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 چکیده

ریزی  مناابع برنامه ( مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. ERP) "برنامه ریزی  منابع سازمانی"در سالهای اخیر سیستم های 

سازمانی سیستم های اطالعاتی بسیار پیچیده ای هستند که به کارگیری آنها معموال برای موسسه هاای اقتااادی یام عما  

یکی از تحوالت مهم در دنیای فناوری اطالعاات عنوان به  برنامه ریزی منابع سازمانیسیستم های مخاطره انگیز پیچیده است. 

به عنوان سازمانی برنامه ریزی منابع  پذیرفته شده اند. رد نرم افزار کسب و کار در دهه گذشتهو همچنین محبوب ترین استاندا

سازمان به طاوری  کاری و کنترل یحاطربرای  فرآیندهای تجاری الزم کردن ، و استانداردتعریفبرای سازماندهی ،  بیچارچو"

حاوزه  ایان تعریاف ."، تعریاف مای کنادرجی استفاده کنادمزیت های خا برای یافتن  دانش داخلی خود از تواندبکه سازمان 

سیستم . برنامه ریزی منابع سازمانی قرار میگیرند را مشخص تر می کند تحت چارچوبای که  برنامه های کاربردیی  گسترده

حساابداری ، مناابع ماالی و  -خادمات دهاد دندر مناطق دیگر کارکردی قرار دارای که  فرآیندهای تجاریباید بتواند به  کام 

هدف ما در این مقالاه شناساایی سیساتم هاای برناماه ریازی مناابع  انسانی ، حقوق و دستمزد ، و فروش / بازاریابی ، و غیره. 

 سازمانی و نحوه پیاده سازی آن در سازمانها و همچنین عوام  ریسم برنامه ریزی منابع سازمانی می باشد

 

 

 

 

 

زی منابع سازمانی؛ویژگی های فرایند سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی؛سازمان و برنامه ریزی سیستم برنامه ریها: کلیدواژه

 .؛ریسم برنامه ریزی منابع سازمانیمنابع سازمانی؛پیاده سازی منابع سازمانی
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 .مقدمه و بیان مسئله1

همچنین محبوب ترین استاندارد نرم  یکی از تحوالت مهم در دنیای فناوری اطالعات وعنوان به  ERPسیستم های 

)برنامه ریزی منابع APICS ،ERPنسخه یازدهم از فرهنگ . پذیرفته شده اند افزار کسب و کار در دهه گذشته

و  یحاطربرای  فرآیندهای تجاری الزم کردن ، و استانداردتعریفبرای سازماندهی،  بیچارچو"به عنوان  را (سازمانی

، مزیت های خارجی استفاده کند برای یافتن  دانش داخلی خود از تواندبسازمان به طوری که سازمان  کارای کنترل

قرار میگیرند  را  ERP تحت چارچوبای که  برنامه های کاربردیی  حوزه گسترده این تعریف ."تعریف می کند

 سازمان وظایف دارند در مناطق دیگرای که  فرآیندهای تجاریباید بتواند به  کام ، اما سیستم مشخص تر می کند

 حسابداری، منابع انسانی، حقوق و دستمزد، و فروش / بازاریابی، و غیره. مالی و  -همانند حوزه های دنکارکردی دار

ERP نیازهای کلی برایاز برنامه های کاربردی یکپارچه است که می تواند یم راه ح   ای مجموعه 

، مالی کسب و کار از جمله فعالیت های پرداختن به بخش بزرگی از ی به وسیله سازمان یسیستم اطالعات

 .، ارائه دهدزنجیره عرضه و مشتری به حسابداری، منابع انسانی، اطالعات مربوط

 "یکاامپیوتره ی پاروژ" یام صارفای آنهاا اجارا مای گذارناد. اثارساازمان  ک  رب ERPبا این حال، سیستم های 

 .با آن برخورد کردعنوان  همین و باید بهاست  استراتژیم، بلکه نمی باشد 

 
 

 ERP برای اتخاذ و مشکالتدالی  . 2

 بلکه یم، نیستسازمان  جهت استفاده در یم محضفقط یم بسته نرم افزار  ERPمطالعات نشان داد که سیستم 

منطق خود را در استراتژی شرکت ،  "و تاثیر می گذارد مردم  گی عملکردچگون بر که است زیر ساخت سازمانی

شام  کاهش شدید در موجودی ، کاهش  ERPاتخاذ  منافع بالقوه ی . ."1می کند تحمی  آن سازمان ، و فرهنگ

 منابعو مدیریت  مدنظر گرفتنو نیاز مشتری ، همراه با توانایی  خواسته هاسرمایه در کار ، اطالعات فراوان در مورد 

از آنجا که بسته های  2می باشد ن ، اتحادیه ها و مشتریان به عنوان یم ک  یکپارچهکنندگا امینت گسترده ی

ERP  و به دلی  مقیاس فرآیند را در نظر می گیرد،  جنبه های بسیاری از عملیات داخلی و خارجی شرکت ها

 ERPهای در پیاده سازی نرم افزار ، پروژه  موجود عم  سفارشی کردن ( وBPRمهندسی مجدد کسب و کار )

در ارائه خدمات  همدر خود نرم افزار و  م. سرمایه گذاری همی رسندبه انجام سخت و  هستند پر هزینه و بزرگ

 . انجام میشود مرتبط از قبی  مشاوره ، آموزش و یکپارچه سازی سیستم

 حیاتی عملکرد و بقای سازمانیدر  ERPدر نتیجه ، گسترش موفقیت آمیز و استفاده از سیستم های 

 این 3و روبی سمارکو .است  ERPیاجرادر  پیاده سازی علت اصلی دیگر شکستفرایند ناپدیدی نسبی .هستند

                                                           
1 Davenport ؛ Lee and Lee 
2 Chen)1002(، 
3 Markus  
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است  پیچیده که به طور غیرقاب  پیش بینی ای اجتماعی فناوری اطالعات و سازمان  تعام بهیم سو  را از ناپدیدی

 . 4مرتبط می دانند اطالعات و محیط کاربر ،به سازگاری دو جانبه بین فناوریو از سوی دیگرنسبت داده 

 

 

 

 ERPتاریخچه و تکام  . 3

، و (MRP)برنامه ریزی مواد مورد نیاز  تا از بسته های استاندارد کنترل موجودی ERPریشه های سیستم 

 آورده شده است: ERPمراح  تکام   1که در شک   سرچشمه گرفته است MRPII))تولید  برنامه ریزی منابع

 

 

 

 

 

 

 
 

 (Gartner Group ،2000: )، منبعERP: تکام  سیستم های 1شک  

 

  ERPویژگیهای . 4

ERP ان. بسیاری از کاربرکنند یکپارچه را به شرکت ها اجازه می دهد تا اطالعات دپارتمان های مختلف  ERP 

انجام می  به مشتریانخدمات تا  سفارشات فروش وارد کردن  همه کاره می دانند که هر کاری را از سیستم را یم

در نظر می  به طور جداگانه را هر معاملهمی برند،  ، که سازمانها به طور کلی به کار یسیستم های سنتی کاربرددهد 

دهه  ساخته شده اند. تاوی وظایف به خاوصی که یم کاربرد خاص باید فراهم کند . آنها در اطراف مرزهای قگیرند

هنگامی  کردند. ( ایجادMcFarlan  ،2801و  McKenney) "زایر اتوماسیون ج "، در واقع ، سازمان ها 00 ی

برنامه ریزی  یجدید ی مجزای، سیستم اطالعات شناسایی کردند که شرکت ها کاربرد جدیدی برای فناوری اطالعات

 . کردند

ERP بخشی از  عنوان را بهو آنها  می کند متوقف یی تنها رااین معامالت به عنوان فعالیت ها با جداگانه برخورد

، در این مفهوم ، به  سازمانیسیستم های می گیرد . کسب و کار را تشکی  می دهند در نظر مرتبط کهفرآیندهای 

                                                           
4 Volkoff 
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معامالت  لیست کام  مجدد معماری یم. آنها تقریبا بیانگر هستند وضوح یم پدیده در بازار فناوری اطالعات

دستیابی به فرآیندهای کسب و کار ، سیستم ها ، و  برای  کاربردیبه پردازش سیستم های که  هستند سازمان

دادن به  اجازهرا، با  ( 1تمام توابع اصلی شرکت)شک  ERPسیستم نوعی یم  . ه می پردازند کپارچی اطالعات

ه داده در یم پایگا اطالعات  آزادانه به وسیله ی متمرکز کردن برای به اشتراک گذاشتن و انتقال اطالعاتا ه ماژول

 یکپارچه می کند است، در دسترس همه ماژول ها د کهمنفر

 :شام   ERPماژول های مختلف 

 ( ؛  یداده ها برنامه ی فرایندها و، اولیهمواد  صورتحسابمهندسی کنترل داده ها)مرکز کار 

 فروش، خرید و موجودی ها )فروش و توزیع، موجودی و خرید(؛ 

 برنامه ریزی مواد مورد نیاز(MRP) ؛ 

 (؛ و مالی و مدیریت منابع انسانی ،بع )برنامه ریزی تولیدامن جریان مدیریت 

 و انتشار کارت های  اولیه مغازه، جهت انتشار، صدور مواد تحوی  سفارشات)سفارش کار، ات کارمستند

 مسیر برای قطعات و مونتاژ(؛ 

 و  مدیریت و کنترل مغازه 

  نگهداری، مدیریت تدارکات وبرخی دیگر مانند هزینه، مدیریت تعمیر و MIS می شود.  

، مدیریت خزانه داری، کنترل سازمانی مالی )حسابداری مالی -1 شام  زمینه هایی از قبی  ERPمدل  همچنین

، مدیریت کیفیت، کارخانه لجستیم )برنامه ریزی تولید، مدیریت مواد، تعمیر و نگهداری -2و مدیریت دارایی(، 

 -4 )مدیریت پرسن ، آموزش و توسعه  موجودی مهارت ها( و یمنابع انسان -3سیستم های پروژه، فروش و توزیع(، 

 ، مشاغ ، گروهها یا افرادهابه موقعیت انعطاف پذیر مربوط به وظایف و مسئولیت ها سازمان را با  کار )ک  جریان

 [8][7]نیز می شود. (هماهنگ می کند
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 (2004همکاران،  و Shehab، منبع: )ERPیم سیستم  ی: ماژول ها2شک  

 

 مزایای بالقوه برای سازمانهایی که آنها را  و قابلیت عملکرد  بر حسب سازمانی های سیستم با توجه به غنای

که  بعضی از  می کنندها استفاده  سیستم مختلف از این شرکت ها برای دالی  که نیست تعجب جای اتخاذ میکنند،

 (1کاری میشوند.)جدول  و و بعضی دیگر دالی  کسب دالی  فنی: این دالی  شام 

 

 

 

 

 (Tanis،2000 و مارکوس: )منبع، های سازمانی سیستم پذیرش دالی  برای: 1جدول 

 شرکت های بزرگ/ ساختار پیچیده شرکت های کوچم/ساختار ساده 

 بیشتر دالی  کوچم و ساده شرکت به اضافه  و مشکالت مشابه Y2Kح  مشک   دالی  تکنیکی

 یکی کردن سیستم های مختلف از یم نوع یکپارچه کردن کاربردها به صورت میان وظیفه ای 

 )برای مثال پکیج های کام  معین( جایگزین کردن میانجی های نا پایدار 

  کم کردن بار نگهداری نرم افزارها با تامین خارجی 

 
حذف اطالعات نامربوط و خطاهای پیوسته و مشکالت تحلی  

 اطالعات
 

  ITبهبود مهندسی  

  رفع محدودیت های ظرفیتی تکنولوژی 

   کاهش هزینه عملیات کامپیوتر 

 بیشتر دالی  کوچم و ساده شرکتی به اضافه تطبیق با رشد تجاری دالی  تجاری

 ITفراهم کردن پشتیبانی یکپارچه  ITفراهم کردن پشتیبانی چندزبانه و چندواحد پولی   

 بهبود فرایندهای غیررسمی یا کم بازده تجاری  
شماره گذاری، نام گذاری، طرح های کد گذاری 

 استاندارد

 مکانهای متفاوتاستاندارد کردن فرایندها در  واضح سازی داده ها و سوابق از طریق استاندارد کردن 

 برخورد واحد با مشتری کاهش فعالیت تجاری و هزینه های مدیریتی 

 "عم  به قول ها "به دست آوردن توانایی جهانی کاهش موجودی کاال که هزینه بر است 

 
حذف تاخیرها و خطاها در ارائه ی سفارشات مشتر در تجارتهای 

 ادغام شده
 ثبات مالی 

  بهبود پشتیبانی از تامیمات در سراسر شرکت  

 
 ERP پروژه . چرخه حیات و پژوهش های انجام شده5
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 با شرح داد،که مختلف مراح  میان از حرکت عنوان به تواند می سازمانی را سیستم با یم سازمان تجربه

 نتایج ممکن مناسب از ای و گستره عملکرد معیارهای خاوصیتی، مشکالت معمولی، های فعالیت کلیدی، بازیکنان

با  توجهی قاب  بطور است ممکن ها تجربه و، است فرد به منحار سازمانی سیستم تجربه هر مشخص شده است.

 [1]یکدیگر متفاوت باشند 

 خواه تاجران، توسط است یا شده آغاز ISمتخااان  سیستم سازمانی توسط کاربرد بسته به اینکه ، مثال عنوان به

 اطالعات فناوری ریزی برنامه استراتژیم فرآیند ،یم شود انجام سازمان در عمدتا یا و خارجی باشد مشاوران مستلزم

 و چنین فرایندی را دنبال نمی کند  یا و کار و کسب فرآیند مهندسی مجدد یا یم طی می کند و کار را و کسب

 کاربرد به توجه با  ERP حیات چرخه در تشریحناقص سعی  گاه های متفاوت و مدل از استفاده با پژوهشگران .غیره

 بعد و سازی ، ) قب  از پیاده سازی ،پیاده Consulting’s Deloitte 'sمرحله ی   سه مث  ، کلی مرحله چند با و

 Markus وTanis مانند بیشتر تحلیلی تر هستند، فاز چند دیگران با داشتن پنج یا  که حالی در ،( سازی پیاده از

مدل ( )Rajagopal(2002 یا و( مرحله ای پنج مدل( )2000)Ross وVitale  ،( مرحله ای مدل چهار) (2001)

 که شام  ERP سازی پیاده فازی ایجاد کردند برای یم مدل چهار  Markus (2001) وTanis (.شش مرحله ای

دادند  شرح Markus وTanisحیاتی که  چرخه و پیش رفتن و باال رفتن می شود. مراح  تجزیه ، پروژه ، فرمان: 

 است شده ارائه 3 در شک  

 

 (Tanis ،2000 و مارکوس: ) منبع ، سیستم سازمانی چرخه تجربه ی:  3 شک 
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 و ، مستمر بهبود ،( 4) ، ثبات( 3)، سازی پیاده( 2) طراحی( 1: ) از عبارتند ERP در( 2000') ویتال مراح  راس

یا شش فاز زیر باشد)شک   و مرحله شش شام   ITسازی پیاده که کردند پیشنهاد Zmud و Kwon .دگرگونی( 5)

مرحله ای  شش مدل این Cooperو  Zmud .تزریق و روتین کردن ، پذیرش ، سازگاری ، تاویب ، طرح آغاز: (4

تحلی   و تجزیه این مدل را برای Rajagopal  استفاده کردند. MRPهای سیستم سازی پیاده بررسی را جهت

 بسط می دهد.  ERP  های سیستم

 Kwonو   ERP  ،Zmud: شش مرحله پیاده سازی  4شک  

 
 تحلی  شدند و برای یکدست کردن و تجزیه حیات پروژه چرخه مدلهای قبلی طرح، ما تحلی  و تجزیه در

فاز  سه از متشک  الیه ای دو پروژه عمر چرخه در یم مدل ها اختالفات مجددا با نیازهای ما سازگار شدند. در نهایت

 :شده داده نشان 5 شک  در که همانطور ،فرعی جمع شدند مرحله شش و اصلی

 
 : چرخه عمر پروژه 5شک  
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 ، مفهوم: سطح اول است در فاز اصلی سه شام  مقاله استفاده می کنیم این بعدی بخش در که ما  ی مدل جدید

 و مقایسه SAP ERP از پنج مرحله ای سازی پیادهراهنمای   با مدل ، بخش این در .سازی پیاده از بعد و اجرا

  (. 6 شک ) شده یکپارچه

 

 

 

 

 

:  6 شک 

Roadma

p پیاده 

 سازی

SAP ، 

:  منبع

 از اقتباس

 و راهب)

 ، واگنر

2006) 

 برنامه ریزی منابع سازمان روشهای اجرای پروژه.  6

   دارد:سه روش متداول برای اجرای یم برنامه ریزی منابع سازمان وجود 

 است. در این روش موسسه یکباره همه ERPترین راه ایجاد یم ترین و سختاین روش بلندپروازانه انفجار بزرگ :

اندازد. هرچند روزگاری این در تمام موسسه راه می ERPگذارد و یم سیستم های قدیمی خود را کنار میسیستم

شود. واداشتن همه به پذیرش سیستم جدید ها حکم فرما بود، امروزه کمتر از آن استفاده می ERPروش بر ایجاد 

 به طور یکدفعه و همزمان، کاری مهیب است، چون سیستم جدید هیچ مدافعی ندارد. هیچ کس در موسسه تجربه

 دهد. انجام میکار با آن را ندارد، بنابراین هیچ کس اطمینان ندارد که سیستم جدید کارش را درست 

کند خیلی از فرایندها را بین بخشهای مختلف به اشتراک راهبرد انتخابی : این روش به شرکتهای بزرگ توصیه می

ناب شود و تنها از طریق برخی فرایندهای خاص )مانند  ERPنگذارند، بلکه در هر بخش نسخه ای مجزا از 

خاص  ین راه است. در این حالت هر بخش از سازمان نسخهنگهداری اطالعات مالی( مشترک باشند. این متداولتر

ای جداست. این سیستم ها تنها از طریق به اشتراک گذاشتن را دارد که سیستمی جدا با پایگاه داده ERPخودش از 

واحدهای موسسه )مثال سود واحدهای مختلف( به هم  اطالعات الزم برای به دست آوردن تاویری کلی از کار همه
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بخشها تقریبا یکسان هستند. )مثال مدیریت منابع انسانی( در این  شوند، یا از طریق فرایندهایی که در همهط میمربو

روش ابتدا یکی از بخشها که صبر و حوصله بیشتری دارد و درصورت پیش آمدن اشکال به اص  تجارت ضربه 

در این بخش، کار روی بخشهای  ERPنقایص  زند، برای راه اندازی یم سیستم آزمایشی انتخاب و پس از رفعنمی

 ریزی برای این روش بلند مدت است.شود. برنامهدیگر آغاز می

کند و تمرکز تنها روی تعداد کمی از فرایندهای کلیدی است. طراحی را دیکته می ERPفروکوفتن: در این روش، 

رشد کنند. در این روش، هدف،  ERPد خواهند با ایجااین روش بیشتر برای موسسات کوچکی مناسب است که می

است و جدا شدن از روشهای پیچیده مهندسی مجدد، با استفاده از فرایندهای از قب  حاضر  ERPاندازی سریع راه 

توانند ادعا کنند، برگشت سود زیادی از سیستم جدید اند، نمیرا اینگونه به خدمت گرفته ERPموسساتی که  شده.

کنند. چنین سیستمی فقط از این سیستم به عنوان زیربنایی برای کوششهای بعدی استفاده می اند. اغلب آنهابرده

 کند.شان نمیهای قدیمی بهتر است، چون کارکنان را وادار به تغییر هیچ یم از عادات قدیمیکمی از سیستم 

در این زمینه است. آشنایی با ، استفاده از تجربیات شرکتهای موفق و پیشرو ERPیکی از موثرترین روشهای اجرای 

تجربیات صدها شرکت برتر در اقتااد جهانی و به کارگیری هزاران روش و فرایند نوین، موجب گشایش بسیاری از 

گره های کنونی سازمانها و ایجاد روشهای جدید به منظور پیوستن به جمع پیشروان فناوری اطالعات و استفاده 

 شود.و سپس مدیریت روابط مشتری و برنامه ریزی منابع سازمان می کننده از فناوریهای مهندسی مجدد

 مزایای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 7

نخستین مزیتی که در کوتاه مدت و پس از پیاده سازی می توان انتظار داشت، کاهش هزینه های عملیاتی نظیر 

، هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی، هزینه های کاهش هزینه های کنترل موجودی انبار، هزینه تولید

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: ERPبازاریابی و پشتیبانی است. از دیگر مزایای به کارگیری 

 ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطالعاتی و افزایش سازگاری در اطالعات موجود در سازمان. _

ها. این سیستم دسترسی بهتر و سازمان با ایجاد ستون فقرات قوی از انباره داده پیاده سازی برنامه ریزی منابع _

گیری بسرعت به سازد و به این ترتیب مدیر می تواند برای تامیمها را برای مدیریت امکان پذیر میسریعتر به داده

 اطالعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. 

ولید برای مشتری، افزایش قابلیت متناسب سازی برای مشتری و تطبیق بیشتر افزایش شفافیت و ردگیری فرایند ت _

با نیازهای وی و افزایش رضایتمندی مشتری در تمام فرایندهایی که وی با آنها درگیر است، از لحظه سفارش تا 

 دریافت و حم  و نق  محاول از مزایای دیگر آن است.

 بهبود هماهنگی بین بخشهای سازمان و افزایش کارایی فرایندهاست.مهمترین مزیت برنامه ریزی منابع سازمان  _

استاندارد سازی فرایندهای سازمانی بر اساس بهترین تجربیاتی که شرکتهای عرضه کننده نرم افزار از سازمانهای  _

 مختلف به دست آورده اند. 

 هنگام، و ... . امکان و یا تسهی  توسعه سیستم ها و فناوری های جدید از جمله تولید ب _
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 توسعه زیرساختهای الزم به منظور وارد شدن به بحث بازرگانی الکترونیم. _

 پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیم از مزیتهای دیگر است. _

 

 توسعه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان . 8

ریزی منابع سازمان های برنامهستمهای مختلف فناوری اطالعات و از جمله سیتوسعه اینترنتی تاثیر عظیمی بر جنبه

بیشتر مبتنی بر اینترنت شده اند. در چنین محیطی )اینترنت( که  ERPهای گذاشته است . بنابراین سیستم

های اند سیستمنیز توانسته ERPپذیر است، فروشندگان دسترسی به منابع سیستمی از هر جا و در هر زمان امکان

ERP  بخشهای کسب و کار جدید از جمله مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با خود را توسعه دهند و با

ریزی و زمان بندی پیشرفته هوش کسب و کار و قابلیتهای کسب و کار مشتری ، اتوماسیون نیروی فروش، برنامه

 الکترونیم یکپارچه کنند . 

فروش و بازاریابی افزایش و روشهای  راه حلهای مبتنی بر اینترنت سبب شده است که رضایت مشتریان فرصتهای

 توسعه یافته را نشان می دهد. ERP( مفهوم سیستم های 8پرداخت بهبود یابد. شک  )

 

 
 توسعه یافته ERP: مفهوم سیستم های  8شک  

 

 

 ERP. شناسایی ریسم 9

 بررسی از استفاده با داده هاباشد.  مشخص کسی چه توسط و چگونه که دارد بستگی پروژه شکست/  موفقیت

 موارد حذف از پس. وب جمع آوری شده بود، به دست آمد امکانات از استفاده که با مقاله، 130 از بیش گسترده

عوام  ریسم اصلی که ما شناسایی . مقاله بود 55 الگو نهایی شام  حدود بودند، فنی آنهای که کمتر و تر قدیمی

 ناکافی ثبات و اعتماد کار، و کسب اجرای ضعیف ، پروژه توقف ، از زمان وزتجا از بودجه، تجاوز:  از کردیم، عبارتند

(، درجه پائین همکاری و user friendlyسازمانی، پائین بودن درجه کاربر پسند ) فرایند سیستم، هماهنگی پایین

 و عملکرد بد مالی/ اقتاادی. انعطاف پذیری، همسو نبودن اهداف استراتژیم 
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 مهمترین عوام  ریسم: 2جدول 

 

مورد از مهمترین ریسم های برنامه ریزی منابع سازمانی  10ریسم بدست آمده  11که پس از امتیازدهی به 

 بدست آمده که عبارتند از :

 مورد از مهمترین ریسم ها 10:  3جدول 

 نام ریسم

R1  انتخابERPنامناسب 

R2 مهارت های تیم پروژه ضعیف 

R3 مداخله ضعیف مدیر ارشد 

R4 سیستم ارتباطی غیر موثر 

R5 مداخله کلیدی ضعیف کاربر 

R6 آموزش و راهنمایی نا مناسب 

R7 مدل های بکارگیری متعدد و ساختار پیچیده 

R8 BPR نامناسب 

R9 وضعیت نامناسب مدیریتی 

R10 تکنیم های مدیریت پروژه ضعیف 

R11 مدیریت تغییر ضعیف 

R12 مدیریت سیستم میراثی ضعیف 

R13 تجارب سرویس های مشاوره نامناسب 

R14 رهبری ضعیف 

R15  مسائ  سیستمIT نامناسب 

R16 Manutenibility  سیستمITنامناسب 

R17  عملکرد و ثبات تامین کنندهIT نامنایب 

R18 برنامه ریزی استراتژیم و تفکر استراتژیم ضعیف 

R19 مدیریت مالی ضعیف 

 نام ریسم

R1  انتخابERPنامناسب 

R2 مهارت های تیم پروژه ضعیف 

R3 مداخله ضعیف مدیر ارشد 

R5 مداخله کلیدی ضعیف کاربر 

R6 آموزش و راهنمایی نا مناسب 
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 نتیجه گیری 

سازمانها در دنیای تجاری امروز، نیازمند برنامه ریزی برای منابع سازمانی خود در تمام سطوح مدیریتی هستند. با 

توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن، پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، شرکتها 

رای انجام این کار وجود آمادگی الزم از جهات مختلف امری ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و ب

رسد. از مهمترین ابزارهای مورد استفاده جهت کسب این آمادگی می توان به عام  فناوری ضروری به نظر می

 اطالعات و ارتباطات اشاره کرد که با استفاده از آن قادر خواهیم بود، هر چه سریعتر این مسیر را طی کنیم. یکی از

ابزارهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطالعات و عملیات موجود در موسسات دارد 

و نهایتا با استفاده از امکانات خاص زمینه را برای پیوستن به بازارهای جهانی فراهم می سازد، سیستم های برنامه 

عنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت در  هستند که در حال حاضر به ERPریزی منابع سازمان یا 

دهد، را بهبود می آن اساسی در سراسر موسسه، فعالیتهای اطالعاتی شکافهای دادنبا پوشش ERPاند جهان مطرح

 یم در قالب که هاییبخشها، شرکتها و کارخانه و برون درون کام  کردنیکپارچه برای بستر الزم منظور که اینبه

تغییر،  درحال در محیط های سازگاری ترتیب، قابلیت آید. بدین برخوردارند، فراهم واحدی از مدیریت موسسه

و جدید، توانمند می شود. این سیستم ها  تغییریافته نیازهای به سریع نسبت به واکنش و موسسه شده تسهی 

ری اطالعات، سیستم ها و عملیات موجود در سازمانها را یکپارچه کنند و در قالب یم قادرند با بهره گیری از فناو

 پایگاه اطالعاتی واحد در دسترس قرار دهند.

چرخه عمر پروژه  یاز طریق تمام را ERP معرفی پروژه های اهمیت مدیریت ریسم را برای مقاله همچنیندر این 

 عبارتند از : ERP ریسم رویکردهای مدیریت در گذشتههای اصلی  شکاف های و  کاستی و نشان دادیم

   RMPانگیزه برای . واضح نبودن1

 . توجه به چرخه حیات پروژه. 2

 صوری شتباه یا. تحلی  ریسم ا3

 . فراموشی وابستگی متقاب  میان عوام . 4

 احتمالقراردادی برای مدیریت نظم و ترتیب فقدان . 5

 . ارزیابی وابستگی ها6

R8 BPR نامناسب 

R9 وضعیت نامناسب مدیریتی 

R10 تکنیم های مدیریت پروژه ضعیف 

R11 مدیریت تغییر ضعیف 

R18  و تفکر استراتژیم ضعیفبرنامه ریزی استراتژیم 
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 تکرارفقدان . 7

 . کارایی8

،تعریف اتخاذ روش ها و ابزار هامنظور بکارگیری فرآیند مدیریت ریسم ) محدوده های کلیدی(، در نهایت، به 

تخایص منابع مناسب  ، و همچنین مشارکت کاربران در فرایند مدیریت ریسم وهاو گزارش  روشهای مناسب

ی در این جهت و فرهنگ شرکت عوام  موثر کلید تعهد مدیریت ارشد صورت می گیرد. توسط افراد داخ  شرکت

 می باشند.
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