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 دولتیهای در عملکرد مدیریت مالی و مدیریت در بیمارستان ERPنقش 

 

 زاد اسالمی واحد علوم تحقیقات خمینآمیثم فرقدان، کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشگاه 

meysamfarghedan@yahoo.com 
 

 و رقابتی محیط این در بود نخواهند قادر هاسازمان محصوالت، عمر دوره شدن کوتاه با -چکیده

 به و نمایند صرف جدید محصوالت تولید برای را زیادی منابع فناوری، در شدید تغییرات با همراه

 منابع از بهینه استفاده جهت در و اساس همین بر. باشند منابع از بهینه استفاده فکر به باید عبارتی

 همان اصلی مسئله بلکه نیست سازمان منابع به راجع اطالعات کمبود مدیران اصلی مشکل سازمان،

لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر  .باشدمی سازمان در اطالعات زیاد حجم از استفاده چگونگی

تحقیق جز . های دولتی استبر عملکرد مدیریت مالی و مدیریت در بیمارستان ERP بکارگیری

کارکنان جامعه آماری شامل . و از نظر هدف کاربردی است یلّعِتحقیقات میدانی بوده، از نظر روش 

 .باشدنفر می 800باشد که تعداد اعضای این جامعه بالغ بر بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین می

 مدلها، از روش تجزیه و تحلیل داده. آوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده استبرای جمع

دهد که  نتایج حاصل از آن نشان میافزار لیزرل صورت گرفته و گیری از نرم، با بهرهساختاری معادالت

 تیرضابر  خدمات پرستاری، بهبودی، بر مال تیریمد عملکرد بهبودریزی منابع سازمانی بر برنامه

تاثیر  پرسنل تیرضابر  و ی، بر ارائه اطالعات دقیق از وضعیت درآمدپزشک زاتیتجه فروشندگان

 .دارد

 های دولتیبیمارستان مدیریت، ، مدیریت مالی،ERP :واژگان کلیدی
 

 مقدمه

 با همراه و رقابتی محیط این در بود نخواهند قادر هاسازمان محصوالت، عمر دوره شدن کوتاه با

 باید عبارتی به و نمایند صرف جدید محصوالت تولید برای را زیادی منابع فناوری، در شدید تغییرات

 دستاوردهای از یکی که اطالعاتی هایسیستم از استفاده امروزه .باشند منابع از بهینه استفاده فکر به

 استفاده جهت در را هاسازمان و گشته تبدیل ضرورت یک به باشدمی هاسازمان در اطالعات فناوری
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 از آنان درک و شناخت و سازمان ارشد مدیران تفکر به بستگی که جدید فناوری این از بیشتر چه هر

 حال در آمریکا و اروپا در هابیمارستان .کرد خواهد ترغیب دارد، سازمان امور در هاسیستم این اهمیت

 خدمات یدهنده ارائه هایسیستم سوی به آشکاری گرایش. باشندمی خود سازمانی ساختار تحول

 فشار تحت هاسازمان امروزه. دارد وجود متمرکز درمانی خدمات و( سازیواسطه مقابل در سازییکپارچه)

 .دهند ارائه ترکوتاه زمانی در را مشتری هر خاص نیازهای با مطابق و باالتر کیفیت با خدماتی تا دارند قرار

 طور به هستند سیستم آن از بخشی یا و یکپارچه درمانی و بهداشتی سیستم دارای که هاییبیمارستان

 هایسیستم. دباشنمی هاهزینه کنترل به قادر خدمات کیفیت دادن دست از با گاهی البته و مشخص

 سازییکپارچه به نسبت بزرگ، هایسازمان سازییکپارچه به توجه بر عالوه یکپارچه، درمانی بهداشتی

 .دارند توجه نیز مراقبتی، خدمات یدهنده ارائه کوچک هایسازمان

وکاری بهتر با ساختارهای های کسبحلها به یافتن راهدر بازارهای رقابت جهانی، سازمان

ساختارهای سازمانی و تشکیالتی توسط  بسیاری از زیر. تر نیاز دارندپذیر و قابل اطمینانانعطاف

که فرایندهای کاری را بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت رشد و ابقاء )های اطالعاتی سیستم

توانند از رقابتی می با اداره مؤثرتر این فرایندها مزایای. اندتوانمندتر شده( کنندسازمان پشتیبانی می

دهی  به منظور شکل. دهی مشتریان حاصل شوندطریق کاهش هزینه، افزایش تولید و بهبود سرویس

به عبارت . پذیر استدارد به طرق مختلفی انعطاف ERP که فرایند گردش کار، بیشتر پارامترهایی

( اطالعاتی)ای حل دادهاند و راهآمده جهت خودکارکردن وظایف کاری پدیدERP هایدیگر سیستم

ریزی منابع سازمان، های برنامهسیستم. دهندای در سرتاسر زیرساختار سازمانی ارائه مییکپارچه

باشند که اطالعات و فرایندها مبتنی بر اطالعات را در ای میبندی شدههای اطالعاتی پیکرهسیستم

 .کنند داخل و در میان نواحی کاری سازمان یکپارچه می

 هاسازمان اکثر بازار، در شدید رقابت و اقتصادی هایبحران و فشارها به توجه با اخیر هایسال در

 پی در شده و حساس خود، سازمانی اطالعاتی هایسیستم کارگیری به از حاصل نتایج به نسبت

 بر سازمانی متغیر دو تأثیر بررسی به که ایمطالعه در ایفیندو .دانبرآمده آنها موفقیت میزان سنجش

 عوامل بخش سه از متشکل که کندمی مطرح را مدلی پردازد،می سازمانی منابع ریزیبرنامه موفقیت

 موفقیت سنجش برای وی. است سازمانی منابع ریزیبرنامه موفقیت اجزای و درونی عوامل بیرونی،
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 کار بر تأثیر فردی، تأثیرات اطالعات، کیفیت سیستم، کیفیت بعد پنج از متشکل مدلی سیستم،

 .گیردمی کار به را سازمانی تأثیرات و گروهی
 

 عملکرد سازمانی

گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و عملکرد نتایج قابل اندازه

 (.20، 0344بیاضی طهرابند و همکاران، )آوردهای کسب شده است دست

 رضایت شغلی

پذیرد تعریف ها و عقاید فرد تاثیر میکار و تجارت مربوط به کار وی که از ارزشارزیابی کلی فرد از 

 (.08، 0320ذاکرفرد و همکاران، )اند کرده

 

 رضایت مشتری
که دیگر سهامداران همچون دهد، در حالیمجموعه اعتقاداتی که منافع مشتری را در اولویت قرارمی

بلو )گیرد تا یک شرکت با سودآوری بلندمدت ایجاد کند مالکان، مدیران و کارکنان را نادیده نمی

 هایماژول تعدادی شامل که است آن افزارنرم بخش ERPسیستم هر اصلی هسته (.209، 9000

 ها،ماژول از یک هر. نمایدمی استفاده هاماژول این از خود نیاز بنابر شرکت هر و باشدمی کاربردی

 هاماژول این همه که است آن مهمی نکته. نمایدمی مکانیزه را سازمان از بخشی عملیاتی هایفعالیت

 تشخیص برای موفقیت، مهم عوامل شناسایی .برخوردارند خاصی انسجام از و بوده مرتبط یکدیگر به

 تعداد مهم موفقیت، عوامل .است سودمند تجاری عملیات موفقیت برای نیاز مورد مهم عناصر

 مدیریت اهداف به دستیابی منظور به که هستند طرح یک مهم هایماگ یا عناصر معیارها، از محدودی

 که هستند سازمان در مهمی عوامل هاآن .گیرند قرار دقیق توجه مورد باید اطالعاتی نظام اجرای در

 درست باید کارها هاآن در که هاییحوزه. شودمی تأکید هاآن بر وکارکسب اهداف تحقق برای

بون و . )یابد دست مشخص اهداف به و باشد داشته مفیدی کارکرد اطالعاتی، نظام تا شوند انجام

 (4، 9003همکاران، 
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 پیشینه پژوهش

 بر تاثیرگذار عوامل و پرستاران شغلی رضایت میزان پژوهش خود  در( 0342)عباسچیان و همکاران 

 جامعه که است تحلیلی توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش: بررسی روش .دادند قرار بررسی مورد آن

 زنجان شهر پزشکی علوم دانشگاه به وابسته های بیمارستان در شاغل پرستاران را آن مطالعه مورد

 محقق پرسشنامه اطالعات آوریجمع ابزار. نمودند شرکت مطالعه این در پرستار 809. اند داده تشکیل

 حقوق رفاهی، امکانات و کار محیط مدیریتی، سبک شغلی، امنیت های حیطه در گویه 92شامل  ساخته

 و توصیفی آمار از ها داده تحلیل و تجزیه جهت. بود پرستار اجتماعی وجهه از خودپنداری و مزایا و

 براساس: ها یافته. است شده استفاده SPSS 16 آماری افزارنرم محیط در مجذورکای آماری آزمون

. آمد بدست( 9/20 ± 40/0) نمره صد از پرستاران شغلی رضایت نمره میانگین پژوهش، های  یافته

(. 32/09 ± 02/9) بود جامعه در پرستاری حرفه اجتماعی وجهه به مربوط نمره میانگین بیشترین

 و( 49/88 ± 90/9)اهی ـرف اتـامکان و کار محیط از ایتـرض به مربوط ها نمره میانگین کمترین

 شغلی رضایت بر تاثیرگذار عوامل جمله از: گیرینتیجه. بود( 00/82 ± 03/9) اـمزای و وقـحق

 نمودن لحاظ. بودند مزایا و حقوق بهبود و کار محیط از رضایت رفاهی، امکانات اختصاص پرستاران

 جانبه دو رضایت و پرستاری خدمات کیفیت ارتقاء در کار اضافه و کاری نوبت کار، ساعات کاهش

 .رسد می نظر به ضروری امری بیمار و پرستار

 انجام کشور پرستاران شغلی رضایت میزان تعیین هدف با تحقیقی (0344)میرزابیگی و همکاران 

 روش. گرفت انجام 0342 سال در مقطعی - توصیفی صورت به تحقیق این: بررسی روش. اندداده

 گردآوری ابزار. داشتند شرکت مطالعه این در تارـپرس 0024 و بود ادفیـتص صورت به گیرینمونه

 در و پرستاران شغلی و فردی هایویژگی اول قسمت در که بود بخش دو شامل ایپرسشنامه اطالعات

 و تجزیه در. شد آوریجمع ماه 3 طی اطالعات. گرفت قرار سوال مورد شغلی رضایت دوم قسمت

 داد نشان نتایج: هایافته .گردید استفاده توصیفی آماری هایآزمون و SPSS v.12 از آماری تحلیل

 آمده دست به نتایج براساس. هستند راضی خود شغل از%( 38930) پرستاران سوم یک حدود فقط

 «رفاهی امکانات و کار محیط از پرستاران رضایت میزان» و%( 8892) «پرستاری حرفه در شغلی امنیت»

 وجهه» ،%(08902) «پرستاری حرفه وظایف شرح» دیگر سوی از و رضایت امتیاز باالترین%( 88990)
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 به%( 00) «پرستاری مدیران با ارتباط نحوه و هاروش» و%( 0093) «جامعه در پرستاری حرفه اجتماعی

 .دادند اختصاص خود به را پرستاران نارضایتی امتیاز بیشترین ترتیب

 ویژه به درمانی بهداشتی کارکنان حقوق در عدالت رعایت و مزایا و حقوق بهبود: گیرینتیجه

 جهت کاری نوبت و کاری اضافه کار، ساعت تعدیل دولت، کارکنان سایر با مقایسه در پرستاران

 همچنین. است ضروری بیمار رضایت نهایت در و پرستار رضایت پرستاری، خدمات کیفیت حفظ

 سازی فرهنگ و مداوم آموزش و تحصیل ادامه امکان نمودن فراهم شغلی، ارتقای مسیر کردن هموار

 .است پرستاران در شغلی رضایت افزایش جهت در مهم اقدامات از پرستاری حرفه زمینه در

ریزی سازی برنامهثیر حمایت سازمانی در پیادهأدر تحقیقی که با عنوان ت( 9000)لی و همکارانش 

رفتاری ی یک مدل برای بررسی تأثیر حمایت سازمانی بر مقاصد به ارائه. منایع سازمانی انجام گرفت

مدل پیشنهاد شده اثرات حمایت . ریزی منابع سازمانی براساس مدل پذیرش فناوری پرداختنددر برنامه

پرسشنامه توسعه . دهدسازمانی، اعم از رسمی و غیررسمی بر عوامل مدل پذیرش فناوری را نشان می

های کوچک و متوسط پرسشنامه در شرکت 000در مجموع . پردازدبه آزمون مدل ارائه شده می تهفای

تای آن برای  902شود که در نهایت ها اجرا شده پخش میریزی منابع سازمانی در آنکه سیستم برنامه

های سازی معادالت ساختاری برای آزمون فرضیهاز مدل. گیرندتجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار می

سازمانی عامل مهمی برای سودمندی دهند که حمایت نتایج نشان می. پژوهش استفاده شده است

رسد درک سودمندی و سهولت درک به نظر می. ادراک شده و درک سهولت استفاده از آن هست

ریزی منابع سازمان و نیت رفتاری برای وری باالتری در سیستم برنامهشده در استفاده منجر به بهره

ن تحقیق این است که حمایت سازمانی با ی ایترین یافتهقابل توجه. شوداستفاده از این سیستم می

 .عوامل مدل پذیرش فناوری ارتباط مثبت دارد

بینی مقاصد رفتاری برای ، با عنوان پیش(9002)در تحقیقی دیگر که توسط کالیسیر و همکاران 

ریزی منابع سازمان  انجام گرفت، هدف از آن بررسی عوامل مختلف مؤثر بر استفاده از سیستم برنامه

های به دست ریزی منابع سازمانی، بر اساس دادهصد رفتاری کاربران در استفاده از سیستم برنامهمقا

مدل تحقیق براساس . ریزی منابع سازمانی ستکاربر نهایی در استفاده از سیستم برنامه 02آمده از 

اس سودمندی دهد که هنجارهای ذهنی، احسنتایج نشان می. های مطالعات قبلی ساخته شده استیافته

عالوه بر این، درک . شودو سطوح آموزشی توسط مقاصد رفتاری در استفاده از سیستم تعیین می
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سودمندی بر نگرش نسبت به استفاده، و همچنین سهولت ادراک شده در استفاده از سیستم بر 

ه و همچنین سطح تحصیالت، با سهولت ادراک شده از استفاد. گذاردسودمندی درک شده تأثیر می

با این حال، هیچ رابطه ی معناداری بین نگرش و مقاصد رفتاری . نیت رفتاری ارتباط معناداری دارد

 .نیست

 

 روش پژوهش

محقق در پایان این زیرا  باشد،برمبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می حاضرروش انجام تحقیق 

-که در حوزه جامعه آماری قرار می  هاییسازمانیابد که این نتایج برای به نتایجی دست میپژوهش 

نوع روش تحقیقی که برای رسیدن به مقاصد تحقیق حاضر از سوی دیگر . باشدگیرند قابل استفاده می

 .باشدمی علّیاز آن استفاده شده است، روش 

 

 ی، حجم نمونه، گستره نمونهآمارجامعه 

باشد که خمینی شهرستان خمین میکارکنان بیمارستان امام در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل 

 .باشدنفر می 800تعداد اعضای این جامعه بالغ بر 

 

 ی نمونه بیتقری و حجم ریگروش نمونه

تفاده ـات اسـاختاری برای تجزیه و تحلیل اطالعـکه از تکنیک معادالت سدر این تحقیق با توجه به این
 :شده است برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شود،می

5q ≤ n ≤ 15q 

90×02  ≤ n ≤ 90×2  
320 ≤ n ≤ 030 

 

 ی اطالعاتگردآورابزار 

در روش . آوری شده است جمع و با استفاده از پرسشنامه ها به روش میدانی در این پژوهش داده
 .آوری اطالعات است ترین طرق جمع میدانی، پرسشنامه یکی از متداول
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 ها داده لیتحلو  هیتجزروش 

، هاویرایش و تنظیم داده :آوری شده مراحل زیر طی شده استهای جمعمنظور تجزیه و تحلیل دادهبه 
 ، تجزیه و تحلیل نهایی بندیطبقه ،کدگذاری ، انتخاب مقیاس،های مفیدکار با پاسخ

 

 ی پژوهش هاهیفرض

 .تاثیر دارد یمال تیریمد عملکرد بهبودریزی منابع سازمانی بر برنامه
 .تاثیر دارد خدمات پرستاری بهبودریزی منابع سازمانی بر برنامه
 .تاثیر دارد یپزشک زاتیتجه فروشندگان تیرضاریزی منابع سازمانی بر برنامه
 .تاثیر دارد ریزی منابع سازمانی بر ارائه اطالعات دقیق از وضعیت درآمدبرنامه
 .تاثیر دارد پرسنل تیرضاریزی منابع سازمانی بر برنامه

 

 نتایج

 آمار روش دو از استفاده با نظر، مورد یآمار جامعه از شده آوریجمع اطالعات ،بخش این در
شود که ترکیب پاسخ دهندگان از مشاهده می .گیردیم قرار تحلیل و تجزیه مورد یاستنباط و یفیتوص

درصد را  2/80مردان و  از پاسخ دهندگان را درصد 2/20 جنسیت به این شکل است کهنظر مولفه 
از سوی دیگر  .سال قرار دارند 80تا  30درصد در بازه سنی  2/39 از نظر سنی  .اندزنان تشکیل داده

 20سال و بیشتر از  20تا  80های سنیدهندگان به ترتیب در بازهدرصد از پاسخ 3/09درصد و   8/29
 0/0 باشد کهن صورت میدهندگان با توجه به مولفه تحصیالت به ایترکیب پاسخ. سال قرار دارند
درصد  4/22دیپلم، درصد فوق 0/93 دهندگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند،درصد از پاسخ

 8/03از نظر سابقه کاری نیز . باشندمی و باالتر فوق لیسانسنیز دارای مدرک درصد  2/4 و لیسانس،
درصد  2/94سال،  02تا  00درصد دارای سابقه  8/32سال،  00درصد دارای سابقه کاری کمتر از 

برای  .باشندسال می 90درصد نیز دارای سابقه کاری بیشتر از  0/08سال و  90تا  02داری سابقه کاری 
 ستمیس در ریمتغ هر. افزار لیزرل استفاده شده استها از روش معادالت ساختاری با نرمآزمون فرضیه

 گرفته نظر در زاربرونیمتغ کی هم و زاردرونیمتغ کی عنوان به هم تواندیم ساختاری معادالت مدل
 .شود
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 آزمون فرضیه اول
 . تاثیر دارد یمال تیریمد عملکرد بهبودریزی منابع سازمانی بر برنامه

 

 فرضیه اولهای شاخصجدول 

 متغیر تاثیرگذار
نوع متغیر و 

 نماد
 متغیر تاثیرپذیر

نوع متغیر و 
 نماد

ضریب 
 tمعناداری 

ضریب استاندارد 
 گاما

ریزی منابع برنامه
 سازمانی

 زامکنون برون
بهبود عملکرد 
 مدیریت مالی

 82/0 99/2 زامکنون درون

 

ی مال تیریمد عملکرد بهبودریزی منابع سازمانی تاثیر مثبتی بر دهد که برنامهنتایج نشان می

ادعای محقق منطبق بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین داشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده با 

 .باشد این فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته استمی

 

 دوم آزمون فرضیه

 . تاثیر دارد خدمات پرستاری بهبودریزی منابع سازمانی بر برنامه
 

 دومفرضیه های شاخصجدول 
متغیر 

 تاثیرگذار
نوع متغیر و 

 نماد
 متغیر تاثیرپذیر

نوع متغیر و 
 نماد

ضریب 
 tمعناداری 

ضریب 
 استاندارد گاما

ریزی برنامه
 منابع سازمانی

 زامکنون برون
خدمات  بهبود

 پرستاری
 88/0 02/2 زامکنون درون

 

بیمارستان  خدمات پرستاری بهبودریزی منابع سازمانی تاثیر مثبتی بر دهد که برنامهنتایج نشان می

باشد این ادعای محقق منطبق می امام خمینی شهرستان خمین داشته و  از آنجا که نتیجه بدست آمده با

 .فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است

 

 سوم آزمون فرضیه

 . تاثیر دارد یپزشک زاتیتجه فروشندگان تیرضاریزی منابع سازمانی بر برنامه
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 سومفرضیه های شاخصجدول 

متغیر 

 تاثیرگذار

نوع متغیر و 

 نماد
 متغیر تاثیرپذیر

نوع متغیر و 

 نماد

ضریب 

 tمعناداری 

ضریب 

 استاندارد گاما

ریزی برنامه

 منابع سازمانی

 تیرضا زامکنون برون

 فروشندگان

 یپزشک زاتیتجه

 زامکنون درون

24/8 34/0 
ERP DES 

 

 زاتیتجه فروشندگان تیرضاریزی منابع سازمانی تاثیر مثبتی بر دهد که برنامهنتایج نشان می

باشد این فرضیه مورد پذیرش نتیجه بدست آمده با ادعای محقق منطبق می ی داشته و از آنجا کهپزشک

 .قرار گرفته است

 

 چهارم آزمون فرضیه

 . تاثیر دارد ریزی منابع سازمانی بر ارائه اطالعات دقیق از وضعیت درآمدبرنامه
 

 چهارمفرضیه های شاخصجدول 

 متغیر تاثیرگذار
نوع متغیر و 

 نماد
 متغیر تاثیرپذیر

متغیر و  نوع

 نماد

ضریب 

 tمعناداری 

ضریب 

 استاندارد گاما

ریزی برنامه

 منابع سازمانی

اطالعات دقیق از  زامکنون برون

 وضعیت درآمد

 زامکنون درون
40/3 38/0 

ERP STS 
 

ریزی منابع سازمانی تاثیر مثبتی بر ارائه اطالعات دقیق از وضعیت دهد که برنامهنتایج نشان می

بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین داشته و  از آنجا که نتیجه بدست آمده با ادعای محقق درآمد 

 .باشد این فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته استمنطبق می

 

 پنجم آزمون فرضیه

 . تاثیر دارد پرسنل تیرضاریزی منابع سازمانی بر برنامه
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 پنجمفرضیه های شاخصجدول 

 متغیر تاثیرگذار
متغیر و نوع 

 نماد
 متغیر تاثیرپذیر

نوع متغیر و 

 نماد

ضریب 

 tمعناداری 

ضریب 

 استاندارد گاما

ریزی منابع برنامه

 سازمانی

 زامکنون برون
 پرسنل تیرضا

 زامکنون درون
90/4 43/0 

ERP INF 

 

بیمارستان امام  پرسنل تیرضاریزی منابع سازمانی تاثیر مثبتی بر دهد که برنامهنتایج نشان می

باشد این خمینی شهرستان خمین داشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده با ادعای محقق منطبق می

 .فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است

 

 گیریبحث و نتیجه

 .ریزی منابع سازمانی بر بهبود عملکرد مدیریت مالی تاثیر داردبرنامه فرضیه اول

معنی در بازه بی( 02/0)بدست آمده که در سطح خطای ( 99/2)برابر با  tدر این فرضیه مقدار 

ریزی منابع سازمانی بر بهبود عملکرد شود که حتما برنامهقرار ندارد و مشخص می( -20/0، 20/0)

ریزی منابع دهد که برنامهنشان میو  .مدیریت مالی بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین تاثیر دارد

اثیر مثبتی بر بهبود عملکرد مدیریت مالی بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین داشته و از سازمانی ت

 .باشد این فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته استآنجا که نتیجه بدست آمده با ادعای محقق منطبق می

تبریز و عالم ، 0329در سال  بخش و همکارانفرح نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق

 .مطابقت دارد، 0342در سال  ناظمی و همکاران، 0342در سال  همکاران

 .ریزی منابع سازمانی بر بهبود خدمات پرستاری تاثیر داردبرنامه فرضیه دوم

معنی در بازه بی( 02/0)بدست آمده که در سطح خطای ( 02/2)برابر با  tدر این فرضیه مقدار 

ریزی منابع سازمانی بر بهبود خدمات شود که حتما برنامهمشخص میقرار ندارد و ( -20/0، 20/0)

ریزی منابع دهد که برنامهنشان میو  .پرستاری در بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین تاثیر دارد

سازمانی تاثیر مثبتی بر بهبود خدمات پرستاری بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین داشته و از آنجا 

نتایج  .باشد این فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته استدست آمده با ادعای محقق منطبق میکه نتیجه ب
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میرزابیگی و ، 0342در سال  عبایچیان و همکاران حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق

 .مطابقت دارد، 0344در سال  همکاران

 .تجهیزات پزشکی تاثیر داردریزی منابع سازمانی بر رضایت فروشندگان برنامه فرضیه سوم

معنی در بازه بی( 02/0)بدست آمده که در سطح خطای ( 24/8)برابر با  tدر این فرضیه مقدار 

ریزی منابع سازمانی بر رضایت شود که حتما برنامهقرار ندارد و مشخص می( -20/0، 20/0)

ی منابع سازمانی تاثیر مثبتی بر ریزدهد که برنامهنشان می و .فروشندگان تجهیزات پزشکی تاثیر دارد

از آنجا که نتیجه بدست آمده با ادعای محقق منطبق  رضایت فروشندگان تجهیزات پزشکی داشته و

 نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق .باشد این فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته استمی

 .مطابقت دارد، 0342در سال  ناظمی و همکاران

 .ریزی منابع سازمانی بر ارائه اطالعات دقیق از وضعیت درآمد تاثیر داردبرنامه چهارمفرضیه 

معنی در بازه بی( 02/0)بدست آمده که در سطح خطای ( 40/3)برابر با  tدر این فرضیه مقدار 

ریزی منابع سازمانی بر ارائه اطالعات شود که حتما برنامهقرار ندارد و مشخص می( -20/0، 20/0)

ریزی دهد که برنامهنشان می .دقیق از وضعیت درآمد بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین تاثیر دارد

منابع سازمانی تاثیر مثبتی بر ارائه اطالعات دقیق از وضعیت درآمد بیمارستان امام خمینی شهرستان 

فرضیه مورد پذیرش  باشد اینخمین داشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده با ادعای محقق منطبق می

در سال  عالم تبریز و همکاران نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیق .قرار گرفته است

 .مطابقت دارد، 0342در سال  ناظمی و همکاران، 0342

 .ریزی منابع سازمانی بر رضایت پرسنل تاثیر داردبرنامهپنجم فرضیه 

معنی در بازه بی( 02/0)بدست آمده که در سطح خطای ( 90/4)برابر با  tدر این فرضیه مقدار 

ریزی منابع سازمانی بر رضایت پرسنل شود که حتما برنامهقرار ندارد و مشخص می( -20/0، 20/0)

ریزی منابع سازمانی تاثیر دهد که برنامهنشان میو  .بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین تاثیر دارد

رضایت پرسنل بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین داشته و از آنجا که نتیجه بدست آمده با  مثبتی بر

نتایج حاصل از این فرضیه با  .باشد این فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته استادعای محقق منطبق می

، 0342در سال  عبایچیان و همکاران، 0342در سال  عالم تبریز و همکاران نتایج حاصل از تحقیق

 .مطابقت دارد، 0344در سال  میرزابیگی و همکاران
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 پیشنهادات

 به را گزافی هزینه که است سازمان سوی از تعهدی نیازمند معموالً ERP سیستم یک سازیپیاده

 طور به که صورتی در ولیکن،. بکشد طول آن سازیپیاده سال چندین است ممکن و دارد همراه

 سیستم یک. باشد داشته همراه به ایعمده مزایای تواندمی شود اندازیراه و نصب آمیزیموفقیت

ERP وظایف میان را روز به اطالعات تسهیم امکان باشد، شده نصب و طراحی مناسب ایگونه به 

 منظور به. نمایدمی فراهم را کارایی افزایش و هزینه جوییصرفه نتیجه در و وکارکسب مختلف

 سازمان آمادگی همانند اساسی و عمده مسائل بایستمی مدیران ERP سازیپیاده برای گیریتصمیم

 شوند، سازیپیاده بایستمی وکارکسب کلیدی فرآیندهای سازی،یکپارچه درجه تغییر، ایجاد برای

 توجه...  و نه یا هست نیاز جدیدی افزارسخت به اینکه نیاز، مورد الکترونیکی کاربردی هایبرنامه

 طول تمام در و قرارگرفته مشورت مورد بایستمی کارمندان کاربر، آمادگی افزایش منظور به. نمایند

 تاثیر کاربر توسط سیستم پذیرش در نیز مناسب آموزش نمودن فراهم. باشند داشته حضور سازیپیاده

. شود ایجاد مشاغل و فرآیندها سازمان، در تغییرات یکسری است الزم همچنین. دارد مهمی بسیار

 آن سازیپیاده برای مناسب برنامه یک  ERP هایسیستم سازیپیاده از پیش است الزم بنابراین

 . شود تعریف

-آموزش و گشته آگاه هاداده دقیق اشتراک مزایای از کارکنان کلیه گرددمی پیشنهادهمچنین 

 فرایندهای گرفتن نظر در با .شود داده ایشان به هاداده سازییکپارچه درخصوص متناسب و الزم های

 .شود پرداخته سازمان وکارکسب با متناسب آنها پیکربندی و اصالح به سازمان،

 :گرددپیشنهاد می

 کاربردی هایبرنامه و هاتراکنش ERP نتیجه در و نباشند شبکه هایبرنامه سایر از هیچ شبیه  

 مدیریت را هابرنامه اینگونه تواندمی راحتی به شبکه که بگذاریم این بر را فرض نباید

 .نماید

 استقرار هرERP شوند سفارشی است الزم کاربردی برنامه هایماژولو  شود انجام متفاوت 

 .شد خواهد فرد به منحصر محیطی هر برای نیز پردازش منابع توزیع و سیستم معماری تا

 اینکه از کافی درک سازمان، سراسر در هاسیستم این کارگیری به شروع از قبل است الزم 

 .ایجاد گردد کندمی کار شبکه در چگونه کاربردی برنامه این
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 و کنندمی کار شبکه در چگونه کاربردی هایبرنامه این اینکه درک برای قبل از را شبکه 

 .ندنمای تست گذارند،می فعلی کاربردی هایبرنامه روی تاثیری چه اینکه

 

 منابع

معیارهای  ارزیابی متوازن پایداری و"، 0342 ،احمدزاده و حمید احمد رسائیان، ، وا احمدپور، .0

 .22، ماهنامه بورس، شماره "غیرمالی عملکرد

 سال پنجم، عصرمدیریت، ،"رضایت شغلی وعوامل موثر برآن" ،0320 م، خواه سلیمی،آزادی .9

 .000و004ص  نوزدهم، شماره هیجدهم و

 بر موثر عوامل بررسی" ،0342ا،  نژاد،کاظم محمدی، ط، عسگری، ف ودوست اصغری، ا، خالق .3

 مامایی و پرستاری هایدانشکده نامهفصل) نگرجامع مامایی و ، پرستاری"پرستاران شغلی رضایت
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