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سال ها قبل معرفي شده و در سازمان هاي مختلفي پياده سازي شده اند، هنوز هم  ERPهرچند كه سيستم هاي 
اين ترديد . در ساختارشان ترديد دارند ERPشركت هايي هستند كه در تصميم در مورد استقرار سيستم هاي 

از طرف ذيگر، با در نظر گرفتن سازمان هاي ايراني، نا آشنايي . موجب مي شود كه سرمايه اين پروژه ها به هدر برود
به اين سيستم ها مشخصاً قابل درك بوده و چيزي است كه از فقدان اطالعات در تصميم گيري و نگراني مديران از 

با در نظر گرفتن فقدان . شده و احساس ترس و نگراني در مورد اين فناوري ساده ناشي مي شودموضوعات ذكر 
در صنعت اتومبيس سازي ايران، اين شكست ها به عنوان مانعي براي  ERPتجربيات موفق قبلي از پياده سازي 

نظر داشتن تمامي اين موارد  اين مقاله با در. تصميم گيران در حركت به سمت استقرار اين سيستم ها عمل مي كنند
برداشتن گام هاي درست در پياده سازي سيستم سعي كرده است تا يك مدل مناسب و عملي براي تصميم گيران در 

اين مدل به لحاظ عملياتي مورد آزمايش قرار گرفته و در شركت بهمن موتور شبيه . در ايران ارائه نمايد ERPهاي 
مچنين نتايج ارزيابي در شركت مذكور با هدف كاهش ريسك تصميم گيري طرح كلي مدل و ه. سازي شده است

اين امر به بررسي هاي آتي مرتبط . و در نتيجه موفقيت اين نوع پروژه ها در بخش نتايج اين مقاله ارائه شده است
. شوند منجر مي گردد و مديران و تصميم گيرندگان در شركت ها مي توانند از مزيت هاي اين نتايج بهره مند
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با نگاه دقيق تر به فرايند شكل گيري بسياري از شركت ها در اروپا و اياالت متحده، مشخص مي گردد كه برپايي 
همواره بر هر گونه فعاليت توليدي نظير توسعه خط توليد ماشين آالت و ساير فعاليت  ITيك زيرساخت يكپارچه 

اين استراتژي شركت ها را قادر مي سازد تا فرايندهاي عملياتي . هاي صنعتي يا خدماني مرتبط، مقدم بوده است
و اثربخشي بهينه در خط  يك بنيان يكپارچه تعريف كنند كه اين امر به كاراييداخلي و خارجي خود را بر مبناي 

به عنوان يك صنعت جديد در ايران، جايگاه واقعي خود را در سازمان ها پيدا نكرده است  IT. توليد منجر مي گردد
زيرا مديران هنوز هم طرفدار سيستم هاي سنتي مديريتي هستند و در مقابل تغييرات سازماني و ساختاري مورد نياز 

ي هاي فرهنگي و انساني درون يك سازمان دو عامل اصلي تأثير گذار بر توسعه پيچيدگ. مقاومت نشان مي دهند
تغييرات  فرهنگي از افرادي كه خالق اين . هستند كه بايد با رويكرد جديدي به آن ها توجه نمود ITسيستم هاي 

فرادي كه در تعريف و فرهنگ ها هستند، جدا نيستند بنابراين نقطه آغاز براي تغيير بايد از درون سيستم مديريت، ا
پياده سازي سياست هاي سازماني نقش داشته اند و كساني كه رفتار و تصميماتشان تأثير مستقيمي بر  عملكرد  

بنابراين، فرهنگ سازماني نه تنها . همچنين شركاي زنجيره تأمين آن ها دارد نشأت بگيردگرايشات كاركنان و 
ير مي گذارد، بلكه همچنين نوع روابط و خدمات دريافتي از شركاي عمليات داخلي را شكل مي دهد و بر آن تأث

ي را براي سازمان ها در كنترل مناسب مبناي، ERPو به طور خاص سيستم هاي  ITسيستم . خارجي را مي سازد
مل با در نظر گرفتن عوا. زدانمودن و بكارگيري منابع داخلي و خارجي شان به شيوه اي مؤثر و اثر بخش فراهم مي س

ذكر شده، اين مقاله سعي دارد نقشه اي را براي تسهيل فرايند تصميم گيري در مورد پذيرش يا رد يك سيستم 
ERP ترسيم نمايد .

 

  


