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  چکيده

  

 از آخرين ابزارهاي مديريتي است که قـادر اسـت اطالعـات موجـود در سـازمان را بـا                     ١هاي برنامه ريزي منابع سازمان    سيستم

آوري نموده و اين اطالعـات و         هاي فعاليت سازمان به طور منسجم و يکپارچه جمع          استفاده از فناوري اطالعات در تمام حوزه      

 يـك   ERPبـه كـارگيري سيـستم       . ان آن در سطوح مختلف سازمان قـرار دهـد         نتايج حاصل از آن را در اختيار استفاده کنندگ        

همچنين اين فعاليت داراي درجه ريسك      . گيرد  باشد كه نسبت قابل توجهي از منابع سازمان را در بر مي             فعاليت با هزينه باال مي    

هـاي    طـور معكـوس در حـوزه   توانـد بـه   چرا كه اگر يك مديريت ناصحيح صورت پذيرد مـي . باشد  و عدم اطمينان زيادي مي    

  . مختلف و در سطوح گوناگوني بر دانشگاه تاثير گذاشته و در بعضي مواقع عمليات اساسي دانشگاه را به مخاطره اندازد

، موانـع پيـاده سـازي سيـستم هـاي      ERPپژوهش پس از بررسي ادبيات موضوعي و مذاکره با خبرگان و متخصـصان          اين  در  

ERP   و  دسته دوم موانع فـردي  سازماني، موانع  دسته اول  .دسته بندي اين عوامل پرداخته شده است      شده و سپس به      شناسايي

دانـشگاه   در ERPپياده سازي  در ميزان تاثير گذاري عوامل مذكور بررسي سپس براي. باشند دسته سوم موانع تكنولوژيكي مي  

   .پرداخته شدحاصل از پرسشنامه  بررسي نتايج و ق توزيع پرسشنامه در ميان جامعه آماري تحقيمبادرت بهشهيد بهشتي، 

نتـايج  .  فرضيه فرعي را بررسـي مـي کنـد         سه فرضيه اصلي و     يكدر اين نوشتار محقق به کمک مطالعه کتابخانه اي و ميداني،            

ـ       ، هم با استفاده از آمار توصيفي و هم با استفاده از آمار تحليلي،             حاصل از آزمون فرضيات    شگاه شـهيد   نشان مي دهد که در دان

   . دنباش  در اين دانشگاه ميERPهر سه عامل سازماني، فردي و تكنولوژيكي مانع پياده سازي بهشتي، 

 ، موانع سازماني، موانع فردي، موانع تكنولوژيكي)ERP(برنامه ريزي منابع سازمان : کلمات کليدي

  

  

  مقدمه

  

اي و سـپس    سيـستمهاي جــزيره  ه هاي قبل منجر به اسـتفاده از  در طي دهشرکتها افزاري براي لزوم استفاده از سيستمهاي نرم

پاسخگوي  با رشد شرکتها و سازمانهاي بزرگ با حجم پرسنل و محصوالت باال ، سيستمهاي قبلي اما.  شدسيستمهاي يکپارچه

ايجـاد    منـابع سـازمان  سيـستمهاي برنامـه ريـزي    نتيجتاً نسل جديدي از اين سيستمها با نـام . نياز مديران اين سازمانها نبودند 

                                                 
1 Enterprise Resource Planning(ERP) 
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جديد و به وسيله اجراي فرآينـدهاي معرفـي شـده در سيـستم، عمليـات سـازمان را انجـام         گرديدند ، اين سيستمها با تفکري

 . دهند مي

ERP        اي تعريف نمود که داراي اجزا و يا ماژولهايي براي برنامه ريزي، توليد، فـروش،                  را مي توان به عنوان نرم افزار يکپارچه

ريابي، توزيع، حسابداري، مديريت منابع انساني، مـديريت پـروژه، مـديريت موجـودي، مـديريت خـدمات و نگهـداري و                      بازا

اي اسـت کـه يکپـارچگي و           بگونـه  ERPمعماري و ساختار    .  باشد  تعميرات، مديريت حمل و نقل و بازرگاني الکترونيک مي        

 .آورد ن از اطالعات بين بخشهاي مختلف سازمان فراهم ميجامعيت اطالعات سطح سازمان را فراهم نموده و جرياني روا

با کامپيوتري شدن فعاليـت هـاي كـسب و كـار درمؤسـسات              .  در آموزش عالي به سرعت در حال حرکت است         ERPفضاي  

فروشندگان که زمـان زيـادي   .ندا ه به سرعت متوجه فرصت جديدي در بازار اين محصول شدERPآموزش عالي، فروشندگان    

تلفيـق  . توانند بهتر شوند    کنند، هر چند هنوز مي      ک نيازهاي آموزش عالي صرف نکرده بودند اکنون بسيار بهتر عمل مي           براي در 

هـاي مـديريت منـابع        هاي مديريت دانشجوئي، سيـستم      همه وظايف كسب و كار در محيط آموزش عالي نشانگر تلفيق سيستم           

ها بايد   دانشگاه.  شده اند   ي اطالعاتي جداگانه و اغلب ناسازگار پشتيباني مي       ها  هاي مالي است که سابقاً با بسته        انساني و سيستم  

توانند يک فرآيند را بهتر مديريت کنند اتخاذ کنند، در اين صورت نقش ها تغيير كرده و    يک ديدگاه شرکتي از اينکه چگونه مي      

  .شوند مرزها منتقل مي

، تنـوع   ...)آموزش، پژوهش، آموزش الکترونيـک، دانـشگاه مجـازي و           (ياتي  ابعاد مختلف دانشگاه از قبيل تنوع عمل      با توجه به    

 و اين امر منجر     باشد  مي باال    در دانشگاه  و حجم باالي عمليات، ميزان تبادالت داده و اطالعات        ) استاد، کارمند و دانشجو   (کاربر

بـه کـارگيري يـک سيـستم جـامع و           . گـردد  به توليد اطالعات تکراري و انجام دوباره کاريها در قسمتهاي مختلف دانشگاه مي            

 موجب سرعت بخشيدن به فعاليتهاي دانشگاه و همـاهنگي بيـشتر در عمليـات شـده و نقـش مـوثري در         ERPيکپارچه نظير   

چنين سيستمي از تکرار عمليات و مديريتهاي مختلف بر داده ها جلـوگيري کـرده و مـانع ايجـاد       . پيشبرد اهداف دانشگاه دارد   

از طرف ديگر، عواملي نظير تنوع و تعداد زياد کاربران، پياده سازي            .  و تکراري در بخشهاي مختلف مي گردد       اطالعات اضافي 

  . را با چالش رو به رو مي سازدERPموفق 

 در دانشگاه شهيد بهشتي از قبيل موانع سازماني، فردي، تكنولوژيكي ERP كه موانع پياده سازي     است  هدر اين تحقيق سعي شد    

  .ده و ابعاد مرتبط با آنها مشخص و اولويت بندي گردندشناسايي ش

  

  

  سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازماني

  

  :براي نمونه به چندين مورد اشاره مي شود.کنند  تعاريف متعددي ارائه شده است که تقريباً يک مفهوم را بيان ميERPبراي 

ERP       هاي موجود در سراسر يک سازمان را يکپارچه ساخته، بـه   ادهافزاري است که د      يک استراتژي نيست ، بلکه سيستمي نرم

 .]۶[شکل مناسب ، در موقع الزم در اختيار کاربران قرار مي دهد

 ERP              و   يک سيستم به هم پيوسته به سرعت يک راه حل سيستمي مبتني بر فناوري اطالعات است که منابع سازمان را توسط

ريـزي و عمليـات       دهد تا به طور مناسب فراينـد برنامـه          طوح مختلف سازمان قرار مي     باال در کنترل مديران س      و دقت  با کيفيت 

  .]۷[سازمان را مديريت نمايد
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  .]۱۳[سازد  سازماني را در يک سيستم يکپارچه تلفيق مي2IT فرايندهاي تجاري سازماني و ERPدر يک نگاه، 

 Heizer و Render  يك سيستمERP امـه ريـزي منـابع     براي مـشخص نمـودن و برن  يك سيستم اطالعاتي«  را به صورت

. ]۱۷[نمايند   تعريف مي »  نياز جهت گرفتن، ساختن، ارسال كردن، حساب كردن براي سفارشات مشتري              موردِ گسترده سازمانِ 

يك سري از برنامه هاي يكپارچه و جامع كه از فعاليتهـاي هـسته              "  آورده شده است     Aladwainيك تعريف ديگر به وسيله      

 .]۱۷[كند  بطور مثال توليد، تامين، مالي و حسابداري، فروش و بازاريابي و منابع انساني پشتيباني مي،نسازما

ERPجريان اطالعات بين تمـامي بخـش هـاي سـازمان       ، يك بسته نرم افزاري است كه هدف آن يكپارچه كردن اطالعات و

تعميرات گرفته تـا مـديريت    نابع انساني، نگهداري واين سيستم تمامي بخش هاي شركت از بخش مالي، حسابداري، م. است

  .]۱۴[دهدخدمات و حمل و نقل را تحت پوشش قرار مي

  

  

  سيستم اطالعاتي آموزش عالي

  

طي سال ها اخير پيچيدگي رو به رشـد  .  سال گذشته تکامل يافته است٥٠ دانشجويي طي ٣پشتيباني کامپيوتري از  پرونده هاي    

اولين نسل سيستمهاي   . هاي دانشجويي را ضرورت بخشيده است        و سرمايه گذاري ويژه  در سيستم       اطالعات و فرآيندها توجه   

 هاي دانشگاهي دانشجويان ايجاد شده بودند که تـا    ٥ به طور ابتدايي به منظور ذخيره و مديريت سابقه         ٤نگهداري سابقه دانشجو  

پشتيباني آنها از فرآيندهايي كه نيازمند      .  شجو، تهيه مي شد   آن زمان بر روي کاغذ ثبت شده و از آنها گزارش، شامل نمرات دان             

. خلق و زمانبندي دروس، تأييد و ثبت نام دانشجويان، و نظارت بر فرايند دانشجويي از پذيرش تا فارغ التحصيلي، محدود بود                    

فرآيندها کماکان کاغذ محور    ب  هاي دانشجويانشان ادامه دادند، و اغل       بسياري دانشگاهها به نگهداري کپي هاي کاغذي از سابقه        

  .]۱۶[بودند

سازي اطالعـات در مـورد    اي براي ذخيره  از پيشرفت هاي تکنولوژي پايگاه داده٦دومين نسل سيستم هاي اطالعاتي دانشجويي  

كـزي را   هاي اجرايي مر    ها عالوه بر سوابق دانشجويي بهره بردند، و پشتيباني از فرايندهاي بخش             دروس، برنامه ها، و زمانبندي    

آوري اطالعـات و حركـت طـي مراحـل            اما به هر حال، اغلب فرآيندها به استفاده از فرمهاي كاغذي براي جمـع             . اضافه نموند 

در اغلب موارد، کارهاي مورد نياز كاربران نهايي، مثـل دانـشجويان، دانـشکده و کارمنـدان           . مختلف بازبيني و تأييد ادامه دادند     

هـا    گفتند که اين سيستم     بسياري از کارمندان مي   .  اين سيستم هاي اطالعاتي تسهيل نشده بود       خارج از بخشهاي مرکزي، توسط    

  .]۱۶[در واقع حجم کاري آنان را افزايش داده اند

بـا  . انـد   در آموزش عالي در طول چند سال گذشته تغييرات زيادي کـرده            ) ERP(نگرش ها درباره برنامه ريزي منابع سازمان        

  برنامه هاي کاري تکنولوژي پر شد از موارد جديد جالب که نويـدبخش انقالبـي در خـدمات                    ٢٠٠٠ال  نمايان شدن مشكل س   

 را به عنوان يک سرمايه گذاري استراتژيک ديدند و در اين راه خـرج کردنـد،                 ERP ،مؤسسات. كسب و كار و دانشجويي بود     

ظم کار را به سيستم هاي كسب و كـار داده انـد، و               بخش اع  ٧اما اکنون سيستم هاي قديمي    . ولي  اغلب روي محصوالت نابالغ     

                                                 
2 Information Technology- فناوري اطالعات   
3 Record 
4 Student Record Systems (SRS) 
5 Record 
6 Student Information Systems (SIS) 
7 Legacy Systems 
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مؤسساتي که در سال هاي اوليه دل را بـه دريـا زدنـد، اكنـون در حـال تنظـيم و                      . اند  اي متداول شده    خدمات دانشجويي شبکه  

   .]۲۵[باشند   ميپااليش کردن سيستم هاي جديدشان

  

  

سيستمهاي    ERPمزاياي 

  

از تكه تكه شدن اطالعـات در سـازمانهاي بـزرگ جلـوگيري كننـد و بـه عنـوان يـك                       اند تا    سيستمهاي سازماني طراحي شده   

مكانيزمي كه  قسمتهاي مختلف يك سازمان را بوسيله به اشتراك گذاشتن اطالعات و ماژولهاي نرم افزار بـه يكـديگر ارتبـاط                       

  .كنند دهد، عمل مي مي

د را در سيستم هاي پردازش داده اي شان با حداقل زمان ممکن  سازمان ها همواره نياز دارند تا عمليات هاي تجاري نو و جدي           

سازي شد، تمام نـواحي يـک         آميزي پياده    به صورت موفقيت   (ERP)زمانيکه برنامه ريزي منابع سازمان      . ]۱۳[ يکپارچه سازند 

تريان در يـک سيـستم      شرکت شامل مديريت سفارش، توليد، منابع انساني، سيستم ها ي مالي و توزيع با تامين کننده ها و مـش                   

 اين است که اطالعات تنها يک مرتبـه وارد مـي شـود و پـس از آن ايـن                     ERPمزيت يک سيستم        . گردد  يکپارچه مرتبط مي  

 تمامي فراينـدها را بـه حرکـت در آورده و            ERPاطالعات در تمام شرکت در دسترس خواهد بود، يک ورودي براي سيستم             

  .گردد انعکاس ميباعث 

 Ken و  Dave Swartz  را شـروع کننـد توسـط    ERP ۀکنـد تـا يـک پـروژ      ديگري كه  افراد را ترغيب ميازجمله داليل

Orgill۲۳[  به صورت زير مطرح شده است[:  

  . بخشد دسترسي به اطالعات صحيح و به موقع را بهبود مي

  .دهد جريان کاري را افزايش داده، كارايي را باال برده، و اتکا به کاغذ را کاهش مي

  .کند تر و هشدارهاي پست الکترونيک را اتوماتيک مي ها را دقيق کنترل

  .کند  را مهيا مي٨واسطهاي كاربر پسند مبتني بر وب

  .کند  را آسان مي٩تر كرده و اتخاذ بهترين عملکردهاي تجاري ها را پر بازده فرايند

  .سازد يکپارچه ميهاي موجود را  هاي جديد ايجاد كرده و سيستم پايه و اساسي براي سيستم

  .دهد باشند را  ارائه مي  ميERP برخي از مزاياي مستندي را که ناشي از به كارگيري يک سيستم ۱جدول 

  

 ]ERP 1]۲۳   برخي مزاياي مستند اجراي ١جدول 

  از اجرابعد  از اجراقبل شرح فعاليت

  فرم کمتر۱۵،۲۰۰ غير قابل اجرا  هاي کاغذيکاهش فرم

  روز۴  روز۱۰ مدت متوقف بودن ماهانه

  ماه۲  ماه۵/۴ مدت متوقف بودن ساالنه

                                                 
8 User-friendly web-based interfaces 
9 Best business practices 
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  ادامه‐]ERP 2]۲۳   برخي مزاياي مستند اجراي ١جدول 

  از اجرابعد  از اجراقبل شرح فعاليت

 روزانه ١٠دسترسي برخط کپي كاغذي ماهانه دسترسي به گزارشات بودجه

  كاربر۱،۶۴۵  كاربر۳۱۵ دسترسي برخط

 اتوماتيک دستي  ١١ايجاد کدهاي كاربري

 ۱۶ ۰ هشدارها

 الکترونيک دستي فرآيند تاييد

 ۱۱۴۰۰ ۷۷۵  برخط ١٢درخواست هاي

 ۴۳۲۳ ۱۲۹۷۳ درخواست هاي کاغذي

 ۱۱۵۶۵ ١٣۰سفارشات خريد خودکار

 ۶۰۵۴ ۰ رسيدهاي برخط

 فرم کاغذي۲۱حذف  غير قابل اجرا فرم هاي زنجيره تأمين

 هفتگي غير قابل اجرا ارزيابي عملکرد

 desktop manualبرخط و  متناقض و غيرمستند ها و رويه ها سياست

 ۷ ۳۰ روزهاي ميان سر رسيد اعتبار اسنادي

  

  

دانشگاهيERPمزاياي     

  

ERP   يكپـارچگي سيـستم هـاي اداره امـور          ،كپارچگي تمامي وظـايف كـسب و كـار در محـيط آمـوزش عـالي               ي دانشگاهي 

افزارهـاي اطالعـاتي    هد که سابقاً با مجموعه نـرم        دانشجوئي، سيستم هاي مديريت منابع انساني و سيستم هاي مالي را ارائه مي            

 يكپارچـه مـشترك بـين وظـايف مختلـف ، و در نتيجـه                يک پايگـاه داده اي    . جداگانه و اغلب ناسازگار پشتيباني مي شده اند       

داده ها مي توانند ميان فرآيندهاي واحد حرکت کنند و          . هاي مختلِف يک راه حل اطالعاتي يكپارچه اهميت کليدي دارد           ماژول

هـاي شـبکه،   تکنولـوژي  (استفاده از رويکردهاي اطالعاتي بـه روز     . در زماني كوتاه براي كاربران مختلف قابل دسترسي باشند        

نه تنها براي مديريت امور  داخل يک مؤسسه آموزش عالي، بلکه براي افرادي که به                ) تلفن هاي همراه، خدمات برخط و غيره      

  .]۲۰[يک مزيت مضاعف مي باشد )دانشجويان، اساتيد، محققان، و غيره(طور مستمر با مؤسسه داراي تعامل هستند 
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همچنـين بـه منظـور انجـام     .  تغيير در روش مديريت امور اجرايـي باشـد  هايد آمادرا بررسي مي کند بERP هر دانشگاهي که 

هر کس که بخواهـد بـراي اجتنـاب از          . بود اصلي مديريت تغيير     ه   انجام آن به عنوان يک پروژ      ه   بايد آماد  ERPموفقيت آميز   

هزينه هاي چنين كاري گزاف     . نع شود  را سفارشي کند بايد خيلي واضح و ساده از اين كار م            ERPاين نوع تغيير يک راه حل       

ها يا ارتقاءهاي آتي به دليل نياز به کار مجـدد بـر روي عوامـل                  روز رساني   به. بوده و در طول عمر سيستم ادامه خواهند داشت        

  .]۲۱[تر مي شوند تر و پرهزينه  پيچيده،سفارشي شده سيستم

  

  

  موفق  ERP عوامل حياتي و مهم براي اجراي يك 

  

مجريـان عقيـده دارنـد كـه     % ۶۵در حقيقـت  .  يك فعاليت اقتصادي بـدون ريـسك يـا ارزان نيـست     ERPسيستم  اجراي يك   

بنـابراين  . ]۱۹[ي به كـسب وكـار آنهـا صـدمه برسـانند      احتمال اين را دارند تا به علت مشكالت به كار گير   ERPسيستمهاي  

.  را دارنـد، ارزش صـرف وقـت را دارد          ERPآزمودن عواملي كه تا حدود زيـادي قـدرت مـشخص كـردن موفقيـت اجـراي                

تواند به عنوان يك عامل مهم براي رسيدن به يـك اجـراي               نويسندگان بيشماري عوامل گوناگوني را مشخص نموده اند كه مي         

  . ]۱۹[ مطرح گردد در ادامه به مهمترين آنها اشاره گرديده استERPموفق 

:   ادراك دقيق اهداف استراتژيك

شخاص كليدي داخل سازمان به طور واضح بيان دارند كه شركت چگونه بايستي در جهـت راضـي                   بايد ا  ERPجهت اجراي   

در آخر، سازمان   .  ساله آينده عمل نمايد    ۵ تا   ۳كردن مشتري، اختيار دادن به كارمندان و كمك كردن به تأمين كنندگان خود در               

و چه نيازهاي كسب و كار مهمي بوسـيله سيـستم             به كار گرفته مي شود     ERPبايستي به دقت مشخص نمابد كه چرا سيستم         

  . نشان داده خواهد شد

  : ارتباط با مديريت عالي

نظر به اينكه ورودي سطح اجرايي . اجراي موفق نيازمند به يك رهبري قوي، تعهد و مشاركت از طرف مديريت عالي مي باشد       

 پروژه بايد داراي يـك كميتـه برنامـه ريـزي مـديريت              به هنگام تحليل و بازنگري فرايند كسب و كار بسيار مهم است، اجراي            

، پشتيباني كامل هزينه ها، باز پرداخـت مطالبـات و حمايـت از پـروژه     ERPجهت يكپارچه كردن سازمان، فهم متعهد  اجرايي  

  . عالوه بر اين  پروژه مي بايست بوسيله يك شخص كامالً اجرايي و مورد قبول رهبري گردد. باشد

  : پروژه) فشگر(مديريت عالي

اين امر شـامل يـك تعريـف واضـح از           .  نيازمند اين امر است كه سازمان متعهد مديريت عالي پروژه گردد           ERPاجراي موفق   

چنـين برنامـه پـروژه بايـستي     باشـد هم  اهداف، هم گسترش برنامه كار و هم برنامه  منابع و پيگيري دقيق پيشرفت پـروژه مـي             

  . يافتني باشداي قوي ولي در عين حال دست برنامه

يك تعريف واضح از اهداف پروژه و يك برنامه مشخص، به سازمان كمك خواهد كرد تا از پيشروي آرام پروژه كه مي توانـد                        

محـدوده  . موجب افزايش بار مالي بودجه، به خطر افتادن پيشرفت پروژه، و پيچيده شدن راه انـدازي شـود، جلـوگيري نمايـد                     

اضح مشخص شده باشد و همچنين مي باست ماژولهايي كه براي به كار گيـري و اجـرا انتخـاب                    پروژه در ابتدا بايد به صور و      

  . شده اند به عالوه فرايندهاي تغيير يافته مشخص شوند

  : مديريت تغيير سازماني
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گـردد   مـي  ارائـه  ERPفرايند و ساختار سازماني موجود در بيشتر شركتها با ساختار، ابزار و نوع اطالعات كه بوسـيله سيـستم      

 استدالل مخصوص به خود را به استراتژي سـازمان و فرهنـگ شـركت               ERPحتي انعطاف پذيري سيستمهاي     . يكسان نيستند 

 مجدد در فرايندهاي كليـدي و يـا گـسترش فراينـد             ي ممكن است به مهندس    ERPبنابراين اجراي يك سيستم     . كند  تحميل مي 

طراحي مجدد فرايند ها مستلزم تطبيق دوبـاره در كنتـرل           . ن بيانجامد هاي جديدكسب و كار در جهت حمايت از اهداف سازما         

اين تطبيق دوباره، نوعاً بر اكثـر نقـاط كليـدي و بـسياري از     .ي را موثر و سودمند نگاه دارد    سسازماني است تا تالشهاي بازمهند    

ل توجهي بر ساختارهاي سـازماني،      تغييرات ناشي شده ممكن است بطور قاب      . گذارد  سيستمهاي انساني در داخل سازمان اثر مي      

  . سياستها ،فرايند هاو كارمندان اثر بگذارد

اگـر افـراد بـراي ايـن تغييـر          .  ممكن است يك تغيير شگرف در فرهنگ شركت ايجاد نمايد          ERPبه طور واضح، پياده سازي      

 ERPه در هنگـام پيـاده سـازي         قريب الوقوع آماده نشده باشند، عدم پذيرش، مقاومت و هرج و مرج براي تغييرات ايجاد شد               

  . قابل پيش بيني است

به هر حال، در صورتيكه تكنيكهاي مديريت تغيير مناسب استفاده شوند، شركت بايد آمادگي پـذيرش فرصـتهايي كـه بوسـيله                      

ظـر  نـسبت بـه آنچـه در ابتـدا بـه ن     تـري    اطالعات بيشتر و قابل تأمل    ERP.  شود را داشته باشد      جديد ارائه مي   ERPسيستم  

سازمان بايستي به اندازه الزم انعطاف پذير باشد تـا از ايـن فرصـت حـداكثر اسـتفاده را                    . رسيد در دسترس قرار خواهد داد      مي

  . بنمايد

  يك تيم پياده سازي ماهر

 بايستي تركيبي از اشخاص فوق العـاده مـاهر كـه بواسـطه تخـصص، تجربيـات قبلـي، شـهرت              ERPسيستمهاي پياده سازي    

مديريت بايد دائماً با سيـستم  . گيريهاي مهم را داشته باشند ري انتخاب شده اند، باشد و نيز  بايستي قدرت تصميموانعطاف پذي 

  . ارتباط داشته باشد ولي بايستي قدرت تصميم گيري سريع و اختيار داشتن را براي تيم حفظ نمايد

 پروژه و يازمانبندي كلـي بـراي تمـام پـروژه و واگـذاري               تيم اجرا بسيار مهم است زيرا مسئول تهيه برنامه اوليه و جزئي شده            

نمايد كه منابع الزم بـه        تيم همچنين اطمينان حاصل مي    . مسئوليتها براي فعاليتهاي گوناگون و مشخص نمودن تاريخها مي باشد         

  . هنگام نياز در دسترس هستند

:   دقت داده ها

 :

، اگـر شـخص     ERPبه خاطر طبيعت خاص     . طلوب الزم است   به جهت عملكرد م    ERPدقت داده ها قطعاً براي يك سيستم        

بنـابراين آمـوزش كـاربران در مـورد     . تواند اثرات منفي بـر روي سـازمان بگـذارد       اطالعات را اشتباه وارد نمايد، اين اشتباه مي       

  .  باشدERPاهميت دقت اطالعات و روند وارد نمودن صحيح اطالعات بايستي مهمترين اولويت هر پياده سازي 

  آموزش و يادگيري وسيع

راه انـدازي   . زيرا كه فهم و ادراك كاربر بـسيار الزم اسـت          . آموزش به طور قطع بزرگترين عامل مهم موفقيت شناخته مي شود          

ERP                   ،نيازمند حجم عظيمي از اطالعات در جهت توانمند كردن افـراد بـراي حـل مـشكالت در داخـل چهـارچوب سيـستم 

كنـد روش مخـصوص بـه خـود را ابـداع نمـوده و از قـسمتهايي         ند كه چگونه يك سيستم كار مي     اگر كارمندان نفهم  . باشد مي

يابـد مگـر اينكـه         تحقق نمي  ERPبنابراين منفعت كامل    .  كنند  مشخص از سيستم كه قادر به اداره كردن آن هستند استفاده مي           

بران موفقيـت آميـز شـود، بايـد زود آغـاز گـردد،       براي اينكه آموزش كـار  . كاربران نهايي از سيستم جديد درست استفاده كنند       

 و هزينه هاي آن را دسـت كـم      ERPمجريان اغلب سطح آموزش الزم براي اجراي سيستم         . ترجيحاً قبل از شروع راه اندازي       
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ودجـه  مديران ارشد بايستي كامالً متعهد شوند تا پول كافي  براي آموزش كاربران خرج نماينـد و آن را قـسمتي از ب                      . گيرند  مي

ERP بدانند  .  

:   سنجش عملكرد متمركز

 مقياسهاي ارزيابي پروژه بايد از ابتدا را شامل         .كند بايستي بدقت انجام شود      سنجش عملكرد، كه اثر  سيستم جديد را تعيين مي         

فـراد و   كند ولي همچنين نيز بايد طوري طراحـي شـود كـه ا               البته،اين سنجش بايد نشان دهد كه چگونه سيستم كار مي           و شود

  . عمليات را به رفتار مطلوب تشويق كند

به عنوان مثال، اگر تمامي مديران اضافه حقوق و مزاياي خود را .اگر راه اندازي سيستم با پاداش همراه نباشد موفق نخواهد بود     

 فروشـندگان، و تـيم      مديران،. در سال بعد بگيرند، حتي اگر سيستم راه اندازي نشده باشد، احتمال راه اندازي موفق كمتر است                

اگر شخص نتوانست به اهـداف پذيرفتـه شـده    . پياده سازي و كاربر بايد مفهوم دقيقي از هدف را در اختيار يكديگر قرار دهند   

هنگامي كه سيستم به اهـداف مـشخص خـود رسـيد            . دست يابد آنها يا بايد كمك الزم را انجام دهند و يا او را عوض نمايند               

   .پروژه بايستي به دقت نظارت شود تا پياده سازي كامل گردد. ل كامالً نماياني ارائه گرددپاداش مي بايست به شك

  

  

  چرا راه اندازي منجر به شكست مي شود

  

  :]۲۶[كر شده است عبارتست از   ذIT  كه توسط مديران ITهاي  سه دليل عمده شكست پروژه

  )شدهذكر  % ۷۷كه توسط (برنامه ريزي ضعيف و يا  مديريت ضعيف  •

 %)۷۵(تغيير در اهداف كسب و كار طي پروژه  •

  %)۷۳(نبود حمايت مديريت كسب و كار  •

 Lange . قبل از تكميل لغو شده انـد % ۲۶ نسبت به بازگشت سرمايه خود تنزل دارند و ITدر نتيجه، بسياري از پروژه هاي 

Walter          ادعا مي كند كه در صدي كه اجراي ERP      تـا  % ۴۰طبقه بندي گردد در حـدود       " ردهشكست خو " مي تواند به عنوان

مـشخص  ) ROI(تواند به نرخ بازگشت سـرمايه         شكست را به عنوان يك پياده سازي كه نمي          Ptake. يا بيشتر مي باشد   % ۶۰

  .]۲۶[مي داند% ۹۰تا % ۶۰شده در مرحله تصويب پروژه دست پيدا كند تعريف مي كند و نرخ اين شكست را در ناحيه بين 

  

  

  هيد بهشتيدانشگاه ش

  

 معاونت آموزشـي و تحـصيالت تکميلـي، دانـشجويي و فرهنگـي پژوهـشي و فنـاوري،            ٥فعاليت هاي جاري دانشگاه توسط      

هماهنـگ و     کارمنـد مجـرب    ١٠٠٠فناوري اطالعات و ارتباطات و اداري مالي و مديريت هاي تابعه با فعاليت اداري بـيش از                  

  .تنظيم مي شود

  :و رسيدگي به امور جاري دانشگاه، دانشگاه شهيد بهشتي داراي دو سيستم اصلي زير مي باشددر راستاي انجام اين خدمات 

  سيستم گلستان 
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  سيستم اتوماسيون اداري 

 کليه امور اجرايي آموزش دانشگاه از لحظه پذيرش دانشجو تا پايان کار دانشجو و سپس عمليـات              سيستم گلستان به طور کلي    

اه همچنـين در مراحـل گونـاگون مـديريتهاي مختلـف دانـشگ            . رت مکانيزه پشتيباني مي نمايد    بعد از فارغ التحصيلي را به صو      

 را در سيستم گلستان اتخاذ شدهتوانند به صورت لحظه اي اطالعات مورد نياز خود را از سيستم دريافت کرده و تصميمات        مي

  .اعمال نمايند

شد که کليه عمليات مربوط بـه کارهـاي کارمنـدان دانـشگاه را              داراي چند زير سيستم مختلف مي با       سيستم اتوماسيون اداري  

سيـستم  ،  سيـستم مـديريت فايـل هـا و اطالعـات          ،  سيستم مکاتبات  :زيرسيستم هاي اين سيستم عبارتند از     . مکانيزه مي نمايند  

 بودجه و   سيستم،  سيستم حقوق و دستمزد   ،  اداري،  سيستم حضور و غياب   ،  سيستم حسابداري مالي  ،  مديريت جلسات و کارها   

  .]۲۴[ اعتبارات

  

  

  روش تحقيق

  

 شناسايي شـده و     ERP موانع پياده سازي     ERP و مذاکره با اساتيد و متخصصان        تحقيق پس از مطالعه ادبيات موضوع     در اين   

گاه شـهيد بهـشتي رسـيده اسـت،      در دانـش ERP و خبرگـان  اتيد مجـرب سپس با تنظيم پرسشنامه اي مناسب که به تاييد اسـ         

  .رد آزمون قرار گرفته شدندها مو فرضيه

 را دسته بنـدي نمـوده و   ERP، موانع پياده سازي ERPاز آنجاييکه ابتدا با استفاده از تحقيقات قبلي و مصاحبه با متخصصين          

 پرداخته ERPسپس به کمک پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان به بررسي شرايط دانشگاه شهيد بهشتي از نظر موانع پياده سازي       

 ERPهمچنين با توجه به اينکـه در جامعـه متخصـصين            . ]۳[ان اين تحقيق را يک تحقيق توسعه اي محسوب کرد         شد، مي تو  

بصورت ميداني مبادرت به گردآوري اطالعات پرداخته شده است، از نظر دسته بندي تحقيقات براساس مکـان نيـز مـي تـوان                      

آوري داده ها، ايـن تحقيـق را مـي تـوان تحقيقـي توصـيفي                با توجه به نحوه گرد    . ]۳[تحقيق را شامل مطالعات ميداني دانست     

دانست که از نوع پيمايش بوده و به توصيف ويژگي هاي جامعه آماري شامل ماهيت شرايط، رابطـه و چگـونگي ارتبـاط آنهـا            

گرفتـه اسـت و از     با توجه به اينکه اين تحقيق در دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان يک سازمان زنده و پويا انجام                    . ]۵[پردازد  مي

  .نتايج آن مي توان بطور عملي استفاده کرد، يک تحقيق کاربردي نيز مي باشد

.  دانـشگاه شـهيد بهـشتي      ERPکليه مجريان و متخصصين پيـاده سـازي         : جامعه مورد بررسي در اين پژوهش عبارت است از        

سـازي، سيـستم را طراحـي و پيـاده سـازي          منظور از مجريان و متخصصين، افرادي هستند که از طرف شرکت پيمانکار پيـاده               

همچنـين کليـه مهندسـين، کارشناسـان و         . نموده، در راه اندازي آن در دانشگاه نقش داشته و آنـرا پـشتيباني فنـي مـي نماينـد                   

متخصصيني که در دانشگاه در امر راهبري سيستم، رسيدگي به نيازهاي کاربران و رفع مشکالت احتمالي آن ها فعاليت دارنـد،                     

  .  جامعه آماري مورد نظر قرار مي گيرنددر

، ابتدا تمامي جامعـه آمـاري       )  نفر ۳۲(در روش اول به دليل تعداد کم جامعه آماري        . در تحقيق حاضر دو روش به کار برده شد        

ن در حقيقـت در ايـ     .  اين داده ها انجام شـده اسـت        يبراي گردآوري داده ها در نظر گرفته شده، و تحليلهاي آمار توصيفي رو            

  .روش نمونه گيري وجود ندارد و از روش همه شماري به گردآوري نظر کل واحدهاي جامعه آماري پرداخته مي شود
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روش نمونه   در روش دوم، از آنجايي که آمار استنباطي به تحليل دقيق تر داده ها مي پردازد، مبادرت به نمونه گيري شد که از                      

در اين نوع نمونه گيري هر يـك از اعـضاي   . گيري ساده تصادفي كه از گروه نمونه گيريهاي احتمالي است، استفاده شده است         

منظور از مستقل بودن اين است كه انتخـاب يـك           . جامعه تعريف شده شانس برابر و مستقلي براي قرار گرفتن در نمونه دارند            

  .]۱۲[ر اعضاي جامعه تاثير نمي گذاردعضو به هيچ شكل در انتخاب ساي

  :حجم نمونه از فرمول زير بدست مي آيد

n=
)1()1(

)1(
2

2/
2

2
2/

PPZN
PPNZ

−+−
−

α

α

ε
  

مقدار متغير نرمال واحـد  = Z∝/2، ٠٥/٠=مقدار خطاي مجاز     =ε،  حجم نمونه آماري   =n،  حجم جامعه آماري  =Nدر اين فرمول    

  .بت صفت متغير مي باشدبرآورد نس = P ، ١,٩٦= در صد٩٥متناظر با سطح اطمينان 

 درنظـر گرفتـه     ٥/٠ برابـر    Pاز آنجا كه برآورد نسبت صفت متغير مشخص نيست، براي اطمينان از كافي بودن حجـم  نمونـه،                    

كند و اطمينان مي دهد، حجـم نمونـه     بيشترين حجم ممكن را حاصل مي     P=0.5چرا كه با ثابت بودن  ساير  شرايط          . شود مي

  ٣٠ ٢٩,٦١ بنـابر ايـن فرمـول حجـم نمونـه برابـر              .]۲[ست كه قابليت تعميم به جامعه را داشته باشد        به اندازه كافي بزرگ ا    

  .شود مي

≈

ـ ERPپياده سازي : " ن است که يش روی محقق قرار دارد ا     يق، سوال اصلی که پ    ين تحق يدر ا   چـه  ا در دانشگاه شهيد بهشتي ب

  " باشد؟  رو مي موانعي روبه

  :ش قرار داده استيگر مورد آزمايه ديه اصلی را در قالب سه فرضيک فرضيدن به جواب سوال خود، يقق برای رسمح

  :ه اصلی يفرض

  .باشد رو مي  در دانشگاه شهيد بهشتي با موانع متعددي روبهERPسازي  پياده

  :فرضيات فرعي

  .باشند د بهشتي مي در دانشگاه شهيERPعوامل سازماني به عنوان مانعي جهت پياده سازي  •

 .باشند  در دانشگاه شهيد بهشتي ميERPعوامل فردي به عنوان مانعي جهت پياده سازي  •

 .باشند  در دانشگاه شهيد بهشتي ميERP عوامل تكنولوژيكي به عنوان مانعي جهت پياده سازي  •

سـواالت ايـن    .  تهيـه شـد    و خبرگـان  ترم  اي  با مطالعه مقاالت و مشاوره با اساتيد مح           به منظور آزمون فرضيات فوق پرسشنامه     

 ، ]۱[ (هــــا و كتــــب  عتبــــر علمــــي، پايــــان نامــــه   پرســــشنامه بــــر مبنــــاي عــــواملي كــــه مقــــاالت م     

انـد، بـه       برشـمرده  ERPسازي    به عنوان عوامل حياتي موفقيت پياده     ) ]۲۷[،و]۲۳[،]۲۲[،]۱۸[،]۱۵[،]۱۳[،]۱۲[،]۱۰[،]۹[،]۸[

همچنـين بـا مطالعـه كتـب و         . ست روبه رو خواهد شد، طراحـي شـده اسـت           با شك  ERPطوريكه در نبود اين عوامل پروژه       

 دانشگاهي، عواملي كه پياده سازي اين       ERPدر زمينه   )  ]۲۷[و ]۲۳[،]۲۲[،]۱۸[،]۱۵[،]۱۳[،]۱۲[،]۱۰[،]۹[،]۸[،]۱[(مقاالت

 از بـين    مجـرب   د  يتابـا اسـ   با مـشاوره    . رو كرده است، شناسايي شدند      سيستم را در دانشگاههاي خارج از ايران با مشكل روبه         

 در دانـشگاه شـهيد بهـشتي        ERPاند، عواملي كه در پياده سازي         ه    ذكر شد   ERPعواملي كه به عنوان عوامل كليدي موفقيت          

    . كنند  به شرح ذيل استخراج شد نقش حياتي ايفا مي

  تعريف اهداف استراتژيک به صورت واضح .۱

  مديريت و پياده سازي  .۲

  تتعهد سيستم به تغييرا .۳
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  آموزش .۴

  ارزيابي عملکرد  .۵

  مسائل فني .۶

 در دانشگاههاي خارج از كشور و مصاحبه با خبرگان دانشگاه و همچنين مـذاكره               ERPسپس با مطالعه چالشهاي پياده سازي       

آورده  ۲شـرح ايـن جزئيـات در جـدول        . با يك نفر خبره خارج از دانشگاه، جزئيات هركدام از اين عوامـل اسـتخراج شـدند                

  .است شده
 3 در دانشگاه شهيد بهشتي ERP عوامل كليدي موفقيت ۲ول جد

 زيرمجموعه عنوان کليرديف

 تغيير در اهداف کسب و کار طي پروژه ١

 باال بودن انتظارات ٢

 گستردگي و بزرگي پروژه ٣

٤ 

تعريف اهداف استراتژيک به 

 صورت واضح

 تحليل نيازمندي هاي سيستم

  انتخابيERPتناسب کسب و کار و  ٥

 برنامه ريزي واقع گرايانه ٦

 ترکيب تيم پروژه ٧

 تخصيص بودجه صحيح ٨

 استراتژي مناسب پياده سازي ٩

 دسترسي و استفاده از مشاوران متخصص ١٠

 تغييرات مديريتي در طي پروژه ١١

 وجود تصميم گيرندگان قدرتمند در سازمان ١٢

 بکار گيري کنترلها و تکنيکهاي مديريت پروژه ١٣

١٤ 

 مديريت و پياده سازي

 اجرا پيش از تعيين نيازمندي ها

 تعهد مديريت ارشد ١٥

 حمايت مديريت ارشد ١٦

 مقاومت کارکنان در برابر تغيير ١٧

 ساختار انعطاف پذير سازمان ١٨

١٩ 

 تعهد سيستم به تغييرات

 به کارگيري مديريت تغيير

 آموزش کاربران ٢٠

 مشارکت افراد در طراحي سيستم ٢١

 دانش نسبت به شرايط سازمان ٢٢

٢٣ 

 آموزش

 تجربه و مهارت در تيم پشتيباني
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   ادامه‐ در دانشگاه شهيد بهشتيERP عوامل كليدي موفقيت ۲جدول 

 زيرمجموعه عنوان کلي رديف

 ERPارزيابي پروژه ي / امکان سنجي دارزيابي عملکر ٢٤

 دقت و امنيت داده ها ٢٥

 پيچيدگي نرم افزارها ٢٦

 توانايي طراحي و استفاده از شبکه هاي وب و اينترنت ٢٧

 زيرساختهاي سخت افزاري و فني ٢٨

 )سفارشي سازي سيستم(استفاده از مدل استاندارد ٢٩

 تاخير در پشتيباني ٣٠

 كامل بودن ماژولها ٣١

  با ساير سيستم هاي اطالعاتي مديريتيERPيكپارچگي  ٣٢

  و كاربرانITهمكاري بين واحد  ٣٣

٣٤ 

 مسائل فني

 حضور يک پشتيبان

  

  

پس از اين مرحله، مجدداً با كمك گرفتن از مراجع فوق، هـر كـدام از ايـن عوامـل بـه سـه دسـته عوامـل سـازماني، عوامـل                                

  .است  آورده شده۳ تقسيم بندي شدند كه اين تقسيم بندي در جدول تكنولوژيك و عوامل فردي

  

  4 در دانشگاه شهيد بهشتي ERP دسته بندي عوامل موثر در پياده سازي ۳جدول 

 دسته بندي زيرمجموعه عنوان کليرديف

 عامل سازماني تغيير در اهداف کسب و کار طي پروژه ١

)انساني(عامل فردي  باال بودن انتظارات ٢

 عامل سازماني گستردگي و بزرگي پروژه ٣

٤ 

تعريف اهداف استراتژيک به 

 واضحصورت 

 عامل سازماني تحليل نيازمندي هاي سيستم

 عامل سازماني  انتخابيERPتناسب کسب و کار و  ٥

 عامل سازماني  واقع گرايانهبرنامه ريزي ٦

 عامل سازماني ترکيب تيم پروژه ٧

 عامل سازماني تخصيص بودجه صحيح ٨

 عامل سازماني استراتژي مناسب پياده سازي ٩

 )انساني(عامل فردي دسترسي و استفاده از مشاوران متخصص ١٠

 عامل سازماني تغييرات مديريتي در طي پروژه ١١

 )انساني(عامل فردي گيرندگان قدرتمند در سازمانوجود تصميم  ١٢

١٣ 

  مديريت و پياده سازي

 عامل سازماني بکار گيري کنترلها و تکنيکهاي مديريت پروژه
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 -5 ادامه‐ در دانشگاه شهيد بهشتيERP دسته بندي عوامل موثر در پياده سازي ۳جدول 

 دسته بندي يرمجموعهز عنوان کليرديف

 عامل سازماني اجرا پيش از تعيين نيازمندي ها مديريت و پياده سازي ١٤

 )انساني(عامل فردي تعهد مديريت ارشد ١٥

 )انساني(عامل فردي حمايت مديريت ارشد ١٦

 )انساني(عامل فردي مقاومت کارکنان در برابر تغيير ١٧

 عامل سازماني طاف پذير سازمانساختار انع ١٨

١٩ 

 تعهد سيستم به تغييرات

 عامل سازماني کارگيري مديريت تغيير

 )انساني(عامل فردي آموزش کاربران ٢٠

 تکنولوژي مشارکت افراد در طراحي سيستم ٢١

 )انساني(عامل فردي دانش نسبت به شرايط سازمان ٢٢

٢٣ 

 آموزش

 )انساني(عامل فردي تجربه و مهارت در تيم پشتيباني

 عامل سازماني ERPارزيابي پروژه ي / امکان سنجي ارزيابي عملکرد ٢٤

 تکنولوژي دقت و امنيت داده ها ٢٥

 تکنولوژي پيچيدگي نرم افزارها ٢٦

٢٧ 
توانايي طراحي و استفاده از شبکه هاي وب و 

 اينترنت
 تکنولوژي

 تکنولوژي زيرساختهاي سخت افزاري و فني ٢٨

 تکنولوژي)سفارشي سازي سيستم( از مدل استاندارداستفاده ٢٩

 تکنولوژي تاخير در پشتيباني ٣٠

 تکنولوژي كامل بودن ماژولها ٣١

٣٢ 
 با ساير سيستم هاي اطالعاتي ERPيكپارچگي 

 مديريتي
 تکنولوژي

 عامل سازماني  و كاربرانITهمكاري بين واحد  ٣٣

٣٤ 

 مسائل فني

 تکنولوژي حضور يک پشتيبان

  

  .ركدام از اين موارد به صورت سوالهايي با جوابهاي بر اساس طيف ليكرت درآمدسپس ه

  

  

  يافته هاي پژوهش

  

  آزمونهاي آماري مورد استفاده 
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پس از مشخص کردن روش تحقيق و جمع آوري داده هاي مورد نياز براي آزمون فرضيه ها، نوبت آن است که با بهره گيـري                         

، داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزيـه و             ... ر با روش تحقيق، نوع متغيرها و        از تکنيکهاي آماري مناسب و سازگا     

تحليل نمود و در نهايت فرضيه هايي را که تا اين مرحله محقق را در تحقيـق هـدايت کـرده انـد، مـورد آزمـايش قـرار داد و                              

  .]۴[سرانجام بتوان پاسخي براي آنها پيدا کرد 

  آزمون ميانگين

كه در روش اول براي تحليل داده هاي تحقيق از آمار توصيفي استفاده شده است، لذا محقق براي بررسي فرضيه ها از از آنجايي

به اين منظور ابتدا ميانگين معياري براي هر سوال در نظـر گرفتـه و سـپس ميـانگين               . است  مقايسه ميانگين جوابها استفاده كرده    

يي كه عـاملي بـا ميـزان         با توجه به نظر خبرگان، از آنجا       است  نگين معيار سنجيده شده   بدست آمده از پاسخ سوالها را با اين ميا        

 نتايج حاصل از آزمون ميـانگين       . مي باشد  ٢تواند مانع جدي جهت پياده سازي باشد لذا  متوسط مورد انتظار عدد             مي" متوسط"

  .است  آورده شده٤ در جدول

  

   نتايج آزمون ميانگين٤جدول

 نتيجه آزمون ميانگين نگينميا  )H0 ( فرضيات

  H0: µ≤  2 ۴,۱۵۲۰۸۳  مي باشندن در دانشگاه شهيد بهشتي ERPموانع سازماني مانع پياده سازي 
H1: µ > 2 

 رد فرضيه

  H0: µ≤  2 ۴,۰۷۶۳۸۹ مي باشندن در دانشگاه شهيد بهشتي ERPموانع فردي مانع پياده سازي 
H1: µ > 2 

 رد فرضيه

  H0: µ≤  2 ۳,۵۶۵۶۲۵مي باشندن در دانشگاه شهيد بهشتي ERPاده سازي موانع تكنولوژيك مانع پي
H1: µ > 2 

 رد فرضيه

  

  آمار تحليلي

در اين  قسمت  ابتدا  به كمك  آزمون  دوجمله اي  به  تحليل  فرضيه هاي تحقيق و سپس با استفاده از آزمـون فريـدمن بـه                                 

  .اولويت بندي فاكتورها پرداخته مي شود

   ايآزمون دوجمله

اين آزمون تعيين مي كند كه آيا تعداد موارد موجود در نمونه با تعداد يا نسبت مورد انتظار داراي تفاوت معني داري هست يـا                         

همچنـين بـدليل اينكـه هـدف بررسـي          .  گزينه اي مي باشد    ٥اين آزمون از طيف ليكرت استفاده شده است و سواالت           نه؟ در   

در ايـن حالـت   .  استفاده مي شود٦/٠ برابر ٥ به ٣ از تقسيم  pاد مي باشد، براي محاسبهنسبت تعداد متوسط،  زياد و خيلي زي

قـرار  )  q(و جوابهـاي خيلـي كـم و كـم  در گـروه  ديگـر                  )  p(جوابهاي متوسـط،  زيـاد  و خيلـي  زيـاد  در  يـك گـروه                     

  :باشد فرضيه ها به صورت زير ميطراحي . ]۱۱[گيرند مي

H  : p  ٠.٦ 0 ≤

H 1  : p > ٠.٦ 

  .دهد  را نشان ميدوجمله اي نتايج حاصل از آزمون ٧ و ٦، ٥ل اوجد
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  6نتيجه آزمون دوجمله اي براي فرضيه فرعي اول  ٥جدول 

 SIG فرضيه
   ERPسازماني پياده سازي موانع 

 ٠,٠٠٠ تغيير در اهداف کسب و کار طي پروژه
 ٠,٠٠٠ گستردگي و بزرگي پروژه بيش از توان سازمان
 ٠,٠٠٠ عدم تحليل درست نيازمندي هاي سيستم

 ٠,٠٠٠  انتخابيERPعدم تناسب کسب و کار و 

 ٠,٠٠٠ برنامه ريزي غير واقع گرايانه

 ٠,٠٠٠ ترکيب نادرست تيم پروژه

 ٠,٠٠٠ عدم تخصيص بودجه صحيح
 ٠,٠٠٠ نبود استراتژي مناسب پياده سازي
 ٠,٠٠٠ تغييرات مديريتي در طي پروژه

 ٠,٠٠٠ عدم بکار گيري کنترلها و تکنيکهاي مديريت پروژه

 ٠,٠٠٠ اجرا پيش از تعيين نيازمندي ها

 ٠,٠٠٠ ساختار غير قابل انعطاف سازمان

 ٠,٠٠٠  تغييرعدم به کارگيري مديريت
 ٠,٠٠٠ ERP ارزيابي پروژه ي/ عدم امکان سنجي

 ٠,٠٠٠  و كاربرانITعدم وجود همكاري بين واحد 
  

 7نتيجه آزمون دوجمله اي براي فرضيه فرعي دوم   ۶  جدول

 SIG فرضيه
   ERPپياده سازي ) انساني(موانع فردي 

 ٠,٠٠٠ عدم دسترسي و استفاده صحيح از مشاوران متخصص
 ٠,٠٠٠ باال بودن بيش از حد انتظارات

 ٠,٠٠٠ عدم وجود تصميم گيرندگان قدرتمند در سازمان
 ٠,٠٠٠ عدم تعهد مديريت ارشد
 ٠,٠٠٠ عدم حمايت مديريت ارشد
 ٠,٠٠٠ مقاومت کارکنان در برابر تغيير
 ٠,٠٠٠ آموزش ضعيف کاربران

 ٠,٠٠٠ دانش پايين نسبت به شرايط سازمان
 ٠,٠٠٠ کمبود تجربه و مهارت در تيم پشتيباني
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 8نتيجه آزمون دوجمله اي براي فرضيه فرعي سوم   ۷جدول 

 SIG فرضيه

  ERPموانع تكنولوژيكي پياده سازي 
ن افراد در طراحي سيستممشارکت پايي  ٠,٠٠٠  

 ٠,٠٠٠ دقت و امنيت داده ها

 ٠,٠٠٠ پيچيدگي نرم افزارها

تواني در طراحي و استفاده از شبکه هاي وب و اينترنتان  ٠,٠٠٠ 

 ٠,٠٠٠ زيرساختهاي نامناسب سخت افزاري و فني

)سفارشي سازي سيستم(عدم استفاده از مدل استاندارد  ٠,٠٠٠ 

نيتاخير در پشتيبا  ٠,٠٠٠ 

 ٠,٠٠٠ كامل نبودن ماژولها

 ٠,٠٠٠  با ساير سيستم هاي اطالعاتي مديريتيERPعدم يكپارچگي 

 ٠,٠٠٠ عدم حضور يک پشتيبان

  

همـانطور كـه مالحظـه    .  رد مـي شـود  H0  درصد اسـت ،  ٥ براي  هر يك  از مجموعه داده ها كمتر  از 14sigاز آنجايي كه     

  . روش آمار توصيفي و آمار استنباطي يكسان مي باشدشود، نتايج تحليل از هر دو مي

   آزمون فريدمن

آزمون فريدمن مشخص مي كند كه آيا اولويت تمامي فاكتورها يكسان است و يا اينكه حـداقل دو فـاكتور تفـاوت معنـاداري                        

.  همبـسته اسـتفاده مـي شـود    نمونـه  K متغيرها براي) رتبه بندي(  از اين آزمون براي بررسي يكسان بودن اولويت بندي . دارند

. دهد خروجي اول آمار توصيفي است كه ميانگين رتبه هاي هر متغير را نشان مي             . نتيجه اين آزمون شامل دو خروجي مي باشد       

  .]۱۱[كند را ارائه مي) خطاي محاسبه شده (sigخروجي دوم آمار تحليلي است و درجه آزادي و 

  

  

  گيري و پيشنهادات نتيجه

  

از آنجايي که تعداد جامعه آماري کـم بـود لـذا ابتـدا بـا                . ر يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي وجود داشت         در تحقيق حاض  

سـپس بـه منظـور تحليـل هرچـه دقيقتـر            . استفاده از آمار توصيفي و آزمون ميانگين به بررسي فرضيه هاي فرعي پرداخته شد             

                                                 
 sig .   مرتكب مي شويمH0ميزان  خطايي است  كه در رد فرضيه نشان  مي دهند، ) sig(كه  به  اختصار  آن را با )  significance(معني داري  14

كه (آلفا سطح خطايي است كه محقق در نظر مي گيرد .  ساده تر استH0 كمتر باشد، رد فرضيه sigهر چقدر مقدار .  نيز معروف استp-valueبه 

  : به طور كلي مي توان گفت).  در صد است۵معموال 

Sig < α  ,  H0 : REJECT 
Sig ≥ α  ,  H0 : NOT REJECT 

  . استH0 خطاي محاسبه شده در رد sigسطح خطاي در نظر گرفته شده و α توجه شود كه 
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امعه کوچک انتخاب، و با استفاده از آمـار اسـتنباطي و آزمـون دو               فرضيات، با استفاده از فنون نمونه گيري، نمونه اي از اين ج           

  . پس از آن با استفاده از آزمون فريدمن به رتبه بندي فاکتورها پرداختيم. جمله اي به بررسي مجدد فرضيه ها پرداخته شد

ار گرفتند، هـر سـه فرضـيه        از ميان سه فرضيه فرعي تحقيق که بر اساس آزمون هاي  ميانگين  و دو جمله اي مورد بررسي قر                    

دهـد کـه عوامـل سـازماني، عوامـل فـردي و عوامـل         فرعي تحقيق رد نشده و به عبارت ديگر نتايج بدست آمـده  نـشان مـي              

  . در دانشگاه شهيد بهشتي مي باشندERPتکنولوژيک مانع پياده سازي 

عواملي را كه بيشترين تاثير را بـه         ۱۰ و   ۹،  ۸ول، مي توان در جدا    با در نظر گرفتن رتبه بندي که از آزمون فريدمن محاسبه شد           

  . در دانشگاه شهيد بهشتي داشته اند مشاهده نمودERPسازي  عنوانع مانع در پياده

  

  

  

  

 9نتيجه آزمون فريدمن براي عوامل سازماني :  ٨جدول 

 Mean Rank فرضيه
   عوامل سازماني/ ي اولفرضيه فرع

 ۵,۹۴ ساختار غير قابل انعطاف سازمان

 ۶,۲۸۴ گستردگي و بزرگي پروژه بيش از توان سازمان

 ERP ۶,۶ ارزيابي پروژه ي/ عدم امکان سنجي

 ۶,۶۲ عدم تخصيص بودجه صحيح

 ۶,۷ عدم بکار گيري کنترلها و تکنيکهاي مديريت پروژه

 ۷,۱ اجرا پيش از تعيين نيازمندي ها

 ۷,۹۸۴ تغييرات مديريتي در طي پروژه

 ۸,۱۵ عدم به کارگيري مديريت تغيير

 ۸,۳۵ نبود استراتژي مناسب پياده سازي

 ۸,۵۴ عدم تحليل درست نيازمندي هاي سيستم

 ۸,۸۲ تغيير در اهداف کسب و کار طي پروژه

 ۹,۴۵  و كاربرانITعدم وجود همكاري بين واحد 

 ۹,۵۴ ژهترکيب نادرست تيم پرو

 ۹,۹۴  انتخابيERPعدم تناسب کسب و کار و 

 ۱۰,۰۲ برنامه ريزي غير واقع گرايانه
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 10نتيجه آزمون فريدمن براي عوامل فردي :  ٩جدول

 Mean Rank فرضيه
  عوامل فردي/ فرضيه فرعي دوم
حد انتظاراتباال بودن بيش از   ۳ 

 ۳,۵۵ عدم دسترسي و استفاده صحيح از مشاوران متخصص

 ۴,۰۵ دانش پايين نسبت به شرايط سازمان

 ۴,۵۱۷ کمبود تجربه و مهارت در تيم پشتيباني

 ۴,۸۸۴ آموزش ضعيف کاربران

 ۶ مقاومت کارکنان در برابر تغيير

 ۶,۰۳۴ عدم وجود تصميم گيرندگان قدرتمند در سازمان

 ۶,۴۳۴  تعهد مديريت ارشدعدم

 ۶,۵۳۴ عدم حمايت مديريت ارشد
  

  

 11نتيجه آزمون فريدمن براي عوامل تكنولوژيك : ١٠ جدول
  

 Mean Rank فرضيه
   عوامل تكنولوژيك/ فرضيه فرعي سوم

 ٤,٣١٧ عدم حضور يک پشتيبان

 ۵  با ساير سيستم هاي اطالعاتي مديريتيERPي عدم يكپارچگ

 ۵,۰۸۴ تاخير در پشتيباني

 ۵,۱۱۷ مشارکت پايين افراد در طراحي سيستم

 ۵,۲ كامل نبودن ماژولها

 ۵,۲۸۴ )سفارشي سازي سيستم(عدم استفاده از مدل استاندارد

 ۵,۸۳۴ دقت و امنيت داده ها

 ۶,۲۵ پيچيدگي نرم افزارها

 ۶,۴۳۴ احي و استفاده از شبکه هاي وب و اينترنتنا تواني در طر

 ۶,۴۸۴ زيرساختهاي نامناسب سخت افزاري و فني

  

  

بـه   همچنين پيشنهادات اجرايي جهت تسهيل فرايند پياده سازي در دانشگاهها در سه بخش سـازماني، فـردي و تكنولـوژيكي                   

  .شود صورت ذيل بيان مي

  :سازماني

o ديران به تغيير وضوح موجود تالش براي غلبه بر عدم تمايل م 
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  :براي غلبه بر اين مانع راهکارهاي زير پيشنهاد مي شود

  . و تالش براي رفع آنهاERPشناسايي و تشخيص داليل مقاومت مديران در مقابل پياده سازي )الف

  .غير ماليايجاد انگيزه براي مديران و کاربران پيشگام در پياده سازي سيستم ها از طريق مشوق هاي مالي و )ب

  .ياري جستن از مشاوران تغييرات سازماني)ج

o  اصالح ديدگاه مديران نسبت بهERPو تبيين ضرورت آن   

 مشخص گرديد که يک مانع عمده عدم حمايت مديران ارشد از سيستم ها در هنگام پيـاده  ERPدر بررسي موانع پياده سازي     

ن رابطـه پيـشنهادهاي زيـر ارائـه     در ايـ . تلقي گـردد ERPز مزاياي سازي مي باشد که مي تواند در قالب عدم آگاهي مديران ا 

  :گردد مي

  ERPارتقا دانش مديران در خصوص مزايا با اهداف و کارکرد پياده سازي ) الف

  ERPبرگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي آشنايي با ) ب

  ERPتغيير نگرش مديران ارشدنسبت به ) ج

  :فردي

o يل کاربران سيستم ها به تغيير وضوح موجود تالش براي غلبه بر عدم تما 

 ERPمقاومت ذينفعان سيستم قبلي و همچنين ترس و نگراني از دست دادن موقعيت فعلي يکي از موانع اصلي پيـاده سـازي                     

  :که براي غلبه بر اين مانع راهکارهاي زير پيشنهاد مي شود باشد مي

  .اي رفع آنهار و تالش بERPبل پياده سازي شناسايي و تشخيص داليل مقاومت ذينفعان در مقا)الف

  .ياري جستن از مشاوران تغييرات سازماني)ب

o  گسترش فرهنگ انجام کارها به صورت گروهي  

براي آنکه بتوان فعاليت هاي بخشهاي مختلف را با يکديگر يکپارچه نمود نياز به هماهنگي و انجام کارها به صورت گروهـي                      

  مي باشد 

o يروي انساني متخصص در برنامه ريزي سازمان توسعه کمي و کيفي ن  

  :براي مورد فوق مي توان پيشنهادات زير را ارائه نمود

  بازآموزي نيروهاي موجود )الف

  ست هاي مديريتيپافزايش استفاده مستقيم و غير مستقيم از خبرگان و متخصصان در )ب

  استفاده از نيروهاي قديم در سيستم جديد) ج

o ن بخشهاي مختلف ايجاد هماهنگي در بي  

 به دنبال يکپارچه نمودن فعاليت هاي کليه بخشها با يکديگر مي باشد لذا يکي از راهکارهاي مفيـد بـراي                     ERP که   يياز آنجا 

  . ايجاد هماهنگي در بين بخشهاي مختلف مي باشد ERPپياده سازي 

  تكنولوژيكي

o  انجام مهندسي مجدد فرايندهاي کسب و کار قبل از پياده سازيERP  

 بـسيار مـوثر   ERPهاي نوين و در جهت بهره مندي از مزاياي کامل و تمامي قابليت هاي سيـستم           مهندسي مجدد با ارائه ايده    

دانشگاهها بايد سعي کنند فرايندهاي کسب و کاري خويش را مطابق نرم افزار بنمايند يا بالعکس در غير اينـصورت                    . مي باشد 

  .وز رساني نسخه هاي جديد مواجه خواهند شد  مشکالت به ر وبا مشکالت تغيير سيستم
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  منابع فارسي

نـشريه بهبـود نـشريه دانـشجويان و دانـش آموختگـان دانـشكده صـنايع و            ،  " ERPمقدمه اي بـر     " ،)۱۳۸۳( آواژ، مجيد  ]۱[

  .،۳. ص، ۱۳۸۳بهار ، ۱۷ و ۱۶شماره سيستمهاي دانشگاه صنعتي اصفهان، 

    .انتشارات سمتتهران، جلد دوم، . آمار و كاربرد آن در مديريت، )۱۳۸۰( آذر، عادل، مومني، منصور ]۲[

، پايـان   امکان سنجي پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان در شرکتهاي فعال در ايران             ،  )١٣٨٦(حنيفه زاده، حميد     ]۳[

  نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده مديريت و حسابداري

ر مديريت، )١٣٧٨(ضا  رخاكي، غالم ]۴[ د  .، مركز اطالعات علمي دانشگاه آزاد اسالميروش تحقيق 

ي

آ

پـ آ

ا تاكيد بر جنبه، )١٣٧٥(ساده، مهدي  ]۵[   .ناشر ساده ، چاپ اول، تهران،هاي كاربردي روشهاي تحقيق، 

  ١٣٨١شهريور ، ١٢٥ شماره ماهنامه تدبير،، " شناخت سيستمهاي برنامه ريزي موسسه"، )١٣٨١(غضنفري و شهرياري ]۶[

  . نشر ذره، تهران. پي.ر.راه حل اي). ١٣٨١(کازروني افشين، کازروني مهرداد، شکوري مقدم محسن  ]۷[

و امكان سنجي پياده سازي اين سيـستمها در         ) ERP(بررسي سيستمهاي برنامه ريزي منابع موسسه       ،  )۱۳۸۴(مرادي بابك،  ]۸[

 انشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مديريت و حسابداري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دصنعت خودرو كشور

ـي، ۸۶۲مقالــه دات نــت  ]۹[ ر  : قابــل دسترســي از آدرس) ٢٨/١١/٨٦: تــاريخ مــشاهده) ( اينترنــت (چيــست؟) ERP(اي 

html.862-content/net.maghaleh.www://http  

قابل ) ٢٨/١١/٨٦: تاريخ مشاهده) ( اينترنت (و مشکالت راه اندازي در سازمان)  ERP(اي آر پي ،١١٢٤ت نت مقاله دا ]۱۰[

  html.1124-content/net.maghaleh.www://http   :دسترسي از آدرس

  . انتشارات كتاب نوتهران،، SPSS با استفاده ازتحليلهاي آماري ، )۱۳۸۶(مومني، منصور ]۱۱[
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   ، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده مديريت و حسابداريRFPنوسازي ايران به منظور تهيه 
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