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چكیده
در این تحقیق با مرور ادبیات موضوع و تحلیل معیارهای مورداستفاده در مدلهای موجود،
مدل  7اس مکینزی و بعد عوامل محیطی برای ارزیابی آمادگی دانشگاه کاشان جهت استقرار
سیستم ERPآموزشی استفاده شده است .این مدل دارای  8معیاراصلی (استراتژی ،ساختار،
سامانهها ،سبک مدیریتی ،کارکنان ،ارزشهای مشترک و عوامل محیطی) و  52زیر معیار است
که با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش مقایسات زوجی به ارزیابی معیارها
و زیرمعیارها و وزن دهی آنها پرداخته است و در ادامه در مطالعه میدانی ،پرسشنامه ارزیابی
آمادگی بهکارگرفته شده است.یافتههای تحقیق نشان میدهد که بعد ارزشهای مشترک با %25
بیشترین میزان آمادگی و سبک مدیریتی با  %7کمترین میزان آمادگی را جهت استقرار
سیستم ERPدارا است؛ بنابراین دانشگاه کاشان از لحاظ بعد ارزشی و ساختار شرایط
مطلوبتری در پیادهسازی سامانه برنامهریزی منابع سازمان دارد .نتایج و پیشنهادهای مرتبط
جهت سطح مطلوبیت هر معیار و زیر معیار ارائه شده است.
کلید واژگان :سامانههای برنامهریزی منابع سازمان ،مدل  7Sمکینزی ،آمادگی سازمانی استقرار
سیستم  ،ERPفرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
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مسئول) E-mail :z_niknejad86@yahoo.com
 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
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مقدمه
سازمان ها برای بقاء در بازارهای شدیداً متغیر امروزی ،باید توانمندی انطباق سریع با
شرایط متغیر کسبوکار را داشته باشند .سازمانهای بزرگ دنیا برای غلبه بر این مشکل
به دنبال چاالکی و انعطافپذیری باال هستند و تالش کردهاند تا برای مواجهه با
تغییرات داخلی و خارجی کسبوکار خود به سامانههای سازمانی روی بیاورند .انواع
متفاوتی از سامانههای سازمانی وجود دارد که از آن جمله میتوان به سامانههای
مدیریت روابط مشتریان ، (CRM)1مدیریت زنجیره تأمین ، (SCM)5مدیریت روابط با
تأمینکنندگان (SRM)3و سامانههای برنامهریزی منابع سازمان )ERP( 2اشاره کرد
(مارکاس ،آکسلین ،پیتر و تنیس5222،2؛ مولر .)5222 ،6سامانههای برنامهریزی منابع
سازمانی را میتوان بهعنوان نرمافزار یکپارچهای تعریف کرد که دارای اجزا و یا
ماژولهای مختلفی در حوزههای عملیاتی سازمانها مانند برنامهریزی ،تولید ،فروش،
بازاریابی ،توزیع ،حسابداری ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت پروژه ،مدیریت موجودی،
مدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات ،مدیریت حملونقل و تجارت الکترونیک
هستند (اولسون)7،5223
پروژههای پیادهسازی سامانههای برنامهریزی منابع سازمان ماهیت بسیار پیچیدهای دارند
و یکی از مراحل اولیه برای استقرار این سامانهها ،ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار
سامانههای برنامهریزی منابع سازمان است که بهاختصار ERAنامیده میشود .طی این
ارزیابی ،آمادگی سازمانی از ابعاد ساختاری ،مدیریتی ،انسانی ،فنی ،زیر ساختاری و
فرهنگی بررسی میشود (حنفی زاده و همکاران)5212،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ازجمله سازمانهایی هستند که در سالهای اخیر به
دلیل توجه بیشتر برای خدمترسانی به ذینفعان مختلف و متعدد خود درصدد
پیادهسازی و بهکارگیری سامانههای برنامهریزی منابع سازمان هستند .درحالیکه این نوع
سیستم بیشتر برای سازمانهایی با ماهیت کسبوکار و تولیدی ارائه گشته است ،ولی
امروزه شاهد ارائه بستههای جدید  PREاز سوی تولیدکنندگان مختلف برایپیادهسازی و
1. Customer Relationship Management
2. Supply Chain Management
3. Supplier Relationship Management
4. Enterprise Resource Planning
5. Markus and Tanis
6. Moller
7. Olson
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استفاده آن در دانشگاههاهستیم .همانطور که پیشتر اشاره شد بسیاری از
پروژههای ERPبه علت عدم آشنایی سازمان و آمادگی آن با شکست مواجه گشتهاند
(حنفی زاده و زارع رواسان .)5211 ،بنابراین بررسی آمادگی برای پیادهسازی ERPدر
دانشگاهها بسیارقابلتوجه است تا بتوان از شکست آن جلوگیری کرده و گامی در
راستای موفقیت سیستم برداشت؛ بنابراین سؤال اصلی این پژوهش به این صورت
تعریف میگردد :دانشگاه کاشان چه میزان آمادگی برای پیادهسازی سیستم برنامهریزی
منابع سازمان را دارا است؟

ادبیات تحقیق
تعریف سیستم ERP

سامانههای برنامهریزی منابع سازمان ،سامانههای اطالعاتی بخشبندی شدهای هستند که
فرآیندها و اطالعات مرتبط با آنها در کل سازمان در حوزههای مختلف عملکردی
یکپارچه شدهاند( .کومار و هیلسگرسبرگ)5222 ،1
مزایای سیستمERP

مزایای سامانههایبرنامهریزی منابع سازمان بدین قرارند:
1ـ دسترسی قابلاطمینان به اطالعات 5ـ جلوگیری از تکرار دادهها و عملیات
3ـ کاهش زمان چرخه تولید و سفارش 2ـ کاهش هزینه 2ـ قابلیت تطابق باال
6ـ مقیاسپذیری 7ـ نگهداری بهبودیافته 8ـ دسترسی جهانی 9ـ تجارت الکترونیکی
(داونپورت.)1998 ،2
معایب سیستمERP

معایب سامانههایبرنامهریزی منابع سازمان بدین قرارند:
1ـ زمان پیادهسازی طوالنی 5ـ گران بودن 3ـ تغییر و تائید ماژولها 2ـ استقالل از
فروشندگان 2ـ پیچیدگی 6ـ توسعه یافتن بهصورت جهانی 7ـ مشکالت ارتباطات بین
نرمافزاری (داونپورت.)1998 ،
1. Kumar
5. Davenport
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تعریف آمادگی سازمانی استقرار سیستم
عبارت از آمادگی سازمان از ابعاد مدیریتی و سازمانی ،فنی ،نیروی انسانی و زیر
ساختاری برای استقرار سامانههای سازمانی است (وگنام 1و همکاران.)5222 ،

ویژگیهای پیادهسازی موفق سامانههای برنامهریزی منابع سازمان
موفقترین روش پیادهسازی سامانههای برنامهریزی منابع سازمان ،ارتقاء مهارتهای
مرتبط با فناوری اطالعات است .ویل کوکس نشان داده است که وجود  9توانایی اصلی
برای پیادهسازی موفق سامانههای برنامهریزی منابع سازمان ضروری است.این موارد
عبارتاند از:
1ـ رهبری فناوری اطالعات 5ـ تفکر سامانهای کسبوکار 3ـ ایجاد روابط
2ـ برنامهریزی معماری 2ـ استقرار فناوری 6ـ خرید و تأمین قانونی 7ـ امور قراردادی
8ـ امور قراردادی و پروژه 9ـ توسعه تأمینکننده (ویل کوکس و سایکس.)5222 ،2

شكست پروژههای پیادهسازی سامانههای برنامهریزی منابع سازمان
علیرغم انتظارات باالئی که سازمانها از خریداری و پیادهسازی سامانههای برنامهریزی
منابع سازمان دارند ،این پروژهها اغلب با مشکالت بودجهای ،تأخیر زمانی و یا حتی
شکست مواجه میشوند دارند (روحانی و زارع.)5213 ،
دالیل متفاوتی برای شکست پروژههای فناوری اطالعات وجود دارد ولی مهمترین
دالیل طبق مطالعات ویلدر و دیویس ( )1998بهزعم مدیران فناوری اطالعات نمونه
تحقیق ،عبارت از مدیریت و برنامهریزی ضعیف ( ،)%77تغییر در اهداف کسبوکار
( )%72و عدم پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان ( )%73بیان شده است.
بر اساس مطالعه ویلکوکس و سایکس 3اکثر سامانههای برنامهریزی منابع سازمان با
یکپارچه کردن دادههای سازمان ،در یک ساختار دادهای یکپارچه که توسط برنامههای
نرمافزاری جدید پشتیبانی میشوند ،راهاندازی شدهاند .این در حالی است که هدف
اصلی پروژههای سامانههای برنامهریزی منابع سازمان ،بهبود فرآیندهای سازمانی
1.Wognum
5. Willcocks
3. Willcocks and Sykes
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بهصورت مکانیزه است .سه عامل اساسی شکست مرتبط با پیادهسازی سامانههای
برنامهریزی منابع سازمان فلسفه جبر فنی ،تکیه بر مشاور و تأمینکننده و ناتوانی
سازگاری است (ویلکوکس و سایکس)5222 ،
مدلهایارزیابی آمادگیاستقرار سیستم ERP

به شرح مختصری از مدلهای مختلف موجود که شهرت بیشتری دارند پرداخته میشود.
مدل رزمی و همكاران
طی مطالعهای که رزمی و همکاران ( )5228انجام دادهاند ،پس از بررسی عوامل کلیدی
موفقیت در ادبیات حوزه سامانههای برنامهریزی منابع سازمان 12 ،عامل انتخاب شد که
در  2دسته کلی «پروژه ،چشمانداز و اهداف ،سامانهها و فرایندها ،فرهنگ و ساختار،
منابع انسانی» قرار گرفتند .بهزعم این محققین ،آمادگی کلی سازمانی استقرار سیستم در
 3حوزه کلی آمادگی سازمانی ،آمادگی مدیریت پروژه و آمادگی مدیریت تغییر قابلبیان
است که عوامل شناساییشده در هرکدام از این حوزهها موردبررسی قرار میگیرد.
مدل آمادگی انطباق  ERPدر شرکتهای تولیدی متوسط و کوچک ریموند لوییز
لوییز و همکاران ( )5226بهمنظور ارزیابی آمادگی انطباق  ERPدر شرکتهای تولیدی
متوسط و کوچک مدلی عرضه کردهاند که دارای  2بعد «زمینهسازمانی»« ،نیروهای
خارجی»« ،درک  »ERPو «فرایندهای کسبوکار» است .این محققین به دنبال پاسخ به
این سؤال بودهاند که «چه عواملی میتوانند آمادگی انطباق  ERPدر شرکتهای تولیدی
متوسط و کوچک را بسنجند».
مدل BEST

 ،1BESTچارچوبی است که در قالب پروژهای توسط  European FP5در سال 5225
آغاز شد .هدف این پروژه ،درک پویایی فرایندهای پیادهسازی پروژههای فناوری
اطالعات و کمک به بهبود آمادگی سازمانها بدین منظور است(وگنام و همکاران،
 .)5222این پروژه ،رویکردی جامعنگر داشته و به دنبال این است تا تمامی عوامل مؤثر
را در پیادهسازی پروژههای فناوری اطالعات در نظر گیرد .هدف این پروژه ،شناسایی
1. Better Enterprise SysTemimplementation
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الگوهای پویائی ،درک پویائی پیچیده پروژههای فناوری اطالعات و کاهش این
پیچیدگیها تا حد امکان ،جمعآوری دادههای مناسب و تحلیل آماری و نهایتاً ارائه
نتایج بصری به کارشناسان و متخصصین پروژه است .این چارچوب در تالش است تا
همه ویژگیها و مؤلفههای سازمانی را که بر پیادهسازی یک سیستم اطالعاتی سازمانی
تأثیرگذار هستند ،شناسایی نماید .این چارچوب به شناسایی جنبههای فنی ،انسانی و
سازمانی که نقش قابلتوجهی در فرایندها دارند ،پرداخته است .این فرایندها در
چارچوب  ،BESTابعاد نامیده شدهاند و عبارت از فرایندهای کسبوکار ،فرایندهای
مدیریت پروژه و فرایندهای سامانههای اطالعاتی سازمانی میباشند .شرح مفصلتر
هرکدام از این فرایندها در ادامه آورده شده است (وگنام و همکاران.)5222 ،
روش ارزیابی مبتنی بر  7Sمكینزی
حنفی زاده و زارع رواسان ( ،)5211یک چارچوب کاربردی جدید برای ارزیابی آمادگی
سازمانی جهت پیادهسازی سامانههای ERPبر مبنای مدل  7Sمکینزی و با استفاده از روش
تحلیل عاملی تأییدی پیشنهاد کردهاند .در این تحقیق ،ساختار آمادگی سازمانی به هفت بعد
اصلی ساختار ،استراتژی ،سامانهها ،مهارتها ،سبک مدیریتی ،کارکنان و ارزشهای مشترک
شکسته شده است و عوامل ارزیابی برای هرکدام از طریق مرور ادبیات عوامل کلیدی
موفقیت و برخی کلیدواژههای دیگر در پیادهسازی سیستم  ERPاستخراج و شناسایی شده
است .با استفاده از این چارچوب ،وضعیت موجود سازمانها قابلشناسایی بوده و تغییرات
موردنیاز قبل از پیادهسازی سیستم ،شناسایی و ارائه خواهد شد.
مدل دیسویسا و نانایاکارا
مدل ارائهشده توسط دیسویسا و نانایاکارا )5226( 1نیز مدل دیگری است که پس از
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت ،فاکتورهای ریسک و دامهای پیادهسازی 37 ،ERP
عامل را بهعنوان عوامل آمادگی کلیدی موردنیاز جهت پیادهسازی موفق سیستم ERP
ذکر کرده است .درنهایت یک مدل ارزیابی آمادگی  ERPبا چهار بعد اصلی فناوری،
انسانی ،اطالعاتی و سازمانی ارائه شده است.

سایر روشها
1. De Soysa
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برخی محققین بعدی به استفاده یا توسعه ابعاد مختلف مدل پیشنهادی حنفی زاده و
زارع رواسان ( )5211پرداختهاند .بهعنوانمثال ،شیری و همکاران ( ،)5212دو بعد
جدید عوامل حمایتی و خودارزیابی را به  7بعد اصلی مدل حنفی زاده و زارع رواسان
( )5211اضافه کردند .البته عوامل مطرحشده در ذیل این ابعاد ،در مدل اصلی حنفی
زاده و زارع رواسان ( ) 5211وجود داشت و در این مطالعه تنها از یک بعد به ذیل بعد
دیگری منتقل شدهاند .همچنین الشاهر )5213( 1با استفاده از این مدل به ارزیابی
وضعیت آمادگی پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع سازمان در یکی از دانشگاههای
عراق پرداخته است .احمدی و همکاران ( )5212نیز با استفاده از این مدل و
تکنیکهای AHPو  FCMبه ارزیابی وضعیت آمادگی پیادهسازی سیستم برنامهریزی
منابع سازمان در یک مطالعه موردی پرداختندروش جدیدی که در سالهای اخیر بهویژه
در ایران بسیار مدنظر قرار گرفته شده و برخی محققان ایرانی نیز بر روی آن تحقیقات
خود را انجام دادهاند روش استفاده از مدل تعالی سازمانی ) (EFQMبرای بررسی
آمادگی سازمان جهت پیادهسازی ای آر پی است (عربی و محمدکاظم.)5212 ،

روش تحقیق
در تحقیق حاضر مدل ارزیابی آمادگی استقرار سامانههای برنامهریزی منابع سازمان بر
مبنای مدل  7Sمکینزی و بعد عوامل محیطی در دانشگاه کاشان با استفاده از تکنیک
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی طراحی شده است .برای انجام تحقیق و طراحی و
پیادهسازی مدل مذکور مراحل ذیل طی شده است:

تعیین جامعه و نمونه آماری

انتخاب مدل  /الگویمناسب
واستخراج شاخصها

مرور ادبیات موضوع

جمعبندی و نتیجهگیری

ارزیابی وضعیت دانشگاه

تعیین وزن ابعاد و زیر ابعاد با
استفاده از  AHPفازی

1. Alshaher
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شكل  .5مراحل تحقیق

معیارهای اصلی و زیر معیارها به شرح زیر هستند:
قهرمان پروژه

ارزشهاي مشترك

باورهاي مشترك
تعهد سازمان گستر
تمركز
تخصصی سازی

ساختار

رسميسازي
اندازه سازمان
جايگاه واحد IT
چشمانداز و مأموريت

استراتژي

اهداف
برنامه راهبردي IT

سامانههای موروثي و زيرساخت IT

ERA

سامانهها

فرايندهاي کسبوکار
دادهها و اطالعات موجود
حمايت و پشتيباني مديريت ارشد

سبك

ارتباطات سازماني
فرهنگ سازماني
مديريت منابع انساني

کارکنان

آموزش
گروه پروژه
مهارتهاي مديريت ارشد

مهارتها

مهارتهاي كاربران
مهارتهاي کارکنان فناوري اطالعات

محيط

بلوغ بازار
حمايت دولتی
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شكل  .5مدل مفهومی تحقیق

برای تعیین وزن معیارها وزیر معیارها از روش مقایسات زوجی گروهی استفاده شد .برای
بهکارگیری روش مقایسات زوجی پرسشنامهای تهیه شد و از شش نفر از خبرگان خواسته
شد جدول معیارهای اصلی و زیر معیارها را بر اساس مقایسات زوجی تکمیل نمایند.سپس
با استفاده از روش پیشنهادی چانگ ( )1995محاسبات مربوطه انجام شده است.
نتیجه حاصل از فرایند مقایسات زوجی به وسیله نرمافزار Expert choiceبه شرح زیر
است:
جدول  .5وزن کلی شاخصها
وزن کلی بعد

وزن محلی بعد

فرعی

فرعی

2/22

2/31

قهرمان پروژه

2/22

2/32

باورهای مشترک

2/22

2/39

تعهد سازمان گستر به پروژه

2/23

2/58

رسمیسازی

2/25

2/19

2/27

2/23

اندازه سازمان
نقش و جایگاه واحد فناوری اطالعات
در سازمان

2/22

2/32

چشمانداز و مأموریت

2/22

2/35

اهداف

2/22

2/33

2/22

2/23

برنامه راهبردی فناوری اطالعات
سامانههای موروثی و زیرساخت
فناوری اطالعات

2/23

2/52

فرایندهای کسبوکار

2/22

2/33

دادهها و اطالعات موجود

2/22

2/35

حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد

2/25

2/11

ارتباطات سازمانی

2/25

2/13

فرهنگ سازمانی

2/23

2/55

نگرش مدیریت ارشد

2/23

2/55

تفویض اختیارات توسط مدیریت

بعد فرعی

وزن بعد
اصلی
2/13

2/15

2/13

2/15

2/13

بعد اصلی
ارزشهای
مشترک

ساختار

استراتژی

سامانهها

سبک مدیریتی
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وزن بعد

وزن کلی بعد

وزن محلی بعد

فرعی

فرعی

2/23

2/52

مدیریت منابع انسانی

2/26

2/29

گروه پروژه

2/23

2/56

آموزش

2/25

2/12

مهارتهای مدیریت ارشد

2/22

2/33

مهارتهای کاربران

2/27

2/23

مهارتهای کارکنان فناوری اطالعات

2/22

2/22

بلوغ بازار

2/26

2/26

حمایت دولتی

بعد فرعی

اصلی

بعد اصلی

ارشد

2/15

2/12

2/11

کارکنان

مهارتها

محیط

مطالعه میدانی
برای ارزیابی آمادگی جهت استقرار سیستم برنامهریزی منابع سازمان پرسشنامهای با
مقیاس لیکرت تنظیم شد که با اختصاص نمرههای  1و  5و  3و  2و  2به گزینههای
اول تا پنجم ،موجب امتیاز هر گزینه شد.
در این تحقیق بهمنظور بررسی اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه ،مقدار ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است .مقدار ضریب اعتبار ،بر اساس دادههای جمعآوریشده از
پرسشنامه 2881 ،محاسبه گردید که با توجه به بزرگتر بودن آن از مقدار ،2872
نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه است .مقادیر آلفای کرونباخ برای هر کدام از ابعاد
مدل بهصورت زیر ارائه شده است.
جدول  .5مقدار شاخص آلفای کرونباخ برای ابعاد اصلی مدل
عنوان بعد

مقدار شاخص آلفای کرونباخ

ارزشهای مشترک
ساختار
استراتژی
سامانهها
سبک
کارکنان
مهارتها

2/82
2/87
2/78
2/82
2/85
2/76
2/81
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2/79

محیط

5

1

در این تحقیق دو بخش اصلی روایی ،یعنی روایی محتوا و روایی صوری مورد تأکید
قرار گرفته است .از نظر روایی محتوا ،متغیرهای اصلی پرسشنامه ،بهصورت کامل از
ادبیات موضوع استخراج شدهاند .از نظر روایی صوری نیز پرسشنامه مورداستفاده در
این تحقیق به  3نفر فرد خبره با تحصیالت عالی و تجربه چندین ساله در این حوزه
ارائه شده و بر طبق نظرات ایشان ،برخی اصالحات در ساختار پرسشنامه ایجاد شده
است .پرسشنامه در سطح کارشناسان ارشد ،کارشناسان و تعدادی از مدیران مسلط بر
سامانههایبرنامهریزی منابع سازمان توزیع و درنهایت  32پرسشنامه قابل استفاده
جمعآوری شدو در انتها با توجه به وزن معیارها و زیر معیارها ،نمره کلی دانشگاه
محاسبه و میزان آمادگی به دست آمد .نتایج حاصله به شرح زیر است:
جدول  .9امتیاز آمادگی استقرار سیستم برنامهریزی منابع سازمان در دانشگاه کاشان
امتیاز
موزون بعد
اصلی

2/25

امتیاز موزون
بعد فرعی

امتیاز
ارزیابی بعد
فرعی

وزن کلی بعد
فرعی

2/13

3/52

2/22

قهرمان پروژه

2/12

3/62

2/22

2/12

5/92

2/22

باورهای مشترک
تعهد سازمان گستر به
پروژه

2/11

3/27

2/23

رسمیسازی

2/22

5/33

2/25

2/35

3/37

2/27

اندازه سازمان
نقش و جایگاه واحد
فناوری اطالعات در
سازمان

2/12

5/97

2/22

چشمانداز و مأموریت

2/12

3/32

2/22

2/11

5/23

2/22

2/12

3/23

2/22

اهداف
برنامه راهبردی فناوری
اطالعات
سامانههای موروثی و
زیرساخت فناوری

2/38

2/13

2/15

بعد فرعی

بعد اصلی

ارزشهای
مشترک

ساختار

استراتژی

سامانهها

1. Content
5. Face validity
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امتیاز
موزون بعد
اصلی

امتیاز موزون
بعد فرعی

امتیاز
ارزیابی بعد
فرعی

وزن کلی بعد
فرعی

بعد فرعی

بعد اصلی

اطالعات

0/27

2/11

2/12

2/15

2/28

3/22

2/23

فرایندهای کسبوکار

2/11

5/73

2/22

2/12

5827

5/22

دادهها و اطالعات موجود
حمایت و پشتیبانی مدیریت
ارشد

2/22

5/28

2/21

ارتباطات سازمانی

2/22

5/22

2/25

فرهنگ سازمانی

2/29

3/32

2/23

2/28

5/92

2/23

نگرش مدیریت ارشد
تفویض اختیارات توسط
مدیریت ارشد

2/28

5/72

2/23

مدیریت منابع انسانی

2/17

3/25

2/26

گروه پروژه

2/27

5/52

2/23

آموزش

2/22

5/22

2/25

مهارتهای مدیریت ارشد

2/15

5/62

2/22

2/56

25/3

2/27

مهارتهای کاربران
مهارتهای کارکنان فناوری
اطالعات

2/11

5/52

2/22

بلوغ بازار

2/13

5/22

2/6

حمایت دولتی

1829

سبک
مدیریتی

کارکنان

مهارتها

محیط

نمره کلی آمادگی دانشگاه کاشان

نتیجهگیری و پیشنهادها
نمره کلی ارزیابی آمادگی دانشگاه کاشان  1829حاصل شد .این نمره ارزیابی ،وضعیت
مطلوبی را برای آمادگی یک سازمان نشان نمیدهد .بعد ارزشهای مشترک با 2/25
باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و پسازآن بعد ساختار با  2/38در رتبه
دوم قرار گرفته است .این نشان میدهد که دانشگاه کاشان از لحاظ بعد ارزشی و
ساختار نسبت به بقیه ابعاد در وضعیت مطلوبتری قرار دارد .بعد سبک مدیریتی نیز با
 2/27کمترین امتیاز را دارا است که نشاندهنده وضعیت نامطلوبی در استقرار سیستم
برنامهریزی منابع سازمان است .نتایج نهایی را میتوان بهصورت شکل زیر نمایش داد.
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شكل  .9امتیاز نهایی آمادگی استقرار سیستم برنامهریزی منابع سازمان در دانشگاه کاشان

دراینارتباط اقدامات عملی زیر توصیه میشود:
 باید دورههای آموزشی و فرهنگسازی برای اصالح نگاهها به فناوری اطالعات وقابلیتهای آن بهطور عام و سامانههای ERPبهطور خاص در میان کارکنان و
باألخص مدیران دانشگاه برگزار گردد.
 تقویت ساختار نظارتی پروژههای فناوری اطالعات بهطور عام و پروژه ERPبهطور خاص
 افزایش پهنای باند و زیرساخت ارتباطی دانشگاه استخدام نیروی جوان و با تحصیالت عالی متخصص در حوزه مباحث مرتبط بافناوری اطالعات و سامانههایERP
 افزایش روحیه و فرهنگ کار گروهی و توسعه ارتباطات از طریق سامانههایرسمی مثل شبکههای مجازی و خبرنامهها جهت اطالعرسانی ،آگاهسازی و
مدیریت انتظارات کارکنان در این حوزه
 تدوین چشمانداز و اهداف سیستم  ERPدر این حوزه جهت اجرا و پیادهسازیپیشنهادهای محقق برای پژوهشهای آتی نیز بهصورت زیر ارائه شده است:
 ارائه مدل مرجع سیاستگذاری پیادهسازی سامانههای جامع سازمانی -شناسایی و اولویتبندی مهارتهای موردنیاز برای استقرار سامانههایERP
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-

تعیین مقادیر مطلوب شاخصهای کمی برای آمادگی استقرار سامانههایERP

مقایسه نتایج حاصل از مدل ارزیابی ارائهشده با سایر مدلهای موجود

99 ...ارزیابي آمادگي استقرار سامانههای
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