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چکيده
در این پژوهش سعی گردیده است تا به بررسی رابطه ،بین بهکارگیری سیستم ( ERPبرنامهریزی منابع سازمان) و افزایش فرصتهای کارآفرینی سازمانی
پرداخته شود .با توجه به روند رو به گسترش رقابت در بازارهای جهانی و محیط رقابتی سازمانها و شرکتها ،کارآفرینی عامل کلیدی توسعه اقتصاادی و
پیشرفت سازمانها به شمار میرود .عوامل متعددی در افزایش فرصتهای کارآفرینی سازمانی تأثیر دارند که در این تحقیق با توجه به اهمیات االالعاات
سازمان و یکپارچگی االالعات سازمان ،به بررسی استفاده از سیستم  ERPو تأثیر آن روی کارآفرینی سازمانی پرداخته شده است .در این تحقیق  1عامال
کارآفرینی سازمانی ،یکپارچگی االالعات و سازگاری االالعات به عنوان شاخصهای با اهمیت در نظر گرفته و بررسی شدهاند .نتایج ،حاکی از این است که
به کارگیری سیستم  ERPموجب یکپارچگی ماژولهای مختلف سازمان از بع د االالعاتی و افزایش سازگاری االالعات سازمان و همچنین موجب افازایش
فرصتهای کارآفرینی سازمانی می شود .میانگین متغیر یکپارچگی االالعات نسبت به دو متغیر دیگر بیشتر به دست آمده است و میانگین متغیر سازگاری
االالعات و کارآفرینی در ردههای بعدی قرار گرفتند و هر سه فرض پذیرفته گردید.
واژههای کليدی :برنامهریزی منابع سازمان ) ،(ERPکارآفرینی سازمانی ،فرصتهای کارآفرینی.
 -1مقدمه

مؤسسات دارد ،سیستمهای برنامهریزی منابع سازمان یا  ERPمایباشاد
که امروزه تأثیر بسزایی در روند پیشرفت کار و کارآفرینی دارند.
امروزه اقدام به هر کاری قبل از انجام برنامهریزی و بررسی مراحل و نتایج
حاصل از آن اشتباهی بزرگ محسوب میشود؛ چرا کاه بایش از گذشاته
سیستمها بر یکدیگر تأثیرگذار و تأثیرپذیر شده و ارزش مناابع محادود و
در اختیار نیز افزایش یافتهاند .این در حالی است که به واسطه پدید آمدن
و اشاعه روشها و فنآوریهای جدید ،سطوح مدیریت در ساازمانهاا در
حال کاهش و ساختارهای سازمانی در حاال افقایتار شادن هساتند .در
گذشته کلیه برنامه ها و االالعات در اختیار مادیران ارشاد قارار داشات و
کارکنان تنها مجری دستورات بودند ،لایکن در یاك ساازمان مبتنای بار
االالعات ،برنامهها به صورت البقهبندی شده و حاوی جزئیات و ارتباالات
مزم در اختیار کلیه کارکنان قرار گرفته و هر شخص مسئول فعالیتهاای
مربوط به خود میباشد .در چنین ساختاری تمایل به انجام فعالیاتهاای
مقطعی در قالب پروژههای بازرگ و کوچاك افازایش یافتاه و نتیجاه آن
اساتفاده بهیناه از فرفیات مناابع و امکاناات ،حاکمیات نظام در اماور و
دستیابی به اهداف ،در چارچوب هزینه و در محدوده زمانی از قبل تعیاین
شده میباشد.

در عصر حاضر به دلیل پیشرفتهای علمی و فنی ،واژهی دهکده جهانی
کلمهای مناسب به نظر مایرساد .از آنجاا کاه شابکههاای ارتبااالی
بازارهای گوناگون تولید و عرضه خدمات را در سطح ملی ،منطقهای و
جهانی به یکدیگر متصل ساخته و کلید ورود به این بازارهای جهانی را
رقابتپذیری دانستهاند ،بدیهی است که در ایان رقابات جهاانی ناه تنهاا
کشورها بلکه کلیه نهادها و افراد باید پیوسته قابلیتهای رقاباتپاذیری و
سازگاری خود را افزایش دهند .برای دستیابی به این مهم ،پرورش ایدههای
خال ق و کارآفرینانی که بتوانند خود را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و
سازگار کنند ضروری به نظر میرسد .با توجاه باه ایان کاه کاارآفرینی و
مباحث مربوط به آن در حوزههای مختلف دانش از جملاه روانشناسای و
اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است ،میتوان کارآفرینی را موضاوعی باین
رشتهای قلمداد کرد .این موضوع نشان دهنده وسعت بحث کاارآفرینی از
یك الرف و پیچیدگی آن از سوی دیگر است [.]1
با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن و افزایش رقابت در بازارهاای
جهانی ،شرکتها در سالهای آینده ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی
خواهند بود و برای انجام این کار وجاود آماادگی مزم از جهاات مختلاف
امری ضروری به نظر می رسد .یکی از ابزارهای مهام فنااوری االالعاات و
ارتباالات که نقش مهمی در یکپاارچگی االالعاات و عملیاات موجاود در
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کوچك و متوسط کانادا گردآوری شاد .رواباط میاانجی از الریاق تحلیال
رگرسیون سلسله مراتبی مورد بررسی قارار گرفات .نتاایج نشاان داد کاه
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان از جمله توفیق اللبی ،نیاز به شاناخت و
کانون کنترل درونی اثر مثبت بر عملکرد شرکت دارد و همچنین جهات-
گیریهای استراتژیك نیز این تأثیرات را میانجیگری میکنند .نتایج آنها
همچنین نشان داد که کارآفرینانی که در سطح بامتری از کنتارل درونای
هستند از احتمال بیشتری برای پاذیرش گارایش کاارآفرینی نسابت باه
گرایش بازار برخوردارند.
فرلی 1و هولران )2199( 4صفات شخصیتی و روانشاناختی کارآفریناان را
که موجب میشود آنها سود بیشتری را از آموزشهای کارآفرینی ببرناد،
مورد مطالعه قرار دادند .برای این مطالعه از دادههای ناول 5در بزرگترین
آزمایش کنترل تصادفی آماوزش کاارآفرینی در ایاامت متحاده اساتفاده
کردند  .نتایج این مطالعه نشان داد که افرادی که قدرت ریساك بیشاتری
دارند نسبت به افرادی که قدرت ریسك کمتری دارناد ،ساود بیشاتری از
آموزش کارآفرینی میبرند .آنها همچناین دریافتناد کاه افارادی کاه از
اولویت خودمختاری برخوردارند در کوتاه مدت از آموزش های کارآفرینی
سود میبرند؛ در حالیکه شواهدی از اثرات بلند مادت آن وجاود نادارد و
همچنین شواهدی نیز از اثرات مختلف آموزش کارآفرینی برای افرادی که
نسبت به سایرین نوآورتر هستند نیز وجود نداشت.
بونت6و همکاران ( )2199از گروه مدیریت بازرگانی در پژوهشای ،عوامال
تأثیرگذار در مدیریت منابع انسانی و موفقیت کارآفرینی در شارکتهاای
کوچك و متوسط نوآورانه اروپایی را مورد مطالعه قرار دادناد .پرسشانامه
اولیه این مطالعه بر روی  51کارآفرین اسپانیایی آزمایش شاد و باازخورد
این آزمون برای توسعه پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفات .بارای
توضیح متغیرهای مورد مطالعه از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیاره
استفاده شد .نتایج این مطالعه باه تعیاین عاواملی کاه موجاب موفقیات
کارآفرینان اروپایی میشود منجر شد.
برنداستاتر )2191( 3با نگاهی به متاآنالیز ،جنبههای شخصیتی کارآفرینی
را مورد مطالعه قرار داد .در نتیجه متاآنالیز در فاکتورهای "آمادگی بارای
نوآوری ،شخصیت فعال ،خودکارآمدی عمومی ،تحمال اساتر  ،نیااز باه
خودمختاری ،کانون کنترل" ارتباط معنادار هم با ایجاد کسب و کار و هم
موفقیت در کسب و کار وجود دارد .شخصیت ریسكپذیر ایجااد کساب و
کار را حمایت میکند اما لزوماً موفقیت در کسب و کار را حمایات نمایکناد.
انگیزش نیز هم برای ایجاد کسب و کار و هم بارای موفقیات در کساب و
کار مطلوب است.
دویر 8و همکاران ( )2191رابطه بین شخصایت کارآفریناان و مشخصاات
کسب و کارهایی را که برای سرمایهگذاری بر میگزینناد ،ماورد مطالعاه

در همین رابطه ،رویههای ارائه شده در مبحاث مادیریت ،برناماهریازی و
کنترل سازمان به عنوان ابزاری مؤثر و پویا در امر زمانبندی فعالیتهاای
اجرایی در سازمانها ،لحاظ نمودن محدودیتها و بهینهسازی برنامههاا و
در ادامه اعمال نظارت دقیق بر روند پیشرفت امور و برناماهریازی مجادد
مورد استفاده قرار گرفته و از الریق مددرسانی به مدیریت ،نتاایج شاایان
توجهی را در جهت انجام به موقع تعهدات در زمان مقرر ،توأم باا بهارهبارداری
کامل از منابع و باا هزیناههاای پایشبینای شاده و در نتیجاه مادیریت
کارآفرینی اثربخش در سازمانها ارائه مینماید.
سیستمهای االالعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیتها و وراایف
موجااود در یااك سااازمان را تحاات پوشااش قاارار داده و االالعااات مزم و
ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهند ،از ابزارهای
مفیدی هستند که سازمانهاا بارای افازایش قابلیاتهاای خاود ،بهباود
عملکرد ،تصمیمگیری بهتر و دستیابی به مزیت رقاابتی از آن اساتفاده
میکنند .در این میان سیستمهاای  ERPاز آخارین ابزارهاای مادیریتی
هستند که قادراند االالعات موجود در سازمان را با استفاده از  ITدر تمام
حوزههای فعالیت سازمان به الور یکپارچه و منسجم جماعآوری کنناد و
این االالعات و نتایج حاصل از آن را در اختیاار اساتفاده کننادگان آن در
سطوح مختلف سازمان قرار دهند .این سیستمها را میتوان جزء ثمرههای
جدید در زمینه  ITدر یك دهه گذشته دانست که با پیشارفت ماداوم در
این زمینه ،به سرعت در حال دگرگاونی و تکامال اسات و در عاین حاال
کمك شایانی در زمینه کارآفرینی سازمانی به منظاور حرکات باه ساوی
سازمانی چابك ارائه مینماید.
بناابراین در تحقیاق حاضار ابتاادا باه تبیاین متغیرهااای تاأثیر گاذار باار
کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی پرداخته شده (متغیرهاای روانشاناختی،
متغیرهای فردی ،متغیرهای محیطی و متغیرهای سازمانی) ساپ نقاش
 ERPبه عنوان یکی از متغیرهای سازمانی در تحقق کاارآفرینی ساازمانی
مورد بررسی قرار داده شده است.
 -2ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاالرههای یك فعالیت اقتصادی
را سازماندهی ،اداره و تقبل کند .کارآفرینی را فراگرد شکار فرصتهاا باه
وسیله افراد ،بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار ،تعریف میکنند
و در اصل بر این مهم استوار است که کارآفرینان به هنگام تصاور فرصاتهاای
جدید ،محدودیتهاای مناابع جااری را نادیاده مایگیرناد و کاارآفرینی
سازمانی فرآیندی درون سازمانی بوده و متأثر از عوامل ساختاری عملکرد
و سیستم حقاوق و دساتمزد ،عوامال رفتااری نظیار فرهناگ ساازمانی،
ویژگیهای کارکنان مادیران و سابك رهباری و عوامال زمیناهای نظیار
ارتباالات محیطی ،ارتباط با دولت و با شهروندان است.
ژانااگ 9و برونینااگ )2199( 2نشااان دادنااد کااه ویژگاایهااای شخصاایتی
کارآفرینان اثرات قابل توجهی بر عملکرد شرکتها دارد .دادهها از الریاق
یك نظرسنجی ملی از صاحبان صنایع و مدیران ارشد شرکتهای تولیدی
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فرانك 99و همکاران ( )2113به مطالعه اهمیت ویژگیهای شخصایتی در
اهداف شاروع کاار و موفقیات کااری پرداختناد .آنهاا در مطالعاه خاود
دریافتند که ویژگیهای شخصیتی به الور معنیداری بر تصمیمگیریها و
اهداف شروع کار جدید تأثیر میگذارد .همچنین نتایج آنها نشان داد که
موفقیت افراد دارای ویژگیهای متفاوت با هم فرق دارد.
براندین 92و همکاران ( )2116رابطه بین هیجانات و انگیزههای کارآفرینی
را مورد مطالعه قرار دادند و میزان تأثیر مدیران در تمایال کارمنادان باه
عمل کارآفرینانه را مورد بررسی قرار دادند .آنهاا باا اساتفاده از الراحای
تجربی و  2192ارزیابی از  19کارمند در  19شارکت کوچاك کاارآفرین،
نشان دادند که اعتماد به نف در رضایت مدیران از پروژههای کارآفرینی،
تمایل کارمندان به عمال کارآفریناناه را افازایش مایدهاد؛ در حاالیکاه
ناامیدی ،نگرانی و سردرگمی تمایل کارمندان را کااهش مایدهاد .آنهاا
همچنین دریافتند که رضایت ،ناامیدی ،نگرانی و سردرگمی اثر اعتماد باه
نف مدیران روی تمایل کارمندان به عمل کارآفرینانه را تعدیل میکند.
استرنبرگ )2111( 91رابطه ترکیب موفقیاتآمیاز هاوش ،بار کاارآفرینی
موفق را مورد مطالعه قرار داد .نتایج این مطالعه نشان داد که هوش موفق
نه تنها زیرمجموعهای از اجزای آن (جنبههای تحلیلی ،خالقاناه و جنباههاای
کاربردی هوش) است بلکه برای موفقیت کارآفرینی نیز مورد نیاز است.
مینک  )9115( 94نشان داد که رفتار نوآورانه کارآفرینی و مسئولیت بارای
همه سطوح سازمان به ویژه در محیطهای کسب و کار پیچیده باینالمللای
مورد نیاز است .او نشان داد بسیاری از ایدهها در مورد توساعه توانااییهاای
مدیریت ،منشأ تفکر غربی دارد؛ در حالیکه برای توسعه تواناییهای مدیران
در زمینه کارآفرینی در کشورهای آسیایی بایاد باه بیانشهاای مشاتر و
بافت فرهنگی خاص حاکم بر این کشورها توجه کرد.
بوید 95و وزیکی  )9114( 96اثر خودکارآمدی بر گسترش اهداف و اعمال
کارآفرینانه را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آنها اثر ویاژه خودکارآمادی
فرد بر رفتار کارآفرینانه را نشان داد.
الوانچی ( )9184در پایاننامه خود با تأکید بر رشد روزافزون سیستمهای
 ERPو استقبال شرکتهای خاارجی از ایان سیساتمهاا بارای افازایش
قابلیتهای رقابتی خود ،بر این واقعیت اشاره کرده است که با وجود نیااز
شرکتهای ایرانی به افزایش قابلیتهای رقابتی و کسب آمادگیهای مزم
برای حضور در بازار جهانی ،هنوز نشانهای از اقدام شرکتهای ایرانی برای
پیادهسازی  ERPبه عنوان یکی از آخرین ابزارها برای افزایش قابلیتهای
رقابتی به چشم نمیخورد.
علیزاده ( )9188به دلیل هزینه و نرخ بامی شکسات پاروژه هاای ،ERP
توجه به فاکتورهای کلیدی موفقیت را الزامی میداند .ایشاان فاکتورهاای
حمایت و پشتیبانی مدیریت عالی ساازمان ،وجاود سیساتمهای مناساب
کسب و کار و فناوری االالعات در سازمان ،آرمان و برناماه کساب و کاار

قرار دادناد  .پاژوهش حاضار یاك مطالعاه اکتشاافی باود کاه در آن 88
کارآفرین در پرسشنامهای شامل بخشهای زیر مورد پرسش قرار گرفتند:
 )9االالعات کلی درباره های جدید
 )2ارزیابی سرمایهگذاران در دو بعد :نورهوری و عدم االمینان فنی
 )1ارزیابی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان
 )4ارزیابی موفقیت در سرمایهگذاری
یافتهها نشان داد که کارآفرینانی که در کسب و کارهای نورهور باا عادم
االمینان فنی ،سرمایهگذاری میکنند ،از تحصیالت بامتری برخوردارناد و
آنها چالش اللب ،متعهد ،رویاپرداز ،خالق ،ریسكپاذیر ،در مساتقیم،
جستجوگر و بلندپرواز هستند؛ در حالیکاه کارآفریناانی کاه در کساب و
کارهایی که نورهور نیستند و از عدم االمینان فنی کمتاری برخوردارناد،
سرمایهگذاری میکنند به احتماال قاوی یاك ناوع شخصایت رفتااری را
نمایش میدهند .همچنین این مطالعه نشان داد کارآفرینانی که در کسب
و کارهای نورهور با عدم االمینان فنی سرمایهگذاری میکنند باه میازان
قابل توجهی در بازتاب اقدامات بالقوه برای ساختن آینده موفقتر هستند؛
در حالیکه د ر بازتاب اقدامات موفق کوتاه مدت (جلسات اهداف اقتصادی
و بودجه) کاارآفریناانی که در کسب و کاارهاای ناورهور سرمایهگاذاری
میکنند موفقتر هستند.
این یافتهها نشان داد کارآفارینان ،بیشتر جذب سرمایهگذاریهایی مایشاوند
که متناسب شخصیت آنهاست و راهی که برای مدیریت این سرمایهگذاریها
انتخاب میکنند ،متأثر از ویژگیهای شخصیتی آنهاست.
آنالویی 1و همکااران ( )2111مادیران بخاشهاای دولتای و کاارآفرینی در
جمهوری اسالمی ایران را مورد مطالعه قرار دادند .هدف آنها از این مطالعه
جسااتجو و بررساای موانااع اصاالی ساااختاری ،رفتاااری و زیساات محیطاای
کارآفرینان در شرکتهای بزرگ صانعتی ایاران باود .دادههاای مربوالاه از
بررسی پرسشنامه و مصاحبهها ،مشاهدات و مستندات موجود گردآوری شد.
با استفاده از فرمول نموناهگیاری نامحادود و روش نموناهگیااری تصاادفی
البقهای  221سازمان انتخاب شدند که  961پرسشنامه توسط آنها تکمیل
و مورد تجزیاه و تحلیال قارار گرفات .نتاایج آنهاا نشاان داد کاه ارتبااط
مستقیمی میاان ویژگایهاای مادیران و کاارآفرینی ساازمانی وجاود دارد.
همچنین آنها دریافتند که میان ویژگیهای کارکنان و کارآفرینی ساازمانی
در سازمانهای عمومی اجتماعی و فرهنگی ارتباط معناداری وجود دارد.
هورنسبی 91و همکاران ( )2111با استفاده از نمونه  458مادیر و تحلیال
رگرسیون دریافتند که بین در مدیران از محیط سازمانی و تعداد ایادههاای
کارآفرینی اجرا شده در سطوح مختلف سازمانی مدیران تفاوت وجود دارد.
آنها نشان دادند که:
 )9رابطه مثبت و قوی میان حمایتهای مدیریتی و اقدامات کارآفرینی در
مدیران سطوح ارشد و میانی نسبت به مدیران سطوح پایینتر وجود دارد.
 )2رابطه مثبت و قوی میان میال باه کاار و اقادامات کاارآفرینی در میاان
مدیران سطوح ارشد و میانی نسبت به مدیران سطوح پایینتر وجود دارد.

11-Frank
12- Brundin
13- Sternberg
14- Minkes
15 -Boyd
16- Vozikis
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چه معیارهایی

برنامه مورد نظر را چگونه و از چه فروشنده ای و بر اسا
تهیه کنیم.
نرم افزار در  ERPبه عنوان وسیله و ابزار اجرای آن میباشد و بدون یاك
نرم افزار ،در حقیقت  ERPنیز وجود نادارد ،اماا بایاد توجاه داشات کاه
داشتن نرم افزار لزوماً به معنی وجود  ERPو استفاده از آن نیست .باه دو
اصل زیر توجه کنید:
 -9خریداری ابزار همیشه و لزوماً منجر به ایجاد شرایط دلخواه و نتیجه
مطلوب نخواهد.
 -2برای استفاده بهینه از ابزار خریاداری شاده نخسات بایاد داناش و
تجربه آن را کسب کنید.
چنانچه این اصول رعایت گردد و به عوامل ذکر شده اهمیات داده شاود،
اجرای  ERPمیتواند با موفقیت به پایان برسد.

پروژه  ،ERPپذیرش تغییر و مدیریت آن ،ترکیب تیم کاری پروژه ،نظارت
و ارزیابی عملکرد پروژه ،مادیریت پاروژه و یکپارچاه ساازی ،پیکربنادی،
تست و اشکال زدایی سیستم را به عنوان  CSFهای قابل استفاده در انواع
رویکردها و انواع سازمانها شناسایی کرده است.
هادی زاده و همکاران ( )9188ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه
را در سازمانهای وابسته به شرکت نفت ،مورد مطالعه قرار دادناد .میازان
هوش هیجانی  61نفر از کارکنان سازمان های وابسته به شرکت نفت ،باا
اساتفاده از پرسشانامه هاوش هیجاانی شارینگ ،کاه ابعااد خودآگاااهی،
خودتنظیمی ،خودبرانگیختگی ،همدلی و ارتباط اجتماعی را شامل اسات،
سنجیده شد و همچنین گرایش کارآفرینانه آنان توسط پرسشنامه گرایش
کارآفرینانه محقق ساخته که شامل  1بعد ریسك پذیری ،نوآوری و پایش
گامی است با اساتفاده از روشهاای آمااری تحلیال واریاان فریادمن و
ماتری همبستگی اسپیرمن و روش رگرسیون گام به گام ،ماورد بررسای
قرار گرفت که نتایج حاصل ،از رابطه مثبت و قوی میاان  2متغیار هاوش
هیجانی و گرایش کارآفرینانه ) (r=0.773, p<0.01حکایت دارد.
مقصودی و همکااران ( )9184ویژگایهاای شخصایتی و روان شاناختی
(هوش هیجانی ،خالقیت ،خاود پناداره ،خودکارآمادی و منباع کنتارل)
کارآفرینان تهرانی با افراد عادی را مورد مطالعه قرار دادند .تحقیق حاضار
از نوع علی -مقایسهای بوده است .نتایج آنها به روشنی نشان داد که باین
هوش هیجانی و کارآفرینی ارتباط معنی دار و مثبت وجود داشت.
بنلبراین عوامل گوناگونی در کارآفرینی سازمانی نقش دارند که ما در ایان
پژوهش نقاش سیساتم  ERPرا در افازایش کاارآفرینی ساازمانی ماورد
مطالعه و بررسی قرار دادیم .این سیستمها با ایجاد یکپارچگی مدیریتی و
عملیاتی درون سازمانی و بین ساازمانی و تساهیل و تساریع فرآینادهای
کسب و کار ،کارایی و اثربخشی عملیاتی سازمانها را افزایش داده و آنهاا
را برای حضور در بازار رقابتی آماده مینمایند .سیساتمهاای برناماهریازی
منابع سازمان در واقع نقطه اوج و تکامل سیستمهای االالعااتی در عصار
حاضر هستند .قابلیتهای این سیستمها باعث شده که عالوه برآن بخشهای
تجاری ،سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی نیز جهت استفاده از آنها اقدام نماوده
و زمینه بهبود خدمات مشتریان را فراهم مینماید [.]91
جهت پیاده سازی سیستم  ERPروشهای مختلفی وجود دارد که با توجه
به دامنه و وسعت سازمانها و تاوان انجاام تغییارات در آنهاا روش خاصای
برگزیده میشود .ایان روش هاا عبارتناد از :انفجااری و یکبااره ،اساتراتژی
انتخابی و روش فرآیندی که هار یاك زماان و هزیناه خاود را مایاللبناد.
درحقیقت نباید انتظار داشت که با اجرای  ERPکسب و کاار شارکت باه
کلی تغییر یابد و متحول شود .ممکن است اجرای  ERPدر یك سازمان با
موفقیت یا با شکست مواجه شود .پ این نکته حاائز اهمیات اسات کاه

 -3روش تحقيق

با توجه به نوع تحقیق وجامعه آماری مورد نظر ،محقق روش تحقیق خود
را توصیفی از نوع پیمایشی برگزیده است و با استفاده از منابع کتابخانهای
شامل کتابها ،پایاننامهها و نشریات و مقامت داخلی و خارجی نسبت به
تکمیل ادبیات تحقیق و بررسی مباحث نظاری مارتبط باا موضاوع اقادام
نموده است .همچنین با استفاده از پرسشنامه محقاق سااخته ،داده هاای
مزم از جامعه آماری مورد نظر گردآوری شده است  .همچنین این تحقیق
از لحاظ هدف کاربردی است .جامعه آماری این پژوهش ،تمامی مادیران
ارشد شرکت های  ITمحور در تهاران مای باشاد کاه در آن شارکت هاا
سیستم  ERPپیاده سازی شده است .باا بررسای آماار موجاود ساازمان
صنایع و تحقیق میدانی مشخص شد کاه حجام جامعاه آمااری تحقیاق
حدود  211شرکت میباشد.
در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده است .همچنین به منظور
تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است .بنابراین با توجه
به حجم جامعه یعنی  211شرکت ،حجم نمونه مورد بررسای  11شارکت
می باشد .در این تحقیق باه کاارگیری سیساتم  ERPباه عناوان متغیار
مستقل و افزایش فرصتهاای کاارآفرینی ،یکپارچاه ساازی مااژولهاای
مختلف سازمان از بعد االالعاتی و افزایش سازگاری در االالعاات موجاود
در سازمان به عنوان متغیرهای وابسته می باشند.
رابطه بین متغیرهای فوق به صورت شکل ( )9نشان داده می شود.

افزایش فرصت های کارآفرینی
به کارگیری سیستم ERP

یكپارچه سازی ماژول های
مختلف سازمان از بعد اطالعاتی
افزایش سازگاری در اطالعات
موجود در سازمان

شكل ( :)1الگوي تحقيق
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باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده
بتوانند باه راحتای ،مساتمر و باه الاور فاردی یاا گروهای فعالیاتهاای
کارآفرینانه خود را به اجرا درآورناد .سارعت ناوآوری و ارائاه محصاومت
جدید به قدری سرعت یافته که تغییرات ،ابتکاارات و بهبودهاا باه اماری
عادی در بازارهای فروش تبدیل شده اسات .بناابراین مای تاوان نتیجاه
گرفت که با استفاده از سیستمهای  ERPاز الریق تجمیع ،یکپاارچگی و
سازگاری االالعات ،میتوان سرعت نوآوری در سازمان را افزایش داده کاه
این خود منجر به کارآفرینی سازمانی میگردد .آنچه که اکثر سازمانها به
منظور توسعه کارآفرینی سازمانی از الریق نوآوری باا آن مواجاه هساتند
نبود االالعات جامع و یکپارچه از همه بخشها در سازمان میباشد .که در
صورتی که این االالعات در قالب نرم افزار  ERPتجمیع شود میتواند باه
عنوان زمینه ای برای رشد کارآفرینی سازمانی و کسب مزیات رقاابتی در
سازمانها شود .همچنین در صورتی که سیستم  ERPبه درستی الراحی
شود خود میتواند باعث عدالت سازمانی در ارتباط با دسترسی به االالعات
شده که این امر خاود منجر به افازایش کاارایی ساازمانی میگردد.
نتایج این تحقیق با تحقیق مقصودی و همکاران ( )9184که ویژگی هاای
شخصاایتی و روان شااناختی (هااوش هیجااانی ،خالقیاات ،خااود پنااداره،
خودکارآمدی و منبع کنترل) کارآفرینان تهرانی باا افاراد عاادی را ماورد
مطالعه قرار داده است .مشابه است زیرا تحقیق آنها نیز نشاان داده اسات
که بین االالعات یکپارچه و سازگار و کارآفرینی ارتباط معنی دار و مثبت
وجود دارد.
با بررسی تحقیق زاکارویسیو  93و زاپرکا )2191( 98مشاخص مای شاود
که نتایج تحقیق حاضر با تحقیق اشاره شده نیاز مشاابه اسات .زیارا ایان
تحقیق که به منظور کمك به دانشجویان برای توسعه قابلیات کاارآفرینی
انجام شده است ،نشان دهنده وجود رابطه بین سیساتمهاای االالعااتی و
کارآفرینی سازمانی است.
91
و دیگاران ( )2111کاه نشاان داده
نتایج تحقیق با تحقیق زامپتااکی
است که زمانی کاه کارکناان دارای االالعاات بیشاتری باشاند احساا
موفقیت در آنها بام بوده و این خود موجب گسترش شخصیت کاارآفرینی
افراد میگردد ،نیز مشابه است.
21
و
بااا بررساای تحقیقااات تامزیااك و دیگااران( ، )2111زمپتاااکی
کافتسیو  )2118( 29و رهی 22و وایت )2113( 21مشخص میشود که در
در هرکدام به نوعی رابطه مثبت و معنادار بین سیساتمهاای االالعااتی و
برنامهریزی منابع سازمانی با کارآفرینی سازمانی وجود دارد.
در کل پیشنهادهای کاربردی زیر برای شرکت ارائه میگردد:
 با توجه به رابطه مثبت سیستم  ERPو توسعه کارآفرینی سازمانی،
پیشنهاد میگردد که برای داشتن فرهنگی متناسب با کاارآفرینی

با توجه به مدل پیشنهادی فرضیات تحقیق به صورت زیر میباشد:
 فرضیه اول :به کاارگیری سیساتم  ERPموجاب باه وجاود آمادن
فرصتهای کارآفرینی در سازمان می شود.
 فرضایه دوم :باه کاارگیری سیساتم  ERPباعاث یکپارچاه ساازی
ماژولهای مختلف سازمان از بعد االالعاتی می شود.
 فرضیه سوم :به کارگیری سیستم  ERPباعث افزایش ساازگاری در
االالعات موجود در سازمان می شود.
 -4آزمون فرضيهها

به منظور آزمون فرضیههای تحقیق ،از فنون آمار اساتنباالی نیاز در ایان
تحقیق استفاده شده است .به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزماون
میانگین جامعه آماری شامل آزمون  tیاك نموناهای اساتفاده مایشاود.
جدول  9نشان دهنده آن است که:
الااف -در فرضاایه اول میااانگین کااارآفرینی سااازمانی براباار 1/38کااه از
مقاادار آزمااون ( )1بیشااتر اساات .از آنجاااییکااه  tمحاساابه شااده
( )91/185از  tجااادول)  )9/645بیشاااتر اسااات .در نتیجاااه آمااااره
آزمااون در منطقااه پااذیرش فاارض  H1قااراردارد .از ایاان جهاات در
سطح االمینان  %15میتوان گفات کاه فارض  H1مبنای بار اینکاه باه
کااارگیری سیسااتم  ERPموجااب بااه وجااود آماادن فرصااتهااای
کارآفرینی در سازمان میشود ،پذیرفته میشود.
ب -در فرضیه دوم میانگین یکپارچگی االالعات برابر  4/31که از مقادار
آزمون ( )1بیشتر اسات .از آنجااییکاه  tمحاسابه شاده ( )54/451از t
جدول ) )9/645بیشتر است .در نتیجه آماره آزماون در منطقاه پاذیرش
فرض  H2قرار دارد .از این جهت در سطح االمینان  %15میتاوان گفات
که فرض  H2مبنی بر اینکه به کارگیری سیستم  ERPباعث یکپارچاهساازی
ماژولهای مختلف سازمان از بعد االالعاتی می شود ،پذیرفته میشود.
ج -در فرضیه سوم میانگین سازگاری االالعات برابار  4/48کاه از مقادار
آزمون ( )1بیشاتر اسات .از آنجاییکاه  tمحاسابه شاده ( )11/899از t
جدول )  )9/645بیشتر است .در نتیجه آماره آزمون در منطقاه پاذیرش
فرض  H3قراردارد .از این جهت در سطح االمینان  %15می تاوان گفات
که فرض  H3مبنی بر اینکه به کاارگیری سیساتم  ERPباعاث افازایش
سازگاری در االالعات موجود در سازمان می شود ،پذیرفته می شود.
جدول ( :)1تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق
فرضیه

tمحاسبه شده

tجدول

میانگین

نتیجه

فرضیه اول

01/589

0/549

3/88

قبول فرضیه

فرضیه دوم

94/495

0/549

4/85

قبول فرضیه

فرضیه سوم

33/800

0/549

4/48

قبول فرضیه

 -5نتيجهگيري

17-Zakarevicius
18- Zuperka
19- Zampetakis
20- Zampetakis
21-Kafetsios
22-Rhee
23- White

نتایج تحقیق نشان میدهد که امروزه سازمانها نمیتوانند با تعداد اندکی
افراد خالق و کارآفرین و یاا اجارای چناد الارح کارآفریناناه بار رقباای
کوچك ،چابك ،منعطف ،نوآور ،فرصتگرا و کم هزینه فاایق آیناد ،آنهاا
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سازمانی ،به علت وجود االالعات در  ERPباه کارکناان در انجاام
ورایف شغلی آزادی عمل بیشتری اعطاگردد که این خود منجر به
کارآفرینی میگردد.
 معموم سیستمهای حقوق و دستمزد در شرکتهاا باا کاارآفرینی
سازمانی رابطه مناسبی ندارد ،بدین معنی که سیستم پاداش فعلی
به عنوان عامل تشویقی برای کارآفرینی سازمانی به حسااب نمایآیاد.
برای اصالح سیستم پاداش فعلی پیشنهاد میگاردد کاه پرداخات
حقوق به کارکنان حقوق بگیر ،بر اسا میزان تالشهاای کااری
آنها که در سیساتم  ERPثبات شاده اسات و بارای تشاویق باه
کارآفرینی سازمانی صورت گیرد.
 در شرکتهای  ITمحور توجه به سود کوتاه مدت باا کاارآفرینی
سازمانی رابطه عک دارد ،به عبارت دیگر با داشاتن دیاد کوتااه
مدت نمیتوان به سازمان کارآفرین تبدیل شد ،برای تغییر جهات
توجه شرکت از داشتن دیدی کوتاه مدت باه بلندمادت پیشانهاد
میگردد که شرکت در کنار توجه به سرمایهگذاریهای بلندمدت،
تحقیق و توسعه و ثبت دادههای گذشاته در سیساتم  ERPرا باه
عنوان یك راهکار عملی برای بهبود و توسعه فعالیاتهاای جااری
شرکت در نظر داشته باشد.
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