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  چکيده

های کارآفرینی سازمانی ریزی منابع سازمان( و افزایش فرصت)برنامه ERPکارگیری سیستم بین به ،در این پژوهش سعی گردیده است تا به بررسی رابطه

کارآفرینی عامل کلیدی توسعه اقتصاادی و  ها، ها و شرکتپرداخته شود. با توجه به روند رو به گسترش رقابت در بازارهای جهانی و محیط رقابتی سازمان

در این تحقیق با توجه به اهمیات االالعاات    آفرینی سازمانی تأثیر دارند کههای کاررود. عوامل متعددی در افزایش فرصتها به شمار میپیشرفت سازمان

عامال   1کارآفرینی سازمانی پرداخته شده است. در این تحقیق و تأثیر آن روی  ERPسازمان و یکپارچگی االالعات سازمان، به بررسی استفاده از سیستم 

حاکی از این است که  ،نتایج اند.اهمیت در نظر گرفته و بررسی شده های باکارآفرینی سازمانی، یکپارچگی االالعات و سازگاری االالعات به عنوان شاخص

د االالعاتی و افزایش سازگاری االالعات سازمان و همچنین موجب افازایش  های مختلف سازمان از بعموجب یکپارچگی ماژول  ERPبه کارگیری سیستم 

دست آمده است و میانگین متغیر سازگاری ه شود. میانگین متغیر یکپارچگی االالعات نسبت به دو متغیر دیگر بیشتر بهای کارآفرینی سازمانی میفرصت

 رض پذیرفته گردید.و هر سه ف  های بعدی قرار گرفتنداالالعات و کارآفرینی در رده

 .های کارآفرینیفرصت، کارآفرینی سازمانی ،(ERP)ریزی منابع سازمان برنامهکليدی:  هایواژه

 مقدمه -1

 جهانی هدهکدی واژه فنی، و علمی هایپیشرفت دلیل به حاضر عصر در

 ارتبااالی  ایها شابکه  کاه  جاا آن از رساد. مای  نظر به مناسب ایکلمه

 و ایمنطقه ملی، سطح در را خدمات عرضه و تولید گوناگون بازارهای
 را جهانی بازارهای این به ورود کلید و ساخته متصل به  یکدیگر جهانی
ت جهاانی ناه تنهاا    اند، بدیهی است که در ایان رقابا  دانسته پذیریرقابت

پاذیری و  های رقابات ادها و افراد باید پیوسته قابلیتنه هکشورها بلکه کلی
 هایدستیابی به این مهم، پرورش ایدهسازگاری خود را افزایش دهند. برای 

ق و کارآفرینانی که بتوانند خود را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و خال
رسد. با توجاه باه ایان کاه کاارآفرینی و      سازگار کنند ضروری به نظر می

شناسای و  های مختلف دانش از جملاه روان مباحث مربوط به آن در حوزه
توان کارآفرینی را موضاوعی باین   ست، میاقتصاد مورد توجه قرار گرفته ا

وسعت بحث کاارآفرینی از   هندای قلمداد کرد. این موضوع نشان دهرشته
 .[1]یك الرف و پیچیدگی آن از سوی دیگر است 
افزایش رقابت در بازارهاای   با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن و

بازارهای جهانی  های آینده ناگزیر به پیوستن بهها در سال، شرکتجهانی
خواهند بود و برای انجام این کار وجاود آماادگی مزم از جهاات مختلاف     

رسد. یکی از ابزارهای مهام فنااوری االالعاات و    نظر میه امری ضروری ب
ارتباالات که نقش مهمی در یکپاارچگی االالعاات و عملیاات موجاود در     

 باشاد مای  ERPریزی منابع سازمان یا های برنامهسیستم ،مؤسسات دارد
 دارند.نی که امروزه تأثیر بسزایی در روند پیشرفت کار و کارآفری

ریزی و بررسی مراحل و نتایج امروزه اقدام به هر کاری قبل از انجام برنامه
چرا کاه بایش از گذشاته     ؛شودحاصل از آن اشتباهی بزرگ محسوب می

محادود و  ها بر یکدیگر تأثیرگذار و تأثیرپذیر شده و ارزش مناابع  سیستم
واسطه پدید آمدن ه این در حالی است که ب .انددر اختیار نیز افزایش یافته

هاا در  های جدید، سطوح مدیریت در ساازمان وریآها و فنو اشاعه روش
تار شادن هساتند. در    و ساختارهای سازمانی در حاال افقای  حال کاهش 

ها و االالعات در اختیار مادیران ارشاد قارار داشات و     گذشته کلیه برنامه
ساازمان مبتنای بار    کارکنان تنها مجری دستورات بودند، لایکن در یاك   

بندی شده و حاوی جزئیات و ارتباالات ها به صورت البقهاالالعات، برنامه
هاای  مزم در اختیار کلیه کارکنان قرار گرفته و هر شخص مسئول فعالیت

هاای  شد. در چنین ساختاری تمایل به انجام فعالیات بامربوط به خود می
های بازرگ و کوچاك افازایش یافتاه و نتیجاه آن      مقطعی در قالب پروژه

و  ع و امکاناات، حاکمیات نظام در اماور    اساتفاده بهیناه از فرفیات منااب    
حدوده زمانی از قبل تعیاین  در چارچوب هزینه و در م ،دستیابی به اهداف
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ریازی و  های ارائه شده در مبحاث مادیریت، برناماه   رویه ،در همین رابطه
هاای  دی فعالیتبنکنترل سازمان به عنوان ابزاری مؤثر و پویا در امر زمان

و  هاا سازی برنامهها و بهینهها، لحاظ نمودن محدودیتی در سازمانیاجرا
ریازی مجادد   یق بر روند پیشرفت امور و برناماه در ادامه اعمال نظارت دق

رسانی به مدیریت، نتاایج شاایان   ستفاده قرار گرفته و از الریق مددمورد ا
 بارداری ن مقرر، توأم باا بهاره  عهدات در زماتوجهی را در جهت انجام به موقع ت

و در نتیجاه مادیریت   بینای شاده   هاای پایش  بع و باا هزیناه  کامل از منا
 ماید.نها ارائه میبخش در سازمانکارآفرینی اثر

ها و وراایف  های االالعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیتسیستم
و  موجااود در یااك سااازمان را تحاات پوشااش قاارار داده و االالعااات مزم

های کنندگان آن قرار دهند، از ابزار ضروری را به موقع در اختیار استفاده
هاای خاود، بهباود    هاا بارای افازایش قابلیات    مفیدی هستند که سازمان

به مزیت رقاابتی از آن اساتفاده   گیری بهتر و دستیابی عملکرد، تصمیم
ریتی از آخارین ابزارهاای مادی    ERPهاای   . در این میان سیستمکنندمی
در تمام  ITاالالعات موجود در سازمان را با استفاده از  ندکه قادرا ستنده

د و نا آوری کنزمان به الور یکپارچه و منسجم جماع های فعالیت ساحوزه
این االالعات و نتایج حاصل از آن را در اختیاار اساتفاده کننادگان آن در    

های هتوان جزء ثمر ها را مید. این سیستمنختلف سازمان قرار دهسطوح م
در یك دهه گذشته دانست که با پیشارفت ماداوم در    ITجدید در زمینه 

به سرعت در حال دگرگاونی و تکامال اسات و در عاین حاال       ،این زمینه
کات باه ساوی    کمك شایانی در زمینه کارآفرینی سازمانی به منظاور حر 

 .نمایدسازمانی چابك ارائه می
رهااای تاأثیر گاذار باار   بناابراین در تحقیاق حاضار ابتاادا باه تبیاین متغی     
)متغیرهاای روانشاناختی،    کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی پرداخته شده

متغیرهای فردی، متغیرهای محیطی و متغیرهای سازمانی( ساپ  نقاش   
ERP    به عنوان یکی از متغیرهای سازمانی در تحقق کاارآفرینی ساازمانی

 مورد بررسی قرار داده شده است.

 نه تحقيقو پيشي ادبيات موضوع -2

 های یك فعالیت اقتصادیشود مخاالرهکارآفرین کسی است که متعهد می
ه هاا با  . کارآفرینی را فراگرد شکار فرصترا سازماندهی، اداره و تقبل کند

د نکنتعریف می ،وسیله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار
 هاای نگام تصاور فرصات  و در اصل بر این مهم استوار است که کارآفرینان به ه

گیرناد و کاارآفرینی   هاای مناابع جااری را نادیاده مای     جدید، محدودیت
سازمانی فرآیندی درون سازمانی بوده و متأثر از عوامل ساختاری عملکرد 

فتااری نظیار فرهناگ ساازمانی،     و سیستم حقاوق و دساتمزد، عوامال ر   
ظیار  ای ندیران و سابك رهباری و عوامال زمیناه    ما  های کارکنانویژگی

 .ارتباالات محیطی، ارتباط با دولت و با شهروندان است
هااای شخصاایتی ( نشااان دادنااد کااه ویژگاای2199) 2و برونینااگ 9ژانااگ

ها از الریاق  ها دارد. دادهاثرات قابل توجهی بر عملکرد شرکتکارآفرینان 
 های تولیدیصاحبان صنایع و مدیران ارشد شرکتیك نظرسنجی ملی از 

                                                 
1- Zhang 

2- Bruning 

. رواباط میاانجی از الریاق تحلیال     ا گردآوری شاد کوچك و متوسط کاناد
ورد بررسی قارار گرفات. نتاایج نشاان داد کاه      رگرسیون سلسله مراتبی م

، نیاز به شاناخت و  ی کارآفرینان از جمله توفیق اللبیهای شخصیتویژگی
-ر عملکرد شرکت دارد و همچنین جهات کانون کنترل درونی اثر مثبت ب

ها کنند. نتایج آنیرات را میانجیگری مینیز این تأثهای استراتژیك گیری
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.
را  ( صفات شخصیتی و روانشاناختی کارآفریناان  2199) 4و هولران 1فرلی

 ،ببرناد  های کارآفرینیاز آموزشرا ها سود بیشتری شود آنیکه موجب م
ترین در بزرگ 5های ناولبرای این مطالعه از داده .مورد مطالعه قرار دادند

ی در ایاامت متحاده اساتفاده    آزمایش کنترل تصادفی آماوزش کاارآفرین  
. نتایج این مطالعه نشان داد که افرادی که قدرت ریساك بیشاتری   کردند
ود بیشاتری از  ، سا افرادی که قدرت ریسك کمتری دارناد نسبت به دارند 

ها همچناین دریافتناد کاه افارادی کاه از      آن .برندآموزش کارآفرینی می
اولویت خودمختاری برخوردارند در کوتاه مدت از آموزش های کارآفرینی 

در حالیکه شواهدی از اثرات بلند مادت آن وجاود نادارد و     ؛برندسود می
هدی نیز از اثرات مختلف آموزش کارآفرینی برای افرادی که همچنین شوا

 نسبت به سایرین نوآورتر هستند نیز وجود نداشت.
عوامال   ،( از گروه مدیریت بازرگانی در پژوهشای 2199و همکاران )6بونت

هاای  تأثیرگذار در مدیریت منابع انسانی و موفقیت کارآفرینی در شارکت 
رد مطالعه قرار دادناد. پرسشانامه   را مواروپایی  کوچك و متوسط نوآورانه

و باازخورد  کارآفرین اسپانیایی آزمایش شاد   51این مطالعه بر روی  اولیه
بارای   نهایی مورد استفاده قرار گرفات.  این آزمون برای توسعه پرسشنامه

های مورد مطالعه از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیاره  توضیح متغیر
جاب موفقیات   عه باه تعیاین عاواملی کاه مو    استفاده شد. نتایج این مطال
 شود منجر شد.کارآفرینان اروپایی می

های شخصیتی کارآفرینی ، جنبه( با نگاهی به متاآنالیز2191) 3برنداستاتر
آمادگی بارای  "های متاآنالیز در فاکتور در نتیجه. مورد مطالعه قرار دادرا 

نیااز باه    نوآوری، شخصیت فعال، خودکارآمدی عمومی، تحمال اساتر ،  
دار هم با ایجاد کسب و کار و هم ارتباط معنا "خودمختاری، کانون کنترل

پذیر ایجااد کساب و   کسب و کار وجود دارد. شخصیت ریسكموفقیت در 
 .کناد کار را حمایات نمای  کند اما لزوماً موفقیت در کسب و کار را حمایت می

ر کساب و  ی موفقیات د انگیزش نیز هم برای ایجاد کسب و کار و هم بارا 
 .کار مطلوب است

ات ( رابطه بین شخصایت کارآفریناان و مشخصا   2191و همکاران ) 8دویر
ماورد مطالعاه    ،زینناد گگذاری بر میکه برای سرمایهرا کسب و کارهایی 

                                                 
3- Fairlie 
4- Holleran 

5- Novell 

6- Bonet 
7- Brandstatter 
8- Dvir 
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 88ه در آن . پاژوهش حاضار یاك مطالعاه اکتشاافی باود کا       قرار دادناد 
 :ار گرفتندهای زیر مورد پرسش قرای شامل بخشکارآفرین در پرسشنامه

 های جدید االالعات کلی درباره (9

 گذاران در دو بعد: نورهوری و عدم االمینان فنیارزیابی سرمایه (2

 های شخصیتی کارآفرینانارزیابی ویژگی (1

 گذاریسرمایه ارزیابی موفقیت در (4
ورهور باا عادم   های نکه کارآفرینانی که در کسب و کار ها نشان دادیافته

تحصیالت بامتری برخوردارناد و  از  ،کنندگذاری میسرمایه ،االمینان فنی
، پاذیر، در  مساتقیم  ها چالش اللب، متعهد، رویاپرداز، خالق، ریسكآن

ریناانی کاه در کساب و    کاه کارآف در حالی ؛جستجوگر و بلندپرواز هستند
تاری برخوردارناد،   نیستند و از عدم االمینان فنی کم هایی که نورهورکار

یاك ناوع شخصایت رفتااری را     احتماال قاوی    هکنند بی میگذارسرمایه
. همچنین این مطالعه نشان داد کارآفرینانی که در کسب دهندنمایش می

کنند باه میازان   ذاری میگهای نورهور با عدم االمینان فنی سرمایهو کار
 ؛تر هستندات بالقوه برای ساختن آینده موفققابل توجهی در بازتاب اقدام

ر بازتاب اقدامات موفق کوتاه مدت )جلسات اهداف اقتصادی که ددر حالی
 گاذاری ورهور سرمایهاای ناارهادر کسب و کانی که اارآفرینا( کو بودجه
 .هستند ترموفق کنندمی

 شاوند هایی مای گذاریبیشتر جذب سرمایه ،ریناناها نشان داد کارآفاین یافته
 هاگذاریت این سرمایهراهی که برای مدیری هاست وکه متناسب شخصیت آن

 .هاستهای شخصیتی آنمتأثر از ویژگی ،کنندانتخاب می
هاای دولتای و کاارآفرینی در    ( مادیران بخاش  2111و همکااران )  1آنالویی

ها از این مطالعه جمهوری اسالمی ایران را مورد مطالعه قرار دادند. هدف آن
یطاای و زیساات محجسااتجو و بررساای موانااع اصاالی ساااختاری، رفتاااری  

بوالاه از  هاای مر های بزرگ صانعتی ایاران باود. داده   کارآفرینان در شرکت
، مشاهدات و مستندات موجود گردآوری شد. هابررسی پرسشنامه و مصاحبه

ری تصاادفی  اگیا گیاری نامحادود و روش نموناه   وناه با استفاده از فرمول نم
میل ها تکپرسشنامه توسط آن 961اب شدند که سازمان انتخ 221ای البقه

اد کاه ارتبااط   هاا نشاان د  زیاه و تحلیال قارار گرفات. نتاایج آن     و مورد تج
نی ساازمانی وجاود دارد.   هاای مادیران و کاارآفری   مستقیمی میاان ویژگای  

ن و کارآفرینی ساازمانی  های کارکناان ویژگیها دریافتند که میهمچنین آن
 رد.های عمومی اجتماعی و فرهنگی ارتباط معناداری وجود دادر سازمان
مادیر و تحلیال    458( با استفاده از نمونه 2111و همکاران ) 91هورنسبی

 هاای رگرسیون دریافتند که بین در  مدیران از محیط سازمانی و تعداد ایاده 
مانی مدیران تفاوت وجود دارد. کارآفرینی اجرا شده در سطوح مختلف ساز

 ها نشان دادند که:آن
مدیریتی و اقدامات کارآفرینی در  های ( رابطه مثبت و قوی میان حمایت9

  .تر وجود داردمیانی نسبت به مدیران سطوح پایینمدیران سطوح ارشد و 
رابطه مثبت و قوی میان میال باه کاار و اقادامات کاارآفرینی در میاان        (2

 تر وجود دارد.مدیران سطوح ارشد و میانی نسبت به مدیران سطوح پایین

                                                 
 9  - Analoui 

10- Hornsby 

ی در شخصایت  یهایژگیلعه اهمیت و( به مطا2113)و همکاران  99فرانك
هاا در مطالعاه خاود    پرداختناد. آن  یاهداف شاروع کاار و موفقیات کاار    

ها و گیریبر تصمیم یدارشخصیتی به الور معنی یهایژگیکه و یافتنددر
ها نشان داد که آن گذارد. همچنین نتایجاهداف شروع کار جدید تأثیر می

 با هم فرق دارد. متفاوت یهایژگیو یموفقیت افراد دارا

های کارآفرینی ( رابطه بین هیجانات و انگیزه2116و همکاران ) 92براندین
را مورد مطالعه قرار دادند و میزان تأثیر مدیران در تمایال کارمنادان باه    

هاا باا اساتفاده از الراحای     رینانه را مورد بررسی قرار دادند. آنعمل کارآف
، شارکت کوچاك کاارآفرین    19 کارمند در 19ارزیابی از  2192تجربی و 

، های کارآفرینیاعتماد به نف  در رضایت مدیران از پروژهنشان دادند که 
کاه  در حاالی  ؛دهاد عمال کارآفریناناه را افازایش مای     تمایل کارمندان به

هاا  دهاد. آن درگمی تمایل کارمندان را کااهش مای  ، نگرانی و سرناامیدی
انی و سردرگمی اثر اعتماد باه  ، نگرهمچنین دریافتند که رضایت، ناامیدی
 کند.به عمل کارآفرینانه را تعدیل می نف  مدیران روی تمایل کارمندان

بار کاارآفرینی    ،آمیاز هاوش  ( رابطه ترکیب موفقیات 2111) 91استرنبرگ
د که هوش موفق موفق را مورد مطالعه قرار داد. نتایج این مطالعه نشان دا

 هاای های تحلیلی، خالقاناه و جنباه  نبهای از اجزای آن )جنه تنها زیرمجموعه
 .قیت کارآفرینی نیز مورد نیاز است( است بلکه برای موفکاربردی هوش

( نشان داد که رفتار نوآورانه کارآفرینی و مسئولیت بارای  9115) 94مینک 
المللای  های کسب و کار پیچیده باین همه سطوح سازمان به ویژه در محیط

هاای  ها در مورد توساعه تواناایی  سیاری از ایدهاست. او نشان داد بمورد نیاز 
های مدیران یتوانای که برای توسعهدر حالی ؛منشأ تفکر غربی دارد ،مدیریت
هاای مشاتر  و   در کشورهای آسیایی بایاد باه بیانش    کارآفرینی در زمینه

 ها توجه کرد.افت فرهنگی خاص حاکم بر این کشورب
بر گسترش اهداف و اعمال  ی( اثر خودکارآمد9114) 96و وزیکی  95بوید
 یخودکارآماد یاژه  ها اثر وآن یجرا مورد مطالعه قرار دادند. نتا ینانهکارآفر

 را نشان داد. ینانهفرد بر رفتار کارآفر
های ستمیبر رشد روزافزون س یدکأنامه خود با تانیدر پا (9184)الوانچی 

ERP ش یهاا بارای افازا   ساتم ین سیا های خاارجی از ا و استقبال شرکت
از یا ت اشاره کرده است که با وجود نین واقعیهای رقابتی خود، بر اتیقابل

های مزم یهای رقابتی و کسب آمادگتیش قابلیرانی به افزایهای اشرکت
رانی برای یهای اای از اقدام شرکتبرای حضور در بازار جهانی، هنوز نشانه

های تیش قابلیافزا ن ابزارها براییکی از آخریبه عنوان  ERPسازی ادهیپ
 خورد. رقابتی به چشم نمی

، ERPو نرخ بامی شکسات پاروژه هاای     هزینه دلیله ب (9188) علیزاده
شاان فاکتورهاای   یداند. ات را الزامی مییموفقیدی توجه به فاکتورهای کل

ساتمهای مناساب   یت عالی ساازمان، وجاود س  یریبانی مدیت و پشتیحما
ر سازمان، آرمان و برناماه کساب و کاار    کسب و کار و فناوری االالعات د

                                                 
11-Frank 
12- Brundin 

13- Sternberg 

14- Minkes 
15 - Boyd 

16- Vozikis 
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م کاری پروژه، نظارت یب تیت آن، ترکیریر و مدییرش تغی، پذERPپروژه 
کربنادی،  یکپارچاه ساازی، پ  یت پاروژه و  یریابی عملکرد پروژه، ماد یو ارز

های قابل استفاده در انواع  CSFستم را به عنوان یی سیتست و اشکال زدا
 .ی کرده استیاساکردها و انواع سازمانها شنیرو

ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه ( 9188هادی زاده و همکاران )
. میازان  مورد مطالعه قرار دادناد  ،های وابسته به شرکت نفترا در سازمان
نفر از کارکنان سازمان های وابسته به شرکت نفت، باا   61هوش هیجانی 

اد خودآگاااهی، اساتفاده از پرسشانامه هاوش هیجاانی شارینگ، کاه ابعا       
خودتنظیمی، خودبرانگیختگی، همدلی و ارتباط اجتماعی را شامل اسات،  
سنجیده شد و همچنین گرایش کارآفرینانه آنان توسط پرسشنامه گرایش 

بعد ریسك پذیری، نوآوری و پایش   1کارآفرینانه محقق ساخته که شامل 
و  هاای آمااری تحلیال واریاان  فریادمن     گامی است با اساتفاده از روش 

ماتری  همبستگی اسپیرمن و روش رگرسیون گام به گام، ماورد بررسای   
متغیار هاوش    2قرار گرفت که نتایج حاصل، از رابطه مثبت و قوی میاان  

 حکایت دارد. (r=0.773, p<0.01)هیجانی و گرایش کارآفرینانه 
هاای شخصایتی و روان شاناختی    ( ویژگای 9184مقصودی و همکااران ) 
، خاود پناداره، خودکارآمادی و منباع کنتارل(      )هوش هیجانی، خالقیت

کارآفرینان تهرانی با افراد عادی را مورد مطالعه قرار دادند. تحقیق حاضار  
ای بوده است. نتایج آنها به روشنی نشان داد که باین  مقایسه -از نوع علی

 هوش هیجانی و کارآفرینی ارتباط معنی دار و مثبت وجود داشت.
ی در کارآفرینی سازمانی نقش دارند که ما در ایان  عوامل گوناگونبنلبراین 

د ررا در افازایش کاارآفرینی ساازمانی ماو     ERPسیساتم   پژوهش نقاش 
ها با ایجاد یکپارچگی مدیریتی و مطالعه و بررسی قرار دادیم. این سیستم

درون سازمانی و بین ساازمانی و تساهیل و تساریع فرآینادهای     عملیاتی 
ها را افزایش داده و آنهاا  کسب و کار، کارایی و اثربخشی عملیاتی سازمان

ریازی  برناماه  هاای را برای حضور در بازار رقابتی آماده مینمایند. سیساتم 
های االالعااتی در عصار   منابع سازمان در واقع نقطه اوج و تکامل سیستم

های بخش برآن ها باعث شده که عالوههای این سیستمقابلیتهستند.  حاضر
دولتی و غیرانتفاعی نیز جهت استفاده از آنها اقدام نماوده   هایسازمانتجاری، 

 .[91]نماید یو زمینه بهبود خدمات مشتریان را فراهم م
های مختلفی وجود دارد که با توجه روش ERP جهت پیاده سازی سیستم 

ها و تاوان انجاام تغییارات در آنهاا روش خاصای      نه و وسعت سازمانبه دام
و یکبااره، اساتراتژی    ایان روش هاا عبارتناد از: انفجااری     شود.برگزیده می

 اللبناد. انتخابی و روش فرآیندی که هار یاك زماان و هزیناه خاود را مای      
کسب و کاار شارکت باه      ERPدرحقیقت نباید انتظار داشت که با اجرای 

در یك سازمان با   ERPیابد و متحول شود. ممکن است اجرای کلی تغییر 
موفقیت یا با شکست مواجه شود. پ  این نکته حاائز اهمیات اسات کاه     

برنامه مورد نظر را چگونه و از چه فروشنده ای و بر اسا  چه معیارهایی 
 تهیه کنیم.  
یاك  باشد و بدون به عنوان وسیله و ابزار اجرای آن می ERPنرم افزار در 

نیز وجود نادارد، اماا بایاد توجاه داشات کاه        ERPنرم افزار، در حقیقت 
باه دو   نیست. آنو استفاده از  ERPداشتن نرم افزار لزوماً به معنی وجود 

 اصل زیر توجه کنید:
خریداری ابزار همیشه و لزوماً منجر به ایجاد شرایط دلخواه و نتیجه  -9

 مطلوب نخواهد.

ر خریاداری شاده نخسات بایاد داناش و      برای استفاده بهینه از ابزا -2
 تجربه آن را کسب کنید.  

چنانچه این اصول رعایت گردد و به عوامل ذکر شده اهمیات داده شاود،   
 تواند با موفقیت به پایان برسد.می ERPاجرای 

 تحقيق روش -3

با توجه به نوع تحقیق وجامعه آماری مورد نظر، محقق روش تحقیق خود 
ای  ایشی برگزیده است و با استفاده از منابع کتابخانهرا توصیفی از نوع پیم

ها و نشریات و مقامت داخلی و خارجی نسبت به نامهها، پایانشامل کتاب
تکمیل ادبیات تحقیق و بررسی مباحث نظاری مارتبط باا موضاوع اقادام      

داده هاای   همچنین با استفاده از پرسشنامه محقاق سااخته،  . نموده است
این تحقیق  همچنین. اری مورد نظر گردآوری شده است مزم از جامعه آم

مادیران    تمامی پژوهش، این آماری از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه
محور در تهاران مای باشاد کاه در آن شارکت هاا        ITارشد شرکت های 

پیاده سازی شده است. باا بررسای آماار موجاود ساازمان       ERP سیستم 
حجام جامعاه آمااری تحقیاق      صنایع  و تحقیق میدانی مشخص شد کاه 

 . باشدشرکت می 211حدود 

همچنین به منظور  .است روش نمونه گیری تصادفی ساده در این تحقیق
بنابراین با توجه   استفاده شده است. ز فرمول کوکرانتعیین حجم نمونه ا
شارکت   11حجم نمونه مورد بررسای  شرکت،  211به حجم جامعه یعنی 

باه عناوان متغیار    ERP کاارگیری سیساتم    باه این تحقیق  در می باشد.
هاای  هاای کاارآفرینی، یکپارچاه ساازی مااژول     افزایش فرصتمستقل و 

مختلف سازمان از بعد االالعاتی و افزایش سازگاری در االالعاات موجاود   
 می باشند.  وابسته به عنوان متغیرهای  در سازمان

 د.( نشان داده می شو9) رابطه بین متغیرهای فوق به صورت شکل
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 باشد:به صورت زیر می تحقیق فرضیات با توجه به مدل پیشنهادی 
  :سیساتم به کاارگیری  فرضیه اول ERP      موجاب باه وجاود آمادن

 شود. های کارآفرینی در سازمان میفرصت
   :سیساتم  باه کاارگیری  فرضایه دوم ERP     باعاث یکپارچاه ساازی

 می شود.از بعد االالعاتی  های مختلف سازمانماژول

  :سیستم به کارگیریفرضیه سوم ERP   باعث افزایش ساازگاری در
  .شود االالعات موجود در سازمان می

 هاآزمون فرضيه -4

از فنون آمار اساتنباالی نیاز در ایان     ،های تحقیقبه منظور آزمون فرضیه
ون تحقیق استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزما 

 شاود. ای اساتفاده مای  یاك نموناه   t آزمون میانگین جامعه آماری شامل 
 نشان دهنده آن است که: 9جدول 
کااه از 38/1در فرضاایه اول میااانگین کااارآفرینی سااازمانی براباار   -الااف

محاساابه شااده   t کااه( بیشااتر اساات. از آنجااایی 1مقاادار آزمااون ) 
اره ( بیشاااتر اسااات. در نتیجاااه آمااا  645/9 (جااادول t( از 185/91)

قااراردارد. از ایاان جهاات در  H1 آزمااون در منطقااه پااذیرش فاارض   
باه  اینکاه   مبنای بار  H1 توان گفات کاه فارض    % می15سطح االمینان 
هااای موجااب بااه وجااود آماادن فرصاات     ERP سیسااتمکااارگیری 

 .شودپذیرفته می ،شودکارآفرینی در سازمان می
از مقادار  که   31/4برابر  در فرضیه دوم میانگین یکپارچگی االالعات -ب

 t ( از 451/54محاسابه شاده )   t کاه ( بیشتر اسات. از آنجاایی  1آزمون )

( بیشتر است. در نتیجه آماره آزماون در منطقاه پاذیرش    645/9( جدول
تاوان گفات   % می15دارد. از این جهت در سطح االمینان  قرارH2 فرض 

 ساازی باعث یکپارچاه  ERP سیستم به کارگیریاینکه  مبنی برH2 که فرض 
 شود.می شود، پذیرفته میهای مختلف سازمان از بعد االالعاتی ژولما
کاه از مقادار     48/4برابار   سازگاری االالعاتدر فرضیه سوم میانگین  -ج

 t ( از899/11محاسابه شاده )    t ( بیشاتر اسات. از آنجاییکاه    1آزمون )

( بیشتر است. در نتیجه آماره آزمون در منطقاه پاذیرش   645/9 ( جدول 
% می تاوان گفات   15قراردارد. از این جهت در سطح االمینان H3 فرض 

باعاث افازایش    ERP سیساتم  به کاارگیری اینکه  مبنی برH3 که فرض 
 ، پذیرفته می شود.شود سازگاری در االالعات موجود در سازمان می

 تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق (:1) جدول

 نتیجه میانگین جدولt محاسبه شدهt فرضیه

 قبول فرضیه 88/3 549/0 589/01 اولفرضیه 

 قبول فرضیه 85/4 549/0 495/94 فرضیه دوم

 قبول فرضیه 48/4 549/0 800/33 فرضیه سوم

  گيرينتيجه -5

 اندکی تعداد با توانندنمی هاسازمان دهد که امروزهنتایج تحقیق نشان می

 قباای ر بار  الارح کارآفریناناه   چناد  اجارای  و یاا  کارآفرین و خالق افراد

هاا  آن آیناد،  فاایق  هزینه کم وگرا فرصت نوآور، منعطف، چابك، کوچك،

 کرده پیدا کارآفرینی روحیه کارکنان همه تا کنند فراهم را شرایطی باید

 هاای فعالیات  گروهای  یاا  فاردی  الاور ه با  و راحتای، مساتمر   باه  بتوانند
 محصاومت  ارائاه  ناوآوری و  سارعت  درآورناد.  اجرا به را خود کارآفرینانه
اماری   باه  بهبودهاا  و ابتکاارات  تغییرات، که یافته سرعت قدری به جدید
بناابراین مای تاوان نتیجاه      .اسات  شده تبدیل فروش بازارهای در عادی
یکپاارچگی و  از الریق تجمیع، ERP های با استفاده از سیستم که  گرفت

توان سرعت نوآوری در سازمان را افزایش داده کاه  سازگاری االالعات، می
ها به گردد. آنچه که اکثر سازمانخود منجر به کارآفرینی سازمانی میاین 

منظور توسعه کارآفرینی سازمانی از الریق نوآوری باا آن مواجاه هساتند    
باشد. که در ها در سازمان مینبود االالعات جامع و یکپارچه از همه بخش
باه   تواندتجمیع شود میERP صورتی که این االالعات در قالب نرم افزار 

عنوان زمینه ای برای رشد کارآفرینی سازمانی و کسب مزیات رقاابتی در   
به درستی الراحی  ERP ها شود. همچنین در صورتی که سیستم سازمان

االالعات تواند باعث عدالت سازمانی در ارتباط با دسترسی به شود خود می
 گردد.ازمانی میاارایی سازایش کاود منجر به افاشده که این امر خ

( که ویژگی هاای  9184نتایج این تحقیق با تحقیق مقصودی و همکاران )
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   

الالعات یکپارچه و سازگار و کارآفرینی ارتباط معنی دار و مثبت که بین  ا
 وجود دارد.

( مشاخص مای شاود    2191) 98و زاپرکا 93با بررسی تحقیق زاکارویسیو 
ایان  که نتایج تحقیق حاضر با تحقیق اشاره شده نیاز مشاابه اسات. زیارا     

تحقیق که به منظور کمك به دانشجویان برای توسعه قابلیات کاارآفرینی   
هاای االالعااتی و   سیساتم نشان دهنده وجود رابطه بین  ،ام شده استانج

 کارآفرینی سازمانی است.
( کاه نشاان داده   2111)و دیگاران   91زامپتااکی  نتایج تحقیق با تحقیق 

است که زمانی کاه کارکناان دارای االالعاات بیشاتری باشاند احساا        
فرینی موجب گسترش شخصیت کاارآ  موفقیت در آنها بام بوده و این خود

 ، نیز مشابه است.گرددافراد می

و  21، زمپتاااکی ( 2111)بااا بررساای تحقیقااات تامزیااك و دیگااران    
شود که در ( مشخص می2113) 21و وایت 22رهیو ( 2118) 29کافتسیو 

هاای االالعااتی و   در هرکدام به نوعی رابطه مثبت و معنادار بین سیساتم 
 ود دارد.ریزی منابع سازمانی با کارآفرینی سازمانی وجبرنامه

 گردد:در کل پیشنهادهای کاربردی زیر برای شرکت ارائه می
 مثبت سیستم  رابطه به توجه با ERP،و توسعه کارآفرینی سازمانی 

 کاارآفرینی  با متناسب فرهنگی داشتن برای که گرددمی پیشنهاد

                                                 
17-Zakarevicius 

18- Zuperka 

19  - Zampetakis 
20- Zampetakis 

21-Kafetsios 
22-Rhee  

23  - White 
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 انجاام  در باه کارکناان    ERPدر سازمانی،  به علت وجود االالعات
اعطاگردد که این خود منجر به  بیشتری عمل آزادی شغلی ورایف

 گردد.کارآفرینی می
 کاارآفرینی  باا  هاا شرکت در دستمزد و حقوق هایمعموم سیستم 

 فعلی پاداش سیستم که معنی بدین سازمانی رابطه مناسبی ندارد،

 .آیاد نمای  حسااب  به سازمانی برای کارآفرینی تشویقی عامل عنوان به
 پرداخات  کاه  گاردد می پیشنهاد فعلی پاداش سیستم اصالح برای

 کااری  هاای تالش میزان اسا  بر ،بگیر حقوق کارکنان به حقوق

 باه  تشاویق  بارای  و شاده اسات   ثبات ERP که در سیساتم   آنها

 سازمانی صورت گیرد. کارآفرینی

 های شرکت درIT  کاارآفرینی  باا  مدت کوتاه سود به توجه محور 

 کوتااه  دیاد  داشاتن  با دیگر عبارت به دارد، رابطه عک  سازمانی

 جهات  تغییر برای شد، کارآفرین تبدیل سازمان به تواننمی مدت

 بلندمادت پیشانهاد   باه  مدت کوتاه دیدی داشتن از شرکت توجه

 بلندمدت، هایگذاریسرمایه به توجه کنار در شرکت که گرددمی

 باه  راERP های گذشاته در سیساتم   و ثبت داده و توسعه تحقیق

 جااری  هاای فعالیات  توسعه و بهبود برای عملی راهکار یك عنوان

 .باشد داشته در نظر شرکت

 خذمآنابع و م -6

 مدديري   ، (0385) گرگور،  مك برایسون، کوکالیس؛ استامف، گالووی؛ بام، اپل [0]

 نشرر  :تهرران  دوم، چاپ ،منوریان ترجمه عباس ،(مقاالت مجموعه) استراتژيك

 .آموزش دولتی مرکز

دانشركده   :تهرران  ،تحقيدق  روش فلسدی   مبدای   ،)0383).محمرد  سرید  اعرابی، [2]

 .دانشگاه عالمه طباطبایی حسابداری و مدیریت

 بازاریابی، ماهنامة،تاس ثروت خلق فرايند كارآفرين  ،(0382).محمود اعرابی، [3]

 .30 شمارة

اصرفهان،   ،كارآفرين  سازمای  ،(0385. )شریفی درآمدی، پرویز. آقایان، سیروس [4]

 .33ص  نشر سپاهان، چاپ اول،

 . 015، نشریه فوالد ، شماره  E.R.P، ( 0382) .بهرام ،امینی [9]

 هدا  كارآفرين .مهدارت  ،(0385) دیویس. مارك .گریوز جین .تراویس برادبری [5]

 .ساواالن تهران،  گنجی، ترجمة مهدی ،هاوآزمون

 .انتشارت ناقوس ، ERPاصول ، ( 0384) پیروزفر، شهناز. [8]

 .تدبیر   ،مه ريزي منابع بنگاهسيستم بریا،(0383) .حسابرس، حسن [8]

، ماهنامه مهندسی  آشوب يا پايداري كسب و كار  ERP ،(0383) .روش، علی [5]

 . 89صنایع، شماره 

مدديران در دددار    ERPدر سدازمایهاي فاددد سيسدتم     ،(0383).زارع، فخری [01]

 .، پول  تصميم ديري

فصرل  ، چراپ اول ،   وري اطالعدات ال و میاهيم فناصو،(0382) .زرگر، محمود [00]

 .پنجم، تهران، انتشارات بهینه 

،  45، صنعت هوشرمند ، شرماره    ERPاز حسابداري تا ،(0383) .عبدی، حمید [02]

  .فروردین و اردیبهشت

 ،اصرل  موسروی  و محمردعلی  ،سررووش  حسرام.  ،شرهریاری  .مهدی ،غضنفری [03]
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