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 چکیده 

ترین مهم از یکی سازمانی یا شرکت هر در جامع اطالعاتی هایریزی و بانكبرنامه هایسیستم امروز رقابتی دنیای در

 .نمایدری میریزی منابع سازمانی را ضروفاکتورهای سیستم مدیریت اطالعاتی موجود بوده که فرآیند استقرار سیستم برنامه

به دلیل قرار گرفتن در ) ؛ ریزی منابع سازمانهای برنامهسیستم سازییادهدر پ ینزیمکS7 یرأثبررسی تاین پژوهش با هدف 

کارکنان رسمی  جامعه آماری پژوهش کلیه. در شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است (دستور کار سازمانی

از  نفر است که به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه مورد مطالعه 1  ویه و بویر احمد به تعداد شرکت گاز استان کهگیل

چنین از هم. باشد های تحقیقات میدانی می پیمایشی و از شاخه-تحقیق توصیفی. شده استاستفاده   Smart PLSنرم افزار 

چنین، پژوهش حاضر از نوع هم. یق از نوع غیر آزمایشی استها، این تحقی گردآوری دادهنوع کاربردی است و بر اساس نحوه

ی ضرایب ، به وسیلهERPمکینزی بر  S7در این راستا، به جز بررسی تأثیر هر کدام از ابعاد . تحقیقات همبستگی است

ترین به از بیش -مك کینزی  S7ی بندی عوامل تشکیل دهندهرتبه. ، اولویت هر کدام از این ابعاد مشخص شده استاستاندارد

 .هاهای مشترک؛ و سیستمها؛ کارکنان؛ سبك؛ استراتژی؛ ساختار؛ ارزشتمهار: عبارتند از -ترینکم

 

 

 کینزی، شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمدمك S7ریزی منابع سازمان، برنامه: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

های ای تعریف نمود که دارای اجزا و یا ماژولعنوان نرم افزار یکپارچهبه توانریزی منابع سازمان را میهای برنامهسیستم

ریزی، تولید، فروش، بازاریابی، توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، ها مانند برنامههای عملیاتی سازمانمختلفی در حوزه

. یت حمل و نقل و تجارت الکترونیك هستندمدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیر

ای است که یکپارچگی و جامعیت اطالعات سازمان را فراهم ریزی منابع سازمان به گونههای برنامهمعماری و ساختار سیستم

رقابتی شدن یك محیط کسب و کار، ضرورت . آوردهای مختلف سازمان را فراهم مینموده و جریان روان اطالعات بین بخش

های آوری سیستمیجاد یکپارچگی درون سازمانی و بین سازمانی در محیط زنجیره تأمین و تحول گسترده در حوزه فنا

ها با ایجاد یکپارچگی مدیریتی و این سیستم. اندریزی منابع سازمان بودههای برنامهگیری سیستماطالعات عوامل اصلی شکل

ها را یل و تسریع فرایندهای کسب و کار، کارایی و اثربخشی عملیاتی سازمانعملیاتی درون سازمانی و بین سازمانی و تسه

 یکپارچه در ERPهای ظرفیت سیستم (.3112اولسون، )نماید ها را برای حضور در بازار رقابتی آماده میافزایش داده و آن

که  است گردیده باعث متمرکز، دهدا پایگاه یك طریق از مختلف عملکردی هایاطالعات حوزه و سازمان فرآیندهای کردن

(. 237 محمودی و احمدی، )کنند  معرفی یکم و بیست قرن در موفقیت نیازپیش به عنوان را هاسیستم این نظران،صاحب

ERP پدید آمد و در طول چند سال  991 های اطالعات در زمینه کسب و کار از سال به عنوان یکی از مهمترین انواع فناوری

اند ها و مدیریت بهتر منابع استقبال کردهسازی فرایندها و دادهریزی منابع سازمان برای یکپارچهها از برنامهمانگذشته، ساز

(Lapiedraa et.al.,2011 .) 

 بوده نیرو وزارت تابعه هایشرکت خصوصبه دولتی هایهای اخیر در شرکتسازمانی در سال منابع ریزیبرنامه استقرار

 دنیای در زیرا .اندقرار داده خود توجه خاص مورد را پروژه این بررسی دولتی بزرگ هایسازمان از بسیاری ربدین منظو .است

 سیستم ترین فاکتورهایمهم از یکی سازمانی یا شرکت هر در جامع اطالعاتی هایریزی و بانكبرنامه هایسیستم امروز رقابتی

در  ERPظرفیت   .نمایدمی ضروری را سازمانی منابع ریزیسیستم برنامه اراستقر فرآیند که بوده اطالعاتی موجود مدیریت

 باور بر این آن دهندگان ارائه تا گرددموجب می مختلف عملکردی هایحوزه اطالعات و سازمان یکپارچه کردن فرآیندهای

 های مختلفبخش برای را یاالعادهفوق هایبینیپیش و هاحلهرا تا ساخت قادر خواهد را هاسازمان سیستم این که باشند

 (.293 ، به نقل از مرادی و همکاران،  311استفانو، )نمایند  ارائه صنعت

 شده یکپارچه سازمان در موجود کامپیوتری افزارهای سخت و افزارها نرم با سازمان، منابع ریزیبرنامه نظام که جاییآن از

، و از سوی (Careless,2007)کند می تحمیل سازمان به را زیادی افزاری ختس و افزاری نرم هایهزینه اجرا طول در است،

 chang)ند اشده( درصد 91 تا 01 بین) فروانی هایشکست مذکور، دچار هاینظام اجرای در هاسازمان از دیگر بسیاری

et.al.,2008 .)سازمان، در هاسیستم این استقرار برای باال بسیار زمان و هزینه صرف و سو یك از شکست باالی بنابراین نرخ 

  .طلبدجویی در هزینه را میبندی عوامل تأثیرگذار بر سیستم مورد نظر برای تخصیص منابع مناسب و صرفهرتبه ضرورت

های حسابداری، منابع قسمت های اطالعاتی مختلفی برای هر یك ازوبویراحمد سیستمگاز استان کهگیلویه در شرکت

-پروژه، انبارداری و غیره وجود دارد که هر یك به صورت جداگانه اطالعاتی در اختیار مدیران سازمان قرار می انسانی، مدیریت

سازی و اجرای اهداف تعیین شده  و تصمیمات اخذ شده شرکت ملی گاز ایران در خصوص پیادهاین شرکت بر اساس . دهند

ERP   در  متمرکز داده پایگاه یك طریق از مختلف عملکردی هایزهاطالعات حو و سازمان فرآیندهای کردن یکپارچهجهت

مکینزی پیش از  7Sدر قالب  ERPسازی جا که پیادهاز آن. باشدهای گاز استانی ملزم به اجرای این سیستم میسطح شرکت

عاد مکینزی پرداخته شده ها، مانند شرکت نفت پیاده شده است، لذا در این مقاله به بررسی میزان تأثیر اباین در برخی سازمان

-می - ERPسازی موفق پیاده -ی آن برداشتن گام درست مدیریت شرکت و تخصیص منایع در مسیر صحیح است که نتیجه

 .  باشد
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 مروری بر ادبیات پژوهش  

 (ERP)ریزی منابع سازمانی های برنامهسیستم

را در   شرکت  اطالعات  این  تواند با پردازش می  صحیح  مدیریت و تنها  است  اطالعات  از گردش  پیچیده  ای مجموعه  هر شرکت

موجود در سراسر   های داده  که  است  افزاری نرم  سیستمی  بلکه  نیست  استراتژی  یك  ERP. دهد  یاری  رقابتی  اهداف  به  رسیدن

  های زمان  ها، کاهش داده  دنش استاندارد. دهد میقرار   در اختیار کاربران  مناسب  شکل  و به  ساخته  را یکپارچه  سازمان  یك

  ارمغان  ها به شرکت  برای ERPکاربرد  که  است  مزایایی  از جمله  تر مشتریانسریع  ها و خدمات فعالیت  برد، اتوماسیونشپی

ها آن  اگر میان  نند حتیکار ک  هم  دهد تا با هماهنگی می  اجازه  تولیدی  مجموعه  یك  کارکنان  به ERP سیستم. آورد می

  در سازمان، به  یا محصول  سفارش  یك  لحظه  به  لحظه  وضعیت  دادن  با نشان ERP. باشد  وجود داشته  جغرافیایی  مرزهای

 (.291 دبیری ،) کند می  عمل  گیری تصمیم  ابزار پشتیبانی  یك  عنوان

را بدون رآیندها در هر بخش شده و اطالعات هر بخش یا عملکرد آنوری موجب اتومات کردن مدیریت و کنترل تمام فآاین فن

تنها سخت افزار  ERP. آورد های سازمان به صورت یکپارچه و مرتبط در می نیاز به ارتباطات کابلی با دیگر عملکردها و بخش

مان یا فعالیت اقتصادی به اهداف یابی یك سازافزار نیست بلکه بر یك مجموعه فکر، معماری، عملکرد و توسعه برای دست یا نرم

های تولیدی به راه حلی جامع  از یك فکر و راه حل ویژه برای صنعت و سازمان  ERP. سودآوری و رضایت مشتری داللت دارد

 (.3110بتی و همکاران، )ها حتی ملی و خدماتی تبدیل شده است  برای تمام سازمان

 
 ERPاهداف اجرایی 

اف بی شماری دارد اما باید توجه داشت که اهداف با بهبود فرایندهای تجاری سازمان به راحتی اهد ERPسازی سیستم  پیاده

بستگی بسیار زیادی به انتخاب سیستم مناسب، تامین کننده  ERPسازی موفق یك سیستم  پیاده. قابل دست یابی نیست

و ساختار سازمان، تعهد و حمایت مدیریت سازمان  افزار در سازمان با توجه به استراتژی، فرهنگ سازی نرم مناسب، نحوه بومی

سازی و اتمام پروژه  افزار، کنترل پروژه مناسب در طول فرایند پیاده سازی نرم افزار، شایستگی مشاوران در پیاده سازی نرم از پیاده

 (.3112المشعری ،) دارد. . . بینی شده و در زمان مشخص و بودجه پیش

 :به شرح ذیل هستند  ERPبرخی از اهداف پیاده سازی 

تبدیل فرایندهای سازمانی از حالت ضمنی به حالت صریح به علت مهندسی مجددی که در فرایندهای سازمان صورت  - 

 . پذیرد می

افزار و یا  های مختلف این نرم در سازمان از جمله ماژول ERP های مرتبط با اندازی سریعتر سیستم امکان نصب و راه -3

 . ارائه نشده و مخصوص آن سازمان هستند ERPکاربردی که از طرف عرضه کنندگان افزارهای  سایر نرم

 . . . .و JIT ،ABCاز جمله  های جدید ها و تکنولوژی تسهیل توسعه سیستم یا امکان و -2

تر و ها با هزینه کمتر و بازدهی بیش برای سازمان. ..های مشترک، ادغام و گذاری های تجاری، سرمایه امکان ایجاد همکاری -4

 . نتیجه بهتر

 (.3115استیو و همکاران،)تغییر تمرکز از برنامه نویسی کامپیوتری در سازمان به بهبود فرایندها  -5

 

 

 

 

 

 (291 شیخ، )های پیدایش ار دیدگاه مراحل و ایده ERPسیر تطور  - جدول

 ردیف دوره ERPهای پیدایش مراحل و ایده
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 .زمان برای اولین بار به وجود آمدریزی منابع ساهای برنامهمفهوم سیستم -

 .افزاری اغلب محدود به کنترل موجودی بودهای نرمقابلیت بسته -

 .های اطالعاتی به ندرت یکپارچه بودندسیستم -

 901   

 .کردند« پی.آر. ام»ریزی نیازمندی مواد مؤسسات تولیدی اقدام به استفاده از سیستم برنامه -

ریزی منابع سازمان، شرکت ساپ را ام از سمت خود استعفا داده و جهت تحقق مفهوم سیستم برنامه.بی.پنج نفر از مدیران ای -

 . تأسیس کردند

 971 3 

 .پی وارد بازار شد.آر.ریزی منابع تولید با هدف تکمیل امسیستم برنامه -

 العاتیهای اطعدم یکپارچگی در منابع اطالعاتی و کیفیت پایین آن و متعدد بودن سیستم -
 931 2 

ریزی سازمان که یکپارچگی بدون خلل را برای واحدهای داخلی سازمان، مشتریان و تأمین های برنامهزمینه پیدایش سیستم -

 .کنندگان تعهد داده بودند، فراهم آمد

 .ام مطرح گردید.آر.های اسپی به عنوان حد فاصل سیستم.آر.ای -

 .ریزی منابع تولید استواقع تکامل یافته سیستم برنامه ریزی منابع سازمان درسیستم برنامه -

 991 4 

 .پی تحت وب توسعه یافت.آر.های ایپی شد و سیستم.آر.مقوله اینترنت وارد ای -

 .پی پدیدار گشت و توسعه یافت.آر.های اینسل دوم سیستم -
3111 5 

 
می باشد که این تحقیق بر اساس آن صورت پذیرفته مکینزی  7Sبر اساس  ERPنمایانگر عوامل موثر بر انتخاب  3جدول 

 :  است

زاده و برگرفته از حنفی)مك کینزی  S7ریزی منابع سازمان بر اساس های برنامهعوامل مؤثر بر انتخاب سیستم -3جدول

 (291 رواسان، زارع

 کد عوامل مکینزی ابعاد

های ارزش

 مشترک

 پروژه قهرمان

(Bancroft, 1996; Legare, 2002; Nah, et al., 2001; Sumner, 1999; Rosario, 2000; 

Murray & Coffin, 2001; Willcocks & Sykes, 2000; Mandal & Gunasekaran, 

2003; Kræmmergaard & Rose, 2002; Somers & Nelson, 

2001) 
 (Amoako-Gyampah & Salam, 2004 ). مشترک باورهای

 به گسترن سازما تعهد

 پروژه

(C. Law & Ngai, 2007; Somers & Nelson, 2001, 2004; Yusuf, et al., 2004; Z. 

Zhang, et al., 2005; L. Zhang, et al., 2003; Umble, et al., 2003; Mandal & 

Gunasekaran, 2003; Yusuf, et al., 2004). 

 ساختار

 ;Chien, Hu, Reimers, & Lin, 2007; Ocker & Mudambi, 2003; Morton Hu, 2004) تمرکز

Strong, Volkoff, & Elmes, 2001). 
 (Strong, et al., 2001; Morton & Hu, 2004) سازی تخصصی

 (  Strong, et al., 2001; Morton & Hu, 2004) سازی رسمی

 سازمان اندازه

(Bernroider & Koch, 2001; Buonanno, et al., 2005; Laukkanen, Sarpola, & 

Hallikainen, 2005; G. Lee & Xia, 2006; Hunton, Lippincott, & Reck, 2003; Ein-

Dor & Segev, 1978; Grover, Jeong, Kettinger, & Teng, 1995; Nah & Delgado, 

2006; Reel, 1999; Remus, 2007) 
 واحد جایگاه و نقش

 فناوری

 سازمان در اطالعات

)Enns, Huff, & Golden, 2003; Preston, Leidner, & Chen, 2008; Chun & Mooney, 

2009; DellaVechia, Scantlebury, & Stevenson, 2007; Leidner & Mackay, 2007; 

Rai, Sambamurthy, & Agarwal, 2008; Willcocks & Sykes, 2000) 

 استراتژی

 ماموریت و انداز چشم

Esteves & Pastor, 2000; C. Law & Ngai, 2007; Nah & Delgado, 2006; Nah, et al., 

2001; Buckhout, Frey, & Nemec, 1999; Holland & Light, 2001; Shanks, et al., 

2000; Somers & Nelson, 2001; Nah, et al., 2003; L. Zhang, Lee, Zhang, & 

Banerjee, 2003; Ngai, Law, & Wat, 2008). 

 اهداف

(Somers & Nelson, 2001; Johnson & Scholes, 1999; Bingi, et al., 1999; 

Davenport, 1998, 2000; Mabert, Soni, & Venkataramanan, 2003; Sumner, 1999; 

Razmi, et al., 2009; Soja, 2008; Al-Mashari, Al-Mudimigh, & Zairi, 2003; 

Shanks, et al., 2000; Bajwa, Garcia, & Mooney, 2004; Holland & Light, 1999; 

Rosario, 2000; Somers & Nelson, 2001; Bajwa, et al., 2004; Murray & Coffin, 

2001) 
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 فناوری راهبردی برنامه

 اطالعات

(Luftman, Kempaiah, & Nash, 2006; Kearns & Lederer, 2001; Oh & 

Pinsonneault, 2007; Stratman & Roth, 2002; Fiedler, Grover, & Teng, 1996; 

Sampler, 1998; W. King & Teo, 1996; Segars, Grover, & Teng, 1998; Whalen, 

2007; Davenport, 2000; Keen, 1993) 

 هاسیستم

و  موروثی های سیستم

 فناوری زیرساخت

 اطالعات

(Davenport, 1998, 2000; Mabert, et al., 2003; Markus & Tanis, 2000; Al- 

Mashari, 2003; Al-Mashari, et al., 2003; Chuang & Shaw, 2008; Finney & 

Corbett, 2007; Jarrar, Al-Mudimigh, & Zairi, 2000; Ngai, et al., 2008; Peslak, 

2006; Soja, 2006; Umble, Haft, & Umble, 2003; Verville, Bernadas, & 

Halingten, 2005; Holland & Light, 1999; Nah et al., 2001; Yang, Wu, & Tsai, 

2007; Kumar, et al., 2003; Palaniswamy & Frank, 2002) 

 رکا و کسب فرایندهای

(Al-Mashari, et al., 2003; Bajwa, et al., 2004; Bingi, et al., 1999; Hong & Kim, 

2002; Kræmmergaard & Rose, 2002; Nah, et al., 2001; Palaniswamy & Frank, 

2002; Somers & Nelson, 2004; Umble, et al., 2003; Yusuf, et al., 2004; Rosario, 

2000; Holland & Light, 1999; Sumner, 1999; Yang, et al., 2007; Kremers & Van 

Dissel, 2000; Somers & Nelson, 2003; Ho & Lin, 2004; Motwani, Subramanian, 

& Gopalakrishna, 2005; Murray & Coffin, 2001; Ward, Hemingway, & Daniel, 

2005). 
 اطالعات و ها داده

 موجود

(Bajwa, et al., 2004; Somers & Nelson, 2001, 2004; Umble, et al., 2003; H. Xu, 

Nord, Brown, & Nord, 2002; Yusuf, et al., 2004; Z. Zhang, et al., 2005; 

Davenport, 1998; Umble, et al., 2003) 

 سبك

 پشتیبانی و حمایت

 مدیریت

 ارشد

(Al-Mudimigh, 2007; Bozarth, 2006; Häkkinen & Hilmola, 2008; Ke & Wei, 

2008; Krumbholz & Maiden, 2001; Peslak, 2006; Soh, Kien, & Tay-Yap, 2000; 

Soja, 2006; Davenport, 1998, 2000; Jones & Price, 2001; Cabrera, Cabrera, & 

Barajas, 2001; Yusuf, et al., 2004) 

 سازمانی ارتباطات

(Al-Mashari, et al., 2003; Bingi, et al., 1999; Chuang & Shaw, 2008; Davenport, 

2000; El Sawah, Tharwat, & Rasmy, 2008; Finney & Corbett, 2007; Häkkinen & 

Hilmola, 2008; Hanafizadeh, et al., 2010; Holland & 

Light, 1999; Hong & Kim, 2002; C. Law & Ngai, 2007; Remus, 2007; Snider, Da 

Silveira, & Balakrishnan, 2009; Soja, 2006; Somers & Nelson, 2004; Sumner, 

1999; Umble, et al., 2003; Yusuf, et al., 2004; Z. Zhang, et al., 2005). 

 سازمانی فرهنگ

(Achanga, Shehab, Roy, & Nelder, 2006; Al-Mashari, et al., 2003; Amoako- 

Gyampah & Salam, 2004; Bancroft, 1996; Chuang & Shaw, 2008; Finney & 

Corbett, 2007; Karsak & Özogul, 2009; C. Law & Ngai, 2007; Nah, et al., 2003; 

Remus, 2007; Sarker & Lee, 2003; J. Wu & Wang, 2006; Q. Xu & Ma, 2008). 

 کارکنان

 انسانی منابع مدیریت

(Bingi, et al., 1999; Kim, Lee, & Gosain, 2005; Metaxiotis, Zafeiropoulos, 
Nikolinakou, & Psarras, 2005; Skok & Legge, 2001; Trimmer, Pumphrey, & 

Wiggins, 2002; Umble, et al., 2003; Verville, et al., 2005; Willcocks & Sykes, 

2000). 

 پروژه تیم

(Bozarth, 2006; Finney & Corbett, 2007; Kumar, et al., 2003; Mandal & 
Gunasekaran, 2003; Metaxiotis, et al., 2005; Nah, et al., 2001; Peslak, 2006; Rao, 

2000b; Shanks, et al., 2000; Soja, 2006; Somers & Nelson, 

2001, 2004; Willcocks & Sykes, 2000). 

 آموزش

(Achanga, et al., 2006; Al-Mashari, et al., 2003; Aladwani, 2001; Amoako- 
Gyampah & Salam, 2004; Bingi, et al., 1999; Bozarth, 2006; Häkkinen & 
Hilmola, 2008; Ngai, et al., 2008; Soja, 2006; Somers & Nelson, 2003; Umble, et 

al., 2003; Q. Xu & Ma, 2008; Yusuf, et al., 2004). 

 هامهارت

 مدیریت های مهارت

 ارشد

(Appleton, 1997; Bancroft, 1996; Kræmmergaard & Rose, 2002; Walsham 1995; 

Appleton, 1997; Bancroft, 1996)  

 ,Essex, et al., 1998; S. Lee & Lee, 2004; Razmi, et al., 2009; Duplaga Astani) کاربران های مهارت

2003; S. Lee & Lee, 2004) 

 پرسنل های مهارت

 فناوری

 اطالعات

(Essex, Magal, & Masteller, 1998; Esteves & Pastor, 2001; S. Lee & Lee, 2004; 

Davenport, 2000; Holland & Light, 1999; Sumner, 1999; Willcocks & Sykes, 

2000; Markus & Tanis, 2000) 

 

 تحقیق  پیشینه

مك  s7   با استفاده از مدل ERPسازی ارزیابی آمادگی پیاده»در پژوهشی با عنوان (  29 )رواسان زاده و زارعحنفی

ارزیابی اولیه برای آمادگی سازمان هدف ریزی منابع سازمان، سازی برنامهبر بودن پیادهکند که به دلیل هزینهبیان می« کینزی
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این مدل در دو . دهدلذا این پژوهش الگوی جدیدی برای این مهم ارایه می. واجب است تا نقاط ضعف آن شناسایی شود

 .سازمان اجرا شده و موفق بوده است

مورد  ریزی منابع سازمانمههای برناهای اخیر سیستمدر سالکنند ی خود بیان میدر مطالعه( 237 )محمودی و احمدی 

هایی برای انتخاب های بزرگ دولتی کشور، پروژهبه این منظور بسیاری از سازمان. اندهای دولتی ایران قرار گرفتهتوجه سازمان

هایی مواجه بوده و در برخی موارد نیز ها در مسیر اجرا با مشکالت و چالشاین پروژه. انداجرا نموده ERP سازیو پیاده

های دولتی نظیر فرهنگ سازمانی، سطح تحصیالت، شاید بتوان دلیل این امر را در شرایط داخلی سازمان. اندشکست خورده

وجو ها جستهای سیاسی و تحریمها، مدیریت و شرایط کلی کشور همچون محدودیت، زیرساختERPآمادگی سازمان برای 

های دولتی ریزی منابع سازمانی در سازمانهای برنامهکلیدی موفقیت سیستمتا عوامل  خود سعی کردند ها در مطالعهآن .کرد

-و تجربیات حاصل از پروژه ERP هایبدین منظور ابتدا با مرور ادبیات سیستم. کنندکید بر وزارت بازرگانی تدوین أایران با ت

ای این عوامل در قالب پرسشنامههای دولتی تدوین و سپس در سازمان ERP های داخلی مرتبط، عوامل کلیدی موفقیت

-تر شناسایی میداخل و خارج از کشور ارزیابی و عوامل مهم ERP در های اطالعاتی و مدیریتتوسط خبرگان حوزه سیستم

 .شوند

ثر ؤهای اطالعاتی یکی از عوامل مهم و ماستفاده از سیستمکنند خود استدالل می در مطالعه( 291 )ابوالحسنی و مالحسینی 

درصد از  71دهد بیش از با توجه به حجم مبالغ صرف شده و آماری که نشان می. باشدها میر بهبود وضعیت رقابتی سازماند

سازی برای ها و شناخت میزان ریسك پیادهها ناموفق هستند، بنابراین بررسی دقیق علل موفقیت و شکست این پروژهاین پروژه

ریزی منابع سازمان و میزان ریسك سازی برنامهبه شناسایی عوامل ریسك پیاده پژوهشاین . باشدها بسیار حیاتی میشرکت

است و متغیرهای مستقل،  ERPهای سازی سیستمپژوهش میزان ریسك پیاده متغیر وابسته در این. پردازدکلی پروژه می

مل حیاتی موفقیت در شرکت مورد بندی عواپس از شناسایی و رتبه. باشندمی  ERP سازیعوامل حیاتی موفقیت پیاده

 3 شود و در ای جهت شناسایی میزان اهمیت هر یك از عوامل شناخته شده در ریسك پروژه تهیه میمطالعه، پرسشنامه

که به صورت نظرات کیفی های افراد با توجه به آنگردد، سپس پاسخمی شرکت که درگیر انجام پروژه مشابه هستند توزیع

سازی پروژه به در نتیجه، میزان ریسك پیاده. گیردری منطق فازی تجزیه و تحلیل و مورد مقایسه قرار میکارگیهاست با ب

گر این موضوع است که این پروژه در شرکت آید؛ و بیانبندی در هشت طبقه به دست میصورت یك عدد کمی قابل دسته

 .ارائه شده باید احتمال موفقیت آن را باالتر ببریم مذکور در منطقه شکست خفیف قرار دارد و با توجه به پیشنهادات

 چالش یك تنها نه  ERPسیستم و استقرار کارگیریبه کنندی خود بیان میدر مطالعه( 293 )مرادی و همکاران 

 دهبو گذار تأثیر هاعملیاتی شرکت و استراتژیك سطوح تمامی بر که بوده صنعت برق در فنی اجتماعی چالشی بلکه سازمانی،

 و عوامل به با توجه را نیرو وزارت تابعه هایشرکت در کنونی وضعیت بایستسازی میپیاده و استقرار از قبل رواین از .است

 پژوهش ارائه این هدف .قرار داد تحلیل و تجزیه مورد سازمانی منابع ریزیبرنامه موفق استقرار بر اثرگذار و اصلی هایشاخص

  .است سازمانی منابع ریزیسیستم برنامه استقرار بر مؤثر عوامل گیریدازهان برای پیشنهادی تکنیکی

-سازی برنامهسنجی پیادهامکان»ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد یاسوج با عنوان در پایان نامه( 294 )های دژدار یافته

حاکی از آن است نمونه مورد  «مك  کینزی 7Sبرداری نفت و گاز گچساران بر مبنای مدل ریزی منابع سازمان در شرکت بهره

 . سازی برنامه ریزی منابع سازمان داردمطالعه آمادگی الزم را برای پیاده

با تمرکز  ERPسازی یك سیستم در پژوهشی، تصمیمات کلیدی الزم برای انتخاب و پیاده( 232 )زارع رواسان و عسگری 

ه این تصمیمات کلیدی برای تمام انواع کسب و کارها قابل اجرا هستند بر کسب و کارهای کوچك را انجام دادند در حالی ک

تمرکز این تحقیق بر این است که بهترین شیوه برای هر کدام از این تصمیمات کلیدی برای کسب و کارهای کوچك را معرفی 

تکنیك (4ی تبدیل پایگاه داده استراتژ(2سازی استراتژی پیاده(3ساختار پروژه ( در این پژوهش، تصمیمات کلیدی برای . کند

 .استراتژی مدیریت تغییر ارایه شده است(0استراتژی مدیریت ریسك و (5انتقال 
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« های دولتیدر سازمان( ERP)ریزی منابع سازمان شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق نظام برنامه»پژوهشی با عنوان 

بندی عوامل مؤثر یا رتبه( CSF)هش شناسایی عوامل مهم موفقیت در این پژو. انجام شد( 291 )توسط طاهرپور و همکاران 

عامل مؤثر در استقرار   42در ابتدا با توجه به مبانی نظری . مورد توجه قرار گرفته است ERPهای استقرار در موفقیت طرح

عامل سازماندهی  . 3اهبردی عامل ر.  ریزی منابع سازمان شناسایی گردید و در نتیجه تحقیق، چهار عامل اصلی موفق برنامه

 (.5: 291 طاهرپور کالنتری، )کنترل و نظارت را مشخص و تبیین نمودند . 4انتخاب منابع   . 2
 

 مطالعات خارجی

 این در .اندنموده ارائه را و متوسط بزرگ هایسازمان در ERPموفقیت  کلیدی و مهم معیارهای(  311)کچ و برنرایدر 

-تأمین کننده، بین و مشتری فروشنده، نیازهای بازار عامل، بهبود فرایند، محل سیستم به بستگیکلیدی وا عامل 3  تحقیق

 سازمان کنترل کننده، قابلیت از راهنما شده، نکات ایجاد مشتری سازمان، رضایت در شده ایجاد نرم افزار، انعطاف بودن المللی

 هر تأثیر و است شده خوب بررسی کوتاه، و پشتیبانی سازیمان پیادهشده، ز افزوده خالقیت نرم افزار، ظرفیت انطباق و انعطاف

 .است گرفته قرار اشاره مورد (بزرگ و متوسط کوچك،) مختلف اندازه با هایدر سازمان عوامل این از کدام

 :داندمؤثر می ERPی خود عوامل زیر را در اجرای موفق در مطالعه( 3112) فلورین و برادفورد

 عالی مدیریت حمایت . 

 کار و کسب انداز و چشم برنامه .3

 آموزش و تحصیالت .2

 اجرا گروه .4

 طرح مدیریت .5

 تغییر مدیریت .0

 نرم افزار یابی عیب و آزمون، توسعه، .7

 مدیریت عملکرد و ارزیابی .3

 حمایت: دانندعوامل مؤثر در موفقیت آن را چنین می ERPحوزه  در نظر صاحب نوزده آثار بررسی با (3110)استرناد و بوبك 

 کاربران، تحصیالت و طرح، آموزش گروه سازمان و صالحیت روشن، هایو مقیاس کلی و جزئی مدیریت عالی، اهداف دخالت و

 ها،داده تبدیل و تحلیل و تجزیه کاربر، کردن درگیر مؤثر، تغییر، ارتباطات مدیریت کار، و کسب فرایند مجدد مهندسی

 .سازی حداقل تطبیق و ،(نظر مورد بسته انتخاب) ماریمع انتخاب طرح، قهرمان طرح، مشاوران، مدیریت

مناسب، تعریف   پروژه ارشد، مدیریت مدیریت حمایت :داندمؤثر می ERPموفق  سازیعوامل زیر را در پیاده( 1 31)آرنولدینا 

 زمانی، و تعریفسا تغییرات فرآیندها، مدیریت کارکنان، بهبود اثربخش و مرتب نفعان، آموزشذی و سازمان هاینیازمندی

 .بندی این عوامل نیز پرداختوی به اولویت. پروژه اهداف دقیق

این . اندشناسایی کرده( CSF)3 اند و درکل ها در ده کشور ناحیه پرداخته( CSF)به بررسی ( 3113)انگای و همکاران 

CSF اند که از بین این ها به این نتیجه رسیدهآن. زیر فاکتور هستند 31ها شاملCSF ،ها حمایت مدیران ارشد و آموزش

 (.3113انگای و همکاران، )دارند  ERPترین تکرار را به عنوان فاکتور بحرانی موفقیت جهت اجرای سیستم های بیش

که ممکن است بر ( مانند حمایت مدیران ارشد، آموزش، وسعت ارتباطات سازمان)فاکتورهای سازمانی (   31)دژدار و آینین 

این محققان در تحقیقی به بررسی اثر فاکتورهای . اندهای ایرانی بررسی کردهاثرگذار باشند را در سازمان ERP موفقیت اجرای

در  ERPبه موفقیت اجرای ( ، کیفیت سیستم و حمایت فروشندهERPمانند شهرت فروشنده سیستم )محیطی سیستم 
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کیفیت سیستم و حمایت فروشنده، هر دو اثر معناداری بر موفق دهد که نتایج تحقیق نشان می. اندهای ایرانی پرداختهسازمان

 . دارند ERPبودن اجرای 

های انجام دادند پس از بررسی عوامل کلیدی موفقیت در ادبیات حوزه سیستم( 3113)ای که رزمی و همکاران طی مطالعه

ها و فرایندها، فرهنگ م انداز و اهداف، سیستمپروژه، چش)دسته کلی  5عامل انتخاب شد که در  5 ریزی منابع سازمان، برنامه

این مدل، آمادگی سازمان را در سه بعد آمادگی سازمان، آمادگی مدیریت پروژه و . قرار گرفتند( و ساختار، منابع انسانی

 . نمایدآمادگی مدیریت تغییر، ارزیابی می

BEST است که پس از شناسایی عوامل کلیدی موفقیت،  مدل دیگری( 3110)مدل ارائه شده توسط دی سوسیا و ناتایا کارا

سازی عامل را به عنوان عوامل آمادگی کلیدی مورد نیاز جهت  پیاده ERP  ،27سازی های پیادهفاکتورهای ریسك و دام

، آوری، انسانی، اطالعاتیبا چهار بعد اصلی فن ERPدر نهایت یك مدل ارزیابی آمادگی . ذکر نموده است ERPموفق سیستم 

 . سازمانی ارائه شده است

 

 فرضیه های پژوهش

  استراتژی برERP تأثیر معناداری دارد. 

  ساختار برERP تأثیر معناداری دارد. 

 ها بر سیستمERP تأثیر معناداری دارد. 

  کارکنان برERP تأثیر معناداری دارد. 

 ها بر مهارتERP تأثیر معناداری دارد. 

  سبك برERP تأثیر معناداری دارد. 

 های مشترک بر ارزشERP تأثیر معناداری دارد. 

 
 روش تحقیق 
 زیرا ،باشدمی همبستگی  توصیفی از نوع هاداده ی گردآورینحوه لحاظ از و کاربردی نوع از هدف برمبنای حاضر پژوهش

 برای کمی نوع از هاییهداد این بر عالوه. است شده استفاده مسأله درگیر با افراد نظرسنجی از تحقیق هایفرضیه اثبات برای

استفاده شده (   31)زاده و زارع رواسان ی استاندارد حنفیپرسشنامه راستا این در که است شده گردآوری هاآزمودن فرضیه

 از استفاده با و جزئی مربعات حداقل روش با رویکرد  ساختاری معادالت سازیمدل فن از هاداده تحلیل قسمت در. است

 ابزار برای بهترین روش این .است شده گرفته بهره تحقیق مفهومی مدل جانبه همه برای بررسی Smart PLS 2 نرمافزار

 است نرمال غیر هاداده توزیع و باشدمی نمونه اندک حجم است، پیچیده متغیرها بین روابط آنها در که است تحقیقاتی تحلیل

ی کارکنان رسمی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد به کلیهآماری پژوهش  یجامعه. (3 31 ،همکاران و دیامانتوپلوس(

 . تمام شمار انتخاب شده استبه صورت نفر است که به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه مورد مطالعه  1  تعداد 

 :دهدمی نشان هر بعد را به مربوط سواالت و هاسازه این ابعاد پژوهش، اصلی هایسازه ،2 شماره جدول

 

 هاهای پژوهش و گویهسازه. 2جدول 

 (سؤاالت)ها تعداد گویه متغیرهای پنهان
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های مشترکارزش  9 
هامهارت   3 

 5  کارکنان
 2  استراتژی
 9 ساختار
 3  سبك
هاسیستم  9 

 

 

 
 روایی و پایایی

 آزمون روایی ابزار  

روایی صوری به کمك استاد راهنما و مشاور و برخیی دیگیر   . روایی ابزار با دو روش روایی صوری و روایی محتوا انجام گرفت

سؤال سودمند هست ییا  ) CVRو (سؤال واضح، مربوط و ساده باشد) CVIروایی محتوا نیز با دو شاخص . از نخبگان بوده است

این دو شاخص بنابر. نخبه قرار گرفت 1 تهیه شد و در اختیار  CVIو  CVRبدین صورت که دو فرم مجزای . انجام گرفت( نه

  .کنند تأیید گردیدندفوق که همانا روایی محتوای ابزار را مشخص می

 .درصد باشد 79بایست بیش از برای هر سؤال می CVIمقدار . مطابق زیر است CVIفرمول 

 

 

 

عیداد  ت Nو  انید تعداد متخصصانی است که سؤاالت را سودمند دانسیته   nEباشد که در آن به صورت زیر می CVRفرمول 

 .درصد باشد 43بایست بیش از برای هر سؤال می CVRالزم به ذکر است که مقدار . کل متخصصان است

 

 
 

 به همگرا روایی . شد بررسی است، ساختاری مدلسازی معادالت مختص که واگرا و همگرا روایی معیار دو توسط پرسشنامه روایی
 های مدلسازه که است مطلب این گربیان نیز واگرا روایی و دارد اشاره بُعد آن تبیین در یك بُعد هایشاخص توانایی میزان

 روایی ارزیابی برای(. Hulland, 1999)دیگر  هایسازه با تا باشند داشته خود سواالت با بیشتری همبستگی بایستی پژوهش
 در معیار این نتایج که شد استفاده اول مرتبه متغیرهای به مربوط  (شده واریانس استخراج میانگین( AVE  معیار از همگرا

 :است شده داده نشان 4 جدول شماره

 

AVE ابعاد مکینزی 

های مشترکارزش 0.616073  

 واریانس استخراج شده نتایج میانگین . 4جدول

CVI

= 

اندداده 4و  2تعداد متخصصینی که به گویه نمره   

 تعداد کل متخصصین
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هامهارت 0.571405  

 کارکنان 0.485380

 استراتژی 0.438786

 ساختار 0.433659

 سبك 0.517033

اهسیستم 0.545163  

 

Magner etباشدمی AVE   ،1.4 قبولی سطح برای مالک مقدار  al  تمامی است، آمده 4 جدول در که گونه همان (.(1996 ,

 حد قابل در حاضر پرسشنامه همگرای روایی که باشدمی این مؤید مطلب، این و بوده بیشتر 1.4از  هاسازه به مربوط AVE مقادیر

 .است قبول

 از کار این .شودمی مقایسه مدل در دیگر هایهای سازهشاخص با سازه یك هایشاخص بین تفاوت میزان واگرا، روایی قسمت در
 هایبا شاخص هاسازه که صورتی در. گرددمی محاسبه هاسازه بین همبستگی ضرایب با مقادیر سازه هر AVE جذر مقایسه طریق

 یك کار این برای .شودمی تأیید مدل مناسب روایی واگرای دیگر، ایهسازه با تا باشند داشته بیشتری همبستگی خود به مربوط
 ضرایب قطر اصلی پایین مقادیر و باشدمی هرسازه AVE ضرایب جذر ماتریس اصلی قطر که مقادیر داد تشکیل باید ماتریس

 :است شده داده نشان 5 جدول شماره در ماتریس این. است دیگر هایسازه با سازه هر بین همبستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاسازه همبستگی ضرایب و AVE جذر مقایسه ماتریس .5 جدول

هاسیستم هامهارت کارکنان استراتژی ساختار سبك  های مشترکارزش  ریزی منابع سازمانبرنامه    

ریزی برنامه 1.00       

منابع 

 سازمان

های ارزش 0.87 0.87      

 مشترک

هامهارت 0.94 0.84 0.86       

 کارکنان 0.93 0.74 0.85 0.83    

 استراتژی 0.86 0.69 0.77 0.77 0.79   
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 است شده بیشتر دیگر هایسازه با سازه آن رایب همبستگیض از هرسازه AVE جذر میباشد، مشخص 5 جدول از که گونه همان

 .باشدمی هاسازه واگرای روایی قبول بودن قابل از حاکی مطلب این که

 
 پایایی پرسشنامه

 توانایی میزان گربیان کرونباخ آلفای ضریب .شد پرداخته کرونباخ آلفای و ترکیبی پایایی بررسی به مدل پایایی سنجش برای

به  بُعد یك االتسؤ همبستگی میزان نیز ترکیبی پایایی ضریب چنین هم  .است به خود مربوط ابعاد مناسب تبیین در االتسؤ

 .(fornell &  larker, 1981 )کندمی مشخص را گیریاندازه هایمدل کافی برازش برای یکدیگر

پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات و . کند می اشاره پرسشنامهبه دقت نتایج حاصل از است که گیری  پایایی یك وسیله اندازه

 (.310: 237 مومنی و قیومی، )کند  تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می
 

  آزمون پایایی . 0جدول 

 متغیر آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی

های مشترکارزش 0.921552 0.935058  

هامهارت 0.955012 0.949660  

 کارکنان 0.920603 0.932325

 استراتژی 0.890120 0.908877

 ساختار 0.832754 0.870977

 سبك 0.914335 0.927446

هاسیستم 0.894459 0.914711  

 

 آلفای ضریب و ترکیبی پایایی  .برخوردارند در مدل باالیی پایایی از متغیرها همه است مشخص 0شماره جدول در که طورهمان

 پایایی و کرونباخ آلفای بودن باالتر کهآنجایی از . [است 1.7و حتی باالتر از ] است 0.5 باالتر از متغیرها همه مورد در کرونباخ

chin et  (است مدل مناسب برازش ینشان دهنده 0.5 از ترکیبی  al  نیز معیار دو این ، مورد در حاضر پژوهش نتایج (.1996,

 .کنندمی تأیید را مناسب برازش

 

 ساختار 0.89 0.75 0.77 0.82 0.77 0.86  

 سبك 0.92 0.79 0.83 0.82 0.77 0.81 0.72 

هاسیستم 0.81 0.61 0.69 0.78 0.63 0.77 0.69 0.74  
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  یافته ها

 
 ندارد مدل پژوهشضرایب استا.  شکل 

. ریزی منابع سازمان، مثبت و معنادار استبعد مکینزی و برنامهی بین هر هفت مشخص است، رابطه  گونه که در شکل همان

نیز  ERPتأثیر هر کدام از ابعاد مکینزی بر بنابراین، طبق ضرایب استاندارد، . شوندی پژوهش تأیید میبنابراین هر هفت فرضیه

 .مشخص شده است

 
 

 

 
 

 

 

  احمد ریبو و هیلویکهگ استان گاز شرکتمکینزی در  S7بندی ابعاد رتبه

 

 ERPسازی پیاده بر مؤثر مك کینزی  S7 ابعاد بندیرتبه .7جدول 

با  معنی داری ضرایب استاندارد عوامل

 آزمون فریدمن

هامهارت  1.942 111/1  
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 1.925 کارکنان

 9 1.9 سبك

 1.399 استراتژی

رساختا  1.399 

های مشترکارزش  1.375 

هاسیستم  1.3 3 

 
در این راستا، . توان نتیجه گرفت که رجحان عوامل توسط پاسخگویان واقعی استدهد مینشان می 7تحلیل جدول شماره 

ت آمیده،  بیه دسی   اسیتاندارد با توجه به ضیرایب   -ترینترین به کماز بیش -مك کینزی  S7ی بندی عوامل تشکیل دهندهرتبه

 .هاهای مشترک؛ و سیستمها؛ کارکنان؛ سبك؛ استراتژی؛ ساختار؛ ارزشتمهار: عبارتند از

 حاصل خروجی که شد استفاده Smart PLSافزار نرم Bootstrapping فرمان از پژوهش اصلی فرضیۀ تأیید برای

 و مربوطه پارامتر بودن معنادار گربیان د،باشن 90.  از بیشتر بازهی در t مقادیر وقتی) 3 شکل( میدهد نشان را t ضرایب

 t ضرایب است، مشخص 3 شماره شکل در که همانگونه  (.Vinzi et al, 2010)است پژوهش اصلی یهفرضی تأیید متعاقباً

 .هستند پژوهش اصلی هایفرضه پذیرش مبین که هستند 90.  باالی همگی پژوهش، اصلی یهساز دو بین

 
 

 

  گیری بحث و نتیجه

ریزی منابع سازمان با مکینزی با برنامه S7نتایج پژوهش حاضر از نظر تأیید فرضیات و به عبارت دیگر ارتباط بین اجزای 

 .خوانی داردهم( 294 )و دزدار (   31)زاده و زارع رواسان پژوهش حنفی

 پیشنهاد. یاز به توجه ویژه دارنداست که ن ERPنظام   استقرار سبك در کارکنان و ها،، مهارتERPسه عامل اول مؤثر بر 

 مدیریتی نوین هاینظام و هاآوریفن از شرکت گاز .شود توجه سازمانی فرایندهای مجدد مهندسی به جامع، طور به که شودمی

 طرح استقرار کاری گروه در .گرایش پیدا کند ERPای که سبك رفتاری و مدیریتی در سازمان به سمت کند به گونه استفاده

 با تعامل در نیز و طرح گروه اعضای بین در تبادل اطالعات. شود استفاده فراوانی فنی هایتوانایی و هامهارت با افرادی از ام،نظ
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سازمان  کارکنان همه ریزی منابع سازمان بهنظام برنامه استقرار مراحل از مرحله هر اهداف و و نتایج شود تسهیل سازمان کل

  .شود داده اطالع

ریزی منابع سازمان است که در شرکت گاز استان نظام برنامه استقرار در موفقیت عوامل ترینمهم استراتژی ازو  ساختار

 از که شودمی توصیه .کهگیلویه و بویراحمد در سطح مناسبی به نسبت سایر ابعاد توسط کارکنان شرکت ارزیابی نشده است

 مدیریت همچنین .گردد استفاده ERPنظام  استقرار برای ن سازمانیبرو و درون و مشاوران متخصصان فنی هایراهنمایی

 اجرای پایان تا آن، به ارزشمند تخصیص منابع و مشارکت با ،و ساختار مناسب نظام اجرای به را خود عملی تعهد سازمان، عالی

 مدیریت طرح نمایندگان مانی،ساز مختلف هایبخش ارشد مدیران از متشکل کمیته راهبری، تشکیل به سازمان .کند اعالم آن

 در کارکنان مقاومت بر غلبه برای تغییر مناسب مدیریت فنون از سازمان .دارند کار و سر نظام با روز هر که بپردازد کاربرانی و

 .شودمی ایجاد نظام اجرای با که گیرد کرداری بهره و فرهنگی تغییرات برابر

ای باشد که ایجاد کینزی قرار دارد باید به گونهبندی ابعاد مكرتبه پاییندر  در سازمان که های مشترکتوجه ویژه به ارزش

-در عمل، برای این مهم باید از روش. به یك ارزش مشترک در سازمان تبدیل شود ERPسازی یك کل یکپارچه برای پیاده

 .های ترویجی و تشویقی استفاده کرد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  منابع

: مطالعه موردی)، با استفاده از منطق فازی ERP تحلیل ریسك پیاده سازی پروژه  :عنوان مقاله(. 291 . )حسینی، ع، ع و مالابوالحسنی

 .32-92، 5 ، 0مدیریت صنعتی، (. شرکت فعال در صنعت خودرو

. جاللی، روحانی، زارع: مهترج. ریزی منابع سازمانهای برنامهسازی سیستممالحظات مدیریتی و اجرایی پیاده(. 234 )، دیوید اولسون

 .انتشارات دانشگاه علم و صنعت

شماره . فصلنامه کار و جامعه. مك کینزی s7   با استفاده از مدل ERPسازی ارزیابی آمادگی پیاده(.  29 )رواسان و زارع زادهحنفی

 .33-41صفحات . 20 
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کار و . مکینزی 7S مدل مبنای بر ERP سیستم سازیپیاده جهت سازمانی آمادگی بررسی(. 291 )رواسان، احد ، پیام؛ زارعزادهحنفی

 . 20 شماره . جامعه

، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه ERPبررسی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق سیستم  (.291 )، نورالدیندبیری

 .صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 7Sبرداری نفت و گاز گچساران بر مبنای مدل ریزی منابع سازمان در شرکت بهرهسازی برنامهسنجی پیادهامکان(.294 )، مهران دژدار

 .دانشگاه آزاد یاسوج. پایان نامه کارشناسی ارشد. مك  کینزی

. رایانهریزی منابع سازمانی با توجه به زنجیره تأمین خدمات تحت وب تجارت الکترونیك و ی یك مدل برنامهارایه(. 291 )، عاطفه شیخ

 .33-34صفحات . 57شماره 

شناسایی عوامل موثر بر اجرای موفق نظام برنامه ریزی منابع سازمان (. 291 . )،مابوالحسنیکالنتری، ح، رهنورد، ف و حاجی طاهرپور

(ERP )0-33، 70مدیریت فرایند و توسعه، . در سازمانهای دولتی. 

 53 الی 45 صفحات . 22شماره . ه ریزی منابع سازمان،عصر فناوری اطالعاتنگرشی جامع بر برنام(. 237 )علی رضا عابدی نژاد

 .نشر نی: تهران .ترجمه ناصر موفقیان .تجدد و تشخص .)232 (گیدنز، آنتونی

، 2  نوین، تجارت و اقتصاد فصلنامه. ایران دولتی سازمانهایدر  ERP موفقیت کلیدی عوامل تعیین(. 237 . )،ج و احمدی، فمحمودی

33-07. 

 وزارت تابعه در شرکتهای فازی تاپسیس باروش ERPسیستم  استقرار اصلی عوامل بررسی(. 293 . )، پ، امیری، م و مرادی، ممرادی

 .مجموعه مقاالت بیست و هشتمیت کنفرانس بین المللی برق: تهران. نیرو

 .05 الی  53  صص نو، کتاب.  SPSSاز  تفادهاس با آماری های تحلیل ، انتشارات(. 237 )قیومی  فعال علی،  و ،منصور مومنی
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