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ERPتیموفقي دیکلعواملنییتع

رانیایدولتي هاسازماندر

جعفر محمودي

، تهراندانشگاه امام حسین (ع)فنی و مهندسی ةدانشکداستادیار 
فریدون احمدي

تهران، ي مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین (ع)ادانشجوي دکتر
13/02/1390تاریخ پذیرش: 08/10/1389تاریخ دریافت: 

کیدهچ
هاي دولتی ایران قرار مورد توجه سازمان)ERP(ریزي منابع سازمانهاي برنامهاخیر سیستمهايدر سال

سازيهایی براي انتخاب و پیادههاي بزرگ دولتی کشور، پروژهاند. به این منظور بسیاري از سازمانگرفته
ERPهایی مواجه بوده و در برخی موارد چالشها در مسیر اجرا با مشکالت و اند. این پروژهاجرا نموده

هاي دولتی نظیر فرهنگ این امر را در شرایط داخلی سازماندلیلاند. شاید بتوان نیز شکست خورده
ها، مدیریت و شرایط کلی کشور زیرساخت، ERPسازمانی، سطح تحصیالت، آمادگی سازمان براي

وجو کرد.ها جستهاي سیاسی و تحریممحدودیتهمچون
ریزي منابع سازمانی در برنامهيهاتا عوامل کلیدي موفقیت سیستمشودمیدر این مقاله سعی 

ادبیاتین منظور ابتدا با مرور دهاي دولتی ایران با تأکید بر وزارت بازرگانی تدوین گردد. بسازمان
در ERPهاي داخلی مرتبط، عوامل کلیدي موفقیتو تجربیات حاصل از پروژهERPهايسیستم
هاي سیستمةاي توسط خبرگان حوزسپس این عوامل در قالب پرسشنامهوهاي دولتی تدوین سازمان

. شوندمیمهمتر شناسایی عواملو ارزیابیدر داخل و خارج از کشور ERPمدیریتواطالعاتی

کلیدي عوامل،)ERP(ریزي منابع سازمانبرنامه،)IS(هاي اطالعاتیسیستمکلیدي:هايواژه
هاي دولتی ایرانسازمان،)CSF(موفقیت

JEL :L86بندي طبقه ,D02 ,H30 ,C12

_________________________________________________________
 :مسئول مکاتبات، پست الکترونیکیJmahmoodi@ecommerce.gov.ir

 :پست الکترونیکیFr.ahmadi@moc.gov.ir

88–67، صفحات 1387تابستان ، 13امه اقتصاد و تجارت نوین، شماره فصلن
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  مقدمه. 1
هاي اطالعاتی جامع در هر سازمانی  ریزي و بانکهاي برنامه در دنیاي رقابتی امروز، سیستم

تر باشد چه سازمان بزرگ هاي اساسی است و هر کی از نیازمنديیهاي بزرگ  خصوص سازمان به
 1اطالعاتیهاي ترین سیستم د. شاید یکی از کاملشوتري احساس میطور گسترده ین نیاز بها

ریزي اي مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامهطور گسترده هاي اخیر بهموجود که در سال
ها در یکپارچه کردن فرآیندهاي سازمان و اطالعات ERP) باشد. ظرفیت ERP( 2منابع سازمان

عملکردي مختلف از طریق یک پایگاه داده متمرکز، باعث گردیده است که  هاي حوزه
   3عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند. هها را بنظران، این سیستم صاحب
کنند که محصول آنها بارها  ریزي منابع سازمان ادعا می هاي برنامهدهندگان سیستمهئارا

است و این مهم آنها را قادر   ت تجربیات فراوان ایجاد گردیدهامتحان و آزمایش شده و تح
ه کنند. این ئهاي مختلف صنعت و خدمات ارااي را براي بخش العاده قفوهاي حل سازد که راه می

دهد این محصوالت در ، اما تجارب نشان میملموس استها واقعیت در بسیاري از سازمان
پرداختن  بنابراینگونه که باید مفید و کارگشا باشند،  اند آنها نتوانستهبسیاري دیگر از سازمان
ن از زمان اهاي مهم محققهاي مختلف از چالشدر سازمان ERPهاي به عوامل موفقیت سیستم

   4است.بوده ERPپیدایش 
روز افزایش یافته است.  روزبه ERPهاي هاي ایرانی به سیستمسازمانتوجه سالیان اخیر  در
کننده در کشور، سهم قابل توجهی  عنوان ایفاگران نقش تعیین دولتی در این میان به هايسازمان

ها وزارت بازرگانی اند. یکی از این سازمان در کشور را به خود اختصاص داده ERPاز بازار 
  عنوان متولی مدیریت بخش تجارت و بازرگانی در کشور است.  به

 کشورو تجارت  ات توسعه و بهبود امور بازرگانیفراهم نمودن موجبوزارت بازرگانی با هدف 
قراردادهاي بازرگانی با ها و  تفاهم نامهانعقاد ، ها و مقررات یمش ها،  تنظیم و اجراي سیاستو 

نظارت و  ،کنترل، اريذگ سیاست، تنظیم ضوابط و مقررات صادرات و واردات، سایر کشورها
تهیه و تنظیم و ، کاالها و مواد اولیه مورد نیاز ایجاد تسهیالت در تأمین، تنظیم بازار محصوالت

هاي الزم بر  اعمال نظارت، ثبات اقتصاديو ریزي براي تأمین  برنامه، کنترل تراز تجاري کشور
انجام و ملی،  اي منطقه ،المللی بینابعاد هاي بازرگانی کشور در  ها و برنامه اجراي سیاست

هاي اقتصادي، بازرگانی و اداري به منظور نیل  مینههاي الزم در ز تحقیقات، مطالعات و پژوهش

_________________________________________________________  
1 Information System (IS) 
2 Enterprise Resource Planning (ERP) 
3 Davenport (2000) 
4  Klaus et al. (2000) 
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، حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان،  به اهداف کالن اقتصادي و بازرگانی کشور
  و بازرگانان را برعهده دارد. هاي اصناف نظارت بر فعالیتهدایت، راهبري و 

وري اطالعات و انداز فنا بر اساس سند چشمبا عنایت به پیچیدگی وظایف این وزارت و 
مند در  صورت نظام را به ERPارتباطات وزارت بازرگانی، مدیران ارشد این سازمان انتخاب 

 شناسی) (روشبا متدولوژي ERP، پروژه انتخاب 1386هاي این حوزه قرار دادند. از سال  برنامه
ه ژگردید. این پرواز کشور کانادا با مشارکت شرکت خدمات انفورماتیک راهبر آغاز  TECشرکت 

مناسب براي این  ERP، در نهایت نتوانست به انتخاب اي و زمان قابل مالحظهبا صرف هزینه 
به عوامل  نکردن رسد، یکی از دالیل ناکامی این پروژه، توجه سازمان منجر گردد. به نظر می

  1.استهاي دولتی ایران در فرآیند انتخاب  در سازمان ERPکلیدي موفقیت 
هاي دولتی در سازمان CSF (ERP( 2مقاله سعی خواهد شد عوامل کلیدي موفقیت در این
، تدوین کشور ترین سازمان تجارت و بازرگانیعنوان بزرگ طور خاص وزارت بازرگانی به ایران و به

جهانی و  ۀبندي نتایج تحقیقات پیشین صورت گرفته در عرص شوند. به این منظور با جمع
هاي دولتی ایران تکمیل شده در سازمان ERPعوامل کلیدي موفقیت  ۀداخلی، فهرست اولی

که تقریباً جامعۀ آماري نسبتاً کاملی از استادان و است. این فهرست توسط نظر خبرگان داخلی 
هاي  هاي خدمات، صنعت و دستگاه محققان دانشگاهی، کارشناسان، مدیران مرتبط در بخش

هاي  نحوي در اجراي پروژه که بهخارجی خبرگان  اند و دولتی و بخش خصوصی انتخاب شده
ERP هاي دولتی ایران آشنا به سازمانهاي اطالعاتی در ایران حضور داشته و و سایر سیستم
هاي دولتی در سازمان ERPمورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت عوامل کلیدي موفقیت اند،  بوده

  ه شده است. ئایران بر اساس درجه اهمیت ارا
 گیرد. مروري مختصر بر ادبیات تحقیق صورت می در بخش دومادامه مقاله بدین شرح است: 

 فرآیندي ترسیم شدهنمودار و به شکل بیان شده صورت خالصه  تحقیق به بخش سوم روش
صورت مرحله به مرحله شرح  شیوه و گزارش انجام تحقیق به چهارماست. در ادامه در بخش  

  . آمده استها نتایج حاصل از این بررسی پنجمبخش  دردر پایان داده شده و 
  
  3. ادبیات تحقیق2

ها تر کردن این عوامل موفقیت براي سازمانمحققان بسیاري به عناوین متفاوتی سعی بر روشن
_________________________________________________________  
1 Alaee (2008) 
2 Critical Success Factor (CSF) 

هاي مورد نظر در قالب عوامل کلیدي موفقیت از این مقاالت  از آنجا که بخشی از فرآیند تحقیق بر استخراج مؤلفه 3
  . شود بدان اشاره می 4بررسی مقاالت مرتبط در بخش و مقایسه تطبیقی آنها با یکدیگر است، گزارش جامع 
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ها در ERPبا موضوع عوامل کلیدي موفقیت  تعدادي از محققان مقاالتی را صرفاً 1اند.داشته
هایی از آنها در ادامه بدان اشاره  . در این تحقیقات که نمونهاند دهکرهاي مختلف منتشر سازمان
اند و این عوامل را  هایی کردهCSFشود، معموالً محققان با مطالعه ادبیات اقدام به شناسایی  می

  اند.  با نظر خبرگان مورد ارزیابی قرار داده
هاي بزرگ و سازمان در ERP) معیارهاي مهم و کلیدي موفقیت 2001( 2برنرویدر و کوچ
بهبود «، »وابستگی به سیستم عامل«عامل کلیدي  12اند. در این تحقیق  متوسط را ارائه نموده

، »افزار المللی بودن نرم بین«، »کننده نیازهاي مشتري و تأمین«، »محل بازار فروشنده«، »فرآیند
اهنما از سازمان نکات ر«، »رضایت مشتري ایجاد شده«، »انعطاف ایجاد شده در سازمان«

زمان «، »ظرفیت خالقیت افزوده شده«، »افزار قابلیت انعطاف و انطباق نرم«، »کننده کنترل
بررسی شده است و تأثیر هر کدام از این عوامل در » پشتیبانی خوب«و » سازي کوتاه پیاده
  هاي با اندازة مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) مورد اشاره قرار گرفته است. سازمان
هاي فنالندي را ارزیابی  ها و شرکت در سازمان ERPشش عامل موفقیت  )2005( 3یانگج

مهندسی مجدد «، »مدیریت پروژة مؤثر«، »حمایت مدیریت ارشد«کرد و عوامل ششگانۀ 
عنوان  را به» انگیزش کاربران«و » آموزش«، »افزار افزار و نرم تناسب سخت«، »فرآیندهاي تجاري

مورد اشاره قرار داد. محقق در مقالۀ منتشر شده بیان نموده است که عوامل کلیدي موفقیت 
بینی  را در زمان و با هزینۀ پیش ERPسازي  هاي پیاده تواند اتمام پروژه تحقق این شش عامل می

  شده محقق کند.
در سازمان شامل  ERPهفت دسته از عوامل کلیدي موفقیت  )2006( 4دلگادو و هونو فول

ترکیب، مهارت و «، »مدیریت ارتباطات«، »مدیریت تغییر«، »نامه تجاريانداز و بر چشم«
انتخاب و تحلیل سیستم «، »مدیریت پروژه«، »حمایت مدیریت ارشد«، »دستمزد تیم پیاده ساز
) 2006( 5را شناسایی نموده، بر اساس مدل چهار فاز مارکوس و تانیس» و پیاده سازي تکنیکی

نتیجۀ این تطابق اهمیت این هفت فاکتور در فازهاي مختلف اجرا و  مورد ارزیابی قرار دادند. در
  تبیین گردید.  ERPارتقاي 
ها، تأثیر  در سازمان ERPعامل موفقیت  22با بررسی ادبیات  )2007( 6و ویلکوکس پلنت

این عوامل را در چرخۀ حیات پروژه مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این بود که تعدادي از این 
_________________________________________________________  
1 Bernroider and Koch (2001) 
2 Ibid. 
3 Jiang 
4 Ful-Hoon and Delgado 
5 Markus and Tanis 
6 Plant and Willcocks 
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ارتباطات درون سازمانی «، »تعریف دقیق اهداف پروژه«، »حمایت مدیریت ارشد«شامل عوامل 
در چرخه عمر پروژه تأثیر بیشتري دارند. در این مطالعه با بررسی نظر خبرگان کشورهاي » قوي

توانند متفاوت  مختلف نشان داده شده است که عوامل کلیدي موفقیت در کشورهاي مختلف می
  از هم باشند.

تعریف «، »مدیریت پروژه مناسب«، »حمایت مدیریت ارشد«عوامل  )2010( 1ولدیاآرن
، »بهبود فرآیندها«، »آموزش مرتب و اثربخش کارکنان«، »نفعان هاي سازمان و ذي نیازمندي

عنوان عوامل کلیدي موفقیت  به» تعریف دقیق اهداف پروژه«و » مدیریت تغییرات سازمانی«
ERP وده در اختیار خبرگان حوزه از ادبیات استخراج نمERP  در کشور لیتوانی قرار داد. این

تر شناسایی  بندي شده و عوامل مهم عوامل با نظرهاي این خبرگان براي کشور لیتوانی اولویت
  شدند.

ها در  ERPسازي  دیگر نیز در قالب مقاالتی که به گزارش پیاده پژوهشگرانبرخی از 
در از سوي دیگر،  2اند. دهکرچند عامل کلیدي موفقیت اشاره  ، به هاي مختلف پرداخته سازمان

مند به بررسی عوامل کلیدي موفقیت  صورت نظام بررسی اولیه، تحقیق یا گزارش جامعی که به
ERP هاي دولتی ایران پرداخته باشد، یافت نشده است. حال آنکه تجربیات محققان در سازمان

پذیرید و براي رایط محیطی و محلی تأثیر میدهد، عوامل کلیدي موفقیت از ش نشان می
هاي تواند به گونهمی ERPکشورهاي مختلف در شرایط محیطی متفاوت عوامل موفقیت 

   3متنوعی تعریف شود.
در  ERPه یک یا چند عامل کلیدي موفقیت شد در این میان محققانی در مقاالت منتشر

نام  )2009( 4نژاد توان از محمودي و یزدانه میاند که از آن جملهاي ایرانی را نام بردهسازمان
در وزارت بازرگانی، از عامل انسانی  ERP سازي فرآیند انتخاببومی دربارةق تحقیبرد که در 

منتشر شده خود به اهمیت  ۀدر مقال 5اند. نام برده ERPعنوان عاملی تأثیرگذار در موفقیت  به
را به عنوان  ERPو تطبیق فرهنگ سازمانی با   مودهاشاره ن ERPسازي فرهنگ سازمانی در پیاده

به بررسی امنیت   )2008( 6االمینی و عبدالهی اند. روح برشمرده ERPسازي  براي پیاده CSFک ی
هاي اند. مقاالت دیگري نیز چالشپرداخته ERPسازي عنوان یکی از مسائل اساسی در پیاده به

توان به  اند که از آن جمله می داده رد توجه قرارهاي ایرانی را مودر سازمان ERPروي  پیش
_________________________________________________________  
1 Arnoldina 
2 Basoglu et al. (2007),  Hallikainen et al. (2004) and Herdon and Rossa (2008) 
3 Bernroider and Koch (2001) 
4 Mahmodi and Yazdannejad  
5 Roayat, Sanati and Shiroye (2008)  
6 Roholamini and Abdolahi   
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 3االمینی و عبدالهی ، روح)2010( 2و منوچهري زرینه) 2007( 1خواه و نیکجو مصدقمقاالت 
، )2007( 6، شاهین و همکاران)2008( 5، الوندي و افتخارمنش)2006( 4، اکبري)2009(

ت و تحقیقات مورد اشاره، مقاال اشاره کرد. )2008( 8و قلم باز)  2009( 7مالحسینی و سیوکی
اند و در  هاي ایرانی را بررسی کرده در سازمان ERPروي عموماً یک یا چند چالش عمده پیش

هاي دولتی ایران  در سازمان ERPهیچ یک از این تحقیقات فهرستی از عوامل کلیدي موفقیت 
  .مند به این منظور انجام نشده است و کاري نظام  مورد اشاره قرار نگرفته

  

  تحقیق . روش3
هاي دولتی ایران به عنوان دستاورد اصلی این تحقیق بر در سازمان ERPعوامل کلیدي موفقیت 

  شود: هاي زیر تدوین می اساس گام
 هاي اولیه  CSF و تعیین مرور ادبیات •

معتبر، عوامل اي  هاي داده از پایگاه ERPموجود در حوزه در این مرحله با مرور مقاالت 
استخراج ها در سازمان ERPمحققان براي موفقیت  از سوياشاره شده  قیتموف کلیدي
 .گردد می

 هاCSF پاالیش اولیه •
در هایی که  CSFو کند  میبررسی  شده در مرحلۀ قبل راهاي شناسایی CSF این مرحله

 وکار) (کشور، منطقه، حوزة کسب شرایط مکانیمقاالت کمتري بدان اشاره شده است و در 
هاي براي سازمانتوان ثابت کرد که   یت دارند و بر اساس خبرگی میوضوعتحقیقات م

 . شود می، حذف ایران مناسب نیستنددولتی 
: به دلیل قدمت اجرا شده در کشور ERP هاي ها از طریق بررسی پروژهCSF استخراج •

ن، هاي پیاده شده در ایراERPدر ایران و فقدان تحقیق جامع در حوزه  ERPچندان زیاد  نه
در  ERPسازي  هاي منتشر شده در حوزه انتخاب و پیاده در این مرحله ابتدا با مرور گزارش

 ERPهاي دولتی ایران عوامل کلیدي اولیه شناسایی شده و با نظر خبرگان حوزه  سازمان

_________________________________________________________  
1 Mosadeghkhah and Nikjo  
2 Zarine and Manochehri   
3 Roholamini and Abdolah  
4 Akbari   
5 Alvandi and Eftekharmanesh 
6 Shahin et al.  
7 Molahoseini and Sioki 
8 Ghalambaz 
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، کاربران ERPسازي و انتخاب  هاي پیاده هاي نرم افزاري، اعضاي تیم (مدیران شرکت
  شوند. ..) نهایی میو . ERPهاي  سیستم

 تهیه پرسشنامه براي نظرسنجی از خبرگان  •
داخلی، فهرستی از  ERPهاي  بندي نتایج مرور ادبیات و پروژه در این مرحله، از جمع  •

CSFهاي شود. این فهرست در اختیار خبرگان داخلی و خارجی آشنا به سازمان ها تهیه می
 ۀشود درج گیرد و  از این افراد خواسته می یدولتی ایران به ویژه وزارت بازرگانی قرار م

هاي  هاي دولتی ایران با یکی از گزینهدر سازمان ERPاهمیت این عوامل را در موفقیت 
 بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم تعیین کنند.

هدف این تحقیق شامل دو گروه خبرگان داخلی و خبرگان : جامعۀ آوري نظر خبرگان جمع •
، ERP ها، تولیدکنندگان داخلیمدیران سازمان ت. خبرگان داخلی عبارتند ازخارجی اس

در وزارت  ERPخبرگان  ویژه بهو  ERPسازي  هاي داخلی پیاده، شرکتERPپژوهشگران 
 (ترجیحاًکه با کشور ایران  ERP نیز به آن دسته از خبرگان خبرگان خارجی. بازرگانی

در داخل ایران را دارند، اطالق  ERPسازي  پیاده آشنا هستند و سابقۀ وزارت بازرگانی)
 شود. می

هاي  : به منظور سنجش پایایی پرسشنامهفارسی و انگلیسی يها بررسی پایایی پرسشنامه •
 شود. استفاده می 1تکمیل شده فارسی و انگلیسی از روش آلفاي کرونباخ

پس از کمی سازي  :اهمیت پایین ۀبندي عوامل کلیدي موفقیت و حذف عوامل با درج رتبه •
بندي  عوامل کلیدي موفقیت بر اساس میانگین امتیاز رتبه 2،ها بر اساس طیف لیکرت گزینه

 شوند. شده و عوامل با اختالف معنادار حذف می 
 هاي نهاییCSFتهیه فهرست  •

  است.  نشان داده شده 1مراحل پیموده شده در تحقیق در شکل 
  

  
  
  
  
  

_________________________________________________________  
1 Cronbach Alpha  
2 Likert Scale 
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  موفقیت يکلید عوامل تعیین فرآیند .1 شکل

  
  گزارش تحقیق. 4
  هاي اولیهCSFالمللی و تعیین  بررسی مقاالت بین. 4-1

شده است. مطالعه در مجالت معتبر  ERPمقاله در حوزه  37هاي اولیه CSFبه منظور استخراج 
ادي از این اختصاص داشته است. تعد ERPموضوع این مقاالت عموماً به عوامل کلیدي موفقیت 

و تعدادي نیز با نگاه جهانی و کلی به این   اي پرداخته صورت منطقه مقاله به این عوامل به 37
اند. طبعاً در این میان بسیاري از عوامل کلیدي در دو یا چند تحقیق مورد مقوله توجه کرده
 1جدول در است که عامل کلیدي  23تعداد اند. نتیجۀ بررسی اشاره شده،  اشاره قرار گرفته

  است.  آمده 2شود در جدول  مربوط می CSF. مراجع و تحقیقاتی که به هر داده شده استنشان 

 اجرا هايپروژه و تحقیقات نتایج آوريجمع

  شروع

 شده اجرا هايپروژه نتایج بررسی  تحقیقات نتایج بررسی

 پاالیش
CSFها  

  هاي مورد اشارهCSF از لیستی تهیه

CSFشده حذف هاي  CSF شده از  استخراجهاي
  حقیقاتنتایج ت

CSF هاي نا مرتبط
  با حوزه تحقیق

CSF هاي مرتبط با
  حوزه تحقیق

 

CSF شده از  استخراجهاي
  هاپروژهاجراي نتایج 

  هاي اولیهCSF از لیستی تهیه

  )انگلیسی و فارسی( پرسشنامه تهیه

  خارجی و داخلی خبرگان از اطالعاتی بانک تهیه

  ها پرسشنامهبندي نتایج آوري و جمعجمع

  تکمیل براي خبرگان به پرسشنامه هارائ

  آماري هايتکنیک از استفاده با نتایج تحلیل

  هاي نهاییCSF فهرست تهیه

  پایان
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  ادبیات مطالعۀ ازدست آمده  هاي اولیه بهCSF .1 جدول
 هاي اولیهCSF ردیف  هاي اولیهCSF ردیف

 ERP  13افزار  پوشش کامل عملیات جاري سازمان توسط نرم 1
کارکنان سازمان در میزان انگیزش و مشارکت 

  ERPاستقرار 

 سازي  مدیریت پروژه قوي در دوره پیاده 14 مناسب ERPانتخاب  2

3 
با چشم انداز، اهداف باالدستی  ERPهمراستایی انتخاب 

 هاي سازمان  (راهبرد)و استراتژي
 اجراي مهندسی ارزش در سازمان  15

 16 با فرهنگ سازمان  ERPافزار  سازگاري نرم 4
سازي د فرآیندهاي سازمان در دوره پیادهبهبو

ERP  

 ERP  17افزار  امنیت باالي نرم 5
نفعان خارج از سازمان توسط  تأمین نیازهاي ذي

ERP  

 ERP   18افزار پذیري باالي نرمانعطاف 6
عنوان  افزار به استفاده از تولیدکنندگان نرم

 ساز   پیاده

  ERPساز اعتبار محصول و پیاده ERP  19افزار سازي نرم قابلیت شخصی 7

 ERP   20افزار راحتی کار با نرم 8
انعطاف ایجاد شده در سازمان در طی دوره 

   سازيپیاده

   ERPسازي افزار توسط تیم پیادهآموزش مناسب نرم 9

21 
میزان خالقیت ایجاد شده در سازمان در طی 

 10 سازي، اجرا و پشتیبانی دوره پیاده
اجرا توسط  ةو مشاوره مناسب در طول دورپشتیبانی 

  ERPتیم پشتیبانی 

11 
سازي، اجرا و مناسب (خرید لیسانس، پیاده ۀهزین

 پشتیبانی)
   ERPسازي کوتاه  زمان پیاده 22

 سازان بومی  استفاده از پیاده ERP  23زبانه بودن نرم افزار  چند 12
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  هاCSFپاالیش اولیه . 4-2
ها تنها در معدودي از مقاالت و با CSFنشان داده شده، تعدادي از  1ر که در جدول همان طو

و  18، 15، 12هاي هاي مورد اشاره با شمارهCSFشرایط خاص ذکر شده است. پس از بررسی 
افزار  استفاده از تولیدکننده نرم يهاCSFشود که  و مراجع مرتبط اینگونه استنباط می 23
سازان  افزار و استفاده از پیاده مهندسی ارزش در سازمان، چند زبانه بودن نرم ساز، عنوان پیاده به

بومی تنها در شرایط مکانی که تحقیقات موضوع مقاالت مرجع در آنها واقع شده است، 
مخصوص وزارت بازرگانی) قابل  بهموضوعیت دارند و با توجه به شرایط حاکم بر کشور ایران (

از  CSFاولیه تعداد چهار  فهرستپس از پاالیش  ،د. بنابراینها هستنCSF فهرستحذف از 
  ماند. باقی می CSFحذف شده و در انتها نوزده  فهرست

   
   اجرا شده در کشور ERPهاي  هاي اولیه از طریق بررسی پروژه CSFاستخراج. 4-3

ب و هاي انتخاایران، پروژه دولتیهاي خاص سازمان يهاCSFدر این مرحله براي استخراج 
 واقعوردها در ابندي شده است. این دست در ایران بررسی و تجربیات حاصل، جمع  ERPاجراي

هاي دولتی ایران است. در این بخش  در سازمان ERPراهگشاي اصلی اجراي موفقیت آمیز 
هاي بزرگ ایرانی از جمله وزارت بازرگانی، ذوب ها و شرکته شده از سازمانئارا هاي گزارش

. مشکالت و شدمس، وزارت نیرو و ... تحلیل و بررسی  ، ایران خودرو، صنایعآهن اصفهان
  آمده است: 3هاي ایرانی، در جدول  در سازمان ERPهاي استقرار  چالش

در داخل  ERPعنوان عوامل موفقیت  به CSFهاي داخلی تعداد هفت پس از بررسی پروژه
  دست آمد: ح زیر بهشر هاي بزرگ بهها و سازمانکشور و متناسب با شرکت

  1یبا سطح تحصیالت و دانش سازمان ERPافزار  سازگاري نرم •
  2هاي سازمانبراي ارتباط با سایر سامانه ERPافزار  وجود زیرساخت ارتباطی مناسب در نرم •
   3هاي فناوري اطالعات سازمانبا زیرساخت ERPتناسب  •
  4بازار ایران با ERPساز شباهت بازارهاي موجود تولیدکننده و پیاده •
  5افزارهاي موجود  با نرم ERPقابلیت یکپارچگی سیستم  •
با جمهوري  ERPساز سیاسی مناسب میان دولت کشور تولیدکننده و پیاده ۀرابط •

  6اسالمی ایران
_________________________________________________________  
1 Mahmodi and Yazdannejad (2009) and Akhavan (2008)   
2 Ghalambaz (2008) 
3 Roholamini and Abdolahi (2009) 
4 Akbari (2006) 
5 Shahin et al. (2007) 
6 Elahi and Shiani (2008) 
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  1با قوانین و مقررات داخلی ایران ERPساز و فروشنده آشنایی پیاده •
  

موفقیت اولیه از مجموع مطالعات در ادبیات  عامل 26تعداد  شود، طور که مالحظه میهمان
  .شددر ایران شناسایی  ERPآمیز هاي اجرا شده، براي اجراي موفقیتموضوع و پروژه

 

  داخلی هاي پروژه مرور از حاصل نتایج .3 جدول

 مشکل و چالش گروه کلی

 افزار نرم ةمشکالت مرتبط با حوز
ات محلی، قوانین کار و تجارت هاي سازمان، قوانین و مقررتناقض بین خواسته

 3افزار سازي نرمامکان شخصی نبود 2افزار هاي نرم با ویژگی
  4سازيپشتیبانی تغییرات فرآیند بعد از پیاده نبود

موانع مرتبط با ساختار سازمان و 
 ERPسازي پیش نیازهاي پیاده

  5شرایط اضطراري و استثنایی نکردن تعریف
  6عتبرنداشتن مشاور مجرب و م

  ERP7فرآیندي  نکردن اجرا

هاي مرتبط با فرهنگ و چالش
 نیروي انسانی سازمان

  8هاي کلیديمقاومت کارکنان ناشی از ترس از دست دادن جایگاه
  9به نمودار احساسی کارکنان یتوجه بی
  10هاي غیررسمیبه سازمان یتوجه بی
  11فرهنگ ایرانی یتوجه بی

انتخاب  ةوزمشکالت مرتبط با ح
  شرکت همکار و عقد قرارداد

 

  ERP12فرآیند انتخاب به تولیدکنندگان اصلی محدود کردن 
  13ساز هاي پیادهالمللی مناسب با کشورهاي متبوع شرکت روابط بین فقدانتحریم و 

  14هاي اروپایی با قوانین و مقررات کشورآشنایی شرکتنا
   15 وقی و فنی)(از نظر حق نارسا بودن اسناد مناقصه

_________________________________________________________  
1 Nosrati (2008) and Alaee  (2008) 
2 Nosrati (2008), Mirzaee (2007) and Shams (2009)  
3 Nosrati (2008) 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Elahi and Shiani  (2007) 
7 Akhavan (2008) 
8 Nosrati (2008) 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Akhavan (2008) 
12 Elahi and Shiani (2007) 
13 Ibid. 
14 Alaee  (2008) 
15 Elahi and Shiani  ( 2007) 
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  پرسشنامه براي نظرسنجی از خبرگان ۀتهی. 4-4
 26براي کسب نظر خبرگان به دو زبان فارسی و انگلیسی با ، ايپرسشنامهها CSFپس از تعیین 

  .گرفتد و براي نظرسنجی در اختیار خبرگان داخلی و خارجی قرار شپرسش طراحی 
 
  آوري نظر خبرگان جمع. 4-5

ها، تولیدکنندگان ه فارسی براي خبرگان داخل کشور شامل مدیران سازمانپرسشنام 116تعداد 
در  ERPخبرگان  ویژه بهو  ERPسازي  هاي داخلی پیاده، شرکتERP، پژوهشگران ERP داخلی

آشنا  ERPپرسشنامه انگلیسی براي خبرگان خارجی  105و به موازات آن تعداد  وزارت بازرگانی
 67پرسشنامه فارسی و  78نهایت  در ارت بازرگانی) ارسال گردید، کهشرایط وز با ایران (ترجیحاً

  پرسشنامه انگلیسی تکمیل شده بازگردانده شد. 
 
  بررسی پایایی پرسشنامه. 4-6

تکمیل شده توسط  يها، پس از دریافت و ثبت اطالعات پرسشنامهپرسشنامهبراي تعیین پایایی 
 87/0آلفاي مورد نظر پرسشنامه فارسی برابر  خبرگان، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد.

(هشتاد و چهار صدم) محاسبه شد.  84/0(هشتاد و هفت صدم) و پرسشنامه انگلیسی برابر 
  پایایی هر دو پرسشنامه مورد تأیید قرارگرفت. ترتیب بدین

 
 تر اهمیت پایین ۀبندي عوامل کلیدي موفقیت و حذف عوامل با درج رتبه. 4-7

ها به منظور ارزیابی نتایج حاصل از آنها باید روشی اتخـاذ شـود   ایایی پرسشنامهپس از سنجش پ
بـه   4کیفی به مقادیر کمی تبدیل گردد. براي تحقق ایـن خواسـته مطـابق جـدول      يها تا پاسخ

هـاي   ها امتیازي اختصاص داده شده است. میانگین امتیازات حاصل از پرسشنامههرکدام از پاسخ
  منظور شد. CSFعنوان امتیاز هر  تکمیل شده به

  کیفی هاي واژه معادل کمی مقادیر .4 جدول
 امتیاز (پاسخ کمی) هاي کیفی پاسخ

 5 بسیار زیاد
 4 زیاد
 3 متوسط
 2 کم

 1 بسیار کم
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  دهد. ها را به ترتیب نزولی نشان میCSFامتیازات  5جدول 

  هاCSF امتیاز .5 جدول
امتیاز CSF امتیاز ردیف CSF یفرد 

 1  مناسب ERPانتخاب  7/4  14  هاي فناوري اطالعات سازمان با زیرساخت ERPتناسب  0/4

 2  سازي پیاده ةمدیریت پروژه قوي در دور ERP 15  4/4میزان انگیزش و مشارکت کارکنان سازمان در استقرار  0/4

زیرساخت ارتباطی مناسب با سایر وجود  3/4  16  افزارهاي موجود با نرم ERPقابلیت یکپارچگی سیستم  0/4
  هاي سازمانسامانه

3 

 ERP 4امنیت باالي نرم افزار  3/4  17  با فرهنگ سازمانی ERPافزار  سازگاري نرم 9/3

 ERP 5پذیري باالي نرم افزار انعطاف ERP 18  3/4ساز اعتبار محصول و پیاده 9/3

افزار توسط تیم پیادهآموزش مناسب نرم 3/4  19  سازيهانعطاف ایجاد شده در سازمان در طی دوره پیاد 9/3
 ERPسازي 

6 

پشتیبانی و مشاوره مناسب در طول دوره  3/4  20 با سطح تحصیالت و دانش سازمانی ERPافزار  سازگاري نرم 7/3
 اجرا 

7 

سازي بهبود فرآیندهاي سازمان در دوره پیاده ERP 21  2/4زمان پیاده سازي کوتاه  7/3
ERP 

8 

با اهداف باالدستی  ERPهمراستایی انتخاب  ERP 22  2/4نفعان خارج از سازمان توسط  تأمین نیازهاي ذي 7/3
  هاي سازمانیراهبردو 

9 

با قوانین و مقررات داخلی  ERPساز و فروشنده آشنایی پیاده 7/3  ERP 10افزار سازي نرم قابلیت شخصی 1/4  23

ان دولت کشور تولیدکننده و سیاسی مناسب می ۀرابط 6/3
  با جمهوري اسالمی ایران ERPساز  پیاده

پوشش کامل عملیات جاري سازمان توسط  0/4  24
  ERPافزار نرم

11 

با بازار  ERPساز  شباهت بازارهاي موجود تولیدکننده و پیاده 0/3
  ایران

 ERP 12افزار راحتی کار با نرم 0/4  25

 13 هزینه مناسب  0/4  26 ده در سازمان میزان خالقیت ایجاد ش 8/2

  
  هاي نهایی CSFتهیه فهرست . 4-8

نشان داده شده است تقریباً تمام عوامل شناخته شده از نظر خبرگان  4گونه که در جدول همان
ساز با بازار  انتهایی یعنی شباهت بازار پیاده CSFداراي اهمیت باالتر از متوسط هستند و تنها دو 

سازي اهمیتی متوسط یا کمتر دارند و امتیاز آنها کمتر  پیاده ةالقیت ایجاد شده در دورایران و خ
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  از عدد سه است. 
که با در  است 41/0و انحراف معیار آنها  96/3بر اساس محاسبات، میانگین امتیازات معادل 

، امتیاز است 1/0Z=  29/1براي خطاي نوع اول و عنایت به این نکته که  1/0نظر گرفتن مقدار 
قابل  CSFها بوده و حذف این دو CSFداراي اختالف معنادار با بقیه امتیازات  باال CSFدو 

  .توجیه است

  گیرينتیجه. 5
هاي دولتی در سازمان ERPدر این مقاله، نتایج پژوهشی براي تعیین عوامل کلیدي موفقیت 

اولیه استخراج شده از مطالعه  هايCSFد. به این منظور شه ئخصوص وزارت بازرگانی ارا ایران به
در کشور (اعم از انتخاب،  ERPهاي استقرار  هاي پروژه ادبیات و بررسی مشکالت و چالش

سازي و اجرا) در اختیار خبرگان داخلی و خارجی (آشنا به شرایط وزارت بازرگانی)  پیاده
 ،نهایت در فهرست نهاییگرفت و از آنها خواسته شد تا این عوامل را امتیازدهی نمایند. در  قرار

  هاي دولتی کشور تعیین گردید.  در سازمان ERPعوامل کلیدي موفقیت 
ه شش عامل کلیدي جدید براي موفقیت ئتوان به ارا از جمله دستاوردهاي این پژوهش می

ERP هاي جدید تحقیق است،  هاي دولتی اشاره نمود. این عوامل که از جمله یافته در سازمان
خصوص وزارت بازرگانی) مورد  بههاي دولتی ایران (در سازمان ERPانتخاب موفق تواند در  می

آشنایی مدنظر قرار گیرد  ERPتواند در انتخاب  یکی از عواملی که می از جملهتوجه قرار گیرد. 
با قوانین و مقررات داخلی ایران است. این مهم مؤید آن است که عدم  ERPساز و فروشنده پیاده

هایی در اجرا، مانند کندي  تواند سبب بروز موانع و محدودیتوانین و مقررات میشناخت از ق
ها یا توقف و دیگر مشکالت از این دست شود. بنابراین، شناخت این عامل پیش از اجرا  فعالیت
  تواند کمک بسزایی در موفقیت یا بهتر اجرا شدن پروژه داشته باشد. می

رسد، تناسب سازي موفق الزم و ضروري به نظر میهایی که براي پیاده از دیگر عامل
است. این عامل که در واقع به نوعی تعریف کنندة سطح  ERPتحصیالت و دانش سازمانی با 

دهد که هرچه سطح نرم افزار و کاربران آن به همدیگر منابع انسانی(کاربران) است، نشان می
آمیز  سازي موفقیتشود، در نهایت به پیادهاي این هماهنگی ایجاد تر باشد و یا به گونهنزدیک

ERP کند، زیرا منابع انسانی سازمان به عنوان کاربران اصلی سیستم نقش تعیین کمک می
دست آمده شاید  در مجموعه دارند. از بین عوامل به ERPاي در سرعت اجرا و پذیرش کننده

 با جمهوري ERP تولیدکنندهساز و  سیاسی کشور پیاده ۀتوجه به رابطتأثیرگزارترین آنها 
هاي دولتی مدنظر قرار گیرد. براي سازمان  ERP بایست در انتخاب اسالمی ایران است که می 

 ۀکه رابط را افزاري با بهترین کیفیتهاي نرم حل تواند انتخاب راهاین عامل خود به تنهایی می
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عوامل کلیدي شناسایی شده  ،رسیاسی مناسبی با کشور ما ندارد، غیرموجه نماید. به عبارت دیگ
هاي بزرگ در سازمان ERPتواند در تدوین یک روش اصولی براي انتخاب  در این تحقیق می

  دولتی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
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  1هاي اولیهCSF. مآخذ 2جدول 

  / CSFمآخذ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

                 *    * * El Amrani etal.  (2007) 

     * *  * * *           * * Plant & Willcocks (2007) 

              *      * * * Pabedinskaitė  (2010) 

                   *  * * Yingjie  (2005) 

    *  *      *   * *  *     Jadhav &Sonar (2009) 

    *                 *  Wei & Wang (2004) 

 * * *    *      *        *  Bernroider & Koch (2001) 

                      * Basoglu et al (2007) 

       *           *  *   Chien& Shu-Ming (2007) 

   *                  *  Franch& Carvallo (2002) 

               *     *   Grau et al (2004) 

   * *                  * Guerra & Finkelstein (1999) 

       *      * *       *  Bandini  et al (2001) 

  *                    * Maiden & Ncube (1998) 

_________________________________________________________  
  اند، آمده است. اشاره نموده CSFدر انتهاي جدول، مجموع تعداد مراجعی که به هر  .1
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