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بٍ يسيلٍ  ومًوٍضركت يك در بيه المللي تًسط سازوذٌ َاي قًي  ERPوتايج اجراي  اثربخطي تحقيق در مًرد

 اساسي ضركت مًرد تحقيق بر اطالعات صًرتُاي مالي مبتىي جذيذ پارامتري 4مذل ارائٍ يك 

 

 

 تًرج مطتري ديست

 تٟطاٖ قٕبَٚاحس ٞيأت ػّٕي ٔسػٛ ٔؤؾؿٝ آٔٛظـ ػبِي پط٘سن ٚ ػًٛ ٘يٕٝ ٚلت ٞيأت ػّٕي زا٘كٍبٜ آظاز ػًٛ 

 

 محمذ رسًل بىي عامريان 

 زا٘كىسٜ ٞبي فٙي زا٘كٍبٜ تٟطاٖضؼ ٔس

 

 چكيذٌ

. ا٘دبْ ٌطفتٝ اؾت ٔٛضزي زض ايٗ ظيبزٚ تحميمبت  ٝ ٔسيطاٖ ثٛزٜضٜ زغسغزضؾبظٔبٟ٘ب ٕٞٛا  ERPپيبزٜ ؾبظي  ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت 

ٞبي ٔحمميٗ اوثطٔسِٟبي اضظيبثي ٔجتٙي  يبفتٝ َجكثب فطايٙسٞبي وبضي  اضتجبٌ تٍٙبً٘ آٟ٘ب ٘يعٚ  ERPپيچيسٌي ؾيؿتٕٟبي 

ضٚقٟبپؽ اظتحّيُ ٞبي آٔبضي ٔي تٛا٘س تؼييٗ وٙٙسٜ ٔيعاٖ ٔٛفميت ايٗ  ٘تبيحٚ ثٛزٜ اي ٚٔهبحجٝ اي پطؾكٙبٔٝ ثطضٚقٟبي

ٌطفتٝ ثسيٗ ٔٙظٛض  ا٘دبْاَالػبت ٔٙسضج زض نٛضتٟبي ٔبِي  َجك  ERPبثي ٔٛفميت يتحميك، اضظايٗ زض.ثبقس  ERPؾيؿتٕٟبي 

زض نٛضتٟبي ٔبِي ٔطتجٍ ٔي ثٝ اَالػبت ٔٙسضج ضا  ERPاثتسا يه ٔسَ اضظيبثي تؼطيف وٝ ٟٕٔتطيٗ ا٘تظبضات ٔسيطاٖ اظ ؾيؿتٓ 

 . لطاض ٌطفتٝ اؾت ٔٛضز اضظيبثي ERPٕ٘بيس پؽ اظ آٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ تؼطيف قسٜ ٚيؼيت يىي اظ قطوتٟبي پيكطٚ زض ٔجحث 

ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي ، ضيبيت    افعايف زٚضٜ ٌطزـ وبال ، ضٚ٘س ٘عِٚي وٙتطِٟبي زاذّي ، تمٛيت تمّيُ ٞعيٙٝ ،  ،ERP :كليذياشٌ

 ليٕت ؾٟبْ   افعايفافعايف ؾٛز ؾبِيب٘ٝ،  ،اٖضؾٟبٔسا

 مقذمٍ

ثؿتٝ ٞبي ٘طْ افعاضي خبٔؼي ٞؿتٙس وٝ ثهٛضت ضاٜ حّٟبي اضايٝ قسٜ اي ثٝ يىپبضچٍي ٕٞٝ فطايٙسٞب ٚ حٛظٜ  ERPؾيؿتٕٟبي 

ْ افعاضي ثؿتٝ ٞبي ٘طٖ يه ٘بْ ػٕٛٔي ثطاي ايٗ ٌطٜٚ اظؼٙٛاثERP ٚاغٜ ٔٛخٛز زض وؿت ٚوبضوٕه ٔي وٙٙسٞبي ٚظيفٝ اي 

 ٛخٛزاِٚيٝ ايٗ ؾيؿتٕٟب ايدبزيه ثؿتط٘طْ افعاضي ٔكتطن ثطاي فطايٙسٞبي يىپبضچٝ ٔ ٔعيت انّي ٚ .ٔٛضزاؾتفبزٜ لطاضٔي ٌيط٘س

ثبػث ايدبز يه ا٘ؿدبْ ٚ  ERPزاضاي زٚ ٚيػٌي ٟٔٓ ٔي ثبقٙس اٚال ؾيؿتٕٟبي  ايٗ ؾيؿتٕٟب .زضوؿت ٚوبضٔطثٌٛ ٔي ثبقس

ايٗ ؾيؿتٕٟب لبثّيت اضايٝ ذسٔت ثٝ قطوتٟب زض ٞط ا٘ساظٜ ٚ حدٓ فؼبِيت ٚ ٞط ٌٛ٘ٝ . بض ٔي قٛ٘سأٙيت زض ٕٞٝ ثركٟبي وؿت ٚ و

ٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ٚ تِٛيس ضا وٙبض ظزٜ ٚ آٟ٘ب ضا ثب  ،ا٘جبض،ؾيؿتٕٟبي ٔٙفطز ثركٟبي ٔبِي ERPاضا ٔي ثبقٙس ز  ٌؿتطزٌي خغطافيبيي ضا

 خبيٍعيٗ ٔي ٕ٘بيس ٚطآٚضزٜ ؾيؿتٓ لجّي ث ظا وبّٔتط ضا بظٞبي تٕبٔي ثركٟب٘ييه ٘طْ افعاض يىپبضچٝ ٔتحس وٝ ثُٛضوبُٔ ٚظبيف ٚ 

٘طْ افعاض ضاثسٖٚ حتي ذطيسوبُٔ ثؿتٝ ٘طْ  ِٟٚبيي اظغثتٛاٖ ٔب تب حسوبفي ا٘ؼُبف پصيط٘سٝ ث ERP فطٚقٙسٌبٖ ؾيؿتٕٟبي 

قبُٔ ا٘فدبضي ، ضاٞجطز  ERPيؿتٕٟبي مطاض ؾتظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ٔؼٕٛال  ؾٝ ضٚـ ثطاي اؾال اظآٟ٘بذطيساضي ٚ٘هت وطز،افعاضي

اؾتفبزٜ اظيىي ثبٚٔٙبثغ ا٘ؿب٘ي ضا ٔبِي اخعايتٟٙب ثطاي ٔثبَ يه قطوت تِٛيسي لبزضاؾت ٚخٛززاضزفطا٘كيع ٚ تغييطؾطيغ 

يف حبنُ اختٕبع فطآيٙسٞب ٚ ٚظب ERPتٛاٖ ٌفت ؾيؿتٕٟبي  ٔي زضيه خٕغ ثٙسي.ٔٛضزاؾتفبزٜ لطاضزٞساظضٚقٟبي فٛق 

 .٘طْ افعاضي ٞؿتٙس طي زض لبِت يه ثؿتٔرتّف ؾبظٔب٘
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 ERPتاريخچٍ يتعاريف 

 ميالدي ۰۶۹۱قبل از سال 

 تؼسازي تِٛيس ثطاي تٛؾؼٝ وٝ ٞسف ػٕسٜ آٟ٘ب اؾترطاج ٔٛاز الظْ BOM Processorsزضايٗ ٔست ٘طْ افعاضٞبيي ثٝ ٘بْ 

٘ساقتٝ ٚ اظ ؾٛي زيٍط ظٔبٖ تحٛيُ ايٗ الالْ  ( Sizing Lot) تِٛيس ٚحدٓ ا٘ساظٜ ثٝ چٙسا٘ي تٛخٝ افعاضٞب ٘طْ ايٗ . ثٛز ٔحهَٛ

ثٝ لطاض ٕ٘ي زاز٘س ٚ تٛخٝز ٛضٔ بضٞبضاا٘ج ٚ ايٗ ٘طْ افعاضٞب، ٔٛخٛزي ذٌُٛ ٔرتّف تِٛيس ٕٞچٙيٗ. لطاض ٕ٘ي زاز٘س ز ٘ظط ٛضضا ٔ

 .افعايف پيسا ٔي وطز حدٓ ٔٛخٛزي زض خطيبٖ، ٕٞيٗ خٟت ثب اؾتفبزٜ اظآٟ٘ب

 ديميال ۰۶۹۱ي  ۰۶۹۱بيه سالُاي 

زض ايٗ ٔست ٕٞچٙبٖ ثيكتطاظ ٔفبٞيٓ ؾٙتي  ٜ ٚتٕطوع ٘طْ افعاضي ثيكتط ثط ضٚي ؾيؿتٕٟبي وٙتطَ ٔٛخٛزي ثٛز ٞٝزض اٚايُ ايٗ ز

ضيعي ٔٛاز  ثط٘بٔٝ   ٚ يب  MRPأب زض اٚاذط ايٗ زٞٝ ٔفْٟٛ . ٌطزيسٜ اؾتوٙتطَ ٔٛخٛزي ثطاي تٛؾؼٝ ٘طْ افعاض ٞبي ٔطتجٍ اؾتفبزٜ 

ٟٕٔتطيٗ ٔكىُ ايٗ ٘طْ افعاض ٚ ٘طْ افعاضٞبي ٔكبثٝ،  وٝتٛؾؼٝ پيسا وطز IBM قطوتتٛؾٍ  MRPI٘طْ افعاض ٔٛضز ٘يبظ ٔؼطفي ٚ 

ٕٚٞيٗ أط فبنّٝ ظٔب٘ي ثيٗ ٜ ثٛز...ٞبي ٌطاٖ ليٕت ٔؿتمط زض ٔطاوع زا٘كٍبٞي ٚ يب ٘ظبٔي ٚ  main frameاخطاي آٖ ثط ضٚي 

ثطٌكتي، ظٔبٖ تحٛيُ الالْ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ؾبذت يه ٔحهَٛ ذبل ضا  ايٗ ؾيؿتٓ ثهٛضت. زازٜ اؾت افعايف زٚثط٘بٔٝ ضيعي ضا

ؾبظٔبٟ٘ب زض . ٔي ٕ٘ٛزٜ ٚضيعي  ثط٘بٔٝ     اظ ظٔبٖ تحٛيُ ثٝ ٔكتطي تب ظٔب٘يىٝ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ٔٛ٘تبغ قسٖ ضٚي ذٌُٛ ٔٛ٘تبغ ثٛز، 

٘جٛزٜ  تىِٙٛٛغيه ثٛزٜ ٚ ٔتأثط اظ ٘ىبت  ؾيؿتٕي ٚ ٘بقي اظ وبضثطاٖثيكتط ايٗ ٔكىالت. ظيبزي زاقتٙس ٔكىالت MRPIاخطاي 

 ٜ زض يٕٗز ٘ظط لطاض ٕ٘ي زازٛضاظ َطف زيٍط ايٗ ؾيؿتٓ اضتجبٌ ثيٗ تِٛيس ٚ اؾتطاتػي ٞبي ضلبثتي ؾبظٔبٖ ضا چٙساٖ ٔ. اؾت

 .ظطفيتٟبي تِٛيسي ؾبظٔبٖ چٙساٖ زض ايٗ ؾيؿتٓ ِحبِ ٕ٘ي قس٘س

 ميالدي ۰۶۹۱ي  ۰۶۹۱بيه سالُاي 

زض ايٗ ؾيؿتٕٟب أىبٖ ثطٚظ ٘بضؾبيي  ،حّمٝ ثؿتٝ MRPتٛؾؼٝ ٚ MPSثب تٛخٝ ثٝ ثط٘بٔٝ والٖ تِٛيس يب  MRPIتٕطوع ثط زضخٟت  

زض ظ٘ديطٜ تِٛيس ثٝ حسالُ ضؾيس أب ٕٞچٙبٖ ايٗ ؾيؿتٕٟب فمٍ ثط٘بٔٝ ضيعي تِٛيس ضا ا٘دبْ زازٜ ٚ حٕبيت چٙسا٘ي اظ ؾبيط ٔٙبثغ تِٛيس 

 ثٝ ػطنٝ ٚخٛزٌصاقت ايٗ زٚضٜ پب ضز ٚ اؾت ERPٞبي ثؿيبض ٔٛفك زض حٛظٜ يىي اظ قطوت ثؼٙٛاٖ وٝ  يقطوت .٘ساقتٙس

 قطوت تٛؾٍ پٙح ٘فط اظ وبضٔٙساٖ 1972ٞؿتٝ اثتسايي آ٘چٝ وٝ أطٚظ ثٝ ايٗ ٘بْ ٔي قٙبؾيٓ، زض ؾبَ . ٔي ثبقس SAPقطوت

IBM ثٝ ٘بْ قطوت SAP  ٝذالنٝ قسٜ ػٙٛاٖو Systems Applications and Products  ٕطوع ثط زازٜ اؾت ثب ت

 پطزاظي زض قٟط ٔبيٟٙبيٓ ٚالغ زض وكٛض إِٓبٖ قىُ ٌطفت

 ميالدي ۰۶۶۱ي  ۰۶۹۱بيه سالُاي 

زاز زض اٚايُ ٕٞيٗ  وٝ ثط٘بٔٝ ضيعي ثرف ظيبزي اظٔٙبثغ تِٛيسي ضا ا٘دبْ ٔي  MRPIIثٝ وف وبضٌبٜ ٚ تٛؾؼٝ  MRPIٌؿتطـ 

 ٚاضزايٗ ؾيؿتٓ قسٜ ٚػٕال ٔكىُػُٕ ٔي وطز٘س MRPIIمُ اظيب ؾيؿتٕٟبي ثط٘بٔٝ ضيعي تٛظيغ وٝ ٔؿت DRPزٞٝ ؾيؿتٕٟبي 

 .ػسْ اضتجبٌ ايٗ زٚ ؾيؿتٓ ثب يىسيٍط ٔطتفغ ٌطزيس

 ميالدي ي پس از آن ۰۱۱۱ي  ۰۶۶۱بيه سالُاي 

ٞبي  ػطنٝ      تٕبْ تٛؾؼٝ يبفتٝ وٝ زض  MRPIIايبفٝ ٕ٘ٛزٖ ؾيؿتٕٟبي پكتيجبٖ تهٕيٓ ثٝ  ٚ ؾبيطحٛظٜ ٞب ثٝ MRPIIٌؿتطـ 

 MRPIIٔكىُ ػٕسٜ ؾيؿتٕٟبي  ايٗ ٔمُغ ُٔطح ٌطزيسزضERPوبضايي زاقت ٚ ظٟٛض ...ي، ذسٔبتي، تدبضي، تٛظيغ ٚتِٛيس

ٔي وطز ٚ ؾبيط ؾيؿتٕٟبي تِٛيسي  ضا پكتيجب٘ي MTSٚتٛؾؼٝ يبفتٝ ٞبي آٖ ايٗ ثٛز وٝ تٟٙب ؾيؿتٓ تِٛيسي ؾبذت ثٝ ٔٙظٛض ا٘جبض يب 
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ثركٟب، فطايٙسٞب . حٛظٜ تِٛيس، تٕبٔي ؾيؿتٕٟبي تِٛيسي تحت پٛقف لطاض ٌطفتٙسض ز ERP أب ثب ظٟٛض. ٕ٘ي زاز  چٙساٖ پٛقفضا 

ؾيؿتٕٟبي تِٛيسي ٔتهُ قسٜ ٚ  ثٝ...  حمٛلئبِي ٚ حؿبثساضياظ خّٕٝ وٙتطَ ويفيت، ٍٟ٘ساضي ٚ تؼٕيطات،  ٚ ٚظبيف ٔرتّفي

ERP1 ٖحسفبنُ ؾيؿتٕٟبي ثٝ ػٙٛاSCM2 ٚCRM3  ايٗ ؾيؿتٓ ثيف اظ آ٘ىٝ ػٙٛاٖ خسيسي ثطاي . ُٔطح ٌطزيسMRPII 

 .ٌطزيسثبقس، ثٝ ػٙٛاٖ ؾُح ثؼسي زضؾُٛح تىبّٔي ؾيؿتٕٟبي وبٔپيٛتطي َطاحي قسٜ ثطاي پكتيجب٘ي اظ ػّٕيبت ؾبظٔبٖ ُٔطح 

 . س ذٛضز٘سثب يىسيٍط پيٛ٘  3EDI  ٚERP،  1988-2000قس ٚ زض ؾبَ ٞبي  ERPٚاضزٔمِٛٝ ايٙتط٘ت ،1995زضؾبَ

تٛؾؼٝ  ( (webتحت ٚة ERPٚ ؾيؿتٕٟبي  ٌطزيسٜ ٔحؿٛة ERPايٙتط٘ت ثٝ ػٙٛاٖ خعيي تفىيه ٘بپصيط اظ  2000زض ؾبَ 

 ERP IIأطٚظٜ ٞٓ ؾيؿتٕٟبي خسيسي ثب ػٙٛاٖ . ؾيؿتٓ اَالػبتي ضا پكتيجب٘ي ٔي وٙٙس ٔؼٕبضييبفتٙس وٝ فٙبٚضي چٙس اليٝ اي زض 

 زاض٘س ٚ ػٕال زض تؼطيف أطٚظ SCM زض حبَ تٛؾؼٝ ٞؿتٙس وٝ اؾبؼ آٟ٘ب ٚة ثٛزٜ ٚ تٕطوع ثؿيبض ظيبزي ثط حٕبيت اظ ٔبغَٚ 

ERP اظ خسايي ٘بپصيط ٔطتجٍ ٚ ، آٖ ضا وبٔالSCM  ثيؿت ٞعاضثيف اظ  1988-2000لبثُ شوطاؾت وٝ زضؾبَ ٔي ٕ٘بيٙس ٔؼطفي 

 30ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ ايٗ ضلٓ زض ؾبِٟبي ثؼس ثيٗ  ERPزالض زض ظٔيٙٝ ٔيّيبضز 17ٖ ثط ؾبظٔبٖ زضؾطاؾط خٟبٖ ٔجّغي افعٚ

ثٝ ػجبضت زيٍط ٔحهَٛ ٟ٘بيي اؾتفبزٜ اظ .ٔيّيبضز زالضضؾيسٜ اؾت 100ثٝ ضلٕي ٘عزيه ثٝ  2003زضنس ضقس زاقتٝ ٚ زض ؾبَ  50تب 

وٝ ثبػث افعايف أىبٖ ٚضٚز قطوت ثٝ ثبظاض ضلبثت ثيٗ  اؾتتحمك اخطاي ؾيبؾتٟبي ٔكتطي ٔساضي ،  ERP  ٚSCMؾيؿتٕٟبي 

 إِّّي ٚ تثجيت ٚ تساْٚ فؼبِيت ؾبظٔبٖ ٔي قٛز

 ريش تحقيق

 ؿتدٛ، ٔمبالت ػّٕي ٕٚٞچٙيٗ ٌعاضـخزيٍطاٖ ثٛزٜ اؾت ٔٛتٛضٞبي  نٛضت ٌطفتٝ ثطضؾي فؼبِيتٟبي زضتحميك ٔطحّٝ اِٚيٗ

 يىؿطياؾتفبزٜ اظثب تحميك ٔي ثبقسٕٞچٙيٗ پيكيٙٝ َالػبت زضذهٛلاقطوتٟبي ٔكبٚض ػٕسٜ ٔٙبثغ خٕغ آٚضي  فٙي ٞبي

اؾبؼ ايٗ ٔسَ تؼييٗ  اؾترطاج قسٜ اؾت  ERPٔسَ ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ٚاثط ٌصاضي ؾيؿتٕٟبي  ٔبِي، تحّيّي ٞبي بجتٙتاؾاظ

 اَالػبت انّي خٕغ آٚضي ايٗ ٔٙجغ. ٔي ثبقس ثبتىيٝ ثط اَالػبت نٛضتٟبي ٔبِي آٟ٘ب ERP ضاٜ ا٘ساظي زض ٔيعاٖ ٔٛفميت قطوتٟب

خٟت ٔمبيؿٝ زض آٔبضي وٝ ػٕستب  تحّيّٟبي ؾبظٔبٖ ثٛضؼ ٚ اٚضاق ثٟبزاض ايطاٖ ٔي ثبقسػالٜٚ ثط ٔٛاضز فٛقبتي ثب٘ه اَالػ

 Microsoft Excel , IBM SPSSا٘س قبُٔ  لطاض ٌطفتٝاؾتفبزٜ  ٔٛضز ERPاخطاي اظ ثؼس لجُ ٚ ٚيؼيت نٛضتٟبي ٔبِي زض

 .ٔي ثبقٙس

 ىٍ تحقيقپيطي

ٚ ٕٞچٙيٗ ٘طخ ثبالي قىؿت زض ذهٛل اؾتمطاض  ERPٞعيٙٝ ٞبي ثبالي پيبزٜ ؾبظي،٘يبظٞبي ضٚظافعٖٚ ؾبظٔبٟ٘ب ثٝ ؾيؿتٓ 

 ERPؾيؿتٕٟبي بضي زضذهٛل اضظيبثي ٔيعاٖ ػّٕىطزٟٕٔتطيٗ ػٛأّي ٞؿتٙس وٝ ثبػث قسٜ ا٘س تحميمبت ثؿي ERPؾيؿتٕٟبي 

ؾيؿتٕٟب  ت ايٗيمبت ٔسِٟبي ٔرتّفي اؾت وٝ ثبتىيٝ ثطآٟ٘ب ٔي تٛاٖ ثٝ ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفمپصيطز٘تبيح ايٗ تحمي نٛضت ؾبظٔبٟ٘ب زض

 .لطاض ٌطفتٝ اؾت  پطزاذت زضازأٝ ثطذي اظ ٟٕٔتطيٗ ٔسِٟبي اضائٝ قسٜ زض ايٗ ٔجحث ٔٛضز ثطضؾي

 دلًن ي مك ليهمذل 

زي آلبيبٖ  تٛؾٍ 1992ػبتي  ُٔطح قس زض ؾبَ بيس ثتٛاٖ ٌفت وٝ اِٚيٗ ثبضي وٝ ايسٜ ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ؾيؿتٕٟبي اَالق

فطايٙسثطضؾي ؾيؿتٕٟبي ٜ ٚ ثٍٙب ٔسَ آٟ٘ب ثطاي ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ٞط ٘ٛع ؾيؿتٓ اَالػبتي زض ؾُح زاذُ. ثٛزِٖٛ ٚ ٔه ِيٗ 

                                                           
1
 Enterprise Resource Planning 

2
 Supply Change Management 

3
 Customer Relationship Management 

http://pnu-club.com/
http://pnu-club.com/
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 ويفيت اَالػبت ،(SQ)٘حٜٛ اؾتفبزٜ، ضيبيت وبضثطاٖ،ويفيت ؾيؿتٓ  اَالػبتي ٔجتٙي ثطيه ٔسَ قف ثؼسي قبُٔ

(IQ)،ٟٝافطاز ٔٛاخ(II) ٖ5[ .ثٛز ٚ ٔٛاخٟٝ ؾبظٔب[ 

 .٘حٜٛ تؼبُٔ ػٛأُ فٛق ضا ٘كبٖ ٔي زٞس نفحٝ ثؼس قىُ

 ِيٗ ٔسَ اضظيبثي زيّٖٛ ٚ ٔه -1قىُ 

 

 Gable مذل

ثٟيٙٝ  ERPثطاي ؾيؿتٕٟبي  ثُٛض ٔكرماضائٝ ٕ٘ٛز وٝ   Mcleanٔسَ اضتمبءيبفتٝ اي ضاثطاؾبؼ  ٔسَآلبي ٌجُ 2003زضؾبَ

 ]7[ .ايٗ ٔٛاضز ضا ٘كبٖ ٔي زٞس ظيطقىُ  ٚ ثط حصف قسٜضزض ايٗ ٔسَ پبضأتط ضيبيت وب. ؾبظي قسٜ ثٛز

 ٔسَ ٌجُ زض ٔمبيؿٝ ثب ٔسَ زي ِٖٛ ٚ ٔه ِيٗ -2قىُ 

 

 

 

 Ifindo مذل

. اضائٝ قس ٔجتٙي ثط ٔسَ ٌجُ ثٛز ثب ايٗ تفبٚت وٝ زٚػبُٔ ٟٔٓ ٘يع زض ايٗ ٔسَ ايبفٝ قسٜ اؾت 2006ايٗ ٔسَ ٘يعوٝ زض ؾبَ 

غيط  ERPٚ ٕٞچٙيٗ ٔكبٚض َطح زض ٔٛفميت پطٚغٜ ٞبي  آٖوٝ ٘مف ؾبظ٘سٜ زض قطوتٟبي ٔرتّف  ERPتدطثيبت پيبزٜ ؾبظي 

 ايٗ ٔٛيٛع زضٔكبٞسات ]8[. لبثُ ثطضؾي ٚ ٕ٘طٜ زٞي اؾتاضز ٟٔٓ زض ايٗ ذهٛل ٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٔٛث اؾت ثٛزٜ لبثُ ا٘ىبض

ثٝ  فطايٙس پيبزٜ ؾبظي پطٚغٜ ٞبي  ٍ٘بٞي  (2006 اظ زا٘كٍبٜ ايبِتي ٘يٛيٛضن آلبي ضٚظتبوي) قسٜ اؾت  ثٝ ٚيٛح ُٔطح ٌصقتٝ

ERP  ٞ ٜسٚؾبظ٘ ب ثؿيبض پيچيسٜ ٚ تيٕٟبي وبضي ٔرتّفي اػٓ اظ ؾبظٔبٖ ، ٔكبٚض٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ايٗ پطٚغ ٜERP ٖثٛزٜ  زضٌيطآ

تٛا٘س ايٗ ٔسَ  ٔي يٗ اؾبؼ قىُ ظيطا ثط پطٚغٜ ٞؿتٙس زض تيٕٟبي وبضي زضٌيط،  ٔسَ ايٗ زض زيٍط ٔٛضز ثطضؾي ثٙبثطايٗ يه ا٘س

 ]8[ .ضا تٛييح زٞس

 



 5 

 يٙسٚٔسَ اضظيبثي ايف -3قىُ 

 
 BSCمذلُاي مبتىي بر 

ؾبظٔبٟ٘ب ضا زض زٚ فبظ  ERPايٗ ٔسَ وٝ . اضائٝ قس  1999ٔي ثبقس وٝ زض ؾبَ  Rosemannٔؼطٚفتطيٗ ٔسَ ايٗ ٌطٜٚ ٔسَ 

، ٔكتطيبٖ ، فطايٙسٞبي  ثطضؾي ٔي وٙس قبُٔ چٟبض پبضأتط ٔبِي ٚ ٞعيٙٝ    ERPٔرتّف قبُٔ فبظ پيبزٜ ؾبظي ٚ فبظ اؾتفبزٜ اظ 

 [9] .قىُ ظيط قٕبيي اظ ايٗ ٔسَ ٔي ثبقس .٘ٛآٚضي ٚ آٔٛظـ ٔي ثبقس زضٟ٘بيتزاذّي ٚ 

 ٔسَ اضظيبثي ضظٔٗ -4ُ قى

 

 تحقيق ي فرضيات اوجام

طاي اخطاي آٟ٘ب اَالػبت ٔٛضز ٘يبظ ثوٝ  ثط ايٗ انُ اؾت تىيٝيىي اظ ٔكرهبتي وٝ تٕبٔي ٔسِٟبي فٛق ثط آٖ اؾتٛاض اؾت 

ٞطچٙس وٝ . اؾتفبزٜ اظ ٔسِٟبي فٛق ٘يبظ ثٝ ضٚقٟبيي ٘ظيط ٘ظطؾٙدي زاضز ،زض اوثط ٔٛاضز ثٙبثطايٗ٘يؿت  ضؾٕي ؾبظٔبٟ٘باَالػبت 

زٞس  ٔيضا تكىيُ  ERP٘تبيح حبنُ اظ٘ظط ؾٙدي ٞب ثرف ٟٕٔي اظ اَالػبت ٔٛخٛز زض ذهٛل ٔيعاٖ ٔٛفميت ؾيؿتٕٟبي 

ثٝ ٕٞيٗ . از ؾبظٔبٟ٘ب ٔحسٚز اؾت اظ ٘ظط زٚض زاقتسٔرهٛنب  زض ٔٛاضزي وٝ تؼضا ٔكىالت ايٗ ضٚقٟب ِٚيىٗ ٘جبيس ٔؿبئُ ٚ 

اظ يىؿطي اَالػبت ضؾٕي زض ذهٛل ترٕيٗ ٔيعاٖ ٔٛفميت پطٚغٜ ٞبي  ٜ٘يبظ ثٝ ضٚقي وٝ ثتٛاٖ ثطاؾبؼ آٖ ٚ ثب اؾتفبززِيُ 

ERP  ٞبي شيٙفؼبٖ  ذٛاؾتٝ  ٌطفتٗ ٘ظطٚ ثب زض يك ثٛزٜ اؾت ثط ايٗ اؾبؼاظٟبض٘ظط ٕ٘ٛز ثٝ ػٙٛاٖ انّي تطيٗ ػبُٔ ا٘دبْ ايٗ تحم

٘ىتٝ ٟٔٓ ايٗ ٔسَ آ٘ؿت وٝ اَالػبت  ٚ اضائٝ قسٜ اؾت ،يه ٔسَوبضوٙبٖ،َطفٟبي تدبضي ٚؾٟبٔساضاٖ، ٔكتطيبٖقبُٔ  ؾبظٔبٖ
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 ؾبزٜ تط ذٛاٞس ثٛز ٚآٖ  َجكؾي ا٘دبْ فطايٙس ثطض ثٙبثطايٗت ٔي ثبقس قطو اؾبؾينٛضتٟبي ٔبِي  ٔؿترطخٝ اظاؾتفبزٜ زضآٖ  ٔٛضز

ٔي ٔٛخت افعايف لبثّيت إَيٙبٖ آٖ زض ليبؼ ثب ؾبيط ٔسِٟب لبثُ اتىبء ثٛزٖ  ايٗ اَالػبت زض ٔمبيؿٝ ثب ٘تبيح حبنُ اظ٘ظط ؾٙدي 

ٝ يثب تىاٞساف ذٛز ضا ،طاٖ اضقسؾبظٔبٖيوٝ ٔسستٙؿٞ ييٌطزز قبذم ٞب يٝ ٔيٗ ٔسَ ثٝ آٟ٘ب تىيوٝ زض ا ئرتّف يپبضأتطٞب.ثبقس

ضا زض ذهٛل  يٕتيميتٛا٘س اَالػبت ش يطاٖ ٔئٛضز تٛخٝ ٔس ٘ىبتضفتبض قطوتٟب زض يُ ثطضؾيٗ زِيوٙٙس ثٝ ٕٞ يف ٔيثط آٟ٘ب تؼط

 لبثُ زضن ثبقس طاٖئس يثطا وبٔال  ّٕٔٛؼ ح آٖ ثهٛضتيوٝ ٘تب يقسٜ اضائٝ زٞس ثٝ ٘حٛ يؾبظ بزٜيپ يٞب ERPت يعاٖ ٔٛفمئ

 .اؾترطاج ٌطزيسٜ اؾتُ يٛضز٘ظطثٝ قطح شٔ يٗ اؾبؼ پبضأتطٞبيثطا

 ىٍيل َسيتقل

ٙىٝ زض ثسٚ ٚضٚز ثٝ وؿت ٚ وبض يب ايٚ  ثبقٙس ذٛز زاقتٝ يُٝ وبضيٙىٝ ؾبثمٝ ثبال زض حينطفٙظط اظ ا يالتهبز يأطٚظٜ ثٍٙبٟٞب

 يبيٗ زض ز٘يضلبثت ؾٍٙٚخٛز . سٙثبق ئ ذٛز يٙٝ ٞبئٙبؾت ٚ ُٕٔئٗ خٟت وٙتطَ ٚ وبٞف ٞع يزاقتٗ ؾبظٚوبض ظثٝبي٘ ،ثبقٙس

ٗ يُ ثٝ ايزض ٘ يي٘مف ثٝ ؾعا ERPىپبضچٝ ي يؿتٕٟبيٗ ؾيٗ ثيزض اٚ ثبقس ييٗ فًبيدبز چٙيٗ ػبُٔ ايس ٟٕٔتطيقب يتدبضت أطٚظ

وٝ ٔٛضز  ييزضنس اظ قطوتٟب 19نٛضت ٌطفتٝ  2000زض ؾبَ  Deloitteوٝ تٛؾٍ ٔٛؾؿٝ ٔكبٚضٜ  يميتحمَجك ثط . ٞسف زاض٘س

 ثبقس ئ ٞب قطوت زضآٖ ERPيبزٜ ؾبظيپ ّٕٔٛؼ حيباظ٘ت يىيوبٞف زٚضٜ ٌطزـ وبال ا٘س ٔؼتمس٘سوٝ لطاض ٌطفتٝ يثطضؾ

 ]14[ .قٙبؾٙس ئ ERPيٓ اخطايطٔؿتميح غيٙٝ ٞب ضا اظ٘تبيزضنس اظ قطوتٟب وبٞف ٞع 14زٞس وٝ  يك ٘كبٖ ٔيٗ تحميٗ ٕٞيٕٞچٙ

 يثٝ ضٚ٘س اخطا يسٜ ٚؾطػت ثركٌطزي يٚ تدبض يبتيػّٕ يتٟبيفؼبِ يؾبظ ضٚاٖ ثبػثؿتٕٟب يٗ ؾيا يؾبظبزٜ يه ؾٛ پياظ 

 يٙٝ ؾبظيٚ ثٟ يضٚظ آٚضٝ ث ثبػث عي٘ ٍطيَطف ز اظ ٚضا ثٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت اضائٝ ذسٔبت  بي ٔحهَٛ ٚ سيتِٛ يٙسٞبيفطا

ثٛزٜ  ERPيؿتٕٟبيقٛز ٔىُٕ ؾ يسٜ ٔي٘بٔ يتدبض يٙسٞبيأدسز فط ئٟٙسؾ يٗ پطٚؾٝ وٝ ثُٛض وّياٚ قسٜ يتدبض يٙسٞبيفطا

 يضا ثب ٘بْ ٟٔٙسؾ يؾبؾطات اييٗ تغيأطٚظٜ ا وٝ قسٜ اؾت يتدبض يٙسٞبيفطا يؾبظ ٜالساْ ثٝ ؾبز ERPياظاثعاضٞب يطيٚثبثٟطٜ ٌ

 ٗيثٙبثطاقٙبؾٙس ٔي، وطزٜ ػٛو وبض ٚ  وؿت يانّ يٙسٞبيذٛز ضا ثب فطا يؾبظٔبٖ خب يفؼّ يٞب فٝيوٝ زضآٖ ٚظ (BPR) ٔدسز

ٗ يٕٞٚوٙس ئ طوتح) Process  driven) ئحٛض ٙسيفطا يؾٛ ثٝ (Functionality) ييٌطا فٝيحبِت ٚظ اظ ؾبظٔبٖ

 يؼيَج ٌطزز يؾبظٔبٖ ٔ ٔحهٛالت تط قسٖ يدٝ ضلبثتيٞب ٚ زض٘ت ٙٝيٚوبض ٚ وبٞف ٞع  سٖ ثٝ ضٚ٘سوؿتيأطٔٛخت ؾطػت ثرك

 يؾطػت اخطا فيافعا ُيتٛاٖ ا٘تظبضزاقت وٝ ثٝ زِ ي،ٔيياخطا يٕٟبيتٛؾٍ تفٛق ح ٔٛاضزينح ينٛضت اخطااؾت وٝ زض

 ٗيوبالٕٚٞچٙ ٌطزـ ضازضزفؼبت ييا ٔالحظٝ لبثُ فيافعا ،يطيٓ ٌيٚتهٕ يياخطا يٙسٞبيفطا يٙٝ ؾبظيٗ ثٟيٙسٞبٕٚٞچٙيفطا

ثط  وٝ بفتيت وبٞف ذٛاٞٙس ٗ زٚضٜ ٚنَٛ ُٔبِجبيٗ نٛضت زٚضٜ ٌطزـ وبال ٚ ٕٞچٙيٓ زض ايزفؼبت ٚنَٛ ُٔبِجبت قبٞس ثبق

 پَٛ ثٝ پَٛ زٚضٜ تجسيُ)زض وبٞف زٚضٜ ػّٕيبت  ERPيت اخطائٛفم ٔجيٗتٛاٖ  ئٛضز ثحث ضا ٔ يٗ اؾبؼ وبٞف زٚضٜ ٞبيا

 .ٔٛضزثحث ضاثهٛضت ذالنٝ ٘كبٖ زٞس ٘ىبت تٛا٘س ئ  طيقىُ ظ زا٘ؿت (زض قطوت

 ERPتمّيُ ٞعيٙٝ زض ضاؾتبي پيبزٜ ؾبظي  – 4قىُ 

 

ERP 

افسايش سرعت 

اجراي پروسه 

 توليد

تغيير اجساي 

توليد ابساري  

افسايش 

دفعات گردش 

 کاال

افسايش 

دفعات وصول 

 مطالبات

 

کاهش دوره 

 گردش کاال

کاهش دوره 

 وصول

 مطالبات

 

کاهش 

دوره 

 عمليات
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 يداخل يكىترلُات يتقً

ٌ  ياثعاضٞاب  تيؾبظٔبٟ٘ب، تمٛ يت ٔبِيطيزض حٛظٜ ٔس ERP يؿتٕٟبيؾ يبزٜ ؾبظيح پيٗ ٘تبياظٟٕٔتط يىيس يقب ٝ  ٔطثاٛ  يوٙتطِٟاب  ثا

ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ زضذت تمّت ٔيتٛاٖ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ ضؾيس وٝ ؾبذتبض ٞبي تمّت زض زؾتٝ ٞبي وّاي فاطاض ٔبِيابتي، فؿابز      ثبقس يزاذّ

ثُٛض ٔكرم . ]3[ ض ٌعاضقٍطي ٔبِي، ؾٛء اؾتفبزٜ اظ زاضايي ٞب ٚ تمّجٟبي فًبي ٔدبظي لبثُ تمؿيٓ ثٙسي ٞؿتٙسٔبِي، تحطيف ز

ا٘دبْ  يٟبيثطضؾَجك .،أىبٖ وٙتطَ اثطثرف زض تٕبٔي قبذٝ ٞبي زضذت تمّت ضا فطاٞٓ ٔي ٕ٘بيس ERPپيبزٜ ؾبظي زليك ٚ وبُٔ 

 يضٚقاٟب  ٚ اثعاضٞاب  ٚ يزاذّا  ي،وٙتطِٟاب  يزضحاٛظٜ ٔابِ   ERP يؿتٕٟبيؾ عاٖ اؾتفبزٜ اظئ ٗيكتطيث Sapthis يتٛؾٍ آلب ٌطفتٝ

ٝ  ERP اظ  آٟ٘اب  اظ زضناس  69 وٝ زٞس ئ ٘كبٖ قطوت 26اظ يؾٙد٘ظط حي٘تب اؾبؼ ٗيا ثط ثبقس يآٖ ٔ ثب ٔطتجٍ ٖ  ثا  ياثاعاض  ػٙاٛا

زؾتطؾاي ثاٝ    يثاطا  ٔاٛاضز،  اظ زضنس 96ؾبظزوٝ زض ئ ك ذبَط٘كبٖيتحم ٗيٕٞ .وٙٙس ياؾتفبزٜ ٔ يزاذّ يٞب وٙتطَ تمٛيت خٟت

ُ ٛػ ٗئٟٕتاط يىي اظٔٛضز ٗيا .دبزقسٜ اؾتيا افعايف تمبيب ،ؾبظٔبٖ ضٚظ اَالػبت  ٝيزضؾاب  يزاذّا  يوٙتطِٟاب  تيا اضتمبءٚتمٛ أا

 يٙابٖ اَالػابت ٔابِ   يت إَيٗ اضتمبءياط يٕٚٞچٙا  طٚظثا  ػبتف اَاليافعا.ثبقس ٔي يت ٔبِيطيحٛظٜ ٔسزض ERP يبزٜ ؾبظياخطاٚپ

 يزاذّا  يوٙتطِٟب يٙسٞبيٚ ا٘دبْ فطا ياَالػبت يٗ ٟٔٓ ثب تٛؾُ ثٝ اثعاضٞبياٌٚطزز ئ يزاذّ يوٙتطِٟب يٙٝ ٞبئٙدط ثٝ وبٞف ٞع

 ثطؾبٖبحؿوٝ ثطاؾبؼ آٖ  تضٚقي اؾ CA ثُٛضوّي طزيپص ئ نٛضت (Continues Auditing) حؿبثطؾي ٔؿتٕطثهٛضت 

ايٗ فؼبِيتٟب َيف ٚؾيؼي ٚا٘دبْ ٔي زٞٙس ،طٚظ ٔي ثبقسثؿتط اَالػبتي وٝ قبُٔ اَالػبت ث ضا زض يه حؿبثطؾيفؼبِيتٟبي ٔطتجٍ ثب 

 تيا تمٛ تثاٝ ٞاط حابَ زض ناٛض     ]6[ .ضا قبُٔ قسٜ وٝ اظ آٖ خّٕٝ ٔي تٛاٖ ثٝ وٙتطِٟبي ٔساْٚ ٚ آ٘بِيع ضيؿه ٔساْٚ اقبضٜ ٕ٘ٛز

ٖ  ي،ٔا  ERPياخطا يزضضاؾتب يزاذّ يوٙتطِٟب ٝ    تاٛا  يىٗ زضٔاٛاضز يسِٚثا بيوابٞف  لبثاُ ا٘تظبض طيغ يٙاٝ ٞاب  يٞع ا٘تظابض زاقات وا

ٛ   يٗ اؾاتسالَ ٕ٘ا  يا اؾتفبزٜ اظ ا ٘جٛزٜ ٚٚ اؾتثٙبيي ط ٔتطلجٝ يغ يٙٝ ٞبيٞع  قبُٔ ٔبِي يزضنٛضتٟب ٔٙسضج اَالػبت  يتٛا٘اس خٛاثٍا

اظ  يبضيتٛا٘اس ثؿا   ئا  ERP ،حؿبثطؾي ٔؿتٕطٝ ثط ٔسَ يثب تى ثٛيػٜ يزاذّ يت وٙتطِٟبيمٛزضتٍطياظ َطف ز ٚ ٔسَ ثبقس يبظٞبي٘

 Internal failure" زاذّاي  اؾبؾاي ٚتغيياطات  ياطات  ؼٕت ضا وٝ قبُٔ ٞعيٙاٝ ٞابي   Nonconformanceويفي  يٙٝ ٞبيٞع

cost"  ٚ ٌٛقطوت اظ ذبضج ثٝ ٞعيٙٝ ٞبي ٔطث external" failure cost" يٙاٝ ٞاب  يثاٝ ٞع  ٔي ثبقس Appraisal cost) 

Conformance  ٚ(Preventive cost ُزٞاي ٔٙبؾات ٞعيٙاٝ ٞابي      ثطي زض وٙتطَ ٚ خٟات ؤٚاظايٗ ضٚي ٘مف ٔوٙس  تجسي

َ  َطاحاي  زضثراف ) زلياك  هيا اتٛٔبت يوٙتطِا  ياثعاضٞب اظ اؾتفبزٜ ُيزِ ثٝ ٞٓ ٔٛيٛع ٗيا ٕ٘بيس ويفي ايفبء  Directive ٔحهاٛ

control  ٚحيٗ تِٛيس(Process control  ِتاط ثبقاس  ي ثٕٛلغ ُ وكف ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت زض ظٔبٟ٘بيثٛزٜ ٚ ٞٓ ثٝ ز  ٗ  ثٙابثطاي

 ئ وبٞف تٕبْ قسٜ ٔحهَٛ يٙٝ ٞبيت ٞعيبفتٝ ٚزضٟ٘بيوبٞف  يزاذّ يت وٙتطِٟبيتمٛ زضاثط يفيو يٙٝ ٞبيٞع ثطآيٙس ٔدٕٛػٝ ٚ

ثطايٗ فٙبٚضي اَالػبت ٔؼٕٛال  ٔعيت ٞبي ثبِمٜٛ ايي ضا ثطاي ثٙب .ثبقس يٗ ٔٛيٛع ٔيه ٘كبٖ زٞٙسٜ ايط ثهٛضت قٕبتيقىُ ظ.بثسي

اثط ثركي ٚ وبضايي وٙتطِٟبي زاذّي ايدبز يب تمٛيت ٔي وٙس ٚ ايٗ ٟٔٓ اظ َطيك اخطاي يىٙٛاذت لٛائيس تدبضي ، افعايف لبثّيات  

 .]2[ آيس ثٝ زؾت ٔي... زؾتطؾي ، تحّيُ ثٟتط اَالػبت، افعايف تٛاٖ ٘ظبضت ٚ 
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 ERPتمٛيت وٙتطِٟبي زاذّي زض ٘تيدٝ پيبزٜ ؾبظي  – 5قىُ 

 

ط ٘طخ يتبث ثطايٗبثٙطز يپص يا٘دبْ ٔ يٗ ؾبَ ٔتٛاِيزض ََٛ چٙس ئبِ ياَالػبت نٛضتٟب ي،ثطضؾيكٟٙبزيٙىٝ زض ٔسَ پيثب تٛخٝ ثٝ ا

 . طزيز ٘ظط لطاض ٌٛضٕت تٕبْ قسٜ ٔحهَٛ ٔيس زض ٔحبؾجٝ ليثب ٘يع ب٘ٝيتٛضْ ؾبِ

 ((Customer Satisfactionرين از ضركتيريابط با ببُبًد

 قبُٔ طٖٚ اظ قطوتيث يٍ تدبضيؾبظٔبٖ ثب ٔح، ثٟجٛز ضٚاثٍ ERPيؿتٕٟبيؾ يطاٖ ؾبظٔبٖ اظ اخطايٗ ا٘تظبضات ٔسياظ ٟٕٔتط يىي

سيطاٖ ؾبظٔبٖ وٝ ٔ َجيؼي اؾت ثبقس ئ ٔحهَٛ ساضاٖيٚ ذط ي،  ٔٛؾؿبت اػتجبضٔٛاز ذبْ ٚ لُؼبت يسوي ٗ وٙٙسٌبٖ يقجىٝ تبٔ

،ويفيت ٚ ؾطػت اخطاي  EDI1 ٚ EFT2 ٚ3JIT  ٚEOQآٖ قبُٔ ظيطؾيؿتٕٟبي  ٚ اؾتفبزٜ اظ ERPمطاض تثب اؾ ا٘تظبض زاض٘س

، افعايكي ثٛزٖ ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي  ERPيفطٚـ، پؽ اظ اخطا يكيضٚ٘س افعا ٚثب فطايٙسٞبي ٔبِي اضتمبء ٔحؿٛؾي يبثسزض ايٗ قطايٍ

ٔي تٛا٘س ٘كب٘ٝ ايي اظ ثٟجٛز ضٚاثٍ قطوت ثب ٔحيٍ تدبضي ذبضج اظ قطوت اظ ٔٙظط ذطيس ٔٛاز ذبْ ٚ (ثب تبٔيٗ ٞبي ٔبِي اضظاٖ)

ٙبٖ يوٝ ؾبظٔبٖ تٛا٘ؿتٝ ثب خّت إَآٖ اؾت  ٔجيٗيٕٗ آ٘ىٝ افعايكي ثٛزٖ ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي  لُؼبت ٚ فطٚـ ٔحهٛالت ثبقس زض

 يثٝ قطَالساْ وٙس اِجتٝ  يف ؾٛززٞيت ذٛز ٚ افعايتمبء ٔٛلؼزض خٟت اضٚ ٕٞچٙيٗ ٔكتطيبٖ ٝ يٚ خصة ؾطٔب ئٛؾؿبت اػتجبض

ٗ ٔٛيٛع يذٛز ا .ٌطاٖ تط٘طذٟبي  ُ اذص اػتجبضات ثبي٘ٝ ثٝ زِٚعاٖ اػتجبضات ثبقس يف ٔيافعا ٔٛاظي ثب ئبِ يٙٝ ٞبيف ٞعيوٝ افعا

 .ُ اؾتيٚ تحّ يؾبظٔبٖ لبثُ ثطضؾ يؾبذتبض ٔبِ يك ثطضؾيع اظ َطي٘

 ت سُامذارانيرضا

ٗ يزض ا ٔي ثبقس ؾبظٔبٖ يياؾبؾٙبٔٝ ا يتٟبيا٘دبْ فؼبِثب  ت ثّٙس ٔست ؾٟبٔساضاٖيؾبظٔبٖ وؿت ضيبزضطاٖ يٗ ضؾبِت ٔسيطٟٕٔت

ؿتٕٟب ٔٛضز ٘ظط ؾٟبٔساضاٖ يٗ ؾيا يبيه ؾٛ ٔٙبفغ ٚ ٔعاياظ  ثٛزٜ ٚع يچبِف ثط اٍ٘ ئٛيٛػبت ERP يؿتٕٟبيؾ يبزٜ ؾبظيضاؾتب پ

 ياخطاؾٟبٔساضاٖ ضازض تٛا٘س پكتيجب٘ي پيبزٜ ؾبظي ٕٚٞچٙيٗ ٘طخ قىؿت ٘ؿجتب  ثبالي آٟ٘بٔي ٞعيٙٝ ٞبي ؾٍٙيٍٗط يز ياؾت ٚ اظؾٛ

تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ  ئ ٕت ؾٟبْيطات لييضٚ٘س تغ يٗ ضاؾتب ثطضؾيزض اس يُ ٕ٘بيثٝ ٔربِفت تجس ضا آٖ يبحتيٚسطات وبٞف زٞييٗ تغيا

وٝ اظٔحُ ؾٛزؾبظٔبٖ نٛضت  ييٝ ٞبيف ؾطٔبيٗ افعايچٙطزٕٞيلطاض ٌ يت ؾٟبٔساضاٖ ٔٛضز ثطضؾيُ ضيبيزض خٟت تحّ يسيوّ

لجُ ٚ ثؼس اظ  يقطوت زض ؾبِٟب يعاٖ ؾٛز زٞيطزػالٜٚ ثط ٔٛاضز فٛق ضٚ٘س ٔيلطاض ٌ يُ ٔٛضزثطضؾيٗ تحّيزضأي تٛا٘سعيٌطفتٝ ٘

ٛا٘س زض ايٗ پبضأتط ٟٔٓ زيٍطي وٝ ٔي ت ٌفت تٛاٖ ٔي ثبخٕغ ثٙسي ٔٛاضز فٛق.اؾت وٝت يع حبئعإٞي٘ ERP يضاٜ ا٘ساظ

                                                           
1
 Electronic Data Interchange 

2
 Electronic Fund Transfer 

3
 Just In Time 

ERP 

انجام کنترلهاي 

 اتوماتيک بموقع

کشف ضعف ها 

در زمانهاي 

 بموقع

کاهش هسينه 

هاي کيفيت و 

بموازات آن 

تقويت کيفيت 

 محصول

کاهش قيمت 

مام شده ت

 محصول
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َجيؼي اؾت اؾت ERPٚثبقس ثطضؾي ضٚ٘س ؾٛز  لبثُ ترهيم قطوت زض فبنّٝ ظٔب٘ي لجُ ٚ ثؼساظاؾتمطاضؾيؿتٓ ٔؤثط ذهٛل

 افعايف ؾٟبْ، )لبثُ ترهيم، نطفٙظط اظ ايٙىٝ تهٕيٓ ٌيطي زضذهٛل ٘حٜٛ ثٟطٜ ثطزاضي اظآٖ ؾٛز وٝ زضاوثط ٔٛاضز،افعايف

 .ؾٟبٔساضاٖ ٘كبٖ زٞٙسٜ يه ضٚ٘س ٔثجت ذٛاٞس ثٛزچٝ ثبقس ثطاي ( ؾٛز ؾٟبْ ا٘سٚذتٝ،

ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٘بقي  ثبظٌكت وٝ ٌٜطزيس ٔكرم ٔؼطٚفي اِسيٗ تٛؾٍ فطخ 2011تحميك ا٘دبْ قسٜ زضؾبَ ثطاؾبؼ

 تغييط  ERPؾبَ پؽ اظضاٜ ا٘ساظي 5ِٚيىٗ ايٗ ضٚ٘س اظحس ا٘تظبض ثٛزٜ وٕتطزضؾبظٔبٟ٘بي ٔدطي َي ؾٝ ؾبَ اَٚ  ERPاظاخطاي

ؾبظٔبٖ  ي اظكتطيث يطاٖ ا٘تظبضچبالوئس ،ERPعيت آٔئٛفم يزض نٛضت اخطا ]11[. افعايكي ثٝ ذٛز ٌطفتٝ اؾت ضٚ٘س ٚيبفتٝ 

ٚثسٖٚ ٘يبظ ثٝ ٍٟ٘ساضي آٖ ٞب زض ا٘جبضٞبي  قطوت ضلبثتي قسٜ ٚ ٔحهٛالت ثٝ ٔحى تِٛيس ٍ ٔحهٛالتيٗ قطايزاض٘س زض ا

ثبثت ٍٟ٘ساقت ٔحهٛالت ؾبذتٝ قسٜ  ٔٛاز ذبْ ثب ويفيت ا٘جبضزاضي  ثٝ فطٚـ ٔي ضؾس ٚ زض ٘تيدٝ ٞعيٙٝ ٞبي  سٜوبالي ؾبذتٝ ق

فؼبِيتٟبي اؾبؾٙبٔٝ ايي ثٝ وبض بفتٟب زض خٟت يف زضيسٜ ٚ ٔٙبثغ حبنُ اظ پيثٝ حسالُ ضؾ JITَطيك ٝ اؾتب٘ساضز ٘بقي اظ تبٔيٗ ث

اضظـ  تمٛيتٔٙدط ثٝ   ERP   اخطاي زٞسوٝ ٔي ٘كبٖ  John J. Morrisؾٍا٘دبْ قسٜ تٛثطضؾي ٞبي وٝ زضٌطفتٝ ٔي قٛز

 . اضائٝ ٕ٘ٛز ظيط ثب خٕغ ثٙسي ٔٛاضز فٛق ٔي تٛاٖ ٔسَ ٔٛضز ثطضؾي ضا زض خسَٚ ذالنٝ ]12[ .ٔي ٌطزز قطوت ؾٟبْ

 ERPٔتطٞبي ٔسَ ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ؾبظٔبٟ٘ب زض ضاٜ ا٘ساظي اپبض -1خسَٚ 

 ظبضضٚ٘س ٔٛضز ا٘ت قبذم يب قبذهٝ ٞبي ٔبِي پبضأتط ٔسَ

 وبٞف زٚضٜ ٚنَٛ ُٔبِجبت –وبٞف زٚضٜ ٌطزـ وبال  زٚضٜ ٚنَٛ ُٔبِجبت –ٌطزـ وبال  تمّيُ ٞعيٙٝ

 وبٞف ليٕت تٕبْ قسٜ ٔحهَٛ – لجٝطوبٞف ٞعيٙٝ ٞبي غيط ٔت ليٕت تٕبْ قسٜ–ٞعيٙٝ ٞبي غيط ٔتطلجٝ  وٙتطِٟبي زاذّي تمٛيت

 زض وٙبض اؾتفبزٜ اظ ضٚقٟبي اضظاٖ تبٔيٗ ٔبِي يٙٝ ٞبي ٔبِيٞع افعايف ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي ضٚاثٍ قطوت ثب ثيطٖٚ اظ قطوت

 ضيبيت ؾٟبٔساضاٖ
ٞب ٚ حمٛق  ثسٞي –ؾٛز ؾبِيب٘ٝ –ليٕت ؾٟبْ 

 نبحجبٖ ؾٟبْ
 زاضائيٟبافعايف  - لبثُ ترهيمافعايف ؾٛز –افعايف ليٕت ؾٟبْ 

 

 اخطاي زض ؾبظٔبٟ٘ب ٞسف اظ ا٘دبْ ايٗ تحميك يبفتٗ ضاٞي زض خٟت ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت قسٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض اثتساي ٔجحث ٘يع شوط ٕٞب

 ضٚـ ايٗ ٞسف آ٘ىٝ حبَ ثٛزٜ اؾت  اي پطؾكٙبٔٝ ثطضٚقٟبي ٔجتٙي ػٕستب  ٌٝطفت نٛضت پيكيٗ بتمتحمي ٚ ثٛزٜ ERPؾيؿتٕٟبي

ثُ اؾترطاج اظ بلوٝ ٜ پبضأتطٞبي ٔٛضز ثطضؾي س٘كبٖ زٞٙ تمطيجب  -1خسَٚ  تٟب ٔي ثبقسقطو ٔبِي نٛضتٟبي اَالػبتاظ اؾتفبزٜ

 .نٛضتٟبي ٔبِي ثٛزٜ، ٔي ثبقس

 جُت اوجام بررسي ومًوٍضركت  اوتخاب 

ثطزاقتٝ ا٘س  ٌبْ ٞبي لٛيERP ؾبظي پيبزٜ خٟت زض ثبظاض ايطاٖ وٝ قطوتٟبي فؼبَ زض ثطضؾيٟبي ا٘دبْ قسٜ ٘كبٖ ٔي زٞسوٝ تؼساز

اظ ثؼٙٛاٖ اؾتفبزٜ وٙٙسٜ  يقطوت ثعضي ثٛضؾ چٟبض٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٘يع قطوتٟبي ثٛضؾي  ضزٛٔزض ؼُِٕٛٝٔبِؼبت ٔٔحسٚز ثٛزٜ ٚ

 :قٙسٔي ثب نفحٝ ثؼسخسَٚ  ثكطح ٔكرهبت ٔٙسضج زض ERPؾيؿتٓ ٞبي لٛي 
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 پيكطٚ ٞؿتٙس ERP قطوتٟبي فؼبَ ثبظض ثٛضؼ وٝ زض ثحث  -2خسَٚ 

 تٛييحبت ٔحهَٛ ٔٛضز اؾتفبزٜ ERPٚيؼيت فؼّي  فؼبِيتحيُٝ 

 ٞٙٛظ ثهٛضت وبُٔ پيبزٜ ؾبظي ٘كسٜ اؾت SAP اخطا ثهٛضت ٔحسٚز ذٛزضٚؾبظي

 ٞٙٛظ ثهٛضت وبُٔ پيبزٜ ؾبظي ٘كسٜ اؾت HTMT اخطا ثهٛضت ٔحسٚز ذٛزضٚؾبظي

 ٞٙٛظ ثهٛضت وبُٔ پيبزٜ ؾبظي ٘كسٜ اؾت Oracle اخطا ثهٛضت ٔحسٚز شٚة فّع

 تٕبٔي ٔبغِٟٚبي اؾبؾي ٘هت قسٜ Oracle اخطاي وبُٔ ٔؼس٘ي

 

  ٔٙظٛضٝ ث ثٛزٜ وٝ 2اظ خسَٚ 4قٕبضٜ ، قطوت   ERPخٟت ثطضؾي ػّٕىطز  ثطتطٕ٘ٛ٘ٝ  2ٝ زض خسَٚحٚثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاضز ُٔط

وٝ  ثٛزٜب٘ٝ يزض ذبٚض ٔ ي،نٙؼت يفؼبَ ٔؼس٘ يٗ لُجٟبياظ ُٔطح تط يىيقطوت ثٝ ػٙٛاٖ ايٗ  ٜ اؾتثطضؾي ٚ تحّيُ ا٘تربة قس

  .ثبقس يخٟبٖ ٔ يطاٖ ٚ حتيزض ؾُح ا يه قطوت ثعضي ٚ ضلبثتيُ قسٖ ثٝ يتجس خٟت يظيبز يتٟبيلبثّ يزاضا

ٚ زض ؾبَ  زض ضاؾتبي ؾيبؾت ٌصاضي ٚ ٔكبضوت ثب٘ىٟب زض ظٔيٙٝ ي َطح ٞبي نٙؼتي ٚ ٔؼس٘ي، تبؾيؽ قسٔٛضز ثطضؾي، قطوت 

كٛض لبثُ ٘مُ و ثركي اظ ؾٟبْ آٖ زض ثبظاض ثٛضؼ٘يعٟبٔي ػبْ تجسيُ ٚ ٞٓ اوٖٙٛ ثٝ ؾ 1382زض ؾبَ ايٗ قطوت  ثٝ ثجت ضؾيس 1370

ٕ٘ٛزٜ  Oracle اظخٙؽERP ؾبظي ؾيؿتٓ الساْ ثٝ پيبزٜ وٝ اؾت اِٚيٗ قطوتٟبي ايطا٘يقطوت ٔصوٛض خعء  ٔي ثبقس ٚ ا٘تمبَ

 ٟ٘بيتب  ايٗ ذطيساضي ٕ٘ٛزٜ ٚ بظيؾ پيبزٜ ضاخٟت Oracle e-business Suiteثب٘بْ ERPٟ٘بيتزض وبُٔپؽ اظ ثطضؾي ٞبي ٚ

 :ثبقطح ظيطپيبزٜ ؾبظي ٌطزيسٜ اؾت1386ٔيّيبضز ضيبَ زضؾبَ 7/16ايي ثبِغ ثط ثبنطف ٞعيٙٝ 1386 ؾبَؾيؿتٓ زض

 (Financial Modules) ئبِ يؿتٓ ٞبيؾ

 (Supply chain Management) ٗ ،تساضوبت ٚفطٚـيطٜ تبٔيظ٘د

 (Oracle Human Resource)  يا٘ؿب٘ يطٚي٘ يؿتٓ ٞبيؾ

 (Manufacturing) سيؿتٓ تِٛيؾ

 (Enterprise Asset Management) طاتيٚتؼٕ يؿتٓ ٍٟ٘ساضيؾ

ٚ ثب ايٙىٝ ٞٙٛظ  زض وكٛض ثٛزٜ ERPيىي اظ ٔٛفك تطيٗ ٚ پيكطٚ تطيٗ قطوتٟب زض ظٔيٙٝ پيبزٜ ؾبظي ؾيؿتٕٟبي  ٔٛضز ثطضؾيقطوت 

قسٜ زض ؾُح وكٛض قٙبذتٝ  بي اظ ثٟتطيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي پيبزٜ ؾبظي ايٗ ؾيؿتِٕٟيىٗ ثٝ ػٙٛاٖ يى ي ثٝ اٞساف وبُٔ ٘طؾيسٜ ٔٛاضز زض

 .اؾت

ؾبِٟبي زضقطوت ضٚ٘س ؾٛز ػّٕيبتي ثطضؾيٟبي اِٚيٝ  ERPثطضؾي ؾٛز ػّٕيبتي قطوت زض ؾبِٟبي لجُ ٚ ثؼس اظ ضاٜ ا٘ساظي 

الٜٚ ثط قطايٍ حبوٓ ثط ثبظاض تِٛيسات ايٗ ٔٛيٛع ػ اؾت ثٛزٜفعايٙسٜ  حبِت ػّٕيبتي قطوت س٘ٚضزٞس وٝ  ٘كبٖ ٔي 1390-1383

زض ٔٛضز ايدبز ظيط ؾبذتٟبي فٙي ٚ تىٙيىي خسيس ٔي ثبقس  ثٛيػٜظائيسٜ َطظ تفىط ٔسيطاٖ ،ٞبي ٔرتّفت قطوت ٚ ٕٞچٙيٗ ٔؼبفي

ٝ نفح قىُ ٘يع ثٝ ػٙٛاٖ ثركي اظ ايٗ تفىط ٘مف ثٝ ؾعايي زض ايٗ پيكجطز زاقتٝ اؾت ERPَجيؼي اؾت وٝ پيبزٜ ؾبظي ؾيؿتٓ 

 .ٔٛضز ثطضؾي ٘كبٖ ٔي زٞسظٔب٘ي ضٚ٘س تغييطات ؾٛز ػّٕيبتي قطوت ضا زض ثبظٜ  ثؼس
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 1390-1383ضٚ٘س ؾٛز ػّٕيبتي قطوت زض فبنّٝ ؾبِٟبي  - 7-قىُ 

 
افعايكي ؾٛزػّٕيبتي زضفبنّٝ ظٔب٘ي ٔٛضزثطضؾي ٔكٟٛزاؾت اظَطف زيٍط ثب تٛخٝ ثٝ ضاٜ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض قىُ ٔكرم اؾت ضٚ٘س

، ا٘تظبض ثٟجٛز ضٚ٘س ؾٛز آٚضي  (2011 زضؾبَ ٔؼطٚفي ٔٛضيؽ بٖآلبي)لجُ  ٚ ثب اؾتٙبز ثٝ ٘تبيح تحميمبت 1386تٓ زض ؾبَ ا٘ساظي ؾيؿ

ي يقطوتٟب  اظ إٞيت ٚيػٜ ا وٝ اظ٘ظط ٔسيطاٖ اظ َطف زيٍط ٔٛخٛزي ٚخٝ ٘مس  ٚٝ تقٚخٛز ٘سا 1388ُ اظ ؾبَ جقطوت تب ل

ٞطچٙس ثمبي ثٍٙبٟٞبي التهبزي ثٝ ؾٛزآٚضي ٚ تٛا٘بيي  .تّمي ٔي قٛزالتهبزي ٍبٜ ٞط ثٙزضُٔ حيبت بٟٕٔتطيٗ ػ ثطذٛضزاض اؾت

زض حبِيىٝ ٚخٝ ٘مس يه  ثٛزٜزاضز ِٚي ثبيس زض ٘ظط زاقت وٝ ؾٛز يه ٔفْٟٛ ا٘تعاػي وٛتبٜ ٔست  تبٔيٗ ٘يبظٞبي ٘مسي آٟ٘ب ثؿتٍي

ضؾي ضٚ٘س ٔٛخٛزي ٘مس اثتساي زٚضٜ زض فبنّٝ ؾبِٟبي زض ٞط نٛضت ثط (آلبي ِي اظ زا٘كٍبٜ تٛض٘تٛ).ٔٙجغ ػيٙي ثٝ قٕبض ٔي آيس

 .ضا ثطاي ايٗ قطوت ٘كبٖ ٔي زٞسٔبِي زٚضٜ  پبيبٖٚيؼيت ٔٛخٛزي ٘مس ظيطقىُ  .ٞسز ٔيضا ٘يع٘كبٖ  ٔٛيٛع ٔٛضز ثطضؾي ٕٞيٗ

 1390-1383ضٚ٘س ٔٛخٛزي ٘مس ا٘تٟبي زٚضٜ قطوت زض فبنّٝ ؾبِٟبي  – 8-قىُ 

 
ٕٞجؿتٍي ثيٗ پبضأتطٞبي فٛق ضا تمٛيت ٔي ثركس ايٗ ٔٛيٛع ثب ثطضؾي ٕٞجؿتٍي ؾٛز ػّٕيبتي ثب  تكبثٝ ضٚ٘س زٚ ٕ٘ٛزاض احتٕبَ

 آٔبضي ثيٗ ايٗ زٚ پبضأتط زض قطوت ٘كبٖ ٞبي ثطضؾي ٔي ٌطززٔٛخٛزي ٘مس قطوت زض فبنّٝ ظٔب٘ي ٔٛضز ثطضؾي اثجبت 

 002/0ٚ زضحسٚز  1/0وٕتط اظ  sigضأتط يؼٙي پبتطزٚ پبضأ ٔيبٖ (Sig: 0/002, Dw 2/67 )زٞسوٝ ٕٞجؿتٍي ٘ؿجتب  ذٛثي  ٔي

ٔي  5/2 وٕي ثيف اظٚ ثٛزٜ 5/2 بت 5/1  ذبضج اظ ثبظٜ ديربيه ياتسًنٔمساض آظٖٔٛ ٘تيدٝ ٔحبؾجٝ پبضأتط ثبٞطچٙسوٝ ٚخٛز زاضز

 ٚذُي ثيٗ ايٗ زٚ ٘يؿت آ٘ىٝ ايٗ ٔجحث ثٝ ز٘جبَ اثجبت اضتجبٌ  ِٚٛاؾت  ٔكٟٛز پبضأتط ثٝ ٚيٛحثبقس ِٚيىٗ اضتجبٌ ثيٗ ايٗ زٚ 

اذتيبض زض خٟت افعايف ؾٛزػّٕيبتي  تحت٘مسيٍٙي وٝ ثساٖ ٔؼٙي اؾت قطوت،  ؾٛز ػّٕيبتي ٚ ٔٛخٛزي ٘مس زض  زض ضٚ٘س ٔكبثٝ

 .ثٙحٛ ٔٙبؾجي ثىبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت
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 مًرد بررسي ضركت تقليل َسيىٍ در

ٔسيطاٖ  زض ؾبظٔبٟ٘ب وٝ ٔٛضز تٛخٝ اويس ERPؾيؿتٕٟبي ٔسَ پيكٟٙبزي يه اظ اضوبٖ انّي تحّيُ ٚ ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت  َجك

ٚضٜ ٞبي حٝ زض فٛق ٔي ثبيؿت زٚٞبي ُٔط َثطاؾبؼ اؾتسال  يٗاثٙبثط ٚتهٕيٓ ٌيطاٖ ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس،ٔجحث تمّيُ ٞعيٙٝ اؾت

پؽ ؾٚت ٌطزـ وبالثب ٔحبؾجٝ زفؼب ٌيط٘س ثسيٗ ٔٙظٛضٔٛضز ثطضؾي لطاض ERPزض ؾبِٟبي لجُ ٚ ثؼس اظ پيبزٜ ؾبظي  ٌطزـ وبال  

يطات زٚضٜ ٌطزـ وبال ضا زض زٚضٜ ظٔب٘ي ٔٛضز ثطضؾي ٘كبٖ ٔي يتغ ظيط قىُٜ اؾت سقپطزاذتٝ ٔٛيٛع  ايٗ ٝث ٜ ٌطزـ وبالٚضز

 .زٞس

 1390-1383ضٚ٘س زٚضٜ ٌطزـ وبالي قطوت زض فبنّٝ ؾبِٟبي  – 9قىُ 

 
زٚضٜ ٌطزـ وبال ضٚ٘سنؼٛزي يبفتٝ  ثٛزٜ ERPؿتٓ مطاض ؾيتوٝ ظٔبٖ اؾ  1386وٝ زض قىُ ٔكرم اؾت پؽ اظ ؾبَ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ

ؾيط٘عِٚي ذٛز ضا آغبظ تب ايٙىٝ ثٝ يه ٔيعاٖ حسالّي  حؿت ا٘تظبض تٝ ٚپؽ اظآٖقاز٘يعازأٝ  1387ايٗ ضٚ٘ستبٔستي پؽ اظؾبَٚ

يىي زٚؾبَ ثؼس  ثٝ افعايف زٚضٜ ٌطزـ وبال زض ثٝ َٛض ٚيػٜ (2011ٔٛضيؽ ٚ  ٔؼطٚفي بٖآلبي)ضؾيسٜ اؾت ٞط چٙس وٝ زض تحميمبت 

 ERP  اخطاياقبضٜ ٘كسٜ ِٚيىٗ ثب اؾتسالِي ٔكبثٝ ٔي تٛاٖ يىي اظ زاليُ ايٗ ٔٛيٛع ضا تغييط فًبي وبضي ٘بقي   ERPاظ اؾتمطاض 

زض  ذهٛل زٚضٜ ٌطزـ وبال ٕٞب٘ٙس ؾبيط ِٔٛفٝ ٞبي وبضايي قطوت ٔي ثبقس يؼٙي زض فبنّٝ  ERPزا٘ؿت زض ايٗ نٛضت ٘مف 

ثب تٛخٝ جت ثٝ وبٞف زٚضٜ ٌطزـ وبالأيسٚاض ثٛز ؿٝ ٚپؽ اظ آٖ ٔي تٛاٖ ٌ٘كتقطايٍ ٘بُّٔٛة  ERP٘هت  زٚ تب ؾٝ ؾبَ پؽ اظ

ٔٛفميت آٔيع تب حسٚزي زض ثحث تمّيُ ٞعيٙٝ  ضا ٔٛضز ثطضؾي زض قطوت ERPتٛاٖ ػّٕىطز اؾتمطاضؾيؿتٓ ثٝ اؾتسالَ ٞبي فٛق ٔي

 .اضظيبثي ٕ٘ٛز

 ومًوٍضركت تقًيت كىترلُاي داخلي در 

ثرف  ERPلّت ٞط ؾيؿتٓ ٞط ؾبظٔبٖ ثٛزٜ ٚ اظ َطف زيٍط  زض ييه َطف وٙتطِٟبي زاذّي اظ ٟٕٔتطيٗ اضوبٖ ٔسيطيتاظ 

قطوت وٝ  ؾتثؿيبض پطضً٘ تط اظ ؾبيط ثركٟب ERPا٘تظبض تمٛيت ايٗ ؾيؿتٓ زض ؾبيٝ اؾتمطاض ثٙبثطايٗ ٔسيطيت ٔبِي آٖ ٔي ثبقس 

ليٕت تٕبْ قسٜ وبالي فطٚـ اؾتثٙبيي ٚٞعيٙٝ ٞبي غيطٔتطلجٝ ٚ ،ٔسَ پيكٟٙبزي كَج٘يع اظ ايٗ ٔٛيٛع ٔؿتثٙي ٘يؿت  ٔٛضز ثطضؾي

 خٟت ٔحبؾجٝ ليٕت تٕبْ قسٜ،حبنُ تمؿيٓ ليٕت تٕبْ قسٜ قٛ٘سا٘تربة ضفتٝ ٔي تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ قبذهٟبي ثطضؾي ايٗ ٔٛيٛع 

قف ٌب٘ٝ   تٙٛع ت قطوت اظتٛخٝ ثٝ آ٘ىٝ ٔحهٛال ٘ظطٌطفتٝ قسٜ اؾت ثب زض ضفتٝ ثط وُ حدٓ ٔحهَٛ فطٚـ ٔحهٛالت

ِيسي قطوت ثؿيبض ثٝ ٞٓ ضٚـ لسضي ذُب زض ٔحبؾجٝ ايدبز ٔي وٙس ِٚيىٗ اظ آ٘دب وٝ اٚال  ٔحهٛالت تٛ ثطذٛضزاض ٞؿتٙس ايٗ

٘ظطٌطفتٗ فطييبت  زض ثب.ثبقس ٔي       لبثُ اغٕبو  ايٗ ذُب ،ٚثب٘يب  تغييطات تِٛيسآٟ٘ب زضؾبِٟبي ٔرتّف ظيبز ٘يؿت ٘عزيه ثٛزٜ

ٕ٘بيف زازٜ قسٜ  نفحٝ ثؼسٔحبؾجٝ قسٜ ٚ زض قىُ  ثب زض ٘ظط ٔيعاٖ تٛضْ ؾبِيب٘ٝ ليٕت تٕبْ قسٜ ٞط ٚاحس ٔحهَٛ ق، ضٚ٘سفٛ

 .اؾت
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 1390-1383قطوت زض فبنّٝ ؾبِٟبي  ليٕت تٕبْ قسٜ ٞط تٗ ٔحهَٛضٚ٘س  – 10قىُ 

 
ِٚيىٗ ايٗ ضٚ٘س  ِٛيسي ضٚ٘س ٘عِٚي زاقتٝ اؾتليٕت تٕبْ قسٜ ٞط تٗ وبالي ت ERPاي ؾيؿتٓ خطثط اؾبؼ قىُ فٛق تب لجُ اظ ا

ؾبِٝ  3آيس حتي ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ظٔبٖ  ٔٛيٛع ُّٔٛثي ثٝ حؿبة ٕ٘ي ضٚ٘س  َجيؼي اؾت وٝ ايٗ ٚ ٜزيسؼٛزي ٌطن 1388اظ ؾبَ 

ٝ ثؼس، ؾٟٓ ث 1386اِجتٝ ثبيس زض ٘ظط زاقت وٝ اظ ؾبَ .ٔكبٞسٜ ٕ٘ي ٌطزز ،ثبظٞٓ ٘تبيح ٔثجتي زضايٗ ضٚ٘سERPثطاي وؿت ٘تبيح 

ثيكتط قسٜ ٚ افعايف ٔتٛؾٍ ليٕت تٕبْ قسٜ ٔحهَٛ ثٝ ايٗ زِيُ ٔي ثٝ ٔحهٛالت ذبْ  تٔحهٛالت فطاٚضي قسٜ قطوت ٘ؿج

ثط اؾبؼ اَالػبت فٛق،  ػالٜٚ ثط ٔٛاضز زيسٜ ٘كسٜ اؾت ERPثط افعايف ليٕت تٕبْ قسٜ ٘بقي اظ اخطاي ثبقس ٚ ٘كب٘ٝ ايي ٔجتٙي

زض  ثٙبثطايٗشوط ٘كسٜ اؾت   ٚ اؾتثٙبيي غيط ٔتطلجٝ ت ، زض ٞيچ ؾبِي ضلٕي ثطاي ٞعيٙٝ ٞبي زضيبفتي اظ نٛضتٟبي ٔبِي قطو

٘يع ٕ٘ي تٛاٖ اظٟبض ٘ظطي ٕ٘ٛز زض ايٗ قطايٍ ٔسَ پيكٟٙبزي، ػسْ ثٟجٛز ٔٛضز  ٚ اؾتثٙبيي ذهٛل وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي غيط ٔتطلجٝ

يبفتٝ ٞبي  ِت زض ايٗ ذهٛل آ٘ؿت وٝ ٘ظط حؿبثطؼ ٔؿتمُ ٘يع٘ىتٝ خب. ا٘تظبض زض ثحث تمٛيت وٙتطِٟبي زاذّي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس

ؾيؿتٓ يىپبضچٝ  ":چٙيٗ ػٙٛاٖ قسٜ 1390ٌعاضـ حؿبثطؼ ٔؿتمُ زضذهٛل نٛضتٟبي ٔبِي ؾبَ  َجك ٕ٘بيس ٔي تبئيس ايٗ ٔسَ ضا

ٞٙٛظ ٕٞبٍٞٙي  ٛق،زض ؾٙٛات لجُ زض قطوت اؾتمطاض يبفتٝ ِٚي ثب تٛخٝ ثٝ ثطذي ٔكىالت زض اخطاي ؾيؿتٓ ف ERP ٘طْ افعاضي

الظْ زض تجبزَ اَالػبت ثيٗ ٚاحسٞبي ٔرتّف اظ َطيك ؾيؿتٓ ٔعثٛض ثُٛض وبُٔ ا٘دبْ ٘پصيطفتٝ، ٕٞچٙيٗ ثرف ٔطثٌٛ ثٝ ؾيؿتٓ 

ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت تمٛيت ؾبذتبض وٙتطَ زاذّي قطوت، الساْ ٔمتًي زض  ٚ ثٙب ثٝ ٔطاتت فٛق ".وٙتطَ تِٛيس ضاٜ ا٘ساظي ٘كسٜ اؾت

 ( 1383-1390زض فبنّٝ ؾبِٟبي ٔٛضز ثحث ٜ قطوت نٛضتٟبي ٔبِي حؿبثطؾي قس) "اؾتٚضي ايٗ ذهٛل يط

ثٙبثطايٗ پيف ثيٙي ٔي ٌطزز وٝ قطوت ثب ثٟطٜ ٌيطي اظ ظيط ؾبذتٟبي ٔٙبؾت ذٛز ٚ ٕٞچٙيٗ پتب٘ؿيُ ٔٛخٛز زض ايٗ ثرف،  

تؼطيف قسٜ تٛؾٍ وٕيتٝ پكتيجبٖ ؾبظٔبٟ٘ب  َط اؾبؼ ٔسالظْ ثٝ شوط اؾت ثحبنُ ٕ٘بيس آتي ثٟجٛزچكٍٕيطي ضاثتٛا٘سزضؾبِٟبي 

(COSO)  ٝايٗ ٌطٟٚٞب ثط اؾبؼ ٔسَ پيكٟٙبزي . ٌطٜٚ تؼطيف قسٜ اؾت 5فؼبِيتٟبي وٙتطِٟبي زاذّي ثCOSO  ثٝ قطح شيُ ٔي

 ]4[: ثبقٙس

 َٔحيٍ وٙتط 

 ٔسيطيت ضيؿه 

 َفؼبِيتٟبي وٙتط 

 اَالػبت ٚ اضتجبَبت 

 ًٙفؼبِيتٟبي ٔب٘يتٛضي 
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٘يبظ ثٝ اَالػبت  ٙسٛضتيىٝ ٘يبظ ثٝ اضظيبثي فؼبِيتٟبي ٔطتجٍ ثب وٙتطِٟبي زاذّي ، اَالػبت ٔٙسضج زض نٛضتٟبي ٔبِي وفبيت ٘ىزض ن

ٔهبحجٝ ٚ اؾتفبزٜ اظ ٘تبيح ا٘دبْ پطؾكٙبٔٝ ٚ تىٕيُتٛاٖ ثب تىيٝ ثط ضٚقٟبي ٔيسا٘ي ٘ظيط  ٔي ثيكتط زض ايٗ ظٔيٙٝ ذٛاٞس ثٛز ٕٞچٙيٗ

 ]18[. ثط ٌطٟٚٞبي پٙح ٌب٘ٝ وٙتطِٟبي زاذّي اظٟبض ٘ظط ٕ٘ٛز ERPط اؾتمطاض ؾيؿتٓ آٔبضي زض ذهٛل تبثي

 ريابط با بيرين از ضركت

٘يعايٗ ٔٛيٛع ثُٛض شاتي ٔٛضز ُٔبِؼٝ تمٛيت ضٚاثٍ ثب ثيطٖٚ اظقطوت ذٛاؾتٝ ٞطٔسيطؾبظٔب٘ي اؾت َجيؼي اؾت وٝ زضقطوت 

ثبالزؾتي ثٝ حؿبة ٔي آيس  زض ايٗ قطوت ثب تٛخٝ ثٝ شات فؼبِيتٟبي آٖ وٝ زض نٙؼت فٛالز ثٝ ػٙٛاٖ يه فؼبِيت اضززٚخٛز 

 ثؿيبض ظ٘ديطٜ تبٔيٗ ثبالزؾتي قطوت اظ پيچيسٌي ظيبزي ثطذٛضزاض ٘يؿت انٛال  ايٗ ؾبظٔبٖ ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ يه ثرف ثبال زؾتي

زض ايٗ قطايٍ ثطضؾي ضٚ٘س ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي قطوت ثب تٛخٝ ثٝ ضٚ٘س وبٞكي ٚقٛز ٔي  ٟٔٓ اظ ظ٘ديطٜ تبٔيٗ زض نٙؼت فٛالز قٙبذتٝ

ثب اؾتٙبز ثٝ . ٘طخ ثٟطٜ زض َي ؾبِٟبي ٔٛضز ثطضؾي ٔي تٛا٘س ثب زلت ثؿيبض ثبال ٚيؼيت ضٚاثٍ قطوت ثب ثيطٖٚ ضا تٛنيف ٕ٘بيس

 .ٕ٘بيف زازٜ قسٜ اؾت طظيٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي قطوت زض قىُ  ساَالػبت ٔٙسضج نٛضتٟبي ٔبِي قطوت ضٚ٘

 1390-1383قطوت زض فبنّٝ ؾبِٟبي  ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِيضٚ٘س  – 11قىُ 

 
ِي ٞعيٙٝ ٞبي ٔب 1383-1386 يزض فبنّٝ ؾبِٟب ERPُ اظ اؾتمطاض ؾيؿتٓ جضٚ٘س ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي قطوت ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ل

قطوت ثب يه ضٚ٘س افعايكي ذيّي آضاْ ٕٞطاٜ ثٛزٜ ايٗ ٔٛيٛع ثساٖ ٔؼٙبؾت وٝ قطوت زض ايٗ ؾبِٟب ضٚ٘س ٔثجتي ضا زض ضٚاثٍ ثب 

ٝ ٞطچٙس ػٛأُ قتثٝ ٔست زٚؾبَ ازأٝ زا ٚضٚ٘س ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي قطوت وبٞف يبفتٝ  ERPپؽ اظ اخطاي ؾيؿتٓ  ٚثيطٖٚ زاقتٝ 

ٔي تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ػٛأُ ايٗ ٔٛيٛع ثبقس ِٚيىٗ  ي اػُبيي اظ ؾٛي ثب٘ىٟبي زاذّيوبٞف ٚاْ ٞبط يثيطٚ٘ي زيٍط ٘ظ

ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي ضٚ٘سنؼٛزي زض 1388پؽ اظؾبَ .ٕ٘ي تٛاٖ زض ايٗ ٔست زٚؾبِٝ ا٘تظبض ثٟجٛز زاقت  ERPحسالُ اظ ؾيؿتٓ 

ٕ٘ي تٛاٖ ثٟجٛز ثب ٚخٛز ايٗ ثطٚ قسٜ اؾت ثب يه خٟف ٘بٔتؼبضف ضٚ 1389چٙس وٝ ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي ؾبَ قطوت آغبظٌكتٝ ٞط

ٚؾبيطپطٚغٜ ٞبي  ERPقطوت ثٝ ِحبِ اخطاي ثطضؾي ٞب ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ .ضٚ٘س ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي ضا زض ايٗ ؾبِٟب ٔٙىط قس

ثطايٗ اؾبؼ ثٟطٜ ٞبي تهبػسي ٚخطائٓ ُٔبِجبت ثب٘ىي  زضٚأٟبي اضظي ذٛزضا٘ساقتٝعيٙٝ،أىبٖ تؿٛيٝ ثٝ ٔٛلغ ٔرهٛنب  پطٞ

ُٔطح قسٜ زض ٔسَ ٔي تٛاٖ ثٝ ايٗ  ايٗ اؾبؼ ٚ ثب اؾتٙبز ثٝ اؾتسالِٟبيثط قس1389ٜؾبَٙدطثٝ افعايف ٘بٌٟب٘ي ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي ٔ

ثٝ ثؼس ضٚاثٍ قطوت ثب ثيطٖٚ اظ قطوت ضٚ٘س ضٚثٝ ثٟجٛز زاقتٝ ٕٞچٙيٗ ٔكبٞسٜ ٔي  1388اظ ؾبَ  ثٝ َٛض وّي   وٝ ٘تيدٝ ضؾيس

 .ٔثجت قسٜ اؾت ERP٘يع ٕٞب٘ٙس ؾبيط فبوتٛض ٞبي ٔبِي قطوت ، زٚؾبَ پؽ اظ اؾتمطاض ؾيؿتٓ ٌطزز وٝ ضٚ٘س ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي 
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 رضايت سُامذاران 

ثٛضؼ تٛخٝ َيف ٚؾيؼي اظ ؾٟبٔساضاٖ ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ ضا ثٝ ذٛز  ؾبظٔبٖ ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ثبظيٍطاٖ ُٔطح ا٘تربة قسٜقطوت 

ٜ يىي اظٟٕٔتطيٗ قطوتٟبي ثٛضؾي ثٝ قٕبضٔي ضٚز َجيؼي اؾت ػبْ تجسيُ قسثٝ ؾٟبٔي  1383ؾبَ  ايٗ قطوت  وٝ اظ خّت ٕ٘ٛزٜ

٘يبظٔٙس خّت  ،ٌصاضي ٚ يب تغييط ضٚيٝ اؾبؾي زض قطوت، خٟت ضؾيسٖ ثٝ ؾطٔٙعَ ٔٛفميتٝ زض چٙيٗ قطايُي ٞط ٌٛ٘ٝ ؾطٔبي

اضائٝ  ضا ساضاٖ ٔعايبي ّٕٔٛؾي٘يع ثبيس ثطاي خّت ٘ظط ٔؿبػسؾٟبٔ  ERPحٕبيت ؾٟبٔساضاٖ ذٛاٞس ثٛز زض چٙيٗ قطايُي ؾيؿتٓ 

 زض ايٗ ضاؾتب ٚ ثب تىيٝ ثط ٔسَ پيكٟٙبزي ضٚ٘ستغييطات ليٕت ؾٟبْ ايٗ قطوت زضفبنّٝ ؾبِٟبي ٔصوٛضٔٛضز ثطضؾيوٝ زٞس

زض نٛضتيىٝ خعٚ ؾيؿتٕٟبي ٘ٛيٗ ٚ يب  ITؾطٔبيٝ ٌصاضي زض حٛظٜ  نٛضت ٌطفتٝ زض لجُ،ثط اؾبؼ ٔكبٞسات ٚلطاضٌطفتٝ 

َجيؼتب  ايٗ اثط ثٝ زِيُ ذبنيت ضٚا٘ي ثٛزٖ آٖ ٔمُؼي ٚ  ]13[. ي تٛا٘س ثط ليٕت ؾٟبْ اثط ٔثجت زاقتٝ ثبقساؾتطاتػيه ثبقس ٔ

ػٕستب  ثّٙس ٔست ثٛزٜ ٚ حسالُ زٚ ؾبَ ثؼس اظ پيبزٜ ؾبظي وبُٔ ٕ٘بيبٖ   ERPمطاض  تظٚزٌصض ذٛاٞس ثٛز چطاوٝ ٘تبيح حبنُ اظ اؾ

 .ذٛاٞس قس

 1390-1383يٕت ؾٟبْ قطوت زض فبنّٝ ؾبِٟبي ضٚ٘س ل – 12قىُ 

 
 

ٚ ٕٞچٙيٗ قطايٍ زاذّي زض ايٗ تغييط   يوّي ٘عِٚي اؾت ِٚيىٗ ٔٛاضز ٔرتّفي اػٓ اظ ػٛأُ ٔحيُ ضُٛٞط چٙس وٝ ضٚ٘س فٛق ث

 :بقٙسٔي ثليٕت ؾٟبْ قطوت ٔٛثط ثٛزٜ ا٘س وٝ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘ب ٔٛاضز شيُ 

لبثُ تكريم ٔي  1388 1386ٚثٛضؼ ثٛزٜ اؾت ثٝ ٘حٛيىٝ زٚٔٛج حجبثي زض ؾبِٟبي يطات وُ ثبظاض يپي تغتغييطات ليٕت ؾٟبْ زض

ثبقس قطوت زض زٚضٜ ٞبي ٔرتّف الساْ ثٝ افعايف ؾطٔبيٝ اظ ٔحُ ؾٛز ٕ٘ٛزٜ اؾت َجيؼي اؾت زض ايٗ ٔمبَغ ظٔب٘ي ليٕت ؾٟبْ 

 ٘يعزچبض تغييط قسٜ اؾت 

 ERPيف ٔحؿٛؼ ٚ ؾطيغ ليٕت ؾٟبْ زض ٔحسٚزٜ ظٔب٘ي اخطاي افعا ٔجيٗاِجتٝ ثطضؾي زليمتط ضٚ٘س تغييطات ليٕت ؾٟبْ 

 خٟت  ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس وٝٚ تٙٛع ػٛأُ زذيُ زض ليٕت ؾٟبْ ثب تٛخٝ ثٝ پيچيسٌي ايٗ ٔٛيٛع ٔي ثبقس ِٚيىٗ ( 1386ذطزاز)

ت يطٚضي ثبقس قطوثسٞي ٞب ٚ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ٚ ٕٞچٙيٗ ضٚ٘س تغييطات ثطضؾي ؾٛز اػُبيي ثٝ ؾٟبٔساضاٖ  ،تىٕيُ تحّيُ 

 ٕ٘بيف زازٜ ظيط ثط ايٗ اؾبؼ ضٚ٘س ؾٛز ؾبِيب٘ٝ ٞط ؾٟٓ زض زٚضٜ ٔٛضز ثطضؾي اظ اَالػبت نٛضتٟبي ٔبِي اؾترطاج قسٜ ٚزضقىُ

 .]1[ ٜ اؾتقس
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 1390-1383ؾٟبْ قطوت زض فبنّٝ ؾبِٟبي  تغييطات ؾٛزضٚ٘س  – 13قىُ 

 
 

ايٗ ذهٛل ٞطچٙسوٝ  زض زاقتٝافعايكي  ضٚ٘س   ERPپيبزٜ ؾبظي   اظ يطات ليٕت ؾٟبْ ثالفبنّٝ پؽ تغ سضٚ٘ ثب تٛخٝ ثٝ قىُ 

ت ؿزا٘ ERPٔي ٌطزز ِٚيىٗ ايٗ ٔٛيٛع ضا ٕ٘ي تٛاٖ فمٍ تبثؼي اظ  ٔكبٞسٜ  ERP ؾٟبْ پؽ اظپيبزٜ ؾبظي ضٚ٘س افعايكي ؾٛز

اِجتٝ ايٗ ٔٛيٛع ٘يع ثٝ ػٙٛاٖ . اثط ٌصاض ٞؿتٙس تب ٘تبيح ػيٙي آٖ ERPتب  ٘تبيح ضٚا٘ي ػٕس 1386-1388چطاوٝ زض فبنّٝ ؾبِٟبي 

 ٔٛيٛع ٌٔٙٛ ثٝ تحّيُ ضٚ٘سؾٛز ثطضؾي ػٕيك تط زض ايٗ ضاؾتب ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثب اضظـ ٚلبثُ ثٟطٜ ثطزاضي اؾت ERPيىي اظ ٘تبيح 

  ERPاخطاي لجُ اظ ٔٛضز ثطضؾيبثُ ترهيم زض قطوت ضٚ٘س ؾٛز ل (12)قىُ  ٔؼِٕٛٝثط اؾبؼ ثطضؾي ٞبي ثٛزٜ لبثُ ترهيم 

 .تٝ ٚ ؾپؽ ٔدسزا  افعايكي قسٜ اؾتفؾيط ٘عِٚي ٌط ERP ؾيؿتٓ اؾتمطاض ٔست وٛتبٞي پؽ اظ ِٚيىٗ ايٗ ضٚ٘س نؼٛزي اؾت

 1390-1383ضٚ٘س تغييطات ؾٛز لبثُ ترهيم قطوت زض فبنّٝ ؾبِٟبي  – 14قىُ 

 
 

تبثيط ٔثجتي ثط ضٚ٘س ؾٛز لبثُ ترهيم ٘ساقتٝ ٚ ثب ٛتبٜ ٔست زض و ERPزثحث،ضاٜ ا٘ساظي ٞبي ٔبِي ٔٛض ٕٞب٘ٙسثؿيبضي اظِٔٛفٝ

ح زاضاي تبثيطات ٔٙفي ٘يع ثٛزٜ اؾت ايٗ ضٚ٘س پؽ اظ زٚ ؾبَ ٔثجت قسٜ ٚ ثب قيجي ثٟتط اظ لجُ افعايف طتٛخٝ ثٝ ٞعيٙٝ ٞبي ثبالي َ

 .يبفتٝ اؾت

 

 

 

22 
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 1390-1383قطوت زضفبنّٝ ؾبِٟبي ثسٞيٟبٚحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ ضٚ٘ستغييطات – 15 قىُ

 
 

ِٚيىٗ زض  ٔي ثبقسيه ضٚ٘س افعايكي ٔساْٚ  ٔجيٗقطوت  (ثسٞي ٞب ٚ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْتغييطات  )ؾبذتبضؾطٔبيٝثطضؾي ضٚ٘س

قتبة ثيكتطي ثٝ ذٛز ٌطفتٝ ايٗ ٔٛيٛع زض تُبثك ثب ؾبيط ٘تبيح  ثسٞي ٞب يضٚ٘س افعايك 1388ٕ٘ٛزاض فٛق ٔكرم اؾت وٝ اظ ؾبَ 

٘جبقس ِٚيىٗ ايٗ ؾيؿتٓ ثُٛض  ERPي ٔٛضز ثطضؾي اؾت ٞطچٙس وٝ ٕٔىٗ اؾت تٟٙب ػبُٔ ايدبز ايٗ تغييطات فمٍ اؾتمطاض ٔبِ

ضٚ٘س افعايف ثسٞيٟب وٝ ٘تيدٝ آٖ ٔي تٛا٘س اؾتفبزٜ ؾٟبٔساضاٖ اظ ثركي اظ ؾٛز ؾطٔبيٝ ثٝ ؾعايي زضٔؿتميٓ ٚغيط ٔؿتميٓ تبثيط

 .ؾٟبٔساضاٖ يه ضٚ٘س ٔثجت تّمي ٔي ٌطزز  ٔٙظطوٝ ايٗ ضٚ٘س اظ  ؾتزاقتٝ اٌصاضي غيط ؾٟبٔساضاٖ ثبقس، ضا

 وتيجٍ گيري

حبنُ اظ تحميك ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ اٚال  اؾتفبزٜ اظ اَالػبت ٔبِي ٔٙسضج زض نٛضتٟبي ٔبِي قطوتٟب زض ؾبِٟبي لجُ ٚ ثؼس اظ ٘تبيح 

ز ثب٘يب  ا٘تظبضات ٟٔٓ ٚ ٔٛضز ٘ظط ٔسيطاٖ اظ ؾيؿتٓ ٔي تٛا٘س زض تحّيُ ػّٕىطز ايٗ ؾيؿتٓ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيط ERPاؾتمطاض

ERP  ٘تبيح حبنُ اظ ثطضؾي ػّٕىطز .ٚضي ٕ٘ٛزآضا ٔي تٛاٖ زض يه ٔسَ چٟبض پبضأتطي خٕغERP  ٔٛضز ثطضؾيزض  قطوت 

 .ٔي تٛا٘س ثٝ قطح شيُ ذالنٝ قٛز

 ٍاخطاي ظ ا ثب تٛخٝ ثٝ ضٚ٘س ٘عِٚي زٚضٜ ٌطزـ وبال پؽ اظ يه زٚضٜ زٚؾبِٝ :تقليل َسيى ERP ٔثجت ثيبٍ٘ط ػّٕىطز

 ثٛزٜ اؾت

 ػسْ ٕچٙيٗ ٞتٕبْ قسٜ ٚ   ليٕت ضٚ٘س اظ حبنّٝ٘تبيح  َجكثط تٛخٝ ثٝ ٔسَ پيكٟٙبزي ٚ ثب :تقًيت كىترلُاي داخلي

زض وٙتطِٟبي زاذّي ضا  تغييطاتاظ  ػالٔتيزضنٛضتٟبي ٔبِي  اظؾبيط ٞعيٙٝ ٞبٚاؾتثٙبيي ٞعيٙٝ ٞبي غيط ٔتطلجٝ  تفىيه

قتٝ ٚ ٔي تٛا٘س اظ زيسٌبٜ تُبثك زا 1390 يٗ ٔٛيٛع ثب ٘ظط حؿبثطؼ ٔؿتمُ زض ذهٛل نٛضتٟبي ٔبِي ؾبَ ٘ساضز ا

 . تّمي ٌطزز ٔسيطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ يه فطنت ثٟجٛز

 ثٝ ٕٞطاٜ ؾيبؾتٟبي  ضٚ٘س ٘عِٚي ثٟطٜ ثب٘ه ثٕٛاظات٘ظط ثٝ افعايف ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي  :بُبًد رابطٍ با بيرين از ضركت

 .ٔي ثبقس ٔٛفميت ؾيؿتٓ زض ايٗ ثرف ٔجيٗ اػتجبضيا٘مجبيي ٔٛؾؿبت 

 پبؾد آ٘ي ٔثجت ليٕت ؾٟبْ ثٝ پيبزٜ ؾبظي  :رضايت سُامذارانERP  ضٚ٘س ضٚثٝ  ٘يعٚ ، افعايف ؾٛز لبثُ ترهيم

 .ٚ زاضائيٟبي قطوت ٘كبٖ اظ ٔٛفميت زض ايٗ ثرف زاضز (ٝ٘ؿجت ٞبي ثسٞي ٚ ٔبِىب٘)ؾبذتبض ٔبِي ضقس

 ٘تيدٝ ٌطفت يدٝ ثب اضظـ ٚ ّٕٔٛؼ زيٍط آ٘ؿت وٝ ثب اؾتٙبز ثٝ تحّيّٟبي نٛضت ٌطفتٝ ٔي تٛاٖ ػالٜٚ ثط ٔٛاضز فٛق ٘ت

حسٚز زٚؾبَ ثٛزٜ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ضٚ٘سٞبي خٟب٘ي  ٔٛضز ثطضؾيزض قطوت   ERPوٝ ظٔبٖ ا٘تظبض خٟت حهَٛ ٘تبيح 

 .اؾت ٔثجتٕٞؿبٖ ٚ  يضٚ٘س
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 محذيديتُاي تحقيق

 ٔ تحميك نٛضت ٌطفتٝ ٘يع زض . ي ٘يع ٞؿتئعايبي ذٛز زاضاي ٔحسٚزيتٟب ٚ يؼفٟبٞط تحميك ٚ ثطضؾي خسيس ػالٜٚ ثط

 :ضا ٘يع ثب ذٛز ثٝ ٕٞطاٜ زاضز وٝ ثطذي اظ آٟ٘ب ثٝ قطح شيُ ٔي ثبقٙس ئحسٚزيتٟبي خسيسػيٗ اضائٝ يه ضٚـ 

  ْاظ اَالػبت ٔٛضز ٘يبظ زض نٛضتٟبي ٔبِي  ثطذيزؾتطؾي ثٝ أىبٖ  ػس 

  وٝ زضآٟ٘ب ؾيؿتٓ كٛضوزض ػسْ ٚخٛزقطوتٟبي وبفيERP   اخطا قسٜ ثبقسلٛي 

  ُٔػسْ اخطاي وبERP وٝ ثبػث ػسْ تٙبؾد ٘تبيح ٔي ٌطزز 

 ٔجتٙي ثط اَالػبت ٔسٚآثب ٚخٛز ٔحسٚزيتٟبي فٛق ضٚـ اضائٝ قسٜ ٔي تٛا٘س زض وٙبض ؾبيط ضٚقٟب ، ٔسِي ؾطيغ،وبض

ٕٗ آ٘ىٝ ضزيبثي قبذم ٞبي زيٍطي وٝ ي سزض قطوتٟب ٚؾبظٔبٟ٘ب ثبق ERP اثطثركي اظ اخطايثي ضؾٕي خٟت اضظيب

  .ٔي تٛا٘س ثط آٟ٘ب تبثيط ٌصاض ثبقس ثٝ تحميمبت آتي ٚاٌصاض ٔي ٌطزز ERPاؾتمطاض 

 پيطىُادَايي جُت تحقيقات آتي 

ِاعْٚ ا٘دابْ   ظ ؾٛي زيٍط، ااظ يه ؾٛ ٚ پيچيسٌي ػٛأُ زذيُ زض نٛضتٟبي ٔبِي  ERPٌؿتطزٌي ٔحسٚزٜ ػّٕيبتي ؾيؿتٕٟبي 

ؾبظز زض ايٗ ضاؾتب ا٘دبْ تحميمبت ثط ضٚي خٛأغ آٔابضي ٔتكاىُ اظ قاطوتٟبي ٔٛفاك      ت ثيكتط زض ايٗ ٔٛيٛع ضا ٕ٘بيبٖ ٔيتحميمب

ا٘دبْ تحّيّي ٔكبثٝ ثاط ضٚي قاطوتٟبي ٔؼتجاط    ايٗ ٔجحث  ميّٕٗٔٛؼ تط ٌطزز ثط ايٗ ضاؾتب ٔحمخٟب٘ي ٔيتٛا٘س ٔٙدط ثٝ وؿت ٘تبيح 

 . ض وبض ذٛز زاض٘سخٟب٘ي زض ظٔيٙٝ نٙؼت ٘فت ضا زض زؾتٛ
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Abstract 

Evaluation of ERP implementation successfulness is always one of organizational 

managers' concerns and a variety of studies has been performed in this regard. As a 

result of complexity of ERP systems and their close connection with businesses, 

according to the researches point of view, most of the ERP performance evaluation 

methods are based questionnaires and interviews and the result of such methods, after 

some statistical analysis, will determine the extent of ERP performance successfulness. 

In this research, evaluation of ERP successfulness would be performed based on 

financial statements information and firstly a model has been defined to make a relation 

between manager's expectations from ERP implementation with financial statements 

information. Then, ERP performance evaluation has been conducted on one of the 

leader companies which had performed ERP project several years ago. 

 

Keywords: ERP, cost reduction, internal controls enforcement, inventory turnover 

downward trend, financial costs increase, shareholder's satisfaction, increase of annual 

profit, increase of stocks price. 
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