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 چکیده

اساس  براین. بومی نکردن آن استنیز ، اجرای آن بدون درنظرگرفتن فرهنگ سازمانی و  ERPیکی از دالیل شکست پیاده سازی 

، زمینه  ERP ماژول های تا با بومی سازی کندموردی، تالش می مطالعهبا شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر  پژوهش حاضر

که شامل مولفه های  بدین منظور از پرسشنامه فرهنگ سازمانی. مهیا سازددر محیط بهداشت و درمان اجرای موفقیت آمیز آن را 

جامعه آماری پژوهش برمبنای تحصیالت و سوابق . استفاده شده است درگیرشدن درکار، یکپارچگی، انطباق پذیری و رسالت است،

، روش های آماری فراوانی، Spssگیری از نرم افزار بابهره. باشدنفرمی22، (ع)کاری، مدیران بخش های مختلف بیمارستان امام رضا 

در نهایت با شناخت مولفه های فرهنگ  .و رگرسیون چندمتغیره، داده های پژوهش تحلیل و مورد ارزیابی قرار گرفته اند میانگین

و ماژول های مالی و حسابداری،  SAP R/3سازمانی و درصد فراوانی و اعمال هریک از آنها در مطالعه موردی، بسته نرم افزاری 

سپس با تطبیق شرایط بیمارستان با هریک از آنها، ماژول ها جهت بومی  شده،انتخاب  مدیریت خدمات و مدیریت منابع انسانی

 .ارائه گردیده استسازی بررسی و پیشنهاداتی 

 (ع)برنامه ریزی منابع سازمان، بومی سازی، فرهنگ سازمانی، بیمارستان امام رضا :واژگان کلیدی 
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 مقدمه

احمدی و ) است سازمان تمام در یکپارچه واسط و کاربردی برنامةنوعی پایگاه داده،  1سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

 منابع ریزیبرنامه (.Chou,2014) دارد زمان مناسب در را ی کاربر نوع هر برای اطالعات کردن فراهم توانایی و (1932همکاران،

 استفاده به قادر را سازمان وجامع، یکپارچه حلراه یک ارائه طریق از که است وکارکسب حوزه در افزارینرمنظام یک مثابهبه سازمان

 به اغلب سیستم ها این (.1932پویا، بذرگری،)کند می اطالعات و سرمایه انسانی،نیروی مواد، شامل خود منابع از کارآمد و مؤثر

آنهاپروژه  سازی پیاده زیرا (Parry,& Graves,2008)شده اند شناخته است، دشوار آنها پیاده سازی ای که پیچیده هایی سیستم

پیاده  پروژه های موفقیت از که است دهنده آن نشان اخیر مطالعات (.1931حنفی زاده و همکاران، ) است سازمانی ابعاد با هایی

 که طوری به (1932شفیعا وهمکاران،) است یافته افزایش اندازه به همان نیز سازی پیاده خطر و شده کاسته سیستم ها این سازی

 درصد(.Amid & et al, 2012)اند انجامیده برنامه بر مازاد هزینه های به آنها درصد 53 و اند شده متوقف پروژه ها درصداین 93

به نقل ازرمضانیان  Liu, & Seddon ,2009)است  شده زیادی های نگرانی بروز سبب  ERPپروژه های شکست باالی

 .(1931وهمکاران،

بسیاری در راستای پیاده سازی این استراتژی در سازمان های مختلف انجام گرفته است که ماحصل کار آنها پژوهش های 

یکی از دالیل اصلی این شکست ها، به کارگیری این دانش بدون توجه به فرهنگ . است که اکثرآ با شکست مواجه شده اندنشانگرآن

در واقع ریشه این دانش به کشورهای پیشرفته امریکایی و اروپایی برمی گردد که آنها با در نظر گرفتن فرهنگ . سازمانی است

با در نظر گرفتن این نکته که  ERPبومی سازی . تراتژی را استانداردسازی کرده اندسازمانی حاکم بر ارگان های خود، این اس

چارچوب اصلی و استاندارهای پایه ای این روش حفظ شود، می تواند به مدیریت سازمان در اجرای موفقیت آمیز این دانش کمک 

به وجود آورده که بهداشت و درمان از  ERPیری فعالیت های متعدد بخش خدمات، پتانسیل مناسبی برای به کارگ .شایانی نماید

حوزه درمان به دلیل پیچیدگی ها و حساسیت های خاص خود برای ارائه خدمات موثرتر به . شاخص ترین آنها به شمار می آید

 (.1931لنکرانی و همکاران، )بیماران نیاز به یکپارچه سازی اطالعات دارد

در د که می توان با استفاده از مولفه های فرهنگ سازمانی، برنامه ریزی منابع سازمانی را فرضیه اصلی پژوهش اینگونه بیان می گرد

 .بومی سازی نمود و ماژول های مورد استفاده را سفارشی سازی و انتخاب کردمطالعه موردی 

است و درصدد است  تبیین شده( مطالعه موردی)بر اساس فرهنگ سازمانی  ERP بر این مبنا پژوهش حاضر با هدف بومی سازی

را  ERPبه این سوال پاسخ دهد که آیا با درنظرگرفتن فرهنگ سازمانی می توان  سیستمبا شناخت فرهنگ حاکم بر سازمان بتواند 

 پیاده سازی نمود یا خیر؟بومی و 

لنکرانی و همکاران مدلی را ارائه نمودند که بر اساس آن مدیران مراکز درمانی به نحو مناسب تری در زمینه چگونگی پیاده سازی 

ERP نتیجه پژوهش . در سازمان های خود تصمیم گیری نمایند و بتوانند ریسک های مربوطه را راحت تر شناسایی و مدیریت کنند

ی درمانی فرآیندها به دو گروه قطعی و غیرقطعی تقسیم می شوندکه برنامه ریزی برای هرکدام شیوه آنها نشان داد که در محیط ها

                                           
1. Enterprise Resource Planning (ERP)  
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لنکرانی و )تنها در حالتی پاسخگو خواهد بود که وابستگی بین فرآیندها وجود نداشته باشد ERP.و راهکار خاص خود را می طلبد

 (.1931همکاران،

در صنایع مختلفی در کشور و خارج از آن به انجام رسیده  انی ونیز فرهنگ سازمانیسازماجرای سیاست های برنامه ریزی منابع 

تباربائی و )برخی در حوزه خدمات و برخی در حوزه صنایع تولیدی هستند که از آن جمله می توان به پژوهش . است

رش تحول در بیمارستان های تک با آمادگی پذیبررسی رابطه فرهنگ  ،در صنعت ریسندگی در استان مازندران (1932،همکاران

تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطالعاتی برنامه ریزی منابع  ،( 1939گرجی و همکاران، )تخصصی شهر تهران 

اثرواسطه  ،(1932پویا وبذرگری، ) در سازمان دانسته اند ERPکه مشکالت رفتاری کاربران را یکی از دالیل عمده شکست  سازمان

 , Shao & etal)فرهنگ سازمانی و اشتراک گذاری دانش در رهبری تحول گرا و موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی

 (.Kwahk, 2010)با چشم انداز سیستم های تکنیکی اجتماعی ERP، بررسی اثرات اختالف بومی سازی در استفاده از (2012

را با در نظر گرفتن رویکرد فرهنگ  ERPاین راستا، این پژوهش می کوشد تا سیستم های  مازاد بر تحقیقات انجام شده در

درمان و بهداشت وارد نماید، که  را در محیطآن به مرز اجرا نزدیک کند و پیشنهاداتی به منظور بومی سازی آن، ارائه و سازمانی، 

 .ی شودبرنامه ریزی درست منابع آن، گاهی منجربه نجات جان یک انسان م

 مبانی نظری پژوهش

 سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

به سازمان کمک می کند تا  ERPسیستم های . ابزارهای نرم افزاری جهت مدیریت داده های سازمان هستند ERPسیستم های 

به امور زنجیره تأمین، دریافت، مدیریت موجودی، مدیریت سفارشات مشتری، برنامه ریزی تولید، حمل ونقل، حسابداری، مدیریت 

، پایگاه داده ای برسازمان ایجاد ERPیک سیستم  (.2003نلسون و سامر،)منابع انسانی و سایر عملیات تجاری خود رسیدگی نماید

ند که داده های همه تراکنش های کسب و کار به آن وارد شده و ضمن پردازش و پایش اطالعات گزارشات مورد نیاز را ارائه می ک

 (.1931سامر،)می کند 

 SAP ،Oracle، از جمله ERPنرم افزارهای ارائه شده توسط فروشنده های اصلی . دارای ماژول های مختلفی است ERPیک بسته 

این موارد شامل پردازش سفارش فروش، خرید، . نه وسیعی از عملیات کسب وکار سازمان را پشتیبانی می کننددام PeopleSoftو 

در جدول  ماژول های ارائه شده توسط فروشندگان برنامه ریزی تولید، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و منابع انسانی می باشد

 .استنشان داده شده  1

 (1831مری، )شده توسط فروشندگان  ماژول های ارائه -1جدول 

 SAP Oracle PeopleSoft عملکرد

 Sales and Distribution(SD) Marketing Sales Supply پردازش سفارش فروش

Chain 
Supply Chain Management 

 Material Management(MM) Procurement Supplier Relationship خرید

Management 
  Production Planning(PP) Manufacturing برنامه ریزی تولید
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 Financial Accounting(FA) Financials Financial Management حسابداری مالی

Systems 
   Controlling حسابداری مدیریت

 Human Resources(HR) Human Resources Human Capital Management منابع انسانی

 

 کسب داده های از استفاده و توزیع آوری، ذخیره، جمع هنحو محسوسی طور به ERPسیستم  گفت، می توان کلی جمع بندی در

 جدیدی مسئولیت های و جدید یادگیری منحنی های آن، کارگیری به(. Kanellou & Spathis, 2013)است داده تغییر را وکار

 (. Nwankpa & Roumani, 2014)دارد نیاز مهارت ها از تازه ای مجموعه به و می کند ایجاد کارکنان برای

 فرهنگ سازمانی

 تواندمی گذارد،می اثر سازمان اعضای اندیشه و رفتار بر که مشترک، هایارزش و باورها ازایمجموعه درقالب سازمانی فرهنگ

 فرهنگ(. 1931وهمکاران،، به نقل از امیدی 1333دنیسون،)آید شماربه پیشرفت راه در مانعی یا پویایی و حراستبرای ایسرچشمه

 واحد حتی و سازمان هرجامعه، بنابراین، گیرد؛می شکل رقابت و بازار فنآوری، جامعه، قبیل از مختلفی عوامل توسط سازمانی

با آگاهی و شناخت فرهنگ یک سازمان، مدیریت بهتر می تواند  (.Demerest, 2008)دارد  را خود خاص سازمانی فرهنگ سازمانی

 . برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت خود را در جهت نیل به آرمان های سازمان تدوین کند

-هایویژگی خود مدل در وی . داد انجام سازمان اثربخشی و سازمانی فرهنگ زمینه در تحقیقاتی (2111) دنیسون دانیل پروفسور

 (1933بختایی، منوریان،: )برشمرد  اینگونه را فرهنگی

 دهند می تشکیل کاری هایگروه محور بر را سازمان ، سازند می توانمند را افرادشان اثربخش هایسازمان : کار در شدن درگیر -1

 از ای پاره عنوان به را خود و شده متعهد کارشان به سازمان اعضای .دهند می توسعه سطوح همه در را انسانی منابع های وقابلیت

 بر که است تصمیمات این و دارند نقش گیری تصمیم در که کنند می احساس سطوح همه در افراد .کنند می احساس سازمانپیکره

 .دارد پیوند سازمان اهداف با مستقیماً آنها کار و مؤثراست کارشان

 و ده بو یکپارچه و ثبات با هستند اثربخش اغلب که هایی سازمان که است داده نشان تحقیقات (: یکپارچگی و ثبات)سازگاری -2

 دیدگاه که زمانی حتی)اند یافته مهارت توافق به رسیدن در پیروان و رهبران . است گرفته نشأت بنیادین هایارزش از رفتارکارکنان

 قوی فرهنگ دارای ، هاییویژگی چنین با هاییسازمان . است شده پیوسته و هماهنگ خوبی به سازمانی هایوفعالیت ( دارند متقابل

 .دارند نفوذ کارکنان بررفتار کافی ر طو به و متمایزند و

 پذیری انطباق و درونی یکپارچگی لذا.یابند می تغییر سختی به هستند یکپارچه خوبی به که هایی سازمان :پذیری انطباق -9

 کنند، می ریسک شوند، می هدایت مشتریان وسیله به سازگار هایسازمان.آورد حساب به سازمان برتری و مزیت توان رامی بیرونی

 ارزش جهت به سازمان توانایی بهبود حال در مستمر طور به آنها.دارند را تغییر ایجاد تجربه و ظرفیت و گیرند می پند خود اشتباه از

 .هستند مشتریان برای شدن قائل

 هستند کجا دانند نمی که هاییسازمان . است آن مأموریت و رسالت سازمانی فرهنگ ویژگی مهمترین گفت بتوان شاید : رسالت -1

 که طوری به دارند، خود جهت و اهداف از روشنی درک موفق هایسازمان .روند می بیراهه به معموالً چیست؟ موجودشان ووضعیت

 هاییسازمان ، هاسازمان دردسرترین پر.کنندمی ترسیم را سازمان اندازچشم و کرده تعریف را استراتژیک اهداف و سازمانیاهداف
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 استراتژی، در دهد تغییرات تغییر را خود رسالت است مجبور سازمان یک وقتی . دهند تغییر را مأموریتشان مجبورند که هستند

 کندمی خلق رافرهنگ یک و کند می مشخص را سازمان انداز چشم قوی رهبر وضعیت این در . است الزامی رفتار و فرهنگ ساختار،

 .کندمی پشتیبانی را اندازچشم این که

 روش تحقیق

، وضعیت (مولفه های فرهنگ سازمانی)بنابراین محقق با بررسی و تحلیل مولفه ها . روش استفاده شده در این تحقیق توصیفی است

را براساس فرهنگ سازمانی  ERP ماژول های هریک ازآنهارا در سازمان مورد مطالعه سنجش می کند و با تحلیل آنها می کوشد تا

 12111فرهنگ سازمانی فی و دنیسونبه منظور دستیابی به فرهنگ سازمانی حاکم بر بیمارستان، از پرسشنامه  .بومی سازی نماید

 توانمند سازی،تیم)و دارای مولفه های  مشارکتی  گزینه ای است 3سوال  95امه شامل این پرسشن.استفاده خواهد نمود

به وجود آوردن تغییر ،تمرکز بر )انعطاف پذیری (ارزش های بنیادی،توافق، یکپارچگی)،ثبات و یکپاچگی (محوری،قابلیت توسعه

در این پژوهش منظور از  فرهنگ  .می باشد(  هدایت راهبردی،اهداف و مقاصد،فرادید)، ماموریتی(مشتری، یادگیری سازمانی

 .دهند گویه ای پرسشنامة فرهنگ سازمانی  می 95سواالت  ای است که کارکنان بهسازمانی  نمره

بدست آمده است   Spssبا آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  (   1933)پایایی این پرسشنامه توسط گودرزوند و همکاران

 .آورده شده است 2در جدولکه 

 پایایی پرسشنامه -2جدول

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 39/1 فرهنگ سازمانی 

 

به  .را تشکیل خواهد داد( ع)جامعه آماری این تحقیق را  مدیران و کارکنان بخش های مختلف مدیریت بیمارستان امام رضا  

منظور قابلیت اطمینان باال، پرسشنامه بین مدیران دارای مدرک کارشناسی به باال از جمله معاونت های بخش های مختلف 

نفر بوده که سطح تحصیالت  22حجم جامعه آماری .بیمارستان، مدیران آموزشی، سوپروایزرها و دیگر کارشناسان توزیع خواهد شد

تحقیق و  شده جمع آوری های داده توصیفی تحلیل و تجزیه جهت .انتخاب قرار داده شده است و نیز سمت و سابقه کارآنها مبنای

،سپس با و نیز میانگین استفاده خواهد شد از نمودارها و جداول فراوانی ،تحقیق  انجام روش گرفتن نظر در با و آنها از نتایج حصول

نرم  از آماری فنون این از استفاده در سهولت جهت. بررسی می گرددبهره گیری ازرگرسیون چند متغیره ارتباط بین مولفه ها 

 . استفاده شده است  Spssافزار

 یافته ها

فرهنگ سازمانی و پاسخ مصاحبه  مولفه هایهر یک از ودر این بخش داده های جمع آوری شده از جامعه آماری، تحلیل شده 

 .شوندگان تفسیر گردیده است

 شدن در کارپاسخ افراد در باب درگیر 

                                           
1. Fey & Denison 
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پاسخ ( 5/21معادل)نفر  5پاسخ کامال موافق را انتخاب کرده، ( 2/53معادل )نفر  13به طور میانگین ،  9بر اساس یافته های جدول 

بنابراین . به گزینه های مخالف و کامال مخالف پاسخی نداده اند افراد، و هیچ یک از بدون نظرپاسخ ( 2/1معادل )نفر  1موافق، 

درصد از  2/53است و بیشترین فراوانی با مقدار بدون نظردرصد از جامعه مورد مطالعه مربوط به گزینه  2/1کمترین فراوانی با مقدار

 .موافق می باشدکامال جامعه آماری متعلق به گزینه 

 شدن در کار یرپاسخ افراد در باب درگ -8جدول

 درگیرشدن درکار فراوانی درصد درصد تجمعی

 کامالً موافق 13 2/53 2/53

 موافق 5 5/21 3/33

 بدون نظر 1 2/1 111

 مخالف 1 1 -

 کامالً مخالف 1 1 -

 جمع 22 111 -

 

 پاسخ افراد در باب سازگاری

 33/ 3معادل)نفر  19پاسخ کامال موافق را انتخاب کرده، (درصد1/3معادل )نفر  2به طور میانگین، 1بر اساس یافته های جدول 

بنابراین  .نظر مخالف داشته اند( درصد 1/91معادل )نفر  1بدون نظر و کامال مخالف وجود نداشته است وپاسخ موافق، پاسخ  (درصد

است و بیشترین فراوانی با  فبدون نظر و کامال مخالدرصد از جامعه مورد مطالعه مربوط به گزینه  1کمترین فراوانی با مقدار

 .درصد از جامعه آماری متعلق به گزینه موافق می باشد 3/33مقدار

پاسخ افراد در باب سازگاری -4جدول   

 سازگاری فراوانی درصد درصد تجمعی

 کامالً موافق 2 1/3 1/3

 موافق 19 3/33 3/53

 بدون نظر 1 1 3/53

 مخالف 1 1/91 111

 کامالً مخالف 1 1 -

 جمع 22 111 -

 پاسخ افراد در باب انطباق پذیری

پاسخ  (درصد3/19معادل)نفر  9پاسخ موافق را انتخاب کرده، (درصد3معادل )نفر  2به طور میانگین،  3بر اساس یافته های جدول 

پاسخ کامال موافق وجود .کامال مخالف وجود داشته است ( درصد3معادل )نفر 2مخالف و( درصد 2/53معادل )نفر  13، بدون نظر
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است و بیشترین فراوانی  کامال موافقدرصد از جامعه مورد مطالعه مربوط به گزینه  1بنابراین کمترین فراوانی با مقدار .نداشته است

 .می باشد مخالفدرصد از جامعه آماری متعلق به گزینه  2/53با مقدار

 

 فراد در باب انطباق پذیریپاسخ ا -5جدول 

 انطباق پذیری فراوانی درصد درصد تجمعی

 کامالً موافق 1 1 1

 موافق 2 3 1/3

 بدون نظر 9 3/19 3/22

 مخالف 13 2/53 1/31

 کامالً مخالف 2 3 111

 جمع 22 111 -

 پاسخ افراد در باب ماموریت یا رسالت

 (درصد3/19معادل)نفر  9پاسخ موافق را انتخاب کرده، (درصد2/95معادل )نفر  3به طور میانگین،  5بر اساس یافته های جدول 

پاسخ کامال موافق .کامال مخالف وجود داشته است ( درصد2/1معادل )نفر 1مخالف و( درصد 3/13معادل )نفر  11، بدون نظرپاسخ 

است و بیشترین  کامال موافقلعه مربوط به گزینه درصد از جامعه مورد مطا 1بنابراین کمترین فراوانی با مقدار .وجود نداشته است

 .می باشد مخالفدرصد از جامعه آماری متعلق به گزینه  3/13فراوانی با مقدار

 پاسخ افراد در باب ماموریت -6جدول 

 رسالت فراوانی درصد درصد تجمعی

 کامالً موافق 1 1 1

 موافق 3 2/95 2/95

 بدون نظر 9 3/19 31

 مخالف 11 3/13 3/33

 کامالً مخالف 1 2/1 111

 جمع 22 111 -

 شاخص های آماری مولفه های فرهنگ سازمانی طبق پاسخ افراد

نمرات شاخص های آماری مولفه های فرهنگ سازمانی -1جدول  
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  میانگین انحراف معیار واریانس

93/1  13/1  33/2  درگیرشدن درکار 

93/1  15/1  19/2  سازگاری 

11/1  19/1  19/9  انطباق 

3/1  91/1  11/9  ماموریت 

، شاخص های آماری از جمله میانگین، انحراف معیار و واریانس طبق نظرات افراد پاسخ دهنده، مشخص و 1با توجه به جدول 

آنچه که مشخص است طبق میانگین مولفه های فرهنگ سازمانی، مولفه های درگیر شدن درکار و سازگاری در . محاسبه شده است

 سطوح همه در افراد .بوده و از این رو سازمان دارای کارکنانی توانمند و متعهد می باشد( موافق )بیمارستان در حد رضایت بخش 

 اهداف با مستقیماً آنها کار و مؤثراست کار ایشان بر که است تصمیمات این و دارند نقش گیری تصمیم در که کنند می احساس

اما در راستای انطباق پذیری و ماموریت سازمان، اطالعات بدست آمده حاکی از آن است که افراد تا حدودی در  .دارد پیوند سازمان

مقابل انعطاف پذیری و برنامه های استراتژیک سازمان مقاومت کرده، از این رو رسالت آن به مرور زمان دچار تاخیر و اختالل خواهد 

 .ن می دهدمیانگین مولفه ها را نشا 1نمودار . شد

 

میانگین مولفه های فرهنگ سازمانی -1نمودار   
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 رگرسیون چند متغیره

به منظور اینکه آیا ارتباطی بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آنها با بهبود و اثربخشی مدیریت وجود دارد یا خیر، از رگرسیون چند 

ارتباط بین مولفه  2نمودار. فرهنگ سازمانی بررسی خواهد شددر این راستا ارتباط بین مولفه های . متغیره استفاده خواهیم نمود

با توجه به نمودارها و نتایج بدست آمده از رگرسیون، ارتباط معنی داری بین مولفه های فرهنگ سازمانی . های را نشان می دهد

 .ژوهش را پذیرفتاز افراد پاسخ دهنده وجود دارد، بنابراین می توان فرضیه اصلی پ براساس داده های بدست آمده

 

 ارتباط بین مولفه های فرهنگ سازمانی -2نمودار

 ((ع)بیمارستان امام رضا )در مطالعه موردی بر اساس فرهنگ سازمانی ERPررسی ب

شامل توجه به مشخصات پیکره بندی، انتقال داده از سیستم قبلی به سیستم جدید، ساخت واسط های گرافیکی  ERPپیاده سازی 

تأثیرگذار و  ERPعوامل مهمی که در پیکره بندی یک سیستم . کاربر، گزارش های پیاده سازی و راه اندازی آزمایشی می باشد
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کدام فرایند )، توزیع رویه ها (چه کسی مسئول یکپارچگی داده ها است؟)حق مالکیت داده : مستلزم به کارگیری است عبارتند از

 (.1931سامر، )، پردازش و مدیریت داده ها (باید در سازمان متمرکز و کدام یک بایستی تحت کنترل جزیره ای باقی بماند؟

به علت  SAP R/3 ه ریزی منابع سازمانی، نرم افزاربرنام((ع)بیمارستان امام رضا )بر اساس شناخت فرهنگ سازمانی مطالعه موردی 

را  SAP R/3مایکروسافت، کاربر، برنامه  Windowsدر محیط . ماژول های کامل تر نسبت به سایر نرم افزارها پیشنهاد می گردد

با انتخاب گزینه پشتیبانی یک منوی کشویی با گزینه  .وارد آن می شود Loginهمانند هر برنامه دیگری اجرا می کند و پس از 

هر گونه مواد و لوازمی که بیمارستان آن را )توزیع، تولید / ، فروش(دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان) مدیریت مواد، : های 

HISواحد ) ، مدیریت خدمات (واحد تأسیسات بیمارستان) ، تعمیر و نگهداری (تولید می کند
تان و ایستگاه های ارائه بیمارس 1

ف مدیریت بخش های داخلی که از وظای)، مدیریت کیفیت، ماژول های مالی وحسابداری، مدیریت پرسنل (دهنده خدمات

مولفه های فرهنگ سازمانی مشخص شده در بیمارستان، این واقعیت را  .قابل سفارشی سازی است( سوپروایزرها در بیمارستان است

یر شدن درکار و سازگاری در محیط بیمارستان در حد قابل قبولی است از این رو سازمان دارای کارکنانی بیان داشتند که درگ

پیاده سازی تمامی ماژول ها با شناخت فرهنگ .توانمند و متعهد می باشد اما در مقابل انعطاف پذیری مقاومت نشان می دهند

ندارد و فرهنگ پیش فرض آنها قطعا، زمینه شکست آن را در سازمان سازمانی حاکم بر مطالعه موردی، ونیز در نظرگرفتن استا

بنابراین می بایست در ابتدا ماژول های اصلی از جمله مالی و حسابداری، مدیریت خدمات ودر مراحل بعد به تدریج . فراهم می کند

ا تعداد مشخصی از آنها را سفارشی سازی کاربر می تواند تمامی ماژول ها و ی SAP R/3در  .مدیریت منابع انسانی را اضافه نمود

بنابراین با در نظرگرفتن ماژول های مالی و حسابداری، مدیریت خدمات و درنهایت مدیریت منابع انسانی، در ابتدای کار، این . نماید

 .تأیید و سفارشی می گردندماژول ها 

 ماژول مالی و حسابداری بررسی

مشکالتی می شود که به نوبه خود منجر به ایجاد گلوگاه، از دست دادن اطالعات وتضعیف دشواری عملیات حسابداری باعث ایجاد 

بسیاری از مشکالت هنگامی آشکار می شود که اطالعات حسابداری اشتباه یا تاریخ گذشته . پاسخ گویی به تأمین کنندگان می شود

یک از بخش های مختلف بیمارستان و درنهایت پیوستن آن به بنابراین با ایجاد واحد مالی و حسابداری در هر .و از رده خارج است

در حال حاضر بیمارستان دارای یک واحد اصلی حسابداری و امور مالی . واحد اصلی می توان از بروز چنین مشکالتی جلوگیری نمود

تفاوت بین . یافت می کندحسابداری از دیگر قسمت ها در سنتیسیستم های بوده که اطالعات خود را از طریق بوروکراسی و یا 

                                           
1. Hospital Information System 
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پشتیبان واحد مالی و حسابداری در به اشتراک گذاری اطالعات  ERPسیستم های حسابداری کامپیوتری سنتی با ماژول های 

می توان با حذف تدریجی بوروکراسی اداری در این واحد و نیز حسابداری سنتی و  بنابراین. حسابداری در پایگاه داده یکپارچه است

 .دن واحدهای مالی، زمینه ساز جایگزینی این ماژول گردیدشبکه نمو

 ماژول مدیریت خدمات و مدیریت منابع انسانی بررسی 

سایر . شود فرآیندهای مربوط به منابع انسانی می تواند به دو سطح فرآیندهای عملیاتی و فرآیندهای کنترل مدیریتی طبقه بندی

فعالیت ها شامل ایجاد و نگهداری از اطالعات مشاغل، اجرای فرآیند انتخاب و به کارگماری متقاضیان کار، تهیه گزارش های دولتی، 

 (.1931سامر،)مدیریت حقوق و دستمزد و مدیریت عملکرد است

به شبکه با بهره گیری از این واحد و پیوستن آن . ، نقش بسزایی در این رابطه ایفا خواهد نمود(HIS)واحد اطالعاتی بیمارستانی 

ر کمتر دچا ، پرسنلقسمتوجود با این . در سازمان اجرا شده است ERPاز % 11مالی و حسابداری، می توان بیان نمود که حدود 

 .در سازمان است ERPآشفتگی و عدم انطباق خواهند شد و به نوعی یاری دهنده اجرای 

 بحث و نتیجه گیری

مطالعه )با استفاده از فرهنگ حاکم بر سازمان  سازمانریزی منابع اصلی این پژوهش کمک به بومی سازی سیستم های برنامههدف 

فرهنگ با رویکرد فرهنگ سازمانی و بهره گیری از پرسشنامه آن،  بدین منظور. بود ، به منظور موفقیت در اجرای آن(موردی

به محیط  ی آنبه علت کامل و شبیه بودن ماژول ها SAP R/3بسته نرم افزاری و شناخته شده ، (ع)امام رضا سازمانی بیمارستان 

طبق مالی و حسابداری و مدیریت خدمات در ابتدای امر و در نهایت ماژول مدیریت منابع انسانی سازمان، انتخاب، و ماژول های 

با  .سی و راه کارهایی جهت بومی سازی آنها پیشنهاد گردیدمولفه ها و داده های بدست آمده از فرهنگ سازمانی بیمارستان برر

اعمال رگرسیون چندمتغیره، ارتباط معنا داری بین مولفه های فرهنگ سازمانی با توجه به داده های جمع آوری شده، مشخص 

جام شده، بومی نوآوری این پژوهش نسبت به دیگر پژوهش های ان.شده که ماحصل آنها پذیرفتن فرضیه اصلی پژوهش می باشد

  .با رویکرد فرهنگ سازمانی و نیز وارد نمودن آن به محیط بهداشت و درمان است ERPسازی 

که  ، مدیریت دانش و مولفه های آن راERPعالوه بر دخالت دادن فرهنگ سازمانی در بومی سازی در پژوهش های آتی می توان 

اجرای  به منظورخلق دانش،کسب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، اشاعه دانش و استفاده یا کاربرد دانش است را : شامل

همچنین می توان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، واحدهای ناکارا در بیمارستان را  .در نظر گرفت ERPموفقیت آمیز 

 .خواهد بود، راه کارهایی را اندیشید ERPپیاده سازی صحیح ز مشخص، وجهت افزایش کارایی آنها که زمینه سا
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 منابع

 .، انتشارات آتی نگر، تهرانریزی منابع سازمانی های برنامه سیستم، محسن، 1932احمدی، علی اکبر، اهلل وکیل، مریم، شکری پور، 

 سازمانی اثربخشی و دانش مدیریت اثربخشی با سازمانی فرهنگ ، ارتباط1931امیدی، علیرضا، تندنویس، فریدون، مظفری، سیدامیراحمد،

 .1حرکتی، سال دوم، شماره رفتار و ورزشی مدیریت در پژوهش ایران، دوفصلنامه ورزشی هایسازمان دربرخی

مان، پردازش و ، تأثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطالعاتی برنامه ریزی منابع ساز1932پویا، علیرضا، بذرگری، ملیحه، 

 .121-933، ص 2، شماره23مدیریت اطالعات، دوره

، (ERP)سازمانی  منابع ه ریزی برنام موفق اجرای بر مؤثر ، عوامل1932تباربائی، مهدی محمد علی، رشیدی، علیرضا، چراغعلی، محمدحسن، 
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