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چکیده :در سالهای اخیر با افزايش تمايل سلاامانهلا بلا اسلتررار و بلاکلارییری سیسلت
برناماريزی منابع ساامانی ،مديران و پژوهشگران بسیاری با ايل سلؤال مواجلا شلدهانلد کلا
متغیرهای ساامانی چگونا بر باکارییری اي سیست اثر خواهد یذاشت و بهرهییلری موفلا اا
آن در بستر کدام خصوصیات ساامانی محتم تر خواهد بود .در اي پژوهش بلا بررسلی تلأثیر
استراتژی کسبوکار ساامان بر موفریت سیست برناماريزی منابع سلاامانی در مرحلل پل اا
استررار ،پرداختا شده است .با اي منظور ،ابتدا با طرح فرضیاای ،وجود رابطل معنلیدار میلان
استراتژی کسبوکار و موفریت سیست بررسی شده ،سپ بامنظور مرايس انواع استراتژیها و
تعیی بهتري استراتژی ،سا فرضی دوبخشی تدوي شده است .جمعآوری دادهها با باکارییری
پرسشنام استاندارد و بومیشده و با شیوۀ سرشماری روی تمامی ساامانهای ايرانی دارندۀ اي
سیست  ،انجام یرفتا است .بررسی فرضی اصلی پژوهش باکمک آامون تحلی واريان انجام
یرفت و اا آامون توکی برای مرايس انواع استراتژیها استفاده شد .يافتاهای پلژوهش ضلم
تأيید اثریذاری استراتژی کسبوکار ساامان بلر میلزان موفریلت سیسلت برناملاريلزی منلابع
ساامانی ،دو استراتژی تدافعی و تحلی یر را بهتري استراتژیها برای بهرهییری موفا اا ايل
سیست معرفی میکند.
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مقدمه
در سالهای اخیر با پیشرفتهای چشمگیر در حواۀ فناوری اطالعات ،بسلیاری اا سلاامانهلا بلا
کناریذاشت سیست های نرمافزاری جزيرهای و مجزا ،با سمت باکارییری سیست های اطالعاتی
يكپارچ ساامانی حرکت کردهاند .در چنی وضعیتی ،سیست های برناماريزی منابع سلاامانی 3پلا
با عرصل ملديريت سلاامانهلا یذاشلتند و بلا ايجلاد تغییلرات اساسلی در چرخل اطالعلات و
تراکنشهای درونساامانی ،يكپارچگی را در تمامی فرايندهای کسلبوکلار سلاامان بلا ارمغلان
آوردهاند (مارکوس و تنی  .)2222 ،کالوس ،روام و یابل ( )2221ايل سیسلت را راهكلاری
جامع و مبتنی بر نرمافزار تعريف میکنند کلا يكپلارچگی را در تملام فراينلدهای کسلبوکلار و
وظايف کاری يک ساامان ايجاد میکند .يكپارچگی حاص اا اي بست نرمافزاری تجاری ،تملام
اطالعات ساامان ،مانند مالی و حسابداری ،منابع انسانی ،انجیرۀ تأمی و مشتريان را شام ملی-
شود (داونپورت .)3331 ،اي سیست با ايجاد بستری مناسب ،موجلب جريلان اطالعلات در درون
ساامان و حتی میان ساامانهای یونایون شده و اي چرخ اطالعاتی را بایوناای مديريت می-
کند کا مديران بتوانند تصمی های خلود را بلر پايل اطالعلات صلحیو و بلاموقلع اتخلا کننلد
(داونپورت  ،هري و کانترل.)2221 ،
در سالهای اخیر ساامانهای بسیاری اقدام با استررار و بهرهییری اا اي سیست کلردهانلد
(مابرت ،سونی و ونكاتارامانان  .)2221 ،بر اساس یزارشی کلا بنگلاه پژوهشلی یلارتنر در سلال
 2233منتشر کرده است ،درآمد حاص اا فروش سیست برناماريزی منلابع سلاامانی در سراسلر
دنیا در اي سال  251/7میلیارد دالر بوده کا رشد  7/5درصدی را در مرايسا با سال  2232نشان
میدهد (جاناکیرامان ،)2233 ،اما با وجود استربال یستردهای کا اا اي سیسلت در سراسلر دنیلا
صورتیرفتا ،بسیاری اا ساامانهايی کا اقدام با استررار و باکارییری سیست برناماريزی منابع
ساامانی کردهاند ،در دستیابی با موفریت و اثربخشی مورد انتظار خود اا اي سیست موفا نبودند
(ايفیندو.)2233 ،
در ايران نیز با وجود آیاهی مديران بسیاری اا ساامانها اا مزايای متعدد سیست برناماريزی
منابع ساامانی ،بادلی نگرانی اا شكست در استررار و باکارییری اا آن ،بسیاری اا ساامانهلا در
باکارییری اا آن تماي نشان ندادهاند (سهرابی ،طهماسبیپور ،رئیسی وانلانی .)3132 ،مطالعلات
بسیاری در امین بررسی دالي شكسلت يلا علدم دسلتیابی بلا نتلاي ملورد انتظلار اا سیسلت
برناماريزی منابع ساامان در بسیاری اا کشورها و همچنلی ايلران انجلامیرفتلا و پژوهشلگران
متعددی اا اوايای یونایون با بررسی اي مسئلا پرداختااند (عمید ،معللا و اارع .)2232 ،نرلش
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
)1. Enterprise Resource Planning (ERP
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استراتژی کسبوکار ساامان در استررار و باکارییری موفا ايل سیسلت  ،در مطالعلات بسلیاری
اشاره شده است (موتوانی ،میرچاندانی ،مادان و یوناسكاران2222 ،؛ هونگ و کی 2222 ،؛ عمید و
همكاران2232 ،؛ داونپورت.)3331 ،
بهرهبرداری موفا اا چنی سیست پیچیدهای کا تمامی کسبوکار يک ساامان را تحت تأثیر
قرار میدهد ،مستلزم وجود انطباق میان اي سیست و ساامان پذيرندۀ آن است و چنانچا چنلی
تناسبی وجود نداشتا باشد ،احتمال شكست در اي پروژه بسیار باال خواهلد بلود (هونلگ و کلی ،
 .)2222ساامانهايی کا اقدام با استفاده اا اي سیست میکنند ،معموالً ناچلار خواهنلد بلود کلا
تغییرات بسیاری در فرايندهای کسب وکار خلود ايجلاد کلرده و خلود را بلا منطلا و شلیوههلای
استاندارد موجود در اي سیست منطبا کنند .در غیر اي صورت ،احتمال شكست چلا در مرحلل
استررار سیست و چا در بهرهبرداری اا آن ،بسیار باال خواهد بود (داونپورت .)3331 ،مدير اجرايلی
يكی اا ساامانهايی کا سیست برناماريزی منابع ساامانی شرکت سَپ 3را خريداری کرده اسلت،
مییويد :اي سیست صرفاً يک بست نلرمافلزاری نیسلت ،بلكلا يلک روش کسلبوکلار اسلت
(داونپورت.)3331 ،
با وجود تأکید مطالعات پیشی بر اهمیت توجا با استراتژی کسبوکلار سلاامان در اسلتررار
سیست برناماريزی منابع ساامانی ،پژوهشلی در امینل بررسلی تلأثیر اسلتراتژیهلای مختللف
کسبوکار بر میزان موفریت اي سیست در مرحل پ اا استررار 2صورت نگرفتا است .اا اي رو
در پژوهش حاضر ،ابتدا درپی يافت پاسخی برای اي سؤال هستی کا نوع استراتژی کسبوکلار
ساامان بر میزان موفریت سیست برناماريزی منابع ساامانی تأثیریذار است يا خیر؛ پ اا آن ،در
صورت يافت پاسخ مثبت برای سؤال نخست ،با بررسی و مرايسل میلان انلواع اسلتراتژیهلای
کسبوکار ،با انتخاب بهتري و مناسبتلري اسلتراتژی بلرای دسلتیابی بلا موفریلت بیشلتر در
باکارییری اي سیست  ،اقدام خواهد شد.
پیشینۀ پژوهش
استراتژی سازمان

انديشمندان و محرران ،تعاريف متعدد و یاه متفاوتی اا مفهلوم اسلتراتژی ارائلا کلردهانلد .دفلت
استراتژی را برناماای برای تعام با محیط رقابتی ،بامنظور دستیابی بااهلدا سلاامانی تعريلف
میکند .وی اهدا ساامان را جايگاهی میداند کا ساامان قصد دارد با آن برسد و اسلتراتژی را
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1. SAP
2. Post-Implementation or Go-Live
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بیانگر چگونگی رسیدن با نرط مطلوب و نی با اي هد میداند (دفت .)65 :2221 ،همچنی ،
رابینز استراتژی را فرايند تعیی اهدا بلندمدت ساامان ،بریزيدن مسیر و شیوۀ فعالیت و تأمی و
تخصیص منابع الام برای تحرا اي اهلدا تعريلف ملیکنلد (رابینلز .)16 :3317 ،ديويلد نیلز
استراتژیها را ابزارهايی معرفی میکند کا باکمک آنها ساامان بااهدا بلندملدت خلود دسلت
میيابد (ديويد .)31 :2233 ،همچنی  ،کاپالن و همكارش بر اي باورنلد کلا اسلتراتژی سلاامان
نشاندهندۀ اي است کا ساامان در نظر دارد چگونا برای ینفعلان ،مشلتريان و اع لا ،اراش
ايجاد کند (کاپالن و نورتون .)1 :2221 ،انديشمندان و پژوهشگران ،الگو و قالبهای متفلاوتی را
برای طبرابندی انواع استراتژیهای کسبوکار ارائا کردهاند کا پرکاربردتري آنها طبرابندیهای
پورتر ( )2221و مايلز و اسلنو ( )3371هسلتند (اسلالتر ،السل و هاللت .)2226 ،پلورتر ()2221
الگويی سایانا برای طبرابندی استراتژیهای رقابتی ساامانها ارائا کرد .در اي الگو سلا نلوع
استراتژی عمومی با عناوي تمرکز ،تمايز و رهبری هزينا مطرح شده است .بلا وجلود محبوبیلت
الگوی پورتر در میان پژوهشگران و انديشلمندان ،مطالعلات کروتئلو و بریلرون ( ،)2223اهلرا و
پیرس ( )3332و اسمیت ،یاتری و چ ( ،)3313الگلوی ملايلز و اسلنو ( )3371را پرطرفلدارتري
الگو برای طبرابندی استراتژیهای کسبوکار در میان پژوهشگران معرفلی ملیکننلد .جلدول 3
نشاندهندۀ مطالعاتیست کا در حواۀ فناوری اطالعات و سیست های اطالعاتی اا الگوی مايلز و
اسنو بهره بردهاند.
جدول.9بهکارگیریالگویمایلیواساودرحونۀفااوریاطالعاتوسیستمهایاطالعات 
ردیف  پژوهشگر 

موضوعپژوهش 

3

توکلیان ()3313

بررسی رابطا میان ساختار فناوری اطالعاتی و استراتژی رقابتی ساامانها

2

مکالرن ،هد و يوان ()2221

بررسللی نرللش اسللتراتژی کسللبوکللار در تعیللی سللطو پشللتیبانی مللورد نیللاا اا
سیست های مديريت انجیرۀ تأمی ()SCM

1

دونگ ،لیو و يی ()2221

بررسی رابط همراستايی استراتژی سیست های اطالعاتی و کسبوکار و عملكلرد
ساامانی

1

داهرتی ،چمپیون و وانگ
()2232

بررسی تأثیر باکارییری سیست برناماريلزی منلابع سلاامانی بلر ابعلاد سلاختاری
ساامانها با توجا با نوع استراتژی کسبوکار

5

مکالرن ،هد ،يوان و چان
()2233

بررسی تناسب میان استراتژی رقابتی ساامانها و کارايی سیست های اطالعاتی

مايلز و اسنو ( )3371بر اي باورند کا ساامانها با توجا با پاسخی کا در تعامل بلا محلیط
خود با سا مسئل کارآفرينی ،مهندسی و مديريتی میدهند ،اا لحاظ استراتژی کسبوکار با چهار
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دست آيندهنگر ،3تحلی یر ،2تدافعی 1و انفعالی 1ترسی میشوند .سلاامانهلايی کلا اا اسلتراتژی
تدافعی پیروی میکنند ،بادنبال افزايش کارايی فرايندهای کسبوکار و در نتیجا حلداکثر کلردن
سود خود هستند .اي ساامانها در تالش برای کسب ثبات و حفظ سه بااار فعلی خلود بلوده و
تمايلی با ح ور در بااارهای جديد و تولید محصول يا خدمات جديد و نوآورانا نشان نملیدهنلد.
تدافعیها ،بامنظور حصول اطمینان اا دستیابی با کلارايی ملورد نظرشلان ،اا کنتلرل متمرکلز و
فناوری تکهستاای و ثابت بهره میییرند.
در سوی مراب  ،ساامانهايی کا استراتژی آيندهنگلر را دنبلال ملیکننلد ،در پلی نلوآوری و
بهرهبرداری اا فرصتهای موجود در بااار و تولید و ارائ محصول يا خدمات جديلد هسلتند .ايل
ساامانها در محیطی پويا فعالیت میکنند و تمرکز خود را با نوآوری در محصوالت و توسع بااار
معطو کرده و یاهی آن را بر کسب سود ارجو میدانند .اي ساامانها برای تولیلد محصلوالت،
خود را با فناوریای کا اکنون در اختیار دارند ،محدود نكرده و برای تحرا ايدههای نوآوران خود
اا فناوریهای چندیانا و منعطف بهره میبرند .آيندهنگران بیش اا آنكا توجا خود را بلا اعملال
کنترل بر ساامان معطو کنند ،تالش میکنند با استفاده اا سلاختار منعطلف ،ايجلاد هملاهنگی
میان بخشها و تی های کاری و تخصیص مناسب منابع میان آنها ،در جهت دستیابی بلا مزيلت
رقابتی مورد نظر خود حرکت کنند.
چنانچا ساامانهلای آينلده نگلر و تلدافعی را در دو انتهلای يلک پیوسلتار مفلروم داريل ،
ساامانهای ديگری کا در میان اي پیوستار قرار خواهند یرفلت ،سلاامانهلايی هسلتند کلا اا
استراتژی تحلی یر تبعیت میکنند .استراتژی تحلی یر تلفیری اا دو استراتژی آيندهنگر و تدافعی
است .تحلی یران عالوهبر حرکت با سمت بااارهای جديدی کا موفریت در آنها پیشتر باوسیل
ساامانهای آيندهنگر آاموده شده ،با محصوالت ،مشتريان و بااار کنونی خود نیز توجا میکننلد.
آنها اا فناوری دویانا بهره میبرند و با اي ترتیب فناوری مورد استفادۀ آيندهنگران و تدافعیهلا
را باصورت همزمان باکار میییرند .ساختار اداری و مديريتی آنها عمدتاً باصورت ماتريسی بوده،
و در بخش تولید و باااريابی کا در پی تولید محصوالت جديد و توسع بااار هستند ،اا کنترل غیر
متمرکز و منعطف بهره میبرند و در بخشهای وظیفاای کا متولی محصوالت و بااارهای کنونی
هستند ،کنترل متمرکز و سختییرانا را در پیش میییرند.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1. Prospector
2. Analyzer
3. Defender
4. Reactor
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چهارمی نوع استراتژی در طبرابندی مايلز و اسنو ( )3371استراتژی انفعالی اسلت .بلرخال
سا نوع استراتژی پیشی  ،ساامانهايی کا استراتژی انفعالی را دنبال میکننلد ،سلااوکار ملدونی
برای فعالیت در محیط نداشتا و فرط درصدد ارائ عك العم مناسب نسبت با تغییرات و شرايط
محیطی هستند .در چنی ساامانهايی ،مديران ارشد استراتژی شلفافی بلرای ادامل راه سلاامان
تدوي نكردهاند يا در صورتی کا استراتژی مشخصی تلدوي شلده باشلد ،سلاختار و فراينلدهای
ساامان بامنظور نی بااهدا استراتژيک طراحی و اصالح نشلدهانلد و درنهايلت ملديران ارشلد
ساامان ،بر حفظ رابط کنونی میان ساختار داخلی و استراتژی ساامان اصلرار ورايلده و تغییلرات
یستردۀ محیط ساامان را ناديده میانگارند .اي ساامانهلا در صلورتی کلا تغییلری در ديلدیاه
استراتژيک خود ايجاد نكنند ،محكوم با شكست خواهند بود.
با توجا با کاربرد فراوان الگوی مايلز و اسلنو ( )3371در میلان پژوهشلگران و انديشلمندان
حواۀ فناوری اطالعات و سیست های اطالعاتی (جدول ،)3در اي پژوهش نیز اا اي الگلو بلرای
طبرابندی استراتژی ساامانهای مورد مطالعا استفاده شده است.
موفقیت سیستم برنامهریزی منابع سازمانی

موفریت سیست های اطالعاتی مفهوم پیچیدهای است کا انديشمندان متعدد اا اوايلای متفلاوتی
با آن نگريستااند .مفهوم موفریت را میتوان در پروژۀ استررار سیست ملد نظلر قلرار داد و آن را
راهانداای سیست در بااۀ امانی و با هزين پیشبینیشده تعريف کرد .اا سوی ديگر ،میتلوان بلا
موفریت را اا نگاه کسبوکار پرداخت و میزان دستیابی ساامان بااهدا ساامانی ملورد انتظلار اا
باکارییری اي سیست تعريف کرد (مارکوس و تنلی  .)2222 ،در ايل پلژوهش نیلز اا دريچل
کسبوکار ساامان با مفهوم موفریت سیست برناماريزی منابع ساامانی نگريستا ملیشلود و در
مرحل باکارییری يا فاا پ اا استررار با بررسی آن پرداختا خواهد شلد .مطالعلات بسلیاری در
امین سنجش موفریت سیست های اطالعاتی صلورتیرفتلا و پژوهشلگران متعلدد ،ملدلهلای
متفاوتی را برای تعیی میزان موفریت اي یونا سیست ها ارائا کردهاند .يكی اا مه تري مطالعات
در اي امینا ،پژوهش دلون و مکلی ( )3332است .مدلی کا اي پژوهشلگران بلرای سلنجش
موفریت سیست های اطالعاتی ارائا کردند ،چكیدهای اا تمامی مدلها و مطالعات پیشی در ايل
حواه بوده و دربردارندۀ مه تري ابعاد پیشنهادی تا آن امان است .دلون و مکلی با جمعبنلدی
نظرات ساير پژوهشگران ،ملدلی متشلك اا شلش بعلد بلرای سلنجش موفریلت سیسلت هلای
اطالعاتی عرضا کردند کا با پرکاربردتري مدل در اي حواه بلدل شلد .ملدل پیشلنهادی آنهلا
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شام ابعاد کیفیت سیست  ،3کیفیت اطالعات ،2میزان استفاده ،رضايت کاربران ،تأثیرات فردی 1و
درنهايت تأثیرات ساامانی 1بود کا با درنظر یرفت روابط سببی ،در کنار يكديگر قرار یرفتنلد .در
اي مدل ،کیفیت سیست بیانگر ويژییهای فنی و قابلیتهای درونی سیست اطالعلاتی ،کیفیلت
اطالعات معر کیفیت و مطلوبیت اطالعات خروجی سیست  ،میزان استفاده نشاندهنلدۀ میلزان
بهرهییری کاربران سیست در ساامان اا سیست اطالعاتی و خروجیهلای آن ،رضلايت کلاربران
معر پاسخ کاربران درون ساامان نسبت با استفاده اا سیست و خروجیهای آن ،تأثیرات فلردی
بیانگر تأثیر سیست بر فعالیتهای کاری افراد و نحلوۀ کلار و بلاادهی آنهلا در سلاامان و نهايتلاً
تأثیرات ساامانی معر تأثیرات استفاده اا ايل سیسلت بلر عملكلرد و کلارايی سلاامان اسلت.
همچنی  ،دلون و مکلی ( )2221در پژوهشی ديگر با بررسی و جمعبندی انترادها و پیشلنهادها
و نموناهای باکارییری شده اا مدل پیشی  ،با اصالح مدل پیش و ارائ ملدلی کامل تلر اقلدام
کردند .سِدن و کیِو ( )3336در پژوهشی بلا بررسلی و آاملون ملدل دللون و ملکللی ()3332
پرداختند و با در نظر یرفت ماهیت اجباری بودن وظايف کاری ،بعلد میلزان اسلتفاده را ناکارآملد
توصیف کردند و ضم حذ اي بعد ،مفهومی جديد بلا عنلوان میلزان سلودمندی را بلا ملدل
افزودند.
یاب و همكاران ( )2221ضلم تأکیلد بلر تفلاوت میلان سیسلت هلای اطالعلاتی سلاده و
سیست های اطالعاتی ساامانی ،با تدوي و طراحی مدلی اقدام کردند کا برای سنجش موفریلت
سیست های اطالعاتی ساامانی مناسببوده و دربرییرنده شرايط خاص حاک بر ايل سیسلت هلا
است .اي پژوهشگران الگوی دلون و مکللی ( )3332را پايلا و اسلاس کلار خلود قلرار داده و
همانند سِدن و کیِو ( )3336بعد میزان استفاده را ناکارآمد دانستا و اا ملدل کنلار یذاشلتند .آنهلا
اعتراد داشتند کا بعد رضايت کارکنان نیز بیانگر يلک مفهلوم کللی و ملبه اسلت و نملیتوانلد
نشاندهندۀ میزان موفریت سیست باشد .اما تفاوت اصلی و اساسلی ملدل ايل پژوهشلگران بلا
مدلهای پیشی  ،در لحاظنكردن روابط سببی يا علّی و معلولی میان ابعلاد ملدل بلود .درنهايلت
مدل یاب و همكاران ( )2221با چهار بعد کیفیت سیست  ،کیفیلت اطالعلات ،تلأثیرات فلردی و
تأثیرات ساامانی شك یرفت.
با وجود مدلهای پیشی برای سنجش موفریت سیسلت هلای اطالعلاتی ،کماکلان نیلاا بلا
طراحی مدلی اختصاصی بامنظور سنجش موفریت سیست برناماريزی منابع ساامانی در جايگلاه
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1. System Quality
2. Information Quality
3. Individual Impact
4. Organizational Impact
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يک پديدۀ خاص و بسیار وسیع ،احساس میشد .اا ايل رو ،ايفینلدو ( )2221کوشلید بلا بسلط و
توسللع مللدل یاب ل و همكللاران ( ،)2221مللدلی اختصاصللی بللرای سللنجش موفریللت سیسللت
برناماريزی منابع ساامانی ارائا دهد .وی ضم در نظر یرفت ملدل دللون و ملکللی (،)3332
طراحی مدل خود را برپاي مطالع یاب  ،سدرا و چان ( )2221آغاا کرد .بر هملی اسلاس روابلط
سببی میان ابعاد موفریت سیست در فرضیاهای پژوهش وی جايی نداشت .تفلاوت عملدۀ ملدل
ايفیندو (-2221الف) با مدل یاب و همكاران ( ،)2221در افزودن دو بعد با عناوي تأثیر بلر کلار
یروهی 3و کیفیت فروشنده و مشاوران بود .ايفیندو (-2221ب) در مطالع ديگری کا بلا بررسلی
تأثیر سا مؤلف چش انداا کسبوکار ،پشتیبانی ملديريت ارشلد و تخصلص خلارجی بلر موفریلت
سیست برناماريزی منابع ساامانی میپردااد ،ملدلی را بلرای سلنجش موفریلت سیسلت بلاکلار
می ییرد کا مشابا مدل پیشی بوده و میزان دستیابی بلا پلن مؤلفل کیفیلت سیسلت  ،کیفیلت
اطالعات ،تأثیرات فردی ،تأثیرات یروهی و تأثیرات ساامانی را مبی میزان حصلول موفریلت در
باکارییری اي سیست میداند .وی در اي مدل نیز ،روابط سلببی میلان ابعلاد ملدل را در نظلر
نگرفتا است.
با توجا با مروری کا بر سیر تدوي مدلهای مختلف برای سنجش سیست های اطالعلاتی
انجام یرفت ،مدلی کا در اي پژوهش بامنظور سنجش میزان موفریت سیست برناماريزی منابع
ساامانی استفاده میشود ،مدل طراحیشدۀ ايفیندو (-2221ب) خواهد بود.
سیستم برنامهریزی منابع سازمانی و استراتژی کسبوکار سازمان

سیست برناماريزی منابع ساامانی ،منطا خود را با سلاامانهلا ديكتلا کلرده و آنهلا را مجلاب
میکند با سمت يكپارچگی کام و استفاده اا فرايندهای استاندارد و بهینا حرکت کنند ،حتی ایر
اي يكپارچگی برای آنها مفید نبوده و ساامانی نیاامند استفاده اا فراينلدهای کلاری اختصاصلی
خود باشد (داونپورت .)3331 ،در شرايطی کا منطا موجود در اي سیسلت بلا منطلا جلاری در
کسبوکار يک ساامان در تناقض باشد ،احتمال شكست ايل سیسلت در فلاا اسلتررار يلا علدم
دستیابی با مزيت رقابتی در قبال بهرهییری اا آن ،بسیار باال خواهد بود (داونپورت.)3331 ،
سااندیان سیست های برناماريزی منابع ساامانی ،ملدعی هسلتند کلا بلاواسلط اطالعلات
وسیعی کا اا نحوۀ انجام فرايندهای کاری در ساامانهای مختلف در صنايع و حواههای متفاوت
جمعآوری کردهاند و مطالعات فراوانی کا روی راههای بهین انجام فعالیتها داشلتاانلد ،بهتلري
روشها 2را برای انجام فرايندهای کاری در اي سیست تعبیا کردهاند (مارکوس و تنی .)2222 ،
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1. Workgroup Impact
2. Best Practice
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اي روشهای بهینا همان سان کا میتوانند موجب بهبود فرايندهای کاری در ساامانها شلوند،
میتوانند آنها را اا دستیابی بااهدا استراتژيک خود باادارند .هد عمدۀ ساامانهلا اا تلدوي و
اجرای استراتژی ،دستیابی با مزيت رقابتی ،بلامنزلل ويژیلیای اسلت کلا سلاامان را در ارائل
محصول يا خدمات با مشتريان اا ساامانهای ديگر متمايز میکند (دفت.)63 :2221 ،
داونپورت ( )3331بر اي باور است کا دستیابی با موفریت در باکارییری سیست برناماريزی
منابع ساامانی ،در یرو توجا ساامانها با استراتژی کسبوکار و مزيت رقلابتی آنهاسلت .وی بلا
توجا با روشهای يكسانی کا اي سیست برای انجام فرايندهای کسلبوکلار در سلاامانهلای
مختلف حاضر در يک بااار رقابتی ارائا میدهلد ،بیلان ملیکنلد ،بلاکلارییری ايل سیسلت در
ساامانهايی کا اا استراتژی تمايز تبعیت میکنند و مزيلت رقلابتی خلود را در ارائل محصلول و
خدمات ،متمايز اا ساير رقبا در بااار میدانند ،احتماالً با مخاطراتی همراه خواهد بود .همچنلی در
ساامانهايی کا استراتژی رهبری هزينلا را دنبلال ملیکننلد و مزيلت رقلابتی خلود را در ارائل
محصول و خدمات با کمتري هزينا و درنتیجا قیمت تمامشدۀ پايی ملیداننلد نیلز ،بلاواسلط
هزيناهای سنگی خريد و استررار اي سیست  ،احتمال دستنیافت با موفریلت در بلاکلارییری
سیست وجود خواهد داشت.
الو و انگای ( )2227اهدا استراتژيک ساامانها اا باکارییری سیست برناملاريلزی منلابع
ساامانی را با چهار بخش ترسی میکنند .ساامانهايی کا بادنبال افلزايش کلارايی عملیلاتی و
کاهش هزيناها هستند ،ساامانهايی کا در پی بهبود فرايندهای کسبوکلار ،افلزايش فلروش و
یسترش بااار محصول و خدمات خود هستند ،ساامانهايی هر دو نگرش قب را دنبال میکنند و
درنهايت ساامانهايی کا اهدا استراتژيک مشخصی را دنبال نمیکنند .نتاي حاص اا مطالعل
اي دو پژوهشگر نشان میدهد ،میزان موفریت حاص اا باکارییری اي سیست در ساامانهای
با اهدا استراتژيک یونایون ،متفاوت خواهد بود .اي پژوهش همچنی بیان ملیکنلد ،عملكلرد
ساامانی 3ناشی اا باکارییری اي نیز بستا بااهدا یونایون استراتژيک ،متفاوت خواهد بود.
داهرتی و همكاران ( )2232در پژوهشی با بررسی تأثیر باکارییری سیست برناماريزی منابع
ساامانی بر ابعاد ساختاری ساامانها با توجا با نوع استراتژی کسبوکار آنها پرداختند .يافتاهای
آنان نشان میدهد ،چنانچا ساامان اا استراتژی آيندهنگر تبعیت کند ،تغییرات ساختاری حاص اا
باکارییری اي سیست در ساامان بیشلتر خواهلد بلود .يانلگ ،للی و پلان ( )2223بلا بررسلی
ساامانهای فعال در عرص ارتباطات کشور تايوان ،ضم ترسی بندی استراتژی ساامانها بلا دو
نوع درونی و بیرونی ،دريافتند کا استراتژی ساامان بر تطابا ساامان با سیست برناماريزی منابع
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1. Organizational Performance
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ساامانی تأثیریذار خواهد بود .هسلابالنبلی و همكلاران ( )2232در پژوهشلی دريافتنلد اسلتررار
سیست برناماريزی منابع ساامانی با ايجاد موقعیتهلای رقلابتی جديلد و فلراه آوردن امكانلات
پیشرفت اطالعاتی ،میتواند موجب ايجاد تغییراتی در استراتژی کسبوکار ساامانهلا شلود .ايل
پژوهشگران ،ضم استفاده اا طبرابندی مايلز و اسنو ( )3317بیان میکنند کا باکلارییری ايل
سیست امانی موجب ايجاد تأثیرات مثبت در ساامان میشود کا ساامان اا استراتژی آينلدهنگلر
تبعیت کند .ولكو ( )2227در مطالعاای با بررسی آثار ناشی اا باکلارییری سیسلت برناملاريلزی
منابع ساامانی در ساامانهای فنالندی پرداخت و شلواهدی اا تلأثیر اسلتراتژی کسلبوکلار بلر
کارايی اي سیست ارائا داد .دونگ  ،هوانگ و واندرمب ( )2221در مطالعاای روی ساامانهای
چینی ،استررار و باکارییری موفا سیسلت هلای اطالعلاتی سلاامانی را در یلرو تلدوي شلفا
استراتژی کسبوکار ساامان و همراستايی اي استراتژی با استراتژی سیست اطالعاتی سلاامانی
میدانند .در مطالع ديگری ،یوپتا و کهلی ( )2226بیان میکنند کا سیست برناملاريلزی منلابع
ساامانی بايد اا استراتژی کسبوکار ساامان در تمامی سطوح و بخشهلای سلاامانی پشلتیبانی
کند و اي مستلزم توجا بااجزای محیط درونی ساامان ،مانند مديران و نیروی کلار ،و کنشلگران
بیرونی ساامان ،مانند مشتريان و رقباست .يِ و شئو ( )2221بر اي باورند کا باکارییری سیست
برناماريزی منابع ساامانی ،استراتژی ساامان را تحت تأثیر قرار میدهد .يافتاهلای آنلان نشلان
میدهد کا استررار اي سیست بايد در راستای استراتژی رقابتی ساامان باشد .در مطالع ديگری،
سومرس و نلسون ( )2221ضم تأکید بر لزوم انطباق استراتژی ساامان و سیست برناملاريلزی
منابع ساامانی بامنظور باکارییری موفا اي سیست  ،بیان کردهاند کا برای نی بلااهلدا ملد
نظر اا باکارییری اي سیست و دستیابی با تأثیرات مطلوب ،بايد پیوند شفا و روشنی میان اي
سیست و استراتژی ساامان وجود داشتا باشد.
با توجا با مطالعات پیشی میتوان پذيرفت کلا اسلتراتژی سلاامان و حصلول موفریلت در
باکارییری سیست برناماريزی منابع ساامانی ،تأثیرات مترابلی بلر يكلديگر دارنلد .بنلابراي  ،در
پژوهش پیش رو تالش شده تا عالوهبر بررسی تأثیر استراتژی کسبوکلار سلاامان بلر موفریلت
سیست برناماريزی منابع ساامانی ،تعیی شود کا باکارییری اي سیست در بسلتر کلداميلک اا
انواع استراتژیهای کسبوکار ،منجر با تجرب سطو مطلوبی اا موفریت خواهد شد.
مدل مفهومی و فرضی ههای پژوهش

مدل مفهومی اي پژوهش اا دو بخش عمدۀ استراتژی کسبوکار و موفریت سیست برناماريزی
منابع ساامانی تشكی شده است .انواع استراتژیهای کسبوکار با الگوبرداری اا طبرابندی مايلز
و اسنو ( )3371با چهار نوع آيندهنگر ،تدافعی ،تحلی یر و انفعالی ترسی شدهاند .همچنی بلرای
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سنجش میزان موفریت در باکارییری سیست برناماريزی منابع ساامانی بلا توجلا بلا مطالعلات
پیشی و الگوهای مختلف و با ايدهبرداری اا الگوی پیشنهادی ايفیندو ( ،)2221پن بعلد کیفیلت
سیست  ،کیفیت اطالعات ،تأثیرات فردی ،تأثیرات ساامانی و تأثیر بلر کلار یروهلی لحلاظ شلده
است .باکمک اي مدل تالش خواهی کرد با بیان يک فرضی اصللی ،سلا فرضلی دوبخشلی و
آامون آنها ،ابتدا اثریذاری استراتژی کسبوکار بر موفریت سیست برناماريزی منابع سلاامانی را
بررسیکرده ،سپ تعیی کنی میزان موفریت اي سیست در بستر هلر يلک اا اسلتراتژیهلای
چهاریانا چا میزان خواهد بود.
ساامانهای مختلف برای حرکت در جهت استراتژیهای کسبوکار تدوي شدۀ خود ،نیاامنلد
باکارییری منابع ،روياها ،سیاستها و فرايندهای متفاوتی هستند .رويلاهلا ،فراينلدهای کلاری،
سیاستها و برناماهای يک ساامان آيندهنگر ،کامالً متفاوت اا ساامانی با اسلتراتژی تلدافعی يلا
انفعالی خواهد بود .اي در شرايطیست کلا روشهلا و فراينلدهای بهینلا ،اسلتاندارد و بلا ثبلات
سیست برناماريزی منابع ساامانی ،چارچوب معینی را برای فرايندهای کاری تمامی سلاامانهلا،
فارغ اا نوع استراتژی کسبوکار آنها فراه میآورند .لذا با توجا با تفاوتهای بلارای کلا میلان
چهار نوع استراتژیهای تدافعی ،آيندهنگر ،تحلی یر و انفعالی وجود دارد ،فرضی اصللی پلژوهش
با شرح اير تدوي میشود:
 .H1نوع استراتژی کسبوکار ساامانها بر میزان موفریلت حاصل اا بلاکلارییری سیسلت
برناماريزی منابع ساامانی اثریذار خواهد بود.
ساامانهايی کا اا استراتژی آيندهنگر تبعیت میکنند ،مزيت رقابتی خود را در نوآوری مستمر
در محصوالت و خدمات ،تجزيا و تحلی مداوم بااار و مشاهدۀ تغییرات آن و بهرهبرداری اا ايل
تغییرات در اسرع وقلت ،بلامنزلل نخسلتی سلاامان ملیداننلد (ملايلز و اسلنو .)3371 ،چنلی
ساامانهايی برای انطباق با شرايط پويای محیط و تعام سلاانده بلا تغییلرات بلااار ،پیوسلتا در
تالش برای تولید محصول و خدمات جديد و باکارییری فرايندهای کاری جديد بلرای پشلتیبانی
اا محصول و خدمات نوآوران خود هستند .اي در شرايطیست کلا سیسلت برناملاريلزی منلابع
ساامانی با اتكا با روشهای بهینا و استاندارد خود ،يک چارچوب و بستر باثبلات را بلرای انجلام
فعالیتها و فرايندهای کاری ساامان فراه میآورد (داونپورت3331 ،؛ مارکوس و تنی .)2222 ،
بنابراي  ،دور اا ه نخواهد بود کا يک ساامان آيندهنگر در چنی شرايطی ،نتواند با سلادیی و
باصورت چابک فرايندهای کاری خود را برای تولید و ارائ محصوالت و خدمات جديد تغییر داده
و آنها را با تغییرات محیطی سريع و متعدد ،هماهنگ کند .اا سوی ديگر ،راهكارهلا و فراينلدهای
کاری موجود در اي سیست  ،در ساامانهای یونایون تفاوت چندانی نداشتا و اي مسئلا موجلب
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بروا تشابا در فرايندهای کاری ساامانهای یونایون در يک محیط رقابتی خواهد شد (داونپورت،
 .)3331پ میتوان تصور کرد ،ساامانی کا در پی تولید محصول و خلدمات جديلد و متملايز اا
محصول و خدمات کنونی موجود در بااار است ،در عم با مخاطرهای با نلام روشهلای بهینلا،
استاندارد و مشترک با رقبا مواجا شود .پ با در نظر یرفت تمامی نكات مذکور و تعلاريفی کلا
پیشتر اا خصوصیات ساير استراتژیها بیان شد ،دومی فرضی پلژوهش بلا شلرح ايلر تلدوي
میشود:
 .H2aمیزان موفریت سیست برناماريزی منابع ساامانی در ساامانهلای آينلدهنگلر کمتلر اا
ساامانهايی خواهد بود کا اا استراتژی تدافعی تبعیت میکنند.
 .H2bمیزان موفریت سیست برناماريزی منابع ساامانی در ساامانهلای آينلدهنگلر بلیش اا
ساامانهايی خواهد بود کا اا استراتژی انفعالی پیروی میکنند.
در سوی مراب  ،ساامانهايی کا اا استراتژی تدافعی تبعیت میکنند ،بادنبال ايجاد ثبلات در
سه فعلی بااار و حفظ جايگاه خود در محدودۀ مشخصی اا بااار هستند .اي سلاامانهلا تلالش
میکنند در يک بخش محدود اا بااار بهتري باشند و مزيت رقابتی خلود را حفلظ ثبلات در ايل
بخش و جلوییری اا ورود رقبا با محدودۀ خود میبینند .آنها با باکارییری سلااوکارهايی چلون،
قیمتیذاری رقابتی و محصوالت با کیفیت ،تمرکز خود را با بهبود و ارترلای فراينلدهای کلاری
درونی ساامان معطو میکنند .برای دستیابی با اي جايگاه در بااار ،اي ساامانهلا بلا سلوی
بیشیناکردن اثربخشی در فرايندهای کاری و فناوریهای درونی ساامان حرکت کلرده و در پلی
بهرهییری اا بهتري فرايندها و روياها برای انجام هر يک اا فعالیتهای ساامان هستند (مايلز و
اسنو .)3371 ،اي در شرايطی است کلا سلااندیان سیسلت برناملاريلزی منلابع سلاامانی ادعلا
میکنند ،فرايندهای طراحیشده در اي سیست  ،بامعنای واقعی اا بهتري روش و بهتري فراينلد
ممك برای انجام فعالیتهای ساامانها در صنايع و بخشهلا مختللف برخوردارنلد (کلالوس و
همكاران .)2222 ،اي فرايندهای بهینا حاص بررسلی ،مطالعلا و تجزيلا و تحلیل فراينلدهای
کاری بهتري ساامانهای حاضر در هر حواه اا کسبوکار بوده و بر اساس دانش و تجربلاهلای
اراشمند آنها طراحی و پیادهساای شدهاند (واینر و اسكات و یلیرا .)2226 ،بنابراي  ،دور اا هل
نخواهد بود کا ساامانهايی کا استراتژی تدافعی را بامنظور کسب مزيت رقابتی دنبال میکننلد
با باکارییری سیست برناماريزی منابع ساامانی و بهرهمندی اا روشهای بهینل موجلود در آن،
سطو بااليی اا موفریت را تجربا کنند .همچنی  ،اي ساامانها بادنبال اسلتفاده اا سلااوکارهای
کنترلی متمرکز و دقیا هستند و در اي شرايط ،سیست برناماريزی منابع ساامانی با ايجاد يلک
بستر اطالعاتی مناسب و فراه آوردن امكان یلردش يكپارچل اطالعلات در تملام بخلشهلای
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ساامان ،منابع مورد نیاا برای اعمال چنی کنترلی را فراه ملیآورد (ملارکوس و تنلی 2222 ،؛
داونپورت و همكاران .)2221 ،بنابراي با در نظر یلرفت ايل ملوارد و تعلاريفی کلا پلیشتلر اا
خصوصیات ساير استراتژیها بیان شد ،فرضی سوم اي پژوهش با شرح اير تدوي میشود:
 .H3aمیزان موفریت سیست برناماريزی منابع سلاامانی در سلاامانهلايی کلا اا اسلتراتژی
تدافعی تبعیت میکنند ،بیش اا ساامانهای تحلی یر خواهد بود.
 .H3bمیزان موفریت سیست برناماريزی منابع سلاامانی در سلاامانهلايی کلا اا اسلتراتژی
تدافعی تبعیت میکنند ،بیش اا ساامانهايی خواهد بود کا استراتژی انفعالی را دنبال میکنند.
سومی نوع اا استراتژیهای کسبوکاری کا بلا بررسلی آن پرداختلا ملیشلود ،اسلتراتژی
تحلی یر است .ساامانهايی کا پیرو اي استراتژی هستند ،تالش میکنند اا نراط قلوت هلر دو
استراتژی آيندهنگر و تدافعی بهرهیرفتا و ضم استفاده اا فرصتهای نوظهور در بااار ،اثربخشی
فرايندهای داخلی ساامان را نیز افزايش دهند .آنها بامنظلور دسلتیابی بلا مزايلای دو اسلتراتژی
پیشی  ،فعالیت های کلاری خلود را بلا دو بخلش نسلبت ًا مجلزا ترسلی ملیکننلد .در بخشلی اا
فرايندهای کاری کا معطو با حرکت با سمت فرصتهای نوظهور و ارائ محصلول و خلدمات
نوآورانا است ،اا سااوکارهای استراتژی آيندهنگر سود جستا و در بخشی کا با ارائل محصلول و
خدمات کنونی ساامان با مشتريان و بااار کنونی میپردااد ،اا استراتژی تدافعی بهره میییرند .با
توجا با ات و نگرش بنیادي اي ساامانها در تیزبینی و تحلی دقیلا و اسلتفادۀ حلداکثری اا
ظرفیتهای درونی و بیرونی ساامان ،دور اا هل نخواهلد بلود کلا اا امكانلات و قابلیلتهلای
سیست برناماريزی منابع ساامانی ،در حواههای کاری پايدار و با ثبات ،حداکثر بهرهبرداری را بلا
عم آورده و اا ريسکهای احتمالی آن در بخشهای پويا و متالط اجتنلاب کننلد .بلا در نظلر
داشت اي نكات و تعاريفی کا پیشتر اا خصوصیات ساير استراتژیها بیان شد ،چهارمی فرضی
پژوهش با شرح اير تدوي شده است:
 .H4aمیزان موفریت سیست برناماريزی منابع سلاامانی در سلاامانهلايی کلا اا اسلتراتژی
تحلی یر تبعیت میکنند ،بیش اا ساامانهای انفعالی خواهد بود.
 .H4bمیزان موفریت سیست برناماريزی منابع سلاامانی در سلاامانهلايی کلا اا اسلتراتژی
تحلی یر تبعیت میکنند ،بیش اا ساامانهای آيندهنگر خواهد بود.
روششناسی پژوهش
اي پژوهش اا نظر هد در امرۀ پژوهشهای کاربردی است و اا جنب نحوۀ یلردآوری دادههلا
پژوهشی توصیفی باشمار میرود .جامع آماری اي پژوهش ،شام مديران و کارشناسان تملامی
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ساامانهايی است کا در ايران ،سیست برناماريزی منلابع سلاامانی را اسلتررار داده و در مرحلل
بهرهبرداری اا آن هستند .ابتدا فهرستی متشك اا  33ساامان برای بررسی تهیا شد .با یردآوری
اطالعات تماس اي ساامانها و برقراری ارتباط با آنها ،مشخص شد کا تعداد ساامانهلايی کلا
در ايران اا اي سیست با برندهای معتبر جهانی و تعداد معرولی اا ماژولهلا اسلتفاده ملیکننلد،
فراتر اا  26ساامان نیست .درنهايت با توجا با عدم موافرت دو ساامان با توايع پرسشلنام ايل
پللژوهش ،سرشللماری روی جامعللاای متشللك اا  21سللاامان صللورت یرفللت .ويژیللیهللای
جمعیتشناختی ساامانهايی کا در اي پژوهش بررسی شدهاند ،در جلدول  2نملايش داده شلده
است .با منظور افزايش صحت اطالعات دريافتی اا هر نمونا ،تعداد دو تا چهار پرسشلناما در هلر
ساامان توايع شد و با توافا آنها اي پرسشناماها بادست کارشناسان ماژولهای مختلف و مدير
سیست برناماريزی منابع ساامانی تكمی شدند .در انتهلا ،اا میلان  63پرسشلنام دريلافتی13 ،
پرسشناما را کارشناسان ،چهار پرسشناما را کارشناسان ارشد و  26پرسشناما را ملديران تكمیل
کردند .همچنی  ،حدود  76درصلد اا پاسلخدهنلدیان دارای تحصلیالت کارشناسلی 22 ،درصلد
کارشناسی ارشد و  1درصد دارای مدرک دکتری بودند.
هایجمعیتشااخت سانمانهایبررس شده 

جدول.1ویژگ
ERPمستقردرسانمان  فراوان 
Oracle
SAP
SAGE
IFS
Microsoft
SCALA

ساير

مجموع

درصد 

 حونۀفعالیتسانمان 

1
1
6
2
3
3
1

11/1
32/5
25/2
1/1
1/2
1/2
32/5

21

322

مواد شوينده و بهداشتی
صنايع فلزی
صنايع غذايی
صنعت خودرو
پتروشیمی
عمرانی
دارويی و شیمیايی
صنايع برق و الكترونیک
صنعت چاپ
مجموع

فراوان   درصد 
2
6
1
2
1
3
2
1
3
21

1/1
25/2
32/5
1/1
32/5
1/2
1/1
36/7
1/2
322

بامنظور یردآوری اطالعات ،پرسشناماای متشك اا  13سلؤال در دو بخلش طراحلی شلد.
بخش اول کا شام  11سؤال بلوده و بلر اسلاس مطالعلات ايفینلدو ( )2221و ايفینلدو ()2233
طراحی شده است ،با سنجش میزان موفریت سیست برناماريزی منابع سلاامانی ملیپلردااد .در
اي بخش ،اا پاسخدهندیان درخواست شد تا میزان موافرت يا مخالفت خود نسبت با یزارههلای
طرح شده را با استفاده اا طیف لیكرت پن تايی اعالم کنند .بخش دوم کا دربرییرندۀ  33سلؤال
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است ،بریرفتا اا مطالعات کنانت ،ملکوا و واراداراجلان ( )3332و دسلاربو ،دیبنلدتو ،سلاتگ و
سینها ( )2225بوده و با بررسی و تعیی رويكرد استراتژيک ساامان بر طبا الگوی مايلز و اسلنو
( )3371میپردااد .در اي بخش ،اا پاسخدهندیان درخواست شد تا با توجا با یزارههلای مطلرح
شده ،مشخص کنند کداميک اا یزيناها با بهتري نحو ،توصیفکنندۀ ساامان متبلوع آنهاسلت.
هر يک اا یزارهها با توجا با ابعاد چرخ انطباقی مايلز و اسنو طراحی شدهاند.
بامنظور بررسی روايی محتوايی ،پ اا طراحی پرسشناما ،نسخاای اا آن در اختیار چند تل
اا استادان و خبریان حواۀ سیست های اطالعاتی و سیست برناماريزی منابع ساامانی قرار یرفت
و با توجا با نظرها و پیشنهادهای آنان در امین نحوۀ ترجما و بومیساای پرسشناما ،اصالحاتی
در نگارش برخی یزارهها صورت یرفت و درنهايت با تأيید آنها رسید .همچنلی  ،بلرای بررسلی
اعتبار و پايايی ابزار یردآوری اطالعات (پرسشناما) اا ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد (جدول .)1
جدول.9ضرایبآلفایکرونباخمتغیرهایپژوهش 
متغیرها 

ضريب آلفای
کرونباخ

کیفیتسیستم  کیفیتاطالعات  تأثیراتفردی  تأثیربرکارگروه  تأثیراتسانمان 

2/32

2/32

2/11

2/33

2/13

با توجا با اينكا مردار ضريب آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد باالتر اا  2/27بادسلت آملده،
بديهی است کا ابزار یردآوری اطالعات اا پايايی مناسب و قاب قبولی برخوردار است.
یافتههای پژوهش
در اي پژوهش ،بامنظور بررسی تأثیر استراتژی کسبوکار ساامان بلر میلزان موفریلت سیسلت
برناماريزی منابع ساامانی ،اا تحلی واريان استفاده شده است .بر اي اساس ،ابتدا با استفاده اا
نرمافزار آماری  SPSSو با کمک آامون  ،ANOVAفرضی نخست آاملون شلده اسلت .بلدي
منظور ،میانگی مرادير متغیرهای سنجش موفریت سیست برناماريزی منلابع سلاامانی را متغیلر
وابستا در نظر یرفتا و نوع استراتژی ساامان نیز متغیر مسلتر پلژوهش فلرم شلد .جلدول 1
نشاندهندۀ نتاي حاص اا اي تحلی واريان است .همانیونلا کلا در ايل جلدول مشلخص
است ،با توجا با اينكا ضريب سطو معنیداری کمتر اا  2/25و برابلر بلا صلفر اسلت ،مشلخص
میشود کا میزان موفریت سیسلت برناملاريلزی منلابع سلاامانی در سلاامانهلايی بلا رويكلرد
استراتژيک متعدد ،متفاوت بوده و بدي ترتیب فرضی نخست ( )H1پذيرفتا میشود.
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جدول.2نتایجتحلیلANOVAبررویموفقیتسیستمواستراتژیسانمان 


مجموعمربعات  درجۀآنادی  میانگینمربعات 

بی یروهها

21/131

1

7/731

درون یروهها

36/211

57

2/215

مجموع

13/617

62

F

سطحمعااداری 

27/165

2/222

حال برای آامودن فرضیاهای دوم تا چهارم بايد با استفاده اا آامون توکی 3مشخص شود کا
میزان موفریت سیست برناماريزی منلابع سلاامانی در بسلتر کلدامیک اا چهلار نلوع اسلتراتژی
کسبوکار بیشتر بوده است .نتاي حاص اا مرايساهلای اوجلی دوبلادو میلان اسلتراتژیهلای
مختلف کسبوکار در جدول  5نمايش داده شده است .با توجا با مرلادير ضلريب معنلیداری در
مرايساهای مختلف ،روابطی کا در سطو  2/25معنیدار بودهاند با عالمت * مشخص شدهاند.
جدول.2نتایجمقایسههایچادگانهدرآنمونتوک 
استراتژی
اول

استراتژی
دوم

آينده نگر

تحلی یر
تدافعی

تحلی یر

تدافعی

انفعالی

تفاوت
میانگین

خطای
استاندارد

Sig

*-0/81085

0/227

0/004

*

فاصلۀاطمیاان12درصدی
حدپایین

حدباال

-1/411

-0/211

-0/96307

0/218

0/000

-1/540

-0/386

انفعالی

0/648

0/248

0/054

-0/008

1/305

آيندهنگر

*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

آيندهنگر

*0/96307

0/218

0/000

0/386

1/540

تحلی یر

0/152

0/166

0/797

-0/288

0/593

انفعالی

*1/61154

0/194

0/000

1/097

2/126

آيندهنگر

-0/648

0/248

0/054

-1/305

0/008

تحلی یر

*-1/45932

0/204

0/000

-2/000

-0/919

تدافعی

*-1/61154

0/194

0/000

-2/126

-1/097

* در سطو  2/25معنیدار است.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
1. Tukey
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همانیونا کا در جدول  5مشخص است ،میزان موفریت سیست برناماريزی منابع سلاامانی
در ساامانهايی کا اا استراتژی آيندهنگر تبعیت میکنند ،اا ساامانهايی کا استراتژی تلدافعی را
دنبال میکنند کمتر است ،اما نمیتلوان در مرايسلا میلان ايل اسلتراتژی و اسلتراتژی انفعلالی
نتیجاییری معنیداری انجام داد .بنابراي  ،بخش اول اا دومی فرضی پلژوهش ( )H2aپذيرفتلا
شده ،حال آنكا بخش دوم ( )H2bرد میشود .همچنی  ،میان ساامانهای پیرو استراتژی تدافعی
و ساامانهای تحلی یر ،نمیتوان رأی با برتری هیچيلک داد ،املا میلزان موفریلت سیسلت در
ساامانهای تدافعی باالتر اا ساامانهايی است کا استراتژی انفعالی را بریزيدهاند .بر اي اساس،
بخش اول فرضی سوم پژوهش ( )H3aمردود و بخش دوم ( )H3bپذيرفتا میشود .در نهايت ،بلا
توجا با برتری معنیدار ساامانهای تحلی یر در مراب ساامانهای آيندهنگر و انفعلالی ،هلر دو
بخش ( H4aو  )H4bاا فرضی چهارم پژوهش تأيید شدند.
عالوهبراي  ،همانیونا کا در جدول  6نمايش داده شده اسلت ،بلر اسلاس نتلاي حاصل اا
آامون توکی ،میتلوان ايل چهلار رويكلرد اسلتراتژيک را بلر اسلاس میلزان موفریلت سیسلت
برناماريزی منابع ساامانی در بستر هر يک ،در سطو  α=2/25با سلا ايریلروه همگل ترسلی
کرد.
جدول.6نیرگروههایهمگن 
استراتژی
سانمان

انفعالی
آينده نگر
تحلی یر
تدافعی
Sig

تعداد
11

نیرمجموعهبرایآلفای7/72
1

2

3

2/32
2/97

8
18

3/78

24

3/94
0/89

3/22

3/22

در اي یروهبندی ،ساامانهای تحلی یر و تدافعی در يک طبرا قرار یرفتلا و سلاامانهلای
آيندهنگر و انفعالی در دستاهای جدایاناای جای یرفتااند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هد اصلی اي پژوهش بررسی نرش استراتژی کسبوکار ساامانها بر میزان موفریلت سیسلت
برناماريزی منابع ساامانی بوده است .در همی راستا ،تالش شد تا بلا بلاکلارییری طبرلابنلدی
استراتژیهای مايلز و اسنو ( )3371و با بررسی ساامانهايی کلا در کشلور اقلدام بلا اسلتررار و
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باکارییری سیست برناماريزی منابع ساامانی کردهاند ،مشخص شود کلا میلزان موفریلت ايل
سیست در بستر کداميک اا جهتییریهای استراتژيک بیشتر بوده است .بدي منظور ،با طرح و
آامون يک فرضی اصلی و شش فرضی فرعی اقدام شد .يافتاهای اي پژوهش نشان ملیدهنلد
کا میزان موفریت سیست برناماريزی منابع سلاامانی در بسلتر اسلتراتژیهلای مختللف ،دارای
تفاوت معنیدار است .بنابراي  ،نتیجاییری میشود کا استراتژی کسلبوکلار سلاامان در میلزان
موفریت اي سیست نرشآفري بوده و بلر آن تأثیریلذار اسلت .ايل يافتل پلژوهش بلا نظلرات
داونپورت ( ،)3331الو و انگای ( )2227و يانگ و همكاران ( )2223در مورد نرلش تعیلی کننلدۀ
استراتژی در موفریت سیست و انطباق ساامان با آن ،مطابرت دارد .حال نوبت با تحلی ماهیلت
و چگونگی تأثیر استراتژی کسبوکار ساامان بر موفریت سیست میرسلد .يافتلاهلای پلژوهش
نشان میدهند کا بهتري استراتژیها برای حصول موفریت در باکارییری سیست برناملاريلزی
منابع ساامانی ،استراتژیهای تدافعی و تحلی یر بوده و در اي بی میتوان استراتژی تلدافعی را
بهتري استراتژی معرفی کرد .انتخاب استراتژی تدافعی با عنوان مناسبتري استراتژی در تعام
با سیست برناماريزی منابع ساامانی با اعتراد مايلز واسلنو ( )3371دربلارۀ تمرکلز سلاامانهلای
تدافعی بر دسلتیابی بلا فراينلدهای کلاری بهینلا و کنتلرل اثلربخش ،مطابرلت دارد .همچنلی
يافتاهای اي پژوهش نشاندهندۀ نامناسببودن استراتژی آيندهنگر و موفانبودن سلاامانهلای
آيندهنگر در باکارییری ايل سیسلت اسلت .ايل نتیجلاییلری بلا باورهلای داونپلورت ()3331
درخصوص ساامانهايی کا بادنبال تولیلد محصلوالت نوآورانلا و متمايزنلد ،مطابرلت داشلتا و
بخشی اا نتاي مطالع داهرتی و همكاران ( )2232در خصوص تغییرات الام برای انطباق با ايل
سیست در ساامانهای آيندهنگر را نیز تأيید کرده است ،اما با بخشی اا نتاي مطالع هسابالنبی
و همكاران ( )2232در تناقض است .عالوهبراي  ،نتاي پژوهش نشان میدهند کا سلاامانهلايی
کا اا استراتژی تحلی یر تبعیت میکنند نیز ،در امرۀ ساامانهای موفا در باکلارییری سیسلت
برناماريزی منابع ساامانی قرار میییرند .اي استنتاج پ اا بررسلی اسلتراتژیهلای تلدافعی و
آيندهنگر و با توجا با تعريفی کا پیشتر اا خصوصیات استراتژی تحلی یر بیلان شلد ،مطلابا و
همسو است .ساامانهای تحلی یر در حواههايی کا همانند ساامانهای تدافعی عم ملیکننلد،
سطو بااليی اا موفریت را در باکارییری سیست تجربا میکنند .حال آنكا در حواههايی کا پیرو
استراتژی آيندهنگر هستند ،وضعیتی معكوس حاک است .بر اي اساس ،میتوان اسلتراتژیهلای
پیشی را برحسب موفریت سیست برناماريزی منابع ساامانی باصورت پیوستاری مفروم داشت
کا استراتژیهای آيندهنگر و تدافعی در دو انتها و استراتژی تحلی یر در میان آنهلا قلرار یرفتلا
است .يک ساامان تحلی یر در چنی پیوستاری ،هر اندااه با سلمت اسلتراتژی تلدافعی متمايل
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شود ،سطو باالتری اا موفریت را در باکارییری سیست تجربا خواهلد کلرد و هرچلا بلا سلوی
استراتژی آيندهنگر متماي شود ،اي میزان موفریت رو با کاهش خواهد رفت .درنهايت يافتاهای
پژوهش نشان میدهند کلا نامناسلبتلري اسلتراتژی کسلبوکلار در راه نیل بلا موفریلت در
باکارییری سیست برناماريزی منابع ساامانی ،استراتژی انفعالی است .اي نتیجاییری با عریلدۀ
مايلز و اسنو ( )3371بر ناکارآمدی و محكوم بلا شكسلتبلودن اسلتراتژی انفعلالی در بااارهلای
رقابتی امروا دنیا ه راستا بوده و نشان میدهد کلا سلاامانهلايی کلا خواسلتا يلا ناخواسلتا اا
استراتژی انفعالی تبعیت میکننلد ،در بلاکلارییری ايل سیسلت نیلز هماننلد بسلیاری ديگلر اا
حواههای فعالیت خود با شكست مواجا خواهند شد.
يافتاهای اي پژوهش میتواند توصیاهای کاربردی و با اراشی بلرای سلاامانهلايی داشلتا
باشد کا قصد استررار و باکارییری سیست برناماريزی منابع ساامانی را دارنلد .در شلرايطی کلا
ساامانی استراتژی خود را بر تولید محصوالت نوآورانا و پیوستا در حال تغییر بنا نهاده و هملواره
درصدد حرکت با سمت بااارهای جديد و ناشناختا است ،بايد با احتیاط بیشتری با سمت استفاده
اا اي سیست حرکت کند .همچنلی  ،سلاامانهلايی کلا تلا کنلون بلا تلدوي و اجلرای يلک
جهتییری استراتژيک مشخص و مدون اقدامی نكردهاند ،بايد با خوبی اا مخاطرات باکارییری
اي سیست در چنی شرايطی آیاه باشند.
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