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 در مرکزیت شبکه مشارکت کاربر تاثیروسیستم برنامه ریزی منابع سازمان 

 دکترزهرا یعقوبی ، سعیده قربانیان، *محمد توکلی 

  

 اسالمی،تهران ،ایران،واحدتهران جنوب،دانشگاه آزاد یگروه فناوری اطالعات ،دانشکده فنی ومهندس

 ،واحدتهران جنوب،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران ،ایرانیگروه فناوری اطالعات ،دانشکده فنی ومهندس

  ،واحدتهران جنوب،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران ،ایرانیگروه فناوری اطالعات ،دانشکده فنی ومهندس 

 چکیده

ه ای از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان یکی از جدیدترین تکنولوژی های مدیریت سازمان مستلزم استفاده از سیستم های اطالعاتی پیچید

و توسعه لحاظ مدل و تکنولوژی است. این سیستم حاصل سال ها تجربه می باشد که به دلیل بهبود مستمر در تکنیک های موجود در مدیریت سازمان ها 

بع سازمان می فناوری اطالعات، روند تکاملی خود را طی کرده است و نتیجه این تجربه طوالنی، به وجود آمدن فرآیندهای برتر در سیستم برنامه ریزی منا

ک از این بخش ها خواهد باشد. این سیستم یکپارچه با ایجاد زنجیره ای یکپارچه بین کلیه واحدها و بخش های یک سازمان ضامن افزایش کارایی هر ی

 بود. 

  منابع سازمان، سیستم، مرکزیت شبکه :کلمات کلیدی
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 ghorbanian@wtiau.ac.ir:نویسنده مسئول آدرس ایمیل*

به دلیل جهانی شدن اقتصاد و بازار و رقابتی شدن محیط مقدمه:-1

کسب وکار، سازمان ها به یافتن راه حل های کسب و کار بهتر با 

ساختارهای انعطاف پذیر و قابل اطمینان تر نیاز دارند. بسیاری از 

ساختارهای سازمانی و تشکیالتی توسط سیستم های اطالعاتی که 

قیم و یا غیر مستقیم در جهت رشد و فرآیندهای کاری را به صورت مست

ابقاء سازمان پشتیبانی می کنند بهبود یافته اند. با اداره مؤثرتر این 

فرآیندها سازمان ها می توانند از طریق کاهش هزینه، افزایش تولید و 

بهبود سرویس دهی مشتریان به مزیت های رقابتی دست یابند. در حال 

زمان به عنوان یکی از جدیدترین حاضر سیستم برنامه ریزی منابع سا

سیستم برنامه ریزی  تکنولوژی های مدیریت سازمان مطرح می باشد. 

پیچیده  مستلزم استفاده از سیستم های اطالعاتی ERP منابع سازمان

مشارکت (Davenport,T.H.2000) .ای از لحاظ مدل و تکنولوژی است

شود که کاربران در کاربر به رفتارها و فعالیت های مطلوبی اطالق می 

فرایند توسعه سیستم ها از خود بروز می دهند و به این ترتیب به اجرای 

 Barki and، 9191  (.کمک میکنند. ERPکارآمد و مؤثر سیستم های

Hartwick) 

سامانه برنامه ریزی منابع : سیستم برنامه ریزی منابع سازمان -2

موجود در سراسر یک سازمان سیستمی نرم افزاری است که داده های 

سازمان را یکپارچه ساخته، به شکل مناسب و در موقع الزم در اختیار 

کاربران قرار می دهد. اجزای اصلی نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان 

 :عبارت است از

سیستم عامل: این جزء به عنوان بستر اجرایی بسته نرم افزاری به     -

 ه کاربران را نیز بر عهده دارد.شمار می رود و وظیفه کنترل شبک

پایگاه داده: این بخش وظیفه ذخیره سازی، نگهداری، تغییر، حذف و     -

 .سایر امور مربوط به داده های موجود در نرم افزارها را بر عهده دارد

برنامه های کاربردی: این برنامه ها همان ماژول ها و اجزای اصلی نرم     -

 .افزار اعم از مالی، تولید، بهای تمام شده، انبار و ... می باشند

رابط کاربر: این بخش شامل فرم های ورودی، خروجی، گزارشات و به     -

 رم افزار باطور کلی صفحه نمایشی است که کاربر در بخش های مختلف ن

 (christopher koch,2002 .)دآن ها مواجه خواهد ش

 شبکه اجتماعی-3

شبکه اجتماعی را می توان به صورت رابطه ای متشکل از افراد، اشیا و 

رویدادها تعرف کرد: شبکه های مختلف را می توان با همین عناصر 

تشکیل داد، زیرا تفاوت آن ها، تنها به خاطر گوناگونی روابط است. در 

یا  actorشبکه اجتماعی، عناصر افراد، اشیا و رویدادها با نام عواملنظریه 

node  معرفی می شوند. روابط بین عوامل در یک رابطه ساختاری با عامل

فردی در یک شبکه، تأثیری قابل توجه بر رفتار، ادراک و نگرش فرد یا کل 

 (Knoke and Kuklinski، 9191 ).سازمان دارد

 سال در تولید های سیستم تمرکز:ERP از مختصری تاریخچه  -4

 آن از پس افزاری نرم های بسته از بسیاری. بود موجودی کنترل در 9191

 مفاهیم اساس بر موجودی به رسیدگی مسئولیت که( سفارشی معموال)

 به تمرکز 9191 دهه در. بودند شده طراحی داشتند، را سنتی موجودی

MRP  استاد برنامه ترجمه که هایی سیستم( نیاز مورد مواد ریزی )برنامه 

 ها، مجموعه زیر برای را زمانی فازهای خالص نیاز به پایان اقالم برای

 در .است شده منتقل شده ساخته تامین و ریزی برنامه اولیه مواد و قطعات

 که یافته تکامل( منابع ریزی برنامه )ساخت  MRP-II مفهوم 9191 سال

 در. شد توزیع مدیریت و های فعال  فروشگاه به MRP از فرمت یک به

 مانند مناطق پوشش برای شد تمدید بیشتر MRP-II ،9111 سال اوایل

 وسعت مثال عنوان به غیره و پروژه مدیریت انسانی، منابع مالی، مهندسی،

 و مشکالت اوجودب .کار و کسب شرکت هر درون های فعالیت از کامل

 افزونه یک شاهد گذشته دهه سیستمی، چنین اجرای از ناشی خطرات
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 عالی آموزش مانند ها رشته سایر به سیستم چنین از توجهی قابل جهانی

 .است بوده

روش های  :ERPتصمیم گیری در مورد روش تهیه سیستم  -5

مختلفی جهت تهیه و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان وجود 

 (:9891دارد که عبارتند از)اولسن،

 سازی کامل سیستم یک شرکت خاص پیاده -

گزینش یک محصول خاص و تغییر و تطبیق سیستم با  -

 فرآیندهای سازمان

گلچین کردن مجموعه ای از مدول ها از محصوالت شرکت  -

 های مختلف

 گزینش چند مدول از محصوالت یک شرکت خاص -

 توسعه کامل سیستم درون سازمان -

و مدول های سایر شرکت توسعه درونی سیستم و بهره گیری از محصوالت 

 .اجاره سیستم از یک فراهم کننده خدمات کاربردی

 

در جریان توسعه سیستم های اطالعاتی، مشارکت و  :مشارکت کاربر-6

نتایج پژوهش های  .نقش کاربر، دو عامل مهم موفقیت به حساب می آیند 

یا نقش کاربر، اثرات مطلوبی بر  اولیه حاکی از آن است که منشارکت

(. با Sowanson 9191موفقیت سیستم ها به جا می گذارد )سوآنسون 

این حال، در پژوهش های اولیه، مشارکت و نقش کاربر، آشکارا از یکدیگر 

( بر این باور بودند که 9191و اولسون ) (Ives)متمایز نشده اند. ایوس 

و مسئولیت های گسترده ای بوده و  مشارکت دربرگیرنده رفتار، فعالیت ها

در واقع به کاربران یا توسعه دهندگان سیستم اشاره می کند. بارکی و 

(، مشارکت کاربر را به صورت مجمعه ای از عملیات a9111هارت ویک )

یا فعالیت ها تعریف می کنند که در زمان توسعه سیستم، توسط کاربران 

 یا نمایندگان آن ها، انجام می پذیرد.

مشارکت کاربر به وسیله رفتارها و فعالیت های بیرونی او نمود پیدا می 

کند، این در حالی است که نقش یا دخالت کاربر، بیان گر حاالت ذهنی، 

فکری و درونی کاربر است. براساس نتیجه پژوهش های اولیه، حاالت 

ذهنی کاربر، بر نگرش، رضایت و هدف کاربر در استفاده از یک سیستم 

گذار است. به عالوه، مشارکت کاربر، اشکارا بر نقش و دخالت وی تأثیر اثر

مثبت می گذارد. بنابراین اگر در زمان توسعه سیستم، مشارکت به صورت 

واقعی باشد )چه به صورت رفتار یا چه به صورت فعالیت(، در نتیجه، حالت 

ربران و ذهنی کاربر بهبود می یابد. همین موضوع به نوبه خود بر رضایت کا

میزان تمایل او به استفاده از سیستم اثر می گذارد. برخی از کارشناسان بر 

این باورند که، فعالیت های مربوط به مشارکت، تنها نباید به دوران پیش از 

اجرای سیستم محدود شود، بلکه پس از این دوره نیز شامل می شود. اگر 

ستی متوجه ارتباط پیش از به کارگیری و اجرای سیستم، کاربر به در

سیستم با خود شود، در نتیجه تمایل او به مشارکت در فرایند توسعه 

سیستم احتماالً بیشتر خواهد بود. پس از اجرایی شدن سیستم، نوبت به 

ارتقاء سطح رضایت کاربر می رسد. سیستم و تناسب آن را می توان از 
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ایت او را ارتقا طریق مشارکت کاربر اصالح کرده و به این ترتیب، سطح رض

 (.1119داد )ونگر  و نول، 

مرکزیت شبکه، یکی از ابعاد مهم مرکزیت شبکه و مشارکت کاربر:-7

 &؛1118پژوهش پیرامون شبکه های اجتماعی است )آهوجا و همکاران 

(. مرکزیت شبکه 1111؛ سایکس و همکاران 1119اسپارو و همکاران 

ه به شرکای در حال کار عبارت است از گستره و میزان مشارکت فرد ک

(Working partners) امکان تبادل اطالعات را می دهد )اسپارا و ،

یوندهای رابطه ای در یک (. مرکزیت شبکه از لحاظ تعداد 1119همکاران 

شبکه فردی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج یک پژوهش نشان داد اگر 

ی است قرار گیرند، افراد در مرکز شبکه سازمان که دارای اتصاالت بیشتر

(. 9191در نتیجه ظرفیت اثر آن هادر سطح باالیی خواهد بود )فریمن 

پژوهشگران هم چنین بر این باور هستند که سطح مرکزیت شبکه، عالوه 

(، بر میزان مشارکت 1118بر عملکرد فرد در سازمان )آهوجا و همکاران 

( نیز 9118را ( و کنترل منابع )ایبا1111در کار )زاگنس زیک و مورل 

مرکزیت شبکه تأثیر مثبت بر رفتارهای فردی   تأثیرگذار خواهد بود.

داشته و میزان مشارکت جهت امور مربوطه را افزایش می دهد )زاگنس 

مرکزیت شبکه، رابطه مثبتی با مشارکت واقعی  (.1111زیک و مورل 

 ERPکاربران در فعالیت های عملی و در دوران پس از اجرای سیستم 

 ارد.د

نتیجه پژوهش ها حاکی از آن است که مشارکت واقعی در فعالیت های 

، تأثیر بسیار مطلوبی بر تمایل کاربران برای ERPمرتبط با اجرای سیستم 

 Wu andاستفاده از سیستم در آینده می گذارد )وو و ماراکاس 

Maraka ،1119 کاربران با مشارکت در فعالیت های طراحی، سیستم .)

ERP  را برای شغل خود، بسیار مفید، کاربردی و ضروری تر تلقی خواهند

نتیجه پژوهش های قبلی نشان داده است  (.1119کرد )بارکی و دیگران، 

که مشارکت کاربر در فرایند اجرای سیستم اطالعاتی، می تواند به افزایش 

 Hwang and 9111سطح رضایت کاربر کمک کند )هوانگ و تورن 

Thorn 1119(. آئو، ناگی و چنگ )1119ماراکاس ؛ وو و .)[Au, Nagi 

and Cheng] با ادغام کردن نظریه های عدم تایید انتظارات، برابری و ،

انتظارات ، ISنیاز، به این نتیجه رسیدند که رضایت کاربر، تابعی از عملکرد 

، تحقق عملکرد کاربری برابر، تحقق ارتباط برابر و تحقق ISعملکرد 

سی رگی ها و برژای برابر است. مشارکت در تایید رسمی ویخودتوسعه 

را در مرحله پس از اجرا  ERPمداوم سیستم می تواند روند کنترل نتیجه 

ارتقا داده و اطالعات و کیفیت سیستم مورد نظر را حاصل کند. کاربر، پس 

، به صورت موقعیتی و روزانه، ERPاز یادگیری چگونگی استفاده از سیستم 

ه نتیجه حاصل از کنترل خود اعتماد کرده و عملکرد بهبود یافته نسبت ب

 .ی از سیستم به دست می آوردا

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، نرم افزاری است که  نتیجه گیری:-8

از یک سیستم یکپارچه برای مدیریت   به یک سازمان اجازه می دهد تا

کردن استفاده کند. هدف این سیستم، تسهیل جریان اطالعات میان 

تمامی بخش های درونی سازمان است. پیاده سازی این سیستم نه تنها 

هزینه ها را در بسیاری از زمینه ها در داخل سازمان کاهش می دهد، بلکه 

 اهم می کند.اطالعات فوری و دقیق را برای مدیران فر
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شبکه  بنای اصلی ، مرکزیت شبکه که خود  ی موجودهابراساس نظریه 

اجتماعی به شمار می آید، بر میزان استفاده و رضایت کاربر از سیستم 

تأثیر می گذارد. این تأثیر از طریق افزایش مشارکت کاربر در مرحله پس 

تأیید می  است. نتایج تجربی، الگوی پیشنهادی را ERPاز اجرای سیستم 

کند. براساس این الگو، سازه شبکه اجتماعی، تأثیر مثبتی بر رضایت کاربر 

داشته و نهایتاً به افزایش میزان استفاده از سیستم  رضایت منتهی می 

شود. این اولین پژوهش تجربی به حساب می آید که با هدف بررسی 

اس روابط میزان مشارکت کاربران پس از اجرای سیستم انجام شده و براس

 می باشد. ERPشبکه ای اکثر کاربران 

 :منابع-9

(،ترجمه علی اکبر جاللی, محمد امین زارع، سعید روحانی، مالحظات 1384اولسن دیوید،)   

مدیریتی و اجرایی پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان، دانشگاه علم و 

 صنعت ایران.
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