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  چكيده
 اسـت و     كيفي الً كسب و كار الكترونيك امري كام      سازي  كاربرديسنجش بلوغ سازمان در حوزه      

گذار بر آن را به راحتي تبديل به مقادير كمي نمود و مورد سنجش قرار               تأثير عوامل   تأثيرتوان    نمي
بـر روي سـطح     مختلف را    عوامل   تأثيربنابراين بايد به دنبال مكانيزمي بود تا بتوان نوع و ميزان            . داد

رسـي ايـن موضـوع الزم اسـت دو          بـه منظـور بر    . بلوغ سازمان و بر روي ديگر عوامل فرموله نمـود         
 عوامـل بـر   تـأثير  عوامل بر رشد رويكرد كسب و كـار الكترونيـك و ديگـري ميـزان         تأثيرموضوع  

هاي فازي به بررسـي      در اين مقاله هدف آن است تا با ارائه مدل         . يكديگر مورد بررسي قرار گيرند    
كـار الكترونيـك در سـازمان     آنها بر رشد اسـتفاده از رويكـرد كـسب و       تأثيرنحوه تعامل عوامل و     

 بـا بررسـي      آنهـا، ابتـدا    تـأثير سـازي ايـن عوامـل و ميـزان            بـراي مـدل   به ايـن منظـور      . پرداخته شود 
گذار در توسعه رويكرد كسب و كار الكترونيك شناسايي و سپس           تأثيرهاي پيشين عوامل      پژوهش

در ادامـه بـا     . انـد    شـده  بنـدي   با استفاده از نظر متخصصين و بكارگيري روش دلفي اين عوامل دسته           
شـوند و بـا اسـتفاده از           عوامل ترسيم مـي     گرافيكي هدايت شده   هايمودارن FCMاستفاده از مدل    

شبكه روابـط  شود و  ارائه ميها  روابط علت و معلولي ميان مفاهيم مورد اشاره در گره         اين نمودارها   
   .گردد ميتحليل و تبيين عوامل، ميان 

  
  هاي علت و  معلول ، مدلFCM، كسب و كار الكترونيك، زيفامنطق : ي كليديها واژه

  
  
  Email: sadra.ahmadi@gmail.com     مسئول نويسنده *
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  مقدمه
در . فناوري اطالعات در بسياري از شئون زندگي اجتماعي و سازماني رسـوخ كـرده اسـت               

نحــوه بايــست  انــد كــه مــي هــا بــه ايــن ســطح از نيــاز رســيده  ســازمان،بــازار پويــا و رقــابتي
 در سـطوح عـالي و    را  در امـر فنـاوري اطالعـات       داي خـو    اي و سـرمايه     هاي هزينه   تخصيص

 تخـصيص را معـين نمـود الزم          اما براي اينكه بتـوان سـطوح عاليـه        . نمايند تعيين   استراتژيك
جـاري خـود را در حـوزه آمـادگي الكترونيـك و در تعريـف           است سازمان ابتـدا وضـعيت       

 در  گـذار تأثير عوامـل و به تعيـين      نموده مشخص   ر الكترونيك تر در حوزه كسب و كا      دقيق
شناسـايي   .]34[خـود بپـردازد    رسـاني   رويكـرد بـا توجـه بـه نـوع خـدمت           رشد و توسعه اين     

امـري   بنـدي آنهـا   و دسـته وكـار  بر بلوغ سازمان در حـوزه كـسب  گذار تأثيرمجموعه عوامل   
گـذار  تأثيروامـل   بايـست ع    مـي  انشي فعاليت ا به مقتض  ها سازمان از    دستهاست و در هر     مشكل  

در  عوامـل نيـز بـه صـورت معمـول            تأثيراز سوي ديگر بيان ميزان      . خاصي را شناسايي نمود   
عـاليتي پيچيـده   گردد و تبديل مقادير كيفـي بـه مقـادير كمـي ف          نادقيق و كيفي بيان مي     قالبي
ي از آن بهـره     توان براي اين تبديل مقادير كيفـي بـه كمـ            هايي كه مي     يكي از راه   .]34[است

مكـانيزمي  حاضر عبارتـست از طراحـي       تحقيق   مسئله   ر اين اساس  ب .جست منطق فازي است   
 عوامـل،   تـأثير  كيفـي بـه دسـت آمـده از ميـزان              كمـي و   از مقـادير  بـه كمـك آن       بتوان   كه
ترسـيم  را  سطح بلوغ سازمان در حوزه كـسب و كـار الكترونيـك             هاي مربوط به تعيين       مدل
  .كرد

  
  مرور ادبيات . 1
  عريف مفهوم كسب و كار الكترونيكت . 1-1

تعريف واژه كسب و كار الكترونيكي در بسياري از مواقع بـا واژه تجـارت الكترونيـك در                   
 از واژه كـسب و كـار        IBMتعريـف كلـي كـه شـركت         . شـود    مـي  گرفتـه كاربرد به اشـتباه     

  :نمايد عبارت است از الكترونيكي ارائه مي
ه براي دستيابي به ارزش در كسب و كارهاي     يك رويكرد امن، قابل انعطاف و يكپارچ      «

هاي هسته اصلي كسب      ها و فرآيندهايي كه بر فعاليت       متفاوت به وسيله ايجاد تركيب سيستم     
 .]26[»استوار هستندو استفاده از فناوري اينترنت و كار با حفظ سادگي 

 ،روزافزون كاركرد فنـاوري اطالعـات در كـسب و كـار      طي چند سال گذشته با توسعه       
مطالعاتي در خصوص بررسي سطح تـأثير رويكـرد كـسب و كـار الكترونيـك در سـازمان                    
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،  انجـام شـده اسـت      ]34[در مطالعاتي كه توسـط زيـروگينيس و گيلكـاس         . انجام شده است  
ماليـات و   :  حـوزه  7ايشان ابعاد بلوغ سـازمان را در حـوزه كـسب و كـار الكترونيـك را در                   

ي ارتبـاطي، مـديريت عملكـرد، عملكـرد         هـا   ، كانال هاي دروني   قوانين، سازمان و شايستگي   
اند و  هاي سازماني دسته بندي كرده   و استراتژي  مربوط به تحويل محصول، سيستم و فناوري      

هــاي شــناختي فــازي بــه ترســيم مــدل بلــوغ كــسب وكــار الكترونيــك   بــا اســتفاده از مــدل
  . اند  پرداخته

  
   كسب و كار الكترونيكياجزا . 1-2

 داراي دو جـزء      وجـود دارد كـه     يمـدل  كـسب و كـار الكترونيـك         دسته بندي رويكـرد   در  
 هـر  .]33[يندهاي مديريتيا فر-2 سيستم و فناوري،  -1اين دو جزء عبارتند از      . كليدي است 

كدام از اين عوامل داراي يك طيف جداگانه هستند بـه عبـارتي دو سـر طيـف فنـاوري بـه                      
التي ســنتي دارد از شــوند كــه در ســمتي كــه كــسب و كــار حــ  صــورت زيــر تعريــف مــي

شود و در سمت ديگر طيف استفاده از    اي و غير به هنگام استفاده مي        هاي تك رسانه    فناوري
  . اي، بهنگام و جهاني قرار دارد هاي چند رسانه فناوري

 مباحـث  ،در طيف مربوط به فرآيندهاي مـديريتي در سـمت تجـارت سـنتي ايـن طيـف       
 و در سر ديگرمباحـث نـوين همچـون مـديريت           گيرند  سنتي مربوط به كسب و كار قرار مي       

 .]33[يريت ارتباط با مشتري قرار دارندمين و يا مدأزنجيره ت

  
  مدل رشد كسب و كار از سنتي به الكترونيكي. 1نمودار

  
هـايي كـه ايـن پديـده      مطابق تعريفي كه توربـان از ابعـاد فنـاوري اطالعـات در سـازمان           

 فناوري اطالعات به منظـور حركـت سـازمان بـه سـمت              دهد، ابعاد   ميارائه  كنند    استفاده مي 
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تباطـات و مـديريت     افـزار، شـبكه و ار       افزار، نـرم     سخت  :يك نهاد ديجيتالي عبارت است از     
 .]33[فناوري اطالعات

اند كه هر مديري      نمايند به سلسله وظايفي اشاره نموده       كساني كه مديريت را تعريف مي     
 يك روش مفيد براي درك اينكـه مـديران          .]1[نهاست وظيفه خود ملزم به انجام آ      در انجام 

اي از    يا مجموعـه   فرايندها و عملكردشان به عنوان يك         كنند، توجه نمودن به فعاليت      چه مي 
مديريت، مـدير   به  ي  فراينددر نگرش   . باشد  فعاليتها براي فراهم كردن خدمات يا كاالها مي       

يـــزي  ر  هرد و چــهار وظيفـه بــرنـــامـــ    گي  به اهداف بكار مي    رسيدن را براي  منابع سازماني 
 نـشان داده    )2(نمـودار دهد كه در       رهبري و كنترل را انجام مي       گيري، سازماندهي،  و تصميم 

  .]11[اند شده

  
   فرآيند مديريت.2نمودار 

توان كسب و كار الكترونيك را به         بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده دراين بخش مي         
ه تقسيم نمود و توسعه سازمان را در هركدام از اجزاء مورد نظـر را گـامي                  جزء عنوان شد   8

  . در جهت توسعه ابزار كسب و كار الكترونيك در سازمان دانست
 

  ها بندي آن گذار و دستهتأثيرشناسايي عوامل  . 1-3
توان وابسته بـه توسـعه اسـتفاده از         توسعة رويكرد كسب و كار الكترونيك در سازمان را مي         

ــاوري ا ــستفن ــاوري اطالعــات در ســازمان. طالعــات در ســازمان دان ــوان از  هــا را مــي فن ت
ي ها  است تا با بررسي پژوهش    آن  در اين مقاله سعي بر      . رويكردهاي گوناگوني تحليل كرد   

گذشته در حوزه توسعه فناوري اطالعات و كـسب و كـار الكترونيـك در سـازمان عوامـل                   
بنـدي    حـوزه مـشخص شـده دسـته    8ابـزار دلفـي در     گذار شناسايي شده و با استفاده از        تأثير
 گـاليرز و  ،]24[گذار از ديدگاه محققاني همچون نـوالن        تأثيردر اين پژوهش عوامل     . شوند

 ،]12[ اكيبروك و اولسن   ،]20[كندلر،  ]18[هيكس،  ]35] [30[ زوبوف و شاين   ،]16[ساترلند
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ــروگينيس و گيلكــاس ــون و مــك، ]34[زي ــين دل ــنالي و ، ]14[  فينــك،]7[ســلگ، ]8[ل في
روكـارت،  ،  ]4[بانيـستر ،]5[كالـديرا و وارد   ،]10[دوهرتـي و كينـگ     ،]3[آنگ،  ]15[فرقاني

  .اند مورد شناسايي قرار گرفته ]2[زاده قاضيو  ]29[ارل، و راس
گـذار، بـر اسـاس موضـوع پـژوهش،      تأثيرعوامل بندي  و دسته  شناسايي   ي از در گام بعد  

. ل دلفي در دو مرحله، شناسايي و انتخـاب شـدند  هاي مورد نياز تعيين و اعضاي پان      تخصص
تـوان در يكـي از        تخصص خبرگاني كه براي گردآوري نظرات از آنها اسـتفاده شـد را مـي              

هاي فناوري اطالعات،     ت علمي دانشگاه يا مؤسسة پژوهشي، مدير پروژه       هاي عضو هيأ    دسته
رد فنـاوري اطالعـات،     هاي فناوري اطالعات، مشاور سـازمانها در زمينـة كـارب            مجري پروژه 

عضو شوراها يا ديگر گروههاي سياستگذار در زمينة فناوري اطالعات و كارشناس فعال در              
 موفقيـت  مـؤثر بـر  در دور اول ليـستي از عوامـل     .بنـدي نمـود    حوزه فناوري اطالعات دسـته  

سازمان در توسعه رويكرد كسب و كار الكترونيك كه از پژوهشهاي پيشين استخراج شـده               
، در اختيـار اعـضا قـرار        آنها در رشد كسب و كار الكترونيك       تأثيرند، براي تعيين ميزان     بود

زيـاد  گرديد كـه بـا توجـه بـه حجـم      توزيع   پرسشنامه   20براي انجام اين كار حدود      . گرفت
به منظـور   .  نفر از خبرگان حاضر به تكميل آن شدند        14االت موجود در پرسشنامه صرفا      ؤس

بندي مـورد نظـر قـرار      براي دسته6ي عددي ال با توجه به نظر خبره مبن بندي اوليه عوام    دسته
هاي پيـشين بـه صـورت كلـي اسـتخراج              عواملي كه از پژوهش    ابا استفاده از اين مبن    . گرفت

مبنـاي انتخـاب    . بندي گرديدند   ه دسته ي حوزه مورد نظر به صورت اول      8شده بودند در قالب     
به    عوامل را در بازه عددي بين صفرتأثيربره ضرايب كه افراد خبود اين عدد به اين صورت 

بدين منظور بـا توجـه بـه نظـرات          .  بودند  قرار داده  به معني بيشترين تأثير     10 و   تأثير  معني بي 
 در  ايـن اسـاس   و بـر    شد  دسته بندي و حذف عوامل انتخاب       به عنوان مبناي     6 عددخبرگان  

باالتر ها    شان در هركدام از زير حوزه     تأثير  عواملي كه ميانگين ضرايب    ، حوزه 8هر كدام از    
 براي بررسي مجدد انتخاب شدند و عوامل ديگر در هر زير مناسب بود به عنوان عوامل      6 از

در دور دوم، پـس از تحليـل و دسـته بنـدي عوامـل، مجموعـة عوامـل                 . حوزه حذف شـدند   
يـار اعـضا قـرار      بنـدي نظـرات خبرگـان دور اول در اخت           موجود در هر دسته به همـراه جمـع        

هـاي    عوامل را در هر كـدام از زيـر حـوزه   تأثيرخواسته شد تا مجددا ميزان     آنها  گرفت و از    
رويكرد كسب و كار الكترونيك مشخص نمايند و پس از انجام ايـن دور نتـايج مـورد نيـاز           

در ايــن دور بــه منظــور تكميــل . تحقيــق از دســتاوردهاي ايــن پرســشنامه اســتخراج شــدند 
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 تن از خبرگان پرسشنامه     27 گرديد كه از اين ميان       توزيع پرسشنامه   30العات  گردآوري اط 
 مورد نظر را تكميل نمودند

  
 (FCM) هاي شناختي فازي نقشه . 1-4

بـر مبنـاي تعريـف وي       .  معرفـي گرديـد    1986در سال     اولين بار توسط كوسكو    FCMمدل  
FCM        لي ميـان   بـا هـدف نمـايش روابـط علـت و معلـو             يك نمودار گرافيكي هدايت شـده

 ]1-و1[عوامل است كه رابطه ميان هر يـك جفـت عامـل در ايـن مـدل بـا عـددي در بـازه                   
ها و روابط علت و معلـولي كـه ميـان آنهـا                گره  در اين مدل اجزاء اصلي،     . شود  مشخص مي 

اين نمودار به دنبال نشان دادن روابط علت و معلـولي ميـان مفـاهيم مـورد اشـاره در                    . هستند
  دهنده توصـيف و مـدل    يك استنتاج نمايشي است كه ارائه    FCMمدل    ].19[باشد  ها مي   گره

سازي تعامالت بـين      در اين مدل پويايي يك سيستم به وسيله شبيه        . نمودن يك سيستم است   
 بـراي نمـايش هـردو نـوع         FCMمـدل   . شود  مفاهيم و عوامل موجود در آن نمايش داده مي        

 نيازمنــد FCMايجــاد يــك مــدل . گيــرد هــاي كمــي و كيفــي مــورد اســتفاده قــرار مــي داده
. آيد  هايي است كه از تجارب و دانش افراد خبره در موضوع مورد نظر به دست مي                 ورودي

اي كـه مـدل    شده افراد با دانش موجود در حـوزه      تجارب انباشته  FCMهاي    بنابراين در مدل  
علـولي ميـان    شود و بر مبنـاي آنهـا روابـط علـت و م              براي آن ترسيم شده است يكپارچه مي      
اي از     تشكيل شده از مجموعه    FCMيك مدل   . گيرد  عوامل تشكيل دهنده سيستم شكل مي     

  ]19[: شود  يا مفاهيم است كه با عالمت اختصاري زير نمايش داده ميها  گره
iC          ni ,...,2,1=  

يستم مدل شده اسـت و بـا نمـاد       در اين مدل هرگره نشان دهنده يك عامل كليدي در س          
  .شود گذاري مي زير ارزش

]1,0[∈iA    ni ,...,2,1=  
هــاي موجــود در مــدل بــه وســيله      گــره

دار با يكـديگر ارتبـاط داخلـي          هاي وزن   كمان
 گـره   5 بـا    FCM يك مدل    3 نموداردر  . دارند

. دار نمـايش داده شـده اسـت          قوس كمان  10و  
ــاط  ــر ارتبـ ــره  هـ ــان دو گـ ــي ميـ  و iC داخلـ

jC     داراي وزني برابر باijW      نمايش مدل . 3نمودار  است كـه معـادلFCM  
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دهنـده نـوع       نـشان  ijWمقـدار وزنـي   . باشـد  مينيروي رابطه علت و معلولي ميان آن دو گره          
. توان ارائه نمود دهي را مي بنابراين سه نوع وزن. رابطه مستقيم يا معكوس ميان دو گره است       

]19[  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=

<

>

0

0

0

ij

ij

ij

W

W

W

 

ها به اين صورت است كه الگوريتم مـذبور از وضـعيت اوليـه و              روش كار اين الگوريتم   
 تعيـين شـده     يهـا   شود و با انجام تكرارهاي مورد نياز وزن         هاي اوليه شروع مي     ماتريس وزن 

هـاي نهـايي و مـورد انتظـار           شـود تـا وزن      اين الگوريتم تكرار مـي    شوند و آنقدر      اصالح مي 
  .  حاصل شود،FCMهاي مورد نياز از  مشخص شوند و خروجي

  
 سازي تحقيق متدلوژي مدل .2

 بخـش بـراي   4سازي در اين تحقيق از آن استفاده شده اسـت داراي            متدلوژي كه براي مدل   
ها مـشخص     جام كار هركدام از اين بخش      ان فرايندباشد كه در هر مرحله از         مي نمايش نتايج 

بـراي ايجـاد ايـن    ) IMF(مـاتريس اوليـه عوامـل    : هـاي مـذكور عبارتنـد از     بخـش . شوند  مي
بندي عوامل اسـتفاده شـده اسـت،           دلفي براي گردآوري اطالعات و دسته      فرايندس از   يماتر

و ) SRMF( مــاتريس قــدرت ارتبــاط بــين عوامــل ،)FZMF(مــاتريس فــازي شــده عوامــل 
  ]FMF .(]23(اتريس نهايي عوامل م

  .دهد سازي را به صورت گرافيكي نمايش مي  روند انجام مدل4نمودار 

  
  روند مدلسازي. 4نمودار 

  

 دهنده يك ارتباط علت و معلولي مثبتنشانده

  دهنده يك ارتباط علت و معلولي منفي نشانده
 بدون وجود رابطه
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  ماتريس اوليه عوامل . 2-1
 عبـارت اسـت از تعـداد فاكتورهـاي         ”n“اسـت كـه      [n × m] يـك مـاتريس      IMSماتريس  

 عبـارت اسـت از      ”m“تند و   گيـري هـس     شناسايي شده كه در واقع متغيرهـاي اصـلي تـصميم          
اي كه بـا آنهـا مـصاحبه انجـام گرفتـه اسـت و از طريـق آنهـا اطالعـات                        تعداد افرادي خبره  

دهنده ضريب يا وزني اسـت كـه          نشان ijOهر سلول در اين ماتريس      . آوري شده است    جمع
اي كه دارند تخصيص      تجربه با توجه به     ”i“ به هر كدام از عوامل       ”j“هر كدام از افراد خبره      

در اين مرحله همانطور كـه ذكـر شـد بـراي گـردآوري اطالعـات از روش دلفـي             . دهند  مي
مـده در ايـن مـاتريس در گـام بعـد تبـديل بـه                آنتيجه اطالعات به دست     . استفاده شده است  

هـايي كـه در    هر كدام از سـلول    .  خواهد شد  1 و   0هاي فازي با درجه عضويتي بين         مجموعه
imiiiگيرند    ديف قرار مي  يك ر  OOOO ,....,,, . باشـند    مـي  iV هركدام جزئـي از بـردار        321

 ايجـاد  iVآوري شده خبرگان يـك بـردار     از مجموعه نظرات جمع    نگارهبراي هر عامل در     
  .]21[شود مي

  
  ماتريس فازي شده عوامل . 2-2

ج بدست آمده در فـاز قبـل هركـدام از بردارهـاي عـددي              در گام بعد براي فازي كردن نتاي      
iV      هركدام آمده   به دست    نگارهشود به اين ترتيب كه در         ، تبديل به يك مجموعه فازي مي

 در بـردار  ijOدهنده درجه عضويت هر جـزء      هاي ماتريس اين مجموعه فازي نشان       از سلول 
شوند   هاي فازي مي    در اين گام بردارهاي عددي تبديل به مجموعه       . باشد   مي  به خود   مربوطه

بـراي فـازي كـردن      . گيـرد    قرار مـي   [1 ,0] هر كدام از اجزاي اين بردار در طيف           كه ارزش 
   ]31] [23[:الذكر بايد مراحل زير طي شود ماتريس فوق

را به آن اختصاص دهيـد نتيجـه   iX=1ار  را يافته و مقدiVبزرگترين عدد در بردار    •
)O(X)O MAX(1                 : اين محاسبه عبارت است از iqiiq =⇒ 

را بـه آن اختـصاص دهيـد      iX=0 را يافتـه و مقـدار        iVكوچكترين عدد در بـردار       •
)O(X)O MIN(0    : نتيجه اين محاسبه عبارت است از ipiip =⇒ 

 با استفاده از فرمول زيـر  iVبا توجه به مطالب ذكر شده هركدام از اجزاء ديگر بردار     •

               . گيرد  قرار مي[1 ,0]در بازه 
)O MIN(-)O MAX(

)O MIN(-O
)O(X

ipiq

ipiq
iji = 

O(X(ر اين فرمول د iji عبارت است از درجه عضويت هر جزء ijO در بردار iV. 



93  ...بلوغ سازمان در رويكرد بررسي عوامل تأثيرگذار در 

گيــرد،   مــي[1 ,0] ارزش هركــدام از عــواملي كــه در بــازه بــين ،بــا انجــام ايــن عمليــات
درجـه  . يابـد   برابراست با درجه عضويتي فازي كه به هركدام از ايـن عوامـل تخـصيص مـي                

بـراي  .  واقعـي نباشـد  عضويت بدست آمده از اين تابع ممكن اسـت انعكـاس دهنـده دنيـاي            
توان كران باال و پاييني براي اطالعـات بدسـت آمـده در نظـر                 برطرف كردن اين مشكل مي    

  . دو كران تحليل نمودگرفت و نتايج را با استفاده از اين
 تخصيص يافتـه    iجزء كه به هر عامل       m عددي با     يك بردار  iVبنابراين در صورتي كه     

 *1و ) كـران بـاال   (*u  مقدار كران بـاال و پـايين كـه برابرنـد بـا               j=1,2,…,m است، باشد و  
  .شود به صورت زير محاسبه مي) كران پايين(

1)()*(1...mj =⇒≥∀= ijiuijij OXOO  
0)()*( 11...mj =⇒≥∀ = ijiijij OXOO

  

دام از عناصـر ايـن      هاي باال و پايين مقدار درجـه عـضويت هركـ            با توجه به مقادير كران    
محاسـبه  ،  مجموعه با توجه به اين دو مقدار در جريان محاسبه مـاتريس فـازي شـده عوامـل                 

آوري شـده وجـود دارد،        هايي كه در اطالعات جمـع       با توجه به برخي پراكندگي    . شوند  مي
را با توجه   آوري شده، دو كران اطالعات جمعالزم است براي انجام محاسبه دقيقتر بر روي   

] 23] [21[هاي بـاال و پـايين نتـايج بدسـت آمـده در نظـر گرفـت         نظر خبره به عنوان كران  به
]31[ .  

  
  )SRMF(ماتريس قدرت ارتباط بين عوامل  . 2-3

هـاي ايـن مـاتريس عوامـل          ها و سـتون     رديف.  است [n × n] يك ماتريس    SRMFماتريس  
ورت دو بـه دو مـورد        قرار است ارتباط بين آنها به ص       نگارهشناسايي شده هستند كه در اين       

ميـزان تـاثير    دهنـده      نام دارد در اين ماتريس نـشان       ijSهر جزء بردار كه     . بررسي قرار گيرد  
هـر  .  را به خود تخصيص دهد     [1 ,1−]تواند مقداري بين      ميijS. باشد  مي ”j“ بر ”i“عامل  

بنـابراين  . شـود    جزء است، نمايش داده مـي      n كه داراي    iSعامل با يك بردار عددي به نام        
  ]31] [23] [21[ :سه نوع رابطه وجود دارد كه عبارتند از ”j“ و ”i“بين هردو عامل  

• 0>ijS       علت و معلولي ميان دو عامل       ) مثبت(، اين مفهوم نشاندهنده ارتباط مستقيم
“i”   و “j” اين حالت به اين معني است كه در صورتي كه مقدار عامـل               . است“i” 

  .يابد  نيز افزايش مي”j“افزايش يابد، به نسبت ارتباط بين اين دو عامل ارزش عامل 
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• 0<ijS         علـت و معلـولي ميـان دو        ) منفـي (، اين مفهوم نشاندهنده ارتبـاط معكـوس
 ايـن معنـي اسـت كـه در صـورتي كـه مقـدار             اين حالت به  . است ”j“ و   ”i“عامل    
 كـاهش   ”j“ افزايش يابد، به نسبت ارتباط بين اين دو عامل ارزش عامل             ”i“عامل    

 .يابد مي
• 0=ijS      ارتبـاطي بـين دو عامـل            هـيچ   ،نشاندهنده آن است كـه“i”   و “j”   وجـود

 . ندارد
 

  مشخص كردن ميزان قدرت ارتباط بين عوامل. 2-4
 بـه وسـيله شـاخص ميـزان مـشابهت ميـان دو بـردار           2V و   1Vيكي ارتباط ميان دو عامل      نزد

 بستگي به دو بردار مربـوط بـه ايـن           تعيين قدرت ارتباط ميان عوامل كامالً     . شود  مشخص مي 
ميزان نزديكـي رابطـه بـين       . شود  يش داده مي   نما 12S اين عدد به وسيله پارامتر    .  دارد عوامل

  .]31] [21[شود دو بردار بر مبناي فاصله ميان دو بردار تعيين مي
ايـن پـارامتر برابـر      . jdشود عبارت اسـت از        در اين حوزه متغيير ديگري نيز تعريف مي       

ر اساس معادله زير محاسـبه      اين پارامتر ب  . ر دو بردار  ظمين عناصر متنا  ا”j“است اختالف بين    
)()(                ]31] [21[ :شود مي 21 jjj VXVXd −=  

))(1()( 21 jjj VXVXd −−=  
  

 تعريـف   ADبا توجه به اين فرمول، پارامتر ديگري نيـز تحـت عنـوان              
  شود كه مقدار آن برابر است با  مي

 نمـايش داده    Sرابطه نزديكـي و مـشابهت ميـان دو بـردار بـا پـارامتر                
  AD1−=S                     برابر است با آن شود كه مقدار  مي

 باشد نشاندهنده اين موضوع است      1 برابر با عدد     Sدر حالتي كه مقدار     در رابطه مستقيم    
 باشـد، ايـن   0 برابـر  Sكه دو بردار كامالً به هم نزديك و شبيه هستند و در حالتي كه مقـدار           

در حـالتي كـه   در رابطه معكـوس    . عدم تشابه ميان دو بردار است  دهنده حداكثر   حالت نشان 
 باشد نشاندهنده اين موضوع است كه دو بـردار كـامالً بـه صـورت                »1« برابر با عدد     Sمقدار  

 باشـد، ايـن حالـت       »0« برابـر    Sمعكوس به هم نزديك و شبيه هستند و در حالتي كه مقـدار              
  .]21[دو بردار استدهنده حداكثر عدم تشابه معكوس ميان  نشان

  

m

d
m

j
j∑

== 1AD
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  )FMF(ماتريس نهايي عوامل . 2-5
هـاي    هـاي درون آن داده       تكميل شد، ممكن است برخي از داده       SRMFزماني كه ماتريس    
بدين معني كه ممكن اسـت تمـامي عـواملي كـه در مـاتريس قبـل كـه                   . گمراه كننده باشند  

اشند و يا اينكه ممكـن  ارتباطشان با هم مشخص شد، ممكن است با يكديگر ارتباط نداشته ب      
در ايـن حالـت نظـر فـرد خبـره           . است هميشه رابطه علت و معلولي ميان عوامل برقرار نباشد         

در ايـن   .  مورد نيـاز اسـت     FMF به ماتريس    SRMFبراي تحليل اطالعات و تبديل ماتريس       
دهنده ارتباط  گيرند كه نمايش    اي قرار مي     صرفاً اجزاء عددي فازي    FMFحالت در ماتريس    

دو بـردار  ، SRMFزمـان تحليـل داده در مـاتريس         . لت و علت و علولي ميان عوامل باشند       ع
عوامـل  . گيرد با يكديگر ارتباط داشته باشند       توانند با توجه به انطباقي كه مد نظر قرار مي           مي
توانند در منطق رياضي مورد استفاده داراي رابطه و نزديكي قابل قبولي باشند؛ اما اين در     مي

 نامناسب  طاتاين ارتبا .  باشند طاست كه ممكن است به صورت منطقي با هم بي ارتبا          حالي  
  .]31] [21[تواند توسط خبرگان در اين حوزه شناسايي شده و حذف گردند به راحتي مي

  
  ها تحليل يافته و  يهتجز . 3

بندي عوامل و ترسيم نمودارهاي علت و معلـول، پـس    در پژوهش انجام شده به منظور دسته   
روند انجام كار به اين صورت است كه با توجه          بندي عوامل در دو دور روش دلفي          دستهاز  

هاي پيشين به آنها اشاره شد، دو حوزه اصلي فرآيندهاي مـديريتي              به مطالعاتي كه در بخش    
گـذار در توسـعه كـسب و كـار          تأثيرهـا و اجـزاء اصـلي          ه  و سيستم و فناوري به عنوان حـوز       

افـزار،    افـزار، نـرم     سخت آنها شامل  هاي   و زير حوزه    ا شناسايي شده  ه  الكترونيك در سازمان  
ريـزي   نترل، رهبـري، سـازماندهي و برنامـه       شبكه و ارتباطات، مديريت فناوري اطالعات، ك      

    .]33] [11[اند مورد بررسي قرار گرفته
 با اسـتفاده از   . استخراج شدند پس از انجام دور اول دلفي عوامل مورد نظر در هر حوزه             

در گام بعـد بـا   . شدندهاي اوليه عوامل استخراج  ماتريس ، دور دوم دلفي اين عوامل و انجام   
آوري شده در بخش قبل و بـر اسـاس فرمـول ارائـه شـده در بخـش                     توجه به اطالعات جمع   

 10 و   90متدلوژي تحقيق براي ساخت ماتريس فازي شده عوامل، از دو كران بـاال و پـايين                 
)O MAX(به عنوان    iq   و )O MIN( ip          براي ساخت اين ماتريس استفاده شد و مـاتريس 
FZMF   هـاي    در گام بعد با توجه به اطالعات بدسـت ِآمـده در مـاتريس             .  استخر اج گرديد



 96 1388، بهار و تابستان 2 ، شماره 1 مديريت فناوري اطالعات، دوره

تـشكيل   SRMFمـاتريس   پيشين و با استفاده از روابط توسعه اين بخش از رونـد مدلـسازي               
  . شود مي

در ايـن  . دهد افزار نمايش مي اتريس قدرت ارتباطات را در حوزه سخت      نمونه م  1 نگاره
يشين هـستند كـه در ايـن       هاي پ   ن عوامل شناسايي شده در بخش     ها هما    سطرها و ستون   نگاره
 و  SRMF در نهايت بر اساس ماتريس       . رابطه رياضي مابين عوامل مشخص شده است       نگاره
 2 نگاره. شود  تشكيل مي  FMFعات ماتريس    افراد خبره براي تحليل اطال     ات نظر بندي  جمع

افـزار     را در حـوزه سـخت      FMFبندي نظرات خبرگان و نمونه ماتريس         نمونه تحليل و جمع   
  .دهد نمايش مي

  

هـاي قبلـي و تـشكيل مـاتريس           در بخـش  گـردآوري   با توجه به اطالعات       بعد مرحلهدر  
تـوان مـدل گرافيكـي نقـشه شـناخت فـازي را          ي عوامل مـي   رابطه بين عوامل و ماتريس نهاي     

  .ايجاد نمود
هاي هشتگانه عـواملي   نكته الزم به ذكر در اين مرحله آن است كه در هر كدام از حوزه              

گفتنـي اسـت كـه ايـن        . اند  اند كه به صورت مستقيم با حوزه خود مرتبط شده           مشخص شده 
ها هستند    عوامل نهايي در هر كدام از حوزه      عوامل، عواملي هستند كه از ديدگاه افراد خبره         

اي   نمونهبا توجه به مطالب ذكر شده در ادامه           . مستقيم بيشتري بر حوزه مربوطه دارند      تأثيرو  
هـا در   بندي نتايج مدل افزار و در نهايت جمع   حوزه سخت  مربوط به    FCMمدل گرافيكي   از  

نـاوري و وظـايف مـديريتي ارائـه         زيرحوزه در دو حوزه سيـستم و ف        8در دو مدل مربوط به      
  .خواهد شد

 افزار س نهايي فازي شده در سختماتري. 2نگاره  افزارماتريس قدرت ارتباط در سخت.1نگاره 
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  افزار  در حوزه سختFCMمدل گرافيكي . 5 نمودار
  
  

  
   در حوزه سيستم و فناوري و وظايف مديريتيFCMمدل گرافيكي . 6نمودار 

  
 گـذار در حـوزه      تـأثير  عامـل    8بنـدي      مـشخص اسـت جمـع      5 نمـودار همانطور كـه در     

 تأثيرمختلف با ضرايب مخلفي بر روي يكديگر        افزار به اين صورت است كه عوامل          سخت
دارند و در نهايت عامل ساختار متمركز تجهيزات فناوري اطالعات در سازمان عاملي است              

. باشـد  گذار مـي تأثيرافزار   در توسعه حوزه سخت0.79 تأثيركه به صورت مستقيم با ضريب   
. س نهايي عوامل بوده اسـت     بندي ماتري   انتخاب اين عامل با توجه به نظرات خبرگان و جمع         

ها به صورت مستقيم يا غيـر          عاملي است كه ديگر عامل     ،در ماتريس نهايي عوامل اين عامل     
گذارند و بر اساس نظر فرد خبره اين عامل به صـورت مـستقيم در        تأثيرمستقيم در اين عامل     

  .گذار استتأثيرافزار  حوزه سخت
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 بـا توجـه بـه نظـرات خبرگـان و            بندي اين تحقيـق مـشخص اسـت         همانطور كه در جمع   
 هـر   تـأثير ، با احتساب اينكه مجموعه      گذارتأثير لبندي اطالعات دريافتي بر روي عوام       جمع

تـوان مـشاهده نمـود كـه در            در دو حوزه اصلي برابر با يـك اسـت مـي            ها  كدام از زيرحوزه  
 را بر اين يرتأث بيشترين 0.3 تأثيرحوزه سيستم و فناوري مديريت فناوري اطالعات با ضريب 

 بيـشتري در رشـد      تـأثير حوزه دارد اين نشانگر آن اسـت كـه رشـد سـازمان در ايـن حـوزه                   
سازمان در حوزه سيستم و فناوري دارد و به همين ترتيب در دو حوزه وظايف مـديريتي دو             

  .باشند  ميتأثيرريزي داراي بيشترين ضريب  زير حوزه رهبري و برنامه
  

  گيري بحث و نتيجه .4
ثر بـر   ؤ عوامل مـ   تأثيرژوهش به دنبال راهي به منظور شناسايي و كمي نمودن ميزان            در اين پ  

بلوغ سازمان در حوزه فناوري اطالعات و استفاده از  مفهـوم كـسب و كـار الكترونيـك در        
بندي آنهـا كـه خـود      گذار و دسته  تأثيرها بوديم، چرا كه با شناسايي مجموعه عوامل           سازمان

ن اقـدام  ت خود را درك كـرده و بـراي بهبـود آ       تواند وضعي   ن مي امري پيچيده است، سازما   
گفتني است نتايج حاصل از اين پژوهش براي سنجش ميزان بلوغ سازمان در توسـعه                .نمايد

هاي علـت و معلـولي ارائـه شـده            استفاده از رويكرد كسب و كار الكترونيك در قالب مدل         
 و در نهايت با توجه به تقسيم نمودن         است كه ساختار درختي در ميان آنها اعمال شده است         

، سـاختار   »وظـايف مـديريتي   « و   »سيـستم و فنـاوري    «كسب و كار الكترونيك بـه دو حـوزه          
تـوان از     نوآوري كه در اين تحقيق مي       .بندي عوامل به اين دو سرشاخه ختم شده است         دسته

 كــه خــود نــوعي -ز گــردآوري مجموعــه بزرگــي از عوامــلآن يــاد كــرد عبــارت اســت ا
گـذار  تأثيرهاي كليدي     بندي آنها در حوزه      و دسته  -باشد  هاي پيشين مي     تحقيق ازبندي    جمع

مـدل   .FCMدر توسعه رويكرد كسب و كـار الكترونيـك در سـازمان  بـا اسـتفاده از ابـزار                     
گذار بـر بلـوغ كـسب و كـار          تأثيرتوسعه يافته در اين مقاله در حد معرفي عمومي از عوامل            

هاي مختلف  بديهي است كه بر اساس زمينه. سازمان نوعي كاربرد داردالكترونيكي در يك  
دولتي يا خصوصي بودن، سايز يـا انـدازه، نـوع صـنعت و ماهيـت                : ها از قبيل   فعاليت سازمان 

بنـابراين، توصـيه مـي شـود تـا بـا       . مأموريت آنهـا اولويـت ايـن عوامـل تغييـر خواهـد كـرد          
ظرخواهي از ذينفعان كليدي خود وضعيت خاص       الگوگيري از اين مدل مديران سازمان با ن       

 .خود را در ميزان آمادگي يا بلوغ در كسب و كار الكترونيكـي مـورد سـنجش قـرار دهنـد                    
 يك نمودار علـت و معلـول اسـت كـه نمايـشگر              FCMمدل  همچنين الزم به ذكر است كه        
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جزاء سيـستم و    هايي كه آشنا به ا      خبره. است  هاي پيچيده    اساسي در سيستم   يروابط بين اجزا  
زماني كه .  باشند FCMتوانند تعيين كننده روابط موجود در مدل  روابط بين آنها هستند مي

بنـدي نمـوده و       سازي به دنبال آن باشيم تا عوامل را دسـته           تعداد عوامل زياد باشد و در مدل      
آيد آن است كـه بـا افـزايش     بندي نمايند، مشكلي كه پيش مي    هاي مشخصي دسته    در حوزه 

يابد و خبره به راحتـي   تعداد عوامل و روابط بين آنها خطاي بررسي عوامل بسيار افزايش مي  
بنابراين براي حل ايـن     . تواند روابط صحيح علت و معلولي بين عوامل را مشخص نمايد            نمي

 تـا بـا اسـتفاده از        طراحي شود  مكانيزمي   ،بندي عوامل   دستهشود به منظور      پيشنهاد مي مشكل  
بـط علـت و معلـولي صـحيح را در           ابندي عوامل و مـشخص نمـودن رو         ند دسته ن بتوان رو  آ

هايي بـراي حـذف بعـضي از           همچنين ميتوان به روش    .ماتريس نهايي عوامل را تسهيل نمود     
ها را متناسب با  توان گراف عوامل و كوچك كردن گراف عوامل نيز اشاره نمود و حتي مي  

  .نظر محققين بزرگتر يا كوچكتر نمود
  
  بع و مراجعمنا

 .ينشر ن, تهران. مديريت عمومي). 1378. (م. س, الواني . 1
طراحي و تبيين الگوي بررسي و تحليـل موانـع انـساني     ). 1375. (ض. س, زاده فرد   قاضي . 2

 دانـشگاه   ،تهـران . رسـالة دكتـراي تخصـصي     . هاي اطالعات مديريت   در استقرار سيستم  
 نتهرا

3. Ang, C. L., Mark A. Davies, and Paul N. Finlay. (2001). "An empirical 
model of IT usage in the Malaysian public sector." Journal of Strategic 
Information Systems, Vol 10: pp 159-174. 

4. Bannister, F. (2003). "Diverging trajectories: Explaining different levels 
of success in public sector ICT. In Governing networks". A. Salminen. 
Amsterdam. 

5. Caldeira, M. M., and John M. Ward (2002). "Understanding the successful 
adoption and use of IS/IT in SMEs: An explanation from Portuguese 
manufacturing industries." Information Systems Journal, Vol. 12, NO 2, 
pp 121-152. 

6. Clayton, M. J. (1997). "Delphi: A technique to harness expert opinion for 
critical decision-making tasks in education." Educational Psychology, Vol 
17, No 4, pp 373-386. 



100 1388، بهار و تابستان 2 ، شماره 1 مديريت فناوري اطالعات، دوره

7. Clegg, C. e. a. (1997). "Information technology: A study of performance 
and the role of human and organizational factors." Ergonomics, Vol. 40, 
No. 9, pp 851-871. 

8. DeLone, W. H., and Ephraim R. McLean. (1992). "Information systems 
success: The quest for the dependent variable." Information Systems 
Research, Vol. 3, No. 1, pp 60- 95. 

9. Dickerson, J. A. K., Bart (1996). "Virtual Worlds as Fuzzy Dynamical 
Systems." Technology for Multimedia. 

10. Doherty, N. F., and M. King (2001). "An investigation of the factors 
affecting the successful treatment of organizational issues in systems 
development projects." European Journal of Information Systems 10, pp 
147-160. 

11. Dubrin, A. a. D. I. a. J. C. W. (1989). "Management and organization. 
Ohio", South-western publishing co. 

12. Eikebrokk, T. R., and Olsen, Dag H. (2007). "An empirical investigation 
of competency factors affecting e-business success in European SMEs." 
Information & Management, Vol. 44, pp 364–383. 

13. Fink, A., J. Kosecoff, M. Chassin, and R. H. Brook. (1984). "Consensus 
methods: Characteristics and guidelines for use." American Journal of 
Public Health, Vol. 74, No. 9, pp 979-983. 

14. Fink, D. (1998). "Guidelines for successful adoption of information 
technology in small and medium enterprises." International Journal of 
Information Management, Vol. 18, No. 4, pp 243-253. 

15. Finlay, P. N., and Morteza Forghani. (1998). "A classification of success 
factors for decision support systems." Journal of Strategic Information 
Systems, Vol. 7, pp 53-70. 

16. Galliers, R. D., and A. R. Sutherland (2003). "The evolving information 
system strategy-Information systems management and strategy 
formulation: Applying and extending the ‘stages of growth’ concept". In 
Strategic information management: Challenges and strategies in 
managing information systems, Oxford. 

17. Hasson, F., S. Keeney, and H. McKenna. (2000). "Research guidelines 
for the Delphi survey technique." Journal of Advanced Nursing, Vol. 32, 
No. 4, pp 1008-1015. 

18. Heeks, R. (2000a). "Reprint. Reinventing government in the information 
age". In Reinventing Government in the Information Age. London, 
Routledge. 



101  ...بلوغ سازمان در رويكرد بررسي عوامل تأثيرگذار در 

19. Kandasamy, V. S Florentin (2003). "Fuzzy cognitive maps and 
neutrosophiccognitive maps". 

20. Kendler, P. B. (2006). "Measuring Success- The ability to deploy limited 
technology resources effectively can create a competitive advantage for 
insurers. But what's the best way to measure deployment results?" 
Insurance & Technology, Vol. 31, No. 9, pp 40-52. 

21. Kosko, B. (1986). "Fuzzy cognitive maps." International Journal on 
Man– Machine Studies, Vol. 24, pp 101-110 

22. Linston, H. A., and Murray Turoff. (1975). "Introduction to The Delphi 
Method: Techniques and Applications". London, Addison-Wesley. 

23. Luis Rodriguez-Repiso, R. S., Jose L. Salmeron (2007). "Modelling IT 
projects success with Fuzzy Cognitive Maps." Expert Systems with 
Applications, Vol. 32, No. 2, pp 543-559. 

24. Nolan, R. L. (1979). "Managing the crises in data processing." Harvard 
Business Review, Vol. 57, No. 2, pp 115-126. 

25. Papageorgiou, E. I. P., Konstantinos E. Stylios, Chrysostomos S. 
Groumpos, Petros P. Vrahatis, Michael N. (2005). " Fuzzy Cognitive 
Maps Learning Using Particle Swarm Optimization." Journal of 
Intelligent Information Systems, pp 95-121. 

26. Pavic, S. K., S.C.L. Simpson, M. Padmore, J. (2007). "Could e-business 
create a competitive advantage in UK SMEs?." Benchmarking: An 
International Journal, pp 58-63. 

27. Powell, C. (2003). "The Delphi technique: Myths and realities." 
Methodological Issues in Nursing Research, Vol. 41, No. 4, pp 376- 382. 

28. Riggs, W. E. (1983). "The Delphi technique: An experimental 
evaluation." Technological Forecasting and Social Changes, Vol. 23, pp 
89-94. 

29. Rockart, J. F., Michael J. Rarl, and Jeanne W. Ross (1996). "Eight 
imperatives for the new IT organization." Sloan Management 
Review(Fall), pp 43-55. 

30. Schein, E. H. (1994). "Innovative cultures and organizations. In 
Information technology and the corporation of 1990s: Research studies. 
New York, Oxford. 

31. Schneider, M. S., E. Kandel, A. Chew, G. (1998). "Automatic 
construction of FCMs." Fuzzy Sets and Systems, Vol. 93, No. 2, pp 161-
172. 



102 1388، بهار و تابستان 2 ، شماره 1 مديريت فناوري اطالعات، دوره

32. Stylios, C. D., V. C. Georgopoulos, et al. (2008). "Fuzzy cognitive map 
architectures for medical decision support systems." Applied Soft 
Computing, Vol. 8, No. 3, pp 1243-1251. 

33. Turban, E. R., R.K. Potter, R.E. (2007). "Introduction to Information 
Technology", John wiley. 

34. Xirogiannis.G , G. M. (2007). "Intelligent modeling of e-business 
maturity." Expert Systems with Applications, Vol. 32, pp 125-132. 

35. Zuboff, S. (1988). "In the Age of the Smart Machine: The Future of Work 
and Power", USA: Basic Books. 

 


