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 چکيده
تواند اطالعات است که می مدیریتی ابزارهای آخرین از یکیسازمان  منابع ریزیبرنامه سیستم

 به طور  سازمان فعالیت هایحوزه تمام اطالعات در فناوری از استفاده با موجود در سازمان را

 به منجرمنابع سازمان  یزیربرنامه مستیساز   شدن مندبهره .کند جمع آوری  یکپارچه و منسجم

 سازمان سازیآماده به صورت پویا و خود هایخواسته انطباق طریق از) سازمان رقابتی مزایای کسب

 طریق از) مشتریان رضایت داده و به دسترسی گویی، پاسخ افزایش ،(آینده هایچالش مقابل در

 از استفاده با) فروش و تولید شرکت، عاتتوزیع اطال و دسترسی تسهیل ،(خدمات زمان ارائه کاهش

 استراتژ با انطباق و کار و کسب گسترش و رشد ،(جهان سراسر مشتری در با ارتباط مدیریت برنامه

 ظرفیت و باز سیستم یك داشتن طریق از) جدید های همکاری ی یا توسعه و کار کسب جدید یهای

 خدمات یا کارآمد فرایندهای طریق از) هزینه رهبری ایجاد و (جهان در سراسر عملکرد برای

سازمان بر  منابع ریزی برنامه سیستم این پژوهش نشان داد که  هاییافته. شود، می(مشترك

 .گیری داردعملکرد سازمانی تاثیر چشم

 یسازمانریزی منابع سازمان، عملکرد سیستم برنامه :يديکل واژگان
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 مقدمه

ز افزون راهبرد و افزایش شدت رقابتی بین سازمان های مختلف تولیدی و خدماتی، بقاء در بازار رقابتی و امروزه با توسعه رو      

در چنین شرایطی سازمان ها باید با مدیریت درست بتوانند محصول و . دست یابی به سود بلند مدت از اهمیت بسزایی برخوردار است

ریزی منابع یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت رقابتی سازمان ها استفاده از سیستم برنامه. خدمات را با مزیت رقابتی به بازار عرضه کنند

ها و وظایف موجود در سازمان را تحت تاثیر قرار دهد، و تواند همه فعالیتمی زیرا استفاده از این سیستم. (1831سامری، ) است 1سازمان

فاده کنندگان آن قرار دهد، برنامه ریزی منابع سازمان یکی از ابزارهای مفید است که اطالعات الزم و ضروری را به موقع در اختیار است

های خود، بهبود عملکرد، تصمیم گیری بهتر و دست یابی به مزیت رقابتی و عملکرد باالی سازمان از آن سازمان ها برای افزایش توانمندی

های یکپارچه که بتواند همه بخش ها و موسسات، نیاز به وجود این نوع سیستم با توسعه سازمان ها و(. 2003، 2وانداری)استفاده می کنند

-سال در(. 1831صارمی، )وظایف موجود در سازمان را با استفاده از یك سیستم منسجم تحت کنترل داشته باشد ضروری به نظر می رسد

 مجزا، و ایجزیره نرم افزاری هایسیستم با کنارگذاشتن ن هاسازما از بسیاری اطالعات، فناوری حوزه در چشمگیر هایپیشرفت با اخیر های

 پا به سازمان منابع ریزیبرنامه هایسیستم وضعیتی، چنین در .اندکرده حرکت سازمانی اطالعاتی یکپارچة هایسیستم کارگیریبه سمت به

 تمامی در را یکپارچگی درون سازمانی، هایراکنشو ت اطالعات چرخه در اساسی تغییرات ایجاد با و گذاشتند سازمان ها مدیریت عرصة

 تعریف نرم افزار بر مبتنی و راهکاری جامع را سیستم این داونپورت (.8،2000سمارکو)ارمغان آورده اند به سازمان وکار کسب فرایندهای

 نرم افزاری بستة این از حاصل کپارچگیی .کندمی ایجاد سازمان یك کاری و وظایف وکار کسب هایفرایند تمام در را یکپارچگی که کندمی

 بستری ایجاد با سیستم این. شودمی شامل را مشتریان و تأمین زنجیرة انسانی، منابع حسابداری، و مالی مانند سازمان، تمام اطالعات تجاری،

-می مدیریت ایگونه به را اتیاطالع چرخة این و شده گوناگون های سازمان میان حتی و درون سازمان در اطالعات جریان موجب مناسب،

این نرم افزار بطور گسترده ای در میان سازمان ها .کنند اتخاذ موقع به و صحیح پایه اطالعات بر را خود های تصمیم بتوانند مدیران کند، که

حال انتشار با هدف جایگزینی سیستم های سنتی، بهبود کارایی عملیاتی درون و بین سازمانی، کسب مزیت رقابتی و غیره در 

رقابتی شدن محیط کسب و کار، ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمانی و بیرون سازمانی و تحول گسترده در  (.1993،  دانپورت)است

ریزی منابع سازمان، سیستم برنامه. ریزی منابع سازمان بوده اندگیری سیستم برنامهحوزه فناوری سیستم های اطالعاتی، عوامل اصلی شکل

با استفاده از یك ( متمرکز و غیر متمرکز)جامعی است که سعی در یکپارچه سازی وظایف و بخش های موجود در یك سازمان سیستم

درصد شرکتهای  10دهد که حدود مطالعات نشان می. سیستم کامپیوتری واحد را دارد، بطوری که نیازهای خاص این بخش را فراهم سازد

حنیفه زاده، )نمایندها استفاده میبرنامه ریزی منابع سازمانی را پیاده سازی نموده و از این سیستمسیستم  000کنونی در فهرست فورچون

1831.) 

 این راستای در نرم افزارها و ببرند بهره رقابتی قدرت افزایش عملیات و بهبود برای نرم افزارها از اندکرده تالش هاشرکت سالیان طی در    

 نرم افزارها در وسیعی تغییرات کند شاهدمی پیشرفت فناوری که همچنان و اندیافته سیعی دست و تغییرات هدف بتدریجبه 

 شرکتهای در اطالعات فناوری ساختار عناصر اصلی از یکی  سازمان منابع ریزیبرنامه سیستم اخیر، سالهای در(.2012، 0الراجاال)هستیم

 (.2011، 1کوتب)متمرکز است واحد اطالعاتی سیستم یك در سازمان ملکردع و واحدها تمام یکپارچه کردن بر که باشدمی بزرگ

 و نموده فراهم را سازمان سطح اطالعات جامعیت و یکپارچگی که است ایگونه به سازمان ریزی منابعبرنامه هایسیستم ساختار و معماری

 سازمانی درون یکپارچگی ضرورت ایجاد کار، و کسب حیطم شدن رقابتی .آورد می فراهم را سازمان مختلف های بخش بین جریان اطالعات

-برنامه های سیستم گیریشکل اصلی عوامل اطالعاتی هایسیستم حوزه فناوری در گسترده تحول و تامین زنجیره محیط در سازمانی بین و

تسریع  و تسهیل و سازمانی بین و نیسازما درون عملیاتی و مدیریتی یکپارچگی ایجاد با هاسیستم این .اند بوده سازمان منابع ریزی

، 1السون)نمایند  می آماده رقابتی در بازار حضور برای را آنها و داده افزایش را سازمان ها عملیاتی اثربخشی و کارایی کار، و کسب فرآیندهای

200 )  . 
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 این هایقابلیت .هستند حاضر عصر در اطالعاتی های سیستم تکامل اوج و نقطه واقع در سازمان منابع ریزی برنامه های سیستم 

بهبود  زمینه و نموده اقدام آنها از استفاده جهت نیز غیرانتفاعی و دولتی های سازمان تجاری، های بر بخش عالوه که شده باعث ها سیستم

 .(2000، 3کالید)نمایند فراهم را مشتریان خدمات

 قیمت ،(ریزیبرنامه ضعف از ناشی ی نشده جذب های فراوانظرفیت دلیل به) نپایی وریبهره مانند دیگری هایعارضه فوق موارد بر عالوه

 تصمیمات ،(ناکارآمدی سازمان دلیل به) محصوالت کُند عرضه ی و تولید ،(مختلف مراحل در ها هزینه عدم کنترل دلیل به) باال  شده  تمام

 این از دالیلی و (کاال و مواد موجودی صحیح مدیریت عدم دلیل به) نقدینگی بحران ،(اطالعات به موقع به دسترسی عدم دلیل به) نادرست

 آن رفتاری متعدد و تغییرات سازمان فرایندهای که است کارآمد سیستمی به نیاز مشکل این از برای اجتناب. دهدآزار می را ها شرکت قبیل،

سازمان  به سازمان ها طریق، بدین تا سازد فراگیر سازمان در نیز را کنترل ساخته و ممکن را ریزیبرنامه داده، پوشش یکپارچه صورتی به را

 با کارآمد اطالعاتی سیستم یك عنوان به سازمان منابع ریزیبرنامه هایسیستم اخیر، هایسال طی اساس همین بر. گردند چابك تبدیل های

 .اند گرفته ارقر مورد توجه سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمان های فعالیت سازییکپارچه هدف

 

 اهميت و ضرورت برنامه ريزي منابع سازمان. 2
رقابتی، کاهش هزینه و  قدرت افزایش عملیات خودشان، بهبود برای نرم افزارها از کرده اند تالش هاشرکت سالیان طی در     

 پیشرفت فناوری که همچنان و اندیافته یعیوس تغییرات سالیان طی هدف در این راستای در نرم افزارها و ببرند بهره زمان تولید محصوالت

 ساختار عناصر اصلی از یکی 9سازمانی  منابع برنامه ریزی سیستم اخیر، هایسال در. هستیم نرم افزارها در وسیعی تغییرات کند، شاهدمی

متمرکز  واحد اطالعاتی سیستم كی در سازمان عملکرد و واحدها تمام یکپارچه کردن بر که باشدمی بزرگ شرکت های در اطالعات فناوری

 رسدمی به نظر رو، این از .است شده مطرح سازمان ها بقای و رقابتی مزیت کسب ضروریات از فناوری اطالعات و اطالعاتی هایسیستم. است

 منابع ریزیرنامهب هایسیستم. باشند یکپارچه اطالعاتی هایسیستم نوین جستجوی رویکردهای در باید ایرانی هایشرکت و سازمان ها

این  .شدند ارائه سازمان اصلی کارکردهای تمامی از یکپارچه جریان ایجاد سازمان و داخلی عملکرد ارتقاء برای که بود هاییراه حل سازمان از

 گسترش به توجه با دیگر، سوی از. آورندمی فراهم از  سازمان جامع منظری و کنندمی یکپارچه را سازمانی فرایندهای و کارکردها هاسیستم

کسب  هایموفقیت بیشتری در اهمیت سازمانی بین و درون اطالعات جریان سازمانی، مرزهای به ورای زیاد سرعت با سازمان ارزش زنجیره

أمین با ت هم و مشتریان با هم اطالعات جریان برقراری موثر هایرویه از کسب و کارهای الکترونیکی و وب هایفناوری .است یافته وکار

 در منابع نیز کاهش و عملیات و کارایی بهبود شامل فراوانی مزایای سبب موفق ریزی منابع سازمانیبرنامه سیستم. رفته اند به کار کنندگان

بهبود  فرآیندها، استانداردسازی عملیاتی، سازگاری تسهیل پذیری،انعطاف مانند بهبود مواردی به توانمی بهبود زمینه در. شودمی سازمان ها

 بهبودهای همچنین، .کرد اشاره تأمین کننده و مشتری با افزایش تعامل و عملکردها بهترین از استفاده بر مبتنی کاری رویه های و فرآیندها

-می منجر عملیاتی هزینه های کاهش و به اشتراك گذاری اطالعات و تهیه زمانی چرخه کاهش عملیات، اجرای زمان به کاهش حاصل

ها و موسسات، نیاز به وجود این سیستم های یکپارچه که بتواند همه بخش ها و وظایف تر شدن سازمانبا وسیع(. 1898ند، عبدالو)شود

زیرا استفاده از (. 1891شهسواری، )رسد موجود در سازمان را با استفاده از یك سیستم رایانه ای کنترل داشته باشد، ضروری به نظر می

ها و وظایف موجود در سازمان را تحت پوشش قرار دهد و اطالعات الزم را به و یکپارچه، که بتواند همه فعالیت های اطالعاتی کاراسیستم

موقع و ضروری در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهد، یکی از ابزارهای مفیدی است که سازمان ها برای افزایش توانمندی های خود، 

ریزی منابع سازمانی نرم افزاری است سیستم برنامه. ست یابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می کنندبهبود عملکرد، تصمیم گیری بهتر و د

سازی اطالعات در میان تمام عملیات سازمان به کار رود، تا بتواند فرآیندهای یکپارچه کسب و کار را خود کار تواند برای یکپارچهکه می

مانی نفوذ فناوری اطالعات در تمام بخش های فعالیت سازمان است، تا منابع مختلف، با رعایت ریزی منابع سازهدف اصلی برنامه. نماید

فراهم سازی ساختار زیر بنایی به منظور ارتباط با جهان و جهانی شدن در . تبادالت منطقی بین یکدیگر، خروجی یکپارچه عرضه کنند

 (.1892تباربائی، )های امروزی به مثابه ضرورت مطرح است سازمان

 

 مبانی نظري. 3

-برنامه برای هاییماژول یا و اجزاء دارای که نمود ای تعریفیکپارچه افزار نرم عنوان به توانمی ریزی منابع سازمان رابرنامه     

 مدیریت عمیرات،ت و نگهداری و خدمات مدیریت پروژه، مدیریت انسانی، منابع مدیریت حسابداری، توزیع، بازاریابی، فروش، تولید، ریزی،
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 از سازمان هایبخش تمامی بین اطالعات یکپارچگی منابع سازمان یزریبرنامههدف  در حقیقت. است الکترونیك بازرگانی و نقل و حمل

 به میالدی 1910در دهه  تولیدی هایسیستم اصلی توجه. است مشتریان مدیریت و تامین زنجیره انسانی، منابع حسابداری، مالی، جمله

 باشندمی وابسته یکدیگر به موجودی کنترل و تولید ریزیبرنامه همچون سازمان هایفعالیت از بسیاری .شدمی معطوف انبار موجودی رلکنت

ریزی برنامه هایسیستم .نبود ها فعالیت از دسته این بین یکپارچگی ایجاد و ارتباط برقراری به قادر 1910دهه  در های موجودسیستم و

 برقراری امکان این سیستم آمدن کار روی با هم هنوز اما. آمد بوجود مشکالت از قبیل این حل برای 1910دهه اواخر مواد در ایه نیازمندی

 یکپارچگی ایجاد ریزی منابع تولید برایهای برنامهسیستم 1910در اواخر دهه . نبود پذیر امکان انسانی منابع و مالی هایفعالیت بین ارتباط

ریزی منابع سازمان های برنامهدر حقیقت تکامل یافته سیستم منابع سازمان یزریبرنامههای سیستم. گرفتند شکل هابخش از یلقب این بین

(MRPII)
 و سازمان درونی هایبخش کلیه بین در یکپارچگی ایجاد منظور به 1990دهه  اوایل و 1930دهه  اواخر در که باشندمی 10

 (.1991، 11الدون)آمدند  بوجود تریانمش و کنندگانتامین همچنین
 

 پيشينه تجربی تحقيق. 4

 تحقيقات داخلی. 1.1
 با گزارشگری رابطه در داخلی هایکنترل اثربخشی بر سازمان منابع ریزیبرنامه هایسیستم استقرار اثر به بررسی( 1892)حجازی

 کنترل به نمونه نسبت سازمان منابع برنامه ریزی هایسیستم دارای هایشرکت که داد نشان پژوهش مذکور هاییافته. پرداخته است مالی

 .باشند داشته کنترل داخلی ضعف که دارد احتمال کمتر سازمان منابع ریزیبرنامه هایسیستم فاقد شرکتهای

 این. مان پرداخته استسازمان بر نوآوری ساز منابع ریزیبرنامه سیستم استقرار اثرات ، به بررسی ارزیابی(1892) بیگی مهدی     

 سازی، یکپارچه تعیین با لذا. است گرفته شکل سازمانی نوآوری سازمان بر منابع ریزیبرنامهسیستم  استقرار ارزیابی آثار کلی هدف با تحقیق

و   مدیریت ی حوزه سه در هاییمؤلفه سازمان و منابع ریزیبرنامهسیستم  استقرار های مؤلفه عنوان به کارکنان آموزش و پیکربندی، انطباق

 صنعتی کفپوش تولیدی واحد یك اعضای از متشکل آماری یبین جامعه و نوآوری  تهیه سنجش منظور انسانی به نیروی و ساختار رهبری،

 نوآوری ان برسازم منابع ریزیبرنامه سیستم استقرار طورکلی به که داد نشان  هاداده تحلیل و تجزیه نتایج. نفر توزیع گردید 110 تعداد به

  .تأثیرگذار است سازمانی

. خود عوامل اثر گذار بر اجرای موفق آمیز برنامه ریزی منابع سازمان را مورد بررسی قرار داد پژوهش ، در(1891)فرد زراعتی     

از پرسش نامه جمع آوری  داده ها با استفاده. نمونه آماری این پژوهش شرکتهای استفاده کننده از برنامه ریزی منابع سازمان می باشند

نتایج این پژوهش نشان می دهد، فشار رقابتی . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های معادالت ساختاری انجام شده است. گردید

زایای رقابتی است، از آنجا که هدف اصلی هر شرکت دستیابی به م. هم بر رضایت کاربر و هم بر بهبود عملکرد سازمان تاثیر با اهمیتی دارد

از . در نتیجه تحمل فشار رقابتی می تواند به عنوان یك هدف هم بر رضایت کاربر و هم بر بهبود عملکرد سازمان نقش مثبت داشته باشد

ع در نهایت نتیجه کلی نشان می دهد که برنامه ریزی مناب. طرف دیگر تاثیر رضایت کاربر بر بهبود عملکرد سازمان نیز چشم گیر است

 .سازمانی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد

 مدیریت و منابع سازمان ریزیبرنامه هایسیستم سازیپیاده ابعاد از ، در پژوهشی تحت عنوان پیمایشی(1891)حنفی زاده     

جنبه ترینمهم از برخی این بوده است، رب تالش پیمایش این در. ایرانی به بررسی این موضوع پرداخته است هایشرکت در مشتری با ارتباط

 این سازی پیاده نتایج کشور، در ها سیستم این سازی مشکالت پیاده و موانع سازی، پیاده های انگیزه شامل ها سیستم این سازی پیاده های

 پیاده در موفقیت کلیدی لعوام و ها سیستم این کنندگان عرضه گزینش معیار توسط کاربران، ها سیستم این گزینش معیار ها، سیستم

شانزده  و سازمان منابع ریزیبرنامه سیستم ی حوزه در شرکت 1 شامل پژوهش، مورد بررسی این جامعه. شود ها بررسیسیستم این سازی

-بهره فزایشا مانند هاییبا انگیزه هاشرکت این دهد،می نشان تحقیق نتایج. است بوده مشتری با ارتباط مدیریت سیستم ی حوزه در شرکت

 سازمان در هاسیستم این سازیپیاده وارد موجودی، کاهش و به مشتری بهتر گوییپاسخ اطالعات، کیفیت افزایش تجاری، نتایج افزایش وری،

 .شوند می خود

ع سازمان تواند با برنامه ریزی منابمی سازمان یك چگونه که داد نشان پیچیده رویکرد یك با خود تحقیق ، در(1890)جعفری     

 این. باشد می سازمان منابع ریزیبرنامه هایسیستم شده درك منافع و کارکرد از مصنوعی ارزیابی این پژوهش یك. گیرد قرار تأثیر مورد

 معیارهای سازمان، ریزی منابعبرنامه هایسیستم که دهدمی نشان آن نتایج و پذیرفته صورت رقابتی های ارزش مدل اساس بر ارزیابی

 . نمایندمی پشتیبانی هستند، هدف منطقی هایمدل و درونی فرآیندهای به وابسته که را (وری بهره و کنترل مانند) بخشیاثر
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 تحقيقات خارجی. 2.1
نتایج . سازمان بر فرایند های سازمان و عملکرد سازمان پرداخت منابع ریزیبرنامه، به بررسی تاثیر اجرای سیستم (2001)برنارد 

را اجرا می کنند باالتر از سازمان هایی که است که این  نسازما منابع ریزیبرنامه ستمیسلعه نشان داد که عملکرد سازمان هایی که این مطا

 .برنامه را اجرا نمی کنند

 در این . ریزی منابع سازمان بر عملکرد سازمانی پرداختگیری برنامه، به بررسی تاثیر بکار(2001)اونا ولکو      

 نتایج. برای شرکت پرداخت نسازما منابع ریزیبرنامه ستمیسلعه به بررسی تغییرات ایجاد شده توسط مطا

 تر به نیازهای مشتریانها سریع، شرکتنسازما منابع ریزیبرنامه ستمیس این مطالعه نشان داد که با بکارگیری

 .د شدگو هستند و همچنین باعث ایجاد عملکرد باال برای سازمان خواهپاسخ

بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار ن سازما منابع ریزیبرنامه ستمیس، تاثیر اجرای (2009)چی یان یانگ      

که . را اجرا می کنند تأمین رهیزنج تیریمدو  سازمان منابع ریزیبرنامه هایی جمع آوری شده که هر دو سیستم اطالعات از شرکت. داد

 .دارد تأمین رهیزنج تیریمدگیری بر عملکرد تاثیر چشم نسازما منابع ریزیبرنامه ستمیسطالعه نشان داد که نتایج این م

 اثر بررسی به 2008 الی  199 سالهای طی شرکت در  10از ای متشکلنمونه از استفاده با)  2011)موریس  جی جان،    

 بودن تاثیرگذار از حاکی پرداخته است، نتایج مالی گریگزارش با رابطه در داخلی یهاکنترل بر سازمان منابع ریزیبرنامه استقرار سیستم

 بوده آکسلی ساربنز  0  بخش براساس شده گزارش داخلی کنترل هایتعداد ضعف کاهش بر سازمان منابع ریزیبرنامه سیستم استقرار

 کنترلی متغیرهای (منابع سازمان ریزیبرنامه سیستم استقرار دمع یا استقرار)نظر مورد اصلی متغیر داری معنی بر همچنین عالوه است،

 میزان و هاشرکت تر  پایین بازار ارزش باال، فروش رشد ها،شرکت بودن زیان ده تحصیل، و ادغام هایفعالیت داشتن از، بوده عبارت معنی دار

 . آلتمن شاخص ورشکستگی کمتر

 

 گيري نتيجه. 5

و  الکترونیکی بازاریابی. است آمده بوجود کار سازمان ها و کسب صحنه در شتابی پر و وسیع ربسیا تغییرات گذشته دهه در

 بازرگانی هایو بنگاه سازمان ها از بسیاری در مشتریان امور مدیریت معمول هایروش ردیف در اینك اینترنت، طریق از سفارشات دریافت

 ارشد مدیران از بسیاری دغدغه شود بلکهنمی محسوب ها سازمان برای مزیت یك انعنو به دیگر اطالعات از برخورداری. است گرفته قرار

 و کارا اطالعاتی هایسیستم برپایی با تنها اطالعات نیز از بهینه استفاده .است سازمان ها اطالعات از بهینه استفاده چگونگی در سازمان

 و سازمانی منابع از بهینه استفاده راه بهترین. است نهفته یکپارچگی درکارها  و کسب اصلی چالش حقیقت در. آمد خواهد بوجود یکپارچه

تاثیر  بررسی پژوهش این اصلی هدف. است سازمانی منابع ریزی برنامه هایسیستم از استفاده یك زمان، در تقاضا و عرضه نمودن هماهنگ

ها و تحقیقات انجام شده این موضوع مورد تا با مطالعه پژوهش شد تالش راستا، همین در. بر عملکرد سازمان است منابع ریزیسیستم برنامه

،  و همچنین (1892) بیگی ،  مهدی(1891)فرد با توجه به مطالعات داخلی زراعتی. دهندمی نشان پژوهش این یافته های. بررسی قرار گیرد

گیری کرد که استقرار سیستم توان نتیجه، می (2009)، چی یان یانگ (2009)، لی، اولسن(2011)موریس جی مطالعات خارجی جان،

 .توناند موجب کاهش ضایعات و دوباره کاری گرددبرنامه ریزی منابع سازمان می تواند باعث افزایش عملکرد سازمان گردد و همچنین می
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