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هاي سازي سيستمبررسي تاثير فرهنگ سازماني بر روي موفقيت پياده

  ريزي منابع سازمانبرنامه
 

  ٣علي رضائيان, ٢امين عميد, ١مرتضي معلق
 
 

  چكيده
د شوشناخته مي, ريزي منابع سازمانهاي برنامهسازي سيستمهاي پيادهکليدي موفقيت پروژه فرهنگ سازماني به عنوان يکي از فاکتورهاي

براي سنجش تاثير . هاي تاثيرگذار آن شناسايي شده است گرفته است و جنبهمورد تحقيق قرار اما اين مسئله كمتر به صورت علمي 
 گيري ريزي منابع سازمان پس از تعريف مدل فرهنگي و مدل اندازههاي برنامهسازي سيستمفرهنگ سازماني بر روي موفقيت پياده

 انتخاب شدند که حداقل نه ماه از زمان در سراسر ايرانصنعتي  هايي شرکت،ريزي منابع سازمانهاي برنامهتمسيسسازي  موفقيت در پياده
توان  بر اساس نتايج تحقيق مي. استفاده کرده باشندنيز ريزي منابع سازمان آنها گذشته باشد و از سيستمي معتبر سازي سيستم برنامهپياده

هاي سازي سيستمهمکاري و پشتيباني و فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض باعث موفقيت در پياده, کت که وجود فرهنگ مشارادعا نمود
سازي از اولويت باالتري در موفقيت پيادهنيز همکاري و پشتيباني ,  در اين ميان فرهنگ مشارکتشودكهريزي منابع سازمان ميبرنامه

  .  ريزي منابع سازمان برخوردار استسيستم برنامه
      

  کلمات کليدي
  ريزي منابع سازمانهاي برنامهسازي سيستمريزي منابع سازمان و موفقيت در پيادهسيستم برنامه, فرهنگ سازماني
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   مقدمه-١
ر اين د. كنند اي در كسب و كارهاي مختلف را برآورده مي هاي رايانه  نياز به يكپارچگي برنامه١ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستم
دهند كه در  ها به مديران اجازه مي اين سيستم. دهد ها يك بانك اطالعات مركزي كل فرآيند يكپارچگي سيستم را پوشش مي سيستم

ريزي منابع سازمان  هاي برنامه در همين رابطه، سيستم. كل سازمان جريان اطالعات را كنترل نموده و دسترسي بهنگام را ايجاد کنند
ها در زماني بوجود آمدند كه  اين سيستم. شوند يكپارچگي در كل سازمان ايجاد گردد خشي را حذف نموده و باعث ميب فرايندهاي بين

هاي  ريزي منابع سازمان به عنوان سيستم هاي برنامه هاي گذشته سيستم در سال. بهبود فرآيند به عنوان يك مسأله استراتژيك مطرح بود
اما تحقيقات مارتينسون و چانگ نشان داده که فضاي روابط بين . اند اد مزيت رقابتي مطرح شدهوكار و ايج ضروري براي اداره كسب

, افراد و مسائل حاکم بر سازمان بسيار بر روي اين مسأله تاثيرگذار بوده و در مواقعي که سازمان با مشکالت فرهنگي درگير بوده
سازي و مورد استفاده قرار گذاشته شود و يا با اصالحات فراوان پيادهشود تا سيستم به طور کلي کنار مقاومت کارکنان باعث مي

  ). ١٩٩٩, مارتينسون و چانگ(گيرد
نابع سازمان به شمار ريزي مهاي برنامهسازي سيستمسارکر و لي نشان دادند که رهبري مسأله مهمي در زمينه پياده, ٢٠٠٣در سال 

ن هيچ گونه اثري از فرهنگ يافت نشد و يا در همان سال در تحقيق ديگري توسط امبل و اما در تحقيق ايشا ) ٢٠٠٣,سارکر و لي(رود مي
ريزي منابع سازمان اشاره شد اما نوع فرهنگ متناسب با اين هاي برنامهبه اثر فرهنگ در ترغيب کارکنان در استفاده از سيستم, هافت

هاي سازي سيستمکي ديگر از تحقيقات مربوط به ارتباط فرهنگ و پيادهي). ٢٠٠٣,امبل و هافت(ها هرگز مورد اشاره قرار نگرفتسيستم
 توسط مري جونز و همکارانش صورت پذيرفت و ارتباط ميان فرهنگ ٢٠٠٤مطالعاتي است که در سال , ريزي منابع سازمانبرنامه

يکي از نکات جالب در اين تحقيق ). ٢٠٠٦,مري جونز و همکاران(ها مورد بررسي قرار گرفتسازماني و اشتراک دانش در اين سيستم
گ سازماني موضوعي است که به فرهن. سازي بودبررسي موانع فرهنگي در جهت اشتراک مناسب دانش ميان کارکنان و تيم پياده

بررسي ديويد اويسون و جولين مالرونت به . هاي دروني جوامع مربوط است و اين موضوع همواره مورد استقبال محققان بوده است اليه
هاي فرهنگي در اند تا تفاوتاند و سعي نمودهريزي منابع سازمان و فرهنگ چيني پرداختههاي برنامهسازي سيستمدر رابطه با ارتباط پياده

سون ديويد اوي(ريزي منابع سازمان در اين کشور ارائه دهندهاي برنامهسازي موفق سيستماين کشور را شناسايي و راهکارهايي براي پياده
 چون شو و همکارانش از دانشگاه کانزاس نيز مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تا اين مسأله در تحقيقات). ٢٠٠٧, نتو جولين مالرو

ريزي منابع سازمان محسوب نامههاي برسازي سيستمهاي فرهنگي عامل مهمي در موفقيت پيادهنشان داده شود که کشف تفاوت
   ).٢٠٠٤, نچون شو و همکارا(شود مي

تاثيرات , هاي فرهنگي تاثيرگذارفقدان يک مدل مناسب که بتواند ضمن تشريح مولفه, شدهبا توجه به موارد ذکر شده و تحقيقات انجام
از اين رو در . مشاهده گرديد, گيري نمايداندازهريزي منابع سازمان هاي برنامهسازي سيستمپيادهفرهنگ سازماني را بر روي موفقيت 

شناسايي ,  ERPکننده سيستم هاي پيادهقاله حاضر سعي بر آن است تا تاثيرات مورد نظر به کمک بررسي بر روي تعدادي از سازمانم
  .   استخراج گرددريزي منابع سازمانهاي برنامهسازي سيستمپيادهشود و ميزان تاثير هر کدام از متغيرهاي فرهنگي بر روي موفقيت 

  
  چارچوب نظري -٢
( شودشناخته مي, هايي که با ايجاد تغيير در سازمان سر و کار دارندهنگ سازماني به عنوان يکي از فاکتورهاي کليدي موفقيت پروژهفر

تواند به عنوان يک عامل اوليه در ايجاد انگيزش و همکاري در کارکنان نقش فرهنگ سازماني قوي مي). ۲۰۰۰, استيوارت و همکاران
). ۲۰۰۵, مبلي و همکاران( شودهاي اساسي سازمان با يکديگر به اشتراک گذاشته ميارزش, هنگ پويا و قويدر يک فر. ايفا کند

هاي سازي سيستمبر روي پياده, تحقيقات مارتينسون و چانگ نشان داده که فضاي روابط بين کارکنان و مسائل موجود حاکم بر سازمان
شود تا سيستم به مقاومت کارکنان باعث مي, که سازمان با مشکالت فرهنگي درگير بودهاطالعاتي تاثير بسياري گذاشته و در مواقعي 
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مارتينسون و (سازي و مورد استفاده قرار گيرد ريزي فراوان پيادهطور کلي کنار گذاشته شود و يا با اصالحات و بدون پشتوانه برنامه
  ).  ۱۹۹۹, چانگ

هاي تفکر يا انديشيدن که اعضاي سازمان در آنها وجوه استنباط و شيوه, درک, باورها, اي از ارزشهافرهنگ عبارت است از مجموعه
هاي سازمان ايجاد شود و اين شود تا تغييرات عمده در تمام جنبهريزي منابع سازمان باعث ميهاي برنامهسازي سيستمپياده. مشترک دارند

شود کامپ ماير در تحقيقات خود متذکر مي). ۲۰۰۷, لينگ کي و وون کي ويوي(گذارد تغييرات بر روي فرهنگ سازماني نيز تاثير مي
باشد که در هايي ميعدم توجه به فرهنگ سازمان, ريزي منابع سازمانسازي سيستم برنامههاي پياده که يک دليل براي بسياري از شکست

سازي سيستم از عدم توجه به فرهنگ سازماني در زمان پيادهها امروزه بسياري از شرکت). ۱۹۹۸, کامپ ماير( آنها مشغول به کار هستيم
خواهند قبول ها نميکنند که بسياري از شرکتکاپرون و کوپير بيان مي). ۱۹۹۹, اشنايدر(بينندريزي منابع سازمان خود ضربه ميبرنامه

, کاپرون و کوپير( خواهد داشتERP سيستم سازيکنند که فرهنگ سازماني حاکم بر سازمان آنها تاثير زيادي بر روي موفقيت پياده
توجه به فرهنگ سازماني و ,  و هم در مرحله ارتقاء آنERPسازي سيستم کند که هم در مرحله پيادهاستيوارت تاکيد مي). ۱۹۹۸

وي ). ۲۰۰۰, استيوارت و همکاران(باشند متغيرهاي کليدي و مهمي مي, دادن کاربرانپذيري و دخالتهاي ريسکباالخص شاخص
سازي و پياده, ريزياي بر روي فرآيند برنامه تاثيرات قابل مالحظهERPسازي شود که فرهنگ سازماني قبل از پيادههمچنين متذکر مي

  .کردن کامل سيستم داردهمچنين عملياتي
اول تحقيقاتي هستند که فرهنگ ملي دسته . توان به دو دسته تقسيم نموداند را مي پرداختهERPتحقيقاتي که به موضوع فرهنگ و سيستم 

در حوزه فرهنگ ملي در سال . انداند و دسته ديگر تحقيقاتي هستند که به حوزه فرهنگ سازماني پرداختهرا مورد بررسي قرار داده
شوري  عدم توجه به فرهنگ ملي کERPهاي دنسلي به ذکر اين نکته پرداخت که يکي از داليل بسيار مهم در شکست پروژه, ۱۹۹۹

نمايد بايد مطابق با  ميERPسازي شرکتي که اقدام به پياده. نمايدريزي منابع سازمان ميسازي سيستم برنامهاست که مبادرت به پياده
اين تجديدنظر به نوعي بر روي فرهنگ شرکتي تاثير .  در فرايندهاي جاري خود تجديدنظر کندERPافزارهاي فرايندهاي استاندارد نرم

, ۲۰۰۴در سال ). ۱۹۹۹, دنسلي(باشدهايي نيز روبرو مينمايد و همچنين توسط آن فرهنگ با محدوديت را خريداري ميERP دارد که
چين و تايوان از نقطه نظر , اياالت متحده, شده در اروپاريزي منابع سازمان پيادههاي برنامهتحقيقي صورت پذيرفت که طي آن سيستم

سبک مديريتي و , قواعد دولتي, هاسياست, فرهنگ, اين تحقيق کشف نمود که زبان. ديگر مقايسه شدندهاي فرهنگ ملي با يکتفاوت
نمايد ها کمک مي در کشورهاي مختلف تاثيرگذار بوده و دانستن اين موارد به سازمانERPسازي سيستم هاي شغلي بر روي پيادهتوانايي

بررسي ديگري در رابطه با ). ۲۰۰۴, چون شو و همکاران(ود در اين زمينه را مديريت کنندهاي خهاي پروژهتا بهتر بتوانند زمان و هزينه
هاي فرهنگي در اين کشور ريزي منابع سازمان و فرهنگ چيني انجام گرفته و سعي شده تا تفاوتهاي برنامهسازي سيستمارتباط پياده

بر اساس اين تحقيقات که . ريزي منابع سازمان در اين کشور ارائه گرددمههاي برناسازي موفق سيستمشناسايي و راهکارهايي براي پياده
شده  در کارخانه واقعERPسازي نمونه خارجي سيستم فرايند پياده, با مطالعه بر روي يک کارخانه جديد فرانسوي صورت پذيرفته است

نوع ,  علت بود که فرهنگ چيني از نظر زباناين امر به آن. در چين به علت عدم توجه مسئوالن به فرهنگ چيني شکست خورد
ديويد اويسون و ( اي بود که هرگز مورد توجه قرار نگرفتساختار اقتصادي و سياسي کامالً با فرانسه متفاوت بوده و اين مسأله, مراودات

در . هاي فرهنگي استظريه تفاوتکننده نتحقيقات مشابهي نيز در اروپا صورت گرفته و نتايج کم و بيش تائيد). ۲۰۰۷, جولين مالرونت
نتايج حاکي از آن است که , تحقيقي که بر روي دو شعبه توليدي از يک شرکت داروسازي مشابه و معتبر در انگلستان و سوئد انجام شد

ريزي نامهسازي سيستم برهاي صاحبان شرکت در اين دو کشور باعث شده تا مشکالتي در پيادههاي کارکنان و ديدگاهتفاوت ديدگاه
  ).      ۲۰۰۱, کرومب هلز و مايدن(منابع سازمان در اين شرکت رخ دهد

ريزي منابع سازمان تحقيقات مختلفي هاي برنامهسازي سيستمهافستد يکي از افرادي است که در زمينه رابطه ميان فرهنگ ملي و پياده
نرخ نفوذ , گري و فاصله قدرت بيشتر باشدمردي,  عدم اطمينانهاي اجتناب ازهاي وي هرچه انديسبر اساس يافته. انجام داده است

ريزي منابع سازمان افزايش  نرخ نفوذ سيستم برنامه, شتر باشديابد و هرچه انديس تمايل به اهداف بلندمدت بي کاهش ميERPسيستم 
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بر اساس .  داردERP افزايش نرخ نفوذ گرايي تاثير مثبتي بر نشان داد که جمع۲۰۰۰وي در ادامه تحقيقات خود در سال . يابد مي
 بر تسهيم اطالعات ميان ERPهاي  دارد زيرا اساس کار در سيستمERPگري تاثير منفي بر روي نفوذ  مردي ديگر وي،تحقيقات
وذ در بر همين اساس وي در مورد نرخ نف. گري سازگاري داردباشد و اين بيشتر با روحيه زنيهاي مختلف يک سازمان ميدپارتمان

 در کشورهاي مديترانه را اجتناب از عدم اطمينان باال و ERPبودن نرخ نفوذ  بيني کرده و براي مثال علت پايينکشورهاي مختلف پيش
  ).۲۰۰۳, ون اوردينگن و همکاران(تمايل به اهداف بلندمدت پايين ذکر کرده است

هاي اخير  تحقيقات وسيعي صورت نگرفته و اين موضوع بيشتر در سالريزي منابع سازمانهاي برنامهدر حوزه فرهنگ سازماني و سيستم
کردن موانع اشتراک دانش در سيستمهاي جونز و همکارانش مدلي براي برطرف, ۲۰۰۴در سال . مورد توجه محققان قرار گرفته است

, گيري به تغييرجهت, غيرهايي مانند انگيزشدر اين تحقيق تاثير مت. ريزي منابع سازمان به کمک متغيرهاي فرهنگي ارائه دادندبرنامه
 در موفقيت اشتراک دانش در اعتقاد به عقالنيت و حقيقت و تمرکز, پذيريکنترل و مسئوليت, همکاري, هاي شغليگيريجهت
 به ERPم تواند به خوبي دانش خود را به کمک سيستسازماني مي, هاي اين تحقيقبر اساس يافته.  بررسي شده استERPهاي  سيستم

سازي پرسنل در اين زمينه از اين رو مديريت تغيير و آماده. اشتراک بگذارد که فرهنگ تغيير و تمايل به تغيير در آن نهادينه شده باشد
به  نه تنها بايد ERPسازي سيستم کند که در پيادهفرهنگ اعتقاد به عقالنيت و حقيقت نيز تاکيد مي, عالوه بر اين. مهم شمرده شده است

بلکه بايد تجربيات افراد نيز مالک قرار گيرد و در نتيجه ايجاد يک فصل مشترک بين اين دو موضوع , مستندات سازمان تکيه شود
  ).۲۰۰۶, مري جونز و همکاران(اهميت بااليي دارد

هنگ سازماني و رهبري را مدلي فرضي را ارائه کردند و طي اين مدل ابعاد تاثيرگذاري فر, ويلينگ کي و ووک کي وي, ۲۰۰۷در سال 
, بر اساس مدل ايشان فرهنگ سازماني از طريق پنج عامل يادگيري و توسعه. ريزي منابع سازمان تشريح نمودندبر روي سيستم برنامه

از . باشد تاثيرگذار ميERPهمکاري و پشتيباني و تحمل مخاطره و تعارض بر روي سيستم , اشتراک قدرت, گيري گروهيتصميم
کنندگان شده از سوي تامينريزي منابع سازمان محتاج به ورود داده از طرف کارکنان است و فرآيندهاي تنظيمي که سيستم برنامهآنجاي

, ERPهاي به عالوه سيستم. باشنداي ميهاي تازهپس کارکنان محتاج يادگيري قابليت, نيز با فرآيندهاي سابق سازمان تفاوت دارند
هاي ديگر نيز باشد تا بتوانند فهم مناسبي از ها بايد دربرگيرنده دانش بخشگونه سيستمهستند و دانش کاربران اينهايي يکپارچه سيستم

کاربران بايد از فرهنگ يادگيري و توسعه برخوردار باشند تا بتوانند به سرعت مطالب جديد را , به همين لحاظ. کل فرآيند کسب کنند
مديران مياني و ستادي و , کارکنان عملياتي. به تعداد زيادي کاربر از سطوح مختلف سازماني دارد احتياج ERPسيستم  .فرا بگيرند

تنظيم و , همگي ايشان بايد در بازمهندسي فرايندهاي کسب و کار. نمايندمديران ارشد سازمان همگي به نوعي از اين سيستم استفاده مي
هاي اطالعاتي ديگر که اغلب توسط متخصصان ريزي منابع سازمان بر خالف سيستمسيستم برنامه.  نقش داشته باشندERPسازي پياده

گيري گروهي باشد و از اين رو فرهنگ تصميمنيازمند مشارکت کليه اعضاي سازمان مي, شوندبخشي از سازمان توسعه و پياده مي
ريزي منابع هاي برنامهرود اما سيستم به شمار مياطالعات در سازمان منبع قدرت .باشدها ميبخشي از فرهنگ حاکم بر اين سيستم

ها بايد دانش خود را با کارکنان در اين سيستم. روند و از پايگاه داده متمرکزي برخوردارندهايي بين بخشي به شمار ميسيستم, سازمان
, ERPسازي سيستم هاي پيادهژهپرو. گيري سياسي صورت پذيرديکديگر به اشتراک بگذارند و اين عمل بايد بدون هيچگونه جهت

بنابراين اين مسأله براي . هاي زيرين سازمان قرار داردروند و احتياج به دانش وسيعي دارند که در اليههايي پيچيده به شمار ميپروژه
به کارکنان . فراخواني کننداي از اهميت بااليي برخوردار است که بتوانند کارکنان را به همراهي با پروژه رهبران پروژه و کاربران حرفه

سازي سيستم به نفع ايشان و سازمان تمام خواهد  شوند و پيادهاين مسأله را القاء کنند که ايشان افرادي با ارزش براي سازمان محسوب مي
ها در سيستم ادهاستفاده کاربران هر بخش از سيستم نيازمند مشارکت ديگران در فرايند ورود و ثبت د, ERPعالوه بر اين سيستم . شد
ريزي منابع سازي سيستم برنامهدر نهايت پياده .گشا باشد تواند در اين زمينه راهبنابراين ايجاد فرهنگ همکاري و پشتيباني مي. باشدمي

 در زيرا اجراي اين سيستم باعث خواهد شد تا فرآيندهاي جديدي که. سازمان رابطه مستقيمي با فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض دارد
هاي قديمي ممکن است در کنار گذاشتن رويه. اند هر لحظه با خطر شکست روبرو باشنداثر بازمهندسي مجدد فرآيندها بوجود آمده
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ها بايد جرات خطرکردن و مقابله با مشکالت احتمالي را داشته در اين موارد سازمان. مدت باعث کاهش کارآيي سازمان شودکوتاه
در . ريزي منابع سازمان باشدهاي برنامهتواند بخشي از فرهنگ حاکم بر سيستمگ تحمل مخاطره و تعارض مياز اين رو فرهن. باشند

ويلينگ (کليه موارد ذکرشده تنها به صورت فرضيه ارائه شده و تا به حال مطالعه ميداني در اين زمينه صورت نگرفته است, تحقيق مذکور
     ).               ۲۰۰۷, کي و ووک کي وي

  
   تحقيقمدل -۳

محققان نسبت به محيط عملياتي در تحقيق حاضر با توجه به تجربيات . دهداين بخش پايه و اساس نظري تحقيق را تشکيل مي
هاي موفق و ناموفق در جهان و همچنين جستجو در بررسي شرکت, ريزي منابع سازمان در ايرانهاي برنامهکننده سيستمهاي پياده شرکت
تحقيق حاضر به دنبال آن  .اندفرضيات استخراج گرديده, المللي و مشاوره با اساتيد صاحب نظر در اين زمينهبع علمي معتبر بينميان منا

سازي سنجش موفقيت پيادههاي مورد استفاده در زمينه  در ادامه مدل .است تا فرضيات مطرح شده را آزمايش و نتايج را ارائه نمايد
  .ها تشريح گردد هاي مهم اين مدل گردد تا بخش گردند و سعي مي  و فرهنگ سازماني ارائه ميابع سازمانريزي منسيستم برنامه

  
   مدل سنجش فرهنگ سازماني-۳-۱

چارچوب که در بخش " ويلينگ کي و ووک کي وي"مدل مورد استفاده در تحقيق حاضر براي بخش فرهنگ سازماني بر مبناي مدل 
اشتراک , يادگيري و توسعه, گيري گروهيبر اين اساس فرهنگ سازماني به پنج دسته متغير تصميم. استوار است,  تشريح شدنظري

مدل . گرددسي ميشود و وضعيت سازمان در اين زمينه برر  و تحمل مخاطره و تعارض شکسته ميهمکاري و پشتيباني, مشارکت, قدرت
هاي  هر متغير ارائه کرده اما در برخي موارد نيز تعاريف و شاخصدر برخي موارد تعاريف مناسبي از" ويلينگ کي و ووک کي وي"

بنابراين در اينجا سعي شده تا با استفاده از منابع علمي . باشد به هر متغير در اين مدل کامل نميشده براي سنجش ميزان دستيابي ارائه
گيري هر هاي اندازهشاخصو متغيرها ها به همراه  فرضيهاز در ادامه هر يک . تعاريف عملياتي و مناسبي از هر متغير ارائه گردد, ديگر

  . گرددمتغير تشريح مي
   

گيري تصميم." شودي ريزي منابع سازمان مهاي برنامهسازي سيستمگيري گروهي باعث موفقيت در پيادهفرهنگ تصميم " :فرضيه اول
, دفت(هاي سازماني استگيريمياني و عملياتي در تصميم,  باالگروهي به معناي مشارکت مديران مختلف سازماني اعم از مديران رده

تصميم گرفته شده از مقبوليت بيشتري برخوردار , ها بيشتر باشدحال هرچه نرخ مشارکت اعضاي ديگر سازمان در اين تصميم). ۱۳۷۴
 .هاي زير ارزيابي نمودقالب شاخصگيري گروهي را در توان تصميم مي. کنداست و سازمان از مشارکت بيشتر اعضاء استفاده مي

 هاگيريمديران و مديران ارشد در تصميم, مشارکت سطوح مختلف سازمان اعم از سرپرستان •

 )۱۳۷۴, دفت(هاي بخشيگيريهاي ديگر در تصميمارتباط بين بخشي و استفاده از نظرات گروه •

 توزيع يکسان و متعادل اطالعات بين اعضاي گروه •

 ر اساس نظرات جمعي و عدم تاثر از فرد يا گروهي خاصگيري علمي بتصميم •
 

فرهنگ ." شودريزي منابع سازمان ميهاي برنامهسازي سيستمفرهنگ يادگيري و توسعه باعث موفقيت در پياده: " فرضيه دوم
شود و به همين دليل يمحور سالمتي سازمان محسوب م, بايست بر اساس اين مفروض بنا گردد که ارتباطات و اطالعاتيادگيرنده مي

سازمان بايد بتواند همگام با , بر پايه فرهنگ يادگيري و توسعه). ۱۳۸۳, شاين(نيز بايد سيستم ارتباطي چندمجرايي را در خود ايجاد کند
وسعه فرهنگ يادگيري و ت. هر نوع دگرگوني ضروري را به شکل مستمر تشخيص داده و ساختار خود را با آن وفق دهد, تغييرات محيط

  .گيري نمودهاي زير اندازهتوان به کمک شاخصرا مي
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و استفاده مداوم از آنها ...)  و Forum، پست الكترونيكي، Chatهايي مانند  وجود سيستم(ارتباطات همه جانبه در سازمان •
  جهت ارتباط با يكديگر

 )۱۳۷۴, دفت(وجود يک ديدگاه بلندمدت در سازمان •

  مختلف سازمانهايوجود تنوع تخصصي در بخش •

 )۱۳۸۶,علي رضائيان( وجود سيستم پرداخت بر اساس عملکرد فردي و گروهي •

 )۱۳۸۳, شاين(وجود سيستم دريافت پيشنهادات جهت ايجاد ظرفيت براي کسب آراء جديد و مشارکت کارکنان •

  
 دليل که اينبه ." شود سازمان ميريزي منابعهاي برنامهسازي سيستمفرهنگ اشتراک قدرت باعث موفقيت در پياده: " فرضيه سوم

بيشتر توجه معطوف به قدرت در سازمان به . بايد از قدرت استفاده کنند, اند تحت تاثير قرار دهندمديران بايد افرادي را که به آنان وابسته
ا با ديگران از جمله توانند قدرت خود رمديران مي). ۱۳۸۶,علي رضائيان(تمرکز بر قدرت مديريت نسبت به کارکنان گرايش دارد

گيري را در توانند برخي از وظايف خود را به کارکنان تفويض کرده و قدرت تصميماز جمله اينکه ايشان مي. کارکنان خود تقسيم کنند
  .باشندگيري ميزان اشتراک قدرت در تحقيق حاضر به شرح زير ميهاي اندازهترين شاخص مهم. برخي سطوح به کارکنان منتقل کنند

 ارائه حق اظهارنظر و آزادي بيان به كاركنان بدون توجه به پست و مقام ايشان •

 )۲۰۰۴, مارک برت(پذيري و پاسخگويي در برابر اعمال کارکنان و مديران سازمانيتقويت حس مسئوليت •

علي ( و مسئوليتسازي شغلي به معناي افزايش حيطه اختيارهاي سازماني به كاركنان و غني گيري تفويض اختيار در تصميم •
 )۱۳۸۶,رضائيان

, دفت(هاي مالي كالن، ترازنامه، جريان نقدي در معرض ديد كاركنان و شركاي تجاري در اختيار گذاشتن و ارائه صورت •
۱۳۷۴( 

هاي تخصصي به اين  گيري هاي فني از كاركنان مانند كميته معامالت و سپردن مسئوليت تصميم ها و كميته تشكيل تيم •
 )۱۳۷۴, دفت(ها كميته

 
 ."شود ريزي منابع سازمان ميهاي برنامهسازي سيستمهمکاري و پشتيباني باعث موفقيت در پياده, فرهنگ مشارکت: " فرضيه چهارم

هرچه . کنندشود که آنان با هم همکاري ميگفته مي, هاي افراد به طور منظم براي کسب هدف جمعي تلفيق شوندهنگامي که تالش
, هايي که از فرهنگ مشارکتي باالتري برخوردارندسازمان). ۱۳۸۶,علي رضائيان(درجه همکاري بيشتر است, شتر باشدها بيتلفيق تالش

. کنندهاي سازماني احساس ميها و فعاليتمعموالً درجه همکاري کارکنان آنها بيشتر است و افراد مسئوليت بيشتري در قبال پروژه
, دفت. (گردندگردد و اهداف فردي به اهداف سازماني نزديک ميش اثربخشي سازمان ميفرهنگ همکاري و پشتيباني باعث افزاي

  .همکاري و پشتيباني افراد را در سازمان مورد سنجش قرار داد, توان درجه مشارکت هاي زير ميبه کمک شاخص). ۱۳۷۴
 ترويج احساس تعلق به سازمان و مالكيت آن در ميان كاركنان •

 )۱۳۸۶,علي رضائيان ()قبول خطا و اعتراف به اشتباه( تار صادقانهترغيب كاركنان به رف •

ايجاد فضاي آموزش و فراگيري در سازمان، ترغيب كاركنان به اشتراك دانش با همكاران خود و تاثير اين مسأله در  •
 )۱۳۸۳, شاين(هاي صورت گرفته محاسبه عملكرد كاركنان و پرداخت

 )۱۳۸۶,علي رضائيان(کنان و سازمانترويج مفهوم دوجانبه بودن منافع کار •

 )۲۰۰۴, مارک برت(آموزش و ترويج نگاه و نظريه سيستمي بين كارشناسان و مديران واحدهاي مختلف سازماني •

 )۲۰۰۴, مارک برت(هاي تخصصي يكديگر وجود فضاي اعتماد كاركنان به دانش •
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مواجه با  ."شود ريزي منابع سازمان ميمههاي برناسازي سيستمفرهنگ تحمل مخاطره و تعارض باعث موفقيت در پياده" : فرضيه پنجم
در حقيقت امروزه سازماني . شودهاي رشديافته محسوب ميهاي سازمانخطرات و پذيرش تعارض در حد قابل قبول يکي از ويژگي

وجود . و ريسک آنها را بپذيردهاي جديد را اجرا کرده ريزي مناسب طرحموفق است که بتواند بدون ترس و البته به کمک برنامه
در . هاي مختلف در نهايت به سود سازمان تمام شودشود تا برخورد آراء و نظرات گروهفرهنگ مديريت تعارض در سازمان باعث مي

  .ها ارائه شده استگيري ميزان تحمل مخاطره و تعارض در سازمانهاي مناسب جهت اندازهادامه شاخص
 ها در سازمان تالف سليقهتحمل اختالف نظرها و اخ •

 ) ناشي از آنمخاطرههاي جديد و پذيرش  بها دادن به ايده(هاي جديد تحمل مخاطره ناشي از اجراي ايده •

   )  ۲۰۰۴, مارک برت(متعادل نگه داشتن سطح توقعات كاركنان در حد امكانات و توان سازمان •
  
  ع سازمانريزي منابسازي سيستم برنامهموفقيت پيادهمدل سنجش   -۳-۲

هاي اين مدل مدلي است که توسط زانگ و همکاران ارائه شده است اما با اين تفاوت که برخي از بخش, مدل پايه, در اين بخش
سازي سيستم مدل ارائه شده توسط زانگ و همکاران جهت ارزيابي موفقيت پياده. تغييريافته و متناسب با تحقيق حاضر تکميل شده است

ERP ,۴با توجه به اينکه . گرديدتاثير سازماني و بهبود عملکرد کسب و کار را شامل مي, تاثير شخصي,  اقناع کاربران دسته شاخص
اين دو گروه , در اين تحقيق, نمودندسازي اشاره ميهاي تاثير سازماني و بهبود عملکرد کسب و کار بيشتر به اهداف پيادهگروه شاخص

  . آورده شده استسازيدر قالب يک گروه اهداف پياده
از اين رو مقاالت و منابع علمي معتبر مورد . اندزانگ و همکاران اطالعات زيادي ارائه نکرده, در مورد گروه شاخص اقناع کاربران

ق در اين تحقي. مورد استناد قرار گرفت,  توسط ين هر وو و همکاران ارائه شده۲۰۰۲جستجو قرار گرفتند و در نتيجه تحقيقي که در سال 
ين هر وو و همکاران . اند ارائه نمودهERPهاي سازي سيستمايشان چارچوبي براي ارزيابي اقناع کاربران و جلب رضايت ايشان در پياده

قدرت تجربه و مديريت پروژه , يکپارچگي, پايايي, تکميل, زمان پاسخگويي, پذيريانعطاف, هايي مانند دقتدر اين تحقيق شاخص
- گيري اقناع کاربر معرفي نمودههاي اندازههاي ارائه شده و فهم و درک کاربر از سيستم را به عنوان شاخصآموزشسطح , کنندهتامين

هاي شده شاخص فهم و درک کاربر رابطه مستقيمي با سطح آموزشبا توجه به اينکه در مدل ارائه). ۲۰۰۲, ين هر وو و همکاران(اند
نکته جالب ديگر در اين چارچوب . گردندهاي ارائه شده و کفايت آنها ارائه مي سطح آموزشاين دو شاخص در قالب, ارائه شده دارد

توانند منبع مناسبي در زيرا کاربران مي. ها قرار گرفته است نيز جزء شاخصERPکننده سيستم اين است که رضايت کاربران از تامين
هاي ملموس و غير ها به عنوان کارکردها و قابليتجموع اين شاخصم. کننده و مشاوران خارجي باشندمورد عملکرد شرکت تامين

هاي مورد استفاده را تشکيل اند و دسته اول شاخصريزي منابع سازمان در تحقيق حاضر مورد استفاده قرار گرفتهملموس سيستم برنامه
   .دهندمي

بهبود , وري شخصيهاي بهبود بهرهشاخص,  از اين رورسند وهاي زانگ و همکاران مناسب به نظر ميشاخص, در بخش تاثير شخصي
گيري در اين بخش مورد شده و مدت زمان الزم براي تصميمهاي گرفتهکيفيت و اثربخشي تصميم, هاي کاري روزانهعملکرد فعاليت

 سازماني و روزانه آورده هاي بر روي فعاليتERPها در تحقيق حاضر به نام تاثير سيستم مجموعه اين شاخص. گيرندسنجش قرار مي
  . دهندها را تشکيل مياند و دسته دوم از شاخصشده

سازي سيستم زمان از پيادهدر اين بخش اهداف سا. دهندسازي تشکيل ميهاي مورد بررسي را اهداف پيادهگروه سوم از شاخص
المشعري و همکاران . گيرد ميد بررسي قراريابي به اين اهداف مورشود و سپس سطح دستريزي منابع سازمان مشخص مي برنامه

المشعري و (دانندشده توسط اين سيستم مي را ميزان تحقق اهداف از پيش تعيينERPگيري موفقيت سيستم ترين ابزار اندازه مهم
تجو قرار گرفت تا بتوان ريزي منابع سازمان در منابع معتبر علمي مورد جسهاي برنامهاز اين رو ادبيات موضوع سيستم). ۲۰۰۳, همکاران

پوشاني اهداف نيز جلوگيري کند و در از هم, بايست در عين جامعيتاين ليست مي. سازي را مشخص کردليست کاملي از اهداف پياده
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رد استفاده شده در اين زمينه را همراه با ذکر منابع مو نتايج نهايي تحقيق انجام۱جدول . نهايت چارچوب کاملي از اهداف را ارائه نمايد
  .    گرددگيرند و مدل تکميل ميها نيز شکل ميسومين دسته از شاخص, کردن اهداف به مدل حاضربا اضافه. دهدنشان مي

  
  ريزي منابع سازمان همراه با ذکر منابع علميسازي سيستم برنامه اهداف پياده- ١جدول

 منابع استخراج اهداف

 و لي لين  ERPسازي سيستم اهداف پياده
همکاران

،۲۰۰۴  
 

 
چارامبلوس 
اسپاتيس و 
همکاران،

٢٠٠٣ 
 

 
کاليد دبيلو 
هلس اپل و 
همکاران،

٢٠٠٣ 
 

يان 
اولهاگر و 
همکاران

،٢٠٠٣  
 

اليوت 
بندلي و 
همکاران

 ،٢٠٠٥  
 

چارامبلوس 
اسپاتيس و 
همکاران،

٢٠٠٥ 
 

والري 
بوتا و 

همکاران
،٢٠٠٥  

 
       ü  بيني تقاضاي بازار پيش

 ü   ü   ü  وجودي مواد اوليه و محصوالتهزينه م, كاهش سطح
       ü  بخشيدن به توسعه چرخه محصول جديد و زمان تحويل به بازار سرعت

 ü ü ü ü   ü هاي سازماني افزايش ارتباط بين بخش
  ü     ü سازي اطالعات در سازمانيكپارچه

  ü ü   ü  گيري بهبود فرايند تصميم
  ü ü   ü   اطالعاتپذيري در خلق افزايش انعطاف

      ü  هاي كاربردي افزايش انسجام برنامه
      ü  هاي اطالعاتي افزايش كاربرپسندبودن سيستم

 ü  ü   ü  هاي مديريت عمليات كاهش هزينه
 ü ü  ü ü   انگكنند بهبود و افزايش ارتباط با تامين

 ü   ü    بهبود ارتباط با مشتري
  ü  ü    بهبود مديريت نقدينگي

   ü     ها در فرايندها و خطوط توليدي كاهش تعداد گلوگاه
   ü     كاهش ضايعات

  ü       هاي ساليانه كاهش زمان بستن حساب
  ü ü      دستيابي به قيمت تمام شده محصوالت
  ü       كاهش زمان و خطا در ورود اطالعات

  
  تحقيقمتدولوژي -۴

تحقيق حاضر به بررسي و . هاي الزم از جامعه آماري مورد نظر کسب شودداده, کمک ابزار پرسشنامهشده تا به در تحقيق حاضر سعي
از اين رو . نمايد تا تاثير متغيرهاي فرهنگي را در اين موفقيت مشخص کندپردازد و سعي مي ميERPهاي گيري موفقيت در پروژهاندازه

. سازي کرده باشندريزي منابع سازمان را پيادهگيرند که سيستم برنامهها قرار ميدههايي مخاطب اين تحقيق و محل گردآوري داسازمان
سازي  ريزي منابع سازمان را پياده  برنامه هايي كه سيستم  اما شركت. شودها محدود ميگونه سازمانبنابراين جامعه آماري اين تحقيق به اين

خطا در مهندسي . نمايند كارايي را تجربه مي ها كاهش نموده و حتي برخي از شركتهاي اوليه بهبود خاصي را حس ن نمايند در سال مي
ها، خطا در تخمين زمان و  مجدد فرآيندها، خطاهاي مديريتي در انتخاب سيستم مناسب، خطا در نگاشت و اعمال تغييرات بر روي سيستم

نمايد كه   بيان مي١كالدول. باشد ها مي هش كارايي در اين سازمانمنابع مورد نياز و كمبود آموزش كاربران نهايي از مهمترين داليل كا
اند،  در مرحله اول بدليل اينكه فرآيندها تغيير كرده. ريزي منابع سازمان، سه مرحله گذار وجود دارد سازي سيستم برنامه طي پياده

                                                   
1 Caldwell 
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. كشد  ماه طول مي٩ الي ٣اين مرحله تقريباً . ابدي اند و سازمان در حال يادگيري است، كارايي كاهش مي فرآيندهاي جديد ايجاد شده
مرحله سوم . باشد هاي جديد مي شدن فناوري سازي و اضافه هاي شغلي جديد، تغييرات سازماني، يكپارچه مرحله دوم شامل توسعه مهارت

 رسند  سطح بازدهي مناسب مينمايد و فرآيندهاي سازمان به ريزي منابع سازمان شروع به سوددهي مي  برنامه زماني است كه سيستم
سازي  ماه از زمان پياده٩هايي براي جامعه آماري انتخاب شوند که حداقل شده بايد شرکتبا توجه به مطالب عنوان). ١٩٩٨, کالدول(

  .رده باشدها به پايايي الزم دست پيدا ک در اين سازمانERPريزي منابع سازمان در آنها گذشته باشد و سيستم کامل سيستم برنامه
هم . مطالب ديگري نيز در تبيين جامعه آماري مورد نظر قرار گرفته است, پذيرداز آنجايي که تحقيق حاضر در کشور ايران صورت مي

هاي انفورماتيکي داخلي اي است و بسياري از شرکتريزي منابع سازمان در بازار ايران وضعيت آشفتهاکنون وضعيت محصوالت برنامه
 شناخت مناسبي از اين بازار در طي ساليان اخير بدست آورده و ان محصوالتي در اين زمينه هستند اما با توجه به اينکه محققمدعي ارائه

در اين , تواند بر روي نتايج تحقيق تاثير منفي به جا بگذاردکننده محصوالت غيرمعتبر ميهاي پيادهاز سوي ديگر بررسي بر روي سازمان
  .اندالمللي استفاده نمودهاند که از محصوالت معتبر بينهايي مورد بررسي قرار گرفتهتحقيق تنها سازمان

ند که طي مکاتبات و مذاکرات  شرکت واجد شرايط در اين زمينه شناسايي شد١٠, شدهبا توجه به مشخصات و تعاريف ارائه
تحقيق شدند و دو شرکت ديگر از اين امر امتناع ورزيده و مراتب را  شرکت حاضر به همکاري در اين ٨, هاگرفته با اين شرکت صورت

ريزي منابع سازمان با توجه به اينکه موضوع فرهنگ سازماني و ارتباط آن با سيستم برنامه. به صورت کتبي به محقق اعالم نمودند
اي انتخاب شدند که امعه آماري از ميان کاربران خبرهاز اين رو اعضاء ج, اي است که احتياج به آشنايي کافي با هر دو مقوله دارد مسأله

ريزي منابع سازمان در شرکت متبوع خود به خوبي آشنا بوده شناخت مناسبي از هر دو موضوع داشتند و همچنين با وضعيت سيستم برنامه
هاي اين افراد از ميان اعضاي تيم. تندگرفته قرار داشوضعيت گذشته پروژه و تغييرات صورت, شده در پروژهو در جريان کليه مراحل طي

 سازمان واجد شرايط ايراني ٨بر همين اساس اطالعات مناسب از .  شناسايي شدند١رهبران فرايندها و کاربران خبره, ERPداخلي پروژه 
مان مورد بررسي در حدود  ساز٨رهبران فرايندها و کاربران خبره در , ERPهاي داخلي پروژه بنابراين تعداد کل اعضاي تيم. اخذ گرديد

  .       نفر اعالم شد٢٠٠
در اين . اي تصادفي انتخاب گرديدگيري خوشهروش نمونه, در تحقيق و پژوهش حاضر با توجه به حجم و نوع جامعه آماري مورد نظر

ه آشنايي بيشتري با پروژه اي کاي و خبرهرهبران فرايندها و کاربران حرفه, ERPهاي داخلي پروژه تحقيق از هر شرکت اعضاي تيم
, سازي شده در آن شرکت و همچنين روند گذشته و موجود شرکت مورد بررسي داشتندريزي منابع سازمان پيادههاي برنامهسيستم

   . درصد به جامعه تعميم داده شده است٩٥اند و سپس نتايج حاصل با سطح اطمينان انتخاب گرديده
بايـست   مي, اي تصادفيبرداري خوشه گردد و با توجه به روش نمونه تعداد متناهي ولي بسياري را شامل ميبا توجه به اينكه جامعه آماري،     

ه       . حجم نمونه مورد نياز كه پرسشنامه براي آنها ارسال خواهد گرديـد، مـشخص شـود          در نتيجـه بـا اسـتفاده از روش محاسـبه حجـم نموـن
عنـوان  ه  كه ب٠,٥برابر ) α(با احتساب خطاي نوع اول .  اين كار انجام شده است٣ و با استفاده از ضريب تصحيح جامعه محدود  ٢كوكران

 كه با توجه به مفهـومي بـودن   ٠,٠٥به مقدار ) ε(شود و همچنين حداكثر خطاي بازه مقدار متعارف در تحقيقات مشابه در نظر گرفته مي      
گردد و سـپس بـا اسـتفاده    اندازه نمونه با استفاده از فرمول ذيل محاسبه مي. تواند قابل قبول باشد مي, ه از طيف ليكرتنوع تحقيق و استفاد  

 ٥بـراي مقيـاس   .  عدد بـرآورد گرديـد  ٦٥, اندازه نمونه تصحيح گرديده و در نهايت اندازه نمونه, از اندازه جامعه متناهي و فرمول تصحيح  
  ).٢٠٠١جيمز بارتلت و همکاران . (آيد  بازه تقسيم بدست مي٤ گزينه انتخاب بر ٥ستاندارد از تقسيم اي ليكرت، انحراف ا درجه

 25.1
4
5

==S
 

                                                   
1 Power User 
2 Cochran's Sample size Formula   
3 Correction for Finite Population 
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هـاي   و معموالً نـرخ پاسـخ مـديران در سـازمان    ) فكس، پست الكترونيك(شود  ها براي افراد ارسال مي     با توجه به اينكه برخي از پرسشنامه      
 درصـد در  ٨٠نـرخ پاسـخ   ,  درصد در نظر گرفته و با توجـه بـه جامعـه آمـاري    ١٠٠صنعتي پايين است، به اين منظور نرخ پاسخ را كمتر از    

راي     نمونه كه مـي انتخاب گرديده و با توجه به اين نرخ پاسخ، مقدار واقعي       , جهت افزايش اندازه نمونه     ارسـال  ايـشان بايـست پرسـشنامه ـب
   .شودمي عدد تعيين ٨١سرانجام اندازه نمونه . گردد پرسشنامه كامل بازگردد محاسبه مي٦٥گردد تا حداقل 
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0n  اندازه نمونه اوليه =
2

αt
رد براي خطاي نوع اولمقدار نرمال استاندا =    

S  انحراف استاندارد =
ε )حاشيه خطاي قابل قبول( خطاي بازه مقدار =  
Pop = اندازه جامعه 
n  اندازه نمونه اصالح شده بر اساس فرمول جامعه متناهي=
r معه آمارينرخ پاسخ جا =  

corectn  اندازه نمونه اصالح شده بر اساس نرخ پاسخ =

  
بر  .گيردپرسشنامه مورد بررسي قرار ميو روايي هاي پرسشنامه، قابليت اعتماد به منظور اطمينان از نتايج حاصله از تجزيه و تحليل داده

 محاسبه گرديد كه ٠,٨٧مقدار ضريب اعتبار ,  محاسبه شدهSPSSر افزاآمده که به کمک نرماساس فرمول آلفاي كرونباخ بدست
سازي گيري ميزان موفقيت پيادهاز نظر روايي محتوا، دو بخش اصلي پرسشنامه به اندازه .باشد ده پايايي مناسب پرسشنامه مينده نشان

هاي استفاده شده به صورت کامل از منابع معتبر مدل. پردازندريزي منابع سازمان و فرهنگ سازماني شرکت مورد نظر ميسيستم برنامه
اساتيد از نظر روايي صوري نيز پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق به . اندالمللي و مورد استناد استخراج شدهعلمي از جمله مجالت بين

برخي اصالحات در ساختار ,  ايشانريزي منابع سازمان و فرهنگ سازماني ارائه شده و بر طبق نظراتهاي برنامهدر حوزه سيستم
  .  پرسشنامه ايجاد شده است

ها زمان زيادي را به خـود اختـصاص داد و   آوري پرسشنامهجمع.  شرکت مورد نظر ارسال شد٨اين پرسشنامه براي    , پس از تهيه پرسشنامه   
هـاي بيـشتري را از   عمل آمد تا بتـوان پرسـشنامه  هاي بسياري به  در همين رابطه پيگيري   . شدن فرآيند تحقيق شد   همين مسأله باعث طوالني   

 سـعي  انهـايي بـود کـه محققـ    هـا از جملـه فعاليـت   دهنده در ايـن سـازمان  جواب به سواالت افراد پاسخ . هاي مربوطه دريافت نمود   شرکت
 ٦٧, اجعـه و پيگيـري بـسيار   در نهايـت پـس از مر  . د تا از اين بابت تاخيري در روند انجام تحقيـق ايجـاد نـشود    ن به سرعت انجام ده    ندنمود

در ايـن زمينـه همکـاري مـديران پـروژه در      . نمـود  مـورد نيـاز كفايـت مـي    )  نمونـه ٦٥(پرسشنامه عودت گرديد كه با توجه به حجم نمونه          
ا سـرعت   , کردنـد  خود در زمينه همکاري توصيه مـي هاي هاي مورد نظر بسيار موثر بود و هر زمان که ايشان به زيرمجموعه    شرکت  کـار ـب

  .گرديدبيشتري دنبال مي
  
  هاي تحقيق يافته -٥

آمده از هاي بدستاساس اين مسأله به کمک داده. باشد فرضيه اصلي وجود دارد که محقق به دنبال تائيد يا رد آنها مي٥در اين تحقيق 
, آماري مورد استفاده در اين تحقيقآزمون , طور که قبالً نيز تشريح شدهمان. جامعه آماري و تجزيه و تحليل استنباطي آنها استوار است
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متغيرها , هاي مناسبو آمارهها گردد به کمک آزمونعالوه بر اين سعي مي. باشد مي يک متغيرهآزمون تجزيه و تحليل رگرسيون
  .بندي شوند تا از اين منظر نيز بتوان ميزان اهميت هر متغير را مشخص کرد رتبه

كننده بين   درصد از افراد شركت٥٨ . نفر زن بودند١٨ نفر مرد و ٤٩ كه از اين تعداد  نمودندنفر شركت ٦٧در تحقيق حاضر در نهايت 
  . داشتند راERPهاي  سازي سيستم هاي پياده  درصد از افراد بين سه تا پنج سال سابقه فعاليت در پروژه٤٢يك تا سه سال و 

 SPSS جزيه و تحليل رگرسيون به کمک استفاده از نرم افزار آماريها، از روش تبراي تجزيه و تحليل استنباطي و آزمون اين فرضيه
از اين رو براي . ريزي منابع سازمان نام داردهاي برنامهسازي سيستمموفقيت پياده, در تحقيق حاضر متغير وابسته. شودبهره گرفته مي

هاي مربوط به هر کدام از  سپس همراه با دادههاي مربوط به موفقيت نهايي هر شرکت استخراج وداده, تجزيه و تحليل رگرسيون
  .شوند مي تک متغيرهآزمون تجزيه و تحليل رگرسيونمحاسبات مربوط به وارد ) متغيرهاي فرهنگي(متغيرهاي مستقل

  
  فرضيات تحقيق اندازه هاي آماري تجزيه و تحليل رگرسيون براي -۲جدول 

  نتيجه نهايي  )R2(واريانس  )R(ضريب همبستگي   ٢درجه آزادي   ١درجه آزادي  Fداري سطح معني  Fآماره   ها فرضيه
  رد  ٠,٠٠٢  ٠,٠٤  ٦  ١  ٠,٩٢٦  ٠,٠٠٩  فرضيه اول
  رد  ٠,٤٦٨  ٠,٦٨  ٦  ١  ٠,٠٦  ٥,٢٧٧  فرضيه دوم
  رد  ٠,٣٨٧  ٠,٦٢٢  ٦  ١  ٠,٠٩٩  ٣,٧٩  فرضيه سوم

  قبول  ٠,٥٧  ٠,٧٦  ٦  ١  ٠,٠٢٩  ٨,١٩٩  فرضيه چهارم
  قبول  ٠,٥٢  ٠,٧٢  ٦  ١  ٠,٠٤١  ٦,٧٥  فرضيه پنجم

  
در نظر گرفته شده است و سطح %) ٩٥فاصله اطمينان  (٠,٠٥, داري الزم براي تحقيق حاضربا توجه به اينکه سطح معني, ٢مطابق جدول 

با توجه به مطالب . شودپذيرفته مي H0رد و  H1در نتيجه فرضيه , باشدمي) ٠,٩٢٦<٠,٠٥( در اين آزمون بزرگتر از اين مقدارFداري معني
هاي سازي سيستمگيري گروهي باعث موفقيت در پيادهفرهنگ تصميم: ((توان بيان نمود کهشود و ميفرضيه اول رد مي, ه شدهگفت

  .))شودريزي منابع سازمان نميبرنامه
ه است و سطح در نظر گرفته شد%) ٩٥فاصله اطمينان  (٠,٠٥, داري الزم براي تحقيق حاضربا توجه به اينکه سطح معني, --مطابق جدول 

فرضيه شرط الزم را کسب کرده اما بايد شرط کافي يعني , باشدمي) ٠,٠٥<٠,٠٢٩( در اين آزمون کوچکتر از اين مقدارFداري معني
با . شود پذيرفته ميH1شود و در نتيجه فرضيه شرط کافي نيز برآورده مي) ٠,٧٦( R با توجه به مقدار.  را نيز کسب نمايدRبودن مثبت
همکاري و پشتيباني باعث موفقيت در , فرهنگ مشارکت: (( درصد اظهار نمود که٩٥توان با سطح اطمينان  به مطالب گفته شده ميتوجه

  .))شودريزي منابع سازمان ميهاي برنامهپياده سازي سيستم
سازي سيستم فقيت در پيادهت مو درصد از تغييرا٥٧توان اظهار نمود که مي, باشد مي٠,٥٧ , R2با توجه به اينکه مقدار ضريب 

  .  شودهمکاري و پشتيباني تبيين مي, ريزي منابع سازمان به وسيله فرهنگ مشارکت برنامه
در نظر گرفته شده است و سطح %) ٩٥فاصله اطمينان  (٠,٠٥, داري الزم براي تحقيق حاضر با توجه به اينکه سطح معني,--مطابق جدول 

فرضيه شرط الزم را کسب کرده اما بايد شرط کافي يعني , باشدمي) ٠,٠٥<٠,٠٤١( کوچکتر از اين مقدار در اين آزمونFداري معني
با . شودپذيرفته مي  H1شود و در نتيجه فرضيه شرط کافي نيز برآورده مي) ٠,٧٢( R با توجه به مقدار.  را نيز کسب نمايدRبودن مثبت

فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض باعث موفقيت در : (( درصد اظهار نمود که٩٥مينان توان با سطح اطتوجه به مطالب گفته شده مي
  .))شودريزي منابع سازمان ميهاي برنامهسازي سيستم پياده

سازي سيستم ده درصد از تغييرات موفقيت در پيا٥٢توان اظهار نمود که مي, باشد مي٠,٥٢,  R2با توجه به اينکه مقدار ضريب 
  .  شودنابع سازمان به وسيله فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض تبيين ميريزي م برنامه
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ريزي منابع سازمان تم برنامهسازي سيساگر بخواهيم تعيين نمائيم که کداميک از متغيرهاي مستقل درتبيين تغييرات موفقيت در پياده
, مقادير اين آماره براي دو متغير مشارکت, ٣در جدول . يمرا محاسبه کن) بتا (βبايد آماره , ترند و از اولويت باالتري برخوردارند مهم

  .ارائه شده است,  محاسبه شدهSPSSافزار همکاري و پشتيباني و تحمل مخاطره و تعارض که به کمک نرم
  

   براي متغيرهاي مستقلβ مقادير آماره - ۳جدول
  βمقدار آماره  متغير

  ٠,٧٦٠  همکاري و پشتيباني, مشارکت
  ٠,٧٢٨   و تعارضتحمل مخاطره

  
مشخص , باشدشتيباني بزرگتر ميهمکاري و پ,  براي متغير مشارکتβ چون مقدار آماره ,٣شده از جدول با توجه به نتايج کسب

توان گردد که اين متغير نسبت به متغير تحمل مخاطره و تعارض از اولويت باالتري برخوردار است و بنابراين به کمک اين متغير مي مي
  . ريزي منابع سازمان را تبيين نمودسازي سيستم برنامه بيشتري از تغييرات موفقيت در پيادهسطح

  
  يريگجهينت -٦

پنج فرضيه ,  بر همين اساس. استخراج شودERPسازي هاي پيادهپروژهموفقيت  تا تاثير فرهنگ سازماني بر روي شدسعي, در اين مقاله
 شرکت ايراني ٨ پرسشنامه از ٦٧ .د و روش پيمايشي جهت انجام تحقيق برگزيده شديدي گر طراحمدليارائه شد و بر همين اساس نيز 

 انجام SPSSافزار کار تحليل به کمک آزمون تحليل رگرسيون چندمتغيره و با استفاده از نرم, آوري گرديد و سپس بر همين اساسجمع
همکاري و پشتيباني و فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض , رکتتوان گفت که وجود فرهنگ مشابر اساس نتايج تحقيق حاضر مي. شد

در اين ميان به کمک آزمون آماره بتا نيز در اين تحقيق . شودريزي منابع سازمان ميهاي برنامهسازي سيستمباعث موفقيت در پياده
يت باالتري در موفقيت  اولوهمکاري و پشتيباني نسبت به فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض از, مشخص شد که فرهنگ مشارکت

  . برخوردار استERPسازي  پياده
بايد قبل از . باشدريزي منابع سازمان ميترين عامل فرهنگي در جهت توسعه سيستم برنامههمکاري و پشتيباني کارکنان مهم, مشارکت

ت و اهميت موضوع مورد بحث سمينارهاي آموزشي متعدد برگزار شود و ضرور, نظر کارکنان جلب شده, سازي سيستمهرگونه پياده
چه بسا که , بايد کارکنان احساس کنند که طوفان تغييرات در راه است و در صورتي که خود را مجهز به ابزار مناسب نکنند. قرار گيرد

تواند مفيد يم, هاي ارائه شده در اين زمينهشناسياستفاده از فنون مديريت تغيير و روش. در آينده نزديک شغل خود را از دست بدهند
بنابراين . سازي اين تغييرات داشته باشند از فرآيند تغيير و نقش خود در پيادهيکارکنان سازمان بايد درک صحيح و روشن. واقع شود

براي مثال ايجاد سواالت و ابهامات زير در ذهن کارکنان و . براي جلب مشارکت ايشان بايد اطالعات مناسبي در اختيارشان گذاشته شود
  .تواند مفيد واقع شودرسنل ميپ

بايد مديران سازمان . سازي تاثيرگذار استتحمل مخاطره و تعارض از جمله متغيرهاي فرهنگي ديگري است که بر روي موفقيت پياده
ر به فرسايش بناچا, سازماني که خواهان ريسک و مخاطره نباشد. جرات اجراي تغيير و احيانا مقابله با مشکالت احتمالي را داشته باشند
ريزي هاي برنامهسازي سيستمبايد توجه داشت که ريسک پياده. طوالني دچار خواهد شد و بتدريج کارآيي آن کاهش خواهد يافت

کاهش امنيت شغلي در حوزه کارکنان و از دست دادن سهم , افزايش عدم رضايت شغلي, هااز دست دادن شغل. منابع سازمان باال است
ريزي صحيح تا حدود زيادي از توان با برنامهباشند اما ميها ميها و مخاطرات بالقوه اين سيستماز ريسک....  و ورشکستگي, بازار

ريزي منابع سازمان بايد هاي برنامهمعموالً سيستم. سازي اقدام نمودخطرات احتمالي رهايي پيدا کرد و با اطمينان بيشتري نسبت به پياده
از اين رو ممکن است در اين دوره سازمان با افت عملکرد روبرو شود و يا کارکنان احساس کنند که . بگذارنددوره تثبيت را پشت سر 

هاي مناسب به هاي سيستم توسط کارکنان و همچنين ورود دادهکردند اما بتدريج با شناسايي قابليتهاي قديمي بهتر عمل ميسيستم
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ها را تحمل ه سختيرکند و آنگاه هم مديران و هم کارکنان از اينکه دوفزايش حرکت ميمشاهده خواهد شد که عملکرد رو به ا, سيستم
  .رسندراضي و خشنود به نظر مي, اندکرده
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Organizational Culture Impact in Successful Enterprise 
Resource Planning Systems Implementation 

 
Morteza Moalagh, Amin Amid, Ali Rezaeeian 

 
Abstract 
 
     Organization culture known as a key factor in successful implementation of enterprise resource planning systems 
but there is no extensive research or specific model that could obtain and measure the effect of organization culture in 
successful implementation of ERPs. In this research, we try to study the dual effect of these factors, so organization 
culture define as an independent factor and successful implementation of enterprise resource planning systems as a 
dependent ones. By review in secondary data and related literature, we diagnosis organization culture as a dimensions 
of learning and development, participative decision making, power sharing, support and collaboration, and tolerance for 
risk and conflicts. In a contrary way, for evaluating success in implementing of ERPs, after reviewing related 
researches, generate a new model that contains assessment of visible and invisible capabilities and functions, analysis 
the effect of ERPs on organizational performance and level of setting goal achievement. To evaluate the impact of 
organization culture in successful ERPs implementation, we selected companies that at least passed nine months after 
full implementation and enter go live phase. So eight Iranian companies have chosen and 67 questioners filled 
correctly. To analysis collected data, multiple regression method used. Finally two hypotheses accepted and three ones 
rejected. The result show that support and collaboration and tolerance for risk and conflicts culture have a positive 
relation with successful enterprise resource planning systems implementation and also support and collaboration 
culture is more preferred than tolerance for risk and conflicts. 
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