سال دهم ،شمارههاي  73و  ،73پاییز و زمستان 7733
صص73 - 73 :

فصلنامة علمي -پژوهشي
فناوري اطالعات و ارتباطات ایران

ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژههای فناوری
اطالعات
*** مرضیه نصراللهي
** سید محمدباقر جعفري
* مونا جاميپور
* استادیار گروه مدیریت ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایران
** استادیار گروه مدیریت صنعتي و مالي ،دانشکده مدیریت و حسابداري ،پردیس فارابي دانشگاه تهران ،قم ،ایران
*** كارشناس ارشد ،مدیریت اجرایي ،دانشکده مدیریت و حسابداري ،پردیس فارابي دانشگاه تهران ،قم ،ایران
تاریخ دریافت7733/07 /27 :

تاریخ پذیرش7733/07/70 :

چکیده

رویکرد استراتژیك به مدیریت پروژه ،نگرش جدیدي است كه در دهه اخیر ،بیش از پیش ،مورد توجه اندیشمندان كسب وكار
قرار گرفته است .داشتن رویکرد استراتژیك در حوزه پروژههاي فناوري اطالعات ،مدیران را ملزم ميسازد تا در گام نخست
مدیریت پروژهها ،به انتخاب استراتژي مناسب با درنظر گرفتن عوامل متعدد تأثیرگذار بر انتخاب استراتژي مبادرت ورزند.
رویکردهاي منطقي و تطبیقي دو استراتژي غالب در مدیریت پروژه ميباشند كه هریك ابزارها ،منابع و رویههاي متفاوتي را
مي طلبند .علیرغم افزایش سرمایهگذاريها در پروژههاي فناوري اطالعات و وابستگي سازمانها به چنین فناوريهایي ،هنوز
مطالعهاي كه به مدیران فناوري اطالعات در انتخاب استراتژي مناسب براي چنین پروژههایي یاري رساند صورت نپذیرفته
است .لذا ،هدف اصلي پژوهش حاضر ،شناسایي رویکرد انتخاب استراتژي مناسب در مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات مي-
باشد .به منظور دستیابي به این هدف در مرحله اول به منظور شناسایي عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استراتژي مدیریت پروژه-
هاي فناوري اطالعات پس از مرور جامع ادبیات در حوزه مربوطه به بهرهمندي از نظرات خبرگان در گروه كانوني پرداخته شده
است .در مرحله دوم ،به منظور اعتبارسنجي عوامل استخراج شده ،و در مرحله سوم ،به منظور وزندهي هریك از عوامل در
انتخاب دو رویکرد غالب منطقي و تطبیقي ،به نظرسنجي از خبرگان با استفاده از روش پیمایش پرداخته شده است .در
متدولوژي توسعهیافته عواملي كه بر انتخاب استراتژي تأثیر گذارند عبارتند از :عوامل فرایندي ،عوامل انساني ،عوامل مرتبط با
سیستم و عوامل زمینهاي .استراتژي نهایي مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات به صورت طیفي از استراتژي منطقي و
استراتژي تطبیقي بدست ميآید.
واژههای کلیدی :مدیریت پروژه ،پروژه فناوري اطالعات ،استراتژي مدیریت پروژه ،رویکرد منطقي ،رویکرد تطبیقي
 .1مقدمه
امروزه بهرهگیري از فناوري اطالعات در حوزههاي مختلف
فعالیتهاي سازماني ،بسیار فراگیر شده و به جزئي از
فرایندهاي اصلي و اساسي سازمانها تبدیل شده است.
عليرغم مزایاي فراوان بهكارگیري فناوري اطالعات و
دههها تالش براي بهبود مدیریت پروژههاي فناوري
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اطالعات ،نرخ موفقیت این پروژهها همچنان كم است [.]2
تحقیقات بسیاري هم در زمینهي علل و عوامل شکست
پروژهها انجام شده است و تأكید بر چشمانداز مدیریت
پروژه و افزایش اثربخشي ،بهرهوري و گزارشدهي
افزایشیافته است []73؛ باوجود این ،آمارها همچنان
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مدیریت پروژه در حوزه مدیریت پروژههاي فناوري
اطالعات ،بررسيها در مقاالت و كتب مختلف نشان مي-
دهد كه این مباحث مورد غفلت واقع شده است .لذا هدف
از انجام این پژوهش ارائه متدولوژي انتخاب استراتژي
مناسب در مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات ميباشد.
سؤال اصلي پژوهش آن است كه متدولوژي مناسب ایجاد
استراتژي در مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات چیست؟
سؤاالت فرعي پژوهش عبارتند از :عوامل مؤثر بر انتخاب
رویکردهاي مناسب ایجاد استراتژي در مدیریت پروژههاي
فناوري اطالعات در یك سازمان كدامند؟ وزن هر یك از
این عوامل در هر یك از رویکردها چقدر است؟

اغلب
شکست
از
حکایت
پروژهها دارد [ .]27این در حالي ست كه مزایاي استفاده
از كاربردهاي فناوري اطالعات تنها در صورت پیادهسازي
موفقیتآمیز پروژههاي فناوري اطالعات انجام ميشود
[ .]5به منظور كاهش و كنترل چالشها در پروژهها،
بایستي رویکرد مدیریت پروژه از مدیریت سنتي به
مدیریت استراتژیك تغییر یابد تا پاسخگوي بهینهسازي
عملکرد و موفقیت پروژه باشد .مدیریت استراتژیك پروژه،
مجموعهاي از شیوهها ،رویهها ،فرایندها ،ابزارها و
رفتارهایي است كه بهطور كلي مشخص ميكند تا چه حد
یك سازمان پیوند مؤثري بین شیوههاي مدیریت پروژه و
مدیریت كسبوكار ایجاد كرده است [ .]23مدیریت
استراتژیك پروژه ،بر ایجاد مزیت رقابتي براي سازمان
تمركز ميكند []37؛ در نتیجه مدیران پروژه به منظور
دستیابي به مزیت رقابتي و عملکرد بهتر باید یك
چارچوب برنامهریزي و اجرایي مطابق با رویکرد راهبردي
داشته باشند [.]77
مدیریت استراتژیك پروژه بر بهترین شکل استفاده از
منابع و هماهنگي این منابع براي دستیابي به چشمانداز و
اهداف سازمان پروژه محور ،تأكید دارد [ .]50در رویکرد
استراتژیك پروژه ،سبك مدیریت پروژه با شرایط خاص هر
پروژه مطابقت دارد و پروژهها با رویکرد مدیریت انطباقي
اداره ميشوند []37؛ بنابراین مدیریت استراتژیك پروژه
براي موفقیت آن بسیار حیاتي است [ .]33ویژگيهاي
برنامهریزي استراتژیك ميتواند بهطور مؤثر در چارچوب
مدیریت پروژه گنجانیده شود و بینش مفیدي در رابطه با
مدیریت پروژه و موفقیت احتمالي آن به دست آید (پاپك
شیلد و بایررایت.)2073 ،
اخیراً پشتیباني از رویکرد استراتژي «منطقي -تطبیقي»
در برنامهریزي مدیریت پروژه دیده شده است .یافتهها
نشان ميدهد كه مدیریت پروژه توسط درجات مختلفي از
رویکردهاي منطقي -تطبیقي گرفته شده كه با موفقیت
آن و استفاده از ابزار /تکنیكهاي مدیریت پروژه ارتباط
مثبت دارد .با توجه به تفاوتها در چارچوب ،ميتوان
گفت كه ادبیات مدیریت پروژه داراي تشابه قابلتوجه با
تحقیقات برنامهریزي استراتژیك است .فرایند مدیریت
پروژه ،انجام آن از طریق برنامهریزي و اجرا و ارتباط با
موفقیت پروژه یك تمركز مستمر تحقیقات مدیریت پروژه
است [ .]73عليرغم اهمیت مباحث استراتژیك در

 -2مروری بر ادبیات پژوهش
 -1-2پروژههای فناوری اطالعات
پروژههاي فناوري اطالعات را ميتوان در زمره مهمترین
سرمایهگذاري سازماني در نظر گرفت [ ]70و [ .]23هدف
از سرمایهگذاري در فناوري اطالعات ،بهبود بهرهوري
عملیاتي یك سازمان است تا هزینهها كاهش یافته و
سطح سود افزایش یابد [ .]70بر طبق گزارش موسسه
گارتنر ( )2073میزان سرمایه گذاري در حوزه فناوري
اطالعات در سال  2073نسبت به سال قبل  %0.3رشد
داشته است .بودجه مربوط به فناوري اطالعات در سال
 2020به  7.3تریلیون دالر خواهد رسید و پیش بیني
شده است در سال  2027حدود  % 7.3رشد خواهد
داشت .با این وجود ،یك آمار چشمگیري از این پروژه ها
به شکست ميانجامند و میلیاردها دالر اتالف منابع در اثر
شکست چنین پروژههایي برجاي خواهد ماند .مدیوم
( )2073پروژه هاي فناوري اطالعات را پروژه هاي بدنام
به دشواري مدیریت كردن آنها بیان مي كند و به استناد
به مجله كسب و كار هارواد بیان مي دارد كه  %23از
پروژه هاي فناوري اطالعات بیش از بودجه هایشان هزینه
داشته اند (تاوریزین .)2073 ،حداقل یکي از شش پروژه
فناوري اطالعات هزینه اش بیش از  %200و برنامه
زمانبندي پروژه بیش از  %30از تخمینهاي اولیه خواهد
شد .باید بیان كرد اگرچه فناوري اطالعات باعث سرعت
بخشیدن ،افزایش قابلیت اطمینان و هزینه پایین تر انجام
تعامالت كسب و كارها ميگردد ولي پروژه هاي فناوري
اطالعات هزینه ،ریسك و پیچیدگي باالیي دارند.
پروژههاي فناوري اطالعات معموالً پروژههاي منحصر
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باشد كه بتواند پس از خاتمه پروژه ،ارزشي را براي
سازمان به دنبال داشته باشد (اسچوالب .)2075 ،این
وظیفه مدیر و تیم پروژه است كه آن ارزش را براي
سازمان ارائه نماید [ .]23در طول این سالها مشخصشده
است كه مدیریت پروژه ابزاري مؤثر براي مقابله با وظایف
پیچیدهاي مانند درگیر شدن در پروژههاي فناوري
اطالعات است ،بهطوري كه در سالهاي اخیر بهسرعت
تکامل یافته است [ .]57ساختار انعطافپذیر سازمانهاي
پروژه محور به آنها اجازه ميدهد تا با اجراي پروژههاي
منطبق بر برنامهریزي و اهداف استراتژیك كارایي باالتري
را تجربه نمایند؛ بنابراین ميتوان گفت امروزه یکي از
مهمترین مزیتهاي رقابتي سازمانها موفقیت در پروژهها
است [.]2

بهفردي براي یك سازمان هستند و بهصورت روتین انجام
نميشوند [ .]23این به پیچیدگي پروژههاي فناوري
اطالعات ميافزاید .عالوه بر این مدیریت پروژه فناوري
اطالعات داراي گستره وسیعي است ،زیرا شامل دو موضوع
مجزا ،یعني مدیریت فناوري اطالعات و مدیریت پروژه
است [ ]5و مجموعهاي گسترده از فعالیتهاي سازماني را
پوشش ميدهد؛ از نگهداري سیستمهاي قدیمي گرفته تا
ایجاد ایدههاي خالقانه كه از طرحهاي نو نظیر چاپ
سهبعدي و یا رایانش ابري پشتیباني ميكند [.]23
بروكس ( )2075نیز تفاوت پروژههاي حوزه فناوري
اطالعات و دیگر پروژهها را اینچنین عنوان ميكند:
نامرئي بودن :پیشرفت ساختارهاي فیزیکي مثل پل یا
جاده ميتواند دیده شود ،در حاليكه پیشرفت پروژههاي
نرمافزاري بالفاصله قابل مشاهده نیست.
پیچیدگي :محصوالت نرمافزاري پیچیدهتر از سایر
مصنوعات مهندسي است.
انعطاف پذیري :سهولتي كه در تغییر نرم افزار وجود دارد،
معموالً به عنوان یکي از نقاط قوت آن دیده ميشود.
بنابراین در زمان مدیریت اینگونه پروژهها به یك مجموعه
قوي فني و غیر فني به همراه مهارتهاي متنوعي نیاز
است تا بتوان پروژههاي فناوري اطالعات را با موفقیت به
سرانجام رساند [.]23
زماني كه یك سازمان محصول ،سرویس و یا راهحلهاي
جدید مبتني بر فناوري اطالعات را ایجاد و یا پیادهسازي
مينماید ،متعهد به صرف زمان ،پول و سایر منابع مورد
نیاز براي پروژه است و بدیهي است كه این انتظار را داشته

 -2-2استراتژی مدیریت پروژه
در محیط نظامي ،استراتژي به معناي چگونگي برنامهریزي
براي پیروزي است .همین اصل باید در پروژهها اعمال
شود؛ بنابراین ،استراتژي پروژه در مورد برنده شدن است.
برنده شدن در نبرد بازار ،با محصول یا خدمات خاص
تولید شده توسط استراتژي خوب پروژه اتفاق ميافتد؛
محصوالت یا خدماتي كه مزیت رقابتي ایجاد ميكند.
ازاینرو ،استراتژي پروژه راه خاصي است كه در محیط
رقابتي امروز ،برنده شدن پروژه را در جنگ تجاري موجب
ميشود.
در جدول ( )7تفاوت مدیریت كالسیك و مدیریت
استراتژیك پروژه نشان داده شده است.

جدول  : 1تفاوت مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک پروژه
مدیریت پروژه (دیدگاه سنتی)

مدیریت استراتژیک پروژه (دیدگاه نوین)

پارادایم اساسی

پروژهها مجموعه فعالیتهایي هستند كه باید مطابق زمان،
بودجه و الزامات اجرا شوند.

پروژهها فرایندهاي راهبردي سازماني هستند كه براي دستیابي
به اهداف كسبوكار انجام ميشوند.

کانون توجه

كارایي

اثربخشي و كارایي

دیدگاه

عملیاتي

راهبردي و عملیاتي

نقش مدیر پروژه

انجام كار مطابق زمان ،بودجه و با توجه به مشخصات

دستیابي به نتایج كسبوكار و برد در بازار

سبک مدیر پروژه

یك رویکرد براي تمام پروژهها مناسب است

رویکرد تعدیلي با توجه به نوع پروژه

تعریف پروژه

محدوده پروژه ،چه چیزي باید انجام شود؟

محصول ،مزیت رقابتي ،راهبرد ،محدوده

برنامهریزی

فعالیتها ،زمانبندي ،بودجه

نتایج نهایي ،ابعاد موفقیت ،فعالیتها
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مدیریت پروژه (دیدگاه سنتی)

مدیریت استراتژیک پروژه (دیدگاه نوین)

بازنگری پروژه

پیشرفت ،وضعیت كنوني ،نقاط عطف پروژه (مایلستونها) ،
بودجه

نیازهاي مشتري ،راهبرد ،ابعاد موفقیت ،وضعیت كنوني

جنبه انسانی

تیمها ،حل تعارض

معنا بخشي ،انگیزش

برگرفته از مقاله ()Petrović, 2012
برنامهریزي و اجراي پروژهها با موفقیت پروژه ارتباط
مثبتي دارد و از آنجا كه یکي از بزرگترین عوامل شکست
پروژههاي فناوري اطالعات عدم پیادهسازي جامع
استراتژي و برنامهریزي است [ ،]5رویکرد استراتژیك در
مدیریت پروژه باید در شروع پروژه مورد بحث و
تصمیمگیري قرار گیرد .احتمال موفقیت پروژه را ميتوان
با انتخاب آگاهانه یك رویکرد مدیریت پروژه در راهاندازي
پروژه جدید افزایش داد .بسته به رویکرد انتخابشده
مدیریت پروژه (تجویزي یا تطبیقي) ،عوامل موفقیت
متفاوتي وجود دارد كه باید توسط سازمان مورد توجه قرار
گیرد و موفقیت نیز بستگي به عوامل زیادي دارد كه
ممکن است از پروژهاي به پروژه دیگر و از سازماني به
سازمان دیگر تغییر كند [.]35
انتخاب استراتژي در ابتکارات سازماني و پروژههاي
متفاوت از اهمیت بسزایي برخوردار ميباشد كه تحقیقات
متعددي نیز در حوزههاي مختلف در رابطه با متدولوژي-
هاي انتخاب استراتژي صورت گرفته است .جدول ()2
پژوهشهاي صورت گرفته در زمینه ارائه متدولوژي
انتخاب استراتژي در حوزههاي مختلف را نشان ميدهد.

استراتژي پروژه جهت گیري پروژه ميباشد كه در موفقیت
آن در محیط پروژه نقش اساسي دارد [ .]6استراتژي پروژه
اشاره به استراتژي یك پروژه منفرد ميباشد كه بیشتر بر
برنامه و اهداف پروژه تأكید دارد [ .]56استراتژي پروژه
بهعنوان چشمانداز پروژه ،موقعیت و دستورالعملها با
هدف دستیابي به باالترین مزیت رقابتي و بهترین ارزش
در پروژه است.
اگرچه رویکرد مدیریت استراتژیك پروژه محبوبیت فراواني
یافته است ،ولي هنوز به یك رویکرد صریح و گستردهي
مورد استفاده در اجراي پروژهها تبدیل نشده است [ ]73و
یکي از دالیل اصلي شکست پروژه ها ،استراتژيهاي
ضعیف آنها ميباشد [.]56
مکاتب رویکرد استراتژیك به مدیریت پروژه به سه دسته
تقسیم ميشوند -7 :ماهیت تجویزي (طراحي ،برنامهریزي
و موقعیتیابي)؛  -2ماهیت تطبیقي (كارآفریني ،شناخت،
یادگیري ،قدرت ،فرهنگ و محیط)؛  -7ماهیت تركیبي
كه به دنبال ادغام رویکردهاي تجویزي و تطبیقي است
[ .]3به اعتقاد پاپكشیلد و بایررایت ( )2073پروژهها
اغلب به عنوان بخشي از فرایند برنامهریزي استراتژیك
سازمانها آغاز ميشوند .استفاده از رویکرد استراتژیك در

جدول ( :)2پژوهش های صورت گرفته در حوزه متدولوژی انتخاب استراتژی
محققین (سال) /هدف

انواع استراتژی مورد بررسی

عوامل تأثیرگذار بر استراتژی مورد نظر

كاپالدو و ریپا ()2003
ارائه متدولوژي انتخاب استراتژي پیادهسازي
سیستم برنامه ریزي منابع شركت

پیاده سازي محلي ،بیگ بنگ ،راهکارهاي
مبتني بر سیستم هاي موروثي ،راهکارهاي
برنامهریزي منابع شركت جزئي ،پیاده سازي
تدریجي

استانداردسازي ،شخصي سازي ،گرایش مهندسي
مجدد فرایند ،كاربرپسندبودن

زایم و همکاران ()2072
رویکرد انتخاب استراتژي نگهداري

نگهداري قابل پیش بیني ،نگهداري دورهاي،
نگهداري اصالحي

پیاده سازي ،امنیت ،هزینه ،ارزش افزایي

چن و همکاران ()2072
ارائه رویکرد انتخاب استراتژي تجاري
مدیریت زنجیره تأمین سبز

استراتژي مبتني بر ریسك ،استراتژي مبتني بر
كارایي ،استراتژي مبتني بر نوآوري ،استراتژي
حلقه بسته

طراحي سبز ،تولید سبز ،خرید سبز ،بازاریابي و
خدمات سبز

پاپكشیلد و بایررایت ()2073
شناسایي ویژگيهاي استراتژیك مدیریت
پروژه

رویکرد تطبیقي ،رویکرد منطقي
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رسمیت ،جامعیت ،مشاركت ،شدت

ارائه متدولوژي انتخاب استراتژي مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات
محمدي مقدم و همکاران ()7733
ارائه متدولوژي استراتژي مدیریت دانش بر
اساس مارپیچ دانش سازمان

اجتماعي كردن ،بیروني كردن ،دروني كردن،
تركیب

شعبان الهي و همکاران ()7733
ارائه یك متدولوژي براي ایجاد استراتژي
مدیریت دانش مطالعه و بررسي سه سازمان
نمونه

سیستم گرا ،انسان گرا

همانطور كه در جدول ( )2نشان داده شده است پژوهشي
تاكنون در حوزه انتخاب استراتژي پروژههاي فناوري
اطالعات صورت نگرفته است تنها پژوهش صورت گرفته
در حوزه كلي مدیریت پروژه مربوط به پژوهش پاپكشیلد
و بایررایت ( )2073ميباشد كه با توجه به ویژگيهاي
استراتژیك مدیریت پروژه به انتخاب استراتژي مناسب
پرداخته است .بنابراین نیاز به توسعه متدولوژي انتخاب
استراتژي پروژههاي فناوري اطالعات كامالً مشهود مي-
باشد .همانطور كه با مطالعه پژوهشهاي مرتبط با انتخاب
استراتژي آشکار ميگردد نیاز است تا عوامل مؤثر بر
انتخاب استراتژي شناسایي گردد كه مراحل پژوهش با
الهام از پژوهشهاي حوزه انتخاب استراتژي در بخش
روش شناسي بیان شده است.

ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني ،فناوري
اطالعات ،راهبردهاي منابع انساني و فرآیندهاي
تسهیم ،حفظ ،كسب و خلق دانش
استراتژي عمومي كسب و كار سازمان،
ساختار سازماني ،عوامل فرهنگي و
فرایندهاي خلق و انتشار دانش در ناحیه
دانش بر سازمان

آید [ .]3واضح است كه برنامهنویسي و مدیریت پروژههاي
نرمافزاري بدون استفاده از یك رویکرد ،بسیار سخت و
حتي غیرممکن است [ .]55به همین منظور ،سیستمهاي
نرمافزاري شامل رویکردهاي «ساختیافته و چابك»
هستند [ .]25مارچیوكا و همکاران ( )2076دو رویکرد
رایج ساختیافته (تجویزي) و چابك (تطبیقي) را
استراتژيهاي رایج در مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات
بیان ميكند .رویکردهاي ساختیافته رویکردي منطقي و
سیستماتیك در پروژههاي فناوري اطالعات دارا ميباشند
و رویکرد چابك رویکرد پذیراي تغییرات حین پروژههاي
فناوري اطالعات ميباشد تا محصولي بهتر را به كاربران
ارائه دهد .هر یك از این روشها از مجموعهاي از ابزارها،
مدلها و مفاهیم خاص استفاده ميكند؛ بنابراین آنها در
برخي زمینههاي خاص موفق و قابل اجرا هستند و انتخاب
روش مناسب در یك زمینه و سیستم خاص ،یك فرایند
بسیار مهم و دشوار است [.]55
در روشهاي ساختاریافته كه هماكنون نیز در توسعه
سیستمها استفاده ميشوند بخش بزرگي از فعالیتهاي
فرایند توسعه از ابتداي پروژه برنامهریزي ميشود .این
روشها با عناوین سنتي یا سنگینوزن نامیده ميشوند.
این متدولوژي نیاز به یك فرایند مشخص براي توسعه
سیستمها ،بر اساس مستندات جامع دارد تا این فعالیت را
قابل پیشبینيتر و كارآمدتر كند .بخش بزرگي از فرایند
نرمافزاري براي مدت زمان طوالني برنامهریزي شده است.
روشهاي سنتي را ميتوان تنها براي سیستمهاي توسعه
نرمافزاري كه نیازهاي آن از ابتداي طرح مشخصشده
است ،با موفقیت مورد استفاده قرار داد [ .]25فرایندهاي
ساختیافته با توجه به عملیات بهطور دقیق تعریفشده،
مستندات گسترده و برنامهریزي و مدیریت دقیق مشخص
ميشوند .انتقاد اصلي در برابر روشهاي ساختیافته ،این
است كه آنها منجر به افزایش سطح مستندات و درنتیجه
بوروكراسي ميشوند [.]77

 -2-2استراتژیهای مدیریت پروژههای فناوری
اطالعات
بعضي از مدیران پروژه در محقق سازي استراتژي اولیهي
پروژههاي فناوري اطالعات شکست ميخورند درحاليكه
مهمترین فاز در هر پروژه فناوري اطالعات برنامهریزي
استراتژي پروژه و پیادهسازي آن است [ .]5بورگان و
بورگان ( )2073دو رویکرد قابل پیش بیني (برنامه محور)
و تطبیقي (تغییر محور) را استراتژيهاي غالب در مدیریت
پروژه بیان ميكند كه رویکرد اول در محیطي كه عدم
اطمینان پایین است مناسب ميباشد و تمام شرایط در
كنترل مدیر پروژه خواهد بود .در رویکرد دوم ،چرخه
حیات پروژه در شرایطي كه نیازمند تعامل ذینفعان و
كاربران ميباشد مناسب خواهد بود.
پروژههاي فناوري اطالعات باید با در نظر گرفتن
رویکردهاي توسعه نرمافزاري برنامهریزي شوند [.]77
استراتژيهاي پروژههاي فناوري اطالعات شامل تنظیم
افق برنامهریزي بلندمدت براي سرمایهگذاري در زمینهي
منابع انساني ،تخصص ،فناوري ،سختافزار و نرمافزار مورد
نیاز براي بهرهبرداري از فرصتهایي ست كه ممکن است
در جریان فرایند مدیریت پروژه فناوري اطالعات بهوجود
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 37درصد از سازمانها از رویکرد چابك در مدیریت
پروژههاي فناوري اطالعات استفاده كردهاند .ترونگ و
جیتبیپون ( )2076بیان ميكنند كه رویکرد چابك به
پروژههاي فناوري اطالعات استراتژي رو به رشدي ميباشد
كه
ميتواند به موفقیت پروژههاي فناوري اطالعات بینجامد.
در ادامه ،پیشینهي تجربي پژوهش حاضر مطابق جدول
( )7ارائه ميشود.

اخیراً ،موج فرایندهاي توسعه چابك براي غلبه بر بعضي از
محدودیتها و جنبههاي نامطلوب فرایندهاي ساختیافته
ارائه شده است .فرایندهاي مرسوم در توسعه چابك ،بر
اهمیت برقراري ارتباط غیررسمي مؤثر میان
توسعهدهندگان و تکرار بهبود پیادهسازيها بهوسیله
سناریوهاي مورد استفاده و تیمهاي توسعه تأكید دارد
[ .]22استفاده از روش چابك بهعنوان رویکرد مدیریت
پروژهها در طول چندین سال گذشته بهطور چشمگیري
افزایش یافته است .طبق گزارش سي آي او []33حدود

جدول  : 3خالصهی تحقیقات انجام شده در حوزه عوامل مؤثر بر رویکرد /استراتژی مدیریت پروژه

محققان (سال) و عنوان

عوامل مؤثر

پژوهش
گیمباسو و همکاران ()2077

عواملي كه بر تصمیمگیري در انتخاب روشهاي توسعه نرمافزار عنوان شدهاند عبارتند از :تخمین دقیق
هزینهها ي اولیه و زمان توسعه ،هزینههاي توسعه ،مدتزمان تحویل سیستم نهایي ،پیچیدگي سیستم،
اندازه تیم توسعه.

استلر و همکاران ()2073

اهمیت پروژه ،انگیزه تیم ،صرفه جویي ،ارتباطات بالدرنگ ،ارتباطات غیرهمزمان ،تفاوت فرهنگي،
مدیریت پروژه ،فقدان دانش فني ،مهارت كارگر ،خواندن و نوشتن مستندات ،تضاد كاركنان ،برنامه
زمانبندي پروژه ،مالکیت معنوي

ستزینگر و همکاران ()2077

میزان مشخص بودن نیازمندي ها و الزامات سیستم ،ریسك فني

واالسیچ و همکاران ()2075

اندازه ،كلیدي بودن پروژه ،پویایي ،پرسنل و فرهنگ

وینکار و همکاران ()2006

اندازه ،پویایي بودن و كلیدي بودن پروژه

هارب و همکاران ()2075

سبك توسعه ،مشاركت مشتري ،سطح مستندسازي ،دوره زمان اصالحات ،فرهنگ ،ساختار و شیوههاي
مدیریت ،گارانتي موفقیت و زمان اجرا.

كرام و مارابلي ()2073

میزان سازگاري نیازمندي ها ،تركیب تیم ،اعتماد بین اعضا ،قابلیت هاي مدیریت ،یادگیري مستمر،
میزان استاندارد بودن و رسمي بودن آموزش ،میزان تمركز بر نوع دانش خروجي پروژه

چگونگي انتخاب هریك از استراتژيها و میزان تمركز بر
آنها حلقه مفقوده در ادبیات مدیریت پروژه فناوري
اطالعات ميباشد .سوم ،در برخي از مطالعات به عوامل
مؤثر بر انتخاب استراتژيها اشاره شده است ولي در رابطه
با میزان تأثیر آنها بر انتخاب دو رویکرد رایج بحثي در
ادبیات توسط محققان یافت نشده است.

با بررسي ادبیات حوزه مدیریت پروژه فناوري اطالعات
ميتوان انتقادات زیر را مطرح كرد :اول ،در مدیریت پروژه،
رویکرد استراتژیك اهمیت زیادي دارد و عليرغم اهمیت
آن ،در مطالعات مدیریت پروژه پژوهشهاي محدودي به
آن پرداختهاند []73؛ []35؛ []50؛ [ ،]37در پروژههاي
فناوري اطالعات مورد غفلت واقع شده و با توجه به
اهمیت متفاوت پروژههاي فناوري اطالعات نیاز به دید
استراتژیك نسبت به این پروژهها وجود دارد .دوم ،عمده
مطالعات به بیان انواع رویکردها و استراتژيهاي مدیریت
پروژه پرداختهاند كه اكثریت آنها دو رویکرد تطبیقي
(چابك) و منطقي (ساخت یافته) را استراتژي غالب
مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات بیان كردهاند ولي

 -3روششناسی پژوهش
هدف اصلي این پژوهش توسعه متدولوژي مناسب براي
انتخاب استراتژي مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات
است كه مي توان آن را از نظر هدف در زمره تحقیقات
توسعه اي-كاربردي و از نظر روش و ابزار گردآوري دادهها
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و سؤاالت مربوط به عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استراتژي
مدیریت پروژه فناوري اطالعات بوده است .در این
پرسشنامه از خبرگان خواسته شده بود تا نظراتشان را در
رابطه با اینکه "آیا شاخصهاي ارائهشده ميتوانند به
عنوان عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استراتژي مدیریت پروژه
فناوري اطالعات درنظر گرفته شوند؟" بیان كنند .براي
این منظور از طیف لیکرت  5گزینهاي استفاده شد .داده-
هاي حاصل از این پرسشنامه با استفاده از آزمون عالمت
مورد تحلیل قرار گرفته است.
مرحله سوم :در مرحله آخر با استفاده از پرسشنامه،
وزندهي به هر یك از عوامل مؤثر انجام گردید .پرسشنامه
دوم پژوهش ،به منظور تعیین نقش هریك از عوامل در
انتخاب استراتژيهاي تطبیقي و منطقي مورد استفاده قرار
گرفته است .در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شد تا
میزان اهمیت هریك از عوامل را در انتخاب استراتژي
منطقي و استراتژي تطبیقي در قالب طیف لیکرت از بسیار
كم ( )7تا بسیار زیاد ( )5بیان كنند .سؤاالت پرسشنامه
داراي دو طیف لیکرت مربوط به استراتژي منطقي و
استراتژي تطبیقي بودهاند.
جامعه آماري در مرحله اول پژوهش ،شامل متخصصان و
خبرگاني بودند كه داراي سابقه و تجربه در حوزه مدیریت
پروژه فناوري اطالعات ميباشند .مالک انتخاب افراد
اساتید دانشگاهي در حوزه فناوري اطالعات و با سابقه
مدیریت حداقل دو پروژه در این حوزه و نیز مدیران
فناوري اطالعات با سابقه بیش از  5پروژه بوده است .در
نهایت تعداد افراد انتخاب شده براي گروه كانوني در این
پژوهش  5نفر بوده است كه حاضر به همکاري در پروژه
شدهاند .در مرحله دوم و سوم پژوهش نیز جامعه آماري
شامل متخصصان و خبرگان حوزه مدیریت پروژه فناوري
اطالعات و مدیریت استراتژیك فناوري اطالعات بودهاند
كه براساس روش قضاوتي به نمونهگیري پرداخته شده
است .مالک قضاوت در این دو مرحله داشتن حداقل چهار
سال سابقه تدریس در حوزه مدیریت پروژه فناوري
اطالعات ،داشتن كتاب ،پایان نامه یا حداقل دو مقاله
علمي معتبر در حوزه پژوهش ،داشتن حداقل پنج سال
تجربه در پروژههاي فناوري اطالعات بوده است .در مرحله
دوم  73پرسشنامه از  36پرسشنامهي ارسال شده از
طریق ایمیل و تماس حضوري ،دریافت گردید و مورد
تحلیل قرار گرفت و در مرحله سوم  27پرسشنامه جمع-

در حوزه تحقیقات توصیفي دانست .دستیابي به هدف
پژوهش در سه مرحله زیر صورت گرفته است.
مرحله اول :در ابتدا به استخراج عوامل تأثیرگذار بر
انتخاب استراتژي مدیریت پروژه فناوري اطالعات از طریق
مرور جامع ادبیات در حوزه استراتژي مدیریت پروژه،
مدیریت پروژه فناوري اطالعات و رویکردهاي غالب
مدیریت پروژه فناوري اطالعات پرداخته شده است .سپس
از گروه كانوني به منظور اغناي نظرات و طبقهبندي آنها
بهره گرفته شد .گروه كانوني براي پاسخ به سؤاالت در
مصاحبههاي عمیق در بستر اجتماعي است .این تکنیك
به درک تجارب مشاركت كنندگان ،درک بهتر معاني و
چرایي نگرشهاي آنها در رابطه با مسئله تحقیق مي-
پردازد .یکي از اهداف گروه كانوني درک نگرشها و عقاید
مشاركتكنندگان در رابطه با موضوع مورد بررسي مي-
باشد []73؛ [ .]20به نظر ميرسد كه نوعي توافق بر این
امر وجود دارد كه تعداد اعضاي هر گروه نباید متجاوز از
ده تا دوازده نفر شركتكننده باشد [ ]73و از طرف دیگر
اندازه ایدهآل گروه نیز ،تعدادي بین پنج تا هفت نفر است
[ .]3گروه كانوني پژوهش حاضر شامل  5نفر از خبرگان
حوزه فناوري اطالعات ،مدیریت پروژه و برنامهریزي
استراتژیك بوده است .بعد از شناسایي افراد شركت كننده،
به صورت رسمي از آنها دعوت بهعمل آمد تا در مباحث
گروه شركت كنند .در این دعوت به صورت كلي مواردي
براي آنها بیان گردید كه عبارتند از :هدف از بحثهاي
گروه كانوني چیست؟ این بحثها در كجا و با چه كساني
صورت ميگیرد و محققان چه كساني هستند و به دنبال
ارائه چه چیزي هستند؟ گفتگوها ضبط و مستندسازيها
جهت رسیدن به توافق براي خروجيها صورت گرفت و با
ارائه یافتهها به گروه مشاركتكننده از درستي تحلیلها
اطمینان حاصل شد.
مرحله دوم :در این مرحله با استفاده از روش پیمایش به
نظرسنجي از خبرگان در رابطه با عوامل تأثیرگذار بر
انتخاب استراتژي مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات
پرداخته شده است .پرسشنامه توسعه یافته برمبناي
یافتههاي حاصل از مرحله اول پژوهش بوده است كه از
خبرگان خواسته شده تا نظر خود را در رابطه با هریك از
عوامل و شاخصهاي مربوطه بیان كنند .پرسشنامه اول
حاوي
پژوهش،
بخشهاي اطالعات جمعیت شناختي ،راهنماي پرسشنامه
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جهت تعیین روایي پرسشنامه از روش اعتبار محتوا
استفاده شده است و پرسشنامه طراحي شده در اختیار 3
نفر از اساتید دانشگاه در حوزه فناوري اطالعات قرار گرفت
و اصالحات الزم صورت پذیرفت .به منظور تعیین پایایي
پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  ،SPSSضریب آلفاي
كرونباخ (جداول  3و  )5محاسبه گردید كه نتایج آن در
است.
شده
ارائه
() 3
جدول

آوري شد .به منظور اطمینان از اعتبار یافتههاي حاصل از
گروه كانوني از استراتژي بازخور مشاركتكنندگان و نیز
دریافت نظرات همکاران بهره گرفته شده است بدین
صورت كه تفسیرها و نتایج به مشاركت كنندگان و نیز
دیگر همکاران و محققان ارائه شده و موارد بد درک شده،
اصالح گردیده است.

جدول  :4ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل پرسشنامه اول

تعداد آیتمهای

متغیرها

مقدار آلفای کرونباخ

تفسیر

عوامل انساني

0.367

پایایي باال

6

عوامل فرایندي

0.332

پایایي قابلقبول

5

عوامل مرتبط با سیستم

0.35

پایایي باال

3

عوامل زمینهاي

0.367

پایایي قابلقبول

3

همانطور كه مشاهده ميگردد تمامي عوامل داراي مقدار
آلفاي باالتر از مقدار قابل قبول  ]77[ 0/6ميباشند.

موردبررسی

تجزیهوتحلیل و تصمیمگیري به عوامل متعددي بستگي
دارد ،انتخاب این استراتژي در اكثر سازمانها با مشکل
روبهرو است .به همین منظور ،این پژوهش به دنبال
توسعه متدولوژي جهت انتخاب استراتژي مناسب براي
مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات بوده است .یافتههاي
حاصل از تحلیل مباحث گروه كانوني و نیز مرور ادبیات
كه در مرحله اول پژوهش صورت گرفته در جدول()5
است.
شده
داده
نشان

 -4یافته ها
انتخاب استراتژي مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات قبل
از پیادهسازي و اقدام براي مدیریت پروژه ،گام حساسي
است كه مدیران در نقش استراتژیستها باید براي سازمان
خود انجام دهند .از آنجایي كه عوامل تأثیرگذار در انتخاب
استراتژي مدیریت پروژه فناوري اطالعات زیاد بوده و

جدول :5عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی پروژههای فناوری اطالعات

ابعاد

عوامل انسانی

شاخصها

منبع

اندازه تیم

كوكبرن ( ،)2000گیمباسو و همکاران (،)2077
هارب و همکاران ( ،)2075واالسیچ و همکاران
( ،)2075استلر و همکاران ()2073

*

نیاز به مشاركت كاربر در توسعه پروژه

استلر و همکاران ( ،)2073المگرن ()2073

*

اهمیت تعامل تیم پروژه در طول توسعه

اطالعات كسبوكار بینالمللي ( ،)2070گیمباسو و
همکاران ( ،)2077هارب و همکاران (،)2075
استلر و همکاران ()2073

*

میزان مهارت و تجربه تیم پروژه درحالتوسعه

مركز خدمات پزشکي و درماني ()2003

*

میزان درک و آگاهي كاربر از پروژه درحالتوسعه

مركز خدمات پزشکي و درماني ( ،)2003مدحا
()7330

*

میزان ثبات تیم توسعه

عوامل فرایندی

استخراج شده
از گروه کانونی

*
گیمباسو و همکاران ( ،)2077هارب و همکاران
( ،)2075دینگسویر ()2072

امکان ارائه پروژه بهصورت افزایشي و تکاملي
(ماژوالر بودن پروژه)
مدت زمان تحویل سیستم نهایي

*
*
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ابعاد

شاخصها

منبع

میزان اهمیت مستندات

گیمباسو و همکاران ( ،)2077هارب و همکاران
( )2075و استلر و همکاران ()2073

*

میزان اهمیت صرفهجویي در هزینهها در طول
توسعه

استلر و همکاران ( ،)2073هارب و همکاران
()2075

*

نقش استراتژیك (اهمیت) پروژه براي سازمان

رحیمیان و رامسین ( ،)2003واالسیچ و همکاران
()2075

*

میزان اهمیت امنیت سیستم

كوكبرن ( ،)2000گیمباسو و همکاران (،)2077
هارب و همکاران ( ،)2075واالسیچ و همکاران
()2075

*

میزان تغییر نیازمنديها

رحیمیان و رامسین ( ،)2003گیمباسو و همکاران
( ،)2077استلر و همکاران ()2073

*

میزان پیچیدگي سیستم

السا و همکاران ( ،)2003گیمباسو و همکاران
()2077

*

میزان عدم اطمینان نسبت به الزامات سیستم در
طي فرایند توسعه

كوكبرن ( ،)2000گیمباسو و همکاران (،)2077
مدحا ( )7330و وكیاتو ()2075

عوامل مرتبط
با سیستم

استخراج شده
از گروه کانونی

اهمیت در دسترس بودن منابع

عوامل زمینهای

*

میزان پایداري محیط

هارب و همکاران ( ،)2075واالسیچ و همکاران
()2075

میزان پویایي صنعت

هارب و همکاران ()2075

میزان اهمیت فرهنگ خالقیت /یادگیري

هارب و همکاران ( ،)2075واالسیچ و همکاران
( ،)2075دینگسویر ( )2072و راموس و موتا
()2073

*

میزان كنترل پروژهها در سازمان

كوكبرن ( ،)2000السا و همکاران (،)2003
اطالعات كسبوكار بینالمللي ()2070

*

اولویت پروژه

اطالعات كسبوكار بینالمللي ( ،)2070گیمباسو و
همکاران ()2077

*

*

سؤال اصلي در این مرحله این بوده است كه آیا عوامل و

در مرحله دوم ،به منظور ارزیابي شاخصها و عوامل
مرتبط با انتخاب استراتژي در پروژههاي فناوري اطالعات
به نظرسنجي از خبرگان پرداخته شده است .دادههاي
حاصل از پرسشنامههاي گردآوري شده در این مرحله با
استفاده از آزمون عالمت مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

شاخصهاي یادشده در پرسشنامه از دید خبرگان مورد
تأیید ميباشند یا خیر؟ نتایج حاصل از آزمون عالمت در
جدول ( )6ارائه شده است.

جدول  :6نتایج آزمون عالمت
تعداد
بعد اصلی

نام متغیر

عالمتهای
مثبت

عوامل
انسانی

سطح

مقدار آماره

معناداری

مشاهدهشده

مقدار
آماره

نتیجهگیری

جدول

میزان گستردگي تیم توسعه (اندازه
تیم)

72

0.00

5.273

7.635

تأیید

نیاز به مشاركت كاربر در توسعه پروژه

77

0.000

5.27

7.635

تأیید

اهمیت تعامل تیم پروژه در طول توسعه

77

0.00

5.732

7.635

تأیید

میزان تجربه تیم پروژهي در حال

23

0.00

3.33

7.635

تأیید
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تعداد
بعد اصلی

نام متغیر

عالمتهای
مثبت

سطح

مقدار آماره

معناداری

مشاهدهشده

مقدار
آماره

نتیجهگیری

جدول

توسعه
میزان درک و آگاهي كاربر از پروژه در
حال توسعه

23

0.00

3.32

7.635

تأیید

میزان ثبات تیم توسعه

23

0.00

3.633

7.635

تأیید

میزان بلوغ متدلوژي مدیریت پروژه
فناوري اطالعات

77

0.00

5.732

7.635

تأیید

امکان ارائه پروژه بهصورت مرحلهاي

77

0.00

5.732

7.635

تأیید

عوامل

میزان اهمیت تحویل سریع پروژه

72

0.00

5.273

7.635

تأیید

فرایندی

میزان اهمیت مستندات در طول فرایند
پروژه

70

0.00

3.377

7.635

تأیید

میزان اهمیت صرفهجویي در هزینهها
در طول توسعه

23

0.00

3.363

7.635

تأیید

نقش استراتژیك (اهمیت) پروژه براي
سازمان

72

0.00

5.273

7.635

تأیید

میزان اهمیت امنیت سیستم

77

0.000

5.27

7.635

تأیید

تنوع كاربران سیستم

77

0.00

5.732

7.635

تأیید

میزان تغییر نیازمنديها

23

0.00

3.33

7.635

تأیید

میزان گستردگي كاركردهاي
(نیازمنديها) سیستم

عوامل
مرتبط با
سیستم

عوامل
زمینهای

23

0.00

3.32

7.635

تأیید

میزان پیچیدگي سیستم

23

0.00

3.633

7.635

تأیید

میزان عدم اطمینان نسبت به الزامات
سیستم در طي فرایند توسعه

23

0.00

3.35

7.635

تأیید

اهمیت در دسترس بودن منابع

70

0.00

5.727

7.635

تأیید

میزان پویایي محیط سازماني

23

0.000

3.33

7.635

تأیید

میزان پویایي صنعت فناوري اطالعات

72

0.00

5.73

7.635

تأیید

میزان بلوغ صنعت پروژه در حال توسعه

77

0.00

5.372

7.635

تأیید

میزان اهمیت فرهنگ خالقیت/
یادگیري

77

0.00

5.727

7.635

تأیید

میزان نظاممند بودن كنترل پروژهها در
سازمان

77

0.00

5.72

7.635

تأیید

اولویت پروژه

72

0.00

5.753

7.635

تأیید

انتخاب استراتژي هاي منطقي و تطبیقي مطرح شده
است.

همانطور كه در جدول ( )6مشخص شده است ،از آنجا
كه مقدار آماره مشاهده شده از آماره جدول بیشتر
ميباشد ميتوان گفت با احتمال  %35تمامي شاخصهاي
مربوط به هر یك از عوامل انساني ،فرایندي ،مرتبط با
سیستم و زمینهاي مورد تأیید خبرگان ميباشند.
در مرحله سوم ،پرسشنامه مربوط به تعیین وزن هریك از
عوامل و شاخصها در استراتژيهاي مورد نظر مدیریت
پروژه فناوري اطالعات در اختیار خبرگان قرار گرفته است.
در ادامه نتایج مربوط به اهمیت و وزن هریك از عوامل در

 -1-4وزن شاخصهای هر یک از عوامل در انتخاب
رویکرد های منطقی و تطبیقی
بعد از محاسبه ارزشهاي محاسبه شده هر یك از
شاخصها ،با توجه به اینكه باید مجموع اوزان
شاخصهاي هر عامل برابر با یك شود ،وزن هر شاخص با
تقسیم ارزش محاسبه شده بر جمع ارزشها محاسبه
گردید كه نتایج آن در جدول ( )3ارائه شده است.
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جدول :7وزن شاخصها طبق رویکرد منطقی

ارزش محاسبه شده

وزن

شاخصهای عوامل انسانی
میزان ثبات تیم توسعه

7.377

0.737

اهمیت تعامل تیم پروژه در طول توسعه

7.335

0.737

نیاز به مشاركت كاربر در توسعه پروژه

7.772

0.763

میزان تجربه تیم پروژهي در حال توسعه

7.235

0.762

میزان درک و آگاهي كاربر از پروژه در حال توسعه

7.273

0.753

میزان گستردگي تیم توسعه

7.730

0.753

ارزش محاسبه شده

وزن

میزان اهمیت مستندات در طول فرایند پروژه

7.356

0.203

میزان اهمیت تحویل سریع پروژه

7.363

0.733

امکان ارائه پروژه بهصورت مرحلهاي

7.3677

0.7337

میزان بلوغ متدلوژي مدیریت پروژه فناوري اطالعات در سازمان

7.3672

0.7330

میزان اهمیت صرفهجویي در هزینهها در طول توسعه

7.353

0.733

ارزش محاسبه شده

وزن

میزان اهمیت امنیت سیستم

3.235

0.737

نقش استراتژیك (اهمیت) پروژه براي سازمان

7.303

0.753

میزان گستردگي كاركردها

7.673

0.736

میزان پیچیدگي سیستم

7.522

0.732

تنوع كاربران سیستم

7.235

0.772

میزان تغییر نیازمنديها

7.733

0.723

میزان عدم اطمینان نسبت به الزامات سیستم در طي فرایند توسعه

2.352

0.773

ارزش محاسبه شده

وزن

میزان نظاممند بودن كنترل پروژهها در سازمان

3.772

0.736

اولویت پروژه

7.303

0.753

میزان پویایي صنعت فناوري اطالعات

7.665

0.733

میزان بلوغ صنعت پروژه درحالتوسعه

7.73

0.773

شاخصهای عوامل فرایندی

شاخصهای عوامل مرتبط با سیستم

شاخصهای عوامل زمینهای

7.7

0.773

میزان اهمیت فرهنگ خالقیت /یادگیري

7.036

0.723

میزان پویایي محیط سازماني
اهمیت در دسترس بودن منابع

2.356

0.776

میزان اهمیت امنیت سیستم در بعد عوامل مرتبط با
سیستم و میزان نظاممند بودن كنترل پروژهها در سازمان
براي عوامل زمینهاي بیشترین وزن را دارا هستند .به
عنوان مثال ،در شرایط كه ثبات تیم پروژه باال باشد،
امنیت در پروژه فناوري اطالعات اهمیت داشته باشد،

جدول ( )3میزان وزن هر یك از عوامل را در انتخاب
رویکرد منطقي نشان ميدهد .همانطور كه در این
جدول مالحظه ميشود طبق رویکرد منطقي شاخصهاي
میزان ثبات تیم توسعه در عوامل انساني ،میزان اهمیت
مستندات در طول فرایند پروژه براي عامل فرایندي،
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( )3نتایج مربوط به وزن هریك از شاخصها در انتخاب
استراتژي تطبیقي ارائه شده است.

كنترل پروژه ها در سازمان نظاممند باشد تأكید بیشتر بر
استراتژي منطقي ميباشد تا استراتژي تطبیقي .جدول

جدول  :8وزن شاخصها طبق رویکرد تطبیقی

ارزش محاسبه شده

وزن

شاخصهای عوامل انسانی
میزان تجربه تیم پروژهي در حال توسعه

3.73

0.733

اهمیت تعامل تیم پروژه در طول توسعه

7.333

0.737

میزان درک و آگاهي كاربر از پروژه در حال توسعه

7.357

0.763

نیاز به مشاركت كاربر در توسعه پروژه

7.356

0.765

میزان ثبات تیم توسعه

7.367

0.767

میزان گستردگي تیم توسعه

7.53

0.757

ارزش محاسبه شده

وزن

میزان اهمیت صرفهجویي در هزینهها در طول توسعه

7.673

0.27

میزان اهمیت تحویل سریع پروژه

7.53

0.203

امکان ارائه پروژه بهصورت مرحلهاي

7.527

0.203

میزان اهمیت مستندات در طول فرایند پروژه

7.235

0.737

میزان بلوغ متدلوژي مدیریت پروژه فناوري اطالعات در سازمان

7.733

0.735

شاخصهای عوامل مرتبط با سیستم

ارزش محاسبه شده

وزن

میزان عدم اطمینان نسبت به الزامات سیستم در طي فرایند توسعه

3.033

0.753

میزان پیچیدگي سیستم

7.333

0.752

میزان تغییر نیازمنديها

7.352

0.750

تنوع كاربران سیستم

7.367

0.737

میزان گستردگي كاركردها

7.527

0.773

میزان اهمیت امنیت سیستم

7.335

0.772

نقش استراتژیك (اهمیت) پروژه براي سازمان

7.323

0.770

ارزش محاسبه شده

وزن

میزان اهمیت فرهنگ خالقیت /یادگیري

3.233

0.735

میزان پویایي صنعت فناوري اطالعات

3.07

0.763

میزان پویایي محیط سازماني

7.303

0.755

اهمیت در دسترس بودن منابع

7.665

0.750

اولویت پروژه

7.323

0.730

میزان بلوغ صنعت پروژه درحالتوسعه

7.323

0.773

میزان نظاممند بودن كنترل پروژهها در سازمان

2.303

0.773

شاخصهای عوامل فرایندی

شاخصهای عوامل زمینهای

 3نشان داده شده است ،بهعنوان مثال از آنجا كه وزن
عدم اطمینان نسبت به الزامات سیستم ،فرهنگ خالقیت،
صرفهجویي هزینهها در طول پروژه در انتخاب این رویکرد
باال است ،در صورتي كه عدم اطمینان نسبت به الزامات
سیستم باال باشد ،تأكید سازمان بر فرهنگ خالقیت/
یادگیري باشد و صرفهجویي در هزینهها در

مطابق با جدول ( )3در رویکرد تطبیقي میزان تجربه تیم
پروژه ي در حال توسعه براي بعد انساني ،میزان اهمیت
صرفهجویي در هزینهها در طول توسعه در بعد فرایندي،
میزان عدم اطمینان نسبت به الزامات سیستم در طي
فرایند توسعه در بعد مرتبط با سیستم و میزان اهمیت
فرهنگ خالقیت /یادگیري براي عوامل زمینهاي طبق نظر
خبرگان بیشترین اولویت را دارند .همانطور كه در جدول
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اینکه مجموع اوزان همه حوزهها باید برابر با یك شود وزن
هر حوزه با تقسیم ارزش محاسبه شده هر حوزه بر مجموع
ارزش حوزهها به دست ميآید كه نتایج آن در جدول ()3

پروژهي فناوري اطالعات اهمیت زیادي داشته باشد تأكید
بر استراتژي تطبیقي خواهد بود تا منطقي.
براي محاسبه وزن هر حوزه اصلي ،ابتدا ارزش هر حوزه
محاسبهشده
ارائه
است .بدینصورت كه مجموع ارزش محاسبه
ميشود
شده هر حوزه (مجموع ارزش شاخصهاي هر حوزه) بر
تعداد شاخصهاي آن حوزه تقسیم ميشود .با توجه به

جدول  :9وزن عوامل اصلی در رویکرد منطقی و تطبیقی

حوزه اصلی

وزن عوامل اصلی در رویکرد منطقی

وزن عوامل اصلی در رویکرد تطبیقی

ارزش محاسبه شده هر
حوزه

وزن هر حوزه

عوامل فرایندي

7.33

0.266

عوامل مرتبط با سیستم

7.576

0.233

عوامل زمینهاي

7.333

0.236

عوامل انساني

7.732

0.273

عوامل انساني

7.333

0.263

عوامل مرتبط با سیستم

7.330

0.253

عوامل زمینهاي

7.672

0.233

عوامل فرایندي

7.376

0.277

همانطور كه در جدول ( )3نشان داده شده است در
رویکرد منطقي اولویت ابعاد اصلي به ترتیب عبارتند از:
عوامل فرایندي ،عوامل مرتبط با سیستم ،عوامل زمینهاي
و درنهایت عوامل انساني .درحاليكه طبق رویکرد تطبیقي
اولویت عوامل اصلي به ترتیب شامل عوامل انساني ،عوامل
مرتبط با سیستم ،عوامل زمینهاي و در نهایت عوامل
فرایندي ميباشد.
 -2-4چگونگی کاربرد رویکرد انتخاب استراتژی
غالب مدیریت پروژه فناوری اطالعات
براي شناخت رویکرد مناسب استراتژي مدیریت پروژه
فناوري اطالعات در سازمان ميتوان از پرسشنامه طراحي
شده در این پژوهش بهره برد .به منظور شناسایي رویکرد
غالب در سازمان ،ابتدا میانگین هر عامل در وزن
بهدستآمده آن عامل ،در هر دو رویکرد منطقي و تطبیقي
بهصورت مجزا ضرب ميشود تا میزان همسویي آن با
استراتژيهاي منطقي و تطبیقي به دست آید .سپس از
اعداد بهدستآمده در هر رویکرد بهطور جداگانه میانگین
گرفته تا میزان نزدیکي با هر یك از انواع رویکردها
مشخص شود .بدین ترتیب رویکرد غالب مدیریت پروژه-
هاي فناوري اطالعات در سازمان مشخص ميشود.
فرمولهاي مورد استفاده به ترتیب زیر است:

فرمولهاي ذكر شده براي هر چهار عامل باید به صورت
جداگانه محاسبه گردد.
 -5بحث و نتیجهگیری
اكنون ،مدیریت پروژه به عنوان ابزاري شناخته ميشود كه
از طریق آن برنامههاي استراتژیك در شركتها مدیریت
ميشوند .بنابراین ،آنها پل پایداري تجارت را تشکیل
ميدهند .از جمله تحوالت مختلفي كه در مدیریت پروژه
ایجاد شده است ،تعیین عوامل مهم موفقیت است[.]30
یکي از عوامل مهم موفقیت پروژهها داشتن رویکرد
استراتژیك به مدیریت پروژه است كه مدیران پروژه را از
تمركز تنها بر روي كارایي به سمت اثربخشي و كارایي و
دستیابي به نتایج كسب و كار و موفقیت پروژهها سوق
23
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نیامده است .در پژوهش پیش رو بعد عوامل انساني
بهعنوان فاكتوري مؤثر در انتخاب استراتژي پروژههاي
فناوري اطالعات مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و داگل
( )2006و آبراهامسون و همکاران ( )2073نیز از آن به
عنوان یکي از مؤلفههاي مؤثر در انتخاب رویکرد توسعه
سیستمهاي اطالعاتي یاد كردهاند .عوامل فرایندي در
پژوهش هارب و همکاران ( )2075و آبراهامسون و
همکاران ( )2073نیز از عوامل مهم در انتخاب رویکرد
مناسب در پروژههاي سیستمهاي اطالعاتي نام برده شده
است .عوامل مرتبط با سیستم نیز همانطور كه در كتاب
لسکواسکي ( )2077و گیمباسو و همکاران ( )2077مطرح
گردیده است در پیشبرد موفق پروژههاي فناوري اطالعات
تأثیرگذارند كه در این پژوهش به طور جامع شاخصهاي
مرتبط با آن شناسایي شده است .همچنین عوامل زمینه-
اي در پژوهش داگل ( )2006و هارب و همکاران ()2075
توسعه
كلي
رویکرد
انتخاب
در
سیستمهاي اطالعاتي ذكر شدهاند.
به طور كلي مي توان مهمترین دانشافزایيهاي زیر را

ميدهد .در نتیجه مدیران پروژههاي فناوري اطالعات براي
دستیابي به مزیت رقابتي و عملکرد بهتر باید چارچوب
برنامهریزي و اجرایي مطابق با رویکرد استراتژیك داشته
باشند .در این مقاله تالش شده است روشي عملي و
كاربردي جهت انتخاب استراتژي مناسب مدیریت پروژه-
هاي فناوري اطالعات مدنظر قرار گیرد .از این رو ،پس از
بررسي جامع ادبیات موضوع و تشکیل گروه كانوني عوامل
تأثیرگذار شناسایي شدند كه شامل عوامل فرایندي،
عوامل انساني ،عوامل مرتبط با سیستم و عوامل زمینهاي
بودهاند.
در میان شاخصهاي مرتبط با عوامل انساني ،میزان ثبات
تیم توسعه مؤثرترین شاخص در انتخاب رویکرد منطقي و
میزان تجربه تیم پروژه مهمترین شاخصهاي مؤثر بر
انتخاب رویکرد تطبیقي ميباشد .در میان شاخصهاي
مرتبط با عوامل فرایندي ،میزان اهمیت مستندات در
طول فرایند پروژه موثرترین شاخص در انتخاب رویکرد
منطقي و شاخص میزان اهمیت صرفهجویي در هزینهها
در طول توسعه مؤثرترین شاخص در انتخاب رویکرد
تطبیقي
ميباشد .در بعد عوامل مرتبط با سیستم میزان اهمیت
امنیت سیستم مؤثرترین شاخص در انتخاب رویکرد
منطقي و میزان عدم اطمینان نسبت به الزامات سیستم
در طي فرایند توسعه مهمترین شاخص در انتخاب رویکرد
تطبیقي بوده است .در بعد عوامل زمینهاي شاخص میزان
نظاممند بودن كنترل پروژهها مؤثرترین شاخص در
انتخاب رویکرد منطقي و میزان اهمیت خالقیت /یادگیري
مهمترین شاخص در انتخاب رویکرد تطبیقي ميباشد.
همانطور كه در جدول  5مالحظه ميشود برخي از
شاخصهاي استخراج شده در این تحقیق در پژوهشهاي
پیشین وجود نداشت و از گروه كانوني استخراج شده
است .ضمناً نوآوري اصلي این پژوهش مطرح شدن
مباحث استراتژیك در مدیریت پروژه در حوزه مدیریت
پروژههاي فناوري اطالعات ميباشد كه تا كنون مورد
بررسي قرار نگرفته است .در مقاله پاپكشیلد و بایررایت
( ،)2076ویژگيهاي برنامهریزي استراتژیك منتج شده از
رویکردهاي منطقي و تطبیقي در مدیریت پروژه بهكار
رفته شده است كه تركیب این رویکردها به موفقیت
پروژهها كمك شایاني نموده است ولي بهطور خاص
سخني از مدیریت پروژههاي فناوري اطالعات به میان

براي پژوهش حاضر بیان كرد:
اول ،علیرغم اهمیت استراتژي در موفقیت مدیریت پروژه،
مطالعات محدودي به حوزه انتخاب استراتژي مدیریت
پروژه به طور كلي و مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات
به طور خاص پرداخته اند .پژوهش حاضر ،با توسعه
متدولوژي انتخاب استراتژي پروژه هاي فناوري اطالعات
در زمره اولین پژوهش ها در این حوزه مي باشد.
دوم ،استخراج لیست نسبتا جامعي از عوامل تاثیرگذار بر
استراتژي سازي مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات كه
دربرگیرنده عوامل انساني ،فرایندي ،عوامل مرتبط با
سیستم و عوامل زمینهاي ميباشد از دیگر نوآوريهاي
پژوهش مي باشد .پژوهش هاي پیشین به طور پراكنده و
مجزا به برخي از عوامل اشاره كرده اند .پژوهش حاضر،
سعي در توسعه درک كل نگرانه و جامعي از عوامل
انتخاب استراتژي پروژههاي فناوري اطالعات داشته است.
سوم ،تحقیقات پیشین صرفا به بیان كلي تعدادي از
عوامل تاثیرگذار بر انتخاب رویکرد مدیریت پروژههاي
فناوري اطالعات پرداختهاند و فاقد روشي جهت تعیین
استراتژي مناسب با شرایط پروژه بودهاند .متدولوژي
70
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پیشنهادي در پزوهش ،عالوه بر شناسایي عوامل و وزن

پژوهش به طور كلي به تدوین استراتژي براي پروژههاي
فناوري اطالعات پرداخته شده است پیشنهاد ميشود با
توجه به ماهیت متفاوت پروژهها ،مانند پروژههاي نرم-
افزاري ،سخت افزاري ،زیرساختي و  ...به ارائه رویکرد
انتخاب استراتژي مدیریت پروژه بپردازند .در نهایت
پیشنهاد ميشود با استفاده از رویکردهاي كمي چون
مدلسازي معادالت ساختاري و یا رویکرد نقشه ذهني به
تحلیل روابط بین عوامل تأثیرگذار بر انتخاب استراتژي
مدیریت پروژه فناوري اطالعات بپردازند كه در حیطه این
پژوهش نبوده و به آن پرداخته نشده است.

هریك از آنها در انتخاب دو استراتژي غالب ،به چگونگي
و نحوه انتخاب استراتژي نیز پرداخته است.
چهارم ،توجه همزمان به دو رویکرد منطقي و تطبیقي در
استراتژي انتخابي مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات،
بطوریکه استراتژي انتخابي در بازهاي از رویکرد منطقي و
رویکرد تطبیقي جاي ميگیرد و صرفا بر یك استراتژي
منفرد متمركز نميباشد.
در پایان باید گفت كه علیرغم یافتههاي ارزشمند پژوهش،
این تحقیق نیز همانند دیگر پژوهشها با محدودیتهایي
روبرو بوده است كه براساس آنها ميبایست پیشنهاداتي
براي پژوهشهاي آتي ارائه گردد .با توجه به برخي از نتایج
مهم و جدید تحقیق حاضر به محققان آتي توصیه ميشود
به كاربرد نتایج در سازمانهاي مختلف و مقایسه
استراتژيهاي بدست آمده بپردازند .از آنجا كه در این
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