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 چکیده

. سازد تا از این چرخونه رقابت باز نمانندهای مدیریتی میها را مجبور به اجرای سیستمتغییرات سریع در محیط رقابتی، سازمان

ها، اجرای این سیستمها برای به این دلیل که سازمان. ها نیازمند کسب آمادگی استهای مدیریتی در سازمانولیکن اجرای سیستم

لذا در این زمان ارزیابی آمادگی . ها با شکست مواجه شودخواهند استقرار این سیستمکنند و نمیزمان و هزینه زیادی را صرف می

های ارزیابی آمادگی مقاله، مدل 732در این پژوهش برآنیم تا با بررسی  .کندهای مدیریتی بسیار اهمیت پیدا میاستقرار سیستم

 .های مدیریتی مورد بررسی قرار دهیمسازمان را برای استقرار سیستم

 

 های مدیریتیهای ارزیابی آمادگی، سیستمارزیابی، آمادگی، مدل:  کلمات کلیدی
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 مقدمه

برای یک مقصد نه چندان دور و نه چندان سخت، آمادگی الزم نیست اما برای رفتن به مقصدی سخت، دور و مبهم، کسب آمادگی 

استقرار سیستم های مدیریتی، ارزیابی آمادگی  برای(. 2337آراستی و لشکربلوکی، )الزم به اندازه رفتن و رسیدن اهمیت دارد 

واقص موجود در پیش نیازهای سازمانی ضروری برای استقرار آنها و ارائه طرح بهبود برای آنها، سازمان با هدف شناسایی فقدان یا ن

در واقع آمادگی به عنوان پیش نیازی ضروری برای یک شخص یا یک سازمان جهت موفقیت در مواجهه با . بسیار حائز اهمیت است

مدیریتی، مجموعه ای از پیش نیازهای ضروری برای اجرای موفقیت و آمادگی برای سیستم های ( 7222هالت،)تغییر سازمانی است 

بنابراین سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش و استقرار سیستم های مدیریتی، به عنوان یکی از . آمیز سیستم های مدیریتی است

و به تبع آن، موفقیت های غیر قابل چشم پوشی، باعث کاهش زمان و هزینه پیاده سازی سیستم های مدیریتی شده پیش شرط

ابعاد مختلف سازمان بررسی شده و آمادگی هر یک از ، ارزیابی آمادگی سازمان در . پیاده سازی برنامه های آن را افزایش می دهد

در صورتیکه سازمان از جهاتی آمادگی الزم را برای پذیرش . دشو سنجیده می سیستم های مدیریتیاجزای سازمان برای پذیرش 

مطالعات ارزیابی آمادگی با . های مذکور تعیین و تبیین گردد ته باشد، باید راهکارهایی برای ایجاد آمادگی در حوزهنداش آنها

گردآوری اطالعات اولیه، ایجاد چارچوب تحقیق، گردآوری مفصل اطالعات مورد نیاز و تحلیل اطالعات با استفاده از ابزارهای 

وضعیت آمادگی الگویی برای ارزیابی ها بیان  خروجی این مطالعات و تحلیل. گیرد میصورت و نظر خبرگان مدیریتی استاندارد 

مقاله، مدل های ارزیابی آمادگی سازمان  732در این پژوهش برآنیم تا با بررسی . است سیستم های مدیریتیسازمان برای پذیرش 

 .را برای استقرار سیستم های مدیریتی مورد بررسی قرار دهیم

 

 مادگیارزیابی آ

ابعاد مدیریتی و سازمانی، نیروی انسانی، همچون گیری از آن، ابعاد مختلف سازمان  ارزیابی آمادگی سازمان روشی است که با بهره

سیستم های بررسی شده و آمادگی هر یک از اجزای سازمان برای پذیرش  ،ساختاری، فرآیندی، فنی، زیرساختاری و فرهنگی

مطالعات ارزیابی آمادگی با گردآوری اطالعات اولیه، ایجاد چارچوب تحقیق، گردآوری مفصل . می گیردمورد ارزیابی قرار  مدیریتی

طی انجام مطالعات  .گیرد صورت میو نظر خبرگان اطالعات مورد نیاز و تحلیل اطالعات با استفاده از ابزارهای مدیریتی استاندارد 

قرار  شسنجمورد آن سازی  و آمادگی سازمان برای پیاده های مدیریتیستمسینیازهای الزم برای اجرای  ارزیابی آمادگی، پیش

ارزیابی آمادگی سازمان با هدف شناسایی فقدان یا نواقص موجود در پیش نیازهای سازمانی ضروری برای استقرار . دگیر می

آمادگی به عنوان پیش نیازی ضروری برای یک در واقع . های مدیریتی و ارائه طرح بهبود برای آنها، بسیار حائز اهمیت استسیستم

 (. 7222هالت،)شخص یا یک سازمان جهت موفقیت در مواجهه با تغییر سازمانی است

آمادگی چه نوع تغییراتی را و اینکه  وضعیت فعلیتعیین برای آن سازمان، سنجش سریع و همه جانبه ابعاد آمادگی هدف از ارزیابی 

، آیا نیروهای شما، در های مدیریتیاستقرار سیستمبرای  نیست که قبل از هرگونه اقدامی دریابیدآیا منطقی . در چه سطحی دارد

شما را پشتیبانی می کنند و یا مانع پیشرفت پروژه خواهند شد؟  ،های سازمانکنارتان هستند یا در مقابلتان؟ آیا ساختار و سیستم

زم برای شروع این تان آمادگی السرانجام برسد؟ آیا خود شما و تیم مدیریتیشما اجازه خواهند داد تا این حرکت به  نآیا ذینفعا

 ؟حرکت را دارید
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 آنسازی  نیازهای الزم برای اجرای موفق پروژه تعیین شده و آمادگی سازمان برای پیاده طی انجام مطالعات ارزیابی آمادگی، پیش

در . قابل بررسی و سنجش است یآمادگی سازمان از ابعاد مدیریتی و سازمانی، فنی، نیروی انسانی و زیرساخت. شود سنجیده می

های  صورتیکه سازمان از جهاتی آمادگی الزم را برای پذیرش سیستم نداشته باشد، باید راهکارهایی برای ایجاد آمادگی در حوزه

العات ارزیابی آمادگی با گردآوری اطالعات اولیه، ایجاد چارچوب تحقیق، گردآوری مفصل اطالعات مط. مذکور تعیین و تبیین گردد

ها بیان وضعیت آمادگی  خروجی این مطالعات و تحلیل. گیرد نیاز و تحلیل اطالعات با استفاده از ابزارهای استاندارد صورت میمورد

سازی سیستم نیز در  ها، مشکالت و عوامل کلیدی موفقیت پیاده چالشهمچنین . است های مدیریتیسازمان برای پذیرش سیستم

یکی از . گردد در ضمن راهکارهایی برای ارتقای وضعیت سازمان برای پذیرش سیستم نیز ارائه می. گردد این مرحله تعیین می

سازی اجزای  ها برای آماده ن طرحای. سازی است های آماده ای از طرح های مهم مطالعات ارزیابی آمادگی سازمان، مجموعه خروجی

های مذکور آغاز  اجرای طرح ،سازی سیستم گردند و قبل از پیاده ارائه میهای مدیریتی سیستممختلف سازمان برای پذیرش 

 . گردند می

 

  مدل های ارزیابی آمادگی
از مدل های مطرح شده در مقاالت بسیاری . راهکارها و مدل های مختلفی برای سنجش آمادگی استقرار سیستم های مدیریتی وجود دارد

برای ارزیابی آمادگی استقرار سیستم های مدیریتی همچون سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، مدیریت دانش، هوش تجاری، آمادگی 

یت تغییر، مدیریت الکترونیکی، مدل تعالی سازمانی، سیستم های ایزو، مدیریت کیفیت جامع، سیستم های اطالعاتی، شش سیگما، مدیر

مدل های ارزیابی آمادگی استقرار سیستم های مدیریتی و در ادامه برآنیم به بررسی دقیقتر مقاالت پرداخته و . استفاده شده است... فرآیند و 

 .عواملی که در آنها مطرح شده است را معرفی نمائیم

 

 مروری بر مدل های ارزیابی آمادگی

 استفادهمورد  سال ارائه نام مدل
Wong 7222 

 مدیریت دانش

 

mathi 7222 

 2331 ویگ

 2331 داونپورت

 2331 مری

 2331 ترسلر

 2333 فینران

 2333 لیبویتز

 2333 ماناسکو

 7222 باسی

 7222 چوی

Hasanali 7227 

Skyrme & Amidon 2332 

Halsapple .&  Joshi, 2000 7222 

Chourides 7223 

 7227 بلوغ شرکت زیمنسمدل 

KMCA 7222 

Klimko 7222 
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2IKM3 7222 شرکت تاتا هند 

K3M  WisdomSource, 7222 

STEPS 7221 

Holt 7222 

Ross et al. 7222 

JB Associates 7222 

Jalaldeen 7223 

Mohammadi 7223 

Chang 7223 

Siemieniuch & Sinclair 7223 

Taylor & Wright 7222 

Jahanian 7222 

Akhavan 7221 

Tamimi 2332 

TQM 

Karuppusami 7221 

Motwani 7222 

Motwani 2331 

Powell 2332 

Tamimi 2331 

Salaheldin 7222 

Vasileios 7223 ISO 

EMM 2313 

 آمادگی الکترونیکی

PERM 7223 

P3I3 7223 

EIU :E-Beasiness Readines Ranking report 7222 

Kapp 7222 

Rosenberg 7222 

Broadbent 7227 

Anderson 7227 

Hanafizadeh 7223 

Ruikar 7221 

McConnell 7222 

APEC 7222 

CID 7222 

CSPP 2331 

Heeks 7222 

MOSAIC 2332 

EIU 7222 

Fathian 2312 

Mutula  &  
VanBrakel 

7221 

Al-Omari 7221 

WISTA 7222 

CIDCM 7222 

TOHOSTCA 7222 

OITIM 7222 

 Wild 7222 سیستم های اطالعاتی

Mirzaei 7223 

DA(Data administration) 7227 

 TDWI(the data warehouse institute) 7222 سیستم انباره داده

Sammon 7222 

Ramamurthy 7222 
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Schroeder 7221 

 Fredendall 7221 شش سیگما

Lee 7222 

Westerveld 7223 

 مدیریت پروژه

Morris 2312 

Munns 2331 

Baker 2322a 

Pinto 2311 

Kerzner 2312 

Cash 2337 

Baker 2322b 

Kerzner 2313 

Kerzner 2337 

Wit 2311 

Kumar 2313 

Freeman 2337 

Wateridge 2331 

Turner 2332 

Belassi 2331 

 مدیریت تغییر 2313 لگزیان

 2312 امینیان

 همراستایی استراتژیک

Luftman, J. 2331 

Wiess. W.J & Anderson. D. 7222 

Kazman. R & Chen. H.M 7227 

Jouriou & Kalika 7222 

Henderson & J. C & H. Venkatraman, 2333 

 7223 قائنی

 یادگیری الکترونیکی

Chapnick 7222 

Aydin 7222 

Haney 7227 

 VURM 7222 مدل مرجع دانشگاه مجازی

 EES 7222مدل سیستم آموزش الکترونیکی 

 7222 مدل ترکیبی دانشگاه مجازی

Honey 7227 

Rogres 7222 

 7222 لین و همکاران

Puri 7227 

Frimpon 7227 

Testa 7223 

Mcpherson 7227 

ICIA 7221 

ERP 

Jiang 7222 

Ful-Hoon 7221 

Plant 7222 

Arnoldina 7222 

 7221 رزمی و همکاران

BEST :Better Enterprise SysTem implementation ()  7227 

 7221 دیسویسا و نانایاکارا

Finney 7222 
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 در پژوهش های صورت گرفته ارزیابی آمادگی عوامل تکرار

استقرار سیستم های این عوامل در چند درصد مقاالت در ادامه به بررسی درجه اهمیت عوامل ارزیابی آمادگی پرداخته و تعیین می کنیم 

 .مدیریتی مورد استفاده قرار گرفته اند

 منابع  درصد :ارزیابی آمادگی استقرار عوامل

 استراتژی

 TQM – ISO – دانشمدیریت  - EFQMتعالی سازمانی  - مدیریت فرآیند

شش  -سیستم های اطالعاتی  - آمادگی فرهنگی - آمادگی الکترونیک  -

یادگیری  - همراستایی استراتژیک -مدیریت پروژه  - CRM  - سیگما

  - ERP الکترونیکی

34% [2] [3] [2] [1] [3] [22] [21] [23] [33] [31] [22] [22] [21] [21] [27] [23] [22] [22] 

[21] [23] [12] [17] [13] [11] [12] [11] [13] [22] [22] [22] [21] [22] [21] [23] [13] 

[12] [32] [37] [31] [31] [33] [222] [227] [223] [221] [222] [223] [222] [222] 

[221] [223] [273] [272] [271] [232] [232] [232] [222] [223] [222] [222] [221] 

[221] [222] [222] [222] [222] [221] [232] [231] [722] [721] [727] [722] [722] 

[772] [773] [772] [771] [732] [732] [731] 

پشتیبانی 

 مدیریت

سیستم  -آمادگی الکترونیک  - TQM  -مدیریت دانش - مدیریت فرآیند

زنجیره  - مدیریت پروژه -شش سیگما  -سیستم انباره داده  -های اطالعاتی 

 ERP  - یادگیری الکترونیکی -مراستایی استراتژیک ه -تامین 

33% [1] [2] [1] [3] [28] [29] [33] [36] [38] [40] [43] [46] [48] [21] [17] [13] [66] 

[71] [74] [22] [21] [81] [83] [12] [12] [12] [11] [13] [32] [37] [33] [32] [32] 

[222] [223] [129] [232] [237] [222] [222] [223]  [221] [222] [222] [222][222] 

[221] [222] [211] [222] [227] [223] [222] [212] [212] [211] [212] [232] [232] 

[232] [232] [231] [232] [233] [722] [723] [722] [722] [721] [721] [723] [722] 

[722] [727] [721] [722] [721] [772] [773] [772] 

مشارکت 

 کارکنان

  TQM -  ISO – مدیریت دانش - EFQMتعالی سازمانی  - مدیریت فرآیند

شش  -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی فرهنگی  -ی آمادگی الکترونیک -

 -همراستایی استراتژیک  -نظام پیشنهادها  -مدیریت پروژه  -سیگما 

 ERP - یادگیری الکترونیکی

39.7% [1] [3] [1] [3] [10] [12] [13] [14] [15] [18] [20] [21] [22] [36] [40] [44] 

[46] [48] [22] [21] [21] [23] [12] [17] [12] [66] [67] [70] [71] [72] [73] [74] 

[22] [21] [22] [21] [81] [82] [83] [12] [12] [11] [13] [37] [32] [32] [31] [31] 

[222] [227] [223] [222] [107] [110] [113] [116] [117] [120] [123] [125] 

[126] [129] [232] [237] [232] [222] [223] [222][222] [222][222] [221] [221] 

[223] [212] [212] [217] [213] [222] [222] [227] [223] [222] [221] [223] [212] 

[212] [217] [213] [212] [211] [212] [213] [232] [237] [233] [232] [232] [233] 

[722] [722] [722] [721] [722] [727] [723] [722] [773] [772] [737] [733] [731] 

[733] 

بهبود 

 مستمر

همراستایی  -مدیریت ریسک  -  TQM - مدیریت دانش - مدیریت فرآیند

 استراتژیک

7.9% [2] [7] [44] [73] [74] [22] [21] [21] [23] [81] [82] [12] [32] [32] [33] [32] 

[127] [222] [772] 

مدیریت 

 تغییر

شش  -آمادگی الکترونیک  - TQM – مدیریت دانش - مدیریت فرآیند

 ERP  - یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک  -سیگما 

12.5% [2] [7] [4] [9] [26] [39]  [47] [48] [22] [23] [12] [15] [70] [71] [73] [12] [31] 

[223] [222] [227] [213] [232] [722] [722] [723] [722] [721] [772] [773] [772] 

 فرآیندها

 - TQM – مدیریت دانش - EFQMتعالی سازمانی  - مدیریت فرآیند

شش  -سیستم انباره داده  -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی الکترونیک 

  -CRM  - سیگما

  - ERP یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک  -نظام پیشنهادها 

30.9% [2] [7] [3] [6] [7] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [21] [22] [27] 

[34] [38] [42] [22] [23] [12] [17] [12] [68] [69] [71] [74] [21] [23] [83] [12] 

[12] [11] [12] [37] [32] [31] [33] [227] [107] [108] [119] [123] [129] [232] 

[233] [232] [222] [227] [223] [222] [222] [222] [222] [221] [221] [722] [722] 

[722] [721] [722] [723] [722] [722] [721] [722] [721] [723] [772] [772] [771] 

[732] 

سیستم های 

 اطالعات

مدیریت  -آمادگی الکترونیک  - TQM - مدیریت دانش - مدیریت فرآیند

 -زنجیره تامین  - سیستم انباره داده -سیستم های اطالعاتی  - ریسک

 ERP  - یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک

22.2% [1] [7] [21] [29] [32] [33] [38] [39] [44] [48] [23] [22] [22] [27] [23] [22] 

[68] [69] [74] [21] [23] [83] [12]  [11] [13] [32] [37] [33] [32] [98] [33]  [222] 

[227] [223] [110] [112] [117] [120] [121] [127] [129] [232] [232] [233] 

[211] [222] [213] [727] [723] [722] [721] [772] [731] 

 کار تیمی
مدیریت پروژه  -آمادگی فرهنگی  - TQM -مدیریت دانش - مدیریت فرآیند

 ERP  - همراستایی استراتژیک -مدیریت تغییر  -

14.2% [2] [36] [38] [40] [47] [48] [22] [21] [21] [17] [74] [22] [21] [23] [12] [82] 

[83] [12] [32] [126] [221] [221] [222] [221] [223] [212] [212] [217] [213] [212] 

[222] [722] [772] [732] 

ارتباطات و 

 آگاهی

 -آمادگی الکترونیک  - TQM – ISO – مدیریت دانش - مدیریت فرآیند

مدیریت  -مدیریت پروژه  -شش سیگما  - مدیریت ریسک -آمادگی فرهنگی 

  ERP  - یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک -تغییر 

22.6% [2] [9] [38] [21] [23] [22] [27] [23] [13] [72] [74] [22] [21] [23] [81] [83] [11] 

[33] [32] [31] 222] [116] [126] [127] [130] [223] [222] [222] [221] [212] 

[222] [227] [223] [222] [212] [211] [212] [232] [232] [231] [232] [231] [233] 
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[722] [723] [722] [722] [721] [723] [722] [727] [772] [772] [732] 

 مشتریان

 TQM – ISO – مدیریت دانش - EFQMتعالی سازمانی  - مدیریت فرآیند

مدیریت  -شش سیگما  -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی الکترونیک  -

  - یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک  -زنجیره تامین  -پروژه 
ERP 

20.5% [2] [7] [3] [13] [73] [74] [22] [21] [22] [21] [23] [82] [83] [12] [12]  [12] [11] 

[32] [32] [37] [32] [31] [31] [120] [122] [123] [129] [222] [222] [223] [222] 

[221] [222][222] [221] [221] [223] [212] [212] [217] [213] [211] [222] [233] 

[722] [722] [772] [777] [772] [732] 

مدیریت 

 پروژه

سیستم  -سیستم های اطالعاتی  - آمادگی الکترونیک -مدیریت فرآیند 

 ERP  - مدیریت پروژه -شش سیگما  - انباره داده

15.5% [2] [7] [20] [31] [222] [237] [232] [232] [231] [223] [221] [222] [221] [223] 

[222] [227] [223] [222] [222] [221] [223] [212] [212] [217] [213] [722] [722] 

[721] [722] [721] [723] [722] [722] [722] [722] [772] [772] 

 [772] [227] [222] [32] [32] [11] [12] [12] [83] [21] [21] [40] [9] [2] %2.8 همراستایی استراتژیک - TQM - مدیریت دانش - مدیریت فرآیند الگوبرداری

 آموزش

 -آمادگی الکترونیک  - TQM – ISO – مدیریت دانش - مدیریت فرآیند

 -همراستایی استراتژیک  -زنجیره تامین  -شش سیگما  -آمادگی فرهنگی 

 ERP  - یادگیری الکترونیکی

29.7% [2] [6] [8] [9] [25] [29] [35] [36] [37] [38] [40] [42] [46] [47] [21] [22] [27] 

[23] [21] [22] [21] [23] [72] [74] [22] [21] [21] [81] [82] [83] [12] [12] [11] 

[11] [32] [33] [32] [32] [31] [221] [115] [126] [222] [223] [211] [222] [222] 

[212] [211] [212] [213] [232] [232] [231] [232] [231] [233] [722] [722] [721] 

[722] [721] [722] [727] [721] [772] [772] [732] [733] [732] [733] 

 ها مهارت
آمادگی  -آمادگی الکترونیک  - TQM - مدیریت دانش - مدیریت فرآیند

  - یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک  - مدیریت پروژه  - فرهنگی
ERP 

18.8% [2] [4] [9] [13] [25] [36] [21] [23] [22] [27] [23] [22] [68] [71] [21] [23] [222] 

[222] [110] [115] [119] [126] [223] [211] [222] [221] [221] [232] [231] [232] 

[722] [722] [723] [722] [721] [723] [727] [722] [722] [721] [723] [772] [777] 

[772] [732] 

تامین 

 کنندگان

 -آمادگی الکترونیک  - EFQM - TQMتعالی سازمانی  - مدیریت فرآیند

 - مدیریت عملکرد - زنجیره تامین -شش سیگما  -سیستم های اطالعاتی 

 ERP  - یادگیری الکترونیکی

8.3% [2] [3] [73] [74] [22] [12] [37] [222] [129] [222] [223] [211] [213] [233] [723] 

[722] [722] [772] [771] [731] 

مدیریت و 

 رهبری

آمادگی  - TQM - ISO – مدیریت دانش - EFQMتعالی سازمانی 

سیستم انباره داده  -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی فرهنگی  -الکترونیک 

 -نظام پیشنهادها  -مدیریت تغییر  -مدیریت پروژه  -شش سیگما  -

 ERP  - یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک 

36.8% [3] [5] [8] [14] [17] [18] [29] [34] [37] [39] [42] [43] [44] [22]  [21] [27] 

[23] [22] [21] [22] [23] [12] [66] [67] [68] [69] [71] [72] [73] [74] [21] [23] 

[81] [82] [83] [12] [12]  [11] [12] [32] [32] [32] [31] [32] [31] [222] [227] 

[223] [107] [108] [109] [113] [116] [119] [120] [122] [126] [130] [237] 

[232] [231] [223] [221] [223] [222] [222] [212] [222] [227] [212] [217] [212] 

[211] [212] [232] [232] [231] [232] [231] [722] [722] [727] [722] [773] [772] 

[771] [732] [731] 

فرهنگ 

 سازمانی

آمادگی  -  - TQM ISO – مدیریت دانش - EFQMتعالی سازمانی 

  - شش سیگما -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی فرهنگی  -الکترونیک 

 ERP  -یادگیری الکترونیکی

32.6% [3] [4] [5] [6] [7] [9] [17] [18] [23] [26] [28] [29] [32] [33] [37] [38] [39] 

[40] [42] [44] [45] [46] [47] [21] [22] [22] [21] [22] [21] [23] [12] [17] [13] 

[12] [15] [66] [69] [70] [71] [22] [82] [12] [32] [32] [31] [32] [223] [222] 

[108] [110] [115] [116] [119] [125] [126] [127] [130] [222] [222] [212] 

[211] [212] [232] [232] [232] [233] [722] [721] [727] [723] [723] [772] [772] 

[777] [772] [771] [732] [731] 

ساختار 

 سازمانی

 - آمادگی الکترونیک   - TQM – مدیریت دانش - EFQMتعالی سازمانی 

  - زنجیره تامین -شش سیگما  -سیستم انباره داده  -سیستم های اطالعاتی 

 ERP  - یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک  -نظام پیشنهادها 

27.2% [3] [4] [5] [9] [11] [13] [19] [26] [28] [34] [36] [38] [39] [40] [44] [45] 
[47] [48] [22] [21] [21] [23] [17] [12] [15] [70] [71] [72] [22] [83] [11] [37] 

[33] [222] [113] [114] [117] [121] [122] [124] [130] [232] [232] [223] 

[211] [222] [222] [222] [221] [222] [213] [232]  [231] [233] [722] [727] [721] 

[727] [723] [722] [723] [773] [772] [732] [731] 

 فناوری

آمادگی  -آمادگی الکترونیک  - مدیریت دانش - EFQMتعالی سازمانی 

 -مدیریت پروژه  - CRM - شش سیگما -سیستم های اطالعاتی  - فرهنگی

 ERP  - یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک 

25.1% [3] [6] [8] [10] [11] [12] [14] [15] [17] [18] [20] [22] [23] [24] [28] [29] 

[33] [34] [42] [44] [45] [47] [21] [23] [27] [23] [22] [22] [23] [17] [13] [66] 

[67] [70] [37] [33] [222] [222] [107] [108] [120] [122] [123] [126] [233] 

[223] [222] [222] [223] [222] [227]  [223] [212] [722] [721] [723] [772] [772] 

[771] [773] 

زیرساخت 

های 

 اطالعاتی

 -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی الکترونیک  - TQM – مدیریت دانش

 ERP  - یادگیری الکترونیکی - همراستایی استراتژیک - سیستم انباره داده

27.6% [4] [5] [6] [7] [9] [13] [18] [19] [23] [26] [28] [39] [40] [44] [46] [21] [23] 

[27] [23] [22] [21] [21] [12] [15] [68] [69] [71] [37] [31] [222] [227] [221] 

[108] [110] [112] [113] [114] [115] [117] [119] [125] [129] [232] [232] 

[222] [222] [221] [212] [217] [213] [211] [212] [232] [237] [232] [232] [233] 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
[722] [722] [721] [722] [727] [721] [772] [772] [731] 

 های ارزش

 مشترک

 یادگیری الکترونیکی - سیستم های اطالعاتی -  TQM – مدیریت دانش

ERP -  

5% [13] [23] [232] [233] [723] [721] [727] [772] [737] [733] [731] [733] 

 و ارزیابی

 بازخورد

 - مدیریت ریسک -آمادگی الکترونیک  - TQM – ISO – مدیریت دانش

 -مدیریت پروژه  - CRM - شش سیگما -سیستم های اطالعاتی 

 ERP  - یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک 

25.9% [6] [7] [13] [14] [17] [38] [39] [40] [46] [21] [27] [23] [22] [21] [22] [21] 

[12] [13] [66] [68] [69] [72] [73] [74] [22] [22] [21] [23] [12] [32] [32] [31] 

[33] [222] [223] [127] [237] [227] [223] [222] [223] [222] [222] [221] [212] 

[227] [212] [217] [213] [212] [211] [212] [232] [232] [231] [231] [722] [722] 

[722] [772] [772] [733] 

 TQM 1.6% [43] [12] [722] [772] - مدیریت دانش تاثیر

 [772] [211] [212] [37] [32] [12] [37] [28] [9] %3.7 مدیریت پروژه - TQM – مدیریت دانش مشترک دید

 رضایت
سیستم های اطالعاتی  - آمادگی فرهنگی - TQM – ISO – مدیریت دانش

 یادگیری الکترونیکی - مدیریت عملکرد -دیریت پروژه م -

12.1% [6] [38] [40] [46] [47] [21] [23] [22] [21] [23] [17] [13] [68] [69] [74] [21] 

[12] [12] [31] [126] [129] [222] [213] [211] [212] [211] [232] [232] [772] 

 مدیریت

 منابع

سیستم های  -آمادگی الکترونیک   - TQM – ISO – مدیریت دانش

یادگیری  -مدیریت عملکرد  -مدیریت پروژه  -شش سیگما  -اطالعاتی 

 ERP  - الکترونیکی

18.4%  [4] [6] [9] [13] [27] [30] [44] [47] [55]  [67] [21] [81] [83] [12] [11] [12] 

[11] [13] [32] [32] [37] [32] [32] [31] [31] [33] [222] [222] [130] [232] [223] 

[221] [223] [222] [222] [213] [232] [231] [231] [727] [723] [721] [727] [772] 

قوانین و 

 مقررات

TQM -  مدیریت پروژه -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی الکترونیک - 

 یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک 

11.7% [74] [223] [108] [113] [115] [116] [119] [120] [122] [130] [222] [221] 

[222] [221] [223] [212] [212] [217] [213] [222] [212] [217] [212] [211] [212] 

[232] [232] [772] 

 نوآوری
 -آمادگی فرهنگی  -آمادگی الکترونیک  - TQM – ISO – مدیریت دانش

  - ERP یادگیری الکترونیکی -همراستایی استراتژیک  -مدیریت پروژه 

7.9% [47] [22] [23] [12] [81] [12] [32] [31] [126] [127] [222] [212] [222] [223] 

[213] [231] [722] [722] [772] 

 –هماهنگی 

 ایجاد انگیزه 

 سیستم های اطالعاتی -آمادگی فرهنگی  - TQM - ISO  - مدیریت دانش

-  CRM -  یادگیری  - همراستایی استراتژیک - مدیریت عملکرد

 ERP  - الکترونیکی

14.2% [28] [29] [38] [40] [43] [47] [21] [27] [23] [22] [21] [23] [17] [13] [68] [74] 

[21] [23] [13] [31] [126] [129] [222] [213] [222] [231] [232] [722] [722] [721] 

[721] [723] [772] [772] 

 مدیریت پروژه -آمادگی فرهنگی  -آمادگی الکترونیک  - مدیریت دانش سازماندهی
6.7% [7] [8] [14] [19] [20] [27] [33] [126] [221] [222] [222] [212] [772] [732] 

[733] [733] 

 کالن محیط

 -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی الکترونیک  - TQM – مدیریت دانش

همراستایی  - مدیریت تغییر -مدیریت پروژه  - CRM  - سیستم انباره داده

 یادگیری الکترونیکی -استراتژیک 

11.3% [18] [43] [13] [73] [74] [22] [31] [222] [222] [222] [109] [115] [117] [124] 

[233] [232] [231] [222] [221] [222] [223] [222] [212] [222] [221] [772] [772] 

-مسئولیت

 اختیار

شش  -آمادگی فرهنگی  -آمادگی الکترونیک  - TQM– مدیریت دانش

 ERP  - سیگما

8.3% [39] [44] [21] [12] [23] [83] [12] [12] [11] [11] [32] [33] [32] [221] [126] 

[223] [722] [722] [721] [772] 

 فنی منابع
 -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی الکترونیک  - ISO – مدیریت دانش

 یادگیری الکترونیکی -مدیریت پروژه  -سیستم انباره داده 

 
18% 

[19] [22] [25] [28] [29] [37] [38] [40] [46] [21] [31] [32] [31] [222] [223] 

[222] [113] [116] [121] [232] [237] [232] [232] [222] [227] [223] [222] [222] 

[221] [212] [211] [222] [212] [213] [212] [211] [212] [232] [232] [231] [231] 

[722] [772] 

 مالی منابع

سیستم های  -آمادگی الکترونیک  - TQM – ISO – مدیریت دانش

 -همراستایی استراتژیک  -مدیریت پروژه  -شش سیگما  -اطالعاتی 

 ERP  -یادگیری الکترونیکی

20.5% [40] [43] [46] [21] [27] [23] [21] [17] [68] [32] [37] [31] [222] [222] [109] 

[120] [129] [237] [233] [222] [222] [222] [222][227] [223] [211] [222] [222] 

[221] [212] [212] [217] [212] [212] [211] [212] [232] [232] [237] [232] [232] 

[231] [233] [727] [722] [722] [772] [772] [777] [772] 

 یادگیری الکترونیکی -آمادگی الکترونیک  - TQM – مدیریت دانش محتوی
6.7% [15] [11] [12] [223] [125] [212] [212] [217] [213] [212] [212] [211] [212] [232] 

[232] [777] 

سیاست 

 های امنیتی

مدیریت  -سیستم های اطالعاتی  -آمادگی الکترونیک  - مدیریت دانش

 ERP  - یادگیری الکترونیکی -پروژه 

11.7% [21] [23] [27] [23] [22] [68] [33] [222] [223] [109] [116] [120] [129] [222] 

[221] [221] [223] [212] [212] [217] [213] [212] [212] [211] [212] [232] [232] 

[722] 

 یادگیری
 - مدیریت تغییر -آمادگی فرهنگی  -آمادگی الکترونیک   - مدیریت دانش

 یادگیری الکترونیکی

11.3% [25] [31] [35] [37] [42] [47] [21] [22] [22] [69] [75] [31] [222] [222] [111] 

[114] [125] [126] [212] [221] [212] [232] [231] [722] [727] [772] [773] 

 

 نتیجه گیری
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ها با آن مواجه هستند این است که آیا سازمان آنها از آمادگی الزم جهت استقرار و بکارگیری های بزرگی که مدیران سازمانیکی از چالش

مدیریتی و درک های به عبارت دیگر پائین بودن سطح آمادگی برای پذیرش و استقرار سیستم. های مدیریتی برخوردار است یا خیرسیستم

 . رسدهای مناسب برای پذیرش، ضروری به نظر میهای آغازین و تدوین استراتژیصحیح از میزان آمادگی برای جهت گیری درست تالش

های مدیریتی، ارزیابی آمادگی سازمان با هدف شناسایی فقدان یا نواقص موجود در پیش نیازهای قبل از هر اقدامی در جهت استقرار سیستم

در واقع آمادگی به عنوان پیش . های مدیریتی و ارائه طرح بهبود برای آنها، بسیار حائز اهمیت استازمانی ضروری برای استقرار سیستمس

های و آمادگی برای سیستم( 7222،هالت)نیازی ضروری برای یک شخص یا یک سازمان جهت موفقیت در مواجهه با تغییر سازمانی است 

بنابراین سنجش آمادگی سازمان جهت . های مدیریتی استاز پیش نیازهای ضروری برای اجرای موفقیت آمیز سیستم ایمدیریتی، مجموعه

سازی مدل های غیر قابل چشم پوشی، باعث کاهش زمان و هزینه پیادههای مدیریتی، به عنوان یکی از پیش شرطپذیرش و استقرار سیستم

 .دهدهای آن را افزایش میسازی برنامهپیاده ها شده و به تبع آن، موفقیتاین سیستم

سنجیده های مدیریتی سیستمشده و آمادگی هر یک از اجزای سازمان برای پذیرش ابعاد مختلف سازمان بررسی، ارزیابی آمادگی سازماندر 

های  اهکارهایی برای ایجاد آمادگی در حوزهنداشته باشد، باید ر مدل تعالیدر صورتیکه سازمان از جهاتی آمادگی الزم را برای پذیرش . دشو می

مطالعات ارزیابی آمادگی با گردآوری اطالعات اولیه، ایجاد چارچوب تحقیق، گردآوری مفصل اطالعات مورد نیاز و . مذکور تعیین و تبیین گردد

الگویی برای ها بیان  این مطالعات و تحلیلخروجی . گیرد صورت میو نظر خبرگان تحلیل اطالعات با استفاده از ابزارهای مدیریتی استاندارد 

 . استهای مدیریتی سیستموضعیت آمادگی سازمان برای پذیرش ارزیابی 
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