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منابع  برنامه  ریزی  راه حل   )پیاده ســاز(  مجری  شرکت  ارزیابی  معیارهای 
سازمان در صنعت پخش کشور

چكیده

رقابتي شــدن محیــط کســب وکار، ضــرورت ایجاد 
یکپارچگــي درون ســازماني و برون ســازماني در محیط 
زنجیره تأمین، تحول گسترده در حوزه فناوري سیستم هاي 
اطالعاتــي و... از عوامــل اصلي شــکل گیري راه حل های 
برنامه ریزي منابع ســازمان ERP(1( هستند. این راه حل ها 
با ایجاد یکپارچگي مدیریتي و عملیاتي درون ســازماني و 
برون سازماني و تســهیل و تسریع فرایندهاي کسب وکار، 
کارایي و اثربخشــي عملیاتي سازمان که را افزایش داده و 
آن که را بــراي حضور در بازار رقابتــي آماده مي نمایند. 

* نویسنده مسئول
1� Enterprise Resource Planning

ارزیابی و انتخاب مناســب ترین شرکت مجری )پیاده ساز( 
یــک راه حل نرم افزاری، خصوصًا ERP، یکی از مشــکالت 
اساســی شــرکت های صنعت پخش ایران است. لذا محقق 
در یــک تحقیق کامــاًل کاربردی، از طریــق ارائه »یک مدل 
بومی سازی شده برای انتخاب راه حل ERP در صنعت پخش 
کشور ایران« تالش نموده است تا بر اساس این مدل که در 
این مقاله به اختصار به آن پرداخته شده است2، با شناسایی 
و طبقه بندی انواع معیارها و شاخص های مؤثر، نقشه راهی 
برای ارزیابی شرکت های مجری )از میان انواع گزینه های 
انتخابی( برای انواع شــرکت های کوچک، متوسط و بزرگ 

2 - بــرای اطالعات بيشــتر به پایان نامه مربوطه در »دانشــگاه آزاد اســالمی، واحد علوم 
تحقيقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران« مراجعه گردد.

تاریخ.دریافت.مقاله:.95/09/27
تاریخ.پذیرش.مقاله:.95/10/29
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مقدمه

سازمان های موفق و پیشرو به خوبی می دانند که برای 
کسب مزیت های رقابتی بایستی از یک سو انواع اتالف ها )به 
زبان مدیریت ناب: انــواع موداها( را از طریق برنامه ریزی 
دقیق تر  و کاهش موجودی ها، کاهش هزینه ها، بهینه نمودن 
فراینــد انجام کارها، به صفر رســاندن ضایعات، مدیریت 
خواب ســرمایه و حداکثر کردن نرخ بازگشــت سرمایه و 
امثال آن، در سازمان خود کاهش داده و مدیریت نمایند و 
از ســوی دیگر توجه به صدای مشتریان خود را از طریق 
کوتاه کردن زمان تحویل، پاســخ گویي بهتر و سریع تر به 
تقاضاي مشتریان، افزایش کیفیت و تنوع محصول و امثال 

آن، به طورجدی در دستور کار خود قرار دهند.
یکي از اساسي ترین راه کارها برای رسیدن سازمان ها 
به اهداف فوق و کســب توسعه پایدار، استفاده اثربخش از 
انــواع فناوري ها خصوصًا راه کارهــای مبتنی بر فناوري 
اطالعات بوده و در این راســتا انتخاب درست یک راه حل 
برنامه ریــزی منابع ســازمان )ERP( از اهمیت فوق العاده 

زیادی برخوردار است.
راه حل هــای برنامه ریزي منابع ســازمان درواقع نقطه 
اوج و تکامــل سیســتم هاي اطالعاتــي در عصــر حاضر 
هســتند. قابلیت هاي این راه حل ها باعث شده که عالوه بر 
بخش هاي کسب وکار، سازمان هاي دولتي و غیرانتفاعي نیز 
جهت اســتفاده از آن ها اقدام نموده و زمینه بهبود خدمات 
مشتریان را فراهم  نمایند. هرچند که در کشور ما راه اندازي 
راه حل های برنامه ریزي منابع سازمان با مشکالت بسیاري 
ازجملــه تحریم هاي اقتصادي و محدودیت دسترســي به 
تولیدکننــدگان بزرگ جهان مواجه بوده اســت، لیکن تفکر 
بهره گیری از راه حل های برنامه ریزي منابع ســازمان در 
اکثر سازمان ها خصوصًا در صنعت پخش از ابعاد مختلف 

حائز اهمیت بوده و موردتوجه قرارگرفته است.
با توســعه روابط بین المللی ایران و پیش بینی پیوستن 
هرچه ســریع تر ایران به ســازمان تجــارت جهانی، انواع 
کسب وکارهای ایرانی و ازجمله شرکت های فعال در صنعت 
پخش کشــور نیز در سال هاي آینده ناگزیر به پیوستن به 
ایــن بازارها و قــرار گرفتن در بازار رقابتــی موجود در 
عرصه جهانی خواهند بود. اما حضور در بازارهای جهاني 
درصورتي که از قابلیت هــا و آمادگي هاي الزم برخوردار 
نباشــد مي تواند صدمات جبران ناپذیری را در پي داشــته 
باشــد. لذا ضروری اســت که برای حضــوری پررنگ و 
رقابتی در عرصه تجارت جهانی توجه بیشتری به انتخاب 
راه حل های برنامه ریزی منابع سازمان گردد. اما متأسفانه 
تاکنون مدل مناســبی برای این گونه تصمیم گیری های مهم 
مدیریتی در صنعت پخش کشور ایران تهیه و تدوین نشده 
بود. در این مقاله ســعی شده اســت تا بر اساس مدلی که 
برای انتخاب راه حل برنامه ریزی سازمان در صنعت پخش 
ایران تدوین شده است، معیارها و عوامل مؤثر در ارزیابی 
انواع شرکت های مجری )پیاده ساز( در این صنعت را دقیق 
نموده و با ارائه نقشه راهی برای انجام این گونه ارزیابی ها، 
از مشــکالت این صنعت برای انتخــاب این گونه راه حل ها 

بکاهد.

صنعت پخش ارائه نماید. در این نقشــه راه پنج معیار زیر 
به عنوان معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت های مجری 
و نهایتًا انتخاب یک شــرکت مجری، تعیین شــده اند. معیار 
اول: ارزیابی شــرکت مجری از جنبــه راه حل نرم افزاری، 
معیار دوم: ارزیابی شــرکت مجری از جنبه پیاده ســازی 
راه حل، معیار سوم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه خدمات 
پس از پیاده ســازی راه حل، معیار چهارم: ارزیابی شرکت 
مجــری از جنبه هزینه و منفعــت و معیارهای مالی، معیار 
پنجم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه خدمات و ویژگی های 
عمومــی. در این پژوهش از تکنیک دلفی استفاده شــده که 
در ایــن مقاله به اختصار به نحوه اســتفاده از آن و نحوه 

محاسبات و اعتبارسنجی نتایج اشاره شده است.

واژه.های.کلیدی:.راه حل برنامه ریزی منابع سازمان، صنعت 
پخش، بومی سازی، معیار ارزیابی، نقشه راه،
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2-.مرور.خالصه.ای.بر.ادبیات.تحقیق

بــرای انجام ایــن پژوهش ابتــدا تعداد زیــادی منابع 
معتبــر مــورد ارزیابی قرار گرفت و بر اســاس آن فرایند 
تصمیم گیری بــرای انتخاب انواع راه حل هــای نرم افزاری 
تعریف شــده و همراه با بخشــی از ادبیات تحقیق منتشر 
گردیــد]1[ 1 . ســپس منابع معتبر علمی گســترده تری در 
خصوص انتخاب راه حل های برنامه ریزی منابع ســازمان 
نیز موردبررســی قرار گرفت و نتایج آن منتشر شد]2[ 2. 
لذا در این مقاله تالش شــده تا به اختصار مروری داشــته 
باشــیم بر دیگر ادبیات تحقیق، خصوصًا ادبیات مرتبط با 
شناسایی معیارها و شــاخص های ارزیابی و انتخاب یک 

شرکت مجری از میان سایر شرکت های مجری.
برنامه ریزي منابع سازمان )ERP( یک راه حل مدیریتي 
مبتني بر فناوري اطالعات اســت که در صورت مهیا بودن 
شــرایط جذب آن در کســب وکارها، در جهت اثربخشي، 
ایجــاد ارزش افــزوده، رقابت پذیري و بلوغ ســازماني، از 
طریق بسته هاي نرم افزاري یکپارچه استاندارد و متکي بر 
بهروش هاي3 از قبل طراحی شده، ولي انعطاف پذیر و قابل 
تنظیم، با قابلیــت برنامه ریزي انواع منابع ســازمان، کلیه 
فرایندهاي داخلي کســب وکار، اعم از تولید، منابع انساني، 
مالي، بازاریابي و فروش را پشتیباني نموده و بهره گیري از 
آن منجر به یکپارچگي جامع پایگاه  داده، وظایف، فرایندها، 
تصمیم گیري هاي مدیریتي و دیگر موارد، در کل کسب وکار 

مي گردد]3[.
چاو )1995( معتقد اســت که در انتخاب ERP متغیرها 
و عواملــی مانند نرم افزار، فروشــنده، عقاید و منابع از دو 
جنبه فنی و غیر فنی، در انتخاب بسته نرم افزاری تأثیرگذار 
هســتند]4[ . هکــت )1997( در ارتباط بــا فرایند انتخاب و 
ارزیابي ERP، 6 معیار را شناســایي نموده که این معیارها 
عبــارت از: کارآمــدي، معمــاری فنی، هزینــه، خدمات و 
پشتیباني، توانایي براي اجرا و چشم انداز ]5[. ایال و همکاران 

1- برای آشــنایی بيشتر با ادبيات تحقيق و آشــنایی با مدل کلی تصميم گيری به مرجع 
مربوطه مراجعه گردد.

2- برای آشنایی بيشتر با ادبيات تحقيق به مرجع مربوطه مراجعه گردد.
3� Best Practices

 )2000( متدولوژي سیستماتیکی برای انتخاب ERP به نام
SHERPA4 ارائــه کرده اند که شــامل 5 فاز مطالعه راهبرد 

 ،ERP و فرآینــد کســب وکار و تصمیم گیری بــرای جذب
جســتجو برای نامزدها و اولین فیلتــر، کاوش کردن برای 
نامزدها و دومین فیلتر، تحلیل و نمایش نامزدها و بازدید از 
تأمین کننده ها و تصمیم نهایی، مذاکره و برنامه ریزی است. 
آن ها برای ارزیابی نامزدها نیز به معیارهایی مانند راهبرد، 
کارآمدی، فنی، تأمین کننده، خدمات و مسائل اقتصادی برای 
انتخاب راه حل ERP توجه کرده اند]6[ . اســتفانو )2001( در 
ارزیابــی و انتخــاب نرم افزار ERP به دو دســته از عوامل 
ســطح راهبردی و ســطح عملیاتی توجه کرده اســت]7[. 
ســاهاي و گوپتا )2003( معیارهاي انتخاب نرم افزار برای 
راه حل هاي زنجیره تأمیــن را در دو نوع محرک هاي اولیه 
)فنی، قیمت گذاری و هزینه، مشخصات ماژول ها، یکپارچگی 
برنامه های کاربردی5، تولید و ســاخت، قابلیت حمل ونقل، 
عوامل کاربران، درجه بومی ســازی، هزینه بومی ســازی، 
پشــتیبانی و خدمــات( و محرک هاي ثانویه )چشــم انداز 
فروشنده، صنایع مورد پوشش، قدرت فروشنده و...( ارائه 
کرده اند]8[. نواس و همکاران )2004( معیارهای موردتوجه 
بــرای انتخاب سیســتم های برنامه ریزی منابع ســازمان 
)ERP( را این گونه ارائــه داده اند: معیار مربوط به ارزیابی 
فروشنده )تأمین کننده(، معیار مربوط به کارآمدی سیستم 
ERP، معیار مربوط به جنبه های فنی سیستم ERP ]9[. وي 

و همکاران )2005( یــک روش چندمرحله ای برای انتخاب 
مناســب ترین سیســتم ERP مطرح کرده اند کــه بر مبناي 
فرایند تحلیل سلســله مراتبي )AHP( صورت گرفته است. 
آنان معیارهاي انتخاب را به دو دســته معیارهاي انتخاب 
مناسب ترین سیستم ERP و معیارهاي انتخاب مناسب ترین 
فروشــنده ERP تقســیم کرده انــد]10[. آلنبــاي )2005( 
معیارهاي انتخاب ERP را به 3 دســته تقسیم کرده است: 
معیارهاي مربوط به فروشنده، معیارهاي مربوط به کاربر، 
معیارهاي مربوط به مســائل فنی ]11[. ضیایي و همکاران 
4� Systematic Help for ERP Acquisitions

5� Application
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 ERP 2006( به بررســی انتخاب بهترین بسته نرم افزاری(
در ســازمان های کوچک و متوسط بر اساس برنامه ریزي 
عدد صحیح پرداختند. معیارهای ارائه شــده توســط آن ها 
عبارت انــد از معیار مربوط به سیســتم نرم افزاری، معیار 
مربوط به فروشــنده، معیار مربوط به پــروژه]12[. لیو و 
همــکاران )2007( مــدل جدیدی ارائه دادند که بر اســاس 
فراینــد اطالعاتی زبانی اســت. معیارها و شــاخص های 
ارائه شــده توســط آن کــه عبارت اند از: شــاخص فنی و 
عملکرد، قابلیت راهبردی، توانایی فروشــندگان، شــهرت 
و اعتبار فروشــنده]13[. لین و چن )2007( به دودسته از 
معیارها توجه کردند که عبارت اند از: جنبه مدیریت )مسئله 
فروشــنده، مسئله زمان، مســئله هزینه( و جنبه محصول 
)مــدل کیفیت نرم افــزار ISO 9126( ]14[. معیارهای اصلی 
ارائه شده توســط یازگان و همکاران )2009( عبارت اند از: 
تجزیه وتحلیل مالی، مشــخصات عمومی، طراحی نرم افزار 
و کنترل سیســتم، برنامه ریزی تولید، دارایی های دانشــی 
معیارهــای   )2009( ســونار  و  جادهــاو  داده ای]15[.  و 
ارزیابــی نرم افــزار را در 7 گــروه اصلــی طبقه بنــدی 
نموده انــد: معیارهای مربــوط به مشــخصات کارکردی 
بســته  نرم افزاری، معیارهای مربوط به مشخصات کیفیت 
نرم افزار، معیارهای مربوط به فروشنده، معیار مربوط به 
هزینه و منفعت، عوامل مربوط به ســخت افزار و نرم افزار، 
معیارهــای مربوط به نظرات و عقایــد از منابع فنی و غیر 
فنــی و معیارهای مربــوط به منابع خروجــی]16[. امامی 
)1389( معیارهای انتخاب نرم افزارهای پیشرفته سازمانی 
را این گونه برشــمرده است: مقیاس اجزای کّمی محصول 
با تکیه بر لیســت کارکردی، مقیاس اجزای کیفی محصول، 
ارزیابی کیفیت محصول از جنبه های اســتاندارد، ارزیابی 
محصول از جنبه کاربر، فناوری به کار گرفته شده در تولید 
محصول و محیط اجرا، کیفیت و ارائه خدمات و پشتیبانی 
از محصول، جنبه پیاده ســازی و مدیریت پروژه، هزینه و 
قیمت گذاری محصول، جنبه فروشنده]17[. سبسی )2009( 
معیارهایی را برای انتخاب ERP ارائه کرده که عبارت اند از: 

معیار فروشنده، مشخصات سیستم، عوامل سرمایه گذاری 
]18[. تی ســای و دیگران )2012( به 3 دســته از معیارها 
برای انتخاب راه حل ERP اشــاره کرده اند که عبارت اند از: 
معیارهای انتخاب سیســتم، معیارهای انتخاب تأمین کننده 
ERP و معیارهــای انتخــاب مشــاور ERP ]19[. گرباز و 

 ERP همکاران )2012( به این معیارها برای انتخاب راه حل
اشاره کرده اند: معیار مربوط به فروشنده، معیار مربوط به 
مشــتری، معیار مربوط به نرم افزار]20[. بهبودی اصل و 
همکاران )2012( به این معیارها و عوامل که توسط تکنیک 
دلفی به دســت آمده اشاره کرده اند: هزینه، کیفیت محصول، 
فروشــنده، قابلیت نرم افزار]21[. پیتیک و همکاران )2014( 
مراحل انتخاب ERP را در چهار فاز پیشــنهاد داده اند: فاز 
مقدماتی، فاز تجزیه وتحلیل، فاز ارزیابی و فاز مذاکره. آن ها 
در فاز ارزیابی، 4 معیار اصلی برای ارزیابی تأمین کنندگان 
را بیان می کنند که عبارت اند از: ارزیابی راه حل نرم افزاری 
)کارکردهای مورد انتظار و جنبه های فنی(، ارزیابی کیفیت 
پیاده سازی )قابلیت تیم پیاده سازی، متدولوژی به کاربرده 
شده، سابقه شکست و موفقیت و...(، ارزیابی هزینه ها )کل 
هزینه های مالکیت6 برای 5 ســال(، ارزیابی تأمین کنندگان 
)شــهرت و اعتبار تأمین کننده، پایداری و تخصص آن ها(

]22[. هــادارا )2014( بــرای انتخــاب ERP بــه 11 معیار 
 ،ERP اشــاره کرده است که عبارت اند از: کارآمدی سیستم
معیار فنی، قیمت و بودجه، خدمات و پشــتیبانی، ارزیابی 
تأمین کننده، قابلیت اطمینان سیســتم، سازگاری، وضعیت 
بازار تأمین کنندگان، یکپارچگی و ماژوالر بودن7، متدولوژی 
اجرا، تناسب بســته ERP با اندازه شــرکت]23[. کیلیک و 
همکاران )2015( بــرای انتخاب راه حل ERP به معیارهایی 
اشــاره کرده اند: معیار هزینه ها، معیار کسب وکار و معیار 
فنی ]24[. افه )2016( معیارهای اصلی برای انتخاب راه حل 
ERP را هزینه، مشخصات فروشنده و راحتی استفاده بیان 

کرده است]25[.

6� TCO: Total cost of ownership
7� Modularity
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3-.آشنایی.با.صنعت.پخش

صفــرزاده )1384( گفتــه که بر مبنــاي اطالعات بانک 
مرکزي )1375(، در کشــور مقابل هر 25 خرده فروش یک 
عمده فروش وجود دارد )یعني حدود چهار درصد از جمع 
فوق(، اما همین گروه معادل 60 درصد از کل درآمد صنعت 
توزیع )پخش( کشور )به قیمت هاي ثابت سال 1361، حدود 

720 میلیارد تومان است( را به خود اختصاص داده اند.
البتــه شــایان ذکر اســت کــه با ایــن وصــف تعداد 
عمده فروشــان نسبت به خرده فروشــان در کشور نسبت 
به معیارهاي جهاني بســیار باالســت. نســبت مذکور در 
کشــورهاي غربي باالتر از 150 به یک و در ژاپن که بنا به 
دالیل سنتي تعداد فروشگاه ها و عمده فروشان، بسیار زیاد 

است 50 به یک است.
بنا به گزارش یادشــده، ســهم زیر بخش بازرگاني در 
تولید ناخالص ملي کشور، به طور نسبي بسیار باال بوده و 
از ســال 1365 به بعد، به رغم افت درآمد سرانه، این سهم 
از حدود 9 درصد به حدود 20 درصد در ســال های 1368 
به بعد رســیده که این نیز نشــان دیگري از عدم توازن در 

اقتصاد کشور است.
نکته بسیار قابل توجه دیگر این که در سال 1355 به ازاي 
هر 873 نفر جمعیت کشــور، فقط یــک عمده فروش وجود 
داشته است، درحالي که این رقم در سال 1365 به 252 نفر 
بــه ازاي هر عمده فروش و 47 نفر به ازاي هر خرده فروش 
کاهش یافته اســت. بنابراین با گســترش روزافزون نقش 
صنــف عمده فروشــي و بنکداري هــا در نظــام پخش و 
توزیع کشــور در مقایسه با سایر کشورهاي توسعه یافته 
درمی یابیــم که عدم وجود توازن میان صنوف مختلف در 
سیستم کاالهاي مصرفي پر کشــش8 کاماًل مشهود است 
و از طرفــي از آنجائی که حدوداً 12 درصد از کل جمعیت 
کشور از بخش توزیع و پخش گذران زندگي مي کنند اهمیت 
پرداختــن به موضوع بهینه ســازي و فرایندهاي مرتبط با 

نظام توزیع در کشورمان اجتناب ناپذیر است. ]26[

8� Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

نکته مهم آن که در صنعت پخش ایران اصواًل شرکت های 
بزرگ )همانند تعدادی از بخش های سراسری(، شرکت های 
متوســط )پخش هــای کوچــک سراســری و پخش های 
استانی( و شــرکت های کوچک )پخش های کوچک استانی 
و پخش هــای محلی( وجود دارند که همه آن ها تمایل دارند 
یک راه حل بهینه ERP را متناسب با اندازه سازمان خود و 

با بودجه مناسب انتخاب نمایند.

.4-.روش.شناسی9.تحقیق

تحقیق هاي انجام شده قبلی نشــان مي دهند که مراحل 
و فازها، فرایندها و معیارهاي انتخاب راه حل برنامه ریزي 
منابع ســازمان در زمینه هــا، قلمروها و ســطوح تحلیلی 
متفــاوت، تفاوت های زیــادي را دارا مي باشــند، درنتیجه 
رویکرد کّمي به این تحقیق ممکن اســت باعث کاهش و یا 
نادیده گرفتن عوامل مؤثر بــر مراحل و فازها، فرایندها و 
معیارهاي انتخاب راه حل های برنامه ریزي منابع ســازمان 
گردد. زیرا ســاخت چارچوب هاي نظري در رویکرد کّمی 
که مقدمه طرح فرضیه هاست، تحقیق را در قالب هایي قرار 
مي دهد که انعطــاف الزم براي برخــورد با وضعیت هاي 

جدید را ندارد.
با توجه به اهمیت بســیار زیــاد مرحله انتخاب )قبل از 
پیاده ســازی( راه حل های برنامه ریزي منابع ســازمان در 
موفقیت یا شکســت این گونه پروژه ها در سازمان ها، الزم 
بود که موضوع تحقیق کاماًل بر مبناي وضعیت و داده هاي 
مربوط به صنایع داخل کشــور )در این تحقیق در صنعت 
پخش( بررســي گردد، ازاین رو در این پژوهش طراحی و 
بومی ســازی مدل انتخاب برنامه ریزي منابع سازمان در 
صنعت پخش، بــا رویکرد کیفي انجــام پذیرفت. از طرف 
دیگــر با توجه به این که امروزه تکنیــک دلفی در تحقیقات 
آینده پژوهی به شــدت موردتوجه و استفاده قرار می گیرد، 
پژوهشــگر در این تحقیق از این تکنیــک در تعیین مراحل 
و فازهــا، فرایندها و معیارهای انتخــاب راه حل ERP بهره 

9�Methodology
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جســته است. لذا روشــگان مورداســتفاده در این تحقیق 
رویکرد کیفی و با بهره گیری از تکنیک دلفی است.

فرایند این پژوهش در شش مرحله و به شرح زیر بوده 
است:

مرحلــه اول: مرور ادبیات تحقیق بین المللی و داخلی و 
سوابق پژوهش هاي پیشین

مرحله دوم: شناســایی اعضاء پانل دلفی و تشــکیل 
جامعه آماری )شناسایی افراد شرکت کننده درروش دلفي، 
شــامل تیم طراح و تحلیل گــر و تیم پانل دلفــي }از میان 
خبرگان ERP در ایران{، تشــکیل جامعه آماري }از میان 
خبرگان تولیدکننده، پیاده ساز و مشاور و ناظر پروژه های 
راه حل هــای ERP در ایران و خبرگان اســتفاده کننده یا در 
حــال انتخاب پروژه های راه حل های ERP در شــرکت های 

صنعت پخش ایران{(
مرحله ســوم: طراحی اولیه مدل )تعیین مراحل اصلی 
و فرعــی و اقداماتــی که در هــر مرحله  اصلــی و فرعی 
بایستی صورت پذیرند، تفکیک موضوعی و ماهیتی فرایند 
تصمیم گیری به انواع فرایندهای اجرایی، شناسایی معیارها 
و زیرمعیارهایــی که در طــی اجرای مدل بر آن اســاس 
می خواهیم انواع شرکت های مجری }شرکت های پیاده ساز 
راه حل هــای برنامه ریزی منابع سازمان{شناسایی شــده 
را ارزیابی نماییم( که ابتدا بر اســاس بیشــترین تکرار و 
هم  پوشــانی دیدگاه هــای استخراج شــده از ادبیات تحقیق 
تهیه شــده و پس از مصاحبه با خبرگان و با همکاری تیم 
طــراح و تحلیل گر، در جهت بومی ســازی مدل در ایران و 
سپس برای صنعت پخش، مدل اولیه طراحی و تدوین شد.

مرحله چهارم: طراحی پرسشنامه
پرسشــنامه  طراحی شــده دارای چهار بخش بود. در 
بخش اول پرسشنامه مراحل اصلی و فرعی مدل پیشنهادی 
مورد پرسش قرار گرفت. در بخش دوم فرایندهای اجرایی 
و عوامــل مؤثــر در انتخاب یــک راه حل ERP کــه رابطه 
ماتریسی با مراحل انتخاب دارند مورد پرسش قرار گرفت. 
در بخش ســوم با توجه به اجرای فرایندها، خروجی ها و 

نتایــج قابل انتظار پس از اجرای هر مرحله مورد پرســش 
قرارگرفتــه و در بخش چهارم معیارهــا و زیرمعیارهایی 
که نهایتًا به هنگام امتیازدهی شــرکت های مجری بایستی 

مدنظر قرار گیرند مورد پرسش قرار گرفت.
با توجه به این که شرکت های صنعت پخش به سه گروه 
بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم شده  و نحوه بهره برداری 
از این مدل می توانســت برای هریک از این انواع شرکت ها 
متفاوت باشــد، لذا در پرسشــنامه و بــرای ارزیابی انواع 
ســؤال های طرح شده، از جامعه آماری و اعضاء پانل دلفی 
کلیه موارد برای هر نوع از شــرکت های بزرگ، متوسط و 

کوچک، به تفکیک مورد پرسش قرار گرفت.
نهایتًا پرسشنامه های تهیه شده مجدداً در اختیار اعضای 
پانل دلفی قرار گرفت و از طریق تبادل اطالعات اینترنتی و 
خصوصــًا مصاحبه با تعدادی از اعضــای پانل دلفی، یک 
توافق اولیه برای نهایی نمودن پرسشنامه صورت پذیرفت 

تا ازنظر روایی نیز مدل مورد تائید خبرگان قرار گیرد.
مرحله پنجم: ارسال پرسشنامه طراحی شده اولیه برای 
خبــرگان ERP و مصاحبه با تعــدادی از آنان جمع آوری 

اطالعات و نظرات خبرگان درباره مدل اولیه
پرسشــنامه های  کلیــه  اطالعــات  مرحلــه  ایــن  در 
جمع آوری شــده از طریــق آزمون هــای کولموگــروف-

اســمیرنوف و آزمــون میانگیــن )T�Test( در نرم افــزار 
SPSS مــورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. با تکیه  بر آزمون  

میانگین ابتدا برخی از معیارهای فرعی غیرضروری برای 
کلیه شــرکت های بزرگ، متوســط و کوچک حذف گردید 
و ســپس با تکیه بر نتایج آزمون ها معلــوم گردید که ابتدا 
برای شرکت های متوسط و سپس برای شرکت های کوچک 

درجه اهمیت توجه به هریک از معیارهای فرعی چیست.
ممرحله ششم: جمع بندی نهایی با همکاری تیم پانل دلفی

در آخر نتایج به دست آمده برای بار دوم با اعضاء پانل 
دلفی مجــدداً مورد ارزیابی نهایی قــرا گرفته و جمع بندی 
نهایی گردید. یکی از مهم ترین جمع بندی های نهایی در این 

مرحله خالصه نمودن تعداد معیارهای فرعی بود.
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5-.معرفی.خالصه.مدل.پیشنهادی.برای.انتخاب.راه.حل.
ERP

در ایــن مدل از چهــار جنبه مختلف زیــر انتخاب یک 
راه حل برنامه ریزی منابع ســازمان برای بهره برداری در 
شرکت های صنعت پخش مورد ارزیابی قرارگرفته است. با 
توجه به این که هدف این مقاله عمدتًا شناســایی معیارهای 
ارزیابی شرکت های مجری )پیاده ساز( راه حل برنامه  ریزی 
منابع سازمان در صنعت پخش است، لذا در زیر به اختصار 

به معرفی مدل پرداخته شده است10:
شناســایی مراحل اصلی و فرعی انتخاب یک راه حل   ●

برنامه ریزی منابع سازمان
شناســایی انواع فرایندهای اجرایی موردنیاز برای   ●

انتخاب یک راه حل برنامه ریزی منابع سازمان
شناســایی نتایج قابل پیش بینی پس از اجرای انواع   ●

فرایندها در پایان هر مرحله
شناســایی معیارهای اصلی و فرعی قابل پیش بینی   ●

برای ارزیابی انواع شرکت های مجری

5-1- جنبه اول: معرفی مراحل اصلی و فرعی مدل11

از این منظر ســه مرحله اصلی به شرح زیر در فرایند 
تصمیم گیری برای انتخاب یــک راه حل برنامه ریزی منابع 

سازمان بایستی به اجرا درآیند.
مرحله اول: شناخت )شناخت و عارضه یابی(

مرحله دوم: تحلیل )تحلیل و شناسایی انواع نیازمندی ها 
و شناسایی شرکت های مجری(

مرحله ســوم: انتخاب )انتخاب مناســب ترین راه  حل و 
مناسب ترین شرکت مجری و عقد قرارداد(

5-2- جنبه دوم: معرفــی فرایندهای اجرایی در 
مراحل مختلف مدل12

انــواع اقداماتی که در هر مرحله بایســتی انجام پذیرد 
10- برای اطالعات بيشــتر به پایان نامه مربوطه در »دانشــگاه آزاد اســالمی، واحد علوم 

تحقيقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران« مراجعه گردد.
11- برای مطالعه بيشــتر به مقاله فراینــد تصميم گيری برای انتخــاب انواع راه حل های 

نرم افزاری ]1[ مراجعه گردد.
12- برای مطالعه بيشتر به مقاله فوق مراجعه گردد.

را می توان از منظر موضوعی بــه فرایندهای اجرایی زیر 
طبقه بندی نمود:

فرایند 1: فرایند تحلیل، ارزیابی، شناسایی نیازمندی ها و 
اندازه گیری بلوغ فرایندی کسب وکار

فراینــد 2: فرایند ارزیابی، جمع آوری و شفاف ســازی 
اطالعات، خصوصًا اطالعات پایه13

فرایند 3: فرایند تیم سازی و مدیریت پروژه
فرایند 4: فرایند پشتیبانی مدیریتی

فرایند 5: فرایند تغییر و تحول سازمانی

5-3- جنبه ســوم: نتایج مورد انتظــار در پایان 
مراحل مختلف مدل

5-3-1- نتایج مورد انتظار در پایان مرحله اول
دغدغه ها و انتظارات مدیریت ارشــد سازمان برای   ●

انتخاب راه  حل نرم افزاری تعریف شــده و معلوم گردد که 
پس از اجرای راه حل  نرم افزاری، سازمان قرار است به چه 

نتایجی دست یابد.
آمادگــی و بلوغ ســازمان بــرای انتخــاب راه حل   ●

نرم افزاری ارزیابی شــده و معلوم گــردد که برای افزایش 
آمادگی ســازمانی چه طرح های بهبودی )احتماالً( بایستی 

به اجرا درآید.
تیــم )یا فــرد( تصمیم گیرنده برای انتخــاب راه حل   ●

نرم افزاری تشکیل شده و حدود اختیارات آنان معلوم بوده 
و متناســب با اندازه پــروژه از مشــاوران حرفه ای کمک 

گرفته شده باشد.
محــدوده پروژه خصوصًا از جنبــه بودجه و زمان   ●

انجام آن تعریف شده باشد.
فازبندی های احتمالی انجام پروژه و تعریف سیستم ها   ●

و زیرسیستم هایی که در هر فاز بایستی پیاده سازی گردند، 
معلوم گردد.

ســطح کیفی راه حل نرم افزاری انتخابی )خصوصًا   ●
 B و A این کــه راه حل انتخابی ایرانی بوده و یا در ســطح

کالس جهانی باشد( تعریف شده باشد.
13� Master Data
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5-3-2- نتایج مورد انتظار در پایان مرحله دوم
تیم تصمیم گیری شــکل گرفته و انگیــزه کافی برای   ●

تصمیم گیری را داشته باشد.
لیســت ماژول ها و ریز کارکردهای کســب وکار در   ●

خصوص هریک از سیستم ها و زیرسیستم ها موردنیاز به 
تفکیک و به صورت تفصیلی )RFI 14 ( تهیه و تعریف شده باشد.

لیســتی از کلیه شــرکت های مجری )شــرکت های   ●
تولیدکننده ایرانی و یا شــرکت های پیاده ساز محصوالت 
خارجی( همراه با اطالعات عمومی و کلی از آنان تهیه شده 

باشد.
●   )15RFP( شــرح نیازمندی های برای ارائه پیشــنهاد

برای ارائه به شرکت های مجری تهیه شده و انواع معیارها 
و شاخص هایی که بر اساس آن بایستی شرکت های مجری 

مورد ارزیابی قرار گیرند تعریف شده باشد.
با توجــه به انــواع معیارها و شــاخص ها مدلی   ●

)یک مدل ســاده در اکســل یا یک مدل پیچیده تر( برای 
نحــوه امتیازدهی و ارزیابی نهایی شــرکت های مجری 

تعریف شده باشد.
5-3-3- نتایج مورد انتظار در پایان مرحله سوم

تیم تصمیم گیری بایســتی باانگیزه باال، به شناخت   ●
کافی برای تصمیم گیری رسیده باشد.

بــا تکیه بر معیارهــا و شــاخص های ارزیابی، کلیه   ●
شــرکت های مجری قابل دسترس شناسایی شده و از میان 

آن که یک لیست بلند تهیه گردد.
با تکیه بر جمع آوری اطالعات دریافتی از شرکت های   ●

لیســت بلند )این اطالعات می تواند در حد ارزیابی وب گاه، 
دریافت بروشور و مســتندات عمومی و در موارد خاص 
دیدن نمایش اولیه باشد( و با تکیه بر مدل ارزیابی، از میان 
شرکت های لیست بلند، شرکت های لیست کوتاه )بین 3 تا 7 

شرکت( انتخاب گردند.
کلیه شرکت  های لیست کوتاه با تکیه بر مدل تهیه شده   ●

در پایــان مرحله دوم مورد ارزیابی دقیق قرارگرفته و بر 

14�Request For Information
15� Request For Proposal

اســاس کلیه معیار و شــاخص های ارزیابــی امتیازدهی 
گردند.
تیم انتخاب راه حــل نرم افزار با تکیه بر مدل ارزیابی   ●

و مذاکرات نهایی بایســتی بتواند شرکت مجری را از میان 
شرکت های لیست کوتاه انتخاب نماید.

شــمای کلی مدل ارائه شــده برای انتخاب مناسب ترین 
راه حل ERP در صنعت پخش در شکل )1( نشان داده شده 

است.

5-4- جنبه چهارم: معرفی معیارهای اصلی و فرعی 
قابــل پیش بینی برای ارزیابی انواع شــرکت های 

مجری

عالوه بر جنبه های آمده در فوق، در این پژوهش انواع 
معیارهای اصلی و فرعی قابل پیش بینی برای ارزیابی انواع 
شرکت های مجری نیز موردتحقیق قرار گرفت که در زیر با 

تفصیل بیشتر به آن پرداخته شده است.

شكل.1:.شمای.کلی.مدل.ارائه.شده.برای.انتخاب.مناسب.ترین.راه.حل.
ERP.در.صنعت.پخش
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6-.معیارهــای.اصلی.و.فرعی.قابــل.پیش.بینی.برای.
ارزیابی.انواع.شرکت.های.مجری

در نتایج نهایی به دست آمده از انجام این تحقیق، عوامل 
مؤثر برای ارزیابی شــرکت مجری راه حل ERP در صنعت 
پخش، در چارچوب پنج معیار اصلی، همراه با تعدادی معیار 
فرعی که برای هرکدام از معیارهای اصلی، شناسایی گردیدند 
معرفی شــده اند. قابل ذکر است که برای برخی از معیارهای 
فرعی، متغیرهای سطح سومی نیز شناسایی شده بودند که 
در ایــن مقاله برای تصمیم گیــری در بهره برداری بهینه از 
آن که در جلوی هر یک از معیارهای فرعی نوشته شده است.

6-1- معیار اول: ارزیابی شــرکت مجری از جنبه 
راه حل نرم افزاری

فهرســت کارکردهــای مــورد انتظار )جنبــه کّمی   ●
محصول(: درصد پاسخ گویی مستقیم به کارکردهای مورد 
انتظار، درصد پاســخ گویی توســط شــخص ثالث، میزان 
سازگاری و تناسب داشتن با نیازمندی ها، قابلیت ماژول ها، 

نحوه توسعه، میزان یکپارچگی فرایندی
شاخص های کلیدی عملکرد )KPI(16 مورد انتظار  ●
جنبه های فنی راه حل نرم افزاری: سیستم عامل، بانک   ●

اطالعاتی، زبان برنامه نویسی، نسل فناوری تولید، امنیت، اخذ 
گواهی های آزمایش نرم افزار، متدولوژی تولید، دسترســی 
در وب، ابزارهای تولید، بهره گیری موتورهای گردش کار و 

17BPMSها، بهره گیری از منابع با کدباز یا منابع باز

نحوه بهره برداری از راه حل  نرم افزاری )جنبه کیفی   ●
محصول(: راحتی و سادگی استفاده از نرم افزار، کارآمدی، 
در دســترس بــودن، قابلیــت اطمینــان، انعطاف پذیری، 
سرعت، مناســب برای کاربران، توانایی یادگیری توسط 
کاربران، قابلیت و انعطاف پذیری گزارش گیری، روش های 
 BPMN توسعه فرایندها توسط کاربران )اعمال استاندارد
18 و امثــال آن(، قابلیت بومی ســازی، قابلیــت جابجایی 

نرم افزارهای نصب شده

16 �Key Performance Indicators
17� Business Project Management Systems
18� Business Process Model & Notation

میزان سازگاری: ســازگاری با دیگر نرم افزارها و   ●
بانک های اطالعاتی کارفرما، سازگاری با ساختار سازمانی 
مشتری )روش تطبیق و بازبینی ساختار سازمانی یکپارچه 

فرایندی(، یکپارچگی استفاده در اینترنت

6-2- معیار دوم: ارزیابی شــرکت مجری از جنبه 
پیاده سازی راه حل

روشگان پیاده ســازی: ارزیابی ریسک های شرکت   ●
مجری در زمان پیاده سازی، سرعت و کیفیت دسترسی به 
نتایج قابل انتظار در زمان پیاده سازی، آسانی بومی سازی

روشــگان مدیریت پــروژه در زمان پیاده ســازی:   ●
کارگروهــی، نحــوه تیم ســازی، زمــان پــروژه )زمــان 

پیاده سازی(
نحوه مدیریت و انتقال اطالعات قبلی  ●
نحوه انتقال فناوری به تیم کارفرما  ●
ارزیابی نتایج تجربیات پیاده ســازی قبلی شــرکت   ●

مجری: ارزیابی دیگر مشــتریان شــرکت مجــری، تعداد 
موفقیت هــا و شکســت ها در تجربیات پیاده ســازی قبلی 

شرکت مجری، تجربیات پیاده سازی در صنعت مشابه

6-3- معیار سوم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه 
خدمات پس از پیاده سازی راه حل

قرارداد خدمات پس از فروش: اجزا قرارداد، سرعت   ●
پاسخگویی در زمان بروز مشکل

میــزان مشــتری مــداری: ارزیابی رضایــت دیگر   ●
مشتریان شرکت مجری در زمان پشتیبانی

میزان وابستگی به شرکت مجری در خدمات پس از   ●
فروش: انتقال فناوری، آموزش پشتیبانی به تیم کارفرما

6-4- معیار چهارم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه 
هزینه و منفعت و معیارهای مالی

نرخ بازگشت ســرمایه )ROI(19: محاسبه سودهای   ●
مستقیم، محاسبه سودهای غیرمستقیم

19� Return On Investment
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هزینه های خرید: حق لیسانس، تمدید سالیانه حق  ●
هزینه های پیاده سازی: توسط تیم مجری، هزینه   ●

پیاده ســازی توســط تیــم کارفرما )هزینه هــای پنهان 
کارفرما(
هزینه هــای آمــوزش: کاربران، تیــم تخصصی و   ●

پشتیبانی، تیم پشتیبانی سیستم های جانبی )سیستم عامل 
و بانک اطالعاتی و...(

هزینه های مشاوره و نظارت: مشاوره برای انتخاب   ●
نرم افزار، نظارت بر پیاده سازی

هزینه های فنی: توســعه ســخت افزار و زیرساخت   ●
موردنیاز برای پیاده سازی راه حل، هزینه شبکه

هزینه های پس از پیاده ســازی: خدمات پشــتیبانی،   ●
هزینه های توسعه و ارتقا

6-5- معیار پنجم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه 
خدمات و ویژگی های عمومی

شــهرت: ســابقه فعالیت، ماندگاری در بازار، سهم   ●
بازار، راهبرد ها و اهداف بلندمدت شرکت مجری، ارزیابی 
و طبقه بندی اندازه و ردۀ شــرکت مجری )محلی، کشوری، 

منطقه ای یا جهانی(
مشتریان: تعداد کل مشتریان، تعداد مشتریان مشابه   ●

بــا نیازمندی های کارفرما )مشــتریان در صنعت خاص(، 
انواع و تنوع مشتریان در صنایع مختلف،

دانش تخصصــی: دانش و تجربه فروشــنده در   ●
 R&D حوزه کسب وکاری سازمان مشتری، ارزیابی واحد
و برنامه های توســعه ای شرکت مجری، کیفیت خالقیت 
و نوآوری در تولید محصوالت پیشــرفته، منابع دانشی 
و تخصصی شــرکت مجری )کتاب های منتشره، مقاالت 
منتشــره، چاپ مقاله در مجله های معتبر بین المللی و...(، 
کیفیت بروشورها، وب گاه، راهنمای کاربران، خودآموز، 
فیلم آموزشی و کلیه مستندات دانشی و عمومی شرکت 
مجری، ســرعت به روز شدن شــرکت مجری، همسو با 
رشــد فناوری و نحوه ارائه نگارش های جدید منطبق با 

فنــاوری روز، نحوه ارائه خدمات عمومی آموزشــی و 
مشاوره ای

منابع فیزیکی شرکت مجری: ساختمان، مرکز داده،   ●
تجهیزات و...

منابع انســانی شــرکت مجری: مدارک دانشــی تیم   ●
تخصصی، ســابقه کار حرفه ای تیم تخصصــی، تعداد و 
کیفیــت افراد تیم تولیــد، تعداد و تنوع دانــش فناوری تیم 

پیاده سازی
منابع مالــی: ارزیابــی منابع مالی موجــود، قدرت   ●

ریسک پذیری مالی شرکت مجری
مجوزهــا: انواع مجوزهای اخذشــده معتبر )همانند   ●

گواهینامه هــای کیفیت(، انواع عضویت ها در مجامع داخلی 
و بین المللی معتبر )همانند رتبه عضویت در شــورای عالی 

انفورماتیک(
نتایج آزمون میانگیــن )T�Test( برای تحلیل معیارهای 
اصلــی و فرعی برای ارزیابی شــرکت های مجری راه حل 
ERP در صنعت پخش در جدول )2( نشان داده شده است.

7-.نتایج.پژوهش

با توجه به نتایج آزمون میانگین )T�Test( برای تحلیل   ●
معیارهای اصلی و فرعی در شرکت های بزرگ، متوسط و 

کوچک در صنعت پخش به نتایج زیر دست یافتیم.
کلیه معیارهای اصلی ارزیابی شرکت مجری راه حل   ●

ERP، بــرای کلیه شــرکت های بزرگ، متوســط و کوچک 

صنعت پخش قابل قبول می باشند.
از میــان 27 معیــار فرعی ارزیابی شــرکت مجری   ●

راه حل ERP، معیار فرعی مجوزها برای کلیه شــرکت های 
بزرگ، متوســط و کوچــک صنعت پخــش غیرضروری 

)میانگین پایین تر از 5( تشخیص داده شد.
از میــان 27 معیــار فرعی ارزیابی شــرکت مجری   ●

راه حل ERP، در شرکت های بزرگ صنعت پخش، 17 مورد 
کاماًل بااهمیت )میانگین باالتر از 8( تشــخیص داده شــد، 
8 مــورد بااهمیت )میانگین بیــن 6 تا 8(، 1 مورد ضروری 
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جدول.2:.نتایج.آزمون.میانگین.)T�Test(.برای.تحلیل.معیارهای.اصلی.و.فرعی.ارزیابی.شرکت.مجری.راه.حل.ERP.در.صنعت.پخش

میانگین.شرکت.معیارهای.اصلی.و.فرعی
بزرگ

میانگین.شرکت.
متوسط

میانگین.شرکت.
کوچک

معیار.اول:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.راه.حل.نرم.افزاری

8.75008.25006.7500فهرست.کارکردهای.مورد.انتظار.)جنبه.کمی.محصول(

8.87506.62503.0000شاخص.های.کلیدی.عملكرد.)KPI(.مورد.انتظار

7.37505.87503.6250جنبه.های.فنی.راه.حل.نرم.افزاری

9.62508.87506.8750نحوه.بهره.برداری.از.راه.حل..نرم.افزاری.)جنبه.کیفی.محصول(

5.37504.54162.7916میزان.سازگاری

معیار.دوم:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.پیاده.سازی.راه.حل

2-1-.روشگان.پیاده.سازی
9.62508.87507.1250

29.25007.31005.5000-2-.روشگان.مدیریت.پروژه.در.زمان.پیاده.سازی

29.37508.50006.0000-3-.نحوه.مدیریت.و.انتقال.اطالعات.قبلی

28.87507.00004.5000-4-.نحوه.انتقال.فناوری.به.تیم.کارفرما

29.12507.58336.3958-5-.ارزیابی.نتایج.تجربیات.پیاده.سازی.قبلی.شرمت.مجری

معیار.سوم:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.خدمات.پس.از.پیاده.سازی

39.33338.91668.2083-1-.قرارداد.خدمات.پس.از.فروش

39.50009.12508.5000-2-.میزان.مشتری.مداری

38.87508.12507.1250-3-.میزان.وابستگی.به.شرکت.مجری.در.خدمات.پس.از.فروش

معیار.چهارم:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.هزینه.و.منفعت.و.معیارهای.مالی

)ROI(.46.87505.54164.5416-1-نرخ.بازگشت.سرمایه

48.68758.18757.6875-2-هزینه.های.خرید

49.00008.25007.0625-3-.هزینه.های.پیاده.سازی

49.12508.12506.3750-4-.هزینه.های.آموزش

48.43757.00005.2500-5-.هزینه.های.مشاوره.و.نظارت

47.81256.56254.7500-6-.هزینه.های.فنی

48.00006.93755.7500-7-.هزینه.های.پس.از.پیاده.سازی

معیار.پنجم:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.خدمات.و.ویژگی.های.عمومی.تأمین.کننده

57.96876.75006.5670-1-.شهرت

57.66667.16666.2083-2-.مشتریان

57.66666.50004.8125-3-.دانش.تخصصی

57.00005.37503.7500-4-.منابع.فیزیكی.شرکت.مجری

59.62508.00005.6250-5-.منابع.انسانی.شرکت.مجری

59.00006.87504.8750-6-.منابع.مالی

54.87503.62502.1250-7-.مجوزها
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)میانگیــن بین 5 تا 6( و یک مورد غیرضروری تشــخیص 
داده شد.
از میان 27 معیار فرعی ارزیابی شرکت مجری راه حل   ●

ERP، در شرکت های متوسط صنعت پخش، 10 مورد کاماًل 

بااهمیت )میانگین باالتر از 8( تشخیص داده شد، 12 مورد 
بااهمیت )میانگین بیــن 6 تا 8(، 3 مورد ضروری )میانگین 
بین 5 تا 6( و 2 مورد غیرضروری )میانگین پایین تر از 5( 
تشــخیص داده شد. لذا این گونه شرکت ها بایستی با ساده 
کردن مدل، فقــط 25 معیار فرعی را مــورد ارزیابی قرار 

بدهند.
از میــان 27 معیــار فرعی ارزیابی شــرکت مجری   ●

راه حل ERP، در شــرکت های کوچک صنعت پخش، تنها 2 
مورد کاماًل بااهمیت )میانگین باالتر از 8( تشخیص داده شد، 
10 مــورد بااهمیت )میانگین بین 6 تا 8(، 5 مورد ضروری 
)میانگیــن بین 5 تا 6( و 10 مورد غیرضروری تشــخیص 
داده شد. لذا این گونه شرکت ها بایستی با ساده کردن مدل، 

فقط 17 معیار فرعی را مورد ارزیابی قرار بدهند.
شــرکت های صنعت پخش به هنــگام بهره برداری از 
این مدل می توانند از نتایج میانگین های به دست آمده برای 
وزن دهی به هریک از معیارهای فرعی استفاده نموده و یا 
متناسب با وضعیت شــرکت خود وزن ها یا درجه اهمیت 

دیگری را به هر معیار فرعی بدهند.
با توجــه به این کــه در ایــن پژوهش وزن یــا درجه 
اهمیت معیارهای اصلی موردپژوهش قرار نگرفته اســت، 
لذا ضروری است که شــرکت های صنعت پخش به هنگام 

بهره بــرداری از این مدل، ابتدا وزن هــر یک از معیارهای 
اصلی را مطابق با جدول شماره 3 معلوم نمایند.

8-.نتیجه.گیری

در ایــن مقاله بر اســاس مدل بومی ســازی شــده 
برای انتخاب راه حــل برنامه ریزی منابع ســازمان در 
شــرکت های صنعت پخش ایــران، نقشــه راهی برای 
ارزیابی شــرکت های مجری راه حل برنامه  ریزی منابع 
سازمان در صنعت پخش کشور ایران معرفی شده است. 
ســاختار این مدل کاماًل نو و کاربردی است که در طی 
یــک پژوهش کیفی و با بهره گیــری از تکنیک دلفی و با 
اســتفاده از خبرگان ERP شرکت های نرم افزاری مطرح 
ایرانی و خبرگان ERP فعال در شرکت های صنعت پخش 

ایران طرح ریزی شده است.
در این مدل ابتدا سه جنبه مراحل اصلی و فرعی انتخاب 
یــک راه حل برنامه ریزی منابع ســازمان، انواع فرایندهای 
اجرایی موردنیــاز برای انتخاب یک راه حــل برنامه ریزی 
منابع ســازمان و نتایج قابل پیش بینی پس از اجرای انواع 
فرایندهــا در پایان هــر مرحله، موردپژوهــش قرارگرفته 
و به طور خالصه در شــکل شــماتیک شــماره )1( نمایش 

داده شده است.
بــا توجه به این که هــدف نهایی این مقاله ارائه نقشــه 
راهی برای ارزیابی شرکت های مجری راه حل برنامه  ریزی 
منابع ســازمان در صنعت پخش کشــور ایران اســت. لذا 
عــالوه بر فعالیت های قابل پیش بینی اشاره شــده در فوق، 

جدول.3:.درصد.اهمیت.معیارهای.اصلی.و.فرعی.ارزیابی.شرکت.مجری.راه.حل.ERP.در.صنعت.پخش

درصد.اهمیتمعیارهای.اصلی.و.فرعی

؟معیار.اول:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.راه.حل.نرم.افزاری

؟معیار.دوم:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.پیاده.سازی.راه.حل

؟معیار.سوم:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.خدمات.پس.از.پیاده.سازی

؟معیار.چهارم:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.هزینه.و.منفعت.و.معیارهای.مالی

؟معیار.پنجم:.ارزیابی.شرکت.مجری.از.جنبه.خدمات.و.ویژگی.های.عمومی.تأمین.کننده

100%جمع
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ضروری می بود که بر اساس یک روش مشخص، هماهنگ 
و یکســان و به دوراز ســلیقه های فردی، کلیه شرکت های 
مجری ارزیابی و با یکدیگر مقایســه شده و نهایتًا بهترین 
گزینــه انتخاب گردد. لذا در این مــدل از جنبه چهارم کلیه 
معیارهای اصلی و فرعی قابل پیش بینی برای ارزیابی انواع 
شرکت های مجری شناسایی و استانداردشده  و در جدول 

شماره )2( نمایش داده شده است.
در انتها قابل  ذکر است که اجرای کامل کلیه اجزاء این 
مدل برای شــرکت های بزرگ صنعت پخش )پخش های 
سراســری( طراحی شده اســت، لیکن همان طور که در 
نتایج پژوهش نیز به آن اشاره شــده اســت، با ساده تر 
کردن بخش هایی از مدل می توان آن را در شرکت های 
متوســط، کوچــک و حتی خیلــی کوچک نیــز به اجرا 

درآورد.
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