عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامهریزی منابع سازمانی
( )ERPدر صنعت ریسندگی -مطالعه موردی  :استان مازندران

سال سوم ،شماره  ،2شماره پياپي 7

صفحه 1392 ،15-22
ISSN: 2151-7162

Influential Factors on Proper Implementation of Organizational Resource Programming
in Spinning Industry: Case Study of Mazandaran Region
مهدی محمد علی تباربائی ،*1علیرضا رشیدی ،2محمدحسن چراغعلی

1

 -1تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 -2فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فیروزکوه ،دانشکده مهندسی صنایع ،کد پستی 3981838381

تاریخ دریافت        92/01/28 :تاریخ پذیرش92/04/26 :

چكيده
برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPاز راه یکپارچهسازی فرایندهای کسب و کار برای سازمانها مزایای زیادی از جمله افزایش بهرهوری ،بهبود مدیریت
کیفیت و کاهش هزینهها را به همراه دارد .با این حال اجرای  ERPفرایندی هزینهبر و پیچیده است و در نتیجه بسیاری از طرحهای اجرای  ERPبا شکست
مواجهه میشوند .در این پژوهش ،مهمترین عوامل مؤثر بر اجرای موفق سامانههای  ERPپس از بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و متخصصان
شناسایی و به چهار گروه عوامل مدیریتی ،عوامل انسانی ،عوامل فرایندی و عوامل مرتبط با فناوری دستهبندی شدند .سپس ،برای تعیین مقدار اهمیت هر
یک از عوامل مزبور و رتبهبندی شرکتهای جامعه آماری از نظر مقدار آمادگی برای استقرار موفق  ERPپرسشنامههایی توزيع شد .عوامل شناسایی شده
توسط خبرگان ،به روش آنتروپی شانون وزندهی و اهمیت هر یک از آنها معین شد .با توجه به وزنهای بهدست آمده برای هر یک از عوامل به کمک
روشهای ( TOPSISدر نرمافزار  )EXCELو تخصیص خطی (در نرم افزار  Lingoو جوابهایی از نوع  ،)Global Optimalشرکتها از لحاظ مقدار
آمادگی برای اجرای موفق سامانههای  ERPرتبهبندی شدهاند .به دلیل ناهمخوانی نتایج حاصل از دو روش مزبور ،برای رسیدن به یک اجماع کلی از روش
ادغامی میانگین حسابی استفاده شد .نتایج نشان ميدهد ،شرکتهایی که در آنها عوامل شناسایی شده ،بهویژه بسترهای عوامل مدیریتی و انسانی مهیاتر
باشد ،آمادگی بیشتری برای اجرای موفق  ERPدارند.
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امروزه با توســع ه روزافزون فناوری و افزايش شدت رقابت
بين ســازمانهاي مختلف توليدي و خدماتي ،بقا در بازار
رقابتي و دستيابي به سود بلندمدت اهميت بسزايي دارد.
در چنين شرايطي سازمانها باید با مديريت چابك بتوانند
محصول و خدمات را با مزيت رقابتي به بازار ارائه كنند .يكي
از عوامل مؤثر در بهبود وضعيت رقابتي سازمانها ،استفاده
از سامانههاي اطالعاتي است[ .]1زیرا ،استفاده از سامانههای
اطالعاتی کارا و یکپارچه که بتواند همه فعالیتها و وظایف
موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطالعات
الزم و ضروری را بهموقع در اختیار اســتفادهکنندگان آن
قرار دهد ،یکی از ابزارهای مفیدی است که سازمانها برای
*مسئول مكاتبات ،پيامنگارmehdi_tabar21@yahoo.com :

افزایش قابلیتهای خود ،بهبود عملکرد ،تصمیمگیری بهتر
و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده میکنند [         .]2
 يكي از آخريــن فناوريهاي اطالعات در زمينه تحول
سازمانها ،مديريت يكپارچه ســازمان معروف به ERP
( )enterprise resource planningاست .هدف اصلي ،ERP
نفوذ  ITدر تمام بخشهاي فعاليت يك ســازمان است تا
منابع مختلف با يكديگر و رعايت تبادالت منطقي بين هم،
خروجي يكپارچهاي ارائه كنند [.]3
سامانههاي برنامهريزي منابع سازماني ،سامانه اطالعاتي
يكپارچه هستند كه به کمک آنها ميتوان همه حوزههاي
كاركردي سازمان شامل منابع انساني ،مالي ،توليد ،فروش
و بازاريابــي را مديريت کرد [ .]۴همچنین ERP ،بســته
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نرمافزاري كسب و كار است كه با ارائه راهحل جامع و يكپارچه براي نيازهاي
فرايندهاي اطالعاتي سازمان ،شركت را قادر ميسازد تا به شکل كارا و مؤثر
منابع خود (مواد ،نيروي انساني و مالي) را مديريت كند [.]۵
با وجود اينكه تمام فروشندگان نرمافزارهاي  ERPصرفهجوييهاي كالن
و افزايش بهرهوري را وعده ميدهند .ولی ،سازمانها در دستيابي به اهداف
از پيش معین شده دچار مشكالتي ميشوند [ .]۶اجرای سامانههاي ERP
با چالشهاي فراوانی روبهروســت ،اوالً به دليل اينكه سامانه  ERPبهطور
همزمان كل سازمان را تحت تأثير قرار ميدهد ،برخالف سامانههاي اطالعاتي
كاركردي در گذشته که اجرای آنها به مرزهاي اداری محدود ميشد .ثانيًا
ســامانه  ERPممكن است ،راه و روش عملياتي سازمان را تغيير دهد .زيرا
سازندگان  ERPممكن است ،سامانه را بدون آگاهي كامل از الزامات دقيق
ي آنها توسعه دهند و دليل ديگر اينكه اصل يكپارچهسازي از راه
مشتريان آت 
بانك اطالعاتي واحد براي بسياري از سازمانها جديد و نوست [ .]7بنابراین
پرداختن به آن بدون داشتن آمادگیهای الزم میتواند سازمان را به مرحله
نابودیبکشاند.
مطالعهای كه درباره  50شركت اروپايي انجام شدهاست ،نشان ميدهد
 92%از شركتهايي كه  ERPرا اجرا كردهاند ،از نتايج حاصل چندان خشنود
نيستند [ ERP .]6به دليل فراهمسازي ساختار زيربنايي به منظور ارتباط
با جهان و جهانيشــدن در سازمانهاي امروزي به عنوان ضرورتی مطرح  
است .اما با توجه به اينكه اجرای موفق اين سامانهها داراي منافع زياد براي
سازمانهاست ،عدم موفقيت در آن ميتواند خسارتهاي جبرانناپذيري
داشتهباشــد[ .]8البته با درنظرگرفتن آمار زیاد شكســت در اجرای اين
ســامانهها در دنيا ،شناسايي عوامل كليدي موفقيت در اجرای آن ضروري
بهنظر ميرســد .بنابراین الزم است ،پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی برای
اجرای  ،ERPعوامل مؤثر بر موفقیت اجرای آن شناسایی و آمادگی سازمانی
برای این موضوع با توجه به عوامل شناسایی شده ،ارزیابی شود .در صورت
داشتن شرایط الزم ،تصمیم به اجرای  ERPگرفته شود [.]9
اهداف و سؤاالت پژوهش

هدف از انجام این پژوهش ،شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار و اجرای موفق
سامانههای  ERPو رتبهبندی شرکتهای جامعه آماری از لحاظ آمادگی بر
اساس عوامل شناسایی شده برای پذیرش موفق استقرار  ERPاست .بنابراین،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 کدام عوامل موجب اجرای موفق سامانههاي برنامهريزي منابع سازماني       ( )ERPدر صنايع ريسندگي استان مازندران ميشوند؟
  رتبهبندي شركتهاي ريسندگي استان مازندران از لحاظ آمادگی برایپیادهسازی موفق  ERPچگونه است؟
مروری بر پیشینه پژوهش و چارچوب نظری
هرچند در سطح جهانی پژوهشیهای متنوعی درباره  ERPو شاخصهای
کلیدی آن انجام شده است .اما ،اکثر سازمانهای ایرانی با مفهوم  ERPآشنا
نیستند .به دلیل اینکه متأسفانه در کشور ما مطالعات ناچیزی در این زمینه
انجام شده است که نیاز جامعه علمی و حرفهای را برآورده نمیکند.
از آنجا که مبحث  ERPبا شــرایط خاص شــرکت مجری و کاربران آن
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ارتباط مستقیم دارد ،الزم است که پژوهشهای مرتبط با این مفهوم و بهویژه
شــاخصهای موفقیت آن در سطح داخلی و متمرکز بر سازمانهای ایران
توســعه یابد .از جمله پژوهشهای که در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر
استقرار و اجرای موفق  ERPانجام شد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
قصابپور دهخوارقانی در پژوهشی که انجام داد ،معتقد  است 21عامل به
عنوان عوامل بحرانی بر موفقیت اســتقرار  ERPمؤثرند .این عوامل شامل
شناخت کلی سازمان از سامانه  ،ERPتوانایی مالی سازمان ،توانایی استفاده از
مشاوراننرمافزاری،حمایتمدیریتارشدسازمان،مهندسیمجدد  فرایندها،
مدیریت تغییر اثربخش ،انتخاب بســته مناسب  ،ERPمدیریت اثربخش
طرح ،درک واضح اهداف استراتژیک ،مدیریت داده ،استراتژی و روش داده
 ،ERPاجتناب از سفارشیکردن بیش از حد  ،ERPوجود زیرساختارهای
سختافزاری و ارتباطی ،داشتن دانش صحیح و کافی درباره سامانههای فعلی
ســازمان ،وجود فرهنگ مشارکتی و کارگروهی ،وجود مهندسان سامانه و
فناوری اطالعات در سازمان ،اعطای قدرت تصمیمگیری به نیروهای طرح
 ،ERPاحســاس سازمان در قرارداشتن در بازار رقابتی ،توانایی برنامهریزی
و پیشبینی برای برطرفکردن خطاهای احتمالی ،ادغام یکپارچگی ERP
با سامانههای اطالعاتی موجود در ســازمان و توانایی سازمان در برگزاری
برنامههای آموزشی کافی و مناسب است [.]10
موهبت طی پژوهشــی مهمترین عوامل مؤثر بــر اجرای موفق  ERPرا
حمايت مديريت عالي سازمان ،نقش گروه پژوهشی ،مدير طرح و مشاوران،
بازمهندســي فرايندهاي كاري ،مديريت طرح و مشاركت كاربران سامانه
ن فرد دریافت ،عوامل مؤثر بر اجرای موفق  ERPشامل
میداند [ .]11مرزبا 
حمايت مديريت ارشــد ،مديريت طرح ،مهندســي مجدد واحد تجاري،
مناسببودن سختافزار و نرمافزار ،آموزش و تحصيالت استفادهكنندگان
است[.]12
نتایج مطالعه کلباســی نشان داد ،عوامل كليدي در اجرای موفق ERP
شامل همخواني با كاركرد سازماني ،حفظ هدف ،گروه پژوهشی ،پشتيباني
مديريت ،مشاوران ،آمادگي سازماني ،آموزش ،برنامهريزي و آزمون كافي و
عوامل مهم نحوه برخورد با گستردگي سازمان ،توسعه و بودجه هستند[.]13
 Umbleو همکاران طی پژوهشی که انجام دادند ،معتقدند عوامل بحراني
ت از درك و فهم روشــن اهداف استراتژيك،
برای اجرای موفق  ERPعبار 
حمايت مديران عالي ســازمان ،مديريت طرح ،مديريت تغيير ســازماني،
گروه مجری ،صحت داده ،آموزش و تعليم گسترده ،اندازهگيري عملكرد و
موضوعهایچندسايتياست[.]14
 Madsenو  Ehieنشان داد ،عوامل بحرانی در اجرای موفق  ERPشامل
مهندسی مجدد فرایندها ،مدیریت اثربخش طرح ،حمایت مدیریت ارشد
سازمان ،توانایی سازمان برای تخصیص بودجه ،استفاده از مشاوران نرمافزاری
و شناخت کلی سازمان از سامانه  ERPاست[.]15
 Finneyو  Corbettمهمترین عوامل بحراني موفقيت در طرح برنامهریزی
منابع سازمانی را مهندسی مجدد فرایندها ،اعطای قدرت تصمیمگیری به
نیروهای طرح  ،ERPمدیریت تغییر به شکل اثربخش ،توانایی سازمان در
برگزاری برنامههای آموزشی کافی و مناسب ،انتخاب مناسب بسته نرمافزار
 ،ERPمدیریت اثربخش طرح ،وجود زیرساختهای سختافزاری و ارتباطی
مناسب،حمایتمدیریتارشدسازمان،تواناییسازمانبرایتخصیصبودجه،
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استفاده از مشاوران نرمافزاری و دانش صحیح و کافی درباره سامانههای فعلی
سازمان میدانند [.]16
 Wangو همــکاران  عوامــل کلیدی اجرای موفــق  ERPرا به عوامل
ت از
درونسازمانی و برون سازمانی دستهبندی کردهاند .عوامل درونی عبار 
مشارکت و همکاری کاربران ،ترکیب افراد در طرح ،اعتماد بین افراد ،حمایت
مدیریت عالی و زیرساخت  ITمدیریت طرح بوده و عوامل بیرونی عبارت  از
پشتیبانی و ارائه خدمات از سوی فروشنده و استفاده از مشاوران است [.]17
 Francoiseو همکاران معتقدند ،عوامل مؤثر در اجرای موفق  ERPعبارت
از مهندســی مجدد ،اعطای قدرت تصمیمگیری به نیروهای طرح ،ERP
مدیریت تغییر به شــکل اثربخش ،توانایی سازمان در برگزاری برنامههای
آموزشی کافی و مناسب ،انتخاب مناسب بسته نرمافزار  ،ERPدرک واضح
اهداف اســتراتژیک ،اســتراتژی و روش اجــرای  ،ERPمدیریت اثربخش
طرح ،اجتناب از سفارشــیکردن بیش از ح د ،ERPوجود زیرساختهای
سختافزاری و ارتباطی مناسب و حمایت مدیریت ارشد سازمان [ ]18است  .
 Abeerو همکاران  معتقدند ،عوامل بحرانی مؤثر در اجرای موفق ERP
شــامل مدیریت طرح ،انتخاب ســامانه  ،ERPصاحبان سود در شرکت،
مهندسی مجدد فرایند کسب  و کار ،تعهد و حمایت مدیریت ارشد ،ترکیب
افرادگروه  ،ERPیکپارچهســازی ســامانههای  ،ERPانتخاب و حمایت از
تأمینکننده ،محدوده اجرا و شرکت مشاور است [.]19
 Elmezianeو همــکاران  معتقدند ،عوامل بحرانی مؤثر در اجرای موفق
 ERPشامل حمایت مدیریت ارشد ،مدیریت مؤثر طرح ،مهندسی مجدد
فرایند کســب و کار ،کارگروهی و ترکیب افراد ،مناســببودن نرمافزار و
سختافزار ،آموزش و پرورش و مشارکت کاربر است [.]20
 Suganthalakshmiو  Mothuvelayuthanعوامل بحرانی مؤثر در اجرای
موفق  ERPرا عوامل سازمانی ،فناوری ،استراتژی و تاکتیکی میدانند [.]21
نتایج مطالعه   Khattakaو همکاران نشان داد ،عوامل بحرانی مؤثر در اجرای
موفق  ERPشــامل حق انتخاب تمام وقت مدیر طرح ،کیفیت و کمیت
آموزش ،نقش و اثر مدیریت در کاهش مقاومت کاربران ،حمایت مدیریت
ارشــد ،تغییر فرهنگ مدیریت و برنامه ،مشــخصکردن اهداف و دامنه
 ،ERPحداقل سفارشیسازی ،مشارکت اعضای سازمانی ،سهولت استفاده
از ســامانه و پذیرش کاربران ،ارتباط مؤثر در میان اعضای سازمان و گروه
مجری  ERPاست [.]22
 Chauhanو همکاران نیز در پژوهشــی که انجام دادند ،معتقدند عوامل
ت از همکاری ،مدیریت طرح ،ترکیب
بحرانی مؤثر در اجرای موفق  ERPعبار 
افراد گروه ،ارتباطات و پیروی از ترکیب گروه در محل اجراست[ .]23با توجه
به مطالعه پژوهشهای پیشین و مرور متون انجام شده مهمترین عوامل مؤثر
ت از
در استقرار موفقیتآمیز  ERPدر قالب چارچوب نظری پژوهش عبار 
عوامل مدیریتی ،عوامل انسانی ،عوامل فرایندی و عوامل مرتبط با فناوری
است (شکل  .)1اين عوامل ميتوانند در صنعت مربوط به زيرمعيارهاي ديگر
دستهبنديشوند.

عوامل مدیریتی

عوامل انسانی

عوامل مؤثر
بر استقرار
موفقیتآمیز ERP

عوامل فرایندی

عوامل مرتبط
با فناوری
شکل  -1عوامل مؤثر بر استقرار موفقیتآمیز .ERP

نیاز ،این پژوهش را میتوان تحقیقی توصیفی دانست .در پژوهش حاضر ،به
دلیل تعداد کم جامعه آماری ( 43نفر) ،تمام جامعه آماری برای گردآوری
داده درنظر گرفته شــده است .در حقیقت در این روش نمونهگیری وجود
ندارد و از روش همهشــماری به گردآوری نظر کل واحدهای جامعه آماری
پرداخته میشود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،خبرگان دانشگاه و صنعت
ریســندگی (مدیر کارخانه ،مدیر تولید و مدیر برنامهریزی) ،قلمرو زمانی
آن از اســفند  1389تا تیر  1390و قلمرو مکانی این پژوهش در اســتان
مازندران بود .دادهها و اطالعات این پژوهش به دو روش کتابخانهای و میدانی
جمعآوری شده است .پرسشنامه آغازی بر اساس عاملهای شناسایی شده
در پیشــینه پژوهش تنظیم و سپس برای بررسی و نگرش به کارشناسان
داده شد و پرسشنامه پایانی بر اساس دیدگاههای آنان فراهم شد .بنابراین،
روایی پرسشنامه خود به خود تأیید شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه
نیز ضریب آلفای کرونباخ 0/89برآورد شد که نشاندهنده پایایی پرسشنامه
است.
یافتههایپژوهش

مرحله اول :شناســایی عوامل مؤثر بر استقرار و اجرای موفق  ERPدر
صنعت

ریسندگی با مطالعه پژوهشهای انجام شده و ادبیات طرح 29 ،عامل به
عنوان عوامل مؤثر بر اجرای موفق  ERPشناســایی شد که با استفاده از
نظرهای خبرگان و متخصصان دانشگاه و صنعت ریسندگی پس از بحث
و گفتگو به  16عامل تعدیل و تأیید شد .این عوامل شامل موارد زیر است:
حمایت پایدار رهبری و مدیریت ارشــد ،قهرمــان طرح ،مدیریت طرح،
استفاده از مشــاوران ،درک و فهم روشن از اهداف استراتژیک ،مدیریت
صحیح انتظارات ،مهندسی مجدد فرایندها ،قابلیتهای رهبران و مدیران
ارشد در مدیریت تغییر ،حداقلکردن سفارشیسازی ،آزمایش و رفع کامل
اشکاالت ســامانه پیش از اجرا ،انتخاب بسته  ERPمناسب ،پشتیبانی و
ارائه خدمت از سوی فروشنده سامانه  ،ERPآموزش مدیران ،اعضای گروه
روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاری کاربردی اســت ،چرا که به سمت کاربرد و کارکنان ،مشــارکت کارکنان در طرح ،ارتباط و همکاری بین واحدی و
عملی دانش جهتگیری دارد .با توجه به نحــوه گردآوری دادههای مورد ترکیب افراد در طرح  .ERP
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مرحله دوم :محاسبه وزن عوامل شناسایی شده

آنتروپی آن شاخص ،که از معادله ( )۳محاسبه میشود:

از روش آنتروپی شانون میتوان برای وزندهی به شاخص (عوامل شناسایی
شده) استفاده کرد.
(                                                             )3
اساس روش مزبور بر این استوار است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک
شاخص بیشتر باشد ،آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است[ -6 .]24محاسبه وزن هر یک از شاخصها ،مقدار وزنهای هر یک از شاخصها
 Wjبر اساس
که در این راستا شاخصها اهمیت بیشتری دارند ،از را میتوان به کمک معادله (  )۴محاسبه کرد:
وزن زیادتری نیز بر خوردار است .برای وزندهی به روش آنتروپی شانون باید
مراحل زیر به ترتیب اجرا شود:
(                                                                                        )4
  - 1تشکیل ماتریس تصمیمگیری،
  -2کمیکردن ماتریس تصمیمگیری،
آنتروپی هر شــاخص ( ،)Ejدرجه انحراف ( )djو وزن هر شاخص ( )Wjدر
-3بیمقیاسسازیماتریستصمیمگیری،درایههایماتریستصمیمگیری جدول  1آمده است.
به کمک معادله ( )۱بی مقیاس میشود:
مرحله سوم :رتبه بندی شرکتهای ریسندگی با روش TOPSIS

(                                                                                         )1الگوریتم،TOPSISبهعنوانروشتصمیمگیریچندشاخصیجبرانیبسیار
قوی ،برای اولویتبندی گزینهها از راه شبیهکرن به جواب ایدهآل است که به
روش وزندهی حساسیت بسیار کمی دارد و پاسخهای حاصل از آن ،تغییر
 -4محاسبه آنتروپی هر یک از شاخصها،
عمیقی  نمیکند[.]25
در این روش m ،گزینه به وســیله  nشــاخص ارزیابی میشود و گزینه
(           )2
انتخابی باید دارای کمترین فاصله با راه حل ایدهآل مثبت و دورترین فاصله
                                                               
از راه حل ایدهآل منفی باشد .در این روش ،بهترین ارزش که یک شاخص
مقدار آنتروپی هر یک از شاخصها بین  ۰و  ۱است.
میتواند داشــته باشد ایدهآل مثبت و بدترین ارزش شاخص ایدهآل منفی
 -5محاسبه درجه انحراف اطالعات موجود در هر یک از شاخصها از مقدار محسوب  میشود[.]26
رتبهبندی در روش  TOPSISدر محیط  EXCELقابل اجراســت .برای
جدول -1محاسبه مقادیر و  کمیتهای روش آنتروپی و وزن هر یک از عوامل (معیارها).
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عوامل (معیارها)

نوع طبقهبندی

Wj

Dj

Ej

آموزش مدیران ،اعضای گروه و کارکنان

عوامل انسانی

0/124

0/108

0/892

حمایت پایدار رهبری و مدیریت ارشد

عوامل مدیریتی

0/115

0/101

0/899

استفاده از مشاوران

عوامل مدیریتی

0/092

0/08

0/92

مدیریت صحیح انتظارات

عوامل مدیریتی

ترکیب افراد گروه در طرح ERP

0/091

0/079

0/921

عوامل انسانی

0/079

0/069

0/931

حداقلکردن سفارشیسازی

عوامل فرایندی

0/072

0/063

0/937

مدیریت طرح

عوامل مدیریتی

0/064

0/056

0/944

درک و فهم روشن از اهداف استراتژیک

عوامل مدیریتی

0/06

0/052

0/948

آزمایش و رفع کامل اشکاالت سامانه پیش از اجرا

عوامل فرایندی

0/053

0/046

0/954

قهرمان طرح

عوامل مدیریتی

انتخاب بسته  ERPمناسب

0/046

0/04

0/96

عوامل فناوری

0/045

0/039

0/961

ارتباط و همکاری بین واحدی

عوامل انسانی

0/042

0/037

0/963

قابلیتهای رهبران و مدیران ارشد در مدیریت تغییر

عوامل فرایندی

0/038

0/033

0/967

مهندسی مجدد فرایندها

عوامل فرایندی

0/034

0/03

0/97

مشارکت کارکنان در طرح

عوامل انسانی

پشتیبانی و ارائه خدمت از سوی فروشنده سامانه ERP

0/03

0/026

0/974

عوامل فناوری

0/015

0/013

0/897
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رتبهبندی به روش  TOPSISباید مراحل زیر به ترتیب اجرا شود:
 -تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  nشاخص و  mگزینه،

( =                                                                      )8گزینه ایدهآل منفی

(                                                                                       )5

 محاسبه اندازه فاصله معیار برای جوابهای ایدهآل مثبت ( )+Aو ایدهآلمنفی (،)-A

 -استانداردکردن دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد،

(                                                                       )9

(                                                                  )6
 تعیین وزن هر یک از شاخصها (در مرحله پیش به روش آنتروپی شانونمحاسبهشد)،
()7

 رتبهبندی گزینهها،ابتدا ماتریس ستونی  Cرا (ماتریس  )m×1که هر مؤلفه آن از تقسیم ایدهآل
منفی بر مجموع ایدهآل منفی و مثبت حاصل میشــود ،بهدست آورده و
سپس رتبهبندی گزینه ها براساس ترتیب نزولی انجام میشود:
(                                                                                )10

 تعیین جوابهای ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی              ،                                                                    = گزینه ایدهآل مثبت

مرحله چهارم :رتبه بندی شرکتهای ریسندگی به روش تخصیص خطی

در این روش ،گزینههای مفروض از یک مسئله برحسب امتیازهای آنها
از هر شــاخص موجود رتبهبندی شده و سپس رتبه نهایی گزینهها به
کمک فرایند جبران خطی (به ازای تبادالت ممکن در بین شاخصها)

جدول  -2رتبهبندی شرکتهای ریسندگی به روش .TOPSIS
نام شرکت

گزینه

فاصله با ایدهآل مثبت

فاصله با ایدهآل منفی

Ci

رتبه

پلیبافت

A9

0/015

0/096

0/861

1

صنایع فرش و موکت بابل

A13

0/017

0/089

0/84

2

ساوین تاب

A7

0/025

0/086

0/778

3

تکنخ ایران

A 14

0/035

0/084

0/709

4

خزر ریس

A4

0/051

0/059

0/534

5

ماهانریس طبرستان

A 12

0/065

0/065

0/497

6

نساجی پوشینه محمودآباد

A6

0/054

0/052

0/493

7

ریسندگی رضوان

A10

0/078

0/063

0/449

8

نخ شمال

A15

0/075

0/038

0/337

9

نساجی تالر قائمشهر

A3

0/073

0/037

0/334

10

نساجی بابکان

A5

0/081

0/04

0/332

11

زربافت پروانه

A11

0/084

0/041

0/330

12

نساجی شماره  1قائمشهر

A2

0/074

0/036

0/325

13

کیسه زرین شمال

A1

0/087

0/034

0/279

14

آکریل تاب بهشهر

A8

0/101

0/012

0/103

15
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جدول -3بخشی از خروجی .Lingo

جدول -4رتبهبندی شرکتهای ریسندگی به روش .LA

متغیر

مقدار

نام شرکت

گزینه

اولویتبندی

h1,11

1

تکنخ ایران

h14

1

1

ریسندگی رضوان

1

صنایع فرش و موکت بابل

1

پلیبافت

1

ماهانریس طبرستان

1

ساوین تاب

1

نساجی پوشینه محمودآباد

1

خزر ریس

1

نخ شمال

1

نساجی بابکان

1

کیسه زرین شمال

1

نساجی تالر

1

زربافت پروانه

1

نساجی شماره 1

1

آکریلتاب بهشهر

h2,14
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

h10
h13
h9
h12
h7
h6
h4
h15
h5
h1
h3
h11
h2
h8

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

جدول  -5میانگین رتبهبندی گزینهها به دو روش  TOPSISو تخصیص خطی (.)LA
میانگین رتبهها

20

نام شرکت

گزینه

روشهای MADM

TOPSIS

تخصیص خطی

رتبه نهایی

پلیبافت

A9

1

4

2/5

1

صنایع فرش و موکت بابل

A13

2

3

2/5

1

تکنخ ایران

A14

4

1

2/5

1

ساوین تاب

A7

3

6

4/5

4

ریسندگی رضوان

A10

8

2

5

5

ماهانریس طبرستان

A12

6

5

5/5

6

خزر ریس

A4

5

8

6/5

7

نساجی پوشینه محمودآباد

A6

7

7

7

8

نخ شمال

A15

9

9

9

9

نساجی بابکان

A5

11

10

10/5

10

نساجی تالر قائمشهر

A3

10

12

11

11

زربافت پروانه

A11

12

13

12/5

12

کیسه زرین شمال

A1

14

11

12/5

12

نساجی شماره  1قائمشهر

A2

13

14

13/5

14

آکریلتاب بهشهر

A8

15

15

15

15
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مشــخص میشود .فرایند حل به گونهای اســت که نیازی به مقیاس
درآوردن شــاخصهای کیفی و کمی نیست .برای رتبهبندی به روش
تخصیــص خطی ( )Linear- assignmentبایــد مراحل زیر به ترتیب
اجرا شود [:]26
 -1تعیین رتبه هر گزینه به ازای هر یک از شاخصهای موجود به شکل یک            
ماتریس ( )m*mکه سطر آن بیانگر رتبه و ستون آن بیانگر شاخص است.
 -2در نظــر گرفتن یک ماتریس مرجع  با عناصر غیرمنفی چنان که هر
عنصر آن بیانگر دفعات تکراری (فراوانی مطلق) بوده و  Aiدر رتبه kام از نظر
شاخصهای مختلف رتبهبندی شده باشد.
 -3محاسبه رتبه نهایی برای  Aiعنصر  از ماتریس ،نشاندهنده اثر  Aiبرای
رتبه نهایی kام است .بهطوریکه واگذاری  Aiبه رتبه نهایی kام در صورت
بیشتربودن ارزش  نیز هماهنگتر خواهد بود .بنابراین مسئله عبارت است ،از
اینکه برای هر رتبه (m ، Ai (k = 1, 2, ... , mامی یافت شود که بیشترین
اثر را برای آن رتبه داشته و تابع هدف موجود از برنامه زیرین را با توجه به
مبادالت ممکن بیشینه کند .بدین منظور از مدلسازی  L-pبه شکل زیر
استفاده شد:
(                                                                                                                       )13
  
                      
برای حل مسئله پژوهش به روش تخصیص خطی ،با توجه به بزرگی حجم
آن نرمافــزار  Lingoبهکار گرفته شــد .جوابهای حاصل از نوع Global
 Optimalاست .با توجه به اینکه متغیرهای تصمیم دارای مقادیر 1و  0است،
خروجی این برنامه فقط بــه ازای مقادیر عددی ،در جدول  3و رتبهبندی
شرکتها با استفاده از دادههای جدول  3در جدول  4آمده است.
مرحله پنجم :ادغامسازی نتایج بهدســت آمده از دو روش  TOPSISو
تخصیصخطی

در این مرحله میانگین رتبههای مربوط به هر گزینه که از دو روش TOPSIS
و تخصیص خطی بهدست آمده از روش  AVERAGEمحاسبه شد .در این

روش ،میانگین حسابی رتبههای حاصل شده برای هر گزینه در تمام روشها
مشخص شــد .گزینهای که میانگین آن عدد کمتری را نشان دهد ،رتبه
نخست در ادغامسازی را کسب میکند .به همین ترتیب گزینهها از میانگین
حسابی کمتر به بیشتر رتبهبندی شدند .جدول  5نشاندهنده اولویتبندی
نهایی حاصل از ادغامسازی رتبههای بهدست آمده از دو روش  TOPSISو
تخصیص خطی ( )LAاست.

نتیجهگیری
اجرای سامانههای  ERPاز چالشهای اصلی دهه اخیر است ،بهطوری که
سازمانها ،سرمایهگذاری در سامانههای  ERPرا یک استراتژی مهم میدانند

که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد میکند ،ولی با وجود اهمیت استراتژیکی
این سامانهها ،اکثر طرحها برای اجرای آن با شکست مواجه میشوند .بنابراین
ضرورت شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در اجرای موفق سامانههای  ERPو
تعیین مقدار اهمیت هر یک از آنها ،سازمانها را قادر میسازد در حوزههایی
که موجب اجرای موفقتر  ERPمیشــود ،تمرکز کرده و آمادگی و قابلیت
خــود را در زمان پذیرش و اجرای موفق آن بــرآورد کرده و در ارتقای آن
کوشــش کنند .هدف از انجام پژوهش ،شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت
اســتقرار و اجرای سامانههای  ERPو رتبهبندی شرکتهای جامعه آماری
به لحاظ آمادگی برای پذیرش موفق استقرار  ERPاست .در پژوهش حاضر
پس از مرور جامع ادبیات بحث و با استفاده از مقالهها و پژوهشهای انجام
شده داخلی و خارجی 29 ،عامل به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شد .اما با
توجه به ماهیت شــرکتهای ریسندگی و نظر خبرگان و متخصصان این
صنعت بهطور نظری و تجربی 16 ،عامل تأیید شد .اینها عواملی هستند که
در صورت مهیاشدن میتوانند مزایای سایر عوامل را به دنبال داشته باشند
که در بخش مرحله اول شناسایی عوامل موثر نام برده شد.
عوامل شناسایی شده افزون بر اینکه به خریداران سامانههای  ERPاین
امکان را میدهد ،تا پیش از خرید سامان ه مزبور ،به بسترسازی این عوامل
در شرکت خود با آگاهی بیشتری عمل کنند ،به تولیدکنندگان نیز کمک
میکند تا بهتر بتوانند زمان اجرا را مشــخص کنند تا از سرمایه خود به
بهترین نحو استفاده کنند.
پس از شناسایی عوامل مهم اثرگذار ،مقدار اهمیت و وزن هر کدام از آنها
با استفاده از روش آنتروپی شانون در شرکتهای ریسندگی مشخص شد .در
نهایت با بهرهگیری از روش  TOPSISو تخصیص خطی ،گزینههای موجود
(شرکتهای ریسندگی) رتبهبندی عملی شدند که به دلیل عدم همخوانی
در بعضی از نتایج آن دو روش ،از روش ادغام (میانگین حسابی) برای رسیدن
به نتیجه واحد اســتفاده شد .این ارزیابی فقط وضعیت شرکتها را از نظر
رتبه آمادگی برای استقرار موفق   ERPنشان میدهد و صرفًا نشاندهنده
آمادگی کامل و بیعیب و نقص نیست .درجه اهمیت عوامل شناسایی شده
به ترتیب عبارتاند از عوامل مدیریتی ،انســانی ،فرایندی و فناوری که در
رتبهبندی شرکتها از نظر آمادگی الزم برای استقرار موفق  ERPاثرگذارند،
یعنی شرکتهایی که عوامل مدیریتی و انسانی در آنها بیشتر مورد توجه
قرار دارد و بسترهای الزم در این زمینهها کمی مهیا باشد ،از لحاظ اجرای
موفق  ERPآمادگی بیشتری نسبت به سایر شرکتها دارند (مانند پلیبافت
یا صنایع فرش و موکت بابل) .البته عوامل فرایندی و فناوری نیز کام ً
ال مؤثر
بر موفقیت استقرار  ERPهستند .اما ،نتیجه طرح بر پیش نیازبودن عوامل
مدیریتی و انسانی بر سایر عوامل تأکید دارد و برای اینکه سازمانی یا یک
واحد صنعتی بخواهد در اجرای  ERPموفق شود ،ابتدا باید عوامل مدیریتی و
انسانی را بسترسازی کند و سپس به سراغ سایر عوامل شناسایی شده برود.
این پژوهش محدودیتهایی نیز دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 نبود تجربه کافی و عدم اجرای ســامانههای  ERPدر صنعت ریسندگیکشور و  بنابراین شناخت و دانش کم در مدیران ارشد این صنعت در شرایط
اجرایی
 محدودیتهای مربوط به نظرسنجی مانند تعداد پرسشنامههای دریافتشده و دامنه توزیع پرسشنامه  .
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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 companies, 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 successfully were specifically fulfilled by their managerial and human resource preparedness.
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