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 چکیده:

 فروش خرده مراکز تولید، ها، فروش عمده اولیه، مواد شامل عرضه کنندگان که است ای شبكه زنجیره ی عرضه

 و ساخته نیمه به محصول اولیه مواد تبديل اولیه، مواد تدارکات کار که شود محصوالت می نهايی مشتريان و ها،

با گسترش استفاده از تكنولوژی اطالعات  امروزه دهد. می انجام را به مشتريان نهايی محصول توزيع و نهايی

(IT( در زنجیره ی عرضه، بیشتر به اهمیت و قابلیت های استفاده از سیستم برنامه ريزی منابع سازمانی )ERP )

را  ERP( پی برده شده است. محققان زيادی سعی کرده اند منافع مختلف SCMدر مديريت زنجیره ی عرضه )

تأکید اين  و اثرات آن را بر جنبه های مختلف مديريت زنجیره ی عرضه ارزيابی کنند. ولیطبقه بندی کرده 

است که قابلیت  3بر اين  ERPاثرات بررسی و  مديريت زنجیره ی عرضه در قابلیت اساسی 3پژوهش بیشتر بر 

مديريت زنجیره ی جريانهای رفتاری در و فرايند برنامه ريزی و کنترل به ترتیب عبارتند از فرايند عملیاتی، 

 عرضه.

 (ERP(، مدیریت منابع سازمانی)IT(، فناوری اطالعات)SCMمدیریت زنجیره ی عرضه)کلیدواژه ها:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان - 1
 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان - 2
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 مقدمه (1

 گرديده متحول يكم و بیست قرن در کار و کسب ماهیت که باورند اين بر ها يست استراتژ و محققین از بسیاری

در اقتصاد رو به رشد (. 1388)اصغری زاده و قاسمی، يافت خواهد تداوم روزافزون شتابی با تحوالت نيا و

به اين معنی است که شرکت ها، عالوه بر موفقیت در فعالیت های عملیاتی خود،   1امروز، جهانی شدن رقابت

زنجیره تشكیل دهند. اين موضوع  5و باالی 4، وسط3قوی با شرکای واقع در پايین 2عرضه ی بايد يک زنجیره ی

که شرکت ها چگونه قابلیت های خود را در زنجیره ی عرضه بهبود بخشند، تبديل به يک موضوع مهم در 

 (. 2005، 7؛ ويت و همكاران 2005، 6مديريت شرکت ها شده است)پارک و همكاران

 و راهبردی هايی تا  مشارکت هستند تالش در تجارت، صحنه در ماندن باقی منظور به تولیدی، های سازمان اکثر

 درگیر کارآمد طور به که موسساتی و مراکز يا ساير عمده، مشتريان عرضه کنندگان، از معدودی با را بلندمدت

 در حتی و ها فرآيند يابی منبع موجودی، کنترل در را ها آن و کرده هستند، برقرار پشتیبانی و لجستیک خدمات

 زنجیر قالب اغلب در اشاره مورد اتحاد و مشارکت کنند. راغب همكاری به جديد خدمات و توسعه محصوالت

 در ها فعالیت کنترل و ريزی، سازماندهی برنامه و دارد نام زنجیره ی عرضه ،اصطالح در که يابد می تبلور هايی

 عرضه ی زنجیره. (1385خوانده می شود) محمدی و مدرس،  8(SCM)زنجیره ی عرضه مديريت زنجیره، اين

 خود مشتريان و فروشان خرده انبار، نقلیه، وسايل شامل بلكه شود کنندگان نمی عرضه و کنندگان تولید شامل تنها

)لی و است شده تولید محصول کلی ارزش حداکثر کردن ،زنجیره ی عرضه يک عمده هدف شود. می هم

 .(1995، 9بلینگتون

 های موجودی اولیه، مواد جريان کنترل کارآمد اجرا، ريزی، برنامه وظیفه ،زنجیره ی عرضه در اين راستا، مديريت

 با را مصرف نقطه تا اولیه از نقطه آن با مرتبط اطالعات جريان همچنین و نهايی ساخت، محصوالت جريان در

 کلیه بین هماهنگی شامل همچنین و ( 10،1999)کارپال و لموس دارد بر عهده مشتريان های نیاز تأمین هدف

 تولید، بر نظارت مشتريان، طراحی، خدمات بازاريابی، : قبیل از تجاری عملیات يک در نیاز فعالیت های مورد

 عبارت ، مديريت زنجیره ی عرضهساده تر عبارت به .گردد می .... و توزيع، انبارداری لجستیک، سفارشات،

  .(1386 سوددهی)احمدی، افزايش جهت خدمات و کاال مديريت از : است

                                                 
1- The Globalization of Competition 
2 - Supply Chain 
3 - Up Stream 
4 - Mid Stream 
5 - Down Stream 
6 - Park et al 
7 - Whit et al 
8 - Supply Chain Management 
9 - Lee & Billington  
10 - Korpela & Lehmus 
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 عملكرد سنجشسیستم  به مديريتی رهیافت و سیستم هر همچون یزن عرضه ی زنجیره مديريت است ذکر شايان

 کشف يندها، فرا درک در سازمان به کمک مشتريان، نیازهای تحقق میزان تعیین موفقیت، یيشناسا جهت در

 نیازمند شده ريزی برنامه های بهبود تحقق نهايت در و نبوده واقف بدان ها سازمان اين از پیش که هايی دانسته

در اين میان و در عصر ارتباطات و فناوری، زنجیره ی عرضه و مديريت آن، طبعا نمی  (.2007)مورگان، است

 و قابلیت های آن بی توجه باشد. 1 (ITتواند نسبت به استفاده از فناوری اطالعات)

 در مدیریت زنجیره ی عرضه (ITجایگاه فناوری اطالعات) (2

شرکت های واقع شده در زنجیره ی عرضه تمايل دارند که کنترل خود را بر عرضه کنندگان افزايش داده و از 

طريق کسب اطالعات در خصوص زنجیره ی عرضه، قابلیت های خود را در اين زنجیره تقويت کنند. برای 

( ITسرمايه گذاری های قابل توجهی را در فناوری اطالعات )دسترسی به اين مهم، شرکت ها در سراسر جهان، 

انجام داده اند و از اين طريق، ويژگی های مثبتی را به منظور هدايت کردن تجارت خود در مسیر بازارهای داخلی 

 اين سرمايه گذاری همچنین، اين امكان را فراهم (.2001، 2و بازار های جهانی کسب کرده اند) مابرت و همكاران

و يک تشريک  3کرده است که حجم زيادی از اطالعات، در طول زنجیره ی عرضه به اشتراک گذاشته شده

ت موجودی ها و توزيع کاال می مساعی واقعی بین شرکای زنجیره ی عرضه ايجاد شود که منجر به بهبود مديري

  (.2007، 6و ساندرز 2009، 5؛ سو و همکاران 2003، 4) اکرمنز و همکارانشود

به طور اخص، بسیاری از شرکت ها اقدام به استفاده از سیستم های مخصوص به شرکت های بزرگ کرده اند که 

ERP7 .اين سیستم ها با اين هدف طراحی شده اند که فرايندهای مختلف شرکت، نظیر سفارش  نامیده می شود

(. بنابراين بسیاری از شرکت ها 2001ن، کاال و برنامه ی زمانبندی تولید را منسجم و بهینه کنند)مابرت و همكارا

استفاده می کنند که اطالعات مربوط به عرضه کنندگان، خريداران و يا هر دوی آنها را به  ERPبا اين هدف از 

را به آن اضافه کرده و از اين  8طور يكجا تجزيه و تحلیل کنند تا  بتوانند اطالعات مزبوط به تجارت الكترونیک

 (.2003، 9زنجیره ی عرضه را افزايش دهند)اُلهانگر و سلدين طريق، قابلیت های

 

 

 

                                                 
1 - Information Technology 
2 - Mabert et al 
3 - Sharing 
4 - Akkermans et al 
5 - Hsu et al 
6 - Sanders 
7 - Enterprise Resource Planning 
8 - e-Commerce 
9 - Olhanger & Selldin 
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 هستند؟  زنجیره ی عرضهجزئي ضروری از مدیریت  ERPچرا سیستم های  (3

ERP  که امكان انتقال و پردازش اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری های همزمان را فراهم می کند می تواند

برای قابلیت های زنجیره ی عرضه مورد مطالعه قرار گیرد) اکرمنز و همكاران،   1بعنوان يک ابزار توانمندسازی

در ساختار يک تجارت، درک شود، می  ERPوقتی که مفهوم  (.2007و ساندرز،  2009سو و همكاران، ؛  2003

نقل و  توان امید داشت که منافع زيادی را در پی داشته باشد. منافعی نظیر کاهش دوره ی زمانی گردش کاال،

انتقاالت سريعتر اطالعات، مديريت مالی بهتر، مهیا شدن شرايط برای تجارت الكترونیک و در نهايت، افزايش 

، 3و شانگ و سدون 2004، 2؛ داونپورت و بروکس 2001قابلیت های زنجیره ی عرضه) مابرت و همكاران، 

امروزه طراحی زنجیره ی عرضه تبديل به يک تالش زير بنايی شده و به نظر می رسد که سیستم های  .(2000

ERP  هستند. مديران  زنجیره ی عرضهجزئی جدايی ناپذير از مديريتIT  بايد راجع به اينكه چگونه از منابع

 ERPا يک سیستمی محدود خود استفاده کرده و در محصول درست سرمايه گذای کنند تصمیم بگیرند. آي

 مستقیماً موجب بهبود قابلیتهای مديريت يک زنجیرة عرضه می شود؟

 در مديريت زنجیره ی عرضه به معرفی مختصر سیستم های ERPدر ادامه پس از بررسی پیشینه ی مفهوم  

ERP  پرداخته و در نهايت به بررسی اثر سیستم هایERP  .بر مديريت زنجیره ی عرضه می پردازيم 

 

 در مدیریت زنجیره ی عرضه ERPمروری بر پیشینه ی مفهوم  ( 3-1

( 2001) 4را بیان کرده و طبقه بندی کنند. ايرانی و الو ERPچندين محقق سعی کرده اند انواع مختلفی از منافع 

پیشنهاد دادند که مبتنی بر کار  ERPطبقه بندی منافع  مربوط بهيک چارچوب کلی برای پرداختن به جنبه های 

مدير اجرايی را جمع آوری کرده و  500آنها نظرات حدود  .( بود2000) برت و همكارانا(و م  1996)5هاريس

ارائه دادند: افزايش سرعت پاسخگويی، افزايش تعامل در داخل  ERPمنافع زير را در نتیجه ی به کارگیری 

سازمان، بهبود در مديريت سفارشات، بهبود تعامل با فروشنده، بهبود در تحويل به موقع، بهبود تعامل با عرضه 

 کننده، کاهش سطح موجودی کاال، بهبود مديريت وجه نقد و کاهش هزينه های عملیاتی مستقیم. 

بر قابلیتهای مديريت زنجیره ی  ERPه يک مدل تحلیلی برای اندازه گیری اثرات سیستم های همچنین با اينك

( بررسی کردند که 2003) 6عرضه وجود ندارد تحقیقات زير در اين زمینه انجام شده است. برد و داويدسون

عرضه اثر می  چگونه بر زنجیره ی IT، استفاده از طراحی و مديريت سطح باالی ITسوابق، کیفیت تكنیكی 

                                                 
1 - Enabler 
2 - Davenport and Brooks 
3 - Shang and Seddon 
4- Irani and Love 
5- Harris 
6- Byrd and davidson  
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بر مديريت زنجیره ی عرضه را بررسی کردند. آنها نقش  ERP( اثرهای آتی 2003گذارد؟ اکرمنز و همكاران)

ERP  را در اثر بخشی آينده ی آن در مديريت زنجیره ی عرضه سنجیدند و محدوديتهای کلیدی سیستم های

ERP ردند. را در پشتیبانی اثر بخش از مديريت زنجیره ی عرضه تعیین ک 

 

3-2) ERP  چیست؟ 

 را اينگونه تعريف می کنند: ERP( سیستم 2005) 1انشويک و البو مارن

يک بسته از نرم افزارهای تجاری که به سازمان اين امكان را می دهد که فرايندهای اصلی تجاری خود را "

مكانیزه و يكپارچه کند، اطالعات رايج را به اشتراک گذارد و در يک محیط واقعی تهیه و استفاده نمايد. هدف 

 ".د فقط يكبار در سیستم وارد شونداين است که اطالعات باي ERPنهايی 

اجرا می شوند. در  2قسمت اصلی است که همراه با يک جزء فرعی به نام متدلوژی 4شامل  ERPمدل اصلی 

 ادامه به توضیح مختصری راجع به اين اجزاء می پردازيم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ERPاجزای سیستم برنامه ریزی منابع سازماني ) – 1شکل 

بیشتر از بخشهای ديگر توسط کاربران مشاهده شده و لذا بعنوان  ERP: اين بخش از سیستم  3( نرم افزار3-2-1

اجزاء است: مالی، منابع انسانی، مديريت زنجیره ی عرضه، اين به آن نگاه می شود و خود شامل  ERPمحصول 

 4مديريت ارتباط با عرضه کننده، مديريت ارتباط با مصرف کننده وهوش تجاری

چیزی بیشتر از يک نرم افزار حسابداری است.  ERPمی دهد که سیستم  يعنی نرم افزار، نشان ERPجزء اول 

 بلكه شامل اجزاء وسیعتری مثل مديريت ارتباط با عرضه کننده و مصرف کننده است. 

                                                 
1- Marnewick and Labuschagne  
2- Methodology  
3- Software 
4-Business Intelligence  
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مختلف سازمان  2با جريان داده ها بین گلوگاه های ERP: دومین جزء از سیستم  1( جريان پردازش3-2-2

بتواند در سازمان پیاده سازی شود بايد فرايندهای سازمان، مدل  ERPک سیستم قبل از اينكه ي .سروکار دارد

سازی شود و اگر الزم بود دوباره کارشناسی و طراحی شوند تا بین آنها يكپارچگی ايجاد شود يک نمونه از 

 جريان پردازش داده ها بین بخش های مختلف سازمان به شرح زير است: 

شمارش و ثبت در رسید انبار حمل تا کارخانه انتخاب فروشندهاستعالم بها درخواست خريد

 سیستم انبار 

می شود.  ERPز  پروژه هایباعث شكست بسیاری ا ERP: مقاومت کاربران در مقابل 3( ذهنیت کاربر6-2-3

وقتی از کاربران خواسته می شود که همه ی روش هايی را که بر آنها اشراف داشته و می توانستند به آنها اعتماد 

بايد يک تغییر در ذهنیت  ERPکنند رها سازند، آنها مقاومت می کنند. لذا برای اجرای موفق يک پروژه ی 

 سطح انجام می شود.  3کاربران ايجاد شود. اين تغییر در 

در سطح کاربر:  به کاربران آموزش داده شود که هر فعالیت آنان چرا برای سیستم مهم است و چگونه  -الف

 سازمان را در رسیدن به اهدافش ياری می رساند؟ 

در سطح تیم: الزم است که تیم هايی کاربری و متخصص، يک روحیه ی مشارکت و همكاری و التزام را  -ب

 به موقعیت دست نخواهد يافت.  ERPربران رواج دهند. بدون اين تعهدات، هیچ پروژه ی بین کا

نمی تواند در يک فرهنگ سازمانی خشک و انعطاف ناپذير قبلی پیاده سازی  ERPدر سطح سازمان: سیستم -ج

 بايد ابتدا فرهنگ سازمانی تغییر کند.  ERPشود. پس برای موقعیت 

نقش مهمی در  ERP  : مديريت تغییرات حاصله در حین و پس از پیاده سازی  4( مديريت تغییرات3-2-4

 سطح است.  4موفقیت آن ايفا می کند و شامل 

و چگونگی مديريت اين مقاومت  ERPگرايشات کاربران: که مربوط به شناخت مقاومت کاربران در برابر -الف

 می شود. 

ال روبرو است که با تغییراتی در طول عمر خود مواجه شود. با اين احتم ERPتغییرات پروژه: هر پروژه ی  -ب

 ERPيكی از عمده ترين اين تغییرات، تغییر در بودجه ی زمانی پیش بینی شده برای طراحی و پیاده سازی 

 است. 

تغییرات فرايند تجاری: که در نتیجه ی وضعیت اقتصادی بی رونق، فشارهای وارده بر مديريت بصورت  -ج

 هانی، تقاضاهای خريد خدمات توسط مشتريان و مواردی از اين دست به وجود می آيد. سراسری و ج

                                                 
1- Process flow  
2- Modules 
3- Customer Mindset  
4- Changes Management  
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 است.  ERPتغییرات سیستم: که به ندرت اتفاق افتاده و مربوط به تغییر نسخه ی فعلی  سیستم -د

قسمت ديگر احاطه داشته و  4به عنوان يک جزء فرعی بر  ERP( متدلوژی )جزء فرعی(: متدلوژی در 3-2-5

قسمت اصلی تشريح شده در قبل، به خوبی با يكديگر در ارتباط بوده و هماهنگ  4به ما اطمینان می دهد که 

می کنند. متدلوژی بر مبنای اين تئوری بنا شده است که شرکت برای دستیابی به حداکثر بازده بايد استفاده  عمل

 سطح زير پیاده سازی می شود:  5ع خود را حداکثر کند. متدلوژی در از مناب

 5فاز بكارگیری، 4فاز ساخت، 3فاز طراحی ، 2فاز تجزيه و تحلیل، 1فاز قبل از بكارگیری

 (SCMبر مدیریت زنجیره ی عرضه ) ERPچگونگي تأثیر    (4

( است که در آن برای بررسی تأثیر 2010) 6يانگ مقاله بر تحقیق  يی فن سو و چیانتمرکز اصلی اين بخش از 

ERP  برSCM  پنج مزيت زير بنايی برایERP  قابلیت اساسی برای  3وSCM :به شرح زير ذکر می کنند 

 و سازمانی  ITعملیاتی، مديريتی، استراتژيک، زير ساخت  ERPمزايای 

 عملیاتی، برنامه ريزی و کنترل و جريان های رفتاری SCM  قابلیتهای

 تقدم دارد.  SCMبر پیشرفتها در  ERP، مزايای ERP آنها در تحقیق خود فرض کرده اند که پس از پیاده سازی

 

  SCMو فرایند عملیاتي  ERP( مزایای 4-1

( تعريف کرده اند، فرايندهای عملیاتی فرايندهايی هستند که جريان 2004) 7همانگونه که کالس و مالنكپف

سفارش دهی و تجديد موجودی را طی زنجیره ی عرضه تسهیل می کنند. يک جريان سفارش دهی موثر به 

می تواند فرايندهای تجاری  ERPاز آنجا که   .هماهنگی بین قسمتهای داخلی سازمان و زنجیرة عرضه نیاز دارد

مكانیزه و خودکار کرده و قابلیت تغییر در فرايندها را ايجاد نمايد، می توان انتظار داشت که موجب بهبود  را

 قابلیت های زنجیره ی عرضه و بهبود پاسخگويی به مشتری و رضايتمندی او شود. چیان و يی فن سو اثر منافع

ERP بر قابلیتهای عملیاتی  راSCM  اثر زير ساختهای  که رسیدندبررسی کردند و به اين نتیجهIT  و منافع

 SCMقابلیتهای  ERPزياد محسوس نیست اما منافع عملیاتی، مديريتی و استراتژيک  SCMبر  ERPسازمانی 

 را در فرايند عملیاتی باال می برد. 

 

 

                                                 
1-Per-Implementation  
2-Analyze  
3-Design  
4-Constraction  
5-Impliementation  
6- Yi-fen Su & Chyan Yang  
7- Closs and Mollnkoptf 
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 SCMبرفرایندهای برنامه ریزی و کنترل در  ERP( اثر مزایای 4-2

به طراحی، اجرا و هماهنگی اطالعات برای تسهیل فرايند خريد، تولید، جريان  "برنامه ريزی و کنترل "واژه ی 

سفارش مشتريان و برنامه ريزی منابع اشاره دارد. اين قابلیت زنجیره ی عرضه همچنین شامل دستیابی به يک 

متمرکز  با ERP می باشد. 1بانک اطالعاتی برای به اشتراک گذاری اطالعات مناسب بین شرکاء زنجیره ی عرضه

کردن يک بانک اطالعاتی، ساخته شده و ظرفیتهای تحلیل داده ها را فراهم می کند. به همین خاطر است که 

می تواند به سازمان در زمینه ی خلق ارزش از طريق   ERP( اشاره می کنند که2005)2بندولی و جی کابس

م آوردن اطالعات به موقع و درست برای حذف اطالعات نا متقارن، قابلیت دسترسی همزمان به اطالعات و فراه

 برنامه ريزی و تصمیم گیری کمک کند. 

را بر فرايند برنامه ريزی و کنترل در زنجیره ی عرضه بررسی کردند و نتیجه  ERPچیان و يی فن سو اثر منافع 

مديريتی و  های زنجیره ی عرضه در زمینه ی برنامه ريزی و کنترل توسط منافع عملیاتی، گرفتند که قابلیت

در اين خصوص بر جسته تر است.  ERPتحت تأثیر قرار می گیرد. البته اثر منافع استراتژيک ERP  استراتژيكی 

 زياد محسوس نیست.  SCMبر  ERPدر  ITهمچنین اثر منافع سازمانی و زير ساختهای 

 

  SCM 3بر جریان های رفتاری ERP( اثر مزایای 4-3

رفتارهايی اشاره دارد که موجب هماهنگی و تشريک مساعی در زنجیره ی عرضه       به "های رفتاری جريان"واژة 

می شود. همبستگی ارتباطی يک قابلیت است که واحد تجاری  4می شوند. اين موضوع شامل همبستگی ارتباطی

ه به وابستگی را قادر می سازد تا يک مفهوم ذهنی را با فروشندگان و عرضه کنندگان به اشتراک گذارد. مفهومی ک

دستیابی به منافع حاصل از فنون تجاری را آسان  ERPمتقابل و اصول همكاری اشاره دارد. اتخاذ يک سیستم 

را بر جريانهای رفتاری  ERPکرده و ممكن است اهداف فوق را حمايت کند. چیان يانگ و يی فن سو اثر منافع 

SCM  ارزيابی کرده و به اين نتیجه رسیدند که منافع مديريتی و استراتژيکERP های  بیشترين اثر را بر قابلیت

SCM  در زمینه ی جريان های رفتاری داشته و منافع سازمانیERP  .تأثیر قابل توجهی بر اين فرايند ندارد 
 

 گیریخالصه و نتیجه  (5

زمینه ها، از جمله زنجیره ی عرضه، الزم است که جايگاه اين با سرعت يافتن استفاده از فناوری در تمامی 

در کشور ما، بیش از  ERPاز آنجا که ويژگی ها و قابلیت های . شود مشخص، بیشتر موضوع در اين زنجیره

را در مديريت هرچه بهتر زنجیره ی عرضه و  ERPپیش درک شده است، پژوهش حاضر سعی داشت تا جايگاه 

                                                 
1- Supply Chain Participants  
2- Bendoly and Jacobs  
3- Behavioral processes  
4- Relationship integration  
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بدلیل اينكه در کشور ما هنوز تعداد شرکت هايی که از اين  سازمان در اين زنجیره، شرح دهد.بهبود جايگاه 

سیستم در عملیات خود استفاده می کنند، به اندازه ای نیست که بتوان يک جامعه ی آماری با تعداد نمونه کافی از 

ا با تكیه بر پژوهش هايی که در آن تشكیل داد، امكان مدل سازی و اجرای آزمون های آماری وجود نداشت. ام

در سلسله عملیات سازمان و  ERPخارج از کشور در اين حوزه صورت گرفته است، می توان بیشتر به جايگاه 

آنگونه که اين پژوهش ها نشان داده است، سیستم برنامه ريزی بخصوص در مديريت زنجیره ی عرضه پی برد. 

اده سازی و اجرا شود، باعث تقويت قدرت شرکت در تجزيه و تحلیل منابع سازمانی درصورتی که با موفقیت، پی

اطالعات مربوط به عرضه کنندگان و مشتريان به صورت همزمان شده و همچنین امكان استفاده از تجارت 

الكترونیک را نیز بیشتر، فراهم می کند و ازين طريق، قابلیت های زنجیره ی عرضه را بصورت قابل توجهی 

 هد.افزايش می د
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