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برنامهریزیمنابعسازمانی)ERP(ازراهیکپارچهسازیفرایندهایکسبوکاربرایسازمانهامزایایزیادیازجملهافزایشبهرهوری،بهبودمدیریت
کيفيتوکاهشهزینههارابههمراهدارد.بااینحالاجرایERPفرایندیهزینهبروپيچيدهاستودرنتيجهبسياریازطرحهایاجرایERPباشکست
مواجههمیشوند.دراینپژوهش،مهمترینعواملمؤثربراجرایموفقسامانههایERPپسازبررسیادبياتموضوعومصاحبهباخبرگانومتخصصان
شناساییوبهچهارگروهعواملمدیریتی،عواملانسانی،عواملفرایندیوعواملمرتبطبافناوریدستهبندیشدند.سپس،برایتعيينمقداراهميتهر
یکازعواملمزبورورتبهبندیشرکتهایجامعهآماریازنظرمقدارآمادگیبرایاستقرارموفقERPپرسشنامههاییتوزیعشد.عواملشناساییشده
توسطخبرگان،بهروشآنتروپیشانونوزندهیواهميتهریکازآنهامعينشد.باتوجهبهوزنهایبهدستآمدهبرایهریکازعواملبهکمک
روشهایTOPSIS)درنرمافزارEXCEL(وتخصيصخطی)درنرمافزارLingoوجوابهاییازنوعGlobalOptimal(،شرکتهاازلحاظمقدار
آمادگیبرایاجرایموفقسامانههایERPرتبهبندیشدهاند.بهدليلناهمخوانینتایجحاصلازدوروشمزبور،برایرسيدنبهیکاجماعکلیازروش
ادغامیميانگينحسابیاستفادهشد.نتایجنشانميدهد،شرکتهاییکهدرآنهاعواملشناساییشده،بهویژهبسترهایعواملمدیریتیوانسانیمهياتر
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مقدمه
امروزهباتوســعهروزافزونفناوریوافزایششدترقابت
بينســازمانهايمختلفتوليديوخدماتي،بقادربازار
رقابتيودستيابيبهسودبلندمدتاهميتبسزایيدارد.
درچنينشرایطيسازمانهابایدبامدیریتچابكبتوانند
محصولوخدماترابامزیترقابتيبهبازارارائهكنند.یكي
ازعواملمؤثردربهبودوضعيترقابتيسازمانها،استفاده
ازسامانههاياطالعاتياست]۱[.زیرا،استفادهازسامانههای
اطالعاتیکاراویکپارچهکهبتواندهمهفعاليتهاووظایف
موجوددریکسازمانراتحتپوششقراردادهواطالعات
الزموضروریرابهموقعدراختياراســتفادهکنندگانآن
قراردهد،یکیازابزارهایمفيدیاستکهسازمانهابرای

افزایشقابليتهایخود،بهبودعملکرد،تصميمگيریبهتر
ودستيابیبهمزیترقابتیازآناستفادهمیکنند]۲[.
یكيازآخریــنفناوريهاياطالعاتدرزمينهتحول
 ERPسازمانها،مدیریتیكپارچهســازمانمعروفبه
،ERPاست.هدفاصلي)enterpriseresourceplanning(
نفوذITدرتمامبخشهايفعاليتیكســازماناستتا
منابعمختلفبایكدیگرورعایتتبادالتمنطقيبينهم،

خروجيیكپارچهايارائهكنند]۳[.
سامانههايبرنامهریزيمنابعسازماني،سامانهاطالعاتي
یكپارچههستندكهبهکمکآنهاميتوانهمهحوزههاي
كاركرديسازمانشاملمنابعانساني،مالي،توليد،فروش
وبازاریابــيرامدیریتکرد]۴[.همچنين،ERPبســته
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نرمافزاريكسبوكاراستكهباارائهراهحلجامعویكپارچهبراينيازهاي
فرایندهاياطالعاتيسازمان،شركتراقادرميسازدتابهشکلكاراومؤثر

منابعخود)مواد،نيرويانسانيومالي(رامدیریتكند]5[.
باوجوداینكهتمامفروشندگاننرمافزارهايERPصرفهجویيهايكالن
وافزایشبهرهوريراوعدهميدهند.ولی،سازمانهادردستيابيبهاهداف
ERPازپيشمعينشدهدچارمشكالتيميشوند]6[.اجرایسامانههاي
باچالشهايفراوانیروبهروســت،اوالًبهدليلاینكهسامانهERPبهطور
همزمانكلسازمانراتحتتأثيرقرارميدهد،برخالفسامانههاياطالعاتي
كاركرديدرگذشتهکهاجرایآنهابهمرزهاياداریمحدودميشد.ثانيًا
ســامانهERPممكناست،راهوروشعملياتيسازمانراتغييردهد.زیرا
سازندگانERPممكناست،سامانهرابدونآگاهيكاملازالزاماتدقيق
مشتریانآتيآنهاتوسعهدهندودليلدیگراینكهاصلیكپارچهسازيازراه
بانكاطالعاتيواحدبرايبسياريازسازمانهاجدیدونوست]7[.بنابراین
پرداختنبهآنبدونداشتنآمادگیهایالزممیتواندسازمانرابهمرحله

نابودیبکشاند.
مطالعهایكهدرباره50شركتاروپایيانجامشدهاست،نشانميدهد
%۹۲ازشركتهایيكهERPرااجراكردهاند،ازنتایجحاصلچندانخشنود
نيستند]ERP.]6بهدليلفراهمسازيساختارزیربنایيبهمنظورارتباط
باجهانوجهانيشــدندرسازمانهايامروزيبهعنوانضرورتیمطرح
است.اماباتوجهبهاینكهاجرایموفقاینسامانههادارايمنافعزیادبراي
سازمانهاست،عدمموفقيتدرآنميتواندخسارتهايجبرانناپذیري
داشتهباشــد]8[.البتهبادرنظرگرفتنآمارزیادشكســتدراجرایاین
ســامانههادردنيا،شناسایيعواملكليديموفقيتدراجرایآنضروري
بهنظرميرســد.بنابراینالزماست،پيشازاتخاذهرگونهتصميمیبرای
اجرایERP،عواملمؤثربرموفقيتاجرایآنشناساییوآمادگیسازمانی
برایاینموضوعباتوجهبهعواملشناساییشده،ارزیابیشود.درصورت

داشتنشرایطالزم،تصميمبهاجرایERPگرفتهشود]۹[.

اهداف و سؤاالت پژوهش
هدفازانجاماینپژوهش،شناساییعواملمؤثربراستقرارواجرایموفق
سامانههایERPورتبهبندیشرکتهایجامعهآماریازلحاظآمادگیبر
اساسعواملشناساییشدهبرایپذیرشموفقاستقرارERPاست.بنابراین،

پژوهشحاضربهدنبالپاسخگوییبهسؤاالتزیراست:
-کدامعواملموجباجرایموفقسامانههايبرنامهریزيمنابعسازماني

)ERP(درصنایعریسندگياستانمازندرانميشوند؟
-رتبهبنديشركتهايریسندگياستانمازندرانازلحاظآمادگیبرای

پيادهسازیموفقERPچگونهاست؟

مروری بر پیشینه پژوهش و چارچوب نظری
هرچنددرسطحجهانیپژوهشیهایمتنوعیدربارهERPوشاخصهای
کليدیآنانجامشدهاست.اما،اکثرسازمانهایایرانیبامفهومERPآشنا
نيستند.بهدليلاینکهمتأسفانهدرکشورمامطالعاتناچيزیدراینزمينه

انجامشدهاستکهنيازجامعهعلمیوحرفهایرابرآوردهنمیکند.
ازآنجاکهمبحثERPباشــرایطخاصشــرکتمجریوکاربرانآن

ارتباطمستقيمدارد،الزماستکهپژوهشهایمرتبطبااینمفهوموبهویژه
شــاخصهایموفقيتآندرسطحداخلیومتمرکزبرسازمانهایایران
توســعهیابد.ازجملهپژوهشهایکهدرزمينهشناساییعواملمؤثربر

استقرارواجرایموفقERPانجامشد،میتوانبهمواردزیراشارهکرد:
قصابپوردهخوارقانیدرپژوهشیکهانجامداد،معتقداست۲۱عاملبه
عنوانعواملبحرانیبرموفقيتاســتقرارERPمؤثرند.اینعواملشامل
شناختکلیسازمانازسامانهERP،تواناییمالیسازمان،تواناییاستفادهاز
مشاوراننرمافزاری،حمایتمدیریتارشدسازمان،مهندسیمجددفرایندها،
مدیریتتغييراثربخش،انتخاببســتهمناسبERP،مدیریتاثربخش
طرح،درکواضحاهدافاستراتژیک،مدیریتداده،استراتژیوروشداده
ERP،اجتنابازسفارشیکردنبيشازحدERP،وجودزیرساختارهای
سختافزاریوارتباطی،داشتندانشصحيحوکافیدربارهسامانههایفعلی
ســازمان،وجودفرهنگمشارکتیوکارگروهی،وجودمهندسانسامانهو
فناوریاطالعاتدرسازمان،اعطایقدرتتصميمگيریبهنيروهایطرح
ERP،احســاسسازماندرقرارداشتندربازاررقابتی،تواناییبرنامهریزی
ERPوپيشبينیبرایبرطرفکردنخطاهایاحتمالی،ادغامیکپارچگی
باسامانههایاطالعاتیموجوددرســازمانوتواناییسازماندربرگزاری

برنامههایآموزشیکافیومناسباست]۱0[.
موهبتطیپژوهشــیمهمترینعواملمؤثربــراجرایموفقERP را
حمایتمدیریتعاليسازمان،نقشگروهپژوهشی،مدیرطرحومشاوران،
بازمهندســيفرایندهايكاري،مدیریتطرحومشاركتكاربرانسامانه
میداند]۱۱[.مرزبانفرددریافت،عواملمؤثربراجرایموفقERPشامل
حمایتمدیریتارشــد،مدیریتطرح،مهندســيمجددواحدتجاري،
مناسببودنسختافزارونرمافزار،آموزشوتحصيالتاستفادهكنندگان

است]۱۲[.
ERPنتایجمطالعهکلباســینشانداد،عواملكليديدراجرایموفق
شاملهمخوانيباكاركردسازماني،حفظهدف،گروهپژوهشی،پشتيباني
مدیریت،مشاوران،آمادگيسازماني،آموزش،برنامهریزيوآزمونكافيو
عواملمهمنحوهبرخوردباگستردگيسازمان،توسعهوبودجههستند]۱۳[.
Umbleوهمکارانطیپژوهشیکهانجامدادند،معتقدندعواملبحراني
برایاجرایموفقERPعبارتازدركوفهمروشــناهدافاستراتژیك،
حمایتمدیرانعاليســازمان،مدیریتطرح،مدیریتتغييرســازماني،
گروهمجری،صحتداده،آموزشوتعليمگسترده،اندازهگيريعملكردو

موضوعهایچندسایتياست]۱۴[.
Madsenو Ehie نشانداد،عواملبحرانیدراجرایموفقERPشامل
مهندسیمجددفرایندها،مدیریتاثربخشطرح،حمایتمدیریتارشد
سازمان،تواناییسازمانبرایتخصيصبودجه،استفادهازمشاوراننرمافزاری

وشناختکلیسازمانازسامانهERPاست]۱5[.
FinneyوCorbettمهمترینعواملبحرانيموفقيتدرطرحبرنامهریزی
منابعسازمانیرامهندسیمجددفرایندها،اعطایقدرتتصميمگيریبه
نيروهایطرحERP،مدیریتتغييربهشکلاثربخش،تواناییسازماندر
برگزاریبرنامههایآموزشیکافیومناسب،انتخابمناسببستهنرمافزار
ERP،مدیریتاثربخشطرح،وجودزیرساختهایسختافزاریوارتباطی
مناسب،حمایتمدیریتارشدسازمان،تواناییسازمانبرایتخصيصبودجه،
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استفادهازمشاوراننرمافزاریودانشصحيحوکافیدربارهسامانههایفعلی
سازمانمیدانند]۱6[.

WangوهمــکارانعوامــلکليدیاجرایموفــقERPرابهعوامل
درونسازمانیوبرونسازمانیدستهبندیکردهاند.عواملدرونیعبارتاز
مشارکتوهمکاریکاربران،ترکيبافراددرطرح،اعتمادبينافراد،حمایت
مدیریتعالیوزیرساختITمدیریتطرحبودهوعواملبيرونیعبارتاز
پشتيبانیوارائهخدماتازسویفروشندهواستفادهازمشاوراناست]۱7[.
Francoiseوهمکارانمعتقدند،عواملمؤثردراجرایموفقERPعبارت
،ERP  ازمهندســیمجدد،اعطایقدرتتصميمگيریبهنيروهایطرح
مدیریتتغييربهشــکلاثربخش،تواناییسازماندربرگزاریبرنامههای
آموزشیکافیومناسب،انتخابمناسببستهنرمافزارERP،درکواضح
اهدافاســتراتژیک،اســتراتژیوروشاجــرای ERP،مدیریتاثربخش
طرح،اجتنابازسفارشــیکردنبيشازحدERP،وجودزیرساختهای
سختافزاریوارتباطیمناسبوحمایتمدیریتارشدسازمان]۱8[است.
ERPوهمکارانمعتقدند،عواملبحرانیمؤثردراجرایموفقAbeer
شــاملمدیریتطرح،انتخابســامانه  ERP،صاحبانسوددرشرکت،
مهندسیمجددفرایندکسبوکار،تعهدوحمایتمدیریتارشد،ترکيب
افرادگروهERP،یکپارچهســازیســامانههای ERP،انتخابوحمایتاز

تأمينکننده،محدودهاجراوشرکتمشاوراست]۱۹[.
Elmezianeوهمــکارانمعتقدند،عواملبحرانیمؤثردراجرایموفق
ERPشاملحمایتمدیریتارشد،مدیریتمؤثرطرح،مهندسیمجدد
فرایندکســبوکار،کارگروهیوترکيبافراد،مناســببودننرمافزارو

سختافزار،آموزشوپرورشومشارکتکاربراست]۲0[.
SuganthalakshmiوMothuvelayuthan عواملبحرانیمؤثردراجرای
موفقERPراعواملسازمانی،فناوری،استراتژیوتاکتيکیمیدانند]۲۱[.
نتایجمطالعهKhattakaوهمکاراننشانداد،عواملبحرانیمؤثردراجرای
موفقERPشــاملحقانتخابتماموقتمدیرطرح،کيفيتوکميت
آموزش،نقشواثرمدیریتدرکاهشمقاومتکاربران،حمایتمدیریت
ارشــد،تغييرفرهنگمدیریتوبرنامه،مشــخصکردناهدافودامنه
ERP،حداقلسفارشیسازی،مشارکتاعضایسازمانی،سهولتاستفاده
ازســامانهوپذیرشکاربران،ارتباطمؤثردرمياناعضایسازمانوگروه

مجریERPاست]۲۲[.
Chauhanوهمکاراننيزدرپژوهشــیکهانجامدادند،معتقدندعوامل
بحرانیمؤثردراجرایموفقERPعبارتازهمکاری،مدیریتطرح،ترکيب
افرادگروه،ارتباطاتوپيرویازترکيبگروهدرمحلاجراست]۲۳[.باتوجه
بهمطالعهپژوهشهایپيشينومرورمتونانجامشدهمهمترینعواملمؤثر
دراستقرارموفقيتآميزERPدرقالبچارچوبنظریپژوهشعبارتاز
عواملمدیریتی،عواملانسانی،عواملفرایندیوعواملمرتبطبافناوری
است)شکل۱(.اینعواملميتواننددرصنعتمربوطبهزیرمعيارهايدیگر

دستهبنديشوند.

روش پژوهش
اینپژوهشازلحاظهدفکاریکاربردیاســت،چراکهبهسمتکاربرد
عملیدانشجهتگيریدارد.باتوجهبهنحــوهگردآوریدادههایمورد

نياز،اینپژوهشرامیتوانتحقيقیتوصيفیدانست.درپژوهشحاضر،به
دليلتعدادکمجامعهآماری)۴۳نفر(،تمامجامعهآماریبرایگردآوری
دادهدرنظرگرفتهشــدهاست.درحقيقتدراینروشنمونهگيریوجود
نداردوازروشهمهشــماریبهگردآورینظرکلواحدهایجامعهآماری
پرداختهمیشود.جامعهآماریپژوهشحاضر،خبرگاندانشگاهوصنعت
ریســندگی)مدیرکارخانه،مدیرتوليدومدیربرنامهریزی(،قلمروزمانی
آنازاســفند۱۳8۹تاتير۱۳۹0وقلمرومکانیاینپژوهشدراســتان
مازندرانبود.دادههاواطالعاتاینپژوهشبهدوروشکتابخانهایوميدانی
جمعآوریشدهاست.پرسشنامهآغازیبراساسعاملهایشناساییشده
درپيشــينهپژوهشتنظيموسپسبرایبررسیونگرشبهکارشناسان
دادهشدوپرسشنامهپایانیبراساسدیدگاههایآنانفراهمشد.بنابراین،
رواییپرسشنامهخودبهخودتأیيدشد.برایسنجشپایاییپرسشنامه
نيزضریبآلفایکرونباخ0/8۹برآوردشدکهنشاندهندهپایاییپرسشنامه

است.

یافته های پژوهش
مرحله اول:     شناســایی عوامل مؤثر بر استقرار و اجرای موفق ERP در 

صنعت
 ریسندگیبامطالعهپژوهشهایانجامشدهوادبياتطرح،۲۹عاملبه
عنوانعواملمؤثربراجرایموفقERPشناســاییشدکهبااستفادهاز
نظرهایخبرگانومتخصصاندانشگاهوصنعتریسندگیپسازبحث
وگفتگوبه۱6عاملتعدیلوتأیيدشد.اینعواملشاملمواردزیراست:
حمایتپایداررهبریومدیریتارشــد،قهرمــانطرح،مدیریتطرح،
استفادهازمشــاوران،درکوفهمروشنازاهدافاستراتژیک،مدیریت
صحيحانتظارات،مهندسیمجددفرایندها،قابليتهایرهبرانومدیران
ارشددرمدیریتتغيير،حداقلکردنسفارشیسازی،آزمایشورفعکامل
اشکاالتســامانهپيشازاجرا،انتخاببستهERPمناسب،پشتيبانیو
ارائهخدمتازسویفروشندهسامانهERP،آموزشمدیران،اعضایگروه
وکارکنان،مشــارکتکارکناندرطرح،ارتباطوهمکاریبينواحدیو

.ERPترکيبافراددرطرح

.ERPشکل1-عواملمؤثربراستقرارموفقيتآميز

عواملمدیریتی

عواملمرتبط
بافناوری

عواملمؤثر
براستقرار

ERPموفقيتآميز

عواملفرایندی عواملانسانی



مهدی محمد علی تباربائی و همکاران عوامل موثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی...

مجله علمي - ترویجي علوم و فناوري نساجي،  سال سوم، شماره 2، تابستان 1392 18

آنتروپیآنشاخص،کهازمعادله)۳(محاسبهمیشود:

)۳(

6-محاسبهوزنهریکازشاخصها،مقداروزنهایهریکازشاخصها
رامیتوانبهکمکمعادله)۴(محاسبهکرد:

)۴(

آنتروپیهرشــاخص)Ej(،درجهانحراف)dj(ووزنهرشاخص)Wj(در
جدول۱آمدهاست.

TOPSIS مرحله سوم: رتبه بندی شرکت های ریسندگی با روش
الگوریتمTOPSIS،بهعنوانروشتصميمگيریچندشاخصیجبرانیبسيار
قوی،برایاولویتبندیگزینههاازراهشبيهکرنبهجوابایدهآلاستکهبه
روشوزندهیحساسيتبسيارکمیداردوپاسخهایحاصلازآن،تغيير

عميقینمیکند]۲5[.
دراینروش،mگزینهبهوســيلهnشــاخصارزیابیمیشودوگزینه
انتخابیبایددارایکمترینفاصلهباراهحلایدهآلمثبتودورترینفاصله
ازراهحلایدهآلمنفیباشد.دراینروش،بهترینارزشکهیکشاخص
میتواندداشــتهباشدایدهآلمثبتوبدترینارزششاخصایدهآلمنفی

محسوبمیشود]۲6[.
رتبهبندیدرروشTOPSIS درمحيطEXCELقابلاجراســت.برای

مرحله دوم: محاسبه وزن عوامل شناسایی شده 
ازروشآنتروپیشانونمیتوانبرایوزندهیبهشاخص)عواملشناسایی

شده(استفادهکرد.
اساسروشمزبوربرایناستواراستکههرچهپراکندگیدرمقادیریک
شاخصبيشترباشد،آنشاخصازاهميتبيشتریبرخورداراست]۲۴[.
کهدراینراستاشاخصهااهميتبيشتریدارند،از Wjبراساس

وزنزیادترینيزبرخورداراست.برایوزندهیبهروشآنتروپیشانونباید
مراحلزیربهترتيباجراشود:

۱-تشکيلماتریستصميمگيری،
۲-کمیکردنماتریستصميمگيری،

۳-بیمقياسسازیماتریستصميمگيری،درایههایماتریستصميمگيری
بهکمکمعادله)۱(بیمقياسمیشود:

)۱(

۴-محاسبهآنتروپیهریکازشاخصها،

)۲(


مقدارآنتروپیهریکازشاخصهابين0و۱است.
5-محاسبهدرجهانحرافاطالعاتموجوددرهریکازشاخصهاازمقدار

جدول1-محاسبهمقادیروکميتهایروشآنتروپیووزنهریکازعوامل)معيارها(.

WjDjنوعطبقهبندیعوامل)معيارها(
Ej

آموزشمدیران،اعضایگروهوکارکنان
حمایتپایداررهبریومدیریتارشد

استفادهازمشاوران
مدیریتصحيحانتظارات

ERPترکيبافرادگروهدرطرح
حداقلکردنسفارشیسازی

مدیریتطرح
درکوفهمروشنازاهدافاستراتژیک

آزمایشورفعکاملاشکاالتسامانهپيشازاجرا
قهرمانطرح

انتخاببستهERPمناسب
ارتباطوهمکاریبينواحدی

قابليتهایرهبرانومدیرانارشددرمدیریتتغيير
مهندسیمجددفرایندها
مشارکتکارکناندرطرح

ERPپشتيبانیوارائهخدمتازسویفروشندهسامانه

عواملانسانی
عواملمدیریتی
عواملمدیریتی
عواملمدیریتی
عواملانسانی
عواملفرایندی
عواملمدیریتی
عواملمدیریتی
عواملفرایندی
عواملمدیریتی
عواملفناوری
عواملانسانی
عواملفرایندی
عواملفرایندی
عواملانسانی
عواملفناوری

0/124
0/115
0/092
0/091
0/079
0/072
0/064
0/06
0/053
0/046
0/045
0/042
0/038
0/034
0/03
0/015

0/108
0/101
0/08
0/079
0/069
0/063
0/056
0/052
0/046
0/04
0/039
0/037
0/033
0/03
0/026
0/013

0/892
0/899
0/92
0/921
0/931
0/937
0/944
0/948
0/954
0/96
0/961
0/963
0/967
0/97
0/974
0/897
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رتبهبندیبهروشTOPSIS بایدمراحلزیربهترتيباجراشود:
-تشکيلماتریسدادههابراساسnشاخصو  mگزینه،

)5(

-استانداردکردندادههاوتشکيلماتریساستاندارد،

)6(

-تعيينوزنهریکازشاخصها)درمرحلهپيشبهروشآنتروپیشانون
محاسبهشد(،

)7(

-تعيينجوابهایایدهآلمثبتوایدهآلمنفی،
=گزینهایدهآلمثبت



)8(=گزینهایدهآلمنفی


-محاسبهاندازهفاصلهمعياربرایجوابهایایدهآلمثبت)A+(وایدهآل
،)-A(منفی

)۹(

-رتبهبندیگزینهها،
ابتداماتریسستونیCرا)ماتریسm×1(کههرمؤلفهآنازتقسيمایدهآل
منفیبرمجموعایدهآلمنفیومثبتحاصلمیشــود،بهدستآوردهو

سپسرتبهبندیگزینههابراساسترتيبنزولیانجاممیشود:

)۱0(


مرحله چهارم:  رتبه بندی شرکت های  ریسندگی  به روش تخصیص خطی
دراینروش،گزینههایمفروضازیکمسئلهبرحسبامتيازهایآنها
ازهرشــاخصموجودرتبهبندیشدهوسپسرتبهنهاییگزینههابه
کمکفرایندجبرانخطی)بهازایتبادالتممکندربينشاخصها(

رتبهCiفاصلهباایدهآلمنفیفاصلهباایدهآلمثبتگزینهنامشرکت

پلیبافت
صنایعفرشوموکتبابل

ساوینتاب
تکنخایران
خزرریس

ماهانریسطبرستان
نساجیپوشينهمحمودآباد

ریسندگیرضوان
نخشمال

نساجیتالرقائمشهر
نساجیبابکان
زربافتپروانه

نساجیشماره1قائمشهر
کيسهزرینشمال
آکریلتاببهشهر

A9
A13
A7

A14
A4
A12
A6
A10
A15
A3
A5
A11
A2
A1
A8

0/015
0/017
0/025
0/035
0/051
0/065
0/054
0/078
0/075
0/073
0/081
0/084
0/074
0/087
0/101

0/096
0/089
0/086
0/084
0/059
0/065
0/052
0/063
0/038
0/037
0/04
0/041
0/036
0/034
0/012

0/861
0/84
0/778
0/709
0/534
0/497
0/493
0/449
0/337
0/334
0/332
0/330
0/325
0/279
0/103

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.TOPSISجدول2-رتبهبندیشرکتهایریسندگیبهروش
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مقدارمتغير

 h 1,11

h 2,14

h3,12

h4,8

h5,10

h6,7

h7,6

h8,15

h9,4

h10 2

h11,13

h12,5

h13,3

h14,1

h15,9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.Lingoجدول3-بخشیازخروجی
اولویتبندیگزینهنامشرکت

تکنخایران
ریسندگیرضوان

صنایعفرشوموکتبابل
پلیبافت

ماهانریسطبرستان
ساوینتاب

نساجیپوشينهمحمودآباد
خزرریس
نخشمال

نساجیبابکان
کيسهزرینشمال

نساجیتالر
زربافتپروانه

نساجیشماره1
آکریلتاببهشهر

h14

h10

h13

h9

h12

h7

h6

h4

h15

h5

h1

h3

h11

h2

h8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.LAجدول4-رتبهبندیشرکتهایریسندگیبهروش

.)LA(وتخصيصخطیTOPSISجدول5-ميانگينرتبهبندیگزینههابهدوروش

روشهایMADMگزینهنامشرکت
ميانگينرتبهها

رتبهنهایی TOPSISتخصيصخطی

پلیبافت
صنایعفرشوموکتبابل

تکنخایران
ساوینتاب

ریسندگیرضوان
ماهانریسطبرستان

خزرریس
نساجیپوشينهمحمودآباد

نخشمال
نساجیبابکان

نساجیتالرقائمشهر
زربافتپروانه

کيسهزرینشمال
نساجیشماره1قائمشهر

آکریلتاببهشهر

A9

A13

A14

A7
A10

A12

A4
A6
A15

A5
A3
A11

A1
A2
A8

1
2
4
3
8
6
5
7
9
11
10
12
14
13
15

4
3
1
6
2
5
8
7
9
10
12
13
11
14
15

2/5
2/5
2/5
4/5
5
5/5
6/5
7
9

10/5
11
12/5
12/5
13/5
15

1
1
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
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مشــخصمیشود.فرایندحلبهگونهایاســتکهنيازیبهمقياس
درآوردنشــاخصهایکيفیوکمینيست.برایرتبهبندیبهروش
تخصيــصخطی)Linear-assignment(بایــدمراحلزیربهترتيب

اجراشود]۲6[:
۱-تعيينرتبههرگزینهبهازایهریکازشاخصهایموجودبهشکلیک

ماتریس)m*m(کهسطرآنبيانگررتبهوستونآنبيانگرشاخصاست.
۲-درنظــرگرفتنیکماتریسمرجعباعناصرغيرمنفیچنانکههر
عنصرآنبيانگردفعاتتکراری)فراوانیمطلق(بودهوAiدررتبهkامازنظر

شاخصهایمختلفرتبهبندیشدهباشد.
۳-محاسبهرتبهنهاییبرایAiعنصرازماتریس،نشاندهندهاثرAiبرای
رتبهنهاییkاماست.بهطوریکهواگذاریAiبهرتبهنهاییkامدرصورت
بيشتربودنارزشنيزهماهنگترخواهدبود.بنابراینمسئلهعبارتاست،از
اینکهبرایهررتبه)m ،Ai)k=۱,۲,..., mامییافتشودکهبيشترین
اثررابرایآنرتبهداشتهوتابعهدفموجودازبرنامهزیرینراباتوجهبه
مبادالتممکنبيشينهکند.بدینمنظورازمدلسازیL-pبهشکلزیر

استفادهشد:

)۱۳(



برایحلمسئلهپژوهشبهروشتخصيصخطی،باتوجهبهبزرگیحجم
Globalبهکارگرفتهشــد.جوابهایحاصلازنوعLingoآننرمافــزار
Optimalاست.باتوجهبهاینکهمتغيرهایتصميمدارایمقادیر۱و0است،
خروجیاینبرنامهفقطبــهازایمقادیرعددی،درجدول۳ورتبهبندی

شرکتهابااستفادهازدادههایجدول۳درجدول۴آمدهاست.

مرحله پنجم: ادغام سازی نتایج به دســت آمده از دو روش TOPSIS و 
تخصیص خطی

TOPSISدراینمرحلهميانگينرتبههایمربوطبههرگزینهکهازدوروش
وتخصيصخطیبهدستآمدهازروشAVERAGEمحاسبهشد.دراین
روش،ميانگينحسابیرتبههایحاصلشدهبرایهرگزینهدرتمامروشها
مشخصشــد.گزینهایکهميانگينآنعددکمتریرانشاندهد،رتبه
نخستدرادغامسازیراکسبمیکند.بههمينترتيبگزینههاازميانگين
حسابیکمتربهبيشتررتبهبندیشدند.جدول5نشاندهندهاولویتبندی
نهاییحاصلازادغامسازیرتبههایبهدستآمدهازدوروشTOPSISو

تخصيصخطی)LA(است.

نتیجه گیری 

اجرایسامانههایERPازچالشهایاصلیدههاخيراست،بهطوریکه
سازمانها،سرمایهگذاریدرسامانههایERPرایکاستراتژیمهممیدانند

کهبرایسازمانمزیترقابتیایجادمیکند،ولیباوجوداهميتاستراتژیکی
اینسامانهها،اکثرطرحهابرایاجرایآنباشکستمواجهمیشوند.بنابراین
ضرورتشناساییعواملکليدیمؤثردراجرایموفقسامانههایERPو
تعيينمقداراهميتهریکازآنها،سازمانهاراقادرمیسازددرحوزههایی
کهموجباجرایموفقترERPمیشــود،تمرکزکردهوآمادگیوقابليت
خــودرادرزمانپذیرشواجرایموفقآنبــرآوردکردهودرارتقایآن
کوشــشکنند.هدفازانجامپژوهش،شناساییعواملمؤثربرموفقيت
اســتقرارواجرایسامانههایERPورتبهبندیشرکتهایجامعهآماری
بهلحاظآمادگیبرایپذیرشموفقاستقرارERPاست.درپژوهشحاضر
پسازمرورجامعادبياتبحثوبااستفادهازمقالههاوپژوهشهایانجام
شدهداخلیوخارجی،۲۹عاملبهعنوانعواملمؤثرشناساییشد.امابا
توجهبهماهيتشــرکتهایریسندگیونظرخبرگانومتخصصاناین
صنعتبهطورنظریوتجربی،۱6عاملتأیيدشد.اینهاعواملیهستندکه
درصورتمهياشدنمیتوانندمزایایسایرعواملرابهدنبالداشتهباشند

کهدربخشمرحلهاولشناساییعواملموثرنامبردهشد.
عواملشناساییشدهافزونبراینکهبهخریدارانسامانههایERPاین
امکانرامیدهد،تاپيشازخریدسامانهمزبور،بهبسترسازیاینعوامل
درشرکتخودباآگاهیبيشتریعملکنند،بهتوليدکنندگاننيزکمک
میکندتابهتربتوانندزماناجرارامشــخصکنندتاازسرمایهخودبه

بهتریننحواستفادهکنند.
پسازشناساییعواملمهماثرگذار،مقداراهميتووزنهرکدامازآنها
بااستفادهازروشآنتروپیشانوندرشرکتهایریسندگیمشخصشد.در
نهایتبابهرهگيریازروشTOPSISوتخصيصخطی،گزینههایموجود
)شرکتهایریسندگی(رتبهبندیعملیشدندکهبهدليلعدمهمخوانی
دربعضیازنتایجآندوروش،ازروشادغام)ميانگينحسابی(برایرسيدن
بهنتيجهواحداســتفادهشد.اینارزیابیفقطوضعيتشرکتهاراازنظر
رتبهآمادگیبرایاستقرارموفقERPنشانمیدهدوصرفًانشاندهنده
آمادگیکاملوبیعيبونقصنيست.درجهاهميتعواملشناساییشده
بهترتيبعبارتاندازعواملمدیریتی،انســانی،فرایندیوفناوریکهدر
رتبهبندیشرکتهاازنظرآمادگیالزمبرایاستقرارموفقERPاثرگذارند،
یعنیشرکتهاییکهعواملمدیریتیوانسانیدرآنهابيشترموردتوجه
قرارداردوبسترهایالزمدراینزمينههاکمیمهياباشد،ازلحاظاجرای
موفقERPآمادگیبيشترینسبتبهسایرشرکتهادارند)مانندپلیبافت
یاصنایعفرشوموکتبابل(.البتهعواملفرایندیوفناورینيزکاماًلمؤثر
برموفقيتاستقرارERPهستند.اما،نتيجهطرحبرپيشنيازبودنعوامل
مدیریتیوانسانیبرسایرعواملتأکيدداردوبرایاینکهسازمانییایک
واحدصنعتیبخواهددراجرایERPموفقشود،ابتدابایدعواملمدیریتیو
انسانیرابسترسازیکندوسپسبهسراغسایرعواملشناساییشدهبرود.

اینپژوهشمحدودیتهایینيزداردکهمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
-نبودتجربهکافیوعدماجرایســامانههایERPدرصنعتریسندگی
کشوروبنابراینشناختودانشکمدرمدیرانارشداینصنعتدرشرایط

اجرایی
-محدودیتهایمربوطبهنظرسنجیمانندتعدادپرسشنامههایدریافت

شدهودامنهتوزیعپرسشنامه.



مهدی محمد علی تباربائی و همکاران عوامل موثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی...

مجله علمي - ترویجي علوم و فناوري نساجي،  سال سوم، شماره 2، تابستان 1392 22

شایانذکراست،اینپژوهشفقطدرشرکتهایریسندگیانجامشدهو
دامنهمحدودیدارد.براساستجربههایبهدستآمدهازکارحاضربرای

پژوهشهایآتیمواردزیرپيشنهادمیشود:
-مرورتجربههایاجرایسامانهERPدرشرکتهاوسازمانهایایرانی،

-مقایســهعواملکليدیموفقيتاجرادرشــرکتهایاستفادهکنندهو

شرکتهایتوليدیاینسامانهها،
-ارائهمدلیبرایبررســیمقدارآمادگیسازمانبرایاجرایسامانههای

برنامهریزیمنابعسازمانیو
-مقایسهاولویتبندیعواملکليدیموفقيتاجرایدرسازمانهایایرانی

باسازمانهایغيرایرانی
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Abstract
The "enterprise resource planning" (ERP) and business process integration through organizations have many 
benefits, including increased productivity, improved quality and lower costs. However, ERP implementations 
are complex and expensive and the processes of ERP implementation projects often fail. In this research, the 
most influential elements, verified by appropriate publications and discussions with the experts, in breaking 
down of ERP systems has been categorized in four groups of: managerial, human resources, processing and 
technological factors. To determine the level of importance of each element and ranking of statistical compa-
nies, based on their readiness in implementing a successful ERP, some questionnairs were handed out. The 
identified elements, found by the experts, were evaluated through Shanon entropy technique to assess their 
degree of significance. According to the weight of every element, we ranked companies through TOPSIS 
technique (Excel software) and linear assignment (Lingo software and answers like Global optimal). Because 
of the incompatibility of some results of these two techniques, we used the combinatory mean arithmetic to 
reach unanimous consent. The results showed that the companies which were ready to implement ERP suc-
cessfully were specifically fulfilled by their managerial and human resource preparedness.
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