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  چكيده

هاي سازمان و   بين فعاليتانطباقريزي منابع سازمان،  هاي برنامه سازي سيستم كننده در پياده هاي تعيين يكي از گام

منظور ما بايد مشكالت انطباق با تغييرات  بدين .باشد ميريزي منابع سازمان  هاي برنامه اندارد سيستمفرايندهاي است

و نيز مشكالت مرتبط با انطباق با ها   در سازمانريزي منابع سازمان  هاي برنامه سازي سيستم ايجاد شده در اثر پياده

در اين مقاله به بررسي اين مسائل و . ائي نمائيم را شناسERPهاي   از تجارب برتر در بستهحاصلفرايندهاي 

و سوال همسوسازي فرايندها با تجارب ها پرداخته شده  چگونگي كسب مزيت رقابتي در اثر استفاده از اين سيستم

ريزي منابع سازمان به صورت عميق  هاي برنامه سازي سيستم ريزي منابع سازمان و يا سفارشي هاي برنامه برتر سيستم

  .قرار گرفته استتحليل مورد 

  

  

  هاي كليدي واژه

٢، همسوسازي١سازي ريزي منابع سازمان، سفارشي هاي برنامه سيستم
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  مقدمه

هاي  سازي سيستم كننده در پياده هاي تعيين عنوان يكي از گام فاز مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار، به

هاي  سيستمهاي سازمان و فرايندهاي استاندارد  يتريزي منابع سازمان، به دنبال اين است تا بين فعال برنامه

ريزي  هاي برنامه سازي فرايندهاي استاندارد درسيستم پيادهدر واقع .  هماهنگي ايجاد نمايدريزي منابع سازمان برنامه

. ها مورد توجه بوده است ترين عوامل تاثيرگذار بر موفقيت اين سيستم عنوان يكي از مهم منابع سازمان، به

  سازي شود، معموالً از پياده از آنها ياد مي» تجارب برتر«براين، اين فرايندهاي استاندارد كه اغلب با عنوان  وهعال

دهند تا  ها اجازه مي اند و به سازمان هاي مختلف استخراج شده  ريزي منابع سازمان در حوزه هاي برنامه موفق سيستم

ازسوي ديگر برخي . د براي مديريت تغيير به خدمت گيرندعملكرد خود را بهبود بخشيده و ابزاري نيرومن

كارشناسان، به مشكالت انطباق با اين فرايندهاي خارجي اشاره دارند و به دنبال پاسخگوئي به اين سوال هستند كه 

از طرف ديگر، . توانند به كسب مزيت رقابتي در سازمان بيانجامند چگونه اين فرايندهاي استاندارد مي

رغم زحمت بسيار، توسط بسياري از خبرگان اين حوزه راهكار مناسبي براي   عليERPهاي  ازي بستهس سفارشي

هدف اين مقاله اين است كه به بررسي مزايا و . ها و كسب مزيت رقابتي عنوان شده است انطباق با اين سيستم

  .معايب هر كدام از اين دو روش بپردازد

  

   به عنوان ابزاري براي مديريت تغييرنريزي منابع سازما هاي برنامه سيستم

اين مساله را مطرح نمودند كه تمايز بين مديريت تغيير و مديريت فرايندها، يكي از ) ۲۰۰۵( و ديگران ٣متواني

. اين تمايز چندان واضح نيست.  استريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمسازي  عوامل ضروري براي موفقيت پياده

باشد و يكي از  ، خود فرصت مناسبي براي مديريت تغيير ميريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمسازي  پياده

  ).۱۹۹۳، ٥و براس و راس۱۹۹۴، ٤مامفورد و بيكما. (شود ترين كارها در مهندسي مجدد قلمداد مي مهم

 سازمان، شديداً به  و حصول منافعريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمسازي  موفقيت مهندسي مجدد، موفقيت پياده

هاي  سيستمهاي  مهندسي مجدد فرايندها كه خود در خارج از پروژه). ۲۰۰۷ و ديگران، ٦الو.( يكديگر وابسته هستند

ها قلمداد   نيز قابل اجراست، درواقع يكي از عوامل اصلي بهبود عملكرد در سازمانريزي منابع سازمان برنامه

را در اختيار   هم فرصت تغيير و هم ابزارهاي الزم براي آن ريزي منابع سازمان مههاي برنا سيستمحال،  با اين. شود مي

هاي مهندسي مجدد   درصد پروژه۷۰اند كه  بيان داشته) ۱۹۹۸ (٨انيل و سوهال). ۲۰۰۷٧المشاري، (دهند قرار مي

 را ريزي منابع سازمان ههاي برنام سيستمرو  شوند و از اين دليل عدم وجود تفكر استراتژيك با شكست مواجه مي به

شود كه  نيز ديده مي) ۲۰۰۵ (٩اصطالح توانمندساز در مطالعات ايهي و مدسن. كنند تنها يك توانمندساز قلمداد مي

برخي ديگر از . توانند به كارآيي و اثربخشي سازماني منجر گردد  ميريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستممعتقدند 

اند كه  عنوان فرايندهاي يادگيري سازماني ياد كرده  بهريزي منابع سازمان هاي برنامه مسيستهاي  محققين، از پروژه

و ممكن است ) ۲۰۰۱، ١٠بسون و روي(بازيگران آن به پيچيدگي و واقعيت فرايندهاي سازماني واقف خواهند شد

                                                 
3 Motwani 
4 Mumford & Beekma 
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 تنها ابزاري براي كاركرد صحيح  نهريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستماز اين منظر، . آنها را مجدداً طراحي نمايند

  .نمايند نمايند، بلكه از طريق مهندسي مجدد، روشي براي درك بهترسازمان نيز فراهم مي سيستم جديد فراهم مي

هر تغييري، شرايط موجود و شرايط مطلوب يا پايدار را هم در سطح فردي و هم در سطح سازماني، مورد توجه 

در خصوص . گيرد ممكن است منشأهاي متفاوتي داشته باشد   برابر آن صورت ميلذا مقاومتي كه در. دهد قرار مي

 مورد براي تمامي دوشود كه   نكته مطرح ميچهار، در اينجا ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمسازي  پياده

ي ها سيستمهاي مهندسي مجدد تحت   مورد ديگر براي پروژهدوهاي مهندسي مجدد برقرار است و  پروژه

  . مطرح استريزي منابع سازمان برنامه

نكته دوم . كنيم مي در ابتدا درخصوص رابطه بين مهندسي مجدد فرايندها، تغيير و فرهنگ سازماني به اختصار بحث 

. پردازد  آن ميمحلياين است كه مهندسي مجدد فرايندها، نگرشي يكپارچه است كه به عملكرد كلي سازمان و نه 

كردند، احساس كنند كه سيستم يكپارچه جديد به خوبي   كار ميمحلي افرادي كه قبالً در سطح رو ممكن است ازاين

 نيازمند تعامل ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمنكته سوم اينكه مهندسي مجدد فرايندها در قالب . كند عمل نمي

ينكه مهندسي مجدد فرايندها كه حين يك هاي پيچيده كامپيوتري هستند و در نهايت نكته چهارم ا باالئي با سيستم

شود كه ممكن  شود، منجر به تعريف فرايندهاي استانداردي مي  اجرا ميريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمپروژه 

 نكته پرداخته چهاردر ادامه به تشريح اين . است با آنچه قبالً توسط كارشناسان تعريف شده بود، متفاوت باشد

  .شود مي

 
  هندسي مجدد فرايندها، مديريت تغيير و فرهنگ صنعتي م)الف

هاي  ها وجود ندارد و حتي ممكن است روش هاي متغير امروزي، هيچ وضعيت باثباتي براي سازمان در محيط

هاي  در مهندسي مجدد فرايندها تحت پروژه. دنبال نداشته باشند آميز گذشته، امروز ديگر نتيجه مناسبي به موفقيت

، توان اعمال تغييرات مورد نياز، حتي براي فرايندهاي موفق، يكي از ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمسازي  پياده

  . مشكالت اصلي مديريت تغيير است

مساله قابل توجهي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه براي اعمال تغييرات سازماني بايد به ظرفيت سازماني 

كه اين ظرفيت مورد توجه قرار نگيرد، مشكل انطباق با تغييرات در  درصورتي. تبراي پذيرش تغيير توجه داش

  .سازمان، همواره وجود خواهد داشت

اگرچه . ادبيات فني حوزه مديريت تغيير، بيشتر به پذيرش تغيير در سطح سازماني تاكيد دارند تا سطح فردي

ريزي  هاي برنامه سيستمسازي   به اينكه در سفارشياي است، ولي با توجه پذيرش فردي، خود مساله جالب و پيچيده

  .شود  احتمال پذيرش سازماني بيشتري وجود دارد، به آن نيز پرداخته ميمنابع سازمان

 درخصوص پذيرش سازماني تغيير، اغلب به شرايط عمومي ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمادبيات حوزه 

مديريت بر اين باور است كه «: :اند بيان كرده ۱۹۹۹ و ديگران در سال ١١يسمثالً نور. شود موفقيت پروژه محدود مي

درك فرهنگ «: اند  و ديگران نيز بيان كرده١٢بنكرافت. »سازمان قادر است فشار وارده در اثر تغييرات را تحمل نمايد

با وجود .  استدر اين جمله بسيار مهم» فرهنگ«كلمه » .سازماني از نظر پذيرش و ظرفيت تغيير، ضروري است

شود كه ثبات و رشد يك  شود، لذا ظرفيت باالي تغيير فرهنگ موجب مي اينكه ظرفيت براي تغيير، مثبت تلقي مي

توان در فرهنِگ سازماني  بهبود مستمر را مي. شود نيز به خطر بيافتد فرهنگ كه در واقع موجب استحكام سازمان مي

                                                 
11 Norris 
12 Bancroft 
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  تواند به جاي ظرفيت تغيير فرهنگ مستمر در فرهنگ سازماني ميهاي موفق جستجو نمود و ويژگي بهبود  شركت

  .سازماني، يك نكته مثبت به شمار آيد

شوند با مديراني كه در بدنه سازمان قرار دارند شكاف  هاي مديراني كه از بيرون سازمان منصوب مي  به دليل تفاوت

هاي بزرگ  گردش مالي در بسياري از شركتدليل اول آن اين است كه . فرهنگي در سازمان افزايش يافته است

نتيجه اين است كه مديران بيروني، ديد بهتري از وضعيت خارج سازمان دارند ولي فرهنگ موجود . خيلي باالست

آنها توجه زيادي به اين فرهنگ نخواهند كرد و حضورشان در سازمان، تنها . كنند در سازمان خود را عميقاً درك نمي

گرايش نسبتاً جديدي به افزايش اين شكاف منجر شده است كه ايده . آيد ي شغلي آنها به شمار مياي از زندگ مرحله

هاي مختلف صنعتي در  امروزه بسياري از مديران از بخش. باشد جذب افكار و تجارِب برتر از ساير صنايع مي

ممكن است به استخدام مثالً يك شركت فعال در صنعت هوافضا . شوند هاي بزرگ مشغول به كار مي سازمان

. وري خود را با استفاده از تجربه اين مديران افزايش دهد ترتيب بهره مديران توانمند صنعت خودرو بپردازد تا بدين

در چنين حالتي، تالقي فرهنگي بين مديران داخلي و مديران بيروني، اثر جانبي نيست، بلكه هدف اصلي استخدام 

  .است

  

  ه با عملكرد كلي در مقايسمحلي عملكرد )ب

كند، از طرف ديگر ممكن است، بهبود عملكرد در  هاي روزمره كاركنان ايجاد مي تغيير، فرصتي براي بهبود فعاليت

در بسياري از . تر سازند هاي روزمره گروهي از كاركنان را پيچيده سازمان، نيازمند اعمال تغييراتي باشد كه فعاليت

رو با  تر از حالت قديمي باشد و از اين  ضعيفمحليفردي در سازمان، از نظر موارد ممكن است نوع جديد كارهاي 

  .مقبوليت چنداني از سوي كاربران مواجه نشود

 در سازمان تضعيف شود، مهندسين بايد هوشيار ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمكه عالقمندي به  در صورتي

نياز پذيرش سازماني است و جلب پذيرش فردي نيز  دي، پيشباشند و به اين مساله توجه نمايند كه پذيرش فر

كنند كه ممكن  البته مطالعات صورت گرفته در اين خصوص، نظري متفاوت دارند و بيان مي. راحتي ميسر نيست به

است سيستمي در سطح فردي با عدم رضايت روبرو نباشد، ولي در سطح سازماني از مقبوليت باالئي برخوردار 

  .تك اعضاي سازمان نيست ل آن نيز اين است كه مقبوليت كلي سيستم، مجموع ميزان پذيرش تكباشد و دلي

 بر ديگر محليهاي وابسته به هم هستند و درك نتايج يك فعاليت  در واقع، فرايندها عبارت از يك سري فعاليت

ه از بهبود حاصل از فعاليت كه خود آن منطق ها، براي قابل قبول كردن تصميم اتخاذ شده، بخصوص هنگامي فعاليت

   .برد، بسيار حائز اهميت است اي نمي خود، بهره

آنها . ها، عموماً در تالشند تا با اين مشكل دست و پنجه نرم كنند هاي بكارگرفته شده براي آموزش در سازمان برنامه

دهد و كاربران  را نشان مينمايند كه مزاياي كلي بدست آمده  معموالً يك نماي ساده و كلي از سازمان ارائه مي

  .هاي سازمان مشاهده نمايند قادرند اثر تصميمات خود را بر ديگر بخش

 
  ERPافزاري  هاي نرم تعامل با بسته) ج

احساس . هاي كاري است و ممكن است تحت تاثير چند عامل باشد فشار كاري، عامل اصلي استرس در محيط

 را افزايش داده و موجب كاهش انگيزه انجام كار در كاركنان پشتيباني ضعيف كاربران توسط سازمان، استرس

 بايد به توان ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمهاي كامپيوتري بزرگي همچون  سازي سيستم در پياده. شود مي
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ختي كار با چه بسا بسياري از مديران ارشد، به دليل عدم آشنائي يا س. كاربران و آشنائي آنها با كامپيوتر توجه داشت

  . گذرند ها مي راحتي از خير اين سيستم كامپيوتر به

  

  مهندسي مجدد فرايندها) د

در . كند كه چه چيزي تغيير يابد و چه چيزي تغيير نيابد همانگونه كه قبالً نيز گفته شد، مديريت تغيير، تعيين مي

فرايندهاي «:  بايد اينگونه بيان شودزمانريزي منابع سا هاي برنامه سيستمسازي  خصوص مهندسي مجدد قبل از پياده

 به ERPهاي  سازي سيستم بدين منظور سفارشي» استاندارد را در كجا و فرايندهاي خاص را در كجا قرار دهيم؟

  .عنوان روشي براي بكارگيري فرايندهاي استاندارد و فرايندهاي خاص در كنار يكديگر، مطرح شده است

  

   و همسوسازي فرايندهاريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمسازي  پياده

عنوان يكي از منابع اصلي بهبود عملكرد  همسوسازي فرايندهاي كسب و كار يك سازمان با تجارب برتر، همواره به

حال برخي از محققين بر اين باورند كه فرايندهاي استاندارد، قابليت  درعين. ها مورد توحه بوده است در سازمان

ها و  تئوري). ۲۰۰۰، ١٣داونپورت(ان را براي كسب و حفظ مزيت رقابتي در دراز مدت ندارند پشتيباني سازم

  :تجارب همسوسازي فرايندهاي كسب و كار در ادامه آورده شده است

  

   همسوسازي فرايندهاي كسب و كارت مشكال)الف

ها شناخته شده است و به   شركت يتدهي فعال  مهم در سازمان عنوان يكي از ابزارهاي رويكرد فرايندگرا، امروزه به

شايد جالب باشد كه . كند تا بر مشكالت ناشي از پراكندگي كارهاي خود فائق آيند هاي كاركردي كمك مي سازمان

هاي توليد  ريزي جريان مواد اوليه و سپس در سيستم  در برنامه۱۹۸۰بدانيد رويكرد فرايندگرا براي اولين بار در سال 

. كار گرفته شده است  ناب، مورد استفاده قرار گرفته و نهايتاً در سطح فرايندهاي كسب و كار بههنگام و توليد به

هاي اطالعاتي فرايندگرا، امكان اتوماسيون  سيستم.  استريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمنگرش فرايندي، مبناي 

هاي مختلف يك سازمان  خدمات و دپارتمانسازند و درعين حال،  فرايندهاي اطالعاتي و كسب و كار را ميسر مي

  .سازند را با يكديگر يكپارچه مي

ها، امر پرريسك و دشواري است و مقاالت زيادي به بررسي اين حوزه   در سازمانERPسازي يك بسته  پياده

زي سا ها پرداخته شده و پياده در كتب بسياري به شناسائي عوامل موفقيت يا شكست اين پروژه. اند پرداخته

.  ذكر شده است عنوان يكي از عوامل اصلي موفقيت ، معموالً بهERPهاي  فرايندهاي استاندارد تعريف شده در بسته

دليل اين امر . اند افزاري عنوان كرده سازي بسته نرم سازي را در سفارشي برخي ديگر نيز بسياري از مشكالت پياده

تواند بر ساير كاركردهاي سيستم نيز تاثير  هر تغييري در برنامه ميها،  اين است كه با توجه به يكپارچگي اين سيستم

  .گذاشته و نگهداري آن را با مشكل مواجه سازد

كوكي و .   سازي نيست، بلكه خود يك شانس است انطباق با فرايندهاي استاندارد، تنها عاملي براي تسهيل امر پياده

هاي سازمان   را استانداردسازي فرايندها و سيستمSAP R/3  سازي سيستم نتيجه اصلي پياده) ۱۹۹۰ (١٤پترسون

گونه بيان  اين) ۲۰۰۰( و ديگران ١٥اُسترلي. كردند ترين منفعت كسب شده از سيستم ياد مي برشمرده و آن را مهم
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هاي  هاي اطالعاتي منفرد را موجب شده، هزينه ، يكپارچگي اطالعات بين سيستمSAP R/3استاندارد «: اند كرده

  ».عاتي را كاهش داده و ارزش آن را افزايش داده استاطال

افزاري است، بلكه  ، نه تنها به معني اعمال تغييرات نرمريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمسازي  از اين منظر، پياده

يد هاي جد سازمان بايد به جاي حفظ روندهاي قبلي، خود را با سيستم. دهد فرايندهاي كسب و كار را بهبود مي

  .سازگار نموده و توانمندي استفاده از آنها را كسب نمايد

رغم اصول مهندسي مجدد فرايندها در تعريف مجدد تمامي فرايندها، شايد بهتر باشد بيشتر به همسوسازي  علي

رو بيشتر  از اين). ۲۰۰۳، ١٦هامر و چمپي( بپردازيم ERPهاي  فرايندهاي سازمان با فرايندهاي استاندارد بسته

، داراي فازهاي متوالي تعريف مجدد ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمسازي  هاي مطرح شده براي پياده شرو

  سيستمانتخاب يك .  هستندERPهاي  فرايندهاي كسب و كار و سپس همسوسازي آنها با فرايندهاي استاندارد بسته

فرايندهاي سازمان تطابق و نزديكي داشته باشد،  مناسب كه فرايندهاي استانداردش با ريزي منابع سازمان برنامه

) ۱۹۹۹( و ديگران ١٧بينگي. دهد سازي شده را كاهش مي شكاف موجود بين سيستم مورد انتظار و سيستم پياده

ها همواره بايد درجه تطابق فرايندهاي داخلي خود را با فرايندهاي استاندارد گنجانده  سازمان«كنند كه  توصيه مي

افزار، جلوگيري به عمل  هاي نرم فزارها مقايسه نموده و از مشكالت ناشي از عدم كاركرد مناسب ماژولا شده در نرم

 ».آورند

 معموالً در سطح سازماني و ريزي منابع سازمان  برنامه سيستمانتخاب . البته در عمل ممكن است اتفاق ديگري بيافتد

كه  حتي در صورتي. گيرد ا افزايش كنترل صورت ميبا توجه به مسائل استراتژيك، همچون استانداردسازي ي

، مشاوره الزم را در خصوص انتخاب سيستم مناسب از كاربران ريزي منابع سازمان  برنامه سيستممسئولين انتخاب 

آن اخذ نكرده باشند، درگير نمودن آنها در امر تعريف مجدد فرايندهاي كسب و كار، روشي مناسب براي كاهش 

  . شي از تحميل فرايندهاي خارجي بر سازمان خواهد بودمشكالت آتي نا

سازي فرايندهاي استاندارد، امر بسيار دشواري است و عموماً منجر به مشكالت فرهنگي، اجتماعي و  پياده

هاي   تاكنون به شكستريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمدرحقيقت دشواري انطباق با . شود استراتژيكي مي

هاي  سيستمسازي  هاي پياده  درصد پروژه۷۵، )۱۹۹۹ (١٨طبق مطالعات گريفيس. ده استمتعددي منجر ش

تر از اين است و طي  البته واقعيت، پيچيده. اند  با شكست مواجه شده۱۹۹۹ در سال ريزي منابع سازمان برنامه

 ۳۴انجام گرفته بود،  سازمان ۱۱۷و بر روي ) ۲۰۰۱ (١٩نورلين تحقيقات ديگري كه تقريباً در همان دوره توسط مك

  .  درصد نسبتاً راضي بودند۵۸سازي شده راضي و  ها از وضعيت سيستم پياده درصد سازمان

شود كه مشتريان تمايل   مشاهده ميERPهاي  در بسياري از موارد، اختالف نظر بين مشتريان و توليدكنندگان بسته

صورت  افزاري را كه به هاي نرم توليدكنندگان، بستهبه خريد يك بسته اختصاصي براي سازمان خود را دارند، ولي 

طي ) ۲۰۰۰(٢١آدام و اُدهرتي). ۱۹۹۹ و ديگران، ٢٠سوان(دهند  عمومي براي كل بازار قابل كاربرد باشد، ترجيح مي

اند كه همواره سبك و سنگين كردن بين توليدكنندگاني كه تمايل به عدم تغيير محصول  مطالعات خود نشان داده

  . شود  درصدي با كاركردهاي خود را از آن انتظار دارند، مشاهده مي۱۰۰د و مشترياني كه انطباق خود دارن
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  مشكالت صنعتي ناشي از عدم همسوئي) ب

  :مشكل مهمي كه در همسوئي فرايندهاي كسب وكار وجود دارد، اين است كه بر فرضيات زير استوار شده است

افزاري باشد كه اين نيازها  خود را تعريف كند، سپس به دنبال نرمهاي  تواند در ابتدا نيازمندي سازمان مي -۱

  .دهد را پوشش مي

 . خود تعريف شوندمسئولين اجراييفرايندها بايد به همراه  -۲

 .كه تجارب برتر در دسترس باشند، كاربران تمايل به سازگاري با آن دارند درصورتي -۳

ر اثر عدم همخواني بين آنچه موردنياز است و آنچه كه اين فرضيات صادق باشند، مشكالت انطباق د درصورتي

تعريف فرايندهاي مورد نياز و سپس . مثالً فرضيه اول را در نظر بگيريد. گردد، مشاهده خواهد شد ارائه مي

و چيزي ) ۱۹۹۸بنكرافت و ديگران، (همسوسازي آن با فرايندهاي استاندارد، يكي از داليل اصلي نارضايتي است 

هاي سيستم مورد نياز را داشته باشد، به يك سيستم جديد  كار باقي خواهد ماند، بيش از اينكه ويژگيكه در پايان 

در . رو در طراحي فرايندهاي جديد، بايستي به فرايندهاي استاندارد موجود توجه كرد از اين. شبيه خواهد بود

ود، هيچ توجهي به فرايندهاي استاندارد ش ها انجام مي هاي مهندسي مجدد در سازمان بسياري از موارد كه پروژه

تنها در يك مورد مشاهده شده بود كه مدير پروژه با دانش مناسب در زمينه . شود  نميERPهاي  موجود در بسته

SAP R/3نمود تا در تعريف فرايندها، آنها را به سمت فرايندهاي قابل اجرا در اين بسته  ، پيشاپيش تالش مي

شود و در اكثر مواقع كه به دليل كمبود منابع  ر ساير موارد، نارضايتي زيادي مشاهده ميد. افزاري سوق دهد نرم

مالي، از مشاورين مجرب در فاز مهندسي مجدد استفاده نشده است، فرايندهاي كامالً متفاوتي در فاز همسوسازي 

  .پيشنهاد شده است

ريزي  هاي برنامه سيستمسازي  ت كه روشي براي پيادهسازگار اس) ۱۹۹۹( و ديگران ٢٢ها با پيشنهاد اُليرلي اين گفته

شوند، پيشنهاد  صورت موازي با هم اجرا مي  در شرايطي كه دو فاز مهندسي مجدد و همسوسازي بهمنابع سازمان

  .سازي سيستم داشته باشد تواند كمك زيادي در پياده  ميERPدر چنين مواردي، شناخت فرايندهاي . نموده است

كه بخشي از فرايندهاي كسب و كار، به فرايندهاي توليدي  حتي درصورتي« : دوم، بايد گفتدرخصوص فرضيه

وابسته باشند كه عوامل اجرائي در سازمان از تجربه باالئي در اين زمينه برخوردارند، بايد توجه داشت كه ساير 

ابع انساني، كنترل ها به يك سري اصول و قواعد جامع و عمومي همچون مديريت توليد، مديريت من بخش

جالب توجه است كه بدانيد وجود چنين اصول مديريتي جامعي، » .موجودي، حسابداري و غيره وابسته هستند

هاي يكسان براي مسائل خاص هستند و  هاي مهندسي كه به دنبال روش هاي بين رويكرد احتماالً يكي از تفاوت

  .باشد ي مساله، بلكه به دنبال درك بهتر مساله هستند، ميشناسي كه نه به دنبال راهكاري برا رويكردهاي جامعه

ها را تغيير  ها يا ابزارهاي جديد، نحوه انجام فعاليت هرحال، امروزه هيچ شكي باقي نمانده كه استفاده از فناوري به

باشد، يا برقرري  عنوان مثال، طريقه نوشتن با استفاده از كامپيوتر، با نوشتن توسط قلم بسيار متفاوت مي به. دهد مي

به همين ترتيب، كار كردن با يك سيستم . هاي مرسوم سنتي است نگاري ارتباط از طريق ايميل، متفاوت از نامه

كند كه به خودي خود توسط  هاي جديدي را براي كاربران فراهم مي  قابليتERPهاي  يكپارچه، همچون بسته

  . كاربران درك نخواهد شد

اند، بهتر از فرايندهاي  هاي كامل اين ابزارهاي جديد بهره گرفته اي استاندارد، كه از قابليتدر چنين مواردي، فراينده

حول ايجاد بهبود در سيستم قديمي و   خواهند بود، زيرا پيشنهادات آنها بيشترمحليپيشنهاد شده توسط كاربران 
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 حاصل، بيشتر شبيه نسخه جديدي از رو سيستم اطالعاتي از اين. باشد اصالح نقاط ضعف آن با كمترين تغيير مي

افزار كامالً جديد و  در بسياري از موارد، مشكل تهيه يك نرم. افزار كامالً متفاوت افزار قبلي است تا يك نرم نرم

  .افزار ناشناخته و پيچيده است برداري از مزاياي اين نرم بهره

كنند  افزار تحريك مي  به صحبت برحسب نرميكي از مشكالت اصلي همسوسازي فرايندها اين است كه كاربران را

هاي نامطلوبي را در فاز همسوسازي نهائي براي سازمان به همراه  اين امر، محدوديت. ها نه برحسب نيازمندي

بيان ) ۲۰۰۲(گارنير و ديگران . برد  ابزارهاي موجود در بازار را از بين مي برداري از قابليت آورد و امكان بهره مي

كردند و سپس به دنبال  سازي فرايندهاي كسب و كار مي ها در گذشته تالش زيادي براي بهينه سازمان«ه اند ك كرده

افزاري مطلوب  ها را داشته باشد يا اينكه خود شروع به نوشتن برنامه نرم رفتند كه اين قابليت افزاري مي بسته نرم

افزاري  رايندهاي منسوخ يا توسعه فرايندهائي كه نرمها همواره با ريسك اتوماسيون ف رو سازمان از اين. كردند مي

  .آيد كه اين ريسك تنها در گذشته وجود داشته است نظر نمي به» .براي آن در بازار موجود نيست، مواجه بودند

 لذا مباحثي كه در. ا نيز بپذيريمانطباق با تجارب برتر، نيازمند اين است كه تغييرات ر. رسيم حال به فرضيه سوم مي

موضوع جالبي كه توسط .  در خصوص پذيرش تغيير مطرح شد، براي انطباق با تجارب برتر قابل استفاده استادامه

بسياري از محققين مورد توجه قرار گرفته، اين است كه شايد در مهندسي مجدد فرايندها، تجارب و شرايط واقعي 

است ) ۱۹۹۸ (٢٤امر، موافق با نظر اُليري و ِسلفريجاين ). ۲۰۰۱ و ديگران، ٢٣كربتري(كاري، مورد غفلت واقع شوند 

كنند وجود خارجي ندارند و  سان كه نسخه واحدي را براي همه تحميل مي كه اذعان داشتند تجارب برتر، از اين

بكار گرفتند كه به معني استفاده » تجارب برتر«جاي واژه  را به» تجارب نويدبخش«آنها اصطالح . گرايانه نيستند واقع

توان به ارزيابي منافع بالقوه حاصل از آن فرايندها   اين فرايندها و برقراري ارتباط آن با ساير فرايندهاست كه مياز

بسياري از محققين بر اين باورند كه فرايندهاي قديمي در سازمان شامل چيزي هستند كه آن را دانش . پرداخت

به ) ۱۹۹۸(اُنيل و سوهال .  تجارب برتر، قابل جايگزيني نيستراحتي در فرايندهاي استاندارد اين دانش به. ناميم مي

آوري شده  دانش جمع«اند، ولي همواره از غفلت در توجه به  اي نحوه انجام كارها تاكيد داشته ضرورت بررسي دوره

 در كند كه زي را توجيه ميسا همين مساله، سفارشي. اند به عنوان خطري بزرگ ياد كرده» هاي گذشته در طي سال

  .كنيم  در مورد آن صحبت ميادامه

  

 ريزي منابع سازمان  برنامه هاي سيستمسازي  سفارشي
 با نيازهاي خاص سازماني، يكي از مسائل اساسي در يكپارچگي ريزي منابع سازمان  برنامه هاي سيستمانطباق 

و سپس در خصوص انتظاري كه ما در ابتدا بايد به سطوح مختلف انطباق دقت كنيم . باشد هاي سازماني مي سيستم

  .از انطباق داريم، بحث نمائيم

  

  سازي بندي و سفارشي پارامتردهي، پيكره) الف

بندي در نظر گرفته شده و در برخي مواقع، به   در بسياري از مقاالت، مترادف پيكرهERPهاي  سازي بسته سفارشي

انتخاب از بين «سازي را  سفارشي) ۲۰۰۲ (٢٥هنگ و كيم.  نيز بكار گرفته شده استپارامتردهيعنوان يك فاز 
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هاي مختلفي براي تطبيق دادن  روش. اند تعريف نموده» ERP افزار  نرمپارامترهاي مختلف، بدون تغيير در كد برنامه

به زعم بسياري از محققين، . ها در حال تكامل هستند  وجود دارد كه اين روشERPهاي  نيازهاي سازمان با بسته

بيان كردند كه اين انطباق همان فاز ) ۲۰۰۳ (٢٦استيوز و پاستور. سازي است  گام اجباري در پيادهاين انطباق يك

سازي واقعي كه با ريسك همراه بوده و   كه اجباري است و سفارشيپارامتردهيسازي است ولي به تفاوت بين  پياده

اند كه  ، بيان كرده)۲۰۰۳( و ديگران ٢٧ل، سافربه عنوان مثا. اند باشد، اشاره داشته تنها در شرايط خاصي موردنياز مي

به زعم . »سازي، اگرچه گاهي مطلوب نيست، ولي مورد نياز است بهبود در كاركرد سيستم از طريق سفارشي«

هاي  را دامي براي پروژه» سازي زياد  سفارشي/ افزارهاي خاص توسعه نرم«اي  ، در مطالعه)۲۰۰۵ (٢٨بتاگنالز و ميلت

  .اند  قلمداد نمودهريزي منابع سازمان مههاي برنا سيستم

 تمايز قائل نشده و در هر دو مورد، ايده كار عبارت از بندي  پيكره وپارامتردهيطبق مطالعات ما، هيچ محققي بين 

پس تفكر عمومي و . باشد منظور تطبيق آن براي استفاده به منظوري خاص مي افزار به تنظيم پارامترهاي يك نرم

روزرساني ندارد، به خدمت   است كه يك بسته استاندارد كه زحمت زيادي براي نگهداري و بهمشترك بر اين

  .گرفته شود

افزاري، پاسخگوي  شود كه بسته استاندارد نرم سازي، معموالً در مواقعي به كار گرفته مي در مقابل، اصطالح سفارشي

افزارهاي استاندارد يا  يكپارچگي با ساير نرم(شد سازي هرچيزي كه با سفارشي. مناسبي براي نيازهاي سازمان نيست

روزرساني  افزار خاصي است كه نياز به اعتبارسنجي و تالش فراوان براي نگهداري و به ، نتيجه نرم)توسعه خاص

سازي را نتيجه  ، سفارشي)۲۰۰۳(برخي محققين نيز همچون سافر و ديگران ). ۲۰۰۱، ٢٩اليت(خواهد داشت 

  .اند بندي برشمرده پيكره

  :شوند ناميده مي» سطوح انتخابي«اند كه  بندي شناسائي شده در اين مقاله، سطوح مختلف پيكره

o پردازد افزار در كل سيستم مي هاي موثر بر كاركرد نرم بندي سيستمي، كه به كنترل آپشن سطح پيكره.  

o طرق مختلف ميسر بندي شيي، سطح انتخابي متوسط كه امكان مديريت اشياء مختلف را به  سطح پيكره

  .سازد مي

o پردازد بندي وقوع، كه به وقوع واحد يك فرايند يا شئي مي سطح پيكره.  

  

  :شود عبارتند از بندي سيستمي به كار گرفته مي سه نوع از پارامترهاي سيستمي كه در سطح پيكره

o  مترهاي بوليني براي عنوان مثال، پارا به(تعريف فرايندهاي سطح باال، ارائه ملزومات جلسات رابط كاربري

 )مشخص نمودن اينكه آيا كنترل محل انبار در سيستم انجام شده است

o ها و قواعد خاص مورد استفاده هنگام انجام يك عمل  تعريف فرايندهاي سطح پائين، عبارت از الگوريتم

  خاص

o م تعريف پارامترهاي فرايندي، ارائه ارزش براي مشخص نمودن اينكه چگونه يك عمل خاص انجا

 )ريزي به عنوان مثال، تعريف افق برنامه. (شود  مي
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دهد محل خاصي در انبار  توان به پارامتري اشاره نمود كه نشان مي بندي سطح شيي، مي عنوان مثال براي پيكره به

هاي تائيد سريع يك محموله  تواند براي تعريف گزينه به عنوان مثال سطح وقوع نيز مي. كنترل شده است يا خير

  .ويلي به كار گرفته شودتح

قابل ذكر است كه احتمال دارد فرايندهاي ناشي از استفاده از اين سطوح مختلف پارامتردهي، لزوماً بر تجارب برتر 

در واقع، استفاده مناسب . كند سازي را توجيه مي شده منطبق نباشد و همين مساله است كه سفارشي از پيش تعريف

  . اند، منجر گردد  فرايندهايي كه هرگز در گذشته اجرا يا تست نشدهاز اين امكانات، ممكن است به

  :بطور خالصه، بايد بين موارد زير تمايز قائل شد

o پارامتردهي سطح اول، ناشي از فرايندهاي استاندارد / بندي پيكرهERP 

o دهاي استاندارد پارامتردهي سطح دوم، ناشي از فرايندهاي جديد، يعني فرايندهائي كه از فراين/ بندي پيكره

  .اند  تعريف شدهERPهاي  فاصله دارند، ولي كامالً در بسته

o هاي خاص هاي خارجي و توسعه سازي، در اثر اضافه نمودن ماژول سفارشي  

  

  .باشند هركدام از اين سه سطح داراي مزايا و موانع خاص خود مي

o افزار استاندارد و  و نتيجه كار، يك نرمدهد تا از مزاياي تجارب برتر بهره گيرد  سطح اول به فرد امكان مي

  .قابل نگهداري است، ولي تنها قادر است برخي از نيازهاي سازماني را برآورده نمايد

o از . باشد سازي تجارب برتر نمي افزار قابل نگهداري است، ولي ضرورتاً پياده نتيجه سطح دوم، يك نرم

  .باشد بهتر از حالت قبلي ميهاي سازمان،  سوي ديگر، ميزان انطباق با نيازمندي

o نمايد، ولي  پذير مي ها، امكان منظور برآورده نمودن نيازمندي پذيري بيشتري را به سطح سوم، انعطاف

  .روزرساني خاص خود را دارد مشكالت نگهداري و به

  

ت خاصي  جهت نيازهاي خاص يا عمومي، از اهميERPدهند كه قابليت فني براي انطباق با  اين موارد نشان مي

به عدم ) ۱۹۹۸ (٣٠به عنوان مثال، استين. تجارب گذشته نيز در برخي مواقع جالب توجه است. برخوردار است

افزاري براي انطباق با نيازهاي  دليل عدم توانائي اين بسته نرم  به SAP R/3سازي تمايل شركت دل براي پياده

  . كند همواره متغير كسب و كار، اشاره مي

هاي فني، درگير نيستند، بلكه زمان و هزينه  بندي، تنها با محدوديت هاي در راستاي پيكره ، تالشنكته آخر اينكه

هاي سازمان با پارامترهاي سيستم نيز از ديگر عوامل موثر  مورد نياز براي انطباق و همچنين توان انطباق نيازمندي

  . باشند مي

 
  هاي خاص  با نيازمنديسازي به عنوان ابزاري براي انطباق سيستم  سفارشي)ب

 نيز قابليت برآورده نمودن تمامي ERPافزاري  هاي نرم بسياري از محققين بر اين باورند كه حتي بهترين بسته

برخي ديگر نيز ). ۲۰۰۱ها در مطالعات المشاري،   درصد نيازمندي۷۰تنها (نيازهاي يك سازمان خاص را ندارند 

سازي بسياري از فرايندهاي كسب و كار يك سازمان  ري مناسب براي يكپارچهپذي ها از انعطاف معتقدند كه اين بسته

  .برخوردار هستند
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و سپس ) ۱۹۹۸، ٣١ماركاس(هاي عملكردي ناكارا انجام شود  تجزيه تحليل شكاف بايد براي برجسته نمودن حوزه

، داليل اصلي )۲۰۰۵( زعم اليت به). ۱۹۹۳داونپورت، (شود  سازي كسب مي قابليت بهبود از طريق سفارشي

  :سازي عبارتند از سفارشي

o  بستهERPمثالً محاسبات غيراستاندارد .(  شامل كاركردهاي خيلي خاص نباشدMRP(  

o تر نمايد سازي بتواند برخي مستندات را جذاب سفارشي.  

o باشد، جلوگيري به  كه اطالعات زيادي موردنياز مي سازي صفحات بتواند از بروز خطا هنگامي سفارشي

  . آوردعمل

o افزار موجود نباشد ها در نرم تجارب برتر در برخي حوزه.  

o گذاري كه تغيير آن مستلزم مذاكره با  دشواري اعمال تغيير در برخي فرايندهاي مرسوم، همچون قيمت

  .كنندگان است مشتريان و تامين

o سازي داشته باشند هاي كليدي عملكرد ممكن است مناسب نباشند و نياز به سفارشي شاخص.  

o سازي بتواند انطباق را تسهيل بخشد سفارشي.  

o سازي، بتواند نوعي از نگهداري و روشي براي مواجهه با ناتواني و عدم كفايت محصوالت  سفارشي

  .افزار باشد فروشندگان نرم

o شوند، حفظ نمايد هاي كاري فعلي را كه داراي ارزش قلمداد مي سازي قادر باشد روش سفارشي.  

  

بندي قابل دستيابي هستند و ما  ين ليست قابل مشاهده است، بسياري از اين موارد از طريق پيكرههمانگونه كه در ا

سوال اينجاست كه چگونه . سازي فرايندهاي غيراستاندارد ضروري استفاده نمائيم سازي، براي پياده بايد از سفارشي

  اين فرايندها را انتخاب نمائيم؟

هاي توليدي، دو  پذيري سيستم د كه متمركز نمودن اطالعات و انعطافمطرح كردن) ۲۰۰۰(٣٢جاكوبز و وايبارك

هائي كه نياز به كنترل متمركز شديدتر و  سازمان. كنند  را تعيين ميERPهاي  فاكتور مهمي هستند كه كفايت بسته

 استفاده ERPهاي  توانند از تجارب برتر موجود در بسته پذيري كمتر در فرايندهاي توليدي خود دارند، مي انعطاف

شود كه سازمان، فرايندهاي مختلف را از  پذيري باال و تمركز پائين، موجب مي در مقابل نياز به انعطاف. كنند

. سازي نمايد سازي، يكپارچه ها را از طريق سفارشي آوري نموده و تمامي اين ماژول  مختلف جمعERPهاي  بسته

، اغلب فرايندهاي كارآمد ولي ERPهاي  رفت، اين بود كه بستهانجام گ) ۲۰۰۴(٣٣نتيجه تحقيقي كه توسط ين و شئو

هائي كه به دنبال پاسخي سريع و منعطف به مشتريان خود هستند، به  كه سازمان نمايند، درحالي بوروكراتيك ارائه مي

وسط اين مساله ت.  موجود است، نياز دارندERPهاي  پذيري بيشتري در مقايسه با آنچه در بسته ميزان انعطاف

هاي متوسط و كوچك بسياري تائيد شده است و اكثر آنها بر اين باورند كه استفاده از فرايندهاي استاندارد  سازمان

  . پذيري مناسب است مانعي در جهت واكنش

افزار مديريت سازماني كارآمد، بايستي لينكي بين جريانات مختلف منابع مورد  نكته مهم اينجاست كه يك نرم

ايجاد اين لينك ارتباطي بين . ان همچون منابع انساني، مواد اوليه، اطالعات و مالي، برقرار نمايداستفاده سازم

در بسياري از موارد عملي، . سازد واحدهاي حسابداري، توليد و اطالعات، قابليت رهگيري را در سازمان ميسر مي
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 بر روي جريان مواد اوليه يا جريان مالي هاي اطالعاتي و انجام عمل مستقيم گذاري سيستم پذيري با كنار واكنش

پذيري با قابليت  اين نوع از واكنش. شود حاصل مي) مثالً تغيير فرايند و ارسال يك صورتحساب دستي(سازمان 

كه امكان مديريت استثنائات و رهگيري  نحوي بندي فرايندهاي كسب و كار به رهگيري در تضاد نيست و پيكره

  . قابل اعمال استERPهاي  اين قابليت در بسته. حل است هم ميسر سازد، تنها راهمعمول سيستم را دركنار 

هاي  هاي قديمي با سيستم سازي براي انطباق بهتر، اغلب به دنبال كاهش اختالف بين سيستم طور مشابه، سفارشي به

 است يا اينكه اين اي در اثر اين تغييرات جديد، ايجاد شده سوال اينجاست كه آيا ارزش افزوده. جديد است

  اند؟ تغييرات تنها ضرورتي براي تسهيل كار كاربران بوده

 عموماً مبتني بر ERPهاي  بستهاين مساله باشد كه تواند  توان ذكر نمود، مي سازي مي دليل ديگري كه براي سفارشي

همچون تداركات، مبتني ، برخي از تجارب برتر )۲۰۰۵(كه به زعم ايهي و مدسن اي هستند، درحالي فرايندهاي رويه

تواند دليل  ريزي منابع سازمان، مي هاي موجود برنامه سازي اين دانش با سيستم چگونگي يكپارچه. باشند بر دانش مي

سازي باشد، هرچند كه ممكن است در اثر عدم توجه به اهميت استراتژيك دانش، مشكالتي  خوبي براي سفارشي

  .پيش آيد

توانستند تنها  هاي اطالعاتي قديمي، مي سيستم. ن حوزه، در كدگذاري كاالهاستيكي از مشكالت معمول در اي

صورت آني  هائي كد كاال تنها اطالعاتي است كه به درنتيجه، در چنين سيستم. سازي نمايند اطالعات اندكي را ذخيره

مثل نوع كاال، جنس و  (شد رو اطالعات مهمي بايد در اين كد گنجانده مي شود و از اين در صفحه نمايش داده مي

درك اين كدها معموالً نياز به تجربه باالئي داشت و پردازش اطالعات را براي افرادي كه اين دانش را در ).  غيره

كه  هنگامي. شد بدين ترتيب قدرت زيادي براي برخي افراد در سازمان ايجاد مي. اختيار داشتند، تسهيل بخشيده بود

شوند كه  جايگزين مي» ٣٤كور«آيند، اين كدهاي ويژه با كدهاي  بع سازمان روي كار ميريزي منا هاي برنامه سيستم

سازي اين كدها، به معني از دست رفتن شايستگي،  پياده. كنند فردي شناسائي مي هركدام از قطعات را با كد منحصربه

اين كدها . جاد خواهند نمودقدرت و دانش افراد قديمي است و اين افراد بيشترين مشكل را براي سيستم جديد اي

هاي  در واقع، سيستم. هاي اطالعاتي جديد، نيازي به آن نبود در گذشته شامل اطالعاتي بودند كه ديگر در سيستم

اين مشكل . دهند راحتي در  اختيار همه قرار مي جديد، دانشي را كه قبالً در اختيار تعداد محدودي قرار داشت، به

ها را مجبور به توسعه مجدد ماژول كدهاي آن نموده و قالب كدهاي سنتي را به  مانگاهي به حدي بوده كه ساز

  . سازمان برگردانده است
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   ؟سازي يا فرايندهاي استاندارد  سفارشي:اند منجر به كسب مزيت رقابتي شودتو يك مي كدام 

توانند منجر به كسب مزيت  ه كه ميريزي منابع سازمان، به فرايندهاي خاصي اشاره شد هاي برنامه در ادبيات سيستم

طي ) ۱۹۹۸(داونپورت. آيند رقابتي شوند، ولي نكته مهم اين است كه آنها از فرايندهاي استاندارد بدست نمي

دهند،  هاي اطالعاتي استاندارد، سازمان را به سوي فرايندهاي عمومي سوق مي مطالعات خود نشان داد كه سيستم

ها ممكن است منبع  از نقطه نظر وي، سازمان. ده، منبع كسب مزيت رقابتي باشندش حتي اگر فرايندهاي سفارشي

برخي ديگر . مزيت رقابتي خود را در انطباق با فرايندهاي استانداردي كه مشابه فرايندهاي رقباست، از دست بدهند

افزار،  تي براي انطباق با نرمها در هنگام استفاده از رويكرد تجارب برتر، بايس اند كه سازمان از محققين بيان كرده

ريزي منابع سازمان را  هاي برنامه هائي كه سيستم همچنين سازمان. فرايندهاي خود را مهندسي مجدد نمايند

عنوان منبع مزيت رقابتي خود در طي زمان حفظ  كنند، احتماالً قادر نخواهند بود كه اين سيستم را به سازي مي پياده

هاي سازماني،   موجود را در حفظ زيرساختريزي منابع سازمان  برنامههاي مندي سيستمتوان) ۱۹۹۹(٣٥سار. نمايند

 در تحقيقات ديگري كه توسط كوكي و پترسون. دهد نحوي متفاوت از ساختار رقبا، مورد شك و ترديد قرار مي به

ريزي  هاي برنامه زي سيستمسا ترين امتياز در بين مزاياي مورد انتظار پس از پياده انجام شده است، پائين) ۱۹۹۸(

  .اختصاص يافته است» كسب جايگاه رقابتي«منابع سازمان، به 

گيرد و  ها همگي مبتني بر اين ايده هستند كه مزيت رقابتي در اثر تفاوت سازمان با رقباي آن شكل مي اين يافته

 طي مطالعاتي كه توسط از طرف ديگر. هاي يكسان، چنين مزيتي را به همراه نخواهند داشت ابزارها و روش

 و ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمانجام گرفت، عملكرد كسب و كار اختياركنندگان ) ۲۰۰۳( و ديگران٣٦هانتون

هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه بدست آمده، حاكي از كسب مزيت رقابتي  غير آن از منظر جنبه

، در مطالعات خود به اين نتيجه )۲۰۰۱( و ديگران ٣٧مابرت. ها بود يستمخدمت گيرنده اين س هاي به توسط سازمان

پذيري، كيفيت و  ريزي منابع سازمان انتظار دارند كه دردسترس هاي برنامه سازي سيستم رسيدند كه مديران پياده

هاي بازار نيز ها، براي كسب مزيت استراتژيك، از كاهش زمان سيكل در اثر اتوماسيون فرايند استانداردسازي داده

  .شود حاصل 

گراي ارائه  طبق مدل منبع. مزيت رقابتي يا مزيت استراتژيك؟ در اينجا بايد در تعريف مزيت رقابتي بيشتر دقت كنيم

شود، درصورتي كه پاسخ به  ، مزيت رقابتي توسط يك منبع يا قابليت ايجاد مي)۱۹۸۴(٣٨شده توسط ورِنفلت

  :سواالت زير مثبت باشد

o ا توانمندي موردنظر ارزشمند است؟آيا منبع ي  

o هاي رقيب توزيع شده است؟ آيا اين منبع بطور غيريكنواختي در بين شركت  

o برداري است؟ راحتي قابل كپي آيا اين منبع يا توانمندي، به  

  

 از برداري كامل آيا سازمان توان بهره«اخيراً سوال ديگري نيز به اين ليست اضافه شده است و آن نيز اين است كه 

  ).۱۹۹۹، ٣٩بارني( » قابليت منابع خود را داراست؟

                                                 
35 Sor 
36 Hunton 
37 Mabert 
38 wernefelt 
39 Barney 
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كه دو سوال بعد، به در دسترس بودن آن براي  سوال اول، دقيقاً به عملكرد منبع يا قابليت موجود اشاره دارد، درحالي

ي براي دو ول. است» بلي«، مسلماً پاسخ به سوال اول ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمدر مورد . پردازند رقبا مي

  .باشد مي» خير«سوال بعدي، با توجه به اينكه اين فرايندهاي استاندارد در اختيار رقبا نيز قرار دارند، جواب 

هاي  هائي كه در اختيار همگان قرار دارد، مختص به سيستم در واقع مشكل كسب مزيت رقابتي از فناوري

ال اضافه شده توسط بارني نشان داده شد، بهتر است مزيت همانگونه كه در سو. شود ريزي منابع سازمان نمي برنامه

هاي بهبود   يا ساير روشريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمابزارهائي همچون . رقابتي را در قالب نتايج بيان كرد

اي در صنعت مورد استفاده دارند، همگي  صورت گسترده ، شش سيگما و از آن قبيل كه به5Sهمچون توليد ناب، 

هاي كارآمد ولي شناخته شده و موجود، نتايج  سوال اينجاست كه آيا سيستم. اثر مثبتي بر عملكرد سازماني دارند

باشند، ولي درعوض مزيت  گذاري زياد همراه با ريسك مي بهتري خواهند داشت يا فنون خاصي كه نيازمند سرمايه

كنند  ها از روش اول استفاده مي آيد كه بيشتر سازمان ر مينظ آورند؟ به فرد براي سازمان به همراه مي رقابتي منحصربه

گيري ايهي و  اين گفته، نزديك به نتيجه. باشد هاي خاص محفوظ مي و مورد دوم تنها براي برخي از سازمان

ها در كسب مزيت رقابتي از  باشد كه ناتواني سازمان هاي متوسط و كوچك مي براي سازمان) ۲۰۰۵(مدسن

ريزي منابع سازمان را ناشي از عدم توان استفاده كامل از فناوري، عدم توان تغيير در طراحي و  مههاي برنا سيستم

  .اند ساختار نامناسب سازماني عنوان كرده

  

  گيري نتيجه

ها،  ريزي منابع سازمان بر اين است كه فرايندهاي استاندارد موجود در اين سيستم هاي برنامه تفكر غالب در سيستم

سازي، تنها  هاي مرتبط، سفارشي ها و ريسك نظر از هزينه صرف. دارندا نيازهاي واقعي سازماني تطابق ندرت ب به

 در بطن اين فرايندها نهفته شده اشان ي است كه مزيت رقابتيهائهاي خاص سازمان روش حفظ فرايندها يا فعاليت

  .است

ريزي منابع  هاي برنامه سيستمسازي  ي واقعِي پيادهگيري عبارت فوق در دنياي آرماني صحيح است، لذا در دنيا نتيجه

دليل مقاومت در مقابل تغيير، تقاضا  ها بر فرايندهائي است كه كاربران اصلي به سازي ، تمركز سفارشيسازمان

توان چنين بيان كرد كه حتي با توجه به  لذا مي. گردد اند و نه مواردي كه موجب مزيت رقابتي سازمان مي نموده

سازي موجب از دست رفتن منافع  شود و ممكن است سفارشي يت رقابتي، عمالً مزيت رقابتي حفظ نميحفظ مز

 تا ريزي منابع سازمان هاي برنامه سيستمسازي  هاي پياده ها با مديريت تغيير در پروژه بهتر است سازمان. زيادي گردد

ريزي منابع سازمان  هاي برنامه ندارد سيستمحدي كه ايجاد بهبود ميسر باشد، از تجارب برتر و فرايندهاي استا

  .استفاده نمايند
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