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 محمدرضا طالبي كوهستاني

 دانش آموخته كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي 

 كارشناس شركت ايران خودرو 

Email:talebie@gmail.com 
 

 

 

 :هاي كليدي واژه

  استراتژي   ، ERP  مديريت تغييرات سازماني ،

 

 :چكيده

كه اكثر شركتها بـه    سازمانها در موقعيت رقابتي كنوني است        ماندگاري يكي از ضرورتهاي  هاي اطالعاتي     سيستماز  فاده  امروزه است 

و بـا اسـتفاده از      .  سيستم هاي اطالعاتي را بعنوان ابزار و مزيت رقابتي تلقي مي نماينـد                اين امر واقفند، حتي بعضي از  شركتها ،        

هـاي    هاي اطالعـاتي در عـين داشـتن مزيـت         سيستماما استفاده از    .  دست مي يابند     گفت انگيزي اين سيستم به مزيتهاي رقابتي ش     

موقعيـت فعلـي   اين تغييرات اي نيست چرا كه تغييراتي عظيمي را براي پياده سازي بدنبال دارد كه ممكن است                 فراوان ، كار ساده   

هاي اين سيستم ، نيازمنـد مـديريت         ابزار ف سازماني ، پياده سازي    از اينرو در راستاي تحقق اهدا     .  به خطر بياندازد     نيزسازمان را   

 .مناسب و مطلوب اجرا و موجب بهبود عملكرد سازمان گردد  احتمالي است تا ابزار مورد نظر به نحو تغييرات بر
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كپارچـه سـازي    موجـب ي  سيـستم   فاده از اين     مي باشد كه است    ERPمذكور سيستم برنامه ريزي منابع سازمان       هاي    يكي از سيستم  

، بـراي   سازي ايـن سيـستم    پيادهدر اين مقاله راهكار. ب ميشود اطالعات سازمان است كه براي شركتهاي بزرگ يك الزام محسو  

 . شود  مديريت نمودن هر چه بهتر تغييرات سازماني ارائه مي

 

 : مقدمه 

هـا    ال تصميم گيري مناسب بـه مـديريت سـازمان         تغييرات محيطي و رقابتي بر خالف گذشته سرعت زيادي به خود گرفته و مج             

كليه سازمان با توجه به تغييرات تكنولـوژي چـاره اي جـز پـذيرفتن آن                . نداده و موجب فنا شدن بسياري از شركتها شده است           

حركـت  ندارند و مي بايد براي سازگاري و مقابله با آن دست به تغييرات كلي زده تا در راستاي آن تغييرات به سـمت پيـشرفت            

با توجه به   . در چنين موقعيتي شركتها بدنبال راهبردهايي هستند تا بتوانند به نحو مطلوب از پس تغييرات اجباري برآيند                  . نمايند  

مقتضيات زماني ، در حال حاضر دسترسي به اطالعات در كوتاهترين زمان جز مزيت رقابتي محسوب ميگردد كه شركتها بعنوان                    

 منجر مي شـود تـا    مي باشد ، به مثابه خوني در رگ سازمانهاي اطالعاتي كه  سيستم.  استفاده مي كنند استراتژي پيشرفت از آن

يند تغييـر سـازماني     آ   اين مساله منجر به تسريع شدن فر       .ترين سطح و برعکس انتقال پيدا کند        طالعات از باالترين سطح به پايين     ا

 . حال تغيير تـدوين نمايـد  حيط در با توجه به م استراتژي کسب و کار مناسب راسازمان قادر خواهد بود يک  گردد که نهايتا  مي

اما پياده سازي سيستم هاي اطالعاتي خود موجب تغييرات عظيمي است كه در صورت فقدان مديريت تغييرات موجب از دست                    

 . دادن موقعيت فعلي سازمان ميگردد 
دارد و آن اينکه بيشتر تالشهاي مربوط بـه اعمـال    ره واقعيتي غم انگيز وجوددر اين با. مديريت تغيير وظيفه بسيار دشواري است

ميـزان واقعـي مقاومـت     علل اصلي اين ناکاميها، در اين نکته نهفته است که اغلب،. شکست مي انجامد تغييرات بنيادي در ابتدا به

 ر معتقدند که تغيير را مي توان مـديريت کـرد و ايـن   طرفداران و عامالن تغيي .سازماني در برابر تغيير به درستي برآورد نمي شود
بينـي و کنتـرل کـرد، پـس      توان بـا اطمينـان پـيش    اگر پوياييهاي تغيير را نمي. مفروضات منجر به مداخله هاي نادرستي مي شود

 .اداره فرصتهاي تغيير، ابتدا به مديريت خود بپردازند طرفداران تغيير بايد به منظور

 ، کارکنان اسـتفاده   ERP ها سيستم هاي چون سازي و اجراي پروژه ت که مهمترين عامل ناکامي در پيادهتجربه نشان داده اس

 روند اجراي کارها و فعاليتهايچنين سيستمهايي   اگر آنها نپذيرند که. مختلف شرکت هستند  کننده از نرم افزارها در بخشهاي
کنند  دهند و آن را با شکست مواجه مي نشان مي ر برابر اجراي آن مقاومتبخشد ، د هاي قبلي بهبود مي آنها را نسبت به سيستم

ناکـامي و شکـست را    رود، قادر اسـت رونـد ايـن    تغيير که از مباحث عمده در مديريت به شمار مي بنابراين اجراي مديريت. 

با نگرش رفتـاري   ERP وفقيت آميزبراي اجراي متغيير راهبردهاي مديريت  متوقف سازد به همين دليل در اين مقاله به معرفي

 .خواهد شد پرداخته
که در شرکتهاي مختلف به کار گرفتـه شـده انـد، شکـست      ERP دارد، بسياري از سيستم هاي ERP باوجود مزايايي که سيستم

 ي اثربخش اجرااز اينرو .با مشکالت اجرايي روبرو شده اند ERP مقاومت کارکنان بسياري از سيستم هاي خورده و يا به دليل
ERP سـازي  است که از آن ميان به کارگيري راهبردهاي مـديريت تحـول بـراي بهبـود پيـاده      مستلزم ايجاد قابليتهايي ERP  در

 .سازمان از اهميت زيادي برخوردار است
فقيـت  ، کـه مو تغييـر مـديريت   مطالعات تالش شده است تا اين مسئله با شناسايي آن دسته از راهبردهاي اگر چه در بعضي از

با مقاومـت و سـرانجام شکـست روبـرو      ERP هاي هنوز بسياري از سيستم را تسهيل مي کنند، نشان داده شود، اما ERP اجراي

 .شوند مي
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در فناوري و همچنين به روابـط بـين افـراد و     انجام مديريت موفق در پياده سازي سيستم ها بايد به مديريت تغيير و توسعه براي

تغييـر تنهـا از ديـدگاه فـن آوري      هنگـامي کـه بـه مـديريت    . بين عملکرد هاي آنان و سازمان توجه نمود روابط  فن آوري و نيز

 گـردد  مي گيرد ، اعمال فرايند کسب و کاري که توسط آن فناوري تحت تاثير قرار مي نگريسته شود ، توجه ناچيزي به کاربران و
(Yeates ,١٩٩١) .  مي دارد که موضوعات فناوري ، ويژگيهاي سازماني وفعاليـت   سازمان بياناما به هر حال نظريه تعامل فناوري و

اطالعات منجر به پيامدهاي اجتمـاعي   پياده سازي فناوري.ازيکديگر قابل تفکيک نبوده و بر همديگر اثر مي گذارند  هاي انساني

مديريت قرار گيرد  نامه ريزي شده تغيير ، موردفناوري اين پيامد ها نيز توسط يک فرايند بر خواهد گرديد که بايد عالوه بر تغيير

شود کـه در آن مـشارکت در فراينـد     ، محيطي ايجاد مي اطالعاتي هاي سنتي مديريت تغيير وروش سيستم هاي با ترکيب نگرش. 

بوده ونگـرش  جديد امکان پذير  چوب مديريت تغيير، تعيين تاثيرات فناوريبا بکار گيري چار. قرار مي گيرد  تغيير مورد تشويق

يک نگرش مثبت ممکن است منجر به پذيرش بهتر و بيشتر فناوري اجرا شـده               .مثبتي نسبت به سيستم جديد ايجاد خواهد گرديد       

 . تغيير يافته گردد  يا

 
 : ٢ سازمانياتتغييرمديريت و  ١ريزي منابع شركت برنامه

 .  خام و فرآيندهای يک سازمان به يک سيستم مفرد استروشی برای يکپارچه نمودن اطالعات) ERP (ريزي منابع شركت برنامه
. شامل ترکيبهای مختلفی از سخت افزارونـرم افزار،بـه منظوردسـتيابی بـه يکپارچـه سـازی مـی باشـند          ERP معموال سيستمهای

در طـول  بيشتر از يک مرکز اطالعات به منظور نگهداری اطالعات خام برای انجام عمليـات هـای مختلفـی کـه      ERP سيستمهای

 به چگونگی برنامه ريـزی يـک سـازمان بـزرگ در اسـتفاده از      اصالتاً.ERP  سازمان يافت می شوند مورد استفاده واقع می گردند

  . وسعت منابع انسانی اذعان دارد
ييـر  تغ ERP هـر چنـد اسـتفاده از   . های صنعتی مورد استفاده واقع می شدند  در انواع مختلف کمپاني ERP در گذشته سيستمهای

يافته و جامع و وسيع شده است ، امروزه اين سيستم به هر نوعی از کمپانی صنعتي يا غير صنعتی می تواند ارائه خدمات کنـد و                            

برای بيشتر انواع سازمانهای بزرگ و کوچک قابل  ERP در واقع سيستمهای هيچ مسئله ای ندارد که برای چه صنعتی استفاده شود

 تلقی می شود و آن بايد عملياتهـای يـک سـازمان را بـا دو      و اطالعاتييک سيستم نرم افزاری ERP وربه همين منظ . استفاده اند

ليات يک سـازمان را پوشـش مـی    وجود دارند که تنها دو عم ERP در حالی که بعضی بسته های. سيستم و يا بيشتر فراهم سازد 

 .دهند های مختلفی را پوشش می  ،عمليات ERP بيشتر سيستمهایدهند ولي
. می توانند پهنه وسيعی از عملياتها را پوشش داده و آنها را به يک مرکز اطالعات يکپارچه تبـديل کننـد    ERP امروزه سيستمهای

بعنوان مثال توابعی از قبيل منابع انسانی ، مديريت زنجيره ای مواد ، مديريت ارتباط با مشتری ، امور مالی ، عملياتهای سـاخت و          

يت انبار همگی با پشتوانه نرم افزاری قادر به انجام کار بوده و هميشه جايگاهی در شبکه و مرکز اطالعات خـود                      عملياتهای مدير 

  . داشته اند
يکپارچه سازی اطالعات خام و فرآيندها در تمامی قسمتهای  ERP هدف اصلی. است  ERP يكپارچه سازی يک قسمت مهمی از

  . ن و جريان کار ساده متحد می کندسازمان است و آنرا بمنظور دستيابی آسا

                                                 
١ - Enterprise Resource Planning    
٢ - Organization Change Management   
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ERP  ها معموال يکپارچگی را بوسيله خلق يک مرکز اطالعات مجرد که مدلهای مختلفی از نرم افزارها را به استخدام گرفته بکار

  . را با عملياتهای مختلف تجاری فراهم می سازد می برند و يکپارچگی در نواحی مختلفی از يک سازمان
 ERP بيشتر سازمانهای بـزرگ معمـوال سيـستم   . بايد برای يک سازمان کامل باشد  ERP ی ايده آل از يک سيستماگر چه پيکره ا

خلق کرده و سپس سيستم را مبنا قرار داده و در رويارويی با اطالعات خارجی سازمان به سيستمهای مجرد ديگرمتکی شـده کـه                        

معموال اين نوع از پيکره بندی می تواند وقـت تلـف کـردن      . ا درمی آورد  ظاهرا قوی تر است و نيازها يک سازمان را بهتر به اجر           

 .بوده و زمان های کاری زيادی را ايجاد کند

 ERPهمچنين اين فناوري افزايش . سازمان را ايجاد مي نمايد   تغييرات متعددي نظير تغييرات در محيط رقابتي ، ساختار فرهنگ

شـود را نيـز    توزيع و ذخيره مي فزايش در مقادير داده و اطالعاتي که مي تواند پردازش ،در انجام وظايف و ا اثر بخشي و کارايي

، ، روحـي    تاثير بـر زنـدگي کـاري   ( اطالعات مسائل ديگري در موضوعات گوناگون اجتماعي  توسعه فناوري . موجب مي شود

 را نيز موجب مـي شـود  ) در درون سازمان ها ساختارهاي قدرت  مباحث مرتبط باو  سياسي ، مباحث مربوط به دارايي فکري  
(Du Plooy , ١٩٩٨) .انسانسخت افزار ، نرم افزار و  مي توان به فن آوري اطالعات به عنوان سيستمي متشکل از سه زير سيستم 

) نامه نويسي شده بر رويه هاي( افزار     و زير سيستم نرم) ماشين ها ( زير سيستم سخت افزار  .( ١٩٩٥, Du Plooy) افزار نگريست

.  انـد  صورت قابل اطمينان و تابع يک شيوه از پيش تعيين شده طراحي شده اين اجزاء به. هر دو از اجزاء سيستم قطعي مي باشند 

کننـد ارتبـاط دارد و ايـن افـراد داراي      اسـتفاده مـي    افزار با افرادي که در سازمان از سيستم اطالعـاتي  انسانچون زير سيستم اما

 . احتمالي است قابل پيش بيني در محيط سازماني مي باشند ، لذا اين زير سيستم يک زيرسيستم هاي رفتاري غير کارکرد

 & Dahlbom) ي براي حل مشکالت مـي باشـد  بتني بر يک ديدگاه سخت يا مکانيزمهاي اطالعاتي م ماهيت سنتي توسعه سيستم
Marhiassenبه مسئله به عنوان يـک پديـده واقعـي و    ) يک سيستم اطالعاتي جديد  دبه طور مثال در ايجا( اين ديدگاه  , )١٩٩٣

امـا   . ( ١٩٩١ , Flood & Jackson ) نگريسته و فرض مي کند که اهداف به آساني و به طور واقعي قابل تعريف هـستند  قابل حل

. شـود   آساني و وضـوح تعريـف  خوبي ساختارمند نبوده و هدف يا راه حل نمي تواند به  در عمل بيشتر موقعيت هاي مشکل به

يا خود جزئي از مسائل وسيع تـر کـسب و کـار و     توسعه دهندگان سيستم هاي اطالعاتي اغلب با مشکالتي مواجه مي شوند که

موقعيت هايي ضروري است که به اهميت  در چنين ( ١٩٩٥ , Mingers)     .نياز هاي فردي هستند سازمان مي باشند و يا مرتبط با

  .مبذول گردد و با ديدگاه متفاوتي به موضوع نگريسته شود فتارهاي انساني توجه ويژهافراد و ر

انجـام وظيفـه    آوري نيزکه بـراي  فن. گذارند  آوري برروي آن تاثير مي هاي معين فن روش رفتارهاي انساني با توسعه و بکارگيري

هـاي   توانـد ويژگـي   اده قرار مي گيرد ، به نوبه خود مياستف اي خاص يا فراهم آوردن امکان انجام عملي خاص در سازمان مورد

سازماني نيز مـي تواننـد بـر نحـوه      ويژگي هاي. روش انجام کار افراد درون سازمان را تحت تاثير قرار دهد  سازماني و همچنين

کـه سيـستم هـاي      گفـت بطور خالصه مي تـوان . ١٩٩١ , Orlikowski & Robey ) . (باشند گذار هاي کارمندان تاثير انجام فعاليت

روش و نحوه تحت تاثير قرار گرفتن يـا تغييـر در زيـر    . طراحي شده اند  اطالعاتي توسط افراد و براي استفاده افراد در سازمانها

امـا  . بيني بيشتري برخوردار اسـت   قابليت پيش هاي سخت افزاري و نرم افزاري به دليل اينکه کامال مکانيزمي هستند ، از سيستم

تعيين و يا پيش بيني دقيـق   سيستم در آن به کار گرفته مي شود به دليل پيچيدگي بيشتر ، همواره قابل  در افراد و محيطي کهتغيير

 . ( ١٩٩٦, Du Plooy ) نيست

مديريت . مقابل آن واکنش مناسبي نشان دهد  هر سازمان عالوه بر حساس بودن نسبت به تغيير بالقوه بايد قادر باشد در مديريت

مناسب بـراي مواجـه    منظور افزايش امکان پذيري اجراي موفق آن آگاه بوده و بتواند يک استراتژي ايد ازگامهاي فرايند تغيير بهب

بـراي تغييـر   » کـرت لـوين  «اغلب استراتژي هاي تغيير با استفاده از مـدل   .( ١٩٩٢, Smith &cronje) شدن با تغيير انتخاب نمايد
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آميزتغييراتي را در خود بدهد ، بايد سـه    اين باور است که اگر سازماني بخواهد به صورت موفقيتلوين بر. شده اند سازماندهي

تغييـر   وضع موجود و از بين بردن فشارهايي که به صورت فردي و گروهي در برابـر پديـده   برهم زدن: مرحله زير را طي نمايد 

پس بـراي مـديريت   . به حالت دايمي در آوردن آن  يافته ومقاومت مي کنند ، حرکت در جهت وضع جديد ، تثبيت وضع تغيير 

روش . درون يک سازمان اغلب با مقاومت مواجـه مـي شـود     تغيير در . موثر بر آن شناسايي شوند استراتژيي تغيير بايد نيروهاي

مشارکت ، مذاکره اشـــــاره  ها وجود دارد که به عنوان مثال مي توان به ارتباطات ، کردن بر اين مقاومت هاي مختلفي براي غلبه

محـيط   توان براي توانا ساختن سازمان و کارمندان براي قابليت تطبيـق بيـشتر بـا    مي روش ديگري را که .( ١٩٩١,Robbins ) نمود

 نها اگر بخواهند در اجراي تغيير موفق باشند بايد اي توسعه دهندگان سيستم .  متغير استفاده کرد ، روش يادگيري سازماني است
 ، يکي از اساسي ترين چالش ها، مواجه شدن بـا سيـستم هـاي    در فناوري اطالعات در ارتباط با تغيير . مهارت ها را کسب کنند

حـل   چالش هاي تغيير هستند اما هنوز يک راه علي رغم اينکه حوزه هاي اطالعاتي پاسخگوي. اي امروزي است  اطالعاتي حرفه

ديـدگاههاي   برطبق)..De Miclelis ١٩٩٨(ارتباطات بينابيني تغييرات مختلف وجود ندارد جامع نگر مناسب، جهت پاسخگويي به

تغيير بهره مـي بـرد ، مجريـان تغييـر نيازمنـد درک عوامـل و        مديريت تغيير سنتي که از يک رهيافت ماشيني براي اجراي فرايند

  (١٩٩٢,Smit&Cronje). جهت اجراي تغيير هستند موقعيت هاي مختلف
ريزي  از نظر استراتژيکي براي آن برنامه  پياده سازي تغيير مدل کسب و کار ، سازمان تحولي بزرگ را مي گذارند که بايددر طول

 مديريت استراتژيک در برنامه هاي فرايند تغيير باعث استفاده بهينه از منـابع کـسب و   بکارگيري. اساس آن عمل گردد شود و بر 
استراتژيک ، در طول تغييـر   فرايند مديريت. طراحي رويه ها و جريان کارهاي نوآورانه مي گردد سيستم اطالعاتي از طريق  کار و 

اين فرايند به افراد کمک مي کند تـا متوجـه ضـرورت تغييـر     . دارند انتظار مزاياي آنها را مدل کسب و کار شروع مي شود و آنها 

را بايـد بـا    ه مـدل کـسب و کـار،تغييرات فراينـدهاي کـسب و کـار      برنام همچنين در طول تغيير . جلب شود بشوند و عالقه آنها

مديريت تغييرات سازماني مناسب اغلب باعـث شکـست     نبود. تغييرات سازماني در سيستم هاي مديريتي و ساختار تکميل نمود

تعهـد   يازمند پشتيباني وفردي،اجتماعي،فرهنگي توجه دارد، و ن سازماني به همه جنبه هاي  مديريت تغيير. پروژه تغيير شده است

پاداش،ارتباطات، تفويض اختيار، آموزش، ايجاد فرهنـگ    مديريت ارشد و انجام فعاليت هاي گوناگوني همچون بازنگري سيستم

   (٢٠٠٢,Osterwalder,Pigneur)  .است براي تغيير و شبيه سازي آمادگي سازمان براي تغيير 
 

  : در سازمان ERP پياده سازي

هـاي    كه در خصوص  هر يك از اين فازهاي و فعاليت به طور معمول در  پنج فاز صورت مي پذيرد    ERPهاي    پروژه   پياده سازي 

 .شود وطه بطور خالصه شرح داده ميمرب

 

  ١آماده سازی پروژه: فاز اول 
ی و مـستندسازی     شـناخت وضـعیت موجـود درسـازمان متقاضـ          در اين فاز از پروژه فعاليتهاي از قبيل تدوين منـشور پـروژه ،             

 ، )Best Practices( الگوبرداری بررسی مستندات و فرآیندهای الگـو و بـه روشـها    ،(AS-IS)ومدلسازی فرآیندهای حال حاضر   

هـاي کـاري پـروژه و         ايجاد تيم  سازی اجرای راه حل،        سازمان پروژه ، بازبيني و تصحيح طرح و استراتژي پياده         ايجاد ساختار و      

 تعريـف اسـتانداردها و       تعريـف نيازمنـديهای فنـی،      يه طرح و برنامه عملياتي پروژه به صـورت تفـصيلي،          تخصيص وظايف ، ته   

                                                 
١- Project Preparation  
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هاي پـروژه از جملـه آمـوزش کـاربران          ها و تعيين استراتژي فعاليت      مشي  هاي مديريت و کنترل پروژه ، تعيين و بازبيني خط           رويه

هـاي سـازماني بـه         چشم انداز، اهداف کالن سازمان و ماموريـت        دركنكته حائز اهميت در اين مرحله       . نهايي صورت مي پذيرد   

 . می باشد  موثر صورت کالن بسیار

  ١طراحی مدل کسب وکار: فازدوم

طريق يك روش استاندارد و شناسايي عناصـر         ازهاي مختلف كاري      وزه ح ازنگري، شناسايي و طراحي  فرايندهاي     در اين فاز ب   

اهـداف    جهـت همـسو نمـودن          ،ف استراتژيك و كمي کسب و کار و ساختار موجود آن          بررسي و مدلسازي اهدا    هر فرآيند و  

 . دارد ERPسازي   سازمان بهتر درك خواهيد نمود كه چه هدفي از پيادهبا ايجاد مستندات مذكور. پذيرد صورت مي

  ٢محقق سازی:فازسوم

بخش هاي تعريف شده در تقاضی بر اساس نيازمندي    مورد نياز شرکت م    ERPدر اين مرحله از پياده سازي ، پيکربندي سيستم            

هـايي كـه در ايـن فـاز صـورت انجـام             اعم فعاليت . يابد     انتقال مي  دانش پروژه از سوي تيم اجرايي به تيم پروژه         قبل و پيرو آن   

ر نـرم افـزار      پيکربندي اوليه سيستم و دريافت تاييد، اعمـال تغییـرات د             آموزش تيم پروژه ،     پذيرد شامل مواردي چون ،      مي

ERP         پایه تا تبدیل شدن به راه حل ERP   سـازي بـا اسـتفاده از ابزارهـاي تعريـف شـده، ايجـاد و تـست                    مناسب، سفارشـي

ريزي و آزمون عملکرد و کارکردهاي        هاي الزم و تست آنها، برنامه       گيري و ايجاد فرم      الزم ، ايجاد ابزارهاي گزارش     ٣هاي واسط

 وتهيـه   ٤گـذار  هاي فني سيستم، تهيـه برنامـه        جنبه مديريت کيفيت و تاييد نتايج کيفي پروژه و          سيستم، پيکربندي نهايي سيستم،   

 .شود  مي محتواي الزم براي آموزش کاربران نهايي سيستم

 ٥آماده سازی نهایی:فازچهارم

آمـوزش کـاربران نهـايي،       از جمله اعمال تعديالت و تغييرات نهايي،          )نهايي  (هاي چون آمادگي كامل تدارك      در اين فاز فعاليت   

  ،تست نهايي و     ٦هاي جديد   هاي قبلي به سيستم     هاي سيستم   ها، انتقال داده   هاي مرحله گذار و انتقال ،نصب واسط        انجام فعاليت 

آوري شـده     هاي قـديمي، موجـود و جمـع         اندازي سيستم و  ارزیابی ميزان صحت، دقت و اعتبار داده            دريافت تاييد جهت راه   

 حل و فصل تمام موضـوعات  با اين رويكرد   صورت مي پذيرد  ،اي پيشنهادي براي تكميل به شرکت متقاضیواعالم راهكاره 

 ERPپس از پايان مراحل فوق ، در اين مرحله سازمان آماده بهره برداري از نـرم افـزار                   . حياتي مورد توجه قرار خواهد گرفت       

 .شود مي

 ٧راه اندازی نهایی وپشتیبانی:  فاز پنجم 

اندازي سيستم، نظارت و پيگيري بر اجراي         در اين فاز تهيه و بازبيني برنامه راه       .  است   ERP مرحله پاياني پياده سازي        فاز ،  اين

انـدازي و معتبرسـازي       برنامه آموزشي و دستيابي به اهداف مد نظر، مديريت مشکالت و موانع موجود، تـصحيح خطاهـا، راه                 

دريافت تاييد، اخذ تاييد از كارفرما درخصوص فرآينـدهاي کـسب و کـار در محـيط                 سيستم، حل مشکالت کاربران نهايي و       

واقعي و کنترل آن بصورت روزانه و هفتگي، بررسي عملکرد سيستم و تاييد آن، پـشتيباني كامـل سيـستم تـا پايـان مـاه اول                           

                                                 
١ - Business BluePrint 
٢ -Realization 
٣ -Interfaces 
٤ - Plan Cut- Over 
٥ -Final Preparation 
٦ - Data Migration 
٧ -Go-Live& Support 
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و برنامـه پـشتيباني و   يباني، تهيـه طـرح   اندازي ، تعيين استراتژي پشتيباني آتي سيستم، تعيين نيازمنـديهاي الزم بـراي پـشت          راه

  .هاي اختتاميه پروژه انجام مي پذيرد  فعاليتزمانبندي آن و نهايتاً

هر فاز از پياده سازي پروژه طوری طراحی شده است که اطمینان حاصل می سازد که یک مجموعه از خروجیهای مرتبط                     

 و پیش نیاز ادامه و ورود به مرحله بعد پروژه خواهنـد             شوند گیران در سازمان ارائه می       تصمیم برای تایید و تصویب   

 فـاز از  هركه  توان این فازها را طوری تعبیر نمود         بطور کلی می  . باشد  یریت پروژه می  این روش، پایه و اساس مد     . بود

 .پیاده سازی می تواند شامل مراحل محقق سازی، آماده سازی نهایی و راه اندازی و پشتیبانی باشد

و  نيـز باعـث بوجـود آمـدن مـشكالت عديـده اي بـراي شـركتها         ERP پروژه ديگري اجرا و پياده سازي پروژه هايهمانند هر 

همه آنها از يـك   مورد اين شركتها بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه نكته مهمي كه در. كننده خواهد شد سازمانهاي استفاده

اي ميتواند با شكست در اجـرا    نكرده اند بنابراين سيستمهاي هر فروشندهافزار خريداري ، نرم ERP شركت فروشنده سيستمهاي

براي شركت خريدار  از نظر مالي تعهد بااليي را ERP گرفتن اينكه سيستمهاي در نظر آنچه كه گفته شد و با توجه به. مواجه شود

گيرند، پتانسيل سود آوري بااليي را بـه   اجرا قراراگر اين پروژه ها بطور صحيح و كارا مورد  نرم افزار ايجاد خواهد كرد و اينكه

 .موفقيت اين پروژه ها را تضمين مينمايد داشت، بسيار الزم و ضروري مينمايد كه بدانيم چه عواملي همراه خواهند
 چنـين نـرم   از تغيير در فرآيندهاي كسب و كار شـركتهاي اسـتفاده كننـده    با ايجاد ERP هاي از آنجا كه اجرا و پياده سازي پروژه

تئوري بعنوان يـك   اين. ميتواند بعنوان يك ابزار مهم بكار گرفته شود  كسب و كار فرآيند افزارهايي همراه است، تئوري تغيير در

طريـق ايجـاد تغييـرات در     كسب و كار جهت دستيابي به بهبود اساسي در عملكـرد از  محرك سازماني براي طراحي فرآيندهاي

نتـايج حاصـل از ايـن روش، شـرايط      در بررسـي . باشـد  اطالعات ، ساختار سازماني و كاركنان مي وريروابط بين مديريت ، فنا

از طرفي محيط سازماني با . مد نظر قرار گيرد توانايي سازمان براي مديريت تغيير در اين شرايط بايستي محيطي تغيير و همينطور

 روابط متوازن از طريق ابزار شبكه و ظرفيت يـادگيري در  م دانش،آماده و مشتاق ، تمايل به اشتراك گذاري و تسهي يك فرهنگ
 با مـرور سـريعي بـر تحقيقـات انجـام شـده در مـورد       .مطلوبي تسهيل كنند حد مناسب بايد مديريت اين فرآيند تغيير را به نحو

استراتژيهاي . بندي كرد  انساني طبقهاستراتژيها را به سه گروه سازماني، فني و ميتوان اين ERP استراتژيهاي مربوط به پياده سازي

انساني، سبك مديريت، ارتباطـات و   روشهاي مديريت تغيير، مديريت پروژه، ساختار و منابع سازماني شامل توسعه و بكارگيري

 هـاي فنـي نـصب سيـستمها،     استراتژيهاي فني شامل جنبه .باشد واحد سيستمهاي اطالعاتي در سازمان مي همكاري و ويژگيهاي
اسـتراتژيهاي انـساني    بـوده و نهايتـا   ERP زمـان و هزينـه راه انـدازي    ، كافي بودن تجربه فني درون سازمان وERP يدگيهايپيچ

 .باشد مي كاركنان نيروي انساني و امور دربرگيرنده مشاركت، آموزش و مديريت
اسـتراتژيك و عمليـاتي شـركت     است كه بر سـطوح  اجتماعي‐فني يك چالش ERP فرآيند بكارگيري و پياده سازي سيستمهاي

بنـابراين درك كامـل   . به همراه نخواهد داشت اجراي آن بازده مورد انتظار سازمان استفاده كننده را تاثيرگذار خواهد بود و لزوما

آل  فرآيند تغيير بوجود آمده را به سمت و سوي ايـده  در سطوح مختلف آن از بروز چنين مشكالتي جلوگيري كرده و اين فرآيند

اسـتراتژيك،   ديدگاهي متوازن اتخاذ نمود بدين معني كه همـه سـطوح   براي دستيابي به چنين هدفي الزم است. خواهد داد سوق

 . گيرد مورد انتظار هر بخش مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار تاكتيكي و عملياتي بوضوح مشخص شده و منافع
باعث ايجـاد   وظيفه اي مشكل و پيچيده است به اين دليل كه اين كار ERP  اجراي موفقيت آميز يك پروژه اذعان داشت كه بايد

. وجود خواهد داشـت  كه نياز به مديريت دقيق جهت دستيابي به منافع مورد نظر تغييرات وسيعي در سازمان مربوطه خواهد شد

و برنامـه نويـسي بـه سـمت      ل فنـي تمركز اصلي و اوليه از تاكيد بر روي تجزيه و تحليـ  در اين كار برخالف سيستمهاي سنتي،

 .شده است ساختار بندي نرم افزار با تمركز بر كسب و كار معطوف طراحي فرآيندهاي كسب و كار و

Archive of SID

www.SID.ir



 ٨

 

  ERP سيستم مبتني بر مديريت تغييرات سازماني  استراتژي

هاي تغيير تبديل  از مهم ترين جنبهاطالعات به يکي  به دليل استفاده روز افزون سازمانها از سيستم هاي اطالعاتي، فناوري امروزه

به استفاده از فرايند هـاي جديـد    يابند ، استفاده کنندگان آن مجبور هاي اطالعـــــاتي جديد توسعه مي سيستم وقتي. شده است 

 ها براي هايي که در سازمان رهيافت (١٩٩٧,-Attwell Hamilton) .تغيير امري عادي است مي شـــوند و لذا مقاومت در برابر اين

 Thach ) استفاده مي شوند ، مبتني بر مـدل هـاي تکنولوژيـک مـي باشـند      تسهيل اجراي سيستم هاي اطالعاتي به طور گسترده

&Woodman ,١٩٩٤ ).  

 بـه    اكثر سازمانها با توجه به شرايط كنوني بدنبال راهكارهايي هستند كه با تهديدات و فرصتها تحت شرايط بازارهـاي رقـابتي ،                     

با توجه به افزايش سرعت تغييرات  ناشي از تغييرات تكنولوژي هـر يـك از شـركتها اسـتراتژيهاي                 . ناسب برخورد نمايند    نحو م 

بـه عنـوان   . بايست به مزيتي منجـر گـردد      توسط شركتها  مي پوشيده نيست كه تدوين استراتژي. مختص خود را بر مي گزينند      

 مبناي كسب مزيت رقابتي در حوزه  خدمات پس از فروش ، برخي ديگر در حوزه           مثال برخي از شركت ها استراتژي خود را بر        

با توجه به اين دسته بندي شركتها براي رسيدن به مزيـت            . ت و مواردي از اين دست متمركز مي نمايند          اكيفيت محصول يا خدم   

 سيستم اطالعاتي است كه در پيشبرد اهـداف و          ا،ياز به  ابزارهايي گوناگون دارندكه يكي از  مهمترين آنها ابزاره           هاي مورد نظر ن   

هاي گذشته که با تکيه بر توسعه  در دهه فناوري اطالعات و ارتباطات بيني پيش رشد غيرقابل . كنترل محيط رقابتي مورد نياز است

شـگرفي   ا تـاثيرات هاي مختلف عملکرد سـازمانه  کامپيوتر ، مخابرات صورت گرفته بر جنبه صنايع مختلفي از جمله الکترونيک ،

شده و به همين جهـت ، نيـاز بـه سيـستمهاي      تر پيچيده همزمان با اين تغييرات ، محيط فعاليت سازمانهاي مختلف. داشته است 

را در بين آنها تسهيل کنـد ، افـزايش    جريان اطالعات بين اجزاي مختلف سازماني برقرار کرده و ارتباط بهتري مختلفي که بتواند

انـد کـه    هـستند ، زمينـه اي را فـراهم آورده    معروف١ اين سيستمها كه در مجموع به سيستمهاي سازماني.  است چشمگيري يافته

 .مختلف خود از اطالعات مناسب در هر جا و در زمان مناسب استفاده نمايند گيريهاي مديران بتوانند در تصميم

اسـتراتژي  منظـور از    .  به شمار مـي آينـد       تغيير ت برنامه هاي  ترين عامل پيروزي يا شكس     اساسي  تغيير، مناسب    استراتژي انتخاب

. شده به وجود مي آورنـد  ها و گستره تعيين الگوهايي است كه عمال تغيير و تحول مورد نظر را در زمينه آن دسته از فنون وتغيير 

را اسـتراتژي تغييـر   . ظر پياده مـي شـود  كه به وسيله آنها تغيير و تحول مورد ن به تعبير ساده تر اينها راهكارها و روشهايي هستند

 راهبردهاي كالن بـر تمـامي سيـستم سـازماني    . سطح خرد و كالن مورد نظر قرار داد توان بر پايه گستره و كاربرد آنها در دو مي
ت هـا بيـشتر دگرگـون سـازي بافـ      اين راهبــرد گيــري هدف. دارند) درازمدت، گسترده، بنيادي(گيري راهبردي  ناظرند و سمت

جـايگزين   رسـمي و همينطـور   هاي رسمي و غيـر  ساختن ساختار، فرايندها و مجموعه ارتباط فرهنگي مجموع سازمان، زير و رو

خرد بيشتر متوجه زير سيستم ويژه اي در سـازمان اسـت و    راهبردهاي. كردن فلسفه و شيوه اي نوين در اداره امور سازمان است

رابطـه بـا چهـار زيـر       درعموماً تغييرهاي  در سطح خرد استراتژي. ر فردي و گروهي استسمت تغيير رفتا كاربرد آنها بيشتر در

 هايي معموال آمـاج  بايد بدانيم كه چنين زير سيستم. شوند كار گرفته مي سيستم سازماني يعني ساختار، فناوري، وظيفه و رفتار به
معموال از راهبردهاي چند منظـوره بهـره گرفتـه     تفاوت كار در اين است كه در سطح كالن. هاي كالن نيز قرار مي گيرنداستراتژي

زمينه هاي ويـژه را   سطح خرد به برنامه هاي تغيير مشخصي كه. هاي چندگانه را در بر مي گيرند شود كه همزمان زير سيستم مي

 جـزء  ERP براي اجراي موفقيـت آميـز  تغييرهاي  توان نتيجه گرفت راهبرد ه موارد فوق ميبا توجه ب. مورد نظر دارد اكتفا مي كند

                                                 
١ - Enterprise Systems (ES) 
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خـدايي ،   ( .كاركنان را تحت تاثير قـرار مـي دهـد    فناوري است كه ساختار سازماني، وظايف و ERP راهبردهاي خرد هستند، زيرا

١٣٨٦ ( 

رو، بـراي   از ايـن . شـوند  سازماني مـي تغييرر مشترک منجر به ، به طوERP هاي اجراياستراتژيراهبردهاي مناسب بهبود به همراه 

 حـين تغييـر ممکـن اسـت روبـرو شـود اجتنـاب کنـد، پاسـخگويي بـه مـشتريان            خواهـد از مـشکالتي کـه در    سازماني که مي
يـده  پيچسازمان به هنگام رويـارويي بـا مـشکل     براي کمک به مديريت ارشد. از اهميت زيادي برخوردار است) كاركنان(داخلي

 بخـش طراحـي و اجـراء و     (هاي شـامل دو بخـش     بطور كلي اين گام.دشو پيشنهاد ميگام هايي ، ERP سازماني در برابر اجراي

مهـم   نكتـهء    شكل خواهد گرفت امـا    در بخش اول     اتمديريت تغيير  و پايه    اساسدر حقيقت   .باشد    سيستم مي ) اندازي  راه  بخش  

ت از سوي ديگـر     بر عملكرد سيستم و تغييرات احتمالي نظارت داش       همواره مي بايست    م  سيستاندازي     راه  تا پس از   اين است كه  

 توجـه   بايـست مـورد      نيز مـي   اندازي سيستم    تا پس از راه     آموزش و پشتيباني كاركنان در تمامي مراحل از مرحله طراحي و اجراء           

  .شده استدر قالب نمودار نشان داده كور  در دو بخش مذ موقعيت انجام گام هاي پيشنهادي١در شكل  . واقع گرددويژه 
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   در بخش طراحي و اجراء  و بخش راه اندازيديريت تغيير مهاي  گامموقيعت   نمودار ‐ يك شكل

 

  عملكردي )اصلي (هاي كالن تعيين شاخص ‐١

ناشي از  در اين مدل ، عملكرد يك سازمان. است » اتلت سينك و« مدل ها  سازمانيكي از رويكردها به سيستم ارزيابي عملكرد

 :روابط پيچيده بين هفت شاخص عملكرد به شرح زير است

در عمل اثـر بخـشي بـا    . »مناسب انجام كارهاي درست ، در زمان مناسب و با كيفيت«اثر بخشي كه عبارت است از  

 .شود معرفي مي هاي واقعي بر خروجيهاي مورد انتظار نسبت خروجي
است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعي تعريـف             » انجام درست كارها  «ارايي كه معناي ساده آن      ك 

 .شود مي
بـه مختلـف بررسـي و       كيفيت كه مفهومي گسترده دارد و براي ملموس تر كردن مفهوم كيفيـت ، آن را از شـش جن                     

 .كنند اندازه گيري مي
 .وجي به ورودي معرفي شده استبهره وري كه با تعريف سنتي نسبت خر 
 .كيفيت زندگي كاري كه بهبود آن كمك زيادي به عملكرد سازمان مي كند 
 .نوآوري كه يكي از اجزاي كليدي براي بهبود عملكرد است 

   )٢٠٠٤.Tangen( .سودآوري كه هدف نهايي هر سازماني است 

 تمرکز بر مزيت هاي رقابتي شـركت       اشد از اينرو مي بايد      ها مي ب   ازمان كسب مزيت رقابتي هدف اصلي س      عالوه بر موارد فوق،   

تـدوين و تنظـيم     را  را به عنوان مهمترين شاخص كالن عملكردي مطرح نمود تا شركتها بر آن اساس اهداف و اسـتراتژي خـود                     

راه اندازي طراحي و اجرا

 

  سنجش آمادگي تغييرات-2

  مدلسازي فرآيند كالن سازمان-3

هاي عملكردي   شاخص-4
 مدل سازي فرايندهاي سطح -5

هاي عملكردي واحدها  شاخص-6

 شاخص هاي عملكردي شركت-1

  آموزش و پشتياني كاربران-7

 ارزيابي عملكرد-8
 شناسايي علل ايجاد شكاف-9
 انجام فعاليت اصالحي-10
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زمانها بـا   سـا  . شـود    يكـي از شاخـصها اصـلي تلقـي مـي           هـا عمليـاتي سـازمان       ، كنترل هزينه   كسب مزيت رقابتي     براي. نمايند  

  .باشند  هاي مي ر پي كنترل هزينهبرقرارنمودن ارتباط بين توجيهات اقتصادي با منابع نقدي سازمان د

امري مهم تلقي   بويژه در سطوح پايين سازمان      پذيري كاركنان در كليه سطوح        در اجراي استراتژي و سياستهاي سازمان مسؤوليت      

 تا سازمان در آرامش كامل دروني بـه         شودبايد در راستاي بهبود عملكرد هدايت        ي مذكور م  مسؤوليت پذيري الواقع    في. مي گردد 

بايست توانايي خـود را در        اما سطوح مديريتي عالوه بر مسؤوليت پذيري مي       .گام بردارد    و مقابله با تهديدها      سوي تحقق اهداف  

هاي صورت گرفته بروز و همسو بـا   را بر اساس تحليل دهند تا در زمان با راهكارهاي تدويني          زمينه تحليل مالي و تجاري ارتقاء     

 . اهداف سازمان نمايند 

 

   انجام سنجش و ارزيابي جهت آمادگي سازمان براي تغيير ‐٢

بـرداري    آمادگي سازمان براي پـذيرش و بهـره       ي  ريزي منابع سازمان، ارزياب     هاي برنامه   از مراحل اوليه براي استقرار سيستم     يكي  

 طي اين مراحل، آمادگي سـازماني از ابعـاد سـاختاري، مـديريتي، انـساني، فنـي، زيرسـاختي و                     .ها است   ستممناسب از اين سي   

شـود، تـا بـا        سـازي سيـستم شناسـايي مـي         فرهنگي بررسي شده و مشكالت و مخاطرات احتمالي در جريان اسـتقرار و پيـاده              

هـاي    المللـي مطالعـات و تحقيـق        تاكنون در سطح بـين    . انديشي براي رفع اين مشكالت، زمينه استقرار سيستم فراهم شود           چاره

ارايه ايـن   . ريزي منابع سازمان صورت گرفته است       هاي برنامه   هاي ارزيابي آمادگي استقرار سيستم      مختلفي براي ارايه چارچوب   

 موفق سـاير    گيري از تجربيات    هاي احتمالي در جريان استقرار سيستم و بهره         ها با هدف شناسايي مشكالت و چالش        چارچوب

گيـري از آن، ابعـاد    آمادگي سازمان، روشي است كه با بهـره  ارزيابي. سازي براي رفع مشكالت صورت گرفته است موارد پياده

سـازمان سـنجيده    ريـزي منـابع   شده و آمادگي هر يك از اجزاي سازمان براي پذيرش سيـستم برنامـه   مختلف سازمان بررسي

هـا بـه شـمار     منابع سازمان، يك پروژه بـزرگ و كليـدي در سـازمان    ريزي ازي سيستم برنامهس از آنجا كه پروژه پياده. شود مي

. ريزي منابع سازمان، ضروري است برنامه سازي سيستم گيري از اين ابزار براي سنجش آمادگي سازمان جهت پياده بهره رود، مي

سـازمان   رآيندي، فني، زيرسـاختي و فرهنگـي آمـادگي   سازماني، نيروي انساني، ساختاري، ف در اين روش، از ابعاد مديريتي و

هاي موجود  توان كاستي هاي اين ابزار مي گيري از خروجي بهره با. شود ريزي منابع سازمان تعيين مي  برنامه براي پذيرش سيستم

 .ريزي و اقدام كرد سيستم را شناسايي كرده و براي رفع آنها برنامه در زمينه پذيرش

متغيـر امـروزي    کـه در محـيط   چـرا   مشکل ترين فرايند در هر سازمان ايجاد تحول و تغيير در سـازمان باشـد  شايد مهم ترين و 

قـرار  اينصورت در ورطـه نـابودي    و از خود واکنش نشان دهند در غير  ها بايستي با توجه به تغييرات محيط متحول شده سازمان

است که آگاهانه و از قبل برنامـه   يداد تصادفي مي دانند ولي تغيير فراينديها پديده تغيير را يک رو ن بسياري از سازما. مي گيرند

انجـام  از اينـرو    . ن را از قبل پيش بينـي نمـود          ن براي پذيرش آ   مازوان از اثرات و ميزان آمادگي سا      لذا مي ت  . ريزي شده مي باشد   

ي تغيير بـر عملكـرد سـازمان تـاثير چـشمگيري            سازمان براي پذيرش آن است به طوري كه اثرات منف         تغيير مستلزم آماده نمودن     

 . توان از كاركنان خبره و مشاوران ذيربط براي اداره كردن كردن تغييرات به نحو مقتضي عمل نمود  در اين راستا مي.نداشته باشد 

ظـر در   هدف اصلي از ارزيابي آمادگي سازمان ، سنجش شرايط و فرآيند هاي جـاري نـسبت بـه شـرايط و فرآينـدهاي مـورد ن                         

چرا كه تبديل فرآيندهاي .  تطبيق بين شرايط جاري و آتي است ERPمشكل ترين بخش از پياده سازي . باشد   ميERPابزارهاي 

 همان مرحله گذر از تغييرات است و اعم تغييرات دراين مرحله صورت ميگيـرد از                ERPدر ابزار   نظر  فرآيندهاي مورد   جاري به   

هـا     قابل پيش بيني است كه سـازمان       . ميباشد   ERPيندهاي جاري و آتي از الزامات پياده سازي         اينرو سنجش تطبيق شرايط و فرآ     

بي اعتمادي نسبت بـه    بي انگيزه شدن ،  در قالب مقاوتهاي آشكار ،  )كاركنان  (در مرحله گذر از تغييرات با مقاومت هاي سازماني          
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كه مي بايد با توسـعه برنامـه تغييـرات بـراي            . نان مواجه خواهد شد      عدم خالقيت و نهايتاً ارتباطات ضعيف بين كارك         مديريت ، 

از طريـق تعريـف مـسؤوليت و نقـش          كاهش مقاومتهاي آشكار و نيز آگاهي دادن كاركنان براي درك تغيير و مزيتهاي همراه آن                

  . الش نمود و از طرفي برقراري ارتباط خوب بين روساء و مرئوسين در مشكالت مذكور تافراد در هر فعاليتها

سـازي    نيازهاي الزم براي اجراي موفق پروژه تعيين شده و آمادگي سازمان براي پياده              طي انجام مطالعات ارزيابي آمادگي، پيش     

آمادگي سازمان از ابعاد مديريتي و سازماني، فني، نيروي انساني و زيرساختي قابل بررسي و سـنجش                 . شود  سيستم سنجيده مي  

ازمان از جهاتي آمادگي الزم را براي پذيرش سيستم نداشته باشد، بايد راهكارهايي براي ايجاد آمـادگي                 كه س       در صورتي . است

مطالعات ارزيابي آمادگي پروژه با گردآوري اطالعات اوليه، ايجاد چارچوب تحقيـق،            . هاي مذكور تعيين و تبيين شود       در حوزه 

خروجـي ايـن   . گيـرد  استفاده از ابزار مديريتي استاندارد صورت مـي       گردآوري مفصل اطالعات مورد نياز و تحليل اطالعات با          

هـا،    همچنـين چـالش   . ريزي منابع سازمان است     ها، بيان وضعيت آمادگي سازمان براي پذيرش سيستم برنامه          مطالعات و تحليل  

هـايي بـراي ارتقـاي    در ضـمن راهكار . شـود  سازي سيستم نيز در اين مرحله تعيين مي      مشكالت و عوامل كليدي موفقيت پياده     

 . شود وضعيت سازمان براي پذيرش سيستم نيز ارايه مي
در ايـن مطالعـات   . سـازي سيـستم اسـت    مناسب بـراي پيـاده   استراتژيهاي مهم اين مطالعات، تعيين گزينه و      يكي از خروجي  

مـاژول آغـازين    . شـود   براساس وضعيت آمادگي اجزاي مختلف سازمان براي پذيرش سيستم، نقطه شـروع پـروژه تعيـين مـي                 

مدون و مناسب بودن فرآيندها، آمادگي كاركنان واحد مـذكور          . ترين مقدار آمادگي را داشته باشد       سيستم، ماژولي است كه بيش    

هاي سازماني و مديريتي، از جملـه         سازي سيستم و اولويت     ها و مشكالت در واحد مذكور براي پياده         و نيز حداقل بودن چالش    

 .سازي هستند هاي آغازين براي پياده اژول و يا ماژولكننده م عوامل تعيين

ها بـراي     اين طرح . سازي است   هاي آماده   اي از طرح    هاي مهم مطالعات ارزيابي آمادگي سازمان، مجموعه        يكي ديگر از خروجي   

هـاي مـذكور      سازي سيستم اجـراي طـرح       سازي اجزاي مختلف سازمان به منظور پذيرش سيستم ارايه شده و قبل از پياده               آماده

 .سازي هستند هاي آماده ترين طرح ها و زيرساخت فني، از جمله مهم سازي افراد، داده هايي براي آماده طرح. شود آغاز مي

سـازي   در اين موارد براي آمـاده . ريزي منابع سازمان ندارند ها افراد آمادگي الزم را براي پذيرش سيستم برنامه     در اغلب سازمان  

سازي و مديريت تغيير اسـت، تعريـف شـده و قبـل از اسـتقرار               سازي كه شامل آموزش، مشاركت، فرهنگ       دههاي آما   آنها طرح 

 .شود تا افراد آمادگي الزم براي استقرار سيستم را كسب كنند سازي اجرا مي سيستم و در جريان پياده

ها اغلـب پـس از اسـتقرار     س نبوده و سازمانصورت ساختارمند در دستر    ها خصوصاً اقالم پايه نيز از مواردي هستند كه به           داده

هـا و   از اين رو، قبل از استقرار سيـستم، شناسـايي داده       . هاي مناسب به سيستم با مشكالتي مواجه هستند         سيستم، در ورود داده   

توانـد    يـز نمـي   ها سيستم ن    سازي آنها براي ورود به سيستم ضروري است زيرا بدون در اختيار داشتن اين داده                اقالم پايه و آماده   

 .فعاليت خود را آغاز كند

اندازي و تجهيز شـبكه ارتبـاطي، مراكـز داده،            راه. زيرساخت فني نيز از ديگر مشكالت موجود در جريان استقرار سيستم است           

تم نيازي براي استقرار سيـس      افزاري كاربران و ارتقاء مباحثي همچون قابليت شبكه و امنيت از جمله اقدامات پيش               تجهيز سخت 

 .رود  هاي ارزيابي آمادگي سازمان به شمار مـي         هايي است كه به عنوان خروجي       سازي فني نيز، از جمله طرح       طرح آماده . هستند

 ارزيابي وضعيت نيروي انساني       ( كاركنان :بايست در اين بخش مورد توجه و بررسي قرار گيرد عبارتند           جمله مواردي كه مي   از  

سـبك     ،  )هـاي سـازمان   سازي سيستم و تقابل آن بـا اهـداف و اسـتراتژي    انداز و اهداف پياده چشم   (استراتژي   ،  )در سازمان

 سـاختار  ،    ) ريـزي منـابع سـازمان    هاي استقرار سيستم برنامه رفتار و سبك مديريتي سازمان و تطابق آن با نيازمندي (مديريتي

و غيررسـمي،   هـاي رسـمي    وضـعيت گـروه    (هاي مشترك ارزش،  )  هاي اساسي  تغييرات ساختاري يكي از ضرورت     (سيستم
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ها در سطوح مديريتي و سطوح فني  اي از مهارت مجموعهوجود (  ها مهارتو   )هاي مشترك و ساختار اجتماعي سازمان ارزش

  ) در سازمان

 

 سازي فرآيندهاي تجاري در سطح كالن   مدل‐٣

هاي  از عمر آن سپري گشته است، تحوالتي وسيع در زمينه بکارگيري سيستمر عصر فناوري اطالعات و ارتباطات که چند دهه د

موسسات تجاري و اقتصادی .  رخ داده استسيستم اطالعاتيهاي اقتصادي با استفاده از تي و سازماندهي فعاليتهاي بنگاهاطالعا

ايه به موقع كاال و خدمات، پشتيباني در عرصه رقابت و سودآوري، از يك سو با ارائه خدمات و محصوالت با کيفيت مطلوب، ار

نيازهاي مشتري و تغييرات سريع و رو به "مداوم و مؤثر، و از سوي ديگر با تطبيق فرآيندهاي عملياتي و رويه هاي سازمان با 

ايي،  مديريت فرآيندهای کسب و کار، به عنوان راهکاری جهت افزايش کار.توانند موفقيت خود را تضمين نمايند مي"رشد بازار

 آنها قبل از مکانيزاسيون  سازی سازی و شبيه اثربخشی و قابليت اطمينان فرآيندهای کسب و کار سازمان، از طريق تدوين، مدل

مديريت فرآيندهاي کسب وکار به منظور تحليل، طراحی، مدلسازي، مکانيزاسيون، سنجش، . پذيرد  های سازمان انجام می فعاليت

دهاي سازي فرآيندها مي بايست فرآين در راستاي مدل. د شو  کسب وکار در سازمان انجام میهايکنترل و بهينه سازي فرآيند

در اين زمينه ابتدا با بر . ايي شكاف ها بين شرايط موجود و طرح مورد نظر مستندسازي نمود تجاري جاري را به منظور شناس

توجه و مهم ، به بررسي و اولويت بندي فرآيندهاي و همچنين شناسايي نكات قابل تمركز بر ورودي و خروجي فرآيندها 

 . وظيفه اي پرداخته ميشود 

 مادامي كه كليه فعاليت هـا بهبـود   ، در سطح كالن شركت   as-isخصوص مدل سازي فرآيندهاي تجاري مي بايد فرآيندهاي در

 و  تجـاري واقعـي   ه درك بهتر فعاليت هـاي       اين امر ب  . يابد و فرصتهاي جديدي براي سازمان نمايان گردد مورد توجه قرار گيرد             

 جهت تعريف چگـونگي بهبـود فرآينـدها بـه منظـور             تيم پروژه و همچنين فرصتي است براي      ها پيش روي     شكاف ها و فرصت   

، درک مشترکي از فراينـدهاي   تجاري در سطح كالن فرايندها سازي مدلبه طور كلي . باشد   ميERPاستفاده هر چه بهتر از ابزار 

نگهداري بهترين اجزاي  و دهد که هيچ چيز از نظر پنهان نمانده ، سازمان را قادر به شناسايي اطمينان مي و دهد  به دست ميفعلي

اي براي برنامـه   پايه و کند تا بتوان فرايندهاي جديد را با آن مقايسه کرد سازد ، خط مبنايي مبتني بر واقعيت ايجاد مي فرايندها مي

 .شود سازي مي پياده

 

   
 هاي اصلي عملكردي بصورت عملياتي  توسعه شاخص‐٤

توسـعه  پيرو آن در اين مرحلـه          . شدهاي عملكردي بيان      در خصوص شاخص   ERPاستراتژيهاي پياده سازي     از   در مرحله اول   

ره كردن و    قابل ادا   داراي ويژگيِ مي بايست   اين شاخص ها    . تدوين ميگردد    عملياتيتر و در سطح       بصورت جزيي  شاخص هاي 

 در  . هاي مذكور قابليت ارزيابي از سطح مديران مياني تا كاركنان شاغل در صف را داشته باشـد                     بطوريكه شاخص  .تعقيب باشد 

در كليه سطوح مورد توجه قرار مي  اين مرحله نيز همچون مراحل قبل مسؤوليت پذيري كاركنان به منظور بهبود عملكرد تجاري               

ي كه مي توان در اين بخش نام برد عبارتند از سودآوري واحدهاي تجـاري ، هزينـه منـابع انـساني،                      از جمله شاخص هاي   . گيرد  

 ، ميانگين زماني توليد محصول جديد نسبت به كاركرد ماهانه كاركنـان ، گـردش                   )End-to-End  (زمان گردش تخصص محصول   

 . م برد موجودي كاال و انبار و  تعداد محصوالت ابداعي در هر سال ، را نا
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  مدل سازي فرآيندهاي تجاري در سطح خرد ‐٥

در ايـن مرحلـه     . سـازي در سـطح خـرد اسـت             مـدل  تعميمحال نوبت به      سازي فرآيندهاي تجاري در سطح كالن  ،         پس از مدل  

هاي نـد رآي توسط كارگروه تخصصي بـه  ف        ،  )كه در مرحله سوم در مورد آن توضيح داده شد           ( فرآيندهاي تجاري در سطح كالن      

در اين خصوص با تمركز بر موارد و مسائل مشكل زا و فرصتهاي بهبود ، سعي                . عملياتي و در سطح خرد مدل سازي مي گردد          

عالوه بر موارد مذكور، مي بايست جزييات بيشتري حول محور تعامـل بـين        . در مدل سازي مناسب فرآيندهاي تجاري مي شود         

هاي كلي مراحل مشابه در مرحلـه          كلي ميتوان اذعان داشت كه  به جريان درآوردن طرح          بطور. كاركنان و سيستم شناسايي گردد      

 . تر مي بايد مورد نظر واقع گردد سوم بصورت جزيي

 

 هاي عملكردي در سطح خرد   توسعه شاخص‐٦

ام شاخص هاي عملكردي    باشد چرا كه در اين گ      ميترين بخش از مراحل فوق       مشكل  عد انجام فعاليت ،   اين مرحله في الواقع از بُ     

هـايي   اطمينان بخشي در خصوص بكارگيري روش  . گيري تبديل گردد      چهارم مي بايد به پارامترهاي قابل اندازه      گام    عملياتي در   

بـا توجـه بـه ايـن ويژگـي          . هاي اين مرحلـه محـسوب مـي شـود           هاي عملكردي جزء ويژگي     در زمينه موارد تجاري و شاخص     

از سـوي   . هاي كاري تبديل خواهد شـد         گيري و تعقيب در سطح گروه       به پارامترهاي قابل اندازه   هاي عملكردي اجرايي      شاخص

ديگر تعريف جامع و كامل در خصوص روشي كه انتظارات كاركنـان سـطوح پـايين را در مـشاركت در فرآينـدهاي تجـاري و                          

 بـراي انـدازگيري    ERPز گزارشـات   اسـتفاده ا نكتـه قابـل مالحظـه در ايـن مرحلـه     . صـورت مـي پـذيرد    مزاياي تخصيصي ، 

 .  هاي عملكردي در سطح خرد مي باشد  شاخص

  
  كاركنان  توسعه آموزش ‐٧

در . سـويه بـين فـرد و سـازمان مبـدل شـده اسـت         توسعه منابع انساني در سازمانها به نوعي تعهد و انتظار متقابل و وظيفـه دو 

اهـداف سـازماني و    من نشان دادن التزام عملي به انجام وظايفي در راستاي، کارکنان بايد ض چارچوب اين تعهد و انتظار متقابل

از اهم اين حقوق مي توان به بهره منـدي  . براي خود تعريف کنند  همچنين رفتار در چارچوب نظامنامه آن، حقوق متقابلي را نيز

 )١٣٨٢ابيلي،.(اشاره کرد نتوسعه مستمر دانش و مهارت کاري و تکامل جنبه هاي مختلف شخصيتي کارکنا از فرصت

و  آمـوزش  اجـراي . و انطباق با محـيط متغيـر دارد   در انجام وظايف محوله كاركنان رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي

فعاليتهايشان را ادامـه داده   شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط، بطور مؤثر سبب مي بهسازي نيروي انساني

ريزي شده به وسيله مديريت بـراي بهبـود سـطوح     برنامه و بهسازي، كوشش مداوم و آموزش بنابراين. بركارايي خود بيفزايندو

 . است و عملكرد سازماني كاركنان شايستگي

د و تواند نياز به نيروي انساني متخصص در آينده را نيـز رفـع كنـ    مي در يك سازمان كاركنان آموزش هاي  برنامهبه طوري كلي

تواننـد در ارتقـاء    ببينند بهتر مـي  آموزش يك سازمان خوب كاركنان بنابراين چنانچه .باشد كاركنان مشكالت تضميني براي حل

به نظارت زياد در مورد زيردستان خود نياز نخواهند داشت و در عين  سطح كارايي سازمان سهيم باشند و سرپرستان و مديران

صـحيح اسـت كـه     آمـوزش  در پرتـو  كاركنـان  راز مشاغل باالتر و پرمسئوليت آماده سازند، زيـرا را براي اح توانند آنها حال مي

 .وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهند توانند مي
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 ارزيابي عملكرد  ‐٨

بـال  اغلـب آنـان بـه دن   . به خود جلب کرده است  موضوعي است که فکر بسياري از مديران راسازمان رزيابي اثربخش عملکرد ا

 کارکنان خود را بهبود بخـشيده و زمينـه هـاي رشـد و    سازمان و طريق آن بتوانند عملکرد   از تا رويکرد يا راهکار عملي هستند
عملکرد به عواملي از قبيل دانش و شـناخت مـديران    اثربخشي ارزيابي. تعالي را فراهم ساخته و بر مزيتهاي رقابتي خود بيفزايند

مـشارکت دادن کارکنـان در    ارزيابي عملکرد، حمايت همه جانبه آنان از برنامه هاي ارزيابي عملکرد، نسبت به روشها و الگوهاي

 کارکنان، تدوين برنامه عملي براي ايجاد زمينه هاي بهبود عملکرد و زدودن برنامه هاي ارزيابي، بررسي عيني و منصفانه عملکرد
 . عوامل استرس زا در ارزيابي بستگي دارد

  عملكرد  تيم پروژه بر اساس شاخص از قبل تعيين شـده ارزيـابي مـي       ، go_live پس از سه ماه از  مرحله ERPهاي  در پروژه

نكته شايان ذكر اينكـه ارزيـابي       . اين ارزيابي به منظور شناسايي شكاف بين عملكرد واقعي و اهداف كالن و خرد ميباشد                .  شود  

 .گوي صنعت صورت پذيرد اهداف كالن مي بايست بر اساس شاخص و ال

 

 هاي ايجادي در مسير تحقق اهداف  يابي شكاف  تحليل و علت‐٩

 در قبال    )حسب مورد      ( بررسي نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد  پرداخته مي شود تا داليل و علل عملكرد ضعيف                در اين گام به   

 و يـا بـا       اسـتفاده  هاي فرآينـدي شـبيه سـازي شـده         از كارگاه مي توان   بدين منظور   . هاي عملكردي تشخيص داده شود       شاخص

در اين خصوص تمامي داليل حتي داليل معمـول و  . مصاحبه شود   بويژه سطوح پايين سازمان      سطوحكليه  گذار در   كاركنان تاثير 

امع و كامـل    كاركنان بـصورت جـ    : از جمله اين داليل عبارتند از       . به اصالح پيش پا افتاده نيز مي بايست مورد توجه واقع گردد             

بنـابراين ميتـوان اذعـان    . اند و يا  تفكيك بين فرآيندهاي داخل واحدي انجام نگرفتـه اسـت     را درك نكرده ERPابـزار استفاده از 

ابزارهايي را كه در اين زمينه مورد استفاده قرار ميگرد عبارتنـد از             . آيندها مربوط ميشود      داشت كه اكثر مشكالت به كاركنان و فر       

 .، نمودار پارِتو و ابزارهاي شش سيگما درختي دياگرام 

 

 .گردد ها مي هايي كه منجر به تفكيك فرآيندهاي صحيح بر اساس تحليل علت  شناسايي و اجراي فعاليت‐١٠

 شناسايي و اجراي فعاليت هاي مورد نظر به منظور تفكيك فرآيندهاي صحيح  ERP ابزار  آخرين مرحله از استراتژي پياده سازي

اين مرحله فـي  .در اين گام  تغييرات فرآيندهاي تجاري انجام مي شود كه مهمترين بخش تغييرات محسوب ميگردد     .  باشد   ، مي 

اين مرحله نتايج علمكرد اجراي سيستم و تاثير گـذاري           مي باشد چرا كه      ERPالواقع حساس ترين مرحله از مراحل پياده سازي         

  . نمايد بر فرآيندهاي سازمان را نمايان مي

توسعه آموزش كاركنان در تمامي مراحل مورد توجه مي باشد اما با توجه به اجراي  و پياده سازي پـروژه شـايد نيـاز آموزشـي                           

اما اينطور نيست بلكه پس از اجراي پروژه نيز مي بايست بر اساس نيازهاي جديد آمـوزش                 . همچون مراحل قبل احساس نشود      

 .   نياز بر عهده مدير پروژه با همكاري اعضاي پروژه مي باشدكه تشخيص اين .د ابكاركنان توسعه ي

هـاي مربـوط بـه     بندي مشكالت و هزينه هاي بالقوه را بر اساس درجه حل هاي اصلي و راه  تيم پروژه در اين گام مي بايست علت       

خصوص اجراي فرآينـدها بـا      دركه  ها و تالش براي اجرا و پياده سازي را اولويت بندي نمايند و همچنين برنامه هايي را                    حل  راه

 بر گرفته از اهداف كالن و خرد مي باشـد را توسـعه        و   بر اساس انتظارات مدير پروژه       كه  هاي كلي     حل  توجه به مشكالت و راه    

  .دهند
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 ١٦

 :نتيجه گيري 

حـال   ي آن هنـوز در رود، روشهاي بكارگيري و پيـاده سـاز   بشمار ميفزار  نرم اصنعتپديده اي نسبتا جديد در  ERP از آنجا كه

بررسي قرار ميدهند و  گرفته تنها اين فرآيند را در سطح عملياتي سازمان مورد برخي از تحقيقات انجام. باشد توسعه و تكامل مي

 انتخـاب  افزاري مورد نياز قبالً و بسته نرمشده  حمايت كامل نسبت به اين سيستمها ايجاد،  فرض بر آن است كه در سطوح باالتر

بنـابراين   .انـد  سطوح تاكتيكي و استراتژيك مورد تحليل قرار داده برخي ديگر از تحقيقات، اين سيستمها را فقط در. است گرديده

 به اهيمت اين موضوع  در اين مقاله با عنايت  .در تحقيقات ارائه نشده است ERP روشي جامع و منسجم براي پياده سازي موفق

ايجـاد تغييـرات     بـه    توجـه   يك سيستم اطالعاتي مورد بررسي قرار گرفت و سعي شد تا بـا               به عنوان    ERP ، پياده سازي سيستم     

در  ERPسـازي    پيادهرويه   بر اساس    ء با اين رويكرد استراتژي    .چنين تغييراتي ارائه گردد     مواجه با    براي   يمناسب راهبرد احتمالي ، 

به لحاظ گستردگي حوزه ( رود  بشمار ميمقالههاي اين  مزيت   جزء، كه اين موضوع به نوبه خوديكي از شركتهاي بزرگ داخلي     

 .هاي مذكور ضروري است  رعايت تقدم و تاخر اجراي گامكه ت  در قالب اجراي چند گام پيشنهاد شده اس )فعاليت شركت  

 شايان ذكر اسـت كـه       .شودنمايند بكار گرفته     استفاه مي  ERPسيستم   براي كليه سازمانهايي كه از       تواند با كمي دقت    مياين مقاله   

اثبات روايي و پايايي تحقيق صرفاً بصورت پيشنهاد ارائـه شـده اسـت و               جهت   اين مقاله به لحاظ محدوديت زماني        راهكارهاي  

 . قات بعدي مورد استفاده قرار گيردبراي تحقي و چارچوبي  تواند به عنوان پايه مي

 

 
 :منابع 

 .١٣٨٢ انساني ، مجموعه مقاالت اولين کنفرانس توسعه منابع انساني ، آبان ابيلي، خدايار ، سيستم هاي توسعه منابع -١
 ١٣٨٦سال   ،١٨٧، مجله تدبير ، شماره در برنامه ريزي منابع سازمان مديريت تحولرضا ،   خدايي محمودي ، -٢

٣- Yeates D (ed). ١٩٩١. Project Management for Information Systems. London: Pitman Publishing 
٤- Smit P J & Cronjé G J de J. ١٩٩٢. Management Principles. Kenwyn: Juta and Co, Ltd 
٥- Robbins S P. ١٩٩١. Organizational Behaviour: Concepts, Controversies and Applications. Englewood Cliffs, 

New Jersey: Prentice Hall. 
٦- De Michelis G, Dubois E, Jarke M, Matthes F, Mylopoulos J, Schmidt J W, Woo C & Yu E. ١٩٩٨. A Three- 

Faceted View of Information Systems. Communications of the ACM. Vol ۴١. 
٧- Du Plooy N F. ١٩٩۵. Information Systems as Social Systems. Working Paper. Department of Informatics: 

University of Pretoria. 
٨- Du Plooy N F. ١٩٩۶. Information Technology, Organisational Vulture and Working Life. Working Paper. 

Department of Informatics: University of Pretoria. 
٩- Du Plooy N F. ١٩٩٨. An Analysis of the Human Environment for the Adoption and Use of Information 

Technology. Unpublished D.Com Dissertation, University of Pretoria, South Africa. 
١٠- Osterwalder,A.Pigneur,Y.٢٠٠٢,"An e-business model ontology for modeling e- business",proceedings of the 

١۵th Bled Electronic Commerce Conference,Solvenia.  
١١- Dahlbom B & Mathiassen L. ١٩٩٣. Computers in Context. Oxford: NCC Blackwell. 
١٢- Flood R I & Jackson M C. ١٩٩١. Creative Problem Solving: Total System Intervention. Chicester: John 

Wiley. 
١٣- Mingers. ١٩٩۵. Using Soft Systems in the Design of Information Systems. In Stowell F A (ed.). Information 

Systems Provision: The Contribution of Soft Systems Methodology. London: McGraw-Hill Book Company. 
١٤- Hamilton-Attwell A. ١٩٩٧. The Impact of Transformation on Employees. Management Today. February ١٩٩٧. 
١٥- Thach L & Woodman R W. ١٩٩۴. Organizational Change and Information Technology: Managing on the 

Edge of Cyberspace. Organizational Dynamics.  
١٦- Tangen, S. ٢٠٠۴, "Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice", 

International Journal of Productivity and performance Management, Vol.۵٣No.٨.  
 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

