
نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم  طراحی مدل تحلیل آینده

 ریزی منابع سازمان برنامه 

 

 بابک سهرابی 

 .1ران ی دانشگاه تهران، تهران، ا ،تیریاطالعات، دانشکده مد  ی فناور  تیریمد استاد، گروه 

 یسی وانانی  ئایمان ر

 .  رانی ، تهران، ایئدانشگاه عالمه طباطبادانشکده مدیریت و حسابداری،  گروه مدیریت صنعتی،  ،دانشیار

 مهدی کیایی 

 .  رانی، تهران، ا، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت،  

 

داخلی و    وح در سط  یکپارچگی  الزام  ی،منابع سازمان   یزی ر برنامه  هاییستمس  یری گشکل  یاز عوامل اصل  یکی:  چکیده

با کمک به افزایش سرعت و    سو کها از ی این سیستمزنده ماندن در بازارهای رقابتی است.    منظور بهخارجی سازمان  

از اطالعات  امکان گزارش  یفراهم آورها و  دقت ثبت اطالعات سازمان برای مدیران از سویی    شدهثبتگیری سریع 

  اعتماد قابلی و بازیابی اطالعات یکپارچه و  نگهدار  کسب کنند. ثبت،  ها سازمانمحبوبیت زیادی را در    اند توانستهدیگر،  

بحث    حالنی باا  اثرگذار بوده است.  ها سازماندر    هاستمیس  گونهنی ادر سراسر سازمان عامل دیگری است که بر نفوذ  

  ها سازمانمیان واحدهای مالی و فناوری اطالعات    هاستمیس  گونه نیا ی  سازادهیپی سنگین خریداری و  هانهیهز در مورد  

بنابراین در  ؛  بوده است  هاسازمانی منابع سازمانی در  زیربرنامهی  افزارهانرم  استفاده از  توسعه همواره چالشی بر سر راه  

در قالب یک مدل تحلیلی با رویکرد    هاستمیس  گونهنیا دی  چنین شرایطی ارائه شواهدی دال بر کارآمدی یا ناکارآم

باید بپذیریم که اگر    .رسدیمی کمی جهت رفع تضادهای مذکور ضروری به نظر  هاشاخصو با استفاده از    نگر ندهیآ

در    رندهیگمیتصمهای عملکردی سازمان، در اختیار افراد  دورنمایی شفاف، اطالعات دقیق و کمی مبتنی بر شاخص

شود و آن اینکه  دیگری مطرح می سؤال اما  ؛ معنا خواهد شدسازمان قرار گیرد، دیگر اختالف بر سر چنین مسائلی بی

ابزاری توان فراهم ساختن چنین اطالعات ارزشمندی را دارد؟   نگر در ترسیم تصویر احتمالی از  های آیندهمدلچه 

از سوی تمامی    رشیپذ قابلایجاد یک دورنمای    بار توانمند بوده و  آینده، با توجه به شرایط و متغیرهای موجود، بسیا

  ریزی منابع سازمان از سیستم برنامه عدم استفادهاستفاده یا   یاماواگرهاو اشد مسئله ما ب  یراهگشاتواند ذینفعان، می

ی  منفعت  بتواند  که  کمی  و  دقیق  اطالعاتی  نبود  از  ناشی  خطکه  با  و  شفاف  را  احتمالی  مضرات  جنس  ا  از  کشی 

نشده  های کمی موثق و دستکاریپژوهش حاضر داده  رساند.به پایان  را    های عملکردی کمی سازمانی بیان کند شاخص

نگر کمی  را استخراج کرده و مدلی تحلیلی آینده ریزی منابع سازمانبرنامه  سازمانی خام موجود در پایگاه داده سیستم

های عملکردی  بتواند پاسخی شفاف، اطالعاتی دقیق و کمی مبتنی بر شاخصرا بر مبنای آن طراحی نموده است تا  

 مشاهده نشده است. ترشیپموجود بدهد. کاری که مشابه آن در خصوص این مسئله  سؤاالتسازمان به 

  افزارنرمشبکه عصبی،   ،ی عملکرد سازمانیهاشاخصهای کمی، ، تحلیل داده، شاخصنگرندهیآتحلیل   : هاکلیدواژه 
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 مقدمه 
دیگر ثبت و ضبط این   کهی نحوبه رشد کرده است؛    شدتبهی سازمانی  هاداده ی اخیر حجم  دههدر چند  

با   پیشرفت  افزار نرم ی  هاستمی س  رونیازا.  ستینمقدور    وجهچیهبهی سنتی دستی  هاروش اطالعات  با  ی 

  تر قیدق  حالنیدرعبتوان این فرآیند را با سرعت بیشتر و    هاآنی ایجاد شدند تا به کمک  اانه یرا  یهای فنّاور

  هاسازمان ی سریع توسط مدیریت ارشد  ریگمیتصمبه انجام رساند. از طرفی در عصر حاضر رهبری اقتضایی و  

مانی در گام بعد به دنبال رفع  ریزی منابع سازی برنامه افزارنرم ی  هاستمیس.  هست  ریناپذاجتناب امری    ظاهراً

ی متنوع و متناسب با نیازمندی مدیران سازمان را فراهم  هایریگگزارش ، امکان  هاسازمان این نیازمندی  

 (.2006  1)کنث   نمودند

  شدهتمام ، بهای  هاآن  2ی اسیمق بزرگ و    افزارهانرم   گونهن یای فراوان طراحی  هایدگیچیپاز طرفی به علت  

این    تیدرنهاتولید و   باال بودن بهای فروش و    افزارهانرم استقرار  مبالغ هنگفتی است. همین امر موجب 

 .(2002  3)کومار   ی منابع سازمان استزیربرنامه ی  افزارها نرم استقرار  

واحدهای   الخصوصیعلی واحدهای سازمانی،  هانهیهزدر جهت کاهش    هاسازمان مدیران ارشد    دیتأک

و از سوی دیگر لزوم افزایش سرعت و دقت در ثبت، ضبط   سوکسازمانی از ی  کاراییستادی برای افزایش  

ی در شرایط متغیر و پویای عصر حاضر  ریگم یتصمبرای    بهنگام  صورتبهی از اطالعات سازمانی  ریگگزارش و  

 (. 2017  4و چاتزودس   )چاتزگلو عنوان کرد  مسئلهدلیل ایجاد این    نیترعمده   توانیمرا  

عواقبی    تواندی می منابع سازمان  زیربرنامه ی  افزارهانرم یی یا سودآور بودن  زا  نهیهزبر سر    نظراختالف 

به سازمان   افزارهانرم  گونهنیادر پی داشته باشد. اختالف شدید و مقاومت در برابر ورود  هاسازمان را برای 

  با سازمان در شرایط حساس بازار شده است.   هاآن موجب خروج مدیران کلیدی و قطع همکاری    هیگا

بهره    افزارهانرم از این    هاستمدتدر صنعتی که غالب رقبای سازمان  افزارهانرم عدم استفاده از این    یهاگ

شبرند یم رقبایش  با  مقایسه  در  سازمان  عملکرد  در  معنادار  اختالفی  ایجاد  موجب  همچنین ،  است.  ده 

برای    اشینیآفرارزش به دلیل عدم اعتماد به    هاستمیسی درست این  ساز اده یپمدیریت ارشد از    تیحماعدم 

  گونهن یابرای خرید    شدهانجام ی هنگفت  نهیهزی سیستم با شکست مواجه شده و  اندازراه سازمان، پروژه  

  5)یومبلهایجاد کرده است    هاستمیسآفرینی این  ارزش   باموجی از انتقادها و تردیدها را در ارتباط    هاستمیس

2003). 

ی  ساز اده یپی زیاد خرید و  نهیهزمطرح است این است که آیا    هاسازمانی که در بسیاری از  ا مسئلهحال  

این    افزارهانرم   گونهنیا آیا  دارد؟  قبولی  قابل  موجب  قدرآن  افزارهانرم توجیه  سازمان  برای  ی  سودآور ی 

میزان تأثیرات مثبت یا   توانیمترغیب شوند؟ چگونه    هاآن که مدیران ارشد سازمان برای خرید    شوندیم

بنابراین در چنین   ی کرد؟ریگمیتصمرا برای سازمان محاسبه نمود و بر اساس نتایج آن    افزارهانرم منفی این  

 
1.Kenneth 
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4.Chatzoglou and Chatzoudes 
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از یک راهکار ک امکان استفاده  این  شرایطی  برای پاسخ شفاف به    به نظر ضروری    سؤاالتمی و تحلیلی 

 . رسدیم

 

 پیشینه پژوهش 
ابتدا ضروری به نظر   از کارهای پیشین  تا خالصه   رسدیمدر  یک   صورتبهرا    ارتباطن یدرا  شدهانجام ای 

های  در خصوص ارزیابی عملکرد سازمان در استقرار سیستم   شدهانجام جدول ذیل، کارهای  جدول ارائه نمود.  

 دهد.ریزی منابع سازمان را نمایش میبرنامه 

 ERPهای در خصوص ارزیابی عملکرد سازمان در استقرار سیستم شدهانجامکارهای   .1ل جدو

 مرجع
رویکرد / ابزار 

 مورداستفاده 
 هدف 

 های ویژگی

 مورداستفاده  

سال 

 انتشار 

  و دیگران  1گوماس 

(2018 ) 
 رویکرد کمی 

اکتشاف فواید  

 ERPحسابداری 

های مالی و  ویژگی

 حسابداری 
2018 

و  2کوشواها پریا

 دیگران 
 پرسشنامه 

بر مدیریت    ERPاثرات 

 3منابع انسانی 
 2018 های منابع انسانی ویژگی

  روحانی و مهری

(1397 ) 
بندی و  طبقه

 مطالعه تجربی 

بررسی مزایای ناشی از  

   ERPاجرای 

ی  توانمندسازدر 

 ی صنعتیهاشرکت

 منافع اطالعاتی   -1

 منافع ارتباطی   -2

 منافع رشد و یادگیری   -3

 منافع استراتژیک  -4

2018 

  و دیگران 4شگری 

(2017 ) 
 تحقیق میدانی 

یافتن ارتباط بین  

 معیارهای کیفی

های  موفقیت سیستم 

 اطالعاتی

 های اثربخشی سیستم

 اطالعاتی حسابداری  
2017 

 ( 1396) دزدار
مدل مفهومی،  

 تحقیق میدانی 

بررسی نقش عوامل  

 مختلف در تحقق  

ی  سازادهیپمزایای 

 ERPهای سیستم

 2017 کنندگان استفادهنظرات 

و   5چی -یونگشنا 

 دیگران 

کارت امتیازی  

متوازن، فازی  

گیری عملکرد  اندازه

ERP  ها بر  اساس تأثیر

 آن بر عملکرد سازمان 

 2016 عملکرد سازمانی 

 
1.Goumas 

2.Priya Kushwaha 
3.Human resource management 

4.Shagari 
5.Yung-Chi 
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 مرجع
رویکرد / ابزار 

 مورداستفاده 
 هدف 

 های ویژگی

 مورداستفاده  

سال 

 انتشار 

  ریغیکپارچه 

 1ی افزودن 

و   2ولگاریس 

 دیگران 
 مقایسه 

بررسی اثرات  

بر   ERPهای سیستم

های  عملکرد سازمان

 بزرگ 

 2015 3های مالی نسبت

  عباسی و دیگران 

(1393 ) 

تحقیق میدانی با  

 پرسشنامه 

بر   ERPبررسی تأثیر 

حسابداری مدیریت در  

 ی ایرانی هاسازمان

ی حسابداری  هاگزارش

 4مدیریت 
2014 

  و دیگران 5کانلو 

(2013 ) 
 مقایسه 

بررسی مزایای  

حسابداری مرتبط با  

 ERPرضایت کاربران 

ی مالی و  هایژگیو

 حسابداری 
2013 

  و دیگران 6لورکا 

(2012 ) 
 پرسشنامه 

تأثیر  لیوتحلهی تجز

ها بر   ERPی  سازادهیپ

 ها سودآوری شرکت

ی مالی و  هایژگیو

 حسابداری 
2012 

است، تنها بر روی فواید حسابداری ناشی    منتشرشده  2018که در سال    یامقاله گوماس و همکارانش در  

کرده و همانند پژوهش حاضر با نمره دهی    یبنددستهرا    هاآن سازمان تمرکز کرده،    یزیربرنامه   یهاستمیس

را با یکدیگر    هاآن کوچک و متوسط مقیاس،    یهاشرکت در صنایع مختلف و البته در حوزه    هانمره این  

  س)گوما   دینمایمرا معرفی    اندشده   مندبهره  ERPمقایسه نموده و صنایعی که بیشتر از وجود سیستم  

همچنان؛  (2018 و    اما  مختلف  واحدهای  جامع  این    یسازاده یپاز    متأثرعملکردی    یهاحوزه بررسی 

 . شودینمیکپارچه در این پژوهش دیده    صورتبه  هاستمیس

در    رهیبا ساندهو  دادن  امقاله و  نشان  دنبال  به  دیگر  پذیرش  حلقه ی  میان  اتصالی    ی افزارها نرم ی 

  ی افزارها نرم . در این مقاله پذیرش  باشندیم  هاآن و عملکرد مالی    هاسازمان در    منابع سازمان  یزیربرنامه 

و    کندی ممربوط    7ی فنّاور به مدل پذیرش    یفنّاور یکی از مصادیق    عنوان به را    منابع سازمان  یزیربرنامه 

 
1.Non-Additive Fuzzy Integral 

2.Voulgaris 

3.Financial Ratios 
4.Management Accounting 

5.Kanellou 

6.Lorca 
7.Technology Acceptance Model 
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و همکاران    1)باهیر   دارد  هاسازمان ی مثبت میان این مدل و عملکرد مالی  رابطه سپس سعی در نشان دادن  

2015). 

ی هر سازمانی است و  هادغدغه  نیترمهم همواره یکی از    2ی گذار ه یسرماکه بازده    کنندی مبیان    هاآن

موضوعی است که به آن پرداخته نشده است. ادعای محققان بر    هاستمیسی بروی این  گذار هیسرمابازده  

ی  هاستم یسی موفق  ساز ادهیپی پذیرش و  رابطه   توانندی م یفنّاوراین است که با استفاده از مدل پذیرش  

)باهیر و    یی را پر نمایندهایبررسپیوند دهند و فضای خالی چنین    هاسازمان یکپارچه را با عملکرد مالی  

 (.2015همکاران  

با استفاده از سایر مطالعات و قرائن و شواهد    بازهم   کندیماین مقاله در مورد آن صحبت    آنچه  هرحالبه

اثبات   در  سعی  مثبت  رابطهکیفی،  از  ریکارگبهی  عملکرد  زیربرنامهی  هاستمیسی  با  سازمان  منابع  ی 

بیان  سازماواحدهای   نویسنده  و خود  دارد  این مقاله    ارددی منی  برای  انه یزم  تواندی مکه  ی  هاپژوهش ی 

را به زبان اعداد و ارقام    منابع سازمان  یزیربرنامه   یافزارها نرم ی باشد که مزایای محسوس و نامحسوس  ایآت

 (. 2015)باهیر و همکاران    آورندیدرم

ی  هاشرکت بر روی    بامطالعهاست    منتشرشدهمیالدی    2018ی که در سال  امقاله روحانی و مهری در  

. در این  اندنموده ی دستیابی به این منافع را بررسی  هاراه ی یکپارچه و  هاستم یسی  سازاده یپصنعتی، منافع  

برای  افزارها نرم ی  ساز ادهیپی  بالقوه منفعت    کیوی سمقاله   یکپارچه  در    هاسازمان ی  و  گروه    4معرفی 

 : اندشده ی بنددسته

 3اطالعاتیمنافع   ➢

 4منافع ارتباطی  ➢

 5منافع رشد و یادگیری  ➢

 6منافع استراتژیک  ➢

از    هاسازمان منافع مورد انتظار میان    نیترج یرا  عنوانبه ی اول، دوم و چهارم از منافع  هاگروه در ادامه  

 .(1397)روحانی و همکاران    گرددیمی منابع سازمان معرفی  زیربرنامه ی  هاستمیس

ی  هاستم یسی  ساز اده ی پبر روی    شدهی معرفی منافع  رگذار یتأثی میزان  محاسبه در پژوهش مذکور برای  

 (. 1397است )روحانی و همکاران    شدهاستفاده ی منابع سازمان از محاسبات ضریب رگرسیون  زیربرنامه 

ی  سازادهیپبه این شفافیت رسید که از  توانیمی بنددستهکه با این  کندیماین مقاله همچنین بیان 

 (. 1397)روحانی و همکاران    داشت  توانیمچه انتظاراتی    منابع سازمان   یزیربرنامه   یافزارهانرم 

  ی مطالعه در  .روندیها به شمار مسازمان  کیازجمله منافع استراتژ یعملکرد سازمان ی کم یهاشاخص 

از    یترشفاف   یو بررس  ترقیدق  یاب یتا ارز  مینمود  یسع  شده،ی دبنمنافع دسته  نیحاضر با الهام گرفتن از ا

 
1.Bazhair 
2.Return on Investment 

3.Informative 

4.Communicative 

5.Growth and Learning 

6.Strategic 



 225   سهرابی، ریسی وانانی و کیایی... /  یعملکرد کم یابی جهت ارز نگرندهی آ لیمدل تحل یطراح

ها را  سازمان   کیمنافع استراتژ  یرومنابع سازمان بر    یزیربرنامه   یافزارهانرم   یسازاده یپ  یرگذاریتأث  زانیم

و به کمک    ونیو با فراتر رفتن از محاسبات رگرس  میشد  یاتیو خردتر عمل  زتریر  یهاحوزه و وارد    مییارائه نما

ارائه    یسع  یشبکه عصب  کیتکن بر    یدر پژوهش حاضر سع  درواقع.  ریمدا  نگرندهیآ  یلیمدل تحل  کی بر 

  ادشده یمنفعت بالقوه    عنوانبه  هاآناز    نیشیکه در پژوهش پ  میبود  یا شدهبالفعل    یشفاف نمودن اثرات کم

 است. 

های پیشین چند خأل مشخص  به این نکته اشاره نمود که تالش   توانی می این بخش،  نتیجه   عنوانبه

  اند عبارت . خألهای مذکور  داشته است  ترکامل ی یک جواب  ها و ارائه دارند که پژوهش حاضر سعی بر رفع آن

 از: 

روش  -1 از  و  استفاده  ارزیابی  برای  کیفی  سنجهای  جهت    ی اثر  کمی  راهکارهای  وجود  عدم  و 

پژوهش   یساز شفاف  در  اثرات  را  بیشتر  عملکردی  واحدهای  تمام  که  قرار    یموردبررسهایی 

 اند. داده 

اند در  هایی که رویکرد کمی داشتهدر پژوهش   یموردبررسهای عملکردی  محدود بودن حوزه  -2

 ت. ریزی منابع سازمان اسساحتی که حرف از جامع بودن سیستم برنامه 

را    ی اثر سنجها  تا بتوان به کمک آن  میاجستهدر این پژوهش از رویکردی کمی، متغیرهایی کمی بهره  

حوزه  تمامی  و  در  داده  انجام  عملکردی  نتیجه  تیدرنهاهای  تالش   ترکامل ای  به  برسیم. از  پیشین    های 

ریزی منابع سازمان است  سیستم برنامه   یاثر سنجنگر جهت  خروجی مورد انتظار ما، یک مدل تحلیلی آینده

 .دهدی مرا نیز پوشش  ، تدارکات، انبار و ...  های عملکردی مختلف مانند مالی، فروشکه حوزه 

 

 تحقیق  شناسیروش
با روش تحق متدولوژ   یاکتشاف  یف یتوص  قیمطالعه حاضر  با  با    CRISP-DM  یو  و  انجام خواهد گرفت 

تجرب از  در صناده    اتیاستفاده  مطرح  داخل  عیشرکت  ا   یمختلف  گرفت.    رانیکشور  خواهد  روش  انجام 

  یاست که راه  یکاو برای داده   ی»فرآیند استاندارد بین صنعت   یبه معن  اِمبیی شرکت آ  یفطبق تعر  یسپ،کر

را   یکاوداده  هاییت روش فعال ینااست. .« دهدیارائه م یکاوهای داده برای صنایع در فعالیت شدهینتضم

شش گام    ینپژوهش منطبق با ا  ییاجرا  یهاو گام   شدهاشاره که در ادامه به آن    کندیم  یمبه شش فاز تقس

 داده خواهد شد.   یحتوض

 

 ی وکارفهم کسب  -1

ها، تجربیات مشتریان  در این مرحله ورودی است.  وکار کسب   هاییازمندی این مرحله درک ن  و خروجی  هدف

ریزی منابع سازمان و بررسی مطالعات پیشین در راستای شناسایی انتظارات واحدهای  های برنامه سیستم

 .افتیدست   وکارکسبها بوده تا بتوان به فهم درستی از  سیستم  گونهن یازامختلف سازمان  
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 هادرک داده  -2

.  قرار گرفت  مورداستفادهورودی    عنوانبه در مرحله اول پژوهش،    گرفتهشکل  فهم، اطالعات و  مرحله  یندر ا

ا  یزن  ERP  یستمداده س  یگاهبا ساختار پا  ییآشنا  ینهمچن مرحله انجام گرفت و امکان استخراج    یندر 

  یکم  یرهایمتغ  تیدرنها.  یدگرد  یبررس  شدهیی شناسا  یکم  متغیرهایمحاسبه    یبرا   ازیموردناطالعات  

 آمد.   به دستمرحله از پژوهش    ینا  یخروج  عنوانبه   شدهییشناسا

 

 هاداده  یسازآماده  -3

ریزی منابع سازمان است.  از پایگاه داده مشتریان سیستم برنامه   شدهاستخراج های  ورودی این مرحله داده 

آماده  به  قسمت  این  پ  یسازدر  مداده   پردازشیش و  نسبتپردازیمیها  ابزارهای    یعملکرد  یها.  توسط 

.  شوندی و سپس ذخیره م  شدهی آورموردنظر جمع   یانداده مشتر  یگاهاز پا  یو محاسبات  یمخصوص پرسشگر 

 . شوندی حذف م  یرهاعداد مبهم و غ  ی،کم  یرغ  یهاپژوهش همانند داده   یندر ا  یاائد داده پردازش زودر پیش

 

 ی سازمدل -4

 : شودی این قسمت خود شامل دو مرحله م

این قسمت سعهایژگیو  مهندسی که    یعملکرد   یهابرای نسبت   هایتا بهترین ویژگ  شودیم  ی: در 

بودند    شدهییشناساکه    یرهاییرا دارند، انتخاب شوند. متغ  یواحد سازمان  یکواضح از    یریقابلیت ایجاد تصو

(  0.25کم )  یفط  ینسازمان ب  یکل  کارایی  یبر رو  یسنجش اثرگذار  یبا مصاحبه ساختارمند جهت وزن ده

 . شدند   یع( توز1)  ادیز  یار( و بس 0.75)  ادیز  –(  0.5متوسط )  –

،  یبانپشت  ین، بردار ماشیخط  یونمانند رگرس  یمختلف آمار  یها مدل: در این قسمت از مدل   ایجاد

 .گرددی مدل استفاده م  یجادا  یبرا   یرهو غ  یهمبستگ  یلتحل

 

 مدل  یابیارز -5

مدل حاصله از روش    یابیارز  . برایشود یمدر مرحله پیش جهت ارزیابی وارد این مرحله    جادشدهیامدل  

کاوی وکا است که نتایج افزار داده نیز نرم   مورداستفادهابزار    است.  شدهاستفاده   یه پنج ال  متقابل  یاعتبارسنج

 حاصل از آن در ادامه پژوهش ذکر خواهد شد. 

 

 مدل  سازییادهپ -6

مربوط    یهاکیتکنو    یهمبستگ. در فاز اول با استفاده از مفهوم ردیگی ممرحله صورت    سهدر    یساز اده یپ

  یده ، سنجاستسازمان    یی زا  نهیهزمستقل و وابسته که همان شاخص    یرهایمتغ  یانم  یبه آن وابستگ

. سپس در فاز دوم  شوندی مو حذف    ییوابسته شناسا  یرمتغ  یبر رو  اثرگذار  ریغ  یرهایو سپس متغ  شودیم

، به  وکا  افزارنرم مرتبط همانند    یبا استفاده از ابزارها   نگرندهی آ  ینیبش ی پو    یشبکه عصب  یکاز مفهوم تکن

شاخص    ینیبش یپ کارایی   ییزا  نهیهزمقدار  از    تیدرنها.  میپردازیم  یآت  یهاسال   یبرا  و  سوم  فاز  در 
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  یر متغ  یبر رو  یاثرگذار   یشترینکه ب   یریچند متغ  تغییراثرات    یت،حساس  یلبا استفاده از تحل  ،یساز اده یپ

 .نماییمی م  یررا تفس  یاثرگذار   ینا  یکرده و علل احتمال  یوابسته دارند را بررس

 

 مراحل اجرایی پژوهش 
 فهم تجاری  -1

ن درک  مرحله  این  از  شده  طورهمان است.  وکار کسب   یهای ازمند یهدف  تبیین  باال  سطور  در    برای   که 

  نیها معسازمان   یرا برا  ERP  یهاستمیس  یی زا  نهیهز  ای  یکه بتوانند سودآور  یوکارها وجود سیستمکسب

های سازمانی کلیدی که وابستگی بیشتری  بنابراین حوزه ؛  (1394  و غالمی  )بابائی  کند بسیار ضروری است.

انسانی  یدار خزانه دارند شامل واحدهای مالی،    ERPبا سیستم   انبار، تدارکات و منابع    عنوان به، فروش، 

همچنین    .ظارات کلی این واحدها از یک سیستم یکپارچه مشخص گردیدشناسایی و انت  تر  ریاثرپذواحدهای  

 از این واحدها نیز توصیف و تبیین گردید.  هرکداممدنظر    یور بهره و    کاراییمفاهیم  

 
 وکار کسبفهم اهداف  -1-1

 متأثر  هاآن سازمان    کاراییدارند و    یافزار نرم   یهاستمیسبرای کسب کارهای بزرگ که وابستگی باالیی به    

جامع    یاثر سنج،  است   شیهاستم یساز   که    یزیربرنامه سیستم  سازمان  اغلب    زمانهممنابع  یا  تمامی 

این هدف  بنابر   ؛(1396  )دزدار  ابدی ی م  ی اژه یواهمیت    دهدی مسازمان را تحت پوشش خود قرار    ی هاتیفعال

شده بر    یسازادهیپ  ERPدر این پژوهش تشخیص میزان اثرگذاری سیستم    وکارهاکسب اصلی برای این  

 سازمان است. و کارایی    ییزا  نهیهزشاخص  

 موفقیت پروژه یوهایسنارمشخص کردن  -1-2

انجام شد    ییهامصاحبه بر اساس    با خبرگان و مدیران واحدهای سازمان  این    شدهمشخص که  برای  که 

سازمان    ییزا  نهیهزمیانگین    صورتبه ،  یسازاده یپاست که بتواند پس از    قبولقابل سیستمی    وکارهاکسب

 دهد.  درصد افزایش  20کارایی سازمان را    گریدعبارت بهکاهش یا  درصد    20را  

 

 هافهم داده  -2

واحدها    کاراییو    ییزا  نهیهزمتغیرهای  در مرحله پیش،    آمدهدست بهدر این مرحله و با کمک اطالعات  

راهکاران شرکت همکاران سیستم نیز در این   افزارنرم شناسایی شد. همچنین آشنایی با ساختار پایگاه داده  

اطالعات   استخراج  امکان  و  گرفت  انجام  محاسبه    ازیموردنمرحله    شده ییشناساکمی    یهاشاخص برای 

 خروجی این مرحله ارائه گردید.   عنوانبه   شدهیی شناساجدول متغیرهای کمی    تیدرنهابررسی گردید.  
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 ها داده هیاول یآورجمع -2-1

که همگی از    استمقادیر کمی مربوط به زمان، نسبت، تعداد و مقادیر ریالی  پژوهش    نیا  یاصل  یهاداده 

 .هستند  1جنس عددی 

 
 ها داده حیتوض -2-2

، دریافت و پرداخت، فروش، انبار و حسابداری  دفتر کل یهاماژول به  ربوطم یهاداده پژوهش ما از  نیدر ا

 راهکاران شرکت همکاران سیستم استفاده خواهیم نمود.   افزارنرم انبار، تدارکات و سرمایه انسانی  

 ها حوزه صنعت نمونه .2 جدول

 تعداد نمونه  نام صنعت  ردیف 

 7 پتروشیمی 1

 3 پخش  2

   هاداده یسربر -2-3

تا سال چهارم    یسازادهیپاز سال یازدهم قبل از    آمدهدست به  یهافیردتعداد    توصیفداده به    افتیپس از در

 . شودی ممشاهده    هرسالموجود در    یهاداده تعداد    ریجدول ز. در  میپردازی م  یساز اده یپبعد از  

 هرسال های موجود در داده .3جدول 

 ها دادهتعداد ردیف  سال ردیف 

1 -11 1370 

2 -10 2471 

3 -9 5479 

4 -8 5478 

5 -7 6848 

6 -6 8219 

7 -5 8216 

8 -4 8219 

9 -3 8219 

10 -2 8217 

11 -1 9589 

12 1 10958 

13 2 10959 

14 3 4110 

15 4 1370 

 
1.Numeric 
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راهکاران   افزارنرم  یساز ادهیپ یاثر سنج یچون تمرکز بر رو قیتحق نی الزم به ذکر است که در ا نیهمچن

از    دودستهبه    هاداده و    هاسال ،  است  کارایی  و  ییزا  نهیهزمتغیرهای  بروی   بعد  و    ی سازاده یپقبل 

مورد  اندشده میتقس در  منفی  عالمت  از    یهاسال نمایانگر    هاسال .  کلیه   یساز ادهیپپیش  میان  از  است. 

به    72606نیز    یاداده   یهافیرد مربوط  از    یهاسال رکورد  تعداد    افزارنرم   یساز اده یپپیش  و  راهکاران 

 . باشندیم  یساز اده ی پپس از    یهاسال نیز مربوط به    یاداده رکورد    27399

 
 ها داده تیفیک  یسربر -2-4

که از    دیشد و معلوم گرد  یسربر  (null)  یهاداده وجود    متغیرهای پژوهش،  یتمام  یبه ازا  قسمت  نیدر ا

ردیف    نیا  ی. تمامباشندی م  پوچکه مقدار آن    باشندی مدارای متغیری  رکورد    23287موجود    یهاداده   نیب

مجموعه    هاداده  مجموعه    یداده وجود    .دیگرد  حذف  هاداده از  در  زیر    هاداده پوچ  دلیل  دو  از  یکی  به 

 :گرددی برم

و    یموردبررس  یهاسال مختلف به ازای    یهاشرکت عدم تقارن اطالعات موجود در پایگاه داده   ➢

 در یک سال معین  هاشرکت در یکی از    موردنظرنبود اطالعات الزم جهت محاسبه متغیر  

به دلیل نبود اطالعات    افزارنرم   یسازاده یپ  یهاسال عدم امکان محاسبه یک متغیر در پیش از   ➢

 هاشرکت سیستم جدید در برخی از    به  شدهمنتقل

  ی رها یو متغبه ازای همان یک شرکت موجود    هاداده جدید،    یهاشرکت پس از ارائه مدل در مورد    کهیی ازآنجا

، فلذا وجود  استگذشته نیز قابل دریافت از واحدهای مرتبط با هر یک از آن متغیرها    یهاسال مرتبط با  

این    دهیفای بر مدل  ب  هاآن  تأثیرپوچ و بررسی    یهاداده  حذف    یاداده   یهافیردبوده و به همین دلیل 

 گردیدند. 

 

 هاسازی داده آماده  -3

 گردد.ارائه می   الًیذسازی شدند که توضیحات آن  طی چند مرحله آماده   موردنظرهای  در این گام داده 

 
 ی ا داده مجموعه انتخاب -3-1

تا سال چهارم بعد    یسازاده یپمربوط به سال یازدهم قبل از    یهاداده   موجود در پایگاه داده،   یهاداده   نیاز ب

مشخص   تیدرنهااستخراج شدند که  شدهییشناسامرتبط با متغیرهای  یهادادهو همچنین  یسازاده یپاز 

به دلیل ثابت نبودن فرآیند ثبت اطالعات مربوط به آن متغیرها در  برخی از متغیرها  گردید امکان محاسبه  

توسط هر شرکت، امکان استخراج اطالعات    شدهی طراحسفارشی بودن فرآیند    همچنین  کاران وراه  افزارنرم 

 . ستین  ریپذامکان   هاآن وط به  مرب 

 
 متغیرها مقادیر محاسبه  -3-2

مرحله   این  داده    ییهاداده در  پایگاه  از  پرسشگری  دستورات  از  استفاده  با  قبل  مرحله  در    هاشرکت که 

و به ازای هر متغیر یک فایل صفحه گسترده و به ازای هر    شدهمنتقلاکسل    افزارنرم بودند به    شده استخراج 
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سالی که  اکسل به ازای    افزارنرم در    هاداده جهت محاسبه مقدار هر متغیر ایجاد گردید.    1شرکت یک برگه

 بیترتن یابهسال دریافت نمودند.    یدهندهاست عدد ارجاع    شدهانجام عملیات مرتبط با آن متغیر در آن سال  

و عملیات   11-منابع سازمان عدد    یزیربرنامه   افزارنرم که عملیات مربوط به یازدهمین سال پیش از استقرار  

عدد ارجاع دهنده به سال عملیات دریافت    عنوانبهرا    4، عدد  یساز اده یپمربوط به چهارمین سال پس از  

پیش از    یدودستهبه    هاداده،  افزار نرمدر این    2نمودند. همچنین با استفاده از دستور شرطی »اگر آنگاه« 

مقادیر نهایی هر متغیر به   تیدرنهابا مقادیر صفر و یک شماره دهی شدند.    یساز اده یپو پس از    یساز اده یپ

 محاسبه گردید.   شدهاستخراج   یهاداده ازای هر ردیف از  

 
 هاداده یساز زیتم -3-3

محاسبه نشده بودند از مجموعه    موردنظر   که به دلیل عدم وجود داده در سلول  ییهاداده ردیف  مرحله    نیدر ا

 حذف شدند.   هاداده 
 گذاری نام -3-4

از نام    یتمام الهام    اختصار بهو    فارسی  در پایگاه داده به زبان  هاآن و جداول متناظر    هاستون متغیرها با 

 شدند.   یگذارنام 

 

 تجمیع اطالعات متغیرها  -3-5
ا از  قسمت    نیدر  شرکت  هر  متغیرهای  مقادیر    یهابرگهمقادیر  همچنین  و  تجمیع  یکدیگر  با  مختلف 

نهایی اطالعات متغیرها به    فایلدر کنار هم قرار گرفتند تا    باهممتناظر    یهاستون متغیرهای متخلف در  

 تجمیع شوند.   کجایدر  +  4الی سال    -11ازای سال  

 

 سازی مدل -4

پدیدار    سانبهتعریف گردید. این متغیر    ییزا  نهیهزدر این مرحله ابتدا برای سازمان متغیری به نام شاخص  

. هر چه مقدار  دهدی مصد را به خود اختصاص    صفرتاقداری بین  سازمان است که م  ییزا  نهیهز  یسازنده 

بیشتر در حال حرکت است   کاراییاین شاخص به صفر نزدیک شود بدان معنی است که سازمان به سمت 

بیشتری را در عملکرد خود نشان خواهد    ییزا  نهیهزشود، سازمان    ترکینزدو هر چه این مقدار به عدد صد  

 تعریف و ایجاد گردید.  ییزا  نهیهزمدل به نام شاخص    یوابستهداد. پس در این مرحله ابتدا متغیر  

بهره  و تحلیل همبستگی  برای آنکه مدل ابتدایی و اولیه را طراحی نماییم از مفهوم رگرسیون خطی  

دارند انتخاب و سایر متغیرها   ییزا نهیهزرا بر روی شاخص تا متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری  میاجسته

 3یمدل و نیز افزایش دقت آن حذف نماییم. برای انجام این تحلیل، از بخش تحلیل داده  یساز ساده را جهت  

 افزار مایکروسافت اکسل بهره گرفتیم.نرم 

 
1.Sheet 

2.If Formula 
3.Data Analysis Tool Pack 
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به دست آوریم، در گام اول به سراغ صد    هاداده برای آنکه مقدار متغیر وابسته را به ازای هر ردیف از  

  ساختاریافته و   یامصاحبه هر سازمان رفته و با    ذکرشده  یوکارکسب نفر از مدیران و خبرگان واحدهای  

مربوط به واحد خود بر اساس اهمیت و اثرگذاری    شدهییشناساهدفمند از آنان خواستیم تا به متغیرهای  

،  0.25سازمان، عنوان اهمیت کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد بدهند و به ترتیب ضریب    ییزا  نهیهزبر    هاآن

  آمده دست به س به کمک ضرایب  از این عناوین در مدل در نظر گرفتیم. سپ  هرکدامرا برای    1و    0.75،  0.5

  نه یهزبرای هر ستون )متغیر( بر اساس ضریب متناظرش، مقدار حداکثر را متناسب با برد تابع )شاخص  

محاسبه نموده و وارد    آمدهدست به( محاسبه نموده و مقادیر هر متغیر را با استفاده از دامنه جدید  ییزا

ابسته را با استفاده از جمع جبری مقادیر هر متغیر در هر جدول جدیدی نمودیم. سپس مقدار اولیه متغیر و

  ی وابستههمبستگی هر متغیر مستقل با متغیر  ضریب  محاسبه نمودیم. در گام نهایی مقدار    یادادهردیف  

قرار  را مالک    0.25برای انتخاب متغیرها ضریب  ه کمک رگرسیون خطی محاسبه نمودیم.  را ب  شدهمحاسبه 

تقلی که بیش از این مقدار با متغیر وابسته همبستگی داشتند را برای مدل نهایی  و متغیرهای مس  داده

سازی مدل حذف نمودیم.  و سایر متغیرهای مستقل را به جهت ارتباط کم با متغیر وابسته و ساده   داشتهنگه

 برگزیده شدند.   یسازمدل ، جهت  شودی مبدین ترتیب نه متغیری که در جدول ذیل مالحظه  

 سازی برای مدل شده انتخابمتغیرهای   .4ل جدو

 توضیحات  ضریب همبستگی  متغیرها ردیف 

1 
میزان هزینه  

 های اداری کاغذبازی
0.608 

ی اداری ناشی از سیستماتیک  هایکاغذبازکاهش  

ی کاغذی مربوط  هابرگهو حذف  هادرخواستشدن 

 به مرخصی، درخواست کاال و ... 

2 
میزان کنترل اقالم  

 مصرفی مراکز هزینه 
 افزایش کنترل اقالم مصرفی مراکز هزینه  0.6

3 

های  میزان هزینه

ی و  افزارنرم

 ی افزارسخت
0.561 

ی  افزارسختی و  افزارنرمی  هانهیهزیی در جو صرفه

و کاهش هزینه گزاف   افزارنرمبه جهت یکپارچگی 

 ی ارهی جزی هاستمیس

4 

فروش در  کارایی واحد 

 0.529 خصوص 

افزایش کارایی واحد فروش در خصوص توزیع  

ی سیستماتیک  زیر برنامهمحصوالت )با استفاده از 

 توزیع محصوالت  در موبایل با تبلت(  موزعین

5 
طول زمان فرآیند  

 بررسی درخواست خرید 
 کاهش بروکراسی اداری در فرایند درخواست خرید  0.494

6 
میزان هزینه سوخت  

 موزعان 
0.485 

ی  زیر برنامهافزایش کارایی واحد توزیع با استفاده از  

 اتوماتیک و بهینه مسیرهای موزعین 

 0.391 کار ی اضافهمقدار هزینه 7

به    کاراضافهی غیرضروری هانهیهزیی در جو صرفه

کمک برقراری ارتباط آنالین با بیرون از مکان  

 فیزیکی سازمان 
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8 
کارایی در ثبت اطالعات  

 فروش 
0.391 

افزایش کارایی امور مربوط به ثبت اطالعات  

 خودکار فروش در سیستم مربوطه 

 0.274 کارایی واحد بازاریابی  9
با استفاده از   بازاریابی افزایش کارایی واحد 

 ی آنالین هاکاتالوگ

سازمان استفاده از این نه متغیر   یی زا  نهیهزمدل نهایی محاسبه متغیر وابسته یا همان شاخص    تیدرنها

و یک متغیر وابسته تدوین گشت. ضرایب اهمیت هر متغیر همچنان برای تعیین دامنه هر متغیر   مستقل

باز  با استفاده از جمع جبری این نه ستون )متغیر(    ییزا  نهیهزمستقل در نظر گرفته شد و مقدار شاخص  

 ینیبش یپارتباط یابی و  ما برای انجام کار    شدهن یتدونهایی و مدل    یادادهمجموعه    بیترتن یابهشد.    محاسبه

 با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی آماده شد.   نگرنده یآ

 

 ارزیابی مدل -5

روش    نیاست. الزم به ذکر است ا  شدهاستفاده   1ی برابر  پنجمتقابل    یابی مدل حاصله از روش ارز  یابی ارز  یبرا 

ما    شودی مناسب بوده و باعث م  ار یبس  م،یدار  سروکار  2متوازن   ریغ  یهاکه ما با داده  ییهاحالت   یبرا  یابیارز

است که   صورتنیبد. روش کار  میباش  تهمدل مانند دقت و صحت داش  کارایی  یارهایاز مع  یبهتر  برآورد

  ن یو ا  شودی مدل استفاده م  آموزش  یبرا ها  داده  پنجمکیتست و    یها براداده  پنجمک ی  یبرابر  5در حالت  

روش    نیا  یا یمزا  گریاز د  نی. همچنشودی گزارش م  جینتا  نیانگیم  تی درنهاو    ردیگیبار صورت م  پنجکار  

 یی هاکه ما در مرحله تست از داده  صورتنیبدنام برد،    3برازش   شیب  راتکردن از اث  یریبه جلوگ  توانیم

 .میااستفاده نکرده   هاآنکه در آموزش مدل از    میکنیاستفاده م

قرار    مورداستفادهکه در آموزش مدل    یی هادرصد داده  بیستاز    زیمدل ن  یداخل  یابیارز  یبرا  نیهمچن

 است:   شدهاستفاده   ریز  یارها یمدل از مع  یابیارز  یبرا   نیهمچن.  شود یاند استفاده منگرفته

 در ارزیابی مدل  مورداستفاده معیارهای  :5 جدول

 معیار ارزیابی ردیف 

1 Correlation coefficient 

2 Relative absolute error 

3 Root mean squared error 

 ضریب همبستگی  -5-1

  1-. ضریب همبستگی پیرسون مقداری بین دهدیممیزان همبستگی بین متغیرها را در مدل به ما نشان    

. مقدار نزدیک به یک یا منفی یک نشانگر همبستگی باالی متغیرها در جهت مستقیم  دهدی مرا نشان    1تا +

 
1.5-Fold Cross Validation 

2.Unbalance 

3.Over Fitting 
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یا معکوس بوده و هر چه این مقدار به صفر نزدیک شود نشانگر ارتباط ضعیف و همبستگی پایین میان  

 متغیرهاست. 
 

 خطای مطلق نسبی  -5-2

به بر مقدار واقعی متغیر    شدهینیبش یپکه از طریق تقسیم قدر مطلق تفاوت میان مقدار واقعی و مقدار  

 .دهدیمرا نشان    ینیبش یپ. یک منهای این خطا مقدار دقت  دیآی م  دست
 

 مربع خطاها نیانگیمریشه  -5-3

را میانگین    ینیبش یپمربع خطاهای  .  دهدیمرا نشان  (  ینیبش یپ  ی)خطاها  هامانده یباقانحراف استاندارد از  

 . شودیمو سپس از آن جذر گرفته    گرفته

 

 سازی پیاده -6

 . است  شدهداده نمایش    یامرحله در شکل زیر شمای کلی نتایج حاصل از اجرای ارزیابی متقابل پنج  

 
 ای مرحلهکلی نتایج حاصل از اجرای ارزیابی متقابل پنج  شمای .1شکل 

را    شدهینیبش ی پکه در تصویر مشخص است محور افقی مقادیر واقعی و محور عمودی مقادیر    طورهمان

 : دهدیم. جدول ذیل نیز مقادیر مربوط به معیارهای ارزیابی مدل را نمایش  دهدی منمایش  

 مقادیر مربوط به معیارهای ارزیابی مدل  .6ل جدو

 مقدار  معیار ارزیابی ردیف 

1 Correlation coefficient 0.9999 

2 Relative absolute error 1.18% 

3 Root mean squared error 0.1093 
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مالحظه    طورهمان باال  جدول  در  دارای    شودیمکه  مدل  متغیرهای  که  است  آن  نشانگر  معیار  سه  هر 

است. فلذا با این   شدهیابیارز %98.82همبستگی بسیار باالیی با یکدیگر هستند و دقت مدل نیز در حدود 

. حال  رسدی مصورت گرفته و مرحله ارزیابی مدل به پایان    یخوببه  یسازمدل نتیجه گرفت    توانی ممقادیر  

، آیا سناریوی موفقیت پروژه  نگرآینده  ینیبش یپو اجرای مدل و با استفاده    یساز اده یپباید دید آیا پس از  

است، محقق گشته است   شدهتعبیهسازمان با استفاده از مدل    ییزا  نهیهز  یدرصدست یب  کاهشکه همان  

 یا خیر. 

سازی  پیاده   2وکا   افزارنرم و با استفاده از    1جاوا   نویسیبرنامهتوسط زبان    شدهی طراحمرحله مدل    در این

فرض   هاروش نیدر ا .ایمکرده استفاده   3چندالیه کنندهادراک شد. در این مرحله از الگوریتم شبکه عصبی 

و بر اساس    باشندمی  میان متغیرهانهفته    ارتباطات  یریادگیقادر به    یعصب  یهاشبکه استوار است که    نیبر ا

 نماید.  بینیپیش این ارتباط قادر است تا مقدار متغیر وابسته را محاسبه و  

.  نمودیم  افزارنرم تبدیل کرده و وارد    arff،وکا  افزارنرم را به فرمت مختص    هاداده برای این منظور ابتدا  

 . دهدمی شکل زیر پراکندگی نه متغیر مستقل و متغیر وابسته را نشان  

 
 پراکندگی نه متغیر مستقل و متغیر وابسته  .2شکل 

؛ سپس  کندمیی ورودی را دریافت  هاداده است. ابتدا شبکه عصبی    شدهلیتشکاین مرحله از چندین گام  

  عنوان بهمتغیر وابسته    شدهینیبش یپمقادیر    درنهایتصورت گرفته و    هادادهی رو در سه الیه پنهان برازش بر  

 .گذاردمی . شکل زیر شمای این مدل را به نمایش  گرددمی خروجی ایجاد  

 
1.Java 

2.Weka 

3.Multilayer Perceptron Neural Network 
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 شده استفادهشمای مدل شبکه عصبی  .3شکل 

 طراحی مرحله آموزش  -6-1

درصد    70تقسیم شدند. ابتدا مدل با استفاده از    2و آزمایش   1ی آموزش هاداده   دودستهی موجود به  هاداده  

 ی موجود آموزش داده شد. هاداده 
 آزمایشمرحله  طراحی -6-2

در    ی آزمایشهاداده   عنوانبه  هاداده درصد از    30آموزش مدل    از  قبل  ،ی آزمایشهاداده فراهم کردن    ی برا  

 گرفته شدند.   نظر
 بهبود تنظیمات پارامترها -6-3

 شد:   جادیا  ریز  هیاول  ماتیبا تنظ  شدهی طراحمدل  

 تنظیمات اولیه مدل  .7ل جدو

ابعاد 

ماتریس  

 متغیرها

تعداد  

 ها گام

مقدار 
Learning 

rate 

مقدار 
Momentum 

تعداد  
Hidden 

Layers 

تعداد  
Nodes 

تعداد  

رقم 

 اعشار

10 20 0.3 0.2 3 
5 ,10  ,

15 
6 

ا عصب  هایمدل   یتمام  جادیدر  تنظ  یشبکه  اهمپارامتر  میمرحله  از  سزا  تیها  است.   ییبه    برخوردار 

های شبکه عصبی  در دستیابی به بهترین تنظیمات جزو الینفک طراحی مدل   وخطاآزمون ،  دیگرعبارت به

و نرخ    هاگام ها، تعداد نودها، تعداد  تعداد الیه  ازجملهمدل    یدادن پارامترها  رییقسمت با تغ  نیدر ا  است.

 
1.Train 

2.Test 
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  ی به تعداد   ریدر جدول ز  .شوند می  انتخاب  ماتیتنظ  نیبهتر  ،حاصله  جی نتا  یابی مدل و ارز  یو اجرا یادگیری  

 است.   شدهاشاره حاصل از آن    جیو نتا  اپارامتره   نیاز ا

 با پارامترهای مختلف   اجراشدههای مدل .8جدول 

 خطای مطلق نسبی  تعداد گام تعداد نودها  ها تعداد الیه نرخ یادگیری ردیف 

1 0.3 3 5,10,15 15 1.28% 

2 0.3 3 4,8,12 15 45% 

3 0.3 3 5,10,15 20 1.03% 

4 0.3 3 4,8,12 20 10% 

5 0.3 4 4,8,12,8 15 21% 

6 0.3 4 5,10,10,5 15 18% 

7 0.3 4 4,8,12,8 20 21% 

8 0.3 4 5,10,15,10 20 16% 

9 0.2 3 5,10,15 15 6.58% 

10 0.2 3 4,8,12 15 6.54% 

11 0.2 3 5,10,15 20 6.25% 

12 0.2 3 4,8,12 20 5.57% 

13 0.2 4 4,8,12,8 15 6.54% 

14 0.2 4 5,10,10,5 15 5.05% 

15 0.2 4 4,8,12,8 20 5.57% 

16 0.2 4 5,10,15,10 20 1.74% 

 : حاصل شد  ریز  ماتیمدل با تنظ  جینتا  نیالزم به ذکر است که بهتر

 اجراشدهمدل تنظیمات بهترین : 9جدول 

 خطای مطلق نسبی  تعداد گام تعداد نودها  ها تعداد الیه نرخ یادگیری

0.3 3 5,10,15 20 1.03% 

 تحلیل حساسیت -6-4

، پس از تشکیل مجدد ماتریس همبستگی میان نه متغیر منتخب با ی سازاده یپدر آخرین مرحله از گام    

متغیر وابسته، چهار متغیر مستقل که بیشترین همبستگی با متغیر وابسته را داشتند، انتخاب شدند و بر  

گرفت.  هاآن روی   حساسیت صورت  ابزار    تحلیل  همان  از  نیز  تحلیل   ادشدهیاینجا  تنها  تا  شد  استفاده 

انجام دهیم که بیشترین اثرگذاری را بر روی متغیر وابسته دارند.    متغیرهای مستقلیوی  حساسیت را بر 

 چهار متغیر زیر برای تحلیل حساسیت انتخاب شدند:   ترتیباین به
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 : متغیرهای منتخب برای تحلیل حساسیت 10جدول 

 ضریب همبستگی  عنوان متغیر 

 0.88 ی ادار  یهایکاغذباز نهیهز  زانیم

 0.68 کار اضافه ی نهیمقدار هز

 0.65 محصوالت  عیواحد فروش در خصوص توز  کارایی

 0.59 ی اب یواحد بازار  کارایی

  ای داده تغییر داده شد و هر بار مجموعه  %20و + %10، +%10-، %20- ی مذکوراز متغیرها  هرکداممقادیر 

)متغیر وابسته( به کمک الگوریتم    ییزا  نهیهزشد و مقادیر جدید شاخص    افزارنرموارد    گرفتهشکل جدید  

میزان تغییرات    نسبت به متغیر مستقل سنجیده شد.  شد و میزان تغییرات این متغیر  بینیپیش ،  دهیدآموزش 

 شود. به ازای تغییر هر یک از متغیرهای مستقل موجود در جدول ذیل مشاهده می   ییزا  نهیهزشاخص  

 به ازای تغییر سایر متغیرها  ییزا  نهیهز میزان تغییر شاخص  .11 جدول

ت
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 تفسیر نتایج 
ها قرار دهیم به  های مربوط به هرکدام از آن توسط شبکه عصبی را در کنار سال   شدهینیبش ی پاگر مقادیر  

 است.  شدهارائه رسیم که خالصه این اطالعات در جدول ذیل  نتایج جالبی می

 خالصه نتایج اجرای مدل  .12جدول 

 ییزا نهیهزمیانگین وزنی  ییزا نهیهزتغییرات  ییزا نهیهزمیانگین  کد سال 

-11 16.836957  

26.36 

-10 13.426972 -20% 

-9 28.488415 112% 

-8 14.246656 -50% 

-7 13.437388 -6% 
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 ییزا نهیهزمیانگین وزنی  ییزا نهیهزتغییرات  ییزا نهیهزمیانگین  کد سال 

-6 21.457513 60% 

-5 22.980450 7% 

-4 21.345890 -7% 

-3 29.202051 37% 

-2 32.184021 10% 

-1 32.907030 2% 

1 33.333101 1% 

30.87 
2 32.502850 -2% 

3 23.599703 -27% 

4 17.130724 -27% 

   17.11% 

کردیم، افزار راهکاران اکتفا می سازی نرمها تنها به برچسب قبل و بعد از پیاده سازی داده اگر به هنگام آماده 

 100و به سمت عدد    افتهیش یافزا  30.87به    26.36سازمان از    هزینه زاییشد که عدد شاخص  مالحظه می 

ت در حال حرکت است! در یک نگاه،  بیشترین میزان هزینه زایی و کمترین میزان کارایی اس  گرنشانکه  

است    افتهیکاهش درصد    17کارایی سازمان حدود    ERPسازی سیستم  گفتیم پس از پیاده در این صورت می

دارد  ای که پاسخی روشن و منطقی به این نظریه را بیان میو عملکرد سازمان بدتر شده است! حال نکته

سازی با برچسب سال مربوط  بر برچسب قبل و بعد از پیاده  را عالوه شدهینیبش ی پآن است که اگر مقادیر 

طور که در جدول  شود. در این صورت همانمتفاوتی حاصل می  کامالًبه هر یک نیز در نظر بگیریم، نتایج  

شود که دیده می   سالبهسال و تغییرات    هاشرکت نمره عملکرد    سالبهسال شود، در مقایسه  باال مالحظه می

ثابت مانده و تنها درصد بسیار کمی هزینه    باًیتقرسازمان    هزینه زاییسازی نمره  در اولین سال از پس پیاده 

 توان آن را ناشی از یکی از دالیل زیر دانست: است که می  داکردهیپزایی سازمان افزایش  

های سازمان در همان هزینهسازی این سیستم خود عاملی است تا  هزینه خریداری، نصب و پیاده •

 توجهی داشته باشد. سال اول افزایش قابل 

ای سطح پایین پیشین در یک  افزارهای جزیره افزار با سطح فنی باال نسبت به نرم ورود یک نرم  •

نفع با فواید کامل و مزایای  ی کاربران و واحدهای ذی سازمان، عموماً زمان زیادی نیاز دارد تا همه

افزارها و پدیدار  ا آشنایی پیدا کنند و درنتیجه برای فعال شدن مزایای بالقوه این نرمافزارهاین نرم 

سازمان باید کمی انتظار کشید! برای مثال شاید سازمانی   هزینه زایی شدن آثار آن بر کارایی و  

نرم باوجود پیاده  این  انبارسازی  از  ،  افزار در سازمان خود، هنوز امور مربوط به درخواست کاال 

صورت سنتی و با چاپ و مصرف کاغذ  درخواست مرخصی و ... خود را عالوه بر ثبت سیستمی به

هم نیز  امضای  متعدد  از  استفاده  و  کردن  اسکن  امکان  متوجه  که  زمانی  تا  ببرد  پیش  زمان 

درخواست  نرم الکترونیکی  در  اسناد  و  شودها  آشنا  نه ؛  افزار  پیاده بنابراین  با  زمان  تنها  سازی، 
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یابد، بلکه در سال اول ممکن است  ها، کاهش نمی های مرتبط با این درخواست دگی و هزینهرسی

 ها افزایش و کارایی سازمان موقتاً بدتر شود. این زمان و هزینه

ازپیش  شود از سال دوم که فرهنگ استفاده از چنین سیستمی بیشطور که در ادامه مالحظه می همان

ها و وظایف  احدهای مختلف به مزایای این سیستم برای انجام کاراتر فعالیت افتد و وجا می  هاسازمان در  

توان گفت که با ورود به سال سوم  رود. میرو به بهبود می هزینه زاییبرند و درنتیجه شاخص خود پی می

به  شود که این سیستم  در سازمان، مالحظه می   ERPافزار  سازی نرم دو سال از پیاده  زمانمدت و با گذشت  

مرحله بلوغ خود در سازمان رسیده و مزایای بالقوه آن بالفعل گشته و کارایی سازمان در دو سال پیاپی  

 است.   افتهیبهبوددرصد نسبت به سال قبل از خود    27طور میانگین  به

شود همبستگی مثبت  ای که مشاهده میدر خصوص نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نیز اولین نکته

با متغیر وابسته است؛ و از آنجایی متغیرهای انتخابی ما نیز همگی از جنس هزینه بودند،    متغیرهای مستقل

  هزینه زاییشود، شاخص طور که در جدول فوق مالحظه می نتایج حاصل نیز مطابق با انتظار ما بود. همان

به   مربوط  متغیر  تغییرات  به  نسبت  را  میزان حساسیت  نشان  های کاغذباز بیشترین  اداری  است.  ی  داده 

توان گفت اگر سازمانی بر روی این نکته تمرکز نموده و به کمک زیرساخت بسیار قدرتمندی  ترتیب میاین به

ها و همچنین استفاده از امضای  جهت مستندسازی آنالین اسناد، مدارک و درخواست   ERPکه سیستم  

ا کاهش دهد، کارایی سازمانش مقدار  های کاغذبازی اداری خود رالکترونیک فراهم کرده است، بتواند هزینه

کل   هزینه زاییتواند های کاغذبازی در سازمان می درصد کاهش هزینه  20. تنها ابدیی متوجهی بهبود قابل

بهبود ببخشد که عددی چشمگیر است. البته باید در نظر داشت که این امکان دقیقاً    %3.36سازمان را  

لبههمچون یک شمشیر   اشتب  دو  اگر  از مشتریان  است و  ی منابع  زیربرنامه ی  هاستمیساه رایج بسیاری 

های سیستم نسخه چاپی تهیه نمود، حتی اگر این  سازمان که بر این باور غلط هستند که باید از تمامی فرم 

ها  که مطابق فرآیندهای سازمان آن   هرچندی سنتی باشد و  هاستمی ستعدادشان چهار برابر تعداد    هافرم 

یک نسخه چاپی نیاز باشد، آنگاه کارایی سازمان نیز با همان نسبت بهبود، بدتر خواهد شد!  تنها به تهیه  

است که پاسخگوی    شدهی طراحیک سیستم جامع است و بر این مبنا    ERPافزار  باید در نظر داشت که نرم 

فرآیندها باشد و لذا الزامی برای استفاده از تمام ظرفیت فرآیندی    نیترده یچیپو با    هاشرکت  نیتربزرگ نیاز  

 ها وجود ندارد. های سازمان آن برای اغلب فعالیت 

 یبندجمع
توجهی را  ی قابلریزی منابع سازمان، در ابتدا هزینهسازی سیستم برنامه پیاده  رفتیکه انتظار م  طورهمان

سازمان را در    هزینه زایین دربردارد که حتی ممکن است روند  ی مالی و غیرمالی برای سازماهانهیزم  در

اندازی این  های ابتدایی در جهت منفی تحت تأثیر خود قرار دهد. هزینه مالی باالی خریداری و راه سال 

سازی و ایجاد آمادگی در کارکنان واحدهای متأثر، زمان الزم جهت آشنایی کامل  سیستم، نیاز به فرهنگ

فرآیندهای    یهات یباقابل حداکثری  انطباق  و  سیستم  تعبیه  وکارکسب این  فرآیندهای  قابل  با  یا  شده 

های ابتدایی، فواید  تواند باعث شود تا در سالی در سیستم مذکور ازجمله عللی است که میساز ی سفارش

بر هزینه زایی صرف    نجاستیاکلیدی آن را نمایان نسازد و   قوت    هاسیستم  گونهنیاکه تردیدها مبنی 
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باید  اما همان ؛  گیردمی نیز مالحظه گردید، در اینجا  نتایج مرتبط  و  بیان شد  طور که در فصول گذشته 

نزدیک است! »معروف را به کار بست که:    المثلضرب با ورود سیستم  «اندکی صبر، سحر  های  تردیدها 

برطرف خواهد شد. روند بهبود    ناًیقهای بعدی و رسیدن به دوران بلوغ خود، یریزی سازمان به سال برنامه 

گردد  کارایی سازمان به سبب بالفعل شدن اثرات مثبت استفاده از این سیستم در سازمان کامالً محسوس می 

افزار در واحدهای  سازی نرم تأثر از متغیرهای متأثر از پیاده سازمان که م  هزینه زایی و شاخص مربوط به  

مختلف عملکردی است، با سرعت زیادی رو به بهبودی خواهد رفت. در این زمان، سازمان دارای کارکنانی  

با سیستم   اخت    مستقرشدهاست که  باالتر،  و می   اندشده کامالً  نیز دقت  با سرعت بسیار بیشتر و  توانند 

ی حیاتی  هایریگمیتصمبه انجام رسانند. همچنین یکپارچگی اطالعاتی به مدیران ارشد در    وظایف خود را

برای بهبود کارایی سازمانی است. مدیران عملیاتی  سازمان کمک شایانی می  کند که خود عامل دیگری 

واحد خود را  توانند تمام اطالعات مربوط به عملکرد  ی و با فشردن چندین دکمه در رایانه خود، می راحتبه

ی  هاگلوگاه کنترل کرده و در صورت نیاز جهت جلوگیری از هزینه زایی مراکز و واحدهای مختلف، رفع  

انجام دهند و بدین    عاًیسردر سیستم و ... اقدامات الزم را    شدهثبتنمایان شده در ارتباط با فرآیندهای  

ل سازمانی و درنتیجه بهبود کارایی ها جای یافتن و شناسایی مشکالت، صرف حل مسائترتیب زمان آن

سازی  ریزی منابع سازمان پیاده ی در سیستم برنامهخوببه ی هر واحد نیز  وکار کسب سازمان شود. فرآیندهای  

برای واحدهای مختلف   مروربهها نیز ی مختلف این سیستم هاتیقابل. روندی م شیپبه شده و به شکلی کارا 

نیز در این    هزینه زاییی موارد فوق، شاخص  ی شده است. درنتیجه همه ار بردبهره ها  آشکار گشته و از آن 

. درنهایت باید گفت زمان آن چیزی است که در مورد چالش اصلی میان  ابدیی متوجهی  دوره بهبود قابل 

عنوان قاضی عمل کرده و ریزی منابع سازمان بهسازی و استفاده از سیستم برنامه مخالفان و موافقان پیاده 

 دهد! نهایت رأی را به موافقان می در
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Abstract:  One key factor in the formation of organizational ERP systems is the requirement of 

integration at the organization's internal and external levels to survive in competitive markets. 

These systems have gained a lot of popularity not only by increasing the pace and accuracy of 

registering the organizational information but also by providing a quick reporting infrastructure. 

Registration, storing, and recovery of integrated and reliable information throughout the 

organization is another feature that has affected the penetration of ERP systems in organizations. 

However, the argument about the high cost of purchasing and implementing such systems 

between financial and IT departments have always been a challenge in the way of ERP 

expansion; Therefore, in such a case, it seems necessary to provide evidence of the efficiency or 

inefficiency of them in the form of an analytical model with a predictive approach and through 

quantitative indicators to resolve these contradictions. It should be considered that if a clear 

vision, accurate and quantitative information based on the performance indicators of the 

organization is given to the decision-makers, the disagreement in such issues will be meaningless. 

Now, the question is that what tool can provide such valuable information? Predictive models 

depict the probable future, given the current terms and variables, so that they can solve the issue 

around using the ERP systems. The present study has extracted the raw, reliable, and not 

manipulated quantitative data from the ERP system's database and has designed a quantitative 

predictive analytic model by them to provide clear and accurate answers to existing questions 

based on quantitative performance indicators. An approach that has not been seen before. 

Keywords: Enterprise Resource Planning System, Data mining, Neural Network, 

Organizational Performance Indicators, Predictive Analytics, Quantitative Indicators. 
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