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 چکيده
زمانکردنکوتاهفعلی،کمیابمنابعتحتهاههزینکاهشبرایامروزیموسساتوهانسازما

دیگر،عبارتبهدارند،نیازبیشتریارتباطاتواطالعاتبهمحصول،تنوعوکیفیتافزایشتحویل،

اشندبمیمتعهدیکپارچهاطالعاتیسیستمیکتوسعهبهنسبت منابعریزیهبرنامیهامسیست.

واقعیپتانسیلکردنآزادبهمدیریت،وکاروکسبفرایندهایسازییکپارچهبا (ERP)سازمانی

منابعریزیهبرنامیهامسیستاثرگذاریجهتوچگونگیمطالعه،ایندر.نندکمیکمکهاتشرک

برERPیهامسیستاثراتراههمبهکاروکسبمیانیوعالیمدیرانیریگمتصمیبرسازمانی

قابلیتورقابتیمزایایوهانسازمابیشترنوآوریوخالقیتجهتاستراتژیکدانشمدیریت

نتیجهدر.ودشمیدادهقراربررسیموردERPیهامسیستبراساسیریگمتصمیوتغییرشکل

بهیریگمتصمیوتراتژیکاساطالعاتمدیریتبرهامسیستاینوتاثیراتنقشادبیات،مرورمطالعه

.ودشمیدادهقراربررسیموردمحلیوجهانیکارهایوکسبکاربردییهالمثاهمراه

مدیریتاطالعات،مدیریتاستراتژیک،یریگمتصمیسازمانی،منابعریزیهبرنام:يديکل واژگان

 .استراتژیکاطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی 
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
(

وم
ل د

سا
)

 

ره 
ما

ش
7  /

ز  
ایی

پ
59

31
  /

ص 
91

3
-

91
2

   

 

 2پيمان اکبري ، 1کيومرث جليليان

،دانشگاهپیامنور،ایرانعلومتربیتیکارشناس1
،دانشگاهپیامنور،ایرانمربیمدیریتبازرگانی2



:یسندهمسئولنومیلنامونشانیای

  اکبري پيمان
Peymanakbari3537@Gmail.com 

 

 

 

 مدیریت بر ERP هاي سيستم و مدیریت اطالعات اثرات

 گيري تصميم و کاستراتژی دانش
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 مقدمه. 1
فناوریاطالعات،باهدفافزایشعملکردکسبوکارهادراین.اشدبمیفراهمشدهممکنیکمدیریتخوببااطالعاتخوب

،بایکپارچهسازیتوابع(منابعسازمانیریزیهبرنام)ERPیهامسیست.ودشمیذاریاساسیآنهامحسوبگهزمینه،یکحوزهمهمازسرمای

اشدکهکلیهکسبوکارهادربمیعانسانییکمدیریتکسبوکاربهکمککامپیوترپایهمانندتولید،امورمالی،بازاریابی،مدیریتمناب

واطالعاتدرسازمان،پردازشهاهاولازهمهسازگاریدرجمعآوریدادهاماینسیست.هددمیپلتفرمسیستماطالعاتیمعمولراپوشش

ازطرفدیگر،.مایندنمیوکنترلدرانطباقمقرراتفراهمریزیهوابعبرنامیریوتگموتجزیهوتحلیلویکپارچهسازیوانطباقدرتصمی

ونظارت،یکنقشیرادرافزایشاثربخشیتوابعمدیریتایفاریزیهبافراهمنمودناطالعاتموردنیازبرایفرایندهایبرنامهاماینسیست

یاطالعاتوفناوریبرایتوسعهمحصوالت،هاماتیشاملاستفادهازسیستیاطالعهامنقشاستراتژیکسیست.(1991،1بنسقیر.)نندکمی

اشدبمییکسبوکاربرایبدستآوردنبرتریبیشازرقباهایخدماتوشایستگ یاطالعاتیاستراتژیکراهاماینامرمفهومسیست.

یاطالعاتیاستراتژیکبههامسیست.(1991،2براین"او)ندکمییکسبوکاروموقعیتمیانرقباحمایتهایندکهازاستراتژکمیایجاد

استراتژ ارتباطاطالعاتهنگامتوسعهواجرا انتقالدانشیا یکسبوکاراستفادههایصورتابزارهاییتعریفشدهاستکهازدانش،

 ارل)نندکمی وندرمیریتبهشماریریمدیگمدرفرایندتصمیهامارجعترینسیستERPیهامسیست(. 199، ERPندلیلکهایهب.

بنابراین،حال.مسئولیتانتقالاطالعاتجمعآوریشدهبرایسطوحمدیریتالزموبهمحضمواجههباموقعیتیامشکلرابرعهدهدارد

ERPاگرچهازطریق(. 200، انامریک)یکموقعیتکمکیمهمبرایمدیراناستMISیریمطابقباگمیندتصمیودامافراشمیاجرا

وبهMISیریدرگمتوسعهیافتهتوسطهربرتالکساندردررابطهبافرایندتصمی"یریسیمونگممدلتصمی"در.ودشمیبرنامهنیزانجام

سیوانتخاباستاینمراحلتحقیق،برر.قرارگرفتهاستیریدرسهمرحلهموردبحثگمود،فرایندتصمیشمیاستفادهایهطورگسترد

هش،تحقیقوسهمرحلهاولمدلسیمونشاملپژو.کنندمییریرادرپنجمرحلهمعرفیگمبرخیمنابعفرایندتصمی.(1910، سیمون)

یهامسیست"اینمطالعهبابخشتعریفاز(.1992،1مارتینوپاول)راونظارتاستدومرحلهدیگر،مراحلاج.بررسیوانتخاباست

وهاتییازشرکهالومثا"مدیریتآن"و"ایجاداطالعاتاستراتژیک"شروعوبامفاهیمیاز"ERPیهامسیست"،"اطالعاتمدیریت

.یرینهاییخواهدشدگهیگرفتار،بایکنتیجهاتیموفقوشرکهانپسازتوضیحچگونگیموفقیتسازما.ابدیمیادامههایکمپان

 بياتاد مرور. 2

یاطالعاتمدیریتهامسیست2.1
بایدتوجهداشتکهکههردورهتوسطتعدادیازیردگمیزمانیکهتاریختمدنهمراهبافرایندتوسعهبشرموردبررسیقرار ،

فبخاردردریکجامعهکشاورزی،اهمیتبدستآمدهاززمینوابزارهایکشاورزی،کش.یظهورازشرایطشکلگرفتهاستهایویژگ

یانتقالوسرمایهبهعنوانهایطولدورهانتقالازجامعهکشاورزیبهجامعهصنعتیودستیابیبهتولیدانبوهدراثرکاربردبخاردرفناور

وجامعهپسصنعتیبهجامعهاطالعاتیاجامعهدانشتبدیلشده.منبعاصلیاهدافکسبوکاردرطولایندورهبرجستهبودهاست

 استراتژیکتوصیف یکفاکتور عنوان شمیدانشبه 1اینس)ود (2001، سازما. پذیری رقابت ایجاد در اطالعاتی وهاننقشسیستم

یریهرزمانیکهگمنیازمنداطالعاتدرست،کاملوبهموقعدرتصمیهانمدیریتدرسازما.ابدیمیییبرایآیندهروبهافزایشهاهبرنام

یارتباطاتالکترونیکیکهبهفراهمنمودناینهایبرایایجادیکسیستماطالعاتمدیریتودریافتحمایتازفناور.خواهندآنهارامی

ضروریاستکمیاطالعاتکمک نند، توسطمدی. یافته اطالعاتمدیریتتوسعه سیستم موثر استفاده از اهمیتزیادیاطمینان از ر

مدیریتمورداطالعات.یریاستگمیبکاررفتهبرایتصمیهاهازدادایهاطالعاتدرمدیریت،مجموع.(2002، دمیرهان)برخورداراست

،پردازش،اصالحومهمترازهمهبهودشمیهدوذخیرهدمیرانشانهاتیمعناداریهستندکهفعالیهاه،کلیهدادنظربراییکسازمان

گزارشارسا عنوان به مدیران و واحدها وندشمیل دانش. استکه الزم مدیریتشوددراینخصوص، ، برنامهامسیست. منابعریزیهی
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.هنددمیمتخصصمعنادارجلوه/یرندهگمنندوآنرابرایتصمیکمییریاستفادهگمنندودرتصمیکمیسازمانیایناطالعاتراپردازش

.اشدبمیجینیزاطالعات،ورودیآناست،خرودرپایاناینفرایندکهاطالعات

ERPیهامسیست2.2
شدهایفناور تبدیل سرعت و رقابتی محیط در امروز کار و کسب از یکبخشضروری به پیشرفته اطالعات اندهی ظهور.

دهاستتاازکاربرداینامکانراداهانتغییراتسریعدرفناوریاطالعات،بهسازما.یردگمییاطالعاتجدیدبالفاصلهصورتهایفناور

استریزیهیبرنامهامیمبتنیبرفناوریاطالعاتوپیچیدهتریاستفادهکنندکهسیستهامسیست منابعسازمانییکیازآنها فرایند.

(.2012،9پستاکوهمکاران) تابهامروزدرقسمتذیرارائهشدهاستERPتوسعه


 2  2 ، 1گالریاز: منبعERPتوسعه فرایند : 1شکل





.اشدبمیوافزایشعملکردآنهاهاتیجهانیمستلزمکاراییواثربخشیزنجیرهتامینشرکهاتامروز،افزایشدررقاب

(منابعسازمانیریزیهبرنام-منابعسازمانیریزیهبرنام)ERP،ازطریقاجرایموفقیتآمیزنرمافزارنهدفایهشیوهدستیابیب

یکسیستممدیریتکسبوکاراستکهکامالًباکمککامپیوترERP(.2012،11وهمکارانمنپست)اشدبمیبرایسیستم

قادربهبرتر پوششحوزهاییکپارچهشدهوبهاینطریقسازمانرا ویژگیقابلیتایهیوظیفهاهیرقابتیبا آنسازمانبا

یکراهحلنرمافزاریاستکهشاملERPسیستم(. 200،12گک)هددمییکپارچهسازیدرمقیاسوسیعدرسهحوزهرا

تعییناهدافبرایسازماهامزیرسیست بایکپارچهسازیهاهوپاسخدادنبهنیازهایاطالعاتیودادهانیزیادیاستکهبا

این.حسابمیآیدبااینویژگی،سیستماطالعاتتفصیلیبرایسازمانبه.ودشمیکلیهتوابع،بهراهحلفرایندمحورنزدیک

(.2001، 1سلیموغلو).نندکمیودکهتوابعمختلفسازمانرابههموصلشمییبستهبندیتشکیلهاهسیستمازبرنام
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 2  2،  1هبو و اسزکلی: منبع ERP سيستم از عمومی ساختار: 2 شکل

انشفعلیپویاییاعطانمودهوییباحمایتازتصمیماتفنیواستراتژیکبراساسدهاتبهشرکERPیهامسیست

سیست اطالعاتبا فعلیبه تاکتیکیامکاندسترسیفوریو سطحمدیریتاستراتژیکو یپشتیبانیازهامبرایمدیراندر

:اینمزایابهصورتزیراست.وجودداردERPیهامهشتمزیتاستراتژیکازسیست.یریمدیریترافراهممیآوردگمتصمی

انعطافپذیریافزایش.1

وریهافزایشبهر.2

ارتباطاتسالم. 

یعملیاتیپایینهاههزین. 

رشددرآمد. 

زمانچرخهکوتاه.1

همکاریموثر.1

حاشیهسودباال. 

0(2012، 1پستاکوهمکاران)

منظورتغییر،رقابتوایجادبرایباقیماندندربازارهایمحصوالت،خدماتوسرمایهمانندارگانیسمزندهبههانسازما

بهمدیریتتغییرنیازمندهستندارزشافزوده ، پذیرفتنیکارگانیسمزندهازسویسیست. واحدهایزیادیERPیهامبا ،

درتصمی انتظاراتموسساتهاییرگموجودداردکهبهآنها و نیازها باسرعتوکاراییشرایطبازارودرراستایبا یاستوار

،عملیاتیویریتاطالعاتاستراتژیکبهدلیلمد.ودشمیازمدیریتتغییرمترادفبامدیریتاطالعاتاستفاده.نندکمیکمک

پیشبینی سبکایناطالعات، در تغییر ایجاد و استراتژشمیمالی، که شیوهایود مقایسهشدههاهو رقبا با بهتریندائماً ،

استراتژهایتژ،ساختارسازمانیواستراهاهشیو ،فرایندهایکسبووندشمییمدیریتسازگارهاییمدیریتمنابعانسانیبا

استراتژ زیرساختارهایسیستوندشمییکسبوکاریکپارچههایکاربا فرایندهایکسبوکارهام، یاطالعاتومدیریتبا

بتپذیریوافزایشارزشدرهرسازماندرکلچرخهبراطمینانازرقاERPیهاممفاهیمراهحلسیست.وندشمییکپارچه

وبهترینشیو تعیینرقبا تا وندشمیدرشرایطبازارمتمرکزهاهکسبوکار .ERPیگزارشگریبسیارهاتبهکاربرانفرص
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15 Postac et al 



 912-913، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

االیتحلیلبتواندمسائلیبهاتواندازکاربرحمایتکندتابدینطریقکاربربهواسطهقابلیتمیبهعالوه،.ندکمیوسیعیارائه

بهخاطرپیچیدگیساختارها،امکانگزارشگریوخلقگزارشبرایکاربردررابطهباهرمسئلهخاصی.ومشکالتراحلنماید

فراهم مایدنمیرا پردازشداد. با نرخموفقیتتصمیماتمدیریتبهراحتیافزایشهاهبنابراین، بانکاطالعاتموسسات، در

ویژگیسیستم.ابدیمی فراهمنمودناتوماسیون، بر بهموقعیعنیفراهمنمودناطالعاتدرERPعالوه فرایندهایستو ،

یمربوطبهمزایایاستراتژیکهاهجدولزیراید(2002،11هیتوهمکاران.)خشدبمییریمدیرانوکارکنانرابهبودگمتصمی

لیکرتاستفادهایهنقط دراینارزیابیازمقیاس.هددمیوردارزیابیقراررامERPیهامبدستآمدهبااستفادهازسیست

گردید متوسط. مقدار بزرگترین با استراتژیک برتری مقیاس، این طبق میانگین)بر ( سالم اشدبمیارتباط نظیر. مزایایی و

یعملیاتیپائینتر،افزایشانعطافپذیری،اهه،هزینوریههمکاریکارآمد،توزیع،لوجیست،زمانچرخهکوتاهتر،افزایشبهر

مزی و انسانی منابع مدیریت مشتری، ردهاترضایتمندی در درآمد رشد و استراتژیک دارندهاهی جای بعدی ی برتری.

،11انپستاکوهمکار)بود .1 مقدارمیانگینیامتوسطکل.اشدبمی،حاشیهسودباالاتژیکباپائینترینمقدارمتوسطاستر

0(2012

 .

 

 
 ERPي استراتژیکی بدست آمده با استفاده از ها تمزی. 1جدول 

میانگینمزیتاستراتژیک

  8 ارتباطاتسالم

819 همکاریموثر

811 لوجیستیکتوزیع

 81 یچرخهکوتاههانزما

812 افزایشدرکارایی

810 یعملیاتیپائینهاههزین

  8 لوجیستیکعرضه

  8 فزایشانعطافپذیریا

2 8 رضایتمندیمشتری

  8 منابعمدیریتانسانی

9 8 رشددرآمد

 289حاشیهسودباال

1 8 میانگینکل

 (12 2) ،  1پستاک ، بيلگن و ارکان: منبع

ند،کمیهاستفاد1991و 199یهالبینساERPیهامسازمانتعیینکنندهسیست0 دریکمطالعهکهازنمونه

انداز برای ابزارهایی عنوان به زیر متغیرهای گهاز استفاده مالی عملکرد ودشمییری فروشدربازاریابی": از حاصل ،درآمد

،"یفروشهاهدرآمدحاصلازفروشدرهزین"،"یاجراییکلهاهدرآمدحاصلازفروشدرهزین"،"یفروشوتوزیعهاههزین

برطبقنتایجمطالعه،اینچنیندریافتشدکهدرآمدحاصلازفروشبرایکارکنانو."ایکارمنددرآمدحاصلازفروشبر"
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راتکمیلکردهبود،بهمدتسهسالکاهشERPیهامدرآمدحاصلازفروشدرهزینهفروشبرایسازمانیکهنصبسیست

یاجراییهاهدرآمدهزین"و"یفروشوتوزیعوسودهاهزیندرآمدحاصلازفروشدربازاریابی،ه"اگرچه،درمورد.یافتهاست

یامروزاحتماالًهانبدیهیاستزندگیوحیاتسازما(.2001،19پستوکوگرابسکی.)دنیافتهاستوعمومی،تشخیصبهبو

نیازپایه.ندکمیمپیدابااستفادهازتصمیماتدرستاتخاذشدهبااطمینانازاطالعاتدرستوانتقالاطالعاتبهدانشدوا

تصمیریزیهبرایبرنام هماهنگیمیانافرادوگروگمو تصمیهاهیری، در قدرگمیشرکتکننده مسئولیهاتیریبا یهاتو

یاطالعاتی،جمعهامخدماتوسرویسهایفراهمشدهازسویسیست.اشدبمیمختلفواطمینانازنیلبهاهدافمشترک

MISوتبدیلآنهابهدانشباپردازشایناطالعاتازطریقهاهیپردازشدادهاماطالعاتازطریقسیستآوریوپردازش

هدف گردیدمطابقبا )تهیهگزارشاتظهور 0 20،19یولگن. ادبیاتسیست(. به نگاه تیپهامبا کلیدو بهطور یاطالعاتی،

دهخالقانهمطرحایهدرنتیجهامدرفیلدشغلیخاص،سیست.1( 199،21کینی).رددگمیسیستماطالعاتاستراتژیکعنوان

کهتنهامختصاینکسبوکاربودهوشبیهبهسایرکسبواندهیاطالعاتجدیدتوسعهیافتهایشدهازسویمجموعهفناور

ن اشدبمیکارها 2. هامسیست. رنجوسیعیموجود و محدوده ارزشاستراتژیکآنهبمیدر اما آنهااشند کاربرد نحوه به تنها ا

بهعنواناستراتژیبراینیلبهبرتریرقابتی،افزایشهانواندرسازماتمییاطالعاتیهایوفناورهامازسیست.بستگیدارد

،22پپارد).یکسبوکارجدیداستفادهنمودهاهیجدیددرمدیریتوسازمانوایجادحوزهاشوعملکرد،توسعهرووریهبهر

 199 نسب( دستیابیبه و کارها رشدکسبو فعالیهاتبا سطحکشوری، در شرایطداخلیوهاتیمعنادار از متاثر یآنها

ودوبههمینخاطرشمییاستراتژیکوسیاسیچنینکسبوکاریسختودشوارهاتخارجیمختلفواقعشدهوحلفعالی

)ودشمیوترسختارزیابیاطالعاتوابستهبهاینهابدونکامپی براییکپارچهسازیفرایندهایهانسازما(. 199، 2یوزگات.

اجرایسیست دستبه مختلف، توابع در کار هامکسبو زنندERPی می . کلیهERPسیستم اتوماسیون قابلیتتبدیل

دارد فرایندهایکسبوکارنهتنهاواحدهایتابعیرا فعالیهاتازفعالی. یکپارچهیهاتیکارگاهتا نظارتبرعملکردمدیران،

هاتسازیکلیهفعالی از استفاده ERPبا کهپلتفرگمیمیسر یکدیگرهامردد با افزاریکامپیوتریرا نرم یسختافزاریو

(.2000، 2پالنیسوامیوفرانک)ندکمییکپارچه

 يريگ متصمي و استراتژیک دانش مدیریت. 3
وتغییراتبهوانتمیجملهآنازکههددمیرخهانسازمادرزیادییهاتموقعیشده،یزیرهبرناماهدافبهفازدستیابیدر

سودبیشترینیازیانحداقلباهاتموقعیاینازندکمیسعیسازمانشرایطایندر.نموداشارهسازمانیبرونوسازمانیدرونمشکالت

ضروریوالزماطالعاتداشتنیری،گمتصمیبرای.شودانجاممدیریتسطحدریریگمتصمیاستالزممشکل،اینحلبرای.شودخارج

.وندشمیتقسیمبخشدوبهاصوالًتصمیمیهاپتی.مایدنمیفراهمرایریگمتصمیجهتالزماطالعات،مدیریتاطالعاتسیستم.است

ریزیهبرنامقابلتصمیماتوریزیهبرنامقابلغیرتصمیمات یهاشآرایوقواعدتعیینامکانریزیهبرنامقابلتصمیماتثابتتکرار.

قبلی،تصمیماتوقواعدازبرداریبهرهتوانایی:عبارتندازریزیهبرنامقابلتصمیماتمزایای.آوردمیفراهمراتصمیماتاینبرایضروری

وندشمیاجرایریگمتصمیازقبلکهتصمیماتییعنی نداردوجودریزیهبرنامقابلغیرتصمیماتبرایتدساینازمقرراتیاما،. این.

اشندبمیکاملاکتشافنیازمندتصمیمات یهالمدشده،ایجاددادهیهاهپایگاطریقازهانسازمادراطالعاتانتقالوجریانمبنای.

یردگمیشکلخاصاطالعاتییهامسیستوگزارشاتجداول،تصمیم، دادهیهاهپایگاباارتباططریقازریتمدیاطالعاتیهامسیست.

خارجیوداخلیاطالعاتطریقازیریگمتصمیدرمدیرانبهMIS.نندکمیفراهمراسازمانخارجیاطالعاتازبخشیسازمانی،برون

گرایانهواقعکارآمد،بسیارریزیهبرنامدلیلاینبه.هددمینشانراتصمیماتازایهمجموعریزیهبرنامفرایندمثال،طوربه.ندکمیکمک

یهاتعملیادروانتمیمدیریتدرریزیهبرنامقابلتصمیماتاز.ودشمیاستفادهیریگمتصمیفراینددرMISاززیرااشدبمیمطمئنو

بارابطهدرتصمیماتیازعمدتاًریزیهبرنامقابلغیرتصمیمات.نموداستفادهحسابداریوموجودیانبار،خرید،مثالًسازمانروتینکنترل
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انتقالمسئولیتMISدلیل،اینبه.ودشمیدادهترجیحمدیریتسویازیریگمتصمیفراینددرMIS.وندشمیتشکیلسازمانموقعیت

عنوانبهMIS،بنابراین.داردبرعهدهراسازمشکلیهاتموقعیومشکالتبامواجههمحضبهمدیریتسطحبهشدهآوریجمعاطالعات

وارزیابیسازی،ذخیرهانباروآوری،جمعصورتبهوانتمیراMIS.( 200، 2آنامریک)ندکمیخدمتمدیرانبرایمهمکمکیابزاریک

تی)نمودتعریفمدیریتتوابعوکاروکسبیهاهبرناماثربخشیافزایشبرایمحورکامپیوترآوریجمعوانسانیمنابعازاستفادهوانتقال

کهداردبرعهدهراروتینیوظایفباگزارشاتخالصهتسلیموتهیهمسئولیتوبودهمدیریتازپشتیبانیسیستمMIS.(1991،21السی

به.( 199،21پیلودن.سیلودنوجی.کی)ندکمیبینیپیششرکت،فعلییهاتفعالیکنترلوریزیهبرنامباراکاروکسبآتیعملکرد

ابدیمیتحققهانسازمادرمنابعوتوابعکنترلومشاهدهمدیریت،صورتبهMISویژه سیستمعنوانبهراآنوانتمیاساس،براین.

مدیریت.اشدبمینیزمدیریتتوسطسازمانیهاتفعالیکنترلومشاهدهتحقق،MISاهدافازیکی.نموددرکمدیریتکنترلونظارت

پیچیدهییهاشروبامعموالًردیفمدیرانازدستهاین.هددمیتشکیلراسازمانیمدیریتازتریوسیعبخشمیانیمدیریتیاتاکتیکی

وندشمیمواجهشخصیارتباطاتوشهود،ودرکاستدالل،نیازمندومنتظرهغیرتر، مدتمیانیهاشتراکنبرمیانیسطحمدیریت.

سازماندهیوآموزشوکاروکسبساختاربندیسازمان،ومنابعتخصیصعبارتندازهاشرواین.ندکمیتاکیدساالنهیاماههسهماهانه،

پرسنل عبارتندازمیانیسطحمدیریتشیوهنمونه. پرسنلریزیهبرنامومتغیرتحلیلوتجزیهبودجه،گزارشات: سطحمدیرانوظایف.

 ,. 200،29؛اوگات1991، 2دیویس)کارکنانمدیریتمدت،کوتاهیهایبینپیش،بودجهخدمات،ایجاد/تولیدریزیهبرنام:عبارتندازمیانی

تیوانا 0 و  200، اطالعاتبندیجمعوانتخابجهتمدیرانبرایدیگرگامیکMIS،هاهداداقتصادیوسریعپردازشهنگامدر(.

لیستوهاهسیاهپردازشجریاندرکاری،اضافهحقوقکارمبلغتعیینجریاندرمثال،طوربه.هددمیارائهیریگمتصمیدربکاررفته

اطالعاتبا.( 200،1 آتیس)اشدبمینیازاضافیکوچککامپیوتریعملیاتیکبهآپارتمانهرکاریروزهایتحلیلوتجزیهبرایحقوق،

سازماندهیخوبیبهبایستیهاهدادواطالعاتنجریاامر،ازایناجتناببرای.ودشمیممکنغیرتدریجبهوپیچیدهیریگم،تصمیتکراری

شوند مرحله،سیستمایندروکندحمایتوپشتیبانییریگمتصمیبرایالزماطالعاتازایستبمییریگمتصمیهنگامدرمدیریک.

ودشمینامیدهمدیریتاطالعاتسیستمکار،اینبراییافتهتوسعه باوانندتمیتنهاسطوحییتمامدرمدیرانسیستم،اینکمکبا.

2 ساگسن)شوندمجهزمرتبطوضروریاطالعات (2002، نمودنفراهمبا،ایهرشتبینمطالعهحوزهیکعنوانبه،MISکلی،طوربه.

ITراتژیاستسازمانیتغییریهاشتالسازییکپارچهوهانسازمادراطالعاتفناوریمدیریتویریگمتصمیفرایندبرایالزماطالعات

درداورموثریکبهاطالعاتیسیستمهمراهبهاطالعاتفناوریزیراود،شمیتبدیلمهمسیارب میمفهوبهMISامروزه،.ودشمیمواجه

.نندکمیکمکمدیریتبهکهداردوجودمدیریتاطالعاتیهامسیستاهمیتبرایمختلفیدالیل.وندشمیتبدیلمدیریتیریگمتصمی

اشندبمیذیلشرحبهمدیریتاطالعاتسیستمکردنپیدااهمیتدالیل 1: نظیرمسائلیبامقابلهبرایمدیران،یهاتقابلیکاهش(

مواجه(2.مدیرازکافیحمایتجهتاطالعاتمنبعکمبودوروز،هردرمختلفدالیلبهپولخام،موادتجهیزات،آالت،ماشینپرسنل،

شدهلحاظعواملتعدادافزایشوپیچیدهبسیاریریگمتصمییاهتموقعیبامدیرانشدن تغییرعواملنرخروزبهروزافزایش( . ( .

واجتماعییهاتمسئولیاقتصادی،شرایطبزرگ،بازارهاینظیربزرگ،سازمانهایدرحضور اینتحتپایداریحفظبهآنهاتمایلو...

.هانسازماتوسعهجریاندرمدیرانموقعبهودرستاطالعاتینیازهایتامینجهتبهترارتباطییاهلکاناایجادقبالدرتعهد( .شرایط

شودانجامبرنامهبرطبقبایدیریگمتصمیفرایند،MISطریقاجراازوجودبا یافتهتوسعهسیمونتصمیممدلدریریگمتصمیفرایند.

استگرفتهقراربحثموردمرحلهدرسهوسیع،کاربردیباورییگمتصمیفراینددرسیمونالکساندرهربرتتوسط مذکورمراحل.

سهازاولمرحلهسهاینها،برای.هنددمیقرارخطابمرحلهپنجدررایریگمتصمیفرایندمنابعازبرخی.انتخابومرورتحقیق،:عبارتنداز

پژوهشفازتحقیق،.اشندبمینظارتواجرادیگرمرحلهدو.وندشمیکیلتشانتخابومطالعهتحقیق،سیمون،توسطیافتهتوسعهمرحله

نشانرامشکالت،ومسائلبهمربوطاطالعاتآوریجمعوداردوجودآیندهدرآنهابامواجههامکانکهمشکالتییاشدهمواجهمشکالت

هددمی وندشمیآوریجمعسازماناطرافمحیطازعمدتاً،مشکالتبهمربوطاطالعات. اطرافمحیطارزیابیفاز،ایناصلیهدف.

مرحله،ایندر.وندشمیمرورروزطولدرشدهآوریجمعاطالعاتوMISبرایشدهتهیهاطالعاتتحقیق،فازطولدر.اشدبمیسیستم
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MISیهاشروواطالعاتانتقالمدیریت،یفرایندهانیازصورتدرواطالعاتسازیذخیرهوتسلیمدریرندگانگمتصمیمدیران،وبه

نندکمیکمکگزارشگری ندکمیتعیینآنهاتحلیلوتجزیهبارامشکالتومسائلیهالحمرور،راهفاز. یهالحراهیافتنمرور،فاز.

گرفتهقرارتحلیلوجزیهتموردMISدرتصمیمیهالمدباآمدهبدستاطالعاتمرحله،ایندر.هددمیپوششرامسائلبرایپیشنهادی

وندشمییافتآلترناتیویهالحراهو راهیافتنازپسمسئلهحلبرایراهترینمناسبانتخابگزینش،وانتخابفازدرمهمنکته.

MISطریقازشدهآوریجمعاطالعاتمناسب،حلراهانتخابازپس.اشدبمیمرورفراینددرمسئلهتحلیلوتجزیهبامختلفیهالح

دادنقرارمورددریریگمتصمیمرحلهاجرا،مرحله.وندشمیذخیرهمشابهیهاتموقعیدرمجدداستفادهمنظوربهوسپسویرایشارزیابی،

یکمسئله،حلبرایمناسبحلروشدرستیوکفایتتعیینبرایمرحله،ایندر.اشدبمیمسئلهحلجهتفراینددرمناسبحلراه

مشاهده،صورتدروگرفتهقرارتحلیلوتجزیهمورداجرافازطولدرشدهمواجهمسائلکنترل،فازطولدر.ودشمیانجامتحلیلوتجزیه

شوندحلاجرادرکمبودهاودشمیسعی سازمانمختلفسطوحمدیرانMIS،هاتضروروالزاماتدرموجوداختالفاتخاطربه.

دستیابیباسازمانپایهیهاتفعالیواعمالمورددرشدهتهیهیهاهچکیدوگزارشاتبهدستیابیازرا(عملیاتیوفنیاستراتژیک،)

.( 200،  آنامریک)ندکمیخدمتسازمانمدیریتسطحبهوساختهمطمئنسازمانمهمرکوردهایبهایهلحظ

 يريگ هنتيج.  
تنوعوکیفیتافزایشتحویل،زمان،هاههزینکاهشبراییکپارچهاطالعاتیسیستمیکتوسعهقبالدرامروز،یهانسازما

درستپتانسیلکردنآزادورهاییبهمدیریتوکاروکسبفرایندهایسازییکپارچهباERPیهامسیست.اشندبمیمتعهدمحصوالت

وکسبعالیومیانیسطحمدیرانیماتتصمبرERPیهامسیستاثرگذاریجهتوچگونگیمطالعه،ایندر.نندکمیکمکهاتشرک

یریگمتصمیوتحولقابلیت،رقابتیمزایایونوآوریبهنیلجهتاستراتژیکدانشمدیریتبرERPیهامسیستاثراتهمراهبهکارها

بایریگمتصمیویاستراتژاطالعاتمدیریتبرهامسیستاینتاثیراتونقش.استگرفتهقرارپژوهشموردERPیهامسیستبراساس

شدهدادهنشانمفصلطوربهمراحلشباMISاهمیت.استشدهمطرحجهانیومحلیکاروکسبکاربردهایبارابطهدرییهالمثا

طریقازسازماناصلییهاتفعالیمورددرشدهتهیهیهاهچکیدوزارشاتگهبدستیابیازراسازمانمختلفسطوحمدیرانMIS.است

.ندکمیمطمئنسیستمدرشدهذخیرهعاتاطال

 

 

 تقدیر و تشکر
:باشداینمقالهترجمهمقالهزیرمی

Aucakturk, A and Villardb, M., (2013). The Effects of Management Information and ERP Systems on Strategic 

Knowledge Management and Decision-Making. Procedia - Social and Behavioral Sciences 99 (2013) 1035 – 1043 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Anameric 



 912-913، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 و مراجع منابع

 

[1] Anameric, Hakan, “The Effect of Management Information Systems on Management 

Functions”, (2005) . 

[2] Anameriç, Hakan. “A Model of Management Information Systems and Libraries”. Ankara, 

(2003). 

[3] Ateş, Duygu. (2007), “MIS Overview of the Macro and Micro” Marmara University, Institute 

of Social Sciences, Department of Informatics. 

[4] Bensghir, Turksel Kaya. “Information Technology and Organizational Change”. Ankara: 

TODAIE. (1996). 

[5] Davis, Gordon Bitter., “Encyclopedia Dictionary of Management Information System”. 

Cambridge, Mass.: Blackvvell., (1997) . 

[6] Dilek Demirhan, “The Role of Strategic Information Systems Management and Obtaining 

Competitive Advantage” Ege Academic Review, 2002, vol. 2, issue 2, pages 117-124. 

[7] Earl, Michael J., “Experiences in Strategic Information Systems Planning”, MIS Quarterly, 

Vol.17, Is. 1, (1993) . 

[8] Gök M. Şahin, “Factors affecting the Success of ERP Systems and its Effects to Firm 

Performance”, (2005) . 

[9] Güleryüz, Ö., “Enterprise Resource Planning (ERP) and Enterprise Effects of Managerial 

Decisions”, (2007). 

[10] Helo, P., Szekely, B., (2005) “Logistics Information Systems An Analysis of Software 

Solutions for Supply Chain Co-ordination” p.10. 

[11] Hitt, L.M., Wu, D.J, Zhou, X. “Investment in Enterprise Resource Planning: Business 

Impact and Productivity Measures”, Journal of Management Information Systems, Summer 

2002, Vol. 19, No. 1. 

[12] İnce Mehmet, Oktay Ercan, “Importance of Information as a Strategic Power and 

Information Management in Organizations”, (2006). 

[13] Kini, Ranjan B., “Strategic Information Systems”, Information Systems 

Management,Vol.10, Is.4, s.17, (1993) . 

[14] Laudon, KC, Laudon, jp, (1993). Business Information System, 2.Edition, Fort Worth, The 

Dryden Press, s.420. . 

[15] Lucey, T., “Management Information System”, 6 print., London, DP Publication Limited, 

p.1., (1991). 

[16] Martin, Christopher and POWELL,Philip., “Information Systems: A Management 

Perspective”.London; New York: McGraw Hill Books Co.,(1992). 

[17] O’brein, James A. “Introduction to Information Systems”, Irwin Mc-Graw Hill, 

Boston,(1997) . 

[18] Öğüt, Adam. (2003). Management in the Information Age. Ankara: Nobel Kitabevi.s.37. 

[19] Palaniswamy R., Frank T., (2000) “Enhancing Performance With Manifacturing ERP 

Systems” Information Systems Management, v3, p.43. 

[20] Peppard, Joe., “IT Strategy for Business”, Pitman Publishing, New York.Vol.05, Is. IN4, 

ss.42.,(1993). 



 912-913، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

[21] Postacı Talat, Belgin Önder, Erkan Turan Erman, “Enterprise Resource Planning (ERP) 

Applications in SME ‘s”, 2012. 

[22] Poston, R., GRABSKİ, Severin; “Financial Impacts of Enterprise Resource Planning 

Implementations”, International Journal of Accounting Information Systems, 2001, Vol. 2. 

P.272. 

[23] Sağsan Mustafa, “a Service Concept Without a Name, but with too much functions: 

Management Information System” 2002 . 

[24] Selimoğlu, Kardeş Seval. “Integration of Control Concept with Enterprise Resource 

Planning (ERP) Systems”, (2006) . 

[25] Simon, Herbert Alexander.“The New Science of Management Decision”. New York: 

Harper, (1960) 

[26] Tiwana, Amrit., “Information Management”. Istanbul: Dışbank Publications.s.80, (2003). 

[27] Ülgen, Hayri., “Computers in Business Management” Istanbul: Istanbul University 

Press,(1980). 

[28] Yozgat, Ugur., Management Information Systems-Management Information Systems, 

Istanbul, p. 80., (1998). 

 


