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 ERP یساز ادهیجهت پ یسازمان یآمادگ زانیسنجش م قیتحق نیهدف از ا

 ایبرحسب دستاورد  قیتحق نیدر ادارات ورزش و جوانان استان البرز است. ا
و  یفیاز نوع توص ق،یو بر حسب اهداف تحق یاز نوع کاربرد ق،یتحق جهینت

حاضر  هشپژو یباشد. جامعه آمار یم یدانیداده ها، م یاز جنبه روش گردآور
معاونان و کارشناسان مسئول اداره کل ورزش و جوانان استان  ران،یمد هیرا کل

 لینفر تشک 180 یبیاستان با تعداد تقر یالبرز و  ادارات کل شهرستان ها
از روش کل شمار استفاده شد  یدهند. با توجه به محدودبودن جامعه آمار یم

 زانیسنجش م یقرار گرفت. برا یمورد بررس حیپرسشنامه صح 164و  
کل  ییای( ، با پا1392و همکاران) یاز پرسشنامه محمدعل یسازمان یآمادگ

بودن  یعیطب دییاستفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داد ه ها پس از تأ 85/0
اسمیرنوف، از آمار توصیفی و  -موگروفداده ها با استفاده از آزمون کول عیتوز

و  رهیتک متغ tآزمون  نیو همچن نیانگیو م یآمار استنباطی شامل فراوان
استفاده شد.  0.05 یو با سطح معنادار spssدر نرم افزار  دمنیآزمون فر

 ERP یساز ادهیجهت پ یسازمان یآمادگ زانیها نشان داد که مجموعاً م افتهی

باشد و از عوامل  یجوانان استان البرز در حد مطلوب مدر ادارات ورزش و 
 یدر حد مطلوب قرار ندارد. عامل مربوط به فناور یتنها عامل انسان یآمادگ

در رتبه آخر قرار  یدر رتبه اول و عامل انسان یعوامل آمادگ یدر رتبه بند
 ییتواند موجب شناسا یپژوهش م نیحاصل از ا جینتا نکهیا تیگرفت. در نها

 ستم،یو فبل از استقرار س دهیاز ابعاد گرد کیضعف سازمان در هر یوزه هاح
 .ردیپوشش آن نقاط مد نظر قرار گ یبرا یآماده ساز یاطرح ه
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The purpose of this study was to measure the 

organizational readiness for ERP implementation in the 

Alborz Sport and the Youth Organization. This research 

based on the achievements and results is practical and 

According to the research objectives is a descriptive and 

the data was gathered through survey. The study 

population included all managers, deputies and experts in 

charge of General Administration of Alborz Sport and 

Youth and the city administration, with almost 180 

people, Due to the limited number of population of the 

whole procedure was used and 164 valid questionnaires 

were analyzed. For organizational Readiness Assessment, 

The Questionnaire of MA et al. (1392), with 0.85 total 

reliability was used. To analyze the data after normal 

verification of data distribution using the Kolmogorov-

Smirnov test, Descriptive statistics and inferential 

statistics including frequency and average and also t-test 

and Friedman test in spss software were used. Results 

showed that the total amount of organizational readiness 

for ERP implementations in the Alborz Youth and Sport 

organization is desirable and only the human factor is not 

desirable. In the ranking of readiness factors related to 

technology is in the first place and the human factor is in 

last place. Finally, the results of this research can help 

identify areas of weakness in the dimensions of the 

system and prior to the establishment of plans for 

covering those points taken into consideration. 
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Abstract   
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 همقدم
اتخاذ شیوه مدیریتی مناسب و انعطاف پذیر برا ی پاسخگویی به 

سازمان ها، می تواند زمینه رشد و  تغییرات مهم داخلی و خارجی
ترقی سازمان های ورزشی و در نتیجه شکوفایی ورزش کشور را 

(. سازمان ها در عصر 1393قاسمی روشناوند، ) فراهم سازد
 نینو یها یو فناور یاطالعات یها ستمیس یریاز بکارگ یکنون
 یندارند، توسعه و گسترش فناور یزیگر یارتباط شرفتهیو پ

ارتباطات  ونفوذ آن در تار و پود سازمان ها،  چالش  اطالعات و
 عیسازمان ها و صاحبان شرکت ها و صنا رانیمد یبرا یبزرگ

سازمان ها و  تیو هدا یریگ میبزرگ و کوچک در امر تصم
بوجود آورده است.   یکنون دهیچیپ طیمحبه اهداف آن در  دنیرس

از منابع سازمان است  نهیمستلزم استفاده به نهیبه یریگ میتصم
 نینو یسازمان ، ابزارها یمنابع اطالعات یتمام یساز کپارچهیو 

 ازمندین زیها ن ستمیس نگونهیطلبد. و استقرار ا یرا م یفناور
ها  سازمانسازمان هاست. طی سالیان گذشته،  رشیو پذ یآمادگ

متحمل فشارهای زیادی برای انطباق با محیط های متغیر کسب 
در بازارهای به شدت متغیر  یاند. سازما ن ها برای بقا و کار شده

امروزی، باید توانمندی انطباق سریع با شرایط متغیر کسب و کار 
را داشته باشند. سازمان های بزرگ دنیا برای غلبه بر این مشکل 

و انعطاف پذیری باال هستند و تالش کرده اند  کیبه دنبال چاال
خلی و خارجی کسب و کار خود به تا برای مواجهه با تغییرات دا

سیستم های سازمانی روی بیاورند. انواع متفاوتی از سیستم های 
سازمانی وجود دارد که از آن جمله می توان به سیستم های 

 تأمین(، مدیریت زنجیره CRMمدیریت روابط مشتریان  )
(SCM( مدیریت روابط با تأمین کنندگان ،)SRM و سیستم )

مارکاس و ( اشاره نمود )ERPمنابع سازمان )های برنامه ریزی 
(. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی را می 2000تنیس،

توان به عنوان نرم افزار یکپارچه ای تعریف نمود که دارای اجزا 
حوزه های عملیاتی سازمان ها مانند  رو یا ماژول های مختلفی د

حسابداری، مدیریت برنامه ریزی، تولید، فروش، بازاریابی، توزیع، 
منابع انسانی، مدیریت پروژه، مدیریت موجودی، مدیریت خدمات 
و نگهداری و تعمیرات، مدیریت حمل و نقل و تجارت الکترونیک 

سازمان  بعهستند. معماری و ساختار سیستم های برنامه ریزی منا
به گونه ای است که یکپارچگی و جامعیت اطالعات سطح 

و جریان روان اطالعات بین بخش های  سازمان را فراهم نموده
مختلف سازمان را فراهم می آورد. رقابتی شدن محیط کسب و 
کار، ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمانی و بین سازمانی در 
محیط زنجیره تأمین و تحول گسترده در حوزه فناوری سیستم 
های اطالعاتی عوامل اصلی شکل گیری سیستم های برنامه 

سازمان بوده اند. این سیستم ها با ایجاد یکپارچگی  ریزی منابع
مدیریتی و عملیاتی درون سازمانی و بین سازمانی و تسهیل و 

تسریع فرآیندهای کسب و کار، کارایی و اثربخشی عملیاتی 
و آن ها را برای حضور در بازار رقابتی  ادهسازمان ها را افزایش د

ی برنامه ریزی منابع (. سیستم ها2003اولسون،آماده می نماید )
سازمان در واقع نقطه اوج و تکامل سیستم های اطالعاتی در 
عصر حاضر هستند. قابلیت های این سیستم ها باعث شده که 

 تفاعیعالوه بر بخش های تجاری، سازمان های دولتی و غیران
نیز جهت استفاده از آن ها اقدام نموده و زمینه بهبود خدمات 

 (.2005 کلیاد،ایند )مشتریان را فراهم نم
برنامه ریزی منابع سازمان که یک سیستم اطالعاتی  سیستم

یکپارچه و فرایند محور است، بهبودهای اثرگذاری را در عملکرد 
تیسای و مالی سازمان های استقراردهنده، ایجاد کرده است )

(. سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان  نیاز 2011همکاران، 
کسب و کارهای مختلف  ربرنامه های رایانه ای دبه یکپارچگی 

را برآورده می کنند. در این سیستم ها یک بانک اطالعات 
مرکزی کل فرآیند یکپارچگی سیستم را پوشش می دهد. این 
سیستم ها به مدیران اجازه می دهند که در کل سازمان جریان 

در  اطالعات را کنترل نموده و دسترسی به هنگام را ایجاد کنند.
برنامه ریزی منابع سازمان فرآیندهای  هایهمین رابطه، سیستم 

بین بخشی را حذف نموده و باعث می شوند یکپارچگی در کل 
سازمان ایجاد گردد. این سیستم ها در زمانی بوجود آمدند که 
بهبود فرآیند به عنوان یک مسئله استراتژیک مطرح بود. در سال 

 انزی منابع سازمان به عنوهای گذشته سیستم های برنامه ری
سیستم های ضروری برای اداره کسب وکار و ایجاد مزیت رقابتی 
مطرح شده اند. اما تحقیقات مارتینسون و چانگ  نشان داده که 
فضای روابط بین افراد و مسائل حاکم بر سازمان بسیار بر روی 
این مسئله تأثیرگذار بوده و در مواقعی که سازمان با مشکالت 

 ستمیباعث می شود تا س کارکنانگی درگیر بوده. مقاومت فرهن
به طور کلی کنار گذاشته شود و یا با اصالحات فراوان پیاده سازی 

(. سیستم 1999مارتینسون و چانگ،و مورد استفاده قرار گیرد )
های برنامه ریزی منابع سازمان، سیستم های اطالعاتی بخش 

 رعات مرتبط با آن ها دبندی شده ای هستند که فرایندها و اطال
کل سازمان در حوزه های مختلف عملکردی یکپارچه شده اند. 

(. آنچه در همه این تعاریف مهم است، 2000کومار و همکاران، )
در اختصار  "Enterprise"توجه و تمرکز بیشتر بر روی عبارت 

ERP  می باشد تا توجه به عبارات دیگر از جملهPlanning  و
.Resource ریزی عمل کرده و  برنامهاین سیستم فراتر از  رایز

با وجود تمرکز بر روی منابع سازمان، عناصری فراتر از آن را نیز 
پوشش می دهد. از سوی دیگر آنچه در این تعاریف بیش از همه 

است و  ERPنمود دارد، یکپارچگی و استاندارد بودن سیستم 
ابع سازمان، همین دو جنبه مهم از سیستم های برنامه ریزی من
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آن را از دیگر سیستم های اطالعاتی یکپارچه جدا می سازد. بر 
اساس نظر داونپورت  توسعه سیستم های برنامه ریزی منابع 
سازمان مهم ترین کارکرد فناوری اطالعات برای سازمان ها در 

میالدی بوده است. به کمک این نرم افزار در سازمان ها  90دهه
است  ستهاثربخشی به وقوع پیو یک جهش مؤثر در افزایش

(.  سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان نیاز 1988داونپورت،)
به یکپارچگی برنامه های رایانه ای در کسب و کارهای مختلف 
را برآورده می کنند. در این سیستم ها یک پایگاه داده مرکزی 
کل فرآیند یکپارچگی سیستم را پوشش می دهد. این سیستم ها 

دیران اجازه می دهند که در کل سازمان جریان اطالعات را به م
کنترل نموده و دسترسی بهنگام را فراهم سازند. در همین رابطه، 
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان فرایندهای بین بخشی 
را حذف نموده و باعث می شوند یکپارچگی در کل سازمان ایجاد 

 بهند که بهبود فرآیند گردد. این سیستم ها زمانی بوجود آمد
عنوان یک مسئله استراتژیک مطرح بود. در سال های گذشته 
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان سیستم های 
ضروری برای اداره کسب و کار و ایجاد مزیت رقابتی مطرح شده 

ابزارهای  ERP(. سیستم های 2000مابرت و همکاران،اند )
. سیستم های ستندداده های سازمان ه نرم افزاری جهت مدیریت

ERP  ،به سازمان کمک می کنند تا به امور زنجیره ی تأمین
دریافت، مدیریت موجودی، مدیریت سفارشات مشتری، برنامه 
ریزی تولید، حمل و نقل، حسابداری، مدیریت منابع انسانی و 

سومر و تجاری خود رسیدگی نماید ) عملیاتسایر 
قیده ی شرکت مشاورین دیلیوت ، (. به ع2003همکاران،
یک سیستم نرم افزاری تجاری است که شرکت  ERPسیستم 

را قادر می سازد فرآیندهای کسب و کارخود را به صورت خودکار 
در آورده و آن ها را یکپارچه نماید، داده های مشترك در سرتاسر 

را به اشتراك متقاضیان بگذارد و تولید و دسترسی لحظه  انسازم
  ERP  نکهیه اطالعات واقعی را فراهم سازد. با توجه به اای ب

طلبد اما نرخ  یرا م یبزرگ یگذار هیاست که  سرما یپروژه ا
و مدت  یگذار هیشکست در آن باالست. و باتوجه به سطح سرما

از  یاریها، بس ستمیس نیا یساز ادهیپ یبرا ازیزمان مورد ن
 چیه نکهیآن نمودند بدون ا یساز ادهیشرکت ها اقدام به پ

جی و همکاران، داشته باشند) هیدر بازگشت سرما یمحاسبه ا
 یساز ادهیاز آن است که پ ی(. مطالعات مختلف حاک2008

 رانیاز سازمان ها که مد یدر بعض ERP ینرم افزار یپروژه ها
کند  یم فیمناسب، تعر رییتغ تیریو مد یارشد بدون آمادگ

(. 1386بزرگمهری،کند ) یم جادیا یادیعموماً مشکالت ز
از  یکسب و کار در امور و عدم آگاه  یکنون تیندانستن وضع

را به شکست  یساز ادهیموجود در سازمان  هرگونه پ طیشرا

 یها ستمیس  یساز ادهیبمنظور پ نیمبدل خواهد ساخت. بنابرا
ERP ایو  تیکه موجب موفق یدیعوامل کل دیدر سازمان با 

قبل  نیواقع شده و همچن ییشوند مورد شناسا یشکست آن م
مناسب  یمتدولوژ کی یستیآن، با یساز ادهیبه پ میاز تصم

نظری و )ردیقرار گ یانتخاب و از ابعاد مختلف مورد بررس
 للالم نیراستا تاکنون در سطح ب نی(. در ا1389همکاران،

 یآمادگ یابیارائه چارچوب ارز یبرا یمختلف قاتیمطالعات و تحق
منابع سازمان با اهداف   یزیبرنامه ر یها ستمیس یساز ادهیپ

رفع مشکالت  یبرا یاحتمال یمشکالت و چالش ها ییشناسا
 یابیمتعدد ارز یصورت گرفته و درطول چند سال گذشته مدل ها

 کیشده است که هر  دهو توسعه دا یطراح یکیالکترون یآمادگ
 لینامه، تحلمختلف پرسش یاز مدل ها با استفاده از روش ها

 یبرا یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس یها لیاطالعات، تحل یآمار
 یاطالعات و مطالعه مدل ها یفناور تیوضع لیو تحل هیتجز

حنفی زاده و ها بهره برده اند) یابیارز یگذشته برا
 یمتنوع یپژوهش ها یجهان طح(. هرچند در س1390همکاران،

آن انجام شده است. اما،  یدیکل یو شاخص ها ERPدرباره 
 لی. به دلستندیآشنا ن ERPبا مفهوم  یرانیا یاکثر سازمان ها

انجام  نهیزم نیدر ا یزیمتأسفانه در کشور ما مطالعات ناچ نکهیا
الزم  نیکند. بنابرا یرا برآورده نم یجامعه علم ازیشده است که ن

شاخص  ژهیمفهوم و به و نیمرتبط با ا یکه پژوهش ها ستا
 یو متمرکز بر سازمان ها یآن در سطح داخل یساز ادهیپ یها
عبارت اند از:   نهیزم نی. از جمله پژوهش ها در اابدیتوسعه  رانیا

 21که انجام داد، معتقد است  ی( در پژوهش1389قصاب پور )
 ERP یساز ادهیپ تیبر موفق یعامل به عنوان عوامل بحران

سازمان، شناخت  یمال ییعوامل شامل توانا نیاز ا یمؤثرند. برخ
استفاده از مشاوران نرم  ییتوانا ERPسازمان از سامانه،  یکل

 ندها،یمجدد فرا یارشد سازمان، مهندس تیریمد تیحما ،یافزار
 تیری، مدERPاثربخش، انتخاب بسته مناسب رییتغ تیریمد

 نیمهم تر یپژوهش یط زی( ن1389)وهبتاثربخش طرح و... . م
را حمایت مدیریت عالی  ERPموفق   یعوامل مؤثر بر اجرا

مدیر طرح و مشاوران، بازمهندسی  ،یسازمان، نقش گروه پژوهش
 یفرایندهای کاری، مدیریت طرح و مشارکت کاربران سامانه م

مناسب  ی( چارچوب2011راستا داراب و همکاران ) نیداند. در هم
 یهای موجود آمادگ تینقاط قوت و قابل ییشناسابرای 
کند.  یم انیو نقاط ضعف آن ب رانیدانشگاه های ا یکیالکترون

 ،یمال یآمادگ زات،یتجه یآمادگ ارهاییچهارچوب شامل مع نیا
 یآمادگ ،یمنابع انسان یاستانداردها، آمادگ یآمادگ ت،یامن یآمادگ
 ،یهای ارتباط بکهش یمحتوا، آمادگ یو نظارت، آمادگ یبانیپشت

 یم یفرهنگ یات و آمادگو مقرر نیقوان یآمادگ ران،یمد یآمادگ
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مدل   ERP یها ستمیمربوط به س اتیادب یباشد. در ادامه برا
( بمنظور 1384و همکاران) یجمال یبن دیارائه شده توسط س

   ERP یساز ادهیجهت پ یرانیا یسازمان ها یآمادگ یابیارز
مدل پاستور در چهار گروه عوامل  تیفقمو یدیبراساس عوامل کل

گروه دوم  ،یکیاستراتژ -یباشد: گروه اول عوامل سازمان یم
 یکیاستراتژ -ی، گروه سوم عوامل فن یکیتاکت -یعوامل سازمان

باشد. در  یم  یکتاکتی – یگروه چهارم عوامل فن تیو در نها
(، در پژوهشی با هدف بررسی 2009راستا یاسین  ) نیهم

به بررسی  ERPحیاتی تأثیرگذار بر پیاده سازی  ایفاکتوره
کارکردهایی از سیستم می پردازد که هنگام پیاده سازی تعریف 
شده اند، اما در عمل استفاده نمی شوند و به نوعی به شکست 

( با هدف 2010گانش و مهتا  ) نیسیستم منجر شده اند. همچن
در   ERPتعیین فاکتورهای حیاتی برای موفقیت پیاده سازی 

کوچک و بزرگ در گزارش پایانی خود سی فاکتور  یشرکت ها
حیاتی را شناسایی و اولویت بندی کردند، بینش و برنامة کسب 
وکار، تعهد و حمایت مدیریت ارشد، قهرمان پروژه، سنجش 

عوامل  نیمتمرکز عملکرد،  پروسة مدیریت تغییر و ... از جمله ا
رسی با هدف بر زی( ن2010هستند.  اکانه و سلمان خان  )

و تمرکز بر  ERPفاکتورهای حیاتی موفقیت در پیاده سازی 
مدیریت تغییر و به کمک بررسی پژوهش های پیشین، تعداد 
زیادی از فاکتورها را استخراج و آن ها بر اساس سه دیدگاه افراد، 
پروسه ها و چارچوب فناوری یا تکنولوژی، تقسیم بندی کردند. 

کل ورزش و  یآن، اداره ها تیموضوع و اهم نهیشیبا توجه به پ
کشور و  یورزش ینهادها نیجوانان استان ها که ازجمله بزرگتر

در  تیکننده نشاط و سالمت جامعه هستند، جهت موفق نیتأم
روزافزون،  راتییبا تغ یو سازگار یو خارج یداخل یرقابت ها

 یمللال نیو ب یمل یو نامطمئن کشور در عرصه ها دهیچیپ ع،یسر
بالقوه در عرصه ورزش، به برنامه ریزی  یه فرصت هاب یابیو دست

 یزیبرنامه ر نیا قیدارند تا از طر ازیمنابع مختلف سازمان ن
و  دیجد یها دگاهیخلق د ،یدانش سازمان شیمناسب، افزا

خود تداوم بخشند، بلکه به طور  اتیآموزش کارکنان نه تنها به ح
 دیبگذارند و شا ریتأث زیخود ن رامونیپرآشوب پ طیبر مح یمؤثر

و عملکرد در  ییکارآ شیرا جهت افزا یسازمان یبتوان الگو
 سازمان محقق سازند.

 یمحدود یآنجا که در داخل و خارج از کشور پژوهش ها از
منابع در حوزه ورزش  یزیبرنامه ر یها ستمیارتباط با س نهیدر زم

 نیکه در ا یانجام شده و اغلب مطالعات یورزش یو سازمان ها
را  یرورزشیغ یزه در داخل کشور انجام گرفته، سازمان هاحو

ها در بهبود  ستمین سیهدف قرار داده اند، با توجه به نقش ا
دو  یقیتحق نیضرورت انجام چن ،یورزش یعملکرد نهادها

 یدر پژوهش حاضر هدف بررس کهیشود؛ به طور یچندان م
در ادارات ورزش  ERP یساز ادهیجهت پ یسازمان یآمادگ زانیم

 باشد.  یو جوانان استان البرز م
 

 پژوهش یشناس روش
و  یاز نوع کاربرد ق،یتحق جهینت ایاز نظر دستاورد  قیتحق نیا

 یو از لحاظ روش گردآور یفیاز نوع توص ق،یبرحسب اهداف تحق
 هیپژوهش حاضر را کل ی. جامعه آمارباشدیم یدانیها، مداده
اسان مسئول اداره کل ورزش و جوانان معاونان و کارشن ران،یمد

نظرآباد،  س،یکرج، فرد یها اناستان البرز و  ادارات کل شهرست
 لینفر تشک 180 یبیساوجبالغ، اشتهارد و طالقان با تعداد تقر

از روش کل  یدهند. با توجه به محدود بودن جامعه آمار یم
 164شده  عیپرسشنامه توز 180شمار استفاده شد و از 

 زانیم یبررس یقرار گرفت. برا یمورد بررس حیپرسشنامه صح
از پرسشنامه  ERP یساز ادهیپ تجه یسازمان یآمادگ

منتخب  ی( که برگرفته از مدل ها1392و همکاران) یمحمدعل
 یریاست استفاده شد. ابزار اندازه گ یسازمان یآمادگ یابیارز

 25مجموعاً ، از که برگرفته از ادبیات   پژوهش است  قیتحق
 ،یندیعوامل فرآ ،یمؤلفه عوامل مربوط به فناور 5گویه با 

 5 فیدر ط یو عوامل انسان یعوامل سازمان ،یتیریعوامل مد
پرسشنامه توسط  نیا ییشده است.  روا لیتشک کرتیل یارزش
قرارگرفته است. برای اندازه گیری  دییو خبرگان مورد تأ دیاسات

از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.  زیپایایی پرسشنامه ن
ابتدا  رونباخآلفای ک بیصورت که برای بدست آوردن ضر نیبه ا

شد. سپس  عیجامعه آماری توز نیو در ب هیپرسشنامه ته 30تعداد 
، spssبعد از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار 

ابعاد آن را از  کیآلفای کرونباخ کل پرسشنامه ها و هر  بیضر
 .دیمحاسبه گرد

 

 پایایی ضرایب کرونباخ، آلفای آزمون .1 جدول

 متغیر
تعداد 

 گویه

 ضریب آلفای

 کرونباخ
 ERP   25 852/0 سازی پیاده آمادگی ارزیابی

 812/0 5 فناوری به مربوط عوامل

 901/0 5 فرآیندی عوامل

 806/0 5 مدیریتی عوامل

 863/0 5 سازمانی عوامل

 796/0 5   انسانی عوامل

 

داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی  لیو تحل هیتجز
صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، میانگین و انحراف 
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مورداستفاده قرار گرفت و در بخش آمار  یاستاندارد و فراوان
استنباطی پس از  تأیید شرایط آمار پارامتری و طبیعی بودن توزیع 

اسمیرنوف، از روش  -لموگروفها با استفاده از آزمون کوداده
 یآمادگ زانیسنجش م یبرا یاتک نمونه  tو آزمون  کیپارامتر
 یبندتیاولو یبرا دمنیاز آزمون فر ERP  یساز ادهیپ یسازمان

در  05/0و در سطح معناداری  یدرصد 95 نانیها و با اطمداده
 شده است. استفاده Spssافزار نرم

 

 پژوهش یها افتهی
 یآمار جینتا ،یآمار یها افتهی لیو تحل هیو تجز یاز بررس پس

 یپژوهش نشان داد که: از مجموع پرسشنامه ها نیا
درصد را زنان  41درصد مردان و  59عدد(  196)یافتیدر

در  بیپاسخ دهندگان به ترت شتریداده اند. همچنین ب لیتشک
(،  %34)  45تا  36%(،  38سال )  35تا  26محدوده سنی 

از  شتری( و ب%7سال )  25(  کمتر از %14سال )  55تا  46
ورزش  نهیدر زم تیباشند. از نظر سابقه فعال ی( م%5سال )  56
 42سال،  10تا  5 نیدرصد ب 16سال،  5درصد کمتر از  10، 

سال سابقه  15از  شتریدرصد ب 32سال و  15تا  10 نیدرصد ب
 .داشتند تیفعال

 

 آماری نمونه سازمانی و فردی هایویژگی فراوانی درصد .2جدول

 تحقیق

 درصد فراوانی جنس

 59 97 مرد

 41 67 زن

 درصد فراوانی سن
سال 25کمتر از   12 31/7  

سال 35تا  26  63 41/38  

سال 45تا  36  56 14/34  

سال 55از 46  24 63/14  

56بیشتر از   9 49/5  

 درصد فراوانی سابقه فعالیت
سال 5کمتر از   16 75/9  

سال 10تا  5  27 46/16  

سال 15تا  10  69 07/42  

سال 15بیشتر از   52 7/31  

 
میانگین و انحراف معیار  منظور بررسی اطالعات توصیفی ،به

 آمده است. 3متغیرها در جدول شماره 
 

 مطالعه مورد متغیرهای پراکندگی و مرکزی هایشاخص .3 جدول

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

حداقل 

 نمره

حداکثر 

 نمره
 تعداد

 آمادگی ارزیابی
 ERP سازی پیاده

68/3 2802/0 16/3 62/4 164 

 به مربوط عوامل
 فناوری

18/4 3152/0 40/3 40/4 164 

 164 30/4 30/3 3214/0 75/3 فرآیندی عوامل
 164 24/4 00/3 3295/0 67/3 مدیریتی عوامل

 164 08/4 36/3 3361/0 82/3 سازمانی عوامل

 164 41/4 90/1 5364/0 15/3 انسانی عوامل

 
برابر  یعوامل مربوط به فناور نیانگی، م3جدول  جیطبق نتا

 یتیری،  عوامل مد75/3 یندیعوامل فرآ نیانگیاست، م 18/4
 15/3 ی، مهارت و عوامل انسان82/3 ی، عوامل سازمان67/3
 است. 38/3برابر   ERP یساز ادهیپ یآمادگ نیانگیو م

 یساز ادهیجهت پ یسازمان یآمادگ زانیم یبه منظور بررس
ERP  در ادارات ورزش و جوانان استان البرز از آزمونt  تک
  استفاده شده است. ینمونه ا
 

با استفاده  ERP سازی پیاده جهت سازمانی آمادگی میزان .4جدول

 نمونه تک tاز آزمون 

 آماره

 متغیر

 3مقدار آزمون : 

t 
درجه 

 آزادی
Sig 

اختالف 

 میانگین

 آمادگی ارزیابی
 سازی پیاده

ERP 

234/1
4 

29 
001/
0 

7281/0 

 مربوط عوامل
 فناوری به

012/2
1 

29 
001/
0 

1323/1 

 فرآیندی عوامل
612/1
4 

29 
001/
0 

8810/0 

 مدیریتی عوامل
015/1
2 

29 
001/
0 

71663/
0 

 سازمانی عوامل
632/1
3 

29 
001/
0 

81226/
0 

 29 825/1 انسانی عوامل
090/
0 

1623/0 

 

 یابیارز یبرا شودیمشاهده م 4گونه که در جدول همان
آزمون  ،یدرصد 95 نانیبا اطم ERP یساز ادهیپ یآمادگ
 دییمورد تأ 0.05 یدر سطح معنادار 3با عدد  نیانگیم یبرابر
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 نیانگیم نیب یمعنا که تفاوت معنادار نیقرار گرفته است.به ا
 نیانگیم وشاخص وجود دارد  نیدر ا یتجرب نیانگیبا م ینظر

 یم نیاست. بنابرا سهیمقا اریاز مع شتریمورد مطالعه ب ینمونه ها
در حد  ERP یساز ادهیپ یبرا یآمادگ زانیتوان گفت که م
 عوامل ،یعوامل مربوط به فناور یمؤلفه ها یمطلوب است. برا

 95 نانیبا اطم زین یو عوامل سازمان یتیریعوامل مد ،یندیفرآ
 یدر سطح معنادار 3با عدد  نیانگیم یآزمون برابر ،یدرصد
 نیا یبرا یآمادگ زانیقرار گرفته است و م دییمورد تأ 0.05

 .درحد مطلوب است یعوامل در نموه آمار

با   ERP یساز ادهیپ یاز عوامل آمادگ یعوامل انسان یبرا
در سطح  3با عدد  نیانگیم یآزمون برابر ،یدرصد 95 نانیاطم

 یبرا یآمادگ زانیقرار نگرفته است و  م دییمورد تأ 0.05 یمعنادار
 .ستیدر حد مطلوب ن یاز لحاظ عوامل انسان ERP یساز ادهیپ

 
 استفاده با ERP سازی پیاده آمادگی عوامل بندیولویتا .5 جدول

 فریدمن آزمون از

 ردیف
 عوامل  آمادگی

 سازی پیاده
ERP 

رتبه 

 میانگین

مربع 

 کای

درجه 

 آزادی
Sig 

1 
 به مربوط عوامل

 فناوری
42/4 

825/7
8 

4 
001/
0 

 34/3 مدیریتی عوامل 2

 23/3 سازمانی عوامل 3

 94/2 فرآیندی عوامل 4

 28/1 انسانی عوامل 5

 
 ERP عوامل آمادگی پیاده سازی  هایاولویت ،5 جدول در

 شدهکسب میانگین رتبه ترتیب به فریدمن، آزمون از استفاده با
 است. شدهداده نشان هاپاسخ

و  دمنیبا استفاده از آزمون فر توانیم 5با توجه به جدول 
 یو با خطا یدرجه آزاد 4و با  یبا توجه به مقدار آماره مربع کا

گرفت که  جهی، نت05/0 یکمتر از سطح معنادار یریگاندازه
معنادار  ERP یساز ادهیپ یعوامل  آمادگ نهیها درزمتفاوت

با رتبه  یفناور بهاساس، عوامل مربوط  نی. بر اباشدیم
را به خود اختصاص داده است  نیانگیم نیشتری، ب42/4نیانگیم

را  ازیامت نی، کمتر28/1 نیانگیبا م یو در مقابل عوامل انسان
راستا عوامل  نیکسب کرده است. در هم هانهیگز رینسبت به سا

رتبه متوسط از عوامل مورد  یدارا 32/3 نیانگیبا رتبه م یسازمان

 است. یبررس

 یریگ جهیو نت بحث
 یبخش ها نیالزم ب یو انجام هماهنگ تیریعصر حاضر، مد در

آگاهانه در انجام  یها یریگ میو تصم نیتأم رهیزنج کیمختلف 
به  ازیبس دشوار بوده و ن ی، کار یتیریمد فیهرچه بهتر وظا

 نیاطالعات دارد. پاسخ به ا یدر بستر فناور قیدق یزیبرنامه ر
 ERP سازد؛یم یدر سازمان ها را ضرور  ERPاستقرار نظام ازین
سروسامان دادن به  یاست که برا یزینظام برنامه ر کی

 یشده و در واقع م یاطالعات در سازمان طراح یچندپارچگ
خواهد با استفاده از داده ها، آمار و اطالعات، رفتار سازمان را 

کند اطالعات  یاستفاده م نکاریا یکه برا یسامان ببخشد و ابزار
 آن بوده و یاز اهداف اصل یکیاطالعات  انیجر جادیاست و ا

 یاصل یندهایفرا یتواند به عنوان ستون فقرات اطالعات یم
 یآمادگ یابیحاضر به منظور ارز قیسازمان قلمداد شود. تحق

با انتخاب ادارات  ERP یساز ادهیپ یبرا یدولت یسازمان ها
 امورزش و جوانان استان البرز به عنوان سازمان تحت مطالعه انج

 است. دهیگرد
اداره ورزش و  یآمادگ زانیم ق،یحاصل از تحق جینتا طبق

 نیدر حد مطلوب است. در تبب ERP یساز ادهیپ یجوانان برا
از  کیهر یآمادگ زانیگفت که با استخراج م دیموضوع با نیا

 ،یندیعوامل فرآ ،یشده )عوامل مربوط به فناور فیعوامل تعر
(، نقاط قوت و یو عوامل انسان یعوامل سازمان ،یتیریعوامل مد

از  کیهر یاثربخش زانیشده و م ییحوزه ها شناسا نیضعف ا
توان  ی. در واقع مدیمشخص گرد یآمادگ یابیابعاد در ارز نیا

سازمان  یآمادگ زانیاز مولفه ها در سنجش م کیگفت هر 
و رابطه  گاهیجا یکننده دارند و دارا نییبوده و نقش تع رگذاریتأث
ارتقاء  یتوان برا یم نیپروسه هستند. بنابرا نیدر ا یدار یمعن

مولفه ها  نیاز ا ERP یساز ادهیپ یبرا یسازمان یآمادگ زانیم
از مؤلفه  کیمثبت هر یرگذاریباال بردن سهم تأث یبهره برد و برا

و  نیاسی قیبدست آمده با تحق جهیها تالش مضاعف نمود. نت
 ااشد. بب ی( همسو م2010( و گانش و مهتا )2009هکاران)

گرفت که ادارات  جهیتوان نت یتوجه به آنچه گفته شد احتماالً م
 ،یکیزیو ف یفن رساختیورزش وجوانان استان البرز از منظر ز

فرهنگ  ،یراهبرد یها استیس ،یعال رانیو عالقه مد لیتما
 یزیبرنامه ر ستمیس یساز ادهیالزم را جهت پ یآمادگ یسازمان

استقرار سامانه  یآمادگ همنابع سازمان دارد و سازمان مربوط
ERP باشد.  یرا دارا م 
عوامل  لیو تحل هیبدست آمده از تجز جیتوجه به نتا با
 یآمادگ زانیتوان گفت که م ی، مERP یساز ادهیپ یآمادگ

از لحاظ عوامل مربوط به  ERP یساز ادهیپ یسازمان برا
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 یفناور یکیزیو ف یفن یها رساختیهمان وجود ز ای یفناور
همچون  یموارد گریاطالعات در حد مطلوب است. به عبارت د

 کهیبه ش یشبکه و دسترس یاطالعات بررو تیامن یها زمیکانم
 زانیو م ادیز یآمادگ زانیباند مناسب، از م یو پهنا نترنتیا

سازمان در حد کم  یها یازمندیموجود با ن یها ستمیتطابق س
و وجود شبکه سخت افزار و نرم افزار و بروز بودن آن ها و ارائه 

برخوردار  یآمادگ زانیم ازدر حد متوسط ،  ،یکیخدمات الکترون
 ینمرات مولفه ها، از اساس نیانگیبعد با توجه به م نیهستند. لذا ا

  یساز ادهیپ یآمادگ یابیشاخص در ارز نیرگذارتریو تأث نیتر
ERP سطح  نیباالتر یمطرح بوده و دارا قیتحق نیدر ا

 یها افتهیبا  کهیباشد. بطور یم یژگیو نیسازمان از ا یبرخوردار
 ی(، آقاجان2011و همکاران ) یکرامت رینظ یمحققان قیتحق

 ، مک کانلAPEC  ،CIDیها( و مدل2014وهمکاران)
را  بستر  یفن یبه شبکه و آمادگ یکه دسترس نیری( و سا2011)

 باشد. یطرح عنوان کرده اند، همسو م یاجرا رساختیو ز
 نکهیا ق،یتحق جیبا توجه به نتا یتیریعوامل مد یبرا نیهمچن

وجود  یعنی ،یساز ادهیپ یآمادگ یابیشاخص از ارز نیا نیانگیم
مورد  ینمونه ها نیسازمان، در ب یعال رانیمد لیعالقه و تما

باشد  یم  سهیمقا ارینسبت به مع یدار یتفاوت معن یمطالعه دارا
 یساز ادهیپ یسازمان برا یآمادگ زانیتوان گفت که م یم نیبنابرا

ERP همان  ایسازمان  یعال رانیمد لیاز لحاظ وجود عالقه وتما
از دسته   یتیریدر حد مطلوب است. عامل مد یتیریعوامل مد
ارائه شده تحت عنوان تعهد  یاست که در مدل ها ییشاخص ها

 کی تیبه آن اشاره شده و موفق یارشد سازمان رانیمد تیو حما
 یسازمان م رانیهمه جانبه مد یبانیو پشت تیحما هیپروژه را در سا

 لیمستمر خود موجب تسه تیارشد با نظارت و حما ریمد کیداند. 
عامل،  نیا نییشود. در تب یسازمان مربوطه م فیوظا یدر اجرا

 دیدر حل مسئله و تأک رانیالزم در مد تیوجود خالق یآمادگ زانیم
کاهش  یو ارتباطات و نگران طالعاتا یفناور یریبکارگ تیبر اهم

و  در  ادیدرحد ز یمجاز یها ستمیبا استقرار س رانیمد  اراتیاخت
 یروش ها یریدر کارکنان در بکارگ زهیانگ جادیا ییمورد توانا

به کمک  یو رهبر تیمتوسط و در شاخص اعمال هدا ن،ینو
در حد کم  یسازمان یآمادگ زانیاطالعات و ارتباطات، م یفناور

ابعاد و شاخص ها در مدل پاستور که توسط  نیشده است. ا یابیرزا
ـ  ی( ارائه شده، جزء عوامل سازمان1384و همکاران) یجمال یبن

قرار گرفته است. داراب و  دیو تأک یمورد بررس یکیاستراتژ
تعهد  نیری( و سا1391)ینژاد و ستار ی( ، باقر2011) همکاران

موفق   یآن ها در اجرا یو عالقه مند تیارشد و حما رانیمد
 عنوان کرده اند. یسازمان  یتیریمد یپروژه را جزء آمادگ

 جی، نتاERP یساز ادهیپ یعوامل آمادگ یادامه بررس در

 یادارات کل ورزش و جوانان برا یآمادگ زانینشان داد که م
همان وجود  ای یاز لحاظ عوامل راهبرد ERP یساز ادهیپ

 یمعن نیسازمان در حد مطلوب است.به ا یراهبرد یها استیس
 یها هبرنام نیو تدو ندهایفرآ یپژوهش بازمهندس نیکه  در ا

اهداف و  نییو تع  ادیز زانیها، با م تیمسول نییو تع یاتیعمل
اطالعات وارتباطات در حد متوسط و  یانداز توسعه فناور چشم
 استیس نیتدو نیو همچن یمنابع کاف صیو تخص یگذار هیسرما

 یابیسازمان در حد کم ارز یها یازمندین لیشفاف و تحل یها
عبارتست از ظرفیت  یاهبردها و اهداف ر استیاست. س دهیگرد

ایجاد یک تصویر و آرمان از آینده ای که به دنبال آن هستیم .به 
سختی می توان سازمانی را نام برد که به درجه ای از موفقیت 
رسیده باشد بدون آن که دارای اهداف، ارزش ها و آرمان هایی 

بعد  نیباشد که عمیقاً در سطح مؤسسه پذیرفته شده باشند. ابعاد ا
 یاست که در اغلب مدل ها ییاز جمله شاخص ها ،یادگاز آم

 S7که در مدل  یبه آن اشاره شده  بطور یسازمان یابیارز
(،  از 1391و همکاران) یو مدل ارائه شده توسط باقر ینزیمک

 یبه اهداف اجرا دنیرس یو دورنما یعامل به عنوان خط مش نیا
 شده است. ادیطرح  
که به صورت مشخص شامل فرهنگ  یعامل سازمان انیب در
عامل وجود فرهنگ تبادل اطالعات  نیا یشود، برا یم یسازمان
ها  و  دهیا رشیاطالعات و فرهنگ پذ یبر مبنا یریگ میو تصم

 ادیز یآمادگ زانیم یدارا رات،ییمقاومت کارکنان در برابر تغ زین
و تعهد کارکنان  قهعال زانیو م یمشارکت و کارگروه هیو روح

 یکی یدر حد متوسط است. فرهنگ سازمان نینو یروش ها به
 یسازمان یآمادگ یابیارز یدر مدل ها تیموفق یدیاز عوامل کل

است که تا  نیا یفرهنگ یشده و منظور از فرهنگ و آمادگ دیق
 یم یبانیپشت ERPچه حد فرهنگ سازمان از استقرار سامانه 

باشد. باشد. در مدل  یطرح م یجراا یرایکند و تا چه حد پذ
دسته  یکیـ استراتژ یجزء عوامل سازمان یپاستور فرهنگ سازمان

 ی(، حنف1391داراب و همکاران)  نیشده همچن یبند
نو  یها دهیا رشیو پذ یفرهنگ سازمان نیری( و سا1390زاده)

را جزء ابعاد و شاخص  کیالکترون یریادگیو فرهنگ نگرش به 
 د مطرح کرده اند.خو یدر مدل ها تیپر اهم یها

نشان  قیتحق یداده ها لیو تحل هیحاصل از تجز جینتا درآخر
از لحاظ وجود   یدر عوامل انسان یدار یدهد تفاوت معن یم

مورد مطالعه  ینمونه ها نیکارکنان در ب یها یستگیمهارت و شا
 ادهیپ یسازمان برا یآمادگ زانیتوان م یم نیوجود ندارد. بنابرا

کارکنان  یها یستگیاز لحاظ وجود مهارت و شا ERP یساز
 زانیتوان م  یم افتهی نیا حی. در تبوضستیدر حد مطلوب ن

کارکنان و  ینمود: آگاه فیشکل توص نیرا به ا یسازمان یآمادگ



 1398 اییزپ، 2، شمارۀ هشتمهای کاربردی در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 18

 نیو تدو یمتخصص فناور میآن ها، وجود ت یدرجه نوآور
 زانیو دانش الزم در سازمان در حد کم و م یآموزش استیس

اطالعات و ارتباطات  یفناور هیپا یکارکنان با مهارت ها ییآشنا
 نییو آموزش کارکنان و بروز بودن آموزش ها در حد متوسط به پا

 یریادگیکننده در  نییتع یمقوله ا یباشد. منابع انسان یم
مهارت کاربران و  زانیاست. دو جنبه م یسازمان یکیالکترون

مرتبط با  فیوظا ینگهدار و یریدانش موجود در بکارگ زانیم
 یرویشده است. وجود ن ادی یمنابع انسان ی، به عنوان آمادگ هپروژ
 یاهداف سازمان شبردیو پ فیانجام وظا یتوانمند برا یانسان

وجود  ق،یتحق اتیارائه شده در ادب یاست. در مدل ها یضرور
بر  دیکارکنان و تأک یستگیکارآمد و مهارت و شا یانسان یروین

 یابیارز یمورد سنجش برا دابعا گریبروز آن ها از د یآموزش ها
پور و  ییایکه ض یعنوان شده، به طور  یسازمان یآمادگ

 یدر مدل ها  نیری( و سا2011)لی(، عمرخل1390همکاران)
 قرار داده اند. دیرا مورد تأک یابیشاخص از ارز نیخود ، ا
 نیاز ا یها حاک افتهی زین قیعوامل تحق یجهت رتبه بند در

 رساختیکه در واقع شبکه و ز یهستند که عوامل مربوط به فناور
را به صورت  نیانگیم نیسازمان هستند باالتر یکیزیو ف یفن

نشان  جهینت نیدارد. ا یساز ادهیپ یعوامل آمادگ نیمعنادار در ب
ادارات کل استان،  ،یماراست که از نظر نمونه آ نیدهنده ا

سامانه در  نیا یاجرا یبرا ازیوب مورد نمطل یها رساختیز
 ،یتیریعوامل مد بیسازمان را داراست. پس از عامل اول، به ترت

 یدر رتبه ها یو عوامل انسان یندیعوامل فرآ ،یعوامل سازمان
عنوان شد، عامل  زیدوم تا پنجم قرار دارند. همانطور که قبالً ن

 یساز ادهیپ یآمادگ یبرا ن،یانگیبودن م نییپا لیبه دل یانسان

ERP قرار ندارد.  یدر ادارات کل ورزش و جوانان در سطح مطلوب
ادعا باشد که  نیا دییتواند تأ یدر سازمان مربوطه احتماالً م

کارکنان با  ییآشنا زانیآن ها، م یکارکنان و درجه نوآور یآگاه
 یمتخصص فناور میاطالعات، وجود ت یفناور هیپا یمهارت ها

مناسب  تیدر وضع ینیچن نیا یبهبود آن و موارد در توسعه و
 باشد.  ینم ERPاستقرار سامانه  یبرا

 زانیم یحاضر در بررس قیتحق جیآنچه گفته شد، نتا بنابر
( ERP)یمنابع انسان یزیبرنامه ر ستمیس یساز ادهیدر پ یآمادگ

در ادارات ورزش و و جوانان استان البرز به صورت مطلوب بدست 
 یفن رساختیمشخص شد که وجود شبکه و ز قیتحق نیآمد. در ا

و عالقه  لیتما وب،مطل یراهبرد یها استیمناسب، س یکیزیو ف
جزء عوامل  رییآماده تغ یسازمان و فرهنگ سازمان یعال رانیمد

منابع سازمان  یزیبرنامه ر ستمیمناسب س یساز ادهیمؤثر در پ
 در ادرات وزش و جوانان استان البرز هستند. 

به مطالب فوق و نظر به سنجش مؤلفه  تیبا عنا درمجموع
ورزش و  یدر کارکنان اداره ها ERP یساز ادهیپ یآمادگ یها

 شگفتهیپ یاداره ها رانیشود مد یم شنهادیجوانان استان البرز، پ
 نهیو دانش کارکنان سازمان در زم یآگاه زانیم شیاقدام به افزا

و تالش در باالبردن  دنینما ERP ستمیس یساز ادهیپ یایمزا
داشته باشند.  دیجد یعالقه و تعهد کارکنان به روش ها زانیم

 یسطوح مختلف آموزش ها رانیشود مد یم شنهادیپ نیهمچن
منابع سازمان و  یزیبرنامه ر ستمیس تیدرك اهم یالزم را برا

افراد با توجه  نیکنند. ا افتیآن در یها تیقابل جادیا یچگونگ
توانند دانش کسب  یارتباط با کارکنان سازمان م جادیا تیبه قابل

 سازمان انتقال دهند. گرید یشده را به بخش ها
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