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تبیین و انتخاب سیستم برنامهریزی منابع سازمان و رتبهبندی عوامل
مؤثر بر استقرار آن(مطالعه موردی :قطعات خودروسازی آذربایجانشرقی)
دکتر سلیمان

1

ایرانزاده2

چکیده

انتخاب سیستم برنامهریزي منابع سازمان بهدلیل هزینۀ سنگین خرید و اجراي آن و همچنین
پیچیدگيهاي تطبیق فرآیندهاي سازمان با سیستم جدید ،از تصمیمات خطیر مدیریتي محسوب مي-
شود .پژوهش حاضر با هدف تبیین و انتخاب سیستم برنامهریزي منابع سازمان و رتبهبندي عوامل مؤثر
بر استقرار آن با استفاده از رویکرد تصمیمگیري چندشاخصه فازي انجام گرفت .پژوهش حاضر از لحاظ
ماهیت مسأله و هدف ،تحقیق کاربردي محسوب ميشود .از نظر روش گردآوري دادهها ،تحقیق میداني
به شمار مي رود .جامعه آماري پژوهش مشتمل بر مدیران و کارشناسان صنایع مربوط ميباشد .طبق
جدول استاندارد مورگان نمونه آماري پژوهش به صورت تصادفي ساده  226نفر انتخاب گردید .تجزیه و
تحلیل اطالعات با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي انجام گرفت .عوامل مؤثر بر انتخاب و استقرار
سیستم برنامهریزي منابع سازمان(زیرساخت ،رشد اقتصادي ،قدرت تولیدي ،موفقیت منطقهاي و مقررات
منطقهاي ،فرهنگ رایانهاي ،اندازه سازماني ،تعهد مدیران و مهندسي مجدد فرایند)شناسایي شدند.
همچنین پس از بررسي نرمافزارها و سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمان( 7نوع سیستم) که موجود و
داراي عملکرد بهتر هستند  ،انتخاب گردید ،که براین اساس و با توجه به تجزیه و تحلیل هاي که انجام
گرفت نتایج به دستآمده حاکي است که ،سه سیستم اولویتدار برنامهریزي منابع سازمان که داراي
وزنهاي نزدیک به هم نیز هستند ،عبارتند از :سیستم  Oracleبا بیشترین وزن( ،)0/6960سیستم QAD
( )0/6101و سیستم  )0/5978( PeopleSoftسه نوع سیستم برنامهریزي منابع سازمان ميباشند که از
نظر گروه کارشناسان پژوهش در اولویت قرار دارند ،سیستم  ،Lawsonسیستم  ،J.D.Edwardsسیستم
 ،SAPسیستم  Bannدر رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند.
واژه های كلیدی :برنامهریزي منابع سازمان ،استقرار سیستم ،مدلهاي تصمیمگیري چند
شاخصه فازي
 -1این مقاله بر گرفته شده از طرح پژوهشي است که با حمایت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز به انجام رسیده است.
 -2عضو هیأت علمي ،گروه مدیریت،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبریز ،ایران iranzadeh@iaut.ac.ir
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مقدمه
در بازارهاي رقابت جهاني ،سازمانها به یافتن راهحلهاي کسب و کاري بهتر با
ساختارهاي انعطافپذیر و قابل اطمینانتر نیاز دارند .بسیاري از زیرساختارهاي سازماني و
تشکیالتي توسط سیستمهاي اطالعاتي(که فرایندهاي کاري را به طور مستقیم و یا
غیرمستقیم در جهت رشد و بقاي سازمان پشتیباني ميکنند) توانمندتر شدهاند(استدالل،
 .)1392با اداره مؤثرتر این فرایندها مزایاي رقابتي ميتوانند از طریق کاهش هزینه،
افزایش تولید و بهبود سرویسدهي به مشتریان حاصل شوند .در دو دهۀ گذشته گرایش
خاصي به راه حلي متمرکز که فرایندهاي کاري را بهبود ميدهند ،ایجاد شده است
(رضائیان.)1392 ،
سیستم برنامهریزي منابع سازمان یک راهحل مبتني بر فناوري اطالعات است که
تمام منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت ،دقت و کیفیت باال در
کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار ميدهد تا به طور مناسب فرآیند برنامهریزي
و عملیات سازمان را مدیریت نمایند(برادلي.)2008 ،1
برنامهریزي منابع سازمان ،2سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمان حول تفکر
برنامه هاي کاربردي پیش ساخته تکامل یافتهاند .فروشندگان ،برنامههاي کاربردي را
براي هر بخش خاصي از صنایع تولید کرده و سازمانها ،برنامه هاي کاربردي را مطابق با
نیازهایشان خریداري ميکنند(زارع ،روحاني .)1386 ،در این برنامههاي کاربردي مدلهاي
گردش کار جاسازي شدهاند .همچنین برنامههاي کاربردي آماده به منظور برخي
انعطافپذیريها در پیکربندي و شکلدهي فرایندهاي کاري ،مورد استفاده قرار ميگیرند.
هر یک از برنامه هاي کاربردي در بردارنده دادهها و اطالعاتي ميباشند که به واسطه
این اطالعات فرایندهاي سازماني را کنترل مينمایند .به منظور بایگاني بهتر و
متناسب تر ،سازمان هاي اجرایي اغلب به برنامه هاي کاربردي نیاز دارند تا به وسیله
تنظیم و به کارگذاري هزاران پارامتر متناسب و درخور نیاز سازمان باشند(آرون و دریک،3
 .)2012در سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمان معموالً مدل گردش کار در نرم افزار
برنامه کاربردي جاسازي مي شود .به منظور شکلدهي فرایند گردش کار ،بیشتر
1-

Bradley
-Enterprise Resource Planning
3- Arun, Derrick
2
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پارامترهایي که سیستم برنامهریزي منابع سازمان دارد به طرق مختلفي انعطافپذیر
است .به عبارت دیگر سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمان جهت خودکارکردن وظایف
کاري پدید آمدهاند و راهحل دادهاي (اطالعاتي) یکپارچهاي در سرتاسر زیر ساختار
سازماني ارائه ميدهند(زارع ،روحاني .)1386 ،سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمان،
سیستمهاي اطالعاتي پیکره بندي شدهاي ميباشند که اطالعات و فرایندها مبتني بر
اطالعات را در داخل و در میان نواحي کاري سازمان یکپارچه ميکنند .به طور معمول
شرکتها براي برآوردن نیازهاي هر یک از سیستمهاي کاري خود ،نظیر حسابداري ،خرید،
برنامه ریزي و کنترل موجودي و ...برنامههاي کاربردي کامپیوتري مجزایي ایجاد
ميکنند .چنین سیستمهایي درون جزایر متناقض اطالعاتي رشد ميکنند؛ بنابرین تحکیم
و اتحادشان ممکن نميباشد .در نتیجه راه حل سیستم هاي برنامهریزي منابع سازمان
راهحل مناسب را فراهم کرده ،اطالعات و سرویس هاي مربوط به دپارتمانهاي سرتاسر
یک سازمان را یکپارچه مينمایند .این راه حل به سازمانها اجازه ميدهد که تمام
منابعشان را بهتر اداره کنند و بدینوسیله و به واسطه یکپارچگي تمام اطالعات در میان
فرایندهاي کاري مختلف هزینه ها را کاهش داده و کارایي را افزایش دهند(مهديبیگي
و همکاران .)1392 ،سیر تکاملي سیستم برنامهریزي منابع سازمان از لحاظ تاریخي مبدأ
و منشأ سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمان ميتواند با برگشت به دهه  60میالدي
دنبال شود که در آن زمان تمرکز سیستم هاي اطالعاتي به طور عمده بر اداره کردن
سنتي موجوديها بود .در دهه  70میالدي سیستمها بر برنامهریزي احتیاجات مواد1
متمرکز شدند .در دهه  80میالدي تفکر و مفهوم برنامهریزي منابع تولید 2بوجود آمد که
شامل بهینهسازي فرایندهاي تولیدي کل کارخانه ميباشد .پیشرفتهاي تکنولوژي نوین،
توسعه سیستمهاي نرمافزاري جهت اداره کردن واحدهاي وظیفهمند را آسان کردهاند و
اجراي مدلي مفهومي را ممکن ساختهاند .به این مدل معماري و چارچوب یکپارچه که
سیستمهاي اطالعاتي سازمان را شرح ميدهد؛ ميتوان به عنوان بذردانه(سیستمهاي
برنامهریزي منابع سازمان) نگریست(برادلي .)2008 ،3سیستمهاي برنامهریزي منابع
سازمان مختلف رایج در دسترس شامل موارد زیر ميباشند:


SAP
1

- Material Requirement Planning
- Manufacturing Resource Planning
3- Bradley
2
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PeopleSoft
Oracle
Baan
QAD
Lawson
J.D.Edwards

فرآیندهایي که سیستم برنامهریزي منابع سازمان از آن پشتیباني ميکند
فرایندهاي مدیریتي سازمان را به سه سطح کلي تقسیمبندي کرده است :فرایندهاي
استراتژیک ،کنترل هاي مدیریتي و کنترل هاي عملیاتي .سیستمهاي برنامهریزي منابع
سازمان به تدریج به راهحل هاي جامعي براي کارآمد کردن فرایندهاي سازمان در هر
سه سطح مذکور ارتقا یافتهاند .بخش عمدهاي از موفقیت سیستم هاي برنامهریزي منابع
سازمان به یکپارچه کردن فعالیتها در کل سازمان باز ميگردد .موفقیت سیستمهاي
برنامهریزي منابع سازمان در سطوح برنامهریزي استراتژیک و کنترلهاي مدیریتي به تعهد
و همکاري مدت مدیریت ارشد سازمان وابسته است(داد و همکاران.)1390 ،
کمک به کاهش هزینههاي عملیاتي نرمافزارهاي برنامهریزي منابع سازمان براي
یکپارچهسازي فرایندهاي کسب و کار در کل سازمان و زیربخشهاي آن و از طریق
سیستم اطالعاتي که کلیه سازمان را در بر دارد ،طراحي شدهاند .مهمترین مزیت
سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمان بهبود هماهنگي بین بخشهاي سازمان و افزایش
کارایي فرایندها است .نخستین مزیتي که از سیستم برنامهریزي منابع سازمان در کوتاه
مدت و پس از اجرا ميتوان انتظارد اشت ،کاهش هزینههاي عملیاتي نظیر  ،هزینههاي
کنترل موجودي انبار ،هزینه تولید ،هزینههاي بازاریابي و پشتیباني است(جبیجي،1
.)2009
تسهیل کارهاي روزمره مدیریت مزیت دیگري که از اجراي سیستم برنامهریزي
منابع سازمان در سازمان ميتوان انتظار داشت ،تسهیل انجام روندهاي روزمرۀ مدیریتي
است .به کارگیري سیستم برنامهریزي منابع سازمان با ایجاد استحکام قوي از انباره
دادهها ،دسترسي بهتر و سریعتر به دادهها را براي مدیریت امکان پذیر مي سازد و به این

Cebeci

1-

تبیین و انتخاب سیستم برنامهریزی منابع سازمان و...

77

ترتیب مدیر ميتواند براي تصمیمگیري به سرعت به اطالعات مورد نیاز خود دسترسي
داشته باشد(وانگر.)2006 ،1
محققان بسیار زیادي در ارتباط با عوامل حیاتي مؤثر بر استقرار موفق سیستم
برنامهریزي منابع سازمان ،پژوهش انجام دادهاند .نوع مشکالت و مواردي که از اجزاي
سیستم برنامهریزي منابع سازمان نشأت ميگیرند از موضوعات و مشکالت خاص که در
طول اجراي سیستم ممکن است شکل گیرند گرفته تا مشکالت رفتاري ،عملکردي و
تغیرات سازماني و غیره را که پس از اجرا ممکن است حادث شوند  ،شامل شود(صالحي،
 .)1391به طور کلي تحقیقات انجام شده بین سالهاي  1992تا  2000درباره عوامل
حیاتي استقرار موفق برنامهریزي منابع سازمان مورد بررسي قرار گرفته و  11عامل اصلي
شناسایي و دستهبندي گردیده است .این عوامل شامل ترکیب تیمکاري پروژه
برنامهریزي منابع سازمان ،حمایت مدیران ارشد ،چشمانداز و طرح کسب و کار ،ارتباط اثر
بخش ،مدیریت پروژه ،رهبر پروژه ،سیستم هاي مناسب کار ،فرهنگ و برنامه مدیریت
تغییر ،مهندسي مجدد کسب و کار و کاهش سفارشي کردن ،توسعه نرمافزار ،آزمون و
حل مشکالت و نظارت و ارزیابي عملکرد ميباشد(ناه ،ليشانگ لو .)2001 ،2اما یک
عامل به خودي خود نميتواند فرایند استقرار برنامهریزي منابع سازمان را موفق بسازد،
بلکه ترکیبي از چندین عامل مهم و ضروري منجر به موفقیت خروجي ميشود .این
عوامل تحت تأثیر دو گروه از عوامل عمده قرار دارد :عوامل محیطي /ملي و عوامل
داخلي /سازماني ،که هر کدام از آنها شامل پنج متغیر ميباشد :عوامل محیطي /ملي
شامل زیر ساختار ،رشد اقتصادي ،قدرت تولیدي ،موفقیت منطقهاي و مقررات منطقهاي.
عوامل داخلي /سازماني شامل بلوغ فناوري اطالعات ،فرهنگ رایانهاي ،اندازه سازماني،
تعهد مدیران و مهندسي مجدد فرایند(هوانگ.)2008 ،3

Wagner

1-

Nah, lee-shang lau

2-

Huang

3-
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رشد اقتصادی
قدرت تولیدی

زیرساختها
محیطی /ملی

موقعیت منطقهای

مقررات دولتی

مهندسی مجدد فرایندها

بلوغ فناوری اطالعات
بهبود و پیادهسازی
فرهنگ رایانهای
سازمانی /داخلی

اندازه سازمانی

تعهد مدیران

شکل( :)1عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سیستم برنامهریزی منابع سازمان

تبریز هم اکنون بزرگترین شهر صنعتي قطعهسازي ایران مي باشد و پس از تهران
بیشترین صنایع بخش خصوصي
کشور در تبریز احداث شده است و این پتانسیلهاي صنعتي منطقه را نشان
ميدهد که توان تولید انواع خودروي سبک و سنگین در تبریز را دارند و هماکنون بدنه
مورد نیاز قطعه واحدهاي بزرگ خودرو سازي کشور به وسیله صنعتگران تبریزي تولید
و به بازار عرضه ميشود .چون کشورمان در حال توسعه است باید چرخه تولید لوازم مورد
نیاز در داخل کشور تکمیل شود و دولت با حمایتهاي بانکي و گمرکي ميتواند به رونق
صنعت قطعهسازي تبریز اقدام کند .پایه تولید خودرو و وسایل سبک و سنگین قطعه
است و این امر مهم با حمایت از قطعه سازان که  90درصد آن در تبریز به وسیله بخش
خصوصي تولید و عرضه ميشوند ،میسر خواهد شد.
ضیایي و دیگران( ،)1386یک مدل برنامهریزي صفر -یک انتخاب سیستم برنامه-
ریزي منابع سازمان براي صنایع کوچک ارائه دادند که سه معیار اصلي سیستم ،پروژه و
فروشنده را مدنظر قرار ميدهد .یانگ و دیگران( ،)2005یک مدل 4مرحلهاي مشتمل بر
خود ارزیابي سازمان خریدار سیستم برنامهریزي منابع سازمان ،تدارك  ،RFP1ارزیابي
گزینههاي سیستم برنامهریزي منابع سازمان و مذاکره براي بستن قرارداد را ارائه کرهاند.
Request for proposal

1-
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یک روش چهار مرحلهاي نیز با رویکرد دلفي به معني استفاده از نظرات تمامي خبرگان
انتخاب سیستم برنامهریزي منابع سازمان با تأکید بر وضعیت سازمان خریدار ارائه شده
است .در تحقیق دیگري که توسط توني سامرز و کالرا نیلسون( )2009انجام شده است،
لیست اولویتبندي شده و مفیدي از این عوامل موفقیت که از حدود  110مطالعه موردي
در به کارگیري سیستم برنامهریزي منابع سازمان از مباني موضوع استخراج شده است،
ارائه گردیده است .این عوامل در قالب لیستي از  22عامل و بر اساس اولویت مرتب شده
است که به همراه سایر عوامل شناسایي شده است .در پژوهشي که آالنباي( ،)2005در
ترکیه انجام داد ،براي ارزیابي و انتخاب سیستم برنامهریزي منابع سازمان با مطالعات
میداني و مشاهدات به تعدادي معیار ارزیابي رسید که آنها را در سه گروه معیارهاي
فروشندگان ،معیارهاي کاربران و معیارهاي فني و تکنولوژیکي طبقهبندي کرد .از جمله
مشخصات مورد نظر او براي ارزیابي سیستم برنامهریزي منابع سازمان که در پژوهش
هاي قبلي کمتر دیده ميشود ميتوان به سیستم پشتیباني و زمان واقعي تغییر به عنوان
معیارهاي مرتبط با فناوري و سفارشيسازي و ویژگيهاي گزارشدهي و تحلیل به
عنوان معیارهاي مرتبط با کاربر و گزینه مالي به عنوان معیار مرتبط با فروشنده اشاره
کرد .محمد لگزیان ،مصطفي کاظمي و معصومه صادقي مقدم( )1392در مطالعهاي به
شناسایي عوامل مؤثر بر آمادگي پذیرش سیستم برنامهریزي منابع مؤسسه(سیستم
برنامهریزي منابع سازمان) در چارچوب تکنولوژي -محیط -سازمان و رتبهبندي عوامل با
استفاده از (تحلیل سلسله مراتبي فازي) ،پرداختهاند ،نتایج این تحقیق نشاندهندۀ تأثیر
دو بستر سازماني و تکنولوژي و عدمتأثیر قابل توجه بستر محیطي بر آمادگي پذیرش
سیستم برنامهریزي منابع موسسه در شهرداري مشهد ميباشد .با توجه به نتایج این
مطالعه ،مبني بر اهمیت باالي بستر سازماني ،مدیران باید قبل از اتخاذ تصمیم براي
اجراي سیستم برنامهریزي منابع مؤسسه ،توجه زیادي به توانایيهاي سازمان خود براي
پذیرش این سیستم داشته باشند .در پژوهشي دیگر منوچهر بهبودي اصل ،حسین
رحماني یوشانلوئي ،منوچهر انصاري ،محمد میرکاظمي مود ( )1391با عنوان شناسایي
عوامل مؤثر بر انتخاب سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمانیاز دیدگاه خبرگان انجام
دادهاند ،هفت عامل اساسي در زمینه انتخاب سیستم برنامهریزي منابع سازمان به روش
تحلیل عاملي اکتشافي شناسایي شدند که شامل مشخصات عمومي ،هزینه پیادهسازي،
قیمت ،فروشنده ،قابلیتهاي کارکردي نرمافزار ،پیادهسازي و مدیریت پروژه ،قابلیت
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کیفي نرمافزار بودند .همچنین براي انتخاب مناسب سیستم برنامهریزي منابع سازمان
پیشنهادهایي نیز ارائه شد.
محققان بسیار زیادي دربارۀ عوامل حیاتي مؤثر بر استقرار موفق سیستمهاي
برنامهریزي منابع سازمان پژوهش انجام دادهاند ،نتایج بیانگر این است که یک عامل به
خودي خود نميتواند فرایند استقرار سیستم برنامهریزي منابع سازمان را موفق سازد.
بلکه ترکیبي از چندین عامل مهم و ضروري منجر به موفقیت خروجي ميشود .براي
اجراي موفقیتآمیز پروژه سیستم برنامهریزي منابع سازمان در سازمان ،انتخاب یک
سیستم مناسب با توجه به عوامل مؤثر و شاخصهاي متناسب ضرورت دارد .با توجه به
تعدد و تنوع متغیرها ،نیازمند دستهبندي و شناسایي روابط بین آنها هستیم تا بتوانیم هر
کدام از عوامل حیاتي را بررسي نموده و با اندازهگیري وزن آنها براي صنایع قطعهسازي
استان ،فرایند استقرار و انتخاب سیستم برنامهریزي منابع سازمان بهینه را براي صنایع
مربوط با توجه به معیارهاي تاثیرگذار انتخاب گردد.
ابزار و روش
تحقیق حاضر از لحاظ ماهیّت مسأله و هدف ،تحقیق کاربردي محسوب ميشود،
براساس روش گردآوري و ارزیابي عوامل و شاخصها و تحلیل محتوا ،از نوع کیفي
است .پس از نظر روش گردآوري دادهها ،تحقیق حاضر ،یک تحقیق میداني به شمار
ميرود .جامعه آماري تحقیق مشتمل بر مدیران و کارشناسان صنایع قطعهسازي خودرو
استان آذربایجانشرقي ميباشند .طبق جدول استاندارد کرجسي و مورگان نمونه آماري
پژوهش به صورت تصادفي ساده  226نفر انتخاب ميگردید .ابزار گردآوري اطالعات
پرسش نامه بوده ،بدینصورت که در ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران
(مدیران و کارشناسان صنایع) در زمینه سیستم برنامهریزي منابع سازمان با رویکرد دلفي
معیارها و عوامل اصلي مؤثر انتخاب و براي تعیین میزان تأثیر و اهمیت هر کدام از
عوامل مؤثر(به کمک مدیران ،کارشناسان و کارکنان) بر انتخاب و استقرار سیستم
برنامهریزي منابع سازمان پرسش نامهاي تدوین گردید .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات
و اولویتبندي عوامل و سیستمها از روش تاپسیس فازي استفاده گردید.
روش تاپسیس فازي :پس از ارائهي مدل تاپسیس توسط هوانگ و یوآن و
همچنین با بهرهگیري از تئوري مجموعههاي فازي که توسط لطفيزاده در سال 1965
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ارائه گردید مدلهاي تاپسیس فازي زیادي توسعه داده شدهاند .براي حل مدلهاي
تاپسیس فازي ميتوان از انواع اعداد فازي استفاده کرد که بسته به نوع اعداد ،محاسبات
مدل تغییر ميیابد .در ادامه روش حل تاپسیس فازي با اعداد فازي مثلثي که توسط چن
در سال  2000ارائه گردید ،توضیح داده شده است(چلیک و همکاران:)2009 ،1
مرحله اول :به دست آوردن بردار از اوزان w  j


R  [rij ]mn

مرحله دوم :ماتریس تصمیمگیري نرماالیز شده فازي)1( :

محاسبه ماتریس تصمیمگیري (  ،) Dنرماالیزه کردن ماتریس تصمیم فازي ( .) R
روشهاي مختلفي براي بيمقیاسسازي وجود دارد که در این روش از نرم زیر استفاده
ميکنیم:
()2و()3
 a j a j a j  
rij   , ,  ; a j  Minaij ; j 
c b a 
i
 ij ij ij 
a b c 
rij   ij* , ij* , ij*  ; c*j  Maxcij ; j 
c c c 
i
 j j j

مرحله سوم  :محاسبه ماتریس بيمقیاس وزین ( .) v
()4

v ij  rij . w j 

مرحله چهارم :محاسبه راهحل ایدهآل مثبت فازي ( )FPISو راهحل ایدهآل منفي فازي
(.)FNIS
( )5و ()6
Aj   v1 , v2 ,..., vn  ; v j  Max vij 3  ; i  1, 2,..., m; j  1, 2,..., n
i

A   v , v ,..., v  ; v  Min vij1  ; i  1, 2,..., m; j  1, 2,..., n
i


j


n


2


1


j
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مرحله پنجم :محاسبه فواصل اندازهها با استفاده از فاصله اقلیدسي فازي:
()7

 

2
2
2
d a , b  1/ 3 a1  b1   a2  b2   a3  b3  



مرحله ششم :محاسبه فاصله هر گزینه از راهحل ایدهآل مثبت و منفي .روش محاسبه
بصورت زیر است:
( )8و ()9







m



m

di   d vij , v j ; i  1, 2,..., m di   d vij , v j ; i  1, 2,..., m
j 1



j 1



مرحله هفتم :رتبه بندي گزینهها بر اساس  ، Ciیعني هر چه گزینهاي داراي  Ciباالتر
باشد ،آن گزینه داراي اولویت باالتري نسبت به دیگر گزینهها دارد .لذا ميتوان رتبهبندي
گزینههاي مختلف را با توجه به میزان نزدیکي به راهحل ایدهآل مثبت و دوري از راهحل
ایدهآل منفي انجام داد.
()10

i  1,2,..., m

d i
* CCi 
d i  d i

یافتهها
در پاسخ به سؤال پژوهش ،ابزار جمع آوري دادهها شامل پرسش نامهاي بدین
شرح است که ،ابتدا با استفاده از روش دلفي شاخص ها و معیارهاي را که از نظر
کارشناسان داراي اهمیت و تأثیرگذار هستند تهیه و با استفاده از آنها پرسش نامهاي
تدوین گردید .پرسش نامه مربوط بر اساس چارچوب نظري تحقیق و نظر خبرگان
طراحي شده است و شامل  15پرسش در قالب معیارهاي موثر بر استقرار سیستم برنامه-
ریزي منابع سازمان است که پاسخدهندگان نظر خود را درباره میزان اهمیت هر شاخص
و همچنین وضعیت فعلي قطعات خودروسازي استان آذربایجانشرقي مورد بررسي بیان
ميکنند .مبناي پاسخدهي طیف لیکرت  5گزینهاي ميباشد.
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با توجه به این که شاخص هاي بهکار رفته در پرسش نامه بر اساس پیشینۀ
پژوهش انتخاب شده است ،لذا از روایي محتوا برخوردار است .به منظور بررسي روایي
سازه از تحلیل عاملي اکتشافي استفاده شده است .با توجه به جدول( )1مقدار بیش از
 0/78براي  KMOو سطح معنيداري  0/0001موید کفایت نمونهگیري است و گویاي
این مساله است که تحلیل عاملي براي دادهها مفید خواهد بود .بارهاي عاملي کلیه
شاخصها بیش از  0/05محاسبه گردید و بدینترتیب هیچ یک از شاخص ها از پرسش
نامه تحقیق حذف نگردید.
جدول( :)1آزمون  KMOو بارتلت در مورد شاخصهای پرسشنامه
0/78
KMO
مقدار آزمون
1/765
آزمون بارتلت
سطح معنيداري
0/0001

اولویتبندي معیارهاي استاندارد شده از طریق روش دلفي و  10معیار منتخب با
بیشترین رتبه از آزمون فریدمن بصورت زیر ميباشد.
جدول( :)2آزمون فریدمن
رتبه

میانگین رتبه

معیار

6
7
8
2
3
9
4
1
10
5

0/3895
0/3748
0/3724
0/4734
0/4117
0/3684
،0/4076
0/7642
0/3672
0/3956

رشد اقتصادي
موفقیت منطقهاي
مقررات منطقهاي
فرهنگ رایانهاي
اندازه سازماني
تعهد مدیران
مهندسي مجدد فرایند
زیرساخت
قدرت تولیدي
بلوغ فناوري اطالعات

طبق جدول زیر ،به ترتیب تعداد دادههاي هر متغیر ،مقدار آماره کاي دو( ،) x 2
درجه آزادي و سطح معنيداري ارائه گردیده است .با توجه به اطالعات جدول به دلیل
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اینکه سطح معنيداري کمتر از  5درصد است H 0 ،رد شده و فرض یکسان بودن
نظرات کارشناسان رد ميشود.
جدول( :)3آزمون كای دو
آماره آزمون
تعداد
226
کاي دو
114/345
درجه آزادي
225
سطح معنيداري
0/000

معیارهاي انتخابي(عوامل موثر بر استقرار سیستم برنامهریزي منابع سازمان) :این
عوامل تحت تاثیر دو گروه از عوامل عمده قرار دارد :عوامل محیطي /ملي و عوامل
داخلي /سازماني ،که هر کدام از آنها شامل پنج متغیر ميباشد :عوامل محیطي /ملي
شامل زیرساخت ،رشد اقتصادي ،قدرت تولیدي ،موفقیت منطقهاي و مقررات منطقهاي.
عوامل داخلي /سازماني شامل بلوغ فناوري اطالعات ،فرهنگ رایانهاي ،اندازه سازماني،
تعهد مدیران و مهندسي مجدد فرایند.
گزینهها (نرمافزارهاي سیستم برنامهریزي منابع سازمان) :در طول سالهاي 1990
فروشندگان اصلي و سرشناس  ERPاز قبیل SAP, Oracle, J.D.Edwards,
 PeopleSoft, Bann,Lawsonو  QADرشد چشمگیري از خود نشان دادهاند .لذا در
پژوهش حاضر نرمافزارها و سیستمهاي فوق مورد ارزیابي قرار گرفته و انتخاب
ميگردند.
به منظور رتبهبندي شاخصهاي موثر بر استقرار سیستم برنامهریزي منابع سازمان
هر یک از ابعاد نهگانه و بخشهاي مختلف صنعت استان با استفاده از تاپسیس فازي
عبارات کالمي و اعداد فازي متناظر با آنها مطابق با جدول( )4استفاده ميشود:
جدول شماره( :)4عبارات كالمی و اعداد فازی متناظر
مقیاس لیکرت
1
2
3
4
5
6
7

عبارت كالمی
خیلي کم
کم
نسبتاٌ کم
تاحدودي
نسبتاٌ زیاد
زیاد
خیلي زیاد

اعداد فازی
()0 ،0/5 ،1/5
()1 ،2 ،3
()2 ،3/5 ،5
()3 ،5 ،7
()5 ،6/5 ،8
()7 ،8 ،9
()8/5 ،9/5 ،10
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رتبهبندي نرمافزارها و سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمان :در مرحله اول
تصمیمگیري ،میزان اهمیت هر یک از گزینهها نسبت به معیارها سنجیده شده و به جاي
هر یک از متغیرهاي کمي ،مقدار متناظر آن با توجه به جدول قرار داده شد ،و در ادامه
مقادیر فازي محاسبه شده در جدول( )5ارائه گردیده است .اندازه فازي با استفاده از
فرمول  7محاسبه گردید.
جدول(:)5
ماتریس نرمالیزه شده فازی برای اولویتبندی سیستمهای برنامهریزی منابع سازمان

مهندسي مجدد فرایند

تعهد مدیران

اندازه سازماني

فرهنگ رایانهاي

بلوغ فناوري اطالعات

مقررات منطقهاي

موفقیت منطقهاي

قدرت تولیدي

رشد اقتصادي

زیرساخت

معیارها
گزینهها

 0.270 0.220 0.274 0.274 0.220 0.210 0.284 0.310 0.230 0.320سیستم PeopleSoft
0.215 0.209 0.251 0.230 0.274 0.256 0.263 0.230 0.241 0.263

سیستم Oracle

0.261 0.256 0.223 0.23028 0.284 0.320 0.230 0.220 0.223 0.241

سیستم Lawson

0.253 0.296 0.312 0.254 0.271 0.284 0.210 0.240 0.231 0.286

سیستم SAP

0.223 0.236 0.263 0.251 0.265 0.240 0.320 0.24 0.220 0.294

سیستم Bann

 0310 0.220 0.286 0.220 0.195 0.310 0.220 .0310 0.285 0.285سیستم J.D.Edwards
0.274 0.251 0.213 0.202 0.310 0.274 0.310 0.230 0.240 0.210

سیستم QAD

در مرحله بعدي تصمیمگیري ،ماتریس نرمالیزه شده وزني فازي مطابق جدول()4
به دست آمد .شایان ذکر است که به علت حجیم بودن محاسبات ،از ذکر ماتریس
نارمالیزه شده وزني که با به کارگیري فرمولهاي  2و  3به دست آمد ،صرفنظر شد.
در مرحله بعد ،مجموعه نقاط ایدهآل مثبت و منفي با به کارگیري فرمولهاي  8و
 9به دست خواهد آمد .نقاط ایدهآل مثبت ،فاصله از ایدهآل مثبت و نقاط ایدهآل منفي،
فاصله از ایدهآل منفي را نشان ميدهند .بنابراین ،هرچه فاصله گزینهها از ایدهآل مثبت
کمتر و از ایدهآل منفي بیشتر باشد ،از اولویت باالتري برخوردار خواهد بود .ضریب
نزدیکي نیز که از طریق فرمول  10محاسبه ميشود ،نشان دهندۀ درجه اهمیت
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شاخصهاست .بدین معنا که هر چه ضریب نزدیکي بیشتر باشد ،گزینهها از رتبه بهتري
برخوردار خواهند بود.
مجموعه نقاط ایدهآل مثبت ،منفي ،ضریب نزدیکي و رتبه نهایي گزینهها نیز در
جدول  5مالحظه ميشود:
جدول( :)6مجموعه نقاط ایدهآل مثبت ،منفی و اوزان نهایی گزینهها
اولویت

3
1
4
6
7
5
2

cc i
0.5978
0.6960
0.5658
0.5448
0.5365
0.5453
0.6101

فاصله از راهحل ایدهآل


منفی( ) S i

0.0423
0.0214
0.0434
0.0487
0.0261
0.0372
0.0310

فاصله از راهحل
*
ایدهآل مثبت( i

0.0325
0.0278
0.0586
0.0322
0.0270
0.0292
0.0241

)S

سیستمهای برنامهریزی منابع
سازمان
سیستم PeopleSoft
سیستم Oracle
سیستم Lawson
سیستم SAP
سیستم Bann
سیستم J.D.Edwards
سیستم QAD

بحث و نتیجهگیری
با کوتاه شدن دوره عمر محصوالت ،سازمانها قادر نخواهند بود در این محیط
رقابتي و همراه با تغییرات شدید در فناوري ،منابع زیادي را براي تولید محصوالت جدید
صرف نمایند و به عبارتي باید به فکر استفاده بهینه از منابع باشند .بر همین اساس و در
جهت استفاده بهینه از منابع سازمان ،مشکل اصلي مدیران کمبود اطالعات راجع به
منابع سازمان نیست بلکه مسألۀ اصلي همان چگونگي استفاده از حجم زیاد اطالعات در
سازمان ميباشد .امروزه استفاده از سیستمهاي اطالعاتي که یکي از دستاوردهاي
فناوري اطالعات در سازمانها ميباشد به یک ضرورت تبدیل گشته و سازمانها را در
جهت استفاده هر چه بیشتر از این فناوري جدید که بستگي به تفکر مدیران ارشد
سازمان و شناخت و درك آنان از اهمیت این سیستمها در امور سازمان دارد ،ترغیب
خواهد کرد .فناوري اطالعات به عنوان ابزاري قوي در جهت آمادگي سازمانها براي
رقابت در عرصه جهاني و افزایش کارایي سازمان و همچنین تغییر ساختار سازمان از
حالت هرمي و مقاوم در برابر تغییر به ساختار مسطح با سطوح کمتر مدیریت و درجه
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باالي تغییر و انعطافپذیري مورد استفاده قرار خواهد گرفت .سیستمي که به عنوان
یکي از فرآوردهها و کاربردهاي فناوري اطالعات در سازمانها به شمار ميرود و وظیفه
برنامهریزي منابع سازماني را برعهده دارد سیستم برنامهریزي منابع سازمان است .به
دلیل اهمیت انتخاب سیستم برنامهریزي منابع سازمان ،استفاده از روشهایي که به
انتخاب سیستم مناسب منتج شود براي سازمان خریدار اهمیت دارد.
همان طور که ذکر گردید در این تحقیق پس از بررسي نظرات متخصصان و
کارشناسان امر10متغیر و معیار مؤثر بر انتخاب و استقرار سیستم برنامهریزي منابع
سازمان (زیرساخت ،رشد اقتصادي ،قدرت تولیدي ،موفقیت منطقهاي و مقررات منطقهاي،
فرهنگ رایانهاي ،اندازه سازماني ،تعهد مدیران و مهندسي مجدد فرایند) شناسایي شدند.
همچنین پس از بررسي نرمافزارها و سیستمهاي برنامهریزي منابع سازمان ( 7نوع
سیستم) که داراي عملکرد بهتر هستند و موجود ميباشند ،انتخاب گردید ،که بر این
اساس و با توجه به تجزیه و تحلیلهاي که انجام گرفت نتایج زیر ارائه ميگردد:
یافتههاي مربوط به سؤال اصلي پژوهش نشان ميهد که ،سه سیستم اولویتدار
برنامهریزي منابع سازمان که داراي وزنهاي نزدیک به هم نیز هستند ،عبارتند از سیستم
 Oracleبا بیشترین وزن( ،)0/6960سیستم  )0/6101( QADو سیستم PeopleSoft
( )0/5978سه نوع سیستم برنامهریزي منابع سازمان ميباشند که از نظر گروه
کارشناسان پژوهش در اولویت قرار دارند ،سیستم  ،Lawsonسیستم ،J.D.Edwards
سیستم  ،SAPسیستم  Bannدر رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند.
همچنین اولویتبندي معیارها و شاخصهاي مؤثر بر انتخاب و استقرار سیستم
برنامهریزي منابع سازمان در قطعات خودروسازي استان نشان ميدهد که زیرساخت با
بیشترین وزن به دست آمده از پرسش نامهها( )0/7642در اولویت اول قرار دارد ،و به
عنوان معیار مهم اهمیت بیشتري در انتخاب سیستم موردنظر ،محسوب ميشود .سایر
اهداف و معیارهاي مهم شامل ،فرهنگ رایانهاي با وزن  ،0/4734اندازه سازماني با وزن
 ،0/4117و مهندسي مجدد فرایند با وزن  0/4076ميباشد که در اولویتهاي بعدي قرار
دارند .بلوغ فناوري اطالعات ،رشد اقتصادي ،موفقیت منطقهاي و مقررات منطقهاي،
تعهد مدیران و قدرت تولیدي در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند.
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در این پژوهش سعي بر آن بوده که سیستمهاي مؤثر بر برنامهریزي منابع سازمان
در قطعات خودروسازي استان آذربایجانشرقي مورد تحقیق و شناسایي قرار گیرد ،لذا با
توجه به نتایج حاصل از آن ،پیشنهادهاي زیر را ميتوان ارائه داد:
 با توجه به امکانات صنایع باهدف افزایش بهرهوري ساختار سازماني و نتایجحاصل از پژوهش انجام شده مهمترین عواملي که در اجراي سیستم برنامهریزي
منابع سازمان ميتوانند آثار مهمي را بر سازمان بگذارند شامل وجود زیرساختهاي
سختافزاري و نرمافزاري در بخش فناوري اطالعات ،فرهنگ رایانهاي ،اندازه
سازماني ،و مهندسي مجدد فرایند در صنایع مورد بررسي ميباشند .لذا پیشنهاد
مي گردد در انتخاب سیستم مورد نظر مسؤولین موارد یادشده را در نظر بگیرند.
 بازنگري ،شناسایي و طراحي فرایندهاي حوزههاي مختلف کاري از طریق یکروش استاندارد و شناسایي عناصر فرایندي هر فرایند صورت بگیرد.
 بررسي و مدلسازي اهداف استراتژیک و کمي کسب و کار و ساختار موجود آنجهت همسو نمودن اهداف فرآیندها با آنها به بهترین نحو ممکن مورد نظر قرار
گیرد.
 مدیران باید قبل از اتخاذ تصمیم براي اجراي سیستم برنامه ریزي منابع سازمان،توجه زیادي به توانایي هاي سازمان خود براي پذیرش این سیستم داشته باشند.
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