیري  هاي اندازه شاخص
 ERPهاي  عملکرد سیستم

 

گذارتر در تأثیرتر و  هاي مهم شاخص
 ERPهاي  عملکرد سیستم

ها هاي شاخص وزن  

 ها سازي مقادیر فازي شاخص قطعی

سازي فازي  غربال
 ها شاخص

 TOPSIS  فازي

يفاز نظریۀ  

 فازي نظریۀ

ها براي  مقدار فازي شاخص
 ERPهاي  هر یک از سیستم

AHP  فازي  
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  . مفروضات تکنیک پیشنهادي 7
اسـت و    ERPهـاي   گیـري عملکـرد سیسـتم    : تکنیک طراحی شده براي اندازهارزیابی و بهبود

هاي عملکرد را  سعی در شناسایی نقاط قوت و ضعف آن سیستم دارد تا بدین طریق بتوان آرمان
  د. براي سیستم مورد نظر تعیین کر

و نیـز تعیـین موقعیـت     ERPهـاي   گیري عملکـرد سیسـتم   : هدف تکنیک، اندازهارزیابی جامع
هاي دیگر است. تکنیک پیشنهادي این فرصـت را ایجـاد    راهبردي یک سیستم نسبت به سیستم

هاي تأثیرگذار و نیز نظـر تمـامی افـراد     گیري با استفاده از مقادیر تمامی شاخص کند تا اندازه می
 نجام گیرد.مسئول ا

: جهان امروز مملو از تغییرات است که ادامۀ روندها، قطعی بودن مسـائل گذشـته را   فازي بودن
سازد. بنابراین، گرایش به سمت استفاده از منطق فازي در ادبیات مدیریت و تحقیـق   ممکن نمی

بهـره  در عملیات زیاد است. در تکنیک پیشنهادي، به دلیل کارامدي بـاالي منطـق فـازي، ازآن    
  گرفته شده است.

  
  هاي تکنیک طراحی شده . نوآوري و ویژگی8

. اجـراي  2. طراحی تکنیک پیشـنهادي  1هاي تکنیک پیشنهادي، در سه حوزة  نوآوري و ویژگی
  شود. . ابزار مدیریتی تکنیک پیشنهادي تشریح می3تکنیک پیشنهادي و 

  . طراحی تکنیک پیشنهادي1 - 8
داراي انعطـاف پـذیري بـاالیی در      ERPهاي  گیري عملکرد سیستم : تکنیک اندازهپذیري انعطاف

تواند بـا حفـظ منطـق     گیرندة اصلی می عنوان تصمیم اي که مدیریت عالی به گونه طراحی است به
  تکنیک، تعداد مراحل را به راحتی کم یا زیاد کند و یا اوزان معیارها را تغییر دهد.  

رغـم آن،   بـر نبـوده و بـه    بر و زمـان  که اجراي آن هزینهدلیل این : این تکنیک بهسهولت و سادگی
آورد و نیـز الگـوریتم روان و    ها فراهم مـی  اطالعات بسیار جامعی براي تصمیم گیرندگان سازمان

هـا قـرار    دلیل سهولت و سادگی کاربرد، مورد استقبال مـدیران سـازمان   تواند به قابل فهم آن، می
 گیرد.

. تعیـین  1پیشنهادي چند هدف مد نظر قـرار گرفتـه اسـت:     : در طراحی تکنیکچند منظورگی
نسبت بـه    ERP. نمایش وضیت راهبردي یک سیستم ERP ،2هاي  گیري عملکرد سیستم اندازه

. ارائه چـارچوبی بـراي   4ها،  . بررسی وضعیت و عملکرد فعلی سیستم3هاي رقیب،  دیگر سیستم
  هاي عملکرد.   تعیین اهداف و آرمان
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  تکنیک پیشنهادي  . اجراي2 - 8
: سادگی توأم با برخورداري از منطق منسجم و قوي، تکنیـک پیشـنهادي را   قابل فهم و آموزش
 ها قابل فهم نموده و بنابراین، احتمال پذیرش آن بسیار باالست. براي مدیران سازمان

: چند فرض خاص و محدودي در تکنیک لحاظ نشده است، بدین ترتیـب تکنیـک   قابلیت تعمیم
  هاست.  ل توسعه و اجرا در تمام سیستمقاب
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