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ارائٍ يك مذل  4پارامتري جذيذ مبتىي بر اطالعات صًرتُاي مالي اساسي ضركت مًرد تحقيق

تًرج مطتري ديست
ػًٞ ٛيأت ػّٕي ٔسػٔ ٛؤؾؿ ٝآٔٛظـ ػبِي پط٘سن  ٚػً٘ ٛيٕٚ ٝلت ٞيأت ػّٕي زا٘كٍب ٜآظاز ٚاحس تٟطاٖ قٕبَ

محمذ رسًل بىي عامريان
ٔسضؼ زا٘كىسٞ ٜبي فٙي زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
چكيذٌ
ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت پيبز ٜؾبظي  ERPزضؾبظٔبٟ٘ب ٕٛٞاض ٜزغسغٔ ٝسيطاٖ ثٛز ٚ ٜتحميمبت ظيبزي زض ايٗ ٔٛضز ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت.
پيچيسٌي ؾيؿتٕٟبي ٘ ٚ ERPيع اضتجبٌ تٍٙبً٘ آٟ٘ب ثب فطايٙسٞبي وبضي َجك يبفتٞ ٝبي ٔحمميٗ اوثطٔسِٟبي اضظيبثي ٔجتٙي
ثطضٚقٟبي پطؾكٙبٔ ٝاي ٔٚهبحج ٝاي ثٛز٘ٚ ٜتبيح ايٗ ضٚقٟبپؽ اظتحّيُ ٞبي آٔبضي ٔي تٛا٘س تؼييٗ وٙٙسٔ ٜيعاٖ ٔٛفميت
ؾيؿتٕٟبي  ERPثبقس.زضايٗ تحميك ،اضظيبثي ٔٛفميت َ ERPجك اَالػبت ٔٙسضج زض نٛضتٟبي ٔبِي ا٘دبْ ٌطفت ٝثسيٗ ٔٙظٛض
اثتسا يه ٔسَ اضظيبثي تؼطيف ؤٕٟ ٝتطيٗ ا٘تظبضات ٔسيطاٖ اظ ؾيؿتٓ  ERPضا ث ٝاَالػبت ٔٙسضج زض نٛضتٟبي ٔبِي ٔطتجٍ ٔي
ٕ٘بيس پؽ اظ آٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ تؼطيف قسٚ ٜيؼيت يىي اظ قطوتٟبي پيكط ٚزض ٔجحث ٛٔ ERPضز اضظيبثي لطاض ٌطفت ٝاؾت.
كليذياشٌ ،ERP :تمّيُ ٞعي ، ٝٙتمٛيت وٙتطِٟبي زاذّي  ،ض٘ٚس ٘عِٚي زٚضٌ ٜطزـ وبال  ،افعايف ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي  ،ضيبيت
ؾٟبٔساضاٖ ،افعايف ؾٛز ؾبِيب٘ ،ٝافعايف ليٕت ؾٟبْ
مقذمٍ
ؾيؿتٕٟبي  ERPثؿتٞ ٝبي ٘طْ افعاضي خبٔؼي ٞؿتٙس و ٝثهٛضت ضا ٜحّٟبي اضاي ٝقس ٜاي ث ٝيىپبضچٍي  ٕٝٞفطايٙسٞب  ٚحٛظٜ
ٞبي ٚظيف ٝاي ٔٛخٛز زض وؿت ٚوبضوٕه ٔي وٙٙس ٚاغ ERPٜثؼٛٙاٖ يه ٘بْ ػٕٔٛي ثطاي ايٗ ٌط ٜٚاظثؿتٞ ٝبي ٘طْ افعاضي
ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاضٔي ٌيط٘سٔ .عيت انّي  ٚاِٚي ٝايٗ ؾيؿتٕٟب ايدبزيه ثؿتط٘طْ افعاضي ٔكتطن ثطاي فطايٙسٞبي يىپبضچٛٔ ٝخٛز
زضوؿت ٚوبضٔطثٔ ٌٛي ثبقس .ايٗ ؾيؿتٕٟب زاضاي زٚ ٚيػٌي ٔٔ ٟٓي ثبقٙس اٚال ؾيؿتٕٟبي  ERPثبػث ايدبز يه ا٘ؿدبْ ٚ
أٙيت زض  ٕٝٞثركٟبي وؿت  ٚوبض ٔي ق٘ٛس .ايٗ ؾيؿتٕٟب لبثّيت اضاي ٝذسٔت ث ٝقطوتٟب زض ٞط ا٘ساظ ٚ ٜحدٓ فؼبِيت ٞ ٚط ٌٝ٘ٛ
ٌؿتطزٌي خغطافيبيي ضا زاضا ٔي ثبقٙس  ERPؾيؿتٕٟبي ٔٙفطز ثركٟبي ٔبِي،ا٘جبضٙٔ ،بثغ ا٘ؿب٘ي  ٚتِٛيس ضا وٙبض ظز ٚ ٜآٟ٘ب ضا ثب
يه ٘طْ افعاض يىپبضچٔ ٝتحس و ٝثُٛضوبُٔ ٚظبيف ٘ ٚيبظٞبي تٕبٔي ثركٟب ضا وبّٔتط اظ ؾيؿتٓ لجّي ثطآٚضز ٚ ٜخبيٍعيٗ ٔي ٕ٘بيس
فطٚقٙسٌبٖ ؾيؿتٕٟبي  ERPث ٝحسوبفي ا٘ؼُبف پصيط٘س تب ثتٛاٖ ٔبغِٟٚبيي اظ ٘طْ افعاض ضاثس ٖٚحتي ذطيسوبُٔ ثؿت٘ ٝطْ
افعاضي،اظآٟ٘بذطيساضي ٘ٚهت وطز الظْ ث ٝشوط اؾت ؤ ٝؼٕٛال ؾ ٝضٚـ ثطاي اؾتمطاض ؾيؿتٕٟبي  ERPقبُٔ ا٘فدبضي  ،ضاٞجطز
فطا٘كيع  ٚتغييطؾطيغ ٚخٛززاضز ثطاي ٔثبَ يه قطوت تِٛيسي لبزضاؾت تٟٙباخعاي ٔبِي ٙٔٚبثغ ا٘ؿب٘ي ضاثباؾتفبز ٜاظيىي
اظضٚقٟبي فٛق ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاضزٞس.زضيه خٕغ ثٙسي ٔي تٛاٖ ٌفت ؾيؿتٕٟبي  ERPحبنُ اختٕبع فطآيٙسٞب ٚ ٚظبيف
ٔرتّف ؾبظٔب٘ي زض لبِت يه ثؿتط ٘طْ افعاضي ٞؿتٙس.
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تاريخچٍ يتعاريف ERP
قبل از سال  ۰۶۹۱ميالدي
زضايٗ ٔست ٘طْ افعاضٞبيي ث٘ ٝبْ  BOM Processorsتٛؾؼ ٝوٞ ٝسف ػٕس ٜآٟ٘ب اؾترطاج ٔٛاز الظْ ثطاي تِٛيس تؼسازي
ٔحه َٛثٛز  .ايٗ ٘طْ افعاضٞب تٛخ ٝچٙسا٘ي ث ٝا٘ساظٚ ٜحدٓ تِٛيس (٘ )Lot Sizingساقت ٚ ٝاظ ؾٛي زيٍط ظٔبٖ تحٛيُ ايٗ الالْ
ضا ٔٛضز ٘ظط لطاض ٕ٘ي زاز٘سٕٞ .چٙيٗ ايٗ ٘طْ افعاضٞبٛٔ ،خٛزي ذُٔ ٌٛرتّف تِٛيس  ٚا٘جبضٞبضا ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٕ٘ي زاز٘س ٚثٝ
ٕٞيٗ خٟت ثب اؾتفبز ٜاظآٟ٘ب حدٓ ٔٛخٛزي زض خطيبٖ ،افعايف پيسا ٔي وطز.
بيه سالُاي  ۰۶۹۱ي  ۰۶۹۱ميالدي
زض اٚايُ ايٗ ز ٝٞتٕطوع ٘طْ افعاضي ثيكتط ثط ضٚي ؾيؿتٕٟبي وٙتطَ ٔٛخٛزي ثٛز ٚ ٜزض ايٗ ٔست ٕٞچٙبٖ ثيكتطاظ ٔفبٞيٓ ؾٙتي
وٙتطَ ٔٛخٛزي ثطاي تٛؾؼ٘ ٝطْ افعاض ٞبي ٔطتجٍ اؾتفبزٌ ٜطزيس ٜاؾت .أب زض اٚاذط ايٗ زٔ ٝٞف ٚ MRP ْٟٛيب ثط٘بٔٝضيعي ٔٛاز
ٔٛضز ٘يبظ ٔؼطفي ٘ ٚطْ افعاض  MRPIتٛؾٍ قطوت  IBMتٛؾؼ ٝپيسا وطزؤٕٟ ٝتطيٗ ٔكىُ ايٗ ٘طْ افعاض ٘ ٚطْ افعاضٞبي ٔكبث،ٝ
اخطاي آٖ ثط ضٚي ٞ main frameبي ٌطاٖ ليٕت ٔؿتمط زض ٔطاوع زا٘كٍبٞي  ٚيب ٘ظبٔي ... ٚثٛزٕٞٚ ٜيٗ أط فبنّ ٝظٔب٘ي ثيٗ
زٚثط٘بٔ ٝضيعي ضا افعايف زاز ٜاؾت .ايٗ ؾيؿتٓ ثهٛضت ثطٌكتي ،ظٔبٖ تحٛيُ الالْ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ؾبذت يه ٔحه َٛذبل ضا
اظ ظٔبٖ تحٛيُ ثٔ ٝكتطي تب ظٔب٘يىٛٔ ٝضز ٘يبظ ثطاي ٔ٘ٛتبغ قسٖ ضٚي ذُ٘ٛٔ ٌٛتبغ ثٛز،

ثط٘بٔٝضيعي ٔي ٕ٘ٛز .ٚ ٜؾبظٔبٟ٘ب زض

اخطاي ٔ MRPIكىالت ظيبزي زاقتٙس .ايٗ ٔكىالت ثيكتطؾيؿتٕي ٘ ٚبقي اظ وبضثطاٖ ثٛزٔ ٚ ٜتأثط اظ ٘ىبت تىِٛٛٙغيه ٘جٛزٜ
اؾت .اظ َطف زيٍط ايٗ ؾيؿتٓ اضتجبٌ ثيٗ تِٛيس  ٚاؾتطاتػي ٞبي ضلبثتي ؾبظٔبٖ ضا چٙساٖ ٔٛضز ٘ظط لطاض ٕ٘ي زاز ٜزض يٕٗ
ظطفيتٟبي تِٛيسي ؾبظٔبٖ چٙساٖ زض ايٗ ؾيؿتٓ ِحبِ ٕ٘ي قس٘س.
بيه سالُاي  ۰۶۹۱ي  ۰۶۹۱ميالدي
زضخٟت تٕطوع ثط  MRPIثب تٛخ ٝث ٝثط٘بٔ ٝوالٖ تِٛيس يب  ٚMPSتٛؾؼ MRP ٝحّم ٝثؿت ،ٝزض ايٗ ؾيؿتٕٟب أىبٖ ثطٚظ ٘بضؾبيي
زض ظ٘ديط ٜتِٛيس ث ٝحسالُ ضؾيس أب ٕٞچٙبٖ ايٗ ؾيؿتٕٟب فمٍ ثط٘بٔ ٝضيعي تِٛيس ضا ا٘دبْ زاز ٚ ٜحٕبيت چٙسا٘ي اظ ؾبيط ٔٙبثغ تِٛيس
٘ساقتٙس .قطوتي و ٝثؼٛٙاٖ يىي اظ قطوت ٞبي ثؿيبض ٔٛفك زض حٛظ ERP ٜاؾت  ٚزض ايٗ زٚض ٜپب ث ٝػطنٚ ٝخٛزٌصاقت
قطوتٔ SAPي ثبقسٞ .ؿت ٝاثتسايي آ٘چ ٝو ٝأطٚظ ث ٝايٗ ٘بْ ٔي قٙبؾيٓ ،زض ؾبَ  1972تٛؾٍ پٙح ٘فط اظ وبضٔٙساٖ قطوت
IBMث٘ ٝبْ قطوت  SAPو ٝذالن ٝقس ٜػٛٙاٖ  Systems Applications and Productsاؾت ثب تٕطوع ثط زازٜ
پطزاظي زض قٟط ٔبيٟٙبيٓ ٚالغ زض وكٛض إِٓبٖ قىُ ٌطفت
بيه سالُاي  ۰۶۹۱ي  ۰۶۶۱ميالدي
ٌؿتطـ  MRPIث ٝوف وبضٌب ٚ ٜتٛؾؼ MRPII ٝو ٝثط٘بٔ ٝضيعي ثرف ظيبزي اظٔٙبثغ تِٛيسي ضا ا٘دبْ ٔي زاز زض اٚايُ ٕٞيٗ
ز ٝٞؾيؿتٕٟبي  DRPيب ؾيؿتٕٟبي ثط٘بٔ ٝضيعي تٛظيغ ؤ ٝؿتمُ اظ MRPIIػُٕ ٔي وطز٘سٚاضزايٗ ؾيؿتٓ قسٚ ٜػٕال ٔكىُ
ػسْ اضتجبٌ ايٗ ز ٚؾيؿتٓ ثب يىسيٍط ٔطتفغ ٌطزيس.
بيه سالُاي  ۰۶۶۱ي  ۰۱۱۱ميالدي ي پس از آن
ٌؿتطـ  MRPIIث ٝؾبيطحٛظٞ ٜب  ٚايبفٕٛ٘ ٝزٖ ؾيؿتٕٟبي پكتيجبٖ تهٕيٓ ث MRPII ٝتٛؾؼ ٝيبفت ٝو ٝزض تٕبْ

ػطنٞٝبي

تِٛيسي ،ذسٔبتي ،تدبضي ،تٛظيغ ...ٚوبضايي زاقت  ٚظٟٛض ERPزضايٗ ٔمُغ ُٔطح ٌطزيس ٔكىُ ػٕس ٜؾيؿتٕٟبي MRPII
ٚتٛؾؼ ٝيبفتٞ ٝبي آٖ ايٗ ثٛز و ٝتٟٙب ؾيؿتٓ تِٛيسي ؾبذت ثٙٔ ٝظٛض ا٘جبض يب  MTSضا پكتيجب٘ي ٔي وطز  ٚؾبيط ؾيؿتٕٟبي تِٛيسي
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ضا چٙساٖ پٛقف ٕ٘ي زاز .أب ثب ظٟٛض  ERPزض حٛظ ٜتِٛيس ،تٕبٔي ؾيؿتٕٟبي تِٛيسي تحت پٛقف لطاض ٌطفتٙس .ثركٟب ،فطايٙسٞب
ٚ ٚظبيف ٔرتّفي اظ خّٕ ٝوٙتطَ ويفيتٍٟ٘ ،ساضي  ٚتؼٕيطات ،حؿبثساضي ٔبِي ٚحمٛلي  ...ث ٝؾيؿتٕٟبي تِٛيسي ٔتهُ قسٚ ٜ
 ERP1ث ٝػٛٙاٖ حسفبنُ ؾيؿتٕٟبئُ CRM3ٚ SCM2طح ٌطزيس .ايٗ ؾيؿتٓ ثيف اظ آ٘ى ٝػٛٙاٖ خسيسي ثطاي MRPII
ثبقس ،ث ٝػٛٙاٖ ؾُح ثؼسي زضؾُٛح تىبّٔي ؾيؿتٕٟبي وبٔپيٛتطي َطاحي قس ٜثطاي پكتيجب٘ي اظ ػّٕيبت ؾبظٔبٖ ُٔطح ٌطزيس.
زضؾبَٔ،1995م ِٝٛايٙتط٘ت ٚاضز ERPقس  ٚزض ؾبَ ٞبي  ERP ٚ EDI3 ، 1988-2000ثب يىسيٍط پي٘ٛس ذٛضز٘س.
زض ؾبَ  2000ايٙتط٘ت ث ٝػٛٙاٖ خعيي تفىيه ٘بپصيط اظ ٔ ERPحؿٛة ٌطزيس ٚ ٜؾيؿتٕٟبي  ERPتحت ٚة) )webتٛؾؼٝ
يبفتٙس و ٝفٙبٚضي چٙس الي ٝاي زض ٔؼٕبضي ؾيؿتٓ اَالػبتي ضا پكتيجب٘ي ٔي وٙٙس .أطٚظ ٓٞ ٜؾيؿتٕٟبي خسيسي ثب ػٛٙاٖ ERP II
زض حبَ تٛؾؼٞ ٝؿتٙس و ٝاؾبؼ آٟ٘ب ٚة ثٛز ٚ ٜتٕطوع ثؿيبض ظيبزي ثط حٕبيت اظ ٔبغ SCM َٚزاض٘س  ٚػٕال زض تؼطيف أطٚظ
 ، ERPآٖ ضا وبٔال ٔطتجٍ  ٚخسايي ٘بپصيط اظٔ SCMؼطفي ٔي ٕ٘بيٙس لبثُ شوطاؾت و ٝزضؾبَ 1988-2000ثيف اظ ثيؿت ٞعاض
ؾبظٔبٖ زضؾطاؾط خٟبٖ ٔجّغي افع ٖٚثط ٔ 17يّيبضززالض زض ظٔي ERP ٝٙؾطٔبيٌ ٝصاضي ٕ٘ٛز ٜا٘س و ٝايٗ ضلٓ زض ؾبِٟبي ثؼس ثيٗ 30
تب  50زضنس ضقس زاقت ٚ ٝزض ؾبَ  2003ث ٝضلٕي ٘عزيه ثٔ 100 ٝيّيبضز زالضضؾيس ٜاؾت.ث ٝػجبضت زيٍط ٔحهٟ٘ َٛبيي اؾتفبز ٜاظ
ؾيؿتٕٟبي  ، SCM ٚ ERPتحمك اخطاي ؾيبؾتٟبي ٔكتطي ٔساضي اؾت و ٝثبػث افعايف أىبٖ ٚضٚز قطوت ث ٝثبظاض ضلبثت ثيٗ
إِّّي  ٚتثجيت  ٚتسا ْٚفؼبِيت ؾبظٔبٖ ٔي قٛز
ريش تحقيق
اِٚيٗ ٔطحّ ٝزضتحميك نٛضت ٌطفت ٝثطضؾي فؼبِيتٟبي زيٍطاٖ ثٛز ٜاؾت ٔٛتٛضٞبي خؿتدٔ ،ٛمبالت ػّٕي ٕٞٚچٙيٗ ٌعاضـ
ٞبي فٙي قطوتٟبي ٔكبٚض ػٕسٙٔ ٜبثغ خٕغ آٚضي اَالػبت زضذهٛل پيكي ٝٙتحميك ٔي ثبقسٕٞچٙيٗ ثباؾتفبز ٜاظيىؿطي
اظاؾتٙتبج ٞبي تحّيّي ٔبِئ ،سَ ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ٚاثط ٌصاضي ؾيؿتٕٟبي  ERPاؾترطاج قس ٜاؾت اؾبؼ ايٗ ٔسَ تؼييٗ
ٔيعاٖ ٔٛفميت قطوتٟب زض ضا ٜا٘ساظي  ERPثبتىي ٝثط اَالػبت نٛضتٟبي ٔبِي آٟ٘ب ٔي ثبقسٙٔ .جغ انّي خٕغ آٚضي ايٗ اَالػبت
ثب٘ه اَالػبتي ؾبظٔبٖ ثٛضؼ  ٚاٚضاق ثٟبزاض ايطاٖ ٔي ثبقسػال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق تحّيّٟبي آٔبضي و ٝػٕستب زضخٟت ٔمبيؿٝ
ٚيؼيت نٛضتٟبي ٔبِي زض لجُ  ٚثؼس اظ اخطايٛٔ ERPضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝا٘س قبُٔ Microsoft Excel , IBM SPSS
ٔي ثبقٙس.
پيطيىٍ تحقيق
ٞعيٞ ٝٙبي ثبالي پيبز ٜؾبظي٘،يبظٞبي ضٚظافع ٖٚؾبظٔبٟ٘ب ث ٝؾيؿتٓ ٕٞ ٚ ERPچٙيٗ ٘طخ ثبالي قىؿت زض ذهٛل اؾتمطاض
ؾيؿتٕٟبي ٕٟٔ ERPتطيٗ ػٛأّي ٞؿتٙس و ٝثبػث قس ٜا٘س تحميمبت ثؿيبضي زضذهٛل اضظيبثي ٔيعاٖ ػّٕىطزؾيؿتٕٟبي ERP
زض ؾبظٔبٟ٘ب نٛضت پصيطز٘تبيح ايٗ تحميمبت ٔسِٟبي ٔرتّفي اؾت و ٝثبتىي ٝثطآٟ٘ب ٔي تٛاٖ ث ٝثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ايٗ ؾيؿتٕٟب
پطزاذت زضازأ ٝثطذي اظ ٕٟٔتطيٗ ٔسِٟبي اضائ ٝقس ٜزض ايٗ ٔجحث ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ٝاؾت.
مذل دلًن ي مك ليه
ق بيس ثتٛاٖ ٌفت و ٝاِٚيٗ ثبضي و ٝايس ٜثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ؾيؿتٕٟبي اَالػبتي ُٔطح قس زض ؾبَ  1992تٛؾٍ آلبيبٖ زي
ِٔ ٚ ٖٛه ِيٗ ثٛزٔ .سَ آٟ٘ب ثطاي ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ٞط ٘ٛع ؾيؿتٓ اَالػبتي زض ؾُح زاذُ ثٍٙب ٚ ٜفطايٙسثطضؾي ؾيؿتٕٟبي
1
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اَالػبتي ٔجتٙي ثطيه ٔسَ قف ثؼسي قبُٔ ٘ح ٜٛاؾتفبز ،ٜضيبيت وبضثطاٖ،ويفيت ؾيؿتٓ )،(SQويفيت اَالػبت
)ٛٔ،(IQاخ ٟٝافطاز)ٛٔ ٚ (IIاخ ٟٝؾبظٔبٖ ثٛز[5] .
قىُ نفح ٝثؼس ٘ح ٜٛتؼبُٔ ػٛأُ فٛق ضا ٘كبٖ ٔي زٞس.
قىُ ٔ -1سَ اضظيبثي زئّ ٚ ٖٛه ِيٗ

مذل Gable
زضؾبَ2003آلبي ٌجُ ٔسَ اضتمبءيبفت ٝاي ضاثطاؾبؼ ٔسَ  Mcleanاضائٕٛ٘ ٝز و ٝثُٛض ٔكرم ثطاي ؾيؿتٕٟبي  ERPثٟيٝٙ
ؾبظي قس ٜثٛز .زض ايٗ ٔسَ پبضأتط ضيبيت وبضثط حصف قس ٚ ٜقىُ ظيط ايٗ ٔٛاضز ضا ٘كبٖ ٔي زٞس[7 ].
قىُ ٔ -2سَ ٌجُ زض ٔمبيؿ ٝثب ٔسَ زي ِٔ ٚ ٖٛه ِيٗ

مذل Ifindo
ايٗ ٔسَ ٘يعو ٝزض ؾبَ  2006اضائ ٝقس ٔجتٙي ثط ٔسَ ٌجُ ثٛز ثب ايٗ تفبٚت و ٝزٚػبُٔ ٔ٘ ٟٓيع زض ايٗ ٔسَ ايبف ٝقس ٜاؾت.
تدطثيبت پيبز ٜؾبظي  ERPزض قطوتٟبي ٔرتّف و٘ ٝمف ؾبظ٘س ٜآٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ٔكبٚض َطح زض ٔٛفميت پطٚغٞ ٜبي  ERPغيط
لبثُ ا٘ىبض ثٛز ٜاؾت ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ٔٛاضز ٔ ٟٓزض ايٗ ذهٛل لبثُ ثطضؾي ٕ٘ ٚط ٜزٞي اؾت [8] .ايٗ ٔٛيٛع زضٔكبٞسات
ٌصقت ٝثٚ ٝيٛح ُٔطح قس ٜاؾت (آلبي ضٚظتبوي اظ زا٘كٍب ٜايبِتي ٘يٛيٛضن ٍ٘ )2006بٞي ث ٝفطايٙس پيبز ٜؾبظي پطٚغٞ ٜبي
٘ ERPكبٖ ٔي زٞس و ٝايٗ پطٚغٞ ٜب ثؿيبض پيچيس ٚ ٜتيٕٟبي وبضي ٔرتّفي اػٓ اظ ؾبظٔبٖ ٔ ،كبٚض ٚؾبظ٘س ERP ٜزضٌيطآٖ ثٛزٜ
ا٘س ثٙبثطايٗ يه ٔٛضز ثطضؾي زيٍط زض ايٗ ٔسَ ،تيٕٟبي وبضي زضٌيط زض پطٚغٞ ٜؿتٙس ثط ايٗ اؾبؼ قىُ ظيط ٔي تٛا٘س ايٗ ٔسَ
ضا تٛييح زٞس[8] .
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قىُ ٔ -3سَ اضظيبثي ايفيٙسٚ

مذلُاي مبتىي بر BSC
ٔؼطٚفتطيٗ ٔسَ ايٗ ٌطٔ ٜٚسَ ٔ Rosemannي ثبقس و ٝزض ؾبَ  1999اضائ ٝقس .ايٗ ٔسَ و ERP ٝؾبظٔبٟ٘ب ضا زض ز ٚفبظ
ٔرتّف قبُٔ فبظ پيبز ٜؾبظي  ٚفبظ اؾتفبز ٜاظ  ERPثطضؾي ٔي وٙس قبُٔ چٟبض پبضأتط ٔبِي ٞ ٚعئ ، ٝٙكتطيبٖ  ،فطايٙسٞبي
زاذّي  ٚزضٟ٘بيت ٘ٛآٚضي  ٚآٔٛظـ ٔي ثبقس .قىُ ظيط قٕبيي اظ ايٗ ٔسَ ٔي ثبقس[9] .
قىُ ٔ -4سَ اضظيبثي ضظٔٗ

اوجام تحقيق ي فرضيات
يىي اظ ٔكرهبتي و ٝتٕبٔي ٔسِٟبي فٛق ثط آٖ اؾتٛاض اؾت تىي ٝثط ايٗ انُ اؾت و ٝاَالػبت ٔٛضز ٘يبظ ثطاي اخطاي آٟ٘ب
اَالػبت ضؾٕي ؾبظٔبٟ٘ب ٘يؿت ثٙبثطايٗ زض اوثط ٔٛاضز ،اؾتفبز ٜاظ ٔسِٟبي فٛق ٘يبظ ث ٝضٚقٟبيي ٘ظيط ٘ظطؾٙدي زاضزٞ .طچٙس وٝ
٘تبيح حبنُ اظ٘ظط ؾٙدي ٞب ثرف ٕٟٔي اظ اَالػبت ٔٛخٛز زض ذهٛل ٔيعاٖ ٔٛفميت ؾيؿتٕٟبي  ERPضا تكىيُ ٔيزٞس
ِٚيىٗ ٘جبيس ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت ايٗ ضٚقٟب ضا ٔرهٛنب زض ٔٛاضزي و ٝتؼساز ؾبظٔبٟ٘ب ٔحسٚز اؾت اظ ٘ظط زٚض زاقت .ثٕٞ ٝيٗ
زِيُ ٘يبظ ث ٝضٚقي و ٝثتٛاٖ ثطاؾبؼ آٖ  ٚثب اؾتفبز ٜاظ يىؿطي اَالػبت ضؾٕي زض ذهٛل ترٕيٗ ٔيعاٖ ٔٛفميت پطٚغٞ ٜبي
 ERPاظٟبض٘ظط ٕ٘ٛز ث ٝػٛٙاٖ انّي تطيٗ ػبُٔ ا٘دبْ ايٗ تحميك ثٛز ٜاؾت ثط ايٗ اؾبؼ  ٚثب زض٘ظطٌطفتٗ ذٛاؾتٞٝبي شيٙفؼبٖ
ؾبظٔبٖ قبُٔ ؾٟبٔساضأٖ ،كتطيبَٖ،طفٟبي تدبضي ٚوبضوٙبٖ،يه ٔسَ اضائ ٝقس ٜاؾت ٘ ٚىت ٟٓٔ ٝايٗ ٔسَ آ٘ؿت و ٝاَالػبت
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ٔٛضز اؾتفبز ٜزضآٖ ٔؿترطخ ٝاظ نٛضتٟبي ٔبِي اؾبؾي قطوت ٔي ثبقس ثٙبثطايٗ ا٘دبْ فطايٙس ثطضؾي َجك آٖ ؾبز ٜتط ذٛاٞس ثٛز ٚ
لبثُ اتىبء ثٛزٖ ايٗ اَالػبت زض ٔمبيؿ ٝثب ٘تبيح حبنُ اظ٘ظط ؾٙدي ٔٛخت افعايف لبثّيت إَيٙبٖ آٖ زض ليبؼ ثب ؾبيط ٔسِٟب ٔي
ثبقس.پبضأتطٞبي ٔرتّفي و ٝزض ايٗ ٔسَ ث ٝآٟ٘ب تىئ ٝي ٌطزز قبذم ٞبيي ٞؿتٙسؤ ٝسيطاٖ اضقسؾبظٔبٖ،اٞساف ذٛز ضا ثب تىيٝ
ثط آٟ٘ب تؼطيف ٔي وٙٙس ثٕٞ ٝيٗ زِيُ ثطضؾي ضفتبض قطوتٟب زض٘ىبت ٔٛضز تٛخٔ ٝسيطاٖ ٔيتٛا٘س اَالػبت شيميٕتي ضا زض ذهٛل
ٔيعاٖ ٔٛفميت ٞ ERPبي پيبز ٜؾبظي قس ٜاضائ ٝزٞس ث٘ ٝحٛي و٘ ٝتبيح آٖ ثهٛضت وبٔال ّٕٔٛؼ ثطاي ٔسيطاٖ لبثُ زضن ثبقس
ثطايٗ اؾبؼ پبضأتطٞبي ٔٛضز٘ظطث ٝقطح شيُ اؾترطاج ٌطزيس ٜاؾت.
تقليل َسيىٍ
أطٚظ ٜثٍٙبٟٞبي التهبزي نطفٙظط اظ ايٙى ٝؾبثم ٝثبال زض حيُ ٝوبضي ذٛز زاقت ٝثبقٙس  ٚيب ايٙى ٝزض ثسٚ ٚضٚز ث ٝوؿت  ٚوبض
ثبقٙس٘ ،يبظث ٝزاقتٗ ؾبظٚوبضي ٔٙبؾت ُٕٔ ٚئٗ خٟت وٙتطَ  ٚوبٞف ٞعيٞ ٝٙبي ذٛز ٔي ثبقٙسٚ .خٛز ضلبثت ؾٍٙيٗ زض ز٘يبي
تدبضت أطٚظي قبيس ٕٟٔتطيٗ ػبُٔ ايدبز چٙيٗ فًبيي ثبقس ٚزض ايٗ ثيٗ ؾيؿتٕٟبي يىپبضچ٘ ERP ٝمف ث ٝؾعايي زض ٘يُ ث ٝايٗ
ٞسف زاض٘س .ثط َجك تحميمي و ٝتٛؾٍ ٔٛؾؿٔ ٝكبٚض Deloitte ٜزض ؾبَ  2000نٛضت ٌطفت 19 ٝزضنس اظ قطوتٟبيي وٛٔ ٝضز
ثطضؾي لطاض ٌطفت ٝا٘س ٔؼتمس٘سو ٝوبٞف زٚضٌ ٜطزـ وباليىي اظ٘تبيح ّٕٔٛؼ پيبز ٜؾبظي ERPزضآٖ قطوت ٞب ٔي ثبقس
ٕٞچٙيٗ ٕٞيٗ تحميك ٘كبٖ ٔي زٞس و 14 ٝزضنس اظ قطوتٟب وبٞف ٞعيٞ ٝٙب ضا اظ٘تبيح غيطٔؿتميٓ اخطائ ERPي قٙبؾٙس[14] .
اظ يه ؾ ٛپيبز ٜؾبظي ايٗ ؾيؿتٕٟب ثبػث ضٚاٖ ؾبظي فؼبِيتٟبي ػّٕيبتي  ٚتدبضي ٌطزيسٚ ٜؾطػت ثركي ث ٝض٘ٚس اخطاي
فطايٙسٞبي تِٛيس ٔحه ٚ َٛيب اضائ ٝذسٔبت ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت  ٚاظ َطف زيٍط ٘يع ثبػث ث ٝضٚظ آٚضي  ٚثٟي ٝٙؾبظي
فطايٙسٞبي تدبضي قسٚ ٜايٗ پطٚؾ ٝو ٝثُٛض وّي ٟٔٙسؾي ٔدسز فطايٙسٞبي تدبضي ٘بٔيسٔ ٜي قٛز ٔىُٕ ؾيؿتٕٟبي ERPثٛزٜ
ٚثبثٟطٌ ٜيطي اظاثعاضٞبي ERPالساْ ث ٝؾبز ٜؾبظي فطايٙسٞبي تدبضي قس ٜاؾت و ٝأطٚظ ٜايٗ تغييطات اؾبؾي ضا ثب ٘بْ ٟٔٙسؾي
ٔدسز ) (BPRو ٝزضآٖ ٚظيفٞٝبي فؼّي ؾبظٔبٖ خبي ذٛز ضا ثب فطايٙسٞبي انّي وؿت  ٚوبض ػٛو وطزٔ ،ٜي قٙبؾٙسثٙبثطايٗ
ؾبظٔبٖ اظ حبِت ٚظيفٌٝطايي ( )Functionalityث ٝؾٛي فطايٙسٔحٛضي (( Process drivenحطوت ٔيوٙسٕٞٚيٗ
أطٔٛخت ؾطػت ثركيسٖ ث ٝض٘ٚسوؿت ٚوبض  ٚوبٞف ٞعيٞٝٙب  ٚزض٘تيد ٝضلبثتيتط قسٖ ٔحهٛالت ؾبظٔبٖ ٔيٌطزز َجيؼي
اؾت و ٝزضنٛضت اخطاي نحيح ٔٛاضزفٛق تٛؾٍ تيٕٟبي اخطايئ،ي تٛاٖ ا٘تظبضزاقت و ٝث ٝزِيُ افعايف ؾطػت اخطاي
فطايٙسٞبٕٞٚچٙيٗ ثٟي ٝٙؾبظي فطايٙسٞبي اخطايي ٚتهٕيٓ ٌيطي ،افعايف لبثُ ٔالحظ ٝايي ضازضزفؼبت ٌطزـ وبالٕٞٚچٙيٗ
زفؼبت ٚنُٔ َٛبِجبت قبٞس ثبقيٓ زض ايٗ نٛضت زٚضٌ ٜطزـ وبال ٕٞ ٚچٙيٗ زٚضٚ ٜنُٔ َٛبِجبت وبٞف ذٛاٙٞس يبفت و ٝثط
ايٗ اؾبؼ وبٞف زٚضٞ ٜبي ٔٛضز ثحث ضا ٔي تٛاٖ ٔجيٗ ٔٛفميت اخطاي ERPزض وبٞف زٚض ٜػّٕيبت (زٚض ٜتجسيُ پ َٛث ٝپَٛ
زض قطوت) زا٘ؿت قىُ ظيط ٔي تٛا٘س ٘ىبت ٔٛضزثحث ضاثهٛضت ذالن٘ ٝكبٖ زٞس.
قىُ  – 4تمّيُ ٞعي ٝٙزض ضاؾتبي پيبز ٜؾبظي ERP
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تقًيت كىترلُاي داخلي
قبيس يىي اظٕٟٔتطيٗ ٘تبيح پيبز ٜؾبظي ؾيؿتٕٟبي  ERPزض حٛظٔ ٜسيطيت ٔبِي ؾبظٔبٟ٘ب ،تمٛيت اثعاضٞابي ٔطثا ٌٛثا ٝوٙتطِٟابي
زاذّي ثبقس ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ زضذت تمّت ٔيتٛاٖ ث ٝايٗ ٘ىت ٝضؾيس و ٝؾبذتبض ٞبي تمّت زض زؾتٞ ٝبي وّاي فاطاض ٔبِيابتي ،فؿابز
ٔبِي ،تحطيف ز ض ٌعاضقٍطي ٔبِي ،ؾٛء اؾتفبز ٜاظ زاضايي ٞب  ٚتمّجٟبي فًبي ٔدبظي لبثُ تمؿيٓ ثٙسي ٞؿتٙس]  .[3ثُٛض ٔكرم
پيبز ٜؾبظي زليك  ٚوبُٔ ، ERPأىبٖ وٙتطَ اثطثرف زض تٕبٔي قبذٞ ٝبي زضذت تمّت ضا فطأ ٓٞي ٕ٘بيسَ.جك ثطضؾيٟبي ا٘دبْ
ٌطفت ٝتٛؾٍ آلبي  Sapthisثيكتطيٗ ٔيعاٖ اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٕٟبي  ERPزضحاٛظٔ ٜابِي ،وٙتطِٟابي زاذّاي  ٚاثعاضٞاب  ٚضٚقاٟبي
ٔطتجٍ ثب آٖ ٔي ثبقس ثط ايٗ اؾبؼ ٘تبيح ٘ظطؾٙدي اظ 26قطوت ٘كبٖ ٔي زٞس و 69 ٝزضناس اظ آٟ٘اب اظ  ERPثا ٝػٙاٛاٖ اثاعاضي
خٟت تمٛيت وٙتطَ ٞبي زاذّي اؾتفبزٔ ٜي وٙٙسٕٞ .يٗ تحميك ذبَط٘كبٖ ٔي ؾبظزو ٝزض 96زضنس اظ ٔاٛاضز ،ثاطاي زؾتطؾاي ثاٝ
اَالػبت ضٚظ ؾبظٔبٖ ،افعايف تمبيب ايدبزقس ٜاؾت .ايٗ ٔٛضزيىي اظٕٟٔتاطيٗ ػٛأاُ اضتمبءٚتمٛيات وٙتطِٟابي زاذّاي زضؾابيٝ
اخطاٚپيبز ٜؾبظي  ERPزضحٛظٔ ٜسيطيت ٔبِي ٔي ثبقس.افعايف اَالػبت ثاطٚظ ٕٞٚچٙايٗ اضتمبءياطيت إَيٙابٖ اَالػابت ٔابِي
ٔٙدط ث ٝوبٞف ٞعيٞ ٝٙبي وٙتطِٟبي زاذّي ٔي ٌطززٚايٗ ٔ ٟٓثب تٛؾُ ث ٝاثعاضٞبي اَالػبتي  ٚا٘دبْ فطايٙسٞبي وٙتطِٟبي زاذّاي
ثهٛضت حؿبثطؾي ٔؿتٕط) (Continues Auditingنٛضت ٔي پصيطز ثُٛضوّي  CAضٚقي اؾت و ٝثطاؾبؼ آٖ حؿبثطؾبٖ
فؼبِيتٟبي ٔطتجٍ ثب حؿبثطؾي ضا زض يه ثؿتط اَالػبتي و ٝقبُٔ اَالػبت ثطٚظ ٔي ثبقس ،ا٘دبْ ٔي زٙٞسٚايٗ فؼبِيتٟب َيف ٚؾيؼي
ضا قبُٔ قس ٜو ٝاظ آٖ خّٕٔ ٝي تٛاٖ ث ٝوٙتطِٟبي ٔسا ٚ ْٚآ٘بِيع ضيؿه ٔسا ْٚاقبضٕٛ٘ ٜز [6] .ثاٞ ٝاط حابَ زض ناٛضت تمٛيات
وٙتطِٟبي زاذّي زضضاؾتبي اخطائ، ERPاي تاٛاٖ ا٘تظابض زاقات واٞ ٝعيٙاٞ ٝابي غيطلبثاُ ا٘تظبضوابٞف يبثاسِٚيىٗ زضٔاٛاضزي
اَالػبت ٔٙسضج زضنٛضتٟبي ٔبِي قبُٔ ٞعيٞ ٝٙبي غيط ٔتطلج ٚ ٝاؾتثٙبيي ٘جٛز ٚ ٜاؾتفبز ٜاظ اياٗ اؾاتسالَ ٕ٘اي تٛا٘اس خٛاثٍاٛي
٘يبظٞبي ٔسَ ثبقس  ٚاظ َطف زيٍطزضتمٛيت وٙتطِٟبي زاذّي ثٛيػ ٜثب تىي ٝثط ٔسَ حؿبثطؾي ٔؿتٕطٔ ERP ،اي تٛا٘اس ثؿايبضي اظ
ٞعيٞ ٝٙبي ويفي  Nonconformanceضا و ٝقبُٔ ٞعيٙاٞ ٝابي تؼٕياطات ٚتغيياطات اؾبؾاي زاذّاي " Internal failure
ٞ ٚ "costعيٞ ٝٙبي ٔطث ٌٛث ٝذبضج اظ قطوت ٔ failure cost""externalي ثبقس ثاٞ ٝعيٙاٞ ٝابي )Appraisal cost
 (Preventive cost ٚ Conformanceتجسيُ وٙس ٚاظايٗ ضٚي ٘مف ٔؤثطي زض وٙتطَ  ٚخٟاتزٞاي ٔٙبؾات ٞعيٙاٞ ٝابي
ويفي ايفبء ٕ٘بيس ايٗ ٔٛيٛع  ٓٞث ٝزِيُ اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبي وٙتطِاي اتٔٛبتياه زلياك (زضثراف َطاحاي ٔحهاDirective َٛ
ٚ controlحيٗ تِٛيس  (Process controlثٛز ٓٞ ٚ ٜث ٝزِيُ وكف ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت زض ظٔبٟ٘بي ثٕٛلغ تاط ثبقاس ثٙابثطايٗ
ٔدٕٛػ ٚ ٝثطآيٙس ٞعيٞ ٝٙبي ويفي زضاثط تمٛيت وٙتطِٟبي زاذّي وبٞف يبفتٚ ٝزضٟ٘بيت ٞعيٞ ٝٙبي تٕبْ قسٔ ٜحه َٛوبٞف ٔي
يبثس.قىُ ظيط ثهٛضت قٕبتيه ٘كبٖ زٙٞس ٜايٗ ٔٛيٛع ٔي ثبقس.ثٙب ثطايٗ فٙبٚضي اَالػبت ٔؼٕٛال ٔعيت ٞبي ثبِم ٜٛايي ضا ثطاي
اثط ثركي  ٚوبضايي وٙتطِٟبي زاذّي ايدبز يب تمٛيت ٔي وٙس  ٚايٗ ٔ ٟٓاظ َطيك اخطاي يىٛٙاذت لٛائيس تدبضي  ،افعايف لبثّيات
زؾتطؾي  ،تحّيُ ثٟتط اَالػبت ،افعايف تٛاٖ ٘ظبضت  ... ٚث ٝزؾت ٔيآيس ].[2
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قىُ  – 5تمٛيت وٙتطِٟبي زاذّي زض ٘تيد ٝپيبز ٜؾبظي ERP
انجام کنترلهاي
اتوماتيک بموقع

کاهش هسينه
هاي کيفيت و

ERP

بموازات آن
کشف ضعف ها

تقويت کيفيت

در زمانهاي

محصول

کاهش قيمت
تمام شده
محصول

بموقع

ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝزض ٔسَ پيكٟٙبزي،ثطضؾي اَالػبت نٛضتٟبي ٔبِي زض َ َٛچٙسيٗ ؾبَ ٔتٛاِي ا٘دبْ ٔي پصيطز ثٙبثطايٗ تبثيط ٘طخ
تٛضْ ؾبِيب٘٘ ٝيع ثبيس زض ٔحبؾج ٝليٕت تٕبْ قسٔ ٜحهٛٔ َٛضز ٘ظط لطاض ٌيطز.
بُبًدريابط با بيرين از ضركت))Customer Satisfaction
يىي اظ ٕٟٔتطيٗ ا٘تظبضات ٔسيطاٖ ؾبظٔبٖ اظ اخطاي ؾيؿتٕٟبي ،ERPثٟجٛز ضٚاثٍ ؾبظٔبٖ ثب ٔحيٍ تدبضي ثيط ٖٚاظ قطوت قبُٔ
قجى ٝتبٔيٗ وٙٙسٌبٖ ٔٛاز ذبْ  ٚلُؼبت يسويٛٔ ،ؾؿبت اػتجبضي  ٚذطيساضاٖ ٔحهٔ َٛي ثبقس َجيؼي اؾت ؤ ٝسيطاٖ ؾبظٔبٖ
ا٘تظبض زاض٘س ثب اؾتمطاض  ٚ ERPاؾتفبز ٜاظ ظيطؾيؿتٕٟبي آٖ قبُٔ ، EOQ ٚ JIT3ٚ EFT2 ٚ EDI1ويفيت  ٚؾطػت اخطاي
فطايٙسٞبي ٔبِي اضتمبء ٔحؿٛؾي يبثسزض ايٗ قطايٍ ٚثب ض٘ٚس افعايكي فطٚـ ،پؽ اظ اخطاي ، ERPافعايكي ثٛزٖ ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي
(ثب تبٔيٗ ٞبي ٔبِي اضظاٖ) ٔي تٛا٘س ٘كب٘ ٝايي اظ ثٟجٛز ضٚاثٍ قطوت ثب ٔحيٍ تدبضي ذبضج اظ قطوت اظ ٔٙظط ذطيس ٔٛاز ذبْ ٚ
لُؼبت  ٚفطٚـ ٔحهٛالت ثبقس زض يٕٗ آ٘ى ٝافعايكي ثٛزٖ ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي ٔجيٗ آٖ اؾت و ٝؾبظٔبٖ تٛا٘ؿت ٝثب خّت إَيٙبٖ
ٔٛؾؿبت اػتجبضي  ٚخصة ؾطٔبيٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ٔكتطيبٖ زض خٟت اضتمبء ٔٛلؼيت ذٛز  ٚافعايف ؾٛززٞي الساْ وٙس اِجت ٝث ٝقطَي
و ٝافعايف ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي ٔٛاظي ثب افعايف ٔيعاٖ اػتجبضات ثبقس  ٝ٘ٚث ٝزِيُ اذص اػتجبضات ثب ٘طذٟبي ٌطاٖ تط .ذٛز ايٗ ٔٛيٛع
٘يع اظ َطيك ثطضؾي ؾبذتبض ٔبِي ؾبظٔبٖ لبثُ ثطضؾي  ٚتحّيُ اؾت.
رضايت سُامذاران
ٕٟٔتطيٗ ضؾبِت ٔسيطاٖ زضؾبظٔبٖ وؿت ضيبيت ثّٙس ٔست ؾٟبٔساضاٖ ثب ا٘دبْ فؼبِيتٟبي اؾبؾٙبٔ ٝايي ؾبظٔبٖ ٔي ثبقس زض ايٗ
ضاؾتب پيبز ٜؾبظي ؾيؿتٕٟبي ٛٔ ERPيٛػبتي چبِف ثط اٍ٘يع ثٛز ٚ ٜاظ يه ؾٙٔ ٛبفغ ٔ ٚعايبي ايٗ ؾيؿتٕٟب ٔٛضز ٘ظط ؾٟبٔساضاٖ
اؾت  ٚاظؾٛي زيٍط ٞعيٞ ٝٙبي ؾٍٙيٗ پيبز ٜؾبظي ٕٞٚچٙيٗ ٘طخ قىؿت ٘ؿجتب ثبالي آٟ٘بٔي تٛا٘س پكتيجب٘ي ؾٟبٔساضاٖ ضازضاخطاي
ايٗ تغييطات وبٞف زٞسٚيبحتي آٖ ضا ثٔ ٝربِفت تجسيُ ٕ٘بيس زض ايٗ ضاؾتب ثطضؾي ض٘ٚس تغييطات ليٕت ؾٟبْ ٔي تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ
وّيسي زض خٟت تحّيُ ضيبيت ؾٟبٔساضاٖ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطزٕٞچٙيٗ افعايف ؾطٔبيٞ ٝبيي و ٝاظٔحُ ؾٛزؾبظٔبٖ نٛضت
ٌطفت٘ ٝيعٔي تٛا٘سزضايٗ تحّيُ ٔٛضزثطضؾي لطاض ٌيطزػال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق ض٘ٚس ٔيعاٖ ؾٛز زٞي قطوت زض ؾبِٟبي لجُ  ٚثؼس اظ
ضا ٜا٘ساظي ٘ ERPيع حبئعإٞيت اؾت و.ٝثبخٕغ ثٙسي ٔٛاضز فٛق ٔي تٛاٖ ٌفت پبضأتط ٔ ٟٓزيٍطي ؤ ٝي تٛا٘س زض ايٗ
1

Electronic Data Interchange
Electronic Fund Transfer
3
Just In Time
2
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ذهٛل ٔؤثط ثبقس ثطضؾي ض٘ٚس ؾٛز لبثُ ترهيم قطوت زض فبنّ ٝظٔب٘ي لجُ  ٚثؼساظاؾتمطاضؾيؿتٓERPاؾت َٚجيؼي اؾت
و ٝزضاوثط ٔٛاضز،افعايف ؾٛز لبثُ ترهيم ،نطفٙظط اظ ايٙى ٝتهٕيٓ ٌيطي زضذهٛل ٘ح ٜٛثٟط ٜثطزاضي اظآٖ( افعايف ؾٟبْ،
ا٘سٚذت ،ٝؾٛز ؾٟبْ) چ ٝثبقس ثطاي ؾٟبٔساضاٖ ٘كبٖ زٙٞس ٜيه ض٘ٚس ٔثجت ذٛاٞس ثٛز.
ثطاؾبؼ تحميك ا٘دبْ قس ٜزضؾبَ 2011تٛؾٍ فطخ اِسيٗ ٔؼطٚفي ٔكرم ٌطزيس ٜو ٝثبظٌكت ؾطٔبيٌ ٝصاضي ٘بقي
اظاخطاي ERPزضؾبظٔبٟ٘بي ٔدطي َي ؾ ٝؾبَ ا َٚوٕتط اظحس ا٘تظبض ثٛزِٚ ٜيىٗ ايٗ ض٘ٚس 5ؾبَ پؽ اظضا ٜا٘ساظي ERPتغييط
يبفت ٚ ٝض٘ٚس افعايكي ث ٝذٛز ٌطفت ٝاؾت [11] .زض نٛضت اخطاي ٔٛفميت آٔيعٔ ،ERPسيطاٖ ا٘تظبضچبالوي ثيكتطي اظ ؾبظٔبٖ
زاض٘س زض ايٗ قطايٍ ٔحهٛالت قطوت ضلبثتي قسٔ ٚ ٜحهٛالت ثٔ ٝحى تِٛيس ٚثس٘ ٖٚيبظ ثٍٟ٘ ٝساضي آٖ ٞب زض ا٘جبضٞبي
وبالي ؾبذت ٝقس ٜث ٝفطٚـ ٔي ضؾس  ٚزض ٘تيدٞ ٝعيٞ ٝٙبي ا٘جبضزاضي ثبثت ٍٟ٘ساقت ٔحهٛالت ؾبذت ٝقسٛٔ ٜاز ذبْ ثب ويفيت
اؾتب٘ساضز ٘بقي اظ تبٔيٗ ثَ ٝطيك  JITث ٝحسالُ ضؾيسٙٔ ٚ ٜبثغ حبنُ اظ پيف زضيبفتٟب زض خٟت فؼبِيتٟبي اؾبؾٙبٔ ٝايي ث ٝوبض
ٌطفتٔ ٝي قٛزو ٝزضثطضؾي ٞبي ا٘دبْ قس ٜتٛؾٍ٘ John J. Morrisكبٖ ٔي زٞسو ٝاخطاي ٙٔ ERPدط ث ٝتمٛيت اضظـ
ؾٟبْ قطوت ٔي ٌطزز [12] .ثب خٕغ ثٙسي ٔٛاضز فٛق ٔي تٛاٖ ٔسَ ٔٛضز ثطضؾي ضا زض خس َٚذالن ٝظيط اضائٕٛ٘ ٝز.
خس -1 َٚپبضأتطٞبي ٔسَ ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ؾبظٔبٟ٘ب زض ضا ٜا٘ساظي ERP
پبضأتط ٔسَ

قبذم يب قبذهٞ ٝبي ٔبِي

ض٘ٚس ٔٛضز ا٘تظبض

تمّيُ ٞعيٝٙ

ٌطزـ وبال – زٚضٚ ٜنُٔ َٛبِجبت

وبٞف زٚضٌ ٜطزـ وبال – وبٞف زٚضٚ ٜنُٔ َٛبِجبت

تمٛيت وٙتطِٟبي زاذّي

ٞعيٞ ٝٙبي غيط ٔتطلج– ٝليٕت تٕبْ قسٜ

وبٞف ٞعيٞ ٝٙبي غيط ٔتطلج – ٝوبٞف ليٕت تٕبْ قسٔ ٜحهَٛ

ضٚاثٍ قطوت ثب ثيط ٖٚاظ قطوت

ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي

افعايف ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي زض وٙبض اؾتفبز ٜاظ ضٚقٟبي اضظاٖ تبٔيٗ ٔبِي

ضيبيت ؾٟبٔساضاٖ

ليٕت ؾٟبْ –ؾٛز ؾبِيب٘ – ٝثسٞي ٞب  ٚحمٛق
نبحجبٖ ؾٟبْ

افعايف ليٕت ؾٟبْ –افعايف ؾٛز لبثُ ترهيم  -افعايف زاضائيٟب

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض اثتساي ٔجحث ٘يع شوط قس ٞسف اظ ا٘دبْ ايٗ تحميك يبفتٗ ضاٞي زض خٟت ثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ؾبظٔبٟ٘ب زض اخطاي
ؾيؿتٕٟبي ERPثٛز ٚ ٜتحميمبت پيكيٗ نٛضت ٌطفت ٝػٕستب ٔجتٙي ثطضٚقٟبي پطؾكٙبٔ ٝاي ثٛز ٜاؾت حبَ آ٘ىٞ ٝسف ايٗ ضٚـ
اؾتفبز ٜاظاَالػبت نٛضتٟبي ٔبِي قطوتٟب ٔي ثبقس خس -1 َٚتمطيجب ٘كبٖ زٙٞس ٜپبضأتطٞبي ٔٛضز ثطضؾي و ٝلبثُ اؾترطاج اظ
نٛضتٟبي ٔبِي ثٛزٔ ،ٜي ثبقس.
اوتخاب ضركت ومًوٍ جُت اوجام بررسي
ثطضؾيٟبي ا٘دبْ قس٘ ٜكبٖ ٔي زٞسو ٝتؼساز قطوتٟبي فؼبَ زض ثبظاض ايطاٖ و ٝزض خٟت پيبزٜؾبظي ٞERPبي لٛي ٌبْ ثطزاقت ٝا٘س
ٔحسٚز ثٛزُٔٚ ٜبِؼبت ٔؼٕ ِٝٛزضٔٛضز قطوتٟبي ثٛضؾي ٘يع ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝچٟبض قطوت ثعضي ثٛضؾي ثؼٛٙاٖ اؾتفبز ٜوٙٙس ٜاظ
ؾيؿتٓ ٞبي لٛي  ERPثكطح ٔكرهبت ٔٙسضج زض خس َٚنفح ٝثؼس ٔي ثبقٙس:
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خس -2 َٚقطوتٟبي فؼبَ ثبظض ثٛضؼ و ٝزض ثحث  ERPپيكطٞ ٚؿتٙس
حيُ ٝفؼبِيت

ٚيؼيت فؼّي ERP

ٔحهٛٔ َٛضز اؾتفبزٜ

تٛييحبت

ذٛزضٚؾبظي

اخطا ثهٛضت ٔحسٚز

SAP

ٛٙٞظ ثهٛضت وبُٔ پيبز ٜؾبظي ٘كس ٜاؾت

ذٛزضٚؾبظي

اخطا ثهٛضت ٔحسٚز

HTMT

ٛٙٞظ ثهٛضت وبُٔ پيبز ٜؾبظي ٘كس ٜاؾت

شٚة فّع

اخطا ثهٛضت ٔحسٚز

Oracle

ٛٙٞظ ثهٛضت وبُٔ پيبز ٜؾبظي ٘كس ٜاؾت

ٔؼس٘ي

اخطاي وبُٔ

Oracle

تٕبٔي ٔبغِٟٚبي اؾبؾي ٘هت قسٜ

ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝاضز ُٔطٚح ٝزض خس ٕٝ٘ٛ٘ 2َٚثطتط خٟت ثطضؾي ػّٕىطز  ، ERPقطوت قٕبض 4 ٜاظ خس 2َٚثٛز ٜو ٝثٙٔ ٝظٛض
ثطضؾي  ٚتحّيُ ا٘تربة قس ٜاؾت ايٗ قطوت ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ُٔطح تطيٗ لُجٟبي فؼبَ ٔؼس٘ي ،نٙؼتي زض ذبٚض ٔيب٘ ٝثٛز ٜوٝ
زاضاي لبثّيتٟبي ظيبزي خٟت تجسيُ قسٖ ث ٝيه قطوت ثعضي  ٚضلبثتي زض ؾُح ايطاٖ  ٚحتي خٟبٖ ٔي ثبقس.
قطوت ٔٛضز ثطضؾي ،زض ضاؾتبي ؾيبؾت ٌصاضي ٔ ٚكبضوت ثب٘ىٟب زض ظٔي ٝٙي َطح ٞبي نٙؼتي ٔ ٚؼس٘ي ،تبؾيؽ قس  ٚزض ؾبَ
 1370ث ٝثجت ضؾيس ايٗ قطوت زض ؾبَ  1382ث ٝؾٟبٔي ػبْ تجسيُ  ٓٞ ٚاو٘ ٖٛٙيعثركي اظ ؾٟبْ آٖ زض ثبظاض ثٛضؼ وكٛض لبثُ ٘مُ
 ٚا٘تمبَ ٔي ثبقس قطوت ٔصوٛض خعءاِٚيٗ قطوتٟبي ايطا٘ي اؾت و ٝالساْ ث ٝپيبز ٜؾبظي ؾيؿتٓ ERPاظخٙؽٕٛ٘ Oracleزٜ
ٚپؽ اظ ثطضؾي ٞبي وبُٔ زضٟ٘بيت ERPثب٘بْ Oracle e-business Suiteضاخٟت پيبز ٜؾبظي ذطيساضي ٕ٘ٛزٟ٘ ٚ ٜبيتب ايٗ
ؾيؿتٓ زضؾبَ 1386ثبنطف ٞعي ٝٙايي ثبِغ ثطٔ 16/7يّيبضز ضيبَ زضؾبَ1386ثبقطح ظيطپيبز ٜؾبظي ٌطزيس ٜاؾت:
ؾيؿتٓ ٞبي ٔبِي)(Financial Modules
ظ٘ديط ٜتبٔيٗ ،تساضوبت ٚفطٚـ)(Supply chain Management
ؾيؿتٓ ٞبي ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي)(Oracle Human Resource
ؾيؿتٓ تِٛيس)(Manufacturing
ؾيؿتٓ ٍٟ٘ساضي ٚتؼٕيطات)(Enterprise Asset Management
قطوت ٔٛضز ثطضؾي يىي اظ ٔٛفك تطيٗ  ٚپيكط ٚتطيٗ قطوتٟب زض ظٔي ٝٙپيبز ٜؾبظي ؾيؿتٕٟبي  ERPزض وكٛض ثٛز ٚ ٜثب ايٙىٛٙٞ ٝظ
زض ٔٛاضزي ث ٝاٞساف وبُٔ ٘طؾيسِ ٜيىٗ ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ثٟتطيٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي پيبز ٜؾبظي ايٗ ؾيؿتٕٟب زض ؾُح وكٛض قٙبذت ٝقسٜ
اؾت.
ثطضؾي ؾٛز ػّٕيبتي قطوت زض ؾبِٟبي لجُ  ٚثؼس اظ ضا ٜا٘ساظي  ERPثطضؾيٟبي اِٚي ٝض٘ٚس ؾٛز ػّٕيبتي قطوت زضؾبِٟبي
٘ 1383-1390كبٖ ٔي زٞس و ٝض٘ٚس ػّٕيبتي قطوت حبِت فعايٙس ٜثٛز ٜاؾت ايٗ ٔٛيٛع ػال ٜٚثط قطايٍ حبوٓ ثط ثبظاض تِٛيسات
قطوت ٕٞ ٚچٙيٗ ٔؼبفيت ٞبي ٔرتّف،ظائيسَ ٜطظ تفىط ٔسيطاٖ ثٛيػ ٜزض ٔٛضز ايدبز ظيط ؾبذتٟبي فٙي  ٚتىٙيىي خسيس ٔي ثبقس
َجيؼي اؾت و ٝپيبز ٜؾبظي ؾيؿتٓ ٘ ERPيع ث ٝػٛٙاٖ ثركي اظ ايٗ تفىط ٘مف ث ٝؾعايي زض ايٗ پيكجطز زاقت ٝاؾت قىُ نفحٝ
ثؼس ض٘ٚس تغييطات ؾٛز ػّٕيبتي قطوت ضا زض ثبظ ٜظٔب٘ي ٔٛضز ثطضؾي ٘كبٖ ٔي زٞس.
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قىُ  - 7-ض٘ٚس ؾٛز ػّٕيبتي قطوت زض فبنّ ٝؾبِٟبي 1390-1383

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض قىُ ٔكرم اؾت ض٘ٚسافعايكي ؾٛزػّٕيبتي زضفبنّ ٝظٔب٘ي ٔٛضزثطضؾي ٔكٟٛزاؾت اظَطف زيٍط ثب تٛخ ٝث ٝضاٜ
ا٘ساظي ؾيؿتٓ زض ؾبَ  ٚ 1386ثب اؾتٙبز ث٘ ٝتبيح تحميمبت لجُ (آلبيبٖ ٔؼطٚفي ٔٛضيؽ زضؾبَ  ، )2011ا٘تظبض ثٟجٛز ض٘ٚس ؾٛز آٚضي
قطوت تب لجُ اظ ؾبَ ٚ 1388خٛز ٘ساقت ٚ ٝاظ َطف زيٍط ٔٛخٛزي ٚخ٘ ٝمس و ٝاظ٘ظط ٔسيطاٖ قطوتٟب اظ إٞيت ٚيػ ٜايي
ثطذٛضزاض اؾت ٕٟٔتطيٗ ػبُٔ حيبت زضٞط ثٍٙب ٜالتهبزي تّمي ٔي قٛزٞ .طچٙس ثمبي ثٍٙبٟٞبي التهبزي ث ٝؾٛزآٚضي  ٚتٛا٘بيي
تبٔيٗ ٘يبظٞبي ٘مسي آٟ٘ب ثؿتٍي زاضز ِٚي ثبيس زض ٘ظط زاقت و ٝؾٛز يه ٔف ْٟٛا٘تعاػي وٛتبٔ ٜست ثٛز ٜزض حبِيىٚ ٝخ٘ ٝمس يه
ٔٙجغ ػيٙي ث ٝقٕبض ٔي آيس(.آلبي ِي اظ زا٘كٍب ٜتٛض٘ت )ٛزض ٞط نٛضت ثطضؾي ض٘ٚس ٔٛخٛزي ٘مس اثتساي زٚض ٜزض فبنّ ٝؾبِٟبي
ٔٛضز ثطضؾي ٕٞيٗ ٔٛيٛع ضا ٘يع٘كبٖ ٔي زٞس .قىُ ظيط ٚيؼيت ٔٛخٛزي ٘مسپبيبٖ زٚضٔ ٜبِي ضا ثطاي ايٗ قطوت ٘كبٖ ٔي زٞس.
قىُ  – 8-ض٘ٚس ٔٛخٛزي ٘مس ا٘تٟبي زٚض ٜقطوت زض فبنّ ٝؾبِٟبي 1390-1383

تكبث ٝض٘ٚس زٕٛ٘ ٚزاض احتٕبَ ٕٞجؿتٍي ثيٗ پبضأتطٞبي فٛق ضا تمٛيت ٔي ثركس ايٗ ٔٛيٛع ثب ثطضؾي ٕٞجؿتٍي ؾٛز ػّٕيبتي ثب
ٔٛخٛزي ٘مس قطوت زض فبنّ ٝظٔب٘ي ٔٛضز ثطضؾي اثجبت ٔي ٌطزز ثطضؾي ٞبي آٔبضي ثيٗ ايٗ ز ٚپبضأتط زض قطوت ٘كبٖ
ٔيزٞسوٕٞ ٝجؿتٍي ٘ؿجتب ذٛثي )ٔ ( Sig: 0/002, Dw 2/67يبٖ ز ٚپبضأتطيؼٙي پبضأتط  sigوٕتط اظ  ٚ 0/1زضحسٚز 0/002
ٚخٛز زاضزٞطچٙسو٘ ٝتيدٔ ٝحبؾج ٝپبضأتط ثبٔمساض آظٔ ٖٛديربيه ياتسًن ذبضج اظ ثبظ 1/5 ٜتب  2/5ثٛزٚ ٜوٕي ثيف اظ ٔ 2/5ي
ثبقس ِٚيىٗ اضتجبٌ ثيٗ ايٗ ز ٚپبضأتط ثٚ ٝيٛح ٔكٟٛز اؾت  ِٛٚآ٘ى ٝايٗ ٔجحث ث ٝز٘جبَ اثجبت اضتجبٌ ذُي ثيٗ ايٗ ز٘ ٚيؿت ٚ
ض٘ٚس ٔكبث ٝزض ؾٛز ػّٕيبتي ٛٔ ٚخٛزي ٘مس زض قطوت ،ثساٖ ٔؼٙي اؾت و٘ ٝمسيٍٙي تحت اذتيبض زض خٟت افعايف ؾٛزػّٕيبتي
ثٙحٙٔ ٛبؾجي ثىبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
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تقليل َسيىٍ در ضركت مًرد بررسي
َجك ٔسَ پيكٟٙبزي يه اظ اضوبٖ انّي تحّيُ  ٚثطضؾي ٔيعاٖ ٔٛفميت ؾيؿتٕٟبي  ERPزض ؾبظٔبٟ٘ب وٛٔ ٝضز تٛخ ٝاويس ٔسيطاٖ
ٚتهٕيٓ ٌيطاٖ ؾبظٔبٖ ٔي ثبقسٔ،جحث تمّيُ ٞعي ٝٙاؾت ثٙبثطايٗ ثطاؾبؼ اؾتسالَ ٞبي ُٔطٚح ٝزض فٛق ٔي ثبيؿت زٚضٞ ٜبي
ٌطزـ وبال زض ؾبِٟبي لجُ  ٚثؼس اظ پيبز ٜؾبظي ٛٔ ERPضز ثطضؾي لطاضٌيط٘س ثسيٗ ٔٙظٛض ثب ٔحبؾج ٝزفؼبت ٌطزـ وبالٚؾپؽ
زٚضٌ ٜطزـ وبال ث ٝايٗ ٔٛيٛع پطزاذت ٝقس ٜاؾت قىُ ظيط تغييطات زٚضٌ ٜطزـ وبال ضا زض زٚض ٜظٔب٘ي ٔٛضز ثطضؾي ٘كبٖ ٔي
زٞس.
قىُ  – 9ض٘ٚس زٚضٌ ٜطزـ وبالي قطوت زض فبنّ ٝؾبِٟبي 1390-1383

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض قىُ ٔكرم اؾت پؽ اظ ؾبَ  1386و ٝظٔبٖ اؾتمطاض ؾيؿتٓ  ERPثٛز ٜزٚضٌ ٜطزـ وبال ض٘ٚسنؼٛزي يبفتٝ
ٚايٗ ض٘ٚستبٔستي پؽ اظؾبَ٘ 1387يعازأ ٝزاقتٚ ٝپؽ اظآٖ حؿت ا٘تظبض ؾيط٘عِٚي ذٛز ضا آغبظ تب ايٙى ٝث ٝيه ٔيعاٖ حسالّي
ضؾيس ٜاؾت ٞط چٙس و ٝزض تحميمبت (آلبيبٖ ٔؼطٚفي ٛٔ ٚضيؽ  )2011ثَٛ ٝض ٚيػ ٜث ٝافعايف زٚضٌ ٜطزـ وبال زض يىي زٚؾبَ ثؼس
اظ اؾتمطاض  ERPاقبض٘ ٜكسِٚ ٜيىٗ ثب اؾتسالِي ٔكبثٔ ٝي تٛاٖ يىي اظ زاليُ ايٗ ٔٛيٛع ضا تغييط فًبي وبضي ٘بقي اخطاي ERP
زا٘ؿت زض ايٗ نٛضت ٘مف  ERPزض ذهٛل زٚضٌ ٜطزـ وبال ٕٞب٘ٙس ؾبيط ِٔٛفٞ ٝبي وبضايي قطوت ٔي ثبقس يؼٙي زض فبنّٝ
ز ٚتب ؾ ٝؾبَ پؽ اظ ٘هت  ERPقطايٍ ٘بُّٔٛة ٌكتٚ ٝپؽ اظ آٖ ٔي تٛاٖ ٘ؿجت ث ٝوبٞف زٚضٌ ٜطزـ وبالأيسٚاض ثٛز ثب تٛخٝ
ث ٝاؾتسالَ ٞبي فٛق ٔي تٛاٖ ػّٕىطز اؾتمطاضؾيؿتٓ ERPزض قطوت ٔٛضز ثطضؾي ضا زض ثحث تمّيُ ٞعي ٝٙتب حسٚزي ٔٛفميت آٔيع
اضظيبثي ٕ٘ٛز.
تقًيت كىترلُاي داخلي در ضركت ومًوٍ
اظ يه َطف وٙتطِٟبي زاذّي اظ ٕٟٔتطيٗ اضوبٖ ٔسيطيتي زض ٞط ؾبظٔبٖ ثٛز ٚ ٜاظ َطف زيٍط لّت ٞط ؾيؿتٓ  ERPثرف
ٔسيطيت ٔبِي آٖ ٔي ثبقس ثٙبثطايٗ ا٘تظبض تمٛيت ايٗ ؾيؿتٓ زض ؾبي ٝاؾتمطاض  ERPثؿيبض پطضً٘ تط اظ ؾبيط ثركٟبؾت و ٝقطوت
ٔٛضز ثطضؾي ٘يع اظ ايٗ ٔٛيٛع ٔؿتثٙي ٘يؿت َجك ٔسَ پيكٟٙبزيٞ ،عيٞ ٝٙبي غيطٔتطلجٚ ٝاؾتثٙبيي ٚليٕت تٕبْ قس ٜوبالي فطٚـ
ضفتٔ ٝي تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ قبذهٟبي ثطضؾي ايٗ ٔٛيٛع ا٘تربة ق٘ٛس خٟت ٔحبؾج ٝليٕت تٕبْ قس،ٜحبنُ تمؿيٓ ليٕت تٕبْ قسٜ
ٔحهٛالت ثط وُ حدٓ ٔحه َٛفطٚـ ضفت ٝزض ٘ظطٌطفت ٝقس ٜاؾت ثب تٛخ ٝث ٝآ٘ىٔ ٝحهٛالت قطوت اظ تٛٙع قف ٌب٘ٝ
ثطذٛضزاض ٞؿتٙس ايٗ ضٚـ لسضي ذُب زض ٔحبؾج ٝايدبز ٔي وٙس ِٚيىٗ اظ آ٘دب و ٝاٚال ٔحهٛالت تِٛيسي قطوت ثؿيبض ثٓٞ ٝ
٘عزيه ثٛزٚ ٜثب٘يب تغييطات تِٛيسآٟ٘ب زضؾبِٟبي ٔرتّف ظيبز ٘يؿت ،ايٗ ذُب لبثُ اغٕبو

ٔيثبقس.ثب زض ٘ظطٌطفتٗ فطييبت

فٛق ،ض٘ٚس ليٕت تٕبْ قسٞ ٜط ٚاحس ٔحه َٛثب زض ٘ظط ٔيعاٖ تٛضْ ؾبِيب٘ٔ ٝحبؾج ٝقس ٚ ٜزض قىُ نفح ٝثؼس ٕ٘بيف زاز ٜقسٜ
اؾت.
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قىُ  – 10ض٘ٚس ليٕت تٕبْ قسٞ ٜط تٗ ٔحه َٛقطوت زض فبنّ ٝؾبِٟبي 1390-1383

ثط اؾبؼ قىُ فٛق تب لجُ اظ اخطاي ؾيؿتٓ  ERPليٕت تٕبْ قسٞ ٜط تٗ وبالي تِٛيسي ض٘ٚس ٘عِٚي زاقت ٝاؾت ِٚيىٗ ايٗ ض٘ٚس
اظ ؾبَ  1388نؼٛزي ٌطزيسَ ٚ ٜجيؼي اؾت و ٝايٗ ض٘ٚس ٔٛيٛع ُّٔٛثي ث ٝحؿبة ٕ٘يآيس حتي ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ظٔبٖ  3ؾبِٝ
ثطاي وؿت ٘تبيح ،ERPثبظ٘ ٓٞتبيح ٔثجتي زضايٗ ض٘ٚس ٔكبٞسٕ٘ ٜي ٌطزز.اِجت ٝثبيس زض ٘ظط زاقت و ٝاظ ؾبَ  1386ث ٝثؼس ،ؾٟٓ
ٔحهٛالت فطاٚضي قس ٜقطوت ٘ؿجت ثٔ ٝحهٛالت ذبْ ثيكتط قس ٚ ٜافعايف ٔتٛؾٍ ليٕت تٕبْ قسٔ ٜحه َٛث ٝايٗ زِيُ ٔي
ثبقس ٘ ٚكب٘ ٝايي ٔجتٙي ثط افعايف ليٕت تٕبْ قس٘ ٜبقي اظ اخطاي ERPزيس٘ ٜكس ٜاؾت ػال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق ،ثط اؾبؼ اَالػبت
زضيبفتي اظ نٛضتٟبي ٔبِي قطوت  ،زض ٞيچ ؾبِي ضلٕي ثطاي ٞعيٞ ٝٙبي غيط ٔتطلج ٚ ٝاؾتثٙبيي شوط ٘كس ٜاؾت ثٙبثطايٗ زض
ذهٛل وبٞف ٞعيٞ ٝٙبي غيط ٔتطلج ٚ ٝاؾتثٙبيي ٘يع ٕ٘ي تٛاٖ اظٟبض ٘ظطي ٕ٘ٛز زض ايٗ قطايٍ ٔسَ پيكٟٙبزي ،ػسْ ثٟجٛز ٔٛضز
ا٘تظبض زض ثحث تمٛيت وٙتطِٟبي زاذّي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس٘ .ىت ٝخبِت زض ايٗ ذهٛل آ٘ؿت و٘ ٝظط حؿبثطؼ ٔؿتمُ ٘يع يبفتٞ ٝبي
ايٗ ٔسَ ضا تبئيس ٔيٕ٘بيس َجك ٌعاضـ حؿبثطؼ ٔؿتمُ زضذهٛل نٛضتٟبي ٔبِي ؾبَ  1390چٙيٗ ػٛٙاٖ قس ":ٜؾيؿتٓ يىپبضچٝ
٘طْ افعاضي  ERPزض ؾٛٙات لجُ زض قطوت اؾتمطاض يبفتِٚ ٝي ثب تٛخ ٝث ٝثطذي ٔكىالت زض اخطاي ؾيؿتٓ فٛقٛٙٞ ،ظ ٕٞبٍٙٞي
الظْ زض تجبزَ اَالػبت ثيٗ ٚاحسٞبي ٔرتّف اظ َطيك ؾيؿتٓ ٔعثٛض ثُٛض وبُٔ ا٘دبْ ٘پصيطفتٕٞ ،ٝچٙيٗ ثرف ٔطث ٌٛث ٝؾيؿتٓ
وٙتطَ تِٛيس ضا ٜا٘ساظي ٘كس ٜاؾت ".ثٙب ثٔ ٝطاتت فٛق  ٚثب تٛخ ٝث ٝإٞيت تمٛيت ؾبذتبض وٙتطَ زاذّي قطوت ،الساْ ٔمتًي زض
ايٗ ذهٛل يطٚضي اؾت" (نٛضتٟبي ٔبِي حؿبثطؾي قس ٜقطوت ٔٛضز ثحث زض فبنّ ٝؾبِٟبي ) 1383-1390
ثٙبثطايٗ پيف ثيٙي ٔي ٌطزز و ٝقطوت ثب ثٟطٌ ٜيطي اظ ظيط ؾبذتٟبي ٔٙبؾت ذٛز ٕٞ ٚچٙيٗ پتب٘ؿيُ ٔٛخٛز زض ايٗ ثرف،
ثتٛا٘سزضؾبِٟبي آتي ثٟجٛزچكٍٕيطي ضاحبنُ ٕ٘بيس الظْ ث ٝشوط اؾت ثط اؾبؼ ٔسَ تؼطيف قس ٜتٛؾٍ وٕيت ٝپكتيجبٖ ؾبظٔبٟ٘ب
) (COSOفؼبِيتٟبي وٙتطِٟبي زاذّي ثٌ 5 ٝط ٜٚتؼطيف قس ٜاؾت .ايٗ ٌطٟٞٚب ثط اؾبؼ ٔسَ پيكٟٙبزي  COSOث ٝقطح شيُ ٔي
ثبقٙس[4] :



ٔحيٍ وٙتطَ
ٔسيطيت ضيؿه



فؼبِيتٟبي وٙتطَ



اَالػبت  ٚاضتجبَبت



فؼبِيتٟبي ٔب٘يتٛضيًٙ
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زض ن ٛضتيى٘ ٝيبظ ث ٝاضظيبثي فؼبِيتٟبي ٔطتجٍ ثب وٙتطِٟبي زاذّي  ،اَالػبت ٔٙسضج زض نٛضتٟبي ٔبِي وفبيت ٘ىٙس ٘يبظ ث ٝاَالػبت
ثيكتط زض ايٗ ظٔي ٝٙذٛاٞس ثٛز ٕٞچٙيٗ ٔيتٛاٖ ثب تىي ٝثط ضٚقٟبي ٔيسا٘ي ٘ظيط تىٕيُ پطؾكٙبٔٚ ٝا٘دبْ ٔهبحج ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ٘تبيح
آٔبضي زض ذهٛل تبثيط اؾتمطاض ؾيؿتٓ  ERPثط ٌطٟٞٚبي پٙح ٌب٘ ٝوٙتطِٟبي زاذّي اظٟبض ٘ظط ٕ٘ٛز[18] .
ريابط با بيرين از ضركت
تمٛيت ضٚاثٍ ثب ثيط ٖٚاظقطوت ذٛاؾتٞ ٝطٔسيطؾبظٔب٘ي اؾت َجيؼي اؾت و ٝزضقطوت ٔٛضز ُٔبِؼ٘ ٝيعايٗ ٔٛيٛع ثُٛض شاتي
ٚخٛز زاضز زض ايٗ قطوت ثب تٛخ ٝث ٝشات فؼبِيتٟبي آٖ و ٝزض نٙؼت فٛالز ث ٝػٛٙاٖ يه فؼبِيت ثبالزؾتي ث ٝحؿبة ٔي آيس
ظ٘ديط ٜتبٔيٗ ثبالزؾتي قطوت اظ پيچيسٌي ظيبزي ثطذٛضزاض ٘يؿت انٛال ايٗ ؾبظٔبٖ ذٛز ث ٝػٛٙاٖ يه ثرف ثبال زؾتي ثؿيبض
ٔ ٟٓاظ ظ٘ديط ٜتبٔيٗ زض نٙؼت فٛالز قٙبذتٔ ٝي قٛز ٚزض ايٗ قطايٍ ثطضؾي ض٘ٚس ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي قطوت ثب تٛخ ٝث ٝض٘ٚس وبٞكي
٘طخ ثٟط ٜزض َي ؾبِٟبي ٔٛضز ثطضؾي ٔي تٛا٘س ثب زلت ثؿيبض ثبال ٚيؼيت ضٚاثٍ قطوت ثب ثيط ٖٚضا تٛنيف ٕ٘بيس .ثب اؾتٙبز ثٝ
اَالػبت ٔٙسضج نٛضتٟبي ٔبِي قطوت ض٘ٚس ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي قطوت زض قىُ ظيط ٕ٘بيف زاز ٜقس ٜاؾت.
قىُ  – 11ض٘ٚس ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي قطوت زض فبنّ ٝؾبِٟبي 1390-1383

ض٘ٚس ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي قطوت ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝلجُ اظ اؾتمطاض ؾيؿتٓ  ERPزض فبنّ ٝؾبِٟبي ٞ 1383-1386عيٞ ٝٙبي ٔبِي
قطوت ثب يه ض٘ٚس افعايكي ذيّي آضاْ ٕٞطا ٜثٛز ٜايٗ ٔٛيٛع ثساٖ ٔؼٙبؾت و ٝقطوت زض ايٗ ؾبِٟب ض٘ٚس ٔثجتي ضا زض ضٚاثٍ ثب
ثيط ٖٚزاقت ٚ ٝپؽ اظ اخطاي ؾيؿتٓ  ERPض٘ٚس ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي قطوت وبٞف يبفت ٚ ٝثٔ ٝست زٚؾبَ ازأ ٝزاقتٞ ٝطچٙس ػٛأُ
ثيط٘ٚي زيٍط ٘ظيط وبٞف ٚاْ ٞبي اػُبيي اظ ؾٛي ثب٘ىٟبي زاذّي ٔي تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ػٛأُ ايٗ ٔٛيٛع ثبقس ِٚيىٗ
حسالُ اظ ؾيؿتٓ ٕ٘ ERPي تٛاٖ زض ايٗ ٔست زٚؾبِ ٝا٘تظبض ثٟجٛز زاقت.پؽ اظؾبَ  1388ض٘ٚسنؼٛزي زضٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي
قطوت آغبظٌكتٞ ٝطچٙس وٞ ٝعيٞ ٝٙبي ٔبِي ؾبَ  1389ثب يه خٟف ٘بٔتؼبضف ضٚثط ٚقس ٜاؾت ثب ٚخٛز ايٗ ٕ٘ي تٛاٖ ثٟجٛز
ض٘ٚس ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي ضا زض ايٗ ؾبِٟب ٔٙىط قس.ثطضؾي ٞب ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝقطوت ثِ ٝحبِ اخطاي ٚ ERPؾبيطپطٚغٞ ٜبي
پطٞعي،ٝٙأىبٖ تؿٛي ٝثٛٔ ٝلغ ٔرهٛنب زضٚأٟبي اضظي ذٛزضا٘ساقت ٝثطايٗ اؾبؼ ثٟطٞ ٜبي تهبػسي ٚخطائٓ ُٔبِجبت ثب٘ىي
ٔٙدطث ٝافعايف ٘بٌٟب٘ي ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي ؾبَ1389قس ٜثطايٗ اؾبؼ  ٚثب اؾتٙبز ث ٝاؾتسالِٟبي ُٔطح قس ٜزض ٔسَ ٔي تٛاٖ ث ٝايٗ
٘تيد ٝضؾيس و ٝثَٛ ٝض وّي اظ ؾبَ  1388ث ٝثؼس ضٚاثٍ قطوت ثب ثيط ٖٚاظ قطوت ض٘ٚس ضٚث ٝثٟجٛز زاقتٕٞ ٝچٙيٗ ٔكبٞسٔ ٜي
ٌطزز و ٝض٘ٚس ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي ٘يع ٕٞب٘ٙس ؾبيط فبوتٛض ٞبي ٔبِي قطوت  ،زٚؾبَ پؽ اظ اؾتمطاض ؾيؿتٓ ٔ ERPثجت قس ٜاؾت.
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رضايت سُامذاران
قطوت ا٘تربة قس ٜث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ثبظيٍطاٖ ُٔطح ؾبظٔبٖ ثٛضؼ تٛخَ ٝيف ٚؾيؼي اظ ؾٟبٔساضاٖ  ٚؾطٔبيٌ ٝصاضاٖ ضا ث ٝذٛز
خّت ٕ٘ٛز ٜايٗ قطوت و ٝاظ ؾبَ  1383ث ٝؾٟبٔي ػبْ تجسيُ قس ٜيىي اظٕٟٔتطيٗ قطوتٟبي ثٛضؾي ث ٝقٕبضٔي ضٚز َجيؼي اؾت
زض چٙيٗ قطايُي ٞط ٌ ٝ٘ٛؾطٔبيٌ ٝصاضي  ٚيب تغييط ضٚي ٝاؾبؾي زض قطوت ،خٟت ضؾيسٖ ث ٝؾطٔٙعَ ٔٛفميت٘ ،يبظٔٙس خّت
حٕبيت ؾٟبٔساضاٖ ذٛاٞس ثٛز زض چٙيٗ قطايُي ؾيؿتٓ ٘ ERPيع ثبيس ثطاي خّت ٘ظط ٔؿبػسؾٟبٔساضاٖ ٔعايبي ّٕٔٛؾي ضا اضائٝ
زٞسو ٝزض ايٗ ضاؾتب  ٚثب تىي ٝثط ٔسَ پيكٟٙبزي ض٘ٚستغييطات ليٕت ؾٟبْ ايٗ قطوت زضفبنّ ٝؾبِٟبي ٔصوٛضٔٛضز ثطضؾي
لطاضٌطفتٚ ٝثط اؾبؼ ٔكبٞسات نٛضت ٌطفت ٝزض لجُ ،ؾطٔبيٌ ٝصاضي زض حٛظ IT ٜزض نٛضتيى ٝخع ٚؾيؿتٕٟبي ٘ٛيٗ  ٚيب
اؾتطاتػيه ثبقس ٔي تٛا٘س ثط ليٕت ؾٟبْ اثط ٔثجت زاقت ٝثبقسَ [13] .جيؼتب ايٗ اثط ث ٝزِيُ ذبنيت ضٚا٘ي ثٛزٖ آٖ ٔمُؼي ٚ
ظٚزٌصض ذٛاٞس ثٛز چطاو٘ ٝتبيح حبنُ اظ اؾتمطاض  ERPػٕستب ثّٙس ٔست ثٛز ٚ ٜحسالُ ز ٚؾبَ ثؼس اظ پيبز ٜؾبظي وبُٔ ٕ٘بيبٖ
ذٛاٞس قس.
قىُ  – 12ض٘ٚس ليٕت ؾٟبْ قطوت زض فبنّ ٝؾبِٟبي 1390-1383

ٞط چٙس و ٝض٘ٚس فٛق ثُٛض وّي ٘عِٚي اؾت ِٚيىٗ ٔٛاضز ٔرتّفي اػٓ اظ ػٛأُ ٔحيُي ٕٞ ٚچٙيٗ قطايٍ زاذّي زض ايٗ تغييط
ليٕت ؾٟبْ قطوت ٔٛثط ثٛز ٜا٘س ؤٕٟ ٝتطيٗ آٟ٘ب ٔٛاضز شيُ ٔي ثبقٙس:
تغييطات ليٕت ؾٟبْ زضپي تغييطات وُ ثبظاض ثٛضؼ ثٛز ٜاؾت ث٘ ٝحٛيى ٝزٛٔٚج حجبثي زض ؾبِٟبي  1388 ٚ1386لبثُ تكريم ٔي
ثبقس قطوت زض زٚضٞ ٜبي ٔرتّف الساْ ث ٝافعايف ؾطٔبي ٝاظ ٔحُ ؾٛز ٕ٘ٛز ٜاؾت َجيؼي اؾت زض ايٗ ٔمبَغ ظٔب٘ي ليٕت ؾٟبْ
٘يعزچبض تغييط قس ٜاؾت
اِجت ٝثطضؾي زليمتط ض٘ٚس تغييطات ليٕت ؾٟبْ ٔجيٗ افعايف ٔحؿٛؼ  ٚؾطيغ ليٕت ؾٟبْ زض ٔحسٚز ٜظٔب٘ي اخطاي ERP
(ذطزازٔ )1386ي ثبقس ِٚيىٗ ثب تٛخ ٝث ٝپيچيسٌي ايٗ ٔٛيٛع  ٚتٛٙع ػٛأُ زذيُ زض ليٕت ؾٟبْ ث٘ ٝظط ٔي ضؾس و ٝخٟت
تىٕيُ تحّيُ  ،ثطضؾي ؾٛز اػُبيي ث ٝؾٟبٔساضاٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ض٘ٚس تغييطات ثسٞي ٞب  ٚحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ قطوت يطٚضي ثبقس
ثط ايٗ اؾبؼ ض٘ٚس ؾٛز ؾبِيب٘ٞ ٝط ؾ ٟٓزض زٚضٛٔ ٜضز ثطضؾي اظ اَالػبت نٛضتٟبي ٔبِي اؾترطاج قسٚ ٜزضقىُ ظيط ٕ٘بيف زازٜ
قس ٜاؾت ].[1
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قىُ  – 13ض٘ٚس تغييطات ؾٛز ؾٟبْ قطوت زض فبنّ ٝؾبِٟبي 1390-1383

ثب تٛخ ٝث ٝقىُ ض٘ٚس تغيطات ليٕت ؾٟبْ ثالفبنّ ٝپؽ اظ پيبز ٜؾبظي  ERPض٘ٚس افعايكي زاقت ٝزض ايٗ ذهٛل ٞطچٙسوٝ
ض٘ٚس افعايكي ؾٛز ؾٟبْ پؽ اظپيبز ٜؾبظي ٔ ERPكبٞسٔ ٜي ٌطزز ِٚيىٗ ايٗ ٔٛيٛع ضا ٕ٘ي تٛاٖ فمٍ تبثؼي اظ  ERPزا٘ؿت
چطاو ٝزض فبنّ ٝؾبِٟبي  1386-1388ػٕستب ٘تبيح ضٚا٘ي  ERPاثط ٌصاض ٞؿتٙس تب ٘تبيح ػيٙي آٖ .اِجت ٝايٗ ٔٛيٛع ٘يع ث ٝػٛٙاٖ
يىي اظ ٘تبيح  ERPثٛ٘ ٝث ٝذٛز ثب اضظـ ٚلبثُ ثٟط ٜثطزاضي اؾت زض ايٗ ضاؾتب ثطضؾي ػٕيك تط ٔٛيٛع ٔ ٌٛٙث ٝتحّيُ ض٘ٚسؾٛز
لبثُ ترهيم ثٛز ٜثط اؾبؼ ثطضؾي ٞبي ٔؼٕ ِٝٛقىُ ( )12ض٘ٚس ؾٛز لبثُ ترهيم زض قطوت ٔٛضز ثطضؾي لجُ اظ اخطايERP
نؼٛزي اؾت ِٚيىٗ ايٗ ض٘ٚس ٔست وٛتبٞي پؽ اظ اؾتمطاض ؾيؿتٓ  ERPؾيط ٘عِٚي ٌطفت ٚ ٝؾپؽ ٔدسزا افعايكي قس ٜاؾت.
قىُ  – 14ض٘ٚس تغييطات ؾٛز لبثُ ترهيم قطوت زض فبنّ ٝؾبِٟبي 1390-1383

22

ٕٞب٘ٙسثؿيبضي اظِٔٛفٞ ٝبي ٔبِي ٔٛضزثحث،ضا ٜا٘ساظي  ERPزض وٛتبٔ ٜست تبثيط ٔثجتي ثط ض٘ٚس ؾٛز لبثُ ترهيم ٘ساقت ٚ ٝثب
تٛخ ٝثٞ ٝعيٞ ٝٙبي ثبالي َط ح زاضاي تبثيطات ٔٙفي ٘يع ثٛز ٜاؾت ايٗ ض٘ٚس پؽ اظ ز ٚؾبَ ٔثجت قس ٚ ٜثب قيجي ثٟتط اظ لجُ افعايف
يبفت ٝاؾت.
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قىُ  – 15ض٘ٚستغييطات ثسٞيٟبٚحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ قطوت زضفبنّ ٝؾبِٟبي1390-1383

ثطضؾي ض٘ٚسؾبذتبضؾطٔبي (ٝتغييطات ثسٞي ٞب  ٚحمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ) قطوت ٔجيٗ يه ض٘ٚس افعايكي ٔسأ ْٚي ثبقس ِٚيىٗ زض
ٕ٘ٛزاض فٛق ٔكرم اؾت و ٝاظ ؾبَ  1388ض٘ٚس افعايكي ثسٞي ٞب قتبة ثيكتطي ث ٝذٛز ٌطفت ٝايٗ ٔٛيٛع زض تُبثك ثب ؾبيط ٘تبيح
ٔبِي ٔٛضز ثطضؾي اؾت ٞطچٙس ؤٕ ٝىٗ اؾت تٟٙب ػبُٔ ايدبز ايٗ تغييطات فمٍ اؾتمطاض ٘ ERPجبقس ِٚيىٗ ايٗ ؾيؿتٓ ثُٛض
ٔؿتميٓ ٚغيط ٔؿتميٓ تبثيطث ٝؾعايي زض ض٘ٚس افعايف ثسٞيٟب و٘ ٝتيد ٝآٖ ٔي تٛا٘س اؾتفبز ٜؾٟبٔساضاٖ اظ ثركي اظ ؾٛز ؾطٔبيٝ
ٌصاضي غيط ؾٟبٔساضاٖ ثبقس ،ضازاقت ٝاؾت و ٝايٗ ض٘ٚس اظ ٔٙظط ؾٟبٔساضاٖ يه ض٘ٚس ٔثجت تّمي ٔي ٌطزز .
وتيجٍ گيري
٘تبيح حبنُ اظ تحميك ٘كبٖ ٔي زٞس و ٝاٚال اؾتفبز ٜاظ اَالػبت ٔبِي ٔٙسضج زض نٛضتٟبي ٔبِي قطوتٟب زض ؾبِٟبي لجُ  ٚثؼس اظ
اؾتمطاضٔ ERPي تٛا٘س زض تحّيُ ػّٕىطز ايٗ ؾيؿتٓ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز ثب٘يب ا٘تظبضات ٔٛٔ ٚ ٟٓضز ٘ظط ٔسيطاٖ اظ ؾيؿتٓ
 ERPضا ٔي تٛاٖ زض يه ٔسَ چٟبض پبضأتطي خٕغ آٚضي ٕ٘ٛز٘.تبيح حبنُ اظ ثطضؾي ػّٕىطز  ERPزض قطوت ٔٛضز ثطضؾي
ٔي تٛا٘س ث ٝقطح شيُ ذالن ٝقٛز.


تقليل َسيىٍ :ثب تٛخ ٝث ٝض٘ٚس ٘عِٚي زٚضٌ ٜطزـ وبال پؽ اظ يه زٚض ٜزٚؾبِ ٝاظ اخطاي ERPثيبٍ٘ط ػّٕىطز ٔثجت
ثٛز ٜاؾت

 تقًيت كىترلُاي داخلي :ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ پيكٟٙبزي  ٚثطَجك ٘تبيح حبنّ ٝاظ ض٘ٚس ليٕت تٕبْ قسٕٞ ٚ ٜچٙيٗ ػسْ
تفىيه ٞعيٞ ٝٙبي غيط ٔتطلجٚ ٝاؾتثٙبيي اظؾبيط ٞعيٞ ٝٙب زضنٛضتٟبي ٔبِي ػالٔتي اظ تغييطات زض وٙتطِٟبي زاذّي ضا
٘ساضز ايٗ ٔٛيٛع ثب ٘ظط حؿبثطؼ ٔؿتمُ زض ذهٛل نٛضتٟبي ٔبِي ؾبَ  1390تُبثك زاقتٔ ٚ ٝي تٛا٘س اظ زيسٌبٜ
ٔسيطاٖ ث ٝػٛٙاٖ يه فطنت ثٟجٛز تّمي ٌطزز.
 بُبًد رابطٍ با بيرين از ضركت٘ :ظط ث ٝافعايف ٞعيٞ ٝٙبي ٔبِي ثٕٛاظات ض٘ٚس ٘عِٚي ثٟط ٜثب٘ه ثٕٞ ٝطا ٜؾيبؾتٟبي
ا٘مجبيي ٔٛؾؿبت اػتجبضي ٔجيٗ ٔٛفميت ؾيؿتٓ زض ايٗ ثرف ٔي ثبقس.

 رضايت سُامذاران :پبؾد آ٘ي ٔثجت ليٕت ؾٟبْ ث ٝپيبز ٜؾبظي  ، ERPافعايف ؾٛز لبثُ ترهيم ٘ ٚيع ض٘ٚس ضٚثٝ
ضقس ؾبذتبض ٔبِي(٘ؿجت ٞبي ثسٞي ٔ ٚبِىب٘ ٚ )ٝزاضائيٟبي قطوت ٘كبٖ اظ ٔٛفميت زض ايٗ ثرف زاضز.
 ػال ٜٚثط ٔٛاضز فٛق ٘ت يد ٝثب اضظـ ّٕٛٔ ٚؼ زيٍط آ٘ؿت و ٝثب اؾتٙبز ث ٝتحّيّٟبي نٛضت ٌطفتٔ ٝي تٛاٖ ٘تيدٌ ٝطفت
و ٝظٔبٖ ا٘تظبض خٟت حه٘ َٛتبيح  ERPزض قطوت ٔٛضز ثطضؾي حسٚز زٚؾبَ ثٛز ٜو ٝثب تٛخ ٝث ٝض٘ٚسٞبي خٟب٘ي
ض٘ٚسي ٕٞؿبٖ ٔ ٚثجت اؾت.
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محذيديتُاي تحقيق
ٞ ط تحميك  ٚثطضؾي خسيس ػال ٜٚثط ٔعايبي ذٛز زاضاي ٔحسٚزيتٟب  ٚيؼفٟبئي ٘يع ٞؿت .تحميك نٛضت ٌطفت٘ ٝيع زض
ػيٗ اضائ ٝيه ضٚـ خسيس ٔحسٚزيتٟبيي ضا ٘يع ثب ذٛز ثٕٞ ٝطا ٜزاضز و ٝثطذي اظ آٟ٘ب ث ٝقطح شيُ ٔي ثبقٙس:

 ػسْ أىبٖ زؾتطؾي ث ٝثطذي اظ اَالػبت ٔٛضز ٘يبظ زض نٛضتٟبي ٔبِي

 ػسْ ٚخٛزقطوتٟبي وبفي زضوكٛضو ٝزضآٟ٘ب ؾيؿتٓ  ERPلٛي اخطا قس ٜثبقس
 ػسْ اخطاي وبُٔ  ERPو ٝثبػث ػسْ تٙبؾد ٘تبيح ٔي ٌطزز

 ثب ٚخٛز ٔحسٚزيتٟبي فٛق ضٚـ اضائ ٝقسٔ ٜي تٛا٘س زض وٙبض ؾبيط ضٚقٟب ٔ ،سِي ؾطيغ،وبضآٔسٔٚجتٙي ثط اَالػبت
ضؾٕي خٟت اضظيبثي اثطثركي اظ اخطاي  ERPزض قطوتٟب ٚؾبظٔبٟ٘ب ثبقس يٕٗ آ٘ى ٝضزيبثي قبذم ٞبي زيٍطي وٝ
اؾتمطاض ٔ ERPي تٛا٘س ثط آٟ٘ب تبثيط ٌصاض ثبقس ث ٝتحميمبت آتي ٚاٌصاض ٔي ٌطزز.
پيطىُادَايي جُت تحقيقات آتي
ٌؿتطزٌي ٔحسٚز ٜػّٕيبتي ؾيؿتٕٟبي  ERPاظ يه ؾ ٚ ٛپيچيسٌي ػٛأُ زذيُ زض نٛضتٟبي ٔبِي اظ ؾٛي زيٍطِ ،اع ْٚا٘دابْ
تحميمبت ثيكتط زض ايٗ ٔٛيٛع ضا ٕ٘بيبٖ ٔي ؾبظز زض ايٗ ضاؾتب ا٘دبْ تحميمبت ثط ضٚي خٛأغ آٔابضي ٔتكاىُ اظ قاطوتٟبي ٔٛفاك
خٟب٘ي ٔيتٛا٘س ٔٙدط ث ٝوؿت ٘تبيح ّٕٔٛؼ تط ٌطزز ثط ايٗ ضاؾتب ٔحمميٗ ايٗ ٔجحث ا٘دبْ تحّيّي ٔكبث ٝثاط ضٚي قاطوتٟبي ٔؼتجاط
خٟب٘ي زض ظٔي ٝٙنٙؼت ٘فت ضا زض زؾتٛض وبض ذٛز زاض٘س.
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Abstract
Evaluation of ERP implementation successfulness is always one of organizational
managers' concerns and a variety of studies has been performed in this regard. As a
result of complexity of ERP systems and their close connection with businesses,
according to the researches point of view, most of the ERP performance evaluation
methods are based questionnaires and interviews and the result of such methods, after
some statistical analysis, will determine the extent of ERP performance successfulness.
In this research, evaluation of ERP successfulness would be performed based on
financial statements information and firstly a model has been defined to make a relation
between manager's expectations from ERP implementation with financial statements
information. Then, ERP performance evaluation has been conducted on one of the
leader companies which had performed ERP project several years ago.

Keywords: ERP, cost reduction, internal controls enforcement, inventory turnover
downward trend, financial costs increase, shareholder's satisfaction, increase of annual
profit, increase of stocks price.
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