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 چکیده

 ی خويش با حداکثر کار آيی و اثربخشی است.هاهای هر سازمان دستيابی به اهداف و مأموريتترين رسالتيکی از مهم    

کنند تا  یزيرهيپا یاطالعات نيهای نوو مبتنی بر استفاده از فناوری یتاليجيصورت دهای خود را بهفعاليت شتريب ديها باسازمان

های  سامانه باشند.را داشته  طيهای موجود در محو فرصت داتيدر برابر تهد عيسر واکنشيی به اهداف باال توانا دنيرس یبرا

سراسر  مدارسهای مرتبط با اطالعات سازی فعاليتکه برای بهينه هستنديك سامانه مبتنی بر فناوری اطالعات  یکيلکترونا

های آن منوط به اتخاذ يك برنامه علمی که استفاده کامل از قابليت است سامانه ، سيستم نوپايیيك  شده است.کشور تأسيس

 ت .و عملياتی جامع اس

صورت گرفته است. بدين منظور يك مطالعه تجربی در  یهای اطالعاتکاربرد سيستم یچالشها یبررسپژوهش حاضر باهدف     

شناسايی شوند  مدارسدر  یهای اطالعاتکاربرد سيستمهای سو چالشگرفته تا از يكوپرورش استان البرز انجاممدارس آموزش

تعيين شود.  هاآنتأثيرگذاری و تأثيرپذيری  بندی شده ودرنهايتاهميتی که دارند اولويتها بر اساس حال، اين چالشو درعين

 نيدر ا دهند.می ليتشکنظران در حوزه فناوری اطالعات و مديريت ده نفر از کارشناسان و صاحبرا  قيتحق نيا یمارآجامعه 

بر اساس  شده است.( استفادهANPای )شبکه ليتحل ديماتل و كيهای مدل از تکنو شاخص ارهايوزن مع نييتع یپژوهش برا

 برخوردار است. تياولو نيشترياز ب 551/1با وزن نرمال  یموانع انسان اريمعآمده در اين مطالعه مشخص شد که دستنتايج به

 یبعد تيدر اولو 511/1آوری با وزن نرمال فنزيرساخت موانع  اريمع، دوم تيدر اولو 352/1با وزن نرمال  یموانع سازمان اريمع

  چهارم قرار دارد. تيدر اولو 150/1با وزن نرمال  یطيموانع مح اريمعو 

 NRM , DEMATEL, ANP تعالی سازمانی،  :کلیدواژه
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 مقدمه -1

 شود.ترين رسالت سازمانی محسوب میامروزه در هر سازمانی دستيابی به اهداف با حداکثر کار آيی و اثربخشی، مهم    

ريزی کنند تا پايه یاطالعات نيهای نوو مبتنی بر استفاده از فناوری یتاليجيصورت دهای خود را بهفعاليت شتريب ديها باسازمان

رو ازاين  را داشته باشند. طيهای موجود در محو فرصت داتيدر برابر تهد عيسر واکنشيی به اهداف باال توانا دنيرس یبرا

شود، تر میای است و هر چه حجم پيچيدگی عمليات وسيعل در اين روند دارای ارزش ويژهترين عامعنوان اصلیاطالعات به

 های مهم،محل ی افراد مهم،درباره یممکن است شامل اطالعات یهای اطالعاتسيستمند. کاطالعات اهميت بيشتری پيدا می

های ها و شرکتبر اين اساس اکثر سازمان شندبا احاطه نموده است، که سازمان را یطيمح در ايسازمان  در یگريد یزهايچ

ممکن است شامل  یهای اطالعاتسيستم. نمايندمیهای اطالعاتی استفاده بزرگ و کوچك در داخل و خارج کشور از سيستم

.  دباشن احاطه نموده است، که سازمان را یطيمح ايسازمان  در یگريد یزهايچ های مهم،محل ی افراد مهم،درباره یاطالعات

-می سيستم های اطالعاتیکارگيری رغم صرف وقت، انرژی و هزينه زيادی که جهت طراحی، اجرا و بهدر بسياری از موارد علی

ها و شوند يا در ارائه خدمات اطالعات با مشکالت و چالشخوبی بکار گرفته نمیها در عمل بهشود، بسياری از اين سيستم

 .(3151و همکاران، )برزوزوفسکا  دموانعی مواجه هستن

يکپارچه برای گردآوری، پردازش،  بر اين نکته اذعـان دارنـد کـه نبـود يـك سيـستم آموزشینظران و مسئوالن امور صاحب    

و  گيریفراوانی ازجمله عدم دسترسی به اطالعات صحيح و دقيـق بـرای تصميم نگهداری و انتشار اطالعات موجبـات مـشکالت

 .آوردمیرا فراهم  آموزشیامور  گذاری درسياست

ها و های مترقی آن ، سياستوپرورش با ويژگیدر سند تحول بنيادين آموزش 5111انداز سيمای مدرسه در افق چشم     

بهبود مديريت  "و  "ارتقای کيفيت آموزشی و پرورشی مدارس  "وپرورش دکتر فانی مبنی بر های ابالغی وزير آموزشاولويت

گيری انتظارات جديد والدين نسبت به ماهيت و کارکردهای همچنين ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه و شکل "ی آموزشگاه

گيری و هويت بخش که در شکلمدار و تعالیريزی برای استقرار مديريت برنامه محور ، کيفيتمدرسه ، مدارس را از برنامه

 سازد . کند ، ناگزير میبخشی به مدارس نقش اساسی ايفا می

تر کند از ها در راستای تعالی سازمانی آسانگونه سازمانهر فعاليتی که بتواند رسيدن به اهداف کمی و کيفی را در اين     

های ها استفاده از سيستمباشد. ازجمله اين فعاليتاهميت زيادی برخوردار است و از ضروريات انجام تحقيق موردنظر می

و  یکاردانش و فن هایمتوسطه اول و دوم و هنرستان ،مدارس ابتدايیدر  یواداری برنامه تعال یايدر مديريت اجراطالعاتی 

 است.  وپرورش استان البرز ای آموزشحرفه

در آموزش و پرورش چيست و کداميك از  های اطالعاتیکاربرد استفاده از سيستمهای حال مساله مهم اين است که چالش     

بيشتری برخوردار است و تاثير اين چالش ها بر هم چگونه است؟برای حل اين مساله به بررسی مبانی نظری ها از اهميت چالش

های اطالعاتی های اطالعات مديريت پرداخته شد. تحقيقات مختلفی از موانع و مشکالت سيستمموانع و مشکالت سيستم

اطالعاتی موجود در مدارس تحقيقی کمتر صورت  هایاستفاده شده در مراکز مختلف موجود است ولی در مورد سيستم

ها و تاثير آنها بر هم مواجه پذيرفته يا به ندرت صورت گرفته است. بنابراين با توجه به اينکه با موضوع اولويت بندی چالش

مساله  های تصميم گيری چند معياره به حل اينهستيم ازميان روش های تصميم گيری، با توجه به کاربردهای آن از روش

پرداخته شد. روش های متعددی تحت عنوان روش های تصميم گيری چند معياره وجود دارد که بعد از مطالعه مرور ادبيات و 

در آموزش و پرورش  های اطالعاتیکاربرد استفاده از سيستمهای چالشطبق نظر خبرگان از مقايسه زوجی برای رتبه بتدی 

تعيين ميزان تاثير چالش ها بر هم نيز روش ديماتل به کار رفت. از ضرورت اجرای تحقيق  استان البرز استفاده شد و به منظور

زمينه، ضرورت آگاه شدن طراحان سيستم  های مشابه در اينعدم وجود تحقيقات و پژوهش مورد نظر به مواردی همچون

اشاره کرد. با توجه به ت کاربران های منفی موجود در سيستم و افزايش رضايکاهش جنبههای سيستم، ازچالش مکانيزه

 ضرورت انجام تحقيق اهدافی مطرح می شود که هدف اين تحقيق است و به صورت زير تعريف می شود.

 آموزش و پرورش های اطالعاتی در سيستم های اطالعاتیرد سيستمتعيين وشناسايی چالشهای کارب -5

  شده بندی چالشهای شناسايیرتبه -3
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 ها برهمثيرپذيری چالشتعيين تأثيرگذاری و تأ -2

 روش تحقیق  -2

 پيمايشی است.-ماهيت و روش، يك پژوهش توصيفی و براساس ازنظر هدف در حيطه تحقيقات کاربردی پژوهش حاضر       
شده است بنابراين جامعه موردبررسی و تحقيق در عمليات استفاده گيری چندمعيارهتصميممطالعه چون از رويکردهای اين در 

تعداد ده نفر از خبرگان برای مطالعات مبتنی بر مقايسه  که دهندد حوزه موردمطالعه تشکيل میو کارشناسان ارش را خبرگان

 در .شودای و ميدانی تقسيم میدسته کتابخانه وردآوری اطالعات در اين پژوهش به دهای گروش ابزارها و .زوجی کافی است

و  هاشاخص بندیاولويت و نييتعی برا (ANP)يند تحليل شبکه و فرا (DEMATEL)تکنيك ديماتل  از، پژوهش نيا

چون می توان گفت  مقايسه زوجیاز نظر روايی و پايايی پرسشنامه  .است شدهاستفادههای اطالعاتی های کاربرد سيستمچالش

باشد ؤاالت نمیگيری خاصی در طراحی ستمامی معيارها در اين سنجش موردتوجه قرارگرفته است و طراح قادر به جهت

پايائی پرسشنامه نيز با محاسبه شاخص  نفسه از روائی برخوردار هستند.های مبتنی بر مقايسه زوجی فیبنابراين پرسشنامه

 است و نشان از پايايی دارد. 5/1ژوهش اين ضريب کمتر از پاين  تمام مراحلمشخص می شودکه در سازگاری

 سواالت تحقیق  -3

 وپرورش استان البرز چيست؟در مدارس آموزشاطالعاتی  یهاچالشهای کاربرد سيستم -5

 است؟الکترونيکی آموزش و پرورش  کدام چالش دارای بيشترين رتبه در سامانه -3

 بر يکديگر کدامند؟اطالعاتی در سامانه آموزش و پرورش  هایتأثير چالشهای کاربرد سيستم -2

 ت؟به چه ميزان اسصورت امتياز عددی شدت اثر روابط مذکور به -1

 کدامند؟گروه علت و معلول  درعوامل درگير  -1

 های الکترونیکی آموزش و پرورش  سامانه -4

که در اينجا به طور مثال  در آموزش و پرورش سامانه های مختلفی از جمله سامانه همگام، سناد ، دانا و ... کاربرد دارند.         

 . العاتی در مورد سامانه سناد ارائه می دهيم و سپس اط سامانه همگام را مورد بررسی قرار می دهيم ابتدا

های نوين آموزشی و همگام جامع ترين پورتال ملی مدارس کشور با هدف ارتقای سطح دسترسی به تجهيزات و فناوری       

همترين باشد. از متربيتی در راستای اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و يکپارچه سازی کليه سامانه های مرتبط می

های آموزشی و پرورشی، تحقق عدالت اهداف اين مجموعه زمينه سازی جهت ايجاد تحول مبتنی بر فناوری اطالعات در برنامه

آموزشی، تسهيل فرآيندهای موجود آموزشی و اداری و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصيلی به صورت 

  اندازی شد.راه hamgam.medu.irرس در آد همگامسامانه  .باشدالکترونيکی می

اندازی راه 5231از تابستان سال  sanaad.medu.irدر آدرس  و است آموزاندانش یکينويسی الکترونسامانه نامسناد،      

 نيا ها در مدارس کل کشور را به عهده دارد.نام آنوپرورش و ثبتآموزان وزارت آموزشآوری اطالعات دانشجمع فهيشده و وظ

سال  یآموزان برانام دانشاقدام به ثبت 5235ماه  ها، از ارديبهشتسازیو بهينه راتييتغ یسال دوم با انجام برخ یپروژه برا

 نيوپرورش باشد. اوزارت آموزش یانسان یروين یهای ساماندهسيستم ینموده و توانسته است منبع اطالعات 33-35 یليتحص

موردنياز وزارت  یندهايای در حوزه فرآموارد توسعه یاريبا تحت پوشش قرار دادن بس زين 32و  33های سال یبرا ستميس

نام های سامانه سناد ازجمله سامانه ثبتعنوان زيرسيستمبه یمتعدد هایسيستم دهد.خود ادامه می تيوپرورش به فعالآموزش

مانند سامانه جامع امور شاهد و  یهايسيستم ني. همچنندادشدهيتولو  هيته یکشور و جشنواره جوان خوارزم یعلم یادهايالمپ

و  یآموزهای دانش، سيستم یآموزدانش ه، پرتال همگام ، سامان یهای درسکتاب عي، سامانه فروش و توز ثارگرانيا

 شوند. می یاطالعات هي)بکفا( از سناد تغذ یانسان یروين یهای ساماندهسيستم

در اين  موردبررسی قرار خواهد گرفت.اطالعـاتی  یهاستميسيکی از سازی های پيادهدر اينجا مسائل کليدی و چالش

شده در مقاالت مرتبط عوامل کليدی که با تحقيق بر اساس اطالعات حاصل از مطالعات مـسائل کليـدی و تحقيقات انجام

 دهد.ها را نشان میبندی آنقسيماين عوامل و ت 5استخراج گرديد. جدول  ارتباط داشتاطالعاتی  های موفقيت سيستم
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رمعيارها در از نظرات خبرگان استفاده شد. فرآيند تعيين معيارها و زيهای مزبور  در ادامه به منظور تعيين چالش های سامانه

 آورده شده است. 5شکل 

 

 

 

 

 
 فرآيند تعيين معيارها و زيرمعيارها -5شکل

 
 براساس مطالعات انجام شده های الکترونيکی آموزش و پرورش های اطالعاتی در مديريت سامانه موانع و چالشهای کاربرد سيستم -5جدول 

 ها)زير معيار(موانع و چالش گروه)معيار(

زيرساخت 

 آوری اطالعاتفن

 آوری اطالعات پاسخگوعدم ايجاد زيرساخت فن

 سازی يك معماری اطالعات عدم توسعه و پياده

 يريت شبکه ارتباطی ريزی و مدعدم برنامه

 

موانع مديريتی و 

 انسانی

 

 

 

 

 

 خواهند و چه نيازهای اطالعاتی دارندعدم آگاهی دقيق مديران و کاربران از اينکه چه می

 )هاها و نيازهای کاربران توسط طراحـان )عـدم تعريـف صـحيح نيازهـا وتحليل آنعدم درك صحيح از خواسته

 ه فعاليت کارکناننبود کنترل مناسب از نحو

 عدم پذيرش مجريان سيستم و بروز پديده مقاومت در برابر تغيير

 شدهفقدان دقت الزم در اطالعات گردآوری

 نبود )کمبود( انگيزه فعاليت در کارکنان

 بر رايانهمبتنی  های اطالعـاتیگيری از سيستمنبود باور و نگرش کافی و مناسب در مديران ارشد و ميانی برای بهره

 نگرانی مديران عالی از بابت کاهش ضريب حفاظتی اطالعات در سازمان

 عدم مشارکت مديران و کاربران در طراحی سيستم

 که تعامل با سامانه برای کاربران، ساده و مشوق باشدطوریواسط کاربری کاربرپسند بهعدم وجود 

 آن ایها و مزايذينفعان سامانه باقابليت يیآشناعدم 

 موانع سازمانی

 نبود شرايط مناسب برای مشارکت و همکاری مديران و کاربران و راهبران سيستم

 های موجود قبل از طراحی سيستموتحليل سيستمها و روشعدم انجام تجزيه

 (انسانی جذب نيروی های الزم )مـشکالتنبود نيروی انسانی با دو زمينه تخصصی مـديريت و رايانـه و سـاير تخصص

 کارگيریپذيری سيستم درحين بهعدم انعطاف

 ناقص بودن اطالعات موجود در بانك اطالعاتی سيستم

 نبودن اطالعات موجود هنگام به

 ستجو و بازيابی سريع اطالعاتعدم ج

 سازی و تست پروژهعدم نمونه

 دانند(يك سازمان را میهای گوناگون ای )افرادی که تخصصهای ميان وظيفهعدم وجود تيم

 آوری های فنعدم استفاده از پاداش در موفقيت پروژه

 عدم امکان ارائه اطالعات در شکل مناسب

 افزار مورداستفاده سيستموجود اشکال و نارسايی در نرم

 های موجود در سيستمموردقبول و مورداطمينان نبودن داده

 هاکيفيت کم داده

 آوری اطالعاتهای فنلی مناسب از پروژهحمايت ماعدم

 تعيين معيارها و زيرمعيارها

ميم()عناصر تص  
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چالش  های آموزش و پرورشبعد از صحبت و انجـام مـصاحبه هـای متعـدد بـا خبرگان، مجريان و دست اندرکاران سامانه 

دسته بندی موانع انسانی، موانع سازمانی ، موانع محيطی و موانع زيرساخت فناوری  به عنوان چالش های  1 ی در قالبهاي

بعد از صحبت با خبرگان و تکميل پرسشنامه ، تعداد  "وجود معرفی شدند. با توجه به زياد بودن تعداد زير معيارها، مجددام

 (. 3محدودی معيار و زيرمعيار  تعيين و مشخص شد )شکل

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 های آموزش و پرورشهای اطالعاتی در مديريت سامانه موانع و چالشهای کاربرد سيستم -3شکل

 

C1- موانع انسانی 

S11-  های موجود در سامانه و مزايای آنقابليت با عدم آشنايی ذينفعان سامانه ها 

S12-  عدم آگاهی دقيق مديران عملياتی و کاربران از نيازهای اطالعاتی سامانه 

S13- نگرانی مديران عالی از بابت کاهش ضريب حفاظتی اطالعات در سامانه مذکور 

S14- شده و ثبت اطالعاتزم در اطالعات گردآوریفقدان دقت ال 

C2- موانع سازمانی 

 
S21- آموزش ناکافی کاربران 

S22- های علمی و تخصصی مرتبط ها و نمايشگاهعدم برگزاری همايش 

S23- و...( سناد، سامانه دانا ، همگامهای اطالعاتی موجود در مدارس )سامانه عدم ارتباط کامل بين سيستم 

S24- جذب نيروی  های الزم )مـشکالتيروی انسانی با دو زمينه تخصصی مـديريت و رايانـه و سـاير تخصصنبود ن

 انسانی(

C3- موانع محيطی 

 
S31-  نبود معيار مناسب سنجش کيفيت سامانه 

S32-  نبود مشاوران مناسب در سامانه 

C4- آوریموانع زيرساخت فن 

 
S41- های ديگرشبکه ارتباطی با سامانه ريزی و مديريت در ايجاد عدم برنامه 

S42- آوری اطالعات پاسخگوعدم ايجاد زيرساخت فن 
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 شدهبر مطالعات انجام یمرور -5

 به برخی از مهمترين تحقيقات انجام شده در اين زمينه اشاره شده است. 3در جدول

 
 مروری بر برخی از مطالعات انجام شده -3جدول

محققان  سال عنوان پژوهش

 پژوهش

 تايج پژوهشن

ارزيابی اثربخشی 
سيستم اطالعات 
مديريت در بخش 

 درمان

گيل و  3110
 هارتمن

 رانيمد یليو تحص یاحرفه یهانهيزمشيپدهد که نتيجه پژوهش نشان می
تأثيرگذار است و اثر بخشی آن   سيستم های اطالعاتی ها ازعامل بر استفاده آن

. 

نقش بررسی 
 یهای اطالعاتسيستم

در نوآوری  تيريمد
 های سازمانفعاليت

تريوالس و  3152
 سانتوريديس

های ارتباط که با ويژگی روابط انسانی()HRدهد که مؤلفه نشان می هايافته
 فيسازی توصو شخصی یميت یهمکار ،یگيری گروهتصميم ،یفرد نيب

سيستم های  تيدر فعال یبينی کننده نوآورترين عامل پيششود مهممی
 است.ازمان س اطالعاتی

ارائه سيستم بررسی 
اطالعات مديريت 

کيفيت فراگير 
(TQMIS برای )

 مدارس

سريما و  3151
 همکاران

از چهار منظر  TQMISژوهش نشان داد که سيستم پنتايج حاصل از اين 
مبانی توسعه  -5تواند بهترين عملکرد را در مدارس موردنظر داشته باشد: می

تم اطالعات بر اساس چرخه حيات توسعه توسعه سيس -3سيستم اطالعات، 
ارزيابی  -1برای استفاده در مدارس،  TQMISحمايت اطالعاتی از  -2سيستم، 

سيستم اطالعاتی با استفاده از تکنيك جعبه سياه. درمجموع نتايج نشان داد که 
 سيستم پيشنهادی اساساً سيستم بسيار مناسبی برای کاربرد در مدارس است.

بررسی تأثير 
يستم اطالعات س

( بر MISمديريت )
 مديريت مدارس

3151 
 

رمجموع اين محقق با بررسی مقاالت مختلف به اين نتيجه رسيد که د شاه
توان به اثرات مثبتی بر مديريت مدارس دارد که از اين جمله می MISکاربرد 

دسترسی بهتر به اطالعات، مديريت مؤثرتر، استفاده بيشتر از منابع مدرسه، 
ها اشاره کرد. بارکاری، مديريت بهتر زمان، و بهبود کيفيت گزارشکاهش 

اند از فقدان مهارت يا اعتماد به عبارت MISترين موانع استفاده همچنين مهم
 های فنیاين سيستم، فقدان حمايت مديريت ارشد، و نبود حمايت

تعيين عوامل حياتی 
موفقيت و شکست 

های بانکداری پروژه
 ايرانالکترونيکی در 

 ،ی)صالح 5233
 ن،اخوا

و  یسبحان
 فرهمند، 

برای  را گيری ابعاد انسانی و سازمانیاندازهکه دهد نشان می هايافته
 ی بايد در نظر گرفت.های اطالعاتسيستم تيمشخص کردن موفق

بررسی تأثيرات 
کاربرد فناوری 

اطالعات و ارتباطات 
های مديران بر فعاليت

در مدارس کشور 
 مالزی

زين و  3111
 همکاران

نتايج اين مطالعه که به شکل ميدانی در چند مدرسه کشور مالزی انجام شد 
های مختلفی تأثيرگذاری خود نشان داد که فناوری اطالعات و ارتباطات به شکل

توان به تقويت فرهنگ فاوا را در اين مدارس بروز داده است که از اين جمله می
آموزان و معلمان، مديريت بهتر در بين دانش)فناوری اطالعات و ارتباطات( 

تر به اطالعات و استفاده بيشتر از منابع آموزان، دسترسی راحتمعلمان و دانش
دهد که آمده در اين مطالعه نشان میدستمدرسه اشاره کرد. همچنين نتايج به

های باالتر مديريتی، عدم اقبال/ حمايت کارکنان های زمانی، هزينهمحدوديت
های مهم در استفاده از موزش نديده، سوءاستفاده از امکانات فاوا ازجمله چالشآ

  چنين سيستمی در مدارس اين کشور هست.

تبعات  بررسی
اجتماعی استفاده از 
فناوری اطالعات و 
ارتباطات در دنيای 

 کنونی

 دی 3155

 فناوری اطالعات و ارتباطات مراکز به علت جذابيتکه  ندمحققان بيان کرد
مختلف صنعتی، تجاری، آموزشی، توليدی و خدماتی اقدام به استفاده از اين 

کنند که اين فناوری اند. محققان و افراد آکادميك نيز بيان میآوری نمودهفن
باشند: فرايند تغيير و افرادی که ها و بعضاً معايبی به شرح زير میدارای چالش

هيتی غربی دارد هماهنگ نمايند؛ تضاد و آوری که اساساً مابايد خود را با اين فن
آوری اطالعات و ارتباطات( طوری ضات ناشی از تغييرات منبعث از فاوا )فنرتعا

گردند؛ مند میکه برخی از افراد بيش از سايرين از مزايای چنين فناوری ای بهره
حاصل خواهند  حتماًکه تغييرات مطلوب موردنظر عدم اطمينان راجع به اين

های فعلی و مواردی از اين قبيل. اين محقق در پايان ختالل در سيستمشد؛ ا
ها، استفاده از فاوا داری مزايای تمامی چالش رغمیعلکند که خاطرنشان می

  کند.از آن را توجيه می روزافزونبسيار زيادی است که محبوبيت و استفاده 
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محققان  سال عنوان پژوهش

 پژوهش

 نتايج پژوهش

 ليـدیمسائل ک

 های اطالعـاتسيستم

  مديريت

 

5335 
برانچو و 

 همکاران

های سيستم اولويت برتر مسائل کليـدیمحققان به اين نتيجه رسيدند که 

آوری اطالعات پاسخگو؛ تسهيل و ايجاد زيرساخت فن به ترتيب شامل اطالعـاتی

زيع های تووکار؛ توسعه و مديريت سيستممديريت طراحی مجدد فرآيندهای کسب

ريزی و مديريت شبکه ارتباطی سازی يك معماری اطالعات ؛ برنامهيافته ؛ توسعه پياده

افزار؛ اثربخش کردن استفاده از منابع اطالعاتی ؛ استخدام ؛ بهبود اثربخشی توسعه نرم

راستايی استراتژی سيستم اطالعاتی با و توسعه منابع انسانی سيستم اطالعاتی؛ هم

 ريزی استراتژيك سيستم اطالعاتی هست.برنامهوکار و بهبود کسب

مـسائل کليـدی  بررسی

های سيستم مـرتبط بـا

 35اطالعاتی در قرن 

 

3111 
      

 گوتچاك

های اطالعاتی در قرن سيستم مـسائل کليـدی مـرتبط بـا ، بر اساس مطالعاتمحقق 

 :کند بينی میرا چهار عامل زير پيش 35

 وکار های اطالعاتی و کسبراتژی سيستمبهبود ارتباط بين است-5

 سازی معماری اطالعاتتوسعه و پياده -3

 های مديريت دانشسيستم اندازیراه-2

 های فناوری اطالعات و انحرافات بودجه کاهش زمان اتمام پروژه-1

به  هایو چالشالزامات

کارگيری سيستم اطالعات 

مديريت در نظام ترويج و 

 نآموزش کشاورزی ايرا

 بدرقه 3151

نتيجه نشان می دهـد کـه به ترتيب عوامل مديريتی، عوامل فرهنگ سازمانی، 

عوامل آموزشی يادگيری، عوامل فنی، عوامل انسانی و عوامل اقتصادی رتبه اول تا 

 اند.ششم را کسب کرده

تـأثير فنـاوری 

های اطالعـات و سيستم

اطالعاتی بـر ابعـاد سـاختار 

 سـازمانی

3153 
الح ف

 همت آبادی

دهد که فـن آوری اطالعـات و سيستم های اطالعاتی بـا نتيجه تحقيق نشان می

 هـای اسـتراتژيك رابطـه معنادار و مثبتی دارد.تمرکـز در تصـميم گيـری

 MCDNيك مدل 

جديد ترکيبی از 

DEMATEL  وANPبا 

VIKOR  برای اولويت بندی

کاربردهای فناوری نانو در 

 ايیبخش صنايع غذ

5233 

کريمی 

شيرازی و 

 همکاران

نتيجه  اولويت بندی نشان داد که در ارزيابی معيارها با کمك پرسش نامه ی 

سطح بسته "، کاربرد فناوری نانو ANPو  DEMATELمقايسات زوجی و رويکرد 

در بخش صنايع غذايی از امتياز باالتری برخوردار است و "کنترل کيفيت "و  "بندی

 دارددر اولويت قرار 

 

مقايسه به پرسشنامه  ت مبتنی بر مقايسه زوجی کافی است.( معتقد است تعداد ده نفر از خبرگان برای مطالعا5331) 3ساعتی

هستند که  یديو اسات رانيخبرگان، مد یريگميدهندگان به مسائل تصمپاسخ رايز شودیعمومًا پرسشنامه خبره گفته مزوجی، 

 51موارد کمتر از  شتريذاتاً محدود هستند. در ب طيافراد واجد شرا ني. بنابراباشندیمورد بحث صاحب نظر م نهيدر زم

) کارشناسان فناوری ادارات های مزبورنفر از  متخصصان و خبرگان سامانه 51.در اين پژوهش نيز ازکارشناس در دسترس است

 آموزش و پرورش( استفاده شده است.

تکنيك الش های مختلف برهم وميزان اثرگذاری و اثرپذيری معيارها از در اين پژوهش به منظور تعيين تاثير چ

های های کاربرد سيستمو چالش هاشاخص بندیاولويت و نييتعی برا (ANP)فرايند تحليل شبکه  و (DEMATELديماتل)

ها اريمع وزن نييعتی برای زوج سهيمقا سيماترمنظور از  نيهم بهو  استفاده شده است ها سامانه اطالعاتی در مديريت

است. درنهايت از فرايند تحليل شدهبا استفاده از تکنيك ديماتل الگوی روابط عِلی ميان متغيرها شناسايی  .شودمی استفاده

                                                        
1Saaty, T.L, (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process", European Journal of Operational Research, Vol 

48, Page 9-26. 
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از محيط  DEMATELشده است. جهت انجام محاسبات مربوط به تکنيك های پژوهش استفادهبندی گزينهشبکه برای اولويت

به طور کلی .  شده استانجام Super Decisionافزار نيز با استفاده از نرم ANPشده است و تکنيك ادهافزار اکسل استفنرم

که از طريق مرور مطالعات پيشين و  قرار گرفتمورد بررسی ، و معيارهای مناسب با موضوع  فرآيند پژوهش تعيين متغيرهادر

به اين ترتيب . آوری شد جمعو دريافت  پرورش نواحی استان البرزادارات آموزش و از کارشناسان شاغل در تعدادی مصاحبه با

تعيين و  ،بررسی ، معيارها و زير معيارهای درگير با موضوع مورددر مدارس ها  چالشهای موجود در سامانهمنظورارزيابی  به

ی بعدی کار است.  ی مرحلهگير تحليل ونتيجهشد.  وابستگی و ارتباطات بين معيارها و زيرمعيارها مشخصشده و  بندی دسته

طرفه باشد. به منظور تعيين روابط و وابستگيهای بين اين معيارها از پرسشنامه  يا يك ها ميتواند دوطرفه اين روابط و وابستگی

 ی شناسايی کندطريق دياگرام علّ روش ديماتل ميتواند وابستگی متقابل بين عناصر سيستم را از. شداستفاده  ديماتل و روش

کارشناسان ارائه شد. در اين جدول   آمد و از طريق پرسشنامه به اين کار ابتدا کل معيارها به صورت جدول ماتريسی در برای

 .گرفته است انجام  1 تا 5 ليکرت ی تعيين وابستگيها بر اساس مقياسوزندهی برا

است که از روی آن ماتريس  قابل رسم NRM(Network relationships Map)در اين تکنيك يك نقشه روابط شبکه ،  

 روابط کل محاسبه شده و ميزان تاثيرگذاری و تاثير پذيری تعيين گرديد.

 انجام مراحل تحلیل-6

بندی شدند. سپس روابط درونی ميان معيارهای اصلی در اين پژوهش ابتدا معيارهای اصلی بر اساس هدف اولويت

شه مربوط به خود مقايسه و تعيين اولويت شدند. در گام چهارم روابط شد. در گام سوم هريك از زيرمعيارها در خوشناسايی

شده و درنهايت با محاسبه سوپر ماتريس اوليه، سوپر ماتريس موزون و سوپر ماتريس حد، اولويت درونی زيرمعيارها مشخص

 صورت زير است:شده است. مراحل انجام تحليل بهها مشخصنهائی شاخص

 ی اصلی بر اساس هدف از طريق مقايسه زوجیبندی معيارهااولويت -5

 شناسايی روابط درونی ميان معيارهای اصلی با تکنيك ديماتل -3

 بندی هريك از زيرمعيارها در خوشه مربوط به خود از طريق مقايسه زوجیاولويت -2

 شناسايی روابط درونی ميان زيرمعيارها با تکنيك ديماتل  -1

 بر اساس هدف یصلا یارهایت معين اولوییتع -6-1

سه شدند.. مقايسه زوجی بسيار يمقا یصورت زوجبر اساس هدف به یاصل یارهايتعيين اولويت معيارها نخست مع یبرا

عنصر وجود داشته باشد  nدو مقايسه شوند. بنابراين اگر در يك خوشه صورت دوبهساده است و تمامی عناصر هر خوشه بايد به

 شده برابر است با:های انجامخواهد گرفت. چون چهار معيار وجود دارد بنابراين تعداد مقايسهمقايسه صورت  

 [5] 

شده مقايسه زوجی از ديدگاه گروهی متشکل از ده نفر از خبرگان انجام 5بنابراين 

ارها استفاده يمع يیهامحاسبه وزن ن یع شده است و براين گروه تجميدگاه ايد ین هندسيانگيك مياست. با استفاده از تکن

 است. شدهارائه 2جدولده است. ماتريس مقايسه زوجی حاصل از تجميع ديدگاه خبرگان در يگرد

 
 تعيين اولويت معيارهای اصلی -2جدول

 آوریموانع زيرساخت فن موانع محيطی موانع سازمانی موانع انسانی  

 10113 001.5 20010 5 موانع انسانی

 50023 10.52 5 10301 موانع سازمانی

 10033 5 .1031 10523 موانع محيطی

 5 50353 10100 105.3 آوریموانع زيرساخت فن

 گام بعدی محاسبه ميانگين هندسی هر سطر برای تعيين وزن معيارها است:

 [2] 
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 شود.به همين ترتيب ميانگين هندسی ساير سطرها محاسبه می

  

  

  

سپس مجموع ميانگين هندسی تمامی سطرها محاسبه 

 شود. می

[2] 

 ژهيبردار وآيد که به آن با تقسيم ميانگين هندسی هر سطر بر مجموع ميانگين هندسی سطرها مقدار وزن نرمال به دست می

 آمده است:  -1جدولشود. خالصه نتايج در نيز گفته می

 تعيين اولويت معيارهای اصلی به همراه بردار ويژه -1جدول

 بردار ويژه ميانگين هندسی آوریموانع زيرساخت فن موانع محيطی موانع سازمانی موانع انسانی  

 0615. 30526 505.2 305.1 303.3 1 موانع انسانی

 0213. 10225 10332 40.13 1 .023. موانع سازمانی

 0.63. 03.4. 03.2. 1 ..02. 0132. موانع محیطی

 01.5. 06.3. 1 10262 0533. 01.2. آوریموانع زيرساخت فن

  

 خواهد بود. 1Wصورت بردار ويژه اولويت معيارهای اصلی به  1جدولبر اساس 

 
 آمده:دستبر اساس بردار ويژه به 

 از بيشترين اولويت برخوردار است. 551/1زن نرمال با و موانع انسانیمعيار 

 در اولويت دوم قرار دارد. 352/1سازمانی با وزن نرمال موانع معيار 

 در اولويت بعدی قرار دارد. 511/1با وزن نرمال آوری موانع زيرساخت فنمعيار 

 در اولويت چهارم قرار دارد. 150/1با وزن نرمال  محيطی معيار موانع

 

 نمايش گرافيکی اولويت معيارهای اصلی )خروجی سوپردسيژن( -2شکل

توان به ین ميهست و بنابرا 5/1تر از آمده است که کوچكدستبه 122/1شده انجام یهاسهيمقا ینرخ ناسازگار

       شده اعتماد کرد. انجام یهاسهيمقا

                             

                        

 ط درونی معیارهای اصلیرواب -6-2

10551 

10352 

10150 

10511 

W
1
 = 
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اس روابط درونی ميان معيارهای کبر اساس مدل تحقيق گام بعدی محاسبه روابط درونی معيارهای اصلی است. جهت انع

که متخصصان قادرند با تسلط بيشتری به بيان نظرات خود در رابطه با اثرات طوریشده است. بهاصلی از تکنيك ديماتل استفاده

ديماتل )ماتريس ارتباطات داخلی(، ك نيکه ماتريس حاصله از تکر است کميان عوامل بپردازند. الزم به ذ )جهت و شدت اثرات(

 دهد.دهد و هم اثرپذيری و اثرگذاری متغيرها را نمايش میهم رابطه علی و معلولی بين عوامل را نشان می

  (X)محاسبه ماتريس ارتباط مستقیم  -اول  گام-6-2-1

شود و ماتريس ارتباط شود از ميانگين حسابی ساده نظرات استفاده میزمانی که از ديدگاه چند کارشناس استفاده می

 دهيم.را تشکيل می Xمستقيم يا 
 معيارهای اصلی (X)ماتريس ارتباط مستقيم  -1جدول

 آوری موانع زيرساخت فن موانع محيطی  موانع سازمانی موانع انسانی  

 1031 5011 5011 1011 انیموانع انس

 5011 5051 1011 20.1 موانع سازمانی

 5001 1011 3031 3001 موانع محيطی 

 1011 3011 3031 3051 آوری موانع زيرساخت فن

 محاسبه ماتريس ارتباط مستقیم نرمال -گام دوم -6-2-2

سپس تمامی مقادير ماتريس ارتباط  شود.های ماتريس ارتباط مستقيم محاسبه میابتدا جمع تمامی سطرها و ستون

ترين عدد که با بزرگ جدولشود تا ماتريس نرمال شود. بر اساس ترين عدد مجموع سطر و ستون تقسيم میمستقيم بر بزرگ

k است. 05.شود نشان داده می 

[4] 

        [5] 
 عيارهای اصلیم (N)ماتريس نرمال شده -5جدول

 

 ارتباط کاملمحاسبه ماتريس  -گام سوم-6-2-3

شود. سپس ماتريس همانی را منهای ماتريس تشکيل می (I)برای محاسبه ماتريس ارتباط کامل ابتدا ماتريس همانی 

 کنيم:کنيم. درنهايت ماتريس نرمال را در ماتريس معکوس ضرب مینرمال کرده و ماتريس حاصل را معکوس می
 

 
1

T N I N


            [6] 

 
 

 

 

 معيارهای اصلی (T)ماتريس ارتباط کامل  -0جدول

 آوری موانع زيرساخت فن موانع محيطی  موانع سازمانی موانع انسانی  

 1051 1055 1055 1011 موانع انسانی

 1055 1053 1011 1011 موانع سازمانی

 1031 1011 1035 1025 موانع محيطی 

 1011 .103 1021 1031 آوری موانع زيرساخت فن
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 (NRM)محاسبه ماتريس ارتباط داخلی و نمايش نقشه روابط شبکه -هارمگام چ-6-2-4

نظر توان از روابط جزئی صرفبايد ارزش آستانه محاسبه شود. با اين روش می (NRM)برای تعيين نقشه روابط شبکه 

باشد در  تربزرگآستانه  از مقدار Tها در ماتريس کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسيم کرد. تنها روابطی که مقادير آن

NRM  نمايش داده خواهد شد. برای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا ميانگين مقادير ماتريسT  .محاسبه شود

تر از آستانه باشد صفر شده يعنی آن رابطه علی در نظر که کوچك T سيماتر ريمقادشدت آستانه تعيين شد، تمامی  بعدازآنکه

آمده است. بنابراين الگوی روابط دستبه 110/1مطالعه ارزش آستانه برابر  در اين .(5232يبی و همکاران ،)حب شونمیگرفته 

 صورت زير است:دار بهمعنی
 دار معيارهای اصلی مدلالگوی روابط معنی  -.جدول

 آوری موانع زيرساخت فن موانع محيطی  موانع سازمانی موانع انسانی  

 × × × × موانع انسانی

 × × × 10315 موانع سازمانی

 × × 10513 10.25 موانع محيطی 

 × 10555 10051 10.01 آوری موانع زيرساخت فن

 

 صورت زير است:ای بهالگوی روابط خوشه

 

 الگوی روابط درونی معيارهای اصلی مدل -1شکل 

 را ترسيم کرد:توان نمودار علی با توجه به الگوی روابط می

 

 
 الگوی روابط علی معيارهای اصلی مدل -3جدول

 
D R D+R D-R 

 .5013- 10111 30335 50152 موانع انسانی

 10115 10155 30352 30212 موانع سازمانی

 10201 10212 50351 30223 موانع محيطی

T آوری موانع زيرساخت فن موانع محيطی  موانع سازمانی موانع انسانی 

 ..103 102.3 10153 10201 موانع انسانی

 10122 10121 10121 10315 موانع سازمانی

 10150 102.0 10513 10.25 موانع محيطی 

 10210 10555 10051 10.01 آوری موانع زيرساخت فن

 موانع انسانی

 موانع زيرساخت فناوری

 محیطیموانع  موانع سازمانی
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 50553 105.3 50121 30510 آوریموانع زيرساخت فن

 

های سيستم است. براين اساس موانع ی آن عامل بر ساير عاملرگذاريتأثنشانگر ميزان  (D)جمع عناصر هر سطر  جدولدر 

 ی برخوردار است.رگذاريتأثآوری از بيشترين زيرساخت فن

ی سيستم است. براين اساس هاعاملی آن عامل از ساير ريرپذيتأثبرای هر عامل نشانگر ميزان  (R)جمع عناصر ستون  -

 ی بسيار زيادی برخوردار است.  ريرپذيتأثمعيار موانع انسانی از ميزان 

عاملی بيشتر  D+Rديگر هرچه مقدار عبارتعامل موردنظر در سيستم است. به تأثر، ميزان تأثير و (D+R)بردار افقی 

 موانع سازمانی . براين اساس معيار(5232و همکاران ، )حبيبیباشد، آن عامل تعامل بيشتری با ساير عوامل سيستم دارد

 بيشترين تعامل را با ساير معيارهای موردمطالعه دارد. 

مثبت باشد، متغير يك  D - Rی اگر طورکلبهدهد. ی هر عامل را نشان میرگذاريتأث، قدرت (D - R)بردار عمودی  -

شود. در اين مدل موانع سازمانی، محيطی و زيرساخت می شود و اگر منفی باشد، معلول محسوبمتغير علی محسوب می

  معلول هستند.انسانی آوری متغيرهای علی بوده و موانع فن

 

 

 برای معيارهای اصلی DEMATELنمودار مختصات دکارتی برونداد   -1شکل  
 

 ارهایرمعيت زين اولوییسه و تعيمقا -6-3

چه در رابطه با معيارهای اصلی بيان گرديد، محاسبه شد. بدين ترتيب در در تعيين الويت زيرمعيارها نيز به روشی مانند آن

ی موجود در سامانه و مزايای آن، هاتيباقابل هااند از: عدم آشنايی ذينفعان سامانه موانع انسانی که عبارتی ارهايرمعيمورد ز

، نگرانی مديران عالی از بابت کاهش ضريب حفاظتی عدم آگاهی دقيق مديران عملياتی و کاربران از  نيازهای اطالعاتی سامانه  

دگاه گروهی از کارشناسان،  يشده و ثبت اطالعات، بر اساس داطالعات در سامانه مذکور، فقدان دقت الزم در اطالعات گردآوری

عدم ار يرمعياست. ز 135/1شده و ثبت اطالعات با وزن بيشترين اولويت مربوط به فقدان دقت الزم در اطالعات گردآوری

ار يرمعيت دوم قرار دارد و زيدر اولو 331/1با وزن نرمال های موجود در سامانه و مزايای آن باقابليت هاآشنايی ذينفعان سامانه 

ار يرمعيت سوم بوده و زيدر اولو 315/1با وزن نرمال عدم آگاهی دقيق مديران عملياتی و کاربران از  نيازهای اطالعاتی سامانه  

                                                                                                             ت چهارم می باشد.يدر اولو 113/1مديران عالی از بابت کاهش ضريب حفاظتی اطالعات در سامانه مذکور با وزن نرمال نگرانی 

های علمی ها و نمايشگاهاند از: آموزش ناکافی کاربران، عدم برگزاری همايشدر مورد زيرمعيارهای موانع سازمانی که عبارت

های اطالعاتی موجود در مدارس ، نبود نيروی انسانی با دو زمينه تخصصی و تخصصی مرتبط، عدم ارتباط کامل بين سيستم

از  151/1ر آموزش ناکافی کاربران با وزن آمده زيرمعيادستژه بهيهای الزم بر اساس بردار ومـديريت و رايانـه و سـاير تخصص

 اولويت بيشتری نسبت به ساير عناصر برخوردار است.
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اند از: نبود معيار مناسب سنجش کيفيت سامانه و نبود مشاوران مناسب در در مورد زيرمعيارهای موانع محيطی که عبارت

ار موانع محيطی نشان می دهد که زير معيارنبود يعتعيين اولويت زيرمعيارهای مربوط به م یشده برامحاسبات انجام آن،

 از اولويت بيشتری نسبت به نبود معيار مناسب سنجش کيفيت برخوردار است. 030/1مشاوران مناسب با وزن 

ريزی و مديريت در ايجاد  شبکه ارتباطی با اند از: عدم برنامهکه عبارت آوریزيرمعيارهای موانع زيرساخت فندر مورد 

تعيين اولويت زيرمعيارهای  یشده براآوری اطالعات پاسخگو. محاسبات انجامهای ديگر و عدم ايجاد زيرساخت فنسامانه

ريزی و مديريت در ايجاد  شبکه ارتباطی با آوری نشان می دهد که زيرمعيار عدم برنامهار موانع زيرساخت فنيمربوط به مع

ری اطالعات پاسخگو برخوردار آوتری نسبت به نبود عدم ايجاد زيرساخت فناز اولويت بيش 023/1های ديگر با وزن سامانه

 است.

 شناسايی الگوی روابط بین زيرمعیارها -6-3-1

روابط بين زيرمعيارها نيز به روشی مانند آنچه در رابطه با معيارهای اصلی بيان گرديد، محاسبه شد. بدين ترتيب ميزان 

های( مختلف تعيين شد. نتايج نشان داد که زيرمعيارهای عدم ايجاد زيرساخت های )شاخصی زيرمعيارريرپذيتأثتأثيرگذاری و 

های ريزی و مديريت در ايجاد  شبکه ارتباطی با سامانهآوری اطالعات پاسخگو، نبود مشاوران مناسب در سامانه وعدم برنامهفن

 ديگر به ترتيب از بيشترين ميزان تأثيرگذاری برخوردارند.

های ديگر و ريزی و مديريت در ايجاد  شبکه ارتباطی با سامانهبل، نبود مشاوران مناسب در سامانه ، عدم برنامهدر مقا 

ی برخوردارند. لذا مشخص ريرپذيتأثنگرانی مديران عالی از بابت کاهش ضريب حفاظتی اطالعات در سامانه مذکور از بيشترين 

از تأثيرگذاری و هم از  چراکهشترين تعامل را با ساير زيرمعيارها داراست؛ شود که نبود مشاوران مناسب در سامانه بيمی

 ی بااليی برخوردار است. ريرپذيتأث

های موجود در سامانه و مزايای آن، آموزش ناکافی کاربران، درنهايت مشخص شد که عدم آشنايی ذينفعان سامانه باقابليت

خصصی مرتبط، نبود نيروی انسانی با دو زمينه تخصصی مـديريت و رايانـه و های علمی و تها و نمايشگاهعدم برگزاری همايش

 ، معلول هستند. هاشاخصآوری اطالعات پاسخگو، متغيرهای علّی و ساير ها و عدم ايجاد زيرساخت فنسـاير تخصص
 الگوی روابط علی معيارهای اصلی مدل -51جدول

 D R D+R D-R های تحقيقشاخص

S11 105.1 20313 50121 .5005 های موجود در سامانه و مزايای آنينفعان سامانه باقابليتعدم آشنايی ذ 

S12   10331- 200.1 30111 500.1 عدم آگاهی دقيق مديران عملياتی و کاربران از  نيازهای اطالعاتی سامانه 

S13 50350- 20133 30111 ..505 نگرانی مديران عالی از بابت کاهش ضريب حفاظتی اطالعات در سامانه مذکور 

S14 10535- 20223 50053 50101 شده و ثبت اطالعاتفقدان دقت الزم در اطالعات گردآوری 

S21 10221 20315 .5012 .5005 آموزش ناکافی کاربران 

S22 50.25 30135 10221 30555 های علمی و تخصصی مرتبطها و نمايشگاهعدم برگزاری همايش 

S23 10150- 30331 50135 .5013 های اطالعاتی موجود در مدارس ل بين سيستمعدم ارتباط کام 

S24  10511 201.1 50131 30151  هاتخصصنبود نيروی انسانی با دو زمينه تخصصی مـديريت و رايانـه و سـاير 

S31 10323- 10311 30131 50515 نبود معيار مناسب سنجش کيفيت سامانه 

S32 10111- 10515 30015 30215 ر سامانه نبود مشاوران مناسب د 

S41 10153- 10315 .3002 .3035 های ديگرشبکه ارتباطی با سامانه  ريزی و مديريت در ايجادعدم برنامه 

S42 10101 10503 50.15 30205 آوری اطالعات پاسخگوعدم ايجاد زيرساخت فن 
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 برای زيرمعيارها DEMATELنمودار مختصات دکارتی برونداد  -5شکل

 

 ANPنهائی عناصر با تکنیک تعیین وزن  -6-4

 محاسبه سوپر ماتريس ناموزون، سوپر ماتريس موزون و سوپر ماتريس حد -6-4-1

شود. برای تعيين وزن نهائی، خروجی مقايسه معيارهای اصلی بر اساس هدف و روابط درونی ميان معيارها، در يك سوپر ماتريس ارائه می

گام بعدی برمبنای نظريه ساعتی، پس از تشکيل سوپر ماتريس اوليه، شود. وپر ماتريس، سوپر ماتريس اوليه يا ناموزن گفته میبه اين س

. درنهايت با تشکيل سوپر ماتريس شوداستفاده می سازی خطیروش نرمالاز  موزون کردناست. برای  تشکيل سوپر ماتريس موزونتعيين 

محاسبه است. برای محاسبه سوپر ماتريس حد کافی است تا سوپر ماتريس موزون به توان بزرگی برسد وزن نهايی عناصر قابل 2حد

های آن همگرا شود. در اين حالت تمامی عناصر هر سطر برابر خواهد شد که همان وزن نهايی عنصر موجود در آن بطوريکه تمامی درايه

 (513:  5232سطر هست. )حبيبی و همکاران، 

 
 

دهد. اهميت هريك از معيارهای اصلی را بر اساس هدف نشان می 21Wسوپر ماتريس بردار  در اين

دهنده اهميت نشان 32Wاز خروجی تکنيك ديماتل است. بردار  مأخوذدهنده مقايسه زوجی روابط بين معيارهای اصلی نشان 22Wبردار 

های صفر دهنده مقايسه زوجی روابط بين زير معيارها هست. درايهنشان 33Wهر يك از زيرمعيارها در خوشه مربوط به خود هست. بردار

در  ANPای مدل با استفاده از تکنيك تأثير بودن فاکتورها در محل تالقی سطر و ستون بر يکديگر است. الگوی شبکهنيز گويای بی

صورت زير سوپر ماتريس ناموزون)اوليه( به های پيشگرفته در گامشده است. با توجه به محاسبات انجامافزار سوپردسيژن طراحینرم

 محاسبه است:قابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوپر ماتريس اولیه )ناموزون( -11جدول

                                                        
1 Limit super matrix 
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شود. در سوپر ماتريس موزون جمع با استفاده از مفهوم نرمال کردن، سوپر ماتريس ناموزون به سوپر ماتريس موزون )نرمال( تبديل می

 سوپر ماتريس موزون -12جدول                  شود.ك میها برابر با يعناصر تمامی ستون

 
ن يد. ايآیعناصر سوپر ماتريس موزون به دست م یمحاسبه سوپر ماتريس حد هست. سوپر ماتريس حد با توان رساندن تمام یگام بعد

های مربوط به هر معيار يك تمامی درايهن حالت يس به يك مقدار مشابه همگرا شود. در ايشود تا عناصر سوپر ماتریتکرار م قدرآنعمل 

 ر است:يصورت زژن بهيافزار سوپردسشده با نرمعدد ثابت و يکسان خواهد بود. سوپر ماتريس حد محاسبه

 سوپر ماتريس حد -13جدول
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مقدور است. اولويت نهائی افزار سوپردسيژن تعيين اولويت نهائی معيارها بر اساس محاسبات صورت گرفته و سوپر ماتريس حد، برونداد نرم

 شده است. ارائه( جدول)معيارهای اصلی با اقتباس از سوپر ماتريس حد در 
 

 اولويت نهائی معیارها با تکنیک فرايند تحلیل شبکه-14جدول

 رتبه وزن نرمال وزن کل های تحقیقشاخص

 S11 10120 10101 5 های موجود در سامانه و مزايای آنسَناد باقابليتعدم آشنايی ذينفعان سامانه 

 S12 10121 1015. 0 عدم آگاهی دقيق مديران عملياتی و کاربران از  نيازهای اطالعاتی سامانه  

 S13 1011. 10155 55 نگرانی مديران عالی از بابت کاهش ضريب حفاظتی اطالعات در سامانه مذکور

 S14 101.5 10505 5 شده و ثبت اطالعاتم در اطالعات گردآوریفقدان دقت الز

 S21 10150 10522 1 آموزش ناکافی کاربران

 S22 1011. 10151 53 های علمی و تخصصی مرتبطها و نمايشگاهعدم برگزاری همايش

 S23 1015. 10121 51 های اطالعاتی موجود در مدارس عدم ارتباط کامل بين سيستم

 S24 1012. 10101 1 وی انسانی با دو زمينه تخصصی مـديريت و رايانـه و ... نبود نير

 . S31 10125 10152 نبود معيار مناسب سنجش کيفيت سامانه سناد

 S32 101.2 10550 3 نبود مشاوران مناسب در سامانه سناد

 S41 1015. 10521 2 های ديگرشبکه ارتباطی با سامانه  ريزی و مديريت در ايجادعدم برنامه

 S42 10131 1011. 3 آوری اطالعات پاسخگوعدم ايجاد زيرساخت فن

 
 ، خروجی سوپردسیژنANPاولويت نهائی معیارها با تکنیک  -3شکل 

 
 

از بيشترين اهميت در ميان تمامی  505/1شده و ثبت اطالعات با وزن نرمال بنابراين شاخص فقدان دقت الزم در اطالعات گردآوری

از اولويت دوم برخوردار هست.  550/1های موجود برخوردار است. شاخص نبود مشاوران مناسب در سامانه سناد با وزن شاخص

های ديگر و آموزش ناکافی کاربران با وزن مشابه از اهميت باالئی شبکه ارتباطی با سامانه  ريزی و مديريت در ايجادهای عدم برنامهشاخص

های علمی و تخصصی مرتبط از اهميت کمتری نسبت ها و نمايشگاهديگری شاخصی مانند عدم برگزاری همايشبرخوردار هستند. از سوی 

 های مطالعه برخوردار است.به ساير شاخص

 پاسخ به پرسش های تحقیق-3

شرح زير بعنوان يك جمع بندی از نتايج بايد اذعان نمود که پژوهش حاضر، مشخصاً در پی يافتن پاسخ برای پنج سوال به 

 بوده است
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؟ بر اساس چالشهای کاربرد سيستم های اطالعاتی در سيستم اينترنتی در مدارس آموزش و پرورش استان البرز چيست-5  

های کاربرد سيستم های اطالعاتی عبارتند از موانع انسانی، موانع سازمانی، مطالعات انجام شده مشخص شد که مهمترين چالش

ساخت فناوری. نتايج حاصل از ارزيابی مدل مفهومی بيانگر آن بوده است که تمامی اين چهار چالش، زير موانع محيطی و موانع 

 تاثير معنی داری بر به کار گيری سيستم های اطالعاتی دارند.

بر اساس نتايج از تحليل شبکه مشخص شد که موانع انسانی با وزن کدام چالش دارای بيشترين رتبه در سامانه می باشد؟ -3

 از بيشترين اولويت برخوردار است. 1/551رمال ن

برای يافتن پاسخ اين بر يکديگر کدامند؟ آموزش و پرورش تاثير چالشهای کاربرد سيستم های اطالعاتی در سيستم اينترنتی -2

اين های موجود استفاده شد. نتايج بيانگر آن است که هر يك از سوال، از تکنيك ديماتل جهت بررسی روابط بين چالش

ها روی ديگری تاثير داشته و هيچ چالشی مستقل از سايرين نبوده است. بعبارت ديگر مشخص شد که موانع زير ساخت چالش

ها فناوری از بيشترين تاثيرگذاری، موانع انسانی از بيشترين تاثيرپذيری، و موانع سازمانی از بيشترين تعامل با ساير چالش

 برخوردارند.

بر اساس نتايج بدست آمده در الگوی روابط علّی کور به صورت امتياز عددی به چه ميزان است؟ شدت اثر روابط مذ-1

از بيشترين تاثيرگذاری  3/510معيارهای اصلی) اساليد قبل( مشخص شد که موانع زيرساخت فناوری با تاثيرگذاری عددی 

قرار دارند. در  رتبه های دوم و سومدر  3/212و 3/223برخوردار است؛ موانع محيطی و موانع سازمانی به ترتيب با تاثيرگذاری 

 های شناسايی شده قرار دارد.در رتبه چهارم در بين چالش 5/152نهايت موانع انسانی با قدرت تاثيرگذاری 

بر اساس نتايج بدست آمده مشخص شد که سه چالش موانع سازمانی، عوامل درگير در گروه علت و معلول کدامند؟ -1

 يرساخت فناوری متغيرهای عّلی بوده و موانع انسانی معلول هستند.محيطی و ز

 

 نتايج و بحث روی نتايج  -.

. متاسفانه در زمينه تعيين چالش ها و مبانی نظری مطالعه شرح داده شد تحقيقدر ابتدای اين  همانطور که مشاهده شد

تحقيقات زيادی انجام نشده ولی در همان اندك  ANPاولويت بندی يك سامانه الکترونيکی با استفاده از تکنيك ديماتل و 

ه در اين تحقيق ک ی مطرح شده استهاموانع انسانی از بزرگترين چالشبه موانع و مواردی اشاره شده که ه تحقيقات انجام شد

لشهای کاربرد چاکند. در ابتدا را نيز دنبال میحال اين پژوهش، سه هدف جزئی درعين .نيز همان نتيجه به دست آمده است

تأثيرگذاری و انجام گرفت و در نهايت شده های شناسايیبندی چالشرتبهشد ، سپس  های اطالعاتی تعيين و شناسايیسيستم

 مشخص شد.ها بر هم تأثيرپذيری چالش

ری شناسايی آوشده چهار عامل موانع انسانی، موانع سازمانی، موانع محيطی و موانع زيرساخت فنبر اساس مطالعات انجام 

شدند. از اين ميان، موانع انسانی از باالترين اولويت برخوردار است و موانع سازمانی نيز بيشترين تعامل را با ساير معيارها دارد. 

بر اثربخشی  هرکدامهای موجود دارای زيرمعيارهايی است که همچنين نشان داده شد که هر يك از چالشدر اين پژوهش 

سعی شده است تا  -که بخشی الينفك از هر پژوهش علمی است -های موجودمحدوديت رغمیعلگذارند. تأثير می هاسامانه 

های علمی مطمئن، نتايجی پايا و معتبر به دست آيد. نگارنده اميدوار است که نتايج ی روشريکارگبهباهدف گذاری درست و 

جوامع  طورنيهمو مديران ارشد آموزش و پروش و  نگذارااستيسحاصل از اين پژوهش بتواند مورداستفاده مسئوالن، 

 اين پژوهش نيز همانند تمامی پژوهش ها دارای محدوديت هايی است که از آن جمله می توان گفتآکادميك قرار گيرد. 

الت شده در خارج از کشور دارند و مشکها عموماً ريشه در مطالعات انجامشده جهت سنجش سازهبرخی از متغيرهای شناسايی

عنوان ابزار اصلی استفاده از ابزار پرسشنامه بههمچنين يی دارد. هایدشوارها و بومی ساختن اين مطالعات، قاعدتاً کاستی

توجهی مواجه بوده است و تکميل آن نياز به حضور ی مغرضانه و يا بیپاسخ گوئها هميشه با انتقاداتی مانند گردآوری داده

وپرورش استان البرز( با رف زمان زياد دارد. اين مطالعه تنها در يك مورد خاص )مدارس آموزشپژوهشگر در کنار خبرگان و ص

در اين پژوهش از  در تعميم نتايج بايد احتياط شود و با توجه به اينکه شده است؛ لذاهای مختص به خود انجامساختار و ويژگی
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ی اين پژوهش بايد جانب هاافتهي ميتعمشده است، لذا در تفادهاس فردمنحصربههای مجموعه محدودی از کارشناسان با ويژگی

 احتياط را رعايت کرد.  

 

 نکاتی برای تحقیقات آتی -1-.

)مدارس  های های اطالعاتی در مديريت سامانههای کاربرد سيستمدر اين تحقيق سعی شده است تا چالش -5

در حالی است که در اغلب مطالعات سازمانی عواملی وجود دارند که وپرورش استان البرز( موردبررسی قرار گيرد. اين آموزش

توان نقش متغيرهای ميانجی را نيز آتی می کنند. در مطالعاتنقش واسطه )ميانجی( را در رابطه بين دو متغير ايفا می

 . قراردادموردبررسی 

های های اطالعاتی در مديريت سامانه مهای کاربرد سيستدر اين مطالعه کوشش شده است تا تمامی ابعاد و شاخص -3

 ژهيوبهمطالعات ميدانی بسيار اندکی در مجامع آکادميك  ازآنجاکهشناسايی و مورد تحليل قرار گيرد، اما آموزش و پرورش 

توانند با افزايش طيف مطالعات خود و شناسايی ابعاد و داخلی در اين حوزه صورت گرفته است لذا پژوهشگران آتی می

 شده اقدام نمايند.های جديد، نسبت به بهبود مقياس طراحیشاخص

ها و مدارس ديگر نقاط کشور پرداخت تا بتوان مقايسه توان به بررسی همين موضوع در سازماندر مطالعات آتی می -2

 آمده داشت. دستبهتری راجع به نتايج به

از رويکرد فازی استفاده نمود. بدين ترتيب نتايج توان برای مواجهه با مشکل عدم قطعيت، در مطالعات آتی می -1

 آمده از قابليت اعتماد بيشتری برخوردار خواهند بود. دستبه

 های ديگری چون فرايند تحليل سلسله مراتبی و غيره استفاده کرد. توان از تکنيكدر مطالعات آتی می -1

 

 : های کاربردیپیشنهاد-2-.

آوری ن پژوهش شامل موانع انسانی، موانع سازمانی، موانع محيطی و موانع زيرساخت فندر اي شدهيیشناسامعيارهای  -5

دارند؛ ها بخشی سامانه  براثردهد که تمامی اين معيارها تأثير زيادی قرار گرفتند. اين نشان می دييتأی مورد و همگشناسايی 

 وپرورش قرار گيرد.  آموزش تواند مورداستفاده مسئوالن و مديران ارشدلذا نتايج اين پژوهش می

آوری بيشترين تأثيرگذاری را بر ساير معيارها دارد، لذا الزم است در اين مطالعه مشخص شد که موانع زيرساخت فن -3

آوری مبذول دارند تا بدين ترتيب عالوه بر بهبود ای به ارتقاء و بهسازی موانع زيرساخت فنمسئوالن آموزش و پروش توجه ويژه

ايجاد شود که اين امر درنهايت منجر  های آموزش و پرورش  شده، تأثير مثبتی بر ساير معيارهای سامانههای استفادهیآورفن

خواهد شد. از سوی ديگر مشخص شد که موانع سازمانی بيشترين تعامل را با ساير معيارها  هابه افزايش اثربخشی سامانه 

دهد. ازجمله راهکارهای مؤثر را نشان می هانقش مؤثر آن در بهبود عملکرد سامانه دارند؛ که اين امر اهميت موانع سازمانی و 

های اطالعاتی موجود در مدارس و های آموزشی کارآمد برای کاربران، ايجاد ارتباط کامل بين سيستمدر اين زمينه، اجرای دوره

تواند در بهبود ی تخصصی نيز میهاشگاهينماها و يشتربيت نيروی انسانی با دو تخصص مديريت و رايانه  بوده و برگزاری هما

ی بسيار زيادی ريرپذيتأثعملکرد اين سيستم اطالعاتی مؤثر باشد. همچنين در اين مطالعه مشخص شد موانع انسانی از ميزان 

 برخوردار است.  

، پيشنهاد های آموزش و پرورشه عنوان يك چالش عمده در استفاده از سامانبا توجه به اهميت باالی موانع انسانی به -2

ی آموزشی مشخصی به مديران، کارمندان و ساير ذينفعان هادورههای موجود در سامانه و مزايای آن در قالب شود قابليتمی

 اين سامانه اطالعاتی آموزش داده شود. 

موانع انسانی معلول هستند. آوری متغيرهای علی بوده و در اين مطالعه مشخص شد که موانع سازمانی، محيطی و فن -1

، الزم است راهکارهايی جهت بهبود وضعيت سه متغير ها بنابراين با توجه به اهميت منابع انسانی در بهبود اثربخشی سامانه 

آوری( اتخاذ گردد تا بدين ترتيب عالوه بر بهبود وضعيت اين عامل، به بهسازی و پيشرفت علی )موانع سازمانی، محيطی و فن

 انسانی نيز کمك شود. منابع
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يی به مديران اجرايی هانامهنييآها و تواند به شکل دستورالعملشود با استفاده از راهکارهای اجرايی که میپيشنهاد می -1

آيد تا از اين رهگذر، اثربخشی سامانه  به وجودهای اطالعاتی موجود در مدارس ابالغ گردد، ارتباط منسجم و کاملی بين سيستم

 هبود يابد. ب ها

آوری اطالعات آمده مشخص شد که در بين زيرمعيارهای مختلف، عدم ايجاد زيرساخت فندستمطابق با نتايج به - 5

های فناوری وپرورش و مديران ارشد بايد زيرساختپاسخگو بيشترين تأثير را بر ساير زيرمعيارها دارد. لذا مسئوالن آموزش

هداف و بهبود اثربخشی سامانه مذکور فراهم آورند. بديهی است بدون وجود زيرساخت اطالعات مناسب را برای پيشبرد ا

خواهد انجاميد. ها يی سامانه کارادرستی ايفا کنند و اين امر به کاهش مناسب، ساير عوامل نخواهند توانست نقش خود را به

سازی و استقرار زيرساختارهای مناسب برای پياده تواند بهمی ربطیذاستفاده از دانش فنی بومی و همکاری مؤثر با نهادهای 

 اجرای هرچه بهتر اين سامانه اطالعاتی کمك نمايد. 

بيشترين تعامل را با ها در اين مطالعه مشخص شد که در بين زيرمعيارهای مختلف، نبود مشاوران مناسب در سامانه   -0

 ها سامانهعنوان مشاورين فنی آمد بهاستفاده از نيروی انسانی کارساير زيرمعيارها دارد. بنابراين الزم است توجه بيشتری به 

اعمال شود تا درمجموع تأثيرگذاری مناسبی بر اثربخشی اين سامانه ايجاد شود. انتخاب مشاوران مناسب هم بايد از طريق 

 های آموزشی پيگيری شود. استخدام نيروی انسانی ماهر و هم از طريق برگزاری دوره
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