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  چکیده

 گردیده ارائه در یک سازمان (ERP) ریزي منابع سازمانیبرنامه سیستم سازي پیاده و الزامات ضروري اقدامات بررسی جهت مدلیارائه با هدف  مقاله این
اجراي  پس ضروري است قبل از ؛دارد سازمانبر ابعاد مختلف  عمیقی تأثیرات و بوده الییبا هزینه و وقت صرف مستلزمERP  سیستم سازي پیاده. است

خصوص ه ب در این حیطه الگوها و هامطالعات دیگر مدل اساس بر ابتدا مقاله که حاصل یک پژوهش کاربردي است،در این  پروژه مورد بررسی قرار گیرد.
 مختلف فاکتورهاي مدل نهایی و و قزوین ارزیابی اسالمی مدل مزبور در دانشگاه آزاد ،گام بعد و در هردیدگ اولیه طراحیچارچوب ، در ابزارها و الزامات

 و اقتصادي فنی، ظرنمناسبی از  بسترهاي ،دانشگاه دهد کهتست مدل نشان مینتایج حاصله از ه است. گردید مشخص سیستم سازيپیاده بر تأثیرگذار
در  هاي مناسببرنامه ودجبا و ولی ،داردرا ERP براي توسعه  به نسبت حداقل استانداردهاي اولیه ERPساده  یستمسازي یک سبراي پیاده عملیاتی

  .دارد قرار متوسط از کمتر سطحی در منابع انسانیآمادگی ارزیابی  ،ورياتوسعه فن زمینه
  ارزیابی آمادگی  ،ري, توسعه فناو (ERP)ریزي منابع سازمانیبرنامه ،الزامات ضروري کلیدي: گانواژ

مقدمه -1

هـاي  داراي ریشـه  (ERP) ریزي منابع سـازمانی هـ، برنامبه لحاظ تاریخی
بیشتر مـورد توجـه    ،دسترسی به مواد اولیه در اًخصوصم ،خاص در صنعت

 تـوان مـی  ریزي منابع سازمانیبرنامههاي سیستم گیري. در شکلگیردقرار می
ولـی ایـن    مورد نظـر قائـل گردیـد    یک چرخه تکاملی براي ایجاد سیستم

تـایج اکثـر   ناسـت.   هاي اخیـر داشـته  رشد چشمگیري در سال هاسیستم
 توسط براي ایجاد آن هاي اجرایی متفاوتیدهد رویکردمطالعات نشان می

یک تمـرین  ERP هايو اجراي سیستم ]37[ شده استانتخاب ها شرکت
 ریـزي  برنامـه  ].38[ نـوآوري سـازمانی اسـت    پیچیده در مدیریت تغییر و

 داراي کـه  گـردد مـی  تعریف اي یکپارچه افزار نرم عنوان به یسازمان منابع
 مـدیریت  ماننـد تولیـد،   هـا سـازمان  گستره در مختلفی هايبخش یا اجزا

 فــروش، و تــأمین زنجیــره مــدیریت روژه،ـپــ مــدیریت انســانی، عـابـــمن
 .هسـتند  غیـره  و نقـل  و  حمل مدیریت ،ها دارایی مدیریت مالی، تـمدیری

 اي گونـه بـه   سازمان منابع ریزي برنامه هايساختار سیستم و معماري این
 و نمـوده  فـراهم  را سازمان اطالعات سطح جامعیت و یکپارچگی که است

از  و آورد می را فراهم سازمان مختلف هاي بخش بین اطالعات روان جریان
ادل اطالعات میـان  گردد و تبگیري از فرآیند برتر میمنجر به بهره طرفی

بایگانی ابزاري را براي  ونماید تسهیل می تمام سطوحدر  اعضاي سازمان را

 صرف و کالن گذاري سرمایهوجود  با .آوردتحلیل ساختار سازمانی فراهم می و
. انـد  نبـوده  موفـق  ERPدر اجـراي   هـا  شـرکت  از بسـیاري  ،زمان و منابع

 هـاي ریـزي برنامـه اجـراي   درصد 75 که کند می ) برآورد2007( 1تینگر
 کند که حدودبیان می )2008( 2تیلور است و بوده ناموفق منابع سازمانی

 20بـیش از   ه شکست انجامیـده اسـت و  ب ERP از پروژه هايدرصد  40
 گـزارش  طبـق  بر وجود این با ].21[ انددرصد با کمبود بودجه روبرو شده

اسـت.   رشـد  حـال  در زهنـو  ERP افـزار   نـرم  بازار) 2009( 3گارتنر گروه
 را بزرگی هاي چالش که اند کرده شناسایی را زیادي هاي سازمان محققان،

  اند. داشتهریزي منابع سازمانی برنامهاجراي  طول در
 از بیشـتر  اسـت  ممکـن  شکسـت  کـه نـرخ  دهد مـی  نشـان  اکثر تحقیقات

 کامل انجامیـده  شکست به اجرایی هاي تالشدرصد  20 باشد و درصد50
الزامات مختلفی بـراي   به ERPاجراي پروژه  دهد کهین نشان میا و است

گوناگون عوامل مستلزم موفقیت اجراي یک پروژه،  و موفقیت بستگی دارد
 ساختار وبه راتژي شرکت، است براي مثال. سازمان است در سطوح مختلف
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 و اشخاص طراح سیستم ،و مهارت هاي فردي فرهنگ ،نیروهاي متخصص
ریـزي منـابع سـازمانی    برنامهپروژه  هراز طرفی  .سته استدیگر عوامل واب

. اسـت  مختلـف  فعالیـت  چنـدین  شامل مرحله هر و مرحله چندین شامل
 .کنـد اي) تاکیـد مـی  (وظیفـه  چندین حوزه عملکـردي  به ERP  سیستم

 فـاز  سـه  شـامل  آن اجـراي  و پـروژه  مراحل براي يبند طبقه نیتر یعموم
   سـازي  ادهیـ پ -2) هیـ اول يهـا  یبررسـ  ایـ ( يسـاز  ادهیپ از شیپ -1 : است

 )یابیارز ای( يساز  ادهیپ از پس -3
نمایـد  طبقه اشاره می 4در  الزامات را ها و) این شایستگی2003( 4ماندال

  شایســتگی مــدیریت پــروژه   -ERP  2الزامــات   -1 کــه عبارتنــد از: 
  .مبتنی بر تکنولوژي اطالعات ERP شایستگی -4 استراتژي تغییر -3
 هـاي سیسـتم  اسـتقرار  بـراي  اولیـه  مراحـل  از یکـی  هـا، مـدل تمامی  در

 سازمان6آمادگی ارزیابی و5سنجی امکانمطالعه  سازمان، منابع ریزي برنامه
 سـنجی  امکـان  .است هااین سیستم از مناسب برداري  بهره و پذیرش براي

 بـه  عملیـاتی  و اقتصـادي  فنـی،  مختلـف  ابعـاد  از آن طی که است روشی
 تـوان  می ابزار این هاي خروجی از گیري بهره با و پردازد می کتشر بررسی
 پـروژه  سـازي   پیـاده  عدم یا سازي پیاده درخصوص مناسبی گیري تصمیم

  .داد انجام
 اهمیت و .تجاري خاص می باشد فنی و مستلزم مهارت هاي ERPاجراي

 روز بـه روز افـزایش   ریزي منابع سـازمانی برنامه رعایت الزامات در اجراي
 در انسجام عملکـردي  مستلزم هماهنگی وERP  اجراي ].38[ته استیاف

 ماننـد  مختلـف  ابعـاد  از آمـادگی  و ایـن  اسـت  سـازمانی  آمـادگی  ارزیابی
 و شـده بررسی  فرهنگی و زیرساختاري فنی، مدیریتی، انسانی، ساختاري،
 سیسـتم  سـازي  پیـاده  و استقرار در جریان احتمالی مخاطرات و مشکالت
 زمینـه  ایـن مشـکالت،   رفـع  بـراي  اندیشـی  چـاره  با تا ،شود می شناسایی
  .گردد فراهم سیستم استقرار

سیسـتم   سـازي  پیـاده  از قبـل  ارزیـابی  و سـنجی   امکـان  مطالعـات  انجام
هایی که به ایـن  رقابت سازمان و ، چرا که بقابود خواهد اهمیت بسیارحائز

 راسـتا  ایـن  رد بسـتگی دارد،  ERP کنند به موفقیت پروژهحوزه ورود می
 سیسـتم  سـازي  پیـاده  اقـدام بـراي   هر از قبل ها سازمان که است ضروري

 ایـن  سـازي  پیـاده  ارزیـابی  و سـنجی  امکـان  به سازمان، منابع ریزي برنامه
 و موجـود  هـاي  واقعیـت  اسـاس  بر سیستم سازي پیاده تا بپردازند سیستم
  گیرد. صورت سازمان هاي محدودیت و بر مقدورات منطبق

 سـازي  پیـاده الزامـات   هاي بررسی براي مدلی به دستیابی پژوهش به دنبالاین 
 مطرح شده، پس از بررسی تحقیقات منظور بدین .باشدمی ERPسیستم 
 آمـادگی  ارزیـابی  بـراي  عملیاتی اقتصادي، فنی، سنجی  مکانا ای متغیرها
 مدل به صورت عملیاتی و یک در توأم صورت به و گردید انتخاب سازمان

قزوین به اسالمی دانشگاه آزاد  در مدل این و طراحی گردید بل سنجشقا
  .است شده ارائه حاصل از مدل مربوطه نتایج بررسی و صورت اجرایی
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  مبانی نظري وپیشینه تحقیق -2

در  هاسازمان که گرددمی باعث انسانی منابع ریزيبرنامه یکپارچه سیستم یک
اطالعات در حوزه هاي مختلف  و ريگیري روندهاي تجاه کارب جهت ترکیب و

عرصـه رقابـت    در موفقیت کسب و ارزش آفرینی بیشتر در جهتیک سازمان 
  آنچه مشخص است در اجراي برنامه ولی. عملکرد بهتري را از خود بروز دهند

ERP تواند مراحل اجراي آن را بـا موفقیـت طـی    یا شرکتی نمی هر سازمان و
 ابع انسانی یکپارچـه فقـط بـا ضـرورت بسـترها و     ریزي مندنیاي برنامه و نماید

 . ایـن را بـه خـاطر بسـپاریم    آن تحقق مـی یابـد   اي انجام موفقرالزامات الزم ب
 ستـنی فنی مسائل اـتنه جدید ERP سیستم یک با ارتباط در اساسی مسئله

 بـه  فکرکـردن  بدون. است هامسئولیت تعیین و ریزيبرنامه ترین آنهامهم بلکه
 سیسـتم  از انتظـاري  چه بنگاه و کندمی ایفاء بنگاه در نقشی چه ERP که این

 خواهـد  روبـرو  اشـکال  با سازي پیاده یندفرآ که گفت اطمینان با توانمی دارد
توانـد کلیـه منـافع    نیـز حتـی نمـی   ERP  اجراي موفقیت سـازمانی  و ]3[شد

د تـا  باید اجـرا گـرد   ریزي شدهاین مدل بسیار برنامه .سیستم را تضمین نماید
الزامـات   وربـراي ایـن منظـ    .انسجام باال در نظام اطالعاتی سازمان ایجاد نماید

 7همکـاران  وپـانیون   .طلبد که باید اجـرا گـردد  می ERPرا یک نظام  مختلفی
 پیشـنهاد  ERP سـازي  پیـاده  بـراي  ریسـک  مدیریت متدولوژي یک  )2003(

 وردیجیک .اند کرده اجرا نفت صنعت در فعال شرکت یک براي را آن و اند داده
 هـاي  پـروژه  شکسـت  یـا  و موفقیت به که را فاکتورهایی ،)2003( 8همکاران و

ERP و موتـوانی  .انـد  کرده بررسی شود می منجر تولیدي بزرگ هاي شرکت در 
 هـاي  پـروژه  شکسـت  و موفقیـت  فاکتورهـاي  درك بـراي  ،)2005( 9همکاران

ERP و انـد  کـرده  استفاده زمانسا فرایندهاي تغییر با تئوري متدولوژي یک از 
یک تمـرین پیچیـده در مـدیریت تغییـر و      ERP هاياز طرفی اجراي سیستم

  خـاص   هـاي تجـاري و  اجـراي آن مسـتلزم مهـارت    نوآوري سـازمانی اسـت و  
 بـر  مـؤثر  اصـلی  فاکتورهـاي  ,)2005( 10همکـاران  و بنیجمالی ].38[باشدمی

 انـد  داده پیشـنهاد  بنـدي  رتبه مکانیزم یک و کرده بررسی را ERP سازي پیاده
 11همکـاران  و رزمـی  .شـود  مـی  سـازمان ارزیـابی   آمـادگی  آن، موجـب  به که
 اي شـبکه  تحلیـل  فرایند از استفاده با و کرده ارائه مفهومی مدل یک) 2009(

 ,)2011( 12آینـین  و دژدار .انـد  داده انجـام  را سـازمان  آمـادگی  ارزیـابی  فازي،
 ارتباطـات  وسـعت  آمـوزش،  ارشد، ریتمدی حمایت مانند سازمانی فاکتورهاي

 در ،اثرگـذار باشــند  ERPاجــراي  موفقیـت  بــر اسـت  ممکــن کـه را  سـازمان 
 ) بـه 2010دیگر ( تحقیقی در محققان این اند. کرده بررسی ایرانی هاي سازمان
 ERP ،سیسـتم  فروشنده شهرت مانند سیستم محیطی فاکتورهاي اثر بررسی
 هـاي  سـازمان  در ERPاجـراي   فقیتمو بر فروشنده حمایت و سیستم کیفیت
 و سیسـتم  کیفیـت  کـه  دهـد  مـی  نشـان  تحقیـق  این نتایج اند. پرداختهایرانی 

کـیم   دارنـد.  ERPاجراي  بودن موفق بر معناداري اثر دو هر فروشنده، حمایت
ـ  نقش الزامـات  بر اکثر تحقیقات بررسی انجام شده در جل در عنـوان نقطـه   ه ب

    .اندکید نمودهتأ برنامهقوت و رمز موفقیت اجراي این 
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 ERP): مدل سلسله مراتبی الزامات اجراي 1شکل (

 

  ERP الزامات هاي مختلف مربوط بهمقایسه نتایج پژوهش :)1( جدول
  منبع  فاکتورهاي مربوط به ارزیابی آمادگی  ردیف

  هاي بهبود فرایندآمادگی مشتري و پیاده سازي مدل  1
پیتاك و اشراگینمیم 

2004  

2  
بـراي   ERPایجاد مدیریت ریسک بـراي پیـاده سـازي    

  آمادگی
تاتسیوپولوس و 

  2003همکاران 

  متدلوژي تغییر فرایندهاي سازمانی با توجه به بسترسازي  3
موتوانی و همکاران 

2005  

4  
و شناخت از میـزان   ERP تاکید بر مکانیزم هاي اصلی

  آمادگی
رزمی و همکاران 

2009  

5  
حمایت مدیریت ارشد آمـوزش، میـزان ارتباطـات و در    

کیفیـت   ERPسیسـتم   تحقیق دیگر بر شهرت فروشنده
  سیستم و حمایت

و  2009دژدار آینین 
  2011و  2010

6  

عوامل کلیدي موفقیت  به سه دسته عوامل تـاکتیکی در  
موجود، وجود زیر  عروحیه تیمی و انگیزه، توجه به وض

ساخت مناسب انتخاب مشاور، ...) عوامـل اسـتراتژیک   
(حمایـت مــدیریت، ایجــاد مــدیریت تحــول و تفســیر،  

برنامـه مـنظم و تـدوین شـده) عوامـل اجرایـی       موجود 
  (آموزش، مهندسی مجدد پروژه ها و کنترل پروژه)

  1389نظري و تعالی 

7  
موفقیت، پشـتیبانی مـدیریت، قابلیـت توانـایی مشـاور،      

  قابلیت فناوري و اطالعات و رهبري مدیر
  2010لی و وانگ 

8  
Csf  هاي مختلفی بر موفقیتERP  اثرگذار است که از
آنها حمایت مدیریت ارشد آمـوزش نقـش اساسـی    بین 

  داشته است

انگاي و 
  2008همکاران

9  
لسفی به موضوع بعضی از محققین از جنبه اجتماعی و ف

  هاي ارزشی سیستم تاکید کرده است.نگریسته و بر جنبه
  1381نظري ویتایی 

10  
بهینـه   -آمـادگی اولیـه   -تداوم ، عالقمنـدي  -هماهنگی

  سازي
  2004ت جنیوالز و میل

11  
، تغییـر اسـتراتژي سـازمان،    ERP فاکتورهاي شایستگی

، شایسـتگی  ERPاطالعات براسـاس  فناوريشایستگی 
  اجراي پروژه مدیریتی

  2003کانسکاران 

  2007الوینی و دالمین   هاي الزم ، شایستگی مشاور، ایجاد ظرفیتERPدانش   12

13  
 توجه عوامل تکنیکی، توجه  به کارکرد، میزان پـذیرش 

ان، توجه به منـافع مـالی و   کارکنان، میزان پذیرش ذینفع
  گذاريسرمایه

  2000لونی و شرلی 

فاکتورهاي متعددي براي  نمایید) مالحظه می1طور که در جدول ( همان
کـه در آن بـه متغیرهـاي     گرددرا شامل می ERP اجراي موفق هر برنامه

و اقتصادي اشاره  تناسب سازمانی و فنی و متغیرهاي عملکردي اقتضایی و
سـنجش آمـادگی    که این ابعاد را می توان در قالب مدل هـاي  می نمایند

  .کار برده براي ارزیابی ب

  ارزیابی چارچوب2-1
در نظـر   توانمی میزان آمادگی دانشگاه اي ارزیابیرهاي متفاوتی را بچارچوب

 يفاکتورها زیر و فاکتورها از اي مجموعه هدف، از یک چارچوب هر. گرفت
از جملـه ایـن    شـوند  می ساخته شناسایی و مراتبی سلسله به طور مرتبط

و   PDM 15مـدل  ،TELOS 14مـدل  ،ANP 13تـوان بـه مـدل   ها میمدل
  ].4[ شاره نمودا MURRE  16مدل
 کـاري،  واحـدهاي  ساختارها، ها،سیستم فرایندها، از ترکیبی سازمان، یک

 موجـود یت کـه وضـع   است دیگر خصوصیات از بسیاري و مشاغل مختلف
 تصـمیم  کـه  ایـن  محض به و شود می ها تعریف ویژگی این توسط سازمان

نوع  مانند اولیه يبسترها باید بعضی شود،می گرفته ERPاجراي  بر مبنی
و شـناخت از   هـاي کـاري  تـیم  شکل و میزان گستردگی اهداف سازمان و

 ERPسیستم  یک سپس .ودش انجام پروژه آغاز میزان آمادگی مدیران در
 انتخـاب  بـازار  از مشـخص،  معیارهاي و سازمان نیازهاي با مطابق مناسب

چنـد   پـروژه  یـک  بـه عنـوان    ERPبرنامـه   یـک  کـه  آنجایی از شود. می
 یک در مرتبط، هاي فعالیت همه که الزم است شود، می مالحظه اي مرحله
ها مورد در اکثر مدل و این موضوع شوند گذاري پایه پروژه مدیریت محیط
 یـک  از پس ارزیابی، در شده  استفاده فاکتورهاي و واقع گشته است تاکید

  ERPراي اج (CSFs) 17موفقیت بحرانی مورد فاکتورهاي در کامل مطالعه
 بسـیاري  توسـط  به طور گسترده و بسترها ها CSFاین . اند شده  شناسایی

کــه در جــدول  انــد شــده  معرفــی و  تعیــین ERPادبیــات  در محققــان از
 یـک  در ایـن پـژوهش در   بـه طـورکلی  . به آن اشاره شده است )1(شماره
بسترهاي الزم براي ایجـاد میـزان آمـادگی     و ها CSFروي  جامع بررسی

 بـه عنـوان   مولفـه  11و در قالـب  تعیین  بعد اصلی ERP  ،4اجراي  براي
در یـک  هر طبقه و فاکتورهاي مرتبط با آن، که  اند شده شناسایی ارزیابی

  .نمایش داده شده است )1(شماره  در شکل مدل سلسله مراتبی

  

                                                             
13- Analytic Network Process 
14- Technological,Economical,Legal,Operational,Schedual 
15- Productivity,Differentation,Management 
16   - Maintability,Usability,Reusability,Reliability,Extendability 
17- Critical Success Factors 
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  تحقیق شناسی روش2 -2
 ها ازگام که در بخشی از باشدمی هاي ترکیبیاین پژوهش از نوع پژوهش

در  و انجـام مصـاحبه)   (تدوین پرسشنامه مراجعه حضوري و میدانیروش 
یـک   (انتخـاب دانشـگاه و   تحقیـق مطالعـات مـوردي    بخش دیگر از روش

استفاده شده  )شناخت براي اجراي طرح به منظور بهبود و ،موضوع خاص
مختلف اجراي یـک   دابعا در این پژوهش سعی گردید ضمن بررسی .است

 رویکرد عملیاتی بیشتر با سیستم، اجراي از الزامات قبلERP پروژه موفق 
 در د.بیـان گـرد   براي سنجش الزامات کامال اجرایی الگویی و شودبررسی 

ابعـاد موضـوع بررسـی     ،هم از جنبـه تئـوري   شدهسعی  پیشنهاديي الگو
ز شـود. ا تکیه الگو در دانشگاه سنجش  بر اجرا و در گام بعديهم  وگردد 
 سـنجش  دهد هربررسی ادبیات موضوعی طرح نشان مینتایج  که آنجایی
     اولویـت نخسـت   در منابع انسانی و عملیاتی و اقتصادي فنی، نظر از پروژه

 کـه در  مـدل مفهـومی   ضمن ارائه براي تحقق این مهم ؛دارد بررسی قرار
 گـردد گردید مدل اجرایی نیز براي تحقق این مراحل پیشنهاد می ابتدا طراحی

دهـد کـه   ایـن مـدل نشـان مـی     .باشـد ) قابل مشاهده می2که در شکل (
چـه مراحلـی را طـی نمایـد تـا بتوانـد         ،پیاده سـازي  قبل از دانشگاه باید
در ایـن   .کسب نمایدبراي اجراي مناسب  ،تشخیص ضمن را آمادگی الزم

 سـطح  تـا  ها ایجاد گرددمعیار مناسبی براي سازمان الگو تالش شده است
 ،مـادگی منـابع انسـانی   آابعاد  نظر از مانند یک سازمانه آمادگی دانشگاه

 ایـن  .ددپیشـنهادي ارائـه گـر    يمشخص و الگو عملیاتی ی وفن ،اقتصادي
هـاي    گـام  و شـده   داده نشان سلسله مراتبی صورتبه  )1شکل ( در مدل

ابعـادي بـراي    در مرحله بعد این الگـو در  .است آمده ادامه در آن اجرایی
  ه است.بررسی گردید دانشگاه به صورت یک مطالعه موردي

  
 ERP): مدل فرآیند اجرایی براي ایجاد2شکل (

  

  د قیندر دانشمنابع انسانی  ، عملیاتی اقتصادي، سنجی فنی،  امکان-3

 ،در دانشگاه مناسب تشخیص الزامات و سنجی  امکان یک انجام به منظور
 دیگـر،  بـه عبـارت  . مشـخص شـود   ه پـروژ و ابعـاد   دامنـه  است الزم ابتدا

 باشـند  معلوم باید درآیند، پوشش سیستم تحت است الزم که فرایندهایی
پروژه دیگـر الزامـات مـورد بررسـی     سپس بر اساس حیطه دامنه اجراي  و

  .قرار گیرد

  
  بررسی الزامات مربوط به منابع انسانی 3-1

بخـش اول   بعد مورد بررسی قرار گرفته است، دانشگاه از دو ،در این بخش
اجراي پروژه است و در  شامل میزان آمادگی مدیران دانشگاه براي انجام و

ي در فنـاور وزه میـزان مـدارك مربـوط حـ     بخش دیگر سطح تحصیالت و
  .باشددانشگاه می

ایجاد آمادگی  نتیجه مثبت  امکان سنجی  الزامات 
 سازمان 

شرایط 
 مناسب 

پیاده سازي 
ERP  

  بله بله

  طراحی پروژه

  طراحی تیم ها

طراحی دوره هاي 
  آموزشی

طراحی طرح 
  هاي بهبود

 خیر

  الزامات  فنی

  الزامات  اقتصادي

ابع الزامات  من
  انسانی

  الزامات  عملیاتی

انجام تغییرات به 
  منظور بهبود

بررسی مجدد 
  شرایط ویژه

  شناسایی شکافها

پیش بینی برنامه 
  بهبود

 خیر
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  ERPاجرایی براي تشخیص میزان آمادگی مدیران براي اجراي يالگو 3-2
  

در این فاز به منظور شـناخت از میـزان آمـادگی مـدیران دانشـگاه بـراي       
 ERPهاي اجرایی مدل ،سعی گردید با توجه به عوامل اصلی ERPاجراي 

هـاي تحـول پـذیري بـه      لفهو تعریف نقش محوري براي مدیر و ترکیب مؤ
  شناخت میزان آمادگی مدیران دانشگاه پرداخته شود. 

هاي مدیر که در در این پژوهش با توجه به عوامل موفقیت و نقش حمایت
  ).3مدل مزبور تعریف گردید(شکل  ،به آن اشاره شده ERPهاي اجراییمدل

  
  انسانی با رویکرد آمادگی مدیران ): تشخیص الزامات منابع3شکل (

  فنیمراحل تفضیلی تحقیق در بخش  3 -3
کار رفته ه اي به منظور سنجش میزان تکنولوژي بدر این بخش پرسشنامه

هـاي  این پرسشـنامه بـا توجـه بـه حـوزه     . در دانشگاه طراحی گشته است
افزار موجـود،  شته و در سه سطح معماري اطالعاتی، سختتهیه گ فناوري

نتایج این بخش از پژوهش در جلساتی . که دانشگاه طراحی گشته استشب
هاي مختلف انفورماتیـک دانشـگاه   هاي تخصصی در حوزهجداگانه با گروه

  .گرفت پس از استخراج مورد بررسی قرار خواهد

  عملیاتیالزامات مراحل تحقیق در بخش  3-4
 عملیـاتی  شناسایی فرآیندهاي اصـلی در حـوزه   لفهمؤفقط در این بخش 

خواسـته   ،ارسال آن براي مـدیران  پس از و گردیده است مورد توجه واقع
اگر فرآیندي  شده فرآیندهاي اصلی را که ضروري است مشخص نمایند و

الزم به ذکـر اسـت    .قید نشده مشخص نمایندبررسی مد نظر است که در 

تحلیـل کلـی    هـا بـوده و  هدف این بخش فقط شـناخت کلـی از مکـانیزم   
شناخت مقدماتی از وضـعیت دانشـگاه آزاد    باشد ومورد نظر نمیسیستم 

  .است براي اجرا قزوین

   اقتصاديمراحل تحقیق در بخش  3-5
ز بایـد ا  ERPهایی که در یک پروژه مولفه در این مرحله به بررسی ابعاد و

 ايیـ مزا .مـورد بررسـی قـرار گرفـت     ر نظـر گرفتـه شـود،   د بعد اقتصادي
مقایسـه   شـود،  مـی  صـرف  آن براي که هاییهزینه با دیبا ERP ياقتصاد
 و مسـتقیم  هـاي هزینه گروه دو به توان می راERP هاي  هزینه کل. گردد
 یـا  مسـتقیم  هـاي  هزینـه . نمـود  بنـدي   تقسـیم  غیرمسـتقیم  هـاي  هزینه
 و بینی پیش توانند می و گردندمشخص می بینی بودجهپیش با هایی هزینه
 دلیـل  بـه  کـه  هسـتند  هایی هزینه رمستقیمغی هاي هزینه و شونده برآورد

  .دهند تخصیص خود به را اي ردیف بودجه توانند نمی ماهیتشان

  هاي پژوهشنتایج یافته-4

  مربوط به میزان آمادگی مدیران دانشگاه هامولفه بررسی ابعاد و 4-1
بدین منظور  ،براي بررسی متغیرهاي تحقیق از آمار توصیفی استفاده شده

دانشـگاه از نظـر میـزان     یـد کنمشاهده مـی  )2جدول ( در که طور همان
بعـد توزیـع قـدرت و    در  .ردارددر وضع مطلوبی قراERP آشنایی با نظام 

 ،در بعـد تحـول پـذیري   و معی در حـد متوسـطی قـرار دارد    مشارکت ج
  گیرند.تر از میانگین قرار میسطوح پایین مدیران در

  
  
  

  ها): مربوط به ابعاد و مولفه2( جدول

  منبع، نتایج حاصل از تحلیل اطالعات

  متغیرها  فرضیه ها
  هافرضیه  متغیرها

  میانگین
انحراف 

 معیار
  میانگین

انحراف 
 معیار

  بعد تحول پذیري

 0.49 1.06 ترغیب آموزش

 0.34 1.95 اعتقاد به بهبود سازمانی 0.2 1.9

 0.55 2.03 انتقاد پذیري

 توزیع قدرت

 0.32 2.62 حوزه قدرت

 0.26 2.32 دامنه قدرت 0.21 2.5

 0.4 2.5 ضریب  قدرت

 مشارکت جمعی
 0.4 2.4 تصمیم گیري و حل مساله

2.5 0.41 
 0.69 2.7 کار گروهی

 0.6 2.6 0.6 2.6 میزان آشنایی با نظام

میزان آشنایی 
با سیستم و 

  تجربه

  مشارکت

نیاز به تغییر و 
میزان تحول 

  پذیري

توزیع 
  قدرت

آمادگی مدیر 
براي 

 ERPاجراي

الزامات مربوط  
 ه مدیرانب
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مناسـب   ERPهـاي الزم را در بـاب   مدیران آموزش ،در بعد تحول پذیري
گیري و حل مسئله در یزان مشارکت براي تصمیماند و از طرفی مندانسته

  .تر استاز سطح میانگین پایین قرار ندارد و وضع مطلوبی

  آزمون فرید من 4-2
  .بندي متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردیدبراي رتبه

  ها در یک جامعه): آزمون رتبه3جدول (
هامیانگین رتبه متغیرها ابعاد  

  پذیريبعد تحول
 1.90 موزشترغیب آ

 2.86 اعتماد به بهبود سازمانی

 4.05 انتقاد پذیري

  توزیع قدرت
 6.90 حوزه قدرت

 5.10 دامنه قدرت

 5.60 ضریب قدرت

  مشارکت جمعی
 5.20 تصمیم گیري و حل مساله

 7.50 کار گروهی

 ERP 5.90میزان آشنایی با نظام   ERPمیزان آشنایی 

  طالعاتمنبع، نتایج حاصل از تحلیل ا
هاي بعـد  اختالف زیادي بین میانگین ،) پیداست3همانطور که از جدول (

مشـابه   ،پذیري با ابعاد دیگر تحقیق وجود دارد. البته جـواب آزمـون  تحول
هـا در نظـر   انحـراف معیار  ها وآمار توصیفی است که براي میانگینتحلیل 

ي نیـاز بـه   پـذیر تحـول دهد که دانشگاه در ابعـاد  گرفتیم و این نشان می
 رغـم دهد علـی نتایج نشان می .داردبراي ایجاد تغییر  ریزي بیشتريبرنامه

 نیـاز بـه   ضرورت مکانیزه سازي و و منظم م آموزشی مدون وتوجود سیس
اند ایـن  هنوز نتوانسته پرسنل ،سیستم مکانیزهجهت  تغییر شرایط موجود

  .زنددر جهت بهبود سیستم اقدام ور نیاز را براي خود تفکیک و

  ERP الزامات اقتصادي دانشگاه براي اجراي پروژه 4-3
و دانشگاه باید  کندبه سازمان تحمیل میهاي زیادي این نوع پروژه هزینه

 تـوان  مـی  را ERPهاي  هزینه کل .به این موضوع توجه خاص مبذول دارد
 بنـدي   تقسـیم  هاي غیرمستقیم هزینه و مستقیم هاي هزینهبا  گروه دو به

 گردندمشخص می پیش بینی بودجه با هایی هزینه یا مستقیم هاي هزینه. نمود
 افـزار،  سـخت  خرید هاي هزینه مانند شوند، برآورد و بینی پیش توانند می و

 مشاور هاي هزینه مجري، پیمانکار هاي هزینه لیسانس، خرید شبکه، نصب
 شـان ماهیت دلیل به که هستند هایی زینهه غیرمستقیم هاي هزینه. و غیره

 کـاهش  میزان مانند دهند، تخصیص خود به را اي دیف بودجهرد توانن نمی
 غیرقابل معموالً ها هزینه از گروه این ه.اندازي پروژ راه اوایل در کار راندمان

 مسـتقیم  هـاي  هزینـه  کـه  صـورتی  در هسـتند،  گیـري  اندازه و بینی پیش 
 گروه )4( جدول رد .شوندمی گیري اندازه و بوده بینی پیش قابل و ملموس

 که دانشگاه بایـد در نظـر بگیـرد    مستقیم غیر و مستقیم هاي هزینه اصلی
  .است آمده

  هاي الزامات اقتصادي): مربوط به شناسایی مولفه4جدول (
  هاي غیرمستقیم هزینه  ابعاد  هاي مستقیم هزینه  بعادا

خرید 
  لیسانس

  سازي پیاده
پشتیبانی و 
  نگهداري

  مشاور

دارایی 
  مالی

 در کارایی شکاه
اندازي  راه دوره

  افزار سخت  سیستمها
شبکه سازي 

سخت 
  افزاري

سخت افزار 
  ورودي

سخت افزار 
  خروجی

  نرم افزار
شبکه سازي 
  نرم افزاري

برنامه هاي 
  جانبی

  برنامه اصلی
 در ربخشییناث کمبود

 به ابتداي شروع
  کارسیستم

  پاداش مالی  آموزش  کارکنان  پرسنلی
دارایی 
منابع 

  انیانس

ایجاد استرس هاي 
مختلف و افزایش 
  فشار کاري پرسنل

  هزینه هاسایر
  دستور
 يالعملها

  فنی
  

  ایاب
 وذهاب
  واسکان

 و روحی هاي مشوق
 در معنوي کارکنان

  مختلف مراحل
  منبع، نتایج حاصل از تحلیل اطالعات

   نرم افزاري و سیستم هاي سخت افزاري فنی الزامات بررسی4-4
  ماري اطالعاتی دانشگاهبررسی سطوح مع -

ها را به سه حوزه تقسیم نمـود  توان سیستمبا توجه به سطوح سازمان می
  .است شدهوضعیت دانشگاه ترسیم  )5( در جدول که

  

  ): بررسی سطوح معماري اطالعاتی دانشگاه5جدول (
  دارد  ندارد  فعالیت ها  نوع سیستم    سطح

سطح 
متخصصین 

  اطالعات

سیستم   
مخصوص 

متخصصین  
  اطالعات

  هاي کار مهندسیایستگاه
  هاي کار مدیریتیایستگاه
  هاي کار نقشه کشیایستگاه

√ 
√ 
√  

  
  
  

  

هاي سیستم
خودکار 

کردن فعالیت 
  هاي اداري

  هاي واژه پردازهابرنامه
  بایگانی

  نرم افزار دبیر خانه
  امکانات ویدیو کنفرانس

  تلفن بی سیم داخلی
  پاراف و ارجاع الکترونیکی

فاکس، پست  موبایل،
تلفن با قابلیت  الکترونیکی،

  خاص
  سیستم نظام پیشنهادات

 
 
 
 
 
 
 
 

  

√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
√  
 

  سطح عملیاتی

  
هاي سیستم

  فرآیند کار

  سیستم حقوق و دستمزد
  سیستم حسابداري
  سیستم آمار کارکنان

 
 
 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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  سیستم حسابرسی
  سیستم انبار

  سیستم فروش و بازاریابی
  سیستم کنترل مصرف

 
 

√ 
√  

√ 
 

  
  
  

سطح عالی 
  سازمان

  
  
  
  

سطح مدیران 
  میانی

  

سیستم 
پشتیبانی 

  مدیران ارشد

ریزي نیروي سیستم برنامه
  انسانی

برنامه بلند مدت پیش بینی 
  خدمات

  برنامه بلند مدت عملیات
برنامه بلند مدت پیش بینی 

  بودجه

√ 
√ 
√ 
√ 

  
  
  
  

  

هاي سیستم
اطالعات 
  مدیریت

  يجودکنترل مو ستمیس
  ییجابجا یبررس ستمیس

  هاتیفعال
  ثابت يگذار هیسرما ستمیس

خدمات  تیریمد ستمیس
  بودجه ساالنه ستمیس

√ 
√ 
√ 
√ 

  

  

 يهاستمیس
 یبانیپشت
  يریگمیتصم

خدمات   یبانیپشت ستمیس
  مناطق

  خدمات يزیربرنامه ستمیس
   لیو تحل هیتجز ستمیس

  هانهیهز
 لیو تحل هیتجز ستمیس

  يود آور/ س يگذار متیق

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

  

  منبع، نتایج حاصل از تحلیل اطالعات

 ي دانشگاهفناور): مشخصات فنی بستر 6جدول (

  ندارد  دارد  نوع مشخصات  بستر

  √   Main  frame  افزاريبستر سخت
Client /server √    

  افزارمعماري نرم

    √ تحت شبکه
Single   √  

قابل توسعه تحت 
 شبکه

  √  

  واسط کاربر

ل توسعه تحت قاب
 وب

  √  

Non web base √    

Web base √    

  سیستم عامل

Windows √    
Linux √    
Unix   √  
Dos   √  
Os/2   √  

Novell netware   √  

  نویسیزبان برنامه

Java √    
Dephi √    
Pascal √    
Basic   √  
C++ √    

Visual  c √    
. net √    

Cobol   √  
Fortran   √  

   گیري نتیجه -5

 تـرین مهم از یکی در باب آمادگی دانشگاه، ERPسازي پیاده از قبل هايبررسی
 تـوان مـی  را هابررسی این. است شده شناختهERP هاي پروژه اجرایی فازهاي

و  منـابع انسـانی   اقتصـادي،  فنی،ابعاد  آمادگی سازمان در محوردر چهار 
 که استم الز مناسب، یريگتصمیم منظور به. کرد بندي تقسیم عملیاتی،
 از قبـل  هـاي بررسی برايالگویی  ،تحقیق این در د.شون بررسی همه ابعاد

نیز ایـن   دانشگاه آزاد قزوین در و شده پیشنهاد ERP سیستم سازي پیاده
  .گردید اجرا هاهادي در بعضی از مولفهمدل پیشن

  الزامات منابع انسانیمربوط به  وپیشنهادات نتایج 5-1
در وضع مطلوبی قـرار    ERPاز نظر میزان آشنایی مدیران با نظام دانشگاه
و  گیـرد مشارکت جمعی در حد متوسطی قرار می بعد توزیع قدرت و دارد، در

در بعـد   .دگیـر پذیري مدیران در سـطوح پـایینی قـرار مـی    در بعد تحول
میزان  نظراند و از مناسب نداشتهو هاي الزم مدیران آموزش ،پذیريتحول

در وضع مطلـوبی قـرار   دانشگاه گیري و حل مسئله ارکت براي تصمیممش
مدیران به مـوارد ذکـر   ، ERP اجراي نظاماز قبل  است ضروري. گیردنمی

  شده براي اجراي نظام توجه خاص مبذول دارند.
اصـل اساسـی    ERPسـازي  سـازي در پیـاده  نقش آموزش و فرهنگ -الف

عنوان یک مشکل در دانشگاه ه ب تواندمی هاي کاربرديعدم آموزشاست. 
هـاي  مشارکت باید با توجه به سیستم ،ولی در سطح فرهنگمطرح گردد 

  .کنترل نظارتی این ضعف را بپوشاند
مجموعه سیسـتمی اسـت برگرفتـه از اسـتانداردها و تجربیـات      ERP -ب

 هـاي فعالیـت  :بود انجام فرآیندهاي سـازمان شـامل  موفق که براي کمک به به
بـه   شـود. کـار گرفتـه مـی   بـه  پژوهشی و فرهنگی  ، رفاهی،یمال آموزشی،

 تـرین مهـم  .کنـد می تغییر دچار را سازمان فرآیندهاي ERPعبارت دیگر 
زش و آمـو  بحـث  دارد دخالت سازمان مدیریتی فرآیند تغییر در که اصلی

اي برخوردار از اهمیت ویژه ERPتعلیم است. این موضوع در پیاده سازي 
قرار نیست فرآیندهاي موجود سازمان مکـانیزه   ERPزي است. با پیاده سا

 و نزدیک ERPسازمان به استانداردهاي  در هاي کاربلکه باید روش ،شود
 ،پرسـنل  کلیـه  بایـد  منظـور  ایـن  بـراي  .گـردد  منطبق آلایده شرایط در

جـاد کننـد و   ای خـود  در را جاري کارهاي روش در تحول و تغییر آمادگی
وجود در سازمان مطلوب نیست و باید کارهـا بـه   قبول کنند که وضعیت م
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تحـول در   کـه فرهنـگ تغییـر و   تري انجام شود. در صـورتی روش مناسب
 افـزاري هـاي نـرم  توان گفت بسـته وقت است که می آن ،گیر شودسازمان همه

ERP تواند راه حلی براي حل مشکالت امروزه باشد. براي دستیابی به می
یر فرهنگ فعلی سازمان و کـاهش مقاومـت   این مهم نقش آموزش در تغی

 هـاي سیسـتم  هاي پایـه کـامپیوتر و  سازمان در مقابله با تغییرات و نیز آموزش
  .بود خواهد رخوردارب خاصی اهمیت از مکانیزه

  الزامات فنیمربوط به پیشنهادات  ونتایج  5-2
شـده اسـت   به شناخت سطح فنـی دانشـگاه پرداختـه     ،در پرسشنامه دوم

هـاي توسـعه   ضرورت ي دانشگاه،فناورحوزه م وضع موجود در ضمن ترسی
گیري داشـته  ي رشد چشمفناوردانشگاه در توسعه  .دیي بررسی گردفناور

هـا بـه   د بعضی از این شـکاف ولی هنوز با استانداردهاي مطلوب فاصله دار
  شرح ذیل است:

 (OISهـاي سـاده  سیستمسطح   سطوح معماري درناقص کارگیري ه ب -
TPS(.  

هـاي  کارگیري معماري اطالعاتی درسیسـتم ه به هیچ عنوان به سطوح  ب 
در وارد نشده اسـت و   )EES , KWS(پشتیبان تصمیم هوشمند و دانش 

 .دانشگاه فاصله زیادي دارد ،هاي سطح عالیسیستم  سطوح
ایـن   اي عمـل شـده و  به صورت جزیره ،در سطح سیستم جامع دانشگاه -

هاي مختلـف  یک بازه زمانی طوالنی و با تیم در و اسیستم به صورت مجز
 .در مواردي هم پوشانی الزم را ندارد طراحی گشته است و

هـاي کشـور ایـن    امکانات تجهیزاتی نسبت به دیگر دانشـگاه مقایسه در  -
ر حـال کـارکرد در دانشـگاه و    کامپیوتر د 2000 حدوددانشگاه با داشتن 

دانشگاه  ،دیگر امکانات چاپگر وبه همین تعداد  اسکنر و 150حدود  تعداد
 ايبایـد در برنامـه    ERPبـراي اجـراي نظـام    مطلوبی قرار دارد ولی در سطح 

 .به ارتقاء آن بپردازد ،مندم نظا
که ضروري است تمهیداتی براي این موضوع  دانشگاه پهناي باندارتقاء  - 

 .29اندیشیده شود

  مربوط به مولفه اقتصادي وپیشنهادات نتایج  5-3
 جهـت  الزم هاياستعالم ابتدا خواست سیستم یکپارچه:در اخذ مشاور و -

 هـاي ازشـرکت  منظـور  ایـن  براي .طرح باید گرفته شود هايهزینه برآورد
، اسـت  شـده  قیمت گرفته استعالم ERPافزارهاي نرم ارائه زمینه در فعال

 ايهـ ماژول به توجه با هااستعالم هاي در خواستی ومشخص گردید که قیمت
 به توجه با گیرد.می انجام هاشرکت این هاي تخصصیبررسی و درخواستی

 یک فقط و بوده مشکل بسیار پروژه منافع از دقیق برآورد موضوع، ماهیت
نتـایج اولیـه   . پذیر اسـت ها امکانهزینه سیستم و منافع از تقریبی برآورد

صـرفه  دهد که گرفتن مشاور خارجی براي دانشـگاه مقـرون بـه    نشان می
  .نیست

هاي با توجه به این که دانشگاه داراي پتانسیل :ERP ایجاد تیم طراحی -
 گـردد ، با تشکیل تیم طراحی پیشنهاد میدباشمیمختلفی در این زمینه 

هـاي خـود در   این تیم بـه بررسـی هزینـه    .برآورد اولیه هزینه انجام گردد
جـدول ذیـل نیـز     طبقها و هزینه چهارچوب مدل ارائه گشته اقدام نماید

  .گیردمورد برآورد قرار می

  ): ابعاد پیشنهادي براي هزینه ها پیش بینی7جدول (
  هاي مستقیم هزینه  ابعاد  ردیف

  سازي پیاده  تشکیل تیم طراحی  1
پشتیبانی و 
  نگهداري

  مشاور

  افزار سخت  2
شبکه سازي 
  سخت افزاري

سخت افزار 
  ورودي

سخت افزار 
  خروجی

  نرم افزار  3
ازي نرم شبکه س

  افزاري
  برنامه اصلی  برنامه هاي جانبی

  پاداش مالی  آموزش  کارکنان  پرسنلی  4

  سایر هزینه ها  5
هاي    دستورالعمل

  فنی
  وذهاب ایاب  اسکان

  منبع, نتایج حاصل از تحلیل اطالعات

  الزامات عملیاتیپیشنهادات در باره  نتایج و 5-4
در  ERPسیسـتم   ياجـرا  برايهایی که فعالیتتوجه به حجم گسترده  با

ل ـهایی کـه بـه سیسـتم تحمیـ    از طرفی هزینه باید انجام گیرد و دانشگاه
ي دانشـگاه  فنـاور نیاز است که یک بازبینی اساسی در سیسـتم   نماید،می

توانـد بـا   دانشـگاه مـی   هاي بیان شده،با توجه به محدودیت صورت پذیرد
خـویش را   کرد گذشتهي همین رویفناورهاي حوزه اصالح برنامه تدوین و

ي در فنـاور ریزي در جهت توسـعه  با برنامه ادامه داده و به صوررت پویاتر
 هاي کلی دانشگاه هر چه بیشتر بـه اصـالح و  برنامه وها ژي قالب استراترات

  .ي بپردازدفناورتوسعه 
ي با حـداقل  فناورهاي به ایجاد برنامهدانشگاه باید  ،رویکرداین با توجه به 

 و داشـته باشـد   اهتمـام  حداکثر استفاده از توان امکانات داخلـی هزینه و 
پیشنهاد اصلی محقق نیز بر این اساس استوار است که با توجه بـه اینکـه   

از طرفی باید تمام امکانات و  بر بوده وبسیار هزینه ERP اجراي هر پروژه
ه دانشگاه گرچبنابراین  ،به این سمت گرایش پیدا نمایداستراتژي سازمان 

ه بـه  ولی بـا توجـ   ي نرفته استفناوربه سوي توسعه  در یک برنامه منظم
تواند میبراي سیستم جامع و وجود پتانسیل درونی هاي انجام شده هزینه

 ERP از بخشی از مزایاي سیستم گسترش دهد و همین سیستم فعلی را
  .برداري نمایدبهرهدر یک برنامه داخلی 

   و مآخذ منابع -6

بـه   اي)، استخراج چارچوبی مبتنی بر فهم چند جنبه1392( .سعید ،نیانآذرچال، جها ]1[
هاي ، پژوهش)ERPریزي منابع سازمان (منظور ارزیابی موفقیت سیستم برنامه

  تابستان. 2شماره  17مدیریت در ایران، دوره 
مـدلی بـراي   )، 1390( .یوسـف  ،ربـانی  .حمیدرضـا  ،خاضکی .روح اهللا ،شکري ]2[
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