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 چکیده 

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در یکپارچه سازی اطالعات و افزایش سرعت توزیع آنها در 

سرتاسر توابع و بخش ها با هدف دستیابی به افزایش کارایی عملیاتی سازمان، استفاده می شوند. بنابراین، 

 مان ارزشمند است.بر مبنای اثرات آن بر عملکرد بحرانی یک ساز ERPاندازه گیری عملکرد  سیستم 

و عملکرد سازمان را بهم  ERPبرای اینکار به یک روش سیستماتیک و نظامند که اندازه گیری عملکرد 

متصل می کند، نیاز است. مدل سلسله مراتبی کارت امتیازی متوازن با توجه به معیارهای چندوجهی 

مناسب می  ERPزه گیری عملکرد تصمیم گیری به عنوان یک رویکرد نظامند و دارای ساختار برای اندا

که ابعاد کارت امتیازی متوازن را یکپارچه می سازد، یک رویکرد عینی  ERPباشد. یک چارچوب ارزیابی 

و هم مشارکت آن در اهداف استراتژیک شرکت های با  ERPبرای اندازه گیری سطح عملکرد سیستم 

پلیمر آریاساسول به عنوان یک سازمان با تکنولوژی باال را فراهم می کند. با در نظر گرفتن شرکت 

را به صورت   ERPتکنولوژی باال و از اولین شرکت های ایرانی پیشرو که توانسته با موفقیت چشمگیری 

کامال کاربردی نصب و راه اندازی کند و مورد استفاده بخش های مهم سازمان قرار دهد این بستر را برای 

د یکپارچه برای ارزیابی عملکرد برنامه ریزی منابع سازمانی شرکت در پژوهشی در زمینه اثرات این رویکر

 مرحله پس از پیاده سازی فراهم آورد.

.   

 

 ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی منابع سازمان، کارت امتیازی متوازنواژگان كلیدی: 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 مقدمه 

استفاده از سیستم های اطالعاتی که بتوان همه فعالیتها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطالعات 

الزم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قراردهد از ابزارهای حیاتی در سازمان های امروزی است. برنامه ریزی 

( ، در کشور بعنوان یک حوزه نوین و در حال رشد، حوزه مناسبی برای فعال شدن P)ERبه اختصار  1منابع سازمانی 

شود.بطور کلی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک ابزار بسیار مهم برای برنامه ریزی شرکتهای توانمند ایرانی  محسوب می

ستقر شرکت ها )مالی،مواد،تجهیزات،نیروی فرایندهای کسب و کار ،پیگیری اطالعات و اجرا و کنترل، با توجه به منابع م

 انسانی( در مکانهای مختلف است. 

ازاولین  . کنندتعاریف متعددی ارائه شده است که تقریبا همگی یک مفهوم را بیان می (ERP) ریزی منابع سازمانبرای برنامه

به   ERPد که بیان کرد یک سیستم می باش 3002در سال  «Al-Mashari»تعاریف مربوط به برنامه ریزی منابع سازمانی 

 « Chen»عنوان راه حل هایی که  برای فرایندهای کسب و کار و توابع شرکت یکپارچه شده اند ،تعریف می شود. همچنین 

را به این صورت تعریف کرد: بخشی از سیستم مدیریت اطالعات محلی سازمان ،که تمامی توابع   ERP،  3001نیز درسال  

 ارچه می کند.سازمان را یکپ

خصوصیات صنعتی با تکنولوژی باال، چرخه عمر کوتاهتر محصول، افزایش فشار رقابتی جهانی و انواع خواسته های مشتری را 

شامل می شود. در پاسخ به این روند، شرکت های با تکنولوژی باال برای ادغام تولید و ساخت اطالعات از طریق سیستم های 

ERP  مدت مزیت رقابتی در تالش هستند. به منظور حفظ طوالنیERP  ابزاری برای استاندارد سازی و یکپارچه سازی

به تسهیل  ERPفرایندهای کسب و کار و سرعت بخشیدن به منابع مشترک در سرتاسر سازمان است؛ بطوری که سیستم های 

 اشتراک گذاری اطالعات و بهبود بهره وری عملیاتی کمک می کنند.

و استفاده از آن بطور فزاینده ای در کسب و کار مدرن به دلیل توانایی یکپارچه سازی جریان مواد،  ERPیز استقرار موفقیت آم

 امور مالی و اطالعاتی که از استراتژی های سازمان حمایت می کنند، اهمیت دارد.

یستم هایی که روی نمی توانند عملکرد س ERPبا وجود مزایای قابل توجه ، یک مشکل عمده این است که سیستم های 

برای حمایت از ساختارهای اندازه گیری عملکرد  3شرکت اثرگذار هستند را اندازه گیری کنند. رویکرد کارت امتیازی متوازن

 سازمانی طراحی شده است. 

، در خالل 1۹۹3است که ایده اولیه آن سال  مدیریت عملکردیک نظامی برای BSC) انگلیسیبه ( ،کارت امتیازی متوازن

ها شکل گرفت. این ایده در طول های نوین سنجش عملکرد سازمان، در زمینه روشدیوید نورتونو  رابرت کاپالنتحقیقات 

گیری عملکرد، اکنون به یک نظام مدیریت زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازه

اربندی شده و نیمه است. کارت امتیازی متوازن ابزار مدیریتی برای اجرای استراتژی است؛ گزارش ساختاستراتژیک تبدیل شده

ها توسط کارمندان نظارت داشته باشند و نتایج دهد بتوانند به راحتی بر روند اجرای فعالیتاستانداردی که به مدیران اجازه می

ها را بررسی و کنترل کنند. ویژگی اصلی کارت امتیازی متوازن در اختیار گذاردن بستری مناسب برای شناخت این فعالیت

                                                           
1 Enterprise Resource Planning 
2 Balanced Scorecard 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1


 

های عملیاتی برای اجرایی کردن بط علت و معلولی حاکم بر دنیای کسب و کار و همچنین استخراج برنامهقوانین و روا

 .سازمان است استراتژی

ی سیستم ارزیابی عملکرد خود توجه مدیران را به این نکته جلب کردند که بهتر است به هر حال نورتون و کاپالن با معرف

. ها نظریه خود را با چهار منظر یا وجه معرفی کردندعملکرد کارکنان را با یک روش کل نگرانه تر مورد بررسی قرار دهند. آن

 (.1و یادگیری، شکل )منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایند داخلی کسب و کار و منظر نوآوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( مدل كارت امتیازی متوازن1شکل )

 

 مروری بر ادبیات پژوهش

شاخصهای مالی تاکید شده است، که معموالً نتایج عملکرد بر روی  ERP به طور سنتی، در ارزیابی عملکرد سیستم های

بهره  ERP گذشته را انعکاس می دادند. در این پژوهش از روش کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد سیستم های

منسجم  گرفته شده است. چهارچوبی که یک مجموعه جامع از چشم انداز های کلیدی را ارائه می کند تا به طور همزمان و

استفاده  ERP را که از سیستم پلیمر آریاساسولرا ارزیابی کند. به عالوه، به طور میدانی شرکت  ERP عملکرد سیستم های

توانسته اند عملکرد بعد  ERP را مورد مطالعه قرار داده، تا مشخص شود که آیا اهداف تعریف شده برای سیستمهای ایدمی نم

قرار دهند و چشم انداز و استراتژی یک شرکت را در همه سطوح سازمان تفسیرکنند.سیستم را تحت تاثیر  ERP از بکارگیری

به عنوان یکی از آخرین پدیده های فن آوری اطالعات، سیستم های اطالعاتی قابل تغییر وتنظیمی هستند که  ERP های

و همچنین بین آنها یکپارچه مینماید. پیاده اطالعات و فرآیندهای مبتنی براطالعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی 

به عنوان یک اقدام پرریسک  ERP سازی این سیستم ها مستلزم سرمایه گذاری های کالنی خواهد بود. از زمان نصب سیستم

و گرانقیمت، تکنیکها، فنون و همچنین فرصتها و چالش های مدیریتی اجرای این سیستم بطور گسترده مورد تجزیه وتحلیل 

متمرکز شده اند،  ERP ، برروی فاکتورهای مؤثر در اجرای موفق ERP ار گرفته است. بیشتر تحقیقات موجود در ارتباط باقر

 اما به چگونگی اندازه گیری منافع و آثار استراتژیک اجرای آن کمتر توجه شده است .

می پردازد. این چارچوب در  ERP و آثارسیستم به معرفی ارزیابی متوازن به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد پژوهشاین 

و  ERP هر چهاربعد ارزیابی متوازن کاپالن و نورتون در جهت ایجاد رویکرد عملی برای ارزشیابی تأثیرات استراتژیک سیستم

 .منافع سازمانی آن تالش خواهد کرد

 برنامه ریزی

منابع 

 سازمانی

 منظر مالی

منظر نوآوری و 

 یادگیری

 

یمنظر فرایند داخل  

 

مشتری منظر  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C


 

اشاره می کنند.  ERPژول برای سیستم در بررسی و مطالعات روش شناختی مربوطه ، محققان و فروشندگان به چهارده ما

چهارده ماژول ذکر شده در مقاله ها عبارتند از: مالی، کنترل، تعمیر و نگهداری، مدیریت مواد، برنامه ریزی تولید ، مدیریت 

 ، مدیریت ارتباط با مشتری(SCM)پروژه، فروش و توزیع، تدارکات، مدیریت کیفیت، منابع انسانی، مدیریت زنجیره تامین 

(CRM) تجارت الکترونیک، بهینه ساز برنامه ریز پیشرفته/زمان بند برنامه ریز پیشرفته ،(APO/APS). (Madapusi, 

2011) 

چهار ماژول اصلی شرکت پلیمر آریاساسول  مالی،منابع انسانی،مدیریت زنجیره تامین و تعمیر و نگهداری می باشد که در نرم 

 ده کاربران ، دو ماژول مالی و منابع انسانی در ظاهر برنامه با هم ادغام شده اند .جهت استفا (Citrix)افزار ارائه شده 

 Finance and HR Module 

 Supply Chain Module 

 Maintenance Module 
 

از آنجایی که شرکت پلیمر آریاساسول چندین سال است که با پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی و یکپارچه سازی منابع، 

نبال بدست آوردن کنترل بهتر کسب و کار خود می باشد. تشخیص ادامه تغییرات در تکنولوژی به منظور رضایت در مشتری بد

و یا برطرف کردن نیازها و تقاضاهای موثر در آینده تجاری جزء بزرگترین چالش برای هر شرکت می باشد . ارزیابی عملکرد 

 ر شرکت ، محرکی کلیدی است که یقینا منجر به موفقیت بیشتر خواهد شد.برنامه ریزی منابع سازمانی مورد استفاده د

 با توجه به بیان موضوع پژوهش و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش به شرح زیر است:

 هدف اصلی:

  ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)  در شرکت پلیمر آریاساسول واقع در منظقه ویژه

 اقتصادی انرژی پارس

 اهداف فرعی:

 ارزیابی عملکرد ماژولand Human Resources Finance در شرکت پلیمر آریاساسول 

  ارزیابی عملکرد ماژولSupply chain در شرکت پلیمر آریاساسول 

  ارزیابی عملکرد ماژولMaintenance در شرکت پلیمر آریاساسول 

 

با توجه به مطالعه پژوهش های صورت گرفته، مولفه های ارزیابی هر کدام از وجوه کارت امتیازی متوازن همانند جدول 

 (بررسی گردید.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
(مولفه های اندازه گیری در هر منظر كارت امتیازی متوازن1جدول )  

  
Balanced Score Card 

امتیازی منظر كارت 

 متوازن
 مولفه

ارزیابی عملکرد 

برنامه ریزی منابع 

سازمانی پس از 

 پیاده سازی   

با رویکرد كارت 

 امتیازی متوازن

Financial perspective 

(FP) 
 منظر مالی

 کاهش هزینه های عملیاتی تکنولوژی اطالعات

 بهبود بهره وری کلی

 افزایش سهم بازار

 رشد نرخ فروش

Customer perspective 

(CP) 
 منظر مشتری

 ERPرضایت کاربران 

 ERPزمان پاسخگویی به شکایات کاربران

 آسانی آموزش و استفاده

 افزایش نگهداری و وفاداری مشتری

 بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

 رضایت مشتری از محصوالت/خدمات

Innovation and learning 

(ILP) 
 منظر یادگیری و نوآوری

 سرعت به روزآوری سیستم اطالعات

 اطالعات نوآورانه مواد آموزش کارکنان

 فرایند آموزش بهبود یافته

 تعداد پروژه های تحقیق و توسعه جدید

 قابلیت گسترش سیستم اطالعات جدید  

 قابلیت نوآوری فرایند

Internal business process 

(IBP) 

منظر فرایندهای داخلی 

 كسب و كار

 اتوماسیون فرایندهای میان وظیفه ای

 توانایی یکپارچگی  میان وظیفه ای

 ITدر دسترس بودن و به روز بودن سیستم 

 بهبود روش های استاندارد در میان مکان های متفاوت

 بهبود بهره وری عملیاتی

 کاهش دوباره کاری در منابع ورودی 

 

 

 



 

 
 روش تحقیق

این تحقیق بر اساس ماهیت و روش توصیفی موردی و بر اساس هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری کاربران ماژول 

 به منظور تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است کهسازمان می باشد که  ERPهای مختلف سیستم 

پرسشنامه به صورت الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی  300می باشد. به این منظور  131حجم نمونه  =131Nبه ازای

تصادفی بوده است. در -پرسشنامه جمع آوری گردید. روش نمونه گیری نیز به صورت طبقه ای 131توزیع شد که از بین آنها 

 ه شده است.این پژوهش هر ماژول به عنوان طبقه درنظر گرفت

 Adobe acrobat professionalجهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه به صورت الکترونیکی استفاده شده است که در محیط 

طراحی گردید و برای گروه نمونه از طریق پست الکترونیکی ارسال گردیده است و جوابها نیز از همین طریق جمع آوری 

 گردید.

 بخش:پرسشنامه این پژوهش شامل دو 

الف( سواالت عمومی: در سواالت عمومی سعی شده است که اطالعات کلی جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع 

 سوال واحد سازمانی، سابقه شغلی و نام ماژول مورد استفاده می باشد. 2آوری گردد. این بخش شامل 

منظر کارت امتیازی متوازن طبقه بندی شده است. در  4سوال می باشد که در قالب  33ب(سواالت تخصصی: این بخش شامل 

طراحی این قسمت سعی گردیده است که سواالت پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد ، همچنین برای طراحی این بخش از 

 طیف پنج تایی لیکرت استفاده شده است که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری به شمار می رود.

 و پایایی پژوهش بررسی روایی

با مطالعه منابع  پرسشنامه این روایی تعیین برای .است شده استفاده محتوا اعتبار روش از پرسشنامه روایی و اعتبار تعیین جهت

نتیجه مواردی جهت  در که گرفت قرار بررسی مورد متخصصان و اساتید توسط و گردید تهیه پرسشنامه اولیه مربوط، طرح

جهت پایایی پرسشنامه به کمک نرم  .گردید تدوین نهایی پرسشنامه نظر مورد گردید و پس از اعمال اصالحاتاصالح پیشنهاد 

 می بنابراین .( آمده است3میزان اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج حاصل در جدول ) SPSSافزار آماری 

 .است بوده برخوردار کافی اعتبار از پرسشنامه که گرفت نتیجه چنین توان

 
(ضریب آلفای كرونباخ2جدول)  

BSC ضریب آلفای کرونباخ تعداد سوال منظر 

 095۹0 4 منظر مالی

 09501 0 منظر مشتری

 09023 0 منظر نوآوری و یادگیری

 09010 0 منظر فرایند داخلی کسب و کار

 09835 33 کل پرسشنامه

 
 

  

پس از جمع آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه های الکترونیکی توزیع شده در سازمان و با استفاده از تکنیک های آماری  

توصیفی و استنباطی به طبقه بندی اطالعات ، تعمیم نتایج و در نهایت آزمون فرضیه ها و سواالت پرداخته شده است. بطور 



 

ات به دو دسته کمی و کیفی طبقه بندی می شوند. در این پژوهش از شیوه های کمی کلی شیوه های تجزیه و تحلیل اطالع

 استفاده شده است.

روش های مورد استفاده شامل دو دسته آمار توصیفی و استنباطی است. به منظور تحلیل اطالعات جمعیت شناختی از آمار 

می باشد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از   Microsoft Excelتوصیفی استفاده شده است و ابزار مورد استفاده نرم افزار 

استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل و بکارگیری آزمون فوق از نرم افزار  (Sign Test)آمار استنباطی همچون آزمون عالمت 

SPSS18 .استفاده شده است 

، از آزمون عالمت استفاده شده است ، به این ترتیب ERPبا توجه به غیر نرمال بودن متغیر های تحقیق جهت ارزیابی عملکرد 

 که:

شود و اعداد مساوی به عنوان عالمت منفی در نظر گرفته می 2به عنوان عالمت مثبت و کلیه اعداد زیر  2کلیه اعداد بزرگتر از 

 شود: نیز فاقد عالمت هستند. بر طبق رابطه زیر مقدار آماره مشاهده شده محاسبه می 2

 npq

npx
Z


 

 
xهای مثبت: تعداد عالمت 

nتعداد نمونه : 

p=q=0.50  باشد(خاطر دو حالت عالمت مثبت و منفی میباشد )علت این امر بهمی 

ماره شود، اگر آماره مشاهده شده از آ( مقایسه میZ=1.645) 0905سپس آماره مشاهده شده با آماره جدول در سطح معناداری 

 ها به شکل زیر است: باشد. طراحی فرضجدول بیشتر باشد به معنای قابل مالحظه بودن آن عامل می
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 فرض صفر: عامل مورد نظر غیر قابل مالحظه می باشد. 

 فرض مقابل: عامل مورد نظر  قابل مالحظه می باشد.

 

  یافته ها

نیاز به مدیریت  ERP مزایای از گیری بهره منظور به که شود می ای گسترده تغییرات سبب ERPافزار نرم یک بکارگیری

 فرایندهای با سیستم اطالعات مجدد مهندسی -1 :از است عبارت گیرد قرار نظر مد دقت به باید که مهمی اهداف .اثربخش دارد

ERP ،هزینه کاهش -5 دیگر، ادغام تجاری -4 الکترونیک، تجارت برای نیازی -3 تأمین، زنجیره مدیریت به برای نیازی -2 موجود 

 ارزیابی -9 و سازمان تصویر تقویت 8-ملیتی، چند شرکتهای با رقابت برای نیازی -7 قدیمی، های سیستم تغییر -6 انبارداری،

 (1281جنیدی9 مهدی و اعظم عباس محسن، ). الکترونیک وکار کسب

 

 

که قابل مالحظه می باشند در  2این پژوهش شاخص های با میانگین باالتر از با توجه به داده های جمع آوری شده در 

 ( آورده شده است.3جدول)
 

 

 

 

 



 

 3( معیارهای عملکرد با میانگین باالتر از 2جدول)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( میانگین وجوه كارت امتیازی متوازن1شکل )

 

نمونه مورد مطالعه بهبود 131از  .گیردها و عملکردمالی سازمان مورد استفاده قرار میمنظورشناخت نیازمندیبهمنظر مالی 

 یاتیعمل یها ینهکاهش هزقابل مالحظه می دانند.معیارهای مالی شامل در سازمان  ERPبهره وری کلی را پس از پیاده سازی 

( از نظر گذشت. بطور کلی با 1که در جدول ) رشد نرخ فروشو   سهم بازار یشافزای، کل یبهبود بهره ور، اطالعات یتکنولوژ

 برای سازمان در سطح مطلوبی قرار ندارد. ERP، سیستم  BSC( از منظر مالی 1توجه به شکل)

های کمی و کیفی در مورد کاال و یا خدمات ارائه منظور آگاهی از سطح رضایت مشتریان )از طریق سنجشبهمنظر مشتری 

معیارهای مشتری شرکت که شامل رضایت کاربران، پاسخگویی به شکایات کاربران، آموزش . یردگشده( مورد استفاده قرار می

( از نظر 1، نگهداری و وفاداری مشتریان، مدیریت ارتباط با مشتریان، رضایت مشتریان که در جدول )ERPاستفاده از سیستم 

بطور کلی با توجه به ضایت قابل مالحظه ای دارند. مورد استفاده ر ERPاز سیستم  ERPگذشت. نتایج نشان داد که کاربران 

منظر مالی منظر مشتری
منظر نوآوری و 

یادگیری
منظر فرایند داخلی

Series1 2.64 3.11 3.09 3.39

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

میانگین وجوه كارت امتیازی متوازن

 كارت امتیازی متوازن شاخص میانگین

 منظر مالی بهره وری کلی 3.354

 رضایت کاربران 4.024

 پاسخگویی به شکایات کاربران  3.740 منظر مشتری

 ERPآموزش و استفاده از  3.213

 بروز رسانی سیستم اطالعات 4.079

 منظر نوآوری و یادگیری
 برنامه های آموزشی 3.197

 قابلیت گسترش سیستم اطالعات 3.047

 نوآوری در فرایندها 3.252

 مکانیزم فرایندهای میان وظیفه ای 3.425

 داخلیمنظر فرایند 
 هماهنگی بین واحدها 3.693

 ITدسترسی به سیستم  3.591

 دوباره کاری در منابع ورودی 3.772



 

تا حدودی مناسب  ERPپیاده سازی شده برای سازمان از دید کاربران سیستم  ERP، سیستم  BSC( از منظر مشتری 1شکل)

 است.

در بازار رقابتی منظور حضور و بقاء فاده از آن، بهآموزش کارکنان، کسب دانش و چگونگی است بر نحوهمنظر نوآوری و یادگیری 

که معیارهای یادگیری و نوآوری شامل شاخص های بروز رسانی سیستم اطالعات، برنامه های آموزشی،  کندموجود، تمرکز می

( 1فرایند آموزش، تعداد پروژه های تحقیق و توسعه، قابلیت گسترش سیستم اطالعات، ، نوآوری در فرایندها که در جدول )

ی قرار گرفت و نتایج نشان دهنده سرعت قابل مالحظه بروز رسانی سیستم اطالعات بوده و نادیده ارائه شده است مورد بررس

،  BSC( نیز از منظر یادگیری و نوآوری 1گرفته شدن پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان می باشد. با توجه به شکل)

 د.مورد استفاده برای سازمان در سطح خیلی مناسبی قرار ندار ERPسیستم 

ها شود. در این منظر سازمانکارگرفته میفرایندهای مورد نیاز در سازمان بهدر جهت ارزیابی منظر فرایند داخلی کسب و کار

آفرینی برای مشتریان و نهایتًا سهامداران خود ها، بتوانند به ارزشباید فرایندهایی را مشخص نمایندکه با برتری یافتن در آن

، ITفرایند داخلی شامل مکانیزم فرایندهای میان وظیفه ای، هماهنگی بین واحدها، دسترسی سیستم  معیارهای .دهندادامه

( در نظر گرفته شد که نتایج نشان 1رویه های استاندارد، بهره وری عملیاتی، دوباره کاری در منابع ورودی با توجه به جدول )

افزایش بهره وری عملیاتی و در دسترس بودن و بروز بودن سیستم می دهد بطور کلی با کاهش دوباره کاری در منابع ورودی، 

IT  بهبود روابط میان واحدها و مکانیزه شدن فرایندها از منظر فرایند داخلی کسب و کار ،BSC  سیستم ،ERP  مورد استفاده

 سازمان در سطحی مطلوب و مناسب قرار دارد. 

 

 

 

متغیرهای پژوهش از آزمون آماری عالمت یک نمونه ای استفاده گردید. فرضیه به طور خالصه برای بررسی وضعیت هر کدام از 

 تایی لیکرت به این صورت است: 5صفر در تمام متغیرهای پژوهش با توجه به طیف 

 نمایش آماری این آزمون به این صورت است:
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 عامل مورد نظر غیر قابل مالحظه می باشد.فرض صفر: 

 .عامل مورد نظر قابل مالحظه می باشد.فرض مقابل: 

بیشتر باشد به معنای قابل مالحظه بودن آن  Z=1.645یعنی  0905اگر آماره مشاهده شده از آماره جدول در سطح معناداری  

 باشدعامل می

 (آمده است2دول )با استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجام آزمون عالمت یک نمونه ای نتایج تحلیل در ج

 

 

 
( آزمون عالمت متغیرهای پژوهش3جدول)  

 نام متغیر تعداد عالمت های مثبت مقدار آماره مشاهده شده مقدار آماره جدول نتیجه گیری

هغیر قابل مالحظ  19045 09031-  ITهزینه عملیاتی  00 

 بهره وری کلی شرکت ۹1 49880 19045 قابل مالحظه

هغیر قابل مالحظ  19045 09031-  سهم بازار 00 



 

هغیر قابل مالحظ  19045 39۹38-  نرخ فروش 41 

 رضایت کاربران ۹0 59108 19045 قابل مالحظه

انپاسخگویی به شکایات کاربر 80 39۹38 19045 قابل مالحظه  

هغیر قابل مالحظ  19045 19154 10 ERP   آموزش استفاده از سیستم

هغیر قابل مالحظ  19045 59325-  نگهداری و وفاداری مشتریان 24 

هغیر قابل مالحظ  19045 29100-  مدیریت ارتباط با مشتریان 40 

هغیر قابل مالحظ  19045 1950۹-  رضایت مشتریان 55 

 بروز رسانی سیستم اطالعات 100 19542 19045 قابل مالحظه

هغیر قابل مالحظ  19045 19802-  برنامه های آموزشی 52 

هغیر قابل مالحظ  19045 39151-  فرایند آموزش 48 

هغیر قابل مالحظ  19045 198۹1- هتعداد پروژه های تحقیق و توسع 1۹   

هغیر قابل مالحظ  19045 091۹۹- العاتقابلیت گسترش سیستم اط 5۹   

هغیر قابل مالحظ  19045 09031-  نوآوری در فرایندها 00 

هغیر قابل مالحظ ه ایمیان وظیفمکانیزم فرایندهای  13 1950۹ 19045   

 هماهنگی بین واحدها 1۹ 39151 19045 قابل مالحظه

 ITسیستم به دسترسی  15 39041 19045 قابل مالحظه

هغیر قابل مالحظ  رویه های استاندارد 00 09444 19045 

هغیر قابل مالحظ  19045 19080-  بهره وری عملیاتی  54 

منابع ورودیدوباره کاری در  ۹0 49102 19045 قابل مالحظه  

 

 

 

(آزمون عالمت كارت امتیازی متوازن4جدول)  

 منظر BSC تعداد عالمت های مثبت مقدار آماره مشاهده شده مقدار آماره جدول نتیجه گیری

-29028 19045 غیر قابل مالحظه  منظر مالی 42 

 منظر مشتری 01 09031 19045 غیر قابل مالحظه

 منظر نوآوری و یادگیری 0۹ 09۹10 19045 غیر قابل مالحظه

 82 29401 19045 قابل مالحظه
 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار



 

 

( منظر فرایند داخلی کسب و کار نسبت به سایر چشم اندازهای کارت امتیازی متوازن قابل مالحظه می 4با توجه به جدول )

 باشد.

 

 
 BSC( میانگین ماژول های مورد استفاده به تفکیک منظرهای 5جدول )

 

 نام ماژول BSC BSCمیانگین میانگین ماژول

3.12 

 منظر فرایند داخلی 3.45

Finance and HR Module 
 منظر نوآوری و آموزش 3.16

 منظر مشتری 3.13

 منظر مالی 2.75

3.07 

 منظر فرایند داخلی 3.42

Supply Chain Module 
 منظر نوآوری و آموزش 3.10

 منظر مشتری 3.15

 منظر مالی 2.61

2.89 

 منظر فرایند داخلی 3.21

Maintenance Module 
 منظر نوآوری و آموزش 2.90

 منظر مشتری 2.95

 منظر مالی 2.51

 

می  2902( در می یابیم که میانگین کل سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت پلیمرآریاساسول 5با توجه به جدول )

باشد که آن را در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد. اگرچه با توجه به بودجه درنظر گرفته شده برای نصب و راه اندازی 

وجود داشت.در این راستا به نظر می رسد که با برنامه ریزی برای دوره های  شرکت انتظار عملکرد مناسب تری ERPسیستم 

 به نتیجه مطلوب رسید. ERPآموزشی پیشرفته برای کارکنان و بهره گیری از تمامی امکانات سیستم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1فرمول 

 فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه

برای محاسبه حجم نمونه آماری است. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول ها فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش

 :کوکران نیازمند آن است که حجم جامعه را بدانید. فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است
 

 

nحجم نمونه = 

N (…شهر9 استان9و یت)حجم جمع یآمار یت= حجم جمع 

t  یا z قابل قبول یناناطم یبضر یارمع ی= در صد خطا 

p مردان( یت)مثال جمع ینفاقد صفت مع یتاز جمع ی= نسبت 

q=1-p  زنان( یت)مثال جمع ینفاقد صفت مع یتاز جمع ینسبت 

eمطلوب یدقت احتمال یا ینان= درجه اطم 

 یمیباشند . ن ینمع یصفت یزحا یتاز جمع یمین یعنی) 5/0 یتیحجم نمونه را با شکاف جمع یمفرمول باال اگر بخواه طبق

 فاقد آن هستند. یگرد

 باشد.  0905  یا  0901تواند   یم dاست.   19۹0معموال  z. مقدار یریمگ در نظر می 095را  qو  p معموال

 شود. یاستفاده م   یدر ادامه فرمول اصل یزکوکران ن یححجم نمونه از فرمول تصح یحتصح یبرا یقاتاز تحق یبرخ در

 

  گیرینتیجهبحث و 
ها با پیشرفت فناوری اطالعات و پیاده سازی سیستم های یکپارچه اطالعاتی  در سازمانها پژوهش های گسترده  سال این در

ای دراین زمینه و بررسی مزایای استفاده از آنها در فرایندهای کسب و کار و تجارت انجام پذیرفته است. ولی با توجه به تازه 

و پیاده سازی آن در تعداد اندکی از سازمانهای ایرانی ،پژوهش های پیرامون این مه ریزی منابع سازمانی ( )برنا ERPبودن واژه 

موضوع  به میزان بسیار محدودی مشاهده گردید. تحقیقات انجام شده نیز حول امکان سنجی پیاده سازی برنامه ریزی منابع 

داخل کشور نشان می دهد که تاکنون تحقیقی سازمانی و مزایای استفاده از آن در سازمان می باشد. مطالعات انجام گرفته در 

در یک سازمان پرداخته باشد وجود ندارد. خوشبختانه شرکت پلیمر آریاساسول به  ERPکه دقیقًا به موضوع ارزیابی عملکرد 

اه را به صورت کامال کاربردی نصب و ر  ERPعنوان یکی از اولین شرکت های ایرانی پیشرو که توانسته با موفقیت چشمگیری 

برنامه ریزی  ارزیابی عملکرد اندازی کند و مورد استفاده بخش های مهم سازمان قرار دهد این بستر را برای پژوهشی در زمینه

 .منابع سازمانی شرکت فراهم آورد

 در مرحله پس از اجرا به عنوان یک استاندارد اندازه گیری برای شرکت ERPدر این پژوهش برای نشان دادن عملکرد سیستم 

 BSCمبتنی بر   ERPهای با تکنولوژی باال، تالش شده است. در این بخش نهایی، ارزش و سهم اندازه گیری عملکرد سیستم 

را تحت  ERPدر این مطالعه خالصه خواهد شد. در این پژوهش یک رویکرد نوآورانه با استفاده عوامل متعددی که عملکرد 

و هم    ERPن قرار داده شده است که در نتیجه می تواند هم اندازه گیری عملکرد تاثیر قرار می دهند در کارت امتیازی متواز

را افزایش دهد. همچنین این پژوهش مطالعه کمی اندازه  ERPتصمیم گیری اثربخشی روی پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم 

یمر آریاساسول در برابر شرکت شرکت پل ERPرا به شیوه های انجام می دهد که برای بهبود عملکرد  ERPگیری عملکرد 

و استراتژی تصمیم گیری با بررسی یک  ERPهای با تکنولوژوی باال در صنعت و گسترش رویکردهای موجود ارزیابی عملکرد 

 سری از فاکتورهای حیاتی قابل مقایسه می سازد. 



 

هش می تواند برای تحقیقات در سطح سازمان در این پژو ERPهمچنین چارچوب استفاده شده در بخش ارزیابی عملکرد 

که ارتباط نزدیکی با اهداف استراتژیک دارند ، مورد  ERPبیشتری که چگونگی تاثیر منظرهای مختلف روی عملکرد سیستم 

 استفاده قرار گیرد.
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