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 موجود، یهامدلدر  مورداستفاده یارهایمع یلموضوع و تحل یاتبا مرور ادب یقتحق یندر ا
دانشگاه کاشان جهت استقرار  یآمادگ یابیارز یبرا یطیو بعد عوامل مح ینزیاس مک 7 مدل

 ،ساختار ی،استراتژ) یاصلیارمع 8 یمدل دارا ینا استفاده شده است. یآموزش ERPیستمس
است  یارمع یرز 52 ( ویطیمشترک و عوامل مح یهاارزش ،کارکنان یریتی،مد سبک ،هاسامانه

 یارهامع یابیبه ارز یزوج یساتو روش مقا یفاز یسلسله مراتب یلتحل یندکه با استفاده از فرا
 یابیارز پرسشنامه یدانی،در ادامه در مطالعه م پرداخته است و هاآن یوزن دهها و یرمعیارو ز

 %25مشترک با  یهاارزشکه بعد  دهدیمنشان  یقتحق هاییافته.استکارگرفته شده به یآمادگ
را جهت استقرار  یآمادگ یزانم ینکمتر %7با  یریتیو سبک مد یآمادگ یزانم یشترینب

 یطو ساختار شرا یدانشگاه کاشان از لحاظ بعد ارزش ین؛ بنابرااستدارا  ERPیستمس

مرتبط های یشنهادپو  یجنتا سازمان دارد. منابع یزیربرنامه سامانه سازییادهپدر  یترمطلوب
 است. شدهارائه  یارمع یرو ز یارهر مع یتجهت سطح مطلوب

مکینزی، آمادگی سازمانی استقرار  7Sریزی منابع سازمان، مدل های برنامهسامانه :گانواژ کلید
 ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازیERPسیستم 
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 مقدمه

ها برای بقاء در بازارهای شدیداً متغیر امروزی، باید توانمندی انطباق سریع با سازمان
های بزرگ دنیا برای غلبه بر این مشکل را داشته باشند. سازمان وکارکسبشرایط متغیر 

اند تا برای مواجهه با پذیری باال هستند و تالش کردهی و انعطافبه دنبال چاالک
سازمانی روی بیاورند. انواع  هایسامانهخود به  وکارکسبتغییرات داخلی و خارجی 

 هایسامانهتوان به سازمانی وجود دارد که از آن جمله می هایسامانهمتفاوتی از 
، مدیریت روابط با  )SCM(5ینتأم ، مدیریت زنجیره )CRM(1مدیریت روابط مشتریان

 کرد( اشاره ERP) 2ریزی منابع سازمانبرنامه هایسامانه و )SRM(3کنندگانتأمین
ریزی منابع برنامه هایسامانه (.5222، 6؛ مولر2،5222و تنیس ، آکسلین، پیتر)مارکاس

که دارای اجزا و یا  کردای تعریف افزار یکپارچهنرم عنوانبهتوان سازمانی را می
ریزی، تولید، فروش، ها مانند برنامههای عملیاتی سازمانهای مختلفی در حوزهماژول

بازاریابی، توزیع، حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، 
و تجارت الکترونیک  ونقلحملمدیریت خدمات و نگهداری و تعمیرات، مدیریت 

 (52237،سوناولهستند )
ای دارند ریزی منابع سازمان ماهیت بسیار پیچیدهبرنامه هایسامانهسازی های پیادهپروژه

، ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار هاسامانهو یکی از مراحل اولیه برای استقرار این 
ن . طی ایشودنامیده می ERAاختصاربهریزی منابع سازمان است که برنامه هایسامانه

و  یساختار یرزسازمانی از ابعاد ساختاری، مدیریتی، انسانی، فنی،  ارزیابی، آمادگی
 (5212حنفی زاده و همکاران،شود )یمفرهنگی بررسی 

اخیر به  یهاسالهستند که در  ییهاسازمان ازجملهو مراکز آموزش عالی  هادانشگاه
تعدد خود درصدد به ذینفعان مختلف و م یرسانخدمت یدلیل توجه بیشتر برا

این نوع  کهیدرحال. هستندمنابع سازمان  یزیربرنامه یهاسامانه یریکارگبهو  سازییادهپ
 ولی ،و تولیدی ارائه گشته است وکارکسببا ماهیت  ییهاسازمان یسیستم بیشتر برا

و  سازییادهپیمختلف برا یدکنندگانتول یاز سو PREجدید  یهابسته ئهارا شاهدامروزه 
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اشاره شد بسیاری از  تریشپکه  طورهمان. هاهستیمدانشگاهاستفاده آن در 
 اندگشتهسازمان و آمادگی آن با شکست مواجه  ییبه علت عدم آشنا ERPیهاپروژه

در  ERPیسازیادهپ یبررسی آمادگی برا ینبنابرا(. 5211، زاده و زارع رواسان حنفی)
کرده و گامی در  یریجلوگتا بتوان از شکست آن  است توجهقابلیارها بسدانشگاه

اصلی این پژوهش به این صورت  سؤال ینبنابرا ؛موفقیت سیستم برداشت یراستا
 ریزیبرنامهسیستم  سازییادهپ یچه میزان آمادگی برا کاشان: دانشگاه گرددیمتعریف 

 ؟را دارا استمنابع سازمان 

 ادبیات تحقیق

 ERPتعریف سیستم 

ای هستند که بندی شدهاطالعاتی بخش هایسامانهریزی منابع سازمان، برنامه هایسامانه
های مختلف عملکردی در کل سازمان در حوزه هاآنفرآیندها و اطالعات مرتبط با 

 (5222، 1اند. )کومار و هیلسگرسبرگیکپارچه شده

 ERPیستمسمزایای 

 منابع سازمان بدین قرارند: یزیربرنامهیهاسامانهمزایای 
 یاتعملها و جلوگیری از تکرار داده ـ5به اطالعات  یناناطمقابلدسترسی  ـ1
 قابلیت تطابق باال ـ2کاهش هزینه  ـ2کاهش زمان چرخه تولید و سفارش  ـ3
تجارت الکترونیکی  ـ9دسترسی جهانی  ـ8 یافتهبهبودنگهداری  ـ7پذیری مقیاسـ 6

 .(1998، 2)داونپورت

 ERPیستمسمعایب 

 منابع سازمان بدین قرارند: یزیربرنامههایسامانهمعایب 
استقالل از  ـ2 هاتغییر و تائید ماژول ـ3 گران بودن ـ5 سازی طوالنیزمان پیاده ـ1

مشکالت ارتباطات بین  ـ7 جهانی صورتبهتوسعه یافتن  ـ6 پیچیدگی ـ2 فروشندگان
 .(1998داونپورت، افزاری )نرم
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 آمادگی سازمانی استقرار سیستمتعریف 

 یرزعبارت از آمادگی سازمان از ابعاد مدیریتی و سازمانی، فنی، نیروی انسانی و 
 (.5222و همکاران،  1)وگنام استسازمانی  هایسامانهبرای استقرار  یساختار

 ریزی منابع سازمانبرنامه هایسامانهسازی موفق های پیادهویژگی

های ریزی منابع سازمان، ارتقاء مهارتبرنامه هایسامانهسازی پیادهترین روش موفق
توانایی اصلی  9است که وجود  . ویل کوکس نشان دادهاستمرتبط با فناوری اطالعات 

ضروری است.این موارد  ریزی منابع سازمانبرنامه هایسامانهسازی موفق پیادهبرای 
 از: اندعبارت

 ایجاد روابطـ 3 وکارکسب یاسامانهتفکر ـ 5رهبری فناوری اطالعات ـ 1
 امور قراردادی ـ7 قانونی ینتأمخرید و  ـ6 استقرار فناوری ـ2 ریزی معماریبرنامه ـ2
 (.5222، 2ویل کوکس و سایکسکننده )ینتأمتوسعه ـ 9امور قراردادی و پروژه ـ 8

 ریزی منابع سازمانبرنامه هایسامانهسازی های پیادهشكست پروژه

ریزی برنامه هایسامانهسازی ها از خریداری و پیادهرغم انتظارات باالئی که سازمانعلی
زمانی و یا حتی  یرتأخای، اغلب با مشکالت بودجهها منابع سازمان دارند، این پروژه

 (.5213روحانی و زارع، )شوند دارند شکست مواجه می
ترین عات وجود دارد ولی مهمهای فناوری اطالدالیل متفاوتی برای شکست پروژه

زعم مدیران فناوری اطالعات نمونه ( به1998دالیل طبق مطالعات ویلدر و دیویس )
 وکارکسب(، تغییر در اهداف %77ریزی ضعیف )تحقیق، عبارت از مدیریت و برنامه

 .( بیان شده است%73( و عدم پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان )72%)
ریزی منابع سازمان با برنامه هایسامانهاکثر  3کوکس و سایکسمطالعه ویل بر اساس
های ای یکپارچه که توسط برنامههای سازمان، در یک ساختار دادهن دادهکردیکپارچه 

اند. این در حالی است که هدف اندازی شدهشوند، راهافزاری جدید پشتیبانی مینرم
سازمان، بهبود فرآیندهای سازمانی  ریزی منابعبرنامه هایسامانههای اصلی پروژه
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 هایسامانهسازی مکانیزه است. سه عامل اساسی شکست مرتبط با پیاده صورتبه
و ناتوانی  کنندهتأمینیه بر مشاور و تک فلسفه جبر فنی،ریزی منابع سازمان برنامه

 (5222کوکس و سایکس، )ویل سازگاری است

 ERPارزیابی آمادگیاستقرار سیستم یهامدل

 شود.یممختلف موجود که شهرت بیشتری دارند پرداخته  یهامدلبه شرح مختصری از 

 مدل رزمی و همكاران

اند، پس از بررسی عوامل کلیدی ( انجام داده5228ای که رزمی و همکاران )طی مطالعه
عامل انتخاب شد که  12ریزی منابع سازمان، برنامه هایسامانهموفقیت در ادبیات حوزه 

و فرایندها، فرهنگ و ساختار،  هاسامانهانداز و اهداف، پروژه، چشم»دسته کلی  2در 
زعم این محققین، آمادگی کلی سازمانی استقرار سیستم در قرار گرفتند. به« منابع انسانی

 یانبقابلو آمادگی مدیریت تغییر حوزه کلی آمادگی سازمانی، آمادگی مدیریت پروژه  3
 گیرد.قرار می یموردبررسها از این حوزه هرکدامدر  شدهییشناسااست که عوامل 

 های تولیدی متوسط و کوچک ریموند لوییزدر شرکت ERPمدل آمادگی انطباق 

های تولیدی در شرکت ERPمنظور ارزیابی آمادگی انطباق ( به5226لوییز و همکاران )
نیروهای »، «سازمانیینهزم»بعد  2که دارای  اندعرضه کردهو کوچک مدلی متوسط 
پاسخ به  به دنبال. این محققین است« وکارکسبفرایندهای »و « ERPدرک »، «خارجی

های تولیدی در شرکت ERPتوانند آمادگی انطباق چه عواملی می»اند که بوده سؤالاین 
 «.متوسط و کوچک را بسنجند

 BESTمدل 

BEST1ای توسط ، چارچوبی است که در قالب پروژهEuropean FP5  5225در سال 
های فناوری سازی پروژهآغاز شد. هدف این پروژه، درک پویایی فرایندهای پیاده

)وگنام و همکاران، استها بدین منظور اطالعات و کمک به بهبود آمادگی سازمان
 مؤثربه دنبال این است تا تمامی عوامل نگر داشته و (. این پروژه، رویکردی جامع5222

 ییشناساهای فناوری اطالعات در نظر گیرد. هدف این پروژه، سازی پروژهرا در پیاده

                                                                                                                             
1. Better Enterprise SysTemimplementation 
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های فناوری اطالعات و کاهش این پیچیده پروژه الگوهای پویائی، درک پویائی
ارائه  های مناسب و تحلیل آماری و نهایتاًآوری دادهها تا حد امکان، جمعپیچیدگی

. این چارچوب در تالش است تا استنتایج بصری به کارشناسان و متخصصین پروژه 
سازی یک سیستم اطالعاتی سازمانی سازمانی را که بر پیاده یهامؤلفهها و همه ویژگی

های فنی، انسانی و جنبه ییشناسانماید. این چارچوب به  ییشناساتأثیرگذار هستند، 
در فرایندها دارند، پرداخته است. این فرایندها در  یوجهتقابلسازمانی که نقش 

، فرایندهای وکارکسباند و عبارت از فرایندهای ، ابعاد نامیده شدهBESTچارچوب 
تر باشند. شرح مفصلاطالعاتی سازمانی می هایسامانهمدیریت پروژه و فرایندهای 

 (.5222و همکاران، )وگنام  از این فرایندها در ادامه آورده شده است هرکدام

 مكینزی 7Sروش ارزیابی مبتنی بر 

(، یک چارچوب کاربردی جدید برای ارزیابی آمادگی 5211حنفی زاده و زارع رواسان )
مکینزی و با استفاده از روش  7Sبر مبنای مدل  ERPهایسامانهسازی سازمانی جهت پیاده

. در این تحقیق، ساختار آمادگی سازمانی به هفت بعد اندکردهپیشنهاد  ییدیتأتحلیل عاملی 
های مشترک ها، سبک مدیریتی، کارکنان و ارزش، مهارتهاسامانهاصلی ساختار، استراتژی، 

شکسته شده است و عوامل ارزیابی برای هرکدام از طریق مرور ادبیات عوامل کلیدی 
 استخراج و شناسایی شده ERP سازی سیستمهای دیگر در پیادهموفقیت و برخی کلیدواژه

بوده و تغییرات  ییشناساقابلها است. با استفاده از این چارچوب، وضعیت موجود سازمان
 خواهد شد. ارائهسازی سیستم، شناسایی و موردنیاز قبل از پیاده

 سویسا و نانایاکارامدل دی

ی است که پس از ( نیز مدل دیگر5226) 1سویسا و نانایاکاراتوسط دی شدهارائهمدل 
 ERP ،37سازی های پیادهعوامل کلیدی موفقیت، فاکتورهای ریسک و دام شناسایی
 ERPسازی موفق سیستم جهت پیاده یازموردنعوامل آمادگی کلیدی  عنوانبهعامل را 

با چهار بعد اصلی فناوری،  ERPیک مدل ارزیابی آمادگی  یتدرنهاه است. کردذکر 
 زمانی ارائه شده است.انسانی، اطالعاتی و سا

 هاروشسایر 
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برخی محققین بعدی به استفاده یا توسعه ابعاد مختلف مدل پیشنهادی حنفی زاده و 
(، دو بعد 5212، شیری و همکاران )مثالعنوانبه. اند( پرداخته5211زارع رواسان )

رواسان بعد اصلی مدل حنفی زاده و زارع  7جدید عوامل حمایتی و خودارزیابی را به 
در ذیل این ابعاد، در مدل اصلی حنفی  شدهمطرحند. البته عوامل کرد( اضافه 5211)

( وجود داشت و در این مطالعه تنها از یک بعد به ذیل بعد 5211زاده و زارع رواسان )
( با استفاده از این مدل به ارزیابی 5213) 1. همچنین الشاهراندشدهدیگری منتقل 

 یهادانشگاهمنابع سازمان در یکی از  یزیربرنامهسیستم  سازییادهپوضعیت آمادگی 
( نیز با استفاده از این مدل و 5212عراق پرداخته است. احمدی و همکاران )

 یزیربرنامهسیستم  سازییادهپبه ارزیابی وضعیت آمادگی  FCMو  AHPهاییکتکن
 یژهوبههای اخیر الروش جدیدی که در سمنابع سازمان در یک مطالعه موردی پرداختند

قرار گرفته شده و برخی محققان ایرانی نیز بر روی آن تحقیقات  مدنظردر ایران بسیار 
برای بررسی   (EFQM)اند روش استفاده از مدل تعالی سازمانی خود را انجام داده

 (.5212)عربی و محمدکاظم،  استسازی ای آر پی آمادگی سازمان جهت پیاده

 روش تحقیق

ریزی منابع سازمان بر برنامه هایسامانهیق حاضر مدل ارزیابی آمادگی استقرار در تحق
در دانشگاه کاشان با استفاده از تکنیک  و بعد عوامل محیطی مکینزی 7Sمبنای مدل 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی طراحی شده است. برای انجام تحقیق و طراحی و 
 سازی مدل مذکور مراحل ذیل طی شده است:پیاده

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                             
1. Alshaher 

مناسب یالگو / انتخاب مدل موضوع یاتمرور ادب
 هاشاخصاستخراج و

 آماری تعیین جامعه و نمونه
 

 گیرییجهنتو  یبندجمع
 

 ارزیابی وضعیت دانشگاه
 

با  ابعاد یرزتعیین وزن ابعاد و 
 فازی AHPاستفاده از 
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 مراحل تحقیق .5 شكل

 ند:یارها به شرح زیر هستمعاصلی و زیر  یارهایمع
 

 

 

 

ERA 

هاي مشتركارزش  
 

 ساختار

 استراتژي

هاسامانه  
 

 سبك

 کارکنان
 

هامهارت  
 

 قهرمان پروژه

 تمركز
 

یساز یتخصص  
 

سازيرسمي  
 

 ITجايگاه واحد 
 

 يتمأمورانداز و چشم
 

 اهداف
 

 ITبرنامه راهبردي 
 

 ITموروثي و زيرساخت  یهاسامانه

 وکارکسبفرايندهاي 

 ها و اطالعات موجودداده

 حمايت و پشتيباني مديريت ارشد
 

 سازمانيارتباطات 

 باورهاي مشترك

 مديريت منابع انساني
 

 آموزش

 اندازه سازمان

 هاي مديريت ارشدمهارت
 

 هاي كاربرانمهارت

 فناوري اطالعات کارکنانهاي مهارت

 سازمان گسترتعهد 

 فرهنگ سازماني

 پروژه گروه

طحيم  
 

 بلوغ بازار

 حمايت دولتی
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 مدل مفهومی تحقیق .5شكل 

یارها وزیر معیارها از روش مقایسات زوجی گروهی استفاده شد. برای معبرای تعیین وزن 
ی تهیه شد و از شش نفر از خبرگان خواسته اپرسشنامهیری روش مقایسات زوجی کارگبه

سپس شد جدول معیارهای اصلی و زیر معیارها را بر اساس مقایسات زوجی تکمیل نمایند.
 .مربوطه انجام شده است ( محاسبات1995چانگ )تفاده از روش پیشنهادی با اس

به شرح زیر  Expert choiceافزارنرم یلهوس به نتیجه حاصل از فرایند مقایسات زوجی
 است:

 هاشاخصوزن کلی  .5جدول 

 بعد اصلی
وزن بعد 

 اصلی
 بعد فرعی

 وزن محلی بعد
 فرعی

 وزن کلی بعد
 فرعی

های ارزش
 مشترک

13/2 

 22/2 31/2 قهرمان پروژه

 22/2 32/2 باورهای مشترک

 22/2 39/2 به پروژه سازمان گسترتعهد 

 15/2 ساختار

 23/2 58/2 سازیرسمی

 25/2 19/2 اندازه سازمان

نقش و جایگاه واحد فناوری اطالعات 
 27/2 23/2 در سازمان

 13/2 استراتژی

 22/2 32/2 تیمأمورانداز و چشم

 22/2 35/2 اهداف

 22/2 33/2 برنامه راهبردی فناوری اطالعات

 15/2 هاسامانه

موروثی و زیرساخت  هایسامانه
 22/2 23/2 فناوری اطالعات

 23/2 52/2 وکارکسبفرایندهای 

 22/2 33/2 ها و اطالعات موجودداده

 13/2 سبک مدیریتی

 22/2 35/2 حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد

 25/2 11/2 ارتباطات سازمانی

 25/2 13/2 فرهنگ سازمانی

 23/2 55/2 نگرش مدیریت ارشد

تفویض اختیارات توسط مدیریت  55/2 23/2 
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 بعد اصلی
وزن بعد 

 اصلی
 بعد فرعی

 وزن محلی بعد
 فرعی

 وزن کلی بعد
 فرعی

 ارشد

 15/2 کارکنان

 23/2 52/2 مدیریت منابع انسانی

 26/2 29/2 پروژه گروه

 23/2 56/2 آموزش

 12/2 هامهارت

 25/2 12/2 های مدیریت ارشدمهارت

 22/2 33/2 های کاربرانمهارت

 27/2 23/2 فناوری اطالعات کارکنانهای مهارت

 11/2 محیط
 22/2 22/2 بلوغ بازار

 26/2 26/2 حمایت دولتی

 مطالعه میدانی

ی با اپرسشنامهیزی منابع سازمان ربرنامهبرای ارزیابی آمادگی جهت استقرار سیستم 
های به گزینه 2و  2و  3و  5و  1های شد که با اختصاص نمرهمقیاس لیکرت تنظیم 

 .امتیاز هر گزینه شد موجب اول تا پنجم،
اعتماد پرسشنامه، مقدار ضریب آلفای  یتو قابلبررسی اعتبار  منظوربهدر این تحقیق 

از  شدهیآورجمعهای داده بر اساسکرونباخ استفاده شده است. مقدار ضریب اعتبار، 
، 2872تر بودن آن از مقدار محاسبه گردید که با توجه به بزرگ 2881پرسشنامه، 

مقادیر آلفای کرونباخ برای هر کدام از ابعاد  .استپایایی مناسب پرسشنامه  دهندهنشان
 زیر ارائه شده است. صورتبهمدل 

 برای ابعاد اصلی مدل کرونباخ یمقدار شاخص آلفا .5جدول 

 ر شاخص آلفای کرونباخمقدا عنوان بعد
 82/2 های مشترکارزش

 87/2 ساختار
 78/2 استراتژی

 82/2 هاسامانه
 85/2 سبک

 76/2 کارکنان
 81/2 هامهارت
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 79/2 محیط

 یدتأکمورد  5و روایی صوری 1در این تحقیق دو بخش اصلی روایی، یعنی روایی محتوا
کامل از  صورتبهاست. از نظر روایی محتوا، متغیرهای اصلی پرسشنامه، قرار گرفته

در  مورداستفادهاند. از نظر روایی صوری نیز پرسشنامه ادبیات موضوع استخراج شده
نفر فرد خبره با تحصیالت عالی و تجربه چندین ساله در این حوزه  3این تحقیق به 

برخی اصالحات در ساختار پرسشنامه ایجاد شده  ،انارائه شده و بر طبق نظرات ایش
و تعدادی از مدیران مسلط بر  کارشناسان پرسشنامه در سطح کارشناسان ارشد،است. 
 استفاده قابلپرسشنامه  32یت درنهایزی منابع سازمان توزیع و ربرنامههایسامانه
کلی دانشگاه  نمره در انتها با توجه به وزن معیارها و زیر معیارها، وی شدآورجمع

 :است یرزآمد. نتایج حاصله به شرح  به دستمحاسبه و میزان آمادگی 

 ریزی منابع سازمان در دانشگاه کاشانبرنامه استقرار سیستمامتیاز آمادگی  .9جدول 

 بعد فرعی بعد اصلی
 وزن کلی بعد

 فرعی

امتیاز 
ارزیابی بعد 

 فرعی

امتیاز موزون 
 بعد فرعی

امتیاز 
د بعموزون 
 اصلی

های ارزش
 مشترک

 13/2 52/3 22/2 قهرمان پروژه

25/2 
 12/2 62/3 22/2 باورهای مشترک

به  سازمان گسترتعهد 
 پروژه

22/2 92/5 12/2 

 ساختار

 11/2 27/3 23/2 سازیرسمی

38/2 

 22/2 33/5 25/2 اندازه سازمان

نقش و جایگاه واحد 
فناوری اطالعات در 

 سازمان

27/2 37/3 35/2 

 استراتژی

 12/2 97/5 22/2 مأموریتانداز و چشم

 12/2 32/3 22/2 اهداف 13/2

برنامه راهبردی فناوری 
 اطالعات

22/2 23/5 11/2 

 هاسامانه
موروثی و  هایسامانه

زیرساخت فناوری 
22/2 23/3 12/2 15/2 

                                                                                                                             
1. Content 

5. Face validity 
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 بعد فرعی بعد اصلی
 وزن کلی بعد

 فرعی

امتیاز 
ارزیابی بعد 

 فرعی

امتیاز موزون 
 بعد فرعی

امتیاز 
د بعموزون 
 اصلی

 اطالعات

 28/2 22/3 23/2 وکارفرایندهای کسب

 11/2 73/5 22/2 اطالعات موجودها و داده

سبک 
 مدیریتی

حمایت و پشتیبانی مدیریت 
 ارشد

22/5 5827 12/2 

27/0  

 22/2 28/5 21/2 ارتباطات سازمانی

 22/2 22/5 25/2 فرهنگ سازمانی

 29/2 32/3 23/2 نگرش مدیریت ارشد

تفویض اختیارات توسط 
 مدیریت ارشد

23/2 92/5 28/2 

 کارکنان

 28/2 72/5 23/2 مدیریت منابع انسانی

 17/2 25/3 26/2 گروه پروژه 11/2

 27/2 52/5 23/2 آموزش

 هامهارت

 22/2 22/5 25/2 های مدیریت ارشدمهارت

 15/2 62/5 22/2 های کاربرانمهارت 12/2

های کارکنان فناوری مهارت
 اطالعات

27/2 3/25 56/2 

 محیط
 11/2 52/5 22/2 بلوغ بازار

15/2 
 13/2 22/5 6/2 حمایت دولتی

 1829 نمره کلی آمادگی دانشگاه کاشان

 و پیشنهادها گیرینتیجه

حاصل شد. این نمره ارزیابی، وضعیت  1829نمره کلی ارزیابی آمادگی دانشگاه کاشان 
 25/2مشترک با  یهاارزشبعد  .دهدینممطلوبی را برای آمادگی یک سازمان نشان 

در رتبه  38/2بعد ساختار با  ازآنپسباالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و 
بعد ارزشی و  لحاظ ازکه دانشگاه کاشان  دهدیمنشان  نیا دوم قرار گرفته است.

بعد سبک مدیریتی نیز با  ی قرار دارد.ترمطلوبساختار نسبت به بقیه ابعاد در وضعیت 
وضعیت نامطلوبی در استقرار سیستم  دهندهنشانرا است که کمترین امتیاز را دا 27/2

 زیر نمایش داد. شکل صورتبهتوان را میی منابع سازمان است. نتایج نهایی زیربرنامه
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 ریزی منابع سازمان در دانشگاه کاشانبرنامه امتیاز نهایی آمادگی استقرار سیستم .9شكل 

 :شودیم اقدامات عملی زیر توصیه ارتباطنیدرا
ها به فناوری اطالعات و سازی برای اصالح نگاههای آموزشی و فرهنگباید دوره -

طور خاص در میان کارکنان و به ERPهایسامانهطور عام و های آن بهقابلیت
 مدیران دانشگاه برگزار گردد. باألخص

 ERPطور عام و پروژه های فناوری اطالعات بهتقویت ساختار نظارتی پروژه -
 طور خاصبه

 افزایش پهنای باند و زیرساخت ارتباطی دانشگاه -
استخدام نیروی جوان و با تحصیالت عالی متخصص در حوزه مباحث مرتبط با  -

 ERPهایسامانهفناوری اطالعات و 
 هایسامانهافزایش روحیه و فرهنگ کار گروهی و توسعه ارتباطات از طریق  -

سازی و رسانی، آگاهجهت اطالع هاهای مجازی و خبرنامهرسمی مثل شبکه
 مدیریت انتظارات کارکنان در این حوزه

 سازیدر این حوزه جهت اجرا و پیاده ERP انداز و اهداف سیستمتدوین چشم -
 زیر ارائه شده است: صورتبههای آتی نیز پیشنهادهای محقق برای پژوهش

 جامع سازمانی هایسامانهسازی گذاری پیادهمدل مرجع سیاست ارائه -

 ERPهایسامانههای موردنیاز برای استقرار بندی مهارتشناسایی و اولویت -



 99 پاییز ،9، شماره ومسمطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   92

 

 ERPهایسامانههای کمی برای آمادگی استقرار تعیین مقادیر مطلوب شاخص -

 های موجودبا سایر مدل شدهارائهمقایسه نتایج حاصل از مدل ارزیابی  -
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