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ريزي منابع  سازي برنامه ارائة الگوي پيشنهادي براي ارزيابي آمادگي پياده

ERP(سازمان 
  در نيروهاي مسلح)1

 )ايران ارتش جمهوري اسالمينيروي زميني : مطالعة موردي(

 ٢اسالم ناظمي

  ٣وحيد نادري درشوري

  چكيده

منابع سازمان در نيروهاي مسلح، ارزيابي آمادگي آنها براي پذيرش اين  ريزي يكي از مراحل استقرار سامانة برنامه

سي شده و برر ...ساختاري، مديريتي، انساني وطي اين مرحله آمادگي سازماني از نظر ابعاد . هاست سامانه

توان مشخص  هاي موفقيت نه تنها مي با شناسايي شاخص. گرددمشكالت احتمالي استقرار آن شناسايي و رفع مي

اي قرار  هاي مذكور، در چه رتبه سازي سامانه كرد كه در مقايسه با نيروهاي مسلح كشورهاي پيشرفته در زمينة پياده

اين . ها برداشتاستقرار اين سامانه هاي بلندي براي موفقيت در گام ي،راهبرد ريزي توان با برنامهداريم؛ بلكه مي

از ( هاي پيشنهادي محورها و شاخصنظر روش توصيفي است؛ با انتخاب  پژوهش از نظر هدف كاربردي و از

 و نامه پرسشتهية  آغاز شده و پس از) هاي اجرا شده اي، نظرات خبرگان و مطالعة نمونه طريق مطالعات كتابخانه

هاي پيشنهادي،  ها و شاخص ، محورهاي بازگشتي نامه پرسشمد نظر و تجزيه و تحليل  ارسال به جامعة نمونة

هاي كليدي و  ن محورها و شاخصمورد تأييد آماري قرار گرفته است كه نتيجه اقدامات انجام شده آن تعيي

محور  ي ارزيابي آمادگي آنها در سهگذار در ارزيابي آمادگي نيروهاي مسلح و ارائة الگوي پيشنهادي برااثر

ها  ا براي استقرار اين سامانه. ا. هاي آماده سازي نيروهاي مسلح ج راهبردي، تاكتيكي و عملياتي و معرفي طرح

 .است

  .نيروهاي مسلح ،منابع سازمان ريزي برنامه شاخص، ارزيابي، آمادگي، :واژگان كليدي

                                            
1- Enterprise Resource Planning 

  هيئت علمي و استاديار دانشگاه شهيد بهشتي - ٢

   كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات دانشگاه شهيد بهشتي - ٣
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  مقدمه

گيري از آن ابعاد مختلف سازمان بررسي  كه با بهره ارزيابي آمادگي سازمان فعاليتي است

هاي جامع و ها و اجزاي سازمان براي پذيرش سامانهشده و آمادگي هر يك از بخش

منابع سازمان سنجيده  ريزي آوري اطالعات مانند سامانه برنامه يكپارچه مبتني بر فن

ها  سازي اين سامانه پياده اهميت اين ارزيابي تا بدان حد است كه زمينة موفقّيت .شود مي

ها احتمال  آورد و عدم ارزيابي اين آمادگي در سازمان ها را فراهم مي در برخي سازمان

از اين رو انجام مطالعات ارزيابي آمادگي، قبل از . نمايد شكست اجراي آن را تقويت مي

ي موفقيت ها بسيار حائز اهميت بوده و به عنوان يك عامل كليد سازي اين سامانه پياده

ها و محورهاي كليدي  در اين راستا، تعيين شاخص. گردد اجراي آن محسوب مي

ارزيابي آمادگي كه متناسب با نوع سازمان، ساختار و فرهنگ حاكم بر آن سازمان است، 

هاي سنجش موفقيت اين ارزيابي ترين اقدامات اوليه براي تعيين مالكيكي از اساسي

ها، كارگيري اين محورها و شاخص ها و به ن اين شاخصخواهد بود تا با مشخص نمود

آمادگي سازمان را مورد سنجش قرار دهيم و با شناخت نقاط ضعف و قدرت، 

در ادامه پس از بيان ادبيات . سازي در جهت رفع اين ايرادات ارائه نماييم هاي آماده طرح

هاي تحقيق، به معرفي  به ارائة الگوي پيشنهادي پرداخته و پس از ارائه آماره ،تحقيق

  .پردازيم هاي آماده سازي مي دست آمده و طرح الگوي به

  ادبيات تحقيق

  بيان مسئله تحقيق 

منابع سازمان كه فراتر از يك  ريزي يك سيستم جامع و يكپارچه مانند سيستم برنامه

و همچنين فراتر از يك سيستم لجستيكي است سبب بهبود عملكرد  ١سيستم اطالعاتي

گرا براي دستيابي به اهداف تعريف شدة  و ايجاد يك سازمان نتيجه هاي نظامي  سازمان

                                            
1- Information System(IS) 
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نيروهاي مسلح خواهد شد؛ تا نيروهاي مسلح بتوانند در يك محيط مبتني بر دانش، 

ها براي صرف زمان كاركنان براي انجام كارهاي با  ابزارهايي براي تجزيه و تحليل داده

نقاط محيط به درون  آوري اطالعات از تمامي اين سيستم، قابليت جمع. ارزش شود

ها  ها، مديريت بهتر دارايي سازمان را دارد؛ همچنين با كاهش زمان سيكل انجام فعاليت

 .رساند ياري مي نيروهاي مسلح را در ايجاد امنيت ملي پايدار ،ها و كاهش هزينه

ازمان ارزيابي منابع س ريزي هاي برنامه يكي از مراحل اوليه براي استقرار سيستم

طي اين . ها است آمادگي سازمان براي پذيرش و بهره برداري مناسب از اين سيستم

و  مراحل آمادگي سازماني از ابعاد ساختاري، مديريتي، انساني، فني، زير ساختاري

در اين راستا، . شود بررسي شده و مشكالت استقرار آن شناسايي و رفع ميفرهنگي 

در اين . براي ارزيابي اين آمادگي، امري مهم و حياتي است ارائة يك الگوي بومي

تحقيق نيز برآنيم براي تحقق اين امر، يك الگوي پيشنهادي مناسب نيروهاي مسلح 

كارگيري آن به صورت كاربردي بتوانيم يك  ايران ارائه نماييم تا با به جمهوري اسالمي

سازي  نهادي براي بهبود روند پيادههاي پيش ارزيابي دقيق از سازمان داشته باشيم و طرح

  .موفق آن ارائه نماييم

 اهميت مسئله تحقيق

آوري اطالعات و ارتباطات با سرعت سرسام آور در هزارة سوم،  تحوالت شگرف فن

باعث كوتاه شده زمان نبردها، ديجيتالي شدن بستر عمليات نظامي، حذف معضالت 

ي، دوربرد و هوشمند و اهداف راهبردي اي ميادين نبرد، تسليحات قو كنترل فرامنطقه

اند  ايجاد نموده هاي نظامي  توسعه طلبانة كشورها، همه و همه اين هراس را در سازمان

  .خود در رقابت با كشورهاي توسعه يافته، بيفزايند توان نظامي كه سعي نمايند كه به
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ICT( با توجه به اينكه در عصر جديد اطالعات و ارتباطات
١

قش زمان، ن ،)

خصوص در ميدان نبرد و عمليات  اي در ارزش اطالعات برعهده دارد، به كننده تعيين

موقع  به(ترين زمان  نظامي، موفقيت از آن واحدي است كه مفيدترين اطالعات را در كم

العملي ساختاريافته و متناسب، نبض ميدان نبرد را  دست آورد و با عكس به) جا و به

برآنها، موارد ذيل نشان از اهميت موضوع در تعيين سرنوشت  اما عالوه. دست بگيرد به

  :نبرد دارد

  .عمليات در تمام سطوح مديريتي نيروها -هاي اطالعات صحت و سقم داده  -

گيرندگان با توجه به درك كامل و بروز  هماهنگي و سازگاري منسجم تصميم  -

  .مشترك راهبرديمحيط عمليات در راستاي اتخاذ تصميمات 

اي كه با كمترين نيرو و امكانات به  گونه وري از منابع، به قابل توجه بهرهافزايش  -

  .بيشترين موفقيت دست يابيم

اشتباهات فردي در مناطق  سازي عملكرد فرماندهان در جهت جلوگيري از شفاف -

  .گردد كه منجر به حفظ جان نيروها ميعملياتي 

اين سامانة اطالعاتي توان گفت وجود  اهميت اين مسئله بدان حد است كه مي

از . را از حالت ايستا و رو به افول به واحدي پويا تبديل نمايد تواند يك واحد نظامي مي

برد كه  سرمي بايد بپذيريم كه يك فرمانده، زماني در بدترين وضعيت اطالعاتي به اين رو

ست باي غيريكپارچه، متناقض و كهنه ببيند و مي خود را در مجمع الجزاير اطالعاتي

خصوص نجات و حفظ جان  سرنوشت جنگ به راهبرديبالفاصله با تصميمات 

  . نيروهاي خود را رقم بزند
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 اهداف تحقيق

خواهيم با رويكردي كيفي به تحليل ارزيابي آمادگي  اين تحقيق مي با توجه به اينكه در

و به  منابع سازمان بپردازيم ريزي سازي سيستم برنامه براي پياده هاي نظامي سازمان

توان اهداف كالن و  مي از اين روساختارهاي آمادگي سازماني براي اين امر برسيم؛ 

  .هاي ذيل تقسيم نمود خرد پژوهش را به دسته

  اهداف اصلي

سازي  براي پياده هاي نظامي  ارائة الگوي مناسب براي ارزيابي آمادگي سازمان

ابعاد ساختاري، مديريتي، انساني،  هاي مختلف مانند ريزي منابع سازمان از ديدگاه برنامه

  ....وفني، زير ساختاري، فرهنگي

  اهداف فرعي

توان به اهداف فرعي منتج شده ذيل پوشش منبعي نيز  در راستاي اهداف اصلي باال، مي

  :داد

هاي نظامي  هاي مؤثّر در ارزيابي آمادگي سازمان ها، عوامل و شاخصشناسايي محور -

 منابع سازمان؛ ريزي سازي برنامه براي پياده 

هاي كم اثر از با توجه به شاخص هاي نظامي  سازي سازمان هاي آماده ارائة طرح -

سازي در  ديدگاه آماري و ارائه راهبرد و روشي مناسب براي رسيدن به موفقيت پياده

 .هاي نظامي سازمان

  سؤاالت تحقيق

 ي دولتي ما، بر آن آمديم تاها ها در سازمان با توجه به روند كند استقرار و اجراي پروژه

هاي  كنكاش پرداخته و شاخصهاي دولتي به تفحص و ارزيابي آمادگي سازماندر مورد 

سواالت  از اين رو شناسايي نماييم؛ سازي آن را ارزيابي آمادگي سازمان براي پياده

  :نماييم شرح ذيل بيان مي تحقيق را به
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نهادي، اقدامات اجرايي براي رفع ها و محورهاي پيش توان با ارائة شاخص آيا مي -

 انجام دهيم؛ هاي نظامي منابع سازمان در سازمان ريزي سازي برنامه هاي پياده چالش

سازي  هايي براي آماده توان طرح مي هاي پيشنهادي ارائه شده يله شاخصوس آيا به -

  منابع سازمان ارائه كرد؛  ريزي سازي برنامه براي پياده هاي نظامي  سازمان

 ريزي هاي پيشنهادي برنامه توانند با ارائة شاخص فرماندهان و مديران ارشد مي آيا -

  براي راهبردهاي آينده داشته باشند؟  مناسبي

 هاي تحقيق فرضيه

توان  در ساية مشخص شدن الگوي پيشنهادي براي ارزيابي آمادگي نيروهاي مسلح، مي

ايد در جهت رفع آنها تالش ها نقص دارند و ب اميد داشت كه بدانيم در كدام زمينه

  :هاي ذيل در اين پژوهش مشهود هستند فرضيه از اين رو. نماييم

در سازمان  ERPهاي استخراج شده باعث افزايش ميزان توفيق توسعه  شاخص-

 .شوند مي

) هاي رد شده شاخص( هاي كم اثر شناسايي شده از طريق فرآيندهاي آماري شاخص -

سازي  راهبردي براي موفقيت پياده ريزي برنامه فرماندهان در كمك شاياني به

 .منابع سازمان خواهد كرد ريزي برنامه

توان اقدامات اجرايي مرتبط با رفع هاي شناسايي شده مي به كمك شاخص -

 .ريزي و مديريت نمود را برنامه ERPهاي توسعه  چالش

 پيشينة مطالعات انجام شده

 اين .است بوده تكاملي فرايند يك سازمان منابع ريزي برنامه هاي سيستم گيري شكل

 1960 هاي دهه در كه هستند عملياتي هاي سيستم يافته تكامل واقع شكل در ها سيستم

 يهاي سيستم از ١موادي احتياجات ريزي برنامه سيستم .يافتند توسعه ميالدي 1970 تا

                                            
1 - MRP 
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 براي اي قدمهم و آمد وجود به سازمان منابع ريزي برنامه هاي سيستم از قبل كه است

  .بود سازمان منابع ريزي برنامه هاي سيستم ظهور

 مديريت هايفرايند مكانيزاسيون مواد، احتياجات ريزي برنامه هاي سيستم سرمنشأ 

 كه شد باعث ١موجودي مؤثّر مديريت در ها سيستم اين توانايي .است موجودي

 نحوي به دهد؛ قرار شپوش تحت را سازمان منابع تمامي ها سيستم اين فعاليت محدوده

 موجودي، كنترل و خريد توليد، ريزي، برنامه جمله از مختلفي هاي فعاليت امروزه كه

 هاي سيستم قالب در لجستيك مديريت و ظرفيت ريزي برنامه هزينه، مديريت

 ريزي برنامه هاي سيستم كارگيري به .گيرد مي مواد صورت احتياجات ريزي برنامه

 و شده تسهيل توليدي هاي سازمان در مواد جريان كه دش باعث مواد احتياجات

 بين ارتباطات عالوه يابد؛ به كاهش مواد پشتيباني هزينة و توليد سيكل هاي زمان

 اينكه از پس .گردد ايجاد نيز ريزي برنامه يكپارچگي و يافته بهبود سازماني هاي واحد

 اين دفاع وزارت ،شد شناخته مستقل كشوري عنوان به سنگاپور 1965 آگوست در

 عالوه .شد كشور در امنيت برقراري مسئول پيشرفته، و قوي واحد يك به عنوان كشور

 به رساني كمك به زلزله و سيل مانند بحراني مواقع در ارتش سنگاپور كشور، امنيت بر

 اعزام نيز كشورها ساير به كمكي نيروهاي بعضي مواقع، در و پردازد مي ديدگان آسيب

منابع  ريزي ر اين راستا، استقرار يك سيستم جامع اطالعاتي مانند سيستم برنامهد. كند مي

همچنين در كشور . سازي شد سازمان امري ضروري و الزم تشخيص داده شد و پياده

سازي  هاي دنيا را دارا است اين سيستم پياده آمريكا كه يكي از قدرتمندترين ارتش

كشور سنگاپور، ارتش آمريكا با شركت  گرديده است كه بايد اشاره كرد برخالف

oracle سازي اين سيستم به نتيجه رسيده است جهت پياده.  

ترين آنها  ارائه شده است كه از مهم در زمينة ارزيابي منابع سازمان، الگوهاي مهمي 

سازمان  72اين مدل در حال حاضر در ( TAM&TPBتوانيم به مدل آمادگي توسط  مي

                                            
1 - Effective Inventry Managment 
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 ERPهدف آن سرعت بخشيدن به آمادگي در پذيرش  است و ايي در حال اجرا كره

درك شايستگي شخصي توسط  عامل تعهد سازماني و 2است و به بررسي نقش 

هاي پيش برنده هستند، در تسريع پذيرش اين  كه به عنوان متغير PEUپلوتونيوم و

مدلي براي ارزيابي آمادگي سازمان است جهت ( ANPو مدل ) پردازد سيستم مي

گيرد و از  هاي فرعي مورد استفاده قرار مي ها با توجه به معيار سبة وزن ويژگيمحا

و برادران، مدل  مكينزي، مدل رزمي  7Sهاي توان به مدل هاي ديگر استفاده شده مي مدل

BEST اشاره نمود. . . ، مدل دي سوسيا و ناناياكارا و.  

ؤسسات و نهادهاي خارج كندي در انواع م ت نسبتادر اين زمينه، تحقيقات با سرع

صورت موردي و كاربردي  گيري است كه به از نيروهاي مسلح در حال انجام يا شكل

ارتش، سپاه پاسداران، (نيروهاي مسلح  اند؛ اما در سازي شده خاص طراحي و پياده

. در اين زمينه تحقيقات خاصي صورت نپذيرفته است) هاي وابسته وزارت دفاع و ارگان

وهاي ارائه شده شايد توانسته است در شرايط زماني و مكاني خاص مثمر هركدام از الگ

توانند موفقيت ارزيابي  ثمر واقع شده باشد؛ ولي بايستي متذكر شد كه اين الگوها نمي

زيرا نيروهاي مسلح كشورمان  ،مؤثّر را در نيروهاي مسلح كشورمان را تضمين نمايد

الزم و ضروري  الگوي بومي را  داراي فرهنگ خاص سازماني است كه لزوم يك

  .نمايد مي

 تعاريف عملياتي

  :شرح ذيل هستند ها و اصطالحات تخصصي مورد استفاده در اين پژوهش به واژه

  عمليات اطالعاتي -

هاي اطالعاتي دشمن  تحت تأثير قرار دادن اطالعات و سيستم براياقداماتي است كه 

  .گيرند ورت ميهاي خودي ص در عين دفاع از اطالعات و سيستم
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 مهندسي مجدد فرايندها

مهندسي مجدد . گردد ي در سازمان ميفرايندنگرشي است كه موجب استقرار رويكرد 

تغيير بنيادين روش انجام كار به منظور دستيابي به بهبود سريع و چشمگير  فرايند

عملكرد در معيارهاي حساس امروز همچون قيمت، سرعت، كيفيت، سهم بازار و 

  )2005مايكل همر.(سرمايه است بازگشت

 )Pattern(الگو  -

هاي علوم انساني بيان شده است  تعاريف متعددي از الگو توسط صاحب نظران عرصه

  :شود كه در زير به برخي از آنها اشاره مي

الگو روشي است كه با آن دنيا را تعبير  .الگو يك سري فرضيات مشترك است -

دهد و ما را در پيشگويي عمل كردن آن ياري  ميالگو دنيا را براي ما شرح . كنيم مي

 )نيروي فكر آدام اسميت،(. دهد مي

ري از تصوي الگو همان روش ابتدايي درك، تفكر، ارزش يابي و عمل در كنار -

 )يك راه نماي ناتمام به سوي آينده ويليام هارمون،. (حقيقت است

  روش انجام تحقيق

دست  از تحقيق است كه چارچوب نهايي بهروش و نحوة انجام پروژه، بيانگر كلياتي 

اي است كه شامل  نامه پرسشماحصل تجزيه و تحليل عاملي انجام شده بر روي  آمده

  .است 1اقالم اطالعاتي طبق جدول شماره 
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  روش انجام تحقيق - 1جدول شماره 

  شرح  ها مؤلفه  رديف

  يتحليل-از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي  نوع پژوهش  1

  )ا .ا . مطالعه موردي نيروي زميني ارتش ج (هاي نيروهاي مسلح سازمان  جامعه آماري  2

هاي  نمايندگان يگان -مرامخ نزاجا -)ع(دا اف امام علي  -ستاد نزاجا(  تعيين حجم نمونه  3

  )عملياتي

  جامعه آماري% 11حدود )چرخش عاملي(مدل آماري هاي با توجه به مفروضه

  اي به دليل سطوح مختلف سازماني در نزاجا تصادفي طبقه  گيري روش نمونه  4

  نفر 120سؤال براي  134شاخص در قالب  28محور و  3اي با  نامه پرسش  ابزار سنجش  5

نفر خبرة  5از طريق نامه پرسشبراي پايايي از روش الفاي كرونباخ و روايي   روايي و پايايي  6

  فن 

  

  و ارائة الگوي پيشنهادي ها تعيين شاخص

هاي پيشنهادي ارزيابي آمادگي از طريق مطالعات  تعيين و ارائة محورها و شاخص

هاي انجام پذيرفته در  اي و نظرات كارشناسان و خبرگان فن و مطالعة نمونه كتابخانه

  .ارائه شده است 1ها هستند كه در شكل شمارة  ساير سازمان

  
  ها رها و شاخصنحوة تعيين محو: 1شكل شمارة 
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زير در راستاي  هاي طالعات انجام شده، چارچوب اولية محورها و شاخصبرمبناي م

هاي دولتي پيشنهاد شده است كه در قالب جدول زير ارائه شده  ارزيابي آمادگي سازمان

  . است

 محورهاي پيشنهادي براي ارزيابي آمادگي سازمان ها و شاخص: 1نمودار شمارة

  

 

  

  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ERP هاي آمادگي سازمان براي پياده سازي شاخص

 عوامل عملياتي عوامل تاكتيكي  عوامل استراتژيكي

حمايت مديران  - 1

  .ارشد

  .چشم انداز سازمان - 2

اهداف استراتژيك  - 3

  .واضح

  .قهرمان پروژه - 4

  .مديريت تغيير - 5

  .فرهنگ سازماني - 6

  .بودجه- 7

آگاهي فرماندهان  - 8

  .ارشد
 

  .مهندسي مجدد فرايندها -1

  .تركيب تيم پروژه - 2

  .ارتباطات مؤثر - 3

  .تفويض اختيار به تيم پروژه - 4

  .سيستم انگيزشي - 5

  .استفاده از مشاوران - 6

  .مديريت بحران - 7

  .آموزش و تعليم - 8

  .كميته هدايتي - 9

  .همكاري بين بخشي -10

  .مديريت قوي پروژه -11

  .نظارت و بازخورد-12

  .پذيرش و مشاركت -13

  

 

  .آوري اطالعات زيرساخت فن -1
شايستگي تيم پروژه و ميزان  - 2

  .مشاركت آنها
  .هاي كاربر گيويژ - 3
  .ها دقت داده - 4
  .و خارجي وجود متخصصان داخلي - 5
هايي با مقياس  تجارب قبلي پروژه - 6

  .مشابه

  .مفروضات سيستم موجود - 7
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  هاي پژوهش آماره

همراه با ) ، تاكتيكي، عملياتيراهبردي(گانة مطرح شده  3براي هريك از محورهاي 

هاي مختلفي استفاده شده است كه با تشريح يك  ، از آزمونهاي مرتبط با آنها شاخص

ها  ها به معرفي اين آزمون ها به نمايندگي از ساير شاخص مورد از اين شاخص

  .پردازيم مي

  )هاي آگاهي مديران و مديريت تغيير شاخص( محور استراتژيكيآناليز 

رده شاخص هستند كه در جدول پيشنهادي  12هاي محور مورد نظر شامل بر  شاخص

 :اند ذيل با توصيف مشخصه و ذكر كدهاي مربوطه ارائه شده

 هاي آگاهي مديران و مديريت تغيير جدول پيشنهادي و اولية شاخص: 2جدول شمارة 

  كد  شاخص فرعي  اخص اصليش  محور

ي
رد
اهب
ر

       

شد
 ار
ان
ده

مان
فر
ت 

ماي
ح

  

 HF1  .تعهد دارند)  ERPERPERPERPمانند (هاي بزرگ  فرماندهان و مديران ارشد در اجراي پروژه - 1

 HF2  .كنند حمايت مي هاي بزرگفرماندهان و مديران ارشد از اجراي پروژه - 2

هاي اجرايي را نظارت  ي بزرگ تالشهافرماندهان و مديران ارشد در طول پروژه – 3

  .كنند مي

HF3 

هاي بزرگ با ساير فرماندهان جلسات منظم تشكيل مديران ارشد در زمان اجراي پروژه – 4

  .دهند مي

HF4 

 HF5  .شوند هاي جديد سازمان توسط مديريت ارشد به كاركنان ابالغ مياستراتژي– 5

 HF6  .رگ مشاركت دارندهاي بزمديران ارشد در طول پروژه– 6

 HF7  .هاي بزرگ استسازي پروژهعدم حمايت و پشتيباني مديريت ارشد مانعي جهت پياده – 7

ان
زم
سا
ز 
دا
م ان

چش
  

 CH1  .كنندتشويق مي ERPهاي بلند سازمان مديران را به سمت استقرار استراتژي– 1

 CH2  .نده سازمان را پاسخ دهدساله آي 5تا  3هاي تواند نيازمي  ERPسازي  پياده– 2

  CH3  .هاي كالن سازمان همسويي و انسجام دارند آوري اطالعات با استراتژي هاي فن استراتژي– 3

فرماندهان را در رسيدن به چشم انداز موجود در سازمان  ERPERPERPERPهايي مانند اجراي پروژه – 4

  كنند ياري مي

CH4  

  CH5  .گرددمي ERPسازي  مانعي در اجرا و پياده منعطف سازمانيانداز غير چشم– 5
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 ها  شاخص بررسي قابليت اطمينان

هاي ارزيابي پايايي  طوري كه در باال اشاره گرديد، الفاي كرومباخ يكي از مالك همان

گرديد كه  927/0يك تحقيق است كه در اين شاخص مقدار آلفاي كرونباخ برابر 

  . يي استدهندة قابليت اطمينان باال نشان

 هاي آگاهي مديران ارشد و مديريت تغيير بررسي قابليت اطمينان شاخص : 3جدول شمارة 

Reliability Statistics 

Cronb    ch's 

Alpha N of Items 

.926 132 

  

 )Scree Plot(نمودار اسكري پالت 

 اجگانة پيشنهادي به منظور استخر هاي دوازده شاخص Scree Plotشكل زير نمودار در

كه شكل زير  همچنان. نهايي اين شاخص آورده شده است هاي اصلي و تعداد مؤلفه

مؤلفه  3برابر با ) 1تر از مقدار  بزرگ(تخراج شده هاي اس دهد، تعداد مؤلفه نشان مي

  . است

  

  

  هاي آگاهي مديران ارشد و مديريت تغيير براي شاخص  Scree Plotنمودار  : 2نمودار شمارة 
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  اي چرخشي ماتريس مولفه

اي چرخش، دار 5هاي پيشنهادي بعد از  شاخص ها و محور شود هركدام از مشاهده مي

 در 6/0تر از  بار مطلق مناسبي هستند؛ پس متغيرهايي با مقدار مطلق بار عاملي بزرگ

 ,هاي بديهي است كه عامل( .گردند دسته شاخص اصلي به شكل زيرساماندهي مي 3

AF1 MT7, ،AF5 گردند حذف مي.(   

 ريت تغييرهاي آگاهي مديران ارشد و مدي اي پرخشي شاخص بررسي ماتريس مؤلفه : 4جدول شمارة 

  

        )هاي آگاهي مديران و مديريت تغيير شاخص(شاخص نهايي محور استراتژيكي

هاي ارائه شده به صورت زير  ارچوب نهايي شاخصهاي ذكر شده چ با توجه به آزمون

  :گردد ارائه مي
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  محور
شاخص 

  اصلي
  مؤلفه  كد  شاخص فرعي

ي
رد
اهب
ر

  

شد
 ار
ان
ده

مان
فر
ت 

ماي
ح

  

تعهد )  ERPERPERPERPمانند (هاي بزرگ  اجراي پروژهمديران ارشد در  - 1

  .دارند

HF1 

C
o

m
p

o
n

en
t

  

1  

 HF2  .كنند حمايت مي هاي بزرگمديران ارشد از اجراي پروژه - 2

هاي اجرايي را  هاي بزرگ تالشمديران ارشد در طول پروژه– 3

  .كنند نظارت مي

HF3 

ر هاي بزرگ با سايمديران ارشد در زمان اجراي پروژه –4

  .دهند فرماندهان جلسات منظم تشكيل مي

HF4 

هاي جديد سازمان توسط مديريت ارشد به كاركنان استراتژي – 5

  .شود ابالغ مي

HF5 

 HF6  .هاي بزرگ مشاركت دارندمديران ارشد در طول پروژه – 6
ان
زم
سا
ش 
بين

  

-مديريت ارشد مانعي جهت پياده عدم حمايت و پشتيباني –1

  .هاي بزرگ استژهسازي پرو

HF7  

C
o

m
p

o
n

en
t

  

2  

ساله آينده سازمان  5تا  3هاي تواند نيازمي  ERPسازي  پياده –2

  .را پاسخ دهد

CH2 

فرماندهان را در رسيدن به  ERPهايي مانند اجراي پروژه –3

  كنند چشم انداز موجود در سازمان ياري مي

CH4  

سازي  نعي در اجرا و پيادهمنعطف سازماني ماچشم انداز غير –4

ERP گرددمي.  

CH5  

شم
چ

 
ان
زم
سا
ز 
دا
ان

  

 ERPهاي بلند سازمان مديران را به سمت استقرار استراتژي– 1

  .كنندتشويق مي

CH1 

C
o

m
p

o
n

en
t

  

هاي كالن سازمان  آوري اطالعات با استراتژي هاي فن استراتژي– 2

  .همسويي و انسجام دارند

CH3 

  تغيير هاي آگاهي مديران ارشد و مديريت جدول اصلي و نهايي شاخص:  5جدول شمارة 
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هاي  گردد، شاخصي به نام نگرش كاركنان به شاخص شاهده ميطور كه م همان

هاي  به همين طريق نيز ساير محورها و شاخص. مورد ارزيابي اضافه گرديد

  .دست آمد مربوطه را مورد سنجش قرار داديم كه نتايج زير به

  هاي تحليل شده محورها و شاخص -6جدول شمارة 

  محورها  رديف
تعداد شاخص 

  پيشنهادي
  اخص نهاييتعداد ش

  12  8  راهبرديمحور   1

  13  13  محور تاكتيكي  2

  11  7  محور عملياتي  3

  36  28  مجموع  4

  

اعتبار ( ها و راستي آزمايي هاي مختلف بر روي ساير مؤلّفه بعد از انجام آزمون از اين رو

وسيله كارشناسان و نخبگان فن از  هاي استخراج شده به شاخص )سنجي نهايي

  .دولتي چهارچوب ذيل ارائه شد و نهايي گرديد لفهاي مخت سازمان
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  هاي نهايي يافته

  ها شاخص ها و نمودار نهايي محور

هاي انجام شده، نمودار نهايي محورهاي مورد ارزيابي را در قالب  با توجه به تحليل

  .نماييم هاي زير ارائه مي شكل

  

  

  هاي پيشنهادي نمودار نهايي محورها و شاخص: 2ه شكل شمار
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ها مشخص  حليل مؤلّفههاي نهايي حاصل از تجزيه و ت ها و شاخص محور حال كه

هايي نيز براي آمادگي نيروهاي  گشته و ارائه شد، به ذكر الگوي پيشنهادي و طرح

نظران و  ها با توجه به مطالعات و تجربيات صاحب پردازيم كه اين طرح مسلح مي

  :ها شامل موارد زير هستند بوده است كه اين طرح پژوهشگران

  

  

  

 ERP الگوي پيشنهادي ارزيابي آمادگي نيروهاي مسلح براي پياده سازي: 3شكل شمارة
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  ه فرضيات تحقيقهاي آماده سازي و پاسخگويي ب طرح

از   سازي سازمان هاي آماده هاي اصلي اين پروژه، تهية طرح از آنجايي كه يكي از كاركرد

ارائه شده، گامي   سازي هاي آماده سازي طرح با پياده از اين روهاي زير است،  قبيل طرح

  .سازي اين پروژه برداشته خواهد شد بلند در پياده 

  ر فنيطرح آماده سازي زير ساخت و بست

  .هاي مرتبط در سطح سازماننامه ها و آيينتهية دستورالعمل -

تأمين اعتبار الزم براي تهية تاسيسات و اماكن و برگزاري جلسات مشاورة داخلـي و   -

  .خارجي

  .كاركنانبراي  ...ت آموزشي، رفاهي، خدماتي وايجاد تسهيال -

  .هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدتدوره هاي ارتقايانجام طرح -

ــد ن  - ــهبرقــراري زيرســاخت ارتباطــات ســازماني مانن هــاي الكترونيكــي، سيســتم ام

  .ها سازي اينترانت يا اكسترانت و شبكه كردن سيستمو پياده گيري گزارش

  .ها در سازمان آوري به موقع و دقيق دادهبرقراري بستر فني جمع -

ودي در كنتـرل موجـ   ،برپايي بستر مناسب براي مديريت اطالعـات، كنتـرل كيفيـت    -

 .سيستم

  ها طرح آماده سازي سيستم، فرآيندها و داده

توجه به حفاظت اسناد و مـدارك   هاي اطالعاتي قوي و كارگيري سيستم تقويت و به -

  .در سازمان

  .استاندارد سازي سيستم مديريت اطالعات در سازمان -

  برقراري سيستم مديريت كيفيت جامع در سازمان  -

  . نه بر اساس تجربه بر پاية اطالعات و گيري تصميم -

 .موقع و دقيق هاي به كارگيري سيستم مناسب جهت دسترسي به داده به -
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  سازي ساختار طرح آماده

 .ريزي بر اساس اين جداول تهية جدول سازمان و تجهيزات و برنامه -

 .بررسي جدول سازمان و تجهيزات و گزارش كمبودها و نواقص -

 .ها ر سازمانآوري اطالعات د هاي تخصصي فن تشكيل كميته -

تغيير ساختار درونـي سـازمان در جهـت همكـاري و مشـاركت بيشـتر كاركنـان در         -

 .اجراي پروژه

 .هاي مختلف سازمان هاي مشاركتي در سازمان از قسمت طراحي ساختار تيم -

اي كه ورودي اطالعات به سازمان به موقـع و صـحيح    تغيير ساختار سازمان به گونه -

 .باشد

 .هاي نو آورانه و خالق كاركنان ازمان براي پذيرش ايدههايي در س تعيين مكان -

هاي جديـد   هاي تخصصي مانند ستاد مديريت بحران، مكان سازمان براي تشكيل تيم -

 .را در نظر بگيرد

 طرح آماده سازي مديران و افراد

 .استقرار پاية نوين آموزش براي ايجاد تحول در امر تربيت آموزش -

 .ها ي انساني در ساختار سازمانبيني استعداد كافي نيرو پيش -

 .كارگيري كاركنان در مشاغل تخصصي توسط مديران به -

 .انجام ارزيابي مستمر از نحوة كار كاركنان جهت بهبود فرآيند كاري آنان -

 .وسيلة مديران براي انجام بهتر امور كاريه ايجاد انگيزه در كاركنان ب -

 .ي براي كاركنان فراهم كندكاهش تأمالت روح برايهاي مشاوره  مديران فرصت -

 .مدير نسبت به توسعة فرهنگ سازماني جهت يكايك كاركنان اهتمام ورزد -

 .مدير در خصوص اصالح رفتارهاي آموزشي ابتكار عمل داشته باشد -

اي با اجـراي   هاي جديد، همكاري و مشاركت قابل مالحظه مديران با ارائة استراتژي -

 .پروژه داشته باشد
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 .را كسب كنند ها حمايت نمايند و دانش اجراي آن يندامجدد فر مديران ازمهندسي -

 .سريع و درست به اعضاي تيم پروژه تفويض اختيار كنند گيري مديران براي تصميم -

سازي در خصوص تحمل مخاطره و تعارض كاركنان، اشتراك گذاري  فرهنگ -

، ايجاد روحية همكاري و پشتيباني، گسترش روحية يادگيري و توسعه قدرت،

در خصوص كارشناسان و مديران، به اشتراك  ترويج نگاه و رويكرد سيستمي 

  .گذاري دانش در سازمان با همكاران

  گيري نتيجه

ارزيابي آمادگي ) داراي اثرگذاري باال(هاي كليدي  در ساية مشخص كردن شاخص

ة الگوي توان به ارائمنابع سازمان، مي ريزي سازي برنامه براي پياده هاي نظامي سازمان

پيشنهادي براي اين ارزيابي در نيروهاي مسلح پرداخت و با استفاده از تعيين 

هاي اسقرار اين سامانه را در سازمان شناسايي و با  توان چالش هاي كم اثر مي شاخص

كه ماحصل تجزيه و تحليل (هاي آماده سازي ارائه شده در اين تحقيق  استفاده از طرح

سازي و  برطرف به) و تجربيات و مطالعات مؤلفان است نظرات خبرگان فن آماري و

در  از اين رو. ها در نيروهاي مسلح بپردازيم سامانه سازي اين هاي پياده ترميم چالش

توان در برطرف كردن هاي ارزيابي آمادگي، مي ها و شاخص استفادة كاربردي از محور

راهبردي  ريزي در برنامهها در سازمان، كمك به مديران  مشكالت اجراي اين سامانه

دست آوردن معيارهاي الزم جهت نظارت دقيق بر جمع آوري  وضعيت آتي سازمان، به

ابعاد ساختاري، مديريتي، انساني، فني،  آمادگي سازماني از نظر ،اطالعات دقيق و بموقع

با ارائه و اجراي الگوي پيشنهادي  در اين راستا. زير ساختاري و فرهنگي استفاده نمود

منابع  ريزي برنامه بلند در راستاي اجراي كارمد و موفق استقرار سامانه، ذكر شده، گامي 

  .ا برداشت .ا .سازمان در نيروهاي مسلح ج
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