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  چکیده
فرهنگ سازمانی از جمله موضوعات مهم رفتاري است که به عنوان یکی از فاکتورهاي کلیدي موفقیت 

اما این مسئله کمتر به صورت . شودیزي منابع سازمان، شناخته میر هاي برنامه سازي سیستمهاي پیاده پروژه
لذا در این تحقیق، تالش . هاي تاثیرگذار آن شناسایی شده است علمی مورد تحقیق قرار گرفته است و جنبه

این مقاله مبتنی بر یک پژوهش میدانی در . شده است تا رابطه بین آن دو، مورد بررسی قرار گیرد
ریزي منابع سازمان آنها سازي سیستم برنامهباشد که حداقل نه ماه از زمان پیاده نی میهاي ایرا شرکت

سازمان، با استفاده از  8هاي  داده. المللی نیز استفاده کرده باشند هاي معتبر بین گذشته باشد و از سیستم
یزرل و تجزیه تحلیل رگرسیون افزار ل آوري شده و تحلیل عاملی تاییدي با استفاده از نرم ابزار پرسشنامه جمع

دهند که فرهنگ سازمانی  نتایج تحقیق نشان می. روي آن انجام شده است SPSSبا استفاده از نرم افزار 
از میان متغیرهاي . است ریزي منابع سازمان هاي برنامهسازي سیستمموفقیت پیادهداراي رابطه مثبتی با 

پشتیبانی بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندي سازمانی  همکاري و ،مشارکتفرهنگ سازمانی نیز فرهنگ 
هاي تحقیق،  با توجه به یافته .باشد و فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض در رده بعدي قرار گرفته است دارا می

سازي موفقیت پیادهها با تاکید بر ارتقاي فرهنگ سازمانی، به بهبود  ضروري است که مدیران سازمان
  .منظور در پیش گیرند بپردازند و ساز و کارهایی را بدین ریزي منابع سازمان ههاي برنامسیستم
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  مقدمه
هاي ضروري  به عنوان سیستم 1ع سازمانریزي مناب هاي برنامه هاي گذشته سیستم در سال

ها، نیاز به یکپارچگی  سیستماین . اند وکار و ایجاد مزیت رقابتی مطرح شده براي اداره کسب
ها یک بانک  در این سیستم. کنند اي در کسب و کارهاي مختلف را برآورده می هاي رایانه برنامه

ها به مدیران  این سیستم. دهد اطالعات مرکزي کل فرآیند یکپارچگی سیستم را پوشش می
دهند که در کل سازمان جریان اطالعات را کنترل نموده و دسترسی بهنگام را ایجاد  اجازه می

تحقیقات نشان داده که فضاي روابط بین افراد و مسائل حاکم بر سازمان بر روي موفقیت . کنند
مشکالت فرهنگی درگیر بوده،  ها بسیار تاثیرگذار بوده و در مواقعی که سازمان بااین سیستم

شود تا سیستم به طور کلی کنار گذاشته شود و یا با اصالحات فراوان مقاومت کارکنان باعث می
  ).2012و همکاران،  2عمید(سازي و مورد استفاده قرار گیرد پیاده

ریزي منابع  هاي برنامه سازي و استقرار سیستم با توجه به اهمیت فرهنگ در پیاده
در سال . این حوزه، مورد عالقه برخی محققین و پژوهشگران قرار گرفته است سازمان،
هاي سازي سیستم، محققین نشان دادند که رهبري مسأله مهمی در زمینه پیاده2003
اي  فرهنگ هیچ اشاره بهاما ) 3،2003سارکر و لی(رود  ریزي منابع سازمان به شمار میبرنامه

ق دیگري، به اثر فرهنگ در ترغیب کارکنان در استفاده از در همان سال در تحقی. نداشتند
ها ریزي منابع سازمان اشاره شد اما نوع فرهنگ متناسب با این سیستمهاي برنامهسیستم

یکی دیگر از تحقیقات مربوط به ). 2003و همکاران،  4آمبل(هرگز مورد اشاره قرار نگرفت 
ریزي منابع سازمان، مطالعاتی است که در ههاي برنامسازي سیستمارتباط فرهنگ و پیاده

ین صورت پذیرفت و ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اشتراك دانش در ا 2004سال 
یکی از نکات جالب در این  .)2006و همکاران،  5جونز(ها مورد بررسی قرار گرفت سیستم

م ب دانش میان کارکنان و تیتحقیق بررسی موانع فرهنگی در جهت اشتراك مناس
ریزي هاي برنامهسازي سیستمبرخی از محققین نیز به بررسی ارتباط پیاده. سازي بودپیاده

هاي فرهنگی در این اند تا تفاوتاند و سعی نمودهمنابع سازمان و فرهنگ چینی پرداخته
ریزي منابع هاي برنامهسازي موفق سیستمکشور را شناسایی و راهکارهایی براي پیاده
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این مسأله در تحقیقات دیگر ). 2007، 1آویسون و مالرونت(ین کشور ارائه دهند سازمان در ا
هاي محققین نیز مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تا نشان داده شود که کشف تفاوت

ریزي منابع سازمان محسوب هاي برنامهسازي سیستمفرهنگی عامل مهمی در موفقیت پیاده
در تحقیق دیگري، محققان هندي بر روي متغیرهاي ). 2004و همکاران،  2شیو(شود  می

اجتماعی و فرهنگی موثر بر روي پیاده سازي سیستم برنامه ریزي منابع سازمان کار کردند و 
لیکن در نهایت مدلی مفهومی را ارائه کردند و پیشنهاد نمودند تا محققان دیگر به ارزیابی 

  ). 2011مکاران، پوتی و ه(مدل به کمک تحقیق میدانی بپردازند 
به بررسی میزان تاثیر متغیرهاي فرهنگی بر ) 2011(در تحقیق دیگري یوجونگ هوانگ 

وي متغیرهایی . ها با سیستم برنامه ریزي منابع سازمان پرداخته استروي انطباق سازمان
مانند فاصله قدرت، جمع گرایی و خالقیت فردي را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به 

نفري، به نتیجه رسیده است که فاصله قدرت تاثیر  101بررسی یک جامعه آماري کمک 
منفی و خالقیت و جمع گرایی تاثیر مثبتی بر روي کارآیی استفاده از سیستم برنامه ریزي 

طبق بررسی هاي انجام شده،  در زمینه تاثیر فرهنگ سازمانی بر روي . منابع سازمان دارند
ریزي منابع سازمان خالء جدي درحوزه تحقیقات کاربردي  موفقیت سیستم هاي برنامه

با وجود آنکه بسیاري از محققان به تاثیر فرهنگ  ). 2008، 3کی و وي(مشاهده می شود 
سازمانی در زمینه موفقیت سیستم برنامه ریزي منابع سازمان اذعان دارند و لیکن در این 

اند و یا مدل هاي ایشان محدود بوده و به زمینه یا تنها به ارائه مدل مفهومی کفایت نموده
صورت جامع متغیرهاي فرهنگی و عوامل موفقیت سیستم برنامه ریزي منابع سازمان را در 

از این رو در مقاله حاضر سعی بر آن است تا به کمک . یک چارچوب تعریف ننموده است
متغیرهاي  ارائه یک چارچوب جامع که هم دربرگیرنده متغیرهاي فرهنگی باشد و هم

ریزي منابع سازمان را تعریف نماید، شکاف تاثیرگذار بر روي موفقیت سیستم برنامه
تحقیقاتی در این زمینه پوشش داده شود و  تاثیرات مورد نظر به کمک بررسی بر روي 

در کشور شناسایی و میزان تاثیر هر کدام از ERPکننده سیستم هاي پیادهتعدادي از سازمان
ریزي منابع سازمان هاي برنامهسازي سیستمرهنگی بر روي موفقیت پیادهمتغیرهاي ف

    .گردداستخراج 
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  پیشینه تحقیق
هایی که با ایجاد فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از فاکتورهاي کلیدي موفقیت پروژه

). 2011، 1حنفی زاده و زارع رواسان(شود تغییر در سازمان سر و کار دارند، شناخته می
تواند به عنوان یک عامل اولیه در ایجاد انگیزش و همکاري در سازمانی قوي می فرهنگ

هاي اساسی سازمان با یکدیگر به در یک فرهنگ پویا و قوي، ارزش. کارکنان نقش ایفا کند
تحقیقات نشان داده که فضاي روابط ). 2005و همکاران،  2مابلی(شود اشتراك گذاشته می

هاي اطالعاتی سازي سیستمود حاکم بر سازمان، بر روي پیادهبین کارکنان و مسائل موج
تاثیر بسیاري گذاشته و در مواقعی که سازمان با مشکالت فرهنگی درگیر بوده، مقاومت 

شود تا سیستم به طور کلی کنار گذاشته شود و یا با اصالحات و بدون کارکنان باعث می
، 3معلق و زارع رواسان(د استفاده قرار گیرد سازي و مورریزي فراوان پیاده پشتوانه برنامه

2012.(  
سازي سیستم هاي پیاده دهند که یک دلیل براي بسیاري از شکست مطالعات نشان می

ها از امروزه بسیاري از شرکت. ریزي منابع سازمان، عدم توجه به فرهنگ سازمانی استبرنامه
ریزي منابع سازمان خود م برنامهسازي سیستعدم توجه به فرهنگ سازمانی در زمان پیاده

و هم در مرحله ارتقاء آن، توجه به  ERPسازي سیستم هم در مرحله پیاده. بینندضربه می
دادن کاربران، متغیرهاي پذیري و دخالتهاي ریسکفرهنگ سازمانی و باالخص شاخص

ع فرهنگ و تحقیقاتی که به موضو). 2001و همکاران،  4استیورات(باشند کلیدي و مهمی می
دسته اول تحقیقاتی هستند . توان به دو دسته تقسیم نموداند را میپرداخته ERPسیستم 

اند و دسته دیگر تحقیقاتی هستند که به حوزه که فرهنگ ملی را مورد بررسی قرار داده
آویسون و (توان به عنوان نمونه به  در حوزه فرهنگ ملی می. اندفرهنگ سازمانی پرداخته

؛ ون 2004؛ شیو و همکاران، 2001، 5؛ کرمبولز و مایدن1999؛ دنزلی، 2007ت، مالرون
اشاره نمود که با توجه به اینکه خارج از حوزه مورد تمرکز این  )2003، 6اوردینگن و وارتز

  .شود پژوهش است، به آنها پرداخته نمی
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وسیعی  ریزي منابع سازمان تحقیقاتهاي برنامهدر حوزه فرهنگ سازمانی و سیستم
. هاي اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته استصورت نگرفته و این موضوع بیشتر در سال

ریزي کردن موانع اشتراك دانش در سیستمهاي برنامه، مدلی براي برطرف2006در سال 
در این تحقیق تاثیر متغیرهایی مانند . منابع سازمان به کمک متغیرهاي فرهنگی ارائه شد

پذیري، هاي شغلی، همکاري، کنترل و مسئولیتگیريیري به تغییر، جهتگانگیزش، جهت
بررسی  ERPهاي  اعتقاد به عقالنیت و حقیقت و تمرکز در موفقیت اشتراك دانش در سیستم

تواند به خوبی دانش خود را به کمک هاي این تحقیق، سازمانی میبر اساس یافته. شده است
. رهنگ تغییر و تمایل به تغییر در آن نهادینه شده باشدبه اشتراك بگذارد که ف ERPسیستم 

جونز و (سازي پرسنل در این زمینه، مهم شمرده شده است از این رو مدیریت تغییر و آماده
نیز محققین، مدلی مفهومی را ارائه کردند و طی این مدل  2007در سال . )2006همکاران، 

ریزي منابع سازمان بر روي سیستم برنامهابعاد تاثیرگذاري فرهنگ سازمانی و رهبري را 
بر اساس این مدل، فرهنگ سازمانی از طریق پنج عامل یادگیري و توسعه، . تشریح نمودند

گیري گروهی، اشتراك قدرت، همکاري و پشتیبانی و تحمل مخاطره و تعارض، تصمیم
این تحقیق، به  البته، در). 2008کی و وي، (تاثیرگذار باشد  ERPتواند بر روي سیستم  می

اند که  هاي موردنظر مورد آزمون قرار نگرفته هاي تحقیق بسنده شده بود و فرضیه ارایه فرضیه
  .شود در این تحقیق، بدان پرداخته می

انجام پذیرفت، محققان هندي به ارائه یک مدل  2011در تحقیق دیگري که در سال 
بر روي پیاده سازي سیستم برنامه ریزي مفهومی در زمینه تاثیر متغیرهاي فرهنگی و اجتماعی 

منابع سازمان پرداختند ولیکن ایشان نیز مانند محققان قبلی مدل خود را مورد تحقیق میدانی 
قرار ندادند و تنها به بررسی مفاهیمی مانند مدیریت تغییر و نقش آن در انطباق موفق سیستم 

محققین کشور ). 2011و همکاران،  1تیپو(برنامه ریزي منابع سازمان با کسب و کار پرداختند 
براي مثال، یوجونگ . اندچین در زمینه تحقیقات در حوزه فرهنگ فعالیت گسترده تري نموده

به بررسی مدلی جهت یافتن متغیرهاي فرهنگی مورد نظر جهت انطباق ) 2011(2هوانگ
طباق با فناوري ریزي منابع سازمان پرداخت و در این زمینه به کمک مدل انسیستم برنامه

)TAM3( نشان داد که فاصله قدرت تاثیر منفی و خالقیت و کارگروهی تاثیر مثبتی بر جذب ،
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و  1در تحقیق دیگري، شائو. ریزي منابع سازمان در بدنه سازمان داردبیشتر سیستم برنامه
 ، به بررسی میزان تاثیر فرهنگ سازمانی و اشتراك دانش در سازمان هاي)2012(همکاران 

گروه فرهنگ  4ایشان با ارائه یک مدل مفهومی، عامل فرهنگ سازمانی را به . چینی پرداختند
توسعه، فرهنگ گروهی، فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ منطقی تقسیم بندي نمودند و تاثیر 

این محققان . ریزي منابع سازمان ارزیابی نمودنداین عوامل را بر روي موفقیت سیستم برنامه
هاي گروهی، سلسله مراتبی و منطقی ند که فرهنگ توسعه به صورت مستقیم و فرهنگنشان داد

ریزي منابع سازمان تاثیر دارند و سازي سیستم برنامهبه صورت غیرمستقیم بر روي موفقیت پیاده
از جمله تحقیقات دیگري که در این زمینه . گر می باشداشتراك دانش در این زمینه یک تسهیل

ست می توان به پژوهش مجموعه اي از محققان استرالیایی و چینی اشاره کرد که انجام شده ا
نشان می دهد در جامعه مورد تحقیق که کشور چین می باشد، فاکتورهایی مانند تمایز، روابط 

ریزي منابع سازمان می فردي و ارتباطات درونی تعیین کننده سطح موفقیت سیستم برنامه
پارامترهاي فرهنگی به صورت مجزا نیز بررسی شده  )2013همکاران،  و 2واتاناساکداکول.(باشد

اند و تاثیر آنها بر روي موفقیت سیستم برنامه ریزي منابع سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است 
که در این زمینه می توان به پژوهشی اشاره نمود که در هندوستان انجام شده و متغیر فرهنگی 

ریزي منابع به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در موفقیت سیستم برنامه ارتباطات و همکاري را
بر اساس یافته هاي این محققان، هرچه ارتباطات و همکاري . سازمان معرفی نموده است

ریزي تري میان افراد در سازمان برقرار باشد، احتمال موفقیت پیاده سازي سیستم برنامهمناسب
  ).2013، 3بیهاوارکار و هامانده( یافت منابع سازمان افزایش خواهد 

  
  هاي تحقیق مدل مفهومی و فرضیه

مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر براي بخش فرهنگ سازمانی بر مبناي مدل کی و 
بر این اساس فرهنگ . که در بخش چارچوب نظري تشریح شد، استوار است) 2008(وي 

ادگیري و توسعه، اشتراك قدرت، گیري گروهی، یسازمانی به پنج دسته متغیر تصمیم
شود و وضعیت سازمان  مشارکت، همکاري و پشتیبانی و تحمل مخاطره و تعارض شکسته می

این مدل در برخی موارد تعاریف مناسبی از هر متغیر ارائه . گردددر این زمینه بررسی می
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ه هر متغیر در شده براي سنجش میزان دستیابی بکرده اما در برخی موارد نیز تعاریف ارائه
بنابراین در اینجا سعی شده تا با استفاده از منابع علمی دیگر، . باشد این مدل کامل نمی

موفقیت همچنین، براي ارزیابی . تعاریف عملیاتی و مناسبی از هر متغیر ارائه گردد
) 2011(1، از مدل ارزیابی موفقیت ایفیندوریزي منابع سازمانسازي سیستم برنامهپیاده

، کیفیت سیستم، کیفیت اطالعاتبعد اصلی شامل  5این مدل داراي . تفاده شده استاس
گیري بعد کیفیت اطالعات، معیاري براي اندازه. باشد می اثرسازمانیکاري و  اثرگروه، اثرفردي
، بودن اطالعاتبه موقعهاي  باشد و شامل سنجههاي یک سیستم اطالعاتی میخروجی

 تیقابل، بودن اطالعات مربوط، اطالعاتاختصار، اطالعات تیماه، فهم اطالعات تیقابل
بعد کیفیت سیستم، معیاري براي . است دسترس بودن اطالعات درو  استفاده اطالعات

پردازد که آیا سیستم از نظر  پردازش سیستم اطالعاتی از نظر فنی است و به این مساله می
ي، ریپذانعطافهاي  این بعد شامل سنجه. افزاري و سخت افزاري کیفیت الزم را داردنرم

ي، ساز یسفارش تیقابلی، کپارچگ، ینانیاطم تیقابل، کار کردن سهولتي، ریادگیسهولت
 ستمیس گریبا د یکپارچگیاتصال و  تیقابل، بودن بروز، کاربران يها يازمندیکردن ن برآورده

گیري تاثیر براي اندازهبعد اثرفردي، معیاري . باشد ي میکارامدو  سازمان یاطالعات يها
 شیافزاهاي  اطالعات یا سیستم اطالعاتی بر دریافت کننده اطالعات است و شامل سنجه

 ماتیتصم تیفیک شیافزاي، فرد يوربهره شیافزای، سازمان يریادگیشیافزاي، فرد تیخالق
ات یا گیري تاثیر اطالع کاري، معیاري براي اندازهبعد اثرگروه. است زمان رهیذخي و فرد

هاي  باشد که شامل سنجههاي عملیاتی سازمان میها یا بخشسیستم اطالعاتی بر گروه
 بهبودی، بخش نیب یهماهنگ بهبودی، ارتباطات سازمان هبود، بمشارکت کارکنان شیافزا
حل مسئله ندیفرا یاثربخشو  )بخش(ه گرو يوربهره بهبود، )بخش(گروه ) بازده(یی کارا

گیري تاثیر در نهایت بعد اثرسازمانی، معیاري براي اندازه. است )ههاها و گروبخش نیب(
 نهیکاهش هزهاي  باشد و شامل سنجهاطالعات یا سیستم اطالعاتی بر عملکرد سازمانی می

کسب و  رییتغ ندیفرا بهبودی، رقابت تیمز بهبودی، سازمان یکل يوربهره شیافزای، سازمان
هاي برشمرده شده در این بخش براي  سنجه. باشد ی میسازمانيهابهتر از داده استفادهو کار

در ادامه . اند هر کدام از ابعاد مدل موفقیت، عیناً در پرسشنامه تحقیق به خدمت گرفته شده
هاي عالوه بر این، شاخص. گرددهاي پیشنهادي تحقیق، تشریح می هر یک از فرضیه

  .حقیق آورده شده استگیري مربوط به عوامل فرهنگی در پیوست تاندازه
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گیري گروهی به معناي مشارکت مدیران مختلف سازمانی اعم از مدیران رده باال، تصمیم
حال هرچه نرخ ). 2009، 1دفت(هاي سازمانی است گیريمیانی و عملیاتی در تصمیم

ها بیشتر باشد، تصمیم گرفته شده از مقبولیت مشارکت اعضاي دیگر سازمان در این تصمیم
سازي  پیاده. کندي برخوردار است و سازمان از مشارکت بیشتر اعضاء استفاده میبیشتر

ریزي منابع سازمان نیازمند این است که افراد مختلفی از سطح مختلف  سیستم برنامه
در مراحل مختل ... سازمان همچون مدیریت ارشد، میانی، عملیاتی، کارکنان خط عملیات و 

گیري گروهی،  فرهنگ تصمیم. م مشارکت داشته باشندتحلیل، طراحی و استقرار سیست
کند که کارکنان تشویق به همکاري و مشارکت با دیگران کارکنان شده و تعهد  کمک می

لذا ). 2002و همکاران،  2؛ رابی2005جونز و همکاران، (آنها نسبت به پروژه افزایش یابد 
سازي موفق سیستم ضروري  گیري گروهی میان این افراد جهت پیادهوجود فرهنگ تصمیم

  :شود بر این اساس، فرضیه اول تحقیق به صورت زیر پیشنهاد می. نماید می
داري با موفقیت گیري گروهی، رابطه مثبت و معنیفرهنگ تصمیم": فرضیه اول
".ریزي منابع سازمان دارد هاي برنامهسازي سیستمپیاده

, بنا گردد که ارتباطات و اطالعاتبایست بر اساس این مفروض فرهنگ یادگیرنده می
شود و به همین دلیل نیز باید سیستم ارتباطی محور سالمتی سازمان محسوب می

, بر پایه فرهنگ یادگیري و توسعه. )1992، 3شاین(چندمجرایی را در خود ایجاد کند
 هر نوع دگرگونی ضروري را به شکل مستمر, سازمان باید بتواند همگام با تغییرات محیط

, اصل مهم در فرهنگ یادگیري و توسعه. تشخیص داده و ساختار خود را با آن وفق دهد
. باشدهاي جدید و نوظهور میتوجه به دانش سازمانی و ترغیب کارکنان به فراگیري دانش

ریزي منابع سازمان باید با  سازي و استقرار سیستم برنامه هاي عالقمند به پیاده سازمان
آموزشی مناسب، شکاف موجود بین وضعیت جاري و وضعیت مطلوب هاي  برگزاري دوره

منظور فراگیري  ها باید آموزش مستمر را به عالوه بر این، سازمان. سازمان را پر کنند
تک  ها از تک از آنجایی که سازمان. ها و کارکردهاي جدید سیستم جاري سازند قابلیت

ش نیازمند یک فرهنگ یادگیري و توسعه گیرند، لذا اکتساب و کاربرد دان کارکنان فرا می
تواند همگام با تغییرات محیط، هر  بر پایه فرهنگ یادگیري و توسعه، سازمان می. باشد می
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نوع دگرگونی ضروري را به شکل مستمر تشخیص داده و ساختار خود را با آن وفق دهد 
رسد  ، به نظر میریزي منابع سازمان با توجه به ماهیت سیستم برنامه. )2008کی و وي، (

سازي و استقرار سیستم  تواند موجب تسهیل پیاده وجود چنین فرهنگی در یک سازمان، می
  :شود بر این اساس، فرضیه دوم تحقیق به صورت زیر پیشنهاد می. گردد
داري با موفقیت فرهنگ یادگیري و توسعه رابطه مثبت و معنی": فرضیه دوم
".منابع سازمان دارد ریزيهاي برنامهسازي سیستمپیاده

اند تحت تاثیر قرار دهند، باید از به آنان وابسته کهبه این دلیل که مدیران باید افرادي را 
بیشتر توجه معطوف به قدرت در سازمان به تمرکز بر قدرت مدیریت . قدرت استفاده کنند

ود را با دیگران توانند قدرت خمدیران می). a1386رضائیان، (نسبت به کارکنان گرایش دارد 
توانند برخی از وظایف خود را از جمله اینکه ایشان می. از جمله کارکنان خود تقسیم کنند

. گیري را در برخی سطوح به کارکنان منتقل کنندبه کارکنان تفویض کرده و قدرت تصمیم
سازي گذاري و شفاف ریزي منابع سازمان به سازمان، به دلیل به اشتراك ورود سیستم برنامه

هاي مختلف  لذا، در صورتی که الیه. سازد هاي قدرتی در سازمان را متحول می اطالعات، الیه
سازمانی، تحمل از دست دادن قدرت سنتی خود را نداشته باشند، با استقرار سیستم، 

اشتراك لذا وجود فرهنگ ). 1988، 1؛ مارکوس و رابري2008کی و وي، (نمایند  مخالفت می
بر این  .تواند تا حد زیادي، این چالش را تسهیل نماید مختلف سازمان، میقدرت در سطوح 

  :شود اساس، فرضیه سوم تحقیق به صورت زیر پیشنهاد می
سازي داري با موفقیت پیادهفرهنگ اشتراك قدرت رابطه مثبت و معنی": فرضیه سوم

".ریزي منابع سازمان داردهاي برنامهسیستم
اد به طور منظم براي کسب هدف جمعی تلفیق شوند، گفته هاي افرهنگامی که تالش

ها بیشتر باشد، درجه همکاري هرچه تلفیق تالش. کنندشود که آنان با هم همکاري میمی
هایی که از فرهنگ مشارکتی باالتري برخوردارند، سازمان). b1386رضائیان، (بیشتر است 

ها و فراد مسئولیت بیشتري در قبال پروژهمعموالً درجه همکاري کارکنان آنها بیشتر است و ا
فرهنگ همکاري و پشتیبانی باعث افزایش اثربخشی . کنندهاي سازمانی احساس میفعالیت

سیستم ). 2009دفت، (گردند گردد و اهداف فردي به اهداف سازمانی نزدیک میسازمان می
ند ترکیبی از دانش اي است که نیازم ریزي منابع سازمان، سیستم بسیار پیچیده برنامه

مدیران پروژه، کاربران خبره و سایر افراد باید به کاربران در . باشد سیستمی و کسب و کار می
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فرهنگ مشارکت، همکاري و ). 2005، 1بودرئا و رابی(استفاده بهتر از سیستم یاري رسانند 
اري دانش خود گذ تواند ترس کارکنان را کاهش داده و به ایشان در به اشتراك پشتیبانی، می

گستر،  عالوه بر این، مشارکت و همکاري سازمان. )2008کی و وي، (با دیگران یاري رساند 
سازگاري و تناسب بیشتر اهداف بین واحدهاي مختلف سازمانی و ذینفعان مختلف را با 

شود،  انگیز فراهم می توجه به اینکه امکان مباحثه آزاد در رابطه با مسائل اساسی و بحث
فرهنگ مشارکت و همکاري در سازمانی باال که  عالوه بر این، در صورتی. نماید د میایجا

باشد، مشارکت افراد در پروژه بیشتر خواهد بود که به معنی پذیرش بیشتر سیستم در آینده 
  شود بر این اساس، فرضیه چهارم تحقیق به صورت زیر پیشنهاد می.است
داري و پشتیبانی رابطه مثبت و معنیفرهنگ مشارکت، همکاري ": فرضیه چهارم

  ".ریزي منابع سازمان داردهاي برنامهسازي سیستمبا موفقیت پیاده
هاي هاي سازمانمواجه با خطرات و پذیرش تعارض در حد قابل قبول یکی از ویژگی

در حقیقت امروزه سازمانی موفق است که بتواند بدون ترس و البته . شودرشدیافته محسوب می
وجود فرهنگ . هاي جدید را اجرا کرده و ریسک آنها را بپذیردریزي مناسب طرحکمک برنامهبه 

هاي مختلف در نهایت به شود تا برخورد آراء و نظرات گروهمدیریت تعارض در سازمان باعث می
ریزي منابع سازمان، پروژه پرریسک و  سازي سیستم برنامه پیاده. سود سازمان تمام شود

. آورد ناپذیري را براي سازمان به همراه می است که در صورت شکست، مضرات جبران اي پرهزینه
سازي و استقرار خود به همراه  عالوه بر این، با توجه به تغییراتی که سیستم طی فرایند پیاده

گیرد که همین  نفعان و واحدهاي سازمانی مختلف باال می آورد، تضاد و تعارض میان ذي می
فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض براي لذا وجود . د منجر به شکست پروژه گرددتوان مساله می

). 2000، 2؛ مارکوس و تنیس2008کی و وي، (نماید مواجهه با چنین شرایطی بسیار ضروري می
  :شود بر این اساس، فرضیه پنجم تحقیق به صورت زیر پیشنهاد می

داري با و معنی فرهنگ تحمل مخاطره و تعارض رابطه مثبت": فرضیه پنجم
  ".ریزي منابع سازمان داردهاي برنامهسازي سیستمموفقیت پیاده

  
روش تحقیق

در تحقیق حاضر سعی . باشد بیین مینوع این پژوهش، کاربردي و هدف آن، اکتشاف و ت
. هاي الزم از جامعه آماري مورد نظر کسب شودشده تا به کمک ابزار پرسشنامه، داده
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ریزي منابع هاي داخلی هستند که سیستم برنامه این تحقیق، شرکت هایی مخاطبسازمان
ریزي منابع سازمان را  برنامه هایی که سیستم  اما شرکت. سازي کرده باشندسازمان را پیاده

هاي اولیه بهبود خاصی را حس ننموده و حتی برخی از  نمایند در سال سازي می پیاده
هایی براي جامعه آماري انتخاب  لذا باید شرکت. ایندنم ها کاهش کارایی را تجربه می شرکت

ریزي منابع سازمان در آنها سازي کامل سیستم برنامهماه از زمان پیاده 9شوند که حداقل 
ها به پایایی الزم دست پیدا کرده باشد در این سازمان ERPگذشته باشد و سیستم 

هایی است که از محصوالت  رکتهمچنین جامعه این تحقیق محدود به ش). 1998، 1کالدول(
شده و شناختی که با توجه به مشخصات و تعاریف ارائه. اندالمللی استفاده نمودهمعتبر بین

شرکت واجد  10در کشور داشتند، ERPهاي محققین نسبت به وضعیت پیاده سازي سیستم
این  گرفته با شرایط در این زمینه شناسایی شدند که طی مکاتبات و مذاکرات صورت

  .شرکت حاضر به همکاري در این تحقیق شدند 8ها، شرکت
ریزي منابع با توجه به اینکه موضوع فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با سیستم برنامه

از این رو اعضاء . اي است که احتیاج به آشنایی کافی با هر دو مقوله دارد سازمان مسأله
ند که شناخت مناسبی از هر دو موضوع اي انتخاب شدجامعه آماري از میان افراد خبره

ریزي منابع سازمان در شرکت متبوع خود به داشتند و همچنین با وضعیت سیستم برنامه
شده در پروژه، وضعیت گذشته پروژه و خوبی آشنا بوده و در جریان کلیه مراحل طی

، ERPروژه هاي داخلی پاین افراد از میان اعضاي تیم. گرفته قرار داشتندتغییرات صورت
 8بر همین اساس اطالعات مناسب از . رهبران فرایندها و کاربران خبره شناسایی شدند

هاي داخلی پروژه بنابراین تعداد کل اعضاي تیم. سازمان واجد شرایط ایرانی اخذ گردید
ERP نفر اعالم  200سازمان مورد بررسی در حدود  8، رهبران فرایندها و کاربران خبره در
حقیق و پژوهش حاضر با توجه به حجم و نوع جامعه آماري مورد نظر، روش در ت. شد

حجم نمونه مورد نیاز براساس فرمول کوکران، . اي تصادفی انتخاب گردیدگیري خوشهنمونه
درصد، حجم نمونه نهایی جهت  80با در نظر گرفتن نرخ پاسخ .  عدد تعیین شده است 65

  .عدد تعیین گردید 81ارسال پرسشنامه 
هاي پرسشنامه، قابلیت اعتماد به منظور اطمینان از نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده

آمده بر اساس فرمول آلفاي کرونباخ بدست. گیردو روایی پرسشنامه مورد بررسی قرار می
دهنده پایایی مناسب  محاسبه گردید که نشان 0.83براي کل پرسشنامه، مقدار ضریب اعتبار 

                                                                                                                                                     
1. Caldwell
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گیري میزان از نظر روایی محتوا، دو بخش اصلی پرسشنامه به اندازه. باشد پرسشنامه می
ریزي منابع سازمان و فرهنگ سازمانی شرکت مورد نظر سازي سیستم برنامه موفقیت پیاده

هاي استفاده شده به صورت کامل از منابع معتبر علمی از جمله مجالت مدل. پردازند می
از نظر روایی صوري نیز پرسشنامه مورد استفاده . اند راج شدهالمللی و مورد استناد استخبین

ریزي منابع سازمان و فرهنگ سازمانی هاي برنامهدر این تحقیق به اساتید در حوزه سیستم
. ارائه شده و بر طبق نظرات ایشان، برخی اصالحات در ساختار پرسشنامه ایجاد شده است

در نهایت پس از . شرکت مورد نظر ارسال شد 8پس از تهیه پرسشنامه، این پرسشنامه براي
) نمونه 65(پرسشنامه عودت گردید که با توجه به حجم نمونه  67مراجعه و پیگیري بسیار، 

منظور  در این تحقیق، در ابتدا به. باشد درصد می 80نرخ پاسخ، . نمود مورد نیاز کفایت می
منظور آزمون  ملی تاییدي و سپس بهارزیابی اعتبار و روایی پرسشنامه تحقیق از تحلیل عا

  .هاي تحقیق از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است فرضیه
  

هاي تحقیق یافته
نفر  18نفر مرد و  49نفر شرکت نمودند که از این تعداد  67در تحقیق حاضر در نهایت 

مهندسی هاي بیشترین افراد مورد بررسی داراي تحصیالت مرتبط در رشته. زن بودند
درصد از افراد  58کامپیوتر، صنایع و فناوري اطالعات داشتند و از لحاظ سابقه کاري نیز 

درصد از افراد نیز بین سه تا پنج سال سابقه فعالیت  42کننده بین یک تا سه سال و  شرکت
هاي در ادامه مشخصات آماري شرکت. داشتند را ERPهاي  سازي سیستم هاي پیاده در پروژه

هاي مورد بررسی شده در شرکتریزي منابع سازمان پیادههاي برنامهبررسی و سیستممورد 
    . اندداده شده 1در قالب جدول 

  هاي مورد بررسیشده در شرکتریزي منابع سازمان پیادههاي برنامهمشخصات سیستم. 1جدول 
  

 تعداد ماژول
اندازه سازمان  شدهپیاده نام   صنعت مورد فعالیت  کنندهتامین

  سازمان

تا  500بین   4
Qlink  نفر 1000   1سازمان   لوازم خانگی

تا  1000بین   5
Oracle  نفر 2000   2سازمان   معدن

تا  500بین   10بیشتر از 
هاکنندهسایر تامین  نفر 1000   3سازمان   خودروسازي
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Oracle  نفر 2000بیش از   10بیشتر از    4سازمان   فوالد
تا  500بین   10بیشتر از 

SAP  نفر 1000 انرژي   5سازمان 
صنایع فلزي  هاکنندهسایر تامین  نفر 2000بیش از   5   6سازمان 

تا  500بین   10بیشتر از 
لوازم خانگی  Logo  نفر 1000   7سازمان 

 500تا  100بین   4
شوینده و مواد بهداشتی  Sage  نفر   8سازمان 

  
املی تاییدي با استفاده از همانطور که قبالً نیز گفته شده، در این تحقیق تحلیل ع

برآورد شده است  0.83هاي تحقیق  براي داده KMOمقدار . انجام شده است لیزرلافزار  نرم
ارایه شده  1و شکل  2نتایج تحلیل انجام شده  در جدول . که در حد مناسبی قرار دارد

  . است
  

  شرح داده شده مدل نهایی هاي اطمینان مرکب، آلفاي کرونباخ و میانگین واریانس قابلیت. 2جدول 
  

قابلیت اطمینان آلفاي کرونباخ  عوامل
مرکب

میانگین واریانس شرح 
داده شده

  0.63  0.85  0.83  گیري گروهیتصمیم
  0.54  0.78  0.73  یادگیري و توسعه

  0.51  0.86  0.84  اشتراك قدرت
  0.51  0.83  0.75  مشارکت، همکاري و پشتیبانی

  0.67  0.86  0.74  تحمل مخاطره و تعارض
  0.75  0.85  0.81  کیفیت سیستم
  0.63  0.87  0.83  کیفیت اطالعات

  0.54  0.85  0.82  اثر فردي
  0.57  0.77  0.75  کارياثر گروه

  0.66  0.84  0.79  اثر سازمانی
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  نتایج تحلیل عاملی تاییدي. 1شکل
  

خ و قابلیت اطمینان نمایان است، تمامی مقادیر آلفاي کرونبا 2طور که از جدول  همان
و مقادیر میانگین واریانس شرح داده شده نیز همگی  70/0مرکب بزرگتر از حداقل سطح 

و  1براساس نتایج نمایش داده شده در شکل . باشند می 50/0تر از حداقل سطح  بزرگ
درواقع، طبق . هاي تحقیق اطمینان حاصل نمود توان از روایی و اعتبار سازه ، می2جدول 

یا روابط  1مدل سنجش(حاصل از انجام دو مرحله تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول  نتایج
و مرتبه دوم ) هاي فرهنگ سازمانی و موفقیت سیستم هاي تحقیق با زیرسازه میان سنجه

توان ادعا نمود که سواالت تحقیق،  می) ها ها و زیرسازه یا روابط میان سازه 2مدل ساختاري(
هاي فرهنگ سازمانی و موفقیت سیستم بوده و همچنین  رسازههاي خوبی براي زی سنجه

هاي سطح  هاي خوبی براي سازه هاي فرهنگ سازمانی و موفقیت سازمانی نیز سنجه  زیرسازه
از سازه  72/0دار  عالوه بر این با توجه به ضریب مسیر مثبت و معنی. باشند باالتر خود می

توان ادعا نمود که متغیر نهفته فرهنگ فرهنگ سازمانی به سازه موفقیت سیستم، می
  .داري داردریزي منابع سازمان تاثیر مثبت و معنی سازمانی بر موفقیت سیستم برنامه

مولفه فرهنگی پیشنهادي بر روي موفقیت  5تاثیر (هاي تحقیق براي آزمون فرضیه
ره گرفته به SPSS 16، از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار آماري)سیستم

                                                                                                                                                     
1. Measurement Model

2. Structural Model
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ریزي منابع هاي برنامهسازي سیستمدر تحقیق حاضر متغیر وابسته، موفقیت پیاده. شودمی
هاي مربوط به موفقیت نهایی از این رو براي تجزیه و تحلیل رگرسیون، داده. سازمان نام دارد

هاي مربوط به هر کدام از متغیرهاي مستقلهر شرکت استخراج و سپس همراه با داده
. شوندوارد محاسبات مربوط به آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون می) یرهاي فرهنگیمتغ(

    .نشان داده شده است 3نتایج حاصل از آزمون در قالب جدول 
  هاي تحقیق هاي آماري تجزیه و تحلیل رگرسیون براي فرضیهاندازه. 3جدول 

  
داري سطح معنی  ها فرضیه

F

ضریب 
)R2(  

نتیجه 
  نهایی

  تایید  0.38  0.045  موفقیت سیستم >-- گروهیگیري تصمیم
  تایید  0.46  0.037  موفقیت سیستم >--یادگیري و توسعه 

  تایید  0.48  0.033  موفقیت سیستم >--اشتراك قدرت 
  تایید  0.57  0.029  موفقیت سیستم >-- مشارکت، همکاري و پشتیبانی 

  تایید  0.52  0.030  موفقیت سیستم >-- تحمل مخاطره و تعارض 
  

در نظر  0.05داري الزم براي تحقیق حاضر،  برابر طور که گفته شد سطح معنی همان
چکتر از این مقدار ها کو فرض آزمون تمامی در Fداري گرفته شده است و سطح معنی

را  Rبودن اند اما باید شرط کافی یعنی مثبت ها شرط الزم را کسب کردهاین فرضیه. باشدمی
شود و در ها، شرط کافی نیز برآورده میدر این فرضیه Rوجه به مقداربا ت. نیز کسب نماید

معنی است که متغیرهاي  بدین Rمثبت بودن . شوندها پذیرفته مینتیجه تمامی فرضیه
با توجه به اینکه مقدار . باشند بر روي متغیر وابسته تاثیرگذار می صورت مستقیم مستقل به

 38توان اظهار نمود که باشد، میمی 0.38فرضیه اول  عنوان مثال براينیر به R2ضریب 
تبیین  گیري گروهیتصمیموسیله متغیر  درصد از تغییرات میزان موفقیت سیستم به

اگر بخواهیم تعیین نمائیم کدامیک از متغیرهاي مستقل درتبیین تغییرات متغیر . شود می
در . را محاسبه کنیم) بتا(آماره ترند و از اولویت باالتري برخوردارند، باید  وابسته مهم

 SPSSافزار کمک نرم ، مقادیر این آماره براي هر کدام از متغیرهاي مستقل، به3جدول 
  .محاسبه و ارائه شده است
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مقادیر آماره . 4جدول   براي متغیرهاي مستقل 
  

  مقدار آماره  متغیر مستقل
  0.62  گیري گروهیتصمیم

  0.68  یادگیري و توسعه
  0.69  راك قدرتاشت

  0.75  مشارکت، همکاري و پشتیبانی
  0.72  تحمل مخاطره و تعارض

فرهنگ "براي متغیر مستقل  شده از جدول، چون مقدار آماره با توجه به نتایج کسب
باشد، ، بزرگتر از مقدار متناظر براي سایر متغیرها می"مشارکت، همکاري و پشتیبانی

اولویت باالتري برخوردار است و بنابراین به کمک این  گردد که این متغیر ازمشخص می
ریزي منابع  موفقیت سیستم برنامه"توان سطح بیشتري از تغییرات متغیر وابسته متغیر می

  .در مورد متغیرهاي دیگر نیز همین تحلیل صادق است. را تبیین نمود "سازمان
  

  مباحثه
ترین به عنوان مهم0.75معادل فرهنگ مشارکت، همکاري و پشتیبانی با مقدار آماره

سازي عامل فرهنگی است که در تحقیق حاضر مشخص گردید که بر روي موفقیت پیاده
ترین عامل فرهنگی در کارکنان مهم. باشدریزي منابع سازمان تاثیرگذار می سیستم برنامه

سازي یادهباید قبل از هرگونه پ. باشدریزي منابع سازمان میجهت توسعه سیستم برنامه
سیستم، نظر کارکنان جلب شده، سمینارهاي آموزشی متعدد برگزار شود و ضرورت و 

باید کارکنان احساس کنند که طوفان تغییرات در راه . اهمیت موضوع مورد بحث قرار گیرد
است و در صورتی که خود را مجهز به ابزار مناسب نکنند، چه بسا که در آینده نزدیک شغل 

هاي ارائه شده در این شناسیاستفاده از فنون مدیریت تغییر و روش. بدهند خود را از دست
کارکنان سازمان باید درك صحیح و روشنی از فرآیند تغییر . تواند مفید واقع شودزمینه، می

بنابراین براي جلب مشارکت ایشان . سازي این تغییرات داشته باشندو نقش خود در پیاده
براي مثال ایجاد سواالت و ابهاماتی نظیر . اختیارشان گذاشته شود باید اطالعات مناسبی در

هاي ممکن است سهم بازار خود را از دست بدهیم یا ممکن است رقیبان با کاهش هزینه
هاي بهتري را پیشنهاد نمایند در شده محصول را کاهش داده و قیمتتولید خود، قیمت تمام

، استفاده کاربران ERPعالوه بر این سیستم . اقع شودتواند مفید و ذهن کارکنان و پرسنل، می
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ها در سیستم ورود و ثبت دادههر بخش از سیستم نیازمند مشارکت دیگران در فرایند 
گشا باشد  تواند در این زمینه راهبنابراین ایجاد فرهنگ همکاري و پشتیبانی نیز می. باشدمی

  .سازگار است) 2002؛ رابی و همکاران، 2005جونز و همکاران، (که با نتایج مطالعات قبلی 
از جمله متغیرهاي فرهنگی 0.72معادل تحمل مخاطره و تعارض با مقدار آماره 

باید مدیران سازمان جرات . سازي تاثیرگذار استدیگري است که بر روي موفقیت پیاده
ی که خواهان ریسک سازمان. اجراي تغییر و احیاناً مقابله با مشکالت احتمالی را داشته باشند

و مخاطره نباشد، بناچار به فرسایش طوالنی دچار خواهد شد و بتدریج کارآیی آن کاهش 
ریزي منابع سازمان هاي برنامهسازي سیستمباید توجه داشت که ریسک پیاده. خواهد یافت

ها، افزایش عدم رضایت شغلی، کاهش امنیت شغلی در حوزه از دست دادن شغل. باال است
هاي بالقوه این ها و مخاطر کنان و از دست دادن سهم بازار، ورشکستگی و غیره از ریسککار

ریزي صحیح تا حدود زیادي از خطرات احتمالی توان با برنامهباشند اما میها میسیستم
هاي معموًال سیستم. سازي اقدام نمودرهایی پیدا کرد و با اطمینان بیشتري نسبت به پیاده

از این رو ممکن است در این . منابع سازمان باید دوره تثبیت را پشت سر بگذارند ریزيبرنامه
هاي قدیمی دوره سازمان با افت عملکرد روبرو شود و یا کارکنان احساس کنند که سیستم

هاي سیستم توسط کارکنان و همچنین کردند اما به تدریج با شناسایی قابلیتبهتر عمل می
کند ه سیستم، مشاهده خواهد شد که عملکرد رو به بهبود حرکت میهاي مناسب بورود داده

اند، راضی و خشنود ها را تحمل کردهو آنگاه هم مدیران و هم کارکنان از اینکه دوره سختی
نتایج مطالعات قبلی همچون مارکوس و تنیس تایید این فرضیه نیز با . رسندبه نظر می

  .سازگار است) 2000(
ریزي منابع هاي برنامهرود اما سیستمن منبع قدرت به شمار میاطالعات در سازما

. روند و از پایگاه داده متمرکزي برخوردارندهایی بین بخشی به شمار میسازمان، سیستم
ها باید دانش خود را با یکدیگر به اشتراك بگذارند و این عمل باید کارکنان در این سیستم
، ERPسازي سیستم هاي پیادهپروژه. پذیرد گیري سیاسی صورتبدون هیچگونه جهت

هاي زیرین روند و احتیاج به دانش وسیعی دارند که در الیههایی پیچیده به شمار میپروژه
اي از اهمیت باالیی بنابراین این مسأله براي رهبران پروژه و کاربران حرفه. سازمان قرار دارد

به کارکنان این . ی با پروژه فراخوانی کنندبرخوردار است که بتوانند کارکنان را به همراه
سازي  شوند و پیادهمسأله را القاء کنند که ایشان افرادي با ارزش براي سازمان محسوب می

بنابراین ایجاد فرهنگ اشتراك قدرت نیز . سیستم به نفع ایشان و سازمان تمام خواهد شد
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است که با نتایج مطالعات مارکوس و گشا بوده  رفت در این زمینه راه طور که انتظار می همان
  .سازگار است) 1988(رابی 

ریزي منابع سازمان محتاج به ورود داده توسط کارکنان است از آنجایی که سیستم برنامه
کنندگان نیز با فرآیندهاي سابق سازمان تفاوت دارند،  شده از سوي تامین و فرآیندهاي تنظیم

، ERPهاي   به عالوه سیستم. باشنداي میي تازههاپس کارکنان محتاج یادگیري قابلیت
ها باید دربرگیرنده دانش گونه سیستمهایی یکپارچه هستند و دانش کاربران اینسیستم

به همین لحاظ، . هاي دیگر نیز باشد تا بتوانند فهم مناسبی از کل فرآیند کسب کنندبخش
د تا بتوانند به سرعت مطالب جدید کاربران باید از فرهنگ یادگیري و توسعه برخوردار باشن

. احتیاج به تعداد زیادي کاربر از سطوح مختلف سازمانی دارد ERPسیستم . را فرا بگیرند
کارکنان عملیاتی، مدیران میانی و ستادي و مدیران ارشد سازمان همگی به نوعی از این 

کسب و کار، تنظیم همگی ایشان باید در بازمهندسی فرایندهاي . نمایندسیستم استفاده می
ریزي منابع سازمان بر خالف سیستم برنامه. نقش داشته باشند ERPسازي و پیاده
هاي اطالعاتی دیگر که اغلب توسط متخصصان بخشی از سازمان توسعه و پیاده سیستم

گیري باشد و از این رو فرهنگ تصمیمشوند، نیازمند مشارکت کلیه اعضاي سازمان می می
  . باشدها میفرهنگ حاکم بر این سیستم گروهی بخشی از

  
  گیري نتیجه

هاي فناوري اطالعات بیش از  دهند که بسیاري از دالیل شکست پروژه مطالعات نشان می
اینکه مربوط به مسائل و مشکالت فنی و تکنیکی باشد، به مسائل سازمانی و اجتماعی باز 

ها و مشکالت  ازمان نیز عمده مقاومتریزي منابع س سازي سیستم برنامه در پیاده. گرددمی
درصد  10باشد و مسائل فنی تنها  از سوي نیروي انسانی و کارکنان سازمان می) درصد 90(

ها،  یکی از عوامل رفتاري مرتبط با نیروي انسانی در سازمان. شوندمشکالت را شامل می
سیستم و موفقیت سازي  باشد که نقش زیادي در مدیریت تغییر پیاده فرهنگ سازمانی می

هاي  شد تا تاثیر فرهنگ سازمانی بر روي موفقیت پروژهلذا در این مقاله، سعی. نهایی آن دارد
بر این اساس، تعریفی . ریزي منابع سازمان بررسی شود هاي برنامه سازي سیستمپیاده

مشخص از فرهنگ سازمانی و تفاوت آن با فرهنگ ملی تبیین گردید و سپس تاثیر این 
این مقاله از . ل بر موفقیت پیاده سازي سیستم برنامه ریزي منابع سازمان بررسی گردیدعام

جمله اولین پژوهش هایی می باشد که عالوه بر ارائه مدلی جهت بررسی تاثیر عامل مهم 
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فرهنگ سازمانی بر روي سیستم هاي یکپارچه برنامه ریزي منابع سازمان، به تحقیق میدانی 
رداخته است و فرضیات مدل تحقیق بر اساس داده هاي واقعی آزمون در این زمینه هم پ

  .شده اند
هاي فرهنگی تصمیم گیري گروهی، در این مقاله، پنج فرضیه درخصوص تاثیر مولفه

یادگیري و توسعه، اشتراك قدرت، مشارکت، همکاري و پشتیبانی و در نهایت تحمل مخاطره و 
ریزي منابع سازمان، ارائه شد و بر همین اساس ي برنامههاسازي سیستمتعارض بر موفقیت پیاده
اي جهت ارزیابی میزان یا سطح عالوه بر این، در این تحقیق، پرسشنامه. نیز مدلی طراحی گردید

روش . هاي فرهنگی گفته شده در باال براي اولین بار، توسعه یافته و به تایید رسیده استجنبه
شرکت ایرانی  8پرسشنامه از  67. ستفاده قرار گرفته استپیمایشی جهت انجام تحقیق مورد ا

افزار لیزرل و آوري گردید و سپس بر همین اساس، تحلیل عاملی تاییدي با استفاده از نرمجمع
فرضیه  5بر این اساس، تمامی . انجام شد SPSSتجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار 

توان گفت همچنین بر اساس نتایج تحقیق حاضر می. ار گرفتطرح شده در تحقیق مورد تایید قر
سازي  که فرهنگ مشارکت، همکاري و پشتیبانی باال، بیشترین تاثیر را در موفقیت پیاده

در رده  تحمل مخاطره و تعارضریزي منابع سازمان بر عهده دارد و فرهنگ هاي برنامه سیستم
بی ضرورت وجود و نهادینه سازي فرهنگ سازمانی هاي تحقیق، به خویافته. گیردبعدي قرار می

این نتایج . نمایدسازگار و بالغ براي پیاده سازي سیستم برنامه ریزي منابع سازمان را پیشنهاد می
تا به امروز در تحقیقات حوزه سیستم هاي برنامه ریزي منابع سازمان مورد توجه قرار نگرفته 

مطالعات قبلی، عامل فرهنگ به عنوان یک عامل مهم  این در حالی است که در بسیاري از. است
نتایج این . و تاثیرگذار در موفقیت سیستم برنامه ریزي منابع سازمان مورد اشاره قرار گرفته است

تحقیق بیان می کند که در سازمانی هایی که افراد از تمایل همکاري با یکدیگر در انجام فعالیت 
همچنین ارزش هاي گروهی را بر منافع فردي ارجح بدانند، ها برخوردار باشند و کارگروهی و 

زیرا سیستم برنامه ریزي . ریزي منابع سازمان باالتر می باشداحتمال موفقیت سیستم برنامه
منابع سازمان کل فعالیت هاي سازمان را به یکدیگر پیوند می دهد و در صورتی که اطالعات در 

هاي دیگري مانند انبار، فروش سیستم وارد نشود، بخشیک بخش مانند امور مالی به درستی در 
به عالوه تجربه . و یا لجستیک و تولید نمی توانند فعالیت هاي خود را به درستی انجام دهند

نشان داده است که پیاده سازي سیستم برنامه ریزي منابع سازمان یک پروژه طوالنی مدت است 
باشد که در برابر مشکالت متعدد مانند تاخیرات که نیازمند مدیرانی صبور و ریسک پذیر می 
هاي خرید و فروش و همچنین کنترل هاي سخت موقت در بستن حساب هاي مالی، تغییر رویه
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گیرانه سیستم برنامه ریزي منابع سازمان تحمل خود را از دست ندهند و بتوانند با سعه صدر، 
هرچه ریسک پذیري . پشت سر بگذارند مرحله انطباق سیستم با کسب و کار سازمان را به خوبی

و توان تحمل مدیران و کارکنان سازمان باالتر باشد، احتمال موفقیت سیستم برنامه ریزي منابع 
. سازمان نیز بیشتر خواهد بود

هاي پیاده سازي سیستم  گردد مدیران پروژه براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می
به افزایش سطح فرهنگ سازمانی تیم پروژه و سایر ها  ریزي منابع سازمان در سازمان برنامه

در این . کارکنان، براي افزایش احتمال موفقیت سیستم، توجه بیشتري داشته باشند
سازي چنین رفتاري در میان  هاي روزمره خود به نهادینه خصوص، مدیران باید در فعالیت

گیري با استفاده  صمیمهاي جبران خدمات و پاداش، ت توسعه سیستم. کارکنان همت گمارند
هاي شفاف، ایجاد محیط اعتماد و اطمینان در سازمان، مشارکت دادن کارکنان در  از رویه

تواند در توسعه چنین فرهنگی در  می... مسائل سازمان از جمله مسائل مرتبط با پروژه و 
ق سیستم سازي موف هاي تحقیق حاضر، در پیاده هرچند یافته. ها بسیار کارگشا باشد سازمان
ها بسیار کاربردي و حائز اهمیت است،  ها و شرکت ریزي منابع سازمان در سازمان برنامه

ترین  نخستین و قابل توجه. برد ها نیز رنج می لیکن، این تحقیق از برخی محدودیت
هاي ارایه شده در این تحقیق،  محدودیت تحقیق حاضر این است که مدل تحقیقاتی و فرضیه

ادبیات موجود در این حوزه و سپس استدالل منطقی در مورد فرهنگی از طریق معدود 
ریزي منابع سازمان و مطالعات تجربی همچون رفتار  کارمندان در رابطه با سیستم برنامه

از اینرو، مطالعات بیشتري موردنیاز است . سازمانی و مدیریت منابع انسانی بنا نهاده شد است
محدودیت دوم تحقیق نیز به تعداد نسبتاً اندك . را تایید نمایدهاي این تحقیق  تا اعتبار یافته

ریزي  هاي برنامه متاسفانه به دلیل نرخ پایین نفوذ سیستم. هاي مورد بررسی اشاره دارد نمونه
هایی که شرایط الزم  هاي ایرانی، تعداد سازمان المللی در شرکت منابع سازمان معتبر و بین

ها را با  آوري داده ه باشند، بسیار اندك است که کار جمعبراي شرکت در تحقیق را داشت
هاي مورد  هاي تحقیق با توجه به نمونه عالوه بر این، یافته. نماید چالش اساسی مواجه می

هاي فعال در کشور قابل تعمیم است و تعمیم آن به سایر  استفاده، تنها براي سازمان
باشند، نیازمند  ی و رفتاري متفاوتی میهاي خارجی، که داراي زیربناهاي فرهنگ سازمان

محدودیت دیگر تحقیق حاضر، استفاده از روش پرسشنامه و خود . مطالعات بیشتري است
گیري در  هاي موردنیاز تحقیق است که ممکن است موجب سوء آوري داده ارزیابی جهت جمع

دکاوي در هاي کیفی همچون مور لذا، استفاده از روش. آوري شده گردد هاي جمع داده
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عالوه بر این، توجه به این نکته . تواند این محدودیت تحقیق را رفع نماید مطالعات آتی، می
هاي فرهنگ سازمانی بر موفقیت  مهم ضروري است که در این تحقیق، به بررسی تاثیر مولفه

معنی  این مساله بدین. ریزي منابع سازمان پرداخته شده است سازي سیستم برنامه پیاده
باشند، بلکه  سازي سیستم می باشد که عوامل فرهنگی تنها عوامل موثر بر موفقیت پیاده نمی

سازي و کاربران سیستم،  هاي تیم پیاده ها و مهارت عوامل متعدد دیگري همچون توانمندي
سازمانی حمایتی، آموزش  کاربرپسند بودن سیستم جدید، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ

باشند که  مل دیگر وجود دارند که در موفقیت سیستم تاثیرگذار میمناسب و بسیاري از عوا
در نهایت باید گفت اگرچه . اند برخی از این عوامل در مطالعات قبلی مورد بررسی قرار گرفته

هاي فرهنگ سازمانی و موفقیت  در این تحقیق، وجود رابطه مستقیم و مثبت بین مولفه
ده شد، لیکن ممکن است متغیرهاي میانی یا ریزي منابع سازمان مشاه سیستم برنامه

همچون ظرفیت تغییر در سازمان، محیط حمایتی سازمان، اندازه سازمان، نوع (کننده  تعدیل
در این میان وجود داشته باشند که بر این روابط، تاثیرگذار باشند که ...) صنعت، ساختار و
  .توانند روي این حوزه نیز تمرکز نمایند مطالعات آتی، می
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  پرسشنامه تحقیق مربوط به بخش فرهنگ سازمانی: پیوست
گیري گروهیتصمیم

مدیران و مدیران ارشد در تصمیم, مشارکت سطوح مختلف سازمان اعم از سرپرستان
)2009دفت، (ها گیري
دفت، (هاي بخشیگیريهاي دیگر در تصمیمارتباط بین بخشی و استفاده از نظرات گروه

2009(
 2009دفت، (توزیع یکسان و متعادل اطالعات بین اعضاي گروه(
دفت، (علمی بر اساس نظرات جمعی و عدم تاثر از فرد یا گروهی خاص  گیريتصمیم

2009(
یادگیري و توسعه

هایی مانند  وجود سیستم(ر سازمان ارتباطات همه جانبه دChat ،پست الکترونیکی ،Forum 
)b1386رضائیان، (و استفاده مداوم از آنها جهت ارتباط با یکدیگر ...) و 

 2009دفت، (وجود یک دیدگاه بلندمدت در سازمان(
رضائیان، (هاي مختلف سازمان وجود تنوع تخصصی در بخشb1386(
رضائیان، (عملکرد فردي و گروهی  وجود سیستم پرداخت بر اساسb1386(
 وجود سیستم دریافت پیشنهادات جهت ایجاد ظرفیت براي کسب آراء جدید و مشارکت

)1992شاین، (کارکنان 
اشتراك قدرت

 بارات، (ارائه حق اظهارنظر و آزادي بیان به کارکنان بدون توجه به پست و مقام ایشان
2004(
سخگویی در برابر اعمال کارکنان و مدیران سازمانی پذیري و پاتقویت حس مسئولیت

)2004بارات، (
سازي شغلی به معناي هاي سازمانی به کارکنان و غنی گیري تفویض اختیار در تصمیم

)a1386رضائیان، (طه اختیار و مسئولیت افزایش حی
دید هاي مالی کالن، ترازنامه، جریان نقدي در معرض  در اختیار گذاشتن و ارائه صورت

)2009دفت، (کارکنان و شرکاي تجاري 
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هاي فنی از کارکنان مانند کمیته معامالت و سپردن مسئولیت  ها و کمیته تشکیل تیم
)2009دفت، (ها  هاي تخصصی به این کمیته گیري تصمیم

همکاري و پشتیبانی ،مشارکت
 رضائیان، (ترویج احساس تعلق به سازمان و مالکیت آن در میان کارکنانb1386(
 رضائیان، () قبول خطا و اعتراف به اشتباه(ترغیب کارکنان به رفتار صادقانهb1386(
 ایجاد فضاي آموزش و فراگیري در سازمان، ترغیب کارکنان به اشتراك دانش با

هاي صورت گرفته  همکاران خود و تاثیر این مسأله در محاسبه عملکرد کارکنان و پرداخت
)1992شاین، (

رضائیان، (م دوجانبه بودن منافع کارکنان و سازمان ترویج مفهوb1386(
 آموزش و ترویج نگاه و نظریه سیستمی بین کارشناسان و مدیران واحدهاي مختلف

)2004بارات، (سازمانی 
2004بارات، (هاي تخصصی یکدیگر  وجود فضاي اعتماد کارکنان به دانش(

تحمل مخاطره و تعارض
2004بارات، (ها در سازمان  ف سلیقهتحمل اختالف نظرها و اختال(
هاي جدید و پذیرش  بها دادن به ایده(هاي جدید  تحمل مخاطره ناشی از اجراي ایده

)2004بارات، () مخاطره ناشی از آن
 بارات، (متعادل نگه داشتن سطح توقعات کارکنان در حد امکانات و توان سازمان

2004(
  




