
 مطالعات مدیریت راهبردی                                                                                      
 1396 بهار ـ 29شماره                                                                            

 37 ـ 64ص  ص                                                                                       
 

 وکارتبیین الگوی بهبود ساز وکارهای کسب
 

 ***پوربهمن حاجی، **پویا نوروزی، *بلقیس باورصاد1
 

 چکیده 
های وکار، فشار بر سازمان برای گسترش سهم بازار و فرصتکسبامروزه حرکت سریع و محیط رقابتی      

 ،در این پژوهش .برای سازمان ضروری است وکارکسب یالگو بهبود بنابراین ؛سودآوری را افزایش داده است
 وکارکسب اندازچشم ارشد، تیریمد یبانیپشت) ییاقتضا عوامل سازه سه رابطه ،هدف نیا به یابیدست منظورهب
بررسی شده  شرکت یمال عملکرد و سازمان منابع یزیربرنامه ستمیس تیموفق و( یخارج عوامل تخصص و

. استشرکت در صنعت خودرو ایران  وکارکسب یوکارها ساز بهبود یالگو نییتبپژوهش درصدد این  .است
تحقیق  است. 1387تا  1383های فعال در صنعت خودرو و قطعات در بازه زمانی شرکت شاملجامعه آماری 

آزمون  برای. استو از نوع همبستگی ها، توصیفی نحوه گردآوری دادهو از نظر کاربردی  حاضر از لحاظ هدف،
ها  و داده شرکت انتخاب شدند 8 نفر از 162ای تعداد  گیری چند مرحلههفت فرضیه این تحقیق در یک نمونه

و روش معادالت  (SPSS22)اس  اس پی اسهای افزاررماز ن همچنین ؛اند با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده
ها استفاده شد.  و تحلیل داده بررسیبرای  80/8 (LISREL)افزار لیزرل  با استفاده از نرم (SEM)ساختاری 

خارجی رابطه مثبت  عواملوکار و کیفیت تخصص انداز کسب حمایت مدیریت ارشد، چشمدهد، نتایج نشان می
و عملکرد مالی رابطه  سازمانریزی منابع برنامه بینهمچنین  ؛دارند سازمانریزی منابع و معناداری با برنامه

حمایت مدیریت ارشد و کیفیت تخصص منابع خارجی با  بینرابطه  ،مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت
 .اردوکار با عملکرد مالی رابطه معناداری ندداز کسبان که چشمدر حالی شود؛میعملکرد مالی تأیید 

ی؛ خارج عوامل تخصصوکار؛ کسب اندازچشم ؛ارشد تیریمد یبانیپشت عوامل: هاکلیدواژه

 .یمال عملکرد؛ سازمان منابع یزریبرنامه تیموفق
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 مقدمه. 1

 یتوانند به ابقاثابت میبا وجود محیط متغیر و بسیار رقابتی کنونی، فرایندهای تجاری دائمی و      
و موجب کاهش  گذارندها تاثیر منفی و ممکن است بر جایگاه رقابتی شرکت ندآسیب رسان ،هاسازمان

و به تدریج آنان را از صحنه رقابت حذف کنند. حتی طراحی مناسب و کارآمد  شوندها سهم بازار آن
 بدهندن است کارآیی خود را از دست وکار در آغاز کار سازمان با گذشت زمان ممکفرایندهای کسب

تا بنگاه اقتصادی بتواند مزیت رقابتی خود را حفظ و بهبود بخشد. به  شوندو نیازمند بازنگری و تغییر 
تواند به تنهایی برای بقا و استمرار در اند که تغییرات تدریجی و مستمر نمیها دریافتهتجربه، سازمان

کارگیری هها کمک کند. تغییرات اساسی و زیربنایی و بعرصه رقابتی تجارت کنونی به آن
ریزی سازمان برای بهبود سازوکارهای سازمان بسیار ضروری های جدید مانند سیستم برنامه سیستم

در این تحقیق تالش شده است تا با کمک بررسی رابطه بین عوامل اقتضایی و  ،رواست. از این
 . شودوکار تبیین هبود سازکارهای کسبریزی منابع سازمان یک الگوی ببرنامه
 تحول و یسازماننیب ی وسازماندرون یکپارچگی جادیا ضرورت وکار،کسب طیمح شدنیرقابت     

 یزیر برنامه ستمیس یرگیشکل یاصل عوامل که یاطالعات هایستمیس یورآفن حوزه در گسترده
منابع سازمان در اصل کار  یزیر برنامه ستمی. ساست کرده جادیا رااند بوده 1سازمان منابع

 گذاریمتیکمک به ق ،یمنابع انسان هایداده ،فروش ،یموجود مال هایداده سازی کپارچهی
افراد، مواد و پول را انجام  ،مؤثر منابع تیریمد ،یمال یهاصورت میها، تنظمحصوالت سازمان

 [.1] دهدیم
وکار شامل کسب تیریمد افزارینرم یهاستمیس و منابع سازمان یزیر برنامه یهاستمیس     

 ،پروژه تیریمد ،یمنابع انسان تیریمد ،یمال د،یتول یزریبرنامه :مانند یفیوظا یبانیپشت یماژورها
 یهستند. معمار کیو تجارت الکترون یترابر رات،یو تعم یخدمات و نگهدار ،یموجود تیریمد

ن همه توابع درون سازمان را به یاطالعات ب انیو جر لیماژورها را تسه یکپارچگی تشفافی افزارنرم
 [.37کند ]یروش قابل مشاهده مداوم، فراهم م کی

افزاری یکپارچه است که در برگیرنده گستره حل نرمریزی منابع سازمان، یک راهسیستم برنامه     
سازد که از یک دیدگاه کلی ها را قادر میو شرکت استوکار وسیعی از فرایندهای کسب

ریزی منابع سازمان یکپارچگی توابع و گذاری شرکت، منفعت کسب کنند. سیستم برنامه سرمایه
 :وکار مانندکسب اطالعات، انسجام عملکردهای مختلفهای سازمان از نظر گردش و تبادل بخش
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ره تامین را مقدور حسابداری، مالی، عملیات، فروش، بازاریابی، اطالعات مشتری و حتی زنجی
کند تا بتواند مدیریت بهتری را در ریزی منابع سازمان به شرکت کمک میسازد. سیستم برنامه می

های با کیفیت بهتر برای ها، دادهو تحلیل بهتر داده بررسیرابطه با منافع بالقوه بهبود جریان فرایند، 
ره تامین و خدمات بهتر به مشتریان گیری، کاهش موجودی، بهبود هماهنگی در سراسر زنجیتصمیم

 [.9]دهد حاشیه سود سازمان را افزایش می همه این موارد[. 17را داشته باشد ]
 و فیوظا همه سازیکپارچهی در یسع که است یجامع ستمیس سازمان، منابع یزریبرنامه ستمیس     

 را واحد یوتریکامپ ستمیس کی از استفاده با( رمتمرکزیغ و متمرکز) سازمان کی در موجود هایبخش
 یزیربرنامه ستمیسبه بیان دیگر،  .سازد می برطرف را هابخش نیا خاص هایازین کهیطورهب ؛دارد

 دیپد سازمانیک  فقرات ستون و اطالعات تیریمد زیآمتیموفق یاصل هسته عنوانبه سازمان منابع
موجود  منابع از ثرؤم و کارآمد استفاده تیریمد به قادر را شرکت ک؛ چرا که این سیستم، یاست آمده

 توسعه با ؛ همچنین[10] کند یم سازمان اطالعات پردازش یازهاین یبرا کپارچهی حلراه کی ارائه با
 گرفته نشات دیتول یهاهسته از که سازمان منابع یزیربرنامه ها،سازمان ازین و اطالعات آوریفن

از سوی  [.39] شده است شامل را ریاخ سال پنجاه در دیتول یاصل فیوظا و ندهایفرا تمام بایتقر است،
 منابع یزیربرنامه ستمیس در یاتوجهقابل یگذارهیسرما هاسازمان گذشته، دهه چند طول دردیگر، 
 نیماش و مواد، پول، ،یانسان یروینعوامل تولید )مانند  افزاییهم به قادر را هاآن که اندداشته سازمان

 جمله از وکارکسب یاتیح توابع از یبانیپشت و سازمان سراسر در وکارکسب یهاداده ادغام ،(آالت
 کردهی مال امور و انیمشتر به خدمات ل،یتحو فروش، و دیخر ،یانسان منابع ،یموجود تیریمد د،یتول

ریزی منابع سازمان  بررسی عوامل موفقیت اجرای یک سیستم برنامهتحقیقات مختلفی به [.7] است
توان به تالش و همکاری متخصصان فنی و تجاری و کاربر  اند که از جمله این عوامل می پرداخته

و حمایت مدیریت ارشد و همکاری با  سازمان منابع یزیر برنامه ستمیسنهایی برای موفقیت 
دو در سازمان ریزی منابع برنامههای که سیستمحالی در البته ؛[38]کرد فروشندگان داخلی اشاره 

بر طور عمده به سازمانریزی منابع برنامههای  ای سیستمصنعت متفاوت یکسان نیستند، مفهوم پایه
 یزیربرنامه ستمیس به بیان دیگر، متمرکز است. ،یافته سازی و کارایی بهبود استانداردسازی، همزمان

عملکرد مالی و غیرمالی  یبهبود اثربخشی و کارایی سازمانی و در نهایت ارتقا، در پی سازمان منابع
سنجش نسبت با تواند برای مثال وکار که میوری شرکت یا واحد کسباست. عملکرد مالی به بهره

قابلیت اطمینان  :هایی مانندباشد، اشاره دارد و عملکرد غیرمالی محدوده 1گذاریبازده سرمایه
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ول، خدمات مشتری، مدیریت دانش و معیارهای دیگر عملکرد که در نهایت سودآوری شرکت محص
شده در طول یک دهه  انجام قاتیتحقکه طوریبه ؛[22]دهد  دهند را پوشش میرا تحت تأثیر قرار می

 یریگاندازه سازمان منابع یزیربرنامهسیستم  ملموس اثرات عنوانبه را یمال عملکرد اغلب گذشته
 دهباز ،2ییدارا و هیسرما دهباز که دهدیم نشان ،(2003) همکاران و 1هانتوناز جمله پژوهش . کندیم

 منابع یزیربرنامهسیستم  رندگانیپذ یبرا ساله 3 دوره کی یط ییدارا گردش و یگذارهیسرما
ه بود بهتر یتوجهقابل طوربه سازمان منابع یزیربرنامهسیستم  رندگانیرپذیغ با سهیمقا در سازمان

با توجه به عوامل اقتضایی و عملکرد  سازمان وکارکسب یوکارها ساز بهبود ضرورتنابراین ب ؛است
 تیرابطه عوامل موفق یبر چگونگ دیتأک قیتحق نیدر ا یمسئله اصل ،رونیاز ا. بسیار مهم است مالی

( و خارجی عوامل تخصص و وکارکسب اندازارشد، چشم تیریمد یبانیمنابع سازمان )پشت یزریبرنامه
 .استوکار سازمان کسب یبهبود ساز وکارها یالگو نییدر تب یعملکرد مال

  
   پژوهشنظری و چارچوب  یمبان. 2

رقابت  کند،یشدن حرکت میکه اقتصاد به سمت جهان یوکار کنونکسب یایپو طیدر مح     
 ،در هر سازمان نفعانیمنافع ذ نیتام یکرده است. چگونگ تغییرنسبت به گذشته  یتجار یها بنگاه

ساز وکارها  ودببه ،یسخت و رقابت طیشرا شی. با توجه به افزااست رانیمد یجدّ هایاز چالش یکی
در چند  ،رونی. از ارسدیبه نظر م یها ضرورشده آننییبه اهداف تع یابدستی برای هاسازمان یبرا

به اهداف  یابیدست لیتسه یمنابع سازمان برا یزیرمانند برنامه شرفتهیپ هایستمیس ریدهه اخ
انداز ارشد، چشم تیریمد یبانیپژوهش سه عامل پشت نیکار گرفته شده است. در اهسازمان ب

ریزی منابع که با موفقیت برنامه ییعنوان عوامل اقتضابه یکار و تخصص عوامل خارج و کسب
 شود.میکه در ادامه این عوامل تشریح  است شدهسازمان و عملکرد مالی رابطه دارد، تعیین 

 
 یکل تیّموفق یبرا عامل نیترمهم عنوانبه ارشد تیریمد پشتیبانی. پشتیبانی مدیریت ارشد

 سند کی داشتن ارشد تیریمد یبرا. است شده شناخته سازمان منابع یزیربرنامهسیستم  یسازادهیپ
 تیریمد. است یضرور سازمان منابع یزیربرنامهسیستم  شفاف وکارکسب برنامه و هدف انداز،چشم
سیستم  بر یگذارهیسرما دیبا همچنین ؛کند نقل را پروژه منافع و اهداف وضوح به دیبا ارشد

سیستم  با انطباق یبرا سازمان یبرا یکاف زمان و الزم منابع ارائه با را سازمان منابع یزیر برنامه
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 راهبرد با وکارکسب راهبرد یسوساز هم ن،یا بر عالوه. کند هیتوج را سازمان منابع یزیربرنامه
 سازمان منابع یزیربرنامه. موفقیت سیستم است یاتیح ییافزاهم اثر داشتن یبرا اطالعات آوری فن

 [.15] به حمایت مدیریت ارشد بستگی دارد
کنند، معموال پشتیبانی می وری اطالعاتآ فنطقی است هنگامی که مدیران ارشد از یک پروژه من     

های  کنند. با توجه به سیستمسازمان این حرکات را مثبت ارزیابی و از آن پیروی می یدیگر اعضا
نوان عپشتیبانی مدیریت ارشد را به ،نظری موجود مبانیریزی منابع سازمان، بخش بزرگی از برنامه

رو، از این[. 6، 7، 40کنند ]ریزی منابع سازمان معرفی میهای برنامهعامل اساسی موفقیت پروژه
 دارد؛نقش بسیار کلیدی  سازمان منابع یزیربرنامهپشتیبانی مدیریت ارشد در موفقیت سیستم 

 منابع یزیربرنامهبندی عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم (، در رتبه2001که سومرز و نلسون )طوری به
گذاری بر موفقیت بازده فروش و بازده سرمایه .ندارتبه اول را به این عامل اختصاص داده سازمان
 .[35]بخشد و عملکرد مالی سازمان را بهبود می دارد ریزی سازمان تاثیر مثبتبرنامه

کارگیری نیز مناسب هب سیستم در مرحله پس از درواقع پشتیبانی مدیریت ارشد برای موفقیت کلی     
های مختلف  ها و بخشکه پشتیبانی و تعهد یکپارچه مدیریت عالی برای فعالیت[. هنگامی20است ]

گفته  بر اساس. است ریزی منابع سازمان باالاحتمال موفقیت اجرای برنامه ،سازمان واضح باشد
ریزی منابع یستم برنامهیک س اجراییک پروژه بزرگ مانند  (، موفقیت1999و دیگران ) 1بینگی

تعهد به سطوح دیگر  که این. هنگامیاستکامال منوط به تعهد ثابت و قوی مدیریت ارشد  ،سازمان
 . شودمنجر به تعهد کلی سازمان می ،دنسازمان نفوذ ک

 
 آوریفن ابزار عنوانبه اصل در سازمان منابع یزیربرنامهی هاستمیس. وکارانداز کسبچشم

 عناصر نیتریاساس از یکی. شوندیم گرفته نظر در وکارکسب عملکرد بهبود یبرا گراندیفرا اطالعات
 درست راهبرد/استیس نیتدو و شدهفیتعر وضوحبه تیمامور/انداز چشم داشتن ،وکارکسب بهبود در

 به الزم برهه نیا در نیهمچن ؛باشد یسازمان تیموفق هر یبرا کار برنامه عنوانبه تواندیم که است
 یریگاندازه قابل اهداف به که هستند ییهاآن موفق، یهاتیمامور/ اندازهاچشم سند که است دیکأت

آل طور ایدههیک بیان جامع از هدف کلی سازمان است که ب 2وکار انداز کسب[. چشم1] شوند ریتفس
 [. 21]د نکهای سهامداران عمده یک سازمان تجاری را منعکس میانتظارات و ارزش
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برای  ،راهبردیمدیریت  مبانی نظریاز  1در این تحقیق دو مفهوم اهداف و ماموریت سازمانی     
ها به منظور سازمان ،کندد که بیان مینگیروکار مورد استفاده قرار میانداز کسبمشخص کردن چشم

گیرند.  کار میرا به ریزی منابع سازمانسیستم برنامه وکار(،انداز کسبتحقق اهداف سازمانی )چشم
بهبود خدمات  و کسب مزیت رقابتی ،ریزی منابع سازمانبرنامهسیستم کارگیری هدلیل اصلی ب

انداز شفاف، هدف و  داشتن یک چشم. [23] ندهست مشتری است که تا حدودی بیانگر اهداف سازمانی
 اریبس وکارکسب الزم است. برنامه سازمان منابع یزیربرنامهوکار برای یک پروژه سیستم برنامه کسب

شود. این پروژه  مشخص یزمان جدول کدر ی خطرات و هانهیهز منابع، منافع، دیبا و است مهم
 ازنیاز دارد.  سازمان منابع یزیربرنامهانداز روشن برای هدایت اجرای سیستم همچنین به یک چشم

 آوریفن راهبرد با وکارکسب راهبرد ییهمسو به دیبا سازمان منابع یزیربرنامهسیستم  نیا رو،نیا
 [.31] شود منجر مناسباطالعات 

منابع  یزیربرنامه تیاز عوامل مهم موفق یکیوکار را انداز کسب(، چشم2009) 2مانیدزدار و سل     
 هیانیوکار، ببرنامه کسب ،اندازچشم ،: اهدافکنندیم فیتعر گونهنیو بد اندمعرفی کردهسازمان 

 منابع سازمان، تفکر یزیرپروژه برنامه یابیارز یسنجوکار مناسب، امکانانداز و طرح کسب چشم
 یزیرمطلوب شفاف، برنامه جیاهداف روشن، نتا ،یفشار رقابت ،راهبردی یزیرثر و برنامهؤم راهبردی
 ،اجرامنابع سازمان و روش  یزیربرنامه راهبرد ،وکارکسب راهبردبا  وندیاطالعات، پ آوریفن راهبردی

 منابع سازمان. یزیرروشن برنامه انداز/راهبردچشم ی واجماع بر اهداف سازمان
 اطالعات آوریفن از یک سیستم فراترریزی منابع سازمان کنند که برنامهمحققان تاکید می     

کارگیری هبکه چگونه ها درک روشنی از اینست. مهم است که سازمانا هاصرف برای شرکت
[. هر چه 29] داشته باشند ،کندها پشتیبانی میوکار آنانداز کسبریزی منابع سازمان از چشم برنامه

 [.7، 23] ها بهتر استبرای آن ،ها به این درک برسندزودتر شرکت
خود  راهبردی باید از اهداف ،ریزی منابع سازمان هستندکارگیری برنامهبههایی که مایل شرکت     

، اطالعات آوریفن هایبنابراین احتمال موفقیت سیستم ؛[7] قبل از شروع چنین فعالیتی آگاه باشند
بسیار پایین  ،ریزی منابع سازمان که با اهداف کلی سازمان پیوند نداشته باشدمانند سیستم برنامه

هایی که قادر به درک ریزی منابع سازمان در سازماننرخ شکست پروژه برنامه ،است. به عبارت دیگر
که بنابراین زمانی ؛ستا موریت سازمانی نیستند، باالأریزی منابع سازمان از اهداف و مپشتیبانی برنامه

انداز ریزی منابع سازمان و چشم سیستم برنامه استقراریک سازمان قادر به تشریح رابطه بین 
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که سیستم بدون هیچ نسبت به جاییاحتمال موفقیت و خروجی مثبت سیستم  ،کار خود باشد و کسب
 . ، باالتر خواهد بودشودکارگرفته دلیل منطقی به

 
 :واسطه مانند هایهسسؤتخصص خارجی بیانگر حدی است که م. تخصص عوامل خارجی

های فنی را به سازمان آموزش، تعمیر و نگهداری و دیگر پشتیبانی فروشندگان و مشاوران، دانش،
و بازده  ییبر بازده دارا یخارج انکنند. متخصصریزی منابع سازمان ارائه می کارگیرنده برنامه به

در این  [.12] بخشندیشرکت را بهبود م یعملکرد مال تیو در نها گذارندیم ریثأت گذاریهیسرما
 فرد کی انتصاب با[. 20اند ]بندی شدهخارجی دسته تخصصعنوان بهفروشندگان و مشاوران  ،تحقیق

 اجرای بر تواندیم ارشد تیریمد سازمان، یاتیعمل یندهاایفر از یاگسترده دانش با ییاجرا سطح در
 یاجرا میمستق تیمسئول ،متخصص مشاوران رایز ؛کند نظارت سازمان منابع یزریبرنامه ستمیس
مهم برای موفقیت یک سیستم  یعامل ،. مشاور متخصصهستند پروژه جهینت یجوابگوو  ستمیس

 تناسب یابیدست و نصب یبرا هایی نسخه و دیجد یهارماژو شهیهماست.  سازمان منابع یزیربرنامه
 بسته هر با را مهم عامل کی فروشنده تیحما جه،ینت در. دارد وجود ستمیسو  وکارکسب نیب

 ژهیو آموزش و یروزرسانبه ،یاضطرار ریتعم و ینگهدار ،یفن کمک گسترش جمله از یافزار نرم
البته  ؛محققان دیگری نیز این دو گروه را با هم یکی کردند ،در همین راستا. [40]دهد یم نشان کاربر

فروشندگان و [. 36] دهندخدمات مشاوره را نیز ارائه می ،قابل ذکر است که برخی از فروشندگان
به این دلیل که اغلب  ؛هستند تأثیرگذارریزی منابع سازمان برنامه عملیات مشاوران اساسا برای

مهارت الزم برای  که ی هستندریزی منابع سازمان، افرادسیستم برنامه کارگیرندههب یهاسازمان
 [. 7، 29] ها را ندارنداین سیستم اجرای

بندی را رتبه سازمان منابع یزیربرنامه(، عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم 2001) 1سومرز و نلسون     
 22)مشارکت با فروشندگان، استفاده از ابزار فروشنده و استفاده از مشاوران( از  و به تخصص خارجی

را اختصاص دادند. تخصص عوامل خارجی مانند  22و  21، 20های  شده به ترتیب رتبهبندی عامل رتبه
 نهگاسه بعادا. ریزی منابع سازمان دارندتوجهی در موفقیت برنامهنقش قابل ،دانش و مشاوره فروشنده

 فروشنده خدمات گوییپاسخ زمان: از نداعبارت(، 2002و همکاران ) 2از نظر ژانگ فروشنده تیحما
 جمله از آوریفن اطالعات و شرکت وکارکسب یندهاایفر با طیشرا واجد مشاوران افزار،نرم

 .سیستم اجرای در فروشنده مشارکت و سازمان منابع یزیرنامهبر یهاستمیس فروشندگان
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ریزی منابع سازمان، مشتریان خود را فقط در طول دوره های برنامهکنندگان شایسته سیستم عرضه
کار ها تجربه ارزشمند خود را در هدایت و پرورش سازمان کاربر بهبلکه آن ؛دهندآموزش نمی اجرا
ها انتظار ندارند که فقط ریزی منابع سازمان، سازمانسیستم برنامه اجراییند اطی فر [.42] گیرندمی

شرکایی معتبر، امین و همکار  هستند ها مایلبلکه آن ؛و پشتیبانی صورت گیرد شوددانش منتقل 
سطح  اگردهد که مطالعات مختلف نشان می ،با این حال [.13، 24، 43] و [43] ،[13داشته باشند ]

مورد پذیرش بیشتر است. در این  اطالعات آوریفن مهارت خارجی باال باشد، احتمال موفقیت سیستم
ریزی منابع سازمان با موفقیت برنامه دریافتند که تخصص خارجی ،(2003) و دیگران 1رابطه سدرا

های فرعی و کل ریزی منابع سازمان بر کارکنان، واحد رفته، تأثیر سیستم برنامههممرتبط است. روی
و [ 13، 24] الزم برخوردارند، مثبت خواهد بودکه فروشندگان و مشاوران از کیفیت هنگامی ،سازمان

نتوانند سازمان و افراد آن  باشد،که کیفیت متخصصان خارجی پایین برعکس ممکن است هنگامی
 کنند.پشتیبانی الزم را دریافت 

 
دارند که عملکرد سازمانی ممکن است به دو دسته بیان می ،(2004و همکاران ) 2لیعملکرد مالی. 

های سودآوری دو شاخص حسابداری عمومی ها معتقدند نسبتبندی شوند. آنغیرمالی طبقهمالی و 
معیارهای بازده فروش،  ،(1998) 3تام گذاری هستند.عملکرد مالی مانند بازده دارایی و بازده سرمایه

ها آن .اندهای مالی عملکرد سازمان استفاده کردهعنوان شاخصبازده دارایی و بازده سهام را به
و  4برای سنجش عملکرد مالی سازمان هستند. پرتومعیارها ترین رایج ،معتقدند که معیارهای مذکور

گذاری و بازده فروش را برای ارزیابی عملکرد مالی سازمان مناسب بازده سرمایه ،(2016همکاران )
های عنوان شاخصبه بازده فروش و بازده دارایی را ،(2011و همکاران ) 5اند. اندرسانتشخیص داده

های اند. با توجه به تحقیقات ذکرشده و سایر پژوهشعملکرد مالی سازمان در تحقیق خود تعیین کرده
گذاری، بازده دارایی و بازده سهام برای مورد بررسی، در این پژوهش بازده فروش، بازده سرمایه

 .شدندسنجش عملکرد مالی انتخاب 
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 های کاملاگرچه بیش از یک دهه است که از سیستممالی.  عملکردریزی منابع سازمان و برنامه
 یزیربرنامهسیستم  رابطهشود، هنوز در زمینه تحقیقات مربوط بهاستفاده می سازمان منابع یزیربرنامه
مشکالتی در  ،(1986) 1اساس مشاهدات بندر ، کمبود وجود دارد. برمالیعملکرد  با سازمان منابع

وجود دارد. این بیشتر به دلیل ناتوانی  سازمان منابع یزیربرنامهسیستم مسیر محاسبه ارزش تجاری 
بیشتر کیفی و در نتیجه غیر قابل  طور طبیعیبهمزایایی که  ؛ستا گران از ارزیابی مزایاپژوهش

های اطالعاتی بر عملکرد که محاسبه تأثیر سیستم کردمشاهده  ،(1998) 2. جلدرمندانمحاسبه بوده
(، به این نکته اشاره دارند که هدف 2011و همکاران ) 3. کالونکایسازمان پیچیده و دشوار است

بهبود اثربخشی و کارایی سازمان )عملکرد  سازمان منابع یزیربرنامهگذاری بر سیستم سرمایه
 عملکرد مالی و سودآوری شرکت است.  یغیرمالی( و سرانجام ارتقا

شرکت تولیدی  93ریزی منابع سازمان بر عملکرد مالی در (، تأثیر برنامه2016پرتو و همکاران )     
گذاری، و معیارهای بازده سرمایهقرار دادند عنوان یک کشور در حال توسعه را مورد بررسی در ایران به

د. نتایج تحقیق نکردهای عملکرد مالی انتخاب عنوان شاخصبازده فروش، و گردش مالی دوره را به
 ریزی منابع سازمان بر عملکرد مالی شرکت است.  حاکی از تأثیر مثبت برنامه

ریزی منابع سازمان، شناسایی رابطه بین برنامه»(، در پژوهشی با عنوان 2015) 4بانسال و آگاروال     
ار دادند. آنان های کوچک و متوسط کشور هندوستان را مورد بررسی قر ، شرکت«عوامل مهم موفقیت

های مذکور دریافت و با پرسشنامه قابل استفاده از مدیران، مشاوران و مهندسین شرکت 160تعداد 
های تحقیق های خود را برای آزمون فرضیهداده ،و تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر بررسیکمک 
سازمان و رابطه مثبت رابطه مثبت بین فروشنده و فرایند انتخاب سیستم  هاآن. تحقیق کردندتحلیل 

همچنین نقش میانجی  ؛کندرا تأیید می سازمان ستمیس انتخاب ندیفرابین حمایت مدیریت ارشد و 
فرایند انتخاب سیستم سازمان بین فروشنده و موفقیت سیستم و نقش میانجی شایستگی تیم پروژه 

 .شدبین حمایت مدیریت ارشد و موفقیت انتخاب سیستم  تأیید 
طور هب سازمان منابع یزیربرنامهدارند اگر سیستم اظهار می ،(2015) 5و مین هوانگ     

های گوناگون های مختلف با یکپارچه کردن فعالیت تواند به روشآمیزی استقرار یابد، می موفقیت
و اطالعات در  برخطسازمان به یک سیستم واحد، استانداردسازی سازمانی را تسهیل کند، دستیابی 
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های سازمانی را بهبود بخشد و قابلیتواقعی را افزایش دهد، همکاری و ارتباطات درون و برونزمان 
های ، سازمان با چالشسازمان منابع یزیربرنامهدهد. برای استقرار سیستم گیری را افزایش میتصمیم

ت بسیاری شود. مطالعارو میهگذاری در ابتدای اجرای این سیستم روب بسیاری جهت کاهش سرمایه
 شدهانجام  سازمان منابع یزیربرنامهبرای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و شکست اجرای سیستم 

 است. سازمان منابع یزیربرنامهتعهد مدیران ارشد به سیستم  ،یکی از این عوامل ؛است
آن با عملکرد ریزی منابع سازمان و رابطه (، اقدامات پس از اجرای برنامه2014) 1گالی و سوسیدا     

ریزی منابع سازمان را قبل از سال شرکت در ایاالت متحده آمریکا که سیستم برنامه 55مالی در 
که افزایش توانمندی  دهدنشان میها اند. نتایج تحقیق آناجرا کرده بودند را مطالعه کرده 2003

زده دارایی، بازده خارجی بر عایدات، با انگذارد. رابطه با متخصصبر فروش اثر می آوری فن
ریزی منابع سازمان گذاری و حمایت مدیریت ارشد بر درآمد و فروش خالص مؤثر است. برنامه سرمایه

گذاری را افزایش و در نهایت عملکرد مالی هزینه عملیات را کاهش و بازده دارایی و بازده سرمایه
 بخشد.شرکت را بهبود می

های سازمانی ریزی منابع سازمان بر قابلیتتأثیر استقرار برنامه ،(2012) همکاران و 2یالبن حساب     
را بررسی و از معادالت  2007تا  2003شرکت در ایاالت متحده از سال  469و عملکرد شرکت در 

دهد که استقرار سیستم نشان می هاآن. نتایج تحقیق کردندها استفاده ساختاری برای تحلیل داده
تأثیر مثبت قابل توجه بر  ،وکارکسب یکاوشان در صورت داشتن یک راهبرد ریزی منابع سازمبرنامه

را  دیمحصول جدبلکه  کند؛می تنها هزینه را کنترلنه ،ریزی منابع سازمانسیستم برنامه سازمان دارد.
های رشد درآمدی و عملیات مؤثر و کارا موجب با ایجاد فرصت دهد و همچنینمیمعرفی و توسعه 

 .شودمی شرکتبهبود عملکرد مالی و افزایش بازگشت دارایی 
در  سازمان منابع یزیربرنامه(، عوامل اصلی شکست سیستم 2012و همکاران ) 3عمید     

فروشنده و  گروه 7مورد را شناسایی و به  47ها اند. آنهای ایران را مورد بررسی قرار داده سازمان
ها بیان اند. آنبندی کردهمشاور، منابع انسانی، مدیریتی، مدیریت پروژه، فرایندها، سازمانی و فنی دسته

ناشی از وجود این عوامل  سازمان منابع یزیربرنامههای بیشتر سیستم اجرایدارند، شکست می
 شکست است.
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های کوچک در شرکت سازمان منابع یزیربرنامه(، عوامل موفقیت پذیرش سیستم 2011) 1لی     
ترین عامل حمایت و تعهد مدیریت ارشد مهم ،چینی را مورد بررسی و طبق نتایج تحقیق مذکور

های کوچک چینی است. همچنین، عوامل در شرکت سازمان منابع یزیربرنامهپذیرش سیستم 
در موفقیت پذیرش سیستم  غیرهآمادگی تغییر، مشاوران خارجی، مدیران پروژه و  :دیگری مانند

 مؤثر هستند. سازمان منابع یزیر برنامه
بر عملکرد  سازمان منابع یزیربرنامه(، عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش سیستم 2011) 2لیو     

و نتیجه گرفت است پیشرفته تایوان را مورد مطالعه قرار داده  آوریفنمدیریت ارشد در صنایع دارای 
وکار، مهندسی مجدد و غیره از عوامل مهم مؤثر بر انداز مناسب کسبمدیران ارشد و چشمکه حمایت 

 هستند.  سازمان منابع یزیربرنامهاجرای موفق سیستم 
های ریزی منابع سازمان با نقش میانجی سیستم(، تأثیر سیستم برنامه2011کالونکی و همکاران )     

میالدی را مطالعه  2007وکار در فنالند در سال واحد کسب 70کنترل مدیریت بر عملکرد شرکت در 
. نتایج شدهای تحقیق استفاده برای آزمون فرضیه  PLSافزارکردند. از معادالت ساختاری و نرم

های واسطه سیستمریزی منابع سازمان بهاین واقعیت است که سیستم برنامه دهندهنشانپژوهش 
و مستقیما عملکرد مالی شرکت است کنترل مدیریت بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکت تأثیر گذاشته 

 بخشد. را بهبود می
ریزی منابع سازمان بر عملکرد سازمان (، استمرار اجرای سیستم برنامه2011اندرسان و همکاران )     

را از فروشندگان سیستم  2005-1990های در صنعت نفت و گاز ایاالت متحده امریکا بین سال
عنوان معیار مالی و از بازده فروش و بازده دارایی به کردندریزی سازمان گردآوری و بررسی برنامه

ریزی منابع که سیستم برنامهها نشان داد آنبرای تحلیل عملکرد سازمان استفاده کردند. نتایج تحقیق 
 بخشد.کلی عملکرد سازمان را بهبود میطورهسازمان بازده فروش و بازده دارایی و ب

ریزی منابع سازمان بر عملکرد سازمان در پنجاه شرکت (، تأثیر سیستم برنامه2007) 3مایو و لی     
ریزی منابع سازمان طی دوره سیستم برنامه ،هاو طبق نتایج تحقیق آنکردند شیمیایی چین را بررسی 

اما بهبود عملکرد ناچیزی سه  ؛توجهی نداشته استتأثیر قابلسه ساله مورد بررسی بر عملکرد سازمان 
های مورد مطالعه مشاهده سال پس از اجرای سیستم مذکور در بازده فروش و بازده دارایی شرکت

 .  شد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Li  

2. Liu  
3. Miao & Li 
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ریزی هایی که برنامه(، رابطه بین اندازه شرکت و وضعیت مالی سازمان2007و همکاران ) 1ویر     
را با  2اند را در رابطه با بازگشت دارایی، بازگشت سرمایه و بازده فروشرفتهمنابع سازمان را پذی

اند. نتایج پژوهش تحلیل و مقایسه کرده ،را ندارند سازمان منابع یزیربرنامههایی که سیستم سازمان
و عملکرد غیرمالی  سازمان منابع یزیربرنامهدار بین پذیرش سیستم نشانگر رابطه مثبت معناها آن

   است.یی بلندمدت داراسازمان با تأثیر مثبت بر بازده سهام و بازگشت 
وکارهای مختلف اطالعات بر عملکرد مالی در کسب آوریفنگذاری در (، تاثیر سرمایه1998) 3تام     

دارایی و شده را مطالعه و بازده فروش، بازده در اقتصادهای تازه صنعتی 1993-1983های طی سال
گذاری  های مالی عملکرد سازمان انتخاب و نتایج پژوهش رابطه سرمایهعنوان شاخصبازده سهام را به

 ؛اندهایی را با تحقیقات گذشته نشان دادهاما تفاوت کرد؛ اطالعات بر عملکرد مالی را تأیید آوریفندر 
 . دکننیم شنهادیپا شده ردر نتیجه ایشان مقایسه بین کشورهای صنعتی و تازه صنعتی

در دهه اخیر، مطالعات  سازمان منابع یزیربرنامهسیستم  ،های پیشرفتهرغم استفاده از سیستمعلی     
. مطالعات انجام شده استبر عملکرد مالی  سازمان منابع یزیربرنامهکمی در ارتباط با تأثیر سیستم 

و عملکرد سازمانی شامل مطالعات نجیهیا و  سازمان منابع یزیربرنامهتجربی در رابطه با سیستم 
( و تام 2007(، مایو و لی )2011(، کالونکی و همکاران )2011(، اندرسان و بانکی )2014میریگی )

منابع سازمان و  یزیربرنامه ستمیس (2014) دایو سوس یگالو  (2016پرتو و همکاران ). است( 1998)
ریزی منابع سازمان و عملکرد معیارهای غیرمالی بر ( تأثیر سیستم برنامه2015مالی و کوکی ) عملکرد

( بازده سرمایه، بازده دارایی و بازده 2005اند. ویر و همکاران )عملکرد مالی را مورد بررسی قرار داده
این سیستم را  های فاقدریزی منابع سازمان و سازمانهای دارای سیستم برنامهفروش در سازمان
 . اندکردهمطالعه و مقایسه 

اند و ریزی منابع سازمان و عملکرد سازمان را مورد بررسی قرار دادهمطالعات چندی رابطه برنامه     
اما  ؛عنوان زیرمجموعه عملکرد سازمانی تحلیل شده استعملکرد مالی به ،در اکثر این تحقیقات

طور خاص مورد توجه هریزی منابع سازمان و عملکرد مالی را بهای بسیار اندکی رابطه برنامهپژوهش
کار  و انداز کسبارشد، چشم تیریمد یبانیپشتاند. از طرف دیگر، کمتر تحقیقی تأکید بر رابطه قرار داده

اند و معموال این عوامل را در مجموعه ریزی منابع سازمان داشتهی با برنامهو تخصص عوامل خارج
ریزی منابع سازمان مطالعه و رابطه عوامل اقتضایی مورد مطالعه موفقیت سیستم برنامه عوامل مؤثر بر
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های پیشین دیده نشده و بدین ترتیب پژوهش کنونی ضرورت این پژوهش با عملکرد مالی در پژوهش
انداز ارشد، چشم تیریمد یبانی)پشترابطه عوامل اقتضایی  ،پیدا کرده است. در نتیجه در این پژوهش

ریزی منابع سازمان و عملکرد مالی مورد مطالعه و برنامه ،(یوکار و تخصص عوامل خارجکسب
گذاری، بازده دارایی و بازده بررسی قرار گرفته و عملکرد مالی با معیارهای بازده فروش، بازده سرمایه

 است.  شدهسهام آزمون 
 

 شناسی تحقیقروش. 3

 ند از:اگیرد که عبارتمی فرضیه مورد بررسی قرار 7در این پژوهش 
ریزی منابع سازمان رابطه مثبت و برنامه تیموفق وارشد  تیریمد یبانیپشت بین اول: هیفرض

 .داری وجود دارد امعن
داری ارابطه مثبت و معن سازمان منابع یزریبرنامه تیموفق و وکارانداز کسبچشم بین دوم: هیفرض

 .وجود دارد
رابطه مثبت  سازمان منابع ریزیموفقیت برنامه ی وخارج عوامل تخصص تیفیکبین  سوم: هیفرض
 .داری وجود دارداو معن
 .داری وجود دارد ارابطه مثبت و معن یعملکرد مال وارشد  تیریمد یبانیپشت بین :چهارم هیفرض
 .داری وجود داردارابطه مثبت و معن یعملکرد مال و وکارانداز کسبچشم بین :پنجم هیفرض
داری وجود ارابطه مثبت و معن یمال عملکرد ی وخارج عوامل تخصص تیفیکبین  :ششم هیفرض
 .دارد
وجود  یداراسازمان رابطه مثبت و معن یریزی منابع سازمان و عملکرد مالبرنامه نیب :هفتم هیفرض
 دارد.
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 (2008از مدل ایفیندو  با اقتباس) . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 
ها، این تحقیق از جمله با توجه به نحوه گردآوری داده وتحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی      

های بورسی فعال مجموعه شرکت ،جامعه آماری این تحقیق .استهمبستگی  -های توصیفی پژوهش
ریزی منابع های برنامهاز سیستم 1387تا  1383که در بازه زمانی  استایران  یدر صنعت خودرو
 .  اندکردهسازمان استفاده 

بدین ترتیب که در مرحله اول از  ؛ای استفاده شده استگیری مرحلهدر این تحقیق از روش نمونه     
ریزی منابع برنامهشرکت سیستم  9شرکت فعال در صنعت خودرو که تنها  28) جامعه آماری تحقیق

شرکت انتخاب شد. واحد تحلیل در این  8طور تصادفی ه( باندکرده اجراهای الزم را با ویژگی سازمان
ریزی منابع های برنامهها مجموعه کارکنان، مدیران و متخصصانی هستند که با سیستم شرکت

 ،. سپسشودمینفر انتخاب  298تعداد  ،به نسبت تعداد کارکنان هر شرکت .سازمان در ارتباط هستند
 180 ،. پس از تعیین نمونه آماریشدنفر تعیین  168ونه حدود با استفاده از فرمول کوکران حجم نم

. در استنفر  162پرسشنامه قابل استفاده و بدین ترتیب حجم نمونه  162که  شدپرسشنامه توزیع 
های جامعه آماری مورد بررسی قرار بررسی عملکرد مالی است، کلیه شرکتمرحله دوم که مربوط به

 گیرند.می
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افزارهای  ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرمو تحلیل داده بررسیدر این تحقیق برای      
SPSS(22.0)  وLISREL(8.8)  درصد فراوانی استفاده شده است. آمار توصیفی دربرگیرنده

ها، آزمون همبستگی و مدل و آمار استنباطی شامل آزمون نرمال بودن داده است متغیرهای توصیفی
 .است هابرای آزمون فرضیه (SEM)معادالت ساختاری 

. به شدآلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه محاسبه  ،SPSSافزار در تحقیق حاضر با استفاده از نرم     
 SPSSافزار آلفا با استفاده از نرم 1عنوان آزمون ابتداییپرسشنامه به 30این ترتیب که بعد از توزیع 

آمده  1شده مربوط به هر متغیر و آلفای کل در جدول شماره آلفای محاسبه که مقدار شدمحاسبه 
 است.
 

 ها. میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه1جدول 

 تعداد نمونه آلفای کرونباخ نام متغیر ردیف

 30 86/0 پشتیبانی مدیران ارشد 1

 30 96/0 وکارانداز کسبچشم 2

 30 87/0 خارجیتخصص عوامل  3

 ERP 85/0 30موفقیت  4

 30 84/0 عملکرد مالی 5

 
 بیشتر باشد، پرسشنامه دارای پایایی است. 7/0آلفای کرونباخ از  گفته نونالی اگربه 
 
 ها. تحلیل یافته4

 های آماری متغیرهای جنسیتبررسی چگونگی توزیع نمونهدر این بخش بهها. ی دادهآمارتوصیف 
اطالعات مربوط به جنسیت کارکنان نشان  پردازد.می SPSS (22.0)افزار استفاده از نرمو ... با 

دهند. این میزان درصد آن را زنان تشکیل می 1/16درصد این جامعه را مردان و  9/83دهد که  می
 دهند.دهد عمده نمونه را مردان تشکیل مینشان می

دهند. درصد از نمونه را تشکیل می 9/57و کارمندان درصد  7/28درصد، سرپرستان  4/13مدیران      
دهند و درصد از حجم نمونه را تشکیل می 9/57بیشترین فراوانی مربوط به کارمندان است که 

اطالعات مربوط به شرکت پاسخگویان  .درصد کمترین فراوانی را در نمونه داشتند 4/13مدیران با 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Pretest 
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دهند که در شرکت ایران خودرو کار کارکنانی تشکیل میدرصد این نمونه را  7/13دهد که نشان می
 7/13درصد کارکنان ایران خودرو دیزل،  8/15اند،  درصد کارکنان سایپا دیزل بوده 1/15اند،کرده

 13درصد کارکنان پارس خودرو و  4/16درصد کارکنان زامیاد،  3/12درصد کارکنان شرکت سایپا، 
 اند. کار بودهسازان ایران مشغول بهر گروه تولیدی قطعهدرصد باقی را کارکنانی هستند که د

 
گیرد، بنا به ضرورت آماری که در هر تحقیق مورد استفاده قرار می هایروش ها.آزمون فرضیه

آماری ضریب همبستگی پیرسون و  روش. از استهای تحقیق تحقیق و در جهت اثبات یا رد فرضیه
 افزار ها از نرمهای تحقیق استفاده شده است. برای کلیه تحلیلآزمون فرضیه برای ،معادالت ساختاری

SPSS(22.0)  وLISREL(8.8)  شده استاستفاده . 
 
های ها و مشخص شدن استفاده از آزمونبررسی فرضیه برایدر ابتدا ها. زمون نرمال بودن دادهآ

ها با استفاده از دو شاخص خطای بودن دادهها، نرمال پارامتریک و یا ناپارامتریک در آزمون فرضیه
توان از خطای میشود. استاندارد ضریب چولگی و خطای استاندارد ضریب کشیدگی تعیین می

 کردعنوان آزمون نرمال بودن استفاده استاندارد ضریب چولگی و خطای استاندارد ضریب کشیدگی به
دهد که خطای شود(. نتایج نشان میودن رد می+ باشد نرمال ب2تر از یا بزرگ -2تر از )اگر کوچک

 .ها نرمال استلذا توزیع داده ؛اند+ قرار گرفته2و  -2ها بین استاندارد ضریب چولگی و کشیدگی داده

 
 کجی و چولگی مربوط به سواالت متغیرها. 2جدول 

 کشیدگی چولگی
 

 خطای استاندارد مقادیر آماری خطای استاندارد مقادیر آماری

ـ351/0  209/0  282/0  414/0  پشتیبانی مدیریت ارشد 

- 237/0  209/0  - 300/0  414/0 وکارانداز کسبچشم   

- 917/0  209/0  657/0  414/0  تخصص منابع خارجی 

- 201/0  209/0  - 367/0  414/0 ریزی منابع سازمانبرنامه   

- 099/0  209/0  - 668/0  414/0  عملکرد مالی 

 
گیری همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون برای اندازه     

برای  sigکه مقدار شود. با توجه به اینمشاهده می 3است. نتایج این آزمون در جدول  شدهاستفاده 
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در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم همبستگی میان متغیرهای مورد  ؛است 05/0کمتر از تمامی موارد 
 شود. د میتحقیق ر

 
 . نتایج آزمون همبستگی پیرسون3 جدول

مستقلمتغیر متغیر وابسته سطح خطا سطح معناداری ضریب همبستگی  ردیف 

559/0  000/0  0/05 
ریزی برنامه

 منابع سازمان
 1 پشتیبانی مدیریت ارشد

559/0  000/0  0/05 
ریزی برنامه

 منابع سازمان
وکارانداز کسبچشم  2 

229/0  007/0  0/05 
ریزی برنامه

 منابع سازمان
 3 تخصص منابع خارجی

528/0  000/0  4 پشتیبانی مدیریت ارشد عملکرد مالی 0/05 

534/0  000/0 انداز کسب و کارچشم عملکرد مالی 0/05   5 

217/0  011/0  6 تخصص منابع خارجی عملکرد مالی 0/05 

820/0  000/0 ریزی منابع سازمانبرنامه عملکرد مالی 0/05   7 

 
ا ابتد. شودیم استفاده یدییتأ عامل لیتحل از رهایمتغ انیم روابط دییتأ عدم ای دییتأ یبرا     

 شود.بررسی می یدییتأ یعامل لیتحل هایمدل از کی هر هایشاخص

 
 هاهای آن. بارهای عاملی استاندارد و اعداد معناداری بر متغیرهای تحقیق و شاخص4جدول 

 مقادیر معناداری عاملی استانداردبار  عوامل متغیر

 عملکرد مالی

 19/11 81/0 گویه اول

 87/10 89/0 گویه دوم

 69/12 90/0 گویه سوم

 48/12 96/0 گویه چهارم

 سازمان منابع ریزیبرنامه

 47/9 66/0 گویه اول

 98/9 70/0 گویه دوم

 67/9 67/0 گویه سوم

 16/12 81/0 گویه چهارم

 45/13 88/0 گویه پنجم

 ارشد مدیریت پشتیبانی

 23/8 72/0 گویه اول

 04/6 49/0 گویه دوم

 53/5 52/0 گویه سوم
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 وکارکسب اندازچشم

 43/8 58/0 گویه اول

 12/9 61/0 گویه دوم

 63/4 42/0 گویه سوم

 خارجی منابع تخصص

 74/2 44/0 گویه اول

 79/2 38/0 گویه دوم

 39/6 84/0 گویه سوم

 
 96/1هستند و همچنین اعداد معناداری بیش از  3/0مقادیری بیش از  ،با توجه به بارهای عاملی     

گیری کنند. به عبارت اندازه توانند متغیرها راخوبی میههای تحقیق بتوان بیان کرد که گویهاست، می
 .شودروایی پرسشنامه تأیید می ،دیگر

 
های تحقیق از مدل معادالت ساختاری استفاده یا رد فرضیهبرای تأیید مدل معادالت ساختاری. 

و همچنین  است 18/1برابر با  df/𝑋2افزار لیزرل برآورد شده است. مقدار نرم بااست. این مدل  شده
و  استمدل از برازندگی خوبی برخوردار این دهد که نشان می است 037/0برابر با  RMSEAمقدار 

و تحلیل قرار داد. در زیر مدل  بررسیهای آزمون را مورد توان با استناد به آن فرضیه در نتیجه می
شود. جدول مربوط به معادالت ساختاری در حالت استاندارد و در حالت عدد معناداری مشاهده می

 های نیکویی برازش نیز در قسمت زیر آورده شده است. سایر شاخص
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 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد .1 نمودار
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 مدل معادالت ساختاری در حالت عدد معناداری .2 نمودار

 
 نتایج نیکویی برازش .5 جدول

 

است. در  t-valueها در مدل، عدد معناداری یا بین سازهترین معیار برای سنجش رابطه ابتدایی     
باشد، فرضیه صفر  -96/1+ یا کمتر از 96/1که این مقدار بیش از در صورتی 95/0سطح اطمینان 

. شود عبارت دیگر فرض یک تأیید میشود، بهمبنی با عدم رابطه متغیر مستقل با متغیر وابسته رد می
 .استدهنده رابطه عکس میان متغیرها نشان عالمت منفی )ضریب مسیر منفی(

 
 
 
 
 

 

RMSEA 𝝌𝟐 𝒅𝒇⁄  GFI AGFI NFI IFI RMR CFI RFI 

037/0 18/1 0/89 0/85 96/0  99/0  058/0  99/0  94/0  
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 ها. خالصه نتایج آزمون فرضیه6جدول 

 نتیجه آزمون T   آماره ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

1فرضیه  ریزی منابع سازمانبرنامه پشتیبانی مدیریت ارشد   49/0  04/3  تأیید فرضیه 

2فرضیه  انداز کسب و کارچشم  ریزی منابع سازمانبرنامه   32/0  14/2  تأیید فرضیه 

3فرضیه  ریزی منابع سازمانبرنامه تخصص منابع خارجی   56/0  56/5  تأیید فرضیه 

4فرضیه  20/0 عملکرد مالی پشتیبانی مدیریت ارشد   70/2  تأیید فرضیه 

5  فرضیه انداز کسب و کارچشم  -08/0 عملکرد مالی   72/0  رد فرضیه 

6 فرضیه منابع خارجیتخصص   31/0 عملکرد مالی   95/4  تأیید فرضیه 

7 فرضیه ریزی منابع سازمانبرنامه  83/0 عملکرد مالی   21/6  تأیید فرضیه 

 
 گیری و پیشنهادنتیجه. 5

افزار  ها از نرممورد بررسی قرار گرفت که برای تأیید یا رد فرضیهفرضیه  7در این پژوهش      
LISREL (8.8)  وSPSS(22.0)  شودپرداخته میها . در ادامه به نتایج هریک از فرضیهشداستفاده. 

وکار و عملکرد انداز کسب جز رابطه چشمههای تحقیق بفرضیه همه شدمشخص با توجه به نتایج، 
وکار و کیفیت تخصص منابع انداز کسب حمایت مدیریت ارشد، چشم ،. به عبارت دیگرشدمالی، تأیید 

ریزی منابع ریزی منابع سازمان دارند، همچنین میان برنامه معناداری با برنامهخارجی رابطه مثبت و 
سازمان و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت رابطه میان حمایت مدیریت 

 وکارکسب انداز چشمکه در حالی شود؛میارشد و کیفیت تخصص منابع خارجی با عملکرد مالی تأیید 
 تیموفق در ییاقتضا عوامل نقش ،(2001) نلسون و سومرزبا عملکرد مالی رابطه معناداری نشان نداد. 

 اهداف ،1 رتبه ارشد تیریمد تیحما :اندکرده یبندرتبه گونهنیبد راریزی منابع سازمان برنامه ستمیس
 از استفاده و فروشنده ابزار از استفاده فروشنده، با مشارکت ،4 رتبه( وکارکسب اندازچشم) شفاف

 یبرا شده نییتع رتبه 22 از را( 22 و 21 ،20)  یهارتبه بیترت به را( یخارج تخصص) مشاوران
ها با نتایج تحقیق . بدین ترتیب عوامل مورد تأکید آنکردند نییتع ستمیس تیموفق بر مؤثر عوامل

 اندازچشم ارشد، تیریمد تیحما) ییاقتضا عوامل ریتاث ،(2008) ندوینفیاخوانی دارد. کنونی هم
 داده قرار یبررس مورد راریزی منابع سازمان برنامه ستمیس بر( یخارج عوامل تخصص و کار و کسب
 تیموفق بر یمعنادار و مثبت ریثأت مذکور ییاقتضا عوامل که داد نشان شانیا قیتحق جینتا است،

که نشان از همسویی این نتایج با تحقیق کنونی دارد. طبق  دارند ریزی منابع سازمانبرنامه ستمیس
ریزی منابع سازمان و عملکرد معیارهای غیرمالی عملکرد سیستم برنامه ،(2015نتایج  تحقیق کوکی )

اند. با این نتایج همسویی با نتایج ای افزایش دادهطور قابل مالحظههمالی را بهبود و بازده دارایی را ب
 منابع سازمان و عملکرد یزریبرنامه ستمیستأثیر  ،(2007. مایو و لی )شودمیتحقیق کنونی تأیید 
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دهد که این سیستم توانسته است پس از سه سال، ها نشان میسازمان را بررسی و نتایج پژوهش آن
های مورد مطالعه داشته باشد. بازده دارایی شرکت ای در بازده فروش وچندان قابل مالحظهبهبود نه

 که( 2006) دلگادو و هون یفو قیتحق جینتااین نتایج همسویی کمی با نتایج تحقیق فعلی دارد. 
 7 به را عوامل نیا و یبررس مورد را سازمان منابع یزیربرنامه زیآمتیموفق یاجرا بر ثرؤم عوامل
 ارشد تیریمد تیحما و دسته نیاول در وکارکسب برنامه و اندازچشم بودند، کرده یبندطبقه دسته

که با نتایج تحقیق فعلی بر این عوامل همسو است.  کرد کسب یبنددسته نیا در را پنجم گاهیجا
ریزی منابع برنامه ستمیس یاجرا که دادند نشان خود پژوهش در ،(2012) همکارانشان و یالنب حساب
 یهاشرکت با سهیمقا در یتوجهقابل طورهب بلندمدت ییدارا بازگشت و سهام بازده شیافزا در سازمان

 و یسودآور بهبود در سازمان منابع یزیربرنامه ستمیس تیاهم. است بوده ثرؤم ستمیس نیا فاقد
. پرتو و استها با تحقیق کنونی گر همخوانی نتایج تحقیق آنکه نشان است شرکت یمال عملکرد

گذاری بر عملکرد سازمان را نشان دادند که تأثیر مثبت بازده فروش و بازده سرمایه ،(2016همکاران )
در تحقیق خود نشان دادند که بازده  ،(2011با نتایج تحقیق کنونی همسو است. اندرسان و همکاران )
که این نتایج هم با نتایج پژوهش فعلی  شودفروش و بازده دارایی موجب بهبود عملکرد سازمان می

دارند که حمایت با توجه به نتایج تحقیق خود اظهار می ،(2014همسو است. نجیهیا و میریگی )
ریزی سازمان و عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد. این مورد نیز مدیران ارشد بر موفقیت سیستم برنامه

نتایج پژوهش  با تأکید بر ،(2011با نتایج تحلیل تحقیق کنونی همخوانی دارد. کالونکی و همکاران )
وسیله بخشد. بدینریزی منابع سازمان عملکرد مالی شرکت را بهبود میخود معتقدند سیستم برنامه

طبق نتایج تحقیق  ،(2014دهند. گالی و سوسیدا )ها نیز نتایج تحقیق کنونی را مورد تأیید قرار میآن
ری، حمایت مدیریت ارشد بر بازده گذاخارجی بر بازده دارایی و بازده سرمایه انخود معتقدند متخصص

عملکرد و در نهایت  گذاریهیو بازده سرما ییمنابع سازمان بازده دارا یزریبرنامه ستمیسفروش و 
 .شودوسیله همسویی نتایج تحقیق ایشان با تحقیق فعلی تأیید میبدین .بخشدیت را بهبود مشرک

 
های ارشد در افزایش میزان موفقیت سیستم نتایج تحقیق نشان داد پشتیبانی مدیران پیشنهادها.

 37 شده یبررس عامل 22 نیب از ارشد تیریمد تیحماریزی منابع سازمان، بسیار مهم است. برنامه
ریزی منابع برنامه ستمیس تیموفق بر رگذاریثأت( 2016) ژهارین هارژات یسعد توسط مطالعه مورد

ریزی منابع برنامه ستمیسبنابراین برای افزایش شانس داشتن یک  ؛است عامل نیدوم ،سازمان
طور هها و کل سازمان بهای کاری یا بخشموفق که در آن انتظارات همه کارکنان، گروه سازمان

ریزی منابع برنامه ستمیس، مدیران عالی باید تعهد و پشتیبانی خود را از پروژه شودکافی برآورده 
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و  اجرا، نشان دهند. ارائه پشتیبانی در مرحله اجرامراحل بعد از  چنینو هم اجرادر مراحل  سازمان
در مراحل بعدی چرخه زندگی  ،(2005)پذیرش یک رویکرد دست زدن ممنوع ناندهاکومار و دیگران 

 ستمیس، کافی نیست. جهت تضمین سطوح باالتری از موفقیت ریزی منابع سازمانبرنامه هایسیستم

هایی طور مستمر از این سیستم حمایت کند و به کلیه بخشه، مدیریت باید بمنابع سازمانریزی برنامه
ریزی منابع برنامه ستمیس. مدیران شرکت باید در مورد ارزشی که از کندتحت تأثیر این سیستم توجه 

تایج خواهند، مواضع روشنی داشته باشند. نموریت سازمان و اهداف عملیاتی میأدر مقابل م سازمان
شوند، موفقیت سیستم باالتر گذاری میخوبی پایههدهد که در سازمانی که اهداف بتحقیق نشان می

هستند، باید  ریزی منابع سازمانبرنامه ستمیسمدیران که خواهان افزایش سطح موفقیت  خواهد بود.
ت با کیفیت باال در دهندگان )فروشندگان و مشاوران( خدمااز این نکته آگاه باشند که درگیری ارائه

ها در بلندمدت کمک خواهد کرد. اگر چه پشتیبانی و بعد از آن، به موفقیت این سیستم اجرافرآیند 
بر دستیابی به  ریزی منابع سازمانبرنامه ستمیسکه چگونه پذیرش مدیریت ارشد و آگاهی از این

کنندگان بیرونی اما نقش تخصص عرضه ؛کند، عوامل مهمی هستندوکار کمک میانداز کسبچشم
نتایج این تحقیق به درک  برطرف کند.را های این دو عامل اقتضایی تواند کمبودها میاین سیستم

نظر مطالعات علمی و  همچنین از وبر سازمان  ریزی منابع سازمانبرنامه هایتأثیر مالی سیستم
از دیدگاه علمی، این مطالعه به چهارچوب دانش  .اهمیت دارندهمچنین از نقطه نظر تجاری و اجرایی 

نتایج این  بنابراین ؛افزایدمی ریزی منابع سازمانبرنامههای اطالعات و سیستم آوریفندر حوضه 
مطالعه به مطالعات بعدی در این زمینه کمک خواهد کرد. از دیدگاه اجرایی و تجاری نیز، نتایج این 

در زمان  ریزی منابع سازمانبرنامه ستمیسیری و تعیین انتظارات گمطالعه به بهبود فرآیند تصمیم
ریزی برنامه ستمیس دهنده تأثیر مثبتنشانکنونی نتایج تحقیق  خرید این سیستم کمک خواهد کرد.

ها با استفاده از د که شرکتشوبنابراین پیشنهاد می ؛ستا هابر عملکرد مالی شرکت منابع سازمان
زیرا این  ؛توانند به بهبود عملکرد سازمان خود کمک کنندمی منابع سازمانریزی برنامه ستمیس

موقع های یکپارچه و بهینداثرتر در سازمان و تسهیل فرؤتر و مهای سریعسیستم منجر به تراکنش
با توجه به نتایج  ،(2007از طرفی مایو و لی )شوند. ریزی، تولید و پاسخگویی به مشتری میبرنامه

تواند در بلندمدت عملکرد سازمان و میمنابع سازمان  یزریبرنامه ستمیسدارند، ود اظهار میپژوهش خ
بررسی تحقیقات انجام شده عملکرد مالی )بازده دارایی و بازده فروش( را بهبود بخشد. با توجه به

 ستمیستوان نتیجه گرفت که رابطه عوامل اقتضایی، توسط محققان مذکور و تحقیق کنونی می
به طراحی یک الگوی بهبودساز و کارهای  دتوانیمو عملکرد مالی منابع سازمان  یزریبرنامه
 کار در شرکت کمک کند.  و کسب
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، فوائد اجرای کندمی( بیان 2004گونه که نیکوالئو )همان .برای تحقیقات آتی هاییپیشنهاد
شوند. در این تحقیق نامشهود تقسیم مید مشهود و یبه فوا عموماًریزی منابع سازمان برنامه ستمیس
پرداخته های مشهود عملکرد مالی سازمان بر جنبه ریزی منابع سازمانبرنامه ستمیسبررسی تأثیر به

های مشهود )کاهش موجودی و کاهش تعداد  شود در تحقیقات آتی بر دیگر مولفه. پیشنهاد میشد
سه   ای پیشرفته، بهبود خدمات و . . .( تمرکز شود.هگیری، فرآیندکارکنان( و نامشهود )ثبات تصمیم

( از عوامل یوکار و تخصص عوامل خارجانداز کسبارشد، چشم تیریمد یبانی)پشت عامل اقتضایی
شود در تحقیقات آتی تأثیر دیگر . پیشنهاد میندمورد بررسی قرار گرفت قیتحق نیدر ا راهبردیفنی و 

ریزی منابع برنامه ستمیسو فرهنگ سازمانی بر موفقیت  اندازه شرکت، ساختار :عوامل اقتضایی مانند
کید بر اهمیت مهارت بیرونی در این تحقیق، بررسی نوع ویژگی و أتبه با توجه  بررسی شود.سازمان 

همچنین تحقیقات  ؛سازمانی در مطالعات آتی مفید خواهد بودکنندگان و مشاوران برون کیفیت عرضه
را با تأثیرشان ریزی منابع سازمان برنامه ستمیسیر این سه عامل اقتضایی بر موفقیت توانند تأثآتی می

مانند تولید ناب، تولید  ریزی منابع سازمانبرنامه ستمیس پیشرفته دیگر غیر ازهای بر موفقیت سیستم
 د.نقرار دهوکار تبیین برای بهبود ساز وکارهای کسبمورد مقایسه و موقع و مهندسی مجدد و ... به
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