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Conclusion

The purpose of this study is to build a framework

of ERP risk assessment. Previous research stated

that proper risk assessment requires an

understanding of

(1) what the actual risks are; and

(2) which of these risks managers perceive to be

more deserving of their attention.

In this study, we have taken some steps toward

addressing each of these points. First we employed

the Delphi method to acquire the risk factors

associated with ERP project and we found that 28

such risk factors would affect during ERP

implementation. Second, we establish an AHP-

based framework to assess and prioritize these

factors; the results also demonstrated that there are

discernible differences in the identification and

perceived importance of certain risk factors. The

results of this study can assist practitioners on

assessing the risk of ERP projects.

نتیجه گیری

 می باشد. ERP هدف مطالعه حارض ساخت چارچوب ارزیابی ریسک

 تحقیق قبل بیان منود که ارزیابی درست ریسک مستلزم درک و شناخت

:موارد زیر می باشد

 ریسک های حقیقی (1)

 به نظر مدیران کدام یک از این نوع ریسک ها ارزش توجه بیشرت را (2)

. دارند

 در این مطالعه، هر یک از این نکات را طی مراحل مورد بررسی قرار داده

 ایم. اوالً از روش دلفی برای دستیابی به عوامل ریسک وابسته به پروژه

ERP استفاده و به این نتیجه رسیده ایم که 28 عامل ریسک از این دست 

 اثرگذار خواهند بود. ثانیاً، یک چارچوب مبتنی بر ERP در طول اجرای

AHP برای ارزیابی و اولویت بندی ای عوامل مطرح می کنیم؛ نتایج بدست 

 آمده همچنین نشان داد که اختالفات قابل تشخیصی نیز در شناسایی و

 اهمیت ادراک شده عوامل ریسک خاص وجود دارد. نتایج این مطالعه به

 .کمک می کند ERP دست اندرکاران در ارزیابی ریسک پروژه های
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