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چکیده
بنگاه هاي امروزي به اطالعات و ارتباطات بیشتري به منظور کاهش هزینه ها تحت منابع کمیاب کنونی  نیاز 

به  توسعه دارند ،به منظور کاهش زمان تحویل ،براي افزایش کیفیت و تنوع محصوالت ، به عبارت دیگر ،
به وسیله ERPسیستم برنامه ریزي منابع بنگاه یا .موظف شده اند “یک سیستم یکپارچه اطالعاتی”

در این . ها می شوند یکپارچه نمودن فرایند هاي کسب و کار و مدیریت سبب بروز پتانسیل واقعی کمپانی 
مطالعه ،چطور و در چه جهتی سیستم برنامه ریزي منابع بنگاه بر تصمیمات مدیران سطح باالیی و میانی 

بر مدیریت استراتژیک دانش به ERPکسب وکارها تاثیر می گذارد و همراه می شود با تاثیر سیستم  
ERPستمیساساسبريریگمیتصمو،رگونی پذیردگ،یرقابتییایمزاوترخالقانهمنظور اینکه بنگاه را 

به عنوان نتیجه مرور ادبی این مطالعه،نقش و تاثیر این سیستم ها بر مدیریت استراتژیک .خواهد شدیبررس
.اطالعاتی و تصمیم سازي بررسی خواهد شد با مثال هاي کاربردي کسب وکار هم محلی و هم جهانی

ع بنگاه ، تصمیم سازي استراتژیک ،مدیریت اطالعات ،مدیریت اطالعات برنامه ریزي مناب: کلمات کلیدي 
استراتژیک 
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معرفی.1
فناوري اطالعات ، به افزایش کارکرد کسب . یک مدیریت خوب با اطالعات فراهم شده مناسب ،ممکن است 

برنامه ( سیستم هاي . وکار در این زمینه کمک نموده است ،یک ناحیه مهم از سرمایه گذاري قابل توجه است
مالی ،بازاریابی، مدیریت منابع ،بوسیله یکپارچه سازي وظایف اولیه مانند تولید ،ERP) ریزي منابع بنگاه 

ستمیسفرمپلتکیدرهاکاروکسبتماماست کهوتریکامپکمکبهکاروکسبتیریمدانسانی ،یک 
این سیستم ها ،اول از همه ، قابلیت در جمع آوري داده ها و اطالعات در .رایج را پوشش می دهداطالعات

در تصمیم سازي و فراهم کردن انطباق در عملکرد برنامه سازمان،پردازش ،تحلیل و یکپارچگی و انطباق 
از سوي دیگر این سیستم ها نقشی در افزایش اثر عملکرد مدیریت به وسیله فراهم نمودن .ریزي و کنترل

,Bensghir).اطالعات مورد نیازبراي فرایند برنامه ریزي و پایش ایفا می کنند 1996)

امل استفاده از سیستم هاي اطالعاتی و تکنولوژي به منظور توسعه نقش استراتژیک سیستم هاي اطالعاتی ش
این .محصوالت ، خدمات و شایستگی ها براي کسب و کار ، کسب مزایاي از رقبا را فراهم می کند

را ایجاد می کند که حامی استراتژي هاي کسب وکار و جایگاه “سیستم اطالعاتی استراتژیک”موضوع،مفهوم 
,O'Brein)در میان رقبا  سیستم هاي اطالعات استراتژیک به عنوان ابزاري که با استفاده از دانش .(1997
یا ارتباط اطالعات  تعریف شده است مادامی که استراتژي هاي کسب وکار در حال توسعه و /،انتقال دانش

,Earl)پیاده سازي هستند  1993).
ERPاین امر بدان علت است که  .در فرایند تصمیم گیري در مدیریت جز برترین هاستERPسیستم هاي 

در ارسال اطالعات جمع آوري شده در اسرع وقت ممکن به سطوح مدیریت مورد نیاز در هنگام رویارویی با 
کمکی ،در حال حاضر یکی از مهم ترین جایگاه هايERPبنابراین ،.موقعیت یا مشکلی، مسئولیت پذیر است

)Anameriç,2003.(براي مدیران است
بر طبق برنامه انجام شده ) MIS(اگرچه این، از طریق فرایند تصمیم گیري مدیریت سیستم هاي اطالعاتی 

Herbert، که توسط “مدل تصمیم سیمون“در.است Alexander در ارتباط با فرایند تصمیم گیري در
MIS درتوسعه یافته است و به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است،فرایند تصمیم گیري در سه

:این مراحل شامل .مرحله مورد بحث قرار گرفته است
,Simon)تحقیق ، مرور و انتخاب هستند برخی منابع فرایند تصمیم گیري را در پنچ مرحله در نظر .(1960

دو مرحله دیگر پیاده .ه یافته سیمون شامل تحقیق،بررسی و انتخاب استسه مرحله اول توسع.گرفته اند
Martin)سازي و پایش است and Powell, 1992).

شروع می شود و با “ERPسیستم هاي ”،“سیستم هاي مدیریت اطالعات ”این مطالعه با بخش تعریف 
و نمونه هایی از کمپانی ها و شرکت “مدیریت اطالعات استراتژیک ”و “خلق اطالعات استراتژیک”مفاهیم

،با یک نتیجه گیري انی ها و شرکت ها برتر موفق شدندبعد از توضیح اینکه چطور کمپ.ها ادامه پیدا می کند 
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. پایان خواهد رسیدهب
مرور ادبی.2

سیستم اطالعاتی مدیریت- 1

این مورد توجه واقع خواهد شدواقع شدیبررسموردانسانتوسعهروندباحاصلتمدنخیتارکهیهنگام
در یک جامعه .ي پدیدار شده ناشی از شرایط ، شکل گرفته استهایژگیوازيتعدادتوسطدورههرکه

جامعهازگذاردورهطولدربخارکشفکشاورزي،اهمیت کسب شده توسط زمین و ابزارهاي کشاورزي،
،یصنعتجامعهبهيکشاورز

منبععنوانبههیسرماونقلوحمليهايآورفندربخارازاستفادهاثرتوسطانبوهدیتولبهیابیدستو
جامعهبهاندشدهلیتبدیفراصنعتجامعه.شده استبرجستهدورهنیادرکاروکسباهدافیاصل

نقش). 2006نس،یا(استشدهفیتوصکیاستراتژعاملکیعنوانبهدانشویدانشجامعهیایاطالعات
درامور اداره.استیافته شیافزاندهیآيبراهابرنامهوهاشرکتدررقابتایجاد دراطالعاتستمیس

.که آنها بخواهندزمانهريریگمیتصمدرموقعبهکامل،،دقیقاطالعاتبهازینها شرکت
ت اطالعاتیریمد. باشدیميریگمیتصميبرااستفادهمورديهادادهازيامجموعهتیریمددراطالعات

یمرهیذخودهدیمنشانرا هاتیفعالاست که داریمعنداده هاي تمامسازمانکیيبرانظرمورد
اطالعات،هامروز. استشدهارائهگزارشعنوانبهرانیمدوواحدبههمه،ازمهمترواصالحپردازش،شود،
يهاستمیس. شودتیریمددانشکهاستالزمراستا،نیادر. استشدهلیتبدکیاستراتژمنبعکبه ی

به صورت آنایجاد وکندیميریگمیتصمدراستفادهيبرارااطالعاتنیاسازمانمنابعبرنامه ریزي 
،ي هستندورود،اطالعاتکهندیفرانیاانیپادر. می کنندپردازشمتخصص/ ندهریگمیتصميبرامعنادار 

.استاطالعاتی نیزخروج
ERPسیستم هاي- 2

شدهلیتبدسرعتی ویرقابتطیمحدرامروزکاروکسبازيضروریبخشبه یشرفته اطالعاتیپيآورفن
اطالعاتيتکنولوژدرعیسرراتییتغ. صورت می گیرددرنگیبیاطالعاتدیجديهايفناورظهور. است

کهاطالعات،ويآورفنبریمبتنيهاستمیسو تردهیچیپاستفادهبرتوانمند کرده است تاشرکت را
ریزدرامروزبهتاERPتوسعهروند. کنداست تمرکزآنهاازیکییسازمانمنابعيزیربرنامهيهاستمیس

)استشدهارائه Postaci,Belgin,Erkan. 2012).
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ERPفرایند توسعه .1شکل Guleryuz(2007):منبع

عملکرددرشیافزاوهاشرکتنیتامرهیزنجیاثربخشوییکارامستلزمیجهانرقابتشیافزا،هامروز
- یسازمانمنابعيزیربرنامه(ERPافزارنرمزیآمتیموفقياجراقیطرازهدفنیابهدنیرسراه. ستآنها

,Postman)استستمیسبراي) شرکتمنابعيزیربرنامه Leader, Erman 2012).
ERPشده است تا کپارچه یوتریکامپکمک باکاملطوربهکهاستکاروکسبتیریمدستمیسکی

دريسازمجتمعتیقابلهر حوزه عملکردي از سازمان با ویژگی یرقابتيهاتیمزکهسازدقادررا سازمان 
کیERPستمیسکی). GOK،2005(.حوزه ها را داشته باشدنیاازياریبسازشیبياگستردهاسیمق
نییتعبابا نگرش مبتنی بر فرایند است کههاستمیسریزازياریبسشاملکهاستيافزارنرمحلراه

بنگاه و ارائه پاسخ هایی براي نیازهاي داده ها و اطالعات به  یکپارچگی محکم عملکرد ها می يبرااهداف
برنامهبستهازمتشکلستمیسنیا. استبنگاه هايبراقیدقاطالعاتستمیسکیاین،یژگیونیابا. رسد 

(Selimoglu,2006).ف یک بنگاه را به هم متصل می کندمختلوظایفکهاستيها
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تنظیم کننده                    تري                               سفارش مشپیش بینی               برنامه تولید        

وعدهوسفارشورودبرنامه ریزي توزیع
احتیاجات

MPSبرنامه مونتاژ نهایی

BOM
احتیاجات برنامه ریزيبرنامه ریزي ظرفیت

مواداحتیاجات

ثبت وضعیت موجودي
سفارش کارسفارش خرید        

/HRدستمزدصورتحساب  

دفتر کل

حسابداري

ERPساختار کلی سیستم.2شکل 

Helo: منبع  and Szekely, (2005)

اساسبرکیاستراتژویکیتاکتيریگمیتصمیبانیپشتباییهاشرکتبهرا ییایپوERPيهاستمیس
کنونیوقیدقي،فوریدسترسیکیتاکتوکیاستراتژتیریمدسطحدررانیمدبراي ومی دهد یکنوندانش

ستمیسکیاستراتژتیمزهشت. کندیمفراهميریگمیتصمیبانیت پشتیریمديهاستمیسبااطالعاتبه
:ازعبارتندایمزانیا. داردوجودERPيها

افزایش انعطاف پذیري- 1
افزایش بهره وري- 2

برنامھ ریزی ظرفیت 
Rough-cut
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ارتباطات سالم- 3
هزینه عملیات پایین- 4
رشد درآمد- 5
چرخه زمانی کوتاه- 6
همکاري موثر- 7
باالحاشیه سود - 8

( Postaci,belgin,Erkan. 2012)

باشدداشتهوجودهیسرمابازاروخدماتمحصوالت،دراینکه منظوربهدارند رییتغتیریمدبهازینهاسازمان
ERPيهاستمیسرشیپذبا. می کنندفزودهاارزشجادیاورقابتر،ییتغمنظوربهزنده،موجوداتمثلدرست

بازارطیشراازيوربهرهوسرعتبامطابقي آنان ریگمیتصمبهند که داروجودياریبسيهاماژول،زندهموجود
یماستفادهاطالعاتتیریمدبامترادفرییتغتیریمدمی کنندکمکشرکتازانتظاراتوالزاماتدر راستايو

شدهینیبشیپاطالعات،نیادررییتغجادیاویمالویاتیعملاطالعاتک،یاستراتژتیریمدبهتوجهبا. شود
يهاياستراتژویسازمانساختاروه،یشنیبهترورقبابامداومطوربهي عملهاوهیشوهاياستراتژکهاست

شده است با کپارچهکه یکاروکسبيندهایفرآت،یریمديهاياستراتژکه سازگار است بایانسانمنابعتیریمد
شدهکپارچهیکاروکسبيندهایفرآابی کهاطالعاتيهاستمیسوتیریمدرساختیز،کاروکسبياستراتژ

ارزشدرشیافزاورقابتازنانیاطمحصوليروبرERPيهاستمیسحلراهمیمفاه. مقایسه می شوداست
شدهمتمرکزرا بشناسد،بازارطیشرادروهیشنیبهترورقبازمانی که تاکاروکسبچرخهتمامدرسازمانهردر

دتوانیمن،یابرعالوه. دهدیمارائهي را اگستردهاریبسدهیگزارشيهافرصتکاربرانبهERP. است
با. دارد را فراهم کندکهییبااللیتحلوهیتجزيهاتیقابلبهتوجهبامشکالتحليبراي را کاربریبانیپشت

اجازهرا خاصمشکلهريروبرکاربرکیيبراگزارشکیجادیاویدهگزارشساختار،يریپذانعطافبهتوجه
افتهیشیافزایراحتبهرانیمدماتیتصمنرخشرکت،اطالعاتبانکدرهادادهپردازشبان،یبنابرا. دهدیم

میتصميندهایفرابهبودERPTستمیسموقعبهوقیدقاطالعاتارائهیژگیوون،یاتوماسارائهبرعالوه. است
.سازدیمقادرکارکنان راورانیمديریگ (Hitt, Wu and Zhou, 2002)

نیادر. ERPيهاستمیسازاستفادهدرکیاستراتژيایمزاازآمده دستبهنظراتیابیارزشاملریزجدول
مقدارنیبزرگترباکیاستراتژتیمزن،یابهتوجهبا. ه استشداستفادهکرتیلاسیمقدرنقطه5ارزیابی
چرخه،لجستیکع،یتوزموثر،يهمکارمانندکیاستراتژيهاتیمزباکار نیا. استسالمارتباط،بیانگرمتوسط

تیرضا،يریپذانعطافشیافزا،لجستیکنیتام،یاتیعمليهانهیهزکاهش،يوربهرهشیافزاتر،کوتاهيها
باکیاستراتژتیمز.پیگیري شده استدرآمدرشدوکیاستراتژيایمزاویانسانمنابعتیریمد،يمشتر
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.رسید3.57بهمجموعدرارزشمتوسط. استباالسودهیحاشداراي متوسطمقدارنیکمتر

(Postaci,Belgin and Erkan, 2012)

مزیت استراتژیک میانگین
روابط سالم 3.84

همکاري موثر 3.79
توزیع لجستیک 3.76

زمان کوتاه چرخه عمر 3.73
يوربهرهدرشیافزا 3.72

هزینه عملیاتی کم 3.60
تامین لجستیک 3.58

يریپذانعطافشیافزا 3.53
يمشترتیرضا 3.52

یانسانمنابعتیریمد 3.48
رشد درآمد 3.39

حاشیه سود باال 2.94
میانگین کلی 3.57

ERPمزایاي استراتژیک کسب شده با استفاده از .1جدول

,Postaci,Belgin and Erkan):منبع  2012)

جاد یا1997و1993يهاسالنیبراERPستمیسکه شرکت50ازنمونهکیازاستفادهبامطالعهدر
مدآدر"،:ی استفاده شده استمالعملکرديریگاندازهيبرايالهیوسعنوانبهریزيرهایمتغ،کرده اند

"ياداریعموميهانهیهزطولدرفروشدرآمد"،"عیتوزيهانهیهزوفروشی،ابیبازارطولدرفروش

سهيبرا"فروشنهیهزازفروشدرآمد"و"کارمندناشی از درآمد فروش"،"فروشنهیهزدرفروشدرآمد"
با.استافتهیکاهشرا به پایان رسانده است، ERPيهاستمیسياندازراهونصبی کهشرکتيبراسال

نیانگیم"و"عیتوزيهانهیهزوفروش،یابیبازاردردرآمد فروش"صیتشخدربهبودگونهیچ هحال،نیا
) Grabski،2001وPoston. (استنداشتهوجود"يادارویعموميهانهیهزطولدردرآمد
حیصحيهايریگمیتصمازاستفادهقیطرازادیزاحتمالبهيامروزيهاشرکتیزندگکهاستواضح
یاساسازین. ماندگار استدانشبهاطالعاتلیتبدومناسباطالعاتازنانیاطمحصولتوسطشدهگرفته

بايریگمیتصمدرکنندهشرکتيهاگروهوافرادانیمیهماهنگ،يریگمیتصمويزیربرنامهيبرا
شدهارائهخدمات. استمشتركاهدافبهیابیدستازنانیاطميبراومختلفيهاتیمسئولواراتیاخت
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لیتبدوهادادهپردازشيهاستمیسقیطرازاطالعاتپردازشويآورجمع،یاطالعاتيهاستمیستوسط
اهر شده ظبر طبق هدف تهیه گزارش MISاطالعات از طریق نیاپردازشبادانش،بههانآ

(Ulgen,1980).است

شدهذکریکلطوربهکیاستراتژاطالعاتستمیسازنوعدو،یاطالعاتيهاستمیساتیادببهینگاهبا
)Kini،1993.(1 .ازشدهجادیاخالقدهیاکیازجهینتکیعنوانبهستمیسخاص،يکارزمینهکیدر

وکسبگریدبههیشبنهوکاروکسبفقط در این نیادرکهد،یجدیاطالعاتيهايورآفنازيامجموعه
.استافتهیتوسعهها،کار
استفاده آنهاگی چگونبهیبستگآنهاکیاستراتژارزشاماموجود است،ياگستردهفیطدرهاستمیس. 2

. دارد
دستبهيبرا،ياستراتژکیعنوانبه،)بنگاه ها(شرکتدراستممکنيورآفنواطالعاتيهاستمیس

وسازمان،وتیریمددردیجديهاروشتوسعهمنظوربهعملکرد،ويوربهرهشیافزا،یرقابتتیمزآوردن
). Peppard،1993(شوداستفادهکاروکسبدیجدمناطقجادیا

بهیشهاتیفعال،کسب می کندکشورسطحدریتوجهقابلنسبتومی کندرشدکاروکسبمادامی که 
خاص،روشکیدرفصل،وحلو،واقع خواهد شد ریتاثتحتیخارجویداخلمختلفطیشراوسیله

یابیارزجهینتدروخواهد شددشوارکاروکسبکیمانندیاسیسوکیاستراتژتیریمديهاتیفعال
) Yozgat،1998. (شدخواهدسخت وتریکامپازاستفادهبدونموارد نیاتمامبهمربوطاطالعات

ادهیپمختلفعملکردهايدرکاروکسبيندهایفرآيسازکپارچهمنظور یبهرا ERPيهاستمیس،ازمان
است،کلکیعنوانبهکاروکسبيندهایفرآتمامونیاتوماسلیتبدبهقادرERPستمیس. ي میکندساز
همهادغامران،یمدعملکردبرنظارتيهاتیفعالتایکارگاهيهاتیفعالاز. یاتیعمليواحدهاتنهايجابه

گریدباوتریکامپافزارنرموافزارسختعاملستمیسمختلفانواعکردنکپارچهیقیطراز، هاتیفعال
.می آیددستبهERPيکاربرديهابرنامهکامپیوترها توسط 

)Palaniswamy2000فرانک،و (
مدیریت استراتژیک دانش و تصمیم گیري- 3

بسیاري از موقعیتها وشرایط سازمانها همچون مشکالت و مرحله دستیابی به اهداف برنامه ریزي شده ،در 
.میتواند رخ دهدرهیغوسازمانازخارجهم دروداخلدرهم که تغییرات 

مقابلهمنظوربه. مدآدرحداکثرایزیانحداقلبان ،آازشدنخارجيبراتالشدرطیشرانیادرسازمانکی
ضرورياطالعاتداشتن م،یتصمکیاتخاذيبرا. استالزمتیریمدسطحدرتصمیم گیري،کشمکشنیابا

درمیتصمانواع. کندیمفراهميریگمیتصمرايبرااطالعات،)MIS(ت اطالعاتیریمدستمیسیک .است
مداومتکرار. "يزیربرنامهقابل "و"غیر قابل برنامه ریزي"هايمیتصم.  استشدهمیتقسبخشدوبهواقع
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ایجاد هامیتصمنیايبرایراحتمی دهد که به اجازه الزمباتیترتونیقواني بهزیربرنامهقابل ماتیتصم
ایجاد کننده این توانایی است که بتوان از این است کهمزیت تصمیگیري با قابلیت برنامه ریزي .شوند

.تصمیمات و قوانین پیشین بهره برداري نمود ، قبل از آنکه تصمیمی اخذ شود
از هاماتیتصمنیا.ددارنوجودغیرقابل برنامه ریزييریگمیتصميبرایمقرراتنیچنچیهحال،نیابا
دراطالعاتانتقالوانیجربرايمبناواساس. دارندکاملاکتشافبهازینکهتصمیمات هستند ازوعین

خاصیاطالعاتيهاستمیسوهاگزارشجداول،،يریگمیتصميهامدلشده،جادیادادهگاهیپاازسازمان
بوسیلهراسازمانیخارجاطالعاتازیبخش) MIS(ت اطالعاتیریمديهاستمیس. استگرفتهشکل
ازيریگمیتصميبرارانیمدبه MIS. کندیمفراهم،سازمانازخارجيهادادهگاهیپاباارتباطيبرقرار

ماتیتصمازيامجموعهيزیربرنامهندیفرامثال،عنوانبه.کندیمکمکیخارجویداخلاطالعاتقیطر
MISزمانی که از شدخواهداعتمادقابلوانهیگراواقع،ترکارآمديزیربرنامهکه استلیدلنیهمبه. است

تیریمددريزیربرنامهقابل ماتیتصم). Anameriç،2005. (شودیماستفادهيریگمیتصمندیفرادر
يحسابدارو)موجودي(انبار،يسازرهیذخد،یخرمانندسازمانروتینکنترلاتیعملدرشتریبدتوانیم

. استشدهلیتشکسازمانتیوضعمورددريادیزحدتاغیرقابل برنامه ریزييریگمیتصم. شوداستفاده
يبراMISکهاستنیالیدل. ترجیح داده می شودMISتیریمدي به وسیلهریگمیتصمندیفرادرعمدتا
یممواجهطیشراومشکالتدر هنگامی که باسرعتبهتیریمدسطحبهشدهيآورجمعاطالعاتانتقال
.استرانیمديبرامهماریدستکیجایگاهدرMISن،یبنابرا. باشدیمیت پذیر مسئولشوند
MISمجموعهویانسانمنابعازاستفادهوارتباطاتو،یابیارز،يسازرهیذخ،مجموعه"عنوانبهتواندیم
.شودفیتعر"هاعملکردتیریمدوکاروکسبطرحیاثربخششیافزايبراوتریکامپبریمبتن

)T. Lucey،1991.(MIS"کهمعمولفیوظاگزارشارائهوهیتهواستیبانیپشتتیریمدستمیسکی
رامی کند،ینیبشیپشرکتکیازيجاريهاتیفعالکنترلويزیربرنامهباآینده راکاروکسبعملکرد

،يادارعنوانبه،می شودمتوجهژه،یوبهن،یا). JP Laudon،1993وKC Laudon(".کندیمفراهم
عنوانبهزینراآنشود،یمدهیدنقطهنیاازکههمانطور. سازماندرمنابعوعملکردازکنترلومشاهده
زینمدیریتاطالعاتيستمهایساهدافازیکی. د دریافت شودتوانیمکنترلستمیسوتیریمدبرنظارت

ایویکیتاکتتیریمد. استتیریمدتوسطهاسازماناتیعملکنترلومشاهدهبهدنیبخشتحققيبرا
بامعموالرانیمدازردهنیا. را تشکیل می دهدیسازمانتیریمدازيترعیوسبخشکییانیمتیریمد

واجه می مدارد یشخصارتباطاتوشهود،استدالل،بهازینواستمنتظرهریغتر،دهیچیپکهيهاروش
یه رونیا. استشدهمتمرکزمدتانیمساالنهایوماههسهماهانه،معامالتبریانیمسطحتیریمد. شوند

تیریمداقدامات معمول.استپرسنلسازمانوموزشآوکاروکسبساختارسازمان،ومنابعصیتخصها
سطحرانیمدفیوظا. باشدیمپرسنليزیربرنامهوریمتغلیتحلوهیتجزبودجه،گزارشیانیمسطحدر
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کارکنان تیریمدمدت،کوتاهيهاینیبشیپبودجه،جادیاخدمات،/ دیتوليزیربرنامهیانیم
)Tiwana,2003(و)Öğüt,2003(و)Davis,1997.(است

منظوربهریمديبرااضافیمرحلهکیMIS،باشدياقتصادوسرعتبههادادهپردازشکهیهنگام
نییتعدرمثال،عنوانبه. ایجاد می کنديریگمیتصمدرشدهاستفادهاطالعاتکردنخالصهوانتخاب
يبراکوچکاریبسيوتریکامپاتیعملکی،دستمزدپردازشطولدر،يکاراضافهپرداختکلمقدار
جیتدربهو،شودیمدهیچیپزائداطالعاتبايریگمیتصم. استالزمبخشهردرکارروزلیتحلوهیتجز

سازمانیخوببهدیباهادادهواطالعاتانیجر،امرنیاازيریجلوگيبرا. توسعه می یابدممکنریغبه
نیادرودارد يریگمیتصميبرااطالعاتازیبانیپشتبهازین،يریگمیتصمدر هنگام ر،یمدیک .دهی شود

ستم،یسنیاکمکبا. برمی گردداطالعاتتیریمدستمیسبهمرحله،نیايبراافتهیتوسعهستمیسمرحله،
تریکلمفهومیک به عنوان.وندشمجهزمرتبط ومورد نیازاطالعاتباتنهاتواندیمسطوحتمامدررانیمد

،MIS،تیریمدويریگمیتصمندیفرآيبراکردن اطالعاتفراهم ،يارشتهنیبقیتحقنهیزمعنوانبه
را استITياستراتژکه یسازمانرییتغيهاتالشيسازکپارچهیوهاسازماندر) IT(اطالعاتيآورفن

.به عهده دارد ( Ateş,2007)

ستمیسباارتباطدراطالعات،يآورفنازمهممفهومبهشدنلیتبدحالدرندهیفزاطوربهMIS،هامروز
)sagsan،2002(.تیریمديریگمیتصمدرموثرداورکیبههشدلیتبداطالعات

کمکشتریبوشتریبت،یریمدبهکهاستاطالعاتيهاستمیستیریمدتیاهموردنآدستبهيبرا
بهاحتماالاطالعاتستمیستیریمدتیاهمآوردندستبهيبرالیدال. وجود دارد يمتعددلیدالمیکند 

:استریزشرح
زات،یتجهآالت،نیماشپرسنل،مانندیمسائلبامقابلهيبرا،یکافاندازهبهران،یمديهاتیقابلکاهش) الف
اندازهبهریمدازتیحمارايبنه،یزمنیادراطالعاتمنبعفقدانوروزهرمختلفلیدالبهپوله،یاولمواد
.یکاف
ی عواملتعدادشیافزاويریگمیتصميهاتیموقعده،یچیپندهیفزاطوربهران،یمدتوسط،نشدمواجه) ب
. شودگرفتهنظردرایدبکه
. دهندهرییتغعواملزانیمدرروزبهروزشیافزا) ج
ویاجتماعيهاتیمسئول،ياقتصادطیشرابزرگ،يبازارهامانندشرکت،بزرگ،يهاسازماندربودن) د
.طیشرانیاتحتخوديداریپاحفظيبرالشانیتماوره،یغ
سازمانرانیمدیاطالعاتيازهاینموقعبهوقیدقرفعمنظوربهبهتریارتباطيهاکانالجادیابهتعهد) ه
.افتهیتوسعهيها
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يریگمیتصمندیفرا.شودیمانجامبرنامهبهتوجهبايریگمیتصمندیفراانجامMISقیطرازکهچندهر
MISدريریگمیتصمندیفرادرمونیسالکساندرهربرتتوسطکهاست"مونیسيریگمیتصممدل"در

مراحلنیا. واقع شده استبحثموردمرحلهسهدراستفاده می شود ياگستردهطوربهوشددادهتوسعه
يبرا. پرداخته اندمرحلهپنجعنوانبهيریگمیتصمبه فرایند منابعیبرخ. هستندانتخابویبررسق،یتحق

مرحلهدو.استانتخابومطالعهپژوهش،مون،یستوسطافتهیتوسعهمرحلهسهاول شاملمرحلهسهن،یا
ندهیآدراستممکنمشکالتی که ایشدهمواجهمشکالتیبررسمرحله،پژوهش. استنظارتواجراگرید
از عمدتامشکالتمورددراطالعات. استمشکالتمورددرداده هاازيامجموعهوخواهد شدمواجهآنبا

ستمیسازخوداطرافطیمحیبررسمرحلهنیاازیاصلهدف. استشدهيآورجمعسازماناطرافطیمح
روزطولدرشدهيآورجمعاطالعاتوآماده شده است MISيبرااطالعاتق،یتحقمرحلهطولدر. است
واطالعات،يسازرهیذخوارساليبراران،یگمیتصمران،یمدبه MISمرحله،نیادر. خواهد شدمرور

. کندیمکمکاستازینمورديهاگزارشواطالعاتویه هاي رانتقالت،یریمديندهایفرايبراکهیهنگام
يهاحلراهیبررسمرحله. استآنهالیتحلوهیتجزبامشکالتحلراهنییتعيبرا)مرور(یبررسمرحله

يهامدلباآمدهدستبهاطالعاتمرحله،نیادر. دهدیمپوششرامشکالترايبپیدا شدهيشنهادیپ
مرحلهدرمهمنکته.کشف شده اندنیگزیجايهاحلراهومی شودلیتحلوهیتجزMISدريریگمیتصم

به وسیلهمختلفيهاحلراهکردندایپازبعدمشکلحلراهمیان ازراهنیترمناسبانتخاب،انتخاب
شدهيآورجمعاطالعاتمناسب،حلراهانتخابازپس. استیبررسرونددرمشکللیتحلوهیتجزنیاول
.مشابهيهاتیموقعدرمجدداستفادهيبراشدهرهیذخسپسوشدهشیرایو،هشدیابیارزMISقیطراز

فصلوحلرونددرمناسبحلراهدادنقراريبرايریگمیتصممنظوربهاست ايمرحلهپیاده سازي
مناسبحلراهروشبودنقیدقویکافمیزان نییتعيبرالیتحلوهیتجزمرحله،نیادر. استمشکل

پیش يسازادهیپمرحلهدرکه یمشکالت،کنترلمرحلهطولدر. استشدهانجاممشکلفصلوحليبرا
حلمرحله اجرادرکاستی ها تامی شودتالش،اشته باشنددوجوداگرومی شوندلیتحلوهیتجزآمده اند

ک،یاستراتژ(سازمانکیدرمختلفسطوحدررانیمدبهMIS،يضروريازهایندرهاتفاوتبهتوجهبا.دنشو
به وسیلهسازمانیاساساقداماتشده برآمادههاي خالصهوهاگزارشبهیدسترس)یاتیعملویکیتاکت

،Anameric. (را تضمین می کندسازمانتیریمدسطحارائه آن بهوسازمانمهميهاپروندهبهیدسترس
2005(

نتیجه گیري -4
يبرال،یتحوزماننه،یهزبه منظور قطع "یک سیستم اطالعاتی یکپارچه"بنگاه هاي امروزي به توسعه

به رها شدن از پتانسیل واقعی ERPسیستم هاي . موظف شده اندمحصوالتتنوعوتیفیکشیافزا
وچگونهمطالعه،نیادر.کمک می کنندتیریمديندهایفراوکاروکسبکمپانی ها به وسیله یکپارچگی 
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اثراتباهمراهکاروکسبمیانیوباالسطحرانیمدمیتصمبرگذاردیمریتاثERPستمیسیجهتچهدر
، یرقابتییایمزايداراوترخالقانههاییشرکتراي ایجادبدانشکیاستراتژتیریمدبرERPيهاستمیس

.استشدهیبررسERPيهاستمیساساسبريریگمیتصمو،تغییر شکل پذیر
وکسبه کاربردينموندوهربايریگمیتصمواطالعاتکیاستراتژتیریمدبرهاستمیسنیاریتاثونقش

به MIS. استشدهنشان داده اتیجزئبانآمراحلباMISتیاهم. استشدهارائهیمحلویجهانکار
اقداماتبرشدهآمادههاي خالصهوهاگزارشبهیدسترسيبراسازمانکیدرمختلفسطوحدررانیمد

.می دهدنیتضمستمیسدرشدهرهیذخاطالعاتقیطرازسازمانیاساس


