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 صنعت حمل و نقل
 سيد ابوالحسن موسويان

 هاي مازندراناداره كل حمل و نقل و پايانه
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 چكيده
يكـي از ابزارهـاي     . خود در تمام سطوح مديريتي هستند     ريزي براي منابع سازماني     ، نيازمند برنامه  جهان كنوني ها در   سازمان
كـه نقـش مهمـي در يكپـارچگي         ؛  هـستند  )ERP(ريزي منابع سازمان  هاي برنامه امانهس،  وري اطالعات و ارتباطات   آمهم فن 

  نداد   بـا پوشـش  ازمانـريـزي منـابع سـ   هـاي برنامـه  امانهـسـ ، دن دارهاها و شركتازمانـساطالعات و عمليات موجود در   
را   الزمهاي بـستر بخشيده و ا بهبود  ر  آن  اساسي هاي، فعاليتهاي حمل و نقليها و شركتسازمان در    اطالعاتي  هايشكاف
هـای  يورآن فـن  يکـی از آخـر    ي. دورآمي  ، فراهم هاي حمل و نقل    و شركت  ها سازمان يها بخش  لـ كام  ردنك   يكپارچه  براي

هـدف  بنـابراين   .  اسـت  )ERP(زی منابع سـازمان   ير برنامه امانه، س صنعت حمل و نقل   ي   و دگرگون  نه تحول ياطالعاتی در زم  
اسـت تـا    هاي حمل و نقـل      ها و شركت  سازمانهای  تيوری اطالعات در تمامی مراحل فعال     آ، نفوذ فن  سامانهن  ياصلی در ا  

هـا قادرنـد بـا      امانهايـن سـ    .ه کنند ايرای را ا  کپارچهيهم، خروجی   ا   منطقی ب  ت تبادل يگر و رعا  يکديمنابع مختلف بتوانند با     
ها را يكپارچه كنند و در قالب يك پايگاه اطالعـاتي           ها و عمليات موجود در سازمان     امانهوري اطالعات، س  آگيري از فن  بهره

ا و هسازمان  وگرديده  آسان، متحول و دگرگون شده   هاي در محيط   ي سازگار  ، قابليت در نتيجه . واحد در دسترس قرار دهند    
 . دنشو، توانمند ميجديد ودگرگون شده    نيازهاي بهو مناسب    سريع  واكنشبراي  هاي حمل و نقلشركت

 
 ، حمل و نقلصنعت، اثربخشي و كارايين، منابع سازما، ريزي هاي برنامهسامانه :كلمات كليدي

 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir



 ٢

 مقدمه
 

سـازماني در محـيط، زنجيـره تـامين و              و بـين  سازماني    پارچگي درون وكار، ضرورت ايجاد يك     ن محيط كسب   شد رقابتي
ريـزي منـابع سـازمان      برنامـه هـاي امانهسـ گيـري   هاي اطالعاتي عوامل اصلي شكل    امانه س  وريآسترده در حوزه فن   تحول گ 
ي هـا   سازماني و تسهيل و تـسريع فرآينـد         سازماني و بين    پارچگي مديريتي و عملياتي درون    ك با ايجاد ي   هاامانهساين  . اند  بوده
. کننـد   مـي   ها را براي حضور در بـازار رقـابتي آمـاده              ها را افزايش داده و آن       وكار، كارايي و اثربخشي عملياتي سازمان       كسب

هـاي      قابليـت .  اطالعاتي در عصر حاضر هستند     هايامانهسريزي منابع سازمان در واقع نقطه اوج و تكامل             برنامه هايامانهس
هـا اقـدام      هاي دولتي و غيرانتفاعي نيز جهت اسـتفاده از آن           هاي تجاري، سازمان      وه بر بخش   باعث شده كه عال    هاامانهساين  

وري آمان در تغيير جايگـاه و كـاركرد فـن         ريزي منابع ساز    برنامه امانهس. کرده و زمينه بهبود خدمات مشتريان را فراهم کنند        
 اطالعـاتي  كـاهش      هـاي امانهسـ   ، هزينه هاامانهسندازي اين   ا  با راه .  ها، نقش اساسي برعهده داشته است       اطالعات در سازمان  

صـرفه    ريزي منابع سازمان، مقـرون بـه         برنامه هايامانهساندازي    رو راه   يابد، از اين    يافته و كارايي عملياتي سازمان افزايش مي      
 . خواهد بود

هـاي حمـل و     ها و شـركت   د در سازمان  ها و وظايف موجو   اطالعاتي کارا و يکپارچه که بتوانند همه فعاليت        هايامانهس
هـاي   کننـدگان آن قـرار دهنـد، از ابزار         موقع در اختيار استفاده   هپوشش قرار داده و اطالعات الزم و ضروري را ب         زيررا  نقل  

هاي خود، بهبود عملکرد، تصميم گيري بهتـر و          براي افزايش قابليت   هاي حمل و نقل   ها و شركت  سازمانمفيدي هستند که    
از آخرين ابزارهاي     )ERP(ريزي منابع سازمان  هاي برنامه امانهسدر اين ميان    . کنندبه مزيت رقابتي از آن استفاده مي       دستيابي

هـاي فعاليـت     تمـام حـوزه    درآوري اطالعـات    ز فن وجود در سازمان را با استفاده ا      مديريتي است که قادر است اطالعات م      
د و اين اطالعات و نتايج حاصل از آن را در اختيار اسـتفاده کننـدگان آن در               آوري كن گردطور يکپارچه و منسجم     سازمان به 

گيري،  تصميم  )ERP( سازماني   منابع  ريزي  در برنامه  در نتيجه    . قرار دهد  هاي حمل و نقل   ها و شركت  سطوح مختلف سازمان  
 .  برخوردار هستند اي  ويژه از جايگاه
هـا و لـزوم     در قلمرو مديريت منابع انساني و تعامل مستمر بين اين فعاليت          ها و وظايف مديران     گسترش فعاليت   امروزه

 هـر  راهبـردي عنـوان مهمتـرين منبـع    ي و كاربرد موثر منابع انساني بـه   ، نگهدار هاي هماهنگ در جذب، بهسازي    ريزيطرح
هـاي بـزرگ ضـروري      در سازمان را  امانه  ين س  اطالعات منابع انساني و به روز نگه داشتن اطالعات ا          امانهسازمان ، ايجاد س   

   منـابع    و حفـظ    رسـد نگهـداري     نظر مـي    به  مهمهاي حمل و نقل      و شركت  هاسازمان در     كه  آنچهبدين ترتيب   . ساخته است 
 ي حمل و نقـل هاو شركت ها   سازمان   حياتي  هاي  لفه   مو   اينگونه   و كنترل    هدايت   چگونگي  بلكه.  نيست  آالت   و ماشين   انساني

 بنـابراين در ايـن مقالـه        . اسـت    مناسـب   افـزاري    و سخت   افزاري   نرم  هاي   بر نهاده    مبتني   قوي   اطالعاتي   ساختارهاي  يله وس  به
 مورد بررسي ريزي منابع سازمان در افزايش اثربخشي و كارايي صنعت حمل و نقل هاي برنامهسامانهكوشش گرديده كاربرد 

 .قرار گيرد
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 ابع سازمان ريزي من  برنامهامانهس
 

ـ تعاريف متعـددي ارا  )ERP )ENTERPRISE RESOURCES PLANNING ريزي منابع سازمان  برنامهامانهسبراي  ه ي
وري اطالعـات اسـت کـه منـابع     آيک راه حل سيستمي مبتنـي بـر فـن   . کنند شده است که تقريبا همه يک مفهوم را بيان مي    

دقت و کيفيت باال در کنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار مـي              به هم پيوسته با سرعت،       امانهسازمان را توسط يک س    
ترکيبـي از     )ERP(ريزي منابع سـازمان     برنامه .دهد تا به طور مناسب فرايند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت كنند             

هـاي  هـايي هـستند کـه داده        زارافـ   قع نرم در وا   )ERP(ريزي منابع سازمان    برنامههاي  امانهس. يندهاستآوري و فر  آانسان، فن 
. دهند که به آن نياز دارند     ناسب در اختيار کاربراني قرار مي     سازند و در زمان م      موجود در سراسر يک سازمان را يکپارچه مي       

ريـزي منـابع      برنامهدهد تا با هماهنگي با هم کار کنند، به اين ترتيب،             تمامي افراد يک مجموعه اجازه مي       به ايامانهچنين س 
 . محيطي براي بهبود عملکرد تجاري و کسب مزيت رقابتي فراهم مي کند  )ERP(سازمان
اي تعريـف کـرد کـه داراي اجـزا و يـا               پارچـه   افـزار يـک     عنوان نـرم    توان به   ريزی منابع سازمانی را مي      برنامه هایامانهس
يد، فروش، بازاريابي، توزيع، حسابداري، مديريت    ريزي، تول   ها مانند برنامه    هاي عملياتي سازمان        هاي مختلفي در حوزه       ماژول

ونقـل و تجـارت       منابع انساني، مديريت پروژه، مديريت موجودي، مديريت خدمات و نگهداري و تعميرات، مديريت حمل             
پـارچگي و جامعيـت    اي اسـت کـه يـک    گونـه  ريزي منابع سازمان به     هاي برنامه امانهمعماري و ساختار س   . الکترونيک هستند 

هاي   سيستم. آورد هاي مختلف سازمان را فراهم مي  عات سطح سازمان را فراهم کرده و جريان روان اطالعات بين بخشاطال
هـاي      امانهها بـا سـ      امانهتفاوت عمده اين س   . تي جامع هستند  هاي اطالعا امانهيافته س   ريزي منابع سازمان در واقع تكامل       برنامه

اي  ه پــارچگي عمليــاتي، فرآينــدي و دادازماني در رويكــرد فرآينــدگرا و يك ســهــاي جــامع  امانهاطالعــات مــديريت و ســ
بع اطالعـاتي سـازمان بـا يكـديگر         يابنـد كـه تمـامي منـا         اي توسعه مي    گونه  ها به   امانهين س بدين ترتيب ا   )١( .هاست  سازمان

 ايامانهحل سـ    ها يك راه  امانهاين س  . بهره جست  امانههاي سازمان از اين س        پارچه شده و بتوان در راستاي انجام ماموريت       يك
سرعت و با دقت و کيفيت باال در کنترل  پارچه، به يکامانهوري اطالعات است که منابع سازمان را توسط يک س      آمبتني بر فن  

  .ريزي و عمليات سازمان را مديريت کند طور مناسب فرآيند برنامه دهد تا به مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي
 
 

   منابع انسانيريزيبرنامهامانه  سهايكاربرد
 

كاهش . دازمان دارها در سمديريت است كه تاثير عميقي بر ساير فعاليت ريزي نيروي انساني يكي از وظايف مهمبرنامه
اثـربخش و  ريـزي  برنامـه  ت جاري روز ازجملـه مزايـاي كـاربرد   ها، آموزش مستمر كاركنان و همگام شدن با تحوال هزينه

استفاده درست از نيروهاي انساني را نداشته باشند، در آن صورت در  ها تواناييچنانچه سازمان. تكارايي نيروي انساني اس
هاي نيروهاي موجود را ييتوانا تواندريزي كارآمد مييريت منابع انساني ازطريق برنامهمد. دند شنخواه عرصه رقابت موفق

هـــاي طراحـي و اجـراي    هاي اطالعاتي منابع انساني يكي از چالشامانهكاربرد س  درراهبردينداشتـــن ديد . دارتقا بخش
مديران با داشتن اطالعات . تاز اسسدههاي مهم مديران آينريزي نيروي انساني يكي از اولويتبرنامه. تهاسامانهس اين نوع

 . توانند قبل از شروع هر بحراني براي رويارويي با مشكالت درحال و آينده آماده شوندطريق ميين اموردنياز از
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قي بر ساير آيد كه تاثير عميمديريت منابع انساني به شمار مي ريزي نيروي انساني امروزه يكي از مهمترين وظايفرنامهب
كـاربرد روش   علـت اد شايسته را جذب سازمان كنـيم بـه  وانيم افرريزي كارا بتاگر ازطريق برنامه .دهاي مديريت دارفعاليت

هـا رفـع   مـشكالت مـديريتي در سـازمان    علمي و نگرش سيستمي كه در برنامه ريزي نيروي انساني وجود دارد بسياري از
زايـاي  وري روز را از جمله مآنگام شدن با تحوالت محيطي و فهم كاهش هزينه ها، آموزش مستمر كاركنان و. خواهدشد

 نـه  )ICT(فن آوري اطالعـات و ارتباطـات   در نتيجه  )٢(. ست و كاراي نيروي انساني بايد داناثربخش كاربرد برنامه ريزي
بنابراين، به . ل ساخته استها را تحت تاثيرقرارداده و متحو اطالعاتي، بلكه چگونگي انجام فعاليت درسازمانهايتنها سامانه

ها درمقابل تغييرو تحوالت محيطي ايجـاد شـده،         است شرايطي را فراهم سازد تا شركت       قادرآوري مزبور رسد كه فن  نظرمي
هاي مـورد اشـاره يكـي ازمزايـاي اساسـي           آورياي ازفن  نمونه  ERP امانهس. هاي موثرتري ازخود به نمايش گذارند     واكنش

 )٣(. هاي عملياتي استهد فراهم آوردن امكان دسترسي سريع و آسان استفاده كنندگان به داERP امانهس
ارنـد كـه   درا  نيـــــروي كـار   مختلـف هـاي  پردازش اطالعاتي در زمينـه  ، تواناييريزي منابع سازمانبرنامههاي امانهس

، عـدم   صـنعت حمـل و نقـل   مشكالت  يكي از.تكاربرد فراواني خواهند داش ريزي نيروي انسانيدرنهايت در زمينه برنامه
ريـزي  هـاي برنامـه  امانهسسامانه باتــــوجه به اهميت .  مناسب است  ريزي منابع سازمان  هاي برنامه امانهس انهامبكارگيري س 
 ايجـاد و .  دانستصنعت حمل و نقل را بايد يكي از منابع مهم ريزيبرنامهريزي نيروي انساني، ه در امر برناممنابع سازمان

هـا و   هاي سازمان را بايد از اولويت   در صنعت حمل و نقل      منابع انساني   و تامين   ريزي منابع سازمان    برنامه امانه س بكارگيري
منـد باشـند ولـي از    و از بهترين امكانـات بهـره    بودهآوريفنها داراي بهترين سازمان اگر. هاي حمل و نقل دانستشركت

آمـد از نيروهـاي موجـود را نداشـته     نباشند و يا توانايي استفاده درسـت و كار  نيروي انساني متخصص و كارآمد برخوردار
عنوان مهمترين سـرمايه  را بايد بهدر صنعت حمل و نقل انساني  نيروي .نيستند در عرصه رقابت موفق عمل كنند باشند قادر

هـاي  امانهسـ كـاربرد  يكـي از مهمتـرين   .  به اهـدافش دارد حمل و نقلدستيابي   دانست كه نقش كليدي و مهمي درآنيك 
، مـديريت گونـه   ايـن . ريزي نيـروي انـساني اسـت      هبرنامهاي حمل و نقل،     ها و شركت  در سازمان  نابع سازمان ريزي م برنامه

و نيـاز بـراي آينـده را فـراهم سـاخته            و تركيب نيـروي انـساني مورد      اندازه  تواند  ي م ريزي كارآمد و اثربخش   زطريق برنامه ا
حـصول بـه     وهـاي حمـل و نقـل   ها و شركت موجوديت سازماناز اين رو براي تداوم. هاي موجود را ارتقا بخشدييتوانا

 از اولويـت بـااليي      صنعت حمل و نقل     در تامين نيروي انساني    ريزي منابع سازمان  هاي برنامه امانهساستفاده از   ، بايد   اهداف
 دبرخوردار باش

 
 

  و صنعت حمل و نقل)ERP( منابع سازمانیزيربرنامهسامانه 
 

كار ضرورت ايجاد يكپارچگي درون سازماني و بين سـازماني در محـيط زنجيـره تـامين و          رقابتي شدن محيط كسب و      
ريزي منابع سازمان بـوده     هاي برنامه امانهگيري  س  هاي اطالعاتي عوامل اصلي شكل    امانهوري س آدر حوزه فن  تحول گسترده   

ينـدهاي  فرآين سازماني  و تسهيل  و تسريع    و ب ها با ايجاد يكپارچگي مديريتي  و عملياتي  درون سازماني              امانهاين س . اند
 در بـازار رقـابتي آمـاده  مـي         ها را افزايش داده  و انها را براي حـضور            ن، كارايي و اثر بخشي  عملياتي  سازما        كسب و كار  

 قـرار داده  پوششزيرها و وظايف موجود در يك سازمان را ي اطالعاتي كه بتواند همه فعاليت  هاامانهاستفاده از س  ). ٤(نمايد
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هـاي امـروز    دهد از ابزارهاي حيـاتي در سـازمان       و اطالعات الزم و ضروري را به موقع در اختيار استفاده كنندگان آن قرار               
گيري بهتر و دستيابي به مزيـت        بهبود عملكرد، تصميم   هاي سازمان، ها افزايش قابليت  امانهبدون برخورداري از اين س    . است
 از جديدترين ابزارهاي مديريتي بـوده كـه         )ERP(ريزي منابع سازمان    هاي برنامه امانهين ميان س  در ا .  غيرممكن است  رقابتي

وري اطالعات در تمـام حـوزه هـاي فعاليـت سـازمان بـه طـور        آد در سازمان را با استفاده از فن قادر است اطالعات موجو   
 در سـطوح    ا در اختيـار اسـتفاده كننـدگان آن        منسجم و يكپارچه جمع آوري كرده و اطالعات و نتايج بدست آمـده از آن ر               

 .)٥(مختلف سازمان قرار دهد
 هاامانهمرسوم گرديد هدف اين نوع س هاي حمل و نقل     و شركت ها     اطالعات در سازمان   آوريفن بكارگيري   كهاز زماني 

 اوريفـن  عميق بكـارگيري      و اثبات تاثير   هاامانهبا گسترش اين نوع س    . ها بود   افزايش سهولت، دقت و سرعت انجام فعاليت      
 اطالعات بـراي اتخـاذ      وريآفن را به فكر استفاده از       هاامانه كاربران اين س   ها، انتظارات باال رفت و      اطالعات در اين فعاليت   

 به صورت يكپارچه و بانـك اطالعـات يكپارچـه احـساس             امانهبدين ترتيب لزوم طراحي س    . هاي مديريتي انداخت    تصميم
 .راهم شدـگيري ياري دهد ف  ر تصميم اي امكان اخذ اطالعاتي كه مديريت را د         ا دستيابي به چنين مجموعه    در نتيجه ب  . گرديد

هـاي  مختلـف فعاليـت  زوايـاي   نيازمنـد اطالعـات دقيـق از    هاي حمل و نقـل، ها و شركتسازمانر گيري د  تصميمبنابراين  
شـود     قرار گيرد، تـصميماتي كـه گرفتـه مـي          اين بخش  تر در اختيار ساختارهاي مديريتي      هر چقدر اطالعات دقيق   . استآنه

ي صـنعت  هـا  کپارچه سازی تمام دادهيسعی در ريزی منابع سازمان    های برنامه امانه س  در نتيجه  .تر خواهد بود    موثرتر و بهينه  
 . کند  میيكسان امانهک سي در هاي حمل و نقلها و شركتسازمانندهای آي و فرحمل و نقل

 
 

 صنعت حمل و نقل ی آمادگیارزياب و سازمانيزي منابع رسامانه برنامه
 

ـ ، ارز ريزي منابع سـازمان     سامانه برنامه ه برای استقرار    يکی از مراحل اول   ي رش و بهـره  يابی آمـادگی سـازمان بـرای پـذ    ي
ـ طـی ا  . هاسـت امانهن س يبرداری مناسب از ا    ، تی، انـسانی، فنـی    يرين مراحـل، آمـادگی سـازمانی از ابعـاد سـاختاری، مـد             ي

 يياـــ  شناسامانهسـازی سـ  ادهيان استقرار و پيرساختاری و فرهنگی بررسی شده و مشکالت و مخاطرات احتمالی در جر    يز
 را  يريزي منـابع سـازمان    سامانه برنامه  . فراهم گردد  امانهنه استقرار س  ين مشکالت، زم  يشی برای رفع ا   ياندشود، تا با چاره   يم
  برنامـه  امانهسـاختار سـ   . های مختلفـی هـستند    ا ماژول يف نمود که دارای اجزا و       يای تعر کپارچهيافزار  عنوان نرم توان به يم
ـ ت اطالعات سازمان را فراهم نمـوده و جر        يکپارچگی و جامع  يای است که    زی منابع سازمان به گونه    ير ان روان اطالعـات    ي
ـ ر برنامه یهاامانه س اگرچه. )٦(آورديی مختلف سازمان را فراهم م     هان بخش يب  ني از پرکـاربردتر   یکـ ي منـابع سـازمان      یزي

خواهـد   بـه خـود جلـب    زيرا نهاي حمل و نقل و شركت یها آن سازمانیري اطالعات است و بکارگ   یورآ فن یهاكارراه
 مختلف از طرف یها آنها در سازمانست شکی طرف و آمار باالکيها از امانه سني استقرار ای باالنهي حال هزني، با انموده

 .خواهد كرد لي تبدی چالش جدکي منابع سازمان را به یزير برنامهامانهمساله انتخاب درست و مناسب س گر،يد
شمار بهحمل و نقل  صنعتدی در يک پروژه بزرگ و کليزی منابع سازمان ير برنامهامانهاده سازی سياز آنجا که پروژه پ   

 امانهـاده سـازی سـ    يـ  جهـت پ   هـاي حمـل و نقـل      ها و شركت  ن ابزار برای سنجش آمادگی سازمان     يری از ا  يگرود، بهره يم
نـه  يهـای موجـود در زم     تـوان کاسـتی   ين ابـزار مـ    يهای ا ری از خروجی  يگبا بهره . زی منابع سازمان ضروری است    يررنامهـب
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ط يرقـابتی شـدن محـ      .زی و اقدام نمـود    ير نموده و برای رفع آنها برنامه      ييرا شناسا در صنعت حمل و نقل       امانهرش س يپذ
های امانهوری سآن و تحول گسترده در حوزه فنيره تاميط زنجيکپارچگی در محيجاد ي، ضرورت ا حمل و نقلکسب و کار

شدن محيط    رقابتي .باشددر صنعت حمل و نقل مي     زی منابع سازمان    يرهای برنامه امانهری س يگاطالعاتی، عوامل اصلی شکل   
هاي اطالعاتي، عوامل اصلي امانه س وريآو نيز تحول گسترده در حوزه فنكسب و كار، ضرورت ايجاد يكپارچگي سازماني 

ايجـاد و اجـراي     . بـود هـاي حمـل و نقـل خواهـد          ها و شركت  در سازمان ريزي منابع سازمان      هاي برنامه امانهگيري س   شكل
هـاي  امانهاوج و تكامـل سـ     واقـع نقطـه     هاي حمـل و نقـل در        ها و شركت  سازمانريزي منابع سازمان در       هاي برنامه   امانهس

  .هستندامور مربوط به بخش حمل و نقل اطالعاتي در 
از ايـن رو انجـام      . گـذارد   ، تاثيراتي را بر جاي مي     صنعت حمل و نقل   ريزي منابع سازمان، بر ابعاد مختلف          برنامه امانهس

عنـوان يـك عامـل    ز اهميت بوده و بـه بسيار حايدر صنعت حمل و نقل  امانهسازي س مطالعات ارزيابي آمادگي، قبل از پياده    
 و هـا  در اين راستا ضروري اسـت كـه سـازمان   . مطرح استدر صنعت حمل و نقل  امانه  سازي س   كليدي موفقيت براي پياده   

سـنجي   ريزي منابع سازمان، بـه ارزيـابي و امكـان         برنامه امانهسازي س   نيز قبل از هر اقدام براي پياده      هاي حمل و نقل     شركت
و منطبـق بـر     در صـنعت حمـل و نقـل         هـاي موجـود        براساس واقعيت  امانهسازي س    بپردازند تا پياده   امانه اين س  سازي  پياده

ـ ارزبـدين ترتيـب     . ورت گيـرد  ـصهاي حمل و نقل     ها و شركت  زمانهاي سا   مقدورات و محدوديت   ابی آمـادگی سـازمان     ي
 بررسـی   هاي حمـل و نقـل     ركتـها و ش  ازمانـسصنعت حمل و نقل در      ری از آن، ابعاد مختلف      يروشی است که با بهره گ     

 .گردديده ميزی منابع سازمان سنجير برنامهامانهرش سي برای پذآنهاک از اجزای يشده و آمادگی هر 
 
 

 صنعت حمل و نقلدر تحول تغيير و مديريت  و ريزي منابع سازمانبرنامه
 

در صـنعت حمـل و      تحـول   تغيير و   هاي   برنامه ترين عامل پيروزي يا شكست    هاي مناسب تحول اساسي   خاب راهبرد انت
تحول آن دسته از فنون و الگوهايي است كه عمال تغييـر و تحـول مـورد                 تغيير و   منظور از راهبردهاي    . آيندشمار مي بهنقل  

وسـيله   به هايي هستند كه  كارها و روش  ـتر اينها راه  به تعبير ساده  . آورندبه وجود مي  ها و گستره تعيين شده        نظر را در زمينه   
در صنعت حمل و تحول تغيير و   راهبردهاي  در نتيجه   . شوداده مي ــپيدر صنعت حمل و نقل      ول مورد نظر    ـآنها تغيير و تح   

امانه ردهاي كالن بر تمامي س    راهب. ر پايه گستره و كاربرد آنها در دو سطح خرد و كالن مورد نظر قرار داد               ــتوان ب را مي نقل  
گيـــري ايـن      هدف. دارند) درازمدت، گسترده، بنيادي  (گيري راهبردي   ناظرند و سمت  مل و نقل    هاي ح ها و شركت  سازمان
ينـدها و مجموعـه     آ، زيـر و رو سـاختن سـاختار، فر         سازماني صنعت حمـل و نقـل      ها بيشتر دگرگون سازي بافت        راهبــرد
 هاي حمل و نقل   ها و شركت  مور سازمان اي نوين در اداره ا    شيوهرسمي و همينطور جايگزين كردن        هاي رسمي و غير     ارتباط
هاي حمـل و  ها و شركتاي در سازمان ويژهامانهسبيشتر متوجه زير در صنعت حمل و نقل      راهبردهاي خرد   همچنين  . است
 .استدر صنعت حمل و نقل  است و كاربرد آنها بيشتر در سمت تغيير رفتار فردي و گروهي نقل

کـه بـراي پـشتيباني از       اسـت   هايي   است از مجموعه منسجمي از برنامه       عبارت )(ERP ريزي منابع سازمان  برنامه امانهس
، كاركنـان اسـتفاده   سازي و اجراي اين پـروژه در پيادهمهمترين عامل ناكامي . شودکار گرفته ميبههاي اصلي سازمان  فعاليت

 روند اجراي كارهـا  ريزي منابع سازمانبرنامهاگر آنها نپذيرند كه    . هاي مختلف شركت هستند     كننده از نرم افزارها در بخش     
و آن را بـا     دهنـد     بخشد ، در برابر اجـراي آن مقاومـت نـشان مـي              هاي قبلي بهبود مي   امانههاي آنها را نسبت به س     و فعاليت 
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انـد،  کار گرفته شـده هاي مختلف به  در شرکت  آنها دارد، بسياري از     ERP امانهباوجود مزايايي که س   . كنند  شكست مواجه مي  
با مشکالت اجرايي روبـرو شـده       ريزي منابع سازمان    برنامهسامانه   بسياري از    ،شکست خورده و يا به دليل مقاومت کارکنان       

کـارگيري راهبردهـاي   هايي است که از آن ميان به    قابليتمستلزم ايجاد   ريزي منابع سازمان    برنامهسامانه  اجراي اثربخش   . اند
 . )٧( در سازمان از اهميت زيادي برخوردار استERPه سازي مديريت تحول براي بهبود پياد

هـاي  ها و شركت  سازمانكه از مباحث عمده در مديريت       در صنعت حمل و نقل       حولتتغيير و   بنابراين اجراي مديريت    
 در تحولهاي  راهبرد در نتيجه .سازد را متوقف    هاي احتمالي رود، قادر است روند ناكامي و شكست        شمار مي بهحمل و نقل    

 هـستند،   بـسيار مهـم    راهبردهاي    جز )(ERP ريزي منابع سازمان  برنامه امانهس براي اجراي موفقيت آميز      صنعت حمل و نقل   
هاي ها و شركتسازمانوري است كه ساختار سازماني، وظايف و كاركنان آ فن)(ERP ريزي منابع سازمان  برنامه امانهسزيرا  

هـاي   بـه همـراه راهبـرد   ه منابع انـساني توسع راهبردهاي مناسب بهبودبدين ترتيب . دهد مي را تحت تاثير قرار   حمل و نقل    
از . شوند يمدر صنعت حمل و نقل تحول سازماني تغيير و ، به طور مشترک منجر به ريزي منابع سازمانبرنامه امانهساجراي 

ممکن است روبـرو   و تحول که در حين تغييرد از مشکالتي نخواه که مي هاي حمل و نقل     ها و شركت  رو، براي سازمان    اين
در ايـن   . از اهميت زيادي برخوردار است    ويژه كاركنان،   و به مشتريان  يان، متصديان،   متقاضبه  شود اجتناب کند، پاسخگويي     

 عنـوان يـك عامـل     بـه ،  ريزي منـابع سـازمان    برنامه امانهس، استفاده از    حمل و نقل  پيچيده   ترويارويي با مشکال  براي  راستا  
 . در صنعت حمل و نقل بسيار كارگشا خواهد بودكليدي موفقيت

 
 

 صنعت حمل و نقلآيي و اثر بخشي  در كارريزي منابع سازمانسامانه برنامهنقش 
 

اي كـاري و رفتـاري      يابـد كـه فرآينـده     ي انساني وسازماني زماني تحقق مي     هاداد نظام عنوان برون كارآيي واثربخشي به  
در صنعت حمل و نقل     فرآيندهاي انساني ، رفتاري وكاري      چنانچه  . وان بر فرآيندها مديريت نمود     بت راحتياصالح شود و به   

در ايـن راسـتا     . شـود تضمين مي هاي حمل و نقل     ها و شركت  در سازمان بخشي  ثرآيي و ا  در اين صورت كار   . مديريت شود 
 ريـزي منـابع سـازمان     برنامـه سامانه  نمايند   مي شده و آن را اصالح    در صنعت حمل و نقل      ي فرآيندها   آنچه منجر به اثربخش   

ERP)(هاي حمـل و نقـل      ها و شركت  سازمانكند كاركنان   ايجاب مي  ريزي منابع سازمان  برنامهمفهوم جديد   در نتيجه   . است
ص و فكـر خـود را در        هـا ، انـرژي، تخـص      هايي مجهز شوند كه با دلسوزي و تعهد كامـل توانمنـدي           ها و مهارت  به كيفيت 

كيفي جديـدي   هاي فكري وم براي سازمان ارزشي قرار دهند و به طور داصنعت حمل و نقل  اي  هموريتااي تحقق م  راست
كـارآيي  بنـابراين  .  فرآيند دارديرل فرآيند وكاربرد منابع طي اجرا  كارآيي ارتباط نزديكي با كنت    با توجه به اينكه      .پديد آورند 

در  بـا كـارآيي منـابع        نتيجـه در  . باشـند ميدرست  مناسب و   انجام دادن كار    ل،  هاي حمل و نق   ها و شركت  سازماندر  راد  ـاف
  .گيري خواهد شدتر بكارر و مفيدـ بهتهاي حمل و نقلها و شركتانازمـس

در اثر بخشي افراد بدنبال درست انجام دادن فرآيندهاي كاري هستند تا از طريق آن سازمان نيز به اهدف خود دسترسي                     
اثر بخشي به ميزان زيادي با كيفيت نيـز در  . داف سازان به نحو مطلوب موضوع مورد توجه اثر بخشي است   تحقق اه . يابد  

 .)٨(بخشي انجام كارهاي صحيح اسـت  محور اساسي در اثر بخشي نتايج يا بازده كار است به تعبير ديگر اثر          . ارتباط است   
 .ايدـنمـ و كارآمـد نمـودن فرآينـدها ايفـا مـي         در اثربخشي     نقش محوري را   هاي حمل و نقل،     ها و شركت  آنچه در سازمان  
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آمـدي و   تلفيـق نگـرش كار     هايطريق ايجاد مهارت   از صنعت حمل و نقل      )(ERP ريزي منابع سازمان  برنامه امانهستوسعه  
حقـق   امري اسـت كـه در صـورت ت         صنعت حمل و نقل   فرآيندهاي  . باشد مي ثربخشي و كارآيي  ا اثربخشي در چگونگي كار   

رآيندهاي ـــ ايجاد مهـارت حـذف حركـات و ف        . شـودتضمين مي هاي حمل و نقل     و شركت ها  وري سازمان فتن آنها بهره  يا
الح فرآينـدها و    ـريق اصـ  ـ طـ  از ،هـاي حمـل و نقـل      و شـركت  ها  در سازمان حور  آيندمزايد كاري، مهارت تلفيق نگرش فر     

 . نمايدثربخشي فرآيندهاي سازماني كمك ميبه كارآيي و اها، مهارت
در ت منـابع انـساني   سازماني و از جمله مهمترين آنهاست، مـديري  بخشي از منابعي در صنعت حمل و نقل، منابع انسان

از آنجايي که هـدف ايـن   . در ارتباط است (ERP) منابع سازماني ريزيبا فرآيند برنامههاي حمل و نقل ها و شركتسازمان
است، الزم اسـت طـوري طراحـي    در صنعت حمل و نقل مديريت منابع انساني  اي اطالعاتي کمک به بهبود فرآيندهامانهس

عنـوان ارزشـمندترين    کارکنان بـه با توجه به اينکه . برآيد از عهده انجام اين نقش مهممديران صنعت حمل و نقل شود که 
صنعت حمل و رقابتي براي  يتشوند و در واقع عامل ايجاد کننده مز قلمداد ميهاي حمل و نقلها و شركتدارايي سازمان

روز بر موفقيـت آن افـزوده   و اثربخش استفاده کند، روز به  ارزش به صورت کارا د از اين منابع بانچنانچه بتوان.  هستندنقل
به دنبـال افـزايش توانمنـدي       فرآيندي است که    در صنعت حمل و نقل       )(ERP ريزي منابع سازمان  برنامهسامانه  . دخواهد ش 
 در ايـن . شـود ز مهمترين عوامل موفقيت محسوب مـي  که ا؛ستآنها  از طريق کارکنانهاي حمل و نقل كت و شرسازمان

يکي از اين ابزارهـا  . شوندمي اين بخشراستا ابزارهاي متعددي وجود دارند که موجب تسهيل اين فرآيند مهم و حياتي در 
يکـي از ايـن    )(ERP ريـزي منـابع سـازمان   برنامه امانهست که اس  پيشرفتههايامانه و انواع سهاي نوينآوريفناستفاده از 

 .اثربخشي منابع انساني از طريق ادغام آن با اطالعات است ش كارايي واست که به دنبال افزايهامانهس

هـاي  هـا و شـركت    يريت ارزشمندترين دارايـي سـازمان      است که مد   ايامانهس ،ريزي منابع سازمان  برنامه امانهسبنابراين  
 امانهايـن سـ  . کنـد  در دستيابي به موفقيت کمـک مـي  صنعت حمل و نقل آن را تسهيل نموده و به ) کارکنان (ل و نقلحم

اگرچـه  . قابل اسـتفاده خواهـد بـود       هاي حمل و نقل    و شركت  هاهاي متعددي داراست که کم و بيش توسط سازمان        قابليت
 رونـد  در آينـده  امـا   کنندها به صورت کارا استفاده نمي قابليت از تمام اينهاي حمل و نقل و شركتهاهمه سازماناكنون 

صـنعت   کاربرد آن بـراي      مزاياي زيادي در   خواهد بود؛ كه      رو به افزايش   )(ERP ريزي منابع سازمان  برنامه امانهس ازاستفاده  
درستي شناخته و با غلبـه بـر         را به    امانهبتوانند اين س  هاي حمل و نقل      و شركت  هاچنانچه سازمان . ت نهفته اس  حمل و نقل  

ريزي منـابع  برنامه از آن استفاده نمايند، خواهند توانست فرآيندهاي مربوط به درستي هاي آن، در جهتموانع و محدوديت
  .دکمک نماينصنعت حمل و نقل خلق ارزش براي ايجاد و  را تسهيل نموده و از اين طريق به سازمان

 
 

 در صنعت حمل و نقل وري اطالعاتآفنو  ريزي منابع سازمانبرنامه
 

ورت هرمـي  هـاي پـشتيبان آن بـه صـ    وريآها و فنکليه فعاليت رويکرد معماري سازماني نگره جديدي است که در آن
اين رويکـرد بـسيار   . شودها تدوين ميهاي کاربردي و زيرساختامانهو کار اطالعات س هاي کسبسلسله مراتبي و در اليه

ينـدهاي کـسب و کـار    آفر هاي اطالعاتي عمل کرده و دامنه آن کل منـابع اطالعـاتي و  امانههاي ايجاد سياز متدولوژ فراتر
رديافته که در آن سـعي  ـهاي موروثي کاربامانهـداراي س هاي بزرگ واين رويکرد بيشتر در سازمان. گيردميسازمان را دربر
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 هـاي ريــــ اهميت کارب. ها و اهداف کالن تجاري بنگاه استهبردراسازمان همراستا با  بر ساماندهي کليه منابع اطالعاتي

يـري بيـشتر ايـن      تـر و فراگ   ها و مزاياي معماري سازماني چشم انـداز گـسترده         وري اطالعات در عصر جديد و قابليت      آفن
 .)٩(دهدرويکرد را نويد مي

در تمـامي عرصـه   دوراني که پيچيدگي  درها ربوده است ينده تحوالت عنان اختياراز کف انسانآدر دنيايي که شتاب فز
وري ارتباطات و اطالعـات سـبب ظهـور الگوهـاي     آعصري که فن هاي اجتماعي رخنه کرده است درامانههاي زندگي و س

. هاي جـدي مواجهنـد  با چالشهاي حمل و نقل و شركتها اجتماعي گشته است سازمان نويني از کسب و کار و تعامالت
 )(ERP ريزي منابع سازمانبرنامه امانهسها، تحول سازمانتغيير و هاي اطالعاتي در زمينه     وريآفنا و   هدانشيكي از آخرين    

هـاي روزافزونـي در   اجتماعي متأثر از تحوالت دچار پيچيدگي عنوان نهادهايبههاي حمل و نقل  و شركتهاسازمان است
ريـزي و بـازنگري     نيازمنـد برنامـه    تحـول تغييـر و    هي در عصر    اند و به ناچار براي همرا     خويش گشته ت  ها و تعامال  امانهس

 هدف اصلي در اين فـن  .ا گرددوري اطالعات و ارتباطات بنآ فنجديدي برپايه ديگر بايد طرحي عبارتبه. خويش هستند
ختلـف   اسـت تـا منـابع م   هاي حمل و نقل  ها و شركت  سازمان هايوري اطالعات در تمامي مراحل فعاليت     آوري، نفوذ فن  آ

 . ه كنندياي را اراالت منطقي بين هم، خروجي يكپارچهبتوانند با يكديگر و رعايت تباد
 یهـا امانه سـ م،يباشـ يم حمل و نقل در صنعت متنوع یهانهي اطالعات در زمیورآ فنیريگامروزه شاهد توسعه و بکار    

 هـاي حمـل و نقـل       و شـركت   هاعات در سازمان   اطال یورآ مهم فن  ی از کاربردها  یکي زي ن )ERP(سازمان منابع   یزيربرنامه
و هـا    سـازمان  ی رقـابت  ی برتـر  ،هـايي سـامانه  نيوجود چنـ  . برخوردار است هاي نوين   در سامانه  یاژهي و گاهيجا است که از  

 امانهسـ  از یبـردار  کـه قـصد بهـره   ي حمل و نقلـي   هاشرکتها و   سازمان.  خواهد داشت  لرا بدنبا هاي حمل و نقل     شركت
اب ـــ  و انتخ  یريـ گمي دچار مـشکل تـصم     هاامانهـ س نگونهي تنوع ا  ليرا داشته باشند به دل     )(ERP ازمانـي منابع س  ريزبرنامه
هـا و   ازمانـ سـطوح سـ    هيها در کل  امانهـ س نگونهي ا ی که اجرا  یارده گست راتيي با توجه به تغ    گري د یاز سو . خواهند شد  نهيبه

دمات ـصـ  )(ERP ريـزي منـابع سـازمان     برنامـه  امانهـس مناسب   نشيز گ در بدنبال دارد، عدم دقت      هاي حمل و نقل   شركت
 . وارد خواهد کردصنعت حمل و نقل را به یريجبران ناپذ

 ريزي منابع سازمانبرنامه امانهسوري اطالعات و از جمله آهاي مختلف فن  بر جنبهشگرفياثير   ت اينترنتگسترش شبكه   
ERP)(  ريزي منابع سازمان  برنامه امانهس با توجه به اينكه      .گذاشته استERP)(       در چنـين   . انـد بيشتر مبتني بر اينترنـت شـده

ريـزي منـابع    برنامـه  امانهسـ ريـزان   برنامـه پذير اسـت،       از هر جا و در هر زمان امکان        ايامانهمحيطي که دسترسي به منابع س     
هاي کـسب و کـار       دهند و با بخش    گسترشخود را    )(ERP ريزي منابع سازمان  برنامه امانهساند    نيز توانسته  )(ERP سازمان

را بايـد جديـدترين ابـزار موجـود و تكامـل يافتـه               )(ERPريزي منابع سـازمان   برنامه امانهسدر نتيجه   . جديد يکپارچه کنند  
تبـديل  اي، توجـه و       جاي ساختارهاي وظيفـه   يندي به آ را تفكر فر    ت و مبناي كاركرد آن    هاي اطالعات مديريت دانس   امانهـس

 . هاي كمي در جهت افزايش رضايت مشتريان عنوان كرد هاي مشتري به داده خواسته
 ايامانهصـورت کامـل سـطوح مختلـف سـ         بـه  در صنعت حمل و نقل       )(ERP ريزي منابع سازمان  برنامه امانهسبنابراين  

 امانهطوح سـ  دهنـده سـ   به اين صورت که هسته مرکزي، پوشش      . خواهد داد  را پوشش    هاي حمل و نقل   ها و شركت  سازمان
هـاي  امانهدهنـده سـطوح سـ   زيـه پوشـش  هـاي تحليـل و تج  هاي اطالعاتي مديريت است و ابزارامانهپردازش مبادالت و س   

 امانهس در نتيجه . هستندهاي حمل و نقل     ها و شركت  هاي اطالعاتي مديريت اجرايي در سازمان     امانهپشتيباني از تصميم و س    
هاي حمل و نقـل     ها و شركت  انيندهاي سازم رآكوشد تا تمام ف    ميصنعت حمل و نقل     در   )(ERP ريزي منابع سازمان  برنامه
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 )(ERP ريـزي منـابع سـازمان     برنامـه  امانهسـ بدين ترتيب   . در آورد يندي با هم مرتبط     آصورت يكپارچه و با نگرش فر     بهرا  
 .خواهد دادنشان در صنعت حمل و نقل هاي برتر را  عالوه بر يكپارچگي، گزينه

 
  

  در صنعت حمل و نقل)ERP(ريزي منابع سازمان سامانه برنامهمزاياي برد و كار
  

 و حضور حمل و نقـل در تمـامي عرصـه            مل و نقلي  حي  هافعاليت انجام براي جابجايي افزون روز گسترش و رشد با
نه اماـسـ . اسـت  دهـمـ آ بوجـود  نقـل  و حمـل سازماني در صنعت    ريزي منابع   برنامهاستفاده از    به بيشتري نيازمندي ،زندگي
 سياسـت  اعمـال  بـا  تواندمي هاي كارآمد و روش  صنعت حمل و نقل   منابع  گيري از    با بهره  )ERP(ريزي منابع سازمان  برنامه
هـاي  ها و شـركت   زمانسا در را سازندهمؤثر و    بسيار تحوالتتغييرات و    زمينه مختلف، هايجنبه در منطقي و درست هاي
امانه ـسـ  بكـارگيري  بـا  كـه  كـرد  اشـاره  زير واردـم به توانمي هارهيافت و هاسياست اين ملهج از. سازد فراهم نقل حمل
 .شود واقع بخش اثر و مفيد زيادي بسيار حدود تا تواندمي نقل و حملصنعت  در ريزي منابع سازمانبرنامه
ر اطالعات موجـود در  و افزايش سازگاري د   در صنعت حمل و نقل      ايجاد يكپارچگي سازماني    : افزايش سازگاري  -١

 .هاي حمل و نقلها و شركتسازمان
ها و ان سازمانها را براي مدير     دسترسي بهتر و سريعتر به داده     ريزي منابع سازمان    سامانه برنامه : ها  به داده دسترسي   -٢

ات  به اطالعـ   در اسرع وقت  ،  گيري  براي تصميم ساخته و در نتيجه اين مديران        پذير امکان هاي حمل و نقل   شركت
 .داشتخواهند مورد نياز خود دسترسي 

هـا و  هاي سازمانريزي منابع سازمان بهبود هماهنگي بين بخشمهمترين مزيت برنامه  : يبهبود هماهنگي بين بخش    -٣
 .ستاي صنعت حمل و نقل يندهاآافزايش کارايي فرهمچنين و هاي حمل و نقل شركت

هـا  ش سازگاری در اطالعات موجود در سازمان      ياتی و افزا  کپارچگی سازمانی از بعد اطالع    ي: کپارچگی سازمانی ي -٤
  . گردد ايجاد ميهاي حمل و نقلو شركت

هـاي ضـد و      گـزارش  مانعهاي ديگر   امانهبر خالف س  ريزي منابع سازمان    سامانه برنامه : يكپارچه سازي اطالعات   -٥
 كمـك خواهـد   اي حمل و نقلهها و شركتسازمانگرديده و به  صنعت حمل و نقل     ي  هانقيض در مورد فعاليت   

 .دن بدست آورامانه جامعكرد كه اطالعات مورد نظر را بصورت جامع و كامل از يك س

ارايه خدمات يندهاي آبا استاندارد سازي فرريزي منابع سازمان   سامانه برنامه : ارايه خدمات استاندارد سازي فرآيند     -٦
جويي صرفهو   ارايه خدمات ت بخشيدن به فرآيند     سرع سببمنسجم  امانه  و استفاده از يك س    صنعت حمل و نقل     

 . خواهند شدحمل و نقل هاي ها و شركتدر سازمانوري در زمان و افزايش بهره

صنعت حمل و نقـل     مربوط به منابع انساني     اطالعات  ريزي منابع سازمان    سامانه برنامه  :استاندارد سازي اطالعات   -٧
هـا  در سازمانها ر زمان و جلوگيري از دوباره كاري     جويي د    صرفه را در يك سامانه جامع گردآوري كرده و باعث        

 .گرددميهاي حمل و نقل شركتو 
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 پايـدار  و فراگيـر  توسـعه  اهـداف  بـا  برابر پويا و فراگير تحول و توسعه فعلي،وضعيت   اصالح : وضعيت اصالح -٨
پـذير   امكـان  آن فرآيندهاي وازمان  ريزي منابع س  سامانه برنامه  از موثر و مناسب گيري بهره با نقل و حملصنعت  

  .خواهد بود

 هـاي سـامانه  ارتقـا  و آن راهبردي اهداف و نقل و  در حمل  ريزي منابع سازمان  سامانه برنامه نقش  : وريبهره ارتقا -٩
 كارگـشا بـسيار    صـنعت حمـل و نقـل       وريبهره ارتقا راستاي در اصلي جايگاه به يابيدست براي نوين مديريتي 
 .خواهد بود

 افـزايش  پويـا،  ودانـشگر    انـساني  نيـروي  فراگير توسعه در ريزي منابع سازمان  سامانه برنامه  نقش: فراگير عهتوس -١٠
 .   بسيار مهم استنقل و حمل متعدد هايچالش رفع همچنين و نيروي انساني وريبهره و اثربخشي

 عنـوان بـه  آن توانمندكردنن در   نقش آ  و ونقل حملدر صنعت    ريزي منابع سازمان  سامانه برنامه نوآوري  : نوآوري -١١
 .خواهد بود مطرح حمل و نقلصنعت  ابزارهاي ترينمهم و موثرترينيكي از 

 
 

 نتيجه
 

بـا توجـه بـه      . ريزي براي منابع سازماني خود در تمام سطوح مديريتي هـستند          ، نيازمند برنامه  جهان كنوني ها در   سازمان
. رسـد  ار وجود آمادگي الزم از جهات مختلف امري ضروري به نظر مي        انجام اين ك  براي  روند رو به گسترش جهاني شدن،       

سـازمان  وري اطالعات و ارتباطات كه نقش مهمي در يكپارچگي اطالعات و عمليات موجود در               آيكي از ابزارهاي مهم فن    
يكـي از آخـرين   ان عنـو هـستند كـه در حـال حاضـر بـه       )ERP(ريزي منابع سازمان    هاي برنامه امانهس،   دارد هاها و شركت  

  هـاي  شـكاف   دادن  ريـزي منـابع سـازمان بـا پوشـش         هاي برنامـه  امانهس .اند  ريزي و مديريت در جهان مطرح     ابزارهاي برنامه 
   كامـل   ردنـكـ    يكپارچـه   برايرا     الزم هاي بستر بخشيده و  را بهبود      آن   اساسي  هاي، فعاليت صنعت حمل و نقل    در    اطالعاتي
  .آوردمي  ، فراهمهاي حمل و نقلها و شركتسازمان ها بخش  و برون درون
اسـتفاده از    بـه  بيـشتري  نيازمنـدي  ،ي حمل و نقلي و حضور حمل و نقل در تمامي عرصه زندگي            هافعاليت گسترش با
يري گ با بهره  )ERP(ريزي منابع سازمان  نه برنامه سـاما. است دهـآم بوجود نقل و حملريزي منابع سازماني در صنعت      برنامه

 مختلـف،  هـاي جنبـه  در منطقـي  و درست هاي سياست اعمال با تواندمي هاي كارآمد و روش منابع صنعت حمل و نقل      از  
سـامانه    همچنـين  .سـازد  فـراهم  نقـل  حمـل هاي  ها و شركت  زمانسا در را سازندهمؤثر و    بسيار تحوالتتغييرات و    زمينه
را در يك سامانه جـامع گـردآوري كـرده و           صنعت حمل و نقل     ع انساني   مربوط به مناب  اطالعات   ،ريزي منابع سازمان  برنامه
امانه ـسـ  .گـردد هـاي حمـل و نقـل مـي        شركتها و   ازمانـدر س ها  جويي در زمان و جلوگيري از دوباره كاري          صرفه باعث
 جايگاه به يابيدست براي نوين مديريتي  هايسامانه ارتقا و آن راهبردي اهداف و نقل و  در حمل  ريزي منابع سازمان  برنامه
 .بسيار كارگشا خواهد بود صنعت حمل و نقل وريبهره ارتقا راستاي در اصلي

 امانه، سـ  هـاي حمـل و نقـل       و شركت  هاسازمانو دگرگوني   نه تحول   يهای اطالعاتی در زم   يورآنـن ف يرـــکی از آخ  ي
ـ هدف اصلی در ا   بنابراين  .  است )ERP(زی منابع سازمان  يربرنامه وری اطالعـات در تمـامی مراحـل        آ، نفـوذ فـن    سـامانه ن  ي
هـم،  بـا   ت تبادالت منطقی    يگر و رعا  يکدياست تا منابع مختلف بتوانند با       هاي حمل و نقل     ها و شركت  سازمانهای  تيفعال
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 در هـا و عمليـات موجـود    سامانهوري اطالعات،   آگيري از فن  ها قادرند با بهره   امانهاين س  .ه کنند ايای را ار  کپارچهيخروجی  
 در   ي سـازگار   ، قابليـت  در نتيجـه  . ها را يكپارچه كنند و در قالب يك پايگاه اطالعاتي واحد در دسترس قرار دهنـد               سازمان
  بـه و مناسـب     سـريع   واكـنش براي  هاي حمل و نقل  ها و شركت  سازمان و گرديده  آسان،  متحول و دگرگون شده     هايمحيط
 .دنشو  ميجديد، توانمند و دگرگون شده   نيازهاي

 
 

 منابع
 

  .فناوري بزرگراه نامه هفته،  )ERP(ريزي منابع سازمان  هاي برنامه  مروري بر سيستم؛ اكبر  ليع،  جاللي ) ١(
 . ١٣٨٦آبان ، ١٨٦تدبيرمحسن ، زاهدي اديب و مصطفي، ترابي و محمد، تقوي فرد ) ٢(

، بـر حـسابداري مـديريت   ) ERP(نـابع بنگـاه   ريـزي م آثار سيستمهاي برنامـه ؛ رافيک ،  محمدعرب و باغوميان  ،  مازاريزدي   ) ٣(
 .ماهنامه حسابدار

 انتـشارات دانـشگاه علـم و صـنعت          ؛سـعيد   ،  روحانيو  محمد امين   ،  زارعو  علي اكبر   ،  جاللي انمترجم؛  ديويد  ،  ال السون    ) ٤(
 نوبت چاپ اول، ١٣٨٤ ،ايران

  ١١مجله مديريت دانش سازماني، شماره ؛رمضان، يحيايي ) ٥(
 ۸۶ مهر ۳  ،۹۷۳۷ شماره ،عاتروزنامه فناوران اطال ) ٦(
 ١٨٧ شماره ، سال هیجدهم، ريماهنامه تدب ،مديريت تحول در برنامه ريزي منابع سازمان؛ رضا، خدايي محمودي ) ٧(
 ٦٥، ص ٨١، ارديبهشت ١٢١ معيارهاي سنجش موفقيت يك سازمان ، مجله تدبير ، شماره ؛محمدحسين، لطف اله همداني ) ٨(
سـال  ،  ماهنامه تدبير ،  ١٣٨٣ ،معماري سازماني برپايه فناوري اطالعات و ارتباطات      ؛  في  مصط،  جعفري و   سيدکيانوش،  کالنتر ) ٩(

 ١٤٣شماره، چهاردهم
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