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بررسی فاکتورهای موثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع 

 در اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه (ERP)سازمانی

 
 سیروس اکبری اسبوکالئی 

 .کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فیروزکوه، ایران 

 sirous.akbari@yahoo.com   Email:   

 چکیده

ریزی منابع سازمانی در اداره کل های برنامههدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم

وضعیت فاکتورهای تاثیرگذار در پیاده سازی از سطه آن منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه می باشد تا بتوان به وا

 -تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی در سازمان مورد مطالعه، آگاهی یافت. ERPموفق 

عات کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالشامل  ،جامعه آماری پژوهشپیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. 

آوری شده از های جمعاساس داده پژوهش برنفر می باشد.  111اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه به تعداد 

 از جامعه مورد نظر انجام شده است.تن از آزمودنی ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه بندی شده،  29

 تصادفی بوده است.  پخش پرسشنامه ها در هر طبقه،

و   SPSSافزارهای  نرم طریق از و آوری منطبق بر مدل مفهومی پژوهش، جمع پرسشنامه از استفاده با نیاز مورد اطالعات

LISREL گروفولموآزمون کاز پژوهش  و آزمون فرضیه هایهمچنین برای بررسی  قرارگرفت. تحلیل و تجزیه مورد- 

یافته های پژوهش در ارتباط با فرضیه های شش  .استفاده شده استتحلیل عاملی تائیدی  ، آزمون تی تک نمونه ای واسمیرنف

در تحلیل عاملی تائیدی، هر یک  2Rمقدار و  tمقادیر با توجه به نتایج حاصل از ضرایب استاندارد،  گانه پژوهش نشان می دهد،

 ، حجم اطالعاتERP ، سودمندیERP ولت کار با، سهERP احساس لذت کار بااز ابعاد معرفی شده در مدل مفهومی بشرح 

در استقرار و پیاده سازی موفقیت ، ERPدر  ، کیفیت اتصال به اینترنت اثرگذارERPدر  ، امنیت و سطوح دسترسیERPدر 

در این سازمان موثر است و با بهبود وضعیت هر یک از این شش متغیر، آمادگی  سازمانی منابع ریزی برنامه سیستم آمیز 

بهبود وضعیت استقرار به منظور با توجه به نتایج حاصل، در پایان ازمان در پیاده سازی سیستم مورد نظر، ارتقاء می یابد. س

 ارائه شده است.کاربردی و قابل اجرا  ی، پیشنهاداتیسازمان منابع ریزی برنامه سیستمموفق 

تکنولوژی  ،،سیستم های اطالعاتیدیتابیساطالعات، فناوری  ،(ERPسازمانی) منابع ریزی برنامه سیستم واژگان کلیدی:

 اطالعات
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 مقدمه

 و طوالنی ای از سابقه (،ERPسازمان) منابع ریزی برنامه سیستم به ویژه، و بزرگ اطالعاتی های سیستم سازی پیاده پیشینه

 اهداف به یابی دست عدم یا شکست با نیز و بسیاری موفقیت با متعددی های پروژه آن، طی که است برخوردار نشیبی و پرفراز

 پیاده سازی های پروژه موفقیت میزان که هستند مطلب این نشانگر مطالعات اخیر اند. رسیده پایان به شده، تعیین پیش از

 و (. داد9212است)ونوگوپال،  کرده پیدا افزایش میزان همان به سازی پیاده خطر یافته و کاهش سیستم این

 مؤثر در مدیریت سعی که کنند می معرفی جامع سیستمی (، راERPیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)(، س1922همکارانش)

 را واحد کامپیوتری سیستم یک از استفاده سازمان با یک در موجود های بخش و وظایف همه سازی یکپارچه و منابع تمام

 برای مفاهیمی و ها تکنیک را ERP( نیز، 9221جاگان) .سازد برآورده را ها این بخش ویژه و خاص نیازهای بتواند تا دارد

 درواقع داند. می منابع اثربخشی مدیریت بهبود منظور به منابع از استفاده مؤثر نظر نقطه از کارها، و کسب مدیریت یکپارچه

 حتی و واحد مرزهای و کسب و کار وظایف سراسر در را جریان اطالعات که هستند افزاری نرم های ، بستهERPهای  سیستم

 (.9221می سازند)نیل و کینگ،  یکپارچه و کار شرکت های کسب میان در

 تمام در را اطالعات جریان مستمر امکان که است پیچیده ای تجاری نرم افزاری بستة سازمانی، منابع ریزی برنامه سیستم

 به ترتیب این به و می کند مدیریت را اطالعاتی چرخة کرده، این فراهم مختلف سازمان های میان حتی و سازمان بخش های

 حال واقعیت های بیانگر که کنند استوار دقیقی و صحیح اطالعات پایة بر را خود دهد تصمیمات می اجازه سازمان مدیران

 در اطالعات یکپارچگی این سیستم، (. امروزه9222مارکوس و تنیس،  & 9222است)داونپورت و همکاران،  حاضر سازمان

 مربوط اطالعات تجمیع با اطالعاتی جریان و یکپارچگی (. این1221می کند)داونپورت،  تضمین را سازمان ختلفم بخش های

و  تامین زنجیرة انبارداری، توزیع، و تولید انسانی، منابع حسابداری، و مالی فعالیت های سازمان، مانند یک فعالیت های تمام به

 (.1221شود)داونپورت،  می ایجاد مرکزی دادة هپایگا یک (، در9229فروش)آمبل و همکاران، 

 کسب و کار فرایندهای تمام و کرده عمل ساده بستة نرم افزاری یک از فراتر درواقع سازمانی، منابع برنامه ریزی سیستم

 و کسب رقابتی مزایای کسب به منجر ERPاز  ها سازمان شدن مند (. بهره1221می کند)داونپورت،  تحول دچار را سازمان

 گویی، پاسخ آینده(، افزایش چالش های مقابل در سازمان سازی آماده به صورت پویا، خود خواسته های با انطباق طریق کار)از

 مورد در توزیع اطالعات و دسترسی ایشان(، تسهیل به دهی خدمت زمان کاهش طریق مشتریان)از رضایت داده و به دسترسی

 با انطباق و کار و کسب گسترش و مشتری در سراسر جهان(، رشد با ارتباط مدیریت نامهبر از استفاده فروش)با و تولید شرکت،

در  عملکرد برای ظرفیت و باز سیستم یک داشتن طریق جدید)از های همکاری یا توسعه و کار کسب جدید استراتژی های

 (. از9229شود)چان و همکاران،  مشترك( می خدمات یا کارآمد فرایندهای طریق هزینه)از رهبری ایجاد سراسر جهان( و

 زمان در دقیق اطالعات به دسترسی و کاهش را کلی های ، شرکت ها می توانند هزینهERP سیستم پیاده سازی طریق

 (. 9222بپردازند)باسوگلو،  عرضه کنندگان و مشتریان با اطالعات به تبادل و داده افزایش را مناسب

 به و استقرار از موفق های نمونه اخیر، سال های در این سیستم از مختلف های سازمان ةگسترد استقبال وجود با نیز ایران در

 و زمان هزینه صرف با که ایرانی ای سازمان های اغلب(. 9219اندك هستند)عمید و همکاران،  بسیار سیستم این کارگیری

 زمینة که مواجه اند و مسائلی مشکالت با ستقرارا از پس فاز در کرده اند، گذر استقرار فاز از شده پیش بینی میزان از بیش

 فرهنگ سازمان، اندازة سازمانی، چون ساختار اقتضایی متعددی عوامل آورند. می فراهم را سیستم موفقیت میزان کاهش

 یسازمان منابع ریزی برنامه سیستم کارایی و موفقیت در سازمان، کسب و کار انداز و چشم عالی مدیریت حمایت سازمانی،

 عوامل بندی طبقه و بررسی شناسایی، هدف با مختلف دنیا نقاط در متعددی (. مطالعات9222تأثیرگذارند)ایفیندو و نهار، 

حال با عنایت به مطالب گفته شده باال (. 9219است)عمید و همکاران،  انجام گرفته سیستم این موفقیت و شکست کلیدی
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دت متغیر امروزی و توانمندی انطباق با محیط های کسب و کار و همچنین اثراتی مبنی اهمیت دوام سازمان ها در بازارهای بش

بر حصول اهداف تعیین شده سازمان دارد، این پژوهش بدنبال  ،که یکپارچگی و جامعیت اطالعات در سطوح مختلف سازمانی

بع طبیعی استان مازندران و ادارات اداره کل منابررسی وضعیت آمادگی جهت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در 

 لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر بشرح ذیل است: بوده تابعه

(، در استقرار موفقیت آمیز این سیستم در اداره کل ERPسنجش تاثیر عوامل موثر بر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)

 منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه. 

 

 ادبیات پژوهش

 ظری پژوهشمبانی ن

 (ERP)برنامه ریزی منابع سازمانی 

ERP .یک بسته نرم افزاری است که هدف آن یکپارچه کردن اطالعات و جریان اطالعات بین تمامی بخش های سازمان است ،

این سیستم تمامی بخش های شرکت از بخش مالی، حسابداری، منابع انسانی، نگهداری و تعمیرات گرفته تا مدیریت خدمات و 

(. به عنوان مثال سفارش یک مشتری را در نظر بگیرید. 9222ونپورت،ادهد)دمل و نقل را تحت پوشش قرار میح

هنگامی که مشتری سفارش خود را ارائه می کند سفری طوالنی که بیشتر آن روی کاغذ است آغاز می شود. از این  معموالً

ها در سیستم های کامپیوتری بخش های مختلف ثبت و قسمت به آن قسمت فرستاده می شود و اطالعات کلیدی آن بار

مجدداً ارسال می گردد. این نوع گردش اطالعات موجب ایجاد تاخیر در انجام عملیات مربوط به سفارش می شود. همچنین در 

ز سیستم کامپیوتری هر بخش احتمال رخ دادن اشتباه وجود دارد و در این فاصله هیچ یک از بخش های شرکت بدرستی ا

 (.9229وضعیت سفارش در دیگر قسمت ها اطالعی ندارد)کوچ،

 آوریم:تعاریف موجود از منابع مختلف را می

1. ERP های مختلف و اطالعات و فرایندهای آن شرکت را یک سیستم اطالعاتی قابل تغییر و تنظیم که تمام قسمت

 کند.می یکپارچه

9. ERP  تمام منابع در یک سازمان است که این مدیریت از طریق فکر، فناوری و سیستمی برای مدیریت موثرتر تیک

 اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها و در نتیجه باال بردن کارایی سازمان است.

ریزی و کنترل موثر تمامی منابع مورد نیاز برای دریافت، تولید، ارسال و پاسخگویی به نیازهای روشی برای برنامه  .9

 تولیدی، توزیعی و خدماتی.های مشتریان، در شرکت

2. ERP  یک راه حل مبتنی بر فناوری اطالعات است که تمام منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با

دهد تا به طور مناسب فرآیند برنامه سرعت، دقت و کیفیت باال در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می

 د.ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نماین

های سازی همه وظایف و بخشسیستم جامعی است که سعی در مدیریت موثرتر تمام منابع و یکپارچه ERPو در نهایت: 

ها را برآورده موجود در یک سازمان با استفاده از یک سیستم کامپیوتری واحد را دارد که بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخش

گذاری واحد، امکان به اشتراك 1شود که به وسیله یک دیتا بیسافزار کامپیوتری انجام میسازد. این کار با استفاده از یک نرم 

افزار از تعدادی ماژول نرم افزاری تشکیل شده است که سازد. این نرمهای مختلف را با یکدیگر برقرار میاطالعات و ارتباط بخش

های آنقدر منعطف هستند که شرکت ERPنرم افزارهای  هر یک بخشی از وظایف موجود در شرکت را بر عهده دارند. اغلب

 (.1912ها را نصب و بکارگیرند)داوودی و دیگران،های مورد نیاز و یا همه آنخریدار قادرند تعدادی از ماژول
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 و سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات  ERP ارتباط

 -ها است که داده ها و اطالعات سازمان را پردازش می عالیتهای داده ها و ف مجموعه ای از افراد، گزارش 9سیستم اطالعات

های اطالعاتی کامپیوتری  کند و شامل فرایندهای دستی و ماشینی می شود. به طور معمول این واژه سهواً مترادف با سیستم

ستمهای اطالعاتی استفاده می شود که در واقع تنها جز تکنولوژیهای اطالعاتی از سیستم اطالعات را در برمی گیرد. سی

 (.1221های اطالعاتی قرار می گیرد)کارتین و همکاران، کامپیوتری در شاخه مطالعات تکنولوژی

های اطالعاتی کامپیوتری بویژه  به معنای مطالعه، طراحی، توسعه، اجرا، پشتیبانی و مدیریت سیستم 9تکنولوژی اطالعات

 دانست که مربوط به سیستم ITرا واژه ای در  ERPشد. در نتیجه می توانکاربردهای نرم افزاری و سخت افزار کامپیوتر می با

 های سازمان سرویس می دهد. های سخت افزاری و نرم افزاری می شود و به تمام بخش

 
 ERPاستقرار سیستم 

 ( اهمیت9222اعمال عوامل کلیدی موفقیت ضروری به نظر می رسد. لوه و کوه) ERPپیاده سازی موفق سیستم  برای

متذکر می شوند و بیان می کنند که  ERPپیکربندی، یکپارچه سازی و آموزش کاربران را در طول پیاده سازی سیستم 

مشکالت می تواند از اشتباه در پیکربندی نرم افزار و یکپارچه سازی ماژول های سیستم، شکست در ارتباطات، تعارض بین 

ر، عدم مهارت کارکنان و ضعف در جمع آوری داده ها به وجود آیند. ناه و اهداف کسب و کار و اهداف سیستم، کمبود نیروی کا

( 9221عنوان می کنند. مایر و بازت) ERP( انطباق و آموزش کاربران را به عنوان زیرساخت پیاده سازی 9229همکارانش)

یکی از فاکتورهای اساسی  ERPمی دانند، بیان می کنند که پیکربندی  ERPضمن اینکه امنیت را مقوله ای مهم در استقرار 

در حصول آن می باشد. ایشان می گویند که از طریق پیکربندی، قوانین موجود در سازمان فرموله و الزم االجرا می شود، از 

جمله اینکه کدام کارمند چه وظیفه ای را انجام دهد و یا اینکه به چه بخش هایی دسترسی داشته باشد که تمامی این ها از 

یف رمز عبور شخصی برای هر فرد امکان پذیر و قابل پشتیبانی می باشد. در جایی دیگر یک رویکرد منطقی برای طریق تعر

توصیف می گردد که شامل دو قسمت آماده سازی افراد)در خصوص آموزش کاربران نهایی( و آماده  ERPاستقرار سیستم 

 (.1921ستم اطالعات( است)صالحی به نقل از داونپورت،سازی سیستم فنی) انطباق دادن، پیکربندی و یکپارچه سازی سی

 
 سازمان منابع ریزی برنامه سیستم مفهوم و دالیل شکست در

 -می منتهی سازمان عملکرد به بهبود که مختلفی فعالیتهای از وسیعی طیف شامل سازمانی منابع ریزی برنامه سیستم مفهوم

 شود می پشتیبانی است دیگر کاربردی برنامه زیر شامل چندین که دیکاربر های برنامه توسط و گیرد می بر در را شود

 را ( مدلی1222) پاستر و استیوز (.9221دیوید، سازد) می یکپارچه سازمان واحدهای عملیاتی درگستره را ها فعالیت بطوریکه

 : از عبارتند مراحل این دکنن می بیان را سازمانی منابع ریزی برنامه سیستم عمر چرخه آن مراحل در که نمودند ارائه

 منابع ریزی برنامه سیستم دوم، تحصیل مرحله .سازمانی منابع یزی ر برنامه سیستم خرید برای گیری تصمیم اول، مرحله

 برنامه سیستم تدریجی تکامل پنجم، مرحله. سیستم و نگهداری بکارگیری چهارم، مرحله. سازی پیاده سوم، مرحله. سازمانی

 .سازمانی منابع ریزی برنامه سیستم کنارگذاری مرحله ششم، و انیسازم منابع ریزی

                                                           
2 Information system(IS) 
3 Information Technology(IT) 
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 با سازمان که دانست و متوسط کوچک های سازمان برای مرحله ترین اساسی را خرید برای گیری تصمیم مرحله بتوان شاید

 ضرورت مدیران، همرحل این در. زد خواهد رقم خود را برای ای تازه سرنوشت ،کند می اتخاذ که تصمیمی کیفیت به توجه

 .می کنند بررسی را سیستمی چنین وجود

 
 ERPمشکالت مرتبط با پیاده سازی سیستم 

در ساااازمان هاااا همیشاااه باااا مخااااطراتی روبااارو    ERPپیااااده ساااازی سیساااتم هاااای پیچیاااده اطالعااااتی نظیااار    

رات بااوده اساات. پیاااده سااازی ایاان سیسااتم هااا بااه علاات گسااتردگی و پیچیاادگی ذاتاای ایاان سیسااتم هااا و تااأثی           

عمااده ای کااه باار روی فرایناادهای سااازمان دارنااد بااا ریسااک همااراه ماای باشااد. ایاان سیسااتم هااا در مقایسااه بااا            

ساااایر سیساااتم هاااای اطالعااااتی، دارای ویژگااای هاااای منحصااار باااه فاااردی مااای باشاااند و لاااذا در فرآیناااد پیااااده    

ن صاااورت ساااازی ایااان سیساااتم هاااا، مشاااارکت گساااترده از ساااوی فروشااانده، مشااااور و کارکناااان داخلااای ساااازما  

ماای گیاارد کااه در سااایر پااروژه هااای سیسااتم هااای اطالعاااتی چنااین مشااارکتی محاادودتر ماای باشااد. از ایاان رو            

 شناخت موانع و مشکالت پیاده سازی این سیستم ها می تواند در موفقیت سازمان اثر گذار باشد.

بناادی  را در سااه دسااته تقساایم   ERPدر یااک دسااته بناادی کلاای ماای تااوان مشااکالت پیاااده سااازی سیسااتم          

 کرد:

غالباااً ناشاای از عواماال انسااانی در سااازمان اساات کااه اغلااب بااه علاات          ERPعواماال انسااانی: شکساات سیسااتم     -

 به وجود می آید.  ERPعدم تطابق کارکنان با تغییرات ناشی از پیاده سازی سیستم های 

یر رقاااابتی در باااازارغ ERPتغییااارات مرباااوط باااه فنااااوری موجاااود ساااازمان: در واقاااع اساااتفاده از سیساااتم        -

معنااا ناادارد. نیاااز بااه افاازایش قابلیاات هااای رقااابتی نتااایجی مثاال کاااهش هزینااه، افاازایش بهااره وری، افاازایش              

 نرخ تولید و کاهش موجودی ها را در بردارد.

تغییااارات باااه وجاااود آماااده در فرآینااادهای ساااازمان: یکااای دیگااار از دالیااال اساسااای شکسااات بسااایاری از           -

اساااب باااین بخاااش هاااای تولیاااد، بازاریاااابی، ماااالی، بودجاااه، انباااار،     باااود یکپاااارچگی من ERP  سیساااتم هاااای

 ( 1912خدمات پس از فروش و...درسازمان هاست) حجازی و دیگران، 

بااه طااور غالااب ماادیران سااازمان هااا علاای رغاام تمایاال بااه اسااتفاده از سیسااتم برنامااه ریاازی منااابع سااازمان،               

ساااتمی را نداشاااته باشاااد و باااا تحمیااال ایااان  نگرانناااد کاااه مباااادا ساااازمان آن هاااا، آماااادگی اساااتقرار چناااین سی 

 (.1222سیستم به سازمان متحمل هزینه های غیر قابل جبرانی گردند)سین و الدان،

حامیااان پااروژه هااای سیسااتم برنامااه ریاازی منااابع سااازمان نیاااز دارنااد تااا بفهمنااد کااه بازگشاات ساارمایه گااذاری          

ازگشاات ساارمایه و جنبااه هااای    ایاان سیسااتم بسااتگی بااه جنبااه هااای قاباال ساانجش مثاال کاااهش هزینااه و ب          

غیرقابااال سااانجش مثااال بهباااود خااادمات مشاااتری دارد. در حقیقااات سیساااتم برناماااه ریااازی مناااابع ساااازمان باااا   

اطالعااات کلاای شااروع بااه کااار ماای کنااد و تنهااا تااا حااد معیناای ماای توانااد آنهااا را طبقااه بناادی نمایااد. هنگااامی           

دارناااد اماااا حاااوادد و رویااادادهای دور از کاااه افاااراد تصااامیم گیاااری مااای کنناااد، انتظااااراتی در ماااورد نتیجاااه کاااار 

 (.9221انتظار ممکن است اتفاق بیفتد)ویک،
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 پیشینه پژوهش

منابع  ریزی برنامه سیستم موفقیت بر ساختاری ابعاد تاثیر بررسی(، تحت عنوان 1929در پژوهشی که توسط خانلری و کفائی)

موفقیت  ابعاد بر ساختاری مختلف ابعاد تأثیر بررسی، به منظور سیستم، انجام گرفت این دارنده ایرانی سازمانی در شرکت های

 نشان پژوهش است. یافته های شده استفاده جزئی مربعات حداقل الگوریتم و ساختاری معادالت سازی مدل روش از سیستم،

موفقیت  پنج گانة ابعاد بر تأثیر با گرایی تخصص و های پرسنلی نسبت رسمیت، تمرکز، ساختاری ابعاد از یک هر که داد

  است. بوده تأثیرگذار استقرار، از پس فاز در آن سیستم، در میزان موفقیت حاصل از به کارگیری

(، در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی اثرات استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر نوآوری سازمان، 1929بیگی و همکاران )

 داد ها نشان داده تحلیل و تجزیه نفر را مورد برسی و تحلیل قرار دادند. نتایج 112یک واحد تولیدی کف پوش صنعتی به تعداد 

 از هرکدام تأثیرگذاری بر مبنی نیز فرضیه ها سایر و تأثیرگذار است سازمانی نوآوری بر ERPسیستم  استقرار طورکلی به که

 و پیکربندی مطالعه، مورد سازمان در عالوه به .گرفت قرار تأیید مورد نوآوری سازمانی بر ERPسیستم  استقرار مؤلفه های

 شد.  داده تشخیص سازمانی نوآوری بر ها مؤلفه تأثیرگذارترین عنوان ، بهERPسیستم  انطباق

موفقیت  میزان بینی پیش برای فازی استنتاج سیستم طراحی(، تحت عنوان 1929در پژوهشی که توسط شفیعا و همکاران)

 محتوا تحلیل نوع از ها، و شاخص عوامل شناسایی نحوه اساس بر پژوهش روشسازمان، انجام گرفت،  منابع ریزی برنامه راهکار

 پروژه های مشکالت بر غلبه برای پژوهش این در پیمایشی بوده است. نوع از منتخب، های سازمان از ها داده گردآوری برای و

محققان  است. شده داده آموزش و طراحی فازی سیستم یک ی،انطباق عصبی  استنتاج فازی روش از استفاده با و سازی پیاده

 این خروجی باشد. آن آغاز از پیش پروژه پیاده سازی موفقیت میزان بینی پیش به قادر تا کرده ا اعتبارسنجی ر آن در ادامه

 بوده است. هوشمند فازی استنتاج سیستم یک پژوهش،

(، در خصوص کاربرد برنامه ریزی منابع سازمانی برای هدف تصمیم 9215در پژوهشی که توسط یوسف آرمو و عرفان شهزاد)

سازی در موسسات آموزش عالی نیجریه انجام گرفت، ابعاد ششگانه بررسی شده در تحقیق که متعلق به عوامل تأثیرگذار در 

، سهولت کار با ERPدر سازمان می باشند شناسایی شدند. این ابعاد شامل احساس لذت کار با سیستم  ERPپیاده سازی 

، ERP، امنیت و سطوح دسترسی در سیستم ERP، حجم اطالعات در سیستم ERP، سودمندی سیستم ERPسیستم 

  ، می باشند.ERPکیفیت اتصال به اینترنت اثرگذار در استفاده از سیستم 

ملکرد سازمان انجام بر ع ERPتاثیر پیاده سازی سیستم   بررسی(، در خصوص 9219)آرون و دریکدر پژوهشی که توسط 

گرفت،دریافتند که ماژول مدیریت کیفیت،مهم ترین اثر گذار بر عملکرد و ماژول کنترل مهم ترین پیش بینی کننده اندازه 

  گیری عملکرد کیفیت اطالعات است.

و  کسب یستم(، در خصوص استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و س9219فوتینی) و در پژوهشی که توسط یوری پیدایز

 نوآوری بر و هم عملکرد بر هم الکترونیک، و کار کسب و سیستم ERPالکترونیک، انجام گرفت، نتایج نشان داد، سیستم  کار

 است. الکترونیک کار و تأثیر کسب از بیشتر مراتب به نوآوری، بر ERPسیستم  تأثیر و داشته مثبت اثری
 

 روش پژوهش

تحلیلی)غیر آزمایشی( از گروه پیمایشی و بصورت  -است و از نظر روش، توصیفی 2اربردیاین پژوهش از نظر هدف، تحقیقی ک

 مقطعی است.

مدیران)در هر سه رده عالی، میانی و عملیاتی(، معاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات کلیه جامعه آماری پژوهش شامل 

روش نفر می باشند.  111ه که بر طبق آخرین آمار اخذ شده به تعداد ، بوداداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه
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و سرپرستی  سازمان منابع طبیعی استان مازندراننمونه گیری، روش نمونه گیری طبقه ای خواهد بود، بطوریکه هر یک شعب 

ونه ها)آزمودنی ها(با استان، بیانگر یک طبقه می باشد. پخش پرسشنامه در هر طبقه، بصورت تصادفی بوده است. گروه نم

 نفر می باشند. 29اند؛ که به تعداد استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده

، پرسشنامه محقق ساخته ای است که با الهام از ERPابزار جمع آوری اطالعات الزم در مورد بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی 

مورد استفاده طراحی و بعد از محاسبه روایی و پایایی،  سوال 99مدل مفهومی پژوهش و بر اساس متغیرهای مورد بررسی، با 

 .قرار گرفته است

 بررسی ، موردپرسشنامه محتوای رابطه این که در بوده صوری و محتوایی روایی نوع از پژوهش حاضر پرسشنامه روایی 

ناسب تشخیص داده شد. برای تعیین از تشخیص و اعالم نظر مساعد آنان، منطبق بر مدل و م پس و گرفته قرار متخصصین امر

پایایی پرسشنامه نیز از یکی از معتبرترین روش ها، یعنی محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی هر یک از 

، امنیت ERP، حجم اطالعات در ERP، سودمندی ERP، سهولت کار با ERPمتغیرهای پژوهش بشرح  احساس لذت کار با 

، 195/2، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، بترتیب ERP، کیفیت اتصال به اینترنت اثرگذار در ERPر و سطوح دسترسی د

محاسبه گردید که نشان از پایایی باالی این پرسشنامه بوده است. آلفای کرونباخ کل  199/2و  122/2، 158/2، 195/2، 128/2

 محاسبه گردید. 12/2پرسشنامه نیز 

    
 مدل مفهومی پژوهش

نظور انتخاب یک مدل مفهومی مناسب به منظور بررسی و اولویت بندی چالش های پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی به م

اله پایه انتخاب شده مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت مق ERPمنابع سازمانی، پژوهش های پیشین انجام شده در خصوص 

کاربرد برنامه ریزی منابع سازمانی برای هدف "برای این پژوهش، تحقیقی بوده که توسط یوسف آرمو و عرفان شهزاد با عنوان 

که در مجله بین المللی پژوهش علوم اجتماعی و مدیریت به  9215در آپریل  "تصمیم سازی در موسسات آموزش عالی نیجریه

 عاد ششگانه بررسی شده در تحقیق یاد شده عبارتند از:چاپ رسیده است. اب

 ERPاحساس لذت کار با سیستم  -1

 ERPسهولت کار با سیستم  -9

 ERPسودمندی سیستم  -9

 ERPحجم اطالعات در سیستم  -2

 ERPامنیت و سطوح دسترسی در سیستم  -5

 ERPکیفیت اتصال به اینترنت اثرگذار در استفاده از سیستم  -8

ش حاضر، از مدل ارائه شده توسط محققان مذکور استفاده گردید. مدل پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن اهداف و در پژوه

 فرضیه های در نظر گرفته شده، بصورت شکل ذیل ارائه می گردد.
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 ( مدل مفهومی پژوهش1شکل)

 
(refrence: Adejar Yusuff Aremu, Arfan Shahzad, 2015, Enterprise Resource Planning (ERP) Intention to Use for  Decision 

Making Purpose in Higher Education Institutions in Nigeria, International Journal of Management and Social Sciences 

Research (IJMSSR) Volume 4, No. 4, April 2015) 

 

 فرضیه های پژوهش

اداره کل منابع ( در ERP، در استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)ERPستم . احساس لذت کار با سی1

 ، موثر است.طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه

اداره کل منابع ( در ERP، در استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)ERP. سهولت کاربرد با سیستم 9

 ، موثر است.زندران و ادارات تابعهطبیعی استان ما

اداره کل منابع طبیعی ( در ERP، در استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)ERP. . سودمندی سیستم 9

 ، موثر است.استان مازندران و ادارات تابعه

اداره کل منابع ( در ERPابع سازمانی)، در استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منERP. حجم اطالعات در سیستم . 2

 ، موثر است.طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه

اداره ( در ERP، در استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)ERP. امنیت و سطوح دسترسی در سیستم . 5

 ، موثر است.کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه

( ERP، در استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)ERPاتصال به اینترنت اثرگذار در سیستم  . کیفیت. 8

 ، موثر است.اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهدر 

اوانی نسبی تجمعی، میانگین، ، درصد فراوانی، فر 5با استفاده از روش های آمار توصیفی از قبیل رسم جداول فراوانی و نمودارها 

استنباطی از روش های آمار ها پرداخته شد و جهت تجزیه و تحلیل، میانه، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم به توصیف داده

 LISRELو   SPSSافزارهای  نرم طریق ازاز  استفاده گردید. اسمیرنف و تحلیل عاملی تائیدی -شامل آزمون کولموگروف

                                                           
5 - Frequency distribution 
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اسمرینوف جهت بررسی نرمال بودن داده های حاصل از -همچنین از آزمون کولموگروفضیه ها و جهت آزمون فر

 متغیرهای تحقیق، بهره گرفته شد.

 
 تجزیه و تحلیل داده ها

    یافته های توصیفی

اهل نفر مت 89درصد( و  5/91نفر مجرد ) 92درصد(،  2/92نفر زن ) 91درصد( و  8/82نفر مرد ) 82در بررسی توصیفی، 

سال )  22تا  91نفر بین  92درصد(،  19سال ) 92نفر کمتر از  19 در رده های سنی آزمودنی ها، بوده اند. درصد(  5/81)

داشته اند. در مقوله  سال 52درصد( نیز باالی  2/99نفر دیگر )  99درصد( و  2/99سال )  52تا  21نفر  91درصد(،  9/92

درصد( دارای  9/22نفر ) 92درصد( و  2/21نفر کارشناسی )  25درصد(،  2/12ر )نفر کاردانی و کمت 12میزان تحصیالت 

سال )  12تا  8نفر بین  11درصد(،  2/1سال ) 5نفر کمتر از  1 اند. در سابقه خدمتی همبوده مدرك کارشناسی ارشد و باالتر

درصد(  1/99نفر دیگر )  91درصد( و  2/92سال )  92تا  18نفر بین  91درصد(،  1/98سال )  15تا  11نفر  92درصد(،  19

 اند.سال، سابقه داشته 92نیز باالی 

 

 یافته های تحلیلی

اسمیرنف انجام گرفت که یافته ها نشان داد،  -پس از جمع آوری اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق، آزمون کولموگروف

 جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردید. های پارامتری تمامی متغیرهای پژوهش نرمالند، بنابراین از آزمون

کنیم. برای (، استفاده میPATH ANALYSISبرای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل مسیر معادالت ساختاری )

استفاده  tداری ضرایب، از تحلیل مسیر در دو حالت ضرایب استاندارد و مقادیر تعیین تاثیر هر یک از متغیرها بر هم و معنی

دو، شاخص برازش هنجار شده، شاخص برازش تطبیقی، شاخص های کایت بررسی کفایت مدل نیز از شاخصشده است. جه

نیکویی برازش، ریشه مربعات خطای برآورد، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده، شاخص برازندگی افزایشی و شاخص برازش 

 هنجار نشده استفاده شده است.

 
 الگوی نظری پژوهش (2)شکل 

 

 ( اطالعات مربوط به متغیرهای علی )مکنونات( پژوهش، آورده شده است.1در جدول )
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 ( متغیرهای مدل علی پژوهش1جدول )

 تعداد متغیر

 8 درونزا

 1 برونزا

 29 مشاهدات

 
 ( ارائه گردیده اند.9های اختصاری آنها در جدول )، متغیرهای مورد استفاده با نمادگذاریپیش از ارائه مدل

 خصات و عالئم شاخص ها و مکنونات در مدل پژوهش( مش2جدول )

 هانماد شاخص نماد متغیر ردیف

 ERP ENJOY احساس لذت کار با سیستم 1
ENJ1 – ENJ5 

 ERP EASE سهولت کار با سیستم 9
EASE1 – EASE5 

 ERP USEFULLNESS سودمندی سیستم 9
USE1- USE6 

 ERP VOL.DATA حجم اطالعات در سیستم 2
VOL.D1 – VOL.D5 

 ERP SECURITY امنیت و سطوح دسترسی در سیستم 5
SECUR1-SECUR6 

 ERP QUALITY.CONN کیفیت اتصال به اینترنت در سیستم 8
QUAL1-QUAL5 

  ERP ERP.SYSسیستم  2

 
طبیعی استان اداره کل منابع ریزی منابع سازمانی در های برنامهپیاده سازی موفقیت آمیز سیستمعوامل موثر در بررسی برای 

افزار لیزرل را در دو حالت ضرایب ( خروجی نرم2( و )9از تحلیل مسیر استفاده شده که شکل های ) مازندران و ادارات تابعه

 دهد: مقدار( نشان می tاستاندارد و معنی داری )
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 ( مدل اصلی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد3شکل )
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 (tداری ضرایب ) مقادیر عنی( مدل اصلی پژوهش در حالت م4شکل ) 
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 اساس تحلیل عاملی تاییدیبر  ERPاستقرار سیستم برنامه ریزی منابع انسانی بررسی نتایج تبیین عوامل موثر بر ( 3جدول )

 نتایج 2Rمقدار  tمقادیر  ضرایب استاندارد عوامل

 دار است.معنی ERP 29/2 29/5 52/2 احساس لذت کار با سیستم

 دار است.معنی ERP 22/2 22/5 52/2 سیستم سهولت کار با

 دار است.معنی ERP 85/2 95/5 29/2 سودمندی سیستم

 دار است.معنی ERP 12/2 29/5 89/2 حجم اطالعات در سیستم

 دار است.معنی ERP 55/2 25/2 92/2 امنیت و سطوح دسترسی در سیستم

 دار است.معنی ERP 51/2 82/2 92/2 کیفیت اتصال به اینترنت در سیستم

 
 گردد:( مالحظه می9همانطور که در جدول )

 در بررسی فرضیه اول

است، با توجه به  98/9دارای میانگین  ERPمتغیر احساس لذت کار با سیستم در آزمون تی تک نمونه ای نتایج نشان داد، 

مدیران، دیدگاه فر رد شده و در نتیجه از است، فرضیه ص 25/2و مقدار احتمال که کمتر از  19/2برابر با  tی مقدارآماره

، متغیر احساس لذت کار با اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهمعاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات 

 است.و مطلوب ، بیشتر از حد متوسط ERPسیستم 

استقرار موفقیت در  ERPر احساس لذت کار با سیستم ضریب عاملی استاندارد متغی نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد،

است، نتیجه اینکه، از  28/1که بزرگتر از  29/5برابر با  t، مقدار 29/2برابر با  (ERPآمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)

، عامل و ادارات تابعهاداره کل منابع طبیعی استان مازندران مدیران، معاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات دیدگاه 

پس فرضیه موثر است.  (ERPاستقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)در  ERPاحساس لذت کار با سیستم 

 اول پژوهش، تائید می گردد.

 
 در بررسی فرضیه دوم

است، با توجه به  92/9دارای میانگین  ERPمتغیر سهولت کار با سیستم  در آزمون تی تک نمونه ای نتایج نشان داد،

مدیران، است، فرضیه صفر رد شده و در نتیجه از دیدگاه  25/2و مقدار احتمال که کمتر از  82/2برابر با  tی مقدارآماره

سهولت کار وضعیت متغیر ، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهمعاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات 

 است.و مطلوب بیشتر از حد متوسط  ERPبا سیستم 

استقرار موفقیت آمیز در  ERPضریب عاملی استاندارد متغیر سهولت کار با سیستم  نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد،

یدگاه است، نتیجه اینکه، از د 28/1که بزرگتر از  22/5برابر با  t، مقدار 22/2برابر با  (ERPریزی منابع سازمانی)سیستم برنامه

، عامل سهولت کار با اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهمدیران، معاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات 

پس فرضیه دوم پژوهش، تائید  موثر است. (ERPاستقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)در  ERPسیستم 

 می گردد.

 
 ومدر بررسی فرضیه س

-است، با توجه به مقدارآماره 15/9دارای میانگین  ERPمتغیر سودمندی سیستم  در آزمون تی تک نمونه ای نتایج نشان داد،

مدیران، معاونین و است، فرضیه صفر تایید شده و در نتیجه از دیدگاه  25/2و مقدار احتمال که بیشتر از  29/1برابر با  tی 
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، وضعیت متغیر سودمندی سیستم اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه کارشناسان واحد فناوری اطالعات

ERP .در حد متوسط است 

استقرار موفقیت آمیز سیستم در  ERPضریب عاملی استاندارد متغیر سودمندی سیستم  نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد،

مدیران، است، نتیجه اینکه، از دیدگاه  28/1که بزرگتر از  95/5برابر با  tقدار ، م85/2برابر با  (ERPریزی منابع سازمانی)برنامه

، عامل سودمندی سیستم اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهمعاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات 

ERP  در(استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانیERP) پس فرضیه سوم پژوهش، تائید می  ست.موثر ا

 گردد.

 
 در بررسی فرضیه چهارم

است، با توجه به  18/9دارای میانگین  ERPمتغیر حجم اطالعات در سیستم  در آزمون تی تک نمونه ای نتایج نشان داد،

مدیران، ر نتیجه از دیدگاه است، فرضیه صفر تایید شده و د 25/2و مقدار احتمال که بیشتر از  18/1برابر با  tی مقدارآماره

، وضعیت متغیر حجم اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهمعاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات 

 حد متوسط است. در ERPاطالعات در سیستم 

استقرار موفقیت آمیز در  ERPضریب عاملی استاندارد متغیر حجم اطالعات در سیستم  نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد،

است، نتیجه اینکه، از دیدگاه  28/1که بزرگتر از  29/5برابر با  t، مقدار 12/2برابر با  (ERPریزی منابع سازمانی)سیستم برنامه

، عامل حجم اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهمدیران، معاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات 

پس فرضیه چهارم  موثر است. (ERPاستقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)در  ERPطالعات در سیستم ا

 پژوهش، تائید می گردد.

 
 در بررسی فرضیه پنجم

است که با  81/9دارای میانگین  ERPمتغیر امنیت و سطوح دسترسی در سیستم  در آزمون تی تک نمونه ای نتایج نشان داد،

است، فرضیه صفر رد شده و در نتیجه از دیدگاه  25/2و مقدار احتمال که کمتر از  -82/9برابر با  tی توجه به مقدارآماره

، وضعیت متغیر اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهمدیران، معاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات 

 است.و نامطلوب کمتر از حد متوسط   ERPامنیت و سطوح دسترسی در سیستم 

استقرار در  ERPضریب عاملی استاندارد متغیر امنیت و سطوح دسترسی در سیستم  نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد،

است، نتیجه  28/1که بزرگتر از  25/2برابر با  t، مقدار 55/2برابر با  (ERPریزی منابع سازمانی)موفقیت آمیز سیستم برنامه

، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهمدیران، معاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات ینکه، از دیدگاه ا

موثر  (ERPاستقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)در  ERPعامل امنیت و سطوح دسترسی در سیستم 

 دد.پس فرضیه پنجم پژوهش، تائید می گر است.

 
 در بررسی فرضیه ششم 

است که با  91/9دارای میانگین  ERPمتغیر کیفیت اتصال به اینترنت در سیستم  در آزمون تی تک نمونه ای نتایج نشان داد،

است، فرضیه صفر رد شده و در نتیجه از دیدگاه  25/2و مقدار احتمال که کمتر از  59/9برابر با  tی توجه به مقدارآماره

، وضعیت متغیر اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهعاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات مدیران، م

 است.و مطلوب بیشتر از حد متوسط  ERPکیفیت اتصال به اینترنت در سیستم 
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استقرار در  ERPر سیستم ضریب عاملی استاندارد متغیر کیفیت اتصال به اینترنت د نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد،

است، نتیجه  28/1که بزرگتر از  82/2برابر با  t، مقدار 51/2برابر با  (ERPریزی منابع سازمانی)موفقیت آمیز سیستم برنامه

، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهمدیران، معاونین و کارشناسان واحد فناوری اطالعات اینکه، از دیدگاه 

موثر  (ERPاستقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی)در  ERPامل کیفیت اتصال به اینترنت در سیستم ع

 پس فرضیه ششم پژوهش، تائید می گردد. است.

 

 بررسی کفایت مدل •

های مختلف و شاخص پس از انجام تحلیل مسیر، به بررسی کفایت مدل برازش داده شده پرداخته شد. قابل ذکر اینکه از میان

متعدد برازندگی الگوی مورد نظر، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد و نیکویی برازش از بهترین و معروفترین شاخص ها بوده 

دو در مدل  -ی کایمقدار آمارهتوانند در حد کفایت الزم، برازندگی الگوی مورد نظر را تعیین کنند. نتایج نشان داد، و می

است که مقدار قابل قبولی است. از طرفی  91/1است که حاصل نسبت آنها برابر با  251ة آزادی مدل نیز برابر با ، درج29/558

همگی در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند  و شاخص  IFIو   NNFI ،NFI ،CFIهای برازندگی الگو مانند دیگر شاخص

RMR  است. 212/2نیز 

 

 خالصه و نتیجه گیری
مدیران، معاونین و کارشناسان واحد فناوری از دیدگاه  ژوهش در ارتباط با فرضیه های پژوهش نشان می دهد،یافته های پ

مقدار و  tمقادیر ، با توجه به نتایج حاصل از ضرایب استاندارد، اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعهاطالعات 
2R احساس ضیه های پژوهش، هر یک از ابعاد معرفی شده در مدل مفهومی بشرح در تحلیل عاملی تائیدی، در هر یک از فر

، ERPدر  ، امنیت و سطوح دسترسیERPدر  ، حجم اطالعاتERP ، سودمندیERP ، سهولت کار باERP لذت کار با

در این  سازمانی ابعمن ریزی برنامه سیستم در استقرار و پیاده سازی موفقیت آمیز ، ERPدر  کیفیت اتصال به اینترنت اثرگذار

سازمان موثر است و با بهبود وضعیت هر یک از این شش متغیر، آمادگی سازمان در پیاده سازی سیستم مورد نظر، ارتقاء می 

 یابد.
 

 پیشنهادات

بر اساس داده های بدست آمده و با استناد به نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاضر، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می 

 ردد:گ

میزان توانمندی های کارکنان و کارشناسان ، بدلیل اینکه ITبرگزاری دوره های آموزشی ویژه برای کارکنان واحد  .1

 از اهمیت بسزائی در موفقیت این سیستم، برخوردار است. ERPسازمان در بکارگیری سیستم  ITواحد 

از جمله مهمترین موارد  ERPستم حمایت های مادی و معنوی مسئوالن و مدیران ارشد از اجرایی شدن سی .9

 تاثیرگذار بر اجرائی شدن این سیستم است.

( قدرتمند  در سازمان برای ارتقاء کارائی و مفید بودن دیتاها و اطالعات موجود ISاستفاده از سیستم های اطالعاتی ) .9

 در سیستم های اطالعاتی سازمان.

یری معقول دستورالعمل های سازمانی در تصمیم گیری و منعطف بودن مدیران ارشد و میانی و همچنین انعطاف پذ .2

 ارزیابی فعالیت های سازمانی.
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از جمله موارد  ERPبرگزاری دوره های آموزش های ضمن خدمت برای آشنایی با اهداف، عملکرد و کارائی های  .5

 مهمی است که باید بدان توجه شود.

و مشارکت همه جانبه در فعالیت های سازمان، از جمله  تعهد باالی کارکنان به سازمان، پذیرش ارزش های سازمان .8

 نکاتی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
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