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کلارییری سیسلت     او بل  هلا بلا اسلتررار   با افزايش تمايل  سلاامان   های اخیردر سال چکیده:

انلد کلا   ال مواجلا شلده  ؤريزی منابع ساامانی، مديران و پژوهشگران بسیاری با ايل  سل   برناما
ییلری موفلا اا   و بهره خواهد یذاشتکارییری اي  سیست  اثر  امتغیرهای ساامانی چگونا بر ب

ثیر أبررسلی تل  تر خواهد بود. در اي  پژوهش بلا  آن در بستر کدام خصوصیات ساامانی محتم 
اا  پل   مرحلل   ريزی منابع سلاامانی در وکار ساامان بر موفریت سیست  برناماکسب استراتژی
دار میلان  معنلی   ای، وجود رابطل . با اي  منظور، ابتدا با طرح فرضیاشده استپرداختا  ،استررار

ها و استراتژیانواع   رايسمنظور موکار و موفریت سیست  بررسی شده، سپ  باکسب استراتژی
کارییری  اها با بآوری دادهاست. جمع دوبخشی تدوي  شده  ، سا فرضیاستراتژیتعیی  بهتري  

اي  ۀ های ايرانی دارندروی تمامی ساامانسرشماری ۀ شده و با شیواستاندارد و بومی  پرسشنام
انجام  آامون تحلی  واريان  کمک با اصلی پژوهش  فرضی بررسیانجام یرفتا است.  ،سیست 
های پلژوهش ضلم    . يافتااستفاده شدها استراتژیانواع   مرايساا آامون توکی برای و  یرفت
ريلزی منلابع   وکار ساامان بلر میلزان موفریلت سیسلت  برناملا     کسب استراتژیاثریذاری  تأيید

ییری موفا اا ايل   بهرهبرای ها استراتژیبهتري  یر را تدافعی و تحلی  استراتژی دو ساامانی،
 کند.سیست  معرفی می
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 مقدمه
هلا بلا   فناوری اطالعات، بسلیاری اا سلاامان  ۀ های چشمگیر در حوابا پیشرفت های اخیردر سال

های اطالعاتی کارییری سیست  اای و مجزا، با سمت بافزاری جزيرههای نرمکناریذاشت  سیست 
پلا   3ريزی منابع سلاامانی های برناماسیست  ،وضعیتیاند. در چنی  ساامانی حرکت کرده  يكپارچ

اطالعلات و    و بلا ايجلاد تغییلرات اساسلی در چرخل      ندیذاشلت هلا  ملديريت سلاامان    با عرصل 
وکلار سلاامان بلا ارمغلان     های کسلب فرايندساامانی، يكپارچگی را در تمامی های درون تراکنش
( ايل  سیسلت  را راهكلاری    2221) یابل  روام  و  ،(. کالوس2222)مارکوس و تنی ،  اند آورده

وکلار و  های کسلب فراينلد کنند کلا يكپلارچگی را در تملام    افزار تعريف میجامع و مبتنی بر نرم
افزاری تجاری، تملام  نرم  کند. يكپارچگی حاص  اا اي  بستوظايف کاری يک ساامان ايجاد می

-می  و مشتريان را شام  ملی أتۀ مالی و حسابداری، منابع انسانی، انجیرمانند  ،اطالعات ساامان

با ايجاد بستری مناسب، موجلب جريلان اطالعلات در درون     (. اي  سیست 3331)داونپورت،  شود
-ای مديريت مییونا اطالعاتی را با  شده و اي  چرخیونایون های  ساامان و حتی میان ساامان

 دکننل موقلع اتخلا     اطالعلات صلحیو و بلا     خلود را بلر پايل    های تصمی  بتوانندکند کا مديران 
 (.  2221، هري  و کانترل ،)داونپورت 

 انلد  کلرده ییری اا اي  سیست  های بسیاری اقدام با استررار و بهرههای اخیر سااماندر سال
(. بر اساس یزارشی کلا بنگلاه پژوهشلی یلارتنر در سلال      2221، سونی و ونكاتارامانان  ،)مابرت
ريزی منلابع سلاامانی در سراسلر    منتشر کرده است، درآمد حاص  اا فروش سیست  برناما 2233

نشان  2232ل سا در مرايسا بارا  یدرصد 5/7 میلیارد دالر بوده کا رشد 7/251دنیا در اي  سال 
ای کا اا اي  سیسلت  در سراسلر دنیلا    استربال یستردهاما با وجود (، 2233)جاناکیرامان،  دهدمی

ريزی منابع کارییری سیست  برناما اهايی کا اقدام با استررار و ب، بسیاری اا ساامانیرفتا صورت
 نددر دستیابی با موفریت و اثربخشی مورد انتظار خود اا اي  سیست  موفا نبود ،اندساامانی کرده

 (.  2233)ايفیندو، 
ريزی ها اا مزايای متعدد سیست  برنامامديران بسیاری اا ساامان هیدر ايران نیز با وجود آیا

 درهلا  بسیاری اا ساامان ،اا آن کارییری بانگرانی اا شكست در استررار و  دلی  منابع ساامانی، با
(. مطالعلات  3132، پور، رئیسی وانلانی  سهرابی، طهماسبی) انداا آن تماي  نشان نداده کارییری با

بررسی دالي  شكسلت يلا علدم دسلتیابی بلا نتلاي  ملورد انتظلار اا سیسلت             بسیاری در امین
یرفتلا و پژوهشلگران    و همچنلی  ايلران انجلام    کشورها بسیاری اا ريزی منابع ساامان در برناما

(. نرلش  2232، معللا و اارع  ،)عمید اندا پرداختائلبا بررسی اي  مسیونایون اا اوايای  متعددی

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1. Enterprise Resource Planning (ERP) 
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در مطالعلات بسلیاری    ،موفا ايل  سیسلت    کارییری باوکار ساامان در استررار و کسب استراتژی
 و عمید؛ 2222 کی ، و هونگ؛ 2222، مادان و یوناسكاران ،میرچاندانی ،)موتوانی است شدهاشاره 

 (.  3331 داونپورت، ؛2232 ،همكاران
ثیر أوکار يک ساامان را تحت تای کا تمامی کسببرداری موفا اا چنی  سیست  پیچیدهبهره
چنلی    چنانچاو است آن ۀ مستلزم وجود انطباق میان اي  سیست  و ساامان پذيرند ،دهدقرار می
 کلی ،  و هونلگ ) احتمال شكست در اي  پروژه بسیار باال خواهلد بلود   وجود نداشتا باشد، تناسبی
معموالً ناچلار خواهنلد بلود کلا      ،کنندهايی کا اقدام با استفاده اا اي  سیست  مینسااما (.2222

هلای  وکار خلود ايجلاد کلرده و خلود را بلا منطلا و شلیوه       های کسبفرايندتغییرات بسیاری در 
مرحلل   احتمال شكست چلا در   ،استاندارد موجود در اي  سیست  منطبا کنند. در غیر اي  صورت

مدير اجرايلی  . (3331 داونپورت،) بسیار باال خواهد بود ،برداری اا آناستررار سیست  و چا در بهره
، اسلت  را خريداری کرده 3ريزی منابع ساامانی شرکت سَپهايی کا سیست  برنامايكی اا ساامان

 وکلار اسلت  افلزاری نیسلت، بلكلا يلک روش کسلب     نلرم   اي  سیست  صرفاً يک بست یويد: می
 .(3331 داونپورت،)

وکلار سلاامان در اسلتررار    کسب استراتژیکید مطالعات پیشی  بر اهمیت توجا با أبا وجود ت 
هلای مختللف   اسلتراتژی  تلأثیر بررسلی    ريزی منابع ساامانی، پژوهشلی در امینل  سیست  برناما

 رو صورت نگرفتا است. اا اي  2پ  اا استررارمرحل  وکار بر میزان موفریت اي  سیست  در  کسب
وکلار   کسب استراتژینوع ال هستی  کا ؤپی يافت  پاسخی برای اي  سابتدا درحاضر، پژوهش در 

پ  اا آن، در يا خیر؛  یذار استتأثیرريزی منابع ساامانی ساامان بر میزان موفریت سیست  برناما
هلای  اسلتراتژی میلان انلواع     نخست، با بررسی و مرايسل ال ؤصورت يافت  پاسخ مثبت برای س

دسلتیابی بلا موفریلت بیشلتر در     بلرای   اسلتراتژی تلري   با انتخاب بهتري  و مناسبوکار، کسب
 د شد.  اقدام خواه ،اي  سیست  کارییری با

 پژوهش ۀپیشین

 سازمان استراتژی

 انلد. دفلت  ارائلا کلرده   اسلتراتژی متفاوتی اا مفهلوم  یاه تعاريف متعدد و  ،انديشمندان و محرران
اهلدا  سلاامانی تعريلف     منظور دستیابی با با ،تعام  با محیط رقابتیبرای ای را برناما استراتژی

را  اسلتراتژی کا ساامان قصد دارد با آن برسد و  داند می یگاهجايکند. وی اهدا  ساامان را می

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1. SAP 

2. Post-Implementation or Go-Live 
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. همچنی ، (65: 2221 ،)دفت داندمطلوب و نی  با اي  هد  می  بیانگر چگونگی رسیدن با نرط
می  و أو ت فعالیتۀ مدت ساامان، بریزيدن مسیر و شیوتعیی  اهدا  بلند فرايندرا  استراتژی رابینز

نیلز   . ديويلد (16: 3317)رابینلز،   کنلد تحرا اي  اهلدا  تعريلف ملی   برای تخصیص منابع الام 
ملدت خلود دسلت    اهدا  بلند باساامان کمک آنها  باکند کا ها را ابزارهايی معرفی میاستراتژی

سلاامان   اسلتراتژی نلد کلا   بر اي  باور همكارش. همچنی ، کاپالن و (31: 2233)ديويد،  يابدمی
اراش  ،نفعلان، مشلتريان و اع لا   اي  است کا ساامان در نظر دارد چگونا برای  یۀ دهندنشان

های متفلاوتی را   ، الگو و قالب. انديشمندان و پژوهشگران(1: 2221)کاپالن و نورتون،  ايجاد کند
های بندیها طبراتري  آنکا پرکاربرد اندوکار ارائا کردههای کسباستراتژیبندی انواع طبرابرای 
( 2221) (. پلورتر 2226، )اسلالتر، السل  و هاللت    هسلتند ( 3371) اسلنو  و و مايلز( 2221) پورتر

ها ارائا کرد. در اي  الگو سلا نلوع   های رقابتی سااماناستراتژیبندی طبرابرای یانا الگويی سا
هزينا مطرح شده است. بلا وجلود محبوبیلت     عناوي  تمرکز، تمايز و رهبریبا عمومی  استراتژی

(، اهلرا و  2223) در میان پژوهشگران و انديشلمندان، مطالعلات کروتئلو و بریلرون     الگوی پورتر
پرطرفلدارتري   را ( 3371) اسلنو  و الگلوی ملايلز   ،(3313) یاتری و چ  ،( و اسمیت3332) پیرس
 3کننلد. جلدول    وکار در میان پژوهشگران معرفلی ملی  های کسباستراتژیبندی طبرابرای الگو 
 و های اطالعاتی اا الگوی مايلزفناوری اطالعات و سیست ۀ ست کا در حوا مطالعاتیۀ دهندنشان
 اند. بهره بردهاسنو 

هایاطالعات فااوریاطالعاتوسیستمۀاساودرحونوالگویمایلیکارگیریبه.9جدول

موضوعپژوهشپژوهشگرردیف

 ها رقابتی ساامان استراتژیمیان ساختار فناوری اطالعاتی و ا بررسی رابط (3313توکلیان ) 3

وکللار در تعیللی  سللطو پشللتیبانی مللورد نیللاا اا  کسللب اسللتراتژیبررسللی نرللش  (2221) هد و يوان ،الرن مک 2
 (SCMهای مديريت انجیرۀ تأمی  ) سیست 

وکار و عملكلرد   های اطالعاتی و کسب سیست  استراتژیبررسی رابط  همراستايی  (2221) لیو و يی  ،دونگ 1
 ساامانی

 چمپیون و وانگ ،داهرتی 1
(2232) 

ريلزی منلابع سلاامانی بلر ابعلاد سلاختاری        کارییری سیست  برناما با تأثیربررسی 
 وکار کسب استراتژیها با توجا با نوع  ساامان

 هد، يوان و چان ،الرن مک 5
(2233) 

 های اطالعاتی ها و کارايی سیست  رقابتی ساامان استراتژیبررسی تناسب میان 

 
با پاسخی کا در تعامل  بلا محلیط    ها با توجا کا ساامان بر اي  باورند (3371) اسنو و مايلز

وکار با چهار کسب استراتژیدهند، اا لحاظ کارآفرينی، مهندسی و مديريتی می  ئلخود با سا مس
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 اسلتراتژی هلايی کلا اا   شوند. سلاامان ترسی  می 1و انفعالی 1، تدافعی2یر، تحلی 3نگرآينده  دست
وکار و در نتیجا حلداکثر کلردن   های کسبفراينددنبال افزايش کارايی  با ،کنندمیپیروی تدافعی 

ها در تالش برای کسب ثبات و حفظ سه  بااار فعلی خلود بلوده و   سود خود هستند. اي  ساامان
دهنلد.  تمايلی با ح ور در بااارهای جديد و تولید محصول يا خدمات جديد و نوآورانا نشان نملی 

اا کنتلرل متمرکلز و    ،ر حصول اطمینان اا دستیابی با کلارايی ملورد نظرشلان   منظو با ،هاتدافعی
 ییرند. ای و ثابت بهره میهستافناوری تک

کننلد، در پلی نلوآوری و    نگلر را دنبلال ملی   آينده استراتژیهايی کا ساامان ،در سوی مراب 
يا خدمات جديلد هسلتند. ايل     محصول   های موجود در بااار و تولید و ارائبرداری اا فرصت بهره

بااار   کنند و تمرکز خود را با نوآوری در محصوالت و توسعها در محیطی پويا فعالیت میساامان
ها برای تولیلد محصلوالت،   دانند. اي  ساامانآن را بر کسب سود ارجو می هیکرده و یا معطو 

خود   های نوآوراند نكرده و برای تحرا ايدهمحدو ،ای کا اکنون در اختیار دارندخود را با فناوری
نگران بیش اا آنكا توجا خود را بلا اعملال   برند. آيندههای چندیانا و منعطف بهره میاا فناوری

منعطلف، ايجلاد هملاهنگی     سلاختار  کنند با استفاده ااکنترل بر ساامان معطو  کنند، تالش می
در جهت دستیابی بلا مزيلت    ،هاسب منابع میان آنهای کاری و تخصیص مناها و تی میان بخش

 . کنندرقابتی مورد نظر خود حرکت 

نگلر و تلدافعی را در دو انتهلای يلک پیوسلتار مفلروم داريل ،        هلای آينلده  ساامان چنانچا
هلايی هسلتند کلا اا    سلاامان  ،قرار خواهند یرفلت  اي  پیوستار  های ديگری کا در میان ساامان

نگر و تدافعی آينده استراتژییر تلفیری اا دو تحلی  استراتژیکنند. یر تبعیت میتحلی  استراتژی
  وسیل تر باها پیشبر حرکت با سمت بااارهای جديدی کا موفریت در آن یران عالوهاست. تحلی 

کننلد.  بااار کنونی خود نیز توجا می نگر آاموده شده، با محصوالت، مشتريان وهای آيندهساامان
هلا  نگران و تدافعیآيندهۀ برند و با اي  ترتیب فناوری مورد استفادها اا فناوری دویانا بهره میآن

صورت ماتريسی بوده،  ها عمدتاً باییرند. ساختار اداری و مديريتی آنکار می ازمان بصورت هم را با
اا کنترل غیر  ،بااار هستند  کا در پی تولید محصوالت جديد و توسع و در بخش تولید و باااريابی

ای کا متولی محصوالت و بااارهای کنونی های وظیفاو در بخش برند میبهره  متمرکز و منعطف
  ییرند. را در پیش میرانا ییکنترل متمرکز و سخت ،هستند

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1. Prospector 

2. Analyzer 

3. Defender 

4. Reactor 
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خال  انفعالی اسلت. بلر   استراتژی (3371) اسنو و مايلز بندیدر طبرا استراتژیچهارمی  نوع 
سلااوکار ملدونی    ،کننلد انفعالی را دنبال می استراتژیهايی کا پیشی ، ساامان استراتژیسا نوع 
العم  مناسب نسبت با تغییرات و شرايط عك   صدد ارائدرفرط فعالیت در محیط نداشتا و برای 

راه سلاامان    شلفافی بلرای ادامل    استراتژیمديران ارشد  ،هايیچنی  ساامانمحیطی هستند. در 
های فراينلد سلاختار و   ،مشخصی تلدوي  شلده باشلد    استراتژیيا در صورتی کا  اندتدوي  نكرده
نهايلت ملديران ارشلد    انلد و در ک طراحی و اصالح نشلده استراتژياهدا   منظور نی  با ساامان با

تغییلرات  و  اصلرار ورايلده   ساامان استراتژیکنونی میان ساختار داخلی و   بر حفظ رابط ،ساامان
هلا در صلورتی کلا تغییلری در ديلدیاه      . اي  ساامانانگارند را ناديده میمحیط ساامان ۀ یسترد
 ک خود ايجاد نكنند، محكوم با شكست خواهند بود.استراتژي

در میلان پژوهشلگران و انديشلمندان     (3371) اسلنو  و با کاربرد فراوان الگوی مايلز با توجا
 بلرای (، در اي  پژوهش نیز اا اي  الگلو  3)جدول های اطالعاتیفناوری اطالعات و سیست ۀ حوا
 های مورد مطالعا استفاده شده است.ساامان استراتژیبندی طبرا

 نابع سازمانیریزی مموفقیت سیستم برنامه

اا اوايلای متفلاوتی   متعدد کا انديشمندان  ای است پیچیده های اطالعاتی مفهومموفریت سیست 
استررار سیست  ملد نظلر قلرار داد و آن را    ۀ توان در پروژاند. مفهوم موفریت را میبا آن نگريستا

بلا  تلوان  . اا سوی ديگر، میکردشده تعريف  بینیپیش  امانی و با هزينۀ انداای سیست  در بااراه
اهدا  ساامانی ملورد انتظلار اا    و میزان دستیابی ساامان با پرداختوکار کسبنگاه موفریت را اا 

دريچل   اا  نیلز  . در ايل  پلژوهش  (2222 تنلی ،  و مارکوس) اي  سیست  تعريف کرد کارییری با
و در  شلود  ملی  ريزی منابع ساامانی نگريستاوکار ساامان با مفهوم موفریت سیست  برناما کسب
. مطالعلات بسلیاری در   خواهد شلد  آن پرداختا بررسی با يا فاا پ  اا استررار کارییری با  مرحل
هلای  ملدل  ،متعلدد یرفتلا و پژوهشلگران    های اطالعاتی صلورت سنجش موفریت سیست   امین

تري  مطالعات اند. يكی اا مه ها ارائا کردهیونا سیست تعیی  میزان موفریت اي برای متفاوتی را 
( است. مدلی کا اي  پژوهشلگران بلرای سلنجش    3332) لی پژوهش دلون و مک ،در اي  امینا

ها و مطالعات پیشی  در ايل   ای اا تمامی مدلچكیده ،های اطالعاتی ارائا کردندموفریت سیست 
بنلدی  با جمع لی تري  ابعاد پیشنهادی تا آن امان است. دلون و مکمه ۀ دارندبرحواه بوده و در

هلای  سلنجش موفریلت سیسلت    بلرای  نظرات ساير پژوهشگران، ملدلی متشلك  اا شلش ب علد     
هلا  پرکاربردتري  مدل در اي  حواه بلدل شلد. ملدل پیشلنهادی آن    اطالعاتی عرضا کردند کا با 
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 و 1فردی اتتأثیر کاربران، رضايت استفاده، میزان ،2اطالعات کیفیت ،3سیست  شام  ابعاد کیفیت
در  .نلد در کنار يكديگر قرار یرفت ،نظر یرفت  روابط سببیکا با در بود 1ساامانی اتتأثیردرنهايت 

 کیفیلت  اطالعلاتی،  سیست  درونی های قابلیت و فنی های ويژیی بیانگر سیست  اي  مدل، کیفیت
 میلزان ۀ دهنلد نشان استفاده میزان سیست ، خروجی اطالعات مطلوبیت و کیفیت معر  اطالعات

رضلايت کلاربران    آن، هلای  خروجی و اطالعاتی سیست  اا ساامان در سیست  کاربران ییریبهره
 فلردی  اتتأثیر آن، های سیست  و خروجی اا استفاده با نسبتمعر  پاسخ کاربران درون ساامان 

 و نهايتلاً  سلاامان  در آنهلا  هیبلااد  و کلار ۀ نحلو  و افراد های کاریبر فعالیت سیست  تأثیر بیانگر
 اسلت.  سلاامان  کلارايی  و عملكلرد  بلر  سیسلت   ايل   استفاده اا اتتأثیر معر  ساامانی اتتأثیر

پیشلنهادها  و انترادها بندی ( در پژوهشی ديگر با بررسی و جمع2221) لی  همچنی ، دلون و مک
اقلدام  تلر  ملدلی کامل     و ارائ مدل پیش با اصالحشده اا مدل پیشی ،  کارییری باهای و نمونا
( 3332) للی  پژوهشی بلا بررسلی و آاملون ملدل دللون و ملک       در( 3336) کیِو و سِد ن. کردند
علد میلزان اسلتفاده را ناکارآملد     ب  ،و با در نظر یرفت  ماهیت اجباری بودن وظايف کاری ندپرداخت

عنلوان میلزان سلودمندی را بلا ملدل      بلا  و ضم  حذ  اي  بعد، مفهومی جديد کردند توصیف 
 افزودند.
هلای اطالعلاتی سلاده و    کیلد بلر تفلاوت میلان سیسلت      أ( ضلم  ت 2221) همكارانو  یاب 
کا برای سنجش موفریلت  اقدام کردند با تدوي  و طراحی مدلی های اطالعاتی ساامانی،  سیست 
هلا  برییرنده شرايط خاص حاک  بر ايل  سیسلت   بوده و در اطالعاتی ساامانی مناسبهای سیست 

( را پايلا و اسلاس کلار خلود قلرار داده و      3332) للی  است. اي  پژوهشگران الگوی دلون و مک
هلا  عد میزان استفاده را ناکارآمد دانستا و اا ملدل کنلار یذاشلتند. آن   ب ( 3336) کیِو و همانند سِد ن

توانلد  و نملی اسلت  عد رضايت کارکنان نیز بیانگر يلک مفهلوم کللی و ملبه      داشتند کا ب اعتراد 
میزان موفریت سیست  باشد. اما تفاوت اصلی و اساسلی ملدل ايل  پژوهشلگران بلا      ۀ دهند نشان
نهايلت  بلود. در سببی يا علّی و معلولی میان ابعلاد ملدل    روابط نكردن لحاظدر  ،های پیشی  مدل
 و فلردی  اتتلأثیر  اطالعلات،  کیفیلت  سیست ، با چهار بعد کیفیت (2221) همكاران و یاب مدل 
 ساامانی شك  یرفت. اتتأثیر

هلای اطالعلاتی، کماکلان نیلاا بلا      های پیشی  برای سنجش موفریت سیسلت  وجود مدلبا 
 در جايگلاه ريزی منابع ساامانی سیست  برنامامنظور سنجش موفریت  طراحی مدلی اختصاصی با

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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4. Organizational Impact 
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( کوشلید بلا بسلط و    2221) شد. اا ايل  رو، ايفینلدو  احساس می ،خاص و بسیار وسیعۀ يک پديد
مللدلی اختصاصللی بللرای سللنجش موفریللت سیسللت   ،(2221) همكللاران و یابلل مللدل   توسللع
(، 3332) للی  نظر یرفت  ملدل دللون و ملک   ريزی منابع ساامانی ارائا دهد. وی ضم  در  برناما

آغاا کرد. بر هملی  اسلاس روابلط     (2221) سدرا و چان یاب ،  مطالع  پايطراحی مدل خود را بر
ملدل  ۀ وی جايی نداشت. تفلاوت عملد  پژوهش  های اسببی میان ابعاد موفریت سیست  در فرضی

بلر کلار    تأثیرعناوي  با در افزودن دو بعد  ،(2221) همكاران و یاب با مدل  (الف-2221) ايفیندو
ديگری کا بلا بررسلی     ( در مطالعب-2221) و کیفیت فروشنده و مشاوران بود. ايفیندو 3یروهی
وکار، پشتیبانی ملديريت ارشلد و تخصلص خلارجی بلر موفریلت       انداا کسبچش   لفؤسا م تأثیر

کلار   اسلنجش موفریلت سیسلت  بل    بلرای  ملدلی را   ،پرداادريزی منابع ساامانی میسیست  برناما
کیفیلت سیسلت ، کیفیلت      لفل ؤییرد کا مشابا مدل پیشی  بوده و میزان دستیابی بلا پلن  م   می

ات ساامانی را مبی  میزان حصلول موفریلت در   تأثیرو  هیات یروتأثیرات فردی، تأثیراطالعات، 
در نظلر   را روابط سلببی میلان ابعلاد ملدل     ،داند. وی در اي  مدل نیزاي  سیست  می کارییری با

 نگرفتا است.
های اطالعلاتی  سنجش سیست برای های مختلف با توجا با مروری کا بر سیر تدوي  مدل 

ريزی منابع سنجش میزان موفریت سیست  برناما منظور ابهش انجام یرفت، مدلی کا در اي  پژو
 ( خواهد بود.ب-2221) ايفیندوشدۀ  مدل طراحی شود، میاستفاده ساامانی 

 وکار سازمانکسب استراتژیریزی منابع سازمانی و سیستم برنامه

هلا را مجلاب   هلا ديكتلا کلرده و آن   منطا خود را با سلاامان  ،ريزی منابع ساامانیسیست  برناما
 ایرهای استاندارد و بهینا حرکت کنند، حتی فرايندکند با سمت يكپارچگی کام  و استفاده اا  می

های کلاری اختصاصلی   فراينلد ها مفید نبوده و ساامانی نیاامند استفاده اا اي  يكپارچگی برای آن
(. در شرايطی کا منطا موجود در اي  سیسلت  بلا منطلا جلاری در     3331)داونپورت،  باشدخود 
يلا علدم   وکار يک ساامان در تناقض باشد، احتمال شكست ايل  سیسلت  در فلاا اسلتررار     کسب

  (.3331 داونپورت،) بسیار باال خواهد بود ،ییری اا آندستیابی با مزيت رقابتی در قبال بهره
اطالعلات    واسلط  کلا بلا  ملدعی هسلتند    ،ريزی منابع ساامانیهای برناماسیست سااندیان 

های متفاوت های مختلف در صنايع و حواههای کاری در ساامانفرايندانجام ۀ وسیعی کا اا نحو
 انلد، بهتلري   اداشلت ها  انجام فعالیت  های بهینروی راه و مطالعات فراوانی کا اند آوری کردهجمع
 (.2222 تنی ، و مارکوس) انددر اي  سیست  تعبیا کردههای کاری فرايندبرای انجام  را 2هاروش

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1. Workgroup Impact 
2. Best Practice 
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 ها شلوند، های کاری در ساامانفرايندتوانند موجب بهبود کا می همان سانهای بهینا اي  روش
هلا اا تلدوي  و   ساامانۀ ک خود باادارند. هد  عمداستراتژياهدا   دستیابی باها را اا توانند آنمی

  سلت کلا سلاامان را در ارائل    اای   منزلل  ويژیلی   بلا  ،دستیابی با مزيت رقابتی ،استراتژیاجرای 
 . (63: 2221 دفت،)کند  متمايز می ی ديگرهاساامانمحصول يا خدمات با مشتريان اا 

ريزی سیست  برناما کارییری باکا دستیابی با موفریت در  بر اي  باور است( 3331) داونپورت
هاسلت. وی بلا   وکار و مزيت رقلابتی آن کسب استراتژیها با در یرو توجا ساامان ،منابع ساامانی
هلای  وکلار در سلاامان  های کسلب فرايندهای يكسانی کا اي  سیست  برای انجام توجا با روش

ايل  سیسلت  در    کلارییری  بلا  کنلد،  بیلان ملی   ،دهلد مختلف حاضر در يک بااار رقابتی ارائا می
 محصلول و   و مزيلت رقلابتی خلود را در ارائل    کنند  می  تمايز تبعیت استراتژیهايی کا اا  ساامان
در  دانند، احتماالً با مخاطراتی همراه خواهد بود. همچنلی  متمايز اا ساير رقبا در بااار می ،خدمات
  و مزيلت رقلابتی خلود را در ارائل     کننلد  ملی  رهبری هزينلا را دنبلال   استراتژیهايی کا ساامان

  واسلط  بلا  ،داننلد نیلز  پايی  ملی ۀ شد نتیجا قیمت تماممحصول و خدمات با کمتري  هزينا و در
 کلارییری  بلا موفریلت در   نیافت  با دستاحتمال  ،های سنگی  خريد و استررار اي  سیست هزينا

 سیست  وجود خواهد داشت.  
ريلزی منلابع   سیست  برناملا  کارییری باها اا ک سااماناستراتژي( اهدا  2227) الو و انگای

دنبال افلزايش کلارايی عملیلاتی و     هايی کا باکنند. ساامانمیساامانی را با چهار بخش ترسی  
وکلار، افلزايش فلروش و    های کسبفرايندهايی کا در پی بهبود ها هستند، ساامان کاهش هزينا

کنند و هايی هر دو نگرش قب  را دنبال مییسترش بااار محصول و خدمات خود هستند، ساامان
  کنند. نتاي  حاص  اا مطالعل ک مشخصی را دنبال نمیاستراتژيهايی کا اهدا  نهايت سااماندر

های اي  سیست  در ساامان کارییری بادهد، میزان موفریت حاص  اا اي  دو پژوهشگر نشان می
کنلد، عملكلرد   ، متفاوت خواهد بود. اي  پژوهش همچنی  بیان ملی یونایونک استراتژيبا اهدا  
 ، متفاوت خواهد بود. کاستراتژي یونایون اهدا  اي  نیز بستا با کارییری باناشی اا  3ساامانی

ريزی منابع سیست  برناما کارییری با تأثیر( در پژوهشی با بررسی 2232) همكارانداهرتی و 
های يافتا .ندها پرداختوکار آنکسب استراتژیها با توجا با نوع ساامانی بر ابعاد ساختاری ساامان

نگر تبعیت کند، تغییرات ساختاری حاص  اا آينده استراتژیساامان اا  چنانچادهد، نشان می آنان
( بلا بررسلی   2223) للی  و پلان   ،يانلگ اي  سیست  در ساامان بیشلتر خواهلد بلود.     کارییری با

ها بلا دو  ساامان استراتژیبندی ارتباطات کشور تايوان، ضم  ترسی   عرصهای فعال در  ساامان
ريزی منابع ساامان با سیست  برناما تطاباساامان بر  استراتژینوع درونی و بیرونی، دريافتند کا 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1. Organizational Performance 
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اسلتررار   دريافتنلد ( در پژوهشلی  2232) همكلاران النبلی و  یذار خواهد بود. هسلاب تأثیرساامانی 
آوردن امكانلات   هلای رقلابتی جديلد و فلراه     ريزی منابع ساامانی با ايجاد موقعیتسیست  برناما

هلا شلود. ايل     وکار ساامانکسب استراتژیتواند موجب ايجاد تغییراتی در می ،اطالعاتی  پیشرفت
ايل    کلارییری  باکنند کا میبیان ( 3317) بندی مايلز و اسنو پژوهشگران، ضم  استفاده اا طبرا

نگلر  آينلده  استراتژیشود کا ساامان اا ات مثبت در ساامان میتأثیرسیست  امانی موجب ايجاد 
ريلزی  سیسلت  برناملا   کلارییری  باای با بررسی آثار ناشی اا ( در مطالعا2227) ولكوتبعیت کند. 

وکلار بلر   کسلب  اسلتراتژی  تلأثیر و شلواهدی اا   فنالندی پرداختهای منابع ساامانی در ساامان
های روی ساامانای ( در مطالعا2221) هوانگ و واندرمب  ،. دونگ دادکارايی اي  سیست  ارائا 

هلای اطالعلاتی سلاامانی را در یلرو تلدوي  شلفا        موفا سیسلت   کارییری باچینی، استررار و 
سیست  اطالعاتی سلاامانی   استراتژیبا  استراتژیوکار ساامان و همراستايی اي  کسب استراتژی

ريلزی منلابع   سیست  برناملا  کنند کا( بیان می2226) ديگری، یوپتا و کهلی  دانند. در مطالعمی
 هلای سلاامانی پشلتیبانی    وکار ساامان در تمامی سطوح و بخشکسب استراتژیاا بايد ساامانی 

مديران و نیروی کلار، و کنشلگران    ، ماننداجزای محیط درونی ساامان کند و اي  مستلزم توجا با
سیست   کارییری با کا بر اي  باورند( 2221) يِ  و شئوبیرونی ساامان، مانند مشتريان و رقباست. 

هلای آنلان نشلان    دهد. يافتاقرار می تأثیرساامان را تحت  استراتژیريزی منابع ساامانی، برناما
ديگری،   رقابتی ساامان باشد. در مطالع استراتژیدر راستای بايد دهد کا استررار اي  سیست  می

ريلزی  ساامان و سیست  برناملا  استراتژیکید بر لزوم انطباق أ( ضم  ت2221) سومرس و نلسون
د اهلدا  مل   نی  بلا برای کا  اند بیان کردهموفا اي  سیست ،  کارییری بامنظور  ی بامنابع ساامان

پیوند شفا  و روشنی میان اي  بايد ات مطلوب، تأثیراي  سیست  و دستیابی با  کارییری بانظر اا 
 ساامان وجود داشتا باشد. استراتژیسیست  و 

سلاامان و حصلول موفریلت در     اسلتراتژی توان پذيرفت کلا  با توجا با مطالعات پیشی  می
 در ،ات مترابلی بلر يكلديگر دارنلد. بنلابراي     تأثیر ،ريزی منابع ساامانیسیست  برناما کارییری با

سلاامان بلر موفریلت    وکلار  کسب استراتژی تأثیربر بررسی  تالش شده تا عالوه پیش رو پژوهش
اا  يلک  کلدام اي  سیست  در بسلتر   کارییری باريزی منابع ساامانی، تعیی  شود کا سیست  برناما

 سطو مطلوبی اا موفریت خواهد شد.  منجر با تجرب ،وکارهای کسباستراتژیانواع 

 پژوهش هایهمدل مفهومی و فرضی

ريزی وکار و موفریت سیست  برناماکسب استراتژیۀ عمد مدل مفهومی اي  پژوهش اا دو بخش
 مايلز بندیوکار با الگوبرداری اا طبراهای کسباستراتژیمنابع ساامانی تشكی  شده است. انواع 

. همچنی  بلرای  اند یر و انفعالی ترسی  شدهنگر، تدافعی، تحلی با چهار نوع آينده (3371) اسنو و
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ريزی منابع ساامانی بلا توجلا بلا مطالعلات     سیست  برناما کارییری باسنجش میزان موفریت در 
علد کیفیلت   پن  ب  ،(2221) برداری اا الگوی پیشنهادی ايفیندو پیشی  و الگوهای مختلف و با ايده

شلده  لحلاظ   هلی بلر کلار یرو   تأثیرات ساامانی و تأثیرات فردی، تأثیرسیست ، کیفیت اطالعات، 
دوبخشلی و    اصللی، سلا فرضلی     اي  مدل تالش خواهی  کرد با بیان يک فرضی کمک بااست. 

ريزی منابع سلاامانی را  وکار بر موفریت سیست  برناماکسب استراتژیها، ابتدا اثریذاری آامون آن
هلای  اسلتراتژی میزان موفریت اي  سیست  در بستر هلر يلک اا   کنی  کرده، سپ  تعیی   بررسی

 چهاریانا چا میزان خواهد بود.

نیاامنلد   ،خودۀ شد وکار تدوي های کسباستراتژیهای مختلف برای حرکت در جهت ساامان
های کلاری،  فراينلد هلا،  رويلا های متفاوتی هستند. فرايندها و ها، سیاستمنابع، رويا کارییری با

تلدافعی يلا    اسلتراتژی کامالً متفاوت اا ساامانی با  ،نگرهای يک ساامان آيندهها و برناماسیاست
اسلتاندارد و بلا ثبلات     ،های بهینلا فراينلد هلا و  ست کلا روش انفعالی خواهد بود. اي  در شرايطی

هلا،  های کاری تمامی سلاامان فرايندینی را برای چارچوب مع ،ريزی منابع ساامانیسیست  برناما
های بلارای کلا میلان    د. لذا با توجا با تفاوتنآورها فراه  میوکار آنکسب استراتژیفارغ اا نوع 
اصللی پلژوهش     فرضی ،یر و انفعالی وجود داردنگر، تحلی های تدافعی، آيندهاستراتژیچهار نوع 

 شود:تدوي  می با شرح اير
H1 سیسلت    کلارییری  بلا ها بر میزان موفریلت حاصل  اا   وکار ساامانکسب استراتژی. نوع
 ريزی منابع ساامانی اثریذار خواهد بود.برناما

مزيت رقابتی خود را در نوآوری مستمر  ،کنندنگر تبعیت میآينده استراتژیهايی کا اا ساامان
برداری اا ايل   تغییرات آن و بهرهۀ در محصوالت و خدمات، تجزيا و تحلی  مداوم بااار و مشاهد

چنلی    .(3371اسلنو،   و ملايلز ) داننلد نخسلتی  سلاامان ملی    منزلل   بلا  ،تغییرات در اسرع وقلت 
ام  سلاانده بلا تغییلرات بلااار، پیوسلتا در      هايی برای انطباق با شرايط پويای محیط و تع ساامان

پشلتیبانی  بلرای  های کاری جديد فرايند کارییری باتالش برای تولید محصول و خدمات جديد و 
ريلزی منلابع   ست کلا سیسلت  برناملا   خود هستند. اي  در شرايطی  اا محصول و خدمات نوآوران

بهینا و استاندارد خود، يک چارچوب و بستر باثبلات را بلرای انجلام    های با روش ساامانی با اتكا
. (2222 تنی ، و مارکوس؛ 3331 داونپورت،) آوردهای کاری ساامان فراه  میفرايندها و فعالیت

نتواند با سلادیی و   ،شرايطی چنی  نگر دربنابراي ، دور اا  ه  نخواهد بود کا يک ساامان آينده
محصوالت و خدمات جديد تغییر داده   های کاری خود را برای تولید و ارائفرايندصورت چابک  با
های فراينلد . اا سوی ديگر، راهكارهلا و  کندهماهنگ  ،ها را با تغییرات محیطی سريع و متعددو آن

موجلب   مسئلاتفاوت چندانی نداشتا و اي  یونایون های در ساامان ،کاری موجود در اي  سیست 
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 داونپورت،) در يک محیط رقابتی خواهد شدیونایون های های کاری ساامانفرايندبروا تشابا در 
ساامانی کا در پی تولید محصول و خلدمات جديلد و متملايز اا     ،توان تصور کرد می. پ  (3331

هلای بهینلا،   روش با نلام ای محصول و خدمات کنونی موجود در بااار است، در عم  با مخاطره
با در نظر یرفت  تمامی نكات مذکور و تعلاريفی کلا    استاندارد و مشترک با رقبا مواجا شود. پ 

تلدوي    بلا شلرح ايلر   پلژوهش    ، دومی  فرضیبیان شدها استراتژیتر اا خصوصیات ساير پیش
 شود: می

H2a. نگلر کمتلر اا   هلای آينلده  ريزی منابع ساامانی در ساامانمیزان موفریت سیست  برناما
 .کنندتدافعی تبعیت می استراتژیهايی خواهد بود کا اا ساامان

H2b نگلر بلیش اا   هلای آينلده  ريزی منابع ساامانی در ساامانبرناما . میزان موفریت سیست
 کنند.انفعالی پیروی می استراتژیهايی خواهد بود کا اا ساامان

دنبال ايجاد ثبلات در   با ،کنندتدافعی تبعیت می استراتژیهايی کا اا در سوی مراب ، ساامان
هلا تلالش   اا بااار هستند. اي  سلاامان  مشخصیۀ سه  فعلی بااار و حفظ جايگاه خود در محدود

حفلظ ثبلات در ايل      کنند در يک بخش محدود اا بااار بهتري  باشند و مزيت رقابتی خلود را می
 چلون، سلااوکارهايی   کارییری باها با بینند. آنخود میۀ بخش و جلوییری اا ورود رقبا با محدود

های کلاری  فراينلد  یتمرکز خود را با بهبود و ارترلا  ،کیفیت یذاری رقابتی و محصوالت باقیمت
هلا بلا سلوی    دستیابی با اي  جايگاه در بااار، اي  ساامان برایکنند. درونی ساامان معطو  می

پلی  های درونی ساامان حرکت کلرده و در  های کاری و فناوریفراينداثربخشی در  کردن بیشینا
 و مايلز) های ساامان هستندانجام هر يک اا فعالیتبرای ها ها و رويافرايندییری اا بهتري  بهره
ريلزی منلابع سلاامانی ادعلا     ست کلا سلااندیان سیسلت  برناملا    ا . اي  در شرايطی(3371 اسنو،
 فراينلد بهتري  روش و بهتري   اا معنای واقعی با ،شده در اي  سیست  های طراحیفرايند ،کنند می

 و کلالوس )برخوردارنلد  هلا مختللف   ها در صنايع و بخشهای ساامانممك  برای انجام فعالیت
های فراينلد تحلیل    و های بهینا حاص  بررسلی، مطالعلا و تجزيلا   فراينداي  (. 2222 ،همكاران

هلای   تجربلا وکار بوده و بر اساس دانش و کسب های حاضر در هر حواه ااکاری بهتري  ساامان
(. بنابراي ، دور اا  هل   2226، اسكات و یلیرا)واینر و  اندساای شدهها طراحی و پیادهاراشمند آن

کننلد  کسب مزيت رقابتی دنبال میمنظور  باتدافعی را  استراتژیهايی کا نخواهد بود کا ساامان
 ،موجلود در آن   های بهینل مندی اا روشريزی منابع ساامانی و بهرهسیست  برناما کارییری بابا 

دنبال اسلتفاده اا سلااوکارهای    ها باسطو بااليی اا موفریت را تجربا کنند. همچنی ، اي  ساامان
انی با ايجاد يلک  ريزی منابع ساامسیست  برناما ،شرايطاي  در و هستند کنترلی متمرکز و دقیا 

هلای  اطالعلات در تملام بخلش     آوردن امكان یلردش يكپارچل   بستر اطالعاتی مناسب و فراه 
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 ؛2222 تنلی ،  و ملارکوس ) آورداعمال چنی  کنترلی را فراه  ملی برای ساامان، منابع مورد نیاا 
تلر اا  با در نظر یلرفت  ايل  ملوارد و تعلاريفی کلا پلیش       اي . بنابر(2221 ،همكاران و داونپورت

 شود:تدوي  می با شرح ايرسوم اي  پژوهش   ، فرضیبیان شدها استراتژیخصوصیات ساير 
H3aاسلتراتژی هلايی کلا اا   ريزی منابع سلاامانی در سلاامان  . میزان موفریت سیست  برناما 

 یر خواهد بود.های تحلی بیش اا ساامان ،کنندتدافعی تبعیت می

H3b. اسلتراتژی هلايی کلا اا   ريزی منابع سلاامانی در سلاامان  میزان موفریت سیست  برناما 
 کنند.انفعالی را دنبال می استراتژیهايی خواهد بود کا بیش اا ساامان ،کنندتدافعی تبعیت می
 اسلتراتژی  ،شلود  ملی پرداختلا  آن بررسلی  بلا  وکاری کا های کسباستراتژیسومی  نوع اا 

کنند اا نراط قلوت هلر دو   تالش میهستند،  استراتژیاي  پیرو هايی کا یر است. ساامانتحلی 
های نوظهور در بااار، اثربخشی یرفتا و ضم  استفاده اا فرصت نگر و تدافعی بهرهآينده استراتژی

 اسلتراتژی منظلور دسلتیابی بلا مزايلای دو      ها باد. آننهای داخلی ساامان را نیز افزايش دهفرايند
کننلد. در بخشلی اا   های کلاری خلود را بلا دو بخلش نسلبتًا مجلزا ترسلی  ملی        فعالیت ،پیشی 
محصلول و خلدمات     های نوظهور و ارائهای کاری کا معطو  با حرکت با سمت فرصتفرايند

محصلول و    و در بخشی کا با ارائل سود جستا نگر آينده استراتژیاا سااوکارهای  ،است نوآورانا
ییرند. با تدافعی بهره می استراتژیاا  ،پرداادخدمات کنونی ساامان با مشتريان و بااار کنونی می

کثری اا حلدا ۀ ها در تیزبینی و تحلی  دقیلا و اسلتفاد  توجا با  ات و نگرش بنیادي  اي  ساامان
هلای  های درونی و بیرونی ساامان، دور اا  هل  نخواهلد بلود کلا اا امكانلات و قابلیلت      ظرفیت

برداری را بلا  حداکثر بهره ،های کاری پايدار و با ثباتدر حواه ،ريزی منابع ساامانیسیست  برناما
. بلا در نظلر   کننلد های پويا و متالط  اجتنلاب  های احتمالی آن در بخشعم  آورده و اا ريسک

  ، چهارمی  فرضیبیان شدها استراتژیتر اا خصوصیات ساير داشت  اي  نكات و تعاريفی کا پیش
 :است تدوي  شده با شرح ايرپژوهش 
H4aاسلتراتژی هلايی کلا اا   ريزی منابع سلاامانی در سلاامان  . میزان موفریت سیست  برناما 
 خواهد بود. های انفعالیبیش اا ساامان ،کنندیر تبعیت میتحلی 

H4bاسلتراتژی هلايی کلا اا   ريزی منابع سلاامانی در سلاامان  . میزان موفریت سیست  برناما 
 خواهد بود. نگرهای آيندهبیش اا ساامان ،کنندیر تبعیت میتحلی 

 شناسی پژوهشروش
هلا  یلردآوری داده ۀ نحو  و اا جنباست های کاربردی پژوهشۀ اي  پژوهش اا نظر هد  در امر

شام  مديران و کارشناسان تملامی   ،آماری اي  پژوهش  . جامعرود شمار می باپژوهشی توصیفی 



 9919تابستان،1شمارۀ،6دورۀ ،مدرييت صنعتیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  122

  و در مرحلل  ريزی منلابع سلاامانی را اسلتررار داده   ست کا در ايران، سیست  برناماا هايیساامان
بررسی تهیا شد. با یردآوری برای ساامان  33متشك  اا فهرستی ابتدا اا آن هستند.  برداریبهره

هلايی کلا   مشخص شد کا تعداد ساامان ،هاها و برقراری ارتباط با آناطالعات تماس اي  ساامان
 ،کننلد اسلتفاده ملی  هلا  تعداد معرولی اا ماژولبا برندهای معتبر جهانی و  در ايران اا اي  سیست 

ايل     با توجا با عدم موافرت دو ساامان با توايع پرسشلنام  نهايتساامان نیست. در 26فراتر اا 
هللای سللاامان صللورت یرفللت. ويژیللی  21ای متشللك  اا روی جامعللاپللژوهش، سرشللماری 

نملايش داده شلده    2در جلدول   اند، هبررسی شدهايی کا در اي  پژوهش شناختی ساامان جمعیت
منظور افزايش صحت اطالعات دريافتی اا هر نمونا، تعداد دو تا چهار پرسشلناما در هلر    است. با

های مختلف و مدير کارشناسان ماژولدست  باها اي  پرسشناما با توافا آنهاو  شد ساامان توايع
 13 ،دريلافتی   پرسشلنام  63. در انتهلا، اا میلان   شدندريزی منابع ساامانی تكمی  سیست  برناما

ملديران تكمیل     را پرسشناما 26کارشناسان ارشد و را  کارشناسان، چهار پرسشناما راپرسشناما 
درصلد   22 دهنلدیان دارای تحصلیالت کارشناسلی،   درصلد اا پاسلخ   76. همچنی ، حدود کردند

 درصد دارای مدرک دکتری بودند. 1کارشناسی ارشد و 

شدههایبررس شااخت سانمانهایجمعیت.ویژگ 1جدول

ERPدرصدفراوان حونۀفعالیتسانماندرصدفراوان مستقردرسانمان

Oracle 1 1/11  1/1 2 مواد شوينده و بهداشتی 

SAP 1 5/32  2/25 6 صنايع فلزی 

SAGE 6 2/25  5/32 1 صنايع غذايی 

IFS 2 1/1  1/1 2 صنعت خودرو 

Microsoft 3 2/1  5/32 1 پتروشیمی 

SCALA 3 2/1  2/1 3 عمرانی 
 1/1 2 دارويی و شیمیايی  5/32 1 ساير
 7/36 1 صنايع برق و الكترونیک    
 2/1 3 صنعت چاپ    

 322 21 مجموع  322 21 مجموع

 

. شلد در دو بخلش طراحلی   ال ؤسل  13ای متشك  اا اطالعات، پرسشناما منظور یردآوری با
 (2233) ( و ايفینلدو 2221) و بلر اسلاس مطالعلات ايفینلدو     بلوده   الؤس 11شام   کا بخش اول

پلردااد. در  ريزی منابع سلاامانی ملی  با سنجش میزان موفریت سیست  برناما ،است طراحی شده
هلای  شد تا میزان موافرت يا مخالفت خود نسبت با یزارهدرخواست ن دهندیااي  بخش، اا پاسخ

 الؤسل  33 دربرییرندۀ کا. بخش دوم کنندتايی اعالم طرح شده را با استفاده اا طیف لیكرت پن 
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بنلدتو، سلاتگ و   دی ،و دسلاربو  (3332) وا و واراداراجلان  ملک  ،بریرفتا اا مطالعات کنانت است،
 ک ساامان بر طبا الگوی مايلز و اسلنو استراتژيبا بررسی و تعیی  رويكرد و ( بوده 2225) سینها

هلای مطلرح   دهندیان درخواست شد تا با توجا با یزارهدر اي  بخش، اا پاسخ پردااد.( می3371)
هاسلت.  ساامان متبلوع آن ۀ کنندتوصیف ،ها با بهتري  نحواا یزينا يک کدامکنند شده، مشخص 
 اند.انطباقی مايلز و اسنو طراحی شده  ها با توجا با ابعاد چرخهر يک اا یزاره

ای اا آن در اختیار چند تل   نسخا ،محتوايی، پ  اا طراحی پرسشناما روايی بررسی منظور با
ريزی منابع ساامانی قرار یرفت های اطالعاتی و سیست  برناماسیست ۀ و خبریان حوااستادان اا 

، اصالحاتی ساای پرسشناماترجما و بومیۀ نحو  در امین آنانپیشنهادهای و  هاو با توجا با نظر
بررسلی  بلرای  ها رسید. همچنلی ،  يید آنأنهايت با تها صورت یرفت و دردر نگارش برخی یزاره

 (.1)جدول  شد استفاده کرونباخ آلفای ضريب اا)پرسشناما(  اطالعات یردآوری ابزار پايايی و اعتبار

پژوهشمتغیرهایکرونباخآلفایضرایب.9جدول

تأثیراتسانمان تأثیربرکارگروه تأثیراتفردیکیفیتاطالعاتکیفیتسیستممتغیرها

ضريب آلفای 
 کرونباخ

32/2 32/2 11/2 33/2 13/2 

 
، دسلت آملده   با 27/2با توجا با اينكا مردار ضريب آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد باالتر اا 

 ست کا ابزار یردآوری اطالعات اا پايايی مناسب و قاب  قبولی برخوردار است.ا بديهی

 های پژوهش  یافته
میلزان موفریلت سیسلت     وکار ساامان بلر  کسب استراتژی تأثیرمنظور بررسی  در اي  پژوهش، با

اا تحلی  واريان  استفاده شده است. بر اي  اساس، ابتدا با استفاده اا  ،ريزی منابع ساامانیبرناما
. بلدي   آاملون شلده اسلت   نخست   فرضی ،ANOVAو با کمک آامون  SPSS افزار آمارینرم

متغیلر   راريزی منلابع سلاامانی   سیست  برنامامنظور، میانگی  مرادير متغیرهای سنجش موفریت 
 1. جلدول  پلژوهش فلرم شلد   متغیر مسلتر    نیزساامان  استراتژیو نوع در نظر یرفتا وابستا 
یونلا کلا در ايل  جلدول مشلخص      نتاي  حاص  اا اي  تحلی  واريان  است. همانۀ دهندنشان

مشلخص   ،و برابلر بلا صلفر اسلت     25/2داری کمتر اا ضريب سطو معنیكا است، با توجا با اين
هلايی بلا رويكلرد    ريلزی منلابع سلاامانی در سلاامان    شود کا میزان موفریت سیسلت  برناملا   می

 شود.( پذيرفتا میH1) نخست  ، متفاوت بوده و بدي  ترتیب فرضیمتعددک استراتژي
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سانماناستراتژیبررویموفقیتسیستموANOVAنتایجتحلیل.2جدول

سطحمعااداریFمیانگینمربعاتدرجۀآنادیمجموعمربعات

 222/2 165/27 731/7 1 131/21 ها بی  یروه

   215/2 57 211/36 ها درون یروه

    62 617/13 مجموع

 
کا شود مشخص  3استفاده اا آامون توکیبا بايد دوم تا چهارم  های اآامودن فرضیبرای حال 

 اسلتراتژی یک اا چهلار نلوع   ريزی منلابع سلاامانی در بسلتر کلدام    میزان موفریت سیست  برناما
هلای  اسلتراتژی دو میلان   بلا هلای اوجلی دو  وکار بیشتر بوده است. نتاي  حاص  اا مرايسا کسب

داری در جا با مرلادير ضلريب معنلی   نمايش داده شده است. با تو 5وکار در جدول مختلف کسب
 اند.اند با عالمت * مشخص شدهدار بودهمعنی 25/2های مختلف، روابطی کا در سطو مرايسا

توک درآنمونچادگانههایمقایسهنتایج.2جدول

 درصدی12فاصلۀاطمیاان
Sig 

خطای
 استاندارد

تفاوت
 میانگین

استراتژی
 دوم

استراتژی
 پایینحد حدباال اول

 آينده نگر یر تحلی  *0/81085- 0/227 0/004 1/411- 0/211-

   تدافعی *0/96307- 0/218 0/000 1/540- 0/386-

   انفعالی 0/648 0/248 0/054 0/008- 1/305

 تحلی  یر نگر آينده *0/81085 0/227 0/004 0/211 1/411

   تدافعی 0/152- 0/166 0/797 0/593- 0/288

   انفعالی *1/4593 0/204 0/000 0/919 2/000

 تدافعی نگر آينده *0/96307 0/218 0/000 0/386 1/540

   یر تحلی  0/152 0/166 0/797 0/288- 0/593

   انفعالی *1/61154 0/194 0/000 1/097 2/126

 انفعالی نگر آينده 0/648- 0/248 0/054 1/305- 0/008

   یر تحلی  *1/45932- 0/204 0/000 2/000- 0/919-

   تدافعی *1/61154- 0/194 0/000 2/126- 1/097-

 .دار است معنی 25/2* در سطو    

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

1. Tukey 
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ريزی منابع سلاامانی  مشخص است، میزان موفریت سیست  برناما 5یونا کا در جدول همان
تلدافعی را   استراتژیهايی کا اا ساامان ،کنندنگر تبعیت میآينده استراتژیهايی کا اا در ساامان
انفعلالی   اسلتراتژی و  اسلتراتژی تلوان در مرايسلا میلان ايل      اما نمیاست، کنند کمتر دنبال می

( پذيرفتلا  H2a) پلژوهش   داری انجام داد. بنابراي ، بخش اول اا دومی  فرضیییری معنی نتیجا
تدافعی  استراتژیهای پیرو شود. همچنی ، میان ساامان( رد میH2b) كا بخش دومشده، حال آن

داد، املا میلزان موفریلت سیسلت  در     يلک  هیچبا برتری رأی توان نمی ،یرهای تحلی و ساامان
اند. بر اي  اساس، انفعالی را بریزيده استراتژیست کا ا هايیهای تدافعی باالتر اا ساامانساامان

شود. در نهايت، بلا  ( پذيرفتا میH3b) و بخش دوم( مردود H3a) سوم پژوهش  بخش اول فرضی
نگر و انفعلالی، هلر دو   های آيندهیر در مراب  ساامانهای تحلی دار ساامانتوجا با برتری معنی

 .تأيید شدندچهارم پژوهش   ( اا فرضیH4b و H4a) بخش
داده شده اسلت، بلر اسلاس نتلاي  حاصل  اا      نمايش  6یونا کا در جدول  براي ، همانعالوه

ک را بلر اسلاس میلزان موفریلت سیسلت       اسلتراتژي تلوان ايل  چهلار رويكلرد     آامون توکی، می
با سلا ايریلروه همگل  ترسلی       α=25/2ريزی منابع ساامانی در بستر هر يک، در سطو  برناما
 کرد.

همگنهاینیرگروه.6جدول

 72/7نیرمجموعهبرایآلفای
 تعداد

استراتژی

 1 2 3 سانمان

 انفعالی 11 2/32    

 آينده نگر 8   2/97  

 تحلی  یر 18     3/78

 تدافعی 24     3/94

0/89 22/3  22/3    Sig 

 

هلای  یر و تدافعی در يک طبرا قرار یرفتلا و سلاامان  های تحلی بندی، سااماندر اي  یروه
 اند.ای جای یرفتاجدایاناهای نگر و انفعالی در دستاآينده

 پیشنهادها   و گیری نتیجه
ها بر میزان موفریلت سیسلت    وکار ساامانکسب استراتژیهد  اصلی اي  پژوهش بررسی نرش 

بنلدی  طبرلا  کلارییری  بلا تا بلا  شد ريزی منابع ساامانی بوده است. در همی  راستا، تالش برناما
هايی کلا در کشلور اقلدام بلا اسلتررار و      و با بررسی ساامان (3371) های مايلز و اسنواستراتژی
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اند، مشخص شود کلا میلزان موفریلت ايل      هکردريزی منابع ساامانی سیست  برناما کارییری با
با طرح و  ک بیشتر بوده است. بدي  منظور،استراتژيهای ییریيک اا جهت سیست  در بستر کدام

دهنلد  های اي  پژوهش نشان ملی . يافتااقدام شدفرعی   اصلی و شش فرضی  آامون يک فرضی
دارای  ،هلای مختللف  اسلتراتژی ريزی منابع سلاامانی در بسلتر   کا میزان موفریت سیست  برناما

امان در میلزان  وکلار سلا  کسلب  استراتژیشود کا ییری میاست. بنابراي ، نتیجا دارتفاوت معنی
ات پلژوهش بلا نظلر     یلذار اسلت. ايل  يافتل    تأثیربوده و بلر آن   آفري  موفریت اي  سیست  نرش

ۀ کننلد  ( در مورد نرلش تعیلی   2223) همكارانو يانگ و  (2227) انگای و (، الو3331) داونپورت
ماهیلت   مطابرت دارد. حال نوبت با تحلی  ،در موفریت سیست  و انطباق ساامان با آن استراتژی

هلای پلژوهش   رسلد. يافتلا  وکار ساامان بر موفریت سیست  میکسب استراتژی تأثیرو چگونگی 
ريلزی  سیست  برناملا  کارییری باحصول موفریت در برای ها استراتژیدهند کا بهتري  نشان می

تلدافعی را   استراتژیتوان یر بوده و در اي  بی  میتحلی های تدافعی و استراتژی ،منابع ساامانی
در تعام   استراتژیتري  مناسب با عنوانتدافعی  استراتژی. انتخاب معرفی کرد استراتژیبهتري  

هلای  تمرکلز سلاامان  ۀ ( دربلار 3371) ريزی منابع ساامانی با اعتراد مايلز واسلنو با سیست  برناما
مطابرلت دارد. همچنلی     ،های کلاری بهینلا و کنتلرل اثلربخش    فراينلد تدافعی بر دسلتیابی بلا   

هلای  سلاامان  نبودن موفانگر و آينده استراتژیبودن  نامناسبۀ دهند های اي  پژوهش نشان يافتا
( 3331) داونپلورت باورهلای  بلا   ییلری ايل  سیسلت  اسلت. ايل  نتیجلا      کارییری بانگر در آينده
مطابرلت داشلتا و    ،نلد تولیلد محصلوالت نوآورانلا و متمايز    دنبال باهايی کا خصوص سااماندر

انطباق با ايل   برای در خصوص تغییرات الام  (2232) همكاران و داهرتی  بخشی اا نتاي  مطالع
النبی هساب  ، اما با بخشی اا نتاي  مطالعاست کرده تأيیدنگر را نیز های آيندهسیست  در ساامان

هلايی  دهند کا سلاامان اي ، نتاي  پژوهش نشان میبر ( در تناقض است. عالوه2232) همكارانو 
سیسلت    کلارییری  باهای موفا در ساامانۀ در امر ،کنند نیزیر تبعیت میتحلی  استراتژیکا اا 
هلای تلدافعی و   اسلتراتژی ییرند. اي  استنتاج پ  اا بررسلی  ريزی منابع ساامانی قرار میبرناما
مطلابا و   ،شلد بیلان  یر تحلی  استراتژیتر اا خصوصیات نگر و با توجا با تعريفی کا پیشآينده

 ،کننلد های تدافعی عم  ملی هايی کا همانند ساامانیر در حواههای تحلی همسو است. ساامان
هايی کا پیرو كا در حواهکنند. حال آنسیست  تجربا می کارییری باسطو بااليی اا موفریت را در 

هلای  اسلتراتژی توان وضعیتی معكوس حاک  است. بر اي  اساس، می ،نگر هستندآينده استراتژی
صورت پیوستاری مفروم داشت ريزی منابع ساامانی باحسب موفریت سیست  برناماپیشی  را بر

هلا قلرار یرفتلا    یر در میان آنتحلی  استراتژینگر و تدافعی در دو انتها و های آيندهاستراتژیکا 
تلدافعی متمايل     اسلتراتژی با سلمت   اندااه هر ،یر در چنی  پیوستاریاست. يک ساامان تحلی 
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بلا سلوی    اچل و هرکلرد  یست  تجربا خواهلد  س کارییری باسطو باالتری اا موفریت را در  ،شود
های نهايت يافتادر اي  میزان موفریت رو با کاهش خواهد رفت. ،نگر متماي  شودآينده استراتژی

وکلار در راه نیل  بلا موفریلت در     کسلب  اسلتراتژی تلري   دهند کلا نامناسلب  پژوهش نشان می
ۀ ییری با عریلد انفعالی است. اي  نتیجا استراتژی ،ساامانیريزی منابع سیست  برناما کارییری با

انفعلالی در بااارهلای    اسلتراتژی بلودن   بر ناکارآمدی و محكوم بلا شكسلت   (3371) اسنو و مايلز
هلايی کلا خواسلتا يلا ناخواسلتا اا      دهد کلا سلاامان  راستا بوده و نشان میرقابتی امروا دنیا ه 

ايل  سیسلت  نیلز هماننلد بسلیاری ديگلر اا        کلارییری  بلا در  ،کننلد انفعالی تبعیت می استراتژی
 مواجا خواهند شد.های فعالیت خود با شكست  حواه

داشلتا  هلايی  های کاربردی و با اراشی بلرای سلاامان  تواند توصیاهای اي  پژوهش میيافتا
. در شلرايطی کلا   ريزی منابع ساامانی را دارنلد ماسیست  برنا کارییری باکا قصد استررار و باشد 

هملواره  در حال تغییر بنا نهاده و  پیوستاخود را بر تولید محصوالت نوآورانا و  استراتژیساامانی 
با احتیاط بیشتری با سمت استفاده بايد صدد حرکت با سمت بااارهای جديد و ناشناختا است، در

تلدوي  و اجلرای يلک    بلا  تلا کنلون   هلايی کلا   اا اي  سیست  حرکت کند. همچنلی ، سلاامان  
 کارییری بابايد با خوبی اا مخاطرات اند،  اقدامی نكردهک مشخص و مدون استراتژيییری  جهت

 اي  سیست  در چنی  شرايطی آیاه باشند. 

 منابع

فلاای بلرای انتخلاب     ۀخبلر (. طراحی سیست  2233. )، اوانانی رئیسی ، ک. وپور طهماسبی ؛، ب.سهرابی
  . 13-51: (5) 1 ،مديريت صنعتی  نشري . ريزی منابع ساامان سیست  برناما

Amid, A., Moalagh, M. & Zare Ravasan, A. (2012). Identification and 

classification of ERP critical failure factors in Iranian industries. 

Information Systems, 37(3): 227-237.  

Conant, S.J., Mokwa, M. P. & Varadarajan, P. Rajan. (1990). Strategic types, 

distinctive marketing competencies and organizational performance: A 

multiple measures-based study. Strategic Management Journal, 11(5): 

365-383.  

Croteau, A.-M. & Bergeron, F. (2001). An information technology trilogy: 

business strategy, technological deployment and organizational 

performance. The Journal of Strategic Information Systems, 10(2): 77-99.  

Daft, R. (2009). Organization theory and design: South-Western Cengage 

Learning. 



 9919تابستان،1شمارۀ،6دورۀ ،مدرييت صنعتیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  167

Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. 

Harvard Business review., 76(4): 121-131.  

Davenport, T.H., Jeanne, G. & Cantrell, S. (2000). Enterprise systems and 

ongoing process change. Business Process Management Journal, 10 (1): 

16 - 26. 

David, F.R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases (13 ed.). 

Prentice Hall PTR, One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey, 

United States.  

DeLone, W. H. & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The 

quest for the dependent variable. Information Systems Research, 3(1): 60-

95.  

Desarbo, W.S., Di Benedetto, C.A., Song, M. & Sinha, I. (2005). Revisiting the 

Miles and Snow strategic framework: uncovering interrelationships 

between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm 

performance. Strategic Management Journal, 26(1): 47-74.  

Doherty, N. F., Champion, D. & Wang, L. (2010). An holistic approach to 

understanding the changing nature of organisational structure. 

Information Technology and People, 23(2): 116-135.  

Dong, X., Liu, Q. & Yin, D. (2008). Business Performance, Business Strategy, 

and Information System Strategic Alignment: An Empirical Study on 

Chinese Firms. Tsinghua Science & Technology, 13(3): 348-354.  

Gable, G. G., Sedera, D. & Chan, T. (2003). Enterprise systems success: a 

measurement model. Proceedings Twenty-Fourth International 

Conference on Information Systems, pages pp. 576-591, Seattle, USA. 

Gupta, M. & Kohli, A. (2006). Enterprise resource planning systems and its 

implications for operations function. Technovation, 26(5-6): 687-696.  

Hambrick, D. C. (1983). Some Tests of the Effectiveness and Functional 

Attributes of Miles and Snow's Strategic Types. The Academy of 

Management Journal, 26(1): 5-26. doi: 10.2307/256132. 

HassabElnaby, H. R., Hwang, W. & Vonderembse, M. A. (2012). The impact of 

ERP implementation on organizational capabilities and firm performance. 

Benchmarking, 19(4): 618-633.  

Hong, K. K. & Kim, Y. G. (2002). The critical success factors for ERP 

implementation: An organizational fit perspective. Information and 

Management, 40(1): 25-40.  



169ززززززززززززززززززززززز...ریییبرنامهموفقیتسیستمبروکاراستراتژیکسبتأثیربررس 

Ifinedo, P. (2008b). Impacts of business vision, top management support, and 

external expertise on ERP success. Business Process Management 

Journal, 14(4): 551-568.  

Ifinedo, Princely. (2008a). Measuring Enterprise Resource Planning (ERP) 

Systems Success: A Structural Equation Modeling Approach. In Y. 

Manolopoulos, J. Filipe, P. Constantopoulos & J. Cordeiro (Eds.): 

Enterprise Information Systems, 3: 86-97. 

Janakiraman, S. (2011). Sales of business management software like ERP to 

increase in 2011. Gartner Corporation. 

Jang, W. Y., Lin, C. I. & Pan, M. J. (2009). Business strategies and the adoption 

of ERP-Evidence from Taiwan's communications industry. Journal of 

Manufacturing Technology Management, 20(8): 1084-1098.  

Kaplan, R.S. & Norton, D.P.A. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible 

Assets Into Tangible Outcomes: Harvard Business School Publishing 

India Pvt. Limited. 

Klaus, H., Rosemann, M. & Gable, G. G. (2000). What is ERP? Information 

Systems Frontiers, 2(2): 141-162.  

Law, C.C. H. & Ngai, E. W. T. (2007). ERP systems adoption: An exploratory 

study of the organizational factors and impacts of ERP success. 

Information & Management, 44(4): 418-432.  

Mabert, V. A., Soni, A. & Venkataramanan, M. A. (2003). The impact of 

organization size on enterprise resource planning (ERP) implementations 

in the US manufacturing sector. Omega, 31(3): 235-246.  

Markus, M. L. & Tanis, C. (2000). The enterprise systems experience-from 

adoption to success. In R. W. Zmud (Ed.), Framing the Domains of IT 

Management: Projecting the Future Through the Past (pp. 173-207). 

McLaren, T. S., Head, M. M. & Yuan, Y. (2004). Using competitive strategy 

patterns to determine ideal supply chain management information 

systems capabilities. International Journal of Internet & Enterprise 

Management, 2(1): 1-1.  

McLaren, T. S., Head, M. M., Yuan, Y. & Chan, Y. E. (2011). A multilevel 

model for measuring fit between a firm's competitive strategies and 

information systems capabilities. MIS Quarterly, 35 (4): 909-929. 

Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D. & Coleman, H. J., Jr. (1978). 

Organizational Strategy, Structure, and Process. The Academy of 

Management Review, 3(3): 546-562.  



 9919تابستان،1شمارۀ،6دورۀ ،مدرييت صنعتیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  161

Motwani, J., Mirchandani, D., Madan, M. & Gunasekaran, A. (2002). 

Successful implementation of ERP projects: Evidence from two case 

studies. International Journal of Production Economics, 75(1-2): 83-96.  

Porter, M.E. (2008). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries 

and Competitors: Free Press, NewYork, United States. 

Robbins, S.P. (1987). Organization theory: structure, design, and applications: 

Prentice-Hall, One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey, United 

Sates. 

Seddon, P. & Kiew, M.Y. (2007). A Partial Test and Development of Delone 

and Mclean's Model of IS Success. Australasian Journal of Information 

Systems, 4(1).  

S Slater, S.F., Olson, E.M. & Hult, G.T.M. (2006). The moderating influence of 

strategic orientation on the strategy formation capability–performance 

relationship. Strategic Management Journal, 27(12): 1221-1231.  

Smith, K. G., Guthrie, J. P. & Chen, M.J. (1989). Strategy, Size and 

Performance. Organization Studies, 10(1): 63-81.  

Somers, T. M. & Nelson, K. G. (2003). The impact of strategy and integration 

mechanisms on enterprise system value: Empirical evidence from 

manufacturing firms. European Journal of Operational Research, 146(2): 

315-338.  

Tavakolian, H. (1989). Linking the information technology structure with 

organizational competitive strategy: a survey. MIS Q., 13(3): 309-317.  

Velcu, O. (2007). Exploring the effects of ERP systems on organizational 

performance: Evidence from Finnish companies. Industrial Management 

and Data Systems, 107(9): 1316-1334.  

Wagner, E. L., Scott, S. V. & Galliers, R. D. (2006). The creation of ‘best 

practice’ software: Myth, reality and ethics. Information and 

Organization, 16(3): 251-275.  

Yen, H. R. & Sheu, C. (2004). Aligning ERP implementation with competitive 

priorities of manufacturing firms: An exploratory study. International 

Journal of Production Economics, 92(3): 207-220.  

Zahra, S. A. & Pearce, J. A. (1990). Research Evidence on the Miles-Snow 

Typology. Journal of Management, 16(4): 751-768.  

 


