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 مقدمه  
  ش��رکت هایي همچون شرکت نفت فالت 
قاره ایران با زمین��ه تکنولوژیك، براي بقا و 
حف��ظ مزیت رقابتي خود و در عین حال، باال 
بردن تولید و افزایش بهره برداري از مخازن، 
نیازمن��د اتخاذ تصمیمات اس��تراتژیك و یا 
بهینه در مورد نیاز هایش��ان هستند. از آنجا که 
اکتساب هر نوع تکنولوژي مي باید با شرایط 
شرکت پذیرنده منطبق باشد، الزم است هر 
ش��رکت براي اخذ تکنول��وژي، معیارهاي 
مرب��وط ب��ه می��زان جذابی��ت تکنول��وژي 
مورد نظ��ر و همچنی��ن معیاره��اي مربوط به 
میزان توانمندي ش��رکت در پذیرش سیستم 
مربوطه را مورد توجه قرار دهد تا زمینه الزم 

براي انطباق هر چه بیش��تر تکنولوژي جدید 
با محیط خود را فراهم س��ازد. در این راستا، 
معیارهایي همچون قابلیت توس��عه سیس��تم 
در آینده، امکان و قابلیت اش��اعه دانش فني 
در س��طوح مختلف س��ازمان، میزان انطباق 
تکنولوژي با سیس��تم نوآوري س��ازمان و... 
از جمل��ه مولفه هایي اس��ت که ش��رکت ها 
در هن��گام تصمیم گی��ري ب��راي انتخ��اب 
سیس��تم هاي تصمیم یار باید مورد  توجه قرار 
دهند. با توجه به این که فرآیند تولید نفت در 
منطقه از شرایط خاص و ویژه اي برخوردار 
مي باشد، لذا سازمان هاي مرتبط، نیازمند دارا 
بودن دانش و تکنولوژي روز دنیا و در کنار 
آن، توجه به مولفه ه��اي مختلف محیطي و 

اقتصادي هس��تند. همچنین، ضروري اس��ت 
در هن��گام انتخاب تکنولوژي، دقت ش��ود 
تا بیش��ترین بهره ده��ي، نصیب صنایع هدف 
گردد. همان طور که بیان ش��د، هدف، ارائه 
روشي است که در آن، عوامل موثر بر ایجاد 
یك نظام پشتیباِن تصمیم )واحد مورد مطالعه 
بخش مهندس��ي س��اختمان - شرکت نفت 
فالت قاره ایران(، شناسایي و اولویت بندي 
ش��ده و یك روش مناس��ب جه��ت فرآیند 

تصمیم گیري مدیر مربوطه ارائه گردد.
 

1- ضرورت و اهميت تحقيق
در چند سال گذش��ته، موضوع رقابتي شدن 
فعالیت ه��اي مختل��ف در ح��وزه صنع��ت، 

 سیستم هاي تصمیم یار، عوامل موثر، اولویت بندي 

سيد مانی عاليی  شرکت ملی نفت ايرانفرانک شعبانپور*، غالمرضا هاشم زاده، محمد مديری   دانشگاه آزاد اسالمی

)DSS( شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر ايجاد يک نظام پشتيبان تصميم 
)مطالعه موردي: شرکت نفت فالت قاره ايران، واحد مهندسي ساختمان(

استفاده هوشمندانه از داده ها و اطالعات در تصمیم گیري هاي مدیریتي، یکي از نیازهاي ضروري مدیران به ویژه در سازمان هاي بزرگ است. با توجه به 
فضاي رقابتي حاکم بر بازارها، اهمیت پاسخ گویي به این نیاز براي مدیران و سازمان ها به طور فزاینده اي افزایش یافته است. در دهه هاي اخیر، سیستم ها 
و ابزار فناوري اطالعات، نقش مهمي را در ارتقاي پاسخ گویي به خواسته ي مدیران فراهم کرده است. در این مقاله، هدف، رسیدن به طراحي مناسِب 
یك سیستم تصمیم یار، جهت پشتیباني در اتخاذ تصمیمات براي مدیران است. در واقع، شناسایي عوامل موثر بر ایجاد یك نظام تصمیم یار و در نهایت 
اولویت بندي عوامل موجود، از اهداف اصلي این مقاله اس��ت. محیط مورد مطالعه جهت ارزیابي هاي ممکن، ش��رکت نفت فالت قاره ایران، واحد 

مهندسي ساختمان درنظر گرفته شده است. 

  )Shabanporf@yahoo.com( نویسندۀ عهده  دار مکاتبات * 
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

به خص��وص در صنعت نف��ت و گاز، به دلیل 
وجود میادین مشترک با کشورهاي همسایه، 
بسیار مطرح و از اهمیت باالیي نیز برخوردار 
بوده اس��ت. از آنجایي که تمامي موضوعاِت 
موج��ود در رقابتي ش��دِن فعالیت ها، ارتباط 
مس��تقیم ب��ا تصمیم گیري ی��ا به بی��ان بهتر، 
فرآیند درس��ت تصمیم گی��ري دارد، نیاز به 
یك سیستم یاري دهنده به مدیران در اتخاذ 
تصمیمات بهینه و درس��ت، بس��یار ضروري 
اس��ت. از ای��ن رو، سیس��تم هاي تصمیم یار، 
مطرح و مورد اس��تقبال س��ازمان ها و نهاد ها 
قرار مي گیرد. به ط��ور کلي، دالیل اصلي و 
ضرورت اس��تفاده از سیس��تم هاي پشتیباني 
تصمیم را مي توان به صورت زیر بیان کرد:

1.محاسبه سریع: کامپیوتر به تصمیم گیرنده 
اج��ازه مي دهد مقادیر بس��یار زیادي از داده 
را در مدت زم��ان کوت��اه و ب��ا هزینه کمي 

پردازش کند.  
2.غلبه بر محدودیت هاي انس��اني محاسبات 
و ذخیره سازي: مغز انسان در تجزیه و تحلیل 
اطالع��ات و همچنین یادآوري آن ها داراي 

محدودیت است. 
3.کاه��ش هزینه: کنار ه��م آوردن گروهي 
از تصمیم گی��ران،  مخصوصاً کارشناس��ان، 

ممکن است هزینه زیادي داشته باشد.  
4.پش��تیباني فني: بس��یاري از تصمیمات، به 

محاسبات پیچیده نیاز دارد. 
5.پشتیباني کیفیت: سیس��تم هاي کامپیوترِي 
تصمیم گی��ر مي توانند، کیفی��ت تصمیمات 

اتخاذ شده را بهبود بخشند. 
6. رقاب��ت: فش��ار رقابت��ي، تصمیم گیري را 

مشکل مي کند.

2- اهداف تحقيق
الف - هدف اصلي 

 تمرک��ز بر اه��داف س��ازمان و شناس��ایِي 
عوامل موثر بر ایجاد یك نظام تصمیم یار و 
اولویت بندي بر روي عوامل موثر با استفاده 

از مدل هاي ریاضي موجود  

ب- اهداف فرعي
1. وزن ده��ي به هر ی��ك از عوامل موثر در 

ایجاد سیستم هاي تصمیم یار
2. اولویت بندي هر ی��ك از عوامل موثر در 

ایجاد سیستم هاي تصمیم یار

3-روش تجزيه و تحليل اطالعات
در ای��ن تحقی��ق، در مرحل��ه اول، ب��ا انجام 
مطالعات کتابخانه اي ، جستجو در سایت هاي 
معتبر علمي و بررسي متون علمي و همچنین 
بررس��ي وض��ع موج��وِد اتخ��اذ تصمیم در 
ش��رکت نف��ت ف��الت ق��اره ایران)واح��د 
مهندس��ي س��اختمان( ، عوامل موثر بر ایجاد 
یك نظام تصمیم یار شناسایي شد. در مرحله 
دوم، عوام��ل از طریق پرسش��نامه به جامعه 
خب��رگان ارس��ال گردید ت��ا داده هاي الزم 
جهت رتبه بندي، جمع آوري ش��ود. سپس، 
ماتری��ِس تصمیم گیري تش��کیل گردید. در 
مرحله بعد، وزن عوامل، محاس��به و سپس، 
 Topsis و  AHPبا استفاده از مدل هاي فازي
، حل مس��أله و رتبه بن��دي گزینه ها صورت 

گرفت.
 

4-سيستم هاي تصميم يار
یك سیس��تم تصمیم یار سیس��تمي است که 
به پش��تیباني مدیریت��ي از تصمیم گیرنده در 
نیمه س��اخت یافته،  تصمی��م  با  حالت های��ي 
تمایل دارد)عباس ملکي 1383(. سیستم هاي 
تصمیم یار با این معني، باید یك چیز الحاقي 
در تصمیم گیرنده براي توس��عه توانایي هاي 
آن ها باشد، اما نباید جایگزین قضاوت آن ها 
ش��ود)Turban 2007(. در واقع، سیستم هاي 
پش��تیبان از تصمی��م، داراي مجموعه اي از 
برنامه ه��ا و داده هاي مرتبط به هم اس��ت که 
براي کمك به تحلیل و تصمیم گیري به کار 
گرفته مي ش��ود. کمك این گونه سیس��تم ها 
سیس��تم هاي  از  بی��ش  تصمیم گی��ري  در 
مدیری��ت اطالعات  )عب��اس ملکي 1383( 
یا سیس��تم هاي اطالع��ات اجرایي  اس��ت. 

سیس��تم هاي پشتیباني از تصمیم اولین بار در 
س��ال هاي 1970 توس��ط آقاي لستر  )عباس 
ملکي 1383( مطرح ش��د. از بدو ظهور ایده 
تصمیم گیري به کمك کامپیوتر در انس��تیتو 
تکنولوژي کارنگي )عباس ملکي 1383(  تا 
به امروز، تعاریف متعددي براي سیستم هاي 
پشتیبان تصمیم پیشنهاد شده است. این تعدد 
تعابیر تا حدودي به سیر تکاملي این رویکرد 
باز مي گردد. تعاریف اولیه، بیشتر بر قابلیت 
سیس��تم هاي تصمیم ی��ار در ح��ل مس��ائل 
نیمه س��اختار یافته تمرکز داش��ته و تعاریف 
بعدي، اجزاي اصلي سیستم و فرایند طراحي 

آن را مورد توجه قرار داده اند. 

5- مفهوم سيستم تصميم يار
همان گون��ه ک��ه گفت��ه ش��د، سیس��تم هاي 
اطالع��ات مدیری��ت اش��کاالتي دارد ک��ه 
سیس��تم هاي پش��تیباني تصمی��م ب��راي رفع 
آن ها به وجود آمده اس��ت. سیستم اطالعات 
مدیریت، به منظور تدارک پشتیباني شخصي 
ب��راي هر مدیر نیس��ت. این ضعف سیس��تم 
اطالع��ات مدیری��ت، اقدامات��ي را باع��ث 
ش��د که منتهي به مفهوم سیس��تم پش��تیباني 
تصمی��م گردید. مفهوم سیس��تم پش��تیباني 
تصمیم، شکست هاي اولیه سیستم اطالعات 
مدیری��ت را تجرب��ه نکرد. ب��ه احتمال قوي 
دلی��ل اصل��ي آن، دامنه محدودتر سیس��تم 
پش��تیباني تصمیم اس��ت. برخ��ورد مالیم تر 
سیستم پش��تیباني تصمیم، ش��انس موفقیت 
خود را حداکثر مي کند. این سیستم ها، منابع 
انس��اني )آگاهي هاي فردي ( را با قابلیت هاي 
کامپیوت��ري ترکیب مي کنند تا باعث ارتقاء 
کیفی��ت تصمیم گیري ها مخصوصاً در مورد 
مس��ائل نیمه ساخت یافته ش��وند. سیستم هاي 
پشتیباني تصمیم، سیستم هایي هستند که منابع 
فکري افراد را با قابلیت هاي کامپیوتر، جهت 
بهب��ود کیفیت تصمیمات ب��ه کار مي گیرند. 
این سیس��تم ها، معم��والً براي حل مس��ائل 
سیستم هاي  مي روند.  به کار  نیمه ساخت یافته 
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پشتیباني تصمیم، سیس��تم هاي تعاملي مبتني 
بر کامپیوتر هستند که تصمیم گیران را یاري 
مي کنند تا با به کارگی��ري داده ها و مدل ها، 

مسائل نیمه ساخت یافته را حل نمایند. 

سيس�تم هاي  تش�كيل دهنده  اج�زاي   -6
تصميم يار

  این سیس��تم ها داراي یك بانك اطالعاتي 
متش��کل از دانش موجود درباره ي موضوع، 
یك زبان ماشین جهت فرموله کردن مسائل 
و پرس��ش ها و یك برنامه مدل س��ازي براي 

آزمایش تصمیمات می باشند. 
 هر سیستم پشتیبان تصمیم گیري، دستیابي به 

سه هدف اصلي را دنبال مي کند:
الف- کمك به مدیر براي تصمیم گیري در 

مورد مسائل نیمه ساخت یافته
ب- پشتیباني تصمیم گیري انجام شده توسط 

مدیر و نه جایگزیني آن
 ج- بهبود کاریي تصمیم گیري و توجه بیشتر به 

اثر بخشي آن
 

 به طور کلي اجزاي تشکیل دهنده سیستم هاي 
پشتیباني از تصمیم عبارتند از: 

1.بانك مدل ها
2.بانك اطالعاتي 

الف- داده هاي خارجي

ب- داده هاي داخلي
3.سیستم مدیریت بانك اطالعاتي

4.سیستم مدیریت مدل ها
5.نرم افزار مدیریت

7- داليل استفاده از سيستم هاي تصميم يار 
1.محاسبه س��ریع: کامپیوتر به تصمیم گیرنده 
اج��ازه مي دهد مقادیر بس��یار زیادي از داده 
را در مدت زم��ان کوتاه و با هزینه اي اندک 

پردازش کند. 
2.غلبه بر محدودیت هاي انسانِي محاسبات و 
ذخیره سازي: مغز انس��ان در تجزیه و تحلیل 
اطالعات و همچنی��ن یادآوري آن ها داراي 

محدودیت است. 
انس��اني: ق��درت ح��ل  3.محدودیت ه��اي 

مسأله ي یك فرد، داراي محدودیت است.
4.کاهش هزینه، کنار هم آوردن گروهي از 
تصمیم گیران، مخصوصاً کارشناسان، ممکن 

است هزینه زیادي داشته باشد.  
5.پش��تیباني فن��ي: بس��یاري از تصمیم��ات، 

محاسبات پیچیده اي را مي طلبد. 
6.پشتیباني کیفیت: سیس��تم هاي کامپیوتري 
تصمیم گی��ر مي توانند، کیفی��ت تصمیمات 

اتخاذ شده را بهبود بخشند.  
7.رقاب��ت: فش��ار رقابت��ي، تصمیم گیري را 

مشکل مي کند

8-مدل سازي براي تصميم
مدل س��ازي  فراین��د  بهت��ر  ش��ناخت  ب��راي 
س��ایمون  کاره��اي  ب��ه  تصمیم گی��ري، 
به نظ��ر س��ایمون، فراین��د  ب��از مي گردی��م. 
تصمیم گی��ري، داراي س��ه ف��از مجزاس��ت: 
 .)Turban 2007(اطالعات، طراحي و انتخاب
موض��وع اج��را بعدها به این س��ه ف��از اضافه 
 ش��د. مفهوم تصویري فرایند مدل س��ازي در 
شکل-1آمده اس��ت)Turban 2007(. جریاني 
از فعالیت ها از اطالعات تا طراحي و س��پس، 
انتخاب، جریان دارد. اما در هر فاز ممکن است 
که به فاز قبل تر بازگردی��م. در فاز اطالعات، 
واقعیِت محیط، م��ورد آزمایش ق��رار گرفته 
و مس��أله، مش��خص و تعریف مي شود. در فاز 
طراحي، مدلي که بیانگر سیستم باشد، ساخته 
مي ش��ود. این کار ب��ا ساده س��ازِي واقعیت و 
همچنین نوشتن روابط مابین متغیرها امکان پذیر 
است. آنگاه مدل، توس��ط معیارهاي ارزیابي، 
مورد تأیید قرار مي گیرد. فاز انتخاب، ش��امل 
راه حل براي مدل اس��ت. باید توجه داشت که 
این راه حل، مسأله اصلي ما نیست، بلکه راه حلي 
براي صورتي از مس��أله اس��ت ک��ه در مدل، 
باز تعریف ش��ده اس��ت. این راه حل در مدل، 
آزمایش مي شود. آنگاه که راه حل پیشنهادي، 
موجه به نظر رسید، براي اجرا آماده است. اجراي 
موفق، یعني حل مس��ئله اصلي ما. شکست، ما 
 را مجدداً به فرایند مدل س��ازي سوق مي دهد. 
شکل-1، فرایند مدل سازي براي تصمیم گیري 

را نشان مي دهد. 

9-نح�وه شناس�ايي عوام�ل موث�ر در ايج�اد 
سيستم هاي تصميم يار

در  موث��ر  عوام��ل  شناس��ایي  به منظ��ور 
ایج��اد سیس��تم هاي پش��تیباني از تصمی��م، 
در ابت��دا یکس��ري از ش��اخص هاي موث��ِر 
و  مق��االت  از  ک��ه  موردنظر )ج��دول-1( 
خبرگان اخذ گردیده شده بود، جمع آوري، 
و ب��ا در نظر گرفت��ن مجموع ع��دد فراواني 
آن ها، ساختار اولیه پرسشنامه ایجاد گردید.    1  فرآیند مدل سازي براي تصمیم گیري
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 . طلبد اي را مي محاسبات پيچيده ،بسياري از تصميمات: فني پشتيباني .5

  .  كيفيت تصميمات اتخاذ شده را بهبود بخشند ،توانند گير مي هاي كامپيوتري تصميم سيستم: پشتيباني كيفيت .6

 كند گيري را مشكل مي تصميم ،فشار رقابتي: رقابت .7

 سازي براي تصميم مدل-8

: داراي سه فاز مجزاست ،گيري تصميم فرايندنظر سايمون،  به. گرديم گيري، به كارهاي سايمون باز مي تصميمسازي  مدل فرايندبراي شناخت بهتر 
آمده 1- سازي در شكل مدل فرايندمفهوم تصويري . موضوع اجرا بعدها به اين سه فاز اضافه شد. )Turban 2007(اطالعات، طراحي و انتخاب

در . تر بازگرديم اما در هر فاز ممكن است كه به فاز قبل .جريان دارد ،انتخاب ،از اطالعات تا طراحي و سپس ها جرياني از فعاليت. )Turban 2007(است
شود در فاز طراحي، مدلي كه بيانگر سيستم باشد، ساخته مي. شود مشخص و تعريف مي ،لهأمورد آزمايش قرار گرفته و مس ،محيط فاز اطالعات، واقعيت .

فاز . گيرد يد قرار ميأيمورد ت ،توسط معيارهاي ارزيابي ،آنگاه مدل. پذير است واقعيت و همچنين نوشتن روابط مابين متغيرها امكان سازي اين كار با ساده
، له است كه در مدلأحلي براي صورتي از مس له اصلي ما نيست، بلكه راهأمس ،حل بايد توجه داشت كه اين راه. حل براي مدل است شامل راه ،انتخاب

اجراي موفق، يعني حل . نظر رسيد، براي اجرا آماده است موجه به ،حل پيشنهادي آنگاه كه راه. شود مي آزمايش ،حل در مدل اين راه. تعريف شده است زبا
   .دهد گيري را نشان مي سازي براي تصميم مدل فرايند، 1- شكل. دهد سازي سوق مي مدل فرايندما را مجدداً به  ،شكست. مسئله اصلي ما

  گيري سازي براي تصميم فرآيند مدل: 1شكل

  اري ميتصم يها ستميجاد سيعوامل موثر در ا يينحوه شناسا-9

كه از مقاالت و ) 1-جدول( نظرمورد موثرِ يها از شاخص يكسريدر ابتدا  ،مياز تصم يبانيپشت يها ستميجاد سيعوامل موثر در ا ييمنظور شناسا هب
  . گرديدجاد يه پرسشنامه ايساختار اول ،ها آن يگرفتن مجموع عدد فراوان و با در نظر ،يآور جمع ،ده شده بوديخبرگان اخذ گرد

  

  

فاز هوشمندی
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10-تعيي�ن ش�اخص انتخاِب عوام�ل موثر بر 
ايجاد سيستم هاي تصميم يار

 همان طور که بیان شد، با توجه به جدول-1 و 

عدد فراواني به دست آمده، معیارهاي اصلي، 
شناس��ایي و بر اساس آن ، فرمت پرسشنامه ها 
 تدوین گردید. س��پس ، پرسش��نامه هاي تهیه 

ش��ده ، جهت تکمی��ل ، در اختی��ار خبرگان  
ق��رار گرفت. جدول-2 نش��ان دهنده عوامل 
تأثیرگذار به همراه زیر معیارهاي مطرح شده 

توسط خبرگان است.

11-پرسشنامه پژوهش
اب��زار تحقی��ق در این پژوه��ش ، به صورت 
پرسش��نامه طراح��ي ش��ده اس��ت. در ای��ن 
پرسش��نامه، س��عي ش��ده تا نظر خب��رگان و 
متخصصان در رابطه با معیارها و شاخص هاي 
تعیین شده ، جویا شده تا شاخص هاي نهایي ، 
مش��خص گردند. در  امتیاز ده��ي به هر یك 
از ش��اخص ها در مقایس��ات زوجي ، از بازه 
اعدادي بین 1 تا 9 )طیف لیکرت( اس��تفاده 
ش��ده که به کمك آن، اهمیت هر ش��اخص 

نسبت به شاخص دیگر، مقایسه مي شود.

12-پرسش�نامه مقايس�ه عوامل اصلي موثر بر 
ايجاد سيستم هاي تصميم يار

مقایس��ات  اس��اس  ب��ر  قس��مت،  ای��ن  در 
زوجي، ب��ه هر ی��ك از عوامل اصل��ي موثر 
بر ایجاد سیس��تم هاي تصمیم ی��ار در صنعت 
نفت)ش��رکت نفت فالت ق��اره ایران-واحد 
مهندسي س��اختمان(، توسط افراد متخصص 
و کارشناس، امتیاز دهي مي شود . )جدول-3(

13-روش تجزيه و تحليل تحقيق
در این تحقیق، با استفاده از روش هاي تصمیم گیري 
چند معی��اره، عوامل موثر بر ایجاد سیس��تم هاي 
تصمیم یار، وزن دهي و رتبه بندي مي گردد)یك بار 
با روش سلس��له مراتبي و با اس��تفاده از مقایسات 
زوجي که توس��ط افراد خبره امتیاز دهي شده اند 
  AHPو یك بار هم با اس��تفاده از روش هاي فازي
و TOPSIS(. همچنی��ن، عوام��ل موث��ر بر ایجاد 
سیس��تم هاي تصمیم یار با توج��ه به نظر خبرگان، 

رتبه بندي و وزن دهي مي شود.

14-ارائه مدل مفهومي تحقيق
در شکل-2 مدل مفهومی تحقیق نشان داده 

شده است.

انعطافپذيری فنی منابع اهدفبرنامهريزی سازمان هدف:ايجاديکسيستمتصميميار

1 سازمان

1 اهداف برنامه ريزي

1 منابع

1 فني

1 انعطاف پذيري

 3    پرسشنامه مقایسه زوجي عوامل اصلي موثر بر ایجاد سیستم هاي تصمیم یار

پارامترهاابعاد

درک و کاهش مقاومت کارکنان مشارکت واحدهاي سازماني کار تيميسازمان
تعهد مديران ارشد سازمان شرايط رقابتي سازمان

 اهداف و 
برنامه ريزی

زمانبندي واقعي طراحي و پياده سازي- شناسايي و تعريف دقيق فعاليت ها-
تعريف شفاف اهداف استراتژي مديريتي- تعريف شفاف فرآيندهاي سازماني

توجه به آموزش هاي تخصصي- کفايت منابع-منابع
 زيرساخت هاي مناسب سخت و نرم افزاري- بودجه تخصيص يافته

صالحيت تيم طراحی-  دانش فنی سازمان و  حوزه های مرتبط -فنی
تعيين مشخصات فنی - روش مندی و قاعده مندی  سازمان 

يکپارچگي سيستم بيان شفاف مزاياي سيستم در سازمان- ثبات موقعيت انعطاف پذيري
الگوبرداري- انعطاف پذيري در طراحي

  2    شاخص هاي انتخابي توسط افراد خبره

ف
منابعردي

فپذيری
انعطا

ی
فن

منابع

فوبرنامهريزی
اهدا

سازمان

ی
آموزش

ت
زيرساخ

گسازمان
فرهن

ش
دان

بهينهسازی

ستندسازی
م

نشريه مطالعات،حسابداري و حسابرسي شماره 1
1---1-111-131 بهار 91

-----111-11مجله دانش حسابداري شماره 3 سال 289

انجمن فناوري اطالعات و ارتباطات شماره 3 و 3
---1111-1-41 سال 89

11----1111-مقاله رابرت پي ماربل 42003

نشريه پژوهش هاي حسابداري مالي شماره 5
--1---1-11-دوم سال 89

33434221112فراواني6

  1    شاخص هاي شناسایي عوامل  موثر در نظام تصمیم یار در مقاالت مختلف عالوه بر مصاحبه با خبرگان
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تصميم گي�رِي  درخ�ِت  م�دِل  15-معرف�ي 
عوامل موثر بر ايجاد يک نظام تصميم يار

در این بخش س��عي ش��ده اس��ت با مطالعه 
ب��ر روي نیازهاي واقعي س��ازمان، هدف و 
بررس��ي عوامل موثر بر اج��راي فرآیندهاي 
جارِي برخ��ي از عوامل تأثیرگذار در ایجاد 
یك نظ��ام تصمی��م ی��ار، به ص��ورت مدِل 

درخِت تصمیم ارائه شود)شکل-3(.
از روش ه��اي تصمیم گی��ري  اس��تفاده  ب��ا 
چند معی��اره، ه��ر ی��ك از عوام��ل موثر در 
ایجاد سیس��تم هاي پش��تیبان از تصمیم وزن 
دهی گردید. در این بین، اول با نظر خبرگان، 
عوام��ل اصلي موثر ب��ر ایجاد سیس��تم هاي 
پش��تیبان از تصمیم در صنعت نفت)شرکت 
نفت فالت قاره ایران( مش��خص و سپس، با 
تجزی��ه و تحلیل داده هاي جمع آوري ش��ده 

از جامعه آماري و گرفتن میانگین هندس��ِي 
هر ی��ك از امتی��ازات داده ش��ده ، وزن ه��ر 
یك از عوامل و زیر عامل ها محاس��به  ش��د. 
ب��راي محاس��به اوزان ش��اخص هاي اصلي 
و زیر ش��اخص ها، از روش ه��اي تجزی��ه و 
تحلیل فازي AHP و TOPSIS فازي استفاده 

گردید.)جدول-4(

16-نتايج حاصل از محاسبات انجام شده
پ��س از وزن دهي به زیر معیارها و محاس��به و 
اولویت بندي آن ها، نتایج حاصل به شرح زیر 

به دست آمد:
با توجه به محاسبات فوق، رتبه بندي گزینه ها 
به صورت A4>A2>A5>A3>A1خواهد بود؛ 
یعني، شاخص هاي فني، اهداف برنامه ریزي، 
انعطاف پذیري، منابع و سازمان به ترتیب داراي 

بیشترین وزن هستند. شکل-4 وزن هاي نهایي 
رتبه بندي گزینه ها را نشان مي دهد.

 
نتيجه گيری

ب��ا توجه به نظر خبرگان و محاس��به اوزان و با 
توجه به امتیازاتي که خبرگان پژوهش دادند، 
به ای��ن نتیجه مي رس��یم که عوامل س��ازمان، 
و  فن��ي  مناب��ع،  برنامه ری��زي،  و  اه��داف 
انعطاف پذیري نقش مهمي را در ایجاد سیستم 
هاي تصمیم ی��ار  ایفا مي کند. باید براي ایجاد 

ف
عنوانزيرمعيارردي

درک و کاهش مقاومت کارکنان1

مشارکت واحدهاي سازماني2

کار تيمي3

تعهد مديران ارشد سازمان4

شرايط رقابتي سازمان5

استراتژي مديريتي6

تعريف شفاف فرآيندهاي سازمان7

زمانبندي واقعي، طراحي و پياده سازي8

شناسايي و تعريف دقيق فعاليت ها9

تعريف شفاف اهداف10

توجه به آموزش هاي تخصصي11

کفايت منابع12

زيرساختارهاي مناسب سخت و نرم افزاري13

بودجه تخصيص يافته14

صالحيت تيم طراحي15

دانش فني سازمان و حوزه هاي مرتبط16

تعيين مشخصات فني17

روش مندي و قاعده مندي سازمان18

يکپارچگي سيستم19

بيان شفاف مزاياي سيستم در سازمان20

ثبات موقعيت21

الگوبرداري22

انعطاف پذيري در طراحي23

  4    معرفــی زیــر معیارها بر اســاس شــماره 
تخصیصی در مدل 

  3  مدل درخت سلسله مراتب تصمیم جهت ایجاد نظام تصمیم یار
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 معرفي زير معيارها بر اساس شماره تخصيصي در مدل 9-جدول 

  

  

  

  
 ،بين اين در .گرديد  هاي پشتيبان از تصميم ايجاد سيستم در موثر از عوامل يك هر دهي وزن به اقدام، معياره چند گيري تصميم هاي روش از استفاده با

 و تجزيه با ،سپس و مشخص )شركت نفت فالت قاره ايران(نفت نعتصهاي پشتيبان از تصميم در  ايجاد سيستم بر موثر اصلي عوامل ،نظر خبرگان با اول
محاسبه  ها عامل زير و عوامل از يك هر وزن ، شده داده امتيازات از يك هر هندسيِ ميانگين گرفتن و آماري جامعه از شده آوري جمع هاي داده تحليل

  .گرديدفازي استفاده  TOPSISو  AHP يهاي تجزيه و تحليل فاز از روش، ها شاخص زير و اصلي هاي شاخص اوزان محاسبه براي .شد 

 عنوان زير معيار رديف

 درك و كاهش مقاومت كاركنان 1

 سازمانيمشاركت واحدهاي  2

 كار تيمي 3

 تعهد مديران ارشد سازمان 4

 شرايط رقابتي سازمان 5

 استراتژي مديريتي 6

 تعريف شفاف فرآيندهاي سازمان 7

 زمانبندي واقعي، طراحي و پياده سازي 8

 شناسايي و تعريف دقيق فعاليت ها 9

 تعريف شفاف اهداف 10

 توجه به آموزش هاي تخصصي 11

 منابعكفايت  12

 زيرساختارهاي مناسب سخت و نرم افزاري 13

 بودجه تخصيص يافته 14

 صالحيت تيم طراحي 15

 دانش فني سازمان و حوزه هاي مرتبط 16

 تعيين مشخصات فني 17

 روش مندي و قاعده مندي سازمان 18

 يكپارچگي سيستم 19

 بيان شفاف مزاياي سيستم در سازمان 20

 ثبات موقعيت 21

 الگوبرداري 22

 انعطاف پذيري در طراحي 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2322212019181716

   سازمان  ريزي اهداف برنامه  منابع  فني  پذيريانعطاف

 يار مدل درخت سلسله مراتب تصميم جهت ايجاد نظام تصميم 2-شكل

  2  مدل مفهومی ارائه شده
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  پذيري معيارها بر همديگر مبتني بر انعطاف ثير زيرأت  8- جدول

  

 روش تجزيه و تحليل تحقيق-13

 با بار يك(گردد ميبندي  رتبه و دهي وزن ،يار هاي تصميم ايجاد سيستم بر موثر عوامل، معياره چند گيري تصميم هاي روش از استفاده با ،تحقيق اين در
. )TOPSIS و  AHPهاي فازي روش از استفاده با هم بار يك و اند دهي شده امتياز خبره افراد توسط كه زوجي مقايسات از استفاده با و مراتبي سلسله روش

  .شود مي دهي وزن و بندي رتبه ،خبرگان نظر به توجه با يار هاي تصميم ايجاد سيستم بر موثر عوامل ،همچنين

  ارائه مدل مفهومي تحقيق-14
  

  

  

  

  

  

 يار عوامل موثر بر ايجاد يك نظام تصميم گيريِ تصميم درخت معرفي مدلِ- 15

برخي از عوامل تأثيرگذار  هدف و بررسي عوامل موثر بر اجراي فرآيندهاي جاريِ ،در اين بخش سعي شده است با مطالعه بر روي نيازهاي واقعي سازمان
  ).2- شكل(شودتصميم ارائه  درخت صورت مدلِ به ،در ايجاد يك نظام تصميم يار

 فني هاي  توجه به آموزش
 تخصصي

كفايت 
 منابع

زير ساختارهاي مناسب سخت و نرم 
 افزاري

بودجه تخصيص 
 يافته

 هاي تخصصي توجه به آموزش 1   

 كفايت منابع 1   

زير ساختارهاي مناسب سخت و نرم 
 افزاري

1 

 بودجه تخصيص يافته   1 

يكپارچگي سيستم انعطاف پذيري بيان شفاف مزاياي سيستم در سازمان ثبات موقعيت الگوبرداري انعطاف پذيري
     1 يكپارچگي سيستم

بيان شفاف مزاياي سيستم در سازمان  1    

   1   ثبات موقعيت

  1 الگوبرداري

      پذيري در طراحي انعطاف

هاي  استخراج عوامل موثر در ايجاد سيتم
 يار با استفاده از تحقيقات پيشين تصميم

هاي  گزينش عوامل موثر بر ايجاد سيستم
يار از بين عوامل استخراج شده از  تصميم

تحقيقات پيشين با نظر خبرگان از طريق طيف 
 ليكرت

دهي به عوامل با استفاده وزن
گيري  هاي تصميم از روش

 معيارهچند

ها با استفاده از  تجزيه و تحليل داده
 معياره گيري چند هاي تصميم روش

تهيه پرسشنامه بر اساس عوامل موثر 
ها از خبرگان  آوري داده منظور جمع هب

 TOPSIS و  AHPهاي فازي  توسط روش

 ايجاد يك نظام پشتيبان از تصميم: هدف

بندي عوامل موثر بر ايجاد رتبه
يار در  هاي تصميم نظام سيستم

 شركت نفت فالت قاره ايران
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یك سیس��تم تصمیم یار مناس��ب، این عوامل 
کاماًل مورد توجه قرار گیرد. عامل موثِر اول، 
عامل فني است که زیر شاخه هاي مهم و تاثیر 
گ��ذار عامل فن��ي عبارتن��د از: صالحیت تیم 
طراح��ي، دانش فن��ي س��ازمان و حوزه هاي 
مرتبط، تعیین مشخصات فني و روش مندي و 
قاعده مندي سازمان. عامل موثر دوم، اهداف و 
برنامه ریزي اس��ت که زیرشاخصه هاي مهم و 
تاثیر گ��ذار آن عبارتن��د از: زمانبن��دي واقعي 
طراحي و پیاده سازي، شناسایي و تعریف دقیق 

فعالیت ها، تعریف ش��فاف اهداف، استراتژي 
مدیریتي و تعریف شفاف فرآیندهاي سازمان. 
به عبارت دیگر، توجه ب��ه اهداف برنامه ریزي 
سازمان به لحاظ عملیاتي کردن ایده هاي فني 
بس��یار اهمی��ت دارد. عامل تأثیرگذار س��وم، 
انعطاف پذیري اس��ت که زی��ر معیارهاي آن 
شامل: یکپارچگي سیستم، بیان شفاف مزایاي 
سیستم در سازمان، ثبات موقعیت، الگوبرداري 
و انعطاف پذی��ري در طراح��ي اس��ت. عامل 
انعطاف پذیري به عنوان یك عامل محرک در 

اتخاذ تصمیمات اس��تراتژیك سازمان درنظر 
گرفته مي ش��ود. در واقع بدون منعطف بودن 
یك سازمان در اتخاذ تصمیمات، امکان رشد 
و تعالي سیستمي وجود نخواهد داشت. عامل 
چهارم، منابع است که زیر معیارهاي: توجه به 
مناب��ع،  تخصصي،کفای��ت  آموزش ه��اي 
و  س��خت افزاري  مناس��ب  زیر س��اختارهاي 
نرم افزاري و بودجه تخصیص یافته را ش��امل 
مي گردد. توجه به عام��ل منابع یعني توجه به 
دارایي هاي سازمان، به منظور هزینه کرد ایجاد 
یك سیس��تِم مبتني بر تکنول��وژي. در واقع، 
بدون عامل منابع و امکانات، تصمیم گیري در 
خصوص ارتقاء تکنولوژیك سازمان، بي معني 
خواهد بود. عامل موثر پنجم، س��ازمان است 
که داراي زیر ش��اخص هاي : درک و کاهش 
واحدهاي  مش��ارکت  کارکن��ان،  مقاوم��ت 
س��ازماني، کارتیم��ي، تعه��د مدیران ارش��د 
سازمان و ش��رایط رقابتي س��ازمان است. در 
واقع، درک خود کارکنان سازمان و احساس 
نیاز آن ه��ا ب��ه ارتق��اء در تصمیم گیري هاي 

عملیاتي بسیار با اهمیت است.   3  وزن هاي نهایي رتبه بندي گزینه ها

ريزي،  ف برنامه

ريزي،  ف و برنامه
كامالً  عوامل ن

حي، دانش فني 
هاي  زيرشاخصه

ژي مديريتي و 
عامل  .يت دارد

الگوبرداري و  ت،
در واقع . شود ي

توجه : عيارهاي
 به عامل منابع 

گيري در  صميم
ومت كاركنان، 
 و احساس نياز 

هاي فني، اهداف ص
  . دهد ن مي

  

سازمان، اهداف امل
ينا ،يار مناسب صميم

صالحيت تيم طراح
كه ز استريزي  امه

فاف اهداف، استراتژ
اي فني بسيار اهمي
زمان، ثبات موقعيت

درنظر گرفته ميان 
مع كه زير استمنابع 

توجه. گردد مي مل
تص ،منابع و امكانات

درك و كاهش مقا 
د كاركنان سازمان

  

شاخص ،يعني ؛ بود
ها را نشان دي گزينه

 
عو كه رسيم مي جه

يجاد يك سيستم تص
ص :از عبارتند ل فني
برنااهداف و  ،ر دوم
تعريف شف ها، فعاليت

ها ملياتي كردن ايده
ياي سيستم در ساز
ت استراتژيك سازما

م ،عامل چهارم. شت
شامرا خصيص يافته 

بدون عامل م ، واقع
: هاي ي زير شاخص

درك خود ،در واقع 
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0.550
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 A4>A2خواهد
بند هاي نهايي رتبه ن

 ها بندي گزينه رتبه
اين نتيج به دادند ش
اي براي بايد .كند مي

عامل گذار تاثير و 
عامل موثر.  سازمان

ي و تعريف دقيق ف
عمسازمان به لحاظ

بيان شفاف مزا ستم،
ذ تصميماتك در اتخا

مي وجود نخواهد داش
فزاري و بودجه تخا م

در. ي بر تكنولوژي
كه داراي استزمان

.استابتي سازمان

A4
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شرح نتايج حاصل به ،
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وزن 3-شكل .هستند

  

هاي نهايي ر وزن 3-

پژوهش خبرگان كه ي
ايفا يار  هاي تصميم

مهم هاي شاخه زير
مندي ندي و قاعده

ياده سازي، شناسايي
ريزي س هداف برنامه

يكپارچگي سيس: مل
ن يك عامل محرك
شد و تعالي سيستم

و نرم افزاري ب سخت
مبتني  يك سيستمِ

ساز ،پنجم مل موثر
سازمان و شرايط رقا

  .ست

A3
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-شكل

امتيازاتي به توجه با
 در ايجاد سيستم ه

ز كه استامل فني
من صات فني و روش

 واقعي طراحي و پي
توجه به اه ،ت ديگر

ر معيارهاي آن شام
عنوان طاف پذيري به

 تصميمات، امكان رش
ساختارهاي مناسب ر

كرد ايجاد ظور هزينه
عام. ني خواهد بود

عهد مديران ارشد س
سبا اهميت اي بسيار

A2

0

0.555

صل از محاسبا
معيارها و محاسبه و

بندي رتبه ،فوق ت
ترتيب دا  سازمان به

اوزان و محاسبه و ن
را مهمي نقش ذيري

عا ،اول موثرِ عامل 
تعيين مشخص رتبط،

زمانبندي: بارتند از
عبارت به. اي سازمان

كه زير استپذيري  ف
عامل انعط. استحي 

ك سازمان در اتخاذ
زير ي،كفايت منابع،

منظ هب ،هاي سازمان
معن بي ،ژيك سازمان

زماني، كارتيمي، تعه
هاي عملياتي گيري يم

 

A1
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نتايج حاص-1
م دهي به زير س از وزن

توجه به محاسبات
پذيري، منابع و طاف

خبرگان نظر به وجه
پذ فني و انعطاف بع،

.رد توجه قرار گيرد
هاي مر زمان و حوزه

گذار آن عب م و تاثير
يف شفاف فرآيندها

انعطاف ،يرگذار سوم
پذيري در طراح طاف

ن منعطف بودن يك
هاي تخصصي آموزش

ه ي توجه به دارايي
صوص ارتقاء تكنولوژ
اركت واحدهاي ساز
ها به ارتقاء در تصمي

 نابع تحقيق

  بع فارسي
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پس

با ت
انعط

تو با
مناب
مور
ساز
مهم
تعري

ثيأت
انعط
بدون
به آ

يعني
خص
مشا
ه آن

منا

مناب

       پا نویس ها
1. Management Information System
2. Executive Information System

3. Lester
4. Carnegie
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