فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت
سال هشتم  /شماره بيست و هفتم /زمستان 4931

کاربرد همزمان تولید ناب و :ERPبه سوی یک فرآیند پیاده سازی ناب مبتنی بر ERP

تاريخ دريافت49/7/51 :

تاريخ پذيرش49/4/51 :

عسگر پاکمرام

1

ابراهیم رستمنژاد

2

چكیده
سیستمهای تولید ناب و برنامهریزی منابع سازمانی اغلب به عنوان دو استراتژی مهم برای دستیابی به مزیت
رقابتی در محیطهای تولید جهانی امروزی بیان میشوند .هر چند که به طور سنتی  ITبه عنوان کمک به هدر رفت
تولید ناب در نظر گرفته میشود ،اما این مقاله نشان میدهد که پیشرفتهای جدید در  ITو شروع مکانیسمهای
کنترل تولید ''پوش -پول ''1ترکیبی اجازه دادهاند روشهای  ERPو ناب به سمت یک وضعیت همگرا شوند که در
آن سیستم ERPدر واقع میتواند برای حمایت از استقرار شیوههای ناب مورد استفاده قرار گیرد .این مقاله
فرآیندهای بارز پیاده سازی ناب و  ERPموجود در مقاالت علمی را تحلیل می کند ،و عالوه بر بررسی فرآیند
اجرای همزمان در زمان واقعی ،فرآیندی را نیز برای پیاده سازی ناب مبتنی بر  ERPتوسعه و ارائه می دهد .یافته
های این مطالعه نشان می دهد که اجرای یک سیستم  ERPهمزمان می تواند به عنوان یک واسطه برای استفاده از
شیوه های تولید ناب عمل کند.
واژههاي كلیدي :برنامه ریزی منابع سازمانی ،تولید ناب ،پیاده سازی ناب مبتنی بر .ERP

 - 1استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب (نویسنده مسئول) pakmaram@bonabiau.ac.ir

 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب
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ERPخودکارسازی فرآیندهای تجاری ،فراهم آوردن

 -1مقدمه
بی شک تصمیم گیران موفق امروز ،مدیران پیشرو

استفاده مشترک و همزمان استفاده کنندگان از دادهها و

فردا میباشندکه با برنامه ریزی صحیح برای آینده

تولید بالدرنگ دادهها در سطح سازمان است (عرب
9

بستر توسعه در کشور یا سازمان خود را به صورت

مازار یزدی و باغومیان .)1931 ،هوپ و اسپیرمن

یکپارچه و جامع میبینند و به دور از اجراهای

( )1331نشان دادند حداقل چیزی که در در سطح

مقطعی ،جزیرهای و یا به اصطالح حضور دایم در

ERPبه نظر میرسد شامل جنبههای درست بموقع

مدیریت بحران ،برای آینده میاندیشند (کازرونی و

بودن ) (JITبا ارائه ماژولهایی با نامهایی مثل "تولید

همکاران .)1931این مقاله سعی در روشن کردن

تکراری " است که قابلیتی را برای سطح بار MPS

استدالل با پرداختن به کاربرد موازی هر دو روش

(سیستمهای پردازش تولید )1و اجرای کشش ،عناصر

دارد .با اتخاذ روش پژوهش در عمل به بررسی

فلسفی بهبود مستمر ،مدیریت بصری و تصحیح اشتباه

کاربرد همزمان شیوههای  ERPو تولید ناب در یک

دادههای از دست رفته فراهم میآورد.

4

1

سازمان واحد ،به منظور توسعه یک فرآیند اجرای
ناب مبتنی برERPپرداخته میشود .اگر چه میدان دید

 -2-2تولید ناب

7
3

این دو پیاده سازی در حال حاضر بسیار پایین است،

تولید ناب اصطالحی است که جان گرافیسک

اما ماسون و جاکوبسن )2002( 2نشان دادند که پیاده

پژوهشگر از  (IMPV)3بر نهاده است و از این رو

سازیهای ناب مبتنی برERPدر طول زمان رشد

ناب نامیده میشودکه در مقایسه با تولید انبوه هر چیز

میکنند .همراستایی ERPو فرآیندهای پیاده سازی

را به میزان کمتر مورد استفاده قرار میدهد .تولید ناب

ناب ترسیم و چگونگی روند پیاده سازی ERPنشان

بر اساس اصول و فرآیندهای کاری سیستم تولید
10

داده میشود که در واقع میتواند به عنوان یک میانجی

تویوتا

برای پیاده سازی ناب رفتار کند .به منظور راهنمایی

آن،تولید ناب را میتوان به عنوان از بین بردن

) (TPSمیباشد ،در سادهترین شرایط
11

مطالعه حاضر ،سوال پژوهشی مطرح میگردد که،

ضایعات توصیف کرد (لیکر  .)2004 ،تولید ناب در

چگونه میتوان روشهای موجود را برای پیاده سازی

عملیاتهای گسسته تکراری نوع مونتاژ برجستهترین

سیستمهای تولید ناب و ERPبه منظور توسعه پروسه

بوده است (پاول و همکاران .)2003 ،12اهداف تولید

واحد "بهترین عمل" برای پیاده سازیهای ناب مبتنی

ناب عبارتند از :باالترین کیفیت ،کمترین هزینه و

بر ERPترکیب کرد؟

کوتاهترین زمان پیشگیری.

 -2مبانی نظري ومروري برپیشینه پژوهش

 -3-2روشهاي موجود براي فرآیند پیاده سازي

 -1-2سیستم برنامه ریزي منابع سازمانی )(ERP

یکی از مهمترین تصمیمات پیاده سازی ERPاین

سیستم ERPیک اصطالح عام برای سیستم نرم

موضوع است که آیا کل سیستم به صورت یکجا به

افزاری محاسباتی یکپارچهای است که شامل

کارگرفته میشود یا پیاده سازی با رویکرد ماژول به

مجموعهای از برنامههای کاربردی تجاری برای انجام

ماژول و مرحلهای انجام شود (شفایی و دبیری،

عملیات حسابداری ،کنترل موجودی ،لجستیک و غیره

 .)1932پر تکرارترین فرآیندهای پیاده سازی ذکر

میباشد .وظیفه اصلی و نهایی یک سیستم جامع

شده به منظور تحلیل بیشتر انتخاب شدند .معیار
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اصلی برای انتخاب این بود که شناسایی فرآیند پیاده-

اینجا عبارتند از :مدل چهار فازی مارکوس و تانیس

12

سازی باید دارای یک سلسله مراتب مشخص باشد

()2000؛ مدل پنج مرحلهای برچت و هابچی

13

13

(به عنوان مثال فرآیند پیاده سازی گام به گام).

()2001؛ مدل شش مرحلهای راجاگوپال

 -1-3-2فرآیند پیاده سازي ERP

(که بر اساس مدل فرآیند پیاده سازی  ITکوپر و
اِزمود

پیاده سازی سیستم ERPیک فرآیند گران قیمت

20

()2002

( )1330میباشد) ،فرآیند پیاده سازی تند

و وقت گیر میباشد (سارکیس و گوناسکران،19

شونده جاکوب و وایبارک ( )2000برای ،SAP P/3

 .)2009در دنیای ،ERPاصطالح پیاده سازی اغلب

چرخه پیاده سازی ERPهاروود ( ،)2009و روش

برای توصیف یک پروژه کامالً تعریف شده ،پوشش

"مسیر اثبات شده "21 ERPواالس و کرمزار)2001( 22

دهنده انتخاب سیستم از طریق پیکربندی و آموزش

برای پیاده سازی . ERPعناصر مشترک هر یک از این

استفاده میشود

روشها شناسایی شدهاند ،و یک مقایسه از آنها در

(بانکرافت و همکاران .)1333 ،11با این حال،

جدول  1صورت گرفته است .با توجه به ماهیت

کرامرگارد و همکارانش ( )2009نشان دادند که go-

برجسته مسیر اثبات شده ،و این واقعیت که آن تا

 liveواقعاً تنها نشانهی آغاز پیاده سازی واقعی است،

حدی جامعترین روش پنج مطالعه انجام گرفته می-

و برای فرآیند پیاده سازی ERPشناخته شده میباشد.

باشد ،مدل مسیر اثبات شده  ERPبه عنوان پایهای

محققان متعددی مدلهای فرآیند پیاده سازی ERPرا

برای توسعه فرآیند بهترین شیوه برای پیاده سازیهای

توسعه دادهاند .فرآیندهای پیاده سازی بررسی شده در

ناب مبتنی بر ERPانتخاب میگردد.

کاربران آن برای ""go-live

14

11

جدول  -1مقایسه فرآیندهاي پیاده سازي
برچت و
هابچی
ایجاد یک مورد کسب و کار
آموزش برش مقدماتی
ایجاد اهداف استراتژیک و چشم انداز
تصمیمات سرمایه گذاری و تحلیل هزینه و منفعت
تعریف و ایجاد سازمان پروژه
تعریف اهداف عملکرد
تعریف سیستم مورد نیاز
نرم افزار و انتخاب فروشنده
تعریف فرآیندها
فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار )(BPR
پاکسازی و تبدیل دادهها (تمامیت داده ها)
پیکربندی نرم افزار
نصب و راه اندازی نرم افزار
سفارشی سازی نرم افزار
یکپارچه سازی سیستم
آموزش/یادگیری در حال اجرا
 go-liveسیستم ERP
بهبود مستمر
تکامل (ارتقاء نرم افزار ،ماژول های اضافی ،و غیره)

ERP

واالس و
جاكوب و ماركوس
راجاپوگال
هاروود
كرمزار
وایبارک و تانیس
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همه عناصر مشخص شده در جدول  9میباشد زمانی

 -2-3-2فرآیند پیاده سازي ناب
اگر چه فرآیندهای پیاده سازی  ERPمستند شده

که چارچوب پیشنهادی را بتوان توسعه داد.

فراوانی وجود دارند ،اما متأسفانه در مورد تولید ناب
این طور نیست .پس از بررسی ادبیات موجود ،فقط 4

جدول  -3مقایسه فرآیندهاي پیاده سازي ناب
بیچینو و هالوگ

()2004؛ بیچنو و هالوگ .)2003( 21این چارچوب در
شکل  2خالصه شده است:

آموزش اولیه

X

ایجاد چشم انداز استراتژیک

X

هابز

ووماک و جونز)1331( 29؛ آلشتروم)1333( 24؛ هابز

21

X
X

X

طراحی سلول وخط

ساختار سازمانی برای تغییر

X

طراحی سیستم زمانبندي ناب

تعریف و ایجاد تیمها

X

X

بهبود وتقویت

تعریف اهداف عملکردی

X

اقدامات عملكردي وقیمت گذاري

پیاده سازی پایههای اساسی ناب

X

X

پیاده سازي تولید ناب

تعریف محصول

X

X

پیاده سازي تامین ناب

تعریف فرآیندها

X

X

X

ایجاد ذهنیت نقص صفر

X

آموزش /یادگیری در حال اجرا

X

X

سیستم های اطالعاتی عمودی

X

X

طرح بندی برای جریان

X

استراتژي ،برنامه ریزي وارتباط

حسابداری ناب

X

درک مشتریان

سیستم کشش

X

درک اصول ناب

بهبود مستمر

X

چرخه پیاده سازي جریان قیمت
پیاده سازي سنگ هاي فونداسیون
انطباق محصول وتولید ناب
درک سیستم

شكل  -2چارچوب تحول ناب سلسله مراتبی ()1991

X
X

X

X

ساخت یک فرهنگ ناب (افراد وكارتیمی)

آلشتروم

یک فرآیند ترتیبی برای پیاده سازی ناب بودند:

ووماک و جونز

چارچوب مورد اکتشاف قرار نگرفتند که نشان دهنده

X

X

X
X
X
X

X
X

X

 -4-2به سوي فرآیند پیادهسازي ناب مبتنی بر
ERP

عناصر مشترک هر یک از چهار فرآیند پیاده سازی
ناب شناخته شدهاند و مقایسههای بعدی را میتوان
در جدول  9مشاهده کرد:

از آنجا که همه فرآیندهای پیاده سازی ناب که
تحت مطالعه قرار گرفتند بسیار مشابه بودند و هیچ
یک از آنها برجستهتر از بقیه نبودند ،و از آنجا که
هدف مطالعه ایجاد فرآیندی برای پیاده سازیهای
ناب مبتنی بر  ERPاست ،انتخاب مقاله در نظر گرفتن

39

نزدیکی و همگرایی سیستمهای اجرای تولید ناب
و ERPجزء پیشرفتهای اخیر است .سیستمهای
اجرای تولید ،سیستمهای اطالعات و ارتباطات کف
کارخانه است که به صورت لحظهای دادههای کف
کارخانه را جمع آوری مینماید.سیستمهای اجرای
تولید از فرآیندهای جمع آوری داده ،زمان بندی
جزئی ،مدیریت نیروی انسانی تولید ،مدیریت کیفیت،
مدیریت نگهداری و تعمیرات ،ردیابی محصول و
تحلیل عملکرد پشتیبانی میکند .این سیستمها به
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صورت لحظهای دادههای کف کارخانه را جمع آوری

ناب مربوطه درون چارچوب مسیر اثبات شده

مینمایند (شفایی و دبیری .)1932 ،هدف مطالعه ارائه

ERPادغام شدهاند .به منظور اجرای پیاده سازی در

یک پروسه از بهترین عمل برای پیاده سازیهای ناب

یک چارچوب زمانی معقول ،استراتژی مسیر اثبات

مبتنی بر ERPاست .در طول طرح پژوهشی عمل نگر،

شده دو قسم میباشد:

به صورت مستقیم مشاهده شد که فرآیند پیاده سازی

 -1تقسیم پروژه پیاده سازی کل به چند فاز

ERPمیتواند به عنوان یک واسطه برای پیاده سازی

اصلی مهم برای انجام در مجموعهها  -یکی پس از

شیوههای ناب عمل کند ،که بسیاری از این وظایف

دیگری.

یکسان و یا مشابه هستند و یا هر یک از آنها از
برنامههای کاربردی دیگر پشتیبانی میکنند .به عنوان

 -2درون هر فاز ،انجام انواع کارهای فردی به
طور همزمان.

مثال نقشه برداری جریان قیمت و کار استاندارد (به

بدین ترتیب ،در شکل  ،4مشاهده میشود که

عنوان شیوههای ناب نمونه) از توسعه تعریف فرآیند

فرآیند پیاده سازی ناب مبتنی بر ERPبه سه فاز عمده

برای پیاده سازی ERPحمایت میکند.

تقسیم میشود .به جای نگهداری چهار فاز اصلی

با استفاده از پیاده سازی شیوههای ناب مختلف

مسیر اثبات شده (فازهای  0تا  ،)9با ادغام فاز صفر و

نسبت به فرآیند پیاده سازی ERPمسیر اثبات شده ،و

یک تبدیل به فاز I؛ ناب اصلی و ERPگردید؛ فاز II

با در نظر گرفتن یافتههای طرح پژوهشی عمل نگر در

تبدیل به تولید ناب ERPفعال شد؛ فاز  IIIبهبود

عوض ،یک چارچوب روند کلی را برای پیاده سازی-

مستمر نامیده شد .این فازها بر روی محور افقی

های ناب مبتنی بر ERPمیتوان پیشنهاد کرد (شکل 4

منعکس شدند ،که نشان دهنده زمان میباشد .اهمیت

را ببینید).

محور عمودی این است که انواع کارهای فردی را که

بسیاری از فعالیتهای درگیر در فرآیند پیاده

باید به طور همزمان انجام شوند ،شناسایی میکند.

سازی ERPبرای پیاده سازی شیوههای ناب بسیار

وظایف فردی در حال حاضر با جزئیات بیشتری

موثر بودند .جایی که چنین چیزی است ،شیوههای

شرح داده شده است.

شکل  -4چارچوب فرآیند پیاده سازی ناب مبتنی بر ERP
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 -1-4-2رهبري ،آموزش و كارآموزي

الکترونیک است) ،فرآیند یادگیری ناب زمانی شروع

آموزش برش مقدماتی یکی از اولین مراحل در

شد که محقق(دارای یک نقش فعال در تیم پروژه)

مدل مسیر اثبات شده است .سفر به تولید ناب نیز با

یک ارائه تعاملی تحویل دادکه مقدمهای بر تئوری

آموزش مدیریت ارشد شروع میشود که در آن

ناب پشت آن و یک نمای کلی از  2ماده زائد ارائه

رهبری به طوری توسعه مییابد که یادگیری ناب در

داد .یک کارگاه نقشه برداری عمومی نیز با حضور

نهایت میتواند به همه افراد در شرکت جریان یابد.

شرکت کنندگان از جمله مدیران ،رهبران تیم و

بنابراین ،پیشنهاد میشود که برنامه آموزشی اولیه باید

اپراتورهای کارگرکارخانه اجرا شد .این به شناسایی

شامل هر دو عناصر اساسی ناب و  ، ERPبرای

منابع فوری ضایعات در فرآیند تولید کمک کرد،و

مدیریت ارشد به منظور ساخت یک مورد کسب و

بینش مفیدی در رابطه با کاربرد شیوههای تولید ناب

کار خوب برای گام گذاشتن در فرآیند ناب مبتنی بر

در  Nocaارائه داد.

22

( )2010پیشنهاد داد که فرآیند

از لحاظ یادگیری برای Noca ، ERPدارای هفت ''

پیاده سازی ناب باید به طور معمول با یک دورهی

کاربر فوق العاده "90بود که حداقل سه ماه قبل از

ناب دو روزه برای مدیریت ارشد شروع شود .این امر

رفتن به  Go-liveآموزش دیده بودند .به کاربران دیگر

میتواند درون یک دوره  ERPپایه ادغام شود ،و

(مانند اپراتورهای تولید) درست قبل از رفتن به Go-

مدیریت ارشد به تبدیل فعال فرآیند پیاده سازی کمک

 liveآموزشهای اولیه داده میشد.

کند .یادگیری پس از آن تبدیل به یک فرآیند مستمر

 -2-4-2تحلیل هزینه و منفعت و گرفتن  /نگرفتن

در طول پیاده سازی هر دو سیستم ناب و ERP

تصمیم

 ERPباشد .بوکر

میگردد .تیمهای چند منظوره توسعه مییابند ،و

هزینههای اجرای ERPنیزشامل هزینههای سخت

گروههای متمرکزی از افراد چگونگی استفاده از

افزار ،نرم افزار ،پشتیبانی فنی ،مدیریت پروژه ،تعهد

ERPو همچنین چگونگی به کار بردن اصول تولید

تیمهای داخلی ،مشاوران برون سازمانی و آموزش

ناب را برای شغلهای خاص خودشان ،اغلب با

است (شفایی و دبیری .)1932 ،تحلیل هزینه و

پشتیبانی سیستم ( ERPبه عنوان مثال برای پشتیبانی

منفعت در بخش نهایی فاز پیاده سازی اولیه است ،و

تصمیم) یاد میگیرند.

در فرآیند پیاده سازی ناب مبتنی بر ، ERPباید ارتباط

رهبری پروژه یکی از موضوعات مهم در پروژه

کاربرد هر دو سیستم  ERPو ناب برای شرکت در

ERPاست .بنابراین الزم است رهبران پروژه سابقه

نظر گرفته شود .این فعالیت پس از آن با گرفتن یا

عملکردی موفقیت آمیزی داشته باشند (براون و

نگرفتن یک تصمیم همانند چارچوب مسیر اثبات

وسوی .)2009 ،23یکی ازنکات آموخته شده از

شده اصلی به پایان خواهد رسید .در ،Nocaتحلیل

مطالعات پروژه های ERPاین است که یک رهبر قوی

هزینه و منفعت قبل از انتخاب فروشنده ERPانجام

برای پروژه الزم است که به طور مرتب پروژه را

میشود.

پیگیری کند .حتی در صورت بروز تغییرات احتمالی

 -3-4-2تعریف و ایجاد تیمها

دربرنامهها ،این امر بایستی با دقت انجام شود

عالوه بر بهبود مستمر ،ایجاد تیمها فقط عنصر

(اسکات و وسوی .)2002 ،23در ( Nocaیک شرکت

دیگری از فرآیند پیاده سازی ناب شناسایی شده به

تولیدکننده و تامین خدمات الکترونیک و توسعه

وسیلهی هر چهار پروسه پیاده سازی مورد مطالعه در
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این تحقیق است .تیمها یک عنصر ضروری برای

درپنجاه درصد موارد به صورت ماتریسی 90 ،درصود

استقرار موفق شیوههای ناب (مولر و همکاران،91

به صورت کارکردی و  20درصد موابقی بوه صوورت

 )2000و همچنین پیاده سازی ERPهستند .به عنوان

هدایت متمرکز انجام پذیرفته است.

مثال ،اسنایدر و همکاران )2003( 92تیمهای داخلی

93

گانش و مهتا ()2010با هدف تعیوین فاکتورهوای

کوچک را به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت برای

حیاتی برای موفقیت پیاده سازی ERPدر شرکت های

پیاده سازی سیستمهای ERPدر شرکتهای کوچک و

کوچک و متوسط ) (SMEsهند ،در گوزارش پایوانی

متوسط شناسایی کردند.

خود سی فاکتور حیاتی راشناسوایی واولویوت بنودی

ورودی مدیریت ارشد در زمان انتخاب یک

کردند که بینش و برنامۀ کسب و کار ،تعهد و حمایت

فروشنده ERPمناسب (وِلتی )1333 ،99و همچنین در

موودیریت ارشوود ،قهرمووان پووروژه ،سوونجش متمرکووز

طول فرآیند پیاده سازی (سان و همکاران)2001 ،94

عملکرد ،پروسۀ مدیریت تغییر ،برنامۀ ارتباطات موثر،

بسیار مهم است.

مدیریت ریسک ،ارزیابی قبل ازپیاده سازی ،مهندسوی
مجدد و پیکربندی نرم افزار سنجش بهبود کیفیت ،بوه
ترتیب از اولویت های یافت شده هستند همچنین آنها

 -5-2مروري برپیشینه هاي تجربی
پار و شانکس )2000(91چهار فاز را شناسایی

این سی فاکتور را در ده بخش دسته بندی کردنود کوه

کرده اند که شامل فاز برنامه ریزی،فاز مهندسی

بووه ترتیووب از بیشووترین تووأثیر برخوردارنوود؛ پروسووه،

مجدد ،فاز طراحی و فازپیکربندی و آزمایش است.

سازمان ،تکنولوژی ،فروشنده ،منابع انسوانی ،اسوتفاده

ایشان خاطر نشان می کنند که مهندسی مجدد

کنندگان نهایی ،عملکرد ،کیفیت ،استراتژی وپروژه.

فرآیندهای کسب و کار برای تطبیق با نرم افزار ،ERP
برای پیاده سازی موفق امری مهم وحیاتی است.

جان ،جوی مووریس )2011( 93از طریوق بورازش
رگرسیون پروبیت با اسوتفاده از نمونوه ای متشوکل از

پیاده سازی موفق  ،ERPنیازمند یک رویکرد چند

 214مشاهده شرکت  -سال در طی سالهای  1334الی

مرحلهای است ،برای این منظور مارکوس و

 2009به بررسی اثر استقرارسیستم برنامه ریزی منوابع

همکارانش )2000( 91سه مرحله را پیشنهاد می کنند

سازمان بر کنترل های داخلی در رابطه با گزارشوگری

که شامل فاز پروژه ،فاز آزمایشی و فاز رشد می باشد.

مالی پرداخته،نتایج حاکی از تاثیرگذار بوودن اسوتقرار

نرم افزار  ERPدر طی فازپروژه معرفی می شود و در

سیستم برنامه ریوزی منوابع سوازمان برکواهش تعوداد

طی فاز آزمایشی در طی عملیات سازمان پیاده سازی

ضعف های کنترل داخلی گزارش شده براساس بخش

می شود .پس از فاز رشد که در طی آن ماژول های

 404ساربنز آکسلی بوده اسوت ،همچنوین عوالوه بور

 ERPبا عملیات سازمان یکپارچه میشوند ،سازمان

معنی داری متغیر اصلی مورد نظر (اسوتقرار یوا عودم

میتواند به نتایج تجاری واقعی ،مانند کاهش

استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان) متغیرهوای
کنترلی معنی دار عبارت بوده از ،داشتن فعالیوت هوای

موجودی ،دست یابد.
92

کومار و همکاران ( ،)2002بر روی سازمان هایی

ادغام و تحصیل ،زیانده بودن شرکت ها  ،رشد فروش

که راه حل  ERPرا پیاده نموودهانود ،مطالعواتی انجوام

باال ،ارزش بازار پایین تر شورکت هوا و میوزان کمتور

دادند و این نتیجه بدست آمده که صرف نظر از روش

40

شاخص ورشکستگی آلتمن (موریس.)2011 ،

پیاده سازی ،ساختار برنامه ریوزی و مودیریت پوروژه
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یوریپیدایز و فوتینی ) 2012 (41در پژوهش خوود

 -3روش شناسی پژوهش

و سیستم کسب وکار الکترونیک ،هوم بور عملکورد و

با توجه به ماهیت کیفی این تحقیق و نووع سووال

 ERPبه این نتیجه رسیده اند که سیستم بور نووآوری،

پژوهش ،روش پژوهش انتخاب شده پوژوهش عمول

به مراتب بیشتر از تأثیر  ERPهوم بور نووآوری اثوری

نگر می باشد ،که همچنین می تواند با پژوهش مطالعه

مثبت داشته و تأثیر سیستم کسوب و کوار الکترونیوک

موردی مشارکتی ،طولی مقایسه گوردد .موک نیوف و

است.

وایتهد

صارمی ،موسی خانی و عابدینی ( )1931در

42

( )2003نشان دادند که انجام پژوهش عمول

نگر شامل عناصر زیر می باشد:

پژوهش خود ،به استخراج وارزیابی شاخصهای

الف -اقدام کردن (تغییر چیزی)؛

مرتبط با آمادگی صنعت خودرو سازی برای اجرای

ب -انجام پژوهش (تحلیل و ارزیابی تغییور و فرآینود

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان پرداختند .آنها

تغییر)؛

با استفاده از نظر خبرگان ،هجده عامل راشناسایی

ج -گفتن داستان و به اشتراک گذاشتن یافته های

کردند و از طریق پرسش نامه این عوامل را مورد

خودتان (انتشار نتایج).

ارزیابی قرار دادند ،سپس با استفاده از آزمون تحلیل
عاملی ،این عوامل را در پنج فاکتور اصلی خالصه

 -4نتایج پژوهش

کردند که این موارد شامل :عامل فرهنگی ،توانمندی

تصوومیم گیووری بوورای فرآینوود پیوواده سووازی

های سازمان ،عامل حمایتی ،انگیزشی و زیرساخت

همزمووان ERPو نوواب ،در ایوون مرحلووه از فرآینوود

های فناوری اطالعات بودند.

پیوواده سووازی شوورکت تمرکووز بیشووتری بوور عناصوور

آذر و جهانیان ( ،)1931در پژوهشی با عنوان

اساسووی نوواب ،و ماهیووت واقعووی جعبووه ابووزار نوواب

استخراج چارچوبی مبتنی بر فهم چند جنبهای ،برای

وارد شووده بووه بووازی دارد .بهبودهووای نظوواممنوود (بووا

ارزیابی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان،

اسوتفاده از یووادگیری نوواب) بایوود بووه منظووور از بووین

موفقیت  ERPرا بر اساس سه عامل رضایت کاربر،

بردن ضوایعات صوورت بگیرنود (یوک مثوال از ایون

تحقق اهداف و رهایی ،سنجیدهاند .یافتههای معادالت

امر میتواند اتخواذ یوک روش کنتورل کیفیوت جوامع

ساختاری حاکی از وجود نقش تبیینی این عامل بر

 (TQC)49بووه منظووور حمایووت از برنامووه بووا کیفیووت

موفقیت سیستم  ERPبوده است.

نقووص صووفر باشوود) ،آلشووتروم ( )1333پیشوونهاد داد

بهبودی ،رحمانی ،انصاری و میرکاظمی ()1931

که نقص صوفر بایود در اوایول فرآینود پیواده سوازی

نیز ،در مطالعه ای با عنوان شناسایی عوامل موثر بر

ناب بوه وجوود آیود .ایون نووع برناموه درگیور شودن

انتخاب سیستم های  ERPاز دیدگاه خبرگان،بااستفاده

اپراتورهوووا را بووورای آمووووزش مووودیریت کیفوووی

از روش تحلیل عاملی اکتشافی ،هفت عامل رادر

ضووروری موویدانوود ،بووه عنوووان مثووال در اسووتفاده از

زمینه  ERPشناسایی کردند که عبارتند از :مشخصات

تکنیووکهووای( SPCکنتوورل فرآینوود ایسووتا )44و ابووزار

عمومی،هزینه پیاده سازی ،قیمت ،فروشنده ،قابلیت

تحلیل علّی ریشه.)RCA(41

های کارکردی نرم افزار،پیاده سازی ومدیریت پروژه
وقابلیت کیفی نرم افزار.

دیگر پایههای اساسی نواب بورای مثوال عبارتنود
از  2موووووواده زائوووووود (اونووووووو1S42 ،)1333،41
(هیرانوووو ،)1331،43طووورح انجوووام کنتووورل عمووول
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(دمینوووگ)1331،43؛ کوووار اسوووتاندارد(اونو.)1333،

تواند و باید به عنوان یک واسطه برای نرم افزار و

همچنووین مشوووخص شوود کوووه اسووتفاده از نقشوووه

پایداری شیوههای تولید ناب استفاده گردد .به این

برداری فرآیند اولیوه بوه عنووان یوک بخوش اساسوی

ترتیب ،اعضای تیم انتخاب شده برای مدیریت پیاده

از فرآینوود نوواب اسووت .بووا ایوون کووه عناصوور اساسووی

سازی ناب در  Nocaنیز از اعضای تیم پروژه

ناب قبل از پیاده سازی  ERPتزریوق مویشووند ،اموا

ERPبودند که متشکل از پرسنل مدیریت و رهبران

اثر میانجی را میتووان بوا اسوتفاده از برخوی عناصور

تیم میباشند.

به صورت همزمان داشوت .بوه عنووان مثوال ،بعود از

 -1-1-4انتخاب نرم افزار

یک معرفی برای تولیود نواب و  2مواده زائودNoca ،

انتخاب نرم افزار یکی از مهمترین بخشهای پیاده

شروع به اجرای  1Sقبول از شوروع فرآینود انتخواب

سازی ناب مبتنی بر ERPاست .سیستمهای گسترده

نرم افزار بورای پیواده سوازی  ERPکورد .پوس از آن

میبایست ویژگیهای خاصی رادارا باشندکه برخی از

 Nocaبرای آموزش نیوروی کوار خوود تکنیوکهوای

آنها عبارتند از:

SPC(TQCو )RCAرا انتخوواب کوورد در حووالی کووه

 تغییرپذیری 10وقابلیت انعطاف

11

12

فروشوووندگان ERPدر حوووال پیکربنووودی راه حووول

 امنیت

ERPبووورای مشخصوووات  Nocaبودنووود .همچنوووین،

 قابلیت نگهداری

19

14

 Nocaبووا داشووتن اجوورای نقشووه بوورداری فرآینوود

 کارایی

اولیووه ،درک بهتووری از اطالعووات مراحوول الزم بوورای

 دسترسی پذیری

پیاده سازی ERPداشت.

 قابلیت استفاده مجدد

11
11

واالس و کرمزار ( )2001نشان دادند که طرحهای

البته از ویژگیهای یاد شده ،میتوان گفت که

کیفی جامع و پروژههای  ERPبه صورت متناقص

تغییر پذیری ،امنیت و قابلیت نگهداری از ویژگیهای

نیستند ،بلکه مکمل هم میباشند .آنها اظهار کردند که

الزامی هستند و ویژگیهای کارایی و قابلیت استفاده

این دو فرآیند حمایتی ،برتری و مزیتی نسبت به

مجدد بسته به نوع سیستم ممکن است مورد توجه

یکدیگر ندارند ،و بیان کردند که رهبر پروژه کیفی

قرار گیرند (ناصری و همکاران.)1933 ،

ایده آل نیز یکی از اعضای تیم پروژه ERPمیباشد.

 -2-1-4تعریف محصوالت و فرآیندها
تعریف محصوالت ،به ویژه خانواده محصوالت،

 -1-4انتخاب و پیاده سازي سیستمERP

برای هر فرآیند ERPو یا پیاده سازی ناب بسیار مهم

امروزه یک سیستم مناسب و دارای قابلیت

است .چرا که برای تعریف ساختار صحیح محصول

یکپارچه سازی کامل  ، ERPیک محرک رقابتی برای

در سیستم ERPضروری است ،و به همان اندازه برای

شرکت محسوب میشود (شفایی و دبیری.)1932 ،

تعریف قیمت از دیدگاه مشتری نیز مهم است ،که تنها

این مهمترین بخش روش پیاده سازی ناب مبتنی بر

از نظر یک محصول خاص معنی دار میباشد (ووماک

 ERPاست .چرا که ،در مفهوم سنتی ،ناب وERP

و جونز .)1331 ،12تحلیل خانواده محصوالت باید

اغلب توسط افراد مختلف در توابع مختلف جدا از

بخشی از این مرحله ،به منظور حمایت از شناسایی

هم عمل میکنند .با این حال ،در طول فرآیند پیاده

فرآیند و تحلیل جریان قیمت باشد.

سازی همزمان ،مشخص شد که پیاده سازی ERPمی-
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و هفتم
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پس از تعریف محصوالت (و "قیمت") ،گام

 -2-4تحلیل جریان قیمت

بعدی شناسایی و تعریف فرآیندهایی است که به

با شناسایی و تعریف محصوالت (خانواده

ایجاد محصوالت کمک میکند .بنابراین ،گام بعدی در

محصول) و فرآیندها از قبل ،تحلیل جریان قیمت

چارچوب تحول ناب ما تعریف فرآیندها ،و یا چیزی

مفصلتر باید تا شناسایی ضایعات در فرآیندها و به

است که بیچینو و هالوگ "چرخه پیاده سازی جریان

منظور بهبود مواد و جریان اطالعات انجام شود

قیمت" نامیدند.

(روتر و شوک .)2009 ،12این مرحله به طور مستقیم

 -3-1-4یكپارچگی دادهها

مربوط میشود به گام ''سازماندهی برای جریان ،''19که

سیستمها فقط در صورتی موثرتر هستند که داده-

در آن بر روی جریان مواد موثر تمرکز میشود ،و گام

های آنها بر اساس دادههای لوئیس )1332( 13باشد .از

"مدیریت بصری و سیستمهای اطالعاتی عمودی"14

مرحله اولیه یادگیری ناب ،پیشنهاد شد که یک

که در آن تاکید بر جریان اطالعاتی کارآمد است.

فرهنگ نقص صفر ایجاد شود که به موجب آن خطا

 -1-2-4سازماندهی براي جریان

در سیستم دیگر قابل قبول نباشد .این امر نه تنها برای

با تکیه بر پایههای اساسی تولید ناب و تنظیم

سیستم تولید به کار برده نمیشود ،بلکه به حمایت از

غلتش توپ با پیاده سازی ، ERPگام بعدی ،ایجاد

نیز اِعمال نمیشود .بنابراین ،از

جریان مستمر میباشد .این مرحله نیاز به یک ارزیابی

یکپارچگی دادهها در ERPباید مطمئن باشید .همان

از طرح جاری کارگران کارخانه نسبت به مدیران

طور که با هرگونه راه حل مربوط به فناوری اطالعات

دارد .ماشین آالت و سلولهای کار باید تا جایی که

) ،(ITبه صورت ویژه سیستمهای ERPبرای

امکان دارد به منظور کاهش نیاز به حمل و نقل در

صادق

نتیجه حمایت از جریان منطقی و نظام مند مواد در

هستند .نقش ''کنترولر  10''ITجهت اطمینان از وجود

مکان نزدیکی واقع شوند (یکی از  2ماده زائد) .مفهوم

تمام اطالعات درست و به روز به وجود آمده بود.

جریان نیز باید در سیستم  ERPمنعکس شده باشد.

نمونههای تصادفی به طور منظم از فایلهای داده به

واالس و کرمزار( )2001بیان کردند که یک سیستم

منظور بررسی اطالعات در گرفته میشد تا همیشه

معامالتی خوب باید تا بیشترین حد ممکن آینه تمام

دقیق و به موقع باشند.

نمای چگونگی جریان مواد به صورت واقعی باشد.

 -4-1-4پیكربندي و نصب و راه اندازي نرم افزار

این یکی از دالیلی است که  Nocaیک ماژول گردش

سیستمERP

(")GIGO "garbage in=garbage out

13

پس از اطمینان از درستی دادههای اساسی در
سیستم ، ERPباید برای مشخصات مشتری پیکربندی

کار را در سیستم  ERPخود انتخاب کرده است.

 -2-2-4سیستمهاي اطالعاتی عمودي

و در جایی که مشتری مشخص کرده ،قبل از رفتن به

به منظور حمایت از جریان موثر مواد و

 Go-liveنصب گردد .این مرحله بیش از  1ماه در

محصوالت ،سیستمهای اطالعاتی عمودی باید برای

مورد پیکربندی  Jeeves11برای  Nocaبه طول

جریان موثر از اطالعات استفاده شوند .آلشتروم

انجامید ،که در واقع فرصتی را برای شرکت به منظور

()1333نشان داد که سیستمهای اطالعاتی عمودی

بررسی دیگر اصول ناب میداد در حالی که فروشنده

سیستمهای اطالعاتی ساده با تکیه بر جریان اطالعات

سیستم ERPرا از راه دور پیکربندی میکرد.

مستقیم مربوط به تصمیم گیرندگان میباشد .این امر
اجازه بازخورد سریع و اقدام اصالحی را میدهد.
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چنین سیستم اطالعاتی همچنین تیمهای چند منظوره

رضایت داشتند ،برش نهایی برنامه ریزی شد و

را قادر می سازد تا با توجه به اهداف شرکت کارشان

سیستم قدیمی در یک بعد از ظهر جمعه خاموش و

را انجام دهند ،در نتیجه نیاز به مدیران در فرآیند

سیستم جدید صبح روز دوشنبه عهده دار کارهای آن

تولید خرد را کاهش و به کارگران توانمند این اجازه

گردید .پشتیبانی نرم افزار در حال اجرا از فروشندگان
 ERPو شریک تحویل تا تحویل دادن و جا رفتن

را میدهد.

سیستمهای اطالعاتی عمودی که در  Nocaمعرفی

محصول پیشنهاد شده بود.

شدند ،متشکل از اطالعات عملکردی و تقاضا شده
در مناطق تولید برای نمایش در تابلوهای اعالنات

 -4-4سیستم كشش

میباشد .با این حال ،این اطالعات اغلب منسوخ شده

هنگامی که سیستم ERPجدید در حال اجرا

میباشند .به این ترتیب ،پیش بینی میشود در آینده

یکنواخت باشد و به هر گونه مشکالت جزئی آن در

سیستم  ERPبرای ارائه اطالعات مستقیم به تصمیم

برش نهایی غلبه شده و محصوالت به طور مداوم در

گیرندگان مربوطه ،در محلهای مربوطه و به صورت

حال جریان از طریق جریان قیمت باشند ،شرکت می-

بالدرنگ پیکربندی شود.

تواند در مورد شروع استراتژی کشش مناسب نیز فکر
کند (هابز .)2004 ،اگر چه سیستمهای کشش به طور

 -3-4برش نهایی

سنتی طراحی شدهاند و بدون پشتیبانی از سیستم

برش نهایی ،ERPیا  ،Go Liveعالئم نقطهای در

ERPمستقر شدهاند ،اما پاول و همکاران ()2012

جایی است که در آن سیستم جدید بیش از هر سیستم

تعدادی از روشها را پیشنهاد کردند که در آن یک

موجودی تغییر مییابد .همان طور که توسط واالس و

سیستم ERPمیتواند برای حمایت از یک سیستم

کرمزار ( )2001پیشنهاد شد ،این مرحله معموالً برای

کشش مورد استفاده قرار گیرد .این البته به نوع

اولین بار باید در یک منطقه آزمایشی کوچک انجام

محصول و فرآیندهای شرکت بستگی دارد ،به عنوان

شود؛ با این حال میتواند به عنوان یک تعویض خیلی

مثال یک شرکت تولیدی استاندارد ،با حجم باال و

بزرگ نیز اجرا گردد.

تنوع پایین محصوالت ممکن است یک سیستم

 Go Liveبرنامه ریزی منابع سازمانی )(ERP

کانبان( 12اونو )1333 ،را انتخاب کند ،در حالی که

در Nocaیک برش نهایی بزرگ با یک پیش آزمون

یک شرکت با حجم کم و تنوع باالی محصوالت

بود ،و یا آنچه که واالس و کرمزار آن را روش

سفارشی ممکن است یک سیستم

آزمایشی نامیدند .ابتدا ،یک آزمون انجام شد که ارزش

(سوری )1333 ،13را انتخاب کند که میتواند به عنوان

 2ماه از دادههای سیستم (برنامه ریزی شبکه مورد

یک سیستم کشش طبقه بندی شود.

POLCA

نیاز ،سفارشات تولید ،سفارشات خرید ،و غیره) به
دست آمده از سیستم قدیمی را با پیشنهادات سیستم
جدید Jeevesمقایسه کرد .هدف این امر اثبات این

 -5-4حسابداري ناب
بیچینو و هالوگ( )2003بین حسابداری ناب که

موضوع بود که زمانبندی تولید اصلی )MPS)11و

به موجب آن تعداد معامالت به منظور افزایش بهره

) (MRPبه درستی در

وری فرایند حسابداری به حداقل رسانده شد؛ و

حال کار بودند .هنگامی که تیم  ERPاز نتیجه آن

حسابداری برای ناب ،که تالشی است برای بهبود

برنامه ریزی تقاضای مواد

11

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و هفتم

38

عسگر پاکمرام و ابراهیم رستمنژاد

تصمیم گیری برای فعال کردن عملیات ناب وجه

ERPاست ،اما این امر از همان آغاز تا به حال وجود

تمایز قائل شدند .در اینجا ،اصطالح ''حسابداری ناب''

دارد .به عنوان مثال ،از لحظهای که یک شرکت شروع

هر دو ایده را پوشش میدهد .بیچینو و هالوگ

یک پروژه پیاده سازی ناب را انتخاب میکند ،بهبود

همچنین پیشنهاد دادند که یک سیستم حسابداری ناب

مستمر باید در خط مقدم چنین فرآیند تغییری باشد.

در حالت ایده آل باید نسبت به هزینههای مستقیم کار

همین امر دلیل چرخه بهبود طرح انجام کنترل عمل

کند ،و تخصیص سربار باید به طور مستقیم در ارتباط

)(PDCAبه عنوان یک پایه اساسی ناب در آغاز

با سلولهای کار و یا خطوط تولید باشد .این موضوع

فرآیند پیاده سازی ناب مبتنی بر ERPاست.

شبیه به پیشنهادات ووماک و جونز ( )1331است ،که
بیان کردند که در زمان پیاده سازی ناب ،یک شرکت

 -7-4فرآیند حسابرسی و ارزیابی

باید یک سیستم حسابداری ناب را بر اساس هر دو

در طول فرآیند پیاده سازی ،باید برخی ارزیابیها

هزینه یابی برمبنای فعالیت ) (ABCو یا جریان قیمت

به منظور نظارت و کنترل موفقیت پروژه انجام گیرد.

 /هزینهیابی مبتنی بر محصول ایجاد کند که هزینههای

چارچوب مسیر اثبات شدهERPسه نقطه حسابرسی و

توسعه محصول و همچنین  ،هزینه تولید و تامین

ارزیابی دارد .در چارچوب پیاده سازی ناب مبتنی

کننده را در نظر میگیرد.

بر ، ERPسه نقطه ارزیابی به عنوان نقاط عطف پیاده

اگر چه  Nocaاستفاده از هزینههای استاندارد
حسابداری را به جای ABCانتخاب کرده بود ،اما

سازی به شرح زیر حفظ شده است.
 -1-7-4حسابرسی یا ارزیابی I

استقرار یک ماژول گردش کار در سیستم  ERPباز

حسابرسی یا ارزیابی  Iمتشکل از تمام عناصر فاز

حسابداری ناب را از طریق کاهش تعداد معامالت ،و

آماده سازی اولیه ،آموزش برش مقدماتی ،چشم انداز

افزایش سرعت و کیفیت معامالت پشتیبانی خواهد

استراتژیک ،ساختار سازمانی ،تحلیل هزینه و منفعت،

کرد Noca .پیشنهاد کرد که یک سیستم حسابداری

گرفتن یا نگرفتن تصمیم ،تشکیل تیم و پیاده سازی

جایگزین در نظر گرفته شود به طوری که شرکت را

پایههای ناب است .این ارزیابی ابتدایی باید نشان

برای دستیابی به جریان مستمر و تولید کشش

دهد که همه این وظایف انجام میشوند و تضمین

نزدیکتر کند.

کند که طرحهای دنبال شده توسط این شرکت از
طریق پیاده سازی ناب مبتنی بر  ERPبا نیازهای
واقعی شرکت مطابقت دارد ،مزیت رقابتی تولید می-

 -6-4بهبود مستمر
ووماک و جونز ( )1331پنجمین و آخرین اصل

کند ،و با استراتژی بلند مدت شرکت سازگار می-

ناب ووماک و جونز کمال میباشد .عنصر مرکزی در

باشد.

سفر به سوی کمال یک مفهوم شناخته شده به نام

 -2-7-4حسابرسی یا ارزیابی II

کایزن 13است (ایمای .)1331 ،20کایزن اصطالح ژاپنی

این مرحله یک مرحلهی کنترلی ''در فرایند'' است،

برای بهبود مستمر میباشد .در واقع ،فرهنگ بهبود

و وضعیت و موفقیت پیاده سازی را به روز ارزیابی

مستمر قبالً باید در شرکت ارائه شده باشد تا یک روز

میکند .این ارزیابی شامل بررسی عملکرد برای

پیاده سازی ناب صورت بگیرد .اگر چه بهبود مستمر

اهدافی است که در آغاز فرآیند تعیین شده ،و به طور

مرحله نهایی در فرآیند پیاده سازی ناب مبتنی بر

رسمی بررسی آنچه که تا کنون در این پروژه به دست
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آمده است .بیانیه چشم انداز نیز میتواند مورد بررسی

برای تولید ناب وجود ندارد .بنابراین ،جای تعجب

قرار گرفته و در این مرحله اصالح گردد ،و شرکت

نیست که روشی برای پیاده سازی ناب مبتنی بر

باید آمادگی خود را برای پیگیری پیاده سازی در فاز

ERPدر ادبیات علمی وجود ندارد .با مقایسه روش-

 IIارزیابی کند.

های مختلف برای پیاده سازی ERPو ناب ،و با

 -3-7-4حسابرسی یا ارزیابی III

مطالعه کاربرد همزمان تولید ناب و یک سیستم

این آخرین ارزیابی رسمی از فرآیند پیاده سازی
ناب مبتنی بر ERPاست .واالس و کرمزار ()2001

ERPجدید در  ،Noca ASارائه چارچوبی برای پیاده
سازی ناب مبتنی بر ERPهمگن گردید.

پیشنهاد دادند با این که این ارزیابی شاید برای رشد و

موتوانی )2009( 21پیشنهاد داد که نقش  ITدر

بقای بیشتر شرکت بسیار مهم باشد ،اما اغلب به

یک پروژه تغییر فرآیند کسب و کار هم میتواند

سادگی از آن چشم پوشی میشود.

غالب و یا به عنوان یک توانمندساز باشد .از طریق

اولین کار در این مرحله ارزیابی چیزی است که تا

استفاده از یک روش پژوهش عمل نگر ،چارچوبی

به امروز به اتمام رسیده است .آیا زیربنای ناب که در

برای فرآیند پیاده سازی ناب مبتنی بر ERPتوسعه داده

آغاز این فرآیند پیاده سازی شد پایدار شده است؟ آیا

شد ،که در آن نقش  ITهم غالب و هم به عنوان یک

عملکرد سیستم  ERPاهدافی را که در ابتدا توسط تیم

توانمندساز بود .با مقایسه رویکردهای نظری برای

تعیین شده بود ،برآورده کرده است؟ آیا مزایایی که در

پروژههای پیاده سازی ناب و ، ERPروش بهترین

تحلیل هزینه و منفعت پیش بینی شده بود در حال

عمل برای پیاده سازی ناب مبتنی بر ERPارائه گردید.

تحقق هستند؟ پس از پاسخ به این پرسشها ،شرکت

هر دو رویکرد تمایل به شروع با تنظیم چشم انداز

میتواند راه پیش رو از نظر فرآیند ناب مبتنی برERP

استراتژیک و ارزشهای شرکت داشتند .بنابراین،

برنامه ریزی کند .به عنوان مثال ،آیا باید ماژولهای

پیشنهاد شد که پس از آن ،مدیریت ارشد در مورد

 ERPاضافی برای حمایت بیشتر از اصول تولید ناب

اصول تولید ناب آموزش ببیند ،و یک دیدگاه

نصب شوند؟ نتیجه این است که ارزیابی سوم باید

استراتژیک مشخص به کل شرکت ابالغ شود .در واقع

آنچه که در فاز  IIIانجام میشود یعنی یکپارچگی

زمانی که تیم مدیریت تعریف شد و یک دیدگاه

شرکت را شناسایی کند .این یک مرحله ایده آل در

راهبردی روشن برای نیروی کار مرتبط ابالغ شد،

فرآیند پیاده سازی دوگانه است که با شروع استقرار

یکی از اولین گامها در توسعه سیستم تولید Noca

یک سیستم کشش ،به دقت نرخ تولید را به میزان

برداشته شد.

تقاضای مشتری (زمان شرطی) تنظیم میکند .این

شواهد نشان میدهند که پروژههایی با رهبری IT

سیستم کشش را میتوان با توسعه بیشتر سیستم ERP

اغلب در گرفتن کسب و کار و ابعاد انسانی فرآیندها

پشتیبانی کرد .یک طرح نیز باید در این مرحله برای

ناموفق هستند و به احتمال زیاد با شکست مواجه

آموزش و کارآموزی مداوم نیروی کار ایجاد گردد.

22

میشوند (مارکوس  .)1334 ،بنابراین ،با توسعه یک
فرآیند برای پیاده سازی ناب مبتنی بر ، ERPبر
اهمیت گرفتن ابعاد انسانی در مراحل اولیه ،با تضمین

 -5یافتههاي پژوهش
هر چند که مستندات فراوانی از روشها و

آموزش اولیه ناب برای همه ،و یادگیری مستمر ناب

فرآیندهای پیاده سازی ERPوجود دارد ،این مورد

در طول تمام مراحل پیاده سازی (به عنوان مثال ،در
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فعالیتهای بهبودی گروه) تأکید شد .اشنایدرجینز و

ناب مبتنی بر " ERPنامیده میشود .همچنین دادههای

کیم )2009( 29و اسنایدر و همکاران )2003( 24نشان

جمع آوری شده از یک پروژه تحقیقاتی در تولید

دادند که معموالً انجام بهبود قبل از به ارمغان آوردن

کننده لوازم الکترونیکی در تروندهایم نروژ به منظور

اجرای روشهای استاندارد توسط ERPضروری بود.

توسعه روش پیشنهاد شده مورد استفاده قرار گرفت.

بنابراین ،پیشنهاد میشود که قبل از  Go-liveسیستم

یافتهها نشان داد که فرآیند پیاده سازی ERPمیتواند

 ERPحداقل پایههای اساسی ناب ایجاد گردند (به

در واقع به عنوان یک واسطه برای اجرای تولید ناب

عنوان مثال نقص صفر ،1S ،کار استاندارد).

در یک شرکت در نظر گرفته شود .به عنوان مثال،

واالس و کرمزار ( )2001اظهار داشتند که تولید

نائوهیرا و همکاران

21

( )2003نشان دادند که یک

ناب مسلماً بهترین چیزی است که تاکنون برایERP

سیستم ERPبه خوبی اجرا شده زیربنایی است که در

اتفاق افتاده است .آنها بیان کردند که اگر یک شرکت

آن یک برنامه ناب موثر (شش سیگما) میتواند ایجاد

شیوه ناب را به درستی انجام دهد ،دیگر قادر به

شود .این مطالعه یک قدم جلوتر رفت و نشان داد که

نادیده گرفتن سیستم ERPآن نخواهد بود .دلیل این

چشم اندازهای تولید ناب در آینده باید سیستم

است که تولید کششی نیاز به اطالعات دقیق به منظور

ERPرا به عنوان یکی از ابزارهای جعبه ابزار ناب در

درستی کار دارد .همچنین ،به عنوان شیوه ناب برای

نظر بگیرند ،همان طور که نتایج حاصل از این

بهبود و سادهسازی فرآیندها به کار میرود و

پژوهش فرایند اجرای  ERPرا به عنوان یک عنصر

یکپارچگی دادهها و برنامهریزی را نیز آسانتر میکند.

ضروری از فرایند پیاده سازی ناب در نظر گرفته

بنابراین ،ناب و  ERPروشهای به شدت مکمل هم

است .همچنین نشان داده شد که این نوع روش دارای

میباشند.

پیامدهای عملی برای شرکتهای متوسط و کوچک
است ،در نتیجه این نوع شرکتها اغلب در تالش
برای پیاده سازی هر کدام از این روشها به طور

 -6نتیجهگیري و بحث
بسیاری از مدیران احساس میکنند که یکی از

مستقل هستند .با استفاده از فرایند پیاده سازی ERP

مزایای پیاده سازی  ERPفرصتی برای مهندسی مجدد

به عنوان یک پلت فرم و واسطه برای به کارگیری

عملیات آنها باشد .به طور مشابه ،واالس و کرمزار

شیوههای ناب ،یک شرکت متوسط میتواند استفاده از

( )2001نیز بیان کردند که  ERPرا میتوان برای ارائه

هر دو روش برای مدیریت تولید مزایایی را به دست

پایه و اساسی مورد استفاده قرار داد که بر اساس آن

آورد.

بهره وری بیشتر و پیشرفت کیفی صورت پذیرد ،در
حالی که عباس و همکاران ( )2001نشان دادند که
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 یكي از مباحث عمده در مدیریت ژاپني میباشد كه ابتدا در ژاپن و5S  ـ47
.سپس در سایر كشورها به كار گرفته شده است
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