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 تاا  اند گرفته قرار رقابتی محیط در خدمات کنندگان ارائه و محصول کنندگان تولید امروزه: چکيده

 ارائه ترکوتاه زمانی در مشتری، هر خاص نیازهای با مطابق باال کیفیت با را خود خدمات و محصوالت

 راهکارهاای  دنباال  باه  تجااری  محیط این در خود رقابت قدرت حفظ برای ها شرکت بنابراین. دهند

 و کنناد  اساتفاده  بیشاتر  موجاود  منابع و ها فرصت از ان بوسیله بتوان که روشی. گردند می جدیدی

 از پیچیاده  ای مجموعه شرکت هر که است این حقیقت اما دهند کاهش را خود گردش در موجودی

 را فاو   اهادا   باه  یاابی  دسات  موضاو   این است، اطالعاتی مختلف فرایندهای و ها فعالیت گردش

 تواناد مای  کاه  اسات  حلای  راه تنهاا  اطالعاات،  و ها فعالیت درست مدیریت بنابراین سازد می دشوار

 مادیریت  شاام   اصالی  سیسات   دو میاان،  این در. دهد یاری رقابتی اهدا  به رسیدن در را شرکت

 قلا   در و هساتند  برخاوردار  خاصای  اهمیات  از سازمان منابع ریزی برنامه مدیریت و تأمین زنجیره

 از کاه  اسات  تاوزیعی  های کانال و تسهیالت از ای مجموعه تأمین، زنجیره. دارند قرار شرکت جریان

 در و کناد  مای  تبادی   نهاایی  محصاول  یاا  و سااخته  نیمه محصول به را انها کرده استفاده خام مواد

 تاأمین  کننده، تولید سازمان تأمین، زنجیره این رساند، می مشتری دست به را نهایی محصول نهایت،

 یک سازمان منابع ریزی برنامه سیست . گیرد می بر در را فروشندگان و توزیع های کانال و آن کننده

 داخا   ریازی  برناماه  هاای فعالیات  کلیاه  کاه  است کارخانه کف و تأمین زنجیره بین واسطه سیست 

 اصالی  هاای  شااخ   و موضو  ادبیات بررسی با مقاله این در. گیرد می بر در را کننده تولید سازمان

 .باشد می گذار تاثیر تأمین زنجیره مدیریت بر سازمانی منابع ریزی برنامه که گردید مشخ  تحقیق،

 .کاری گروه تأمین، زنجیره سازمانی، منابع ریزیبرنامه :يديکل واژگان

 

 

 

 . مقدمه1

قصد بهبود کارایی داخ  سازمان، بوسیله یکپارچه سازی بخش هاای مختلاف در ساازمان را دارد در    برنامه ریزی منابع سازمانی 

حالی که تمرکز زنجیره تأمین بر روی روابط خارجی با شرکت های تجاری در زنجیره تأمین است. به راساتی گساترش سیسات     

دار به فراه  کردن ارتباط و جریان اطالعاات باین عااملین زنجیاره تاأمین و بلباه بار        ها را وابرنامه ریزی منابع سازمانی شرکت

یاک فرایناد طبیعای و ضاروری در     زنجیره تأمین مرزهای طبیعی می داند. بنابراین یکپارچه سازی برنامه ریزی منابع سازمانی و 

خواناده  زنجیره تاأمین  نی به عنوان ستون استحکام مالحظات مدیریتی و استراتژیکی است. از نظر فنی، برنامه ریزی منابع سازما
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شود. زیرا هر دو نو  انها بر یک چارچوب بسیار شبیه تکیه می کنند. مث  اینترنت، شبکه داخلی، شبکه خارجی و تبادل داده می

شاندگان، نههاداری   های الکترونیکی و تهیه کنندگان سیست  برنامه ریزی منابع سازمانی ، با قرار دادن سیسات  اتوماسایون فرو  

داده ها، مدیریت اسناد و خدمات پس از فروش و پشتیبانی تولیداتشان را افازایش داده اناد اماروزه مهمتارین روناد، یکپاارچهی       

ینده مدیریت منابع سازمانی)برنامه ریزی منابع سازمانی(، بهبود زنجیره تاأمین و پارورش بیشاتر همکااری     آاست. زنجیره تأمین 

 (.Cohen et al, 1990متعدد است ) میان سازمان های

امروزه سازمان های تجاری با یک محیط پیچیده و رقابتی نسبت به گذشته مواجه اند، زیرا موفقیت تجاری فقط تجزیه و تحلیا   

شاود. مادیریت همکااری چناد     شرکت ها به طور اختصاصی نیست و تا اندازه ای زنجیره تأمین و تحوی  سازمان ها را شام  می

ه در زنجیره تأمین یک وظیفه بسیار دشوار است اعضای سازمان ها در زنجیره تأمین به منظور مواجهه با نیازهای مشاتریان  جانب

و حداکثر کردن سودشان نیازمند همکاری شرکای تجاریشان هستند در بین اعضای زنجیره یاک قادرت مطلاق وجاود نادارد و      

بارای  (. Ahire, and O’Shaughnessy, 1997متمرکز انجام مای پاذیرد )   همکاری از طریق مذاکره به جای کنترل و مدیریت

اینکه سازمان موفق بماند و رقابت پذیر باشد، مدیران سازمان ها باید از تکنولوژی برای بهبود سازمان و عملکارد زنجیاره تاأمین    

پذیرش برناماه ریازی مناابع     سازی، استفاده نمایند. در حال حاضر یک  رویکرد معرو  برای پیشرفت سیست  گسترده یکپارچه

متعاقباا بسایاری از   (. Ahire, Dreyfus, 2000سازمانی )برنامه ریزی منابع سازمانی( به صورت فراگیار در صانایع مای باشاد )    

سازمان ها برای اجرای یک نمونه یکپارچه شده داخلی، نتایج زنجیره تأمین را با سیست  مدیریت منابع سازمانیشان مورد بررسی 

مدیریت منابع سازمانی همیشه به عنوان یک مولفه جدایی ناپذیر از مدیریت زنجیره (. Ahn, Jeonghoon, 2002قرار داده اند )

تأمین فرض شده است. بسیاری از محققان دانشهاهی با تایید رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمان همکااری مای   

 (.Altiok, and Ranjan, 1995کنند )

 

 . سيستم هاي برنامه ریزي منابع سازمانی2

بسته نرم افزاری کاربردی یک مجموعه ای از سلول های یکپارچه اماده راه اندازی از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شاده  

سازمانی را است که تمام فرایندهای تجاری سازمان را پوشش می دهد. انجمن کنترل تولید و موجودی امریکا برنامه ریزی منابع 

به صورت زیر تعریف می نماید: روشی برای برنامه ریزی و کنترل موثر تمامی منابع ماورد نیااز بارای دریافات، تولیاد، ارساال و       

 برنامه ریزی منابع سازمانی(. Chin, 1998پاسخهویی به نیازهای مشتریان در شرکت های تولیدی، توزیعی و خدمات می باشد )

اری است که هد  ان یکپارچهی اطالعات، جریان و اطالعات بین تمامی بخش هاای ساازمان از جملاه    یک بسته نرم افزاری تج

سیسات    برناماه ریازی مناابع ساازمانی     مالی، حسابداری، منابع انسانی و زنجیره تأمین و مدیریت مشتریان است. سیسات  هاای  

بر اطالعات در سازمان را درون واحدهای سازمانی و بین  اطالعاتی قاب  تغییر و تنظیمی هستند که اطالعات و فرایندهای مبتنی

یک پایهاه داده، یک برنامه کاربردی و یک  برنامه ریزی منابع سازمانی (Munoz, Edrisi et al 2015). انها یکپارچه  می نماید 

ساتند کاه بارای پاردازش     سیست  های مبنی بار کاامپوتر ه   برنامه ریزی منابع سازمانیواسط یکپارچه در تمامی سازمان است، 

اند و هد  انها تسهی  برنامه ریزی، تولید و پاساخهویی باه موقاع باه مشاتریان در محیطای       تراکنش های سازمان طراحی شده

های اطالعاتی قابا  تغییار و تنظیمای    سیست  برنامه ریزی منابع سازمانیسیست  (Akkermans et al, 2003). یکپارچه است 

ایندهای مبتنی بر اطالعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و باین انهاا یکپارچاه مای نمایاد.      هستند که اطالعات و فر

ابزاری است که جهت گرداوری و یکپارچه سازی کلیه اطالعات و مهارت هاای مادیریتی کاه     برنامه ریزی منابع سازمانیسیست  
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ا منابع انسانی با توجه به عناصر زنجیاره تاأمین و اتصاال تولیاد باه      برای ک  سازمان، در یک بانک اطالعاتی واحد، از امور مالی ت

 (.2939موسی خانی و همکاران، (خرید و فروش ارائه می شود

 

 . مفهوم برنامه ریزي منابع سازمانی2-1

را اعا    مرتبط و یکپارچه است که کلیه فرآیندهای تجاری یک ساازمان  یک بسته نرم افزاری استاندارد مشتم  بر چندین ماژول

برناماه   .در سازمان می شود وظایف انسانی، مالی، بازاریابی و فروش و ... پشتیبانی می نماید و منجر به یکپارچهی از تولید، منابع

در حالت صنعتی به مجموعاه  برنامه ریزی منابع سازمانی . قرار می گیرد بر روی یک بانک اطالعاتی مرتبط:  ریزی منابع سازمانی

پشاتیبانی مای شاود و باه مادیریت و       فرآیندهای مرتبط گفته می شود که توسط یک نرم افازار دارای ماژولهاای مختلاف   از  ای

به مثابه ستون فقرات اطالعاتی یاک ساازمان از    برنامه ریزی منابع سازمانی. های مه  سازمان کمک می نمایداتوماسیون قسمت

هاا و وظاایف را در   تماام بخاش   برنامه ریزی منابع ساازمانی  .شودی م حسوبفرآیندهای سازمانی م لحاظ بانک های اطالعاتی و

ساازمان در ایان سیسات      کند به نحوی که نیازهای خاص تمام بخشاهای شرکت درون یک سیت  رایانه ای یکپارچه می سرتاسر

 معمااری،  ه یاک مجموعاه فکار،   نیسات، بلکا   تنها یک سخت افزار یا یک نرم افزاربرنامه ریزی منابع سازمانی  .شودپشتیبانی می

 یاک فکار،   برنامه ریزی منابع ساازمانی   .عملکرد  وانهیزه برای دستیابی یک سازمان به اهدا  سود اوری و رضایت مشتری است

باردن کاارایی و بهاره     در نتیجه باالکه  برای مدیریت با کارایی باال روی منابع مختلف در ک  یک سازمان است فناوری و سیست 

 پشتیبانی فرآیندهای داخلی ساازمان محساوب   بیشتر به منزله نرم افزاری برای P .گیردزمان و افزایش مشتری انجام میوری سا

 .(Chin, 1998) می شود

 

 و اجراي آن در سازمان برنامه ریزي منابع سازمانی وظایف اصلی. 2-2

ورود -مدیریت نههداری و تعمیارات  -رمدیریت مواد و انبا -قراردادها مدیریت -مدیریت مالی و حسابداری -مدیریت منابع انسانی

 2باین   برنامه ریزی منابع ساازمانی  زمان اجرای(. Bechtel et al,1997) ترابری و حم  و نق  -انبارداری -هاپیهیری سفارش و

آخرین . باشد سازی میماه زمان پیاده  21-21 استاندارد سازی فرآیندهای سازمان می گردد سال می باشد که بیشتر صر  9تا 

 بستر ورود به صحنه تعاامالت جهاانی هساتند. زیار     منتشر شده اند 1222ها که بعد از سال  برنامه ریزی منابع سازمانی گونه از

برنامه ریزی  خصوصیت مهمی که  .شوندمحسوب می ی آناز اجزا  زنجیره تأمین ومدیریت ارتباط با مشتری  هایی چونسیست 

کاه باه هماراه     سطح راه ح  ارتقاء یافته اند، اینست ها دارا هستند و این نرم افزارها بواسطه همین خصوصیت به منابع سازمانی

ها هساتند، قبا  از    برنامه ریزی منابع سازمانی بهبود می بخشند. چون فرآیندها زیر بنای پیاده سازی فرآیندهای یک سازمان را

هاا از  سازمان سالهاست که مشاهده می شود بیشتر .شناخته شده و مستند شوند فرآیندهای یک سازمان به درستی هرکاری باید

و رفته رفته به یک سازمان بزرگ با پرسن  زیاد  یک گروه کوچک با وظایف و محصوالت یا خدمات محدود شرو  به کار کرده اند

هاای جدیاد در ایان زمیناه  هار بخاش        و فن آوری IT تبدی  شدند. همزمان با توسعه و محصوالت یا خدمات متنو  و گسترده

بخش کار خود را با سیاسات   برای توسعه فرآیندهای جاری خود رشد داده است وقتی هر IT هایخود را در بستر راه ح  وظایف

 .(Beamon et al,1998) شودنیز ک  رنگ می اهدا  کلی و کالن سازمان مستق  و جداگانه ای دنبال کند

عملکردها و وظایف متعادد ساازمان خاود را باه صاورت       های مختلف ازنمی تواند گزارش اجرایی سازمانمدیریت ارشد و هیئت 

این به راه  بنابر .آن تصمیمات استراتژیک را در زمان مقتضی برای ک  سازمان اتخاذ نماید یکجا و مرتبط تحلی  نماید و براساس

یکپارچه متص  و به یک زنجیره ای واحد تبدی  نماید  ن را به صورتحلی نیاز است تا وظایف و فرآیندهای مختلف در یک سازما
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ساازمان باا    را به یک سود برتر و رضایت بیشتری هدایت نمایند. باا ایان شایوه مادیریت    سازمان، آن هایتا در نهایت ک  فعالیت

اه ح  ، برای مشتری موج  کاهش گیری کند. این ر استفاده از داده های ک  سازمان می تواند در زمان مناس  و بموقع تصمی 

برناماه ریازی    خدمات مورد نیاز خود می شود. از این رو، می توان مشاهده کارد کاه چهوناه    زمان و هزینه در دستیابی به کاال یا

اکناون بیشاتر روی طراحای مجادد      برناماه ریازی مناابع ساازمانی     ها و مشتری کمک می کند. تمرکزسازمان به منابع سازمانی

ایان    .کاهش هزینه ها می شاود  ا است که موج  شفا  سازی و اتوماسیون فرآیندها شده و باعث باال بردن بهره وری وفرآینده

فرآیندها در هر بخش شده و اطالعات هر بخش یا عملکرد آنرا بادون نیااز    فن آوری موج  اتومات کردن مدیریت و کنترل تمام

تنها  برنامه ریزی منابع سازمانی .ی سازمان به صورت یکپارچه و مرتبط در می آوردکابلی با دیهر عملکردها و بخشها به ارتباطات

برای دستیابی یک سازمان یا فعالیت اقتصادی  سخت افزار یا نرم افزار نیست بلکه بر یک مجموعه فکر، معماری، عملکرد و توسعه

-ویژه برای صانعت و ساازمان    از یک فکر و راه ح انیبرنامه ریزی منابع سازم ،دارد و رضایت مشتری داللت به اهدا  سودآوری

برناماه ریازی مناابع     به عبارت دیهر  .ها حتی ملی و خدماتی تبدی  شده استبرای تمام سازمان های تولیدی به راه حلی جامع

از طریق اتوماات  مدیریت  فکر، فن آوری  و سیست  برای مدیریت موثرتر بر منابع مختلف در یک سازمان است. این یک سازمانی

در این وضعیت باید  .سازمان و افزایش رضایت مشتری انجام می گیرد در نتیجه باال بردن کارایی و یکپارچه کردن تمام فرآیندها

و  زنجیاره تاأمین   از قبیا   IT هاای یک فن آوری مادر و مولد است و دیهر فان آوری  برنامه ریزی منابع سازمانی کهمتقاعد شد 

است که از یک توجه صرفا کاهش هزینه  IT ها ازانتظارات سازمان از آن گرفته می شوند. این به دلی با مشتری مدیریت ارتباط 

 .(Beamon, 1999) کارایی به ارزش مشتری، موثر بودن و مزایای قاب  رقابت تغییر یافته است ها، بهره وری و

 

  موفقيت ها و شکست ها. برنامه ریزي منابع سازمانی: 2-3

می باشاد.   افزار جامع مجتمع در یک نرم (IT) کار و تکنولوژی اطالعات مرک  از فرآیندهای کس  و برنامه ریزی منابع سازمانی

صورت خودکاار و اتوماتیاک اداره کارده و موجا  بهباود یاک        این نرم افزار فرآیندهای کس  و کار را در سرتاسر یک شرکت به

  .پاردازد  و با بهره گیری از سیست  اطالعات مدیریتی به مدیریت فرآیندها مای  گرددمی فرآیندها سازمان با یک طراحی خوب از

در  برنامه ریزی منابع ساازمانی  درآمد ک  بازار فروش نرم افزارانجام شده مطابق با تحقیقات  برنامه ریزی منابع سازمانی در مورد

مایالدی   1229بیلیاون ( دالر در ساال    6/66د این رق  باه )  پیش بینی می ش بیلیون( دالر بود که 9/21میالدی )  2333سال 

 را به کار بسته اند و سودهای شهرفی را عایاد  برنامه ریزی منابع سازمانی ها با موفقیت سیست تعدادی از سازمان . خواهد رسید

ایان پایش    ،واقاع در انهلساتان  اروپاا   مرکز مدیریت کیفیت فراگیر توسط خود ساخته اند. ه  اکنون بر مبنای مطالعات تحقیقی

و یا  به سوی زوال و نابودی می روند برنامه ریزی منابع سازمانی از استفاده کنندگان سیست  %32عم  آمده که حد اق   بینی به

برناماه   های استفاده کننادگان شکست  .اند ها رسیدهاینکه به مشکالت اساسی مث  : کسری بودجه شدید و از این قبی  شکست

برنامه ریزی  ،تمرکز صر  بر روی فرآیندها  ،رهبری متخص  قدرتمند بواسطة دالی  متنوعی مث  : فقدان منابع سازمانی ریزی

 .(Botta-Genoulaz et al, 2006)باشد فقدان مشارکت کارکنان می ،نامناس  و ناکافی ارتباطات ،ضعیف

در عاین اساتمرار کاار     اسات  هاا  شکسات  وهاا  موفقیت ،هاچالش، هاها و زحمتالقاء و الهام این وضعیت جدید که همراه با رنج

و تااب   برنامه ریازی مناابع ساازمانی    دبدبة زمان و تالش برای انجام  ،هاگذاری سازمان جهت انجام تعهداتش در مقاب  سرمایه

 اماه ریازی مناابع ساازمانی    برن اجارای ساازمانها در   . می طلباد   تالشی بی عی  و نق  و مخلصانه را  آوردن زیر این همه فشار

را باه   برنامه ریازی مناابع ساازمانی    کار را بازمهندسی نمایند قب  از آنکه فرآیندهای کس  و: گزینه در پیش روی خود دارنددو

در گزیناة اولل   از بااز    .کنناد  پرداختاه و از بااز مهندسای صارفنظر     برنامه ریزی منابع سازمانی مستقیماً به انجام .برسانند انجام
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کاه   سخن به میان آماده اسات. ساازمان نیااز دارد     برنامه ریزی منابع سازمانی مهندسی فرآیندهای کس  وکار قب  از بکارگیری

 نمای انجامناد را شناساایی و ایان     و از میان آنها فرآیندهایی که به ایجاد ارزش افازوده  فرآیندهای اخیر خود را تجزیه و تحلی 

مشتریان شود و در مرحلاة بعاد باه توساعه      ار دهد تا اینکه منجر به خلق ارزش افزوده برایفرآیندها را مورد مهندسی مجدد قر

باه بارآوردن نیازهاای     برنامه ریزی منابع ساازمانی  اینکه با استفاده از یک سیست  کاربردهای درون سازمانی آنها دست بزند و یا

نسابت   ازمان اصالح کند. در این گزینه احساس خوب مالکیترا مطابق با این احتیاجات داخلی س سازمان پرداخته و این سیست 

ای که در آن نقش دارند مای باشاد. ایان راه     به فرآیندها در کارکنان پیش آمده و این همراه با درك درست آنها نسبت به نتیجه

تکنولوژی اطالعات و نیازهای کارکناان   ،منابع موجود ،فرهنگ آن، ساختار سازمان حلّی مشتری پسند است که مستلزم تأمل  در

آنها از سازمان و کارها نخواهاد   این اطمینان در آنان که تغییرات در دوران انجام تغییر در سازمان موج  جدایی و تجزیه و ایجاد

 ی که برروی آنتغییرات با حداکثر احتمال کس  موفقیت آن امیدوار بود. املا فرآیند در اینصورت می توان به تحقّق اجرای ،شد

برنامه ریزی  درگزینة دولم اجرای خود قرار نداشته باشد. مهندسی مجدد صورت گرفته است ممکن است در وضع بهترین موقعیت

ایان سیسات  درتماام ساازمانها      انجام آن قرار دارد. )استانداردهای جهانی با کمترین انحرا  از ابزارهای استاندارد منابع سازمانی

 .(Akkermans et al, 2003) است(قاب  استفاده 

 

 . فرایند پياده سازي سيستم برنامه ریزي منابع سازمانی2-4

یکی از اولین مسائلی است که در ادبیات موضو  به ان پرداخته شده است این زمیناه در   برنامه ریزی منابع سازمانیپیاده سازی 

دو سال اخیر بسیار فعال بوده است دو مسیر جداگانه در مطالعات مشاهده شده است یکی بر قابلیت های پایه ای شرکت متمرکز 

ستراتژیک به پایش مای بارد و دیهاری تحقیاق بار روی       را به عنوان یک فکر و تدبیر ا برنامه ریزی منابع سازمانیشده است که 

جزییات پیاده سازی و سیست  های اطالعاتی، هزینه و موفقیت های مربوطه است. براساس این تفکیک می تاوان ایان زمیناه رو    

عام  قب  از پیاده سازی، مراحا  پیااده ساازی، تطبیاق فراینادهای کسا  و کاار و عواما  موفقیات و شکسات بررسای             4در 

نیاز باعاث    برنامه ریزی منابع سازمانیهمانند هر پروژه دیهری اجرا و پیاده سازی پروژه   (Burce, Fyness, et al, 2005).ودنم

های استفاده کننده خواهد شد. با مرور سریعی بر تحقیقات انجاام شاده   ها و سازمانبوجود امدن مشکالت عدیده ای برای شرکت

میتوان این استراتژی ها را به سه گروه ساازمانی، فنای،    برنامه ریزی منابع سازمانیپیاده سازی های مربوط به در مورد استراتژی

های مدیریت تغییار، مادیریت پاروژه، سااختار و     انسانی طبقه بندی کرد. استراتژی های سازمانی شام  توسعه و بکارگیری روش

احد سیست  های اطالعاتی در سازمان مای باشاد. اساتراتژی    منابع انسانی، سبک مدیریت ارتباطات و همکاری و ویژگی های و ت

، کاافی باودن تجرباه فنای درون     برنامه ریازی مناابع ساازمانی   های فنی شام  جنبه های فنی نص  سیست  ها، پیچیدگی های 

ارکت آماوزش و  باوده و نهایتاا اساتراتژی انساانی در برگیرناده مشا       برنامه ریزی منابع سازمانیسازمان و زمان هزینه راه اندازی 

یاک چاالش    برنامه ریزی منابع سازمانیمدیریت نیروی انسانی و امور انان می باشد. فرایند بکارگیری و پیاده سازی سیست  های 

اجتماعی است بر سطوح فرایند استراتژیک و عملیاتی شرکت تاثیر گذار خواهد باود  لزوماا اجارای ان باازده ماورد انتظاار        -فنی

نده را بهمراه نخواهد داشت. بنابراین درك کام  این فرایند در ساطوح مختلاف ان از باروز چناین مشاکالتی      سازمان استفاده کن

جلوگیری کرده و فرایند تغییر بوجود امده را به سمت و سوی ایده ال سو  خواهد داد. برای دست یاابی باه چناین هادفی الزم     

استراتژیک، تاکتیکی، عملیاتی به وضاوح مشاخ  شاده و مناافع     است دیدگاهی متوازن اتخاذ نمود بدین معنی که همه سطوح 

برنامه ریزی مناابع   در حالی که ندارند پرسن  عالقه ای به تغییر مورد انتظار  هر بخش مورد ارزیابی و تجزیه و تحلی  قرار گیرد.

 هاای مشاکالت پیااده ساازی سیسات     دالی   همین یکی از انتظار دارد پرسن  نحوه انجام کارهای خود را تغییر دهند . سازمانی
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هزینه های متعدد و متنوعی بیر از هزیناه   برنامه ریزی منابع سازمانی پیاده سازی یک سیست  .است برنامه ریزی منابع سازمانی

دوبااره   این هزینه ها در آموزش، مشاوره، تغییر زیر ساختهای سازمانی )در صورت نیااز( و  عمده خرید نرم افزار را به همراه دارد .

 (.Kaufmann et al, 2015می باشد ) شرایط جدید زیر ساختهای قبلی به تبدی  ها و ازمایش یکپارچه سازی وکاری

 

 . مزایاي پياده سازي برنامه ریزي منابع سازمانی یراي سازمان ها و کار برد هاي آن2-5

-Boota)کوشاش کردناد.     ITو سرمایه گاذاری هاای    برنامه ریزی منابع سازمانیها سازمان ها برای درك مزایای در طول سال

Gonoulaz, et al, 2006)   از جنباه هاای عملیااتی باه صاورت زیار        برنامه ریزی منابع سازمانیانهیزه ها برای پذیرش سیست

خالصه شده است: عملکرد ضعیف یا بیر قاب  رقابتی سازمان، ساختار بلند هزبنه هاا، عادم پاساخهویی مناسا  باه مشاتریان و       

-تأمین کنندگان، فرایندهای تجاری بی نتیجه و پیچیده ، ناتوانی در حمایت از استراتژی های جدید و متناقض تجاری و تجاارت 

 اساتاندارد ساازی و سارعت در    -یکپارچه ساازی اطالعاات سفارشاات    -اطالعات مالی یکپارچه سازی ی که جهانی می شود.های

برناماه ریازی مناابع      (.Ericksson, 2015)انساانی  استانداردساازی اطالعاات مناابع    -کاهش حج  انبارداری-فرایندهای تولید

نشاان داده اسات. ایان مزایاا ها  بارای        اجرا میشود و مزایای مهمی از خود تولیدی های با ابعاد قویبیشتر در سازمان سازمانی

 -خدمات انارژی و اب  -اجرایی اداری و -حقو  -پست و ارتباطات -خرده فروشی -بیمه مالی و .ه  برای سازمان و مشتری است

 -سیاست گذاری و برنامه ریزی -حم  و نق  عمومی -مسافرت و جهانهردی -بهداشت-پشتیبانی و لجستیک -انتظامات و امنیت

 .(Hahn et al, 2015)خدمات عمومی

 

  در سازمانها برنامه ریزي منابع سازمانی دالیل استفاده از. 2-6

کاهش حجا    -فرایندهای تولید استاندارد سازی و سرعت در -یکپارچه سازی اطالعات سفارشات -اطالعات مالی یکپارچه سازی

 .(Heckmann et al, 2015)انسانی اطالعات منابعاستانداردسازی  -انبارداری

 

 یکپارچه سازي اطالعات مالی. 2-6-1

دهاد و  مای  بتوانند درك دقیقی از عملکرد سازمان خود پیدا کنند .اتفاقات زیادی در ساازمان ر   هاتا صاحبان سرمایه در شرکت

درامد، با اطالعات فروش و دیهر واحدهای ساازمان کاه    ازاطالعات انها را از جامعیت و دقیق بودن منحر  میکند. اطالعات مالی 

 (.Govindan et al,2015) است هستند متفاوت در امر فروش دخی 

 

 یکپارچه سازي اطالعات سفارشات. 2-6-2

در  مای تواناد   بر ردیاابی  کنند عالوه عملیات و مراح  هر فرایند مانند سفارشات را ردیابی و مدیریت توانند به راحتیشرکتها می

 Gualandris et) .اعمال گردد نیزانبارداری و حم   مراح  اداری و حسابداری ، هماهنهی همزمان در مراح  طراحی و تولید ،

al, 2014). 
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 فرایندهاي توليد استاندارد سازي و سرعت در. 2-6-3

تولیادی ر ا اتوماات مای کناد اساتاندارد       با روشهای استاندارد برخی مراح  فراینادهای  برنامه ریزی منابع سازمانی هایسیست 

تواناد موجا  بااال باردن بهاره وری      بجای چند سیست  رایانه مختلاف مای   استفاده از یک سیست  یکپارچه سازی ان فرایندها و

 (.Matende et al, 2013) سربار و صرفه جویی شود وکاهش هزینه های

 

 کاهش حجم انبارداري. 2-6-4

 سااخته کاالهای نیماه   نظارت همزمان بر اجرای فرایند در شرکت، کاهش دارایی انباری مواد، موج  برنامه ریزی منابع سازمانی

 .(2931)زرگر،  کندقاب  قبول می ضمن توزیع و تحوی  کاال را دقیق و گردد درمیوکاالهای ساخته شده 

 

 منابع انسانیاستانداردسازي اطالعات . 2-6-5

برناماه ریازی    ساده نیسات  دارای چند واحد سازمانی، هماهنهی و مدیریت زمان و ارتباط بین منابع انسانی کاری هایدر سازمان

 هایاشتباه کرد که سیست  نباید برنامه ریزی منابع سازمانی در به کار گیری .کنددر این زمینه کمک شایانی می منابع سازمانی

انجاام کارهایشاان هساتند در بسایاری      ها بارای تنها ارائه کننده یک روش عمومی برای همه شرکت منابع سازمانیبرنامه ریزی 

برخی صنایع .هر صنعت خصوصیات خاص خود را دارد ،سازمان سازگار نمود ها را مطابق شرایط و نیازهایموارد باید این سیست 

ایان دو صانعت    مای باشاند   (روبن وبیاره  دیهر به صورت پیوسته )مانند محصوالت قاب  شمارش )اقالم فیزیکی( و برخی دارای

 .(2911)هومن،  دنکنح اصال و را متناس  با نیاز خود سازگار برنامه ریزی منابع سازمانی هایبایستی سیست 

 

 سيستمهاي نرم افزاري   یکپارچگی-2-14

های موجود و داده های قادیمی  نیازها استفاده از سیست  یکی از 2332در دهه  برنامه ریزی منابع سازمانی با رایج شدن سیست 

هاای مساتق    کردند و سیسات  استفاده می شرکتها ابتدا از فناوری نرم افزاری .بود برنامه ریزی منابع سازمانی هایدرون سیست 

 ارتباط فرآیندها وپردازش داده های چند سمت سپس به از سازمان را استفاده نمودند. متناس  با وظایف و عملکردهای هر بخش

چیزهای دیهر که موج  توساعه   .دهد یکپارچهی سیست  ها را نشان می و همین تحول ضرورت بخش از سازمان حرکت کردند

را بیاان   1222کاه مشاکالت ساال    باود   نارم افزارهاایی   و افازاری  گردید شام  نفوذ بسته هاای نارم  یکپارچه سازی نرم افزارها 

وری افنا  هاای  پیشرفت یکپارچهی نرم افزارهای اینترنتی و دیهر فرآیندها در سازمانهای تجاری و روانسازیدر این مرحله . کردند

تعدادی فرایناد   دارای هاهرکدام از این بخشکه شودسازمان معموالً از چند بخش و واحد مستق  تشکی  می هر  .به وجود امدند

معموال جدا از یکدیهر و تنها با ارتباط اندك به صورت اتومات بین  فرایندها نهاست اینآشده برای های تعریف مطابق با مسئولیت

شود که موج  تامین کننده ها می و مشتریها این وضعیت موج  تماس بسیاری از زیر بخشها ی هر سازمان با .میشود آنها فعال

وضعیت ضمنا شناخت سازمان از سوی مشتریها و تامین کننده هاا   این گردد.می شناخت داخلی و بیرونی متفاوتی از هر مشتری

پیچیادگی ارتباطاات و مباادالت و     ایان  .ها متفاوتناد بلکاه متضااد ها  هساتند     نه تنها این شناخت خواهد نمود. را ه  متفاوت

این تنو  وپیچیادگی   .میهرددرسمی داخلی و بیرونی سازمان بیشتر پیچیده  های بیرشناختها با تنو  ارتباطات شخصی و کانال

یکسان و بیر واقعی تر از ساازمان   ها و شناخت های بیرنهاه یشاتعامالت تامین کننده و مشتری با سازمان از یک سو و افز روی

-ایان راه حا    یکای از  ها از قب  شرو  شد و طراحای مجادد فراینادها   گرفتاری تالش بری رفع این .گذارداز سوی دیهر اثر می

هاا را باه نحاو    فرایندهای داخلی ساازمان  طراحی مجدد فرایندها برای بسیاری از سازمانها نتیجه بخش بود و شیوه انجام. هاست
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از طریق همااهنهی   برنامه ریزی منابع سازمانی منابع سازمان معرو  به یکپارچه برنامه ریزی راه ح   .چشمهیری بهبود بخشید

هاد  فشاربیشاتر بارای     .یز موج  هزینه کمتر و سرعت بیشتر در مدیریت گردیاد ن بین بخشهای مختلف سازمان و یکپارچهی

برناماه   )طراحی مجدد فرایندها و این تالشها در هر دوی  .است مجدد و انتشار داده ها و فرایندها از هر بخش از سازمان استفاده

بایستی در اجرا و نتیجاه بخاش باودن انهاا      که است زمان اجرای پروژه ها موضو  مه  وتعیین کننده ای  (ریزی منابع سازمانی

هاا  درون ساازمان  برخی موارد این فناوریها خود موج  اضافه شدن سیت  های جدیاد  در . مبذول گرددبرای سازمان دقت کافی 

ای یکای  بسایاری از شارکتها بار    .کنناد  های سازمان اضافهتوانند به موانع یکپارچه سازی در فرایندها و زیر ساختو می گردیده

 تژیااساتر  .کنناد استفاده مای  (CRM ) مدیریت ارتباط مشتری بالعکس از راه ح  های ارتباط مشتری با شرکت وکردن کانال

سیسات  هاای مادیریت     .گرددبالعکس می و مشتری به سازمان و شناخت  مدیریت ارتباط مشتری موج  بهبود قاب  توجه نهاه

های مختلف با یکادیهر و خادمات   بین سازمان در ارتباطات و تعامالت کاهش زمانهای تاخیرموج  زنجیره تأمین  تامین زنجیره 

 (.2911)کالنتری،   شود می  بیشتر به مشتری

 

   SCM. مدیریت زنجيره تأمين3

مواد اولیاه تاا   به طور کلی زنجیره تأمین، زنجیره ای است که همه فعالیت های مرتبط با جریان کاال و تبدی  مواد از مرحله تهیه 

مرحله تحوی  کاالی نهایی به مصر  کننده را شام  می شود درباره جریان کاال دو جریاان دیهار کاه یکای جریاان اطالعاات و       

( مدیریت زنجیره تأمین همواره به عنوان بخاش مهمای   1221دیهری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد.)الدون، 

ارتقای بهره وری و سوددهی شرکت ها مطرح بوده و کارخاناه هاا باه مارور زماان بیشاتر باه اهمیات         از استراتژی رقابتی جهت 

استراتژیک یکپارچه سازی در طول زنجیره تأمین پی می بردند. در دستیابی باه مزیات رقاابتی قابا  اتکاا و مساتدام، مشاتم         

های زنجیره تأمین و نیاز جریاان اطالعااتی    سازی فعالیت میشود. بنابراین، مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از فرایند یکپارچه

مرتبط با ان از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت در زنجیره تأمین تولید و عرضه محصول . برای بررسی یک سازمان منحصر 

زنجیره تأمین موضوعات  به فرد در چارچوب این تعاریف باید هردو شبکه تأمین کنندگان و کانالهای توزیع در برگرفته شود. برای

مدیریت سیست  های اطالعات، منبع یابی و تدارکات، زمانبندی تولید، پردازش سفارشات، مدیریت موجودی، انباداری و خادمت  

به مشتری را دربر میهیرد. برای مدیریت موثر زنجیره تأمین ضروری است که تأمین کنندگان و مشاتریان باا یکادیهر و باا یاک      

ا شراکت و ارتباطات اطالعاتی و گفت وگو بایکدیهر کار کنند . این امر یعنی جریان ساریع اطالعاات در میاان    روش هماهنگ و ب

سازد که زنجیره هاای عرضاه   مشتریان و عرضه کنندگان، مرکز توزیع و سیست  های حم  و نق ، بعضی از شرکت ها را قادر می

یان باید اهدا  یکسان داشته باشند؛ عرضه کنندگان و مشتریان باید اعتماد بسیار کارایی را ایجاد نماید . عرضه کنندگان و مشتر

کنند. عالوه بر ان عرضه متقاب  داشته باشند . مشتریان در زمینه کیفیت محصوالت و خدمات به تأمین کنندگان خود اعتماد می

و تساهی  ارتباطاات و جریاان اطالعاات باه      کنندگان و مشتریان باید در طراحی زنجیره تأمین برای دستیابی به اهدا  مشترك 

 .(2939)مهران و همکاران،  یکدیهر شریک شوند

 

 . عملکرد زنجيره تأمين در سازمان ها3-1

شابکه ای از امکاناات و     SCM(.Bergen, John, , 1997اسات )  ITزنجیره تأمین یک الهوی قرن بیست و یکمای از زیربناای   

اد، تبدی  این مواد به محصوالت واسطه و نهایی و توزیع محصوالت نهایی باه مشاتریان را   انتخابهای توزیع است که عم  تهیه مو

انجام می دهد. عالوه بر این انعطا  پذیری تولید، سرعت حم  و نق  و دسترسی به اطالعات برای یک مادیریت پیچیاده را نیاز    
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دانشاهاهی فهمیدناد کاه چهاونهی عملکارد زنجیاره       افزایش می دهد. در شناسایی این چالش ها مدیران را ازموده و متخصصان 

تأمین را باال ببرند و اندازه گیری های موثر عملکرد زنجیره تأمین یک مولفه بسیار مه  از استراتژی رقابتی شاده اسات. زنجیاره    

جریان تحقیقاتی طبقه  4رویکردها و ابتکارات در دامنه زنجیره تأمین را در  .(Blac., Porter, 1995)تأمین خیلی گسترده است

بندی می کنند خرید استراتژیک، مدیریت تأمین، یکپارچهی لجستیک و هماهنهی شبکه تأمین در سالهای اخیر عملکرد زنجیره 

ی اثبات تجربی عملکرد زنجیره تاأمین  تأمین توجه بسیاری از محققان و شابلین را به خود جل  کرده است یک چالش بزرگ برا

مربوط است. به اینکه چهونه موفقیت زنجیره تأمین را اندازه گیری کنند. عملکرد زنجیره تأمین باید مقیاساهای ماالی را ترکیا     

 (.Casadesu´s, and Castro, 2005کرده و شام  مقیاسهای وسیعی باشد )

 

 زنجيره تأمين و برنامه ریزي منابع سازمانی . یکپارچگی 3-2

استدالل ها براساس بررسی های گذشته ، مشاهدات، تمرکزات و اهدا  و عملکرد سیست  هاای زنجیاره تاأمین و برناماه ریازی      

از دیدگاه جهانی کس  و کار شرکت ها فعاالنه دامناه فعالیات خاارجی شاان را بارای یاافتن         منابع سازمانی خالصه شده است.

فرصت های جدید در سراسر جهان گسترش می دهند در حالیکه تاثیرات سریع و پویایی محیط خارجی فشاارهای زیاادی را بار    

ی و رقابت در محیط جهانی یاک پیاماد   روی عملکرد و تصمیمات شرکت وارد می کند چهونهی واکنش سریع به تغییرات خارج

تعیین کننده است. درون سازمانهای مختلف نیازمند ساخت سیست  های اطالعاتی یکپارچه است که اجازه تبادل داده ها از یاک  

د مرز جغرافیایی به مرز دیهر را می دهد. از این گذشته سازمان ارتباط مشتری بین دفتر مرکزی و واحد محلی را مطالبه می کنا 

حتی در یک منطقه شرکت ها خواستار ساختن کارکردهای یکسان از طریق هماهنهی  موثر تر دپارتمان های مختلف با یکادیهر  

که انها نیازمند بکارگیری فرایند کس  و کار ساده و موثر هستند که می توانند به طور معنای داری ارتبااط و   هستند خالصه این

)خاانلری  افزایش دهند. برای دستیابی به این اهدا  یکپارچهی عملکردی مورد نیاز است  هماهنهی میان قسمتهای عملکردی را

 .(2939و همکاران، 

 

 . استراتژي هاي عمومی، تهدیدات و راهکار هاي مرتبط در مدیریت زنجيره تأمين3-3

استراتژی های عمومی در زنجیره تأمین عبارتست از بهبود خدمات / کاهش هزینه ها / کاهش سرمایه گذاری ها. بارای هار ناو     

 -اساتاندارد ساازی    -کاال یا خدمتی، شک  یکسانی ارائه نمی گردد بلکه با نظر مشتری صورت می گیرد. )متمایز سازی خدمات 

خروج یک شاریک   -2. تهدیدات مرتبط با یک زنجیره تأمین عبارتست از: (Danese, 2013)فناوری اطالعات(  –خرید خارجی 

خروج یک شاریک کاه مای تواناد باه علات از دسات دادن جاذابیت کاارش و           -1که می تواند زندگی زنجیره را به خطر اندازد. 

ای تهدیدات مرتبط با یاک زنجیاره   . راهکار ه(Danese, 2013) جایهزینی رقیبی دیهر در حالی که دانش در زنجیره باقی ماند 

داشتن روابط حسنه باا مشاتریان و تاأمین     -1تهیه طرح های اضطراری در خصوص جدا سازی و خروج،  -2تأمین عبارتست از: 

راه  -9کنندگانی که در حال حاضر جزء زنجیره تأمین نیستند و شرکت را قادر به عضویت در زنجیره تأمین دیهری مای نمایناد،   

درگیر شدن در زنجیاره تاأمین    -4رفیت های تولید انعطا  پذیر که بتواند در زنجیره تأمین دیهری به کار گرفته شود، اندازی ظ

های مختلف برای موازنه مخاطره ها. ارتباط مدیریت زنجیره تأمین با استراتژی عبارتست از خلق موقعیتی ارزشمند و حیااتی در  

 ,Cavangh) تأمین استراتژی نمی باشد ولی قسمتی پیوسته به استراتژی مای باشاد   دراز مدت و محیط رقابتی مدیریت زنجیره

and Clifford, 1986),. 
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 . برون سپاري و دالیل خرید در مدیریت زنجيره تأمين3-4

برون سپاری یعنی تمرکز بر تعدادی فعالیت محدود و افزایش برون سپاری. چرا برون سپاری کنای   چاه چیاز را بارون ساپاری      

نی   چهونه برون سپاری کنی   با ریسک های برون سپاری چهونه مقابله کنای   چهوناه سیسات  بارون ساپاری را مادیریت       ک

. دالی  خرید یا برون سپاری به شرح ذی  می باشد: هزینه های پایین تر خریاد در  ,(Cavangh, and Clifford, 1986)  کنی 

/ منابع فنی یا مدیریتی نا کافی )نا مناس ( / بیر اصلی بودن فعالیت، فرآیناد و  قیاس با قیمت تمام شده داخ  / ظرفیت نا کافی 

یا محصول مورد نظر / وجود منابع بیرونی مناس  / لزوم دست یابی به مهارت های فنی یا مدیریتی بیرونی / کاهش هزیناه هاای   

 (.2939)عبدالوند و همکاران،  طراحی و تولید موجودی، طراحی و تولید / سیاست تجاری متقاب  و ارزش افزا / انعطا  پذیری

 

 . هماهنگی در مدیریت زنجيره تأمين و نقش فناوري اطالعات3-5

با گسترش روز افزون شبکه های ارتباطی و کامپیوتر های نس  جدید و نیز پیشرفت روز افزون فناوری اطالعات امکاان مادیریت   

با سطح کنونی تکنولوژی سازمان ها می توانناد باه دنباال ایجااد مزایاای رقاابتی       بهتر و موثر تر زنجیره تأمین فراه  شده است. 

باشند. هماهنهی در زنجیره تأمین به این موارد خت  می شود: پیش بینی تقاضا / سهمیه بندی محصول / قیمت گذاری محصول 

اشاد: هماهناگ ساازی فعالیات هاای      / محرك های عملکرد. نقش فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین به شرح زیر مای ب 

 .(Christopher, 1992) روزانه / پیش بینی و برنامه ریزی به منظور تخمین تقاضای آتی

 

 

 . ابعاد کليدي تاثير کسب و کار الکترونيکی بر یکپارچگی در مدیریت زنجيره تأمين3-6

دین شرح اسات: یکپاارچهی ارتباطاات / ها  زماان      چهار بعد کلیدی تاثیر کس  و کار الکترونیکی بر یکپارچهی زنجیره تأمین ب

سازی برنامه ریزی / هماهنهی گردش کار / مدل های کس  و کار جدید. دسترسی گسترده به اینترنت باعث ایجااد اثار بخشای    

یان  چش  گیری در زنجیره تامین و نیز افزایش قاب  مالحظه ای در ارائه خدمات به مشتریان و پاسخ گویی سریع شده است که ا

 (.(Christy, and Grout, 1994 موارد نتایج یک زنجیره تامین یکپارچه است 

 

 . کانال هاي توزیع و جایگاه آن ها در مدیریت زنجيره تأمين3-7

کانال توزیع عبارت است از قاب  دسترس ساختن محصوالت در بازار ها، در واقع توزیع، رساندن محصول مناس  به مکان مناس  

س  است. قاب  دسترس ساختن محصول دو جنبه عمومی دارد. اوال قاب  دسترس ساختن محصول جهت فروش به و در زمان منا

استفاده کنندگان نهایی که مقصود از آن، جنبه داد و ستدی توزیع می باشد. ثانیا قاب  دسترس ساختن محصول از طریق تملک 

مدیریت توزیع فیزیکی اسات. باه بیاان دیهار وظیفاه سیسات         فیزیکی محصول توسط استفاده کننده نهایی، که موضو  فعالیت

توزیع شام  از میان بردن فاصله زمانی و مکانی موجود بین عرضه و تقاضا و برقراری موازنه و حداق  نمودن اختال  قیمت کااال  

یات آن از تولیاد   ها و خدمات در زمان ها و مکان های مختلف است و بیان گر مسیری است که طی آن، محصاول و حقاو  مالک  

کننده به مصر  کننده نهایی جریان می یابد. درك دقیق تر جایهاه سیست  توزیاع در اقتصااد محتااج تبیاین رواباط دو جانباه       

قلمرو توزیع با حیطه های تولید، تامین و مصر  و آثار متقاب  آن قلمرو بر یک دیهر است. کانال های توزیع اکثرا  زنجیره هاایی  

 ,Cohenف هستند که جدا از عرضه کننده اصلی و استفاده کننده نهایی بوده و در حک  واسطه ها می باشند )از موسسات مختل

and Moon, 1990 .) هر واسطه برخی از فعالیت هایی را به عهده می گیرد که خود محصول یا حقو  مالکیت آن را مستقیما به
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وشان که محصول را از تولید کنندگان می خرند و به خرده فروشاان مای   استفاده کننده نهایی نزدیک تر می کند. مانند عمده فر

 فروشند یا از طریق فراه  کردن اطالعات درباره نیاز های مشتری فعالیت توزیع را آسان می کنند.

ه تغییار  از این دیدگاه، فعالیت های انجام شده در یک کانال توزیع را می توان به سه دسته تقسی  کرد: فعالیات هاای مرباوط با    

مالکیت محصول یعنی مذاکره، خرید و فروش و کانال تجاری، فعالیت های مربوط به عرضه فیزیکی محصول ها  چاون حما  و    

نق ، انبار داری و شبکه توزیع فیزیکی، فعالیت های جنبی مانند گرد آوری و پخش اطالعات، ریسک پذیری و انجام فعالیت های 

کانال توزیع را سه عام  اساسی تعیین می کند: نیازمندی های مشاتری نهاایی، توانمنادی     پیشبرد فروش. از سوی دیهر ساختار

های شرکت اصلی، در دسترس بودن و تمای  تامین کنندگان مناس  برای حضور در کانال توزیع. اگر چه چناین باه نظار نمای     

محصول، قیمت گذاری و تاالش تبلیغااتی همانناد    رسد، ولی بیشتر اوقات کانال توزیع در آمیخته بازاریابی یک متغیر است. نو  

نحوه ارائه فیزیکی خود محصول همهی می توانند تحت تاثیر کانال های تجاری مورد استفاده، تقویت شوند و یا این که به خطار  

ایان حاوزه مها      بیفتند. لذا توجه به توزیع فیزیکی برای فعالیت های نشات گرفته از بازار یابی موثر، ضروری است. عدم توجه به

بازار یابی به این معنی است که فرصت های بسیاری در توسعه سود آور ظرفیت بازار نا دیده گرفته می شود. چرا کاه باازار یاابی    

ایجاد تقاضا می کند و توزیع فیزیکی این تقاضا را برآورده می سازد. از جمله تحوالتی که اخیرا در کانال هاای توزیاع باه وجاود     

سیست  های بازار یابی عمودی است که با هد  رقابت با کانال های بازار یابی سنتی به وجود آماده اناد. یاک کاناال     آمده، ظهور 

توزیع سنتی از یک یا چند تامین کننده، عمده فروش و خرده فروش مستق  تشکی  شده بود که هر یک به طاور جادا گاناه در    

نین هدفی برای ک  سیست  زیان آور باشد. در چنین سیستمی هیچ یاک  پی به حداکثر رساندن منافع خود هستند، حتی اگر چ

از اعضا تاثیر چندانی بر سایرین ندارد. در صورتی که سیست  بازار یابی عمودی از تولید کنندگان، شرکت های پخش کاال، عماده  

ین کانال بالبا با ه  قارارداد  فروشان و خرده فروشان تشکی  شده است که به صورت سیستمی یکپارچه عم  می کنند. اعضای ا

دارند و یا دارای چنان قدرتی هستند که می توانند همکاری سایرین را جل  کنند. صرفه جویی های ناشای از مقیااس، افازایش    

 Cooper, Lambert, and قدرت چانه زنی و حذ  خدمات مضاعف از مزایای وجود چناین سیساتمی در کاناال توزیاع اسات     

Pagh,1997).) 

 

 نقش و اهميت فناوري اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين .3-8

 جریان نظر از میان اجزا گیرد. ارتباط می بر در نیز را اطالعات گردش زنجیره، در مواد گردش با ه  زمان تأمین زنجیره مدیریت

 ایان  و باود  کاباذی  اساناد  پایه سازمانی بر های واحد بین در اطالعات میالدی، 2312 سال اوای  باشد. تا می طرفه اطالعات دو

 اهمیات  متوجه تأمین زنجیره تأمین، اعضا مفهوم زنجیره شدن مطرح بود. با خطا با و همراه واقعی بیر مواقع از بسیاری اطالعات

 کاراتر را هماهنهی موقع، به و دقیق اطالعات شد، بیان که همان طور(. 2913معبودی،(شدند  اطالعات فناوری و اطالعات اساسی

 بهیناه  تصمیمات بود خواهند قادر زنجیره یک در درگیر دقیق، شرکای و مناس  کرد. با اطالعات خواهد بهتر را گیری تصمی  و

 هاای  نیااز  باه  توجاه  باا  را نقا   و حم  نو  و مکان مناس  تعیین نیز و نمایند نههداری و کنند تولید آن چه باید مورد در تری

باه صاورت    چاه  و دستی پایین تا دستی باال های الیه از عمودی، به صورت چه به طور کلی اطالعاتنمایند.  اتخاذ زنجیره تأمین

 های الیه رفتار اقتصادی سازی هماهنگ جهت اطالعات اشتراك و انتقال باشد. چهونهی می اهمیت حائز ها بنهاه داخ  در افقی

 آن باا  تاأمین  زنجیاره  کاه مادیریت   است اساسی چالش های از یکی بنهاه ها داخلی عملکردی رفتار و دستی پایین و دستی باال

 و اطالعات جریان به توجه با گسترده و یافته یک بنهاه توسعه عنوان انفرادی، به های بنهاه با مقایسه در تأمین روبروست. زنجیره

 (.2913دارد )معبودی،  هایی ویژگی و ها مشخصه آن به کارگیری
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 زنجيره تأمين. پوشش گسترده در مدیریت 3-9

 پوشش خرده فروشان را سپس و کنندگان توزیع به کنندگان تولید ها، کننده تأمین از ارتباطات تأمین تمامی زنجیره در اطالعات

 مشاتری، طارح   سفارشات مانند اطالعات تقاضا باشد. مسیر می تقاضا و عرضه متفاوت جریان دو شام  اطالعات دهد. جریان می

 لیسات  مانند عرضه گردد. اطالعات می لجستیک باعث برپایی و است تأمین سمت به تقاضا سمت از ... و تدارکاتو  تولید ریزی

 از مواد جریان با جهت ه  مسیری... و لیست تحوی  و فروش جهت در انبار موجود اطالعاتی های و رکورد ها موجودی و انبار ها

 رکوردهاای  باه  محادود  انفرادی و تکی های بنهاه داخ  در جریان اطالعات کهحالی  می نمایند در طی را تقاضا به تأمین سمت

 زنجیاره  در اطالعات کیفیت بودن، تخصصی علت (. به2913می باشد )امیری و همکاران، داخلی فاکتور های و صورت حساب ها

باه   توانناد  مای  هر یاک  فروشان، خرده و توزیع کنندگان مثال، است. برای انفرادی بنهاه یک در اطالعات از تر اعلی بسیار تأمین

 باه  مربوط اطالعات آوری جمع نیز مسئول کنندگان تأمین و تقاضا به مربوط آوری اطالعات جمع مسئول اختصاصی و ویژه طور

 (.2913گیرند )امیری و همکاران، می عهده بر را کاال با مرتبط اطالعات آوری جمع نیز کاال باشند. تولید کنندگان عرضه

 

 . فناوري اطالعات و تاثير آن در توسعه استراتژي هاي کسب و کار در مدیریت زنجيره تأمين3-11

 کاه  را روش هاایی  اطالعاات  فنااوری  دارد. توساعه  بر عهاده  تأمین زنجیره عملیات تمام در پیش رو و بهینه نقش یک اطالعات

 موفاق  شرکت های و و سازمان ها است داده تغییر را ابندی می دست رقابتی مزیت به تأمین زنجیره طریق مدیریت از سازمان ها

 زنجیاره  کا   بر نیز به سزایی تاثیر اند که به کار گرفته خود کار و کس  استراتژی های جهت توسعه را اطالعات فناوری همیشه

به  تمای  اینترنت، گسترده کاربرد با امروزه(. Craighead, Blackhurst, Rungtusanatham, Handfield, 2007دارد ) تأمین

 خدمات و محصول بین مرز ای که گونه به است داده را تغییر آن ها کاربرد و گردش و جریان روش خدمات، و محصول کار گیری

 باشد. توسعه می مودم رساند می به فروش سه سی شرکت که محصوالتی یکی از مثال عنوان است. به شده مبه  بیشتر و بیشتر

 مجارد آن کاه   به خرند، می مودم مشتریان ترتی  زمانی که است. بدین داده تغییر را فروش سنتی سبک کامال اطالعات فناوری

سانتی   تاأمین  زنجیره از حال این در که نمایند خریداری اینترنت طریق از مستقیما آن را توانند نمی یابد مشتریان ارتقا محصول

 و وحدت به یک شده و مبه  خدمات و محصول بین مرز اطالعات فناوری از استفاده با واقع یابند. در می خالصی فروش محصول

 .(2939است )ملکی و همکاران، پیوستهی رسیده

 

 . افزایش سرعت در مدیریت زنجيره تأمين3-11

 مای  مناسا   و مکاان  زماان  در مطلوب، کیفیت با درست، میزان به درست، محصول ارائه تأمین، زنجیره اهدا  مه  ترین از یکی

 عملکارد  بیشتر هرچه بهبود به منظور هد  این به نی  راستای در اطالعات های سیست  و اطالعات فناوری باشد. پیشرفت های

 هاای  فنااوری  نیازمناد  اطالعااتی  هاای  سیست  به کارگیری و ایجاد (.2939دارند )ملکی و همکاران،  می گام بر تأمین، زنجیره

 تاأمین  زنجیاره  در را آن هاا  باین  همکااری  و نیاز  شرکت هاا  داخلی تواند عملیات می اطالعات است. فناوری متنوعی اطالعاتی

 فناوری توسط شده پشتیبانی هاست. سیست  های شرکت موفقیت در کلیدی فناوری عام  این از موثر استفاده و نماید پشتیبانی

 طراحای  تاأمین شاام    زنجیاره  مادیریت  اصالی  ایکاربرد دارند. حاوزه ها   تأمین زنجیره مدیریت اصلی های حوزه در اطالعات

 یک تأمین زنجیره مدیریت واقع باشد. در می لجستیک و مشتری به خدمات فروش، ارائه و بازاریابی تولید، خدمات، محصوالت و

 عملکارد  بهباود  اطالعاات بارای   فناوری متنوعی انوا  از استفاده با راهنما یک عنوان به که ه  زمان است و یکپارچه تولید طرح

 (.2932کند )حسامی، ایفا می نقش سازمان
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 . نقش سيستم هاي اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين3-12

اناد.   نا پذیر از زندگی بشر تبدی  شده است، عصر حاضر را عصر اطالعات لق  دادهبا توجه به این که اطالعات، به جزئی تفکیک 

تاوان  اند که از آن جمله مای های مختلف کاربرد یافته  های اطالعاتی در زمینه سیست تکنولوژی اطالعات و یکی از مصادیق آن، 

هاای اطالعااتی یکپارچاه نیااز      به مدیریت زنجیره تامین اشاره کرد. برای تسهی  جریان اطالعات و مدیریت دقیق آن به سیست 

هاای  شود. ساپس، روناد توساعه سیسات      ده آن بیان می های عماست. لذا در این تحقیق ابتدا مدیریت زنجیره تامین و فرآیند 

 ,Croxton, Keely., Sebastidn. Garcia-Dastugueاطالعاتی و نقش آن ها در مدیریت زنجیره تامین معرفی خواهد شاد ) 

Douglas. Lambert, and Dale, Rogers, 2001 .)ده کننا  دستی، شام  تامین زنجیره تامین، سیستمی است که اعضای باال

هاا،   ها، از طریق جریان مواد و اطالعات با اعضای پایین دستی زنجیره تاامین یعنای توزیاع کنناده    های مواد خام و تولید کننده 

کند. در ایان سااختار، وظیفاه مادیریت زنجیاره تاامین،        کننده نهایی، ارتباط برقرار می فروشی و در نهایت مصر  عوام  خرده

ها گرفته تا مشتری نهایی، برای دست یابی به بهتارین خروجای کا  سیسات  اسات. هاد         ین کنندهمدیریت تمام شبکه از تام

مدیریت زنجیره تامین، برقراری ارتباط دو طرفه محصول )مواد و یا سرویس( و اطالعات بین اعضاای مختلاف زنجیاره تاامین، از     

هاای مادیریتی و عملیااتی اسات.      زنجیاره تاامین فعالیات    های مدیریتی و عملیاتی است. بنابراین، مدیریت طریق انجام فعالیت

هاای داخلای و فارا ساازمانی،      بنابراین، مدیریت زنجیره تامین این قابلیت را دارد که در جهت افازایش همااهنهی و یکپاارچهی   

رج ساازمان، یکای از   ای یکپارچه مدیریت کند. از این رو، برقراری ارتباط داخ  و خاا  هایی مستق  را به صورت مجموعه سازمان

 (.2916شود )عمید و همکاران، ترین ضروریات آن تلقی می  مه 

 

 . روند هاي توسعه سيستم هاي اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين3-13

بارداری   تواند مزایای زیر را به همراه داشته باشد: با بهاره ها می  توان گفت که استفاده از تبادل الکترونیکی داده به طور کلی می

یابد / فاصله جغرافیایی و زمانی بین بازار هاا از   از مبادله الکترونیکی اطالعات، هزینه تهیه، پردازش و کاربرد اطالعات کاهش می

هاا را قاادر باه معاامالت      شود / شرکتهای فعالیت و کاهش هزینه عملیات تجاری می  رود / باعث روان ساختن روشمیان می 

شود. روند سوم: رویکرد ساوم سیسات    سازد / باعث افزایش ارزش افزوده در شبکه می  دقت و خطای کمتر می تجاری با افزایش

ریزی مناابع ساازمان   های برنامه ها که به سیست  هاست. این سیست  های یکپارچه درون سازمان  های اطالعاتی، ایجاد سیست 

ها و اطالعاات درون ساازمان   تولید هستند، اما عمدتا به توزیع و یکپارچهی داده  ریزی منابعهای برنامه  معروفند، پیامد سیست 

های خاارج از ساازمان   اندکی تعمی  یافته و به یکپارچهی داده  برنامه ریزی منابع سازمان های اخیر، کاربردپردازند. در سال  می

هاای موجاود در    افازاری اسات کاه داده   لکه سیستمی نارم  نیز پرداخته شده است. برنامه ریزی منابع سازمان استراتژی نیست ب

ها، کاهش زماان   دهد. استاندارد شدن دادهسراسر یک سازمان را یکپارچه ساخته و به شکلی مناس  در اختیار کاربران قرار می 

برناماه ریازی مناابع     اربردتر به مشتریان، از جمله مزایایی است کاه کا  دهی سریع  ها و خدماتهای پیشبرد، اتوماسیون فعالیت 

باه کارکناان یاک     برناماه ریازی مناابع ساازمان     ( سیست 2931آورد. )شهوند و همکاران،ها به ارمغان می  برای شرکت سازمان

دهد تا با هماهنهی ه  کار کنند، حتی اگر میان آن ها مرز های جغرافیایی وجود داشته باشد. برناماه  مجموعه تولیدی اجازه می 

منابع سازمان با نشان دادن وضعیت لحظه به لحظه یک سفارش یا محصول در سازمان، به عنوان ابازار پشاتیبانی تصامی     ریزی 

ساازی  ساازی و بهیناه    هاا، موجا  شافا    ها بر مهندسی مجدد فرآیناد  برنامه ریزی منابع سازمان  کند. تمرکز گیری عم  می
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 انجاماد. اساتفاده از سیسات    کاهش هزینه و در نهایت ارزش بیشتر برای مشاتری مای    وری و ها شده و به باال بردن بهرهفرآیند 

 (.2932شود )فارسیجانی و همکاران، برنامه ریزی منابع سازمان، موج  تسهی  جریان اطالعاتی الزم می  های

 

 . زنجيره ارزش، عرضه و تقاضا در مدیریت زنجيره تأمين3-14

قات به عنوان زنجیره های ارزش اشاره می شود، واژه ای که چنین مفهومی را مانعکس مای کناد.    به زنجیره های تامین گاهی او

همان طور که کاال ها و خدمات به وسیله زنجیره پیشرفت کرده و به جلو      می روند ارزش آن ها بیشتر می شود. زنجیره هاای  

فته به جای این که تنها یک سازمان را شام  شوند. باه عاالوه   عرضه یا ارزش معموال سازمان های تجاری جداگانه ای را در بر گر

زنجیره عرضه با ارزش برای هر سازمانی دارای دو بخش است: یک بخش عرضه و یک بخش تقاضا. بخش عرضه از شرو  زنجیاره  

ی که ساتاده ساازمان باه    )ابتدای زنجیره( آباز شده و با عملیات داخلی سازمان خاتمه می یابد. بخش تقاضا در زنجیره از نقطه ا

مشتری بالفاصله به آن تحوی  داده می شود شرو  شده و به مشتری نهایی در زنجیره پایان     می یابد. زنجیره تقاضا عبارتسات  

از بخش فروش و توزیع در زنجیره ارزش. طول و اندازه هر بخش وابسته به مکانی است که یک ساازمان خااص در زنجیاره قارار     

ی که به مشتری نهایی نزدیک تر است، بخش تقاضای آن کوتاه تر و بخش عرضه آن طوالنی تر است )زند حساامی و  دارد، سازمان

(. همه سازمان ها، بدون توجه به مکانی که در زنجیره قرار دارند، باید با مباحث و موضو  هاای عرضاه و تقاضاا    2932همکاران، 

ن عبارتست از مرتبط کردن همه بخش های زنجیره تامین )عرضه( باه طاوری   سر و کار داشته باشند. هد  مدیریت زنجیره تامی

که تقاضای بازار تا اندازه ممکن به طور کارا و موثری در سرتاسر ک  زنجیره برآورده شود. این مستلزم تطابق عرضاه و تقاضاا در   

ن اولیه و مشتریان نهایی، ساازمان هاا در یاک    هر مرحله از زنجیره است. توجه کنید که به استثناء تامین کننده یا تامین کنندگا

 (.2913زنجیره تامین ه  مشتری و ه  تامین کننده هستند )معبودی و همکاران،

 

 . معيار هاي عملکرد در مدیریت زنجيره تأمين3-15

زنجیاره درگیار   مه  است که عملکرد زنجیره تامین را ارزیابی و پیهیری کنی ، مخصوصا به علت این که چندین سازمان در ایان  

یک رویکرد اساتفاده از مادل    (Chyi Chon et al, 2012). هستند. برای این مقصود انواعی از معیار ها می توانند استفاده شوند

مرجع عملیات زنجیره تامین است که بیان گر تالشی برای استاندارد کردن ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به شمار می رود. معیار 

ری عبارتند از: تحوی  به موقع، زمان تحوی  برآورده کردن سفارش، نر  پر کردن )کسری تقاضاا کاه از موجاودی    های اندازه گی

برآورده می شود(، برآورده کردن کام  سفارش، زمان پاسخ گویی زنجیره تامین، انعطا  پذیری تولیاد، هزیناه مادیریت زنجیاره     

رزش افزوده هر کارمند، روز های ک  موجاود در ماورد عرضاه، زماان سایک       تامین، هزینه گارانتی به عنوان درصدی از درآمد، ا

صندو  به صندو ، نر  جابجایی دارایی خال . یک چارچوب مفهومی مدیریت زنجیره تامین، همان طور که اماروزه عما  مای    

وجود دارد. این سه بعاد عبارتناد   کند، از بازار یابی، پشتیبانی و تولید نشات گرفته است. سه بعد در مورد مدیریت زنجیره تامین 

( همااهنهی فعالیات   1( هماهنهی درون عملکردی )اداره فعالیت ها و فرآیند ها در درون وظیفه پشتیبانی یاک شارکت(، )  2از: )

های بین عملکردی )از قبی  هماهنهی بین پشتیبانی و مالی، پشتیبانی و تولید و پشتیبانی و بازاریابی( همان طور کاه آن هاا در   

( هماهنهی فعالیت های بین سازمانی زنجیره تامین که بین شرکت هایی 9بین زمینه های عملکردی شرکت صورت می گیرند، )

که از نظر قانونی جدا هستند در درون کانال جریان محصول مانند بین یک شرکت و تامین کنندگان آن صورت مای گیارد. یاک    

تست از مقدار کنترلی که مدیر بر جریان محصول برای دست یابی به هماهنهی دارد عام  متمایز در بین هر یک از این ابعاد عبار

که وسیله ای برای مدیریت کردن ائتال  وجود داشته باشد. برای این که اتحاد سال  و دست نخاورده بااقی بماناد، پااداش هاای      
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  وسیله اندازه گیری جدیاد مااوراء رویاه هاای     ( یک نو2همکاری باید مجددا توزیع شوند. این امر مستلزم انجام سه کار است: )

معمول حسابداری برای در بر گرفتن داده های بین سازمانی و بیان آن ها در واژه هایی که تجزیه و تحلی  منافع را آساان کناد،   

( 9ی کاناال، ) ( یک مکانیس  اشتراك اطالعات برای انتقال اطالعات مربوط به منافع وابسته به اشتراك مساعی در میاان اعضاا  1)

 Chyi) یک روش تخصی  برای توزیع مجدد پاداش های همکااری به طریقی که همه بخش ها به طور عادالناه منتفاع شاوند.   

Chon et al, 2012). 

 

 . رقابت جدید در مدیریت زنجيره تأمين3-16

همکاری و رقابات افازایش مای دهاد.     مدیریت زنجیره تامین بیان گر یک تغییر پارادای  است که اشتیا  شرکت را برای مفاهی  

همکاری به عنوان یک فرآیند بین مجماوعه ای از شرکاء در حال مبادله به نظر  نمی رسد. همکاری اکنون در ک  زنجیره تامین 

وجود دارد. فرض اساسی رقابت جدید این است که شرکت ها آن طوری که قبال رقابت می کردند اکنون رقابت طوالنی نخواهناد  

. رقابت جدید شبکه های جهانی را در کانون شرکت های چابکی که دارای مدیرانی هستند که به طور فعال تعبیر و تفسیر داشت

های متفاوتی در مورد وقایع را جست و جو می کنند در بر می گیرند و مشتا  هستند که به طور متفاوتی در مورد کسا  و کاار   

 (.2911قره بالغ و همکاران،(پاسخ می دهند شان فکر کنند و سریعا به تغییرات بازار 

 

 بحث و نتيجه گيري

در چند سال گذشته، شرکت ها با نر  بی سابقه ای کارکردهای استراتژیکی را یکپارچه ساخته اند. ابتکار جدید در برنامه ریازی  

کارکردهای استراتژیک کسا  و کاار را   منابع، تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین گسترده، تمای  شرکت ها نسبت به یکپارچهی 

هاای  برانهیخته است. برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت زنجیره تأمین در بین قسمت های مختلف صنایع الکترونیکی و بخش

د و توزیع، عمومیت و رشد یافته است. این تحقیق دو مفهوم مه  از کارکردهای کس  و کار در شرایط تکام  انها را و نیز عملکار 

هسته مدیریت منابع سازمانی )برناماه ریازی مناابع ساازمانی(،     پیشرفت های جاری انها را مورد بررسی و ازمایش قرار می دهند. 

مجموعه درخواست های یکپارچه شده است که عملیات پشت دفتری مث  تولید، مالی، توزیع را به ه  مارتبط سااخته و بخاش    

ت  کس  و کار سازمانی را بوجود می آورد. مدیریت منابع ساازمانی)برنامه ریازی مناابع    فرعی بزرگتر و گسترده تری از یک سیس

سازمانی( در حم  و نق ، انبارداری، اتوماسیون فروشندگان و حتی فراتار از ان در مهندسای طراحای بوسایله رایاناه و سیسات        

در ایان مفهاوم    .تکنولوژی، عملی و امکان پذیر اسات  که متعاقبا برای یکپارچهی این دو مدیریت داده ها تولید و توسعه می یابد

کاربرد سیست  مدیریت منابع سازمانی در اص  نه تنها درخواست های پشت دفتری را به یک سیست  مجزا مرتبط می کناد، کاه   

با زنجیاره  باید ورای عملکرد مرکزی اش شام  اوتوماسیون فروشندگان، نههداری داده ها مدیریت اسناد و خدمات پس از فروش 

( برای افزایش کارایی و اثربخشی مشتریان کلیدی توسعه یاباد. توجاه باه اینکاه رقابات معماوال در میاات        زنجیره تأمینتأمین )

گیرد لذا مدیریت زنجیره تأمین در شرکت منجر به پاسخهویی خواساته هاا و انتظاارات مشاتریان     زنجیره های تأمین صورت می

 شود.می

شود کاه قاادر باه پاساخهویی باه      ترش بازار جهانی، ضرورت وجود ساختار و سازمان منعطف احساس میو با گس 2232در دهه 

مشتریان مختلف و تغیرات سریع بازار باشد. در این دهه به همراه بهبود در فرایند تولید و به کارگیری الهوهای مهندسی مجادد،  

بازار، تنها بهبود فرایندهای داخلی و انعطا  پذیری در تواناایی هاای   مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در 

شرکت کافی نیست بلکه تأمین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولیاد کنناد و توزیاع    
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ه باشند. با چنین نهرشای، رویکردهاای   های توسعه بازار تولید کننده داشتکنندگان محصوالت نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست

فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تاأمین در بهیناه   زنجیره تأمین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. 

و محصاول  کار  جایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حینمدیریت زنجیره تأمین در برگیرنده تمامی جابه ترین حالت ممکن

تمام شده از نقطه شرو  اولیه تا نقطه پایان مصر  می باشد. مدیریت زنجیره تأمین یک رویکارد یکپارچاه ساازی بارای برناماه      

ریزی و کنترل مواد و اطالعات می باشد که از تأمین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانهونه که در وظاایف مختلاف در یاک    

رد. مدیریت زنجیره تأمین مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را باا آناالیز ارتباطاات در    سازمان این رویکرد جریان دا

سازمان های صنعتی ارتباط می دهد. این رشته در طی سالهای اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است. وظیفاه مادیریت زنجیاره    

 باشد.تأمین، مدیریت و هماهنگ سازی جریانهای مختلف درون آن می

توانند به طور بیار  می هامشتری   :داشت شود مزایای زیر را برای سازمان در پی خواهد چنانچه یک سیست  کامال یکپارچه اجرا

توانند سیست  اجرای سفارشات را مورد پرسش قرار داده و زمان می هامشتری مستقی  و از طریق تامین کننده ها سفارش بدهند

مادلهای جدیاد    .دهناد  دلخواه تغییر حتی بدون دخالت و واسطه انسانی ادرس تحوی  کاال را به طورو  شوند کاال را جویا تحوی 

کارهاا   افزایش کاارایی و پیااده ساازی    ها و کارهای دستی کاهش می یابدکاری دوباره تجاری به سرعت قاب  پیاده شدن هستند

ساازمان    هاای داخلای  مدیریت ارتباطات )فعالیات  .مشتری توزیع وتقویت خدمات( SCM) تامین زنجیرهافزایش کارایی مدیریت 

هار گوناه کاناال ارتبااط باا       .هر نو  بسایار مها  اسات    ارتباط تامین کننده ها (در هر اندازه و و ارتباط مشتری در تمام سازمان

ن و راه آپیش بینای   گیرد و ارزش افزوده مشتری و امکانخدمات به وی کامال تحت پوشش مدیریت ویژه قرار می مشتری و ارائه

برناماه ریازی مناابع     , CRM اساتفاده یکپارچاه از تماام سیسات  هاای      .گاردد می ن نیز در این استراتژی تعریفآهای توسعه 

وری اطالعات از قبی  اینترنت و نرم افزارهای واسطه به عنوان یکای از  اهای فندیهر زیر ساخت اضافهه ب زنجیره تأمین , سازمانی

 ساازمانی  سیسات  هاا و فراینادها در هار     نهرش یکچارچه سازی  توجه به مدلها و. است های امروزیدر سازمانضروریات مه  

 .گیرد تژی های فن اوری اطالعات مد نظر قرارابایستی قب  از اجرای سایر استر

 

 پيشنهادها

ی کنناده انتخاب سیسات  مناسا ، تاأمین    برای تاثیر گذاری بیشتر منابع سازمانی باید به نکات زیر توجه بسزایی شود که شام 

افزار در سازمان با توجه به استراتژی، فرهنگ و ساختار سازمان، تعهد و حمایت مدیریت ساازمان  سازی نرمی بومیمناس ، نحوه

ی و اتمام پاروژه  سازافزار، کنترل پروژه مناس  در طول فرایند پیادهسازی نرمافزار، شایستهی مشاوران در پیادهسازی نرماز پیاده

ت می باشد. در زمینه تاثیر سیست  بر روی مدیریت زنجیره تأمین، ین دسا بینی شده و مواردی ازبودجه پیش در زمان مشخ ،

باا اساتفاده از سیسات      رائه نظ  کام ، بهبود پاسخهویی و کنترل هزیناه هاا  پیشنهادی که داده می شود به شرح زیر می باشد: ا

ارائه  منطبق شدن بصورت سریع و مقرون به صرفه با تغییرات بازار ،سرمایه گذاری در فرصت های جدید، .ینمدیریت زنجیره تأم

تقویات رواباط خاود باا      .ها با هر اندازه طراحی شده استبا نرم افزار مدیریت عرضه زنجیره تأمین که برای سازمان خدمات عالی،

پیشانهادی کاه در بحاث     .کنندگان در سراسر جهان را تسهی  و تقویت نماییاد عقد قرارداد با تولید  تأمین کنندگان، مشتریان،

تاثیر رضایت بر مدیریت زنجیره تامین میتوان داد عبارتند از: پاسخهویی به مشتریان به صورت بهتار، تکاری  مشاتریان، رعایات     

اد مناسا  بارای رفاع مشاک  اطالعاات در      انصا ، وجود نظ  و ترتی  در مراح   انجام کار و پایبند بودن و قانونهرایی. پیشانه 

و اساتفاده از  « استراتژی های کاهش عادم اطمیناان محیطای   »، «موجودی مناس »، «ادبام عمودی»زنجیره تأمین می توان به 

، ماهیات مساتق  تجااری    تاامین  انبوه داده های موجود در زنجیره .اشاره کرد« تکنیک ها و فنون مناس  برنامه ریزی و تولید»



 229-292، ص 2931،  اسفند 2، جلد 12علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

121 
 

کارهای موجود در زنجیره و یکپارچه نبودن سیست  های اطالعاتی، باعث شده است تا ایجاد همااهنهی و یکپاارچهی در    کس  و

جریان اطالعات یکی از بزرگترین چالش های موجود در پیاده سازی این سیست  باشد. دست یافتن به ایان یکپاارچهی، نیازمناد    

یری مواد در مسیر طی شده از مباداء باه مقصاد و ثبات اطالعاات در هار مرحلاه        ها و ابزارهایی جهت ردگاستفاده از تکنولوژی

. تضمین ارایه به موقع خدمات باکیفیات باه مشاتری اسات    پیشنهاد مناس  در جهت ارتقای خدمات در زنجیره تأمین  .باشدمی

های تولیدی بسیار کا   با شرکت های خدماتی در مقایسهبحث مدیریت زنجیرة تأمین و ارزیابی عملکرد زنجیرة تأمین در شرکت

تقاضای مشتریان در جهت خرید محصاوالت وخادمات    .و محدود است؛ بنابراین ضرورت مطالعات بیشتر در این حوزه وجود دارد

باین تولیاد    با کیفیت با هزینه کمتر تحوی  مناس  تر تکنولوژی مدرن تر وطول عمر بیشتر که در نهایت باه افازایش رقابات در   

 میشود.سازندگان منجر  کنندگان و

 مراجع

 ،مناابع  ریازی  برناماه  سیسات   موفقیات  بار  کاار  و کسا   استراتژیک تاثیر بررسی. 2939. امید کفایی، و امیر خانلری 

   1 ،شماره 6 دوره صنعتی، مدیریت ایرانی، های شرکت در سازمانی

 شیراز دانشهاه ، تأمین زنجیره مدیریت اموزشی جزوات. 2931.زرگر 

 تحاول  و توسعه مدیریت فصلنامه تأمین، زنجیره مدیریت در ریسک مدیریت. 2932. آوا ساوجی، حسام حسامی، زند ، 

 91-44ص  ، 3 شماره

 ،شارکت  در تاأمین  زنجیاره  مادیریت  عملکارد  بهبود. 2931. تقی محمد بانکی، و حسن محمد سبط، و احسان شهوند 

 92-42ص  41 دوره ، 1 شماره ، کبیر امیر پژوهشی ا علمی نشریه ارزش، مهندسی راهکار از استفاده با عمرانی های

 ،هاای  شارك  در اباری  ساازمانی  مناابع  ریازی  برناماه  سیستمهای پذیرش عوام .  2939. دریا طارانی، و ندا عبدالوند 

 12-224 ،ص  94 شماره ایران، مدیریت علوم فصلنامه ایران، متوسط و.  کوچک

 ،هاای  سیسات   راهباردی  ریازی  برناماه  تااثیر  بررسای  و تحلیا  . 2916. مهادی  باقری، و علی رضاییان، و امین عمید 

 1-91 ص  ، 11 شماره، مدیریت پیام ، تأمین زنجیره مدیریت عملکرد بهبود در اطالعاتی

 ،تاأمین  زنجیره مدیریت دستیابی موثر عوام  بندی اولویت و شناسایی. 2932. علی حسینی، فالح و حسن فارسیجانی 

 11-44 ص  ،6 شماره صنعتی، مدیریت انداز چش  ، مناس  راهکارهای ارائه و جهانی کالس به

 ،فرهناگ  ،تهاران  اول چاا   ، اقتصاادی  – اجتماعی تحقیقات در ساختاری معادالت مدلسازی.  2911. خلی  کالنتری 

 صبا

 ،مادیریت  کاارگیری  باه  تااثیر  بررسای . 2913. پیمان پور، ولی و ابوسعید رشیدی، و حسن جوانشیر، و مهدی معبودی 

  2 شماره ،1 سال ، نساجی تکنولوژی و علوم پژوهشی علمی مجله نساجی، صنعت در مشتری رضایت بر تأمین زنجیره

 ،پوشااك  ماوردی  مطالعاه )تاأمین  زنجیره مدیریت در دانش مدیریت اثر بررسی. 2939. محمود حکمتیان، و اذر ملکی 

  243 شماره امروز، نساجی( ترکیه کشور

 منظاور  باه  الهاویی  ارائاه .  2939. داود خاواه،  حاق  و رقیاه  زاده، حسن و حسین شجاعی، میر و مرتضی خانی، موسی 

 23 تحول، و توسعه مدیریت فصلنامه ،(قزوین ازاد دانشهاه موردی مطالعه) erp پروژه اجرای الزامات سنجش

 ،تااثیر . 2939 موسای،  زماین،  چمان  رضوانی و جواد خادمی، و جمشید صدقیانی، صالحی و هادی وخادمی، منا مهران 

 مطالعاات  فصالنامه  متوساط،  و کوچک های سازمان در رقابتی هوش استقرار در سازمانی منابع ریزی برنامه بکارگیری

 33-212 ص  ، 1 شماره ، 1 سال اطالعات، فناوری مدیریت

 ،سمت تهران دوم، چا  لیزرل، افزاری نرم کاربرد با ساختاری معادالت یابی مدل.  2911. علی حیدر هومن 
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