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  دهيچك
ـ ز بـودن ا   يآم  تيسک فراوان است موضوع موفق    ينه و بار  ي پرهز ينديفرآ  ERP١ابع سازمان   ن م يزير حل برنامه   د راه ياز آنجاکه خر   ن ي

 انتخـاب  يمناسـب   ERPحـل   د راهي، با  ERP يها ت در پروژهي به موفقيابي  دستيبرا . دارديت فراواني اهمها  سازمانيپروژه برا
  .گردد

ـ ر   برنامـه   حـل    انتخـاب راه   ندي مناسب در فرآ   يهااريمعلزوم در نظر گرفتن     د بر   ي، تاک     ن مقاله يهدف از نگارش ا     منـابع سـازمان     يزي
ـ ر   شکست پـروژه برنامـه     يها  نهي مناسب انتخاب، زم   اريمعده انگاشتن   ي كه ناد   از آن است   ي حاك ياريباشد، شواهد بس    يم  منـابع   يزي

ات استخراج ، ياز ادب  ERP منابع سازمان يزير انتخاب برنامهمتداول در  يارهايمعن مقاله ابتدا يدرا. آورد يرا فراهم مERP سازمان
 .انـد   شدهيي شناساي اصليارهايمع مرتبط با يارهايمعريز و ي اصليارهايمع،   ERP با استفاده از نظر خبرگان       يسپس به روش دلف   

بـه ميـان نيامـده     از آنـان    ذکـري   ق  يتحقکه در ادبيات     باشد  مي ERP در فرآيند انتخاب     ييارهايمع  يافتن پژوهشن  يديگر ا  نتايجز  ا
  .است
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  ي، روش دلف ERPمنابع سازمان يزير  انتخاب برنامهيارهايمع،  ERP  منابع سازمانيزير برنامه : يدي كلواژگان
 
  
  مقدمه -١
د، ير تول ينظ  سازمان ي محور يها  تي فعال يبانيکپارچه هستند که پشت   ي يها   از برنامه  يا   منابع سازمان مجموعه   يزير   برنامه يها  ستميس

به  ERP منابع سازمان    يزير   برنامه يها  ستميس ].٤[کنند  ي را فراهم م   ي و منابع انسان   يابي، فروش و بازار   ي و حسابدار  يک، مال يلجست
 در  يا  نـده ي بـه طـور فزآ     ي سازمان يها  يت از استراتژ  ي و در حما   ي، اطالعات ي مواد، مال  يارهايمع يساز  کپارچهيشان در     ييل توانا يدل

را  منابع يان عبور اطالعات همه نواحي اطالعات ، جر ي فناور کپارچهي يها  ستمين س يا ].٢٨[اند  دا کرده يت پ يکسب و کار مدرن اهم    
هـا و گسـترش    نـه ي ، کـاهش هز يور ش بهـره ي ، افزاکسب و کار يندهايفرآ مؤثر کردن ي برايلي پتانسيو دارا ]  ١١[ند  نک  يآسان م 
  ].٣ [هستند ي به مشتريده سيسرو
ـ  ا يسـاز   ادهيـ ، پ ERP و فروشـنده     يستم نـرم افـزار    ي کسب و کار ، انتخاب س      يندهايفرآت  يريشامل مد  ERPک پروژه موفق    ي ن ي
 عـام را    يتواننـد مـدل     ينم ERP موجود   ي تجار يها  بسته يبه طور کل   ].٢٥[باشد  ي م يد به طور عمل   يستم جد يش س يم و آزما  ستيس
 ي کـه بتوانـد تمـام   ي مشخصـ يافزار ن بسته نرميبنابرا. ع فرآهم آورندي کسب و کار در تمام صنايها  مدليدر تمامند يفرآ هر   يبرا

بـه  ]. ١٠،١٩،٢٣[ خاص را فراهم اورد، وجود ندارد      ي کسب و کار   يها  يازمندي ن يا تمام ي و   ک سازمان را برآورده کند    ي يکارکردها
 . خود انتخاب کننديازهايرا با توجه به ن ERPحل  ن راهيتر ن و منطبقيتر د مناسبيها با ل سازمانين دليهم
 
  
 ERPح يت انتخاب صحيل اهميدل -٢

ن يانگيـ با نـرخ رشـد م   ERP يها ستمي اطالعات، بازار سيد در صنعت فناور  ن سرعت رش  يشتريها با ب     از بخش  يکي ١٩٩٠لياز اوا 
هـا    ونيـ لي م ين هزار، صدها هزار و حت     ي برابر چند  يا  نهيکه هز  ERP يافزارها  د نرم يخر ].٢٤[باشد  ي درصد در سال م    ٤٠ تا   ٣٠ن  يب

  .کند ي را به خود صرف ميا هي سرمايها ز بودجه ايا باشد که قسمت عمده يها م  سازمانين برايدالر به همراه دارد، از مخارج سنگ
 را بـه خـود      يا هي مسـتمر سـرما    يهـا   نهي از هز  يا  ها قسمت قابل مالحظه      اطالعات در سازمان   ينکه صرف مخارج فناور   يرغم ا   يعل

ـ  صـرف ا ي راجـع بـه چگـونگ   يار کميش است، متاسفانه تعداد بسيوسته رو به افزايز به طور پيرآن نيدهد که مقاد   ياختصاص م  ن ي
ـ از بـه خر   يـ  ن ين مخارج را متحمل گردند و چه زمان       يد ا ي با ييها  نکه چه سازمان  يا ا يمخارج و     ي بـر فنـاور    ي مبتنـ  يهـا   سـتم يد س ي

  . را دارنديدارند، اطالعات کاف ERPاطالعات مانند 
 موجود بر سر    ي اجتماع -ي فن يها  بدون در نظر گرفتن چالش     ERP يها  ستميدرباره انتخاب س   ERP خواستار   يها  متاسفانه شرکت 

 را در دلسرد کردن اعضـا در  ييتواند نقش بسزا يز  ميها ن  شرکتي فرهنگ مليحت. کنند  يده برخورد م  يار ناآگاهانه و نسنج   يراه، بس 
  . انتخاب داشته باشدنديفرآ در يگذار هيصرف سرما
 يار کمـ  يتوسـط تعـداد بسـ      ERPنکـه بـازار     يل ا يـ لکنند به د    ي م يح انتخاب خوددار  ي صح نديفرآر شدن در    يها از درگ    اکثر شرکت 

ـ  ابعاد و د   ي تمام ي مناسب برا  يستمي آنها س  يها  ر شده که ادعا دارند محصول     يکر تسخ يپ   غول يها  شرکت  يهـا   هـا درسـازمان     دگاهي
 فروشـندگان،   نيوجود دارد، ا   ERP ياده ساز يد و پ  ي که در خر   يار باال و قابل توجه    يسک بس يرغم ر   ين عل يبنابرا. باشد  يمختلف م 
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ـ که ا   يدرصورت. کنند  يح و درست انتخاب دلسرد م     ي صح نديفرآر شدن در    ي از درگ  يها را به طور ضمن      شرکت چ ين اسـتدالل بـه هـ      ي
  .باشد يوجه درست نم

 يهـا  گـر بسـته  ي ديانيـ بـه ب . ها را داشـته باشـد    سازمانيت انطباق با تماميوجود ندارد که قابل ERPحل عام      چ راه ي ه يبه طور کل  
ـ به منظـور  . ستنديع ني کسب و کار در تمام صنا     يها   مدل ي تمام ي عام  برا   ي، قادر به ارائه مدل    ERP موجود   يتجار  يسـتم يافتن سي

ل يـ گر به دلي دياز طرف  ].١٦[ح در نظر گرفته شده و اجرا گردد       ي صح ي انتخاب به طور   نديفرآد  يک سازمان با  يمناسب و متناسب با     
از در کسب و کـار انتخـاب   ي مورد نيهانديفرآ، با توجه به ERPستم ين سيتر د متناسبينکه بايو ا ERP محور بودن   نديفرآت  يماه

 يار بـاال ينـه بسـ  يبعـالوه بـا در نظـر گـرفتن هز     ].١٨[ت استي و پر اهميار جدي بسيفه ايوظ ERPستم ي انتخاب س  نديفرآگردد،  
ن دقـت در انتخـاب      يبنابرا] ٢٢[گردد    يها لحاظ م     در سازمان  يگذار هيک سرما يها به عنوان      ن پروژه ي، ا ERP يها   پروژه يساز  ادهيپ

  .ابدي يچندان م  دويتيستم اهميدرست س
ل انتخـاب  يـ بـه دل ERP ياده سـاز يـ هـا در پ  و شکست] ٢٤[اد هستند يده ، طاقت فرسا و زيچي پييندهايفرآ ERP اکتساب نديفرآ

ـ  ERPسـتم   يخـاب س  ن علـت انت   يبه هم ].  ١٢[باشد    يم ERP يها  ستمينامناسب س   ERP يرين گـام در  بکـارگ      يتـر   ن و مهـم   ياول
  ].١٥،١٧[باشد يم

 
  
   ERP ستميانتخاب س يارهايت معياهم -٣

 انتخـاب   نـد يفرآ و گذرا بر     يار کل يتوجه بس . باشد  ي م يت رقابت ي شرکتها به مز   يابي  دست ي برا يديکل ERPستم  يح س يانتخاب صح 
ERP وضوع  ات م ي ادب ي بررس ي است که ط   يا  ، مسئلهERP  ت انتخاب   ياهم. کند  يدا م ينمود پERP    ـ نه تنها در د ک و  يـ دگاه آکادم ي
ن اسـت کـه     يات گرفت ا  يتوان به طور واضح و شفاف از مرور ادب          ي که م  يا  جهينت. شود  يز شمرده م  يشتر در عمل ناچ   ي بلکه ب  يعلم

ن نکتـه مهـم و      يبنـابرا . بـوده اسـت    ERPادرسـت   جه انتخاب ن  ي در نت  يساز  ادهيش از پ  ي و پ  يساز  ادهيمشکالت رخ داده در خالل پ     
  .باشد يدر زمان مناسب م ERPستم يح سير انتخاب صحيبا سازمان، تحت تاث ERP انطباق ياساس
ـ ر   برنامـه  يها  ستمي س يها  ت در پروژه  يار با اهم  ين کننده و بس   يي تع ي منابع سازمان موضوع   يزير  ستم برنامه ي انتخاب س  يارهايمع  يزي

 مطلـوب   ين کارکردهـا  يـي  متداول از تع   يا لهيد وس ي منابع سازمان با   يزير  ستم برنامه ي انتخاب س  يارهايمع .]١٢[تندمنابع سازمان هس  
  .]٢١[ شونديابيها ارزش يازمندين نيستم باشد و محصوالت متفاوت برطبق ايک سياز در يموردن

 انتخـاب و    يارهـا ي کامـل و شـفاف از مع       يا مان مجموعه فه خود را انجام دهند که ساز      يتوانند وظ  ي م ين ابزارها تنها زمان   يبهرحال ا 
ـ ر  ستم برنامـه  ي انتخاب س  نديفرآن اقدامات در    يتر ن از مهم  يبنابرا.  را داشته باشد   يشنهادي محصوالت پ   روشن از  ين درک يهمچن  يزي

ـ ر برنامهستم  يانتخاب س ند  يفرآ تمام ابعاد     بتواند کهاست  ارها  ي از مع  يا ن مجموعه ييف و تع  يمنابع سازمان تعر    منـابع سـازمان را   يزي
کنـد کـه    يش داده ومشـخص مـ  ي نمـا ، شده اسـت ييات موضوع شناساي ادباز مرور را که ييارهاي معي تمام١جدول  .پوشش دهد

  .اند لحاظ کرده ERPند انتخاب يفرآدر  آنها را نيک از محققيکدام
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يرد
  ف

  ارينام مع
هکت

]٩[  
١٩٩٧ 

ر يبرنود
 چو ک
]٧[  

٢٠٠١  

کومار
]١١[  

٢٠٠٣ 

ل و يورو
نگتونيهل

]٢٤[  
٢٠٠٣  

 يساها
 يوگوپتا

]٢٠ [ 
٢٠٠٣  

ن و يل
انگيل

]١٥[
٢٠٠٥ 

آلن 
 يبا
]٥[

٢٠٠٥  

 و يباک
 آکار

]٦ [
٢٠٠٥  

 و يو
 همکاران

]٢٥ [
٢٠٠٥  

 و ييايض
همکاران

]٢٨ [
٢٠٠٦  

ن و يل
 چان

]١٤ [
٢٠٠٧  

 √ √ √  √     √  √  √  √  √  ٢يردعملک مشخصه  ١
 √ √ √  √   √ √    √      نانيت اطميقابل  ٢
 √         √            ت استفادهيابلق  ٣
 √         √            ييکارا  ٤
 √         √            يت نگهداريقابل  ٥
 √         √ √          ييت جابجايقابل  ٦
      √     √ √          يريانعطاف پذ  ٧
   √ √   √              ارتباط دوستانه کاربر  ٨
        √ √    √    √  √    ي سازيبوم  ٩

١٠  
ل و يکارکرد تحل
يده گزارش              √         

   √     √   √          يکنولوژت  ١١
 √ √ √  √ √   √    √  √  √  يبانيخدمات و پشت  ١٢
 √ √ √  √   √ √      √    يساز ادهيزمان پ  ١٣
 √   √  √  √ √ √    √  √ √  نهيهز  ١٤
 √ √         √       √  فروشندهچشم انداز   ١٥
 √ √  √     √             فروشندهيخوشنام  ١٦
      √         √  √    سهم بازار  ١٧
 √ √    √   √ √ √      √   فروشنده ييتوانا  ١٨
             √          عيزان پوشش صنايم  ١٩
    √    √ √ √ √    √      يکپارچگيسطح   ٢٠
      √       √  √      √  يکي تکنيطراح  ٢١
             √          چند منظوره بودن  ٢٢
          √    √          تيامن  ٢٣
            √  √          آموزش  ٢٤
              √          يمستندساز  ٢٥

   موضوعاتي شده از ادبيي شناسايارهايمع: ١جدول 
                                                 
2 Functionality 
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براي مشخص شدن درجه    . باشد  ي مختلف متفاوت م   يها   در پژوهش  لحاظ شده  يارهاي مشخص است  مع    ١همانطور که در جدول     
در . باشـد   هـاي مختلـف مـي         در ادبيات موضوع در نظرگرفتن درصد فراواني معيارها در پزوهش           ERPاهميت معيارهاي انتخاب    

 :ش داده شده استينماآنها  درصد فراوانيذکر شده به همراه ها  وهش پژ از يميندر که حداقل ييارهايمع ٢جدول 
 

  يدرصد فراوان  معيار  رديف

  %٨٢  مشخصه عملکردي  ١
  %٨٢   خدمات و پشتيباني  ٢
  %٨٢  نهيهز  ٣
  %٦٤  قابليت اطمينان  ٤
  %٦٤  سازي زمان پياده  ٥
  %٦٤   فروشنده توانايي  ٦
  %٥٥  سطح يکپارچگي  ٧

  ات موضوعي در ادبمهم يارهايمع : ٢جدول
 
  
   پژوهشيروش شناس -٤

ـ ر   انتخـاب برنامـه    ازي موردن يارهايرمعي ز  و ي اصل يارهايمعن  يي تع ين پژوهش برا  يدر ا   ي از روش دلفـ  ERP سـازمان   منـابع يزي
ج ج مختلـف را اسـتخرا     يتوان نتـا    ينده است که بر اساس آن م      ي آ ينيب  شي پ ي برا ي تخصص يخواه  ک نظر ي يدلف .استفاده شده است  

ص نظـرات و    ي و تلخـ    يآور   جمـع  ي کـه بـرا    يز برخـوردار اسـت، بـه طـور        يـ  ن يينان بـاال  ي، از اطم  ين روش ضمن سادگ   يا. کرد
ن، ي از لحـاظ کـاربرد قـوان   ييهـا  تي که محدودي در موارديروش دلف ].٢[رود  ي، به کار م) نيطه معيک حيدر ( افراد يها قضاوت
 بـر اسـاس     ERP انتخاب   يارهايمعن  يي تع يبرا که   از آنجا  ].١ [ دارد يا  ،کاربرد عمده گردد  ي مشاهده م  ياضي ر يها  ها و مدل    فرمول

 .شده است استفاده ن منظوريان يي تعي برايد، از روش دلفشو يمانجام   و خبره ات افراد متخصصيتخصص و تجرب

ـ  گردني موسسه راند تـدو ي برا١٩٥٠در سال "   و هلمرد يدارکل"ن بار توسط ي اولين روش برايا  ـ ا ].٢ [دي ن روش بـه منظـور   ي
 ي، با اسـتفاده از پرسشـنامه طـ   يني متخصص، بدون الزام حضور افراد در محل مع       يها   افراد و گروه   يها  ها و قضاوت     نگرش يبررس
ـ در پا. پردازد ين افراد مي نظرات ايها ، به جمع آور   دگاهين د ي ب يجاد هماهنگ ين مرحله، و ا   يچند   وي،  ارزشـگذار يبنـد  ان جمـع ي
  .رديگ ي قرار ميريگ ميا تصمين برنامه وي، تدويگذار  هدفي افراد، مبنايها و نظرها دگاهيل مجموعه ديتحل

 جداگانـه و    ي که شـامل اجـزا     ي به گروه  اريمعن  ي که ا  ي طور   است، به  ي ارتباط گروه  اريمعک  يجاد  ي جهت ا  ي راهکار يروش دلف 
شـود و     يشتر انجام م  يا ب ي در دو دور     يگر   پرسش يدر روش دلف  .کت کنند ده شر يچيدهد که در حل مسائل پ       يمستقل است، اجازه م   

ن ، از دور دوم ، متخصصـان وکارشناسـان تحـت            يبنابرا. شود    ي قبل استفاده م   يا دورها يج به دست آمده از دور       يدر هر دور از نتا    
  ].١[دهند  يها پاسخ م دست آمده از دور قبل به سوال ج بهيترازان خود و نتا  هميها دهير نظرها و عقيتاث
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 کـه   ي کـه در مـوارد     ي است، بـه طـور     ي گروه ي بر ساختار ارتباط   ي مبتن ي قو اريمعک  ي يف هادر و همکاران، روش دلف     يطبق تعر 
طبق نظـر   ].٨[شود يرد و قضاوت به متخصصان آن امر سپرده ميگ ي ناکامل و نامطمئن در دسترس است، مورد استفاده قرار م  يدانش

ک گـروه   ين دور توسط    يشود و در چند     يک گروه ناظر اداره م    ي است که توسط     يقي استاندارد روش تحق   ي دلف ک روش يوچ اسلر   
بعـد از هـر دور،      . ک موضوع اسـت   يشود و هدف آن اجماع نظر در رابطه با            يگر ناشناس هستند ، اجرا م     يکدي يمتخصص که برا  

ار يج در اختيشود ونتا ي از آنها استفاده مي بعد يه شده و در دورها     از قضاوت گروه، محاسب    يريج به دست آمده بر اساس آمارگ      ينتا
 .دهد ي را نشان مي از مراحل کار در روش دلفي کليي، شما١شکل ].٢٦[رديگ يگروه قرار م

  

  
  ]١  [يمراحل دلف): ١(شكل 

 
  
  قيمراحل انجام کار بر اساس روش تحق -٥

ـ در ا . شرفته قابل تحقـق اسـت     ي و پ  يدو صورت عموم   به   يق روش دلف  يمراحل انجام کار بر اساس روش تحق       ن پـژوهش، روش    ي
ـ  يک تيوه، نخست ين شيدر ا. ده شده استيشتر برگزي بيريپذ ل انعطافي به دل  يعموم ـ    يم کوچک بـا نفرات م طـراح  ي کـم بـه نـام ت
 راکـه در واقـع      يگـروه دلفـ   شـتر بـه نـام       يتر بـا تعـداد نفـرات ب         ک گروه بزر گ   يم  ين ت يدر مرحله بعد ا   . شود  ين م ييگر تع   ليوتحل

  .کند ين مييرند، تعيگ ي هستند که مورد پرسش قرار ميکارشناسان و متخصصان
ـ ا. ه شـود  يـ گر ته   ليها و تحل     پرسشنامه اول توسط گروه طراح سؤال      يستيادامه با  در  جهـت   يار گـروه دلفـ    يـ ن پرسشـنامه در اخت    ي

 ين مرحله بـه عنـوان دور اول دلفـ         يا. گردد  ي م يگذار  و ارزش  يدبن  ، نظرات جمع   يشود و پس از جمع آور       ي ارسال م  ييگو  پاسخ
در . کنـد   ي مـ  يج مرحله اول پرسشنامه دور دوم را طراحـ        يگر بر اساس نتا   ي د يا گر در مرحله    ليم طراح و تحل   يت. شود  ي م يگذار نام

  :ح شده است ين مطالعه تشريها انجام شده در ا ادامه، مجموعه اقدام
 
  گر ليم طراح و تحليت -١-٥
 و  يگر، استاد راهنما، استاد مشاور، استاد مشـاور صـنعت           ک گروه پنج نفره شامل پژوهش     يها، از      پرسشنامه يم به منظور طراح   ين ت يا
  .اند  داشتهيگر همکار  تمام مراحل پژوهش با پژوهشيل شده است که طي تشکييبا سابقه اجرا ERPنه انتخاب يک خبره در زمي
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  يگروه دلف -٢-٥
 ERP منابع سازمان    يزير  نه برنامه ي از متخصصان و کارشناسان وخبرگان درزم      ينفر بوده که همگ   ١٢ مرکب از    يا  روه مجموعه ن گ يا
 منابع سـازمان  يزير  برنامهيها ستمي مرتبط با سيها  شده شاغل در شرکتيين گروه شامل متخصصان و خبرگان شناسا     يا. باشند  يم

ERP ر انتخـاب   ي ز يبند   مرتبط با دسته   يها  د تا افراد از سه گروه شرکت      ي گرد ين پژوهش سع  ي ا ييش روا يبه منظور افزا  . باشند  يم
  :ک خبره انتخاب گردديز يشده و از هر شرکت ن

   هستندي بر ارائه محصول داخلي که سعيراني ايها شرکت  •
   در ارائه محصول هستنديک خارجي همکار و شري که داراييها شرکت  •
  ERPناظر در حوزه  مشاور و يها شرکت  •
 .باشد ي مذکور ميها ب آنها برحسب گروهي است که ترت٣ جدول ن پژوهش به شرحي کننده در اي همکاريها ست شرکتيل

  

  گروه  نام شرکت  فيرد

  يداخل  ستميپارس س  ١
  يداخل  کرانه  ٢
  يداخل  وندينا پيس  ٣
  يداخل  ورزيرا  ٤
  MINCOM يخارج  ن مشاوريداتا مهندس  ٥
  ORACLE يخارج  ها ستميو سداده ها   ٦
  ORACLE يخارج  باسا  ٧
  SAGE  يخارج  ام آذري  ٨
  مشاور  ي مجازيها ستميپردازش س  ٩
  مشاور  ا فاوا گسترشيپرش  ١٠
  مشاور  مبنا  ١١
  مشاور  شيت تحول کيريمشاوران مد  ١٢

  ي گروه دلفيشرکتها: ٣جدول 
  

  :باشند که عبارتنداز يها م يژگين وي اي خبرگان دارايه همگر مد نظر بوده کي زيها يژگين در انتخاب خبرگان، ويهمچن
   اطالعاتي سال در صنعت فناور١٠ش از ي سابقه بيدارا  •
  ERPنه ي سال در زم٥ش از ي سابقه بيدارا  •
   به بااليالت کارشناسي تحصيدارا  •
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 :ده استي ارائه گرد  منابع سازمانيزير برگان برنامهالت خي تحص٤در جدول 

  

  تعداد  ام شرکتن  فیرد

  2  دکترا  1
  8   ارشدیکارشناس  2
  2  یکارشناس  3

  يالت گروه دلفيتحص: ٤جدول 
 
   پژوهشنديفرآ -٣-٥

 منـابع سـازمان     يزير   انتخاب برنامه   يهااريمع ين پژوهش بررس  يف شد که هدف از ا     ين پژوهش ابتدا موضوع و ابعاد آن تعر       يدر ا 
ERP استند انتخابيآدر فراز ي موردنيارهايمعر ين زييو تع .  

م يد و با کمک تياستخراج گرد ERP منابع سازمان يزير  انتخاب برنامهمتداول در يارهايمعات موضوع، ين اساس با مطالعه ادب يبر ا 
تـوان مشـاهده       مـي  ٤جـدول که نتـايج آن را در        شد که    يي شناسا ي اصل اريمع هر   ياارهيمعريز و   ي اصل يارهايمع گر  ليطراح و تحل  

ـ يگر، استاد راهنما و اسـتاد مشـاور، از همکـار      گر عالوه بر پژوهش     ليل گروه طراح و تحل    يشکدر ت . نمود  يس گـروه تخصصـ  ي رئ
نـه  يشـرکت مشـاور در زم     (ا فـاوا گسـترش      ير عامل شرکت پرشـ    ين مد يران و همچن  يک ا ي منابع سازمان انجمن انفورمات    يزير  برنامه

  . ديل استفاده گرديو تحل يم طراحي، در ت) منابع سازمانيزير انتخاب برنامه
ل بـا   ي و تحل  ي گروه طراح  يي با استفاده از آشنا    ي گروه دلف  ين و اعضا  يياز تع ي مورد ن  يها  ف موضوع، تخصص  يسپس بر اساس تعر   

ـ ک اي منابع سازمان انجمن انفورماتيزير  برنامهيق گروه تخصص ي منابع سازمان و از طر     يزير   مرتبط با برنامه   يها   شرکت يتمام ران ي
ـ    ي و انتخاب شدند و با انجام دو دور دلف         يي، خبرگان شناسا  يراحتمالي غ يريگ   نمونه يها  ا استفاده از روش   و ب  ن خبرگـان   ي اجمـاع ب

  .ديحاصل گرد
ـ  ا يد که طـ   ي باز و به صورت مصاحبه انجام گرد       يها  پرسشنامه دور اول به صورت پرسش       ي اصـل  يارهـا يمعن دور از هـر خبـره        ي

  . شديآور جمع ازي موردنيارهايرمعي و زي اصليارهايمعسئوال شده و نظر خبرگان درباره   ERP سازمان منابع يزير انتخاب برنامه
ـ  گرد يج اخذ شده در دور اول، پرسشنامه دور دوم طراح         يسپس با توجه به نتا      بـه همـراه     ي اصـل  يارهـا يمع گـروه    ٩ د کـه در آن    ي

ـ ت هر   ي راجع به درجه اهم     ارائه و نظر هر خبره     يجدولاز در قالب    ي مورد ن  يارهايمعريز  يارهـا يمعري و ز  ي اصـل  يارهـا يمعک از   ي
 ين در ابتـدا   يخواسته شد، همچنـ   ) ادي ز يلياد و خ  ي کم ، کم ، متوسط ، ز       يليخ (يها  نهيکرت و شامل گز   يف ل ياز در قالب ط   يموردن

 درج مـوارد    يده بـرا   اختصـاص شـ    ي در خارج چارچوب پرسشنامه، آنرا در فضا       يپرسشنامه عنوان شد که در صورت وجود نظر       
ن مرحلـه  ي در آخـر يبراساس روش دلفـ . دي گرديآور ع و جمعيک  توز ين پرسشنامه به صورت پست الکترون     يند، ا يان نما يد ب يجد

  . آنان بدست آمديي تماس با خبرگان، نظرنهايبا برقرار
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   بر اساس نظر خبرگانERP انتخاب يارهايرمعي و زي اصليارهايمع -٦
ام از محققين دهر ککه  دش مشخص گر ليم طراح و تحليکمک ت هب ، ١در جدول ات موضوع يادباز  ي استخراجياارهيمع ي بررسبا

 تمام ابعاد و جوانب به طور که  ديده شداين نيازلذا اند،  بندي معيارها نموده با ديدگاه و شرايط موجود اقدام به شناسايي و دسته
ه ارائ يار اصلي گروه مع٩  قالبدربندي  اين دسته .رتباط با معيارها صورت پذيردبندي موضوعي در ا کامل بررسي شده و طبقه

 .باشد يج ميدهنده نتا  نشان٥که جدول  ديگرد

  

  ارير معينام ز  يار اصلينام مع
ار در يشماره مع

  ١جدول 
 يندهايسطح پوشش فرآجنبه  :١گروه

  يسازمان
يکي تکنيطراح  ٢١  

يکپارچگيسطح   ٢٠  
ع مختلفيزان پوشش محصول در صنايم  ERPد يت در توليفيکجنبه : ٢گروه  ١٩ 

  ٢٢ چند منظوره بودن
يکردعملمشخصه   ١  

نانيت اطميقابل  ٢  
ت استفادهيقابل  ٣  

ييکارا  ٤  
  ٥  بودنيقابل نگهدار

 ERP ي نرم افزارتيفيکجنبه : ٣گروه 

  ٦  داشتنييت جابجايقابل
يريانعطاف پذ  ٧  

  ٨ ارتباط دوستانه با کاربر داشتن
ي سازيبوم  ٩  

  جنبه کاربر: ٤گروه 

يل و گزارش دهي تحليکارکردها  ١٠  
يبانيخدمات و پشت  ١٢  
  يبانيخدمات و پشتجنبه : ٥گروه   ٢٤ آموزش
يمستندساز  ٢٥  
  ١١ تکنولوژي

  تکنولوژيجنبه : ٦گروه 
  ٢٣ امنيت

  ١٣ زمان پياده سازي  جنبه پياده سازي: ٧گروه 
يمت گذارينه و قيهز  نه يهزجنبه : ٨گروه   ١٤  
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  ارير معينام ز  يار اصلينام مع
ار در يشماره مع

  ١جدول 
  ١٥ چشم انداز
  ١٦ شهرت
  ١٧ سهم بازار

  جنبه فروشنده: ٩گروه 

  ١٨  فروشنده ييتوانا
  ات موضوعي از ادبي استخراجيارهاي معيبند گروه : ٥جدول 

  
از خبرگان    ول قرار گرفتيحلارها مورد تي معيبند ن گروهاي ي دردور اول دلفERP از خبرگان يسپس با استفاده از نظرسنج

ر يز جينتا نظرات خبرگان يبند  جمعيط .ن کننديي را تعي اصليارهاي مرتبط با هر کدام از گروه معيارهايرمعيتقاضا شد که ز
  :ديحاصل گرد

 يور ت و بهرهيفيتوسط  انجمن ککه  PCF٣استاندارد ،  ERP سازمان توسط يندهاي پوشش فرآسطح ارتباط با جنبهدر -١
هر ، ن استاندارديتوسط ا تا شدص داده يار مناسب تشخيبسها ارائه شده، سازمان فرآيندها در  ٥ي الگوبردارکه به منظور ٤کايآمر

  تمامين استانداردي در ا. پوشش داده شود مشخص کندERP حل  راهد توسطي را که باييندهاياز خود فرآيسازمان بر اساس ن
اند و مبناي بسيارمناسبي براي تعيين   شدهيبند  حوزه دسته١٢ در ٦به طور عامگيرد  انجام مي سازمان که در يک  ييندهايفرآ

  .باشد   ميERPهاي سازماني باالخص حل فرآيندهاي موردنياز و تعيين سطح پوشش مطلوب فرآيندها توسط راه
 ٨ گردش کار موتوريزان استفاده از ابزارهاي، م ٧ات برتريزان استفاده از تجربيم يارهاي مع ERPد يت در توليفي ک جنبه در مورد-٢

  .ددارر ي تاثERP ديتولت يفيک ماً بري با کد باز مستقيو ابزارها
 يسيستم عامل، زبان برنامه نوي، سيافزار فرم سخت پالت (ي مرتبط با تکنولوژيارهايرمعيعالوه بر ز يجنبه تکنولوژمورد  در -٣
  . شدنديابي ارزمؤثرز ي نافزار د نرمي توليزان بلوغ تکنولوژيم و سازمانازي موردني نوع معمار...)و
 ي تلقتأثيرگذار ييارهايمعزي نيساز ادهي وکنترل پروژه پ پروژهتيري و مديساز ادهي پيمتدولوژ ،ERPيساز ادهي پ جنبه در مورد-٤
  .نددش 
  .باشند  ميداراي تاثيرر انجام خدمات نيز سرعت و کيفيت ارائه خدمات و ميزان تعهد د يباني خدمات و پشتدر مورد جنبه -٥

 :ر حاصل شدي مرتبط به شرح زيارهايرمعيبه همراه ز يار اصلي گروه مع٩ ي دور اول دلفيدر انتها

  
                                                 
3 Process Classification Framework 
4 American Productivity Quality Center (APQC) 
5 Benchmarking 
6 Generic 
7 Best Practice 
8 Workflow Engine 
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  ي سازمانيندهايسطح پوشش فرآ -١گروه 
 سـازمان توسـط   يانـده يزان پوشـش فرآ يـ  مERP   منابع سازمانيزير حل برنامه راه  مهم در هنگام انتخابيارهاي از معيکي 

 تا چـه     ERP منابع سازمان    يزير  حل برنامه   ک راه ينکه  يا يابي و ارز  يي شناسا يبرا. باشد ي م ERP سازمان   يزير  حل برنامه   راه
 استفاده  APQC از موسسه    PCF استاندارد   يندهايفراتوان از    ي، م دهد يک سازمان بزرگ را پوشش م     ي يندهاي فرا يحد تمام 

هـا و   تيـ  فعاليان شده اسـت کـه تمـام   يحوزه ب١٢ک سازمان به طور عام در قالب    ي يندهاي فرآ يرد تمام ن استاندا ينمود، در ا  
  :  عبارتند از PCF استاندارد يها  حوزهياسام. رديگ ي را در برمي سازمانيندهايفرآ
    ين چشم انداز و استراتژيتکو  ١-١

    ن محصوالت و خدماتي و تکويطراح  ٢-١

 ش محصوالت و خدمات  و فرويابيبازار  ٣-١

    ارائه محصوالت و خدمات  ٤-١

    يت خدمات مشتريريمد  ٥-١

   يه انسانيت سرمايرين و مديتکو  ٦-١

    اطالعاتيت فناوريريمد  ٧-١

     يت منابع ماليريمد  ٨-١

    ت امواليريتملک ساخت و ساز و مد  ٩-١

   ستيط زي و براساس محيمنيت ايريمد  ١٠-١

   ي سازمانت روابط برونيريمد  ١١-١

  ت دانش، بهبود و تحوليريمد  ١٢-١
 
   ERPد يت در توليفيزان کيم -٢گروه 

بـه   .اند  شده يبند   و طبقه  يي مورد شناسا  موثر باشند،  محصول   ديتولت  يفيکدر  ند  ن توا ي که م  ي اصل يارهاين گروه انواع مع   يدر ا 
ـ      ها را  ستمي از س  يادي ز يلي تعداد خ  ي از نظر کم   يعنوان مثال اگر شرکت    ، يکپـارچگ ي، بحـث    يفـ ي از نظـر ک    ي داشـته باشـد، ول

  . خواهد بودييارها قابل شناساين معيق اينه به کار نگرفته باشد، از طري را به صورت به تجربيات برتر ويندگريفرا
  عملکرد  يدي کليها ف شاخصيزان تعريم  ١-٢

   ان کاري جريموتورها  ٢-٢

     مستند شدهات برتريتجرب يريبه کارگ  ٣-٢

    با سورس باز ي از ابزارهايريگ زان بهرهيم  ٤-٢

 يکپارچگيسطح   ٥-٢
 
   محصول ي نرم افزارتيفي کيابي ارز-٣گروه
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ـ ه شـده اسـت و از ا  يـ ته  ٩١٢٦ ISOن گروه منطبق بـا اسـتاندارد   ي شده در ايبند  شده و طبقهيي شناسايارهايمع ـ ن طري ق ي
  . قرار داديابيرا مورد ارزت محصول يفي کيافزار ، نرمي عموميها توان از جنبه يم

   يردعملکمشخصه   ١-٣

       اعتماد داشتنت يقابل  ٢-٣

       ت استفادهيقابل  ٣-٣

    ييکارا   ٤-٣

    داشتن ي نگهدارت يقابل  ٥-٣

  داشتنييت جابجايقابل  ٦-٣
 
   محصول از جنبه کاربريابي ارز-٤گروه 
  .ه استشدست ي و ليستم معرفي مهم جنبه کاربران سيارهاين گروه، انواع معيدر ا
   يريانعطاف پذ  ١-٤

  ارتباط دوستانه با کاربر داشتن  ٢-٤

    ي سازيبوم  ٣-٤

 يل و گزارش دهي تحليکارکردها  ٤-٤
 
  د محصول ي به کارگرفته شده در تولي تکنولوژ-٥گروه 
 يرا لزومـاً تکنولـوژ    ي ز باشد، ي م ERPستم  ي مهم در انتخاب س    يارهايگر مع ي از د   ERPستم  يد س ي بکار رفته در تول    يتکنولوژ

 رهبر بـازار بـوده و بـه         يبه طور مثال اگر سازمان    . ط  سازمان دارد   ي به شرا  يها مناسب نبوده و بستگ      همه سازمان  يدتر برا يجد
ـ  ها استفاده کند اما باين تکنولوژ يد از آخر  يباشد با  ERP از جذب    يت رقابت يدنبال کسب مز    وجـود  يهـا  نـه يد متحمـل هز ي

ـ ا در. ده است يد مورداستفاده رفع نگرد   ي جد يرا اشکاالت تکنولوژ  ين باشد ز  ي نو ستمياشکال در س    يارهـا ين گـروه انـواع مع     ي
 .  شده استيبند  و طبقهيي آن شناسايط اجزايد محصول و محي به کار گرفته شده در تولي تکنولوژييمرتبط با شناسا

   يفرم سخت افزار پالت  ١-٥

    ستم عامليس  ٢-٥

    گاه دادهي پايموتورها  ٣-٥

     شبکه و ارتباطاتيها پروتکل  ٤-٥

    نترنتي با ايکپارچگيک و يتجارت الکترون  ٥-٥

     توسعهيابزارها  ٦-٥

    بانيستم پشتيس  ٧-٥

   افزار د نرمي توليبلوغ تکنولوژ  ٨-٥

    ي سازمانيمعمار  ٩-٥
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   تيامن  ١٠-٥
 
   از محصوليبانيت ارائه خدمات و پشتيفي ک-٦گروه 

 از محصـول را توسـط       يبانيت ارائـه خـدمات و پشـت       يـ فيتـوان ک    ي که براساس آن م    ييارهايها و مع    انواع شاخص  ن گروه يدر ا 
 .  شده استيبند  و طبقهيي قرار داد، شناسايابيمورد ارز... دکننده ويفروشنده، تول

    ه محصولي اوليبانيپشت  ١-٦

    ي فني دوره و نگهداريبانيپشت  ٢-٦

    آموزش  ٣-٦

    يزمستندسا  ٤-٦

  يبانيت ارائه خدمات و پشتيفيسرعت و ک  ٥-٦

    و انتقال دانشيا  مشاورهيبانيزان پشتيم  ٦-٦

 رکردي ديها مهي، جريبانيزان تعهد پشتيم  ٧-٦
 
  ت پروژهيري و مديساز ادهي جنبه پ-٧گروه 

ار در  يـ د به عنوان مع   يده و با   بو ERP يت در پروژه ها   ي موفق يدي از عوامل کل   يبانيزان خدمات و پشت   يمبر اساس نظر خبرگان     
ـ  ارز يارهـا ين مع يتر  از مهم  يکين  ي همچن .  لحاظ گردد  ERPستم  يانتخاب س   انـواع   يدکننـده و مجـر    ي تول يهـا   شـرکت  يابي

ن گروه انـواع    يدر ا ن  ي، بنابرا  باشد يت پروژه م  يري مد ي و روشها  ياده ساز ي، نحوه پ  ERP يها  شرفته و راه حل   ي پ يافزارها  نرم
  .اند دهي گرديبند  و طبقهييطه شناسا مربويارهايمع

     يساز ده اي پيمتدولوژ  ١-٧

    يساز ادهيزمان مراحل مختلف پ  ٢-٧

    کنترل پروژه  ٣-٧

 ت پروژهيريمد  ٤-٧

 
   محصوليگذار متينه و قي هز-٨گروه 
 يزا نـه ي و عوامـل هز    مت خود محصـول بـوده     يها، مربوط به ق    نهي از هز  يشرفته، فقط بخش  ي پ ي کاربرد يافزارها  د نرم ي خر يبرا
  .اند  شدهيبند  و طبقهيي شناسا گروهنيز وجود دارد که در اي نيگريد

   )کبارهي(ه ي ثابت اوليها نهيهز  ١-٨

  )انهي سالياتيمخارج عمل(انه ير ساليي متغيها نهيهز  ٢-٨
 
   فروشنده محصوليابي ارز-٩گروه 
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ـ  در ا  ، قـرارداد  يابي محصول مورد ارز   دون نظر گرفتن  بتوان   يمکه  فروشنده را       ط با ي مرت يارهايها و مع   شاخص ن گـروه قـرار     ي
  .اند گرفته
    چشم انداز  ١-٩

    شهرت  ٢-٩

   سهم بازار  ٣-٩

   فروشنده ييتوانا  ٤-٩
ـ ا .رسـد  ي مـ  عـدد ٥٤ گروه به تعـداد  ٩ن ي ايارهايرمعيشود ز يهمانطور که مشاهده م  ذکرشـده بـه همـراه    يارهـا ي گـروه مع ٩ن ي

.  پرسشنامه دور دوم بکـار گرفتـه شـد    بوده و در طراحي ي دور اول دلف   ي از خبرگان در انتها    يها حاصل از نظرسنج    آن يارهايرمعيز
 خواسته شد تا درجه اهميت زيرمعيارهاي هر يک از معيارهاي اصلي را در قالب طيف ليکـرت مشـخص                    خبرگان از    دوم   طي دور 
در انتهاي دور دوم دلفي پس از دريافـت نظـر           . نديقسمت مربوطه درج نما   گر آنرا در    يشنهاد د ين در صورت وجود پ    ي، همچن نمايند

از مجموع عدد ٢٠ به تعداد  گروه معيار اصلي٩ در )اديار زيت بسي درجه اهميکرت دارايف ليدر ط(نهايي ايشان، زيرمعيارهاي مهم
  : شناسايي گرديد٦ به شرح جدول باشد کهي م عدد٥٤

  

  نام زير معيار  نام معيار اصلي

 بازاريابي و فروش محصوالت و خدمات
  جنبه سطح پوشش فرآيندهاي سازماني: ١گروه ارائه محصوالت و خدمات
  مديريت منابع مالي
 ERPجنبه کيفيت در توليد : ٢گروه سطح يکپارچگي

ات برتريبه کارگيري تجرب  
کرديعملمشخصه   

 ERP نرم افزاري تجنبه کيفي: ٣گروه 
 قابليت اطمينان
  جنبه کاربر: ٤گروه  بومي سازي

 کارکردهاي تحليل و گزارش دهي
 امنيت  تکنولوژيجنبه : ٥گروه 

 آموزش
  خدمات و پشتيبانيجنبه : ٦گروه 

 مستندسازي
  سازي ده متدولوژي پيا

سازي زمان مراحل مختلف پياده  
  جنبه پياده سازي: ٧گروه  کنترل پروژه

 مديريت پروژه
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  نام زير معيار  نام معيار اصلي

هاي ثابت اوليه هزينه  هزينه جنبه: ٨گروه   
 شهرت
  جنبه فروشنده: ٩گروه  سهم بازار

  فروشنده توانايي
  يدر روش دلفERP  مهم انتخابيارهايرمعيز: ٦جدول 

مهم قلمداد  آن در انتهاي دور اول دلفي يزيرمعيارهاي  استخراجتمامي  که يگروه معيارشود تنها  ي مشاهده م٦با بررسي جدول 
       .باشد سازي پروژه مي جنبه پياده: ٧گروه ،اند شده

 
  
  مطالعه تطبيقي-٧

ص يت تشـخ  يـ  اهم يداراات موضـوع    يادب يبررس  در که ييارهايمع با   ) ٦جدول (روش دلفي معيارهاي مهم حاصل از      ٧در جدول   
 .اند شدهمقايسه ) ٢جدول(داده شده است 

 

  نام معيار اصلي
  ٦ مندرج درجدول يارهايمع

  )يش دلفحاصل از رو(
  ٢ مندرج در جدول يارهايمع
  )قيات تحقيحاصل از ادب(

 بازاريابي و فروش محصوالت و خدمات
 ارائه محصوالت و خدمات

جنبه سطح پوشش فرآيندهاي : ١گروه
  سازماني

  مديريت منابع مالي
- 

 ERPجنبه کيفيت در توليد : ٢گروه سطح يکپارچگي
  برتراتيبه کارگيري تجرب

  سطح يکپارچگي

کرديعملمشخصه   ERP نرم افزاري تجنبه کيفي: ٣گروه   مشخصه عملکردي 
  قابليت اطمينان قابليت اطمينان
  جنبه کاربر: ٤گروه  بومي سازي

 کارکردهاي تحليل و گزارش دهي
-  

 - امنيت  تکنولوژيجنبه : ٥گروه 
  خدمات و پشتيبانيجنبه : ٦گروه  آموزش

دسازيمستن  
 خدمات و پشتيباني

  جنبه پياده سازي: ٧گروه   سازي ده متدولوژي پيا
سازي زمان مراحل مختلف پياده  

سازي زمان پياده  
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  نام معيار اصلي
  ٦ مندرج درجدول يارهايمع

  )يش دلفحاصل از رو(
  ٢ مندرج در جدول يارهايمع
  )قيات تحقيحاصل از ادب(

   کنترل پروژه
 مديريت پروژه

 

هاي ثابت اوليه هزينه  هزينهجنبه : ٨گروه   هزينه 
 شهرت
  جنبه فروشنده: ٩گروه  سهم بازار

  فروشنده توانايي
  فروشنده توانايي

 يق ات تحقيادب مهم يارهايبا مع يروش دلف مهم يارهاي معيا سهيجدول مقا : ٧جدول 

 
توسـط خبرگـان    ،  انـد   ص داده شـده   يت تشخ ي اهم يداراق  يتحقات  ي ادب  ي بررس در که   ييارهايتمام مع شود    يهمانطور که مالحظه م   

ERP تـر بـوده و از ابعـاد          ار گسـترده  ي بسـ  يروش دلفـ   مهـم حاصـل از       يارهـا يطه مع يحکه   با اين تفاوت  اند    مهم قلمداد شده  ز  ين
 مهـم  يارهـا ي مهم آن بـا مع    يارهاير مع ي که ز  ياريتنها گروه مع  ن  ي همچن .استسته شده   ي نگر ERP انتخاب   يارهاي به مع  يتر  عيوس

ـ انگر ا يـ ن تفاوت ب  يا .باشد  ي م ERP يافزار  ت نرم يفيجنبه ک  : ٣ گروه ،طابق دارد ت) ٢جدول  (ات موضوع   يادبحاصل از    ن موضـوع   ي
  .ران باشدي در اERPانتخاب  يبراشده  ي بوميارهايمع مناسب ازيا مجموعهتواند  ي م٦ ج بدست آمده از جدولياست که نتا

  
 
  يگير جهينت -٨

 و بـا    ين منظور با استفاده از روش دلف      يبود که بد   ERP منابع سازمان    يزير  حل برنامه    انتخاب راه  يهااري مع ين مقاله بررس  يهدف ا 
كـه توسـط    ERPانتخـاب   مـرتبط در  يارهايرمعي و ز  ي اصل يارهايمع .ات موضوع انجام شده است    ي ادب ه کمک ب ERPخبرگان  نظر  

 ي بـر فنـاور    ي مبتن ي سازمان يها  حل   جامع در انتخاب راه    يبراساس نگاه ،  تشنهاد شده اس  يران پ يط ا يبا توجه به شرا    ERPخبرگان  
 يبرا ERP منابع سازمان    يزير  حل برنامه   ح  راه  ي  انتخاب صح   ي برا ييند راهنما توا  يم تعيين شده است و      ERPاطالعات باالخص   

  . باشديراني ايها سازمان
 و در نظرسنجي از خبرگـان و اسـتفاده از تجربيـات ارزنـده     امده استيان ني به ميات ذکريدر ادبکه ن پژوهش يد ا يج جد ياگر نت يد

   :باشدير ميايشان حاصل گرديد، به شرح ز
 APQC سـازمان    PCFتوان از اسـتاندارد       يم ERPحل   سازمان توسط راه   يندهاين سطح مطلوب پوشش فرا    ييع ت يبرا -

  .استفاده شود
ات برتر، سطح   ي تجرب يريزان بکارگ يند انتخاب لحاظ شود وم    ي مجزا در فرآ   ياريرا به عنوان مع    ERPد  يت تول يفيسطح ک  -
  .  ار در نظر گرفته شوديرمعي به عنوان ز با کد بازي گردش کار و ابزارهاي، موتورهايکپارچگي
ت يـ اهم سـازي،    در جنبه پيـاده    اريرمعيسازي و مديريت پروژه و کنترل پروژه به عنوان ز            با در نظرگرفتن متدولوژي پياده     -
  . شودداده اين معياربه  يشتريب
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  .ه داده است در ايران ارائERP انتخاب يشده برا ي بومي مناسب ازمعيارهايا ن پژوهش مجموعهيا -
 منـابع   يزير  حل برنامه    اطالعات از جمله راه    ي برفناور ي مبتن ي سازمان يها  حل  راه انتخاب   يارهايبه منظور داشتن درک درست از مع      

 رامـدنظر   ي، بلـوغ سـازمان    ERP  حـل   ر اكتسـاب راه   يد  قبـل از هرگونـه حرکـت در مسـ           يها با   است که سازمان   الزم ERPسازمان  
ت موجـود،   يها ، وضع    دها و فرصت  يها ، تهد    ها و ضعف    يي از توانا  يها درک درست     سازمان يگردد که تمام    ياد م شنهيقراردهند، لذا پ  

  .ر سازنديدرگ ERP انتخاب نديفرآنده خود بدست آورند، سپس خود را در ي حال و آيها يازمندينه و نيت بهيوضع
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