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 چکیده 

 سیستم و ساخته کارآمد غیر را گذشته سنتی مدیریت ، تخصصی های سازمان پیچیدگی و توسعه امروزه

 مدیریت به سنتی مدیریت از گذر مشخصه را آن توان می که هستند ای پدیده ،یکپارچهنرم افزاری  های

 اطالعاتی از انبوهی حجم پردازش مستلزم کارآمد و موثر های شیوه به امور اداره .دانست جدید مؤثر

 جهت به سیستمی نگرش. سازد می دشوارتر را آنها تحلیل و کرده رشد سریع آهنگی با که است گوناگون

 سیستمی نگرش نمود  و انجامیده سازمان در موجود اطالعات هماهنگی و یکپارچگی به بالقوه جامعیت

سیستم های برنامه ریزی منابع  .گردد می منجر خرید سیستم های نرم افزاری یکپارچه به ها سازمان به

در این مقاله به  .گیرندسازمان و سیستم های اطالعات مدیریت معموال مورد توجه سازمان ها قرار می 

 .از جهات مختلف می پردازیمو نحوه انتخاب این سیستم ها مقایسه این دو سیستم 

 

 محصول نرم افزاری-سیستم اطالعات مدیریت -سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: واژگان کلیدی
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 مقدمه  -1

 آن تبدیل و انرژی و ماده به دستیابی است اطالعاتی تسلط کنونی، جهان در واقعی تسلط و است قدرت کسب اصلی عامل اطالعات امروزه

 و اطالعات به دادن اولویت قدرتمند جامعه مشخصه ترین مهم امروزه و آید می شمار به سنتی های جامعه در قدرت های پایه محصول، به

 .باشد می اطالعات کاربرد از عینی نمودی توسعه و پیشرفت گفت توان می جرأت به و است آن از بهینه استفاده

 مادیران  اطالعاات . هاست سازمان راهبرد و گیری تصمیم آن اصلی ثمره که یابد می تجلی مدیریت در اطالعات جلوه موثرترین و زیباترین

 کاه  یابناد  مای  دسات  شاناختی  باه  آن پاردازش  و اطالعات دریافت با مدیران. کند می یاری تصمیم اتخاذ در را آنها که است ابزاری تنها

 در مادیر  عمال  سارعت  حقیقت در و کند می انتخاب را آنها ترین مناسب و داده تشخیص را مسائل حل در ممکن های گزینه آن براساس

 .گیرد می قرار او دسترس در که دارد اطالعاتی کیف و کم به کامل بستگی او تصمیم درستی و گیری تصمیم

 فرد، اختیار در منابع و زمان در مناسب برداری بهره و انسان پیشرفت و یافته اصولی نقش نیز خانوادگی و فردی امور مدیریت در اطالعات

 .دارد وی شده جذب اطالعات حجم با مستقیم ارتباط

 که هستند ای پدیده ،نرم افزاری یکپارچه و ساخته کارآمد غیر را گذشته سنتی مدیریت ، تخصصی های سازمان پیچیدگی و توسعه امروزه

 کساب  به سازمان محیط در فیزیکی حضور با سنتی مدیران. دانست جدید مؤثر مدیریت به سنتی مدیریت از گذر مشخصه را آن توان می

 مورد افراد از اندکی تعداد به ها آن اطالعاتی شبکه. کنند می تجربه را نظر مورد های روش خطا و آزمون با و پردازد می اطالعات مستقیم

 را مادیران  به دهی خط امکان اطالعاتی های شبکه گونه این در نفوذ گاه و گردد می محدود شوند می گمارده حساس نقاط در که اعتماد

 باه  صارفا   بغارن   مساائل  باا  برخاورد  در تواناد  نمی و نیست حاضر پیچیده شرایط پاسخگوی اطالعات کسب مکانیزم این. سازد می فراهم

 .شد متکی اندرکاران دست اقوال  محدود گزارشات یا و ذهنیات

 آن تحلیل و کرده رشد سریع آهنگی با که است گوناگون اطالعاتی از انبوهی حجم پردازش مستلزم کارآمد و موثر های شیوه به امور اداره

 نماود   و انجامیاده  سازمان در موجود اطالعات هماهنگی و یکپارچگی به بالقوه جامعیت جهت به سیستمی نگرش. سازد می دشوارتر را ها

در ادامه به بررسی سیستم برناماه ریازی مناابع    . گردد می منجر اری یکپارچهخرید سیستم های نرم افز به ها سازمان به سیستمی نگرش

 .می پردازیم 2و سیستم اطالعات مدیریت 1سازمان
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سیستم اطالعات مدیریت سیستمی یکپارچه متشکل از کاربر و ماشین برای ارائه اطالعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و  

ریزی،  امههایی برای تحلیل، برن ها، مدل ای، راهنماها و دستورالعمل افزار رایانه افزار و سخت این سیستم از نرم .گیری در سازمان است تصمیم

سیستم اطالعات مدیریت سیستمی است که (. 6، 1891دیویس و اولسون )گیرد  گیری و یك پایگاه اطالعات بهره می کنترل و تصمیم

دهی و انتخاب کرده و  ها را فیلتر، سازمان کند و سپس آن های تبادالت و عملیات سازمانی را ثبت می آوری و داده های محیطی را جمع داده

موردیك و )آورد که اطالعات مورد نیاز خود را تولید نمایند  نماید و ابزاری برای مدیران فراهم می ن اطالعات به مدیران ارائه میبه عنوا

  (1896،6مانسون 

 : از عبارتند سیستم  عناصر اصلی این 

  ،سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر 

 کند، افزار اطالعاتی را از طریق یك پایگاه اطالعات به هم مرتبط می نرمای که تعدادی  سیستمی رایانه 

 دهد،  ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ می -رابط کاربر 

  ارائه اطالعات به تمام سطوح مدیریتی 

 (5، 1899آواد )گیری  پشتیبانی از عملیات و تصمیم 

 مفهوم سیستم اطالعات مدیریت 

کند که دیگر  های اطالعات نیست بلکه چارچوبی کلی ارائه می سیستم اطالعات مدیریت سازمان یك چیز متمایز و جدا از دیگر سیستم

سازی یك سیستم کامال   پیاده مفهوم که شد مشخص زمان طول در. شوند های اطالعات بر مبنای آن با یکدیگر همخوان می سیستم

واقعیت این است که یك سیستم یکپارچه، به معنی یك ساختار واحد و همگن نیست بلکه بدین معنی . یکپارچه واحد بسیار مشکل است

ها در نظر گرفته  اکنون سیستم اطالعات مدیریت به منزله فدراسیونی از زیرسیستم. آن منطبق بر یك طرح کلی هستند یاست که اجزا

های سیستم اطالعات مدیریت  طبق بر طرح کلی، استانداردها و رویهشوند اما من شوند که در صورت نیاز طراحی و اجرا می می

تواند تعداد زیادی سیستم اطالعات مرتبط  بنابراین به جای یك سیستم اطالعات مدیریت واحد و کلی، سازمان می .(1181علوی، )هستند

دهد که یك سیستم کامال   تجربه نشان می. کنند میهای مختلف تأمین  داشته باشد که نیازهای مدیریتی را در سطوح مختلف به شکل

 .عوامل زیادی وجود دارند که باید همزمان و توأم در نظر گرفته شوند و نگهداری چنین سیستمی مشکل است. یکپارچه غیر ممکن است

که ضروری  ا در مواردیسازی تنه شوند و یکپارچه های اطالعات مدیریت بیشتر به صورت بخش بخش طراحی می به همین دلیل، سیستم

دهند  های اطالعات سازمانی ارائه می سازی پردازش های اطالعات مدیریت مبنایی برای یکپارچه به طور خالصه سیستم. شود باشد اعمال می

 .(1891اولسون، و دیویس)
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 .(1881، لئود مك)توان به صورت زیر نمایش داد  باز و یك سیستم کنترلی حلقه بسته می سازمان را به عنوان یك سیستم

 

 

  

 مدل سيستمي سازمان و نقش سيستم اطالعات در مدیریت آن  1تصویر 

 

 

 

 

 

 

 :چرخه فرآیند مدیریت  -2-2

مفاهیم مربوط به سیستم مدیریت اطالعات را در . تشکیل شده است 1و مدیریت 2اطالعات ،1از سه کلمه سیستم سیستم اطالعات مدیریت

 .ذیل بررسی می کنیم

                                                           
3-System    
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  سیستم -2-2-1

با توجه به این تعریف یك سیستم  .هدف خاصی را دنبال کنند سیستم می گویند به مجموعه ای از اجزا که با یکدیگر در تعامل باشند و

مورد دیگری که در تعریف سیستم قابل  .باهم ارتباط منطقی داشته باشندقطعات یك سیستم باید  ثانیا اجزا و؛ اوال بیش از یك عضو دارد 

تمام اجزا  تامل است قصد مشترک برای دستیابی به یك هدف می باشد هر سیستم برای دستیابی به یك یا چند هدف طراحی می شود و

  .به جای دستیابی به اهداف شخصی برای دستیابی به اهداف کل سیستم فعالیت می کنند

 

 پردازش / اطالعات /  1داده-2-2-2

کار ه اطالعات را به جای هم ب افراد زیادی داده و. اطالعات به داده های خامی گفته می شود که بعد از پردازش نتیجه خاصی را ارائه دهند

داده چیزی  .تفاوت قائل شداین مسئله در مکالمات غیر رسمی قابل قبول است ولی باید بین این دو . (1182 همکاران، و عمید)برند می

 به عنوان مثال داده ممکن است تعداد ساعت کارکرد. یا اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد است که برای تصمیم گیری ، محاسبه و

د هر یك از شود برای نمونه وقتی ساعت کارکر هر یك از کارکنان شرکت باشد وقتی این داده ها پردازش شد می تواند به اطالعات منجر

ناخالص فرد خواهد بود و وقتی درآمد های ناخالص کلیه کارکنان با هم  کارکنان در نرخ دستمزد ساعتی وی ضرب شود حاصل آن درآمد

حال این ارقام یك اطالعات برای مدیر شرکت به . جمع عبارت است از کل مبلغ قابل پرداخت شرکت به کارکنان  حاصل. جمع شود

 .می گوید که وی قبال نمی دانسته است طالعات به مدیر چیزی راحساب می آید پس ا

ذخیره اطالعات در  بنابراین نگهداری و نماید؛اطالعات تولید شده برای استفاده کاربر باید ذخیره شود تا در صورت نیاز به آن مراجعه 

مهم سیستم اطالعات  یمی باشد که یکی از اجزا 1هاوظایف مدیریت پایگاه داده  وسازمان از اهمیت خاصی برخوردار است که این مهم جز

 .مدیریت به شمار می رود

 

 

 

 

 مدیریت-2-2-1

اما در علم مدیریت روز، . مدیریت یعنی فن و دانش انجام کار توسط دیگران، این تعریف توسط پایه گذاران علم مدیریت عنوان شده است

سازماندهی، نظارت، کنترل، رهبری و نوآوری تشکیل  برنامه ریزی، چرخه ازاین .صورت یك چرخه فرآیند تعریف می گردده مدیریت ب

 .(1182 همکاران، و عمید)شده است

                                                                                                                                                                                     
4-Information 

5-Management 

6-Data 

7-Database Management System  
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در مبحث برنامه ریزی اهداف، استراتژی و ماموریت سازمان مشخص می شود و براساس آن سازماندهی مناسبی جهت نیل به اهداف  

گیرد که شامل ساختارهای سلسله مراتبی ،  اختار سازمانی مورد بررسی قرار میدر مبحث سازماندهی مباحث انواع س. گردد تعریف می

 منظور از. گیرند ها و موسسات مختلف قرار می افقی، کارگروهی و غیره است که براساس نوع فعالیت و محیط، مورد استفاده شرکت

به منظور اطمینان خاطر از اینکه خروجی های ایجاد شده  نظارت اطمینان مدیر یا مدیران از چگونگی انجام کار در حین انجام آن است و

در بخش کنترل یك بازخورد  به بخش . با تعاریف اولیه انجام شده دربرنامه ریزی مطابقت داشته باشد، مبحث کنترل مطرح می شود 

 .را حل کنند وجود آمده باشد آنه که مشکلی ب برنامه ریزی وجود دارد تا در صورتی

گیری در سازمان توسط مدیران عالی معموال  بعضی یا تمامی تصمیم ها عملی نمی شوند و این بدین خاطر است که از پس از تصمیم 

برای برطرف نمودن این مشکالت مدیران نقش رهبری را پیدا . طرف بدنه سازمان در مقابل این دستورات و تصمیمات مقاومت وجود دارد

ها را درتصمیمات  صورت جمع بندی شده ای در اختیار مدیران قرار گیرد و مدیر آنه یات سازمان بمی کنند و برای ایجاد رهبری باید نظر

مقابله نمی شده عبارتی چون سازمان نقش خود را در اجرای تصمیمات حس می کند دیگر با تصمیمات گرفته ه ب .خود لحاظ کند

 در صورتی. است که بدون وجود آن چرخه مدیریت پویا نخواهد بود مهمترین مرحله چرخه فرآیند نوآوری.(1182 همکاران، و عمید)کند

که نوآوری وارد این چرخه فرآیند شود این حلقه از حالت سکون خارج و بصورت حلقه ای درمی آید که مرتبا  در حال رشد و ارتقاء خواهد 

 .بود

ت کامل و دقیق از سازمان، بدون سیستم های جامع و با توجه به نکات فوق باید گفت مدیریت کار مشکلی است و بدون داشتن اطالعا

یکپارچه اطالعات مبتنی بر کامپیوترهای پیشرفته و سریع با بستر مناسب انتقال اطالعات در یك سازمان، نمی توان توقع داشت مدیران 

که اطالعات قابل  ود مگرآنزیرا یکی از عوامل موفقیت ،تصمیم به موقع و بجاست و آن حاصل نمی ش. آن سازمان موفق عمل کنند

سیستم اطالعات مدیریت در سازمان را توجیه  موقع ، دقیق و مرتبط با موضوع به مدیر داده شود و این ضرورت پیاده سازیه اطمینان ، ب

 .می کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم برنامه ریزی منابع سازمان-1

 
 مورد را سیستم این از خاصی های جنبه کدام هر که اند داده ارائه سازمانسیستم برنامه ریزی منابع  برای مختلفی تعاریف نظران صاحب

 . دهد می قرار توجه
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 :از است عبارت دارد وجود سیستم برنامه ریزی منابع سازمان برای که تعاریفی بهترین از یکی

 و شده طراحی پیش از اندازی راه آماده یکپارچه های ماژول از مجموعه یك سیستم برنامه ریزی منابع سازمان کاربردی افزاری نرم بسته

 این سازی پیاده در کارایی حداکثر به یابی دست. دهد می پوشش را سازمان تجاری های فرایند تمام که است ای شده مهندسی پیش از

 در فعالیت برای سازمان به.سیستم برنامه ریزی منابع سازمان است پیچیده بسیار، سازمانی نیازهای با آن سازی هماهنگ با افزار نرم

6زمان واقعی صورته ب و محور اطالعات و گرا فرایند و اطالعاتی نظر از یکپارچه محیطی
 .کند می زیادی بسیار کمك 

 .دهیم قرار بررسی مورد را آنها است بهتر ها تعریف سایر به پرداختن از قبل که دارد وجود توجهی قابل نکات فوق تعریف در

 این بین اطالعات سریع تبادل امکان. است فزاری نرم مجموعه یك سیستم برنامه ریزی منابع سازمان که است موضوع این بیانگر تعریف

 هدف برای کدام هر افزارها نرم مجموعه این. هاست مجموعه این ویژگیهای ترین مهم از، ها آن در کاری محیط همسانی و افزارها نرم

 دیگر سوی از و است پذیر امکان راحتی به ها آن بین در اطالعات تبادل امکان، عملیاتی استقالل عین در ولی. اند شده طراحی خاصی

 که هستند یکدیگر به مرتبط ولی مستقل افزار نرم چندین از ای مجموعه یعنی .است شبیه یك دیگر به بسیار آنها همه در ظاهری ساختار

  .دارد وجود راحتی به آنها بین در اطالعات تبادل امکان

 به یکدیگراست از برنامه مختلف بخش های استقالل بیشتر ماژوالر ساختار از منظورسیستم برنامه ریزی منابع سازمان،  برای 

 و تولید کنترل و ریزی برنامه، انسانی منابع، حسابداری و مالی جمله از مختلفی ماژولهای یا افزارها نرم یا ها برنامه وجود که معنا این

 سازمان در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از بخشهایی توسعه از مانع سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بسته یك دل در...  و عملیات

سیستم برنامه ریزی منابع  افزاری نرم بسته یك از( ماژول هایی)بخش هایی انتخابی صورت به توانید می حتی شما بنابراین. شود نمی

سیستم برنامه ریزی  ماژوالر ساختار. باشد آن بخش های تمامی سازی پیاده به نیاز اینکه بدون نمایید سازی پیاده و انتخاب را سازمان

یك  کنار در را آنها مجموعه سپس و تهیه مختلف کنندگان تامین از را مختلف ماژول های که دهد می شما رابه امکان این منابع سازمان

 . دهید قرار دیگر

 امکان لحاظ از یکپارچگی. باشد تواند می مختلفی معانی به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سیستم در ماژول ها  یکپارچگی 

 عدم لحاظ از یکپارچگی، سازمان بخش یك در نیاز مورد فرایندهای تمامی به دادن پوشش لحاظ از یکپارچگی، جدید ماژول های افزودن

.... و سیستم کل در ها داده تکرار عدم و اطالعاتی لحاظ از یکپارچگی، فرایند یك از بخش هایی یا بخش حتی یا و فرایندها از برخی تکرار

 پیاده آنها برای افزار نرم که است فرایندهایی روی بر افزار نرم کامل پوشش، نمود استنباط کلی بصورت تعریف این از توان می که آنچه اما

 تعریف سازمان مالی و حسابداری واحد در که فرایندهایی تمامی، مالی و حسابداری ماژول سازی پیاده با مثال عنوان به. شود می سازی

 (1181 ٬یطاهر پور کالنتر) گیرند می قرار پوشش تحت، اند شده

 نرم بسته این ویژگیهای از دیگر بخشی بیانگر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بودن شده مهندسی و آماده، طراحی پیش از 

 مختلف بخش های در ها 9بهترین نمونه یا موجود فرایندهای بهترین اساس بر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سیستمهای. است افزاری

روال  از پشتیبانی برای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان افزاری نرم های بسته در که فرایندهایی که معنا این به. اند شده طراحی صنعت

 فرایند آن انجام برای راه بهترین شده ثابت تجربه به که شده طراحی استانداری های رویه اساس بر، است گرفته قرار سازمان کلیدی های

 تحلیل و تجزیه و بررسی از سیستم این مالی و حسابداری ماژول در شده تعبیه حسابداری های رویه مثال عنوان به. است خاص

 برای راه بهترین و گذاشته سر پشت را مختلف آزمون های که شده ارائه ای رویه نهایت در و شده گرفته بسیار سازمانهای مالی سیستمهای

 (1181 ٬یطاهر پور کالنتر)است فرایند آن انجام
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 سیستم  افزاری نرم بسته. است افزار نرم این بودن آماده، گیرد قرار توجه مورد بخش این در است الزم که ویژگی هایی از یکی

 و است موجود بازار در شد اشاره آن به قبال که ویژگیهایی به توجه با شده طراحی پیش از و آماده به صورت برنامه ریزی منابع سازمان

 از یك هر توسط شده عرضه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان البته. دهند می قرار سازمان ها اختیار در را آن مختلفی کنندگان عرضه

 عرضه شرکت های زمینه پیش از ناشی بیشتر تفاوت این. دارد وجود آنها بین زیادی تفاوت های و بوده خود خاص ویژگی های دارای آنها

 ماژول های جهت همین به و دارند خوبی مالی و حسابداری زمینه پیش آنها از برخی. است سیستم برنامه ریزی منابع سازمان کننده

 تخصصی زمینه دارای برخی و هستند تولیدی زمینه دارای برخی. است برخوردار زیادی شهرت از آنها توسط شده عرضه مالی و حسابداری

 و خاص صنایع به کنندگان عرضه این توجه دیگر سوی از و سو یك از ها زمینه در تفاوت این. انسانی منابع اطالعاتی سیستم های تهیه

 شده متفاوتی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان افزاری نرم های بسته تولید باعثسیستم برنامه ریزی منابع سازمان،  به آنها نگرش نوع

 برای دیگری و است خودرو صنعت مناسب بسیار کننده عرضه یك توسط شده عرضه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مثال. است

سیستم برنامه  های بسته بین چندانی تفاوت ترکیبی و ساختاری لحاظ از تفاوت ها این جودو با. است مناسب آموزشی مراکز و دانشگاه ها

سیستم برنامه ریزی منابع  افزاری نرم بسته سازمانها برخی که است الزم اینجا در نکته این ذکر. ندارد وجود مختلف ریزی منابع سازمان

سیستم برنامه  افزار نرم توسعه به نسبت راسا خود، دارد وجود آنها سازمان در که تخصصی به توجه با بلکه کنند نمی خریداری را سازمان

 خواهد پرداخته آن به مناسب فرصتی در که است شماری بی معایب و مزایا دارای موضوع این البته که کنند می اقدام ریزی منابع سازمان

 (1181 ٬یطاهر پور کالنتر)شد

 مختلف فرایندهای و بخش ها بین اطالعات سریع تبادل برای یکپارچه بستری سازمان در منابع سازمانسیستم برنامه ریزی  سازی پیاده 

 مانند و شده سازی ذخیره داده پایگاه یك در تنها سیستم اطالعات تمامی که شود می ناشی آنجا از بیشتر یکپارچگی این. آورد می فراهم

 نمی سازی ذخیره، مختلف های جنبه از یکدیگر با متفاوت ای داده پایگاه های در اطالعات، سازمان ها در موجود ای جزیره سیستم های

 مدت بلند و مدت کوتاه در را آن توسعه امکان مختلف ماژول های در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان توسعه زیرساخت یکسانی. شود

 سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ماژول های تمامی ساخت و طراحی در یکسان نویسی برنامه یك زبان از دیگر بیانی به. آورد می فراهم

  .شود می استفاده

 

 

 

 

 

 

  سیستم مدیریت اطالعات وسیستم برنامه ریزی منابع سازمان  های مقایسه میان سیستم-1

 

 یریتمد های یکپارچه سیستمبا  سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بتوان در خصوص نرم افزارهای مهمترین تفاوتی را که -1

سیستم برنامه ریزی منابع  است ، در سیستم سیستم برنامه ریزی منابع سازمان عملیات در سیستمهای اطالعات نام برد روال اجرای

اطالعات تمام  سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دنبال خواهد شد ، در یك سیستم فرآیندهای معرفی شده سیستم  روال توسط سازمان
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در  کلیه قسمتهای مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرند و بخشهای مختلف سیستم با یکدیگر قالب یك بانك اطالعاتی مشترک در  در

 .تعامل می باشند

یستم های سیستم اطالعات مدیریت ، اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری افراد ذیصالح و مدیران ارشد را بطور جداگانه از سایر زیر س

می کند واین در حالی است که گزارشات تهیه شده نیز در پاره ای از مواقع با هم تناسخ و تناسب الزم را   سازمان گردآوری كموجود در ی

. ندارد مثال قیمت تمام شده ای که توسط حسابداری صنعتی تهیه می شد با بهای تمام شده ارائه شده توسط قسمت تولید همخوانی ندارد

سیستم برنامه ریزی . این ناهمگونی عدم گردش صحیح و کامل اطالعات بین امور مالی، مدیریت ستادی، تولید و انبارداری است علت

منابع سازمان این سیستم های منفرد از هم را بصورت یك مجموعه کامل در می آورد که این مجموعه از ماژول های نرم افزاری معادل با 

 . رد قبلی، تشکیل شده استهر یك از سیستم های منف

حسابداری، تولید، انبارداری، خرید و فروش و سایر سیستم های موازی موجود در سازمان هنوز ماهیت خود را حفظ می کنند با این تفاوت 

و بطور  که این سیستم ها به نحوی به یکدیگر متصل می شوند که گردش اطالعات بطور سیال در کلیه این سیستم ها جریان پیدا کرده

دریك آن دسترسی داشته باشد و این سهولت دسترسی در سیستم ... مثال یك مدیر براحتی میتواند به اطالعات مالی، تولید، انبارداری و 

یکی از ویژگی های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان این است که آنقدر انعطاف پذیر . اطالعات بدین طریق وجود نداشت یریتهای مد

 .بتوان بعضی از ماژول ها را بدون نیاز به داشتن کل مجموعه راه اندازی کرد هستند که

 

 یریتمد یستمس متشکله اجزاء استقرار بر مقدم آل ایده حالت فرایندها در مجدد مساله مهندسیاطالعات  یریتمد یستمس در -2

مهندسی مجدد  زمینه در توأم حرکت منابع سازمان سیستم برنامه ریزی محصول تولید بر حاکم تفکر در حالی که در. است بودهاطالعات 

 به و است ناپذیر اجتناب سازمان نیازهای کلیت دهی پوشش جهت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استقرار و فرآیند های کسب و کار

 وری بهره و کارایی میزان و یابند می بهبود تواما و واحد آن در سازمان یك روش های و ها سیستم محدودتر هزینه و زمان با ترتیب این

 . یافت خواهد را افزایش حداکثر سازمان

که، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  صورتی در است، متکی جاری های روش اطالعات به یریتمد یستمکه س است این تفاوت ترین ساده -1

 . باشد آنها می کارگیری به و نوین روشهای ریزی طرح به متمایل

 

 سعی آن جدید های ویرایش در و دارد سازمانی درون اطالعات و جاری عملیات به نسبت گرا درون رویکرد عمدتااطالعات  یریتمد یستمس -1

 وجه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان درحالی که.  شود جبران ضعف این سازمان عالی مدیریت رسانی اطالع الیه طریق از است شده

 پوشش های سیستم به نسبت خاطر همین به می دهد قرار مدنظر سازمان درون وزن هم نیز را سازمان بر مؤثر محیط و سازمانی برون

 . دارد وجود باالیی بسیار پذیری انعطاف می شوند محسوب سازمانی برون امروز و بودند سازمان درون ذاتی دیروز تا که عملیاتی دهنده

 

 جهت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در اما،  .ندارد بنیادی تغییرات قابلیت  اطالعات استاندارد، یریتمد یستممحصول س -1

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان  که  گفت توان می دیگر، عبارت به .است باالیی برخوردار پذیری انعطاف از مشتری نیازهای با انطباق

  .است مدار اطالعات محصول یریتمد یستمس و  مدار مشتری

 در حالی که در می باشد نکند طلب را محصول در بنیادی تغییر که جائی تا نیازها با نسبی انطباق هدفاطالعات  یریتمد یستمس در

 کامل انطباق به موظف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ومحصول است مشتری نیازهای ، خواستگاه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

 . باشد شود می اعمال ضرورتا محصول در است ممکن که جانبی و اصلی تغییرات به توجه بدون ، آنها با
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 که بینیم سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می اما در. است سیستمی اطالعات درون یریتمد یستمس در اجرایی های روش -6

 است تفکیك غیرقابل و بوده سیستمی درون ، اجرایی های رویه ،اطالعات  یریتمد یستمس در  .اند  شده تفکیك اجرا مراحل از ها رویه

 هایی رویه و هستند سیستمی درون که هایی رویه.  اند شده دیده بخش دو در ها رویهسیستم برنامه ریزی منابع سازمان  در حالی که در

 عملیات گردش فرآیند اصطالحا یا و گیرند برمی در راسیستم برنامه ریزی منابع سازمان  متشکله های سیستم بین اطالعات گردش که

 . شوند بازنگری و تعریف هربار ها سیستم های برنامه در تغییر اعمال بدون کننده استفاده توسط می توانند و می شوند شامل را سازمان

 ERPو  MISمقایسه   2تصویر 
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  منابع
 ایران، اسالمی جمهوری آهن راه در سازمان منابع ریزی برنامه سیستم ،1191   مسعود، پور، قلی   مهدی،  نوری، مسعود، یقینی،[1] 

 صنعت و علم دانشگاه ریلی، نقل و حمل انجمن تهران، ریلی، نقل و حمل همایش هشتمین

برنامه  یستمس یساز یادهدر پ یتموفق یدیاز عوامل کل یمفهوم ی، ارائه چهارچوب1182،  یندوست،  حس یهنم   ،یممر ی،اسد یبن[2]

گرگان، موسسه آموزش  ین،نو یریتعلوم مد یمل یشهما ین، دوم(SME)کوچك و متوسط  یدر شرکت ها( ERP)منابع سازمان  یزیر

 یجرجان یمحک یرانتفاعیغ یعال

 یمنابع سازمان یزیبرنامه ر یستمس یساز یادهپ یتموفق یزانم یری، اندازه گ1182 ، ینبز   ی،پرتو   ،حسن  ،شاه محمد ین،ام ید،عم[3]

 یجرجان یمحک یرانتفاعیغ یگرگان، موسسه آموزش عال ین،نو یریتعلوم مد یمل یشهما ینسازمان، دوم یندهایبر اساس سطوح بلوغ فرا

منابع سازمان و رتبه  یزیبرنامه ر یپروژه ها یساز یادهدر پ یتموفق یعوامل بحران ی، بررس1191 ، یامپزاده،  یفیحن ،یرضاعل یزاده،عل[4]

 یاناآر یتهران، گروه پژوهش یریت،مد یالملل ینکنفرانس ب ینآنها، چهارم یبند

 یستمس یساز یادهدر پ یتموفق یاتیعوامل ح ی، بررس1181  ،هوشنگ ی،مبارک آباد یلیانک ،مهناز آصف پور ،ینحس یر،بص یوفائ[5]

 یریتو سازمان مد یزدانشگاه تبر یز،کسب و کار، تبر یریتدر مد یننو یکردهایرو ی، کنفرانس ملERPمنابع سازمان  یزیبرنامه ر یها

 یصنعت

 یبا استفاده از روش دلف ERPمنابع سازمان  یزیانتخاب راه حل برنامه ر یندفرا ی، بررس 119محسن و محمد افتخارمنش،  ی،الوند[6]

 ،(ناب)اقتصاد بامداد  یاطالعات و ارتباطات، تهران، ندا یفناور یریتمد یالملل ینکنفرانس ب ینپنجم یران،در ا

منابع سازمان،  یزیبرنامه ر یها یستمس یزآم یتموفق ی، راهکارها و عوامل موثر بر اجرا1181 یا،احمدن یداو ل یدزاده خانقاه، وح یتق[7]

 استان گلستان یکاربرد یگرگان، دانشگاه جامع علم ی،گذار یهو سرما یمال یریتمد ی،حسابدار یکنفرانس مل

منابع  یزیبرنامه ر یها یستمس یساز یادهپ یتموفق یدی، عوامل کل1196و گلسا رسا،  یآثار یریماندانا مد ی؛مهد ی،زنجان یشام[8]

 یاناآر یتهران، گروه پژوهش یریت،مد یالملل ینکنفرانس ب ینپنجم یران،سازمان در ا

کنفرانس  یندوم ی،منابع سازمان یزیبرنامه ر یستمس یبمنظور اجرا یتعدم موفق یدی، مطالعه عوامل کل1182 ید،قربان پرست، سع[9]

 نور یامقم، دانشگاه پ ی،و توسعه اقتصاد ینیکارآفر یریت،مد یالملل ینب

در پروژه  یمطالعه مورد)منابع سازمان  یزیبرنامه ر یساز یادهپ ینددر فرا ییر، موانع تغ1196 ی،محمد و پرستو شاه سمند ی،اقدس[10]

ERP ناب)اقتصاد بامداد  یاطالعات و ارتباطات، تهران، ندا یفناور یریتمد یالملل ینکنفرانس ب ین،چهارم(سازمان ذوب آهن اصفهان 

با تمرکز  یمنابع سازمان یزیبرنامه ر یها یستمشکست س یلبه دال ی، نگاه1199 ی،ازگم یو محمد عبداله یمهد یدس ینی،روح االم[11]

 واحد رودهن یرودهن، دانشگاه آزاد اسالم یران،نرم افزار ا یمهندس یکنفرانس مل یناول یت،بر مقوله امن

 آقاجانی، حسن علی، صمدی میار کالیی، حسین، خان زاده، محمد و صمدی میارکالیی، حمزه ،[12]

،نشریه ( تی ساریشرکت ملی پخش فرآورده های نف)،امکان سنجی پیاده سازی اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان 1181

 مدیریت فناوری اطالعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 ی، دانشگاه فردوسی مشهدمنابع سازمان پروفسور کاهان یزیر جزوه درس برنامه صناعی مقدم ،محمد هادی،[13]
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موفق نظام برنامه  یعوامل موثر بر اجرا ، شناسایی1181 ی، مونا،ابو الحسن یحاج و فرج اهلل،رهنورد  ،اهلل یبحب ی،طاهر پور کالنتر[14] 

 و توسعه یندفرآ ی،نشریه مدیریتدولت یمنابع سازمان در سازمان ها یزیر
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