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  چكيده
. ازمان حكايت دارندريزي منابع س هاي برنامه سازي سيستم هاي پياده مطالعات محققين از نرخ باالي شكست پروژه

ها در سازمان، ضرورت  نرخ باالي شكست از يك سو و صرف هزينه و زمان بسيار باال براي استقرار اين سيستم
در  .نمايد ضروري ميجهت شناسايي نقاط ضعف سازمان انجام مطالعات ارزيابي آمادگي را قبل از استقرار سيستم، 

با توجه به . ريزي منايع سازمان ارايه شده است استقرار سيستم برنامه اين مقاله يك مدل ارزيابي آمادگي سازماني
رو در  ، از ايهاي ضعف و قوت سازمان، بايد شناخت خوبي از ابعاد سازمان داشته باشيم براي شناسايي حوزهاينكه 

هاي  و ارزشها، سبك مديريتي، كاركنان  ها، مهارت استراتژي، ساختار، سيستم( مكينزي 7Sاين مقاله از مدل 
 ۷هاي ضعف سازمان در هر كدام از  ترتيب حوزه بدين. براي ارزيابي آمادگي سازماني استفاده شده است )مشترك

سازي براي پوشش آن نقاط ضعف مد نظر  هاي آماده بعد مدل مكينزي شناسايي شده و قبل از استقرار سيستم، طرح
  .قرار خواهد گرفت

  
  هاي كليدي واژه

، ERPمكينزي، آمادگي سازماني استقرار سيستم  7Sريزي منابع سازمان، مدل  مههاي برنا سيستم
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  مقدمه
. اند هاي متغير كسب و كار شده ها متحمل فشارهاي زيادي براي انطباق با محيط طي ساليان گذشته، سازمان

شرايط متغير كسب و كار را ها براي بقاء در بازارهاي شديداً متغير امروزي، بايد توانمندي انطباق سريع با  سازمان
پذيري باال هستند و تالش  هاي بزرگ دنيا براي غلبه بر اين مشكل به دنبال چاالكي و انعطاف سازمان. داشته باشند

انواع . هاي سازماني روي بياورند اند تا براي مواجهه با تغييرات داخلي و خارجي كسب و كار خود به سيستم كرده
، (CRM) ١هاي مديريت روابط مشتريان توان به سيستم زماني وجود دارد كه از آن جمله ميهاي سا متفاوتي از سيستم

 ٤ريزي منابع سازمان هاي برنامه و سيستم (SRM) ٣كنندگان ، مديريت روابط با تأمين(SCM) ٢مديريت زنجيره تامين
)ERP ( اشاره نمود)۲۰۰۵، ٧؛ مولر۲۰۰۰و همکاران،  ٦؛ كالوز٥،۲۰۰۰ماركاس و تنيس.(  

اي تعريف نمود که داراي اجزا و يا  افزار يکپارچه توان به عنوان نرم را مي يريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستم
ريزي، توليد، فروش، بازاريابي، توزيع، حسابداري،  ها مانند برنامه هاي عملياتي سازمان  هاي مختلفي در حوزه ماژول

يريت موجودي، مديريت خدمات و نگهداري و تعميرات، مديريت حمل مديريت منابع انساني، مديريت پروژه، مد
اي است که  ريزي منابع سازمان به گونه هاي برنامه معماري و ساختار سيستم. و نقل و تجارت الکترونيک هستند

هاي مختلف  يکپارچگي و جامعيت اطالعات سطح سازمان را فراهم نموده و جريان روان اطالعات بين بخش
سازماني  رقابتي شدن محيط كسب و كار، ضرورت ايجاد يكپارچگي درون سازماني و بين .آورد مي راهمرا فسازمان 

گيري  هاي اطالعاتي عوامل اصلي شكل سيستم  در محيط زنجيره تامين و تحول گسترده در حوزه فناوري
سازماني و  گي مديريتي و عملياتي درونها با ايجاد يكپارچ اين سيستم. اند ريزي منابع سازمان بوده هاي برنامه سيستم

ها را افزايش داده و آنها  سازماني و تسهيل و تسريع فرآيندهاي كسب و كار، كارايي و اثربخشي عملياتي سازمان بين
ريزي منابع سازمان در واقع نقطه  هاي برنامه سيستم ).٢٠٠٣، ٨اولسون( نمايد مي را براي حضور در بازار رقابتي آماده 

ها باعث شده كه عالوه بر  هاي اين سيستم قابليت. هاي اطالعاتي در عصر حاضر هستند و تكامل سيستماوج 
هاي دولتي و غيرانتفاعي نيز جهت استفاده از آنها اقدام نموده و زمينه بهبود خدمات  هاي تجاري، سازمان بخش

  ).٢٠٠٥، ٩کلياد( مشتريان را فراهم نمايند
يكي از مراحل اوليه اي دارند و ريزي منابع سازمان ماهيت بسيار پيچيده هاي برنامه تمسازي سيس هاي پيادهپروژه

ريزي منابع سازمان يا  هاي برنامه استقرار سيستمها، ارزيابي آمادگي سازمان براي  براي استقرار اين سيستم
Enterprise Resource Planning Readiness Assessment كه به اختصار  استERA طي اين. شود ده مينامي 

ارزيابي، آمادگي سازماني از ابعاد ساختاري، مديريتي، انساني، فني، زيرساختاري و فرهنگي بررسي شده و مشكالت 
انديشي براي رفع اين  شود، تا با چاره سازي سيستم شناسايي مي و مخاطرات احتمالي در جريان استقرار و پياده

هاي اندكي براي ارائه  المللي مطالعات و تحقيق تاكنون در سطح بين. گرددمشكالت، زمينه استقرار سيستم فراهم 
ارائه اين . منابع سازمان صورت گرفته است ريزي برنامههاي  هاي ارزيابي آمادگي استقرار سيستم چارچوب

                                                
1  Customer Relationship Management 
2 Supply Chain Management 
3 Supplier Relationship Management 
4 Enterprise Resource Planning 
5 Markus and Tanis 
6 Klaus 
7 Møller 
8 Olson 
9 Clyde 
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يات گيري از تجرب هاي احتمالي در جريان استقرار سيستم و بهره ها با هدف شناسايي مشكالت و چالش چارچوب
چارچوب ارزيابي آمادگي استقرار سيستم در  .سازي براي رفع مشكالت صورت گرفته است موفق ساير موارد پياده

در اين مدل، ابعاد مختلف سازماني به ابعاد نرم و ابعاد سخت . اين مقاله براساس مدل مكينزي ارائه شده است
  .و مدل شده است تعريف شده و در اين قالب هفت بعد اصلي در سازمان شناسايي

  
 مرور ادبيات موضوع - ۱

 7Sمدل ، ريزي منابع سازمان هاي برنامه طور عمده حول سه محور معرفي سيستم ادبيات موضوع در اين مقاله، به
  .ريزي منابع سازمان ارايه شده است و چارچوب ارزيابي آمادگي سازماني استقرار سيستم برنامه مکينزي

  
  منابع سازمان  ريزي هاي برنامه سيستم  - ۱- ۱

باشند كه جهت پشتيباني از توسعه يكپارچه  مي اي گستردهافزاري  هاي نرم بسته ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستم
هايي كه مبادرت به  شركت. اند هاي مختلف سازمان مانند توليد، مالي و منابع انساني بوجود آمده اطالعات در بخش

نمايند باعث ايجاد يك زنجيره ارزش در درون سازمان خود  زي منابع سازمان ميري هاي برنامه سازي سيستم پياده
ها به دنبال يكپارچگي و ايجاد تحرك در فرآيندهاي سازماني و جريان اطالعات در سازمان  اين سيستم. شوند مي
هاي سازمان زش تراکنشهايي مبتني بر رايانه هستند که براي پردا ها، سيستماين سيستم). ۲۰۰۲المشعري، (باشند  مي

ريزي، توليد و پاسخگويي به موقع به مشتريان در محيطي يکپارچه است  اند و هدف آنها تسهيل برنامهطراحي شده
اي هستند كه فرآيندها و  بندي شده هاي اطالعاتي بخش ريزي منابع سازمان، سيستم هاي برنامه سيستم). ۲۰۰۲الري، (

كومار و هيلسگرسبرگ، . (اند هاي مختلف عملكردي يكپارچه شده ازمان در حوزهاطالعات مرتبط با آنها در كل س
 ERPدر اختصار " Enterprise" آنچه در همه اين تعاريف مهم است، توجه و تمرکز بيشتر بر روي عبارت) ۲۰۰۰
ريزي عمل  امهچرا که اين سيستم فراتر از برن. Resourceو  Planningباشد تا توجه به عبارات ديگر از جمله  مي

از سوي ديگر آنچه در اين . دهدکرده و با وجود تمرکز بر روي منابع سازمان، عناصري فراتر از آن را نيز پوشش مي
است و همين دو جنبه مهم از  ERPتعاريف بيش از همه نمود دارد، يکپارچگي و استاندارد بودن سيستم 

ون اوردينگن و (سازد هاي اطالعاتي يکپارچه جدا مي گر سيستمريزي منابع سازمان، آن را از دي هاي برنامه سيستم
ترين كاركرد فناوري ريزي منابع سازمان مهم هاي برنامه توسعه سيستم بر اساس نظر داونپورت). ۲۰۰۳همکاران، 

 ها يك جهش موثر در افزار در سازمان به كمك اين نرم. ميالدي بوده است ۹۰ها در دهه  اطالعات براي سازمان
ريزي منابع سازمان نياز به يكپارچگي  هاي برنامه سيستم). ۱۹۹۸داونپورت، (افزايش اثربخشي به وقوع پيوسته است 

ها يك پايگاه داده مركزي كل  در اين سيستم. كنند اي در كسب و كارهاي مختلف را برآورده مي هاي رايانه برنامه
دهند  ها به مديران اجازه مي اين سيستم). ۲۰۰۳و همکاران، يان اولگر (دهد  فرآيند يكپارچگي سيستم را پوشش مي

هاي  در همين رابطه، سيستم. كه در كل سازمان جريان اطالعات را كنترل نموده و دسترسي بهنگام را فراهم سازند
 شوند يكپارچگي در كل سازمان ايجاد بخشي را حذف نموده و باعث مي ريزي منابع سازمان فرايندهاي بين برنامه
هاي  در سال. ها زماني بوجود آمدند كه بهبود فرآيند به عنوان يك مسأله استراتژيك مطرح بود اين سيستم. گردد

و كار و ايجاد مزيت   هاي ضروري براي اداره كسب ريزي منابع سازمان به عنوان سيستم هاي برنامه گذشته سيستم
  ). ۲۰۰۰مابرت و همکاران، (اند  رقابتي مطرح شده
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  مکينزي 7Sمدل   - ۲- ۱
توان فهميد كه سازمان  مشغول ساخته، اين است كه چگونه مي ذهن بسياري از محققين را به خودها  سوالي كه سال

هاي  هاي مختلفي در سال پاسخ. كند تا چه حد در مسير درست جهت حصول به اهداف تعريف شده حركت مي
هاي  هاي داخلي سازمان، برخي بر جنبه از محققين بر جنبهدر اين ميان، برخي . گذشته به اين سوال داده شده است

هاي مختلفي توسط   گونه كه گفته شد مدل همان. اند خارجي سازمان و برخي ديگر بر تلفيقي از اين دو  تاكيد داشته
دهد، چارچوب  محققين ارايه شده و در طي زمان از رده خارج شده است ، ولي مدلي كه كماكان خودي نشان مي

7S ميالدي توسط تام پيترز و رابرت واترمن، كه از كارشناسان شركت  ۸۰باشد كه در اوايل دهه  مکينزي مي
آنها اين مساله را مطرح کردند که تغيير ساختار، تنها جزئي از . ارايه شده است ١اي مكينزي و کمپاني مشاوره

شرکت بر اين حقيقت استوار است كه اگر  مبنا و اساس مدل ارايه شده توسط اين. مشکالت کارآيي مديريتي است
باشند، بايد با  مدل مكينزي مي 7Sجنبه داخلي آن كه عبارت از همان  ۷سازماني تمايل به كسب موفقيت دارد، 

و بعدها  ۱۹۸۰در سال » ساختار، سازمان نيست«اي تحت عنوان اين مدل در مقاله. يكديگر هماهنگ و همسو باشند
  .به چاپ رسيد ۱۹۸۲در سال » در جستجوي تعالي«و  ۱۹۸۱در سال » ريت ژاپنيهنر مدي«هاي در کتاب

سازمان در همان زمان مورد استفاده قرار گرفته  ۷۰توسط كارشناسان شركت مكينزي براي تحليل بيش از  7Sمدل  
بيان شد اين گونه كه  همان. و پس از آن نيز توسط بسياري از محققين و موسسات تحقيقاتي بكار گرفته شده است

شوند و عبارت از استراتژي، ساختار،  آغاز مي Sباشد كه همگي با عنوان  مدل داراي هفت متغير يا اهرم مي
نمايش داده  ۱مدل مذکور در شکل . باشد هاي مشترك مي ها، سبك مديريتي، كاركنان و ارزش ها، مهارت سيستم

  .شده است

  
 )۱۹۸۲پيترز و واترمن، (مکينزي  7Sمدل  .۱ شكل

  
ولي توجه به . گونه كه در شكل نيز نمايش داده شده است، ابعاد مدل مکينزي با يكديگر در ارتباط هستند مانه

ها در تغيير سازماني را اول اينکه تعدد عوامل تاثيرگذار بر توانايي سازمان. چندين نکته در اينجا ضروري است
پوشي ند عامل توجه داشت و از ساير عوامل موثر چشميک يا چ بهدهد که نبايد تنها کند و هشدار مييادآوري مي

کند که امکان بهبود يکي از ، اين نمودار به روابط داخلي عوامل شناسايي شده اشاره دارد و بيان مياينکهدوم . کرد
در نهايت اينکه، شکل نمودار بسيار خاص و قابل توجه است و . پذير نيستعوامل بدون بهبود ساير عوامل امکان

                                                
1 McKinsey & Company 
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به اين معني که . شود که هيچ نقطه شروع و يا سلسله مراتبي بين ابعاد مدل وجود نداردين مساله را يادآور ميا
. توان گفت در يک زمان مشخص و در يک سازمان خاص، کدام عامل از درجه اهميت باالتري برخوردار استنمي

  :در ادامه به معرفي هر کدام از اين ابعاد پرداخته شده است
دهنده رفتار افراد در هاي مشترک عبارت از باورها، اعتقادات و مفروضاتي است که شکلارزش: هاي مشترکشارز

ها موجب ايجاد اعتماد هاي مشترک همان چيزي است که در سازمانارزش. باشندسازمان و فرهنگ سازماني مي
معاني قابل مالحظه يا اعتقادات مهم  اساسي، هاي مفاهيم راهنما، ايدههاي مشترک، عبارت از درواقع ارزش. شودمي

گيري سازمان نسبت به انجام وظايف، اهداف،  اين موارد راهنماي جهت. كند  كه يك سازمان به افرادش القاء مي
هاي مشترک در سازمان بايستي ارزش. مکينزي واقع شده است 7Sاين بعد، در مرکز مدل  جامعه است و كاركنان

. )١٩٨٠واترمن و همکاران، ( خوبي شناسايي شوندهاي فردي بهازماني و هم در سطح ارزشهم در سطح اهداف س
  :باشد تواند درخصوص اين بعد مطرح گردد، عبارت از موارد زير مي نمونه سواالتي که مي

  هاي اصلي سازمان چيست؟ارزش •
  فرهنگ تيمي يا سازماني چيست؟ •
  ها به چه ميزاني است؟عمق و غناي ارزش •
- به عبارت ديگر، ساختار، سلسله. دهي استساختار عبارت از چارت سازماني و اطالعات سطوح گزارش: ارساخت

دهد و بيانگر وضعيت تمرکز، عدم تمرکز، ساختار ماتريسي، مراتب قدرت و پاسخگويي را در سازمان نشان مي
نحوه ارتباط افراد ، هماهنگي، زياصول تقسيم كار و تخصصي سا شاختار همچنين شامل. باشد اي و غيره ميشبکه

تواند درخصوص اين بعد نمونه سواالتي که مي. )١٩٨٠واترمن و همکاران، (باشد  مي بندي و كنترل الگوهاي طبقه و
  :باشد مطرح گردد، عبارت از موارد زير مي

  مراتبي در سازمان چگونه است؟ساختار سلسله •
  صورتي است؟ نحوه تعامل واحدهاي سازماني با يکديگر به چه •
  ها و هماهنگي اعضاي آن به چه صورتي است؟دهي تيمنحوه سازمان •
  گيري و نظارت متمرکز است يا غيرمتمرکز؟تصميم •
  ارتباطات رسمي است يا غيررسمي؟ •
ريزي شده  هاي دستيابي به اهداف تعيين شده و تصميمات و اقدامات برنامه استراتژي عبارت از برنامه: استراتژي

استراتژي الگو، سياست، برنامه، اقدام، تصميم و يا توان گفت مي. مزيت قابل توجه در برابر رقبا استبراي کسب 
واترمن و همکاران، ( كند و چرا چنين مي كند چه مي ،سازمان چيست كند كه تعريف مي  تخصيص منابع است

  :باشد وارد زير ميتواند درخصوص اين بعد مطرح گردد، عبارت از منمونه سواالتي که مي .)١٩٨٠
  هاي دستيابي به آن چيست؟استراتژي سازمان و راه •
  شود؟سازمان چگونه با فشارهاي رقابتي مواجه مي •
  شود؟سازمان چگونه با تغيير تقاضاي مشتريان مواجه مي •
ن آن هاي پشتيبا هاي روزمره کسب و کار اعم از فرايندهاي اصلي و سيستمها عبارت از فعاليتسيستم: هاسيستم

طور کلي به. باشد هاي کاري، فرايندها و اموري است که جهت مديريت سازمان ميها شامل رويهسيستم. باشد مي
هاي رسمي و غير رسمي سازمان در انجام امور و وظايف و  ها و فرايند رويهها عبارت از توان گفت سيستممي
ها در سازمان ترين سيستماز جمله مهم .)١٩٨٠ان، واترمن و همکار(باشد  مي هاي رسمي سازمان چنين سيستم هم
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، ٢هاي اطالعاتي مديريت ، سيستم١هاي مديريت فرايندهاي کسب و کار هاي کسب و کار، سيستم توان به سيستممي
و  ٦هاي جبران خدمات کارکنان ، سيستم٥هاي مالي ، سيستم٤هاي مديريت عملکرد ، سيستم٣هاي نوآوري سيستم
تواند درخصوص اين بعد مطرح گردد، نمونه سواالتي که مي. اشاره نمود ٧ورينگ رضايت مشتريانهاي مانيت سيستم

  :باشد عبارت از موارد زير مي
  هاي اصلي فعال در سازمان کدامند؟ سيستم •
  شوند و نحوه نظارت و ارزيابي آن به چه صورتي است؟ها چگونه اعمال ميکنترل •
هاي  هاي توسعه يافته كه جزو ويژگي ها و اعتقادات مسلط و نرم ارزش زعبارت ا از بعد فرهنگ سازماني :سبک

گويند  مديران چه ميي نيز عبارت از اين مساله است كه از بعد سبك مديريتبوده و  اند ماندني زندگي سازماني شده
واترمن ( ندك بر روي چه موضوعات و مواردي تمركز ميو  گذراند وقت خود را چگونه مي ،كنند عمل مي گونهو چ

کند، دهد، بسيار بيشتر از آنچه که وي به زبان بيان ميآنچه که مدير در رفتار خود نشان مي .)١٩٨٠و همکاران، 
  :باشد تواند درخصوص اين بعد مطرح گردد، عبارت از موارد زير مينمونه سواالتي که مي. اهميت دارد

  مديريت و رهبري سازمان به چه ميزاني مشارکتي است؟ •
  کند؟ديريت و رهبري سازمان به چه ميزاني کارآمد عمل ميم •
  کنند يا رقابت؟ها  و کارکنان با يکديگر مشارکت مياعضاي تيم •
از  آنهاهاي  مشخصه هاي توسعه آنها و همچنينکارکنان عبارت از تعداد و نوع پرسنل سازمان و روش: کارکنان

هاي پايه  دهي ارزش نحوه مديريت منابع انساني، روش شكل ،هاي كاري لحاظ تحصيالت، اصول كاركردي يا زمينه
واترمن و (باشد  ميفرهنگ كاركنان و مسير شغلي و آينده شغلي ، هاي انتخاب و ارتقاء معيار، در جذب نيرو

  :باشد تواند درخصوص اين بعد مطرح گردد، عبارت از موارد زير مينمونه سواالتي که مي . )١٩٨٠همکاران، 
  هايي در سازمان وجود دارد؟ها و تخصصچه جايگاه •
  ها در سازمان بالتصدي است؟کدام جايگاه •
عبارت ها به عبارت ديگر مهارت. باشد هاي کارکنان سازمان ميهاي متمايز و شايستگيها قابليتمهارت :هامهارت

هاي  چگونه ويژگي و دهد م ميسازمان چه كاري را بهتر از همه انجاباشد و اينكه  ميهاي متمايز سازمان  ويژگياز 
تواند درخصوص اين بعد مطرح نمونه سواالتي که مي .)١٩٨٠واترمن و همکاران، ( كند متمايز خود را حفظ مي

  :باشد گردد، عبارت از موارد زير مي
  ترين مهارت سازمان چيست؟اصلي •
  شود؟آيا کمبود مهارتي در سازمان احساس مي •
  ؟ها به چه صورتي استتنحوه ارزيابي و نظارت بر مهار •

ابعاد سخت، عبارت از ساختار، . شوند بندي مي دسته ابعاد نرم و ابعاد سخت دسته ۲مکينزي به  7Sابعاد مدل 
هاي  ها و برنامه ها در قالب بيانيه استراتژي سازماني، طرح راحتي در سازمان باشند كه به ها مي استراتژي و سيستم

كه ابعاد  درصورتي. باشند صورت ملموس قابل شناسايي و مشاهده مي مستندات به سازماني، چارت سازماني و ساير
                                                
1 Business Process Management System (BPMS) 
2 Management information system (MIS) 
3 Innovation system 
4 Performance management system 
5 Financial system 
6 Compensation system/reward system 
7 Customer satisfaction monitoring system 
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هاي فرهنگ سازماني، همواره توسط  ها و مولفه ها، ارزش توانمندي. راحتي قابل درك و فهم و مشاهده نيستند نرم به
مناسب از اين ابعاد، شناسايي و كسب آگاهي . باشد شوند در حال تغيير و تحول مي افرادي كه وارد سازمان مي

البته ارتباطاتي بين ابعاد نرم و سخت . مستلزم مطالعه دقيق سازمان و استفاده از فنوني چون مشاهده و مصاحبه است
گيري فرهنگ  مراتبي عموماً منجر به شكل توان گفت كه ساختار سازماني سلسله عنوان مثال مي به. وجود دارد

  . شود در سطوح ارشد سازمان توزيع مي شود و قدرت سازماني بوروكراتيك مي
دهد که اگر قرار است سازماني به ها ميبيشترين تاکيد اين مدل بر ابعاد نرم است و اين هشدار را به سازمان

موفقيت و کارآيي باال دست يابد، تمامي اين ابعاد بايد با ديگر ابعاد مدل سازگاري کامل داشته باشد و تغيير در هر 
  .ا بر ديگر ابعاد نيز تاثير خواهد گذاشتکدام از آنه

هاي آمريكايي بيشتر بر روي متغيرهايي  تحليل چندين سازمان در اياالت متحده بيانگر اين حقيقت است كه سازمان
و از توجه به ساير ابعاد ) ها ساختار، استراتژي و سيستم(باشند  كنند قادر به تغيير آن مي  تمركز دارند كه احساس مي

هاي ژاپني و برخي از  كه سازمان در حالي. مانند هاي مشترك باز مي ها، سبك مديريتي، كاركنان و ارزش مهارتيعني 
كارشناسان . اند تعادل مناسبي را بين ابعاد سخت و نرم مدل برقرار سازند  هاي موفق آمريكايي توانسته سازمان

تواند با تغيير يك يا چند بعد سازماني،  يك سازمان نمياند كه  اي مكينزي در مقاله خود اذعان داشته شركت مشاوره
  .كل سازمان را تغيير دهد

برانگيزترين موارد در استراتژي  شود كه تغيير ابعاد نرم امري پيچيده و مشكل است و يكي از چالش گفته مي
در مواقعي كه ساختار تغيير فرهنگ سازماني و غلبه بر مقاومت افراد در سازمان، بخصوص . باشد مديريت تغيير مي

از اينرو بايد مطالعه . باشد ريزد، نيازمند مديريت بسيار قوي مي هم مي قدرت و مباني ارزشي افراد در سازمان به
  .وسيعي براي شناسايي اين ابعاد در سطح سازمان انجام گيرد

  
  ريزي منابع سازمان هاي برنامه ارزيابي آمادگي استقرار سيستم - ۳- ۱

ريزي منابع سازمان، ارزيابي آمادگي سازمان براي پذيرش و  هاي برنامه اوليه براي استقرار سيستم يكي از مراحل
طي اين مراحل، . باشد ها يا همان تصميم به انطباق در مدل استيوس و پاستور مي برداري مناسب از اين سيستم بهره

تاري و فرهنگي بررسي شده و مشكالت و آمادگي سازماني از ابعاد ساختاري، مديريتي، انساني، فني، زيرساخ
انديشي براي رفع اين  شود تا با چاره سازي سيستم شناسايي مي مخاطرات احتمالي در جريان استقرار و پياده

هاي مختلفي براي ارائه  المللي مطالعات و تحقيق تاكنون در سطح بين. مشكالت، زمينه استقرار سيستم فراهم گردد
ارائه اين . ريزي منابع سازمان صورت گرفته است هاي برنامه مادگي استقرار سيستمهاي ارزيابي آ چارچوب
گيري از تجربيات  هاي احتمالي در جريان استقرار سيستم و بهره ها با هدف شناسايي مشكالت و چالش چارچوب

  .سازي براي رفع مشكالت صورت گرفته است موفق ساير موارد پياده
گيري از آن، ابعاد مختلف سازمان بررسي شده و آمادگي هر يك از  ي است كه با بهرهارزيابي آمادگي سازمان روش

سازي سيستم  از آنجا كه پروژه پياده. گردد ريزي منابع سازمان سنجيده مي اجزاي سازمان براي پذيرش سيستم برنامه
گيري از اين ابزار براي  رود، بهره ها به شمار مي ريزي منابع سازمان نيز يك پروژه بزرگ و كليدي در سازمان برنامه

در اين روش از ابعاد . ريزي منابع سازمان ضروري است سازي سيستم برنامه سنجش آمادگي سازمان جهت پياده
مديريتي و سازماني، نيروي انساني، ساختاري، فرآيندي، فني، زيرساختاري و فرهنگي آمادگي سازمان براي پذيرش 

هاي موجود  توان كاستي هاي اين ابزار مي گيري از خروجي با بهره. گردد ازمان تعيين ميريزي منابع س برنامه  سيستم
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استيوارت و همکاران، (ريزي و اقدام نمود  در زمينه پذيرش سيستم را شناسايي نموده و براي رفع آنها برنامه
۲۰۰۱.(  

سازي آن مستلزم  باشد كه پياده تي ميهاي اطالعا رسيستم در حوزه سيستمريزي منابع سازمان يك اَب برنامهسيستم 
تاثيرات اين سيستم . گذارد و زمان قابل توجهي است و بر ابعاد مختلف سازمان، تاثيراتي را بر جاي مي  صرف هزينه
ها در عرصه كسب و كار را فراهم نموده و  ها به حدي بوده است كه زمينه رشد و ترقي برخي از سازمان بر سازمان

از اين رو انجام مطالعات . ها نيز ورشكستي و پايان كسب و كار را به همراه داشته است ازمانبراي برخي از س
سازي سيستم بسيار حائز اهميت بوده و به عنوان يك عامل كليدي موفقيت براي  ارزيابي آمادگي، قبل از پياده

سازي  قبل از هر اقدامي براي پيادهها نيز  در اين راستا ضروري است كه سازمان. باشد سازي سيستم مطرح مي پياده
سازي سيستم  سازي اين سيستم بپردازند تا پياده سنجي پياده ريزي منابع سازمان به ارزيابي و امكان سيستم برنامه

طي انجام مطالعات . هاي سازمان صورت گيرد هاي موجود و منطبق بر مقدورات و محدوديت براساس واقعيت
سازي سيستم  ي الزم براي اجراي موفق پروژه تعيين شده و آمادگي سازمان براي پيادهنيازها ارزيابي آمادگي، پيش

آمادگي سازمان از ابعاد مديريتي و سازماني، فني، نيروي انساني و زيرساختاري قابل بررسي و . شود سنجيده مي
شد، بايد راهكارهايي در صورتيكه سازمان از جهاتي آمادگي الزم را براي پذيرش سيستم نداشته با. سنجش است

مطالعات ارزيابي آمادگي پروژه با گردآوري اطالعات . هاي مذكور تعيين و تبيين گردد براي ايجاد آمادگي در حوزه
اوليه، ايجاد چارچوب تحقيق، گردآوري مفصل اطالعات مورد نياز و تحليل اطالعات با استفاده از ابزارهاي 

ها بيان وضعيت آمادگي سازمان براي پذيرش  جي اين مطالعات و تحليلخرو. گيرد مديريتي استاندارد صورت مي
سازي سيستم نيز  ها، مشكالت و عوامل كليدي موفقيت پياده همچنين چالش. ريزي منابع سازمان است سيستم برنامه

رائه در ضمن راهكارهايي براي ارتقاي وضعيت سازمان براي پذيرش سيستم نيز ا. گردد در اين مرحله تعيين مي
  .گردد مي

 .هاي ارزيابي آمادگي موجود شده است در ادامه مروري مختصر بر مدل

  
  مدل رزمي و همکاران   - ۱- ۳- ۱

اند، پس از بررسي عوامل کليدي موفقيت در ادبيات حوزه  انجام داده) ۲۰۰۸(اي كه رزمي و همکاران  طي مطالعه
انداز و اهداف،  پروژه، چشم«دسته کلي  ۵شد که در عامل انتخاب  ۱۵ريزي منابع سازمان،  هاي برنامه سيستم
، به فازي ANPاز روش اين محققين، با استفاده . قرار گرفتند» ها و فرايندها، فرهنگ و ساختار، منابع انسانيسيستم
دل م. اندبندي اين عوامل پرداخته و در نهايت يک چارچوب کاربردي براي ارزيابي آمادگي سازمان ارايه نمودهرتبه

ياد شده، آمادگي سازمان را در سه بعد آمادگي سازماني، آمادگي مديريت پروژه و آمادگي مديريت تغيير ارزيابي 
در نهايت مدل ارايه شده در يک صنعت مورد استفاده قرار گرفته و وضعيت آمادگي سازمان تحت بررسي . نمايدمي

 .اسايي شده استريزي منابع سازمان شن سازي سيستم برنامه از نظر پياده

  
  BESTمدل   - ۲- ۳- ۱
١BEST اي توسط  پروژه، چارچوبي است كه در قالبEuropean FP5  هدف اين پروژه، . آغاز شد ۲۰۰۲در سال

ها بدين منظور  هاي فناوري اطالعات و كمك به بهبود آمادگي سازمان سازي پروژه درك پويايي فرايندهاي پياده

                                                
1 Better Enterprise SysTem implementation 
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هاي  سازي پروژه نگر داشته و به دنبال اين است تا تمامي عوامل موثر را در پياده معاين پروژه، رويكردي جا. باشد مي
هاي فناوري  پيچيده پروژه  هدف اين پروژه، شناسائي الگوهاي پويائي، درك پويائي. فناوري اطالعات در نظر گيرد

آماري و نهايتاً ارائه نتايج  هاي مناسب و تحليل آوري داده ها تا حد امكان، جمع اطالعات و كاهش اين پيچيدگي
هاي  ها و مولفه اين چارچوب در تالش است تا همه ويژگي. باشد بصري به كارشناسان و متخصصين پروژه مي

اين چارچوب به . سازي يك سيستم اطالعاتي سازماني تأثيرگذار هستند، شناسائي نمايد سازماني را كه بر پياده
اين فرايندها در . زماني كه نقش قابل توجهي در فرايندها دارند، پرداخته استهاي فني، انساني و سا شناسائي جنبه

اند و عبارت از فرايندهاي كسب و كار، فرايندهاي مديريت پروژه و فرايندهاي  ابعاد ناميده شده، BESTچارچوب 
ها و  استراتژياوبن تحت عنعالوه بر اين ابعاد، شش جنبه سازماني نيز . باشند هاي اطالعاتي سازماني مي سيستم
بدين . چارچوب وجود دارداين در  پويائي اجتماعيو ها  ساختار، فرايندها، دانش و مهارت مديريت، اهداف،

 .ارائه شده است) ۶ جنبه × ۳بعد(خانه  ۱۸ترتيب، ماتريسي متشكل از 

  
  سويسا و ناناياكارامدل دي  - ۳- ۳- ۱

نيز مدل ديگري است كه پس از شناسائي عوامل كليدي ) ۲۰۰۶(ا و ناناياكارا سسويمدل ارائه شده توسط دي
عامل را به عنوان عوامل آمادگي كليدي مورد نياز  ERP ،۳۷سازي  هاي پياده و دامموفقيت، فاكتورهاي ريسك 

با چهار بعد اصلي  ERPدر نهايت يك مدل ارزيابي آمادگي . ذكر نموده است ERPسازي موفق سيستم  جهت پياده
  . نساني، اطالعاتي و سازماني ارائه شده استفناوري، ا

افزارهاي  ها و تجهيزات مورد نياز براي فرايندها، نرم هاي فيزيكي همچون ماشين جنبه فناوري، عبارت از فناوري
ها، دانش،  ها، تخصص جنبه انساني، عبارت از مهارت. باشد ها و امثال آن مي مورد نياز براي كاركرد مناسب ماشين

ها و  ها، دستورالعمل ها و خصيصه جنبه اطالعاتي با پارامترهاي طراحي، ويژگي. باشد خالقيت و غيره ميتجربه، 
جنبه سازماني نيز عبارت از پشيباني سازماني موثر و . هاي فني و غيره سر و كار دارد ها، نقشه راهنماها، تئوري

  .اشدب هاي فني و انساني آن مي كارآمد براي استفاده بهتر از جنبه
 
  ريزي منابع سازمان هاي ارايه شده براي ارزيابي آمادگي سازماني سيستم برنامه بندي مدل مقايسه و جمع  - ۴- ۱

 ۱هاي ارايه شده تا بحال پرداخته شده و جدول  ندي مدلب پس از مرور ادبيات و مرور تحقيقات انجام شده، به جمع
داده شده توسط ساير محققين را نمايش داده و نقاط ضعف  هاي پوشش خوبي حوزه اين جدول، به. تهيه شده است

  .دهد هاي هر مدل را نمايش مي و كاستي
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  هاي ارزيابي آمادگي سازماني با ساير مدل 7Sمدل ابعاد مقايسه  -١دول 
  سويسا و ناناياكارامدل دي  BESTمدل   مدل رزمي و همکاران 7Sمدل 
 جنبه سازماني  ا و اهدافه استراتژي  انداز و اهداف چشم  استراتژي 

 جنبه سازماني  ساختار    ساختار

  فرايندها  ها و فرايندهاسيستم  ها  سيستم
 جنبه فني

  جنبه اطالعاتي
    ها دانش و مهارت    ها مهارت

 جنبه انساني  مديريت  پروژه  سبك مديريتي

 جنبه انساني    منابع انساني  كاركنان

    تماعيپويائي اج  فرهنگ و ساختار  هاي مشترك ارزش
  
 ERPسازي  استخراج معيارهاي كليدي ارزيابي آمادگي سازمان جهت پياده - ۲

براي شناسايي . ارايه شده استريزي منابع سازمان  هاي برنامه ، عوامل موثر در استقرار موفق سيستممقالهدر ادامه 
 »ERP ٣هاي زمندينيا«و » ERPي ساز پياده ٢نيازهاي پيش«، »١عوامل كليدي موفقيت«هاي  اين عوامل از كليدواژه

هاي مناسب نيز براي ارزيابي وضعيت هر كدام از اين عوامل در  همزمان با اين مرحله، شاخص. ه استاستفاده شد
پس از استخراج عوامل موثر، هر كدام از عوامل در يكي از ابعاد شده و سازمان با مطالعه ادبيات موضوع استخراج 

  .نمايش داده شده است ۲ها در جدول  اين يافته. استه مكينزي گنجانده شد 7Sدل م
  

  معيارها يا عوامل جزيي تاثيرگذار بر آمادگي سازماني - ٢جدول 
  منابع  معيارها  كنزي ابعاد مك

  استراتژي 
انداز، ماموريت،  چشم

  ها اهداف و استراتژي
  

؛ ناه و ٢٠٠٦؛ ناه و دلگادو، ٢٠٠١؛ هلند و اليت، ١٩٩٩و همکاران،  ٤باکوت
؛ سامنر، ١٩٩٩، ٧؛ تراويش٢٠٠٠، ٦؛ شارگنهيم١٩٩٩، ٥؛ التامور٢٠٠١کاران، هم

؛ فالکوفسکي و همکاران، ٢٠٠١؛  چن، ٢٠٠٣؛ ترفدار و روي، ٢٠٠٥؛ وارد، ١٩٩٩
المشعري و المديميغ، ؛ ٢٠٠٣؛ سامرز و نلسون، )٢٠٠٢و همکاران،  ٨؛ ژو١٩٩٨
و  ١١؛ سگارز١٩٩٨، ١٠لر؛ سمپ١٩٩٦و همکاران،  ٩فيدلر؛ ۲۰۰۴؛ هو و لين، ۲۰۰۳

  ١٩٩٦، ١٢؛ کينگ و تئو١٩٩٨همکاران، 

                                                
1 Critical Success Factor 
2 Predecessor 
3 Requirement 
4 Buckhout 
5 Latamore 
6 Schragenheim 
7 Travis 
8 Xu 
9 Fiedler 
10 Sampler 
11 Segars 
12 King & Teo 
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 ١١

  منابع  معيارها  كنزي ابعاد مك
تعيين استراتژي 

  سازي پياده
  ۲۰۰۰؛ استويز و پاستور، ۱۹۹۹هلند و همکاران، 

  ساختار

؛ پار و شانکس، ٢٠٠٨؛ انگاي و همکاران، ٢٠٠٧و همکاران،  ١نچِي؛ ٢٠٠٣ريمرز،   گيريتمرکز تصميم
  )٢٠٠٨( ٢و هو ؛ مورتون ١٩٩٩؛ پار و همکاران، ٢٠٠٠

  )٢٠٠٨(مورتون و هو   سازيتخصصي
  )٢٠٠٨(مورتون و هو   سازيرسمي

  پراكندگي جغرافيايي

؛ الکانن و ٢٠٠١، ٣چبرنرويدر و کُ؛ ۲۰۰۳؛ آمبل و همکاران، ۲۰۰۴شو و همکاران، 
و  ٥؛ سدرا٢٠٠٣؛ مابرت و همکاران، ٢٠٠٥و همکاران،  ٤؛ بونانو٢٠٠٥همکاران، 
؛ الکانن و ٢٠٠٣؛ هانتون و همکاران، ٢٠٠٣؛ هانتون و همکاران، ٢٠٠٣همکاران، 
  ٢٠٠٣؛ مابرت و همکاران، ٢٠٠٥همکاران، 

  ؛ ٢٠٠٥و همکاران،  ٦الکانن  سايز سازمان

  ها سيستم

ها و مديريت داده
  اطالعات

و  ١٠؛ سام١٩٨٩و همکاران،  ٩؛ داچسي٢٠٠٢، ٨آهيتوو -٢٠٠٥و همکاران،  ٧سان
؛ ٢٠٠١، ١٢هلز و مايدنکرومب؛ ٢٠٠٤و همکاران،  ١١يوسف؛ ١٩٩٧همکاران، 

گ ؛ شانکس و ٢٠٠١؛ سامرز و نلسون، ٢٠٠٣؛ آمبل و همکاران، ٢٠٠٣، ١٣ژان
؛ ١٩٩٩؛ ولتي، ٢٠٠٢و همکاران،  ١٤؛ ژو٢٠٠٥؛ ژانگ و همکاران، ٢٠٠٠همکاران، 

و همکاران،  ١٧؛ ساه١٩٩٩، ١٦؛ استين١٩٩٩، ١٥استدمن(، ٢٠٠٤سامرز و نلسون، 
  ٢٠٠٧، ١٨ساي؛ يانگ و تي٢٠٠٠والتر، ؛ لنگن٢٠٠٢آهيتوو و همکاران، ؛ ٢٠٠٠

  هاي موروثي سيستم

؛ ٢٠٠٣؛ مابرت و همکاران، ٢٠٠٠؛ مارکاس و تنيس، ٢٠٠٠؛١٩٩٨داونپورت، 
؛ رزمي و ٢٠٠٢؛ المشعري، ١٩٩٩؛ هلند و اليت، ٢٠٠٣المشعري و ديگران، 

؛ ٢٠٠٣؛ ٢٠٠٢مکاران، ؛ کمار و ه٢٠٠٧ساي، ؛ يانگ و تي٢٠٠٩همکاران، 
  ۱۹۹۲لين، دلون و مک؛ ٢٠٠٢، ١٩پاالنيزوامي و فرانک

                                                
1 Chein 

2 Morton & Hu 
3 Bernroider & Koch 
4 Buonanno 
5 Sedera 
6 Laukkanen 
7 Sun 
8 Ahituv 
9 Duchessi 
10 Sum 
11 Yusuf 
12 Krumbholz & Maiden 
13 Zhang 
14 Xu 
15 Stedman 
16 Stein 
17 Soh 
18 Yang & Tsai 
19 Palaniswamy & Frank 
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 ١٢

  منابع  معيارها  كنزي ابعاد مك

هاي مورد نياز مهارت  ها مهارت
  افراد کليدي پروژه

  )٢٠٠٥( ١تادينن

سبك 
  مديريتي

؛ ويتن و ٢٠٠٣؛ مابرت و همکاران، ١٩٩٨، ٣؛ اسلتر٢٠٠٠، ٢؛ شيمني١٩٩٩سامنر،   کميته راهبري
  ٢٠٠٤؛ سامرز و نلسون، ١٩٨٩، ٥؛ گپتا و رافاناتان٢٠٠٠داونپورت،   ؛١٩٩٨، ٤بنتلي

  پشتيباني مديريت ارشد

؛ ٢٠٠٣و همکاران،  ٨؛ المشعري٢٠٠٣، ٧؛ سارکر و لي١٩٩٩و همکاران،  ٦بينگي
و  ١٢؛ بايوا١٩٩٩، ١١؛ سامنر٢٠٠١، ١٠؛ سامرز و نلسون٢٠٠٠و همکاران،  ٩شانکس

و  ١٥من؛ استرات٢٠٠١ان، و همکار ١٤؛ ناه٢٠٠١، ١٣؛ پون و واگنر٢٠٠٤همکاران، 
  ٢٠٠١؛ ناه و همکاران، ١٩٩٨؛ بنکرافت و همکاران، ٢٠٠٣، ١٧؛ آمبل۲۰۰۲، ١٦راس

  مديريت پروژه
  

؛ ١٩٩٨و همکاران،  ١٩؛ هافر٢٠٠٤؛ سامرز و نلسون، ٢٠٠٢، ١٨اکمانس و هلدن
؛ پار و همکاران، ۲۰۰۳مابرت و همکاران، ؛ ٢٠٠٥؛ ژانگ و همکاران، ١٩٩٦ ٢٠الک

؛ سامرز و نلسون، ۲۰۰۳؛ سامرز و نلسون، ۲۰۰۲و راس،  منات؛ استر۱۹۹۹
ماري و ؛ ١٩٩٩، ٢١؛  لوژلين١٩٩٨ديويس و ويلدر، ؛ ۲۰۰۳؛آمبل و همکاران، ۲۰۰۴
؛ ٢٠٠٠، ٢٤؛ رزاريو١٩٩٩و همکاران،  ٢٣هلند ؛۲۰۰۳؛ سامرز و نلسون، ۲۰۰۱، ٢٢کفين
ايوا و ؛ ب۲۰۰۳المشعري و همکاران،  ؛٢٠٠٠؛ شانکس و همکاران، ٢٠٠٠وي،

  ۲۰۰۰؛ رزاريو، ۲۰۰۲و راس،  من؛ استرات۲۰۰۴همکاران، 

  تخصيص منابع
؛ ۲۰۰۷، ١؛ رماز۲۰۰۶، ٢٧؛ ناه و دلگادو۱۹۹۹، ٢٦؛ ماکسول۱۹۹۵و همکاران،  ٢٥گرور

  ۲۰۰۳و همکاران،  ٢؛ هانتون۱۹۹۸داونپورت، 

                                                
1 Tadinen 
2 Chimni 
3 Slater 
4 Whitten & Bentley 
5 Gupta and Raghunathan 
6 Bingi 
7 Sarker  & Lee 
8 Al-Mashari 
9 Shanks 
10 Somers & Nelson 
11 Sumner 
12 Bajwa 
13 Poon & Wagner 
14 Nah 
15 Stratman 
16 Roth 
17 Umble 
18 Akkermans, & Helden 
19 Hoffer 
20 Lock 
21 Laughlin 
22 Murray & Coffin 
23 Holland 
24 Rosario 
25 Grover 
26 Maxwell 
27 Nah & Delgado 
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  منابع  معيارها  كنزي ابعاد مك

  قهرمان پروژه
، ٣برنز؛ ۲۰۰۳ن، ؛ سامرز و نلسو۲۰۰۴؛ سامرز و نلسون، ۲۰۰۵متواني و همکاران، 

؛ ماري و ۲۰۰۳؛ ناه و همکاران، ۱۹۹۱، ٤کرسي و والتون؛ مک۱۹۹۹؛ سامنر، ۱۹۷۸
  ۲۰۰۱؛ سامرز و نلسون، ۲۰۰۱کفين،

  محدوده پروژه

؛ ٢٠٠٠شانکس و همکاران، ؛ ۱۹۹۹؛ هلند و همکاران، ۱۹۹۹ بينگي و همکاران،
آمبل و همکاران، ؛ ۲۰۰۴؛ بايوا و همکاران، ۲۰۰۰؛ رزاريو، ۲۰۰۱سامرز و نلسون، 

؛ ۱۹۹۹و همکاران،  ٦پار؛ ۲۰۰۱سامرز و نلسون، ؛ ٥،٢٠٠٠؛ وي١٩٩٩؛ سامنر، ٢٠٠٣
  ۲۰۰۳، ٧المشعري و المديميغ

  ارتباطات

؛ هلند و ٢٠٠٣؛ المشعري و المديميغ، ٢٠٠٤؛ آمواکوگيامپا و سالم، ١٩٩٩ولتي، 
فالکوفسکي و  ؛٢٠٠١؛ سامرز و نلسون، ٢٠٠٠؛ شانکس و همکاران، ١٩٩٩اليت، 

؛ ٢٠٠٣ناه و همکاران، ؛ ۱۹۹۸کامرون و مير، ؛ ٢٠٠٠؛ رزاريو، ١٩٩٨همکاران، 
؛ متواني و ١٩٩٩؛ سامنر، ٢٠٠٤؛ يوسف و همکاران، ١٩٩٨بنکرافت و اسلپ، 

  ٢٠٠٠، ٨شرماتا؛ ٢٠٠٣؛ سارکر و لي، ١٩٩٩؛ ولتي، ٢٠٠٥همکاران، 

  كاركنان

  آموزش

؛ کمار و همکاران ١٩٩٨ ٩کوکي و پترسون ؛١٩٩٨؛ ويلدر و ديويس، )٢٠٠٣(آمبل 
؛ کمار و همکاران، ١٩٩٩؛ بينگي و همکاران، ٢٠٠٢و همکاران،  ١٠؛ رابي٢٠٠٢
؛ ٢٠٠٢من و راس، ؛ استرات٢٠٠٢، ١٢؛ تريمر٢٠٠٣، ١١؛ مندال و گاناسکاران٢٠٠٢

  ٢٠٠٠، ١٥؛ سيريجينيدي٢٠٠٣، ١٤؛ ترفدار و روي٢٠٠٣و همکاران،  ١٣وورديک

  تيم پروژه 
؛ کينگ و ١٩٩٩؛ بينگي و همکاران، ٢٠٠٠، ١٧؛ السهالي٢٠٠٢و همکاران،  ١٦آلن

؛ پار و ١٩٩٨، ١٩؛ بنکرافت و سلپ٢٠٠٤؛ سامرز و نلسون، ٢٠٠٦، ؛ ١٨بارگس
؛ ٢٠٠٠، ٢١؛ مارش٢٠٠٣؛ کرمرند و همکاران، ٢٠٠٣، ٢٠؛ سارکر و لي١٩٩٩همکاران، 

                                                                                                                                       
1 Remus 
2 Hunton 
3 Burns 
4 McKersie & Walton 
5 Wee 
6 Parr 
7 Al-Mudimigh 
8 Sheremata 
9 Cooke and Peterson 
10 Robey 
11 Mandal and Gunasekaran 
12 Trimmer 
13 Voordijk 
14 Tarafdar and Roy 
15 Siriginidi 
16  Allen 
17 Al-Sehali 
18 King & Burgess 
19 Bancroft & Selp 
20Sarker & Lee 
21 Marsh 
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 ١٤

  منابع  معيارها  كنزي ابعاد مك
؛ ٢٠٠٠ ؛ شانکس و همکاران،١٩٩٩؛ پار و همکاران، ٢٠٠٠؛ پار و شانکس، ٢٠٠٠

و  ١؛ فالکوفسکي٢٠٠٠؛ وي، ٢٠٠٠؛  سيريجيندي، ٢٠٠٠شانکس و همکاران، 
؛ ١٩٩٨، ٢؛ کامرون و مير٢٠٠؛ وي، ٢٠٠٣؛ آمبل و همکاران، ١٩٩٨همکاران، 

  ٢٠٠١، ٥؛ چن٢٠٠٠، ٤؛ شانکس و پار١٩٩٨، ٣کلمونز
مشارکت کارکنان و 

  کاربران کليدي
؛ ٢٠٠٣؛ آمبل و همکاران، ٢٠٠٤، ؛ يوسف و همکاران٢٠٠٣مندال و گاناسکاران، 

  ؛ ٢٠٠٧و همکاران،  ٦؛ آلويني١٩٩٩الچين، ؛ مک٢٠٠٠ساه و همکاران، 
  ۱۹۹۵هرولد،   گري مشاغلتصدي

  ٢٠٠٤؛ ٢٠٠١سامرز و نلسون،   مديريت انتظارات
نقش واحد فناوري 
  اطالعات در سازمان

  ٢٠٠٠كوكس و سايكس، ويل

تجربه فناوري 
  ناطالعات در سازما

  ۲۰۰۳؛ برادفورد و فلورين، ۲۰۰۰؛ مارش، ۲۰۰۲آلن و کرن، 

هاي  ارزش
  مشترك

  ۲۰۰۴هافستد،   فرهنگ ملي

  فرهنگ سازماني
، ٨؛ مارتينسون و چانگ۲۰۰۵و همکاران،  ٧؛ مبلي۲۰۰۰استيوارت و همکاران، 

  ۲۰۰۷وي، کيکي و ووک؛ ويلينگ۱۹۹۹
  

 فرآيند تحقيق - ۳
. شوند هاي کيفي تقسيم مي هاي کمي و روش تحقيق علمي به دو گروه روشهاي  بندي کلي روش در يک تقسيم

هاي کيفي داراي  اين در حالي است که داده, هاي کمي داراي حداقل يک ويژگي قابل سنجش با عدد هستند داده
رفتار و  ,ها ها بيانگر ارزش اين داده, کنند هستند که به فهم زمينه مورد نظر کمک ميخصوصياتي از موضوع تحقيق 

  ).۲۰۰۶, هيرست(باشند  تعابير ناشي از موضوع تحقيق مي
ت و ماهيت موضوع تحقيق آن را اجبار نکته قابل توجه آن است که انتخاب روش تحقيق اغلب اختياري نيس

هاي مختلف  سازماني و اجتماعي که در آن عوامل متعددي از حوزه, تحقيق در موضوعات ترکيبي انساني. نمايد مي
. گرايي به مفاهميم جامع و مانع دست يابد هاي تجزيه هاي کمي و ديدگاه تواند در حوزه روش است نمي موثر

انتخاب رويکرد مناسب اولين و مهمترين گام در فرايند تحقيق پس از مشخص شدن زمينه و موضوع تحقيق است 
نوع موضوع و هدف تحقيق در پاسخ به در اين تحقيق با توجه به  .دهد که استراتژي تحقيق اين فرايند را شکل مي

                                                
1 Falkowski 
2 Cameron & Meyer 
3 Clemons 
4 Shanks & Parr 
5 Chen 

6 Aloini 
7 Mobley 
8 Martinsons & Chong 

Archive of SID

www.SID.ir



 ١٥

 ريزي منابع سازمان هاي برنامه سازي سيستم آمادگي سازمان جهت پيادهارزيابي چه عوامل و معيارهايي در  "سوال 
  .شودانتخاب  كميبايست يک رويکرد  مي" نمايند؟ نقش مهمي را ايفا مي

هاي معيني پس از   نكته است كه در موقعيتدر پژوهش علمي تاكيد بيشتر متوجه مفاهيم بنيادي و درك اين 
برداري، پارامترهاي  هاي نمونه براي حصول اين هدف، تشخيص روش. ها، چگونه بايد استنباط شود گردآوري داده

در اين . باشد هاي اين پارامترها و سرانجام دامنه خطاهاي استاندارد حايز اهميت مي جامعه مورد عالقه، برآورد كننده
بايست معرف كاملي براي جامعه باشد و دوم  باشد، اول اينكه نمونه مي ته در زمينه نمونه قابل توجه ميبخش دو نك

شود  برداري تصادفي منجر به گزينش گروهايي مي بر همين اساس نمونه. برداري قابل قبول باشد اينكه دقت نمونه
گيري روش نمونه, نوع جامعه آماري مورد نظر حاضر با توجه به حجم و مقالهدر . كه با جامعه اصلي شباهت دارند

  . تصادفي انتخاب گرديد
 
  حجم نمونه و روش تعيين آن   - ۱- ۳

ري تصادفي بردا گرديد و با توجه روش نمونه با توجه به اينكه جامعه آماري، تعداد متناهي ولي بسياري را شامل مي
گشت در نتيجه  بايست پرسشنامه براي آنها ارسال گردد، مشخص مي بايست حجم نمونه مورد نياز كه مي ساده، مي

اين كار انجام  ٢و با استفاده از ضريب تصحيح جامعه محدود ١با استفاده از روش محاسبه حجم نمونه كوكران
كه بعنوان مقدار متعارف در تحقيقات مشابه در نظر گرفته شده  ۰.۵برابر ) α(با احتساب خطاي نوع اول . گرديد

كه با توجه به مفهومي بودن نوع تحقيق و استفاده از  ۰.۰۵به مقدار ) ε(است و همچنين حداكثر خطاي بازه 
اي كه اساس پرسشنامه  درجه ۷طيق ليكرت  اين مقدار براي). ۲۰۰۱بارتلت، (تواند قابل قبول باشد  طيف ليكرت مي

مقدار نمونه با استفاده از فرمول ذيل محاسبه گرديد . گردد محاسبه مي) ۰.۵*۷(۰.۳۵دهد برابر  تحقيق را تشكيل مي
 ۴۲ز اندازه جامعه متناهي و فرمول تصحيح اندازه نمونه تصحيح گرديد و در نهايت اندازه نمونه و سپس با استفاده ا

بازه تقسيم  ۶گزينه انتخاب بر  ۷اي ليكرت، انحراف استاندارد از تقسيم  درجه ۷براي مقياس . ورد گرديدعدد برآ
  ). ۲۰۰۱جيمز بارتلت، . (آيد بدست مي
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و معموالً نرخ پاسخ ) فكس، پست الكترونيك(شود  براي افراد ارسال ميها  با توجه به اينكه برخي از پرسشنامه

درصد در نظر گرفته ، نرخ  ۱۰۰هاي صنعتي پايين است، به اين منظور نرخ پاسخ را كمتر از  مديران در سازمان
ه درصد در جهت افزايش اندازه نمونه انتخاب و با توجه به اين نرخ پاسخ، مقدار واقعي نمونه ك ۷۰پاسخ 

نهايتاً اندازه . نماييم پرسشنامه كامل بازگردد را محاسبه مي ۴۲بايست پرسشنامه براي آنها ارسال گردد، تا حداقل  مي
  . گردد عدد تعيين مي ۶۰نمونه 

                                                
1 Cochran's Sample size Formula   
2 Correction for Finite Population 
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6039.59
7.0

42
≅===

r
nncorect  

0n  اندازه نمونه اوليه =   

2
αt دارد براي خطاي نوع اولمقدار نرمال استان =    

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  نرخ پاسخ جامعه آماري =      

corectn  اندازه نمونه اصالح شده بر اساس نرخ پاسخ =
 

  آوري داده ابزار جمع  - ۲- ۳
بايست از يكي از ابزارهاي مشاهده،  در هر نوع تحقيق و پيمايش علمي به منظور، بررسي واقعيات جامعه آماري مي

عامل  ٢٦در تحقيق حاضر با توجه به استخراج . ها، استفاده گردد ري دادهآو پرسشنامه و يا محاسبه جهت جمع
، ها ه منظور بررسي اهميت اين شاخصو ب ريزي منابع سازمان برنامه  آمادگي سازماني استقرار سيستمموثر در  جزئي

ناختي ش جمعيتو  بخش اصلي مشخصات عمومي ٢اي با استفاده از طيف ليكرت و در  پرسشنامه محقق ساخته
  .تهيه شده است عوامل جزييگيري ميزان اهميت هر كدام از  نمونه تحت بررسي و بخش دوم براي اندازه

  
  اعتبار و روايي پرسشنامه  - ۳- ۳

گيري جاي  رود، در قلب روش اندازه ها به كار مي سازي ويژگي گيري و قواعدي كه به منظور كمي فرايند اندازه
هاي مناسب، به  شرط به دست آوردن داده. ها بايد بر پايه تجربه به ثبوت رسيده باشدگيرند و اعتبار و روايي آن مي

چنانچه در پژوهش، اعتبار و روايي . گيري داراي اعتبار و روايي كافي باشد اي كلي آن است كه شيوه اندازه گونه
  .هاي پژوهش اطمينان نمود توان به يافته ها مشخص نباشد، نمي داده

نفر به  ٥و قابليت اعتماد پرسشنامه، از بازآزمايي پرسشنامه واحد در دو فاصله زماني براي  ١ي اعتباربه منظور بررس
بر اساس فرمول كرونباخ مقدار . صورت اوليه و محاسبه شاخص پايايي پرسشنامه قبل از انجام استفاده گرديد

  .باشد ه ميدهده پايايي مناسب پرسشنام محاسبه گرديد، كه نشان ٠.٨٧ضريب اعتبار 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 5 100.0 

 Excluded(a) 0 .0 
 Total 5 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.878 2 
 

                                                
1 Reliability  
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 تحليل و بررسي  - ۴
پرسشنامه مناسب و قابل اعتماد بازگردانده شد  ٤٥و  ارسال شد نفر ٦٠اين پرسشنامه براي  ,پس از تهيه پرسشنامه

دهندگان براساس آخرين  ترتيب نشانگر توزيع پاسخ به ٢و  ١نمودارهاي . دهد درصد را نتيجه مي ٧٥كه نرخ پاسخ 
ساس اين جدول کل جمعيت بر ا. باشد هاي مرتبط مي دهندگان در زمينه مدرك تحصيلي و سابقه فعاليت پاسخ

درصد و فوق ليسانس  ٧٨, دهنده تنها در دو رده ليسانس و فوق ليسانس قرار دارند که رده تحصيلي ليسانسپاسخ
  .دهددهندگان را تشکيل ميدرصد از پاسخ ١٥

  
  سطح تحصيالت اعضاي نمونه انتخابي  -١نمودار 

  
سال  ۵تا  ۳درصد باقيمانده بين  ۲۹ن يک تا سه سال و دهندگان بيدرصد از پاسخ ۷۱مشخص گرديد که همچنين 

 .را دارند ERPهاي سابقه فعاليت در پروژه

  
  ERPدر زمينه اعضاي نمونه انتخابي سطح سابقه فعاليت  - ٢نمودار

 
. كه توزيع جامعه موردتحقيق نامشخص است در تحليل آماري آن از فنون ناپارامتريك استفاده شده است از آنجايي

اند، از آزمون فرض آماري  درخصوص ميانگين يك جامعه آماري تهيه شدههاي پژوهش  توجه به اينكه فرضيهبا 
 zدر اين مقاله از آزمون آماري . ها و تاييد يا رد فرضيات استفاده شده است ميانگين يك جامعه براي تحليل داده

هاي  نيز براي اثبات يكسان بودن يا نبودن رتبه از آزمون فريدمن. هاي آماري استفاده شده است براي آزمون فرضيه
   .هاي عوامل استفاده شده است در نهايت از آزمون زوجي ويلكاكسون براي تعيين رتبه. عوامل استفاده شده است

با استفاده از فرمول براي هر مورد  zآزمون فرض نوشته شده و مقدار  ۲۶عامل جزيي شناسايي شده،  ۲۶با توجه به 
 ،است ۱.۶۴برابر با  ۰.۰۵براي سطح اطمينان جدول كه  zسپس مقدار بدست آمده با مقدار . ده استمحاسبه ش

 ۴در صورتي كه فرض صفر رد شود، بيانگر اين مساله است كه اهميت آن عامل بيشتر از مقدار . مقايسه شده است
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صورت زير  به zفرمول محاسبه  و آماريهاي  فرضيه. توان آن را به عنوان عامل موثر در نظر گرفت باشد، لذا مي مي
  .باشند مي

 
 

 
 

 .ها به همراه اطالعات ميانگين و انحراف معيار هر كدام از آنها ارايه شده است در ادامه جدول نتايج آزمون فرضيه
ني مع بدين. اند فرضيه مورد بررسي رد شده ۲۶فرضيه از مجموع  ۲۱طور كه از جدول نيز قابل مشاهده است،  همان

  .باشند كه عوامل ياد شده بر روي آمادگي سازماني استقرار سيستم تاثيرگذار مي
  

  هاي آماري عوامل جزيي شناسايي شده نتايج آزمون - ٣جدول 

  Zآماره   نتيجه آزمون
انحراف 
 معيار

  عنوان عامل ميانگين
شماره 
  فرضيه

  ۱ پشتيباني مديريت ارشد 5.39 1.34 6.96  رد فرض صفر
  ۲ هاانداز، ماموريت، اهداف و استراتژي چشم 5.20 1.17 6.88 رد فرض صفر
  ۳ هاي مورد نياز افراد کليدي پروژه مهارت 5.34 1.66 5.40 رد فرض صفر
  ۴ آموزش 5.14 1.43 5.33 رد فرض صفر
  ۵ تيم پروژه 4.95 1.31 4.86 رد فرض صفر
  ۶ ها و اطالعاتمديريت داده 4.98 1.37 4.78 رد فرض صفر

  ۷ کميته راهبري 4.87 1.34 4.35 فرض صفررد 
  ۸ تخصيص منابع 4.88 1.49 3.96 رد فرض صفر
  ۹ تجربه فناوري اطالعات در سازمان 4.65 1.10 3.95 رد فرض صفر
  ۱۰ ارتباطات 4.83 1.44 3.87 رد فرض صفر
  ۱۱ مشارکت کارکنان و کاربران کليدي 4.88 1.78 3.32 رد فرض صفر
  ۱۲ هاي موروثي سيستم 4.57 1.15 3.31 رد فرض صفر
  ۱۳ مديريت پروژه 4.67 1.36 3.30 رد فرض صفر
  ۱۴ سازيرسمي 4.72 1.53 3.16 رد فرض صفر
  ۱۵ نقش واحد فناوري اطالعات در سازمان 4.74 1.59 3.13 رد فرض صفر
  ۱۶ فرهنگ سازماني 4.82 1.96 2.80 رد فرض صفر
  ۱۷ روژهمحدوده پ 4.51 1.27 2.69 رد فرض صفر
  ۱۸ سازي تعيين استراتژي پياده 4.33 1.03 2.14 رد فرض صفر
  ۱۹ قهرمان پروژه 4.46 1.51 2.04 رد فرض صفر
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  Zآماره   نتيجه آزمون
انحراف 
 معيار

  عنوان عامل ميانگين
شماره 
  فرضيه

  ۲۰ فرهنگ ملي 4.33 1.16 1.91 رد فرض صفر
  ۲۱ مديريت انتظارات 4.35 1.40 1.67 رد فرض صفر

  ۲۲ سازيتخصصي 4.21 1.88 0.75 فرض صفر پذيرش
  ۲۳ سايز سازمان 4.11 1.35 0.55 فرض صفر پذيرش
  ۲۴ گري مشاغلتصدي 4.08 1.07 0.50 فرض صفر پذيرش
  ۲۵ پراكندگي جغرافيايي 4.13 1.87 0.47 فرض صفر پذيرش
  ۲۶ گيريتمرکز تصميم 4.10 1.88 0.36 فرض صفر پذيرش

  
نباشد كه براي آزمودن آن از  عامل بر ميزان آمادگي سازماني ممكن است برابر ۲۱ميزان تاثيرگذاري هر كدام از اين 

  :صورت زير است فرضيه آماري به. شود آزمون فريدمن استفاده مي
  .ريزي منابع سازمان برابر است تاثير كليه عوامل در آمادگي سازماني استقرار سيستم برنامه: عنوان فرضيه) الف

  :باشد صورت زير مي فرض صفر و فرض مقابل نيز به
 

.ل با هم برابر نيستعام ۷رتبه ميانگين    

 
تر از مقدار بحراني  باشد كه بزرگ مي ۸۷.۰۳برابر  SPSSافزار  مقدار محاسبه شده براي آماره آزمون توسط نرم

بندي عوامل  براي رتبه. پذيريم شود و فرض مقابل را مي به اين ترتيب، فرض صفر رد مي. باشد ميفريدمن جدول 
  .كنيم ه مينيز از آزمون زوجي ويلكاكسون استفاد

 
 ارايه مدل نهايي ارزيابي آمادگي سازماني - ۵

 ۲هاي مطالعات آمادگي ارزيابي سازماني براي استقرار سيستم يك نمودار عنكبوتي مشابه با شكل  يكي از خروجي
مقدار عددي هر كدام از ابعاد . دهد است كه وضعيت آمادگي ابعاد مختلف سازمان را در مقايسه با يكديگر نشان مي

وضعيت آمادگي هريك از ابعاد اين . آمده است  هاي آن بعد بدست كنزي براساس مجموع موزون زيرعامل ل مكمد
هاي كارشناسي منطبق  با استفاده از اين نمودار و تحليل. تري قابل بررسي است نمودار نيز در قالب نمودارهاي جزئي

همچنين براساس مجموع  .ي را براي آنها پيشنهاد نمودهاي حل توان مشكالت را شناسايي نموده و راه بر مطالعات مي
  .را برآورد نمود ERPتوان ميزان عددي آمادگي سازماني استقرار سيستم  موزون مقادير هركدام از ابعاد مدل، مي
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اسـتراتژي 

كاركنــان

ــديريتي سبك م

سيستم ساختار    

ارزشــهاي مشــترك

مهارتهــا

  
  ريزي منابع سازمان نمودار عنكبوتي ارزيابي سازماني استقرار سيستم برنامه  - ۲شكل

  
سازي در  هاي آماده اي از طرح ابي آمادگي سازماني براساس نتايج بدست آمده، مجموعهپس از انجام مطالعات ارزي
ها با توجه به نيازهاي سازمان تعريف شده و آمادگي الزم را براي استقرار  اين طرح. سازمان قابل تعريف است

  :باشد، عبارتند از ر سازمان ميهايي كه امكان تعريف و ارائه آنها د مهمترين طرح. نمايد سيستم در سازمان فراهم مي
سازي افراد براي پذيرش سيستم تعريف و تبيين  در اين طرح اقدامات الزم جهت آماده: سازي افراد طرح آماده

رساني، مشاركت و مديريت تغيير مهمترين اقداماتي  سازي و اطالع هاي آموزشي، فرهنگ برگزاري دوره. شود مي
  .شود سازي افراد پيشنهاد مي هستند كه در اين طرح براي آماده

در اين طرح اقدامات مورد نياز جهت مشخص نمودن و تعريف اقالم پايه، مستندسازي : ها سازي داده طرح آماده
كدينگ انبارها، كدينگ نيروي انساني، قطعات و . گيرد ها براي ورود به سيستم صورت مي سازي داده ها و آماده داده

  .ن اقالم اطالعاتي پايه هستندآالت از جمله مهمتري ماشين
ها و الزامات بستر و زيرساختار فني براي  در قالب اين طرح نيازمندي: سازي زيرساختار و بستر فني طرح آماده

به روزرساني و توسعه شبكه ارتباطي، ارتقاء امنيت . شود استقرار سيستم تعيين شده و برنامه تهيه اين بستر ارائه مي
افزارهاي پايه برخي از اقداماتي هستند كه در اين طرح ممكن  زاري و تجهيز سرورها و نرماف شبكه، تجهيز سخت

  .ها پرداخته شود است بدان
 
 گيري نتيجه - ۶

سازي آن مورد كنكاش و  ريزي منابع سازمان، قبل از پياده در اين مقاله، ارزيابي سازماني استقرار سيستم برنامه
اي  استخراج عوامل موثر در آمادگي سازماني استقرار سيستم، مطالعات گسترده منظور به. بررسي قرار گرفته است

عامل جزيي  ۲۶انجام شده است كه شامل  ERPنيازهاي استقرار  براي شناسايي عوامل كليدي موفقيت و پيش
ها، سبك  ها، مهارت كنزي يعني استراتژي، ساختار، سيستم مك 7Sاين عوامل جزيي در قالب ابعاد مدل . باشد مي

از ها،  هاي آماري و تاييد و رد آزمون انجام تحليلبراي . استهاي مشترك گنجانده شده  مديريتي، كاركنان و ارزش
 ۲۱هاي آماري انجام شده،  پس از تحليل. طريق اخذ شده است خبره بدين ۴۵استفاده شده است و نظرات   پرسشنامه

ريزي منابع سازمان شناسايي و  هاي برنامه سازي سيستم ني پيادهعامل به عنوان عوامل اثرگذار بر آمادگي سازما
بندي شده و يك چارچوب  تمامي عوامل با استفاده از آزمون زوجي ويلكاكسون رتبهسپس، . اند بندي شده رتبه

ساني، از ابعاد ساختاري، مديريتي، ان نتايج حاصل از ارزيابي آمادگي سازماني. منظور ارايه شده است كاربردي بدين
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سازي سيستم  راحتي مشكالت و مخاطرات احتمالي در جريان استقرار و پياده فني، زيرساختاري، فرهنگي و غيره، به
هاي  انديشي براي رفع اين مشكالت و تهيه طرح را نمايان ساخته و سازمان را قادر خواهد ساخت تا با چاره

  . ر سيستم فراهم گرددهاي داراي نقاط ضعف، زمينه استقرا سازي در حوزه آماده
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