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های فناوری اطالعات با رویکرد  چارچوب مدیریت کیفیت پروژه
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 80/80/3131تاریخ دریافت: 

 06/80/3131تاریخ پذیرش: 

 *یمحسن میمر

 **یفسنقر یمهد
 

 :دهیچک
های فناوری اطالعات  نظر به پیچیدگی و سرعت بسیار زياد تغییرات فناوری اطالعات، اجرای پروژه

های   نیاز های مرسوم مديريت و کنترل پروژه ديگر پاسخگوی اند که چارچوب دچار چالشی حیاتی شده
فناوری های  باشند. از سوی ديگر، سوء مديريت کیفیت پروژه های فناوری اطالعات نمی مديريتی پروژه

تمرکز ها هستند. از اين رو، در اين پژوهش با  گونه از پروژه اطالعات از جمله عوامل کلیدی در شکست اين
های مديريت کیفیت که در  با استفاده از جنبه «پروژهپیکره دانش مديريت »های استاندارد  بر فرايند
اطالعات و اهداف کنترلی برای چوب های مطرح و مهم مديريت فناوری اطالعات از جمله چار چارچوب
آمده است،  «منطقی يکپارچه نديفرا» و متدولوژی «کپارچهقابلیت ي بلوغ مدل» مرتبطهای  فناوری
مورد نیاز برای انجام هر فرايند شناسايی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در اين  های فعالیت

شد،   با میهای کیفی و کمی  ای که ترکیب روش پژوهش، آمیخته است؛ به عبارت بهتر، رويکردی دو مرحله
پايايی و  آوری اطالعات بکار رفته است. پس از تعیین استفاده شده است و ابزار پرسشنامه نیز برای جمع

های تعیین شده در هر  الیتی برای مورد تأيید بودن يا نبودن فعا جملهروايی پرسشنامه، از آزمون دو 
محور ارائه شده است  فرايند استفاده گرديده و در نهايت براساس نتايج آزمون آماری، چارچوبی فرايند 

مربوطه را های فناوری اطالعات برای مديران و کارشناسان  وکار الزم برای مديريت کیفیت پروژه که ساز
شنهادی اين است که برخالف استاندارد پیکره دانش های چارچوب پی يکی از ويژگی ارائه خواهد کرد.

چارچوب  دهد، اين مديريت پروژه که برای هر يک از فرايندها تنها ورودی، خروجی و ابزار و فنون ارائه می
تضمین و ريزی،  )برنامهگانه مديريت کیفیت  های الزم در راستای اجرای هر يک از فرايندهای سه فعالیت

(، ...و مشخص نموده است. همچنین، به منظور تخصیص بهینه منابع )مالی، انسانی کنترل کیفیت( را نیز
 .اند شدهدار در هر فرايند نیز شناسايی  های اولويت فعالیت

 
 مدل، CobiTچارچوب  ،PMBOK چارچوب های فناوری اطالعات، پروژه کیفیت ی:دیکل مفاهیم

CMMI، یمتدولوژ RUP 
                                                                                                                                      

 پژوهشکده فناوری اطالعات مرکز تحقیقات مخابرات ایراندانشجوی دکتری  *
 پژوهشکده فناوری اطالعات مرکز تحقیقات مخابرات ایراندانشجوی دکتری  **
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 مقدمه
های امروز با جهانی شدن بازارها و تغییرات سريع در اقتصاد مواجه هستند. برای غلبه  سازمان

 های ارتباطی و نیز فناوری الزم و ضروری است بر اين شرايط استفاده از اطالعات و سیستم

(Leyh & Crenze, 2013از اين .) رو، فناوری اطالعات به عنوان يک توانمندساز، ستون 
است. های پیشرو و موفق  نیز محور توسعه کشورها و مالک عمل سازمان و کار وفقرات کسب 

مديريت های خرد و کالن فناوری اطالعات بستگی دارد.  موفقیت در اين حوزه، به موفقیت پروژه
ها  پروژههايی است که مديران  ، بکارگیری دانش، مهارت، ابزار و روشهای فناوری اطالعات پروژه

از  اطالعاتهای فناوری  مديريت پروژهريزی، سازماندهی، تخمین و  قادر به برنامهها  به کمک آن
 یها پروژهمديريت پايانی هستند. ی، کنترلی و يريزی، اجرا يندهای آغازين، برنامهاتحقق فرطريق 

 یافزار سختای را که هدف آن تکمیل، توسعه و يا اجرای  ، مديريت هر نوع پروژهفناوری اطالعات
 شود می لـاشد را شامـای ب صوتی و داده، يیوـدئيز ارتباطات وـیو ن یوتریامپک یزارـاف و نرم

(Schwalb, 2010.) 
 گذاری ها، برای حفظ وضعیت رقابتی و کارايی و اثربخشی آن، مقادير زيادی صرف سرمايه سازمان

نرخ  های زياد، هنوز اریگذ رغم سرمايه کنند. هر چند که علی های فناوری اطالعات می در پروژه
(. Chevers, Duggan & Moore, 2012های فناوری اطالعات همچنان باال است ) شکست پروژه

ها  پروژه ادبیات گسترده مديريت پروژه، زمان، هزينه و کیفیت به عنوان سه معیار مهم در موفقیت در
گرفته (. پژوهش صورت Basu, 2014اند ) های فناوری اطالعات شناسايی شده پروژه خصوصاً

يک  های مورد مطالعه در طول درصد از سازمان 07دهد که حدود  نشان می KPMGتوسط گروه 
همچنین، اند.  سال، حداقل با يک پروژه شکست خورده در حوزه فناوری اطالعات روبرو بوده

درصد  پنجهای مورد مطالعه، تنها حدود  کند که در سازمان های اين گروه مشخص می ساير يافته
اند  رسیدهريزی شده به اتمام  در زمان برنامه درصد 37شده و حدود  ريزی ها با هزينه برنامه از پروژه

بیانگر اند که  را تامین نموده شدهو الزامات مشخص  ها یازمندینو تنها حدود سه درصد از آنها 
نشان آی بی ام نیز  (. پژوهشی ديگر در شرکت3633کیفیت پائین آنها است )نوريان و آدمیت، 

 های فناوری اطالعات در چارچوب زمان، هزينه و کیفیت درصد از پروژه 13دهد که تنها  می
(. به عقیده گورال Jørgensen, Owen & Neus, 2008اند ) شده به اتمام رسیده ريزی برنامه

کیفیت العات، های فناوری اط های مهم موفقیت پروژه (، يکی از جنبه1731( و باسو )1737و لین )
اطالعاتی های اخیر يکی از مديران ارشد  بررسی (.Gorla & Lin, 2010; Basu, 2014است )

های پیش روی مديران در  ل و دغدغهـه مديريت کیفیت يکی از مهمترين مسائـنشان داد ک
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 (. طبق تعريف سازمانLuftman & Kempaiah, 2007های فناوری اطالعات است ) پروژه
ها و مشخصات محصول يا خدمت است که تعیین  ، کیفیت جمیع ويژگی3المللی استاندارد بین

دانند که  افزاری می آورد نیازهای مشخص شده است. متخصصان نرم کننده توانايی آن در بر
تأثیر کیفیت فرايندهای مورد  افزاری به میزان زيادی تحت کیفیت محصولی سیستم نرم

افزاری با  های نرم اد سیستمـمنظور ايج معناست که بهدانـاست. اين باستفاده در ساخت آن 
 استراد متعهد به کیفیت، يک ضرورت ـا کیفیت باال و افـرايندهايی بـفکیفیت باال، داشتن 

(McManus & Wood-Harper, 2007 هدف اصلی اين مقاله، ارائه .)های  فعالیت و ندهايفرا
های  است. انجام موفقیت آمیز پروژه اطالعات یفناور یها پروژهالزم برای مديريت کیفیت 

جامع  های علمی است و تاکنون چارچوبی ها و چارچوب فناوری اطالعات نیازمند بکارگیری روش
فرايندهای های فناوری اطالعات ارائه نشده است که بتواند ضمن تعیین  برای مديريت کیفیت پروژه

رغم  را نیز مشخص نمايد. علی ندهايفراهای مربوط به هر يک از  اصلی مديريت کیفیت، فعالیت
کلیه (، استاندارد عمومی برای مديريت PMBOK) 1اينکه استاندارد پیکره دانش مديريت پروژه

 یها حوزهی مورد نیاز برای هر يک از ها ای به فعالیت ها است اما در اين استاندارد اشاره پروژه
منظور ها به  بنابراين تمرکز اصلی اين پژوهش، استخراج و طراحی اين فعالیت ؛دانشی نشده است

رو با  های فناوری اطالعات است. از اين پروژه اجرای هر يک از فرايندهای مديريت کیفیت در
ها و  چارچوبها،  توجه به اهمیت موضوع کیفیت، اين پژوهش سعی نموده است تا با بررسی مدل

های  های موجود در خصوص مديريت فناوری اطالعات و نیز مطالعه و تحلیل جنبه دولوژیمت
های  های فناوری اطالعات، چارچوب جامعی در خصوص مديريت کیفیت پروژه کیفیتی پروژه

تواند مورد استفاده مديران و کارشناسان  فناوری اطالعات ارائه دهد. نتايج اين پژوهش می
العات قرار گیرد تا با اطالع از عناصر مهم در حوزه مورد بررسی، با اثر های فناوری اط پروژه

 کنند.های فناوری اطالعات اقدام  بخشی بیشتری به مديريت کیفیت پروژه
 

 ادبیات پژوهش
استاندارد  های فناوری اطالعات مانند های مطرح در زمینه مديريت پروژه در اين بخش، چارچوب

PMBOK6بلوغ قابلیت يکپارچه ، مدل (CMMI چارچوب اهداف کنترلی برای اطالعات و ،)
معرفی (؛ بطور مختصر RUP) 5( و متدولوژی فرايند منطقی يکپارچهCobiT) 1های مرتبط فناوری

 اطالعاتهای فناوری  ها در مديريت کیفیت پروژه های بعدی رويکرد اين چارچوب شده و در بخش
 تبیین و تحلیل خواهد شد.
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 PMBOK داستاندار
مؤسسه  و شده تدوين 3پروژه آمريکا تيريمد درانجمن PMBOKژه استاندارد مديريت پرو

های  ای از شیوه اين استاندارد مجموعه ثبت کرده است. و ديیتأرا  آن زین ايکمرآ استانداردملی 
ها بتوانند هر  کند تا آن مديريت پروژه فراهم می اندرکاران دستعمومی قابل قبول را برای 

 ینديفراگروه  5رايند در ـف 11(. در اين استاندارد، PMI, 2008) کنندرا مديريت  ای پروژه
به نوعی فازهای انجام پروژه را  که( پايانیو  ريزی، اجرايی، نظارتی و کنترلی برنامه آغازين،)

مديريت  يکپارچگی، مديريت محدوده، مديريت زمان،مديريت حوزه دانشی ) 3کنند و  مشخص می
 تيريو مدک سير تيريت ارتباطات، مديري، مدیانسان منابعمديريت  ت،یفکی تيرينه، مديهز

اند. هر حوزه دانشی شامل يکسری فرايند است که برای هر  سازماندهی شدهپروژه(  اتکتدار
 است.فرايند، ورودی، ابزار و تکنیک و خروجی تعريف شده 

 

 CMMI مدل
ملون در کارنگی دانشگاه  در 0افزار نرممهندسی  مؤسسهبرای اولین بار توسط  ،CMMI مدل
به وزارت دفاع آمريکا  افزار نرمارائه دهنده  های سازمانجهت سنجش میزان بلوغ  3333سال 

راهنمايی  د که پس از توسعه، منجر به ايجاد الگو وشارائه  SW-CMM Version 1.0تحت عنوان 
(. اين Chrisis, Konard & Shrum,2006)د ش ها سازمان افزار نرمبرای بهبود فرايند تولید 

برای بهبود عملکردشان مطرح شد  ها با هدف کمک به سازمانو  ويکرد بهبود فرايندبا رمدل 
از  بخشیحتی  يا درکل ،پروژهيک توان به عنوان راهنمايی برای بهبود فرايند در  و از آن می

 رد.کسازمان استفاده 
 

 CobiT چارچوب
که  استاطالعات  یو کنترل فناور یابيدر حوزه ارز ها روشاز  ای مجموعه CobiT چارچوب
عمومی و ممیزی و کاربردی  -رويکرد کنترلیا ب ITGI و ISACA مؤسسهاز سوی  3333در سال 

 دررا  CobiT 5عنوان  تحتآخرين نسخه آن  ITGI مؤسسهدر حال حاضر  .دشارائه  المللی بین
ريزی  برنامه) حوزه اصلی 1در  فرايندگرابا رويکردی  چارچوباين . کرده است منتشر 1733 سال

ند يافر 61و  (یابيارز و نظارت پشتیبانی، و یرسان خدمت ،سازی پیاده و توسعهو سازماندهی، 
هدف کنترلی در حوزه ارزيابی فناوری اطالعات تدوين شده است و  633از  ای مجموعهو 

زان یمران، ميکمک به مد یرا برا ها بهروشندها و يا، فرها شاخص، ها سنجشاز  یا مجموعه
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اطالعات و  یفناوراز حداکثر کردن سود حاصل از استفاده  فناوری اطالعات برای و کاربران
 اثربخشسازی  پیاده ،در سازمان و به طور خالصه تناوری اطالعاف توسعه نظارت و کنترل مناسب

 یاست، برا CMMIکه مبنا و شالوده اصلی آن مدل  CobiT .دهد میارائه فناوری اطالعات 
 ی، معمارفناوری اطالعات کيبرنامه استراتژ مديران،تا  دهد میارائه  را یران چارچوبيمد

 اطالعات فناوری خدمات ، تداومفناوری اطالعات مورد نیازافزارهای  و سخت افزارها نرماطالعاتی، 
 یریگ میتصم به سپسسازمان خود را طراحی کنند و فناوری اطالعات  های سیستمو کنترل عملکرد 

 CobiT (. چارچوبITGI, 2007) بپردازند فناوری اطالعات مرتبط با های گذاری و سرمايه
 PMBOK رو رويکردی مشابه استاندارد است و از اينر محو کنترل و مديريتقابل  محور، يندافر

هر چند که امکان  اظ نشده است،ـای در اين چارچوب لح دارد با اين تفاوت که ديدگاه پروژه
های مناسب و تشخیص مسیر  گذاری بهینه در حوزه فناوری اطالعات، ارائه سرويس سرمايه

 سازد. اشتباه را فراهم می
 

 RUP متدولوژی
تعیین  افزار های توسعه نرم افزار است که در پروژه يک متدولوژی مهندسی نرم RUP متدولوژی

کند چه کسی، چه کاری را در چه زمانی و چگونه بايد انجام دهد. اين متدولوژی دارای  می
به طور کلی . است 3کاربرد -های متمرکز بر معماری، ريسک محور، نمودارهای مورد ويژگی

تشريح  کاربرد -موردنمودارهای  نیازهای عملکردی را در قالب ،RUP براساسهدايت پروژه 
متدولوژی  دهد. کرده و معماری قابل اجرا و کاربردی را به صورت واقعی در اختیار قرار می

RUP هايی  ويرايشکند که از طريق تکرارها  ای تفکیک می افزار را به گونه چرخه حیات تولید نرم
افزار را  فنون مهندسی نرم RUPربردی و قابل اجرا، ساخته شوند.افزارهای کا افزايشی از نرم

کند. بعد اول، قواعد و بُعد ديگر مراحل چرخه حیات را  در قالب فرايندهای دو بعدی پیاده می
 (.Kruchten,2004) کند توصیف می

 

 پیشینه پژوهش
مشخصات و ( کیفیت در سازمان را به عنوان تعالی، ارزش و تطابق با 1737) همکارانشگورال و 

فناوری تحقیقاتی که تاکنون در زمینه کیفیت و  شتریب کنند. برآورد انتظارات مشتری تعريف می
کیفیت ) های اطالعاتی اطالعات انجام شده است به بررسی استانداردهای کیفی، کیفیت در سیستم

برای های متن باز و ...( و سنجش و ارزيابی کیفیت خدمات پرداخته است.  افزار و پروژه داده، نرم



   3636 زمستان، 63فصلنامه علوم مديريت ايران، سال نهم، شماره 

121 

( 1737) افزار در موفقیت هر سیستم اطالعاتی، گورال و لین مثال، با توجه به اهمیت کیفیت نرم
 نیهمچن افزار را مشخص کردند. افزار و عوامل تأثیرگذار بر کیفیت نرم های کیفی نرم مشخصه

های  پروژه ها نشان داد که عوامل سازمانی نسبت به عوامل فنی در کیفیت محصول های آن بررسی
مدل  ( در1776های اطالعاتی از اهمیت باالتری برخوردار هستند. مک لین و دی لون ) سیستم
و  بواگ اند. های اطالعاتی را ارائه کرده خود معیارهای سنجش کیفیت سیستم افتهيتوسعه 

اند که  تضمین و کنترل کیفیت استفاده کرده یبرا Squidاز ابزاری به نام ( 3333) همکارانش
ريزی و کنترل کیفیت محصول را در حین  به سازمان توسعه دهنده نرم افزار اجازه برنامه

مراتبی،  و فرايند تحلیل سلسلهسروکوال ( با استفاده از دو متدولوژی 1773دهد. ژو ) توسعه می
های  هزينه ( نمونه آزمايشی سیستم ارزيابی1776) یرانيایده است. ادالو و کیفیت خدمات را سنج

ايجاد  های اطالعاتی و ساختاری را برای اند. اين محققان، نیازمندی کیفیت پروژه را توسعه داده
 ( در مقايسه کیفیت1770) میشل میراند.  های کیفیت تعیین کرده بندی هزينه سیستم طبقه

 افزاری های نرم رد که تمامی پروژهدا با نوع تجاری آن بیان می افزاری متن باز های نرم پروژه

های موفق و  طوری که حتی پروژه به ؛آزاد موفق نبوده و از کیفیت بااليی برخوردار نیستند
 ای مواجه هستند که برخی از اين مشکالت به مشخصات منحصر بالغ نیز با مشکالت کیفی

مشکالت  گردد. وی همچنین ای توزيع شده بر می افزار متن باز و آزاد در مدل توسعه نرمبه فرد 
 و راهکارهای کیفی برای مقابله با آن را ارائه کرده است. متن باز افزارهایکیفی توسعه نرم 

کیفیت  به عنوان پلت فرمی برای ارزيابی 3( از طراحی رصد کیفیت نرم افزار1773ساموالداس )
موضوعی  های متن باز استفاده کرده است. بررسی مفاهیم کیفی مربوط به توسعه نرم افزار پروژه

 های ايزو و چارچوب استانداردهایبا استفاده از ( 1770) است که مک مانوس و همکارانش
TICKIT و CMMI موضوع  و اند پرداخته بررسی کیفیت بههای مختلف  و نیز بیان ديدگاه

اطالعات، ی فناوری ها پروژهيکی از علل اصلی شکست بسیاری از اند.  سنجش آن را مطرح ساخته
نقش و  ها داده( به موضوع کیفیت 1771) گریجو گردش اطالعات است.  ها دادهکیفیت ضعیف 

های فناوری  در پروژه ها داده یفیت کيريت مدیهوشمند پرداخته و اهم یط تجاریآن در مح
ت يريبرنامه مد یساز ادهیپ یبرا یتجار یها شرکتکه  یا عمده یها چالشاطالعات و 

ارزيابی کیفیت محصول نرم افزاری و  با آن روبرو هستند را شرح داده است. ها دادهت یفیک
 . به عقیده آزومااست فناوری اطالعات های کلیدی در موفقیت پروژه شاخص سیستم، آزمون

معیارهايی و استانداردهای مرتبط با آن،  ISO/IEC 9126 (1773) ( وجونگ و همکارانش1773)
دهد،  می های مختلف کیفی را پوشش بر اينکه تمامی ديدگاه دهد که عالوه را در اختیار ما قرار می

هر چند  فناوری اطالعات نیز قابل استفاده است. های برای تمامی محصوالت مرتبط با پروژه
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نموده  های اطالعاتی کمک شايانی کیفیت در سیستم تحقیقات گذشته به درک اهمیت موضوع
های فناوری اطالعات با رويکرد  توان کیفیت را در پروژه است، اين موضوع که چگونه می

فناوری اطالعات در سازمان مديريت کرد، بررسی نشده  فرايندهایمحور و با توجه به فرايند 
های فناوری  یت پروژهبرای مديريت کیف به دنبال ارائه چارچوبی پژوهشاست. از اين رو، اين 

های  بر مشخص نمودن فرايندهای اصلی در مديريت کیفیت، فعالیت اطالعات است تا عالوه
 الزم در راستای هر يک از فرايندها را نیز مشخص نمايد.

 

 پژوهش  روش
از  های فناوری اطالعات است، مديران جهت مديريت کیفیت پروژه ههدف مقاله حاضر، کمک ب

دو رو، روش تحقیق مورد استفاده در اين پژوهش، آمیخته است؛ به عبارت بهتر، رويکردی  اين
است ، استفاده شده باشد یم( 1و  6( و کمی )گام 1و  3های کیفی )گام  ای که ترکیب روش مرحله

ها، مرحله اول )کیفی(  بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده (. بر اساس تقسیم3)شکل 
 (.3637 و حجازی، سرمد، بازرگانرود ) اکتشافی و مرحله دوم )کمی( پیمايشی به شمار می -صیفیتو

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های فناوری اطالعات . روش تدوین چارچوب مدیریت کیفیت پروژه3شکل 

 3گام  های فناوری اطالعاتمدیریت کیفیت پروژه یندهایفرااستخراج 

 1گام  ها برای اجرای هر فرایند در مدیریت کیفیتتعریف فعالیت

 های هر فرایندفعالیتطراحی پرسشنامه برای ارزیابی  6گام 

 های حاصل از پرسشنامهآوری و تجزیه و تحلیل دادهجمع 1گام 

 های فناوری اطالعاتچارچوب مدیریت کیفیت پروژه

 تحقیق روش

PMBOK 

CMMI RUP 

CobiT 
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 شوند. ها به اختصار توضیح داده می ادامه هر يک از گامدر 

 

 ی فناوری اطالعاتها گام اول: استخراج فرایندهای مدیریت کیفیت پروژه
 ها، از بین ر پروژهـاوری اطالعات با سايـهای فن های پروژه رفتن تفاوت و ويژگیـبا در نظر گ

 PMBOK استانداردی اطالعات، های مطرح در حوزه فناور ها و متدولوژی ها، مدل چارچوب
ساختار )بدلیل ارائه  COBITچارچوب  ها(، )بدلیل ارائه چارچوب عمومی برای مديريت پروژه

)بدلیل ارائه فرايندهای الزم  CMMI مدلها(،  کنترل و ارزيابی فناوری اطالعات در سازمان
ها  روش ای از ارائه مجموعهبدلیل ) RUPافزارها( و همچنین متدولوژی  در چرخه حیات تولید نرم

به منظور تعیین اند.  شدهافزارها( انتخاب  سازی نرم جهت مديريت دقیق مراحل طراحی و پیاده
ها  تفاوتتر به  های فناوری اطالعات، الزم است تا نگاهی دقیق فرايندهای مديريت کیفیت پروژه

، بر اساس ابعادی چون 3 رو، جدول ها داشته باشیم. از اين و ويژگی خاص هريک از چارچوب
 پردازد. ها می ای به مقايسه بین اين چارچوب ، افراد، فناوری و ديدگاه پروژهندهايفرا

 
 RUP و متدولوژی CMMI مدل ،COBIT، چارچوب PMBOK. مقایسه استاندارد 3جدول 

 PMBOK CMMI COBIT RUP ابعاد

فرايندهای 
 سازمانی

 توجه زيادی شده
 است

توجه کمی شده 
 است

توجه زيادی شده 
 است

توجه کمی شده 
 است

فرايندهای 
 فناوری اطالعات

تأکید نشده  اصالً
 است

تأکید زيادی شده 
 است

تأکید زيادی شده 
 است

 تأکید شده است

 افراد
در حد معمول در 

 اند نظر گرفته شده

در حد معمول در 
 اند نظر گرفته شده

در ای  طور گسترده هب
 اند گرفته شدهنظر 

 به صورت محدود در
 اند نظر گرفته شده

 فناوری
توجه کمی شده 

 است

توجه کمی شده  توجه شده است
 است

توجه زيادی شده 
 است

 دارد ندارد ندارد دارد ای ديدگاه پروژه

 
 دهد و همچنین ها ارائه می روندی برای مديريت انواع مختلف پروژه PMBOKاستاندارد 

مديريت فناوری اطالعات دارد.  فرايندهایتأکید بیشتری بر فرايندهای سازمانی نسبت به 
 های سیاست کننده های مديريتی است که تعیین شامل کلیه فعالیت PMBOK کیفیت در استاندارد

 نیتضم ريزی کیفیت، برنامه ها به وسیله ابزارهايی نظیر بکارگیری آنو  ها کیفی، اهداف، مسئولیت
 لکیتشعمده  فراينداز سه  بوده و تیفکی ستمیسدر  تیفکیو بهبود  تیفکی نترلکت، یفکی
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 یاستانداردها نییاين فرايند در جهت تع) تیفکی یزير فرايند برنامه که عبارتند از: شده است
ها است. جايگاه اين فرايند در گروه فرايندی  آن ردنکبرآورده  یچگونگپروژه و  یبرامناسب 

 مند نظامهای  فرايند تضمین کیفیت )اين فرايند در جهت بکارگیری فعالیت ؛است( «ريزی برنامه»
 پروژه میتتوسط  یفکی های نیازمندیاز برآورده شدن  نانیاطمی برای فکیشده  یزير و برنامه

اين فرايند ) تیفکینترل کفرايند  ;(است «اجرايی»جايگاه اين فرايند در گروه فرايندی . است
مرتبط مطابق  یاستانداردهابا  هکنيا نییتعی براحاصل از پروژه  جينتای برخی در جهت بررس

جايگاه  باشد و کننده خرابی می ايجادحذف عوامل  کردن راهی برای همچنین پیداو  خیر يااست 
 (.PMI,2008باشد( ) می «نظارتی و کنترلی»اين فرايند در گروه فرايندی 

مناسبی  ها راهکارهای در سازمانحوزه ارزيابی و کنترل فناوری اطالعات  در CobiT چارچوب
ها دارد و  ای به فرايندهای فناوری اطالعات در سازمان دهد. اين چارچوب توجه ويژه ارائه می

ديدگاه آورد، اما  ها فراهم می در حوزه فناوری اطالعات را برای سازمان بهینه گذاریسرمايه امکان
فرايند هشتم (. Chrissis & Konard & Shrum,2006) استآن لحاظ نشده  ای در پروژه

 که به مديريت کیفیت اختصاص دارد CobiTدر چارچوب  37ريزی و سازماندهی حوزه برنامه
داند. دستیابی به  سیستم مديريت کیفیت را شامل فرايندهای بهبود اثبات شده و استاندارد می

سازی و نگهداری از سیستم مذکور به وسیله برآورده  ريزی، پیاده اين امر با استفاده از برنامه
های  الزامات کیفی در شاخصهای کیفی محقق خواهد شد.  ها و سیاست ساختن الزامات، رويه

اقدام  شوند. بهبود مستمر به وسیله پايش مستمر، تحلیل و بل سنجش و دست يافتنی بیان میقا
شود. برای تضمین اينکه فناوری اطالعات، ارزشی را برای  مناسب برای انحرافات محقق می

ضروری  دهد، اعمال مديريت کیفیت کسب و کار، بهبود مستمر و شفافیت برای ذينفعان ارائه می
 (، استانداردهای فناوری اطالعات وPO8.1(. سیستم مديريت کیفیت )ITGI,2007است )

ر مشتری ـرکز بـ(، تمPO8.3اب )ـ(، استانداردهای توسعه و اکتسPO8.2راهکارهای کیفی )
(PO8.4( بهبود مستمر ،)PO8.5( و بازنگری، پايش و سنجش کیفیت )PO8.6)  زيرفرايندهای

های فناوری  دهند که در مديريت پروژه شکیل میرا ت CobiTدر چارچوب  مديريت کیفیت
 برداری است. اطالعات قابل بهره
برای  کند و بیشتر ، چارچوبی برای ارزيابی بلوغ سازمان مشخص میCMMIاز سويی، مدل 

کاربرد های موجود در فناوری اطالعات  رود و در ديگر حوزه افزاری بکار می توسعه محصوالت نرم
 33یفرايند حوزه 11حاوی خاصی ندارد. اين مدل از پنج سطح بلوغ تشکیل شده و در مجموع 

مرتبط برای رسیدن به اهداف تعیین  های فعالیتشامل اهداف و  یهر حوزه فرايند که است
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های  اين است که بدلیل تمرکز بر پروژه CMMIارز مدل ـهای ب است. يکی از ويژگیشده 
وزه فرايندی است ـا جزئیات بیشتر در هر حـهای مشخص همراه ب عالیتافزاری، دارای ف رمـن
(Konard & Shrum, 2003موضوع کیفیت در اين مدل در حوزه .) های فرايندی مربوط به 

31) (، بازبینی1(، مديريت کمی پروژه )6)سطح بلوغ  توسعه نیازهاسطوح مختلف بلوغ يعنی 
VER )

36) یمعتبرساز(، 6)
VAL( )6 ،)( اندازه1تضمین کیفیت محصول و فرايند ،)  گیری و تحلیل

 ( ديده شده است.1(، پايش و کنترل پروژه )1)

 متدولوژی رود. بحث کیفیت در افزار بکار می های توسعه نرم نیز در پروژه RUP یمتدولوژ

RUP ی ها جنبهقاعده تست( مشاهده نمود. بطوريکه يکی از ) توان در يکی از قواعد آن می را
اثبات  ،رافزا افزار است و هدف آن يافتن و مستند کردن نقايص در کیفیت نرم کیفی در تولید نرم

های  يشنمااند از طريق  ها ساخته شده یازمندیناعتبار فرضیاتی که در طراحی و مشخصات 
افزار  نرمی محصول عملکردها، بازبینی هافزار بررسی شد واقعی، آگاهی دادن در مورد کیفیت نرم

 RUP یمتدولوژها است.  یازمندینسازی درست  و بازبینی پیاده تکه طراحی شده اس طور همان
های مديريت پروژه، تمرکز کمتری بر فرايندها داشته و  ها و مدل در مقايسه با ساير چارچوب

مناسبی دل رود، بنابراين به تنهايی م افزاری بکار می بدلیل اينکه تنها برای توسعه محصوالت نرم
 (.Kruchten,2004) باشد های فناوری اطالعات نمی برای مديريت پروژه

ها، در اين پژوهش،  های مطرح شده در هر يک از چارچوب ها و تفاوت با توجه به ويژگی
عات اطال های فناوری به عنوان چارچوب مرجع در حوزه مديريت کیفیت پروژه PMBOKستاندارد ا

 های فناوری بنابراين، سه فرايند اصلی در مديريت کیفیت پروژه است؛رار گرفته ـمبنای کار ق
 اطالعات عبارتند از:

 ريزی کیفیت: اين فرايند، شناسايی استانداردهای کیفی مرتبط با پروژه و تعیین چگونگی برنامه 
ديگر مديريت  فرايندهایگیرد. خروجی حاصل از اين فرايند برای  می بر ها را در تحقق آن

مبنای  از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است. به بیان ديگر نتیجه حاصل از اين فرايند کیفیت
چون های فناوری اطالعات  باشد. در پروژه های کیفیتی بر پروژه می ها و نظارت تمام فعالیت

منظور شناسايی  ريزی کیفیت به گرايی است، فرايند برنامه تمرکز بر ارائه خدمات و خدمت
کیفی ی الزم در زمینه مديريت خدمات فناوری اطالعات و همچنین تعیین سطوح استانداردها

 (.Schwalb,2010) گیرد مورد نظر در آن پروژه صورت می

  تضمین کیفیت: اين فرايند اجرايی برای بررسی نیازهای کیفی و ارزيابی عملکرد پروژه
داردها و اهداف که برای حصول اطمینان از تحقق استان استبراساس يک مبنای منظم 
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شود. فرايند تضمین کیفیت، روندی برای بهبود  کیفی تعیین شده برای پروژه انجام می
کند که منجر  های فناوری اطالعات فراهم می مستمر فرايندهای مديريت کیفیت پروژه

ای ندارند.  شود که هیچ ارزش افزوده هايی می ها و همچنین حذف فعالیت به کاهش اتالف
 شوندا در سطح بااليی از کیفیت و تأثیرگذاری اجرا ـکند ت فرايندها کمک می اين کار به

(Chrissis & Konard & Shrum,2006.) 
 های کیفی و  فعالیت یج حاصل از اجراينتا سهيمقاند نظارت، ثبت و يفرا :تیفیکنترل ک

های کیفی مشخص شده برای اجرای  فرايندهای مختلف پروژه با استانداردها و چارچوب
تعیین  ريزی کیفیت پروژه های کیفی در فرايند برنامه پروژه است. اين استانداردها و چارچوب

یفی کها و تشخیص داليل ضعف  شوند. فرايند کنترل کیفیت برای ارزيابی کارايی فعالیت می
های  گرايی که در اکثر پروژه گیرد. با توجه به رويکرد خدمت فرايندها و خدمات انجام می

تعیین های کیفی  فناوری اطالعات وجود دارد، کنترل و نظارت بر اجرای استانداردها و چارچوب
 های فناوری اطالعات خواهد داشت. شده، نقش بسیار زيادی بر اجرای با کیفیت پروژه

 
 ها برای اجرای هر یک از فرایندهای مدیریت کیفیت تعیین فعالیت گام دوم:

ها است که جهت دستیابی به محصول، نتیجه يا خدمت از پیش  از فعالیت ای مجموعهفرايند 
 ، هر فرايند با يکسری ورودی، خروجی وPMBOKدر استاندارد  .شود تعیین شده انجام می

حوزه ابزار يا تکنیک مشخص شده است، اما هیچ گونه فعالیتی برای انجام هر يک از فرايندهای 
های مورد نیاز با توجه به  فعالیت دوم، در گامبنابراين  ؛شود صورت واضح ديده نمی کیفیت به

اطالعات فناوری های  فرايندهای تعريف شده در حوزه کیفیت و در راستای مديريت کیفیت پروژه
 شد.تعیین خواهد  RUP و متدولوژی CobiT، چارچوب CMMIر اساس مطالعه دقیق مدل ب

 

 های هر فرایند گام سوم: طراحی پرسشنامه برای ارزیابی فعالیت
ها در گام  های استخراج شده از هر يک از چارچوب فعالیت منظور مورد تأيید بودن يا نبودن به

 یآور جمع شود. در اين پژوهش ابزار پرسشنامه برای میقبل، از نظرسنجی از خبرگان استفاده 
 متغیرهای سؤاالت پرسشنامه به صورت سؤاالت بسته بوده و تأيید. اطالعات بکار گرفته شده است

را  اطالعات های فناوری مطرح شده برای هر يک از فرايندهای مديريت کیفیت پروژه (ها فعالیت)
اطالعات ی اين پژوهش از خبرگان و متخصصین فناوری دهند. جامعه آمار مورد پرسش قرار می

 یآلفاها تشکیل شده است. ضريب  پژوهشی و اساتید دانشگاههای  در مراکز پژوهشی، بخش
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حاصل از  های دادهبر اساس برای بررسی قابلیت اعتماد ابزار سنجش  محاسبه شده رونباخک
ست که پرسشنامه مورد استفاده از دهنده آن ا ن عدد نشانيباشد. ا می «درصد 31»پرسشنامه 

های تعیین  يکی از راه بسیار خوبی برخوردار است. يیايگر از پايد یا به عبارتيت اعتماد و یقابل
ز ا زین ن پرسشنامهيا یاعتبار محتوان ییجهت تعن يبنابرا روايی پرسشنامه، اعتبار محتوا است.

 13، پرسشنامه پرسش مطرح شده در 67از بین  واهی شد وخنظر نظر صاحبد یاز اسات تعدادی
از اين پرسشنامه جهت گردآوری نظرات خبرگان استفاده  ها قرار گرفت و نهايتاً د آنيیمورد تأپرسش 
 ترين رايجيکی از ای که  برای پاسخگويی به سؤاالت پرسشنامه از طیف لیکرت پنج نقطه گرديد.
متوسط، های خیلی مهم، مهم،  به ترتیب برای گزينه وگیری است استفاده شده  های اندازه مقیاس

ترتیب اطالعات کیفی و  بدين شد.نظرگرفته  در 3 و 5،6، 0، 3اهمیت ضرايب  اهمیت و بی کم
 .اند هناپارامتريک با مقادير کمی و عددی تعبیر شده و در محاسبات مالک عمل قرار گرفت

 

  های بدست آمده داده لیه و تحلیتجزگام چهارم: 
آماری های هر فرايند(، از آزمون  تأيید يا عدم تأيید فعالیت)با توجه به هدف مورد نظر در اين گام، 

مخالف اين آزمون برای بررسی موافق يا  بنابراين شود؛ ها استفاده می ای برای تحلیل داده دوجمله
 گردد. میمطرح شده در پرسشنامه استفاده  سؤاالتبودن خبرگان در خصوص 

 

 های پژوهش یافته
مديريت  ها در گام اول مشخص شد که فرايندهای مورد نیاز برای با مطالعه و بررسی چارچوب

بوده؛ اما با توجه به کاربرد  PMBOKهای فناوری اطالعات مبتنی بر استاندارد  کیفیت پروژه
 فرايندهای از های الزم در هر يک ها برای تعیین فعالیت عمومی اين استاندارد، از ساير چارچوب

های تعیین شده  فهرست فعالیت شود. های فناوری اطالعات استفاده می ژهمديريت کیفیت پرو
، به استهای مورد کاربرد در اين پژوهش  به تفکیک هر فرايند که حاصل بررسی دقیق چارچوب

 ارائه شده است. 1جداول در ترتیب 
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 کیفیت ریزی های برنامه فعالیت .0 جدول

کد 
 فعالیت

 منبع ها زیر فعالیت ها فعالیت

Q1-1 3 .فاکتورهای محیطی سازمانشناسايی ( 3-3) شناسايی فاکتورهای محیطی سازمان PMBOK 

Q1-2 1 .استانداردهای کیفی يیشناسا( 3-1) شناسايی استانداردهای کیفی COBIT 

Q1-3 6 .برنامه امنیتی پروژه نيتدو( 3-6) پروژهدوين برنامه امنیتی ت COBIT 

Q1-4 1 .اهداف کیفی پروژه نییتع( 3-1) تعیین اهداف کیفی پروژه. CMMI 
PA:QPM/ 

Q1-5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 تدوين برنامه مديريت کیفیت. 5

های  تعريفی از مشخصه ارائه( 5-3)
 کیفی و کارکردی مورد نیاز

CMMI 
PA:RD/ 

واقعی ( تدوين معیارهايی برای ارزيابی 5-1)
استانداردهای ها،  در مقابل رويه) فرايندها

 تعريف شده(

CMMI 
PA:PPQ

A/ 

معیارهايی برای ارزيابی  نيتدو( 5-6)
ها،  رويهدر مقابل ) واقعی محصوالت کاری

 استانداردهای تعريف شده(

CMMI 
PA:PPQ

A/ 

ــا( 5-1) ــود در  يیشناسـ ــايف موجـ وظـ
 COBIT فرايندهای تضمین و کنترل کیفیت

 RUP فرايندهای کنترل و پايش فيتعر( 5-5)

 RUP برنامه تضمین کیفیت هیته( 5-3)

 PMBOK مديريت کیفیت برنامه( 5-0)
 

Q1-6 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
بازبینی، معتبرسازی،  یها هيرو. تعريف 3

 گیری کیفیت پروژه تحلیل و اندازه

 CMMI گیری کیفی ی اندازهارهایمع نییتع( 3-3)
PA:MA/ 

 آوری جمعهای ذخیره و  رويه نییتع( 3-1)
 گیری اندازه یها داده

CMMI 
PA:MA/ 

 یها دادهتحلیل  یها هيرو نییتع( 3-6)
 گیری اندازه

CMMI 
PA:MA/ 

 CMMI بازبینیها و معیارهای  رويه نيتدو( 3-1)
PA:VER/ 

ها و معیارهای  رويه نيتدو( 3-5)
 یسازمعتبر

CMMI 
PA:VAL/ 

های  معیارها و تکنیک انتخاب( 3-3)
 تحلیلی استاندارد

CMMI/ 

PA:QPM 

 گیری برنامه اندازه توسعه( 3-0)
RUP 

Q1-7 0 .های کیفی چک لیست هیته( 3-0) های کیفی تهیه چک لیست PMBOK 
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Q1-8 
 

 
 تدوين برنامه بهبود فرايندها. 3

 COBIT روند بهبود مستمر یبرقرار( 3-3)
 COBIT برنامه بهبود فرايندها نيتدو( 3-1)

 PMBOK بهبود فرايند برنامه( 3-6)  
Q1-9 3 .الزامات فنی و عملکردی يیشناسا( 3-3) تدوين الزامات فنی و عملکردی COBIT 

Q1-10 37 .های فرايندی  شناسايی دارايی
 سازمانی

فرايندی  های دارايی يیشناسا( 37-3)
 PMBOK سازمانی

 

 

 

 

 

 های تضمین کیفیت فعالیت .1جدول 

کد
ت 

الی
فع

 

 منبع ها زیر فعالیت ها فعالیت

 
Q2-1 
 

 
 

آوری و ذخیره اطالعات  جمع. 3
 عملکردی فرايندها

 CMMI ها و نتايج ذخیره داده( 3-3)
PA:MA/ 

نتايج نفعان در خصوص  مباحثه با ذی( 3-1)
 گیری اندازهتحلیل و 

CMMI 
PA: MA / 

انجام بازبینی و معتبرسازی در ( 3-6)
 محصوالت کاری منتخب

CMMI/ 
PA:VER,V

AL 

Q2-2 1 .سازی نتايج تضمین کیفیتمستند( 3-1) مستندسازی نتايج تضمین کیفیت PMBOK 

Q2-3 
های تغییر مورد  تدوين درخواست. 6

 نیاز
 RUP درخواست تغییر ارائه( 6-3)

 PMBOK های تغییر درخواست( 6-1)

Q2-4 1رسانی اسناد پروژه. بروز 
 RUP های تغییر رسانی درخواست بروز( 1-3)

 PMBOK رسانی اسناد پروژه  بروز( 1-1)
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 های کنترل کیفیت فعالیت .1جدول 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 منبع ها زیر فعالیت ها فعالیت

3
-1

 Q
 

 PMBOK فاکتورهای محیطی سازمان يیشناسا( 3-3) يی فاکتورهای محیطی سازمانشناسا .3
Q

3
-2

 

 
گیری، تحلیل و ارزيابی  . اندازه1

 عملکرد کیفی پروژه
 

 COBIT کیفی یها داده آوری جمع( 1-3)

 COBIT اطالعات کیفی شيپا( 1-1)

 ريزی پروژه پارامترهای برنامه شيپا( 1-6)
 محصوالت کاری( یها مشخصهپايش )

CMMI/ 
PA:PMC 

 /CMMI گیری شده های اندازه و تفسیر داده لیتحل( 1-1)
PA:MA 

های بازبینی و  نتايج کلیه فعالیت لیتحل( 1-5)
به جهت مقايسه با معیارهای تدوين ) معتبرسازی

 شده(

CMMI/ 
PA:VER,V

AL 

جلسات های حاصل از  و تفسیر داده لیتحل( 1-3)
در چه عیوبی، با چه میزانی، ) بازنگری مشترک

 کدام فازها و...(

CMMI/ 
PA:VER 

 RUP های بازبینی مربوط به قواعد تیفعال( 1-0)

Q
3

-3
 

 PMBOK صحت دستاوردها نییتع( 3-6) . تعیین صحت دستاوردها6

Q
3

-4
 PMBOK سازی نتايج حاصل از اجرای فرايندمستند( 3-1) . بروز رسانی اسناد پروژه1 

 PMBOK رسانی خط مبنای کیفی بروز( 1-1)

 RUP های تغییر رسانی درخواست بروز( 1-6)

Q
3

-5
 

جهت تعیین نیـاز  ) مسائل ناسازگار لیتحل( 3-5) و اجرای اقدامات اصالحی نيتدو .5
 به اقدام اصالحی(

CMMI/ 
PA:PMC 

مسـتند سـازی   ) اقدامات اصـالحی  انجام( 5-1)
 اقدامات مناسب برای مسائل شناسايی شده(

CMMI/ 
PA:PMC 

نظارت پايش و ) اقدامات اصالحی تيريمد( 5-6)
 بر اقدامات اصالحی(

CMMI/ 
PA:PMC 

 /CMMI ناسازگارنفعان در خصوص مسائل  با ذی مباحثه( 5-1)
PA:PMC 

Q
3

-6
 

ها مطابق با  . تکمیل چک لیست3
 برنامه مديريت کیفیت

هـا مطـابق بـا برنامـه      چک لیست لیتکم( 3-3)
 مديريت کیفیت

PMBOK 

Q
3

-7
 

 و PMBOK درخواست تغییر ارائه( 3-0) و ارائه تغییرات درخواستی یبررس .0
RUP 
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های تعیین شده در هر يک  نبودن فهرست فعالیت يا بودن مورد تأيیددر گام سوم، برای 

های فناوری اطالعات، از آزمون  ريزی، تضمین و کنترل کیفیت پروژه از فرايندهای برنامه

رفته گدرصد در نظر  37منظور در اين پژوهش، احتمال آزمون  گرديد. بدينای استفاده  دوجمله

 نظر پاسخ مثبت دهند دهندگان به سؤال مورد درصد پاسخ 37شده است؛ يعنی اگر بیش از 

تأيید  باشد، نشان دهنده 75/7(( و سطح معناداری کمتر از 3( و خیلی زياد )0های زياد ) گزينه)

 ( خواهد بود. به عنوان مثال، در مورد فرضیه مربوطH0) صفر( و رد فرض H1) فرض مقابل

يا های کمتر  )افرادی که پاسخ 3، از آنجايی که احتمال مشاهده شده در گروه Q1-1به فعالیت 

 اند(، را انتخاب نموده 5های بیشتر از  افرادی که پاسخ) 1( و در گروه 1/7، )(اند داده 5مساوی 

سطح معناداری( ) گروه دوم بوده ولی از آنجا که اعتبار آزمون( است پس تفاوت به نفع 3/7)

فرايند  به عبارت ديگر اين فعالیت در شود؛ است، لذا فرض صفر تأيید می 75/7 تر از عددی بزرگ

خبرگان  به عبارتی ديگر اين فعالیت از نظر) ريزی کیفیت از نظر خبرگان مورد تأيید نیست برنامه

است و  (3/7، )1(، احتمال مشاهده شده در گروه Q1-2) فرضیه دوماهمیتی ندارد(. در خصوص 

تأيید  ( است؛ بنابراين فرض صفر رد و فرض مقابل مبنی بر777/7) 75/7اعتبار آزمون کمتر از 

آزمون  شود. بطور کلی بر اساس نتايج اين ريزی کیفیت پذيرفته می فعالیت دوم در فرايند برنامه

فرايند  های مطرح شده در اين اند که تمام فعالیت ن بر اين عقیدهنظرا توان گفت که صاحب می

فرايندی  های شناسايی دارايی» 37و فعالیت  «شناسايی عوامل محیطی سازمان» 3به جز فعالیت 

 «کیفیتتضمین »های  مورد تأيید هستند. به همین ترتیب انجام اين آزمون برای فعالیت «سازمان

فرضیه  سطح معناداری( مشاهده شده در هر چهار) اينکه اعتبار آزموننشان داد که با توجه به 

 ( کمتر است، لذا فرض صفر مبنی بر75/7) بوده و از سطح معناداری استاندارد 777/7برابر 

عبارت  به درصد رد شده است؛ 35ها در فرايند تضمین کیفیت در سطح اطمینان  عدم تأيید فعالیت

تفاسیر  بنا به ايند تضمین کیفیت از نظر خبرگان مورد تأيید هستند.ديگر، هر چهار فعالیت در فر

 «کیفیتکنترل »های  های دو فرايند فوق، انجام آزمون برای مورد فعالیت مشابه، برای فعالیت

 ها تکمیل چک لیست»و  «شناسايی فاکتورهای محیطی سازمان»نیز نشان داد که دو فعالیت 

 شوند. حذف میفرايند اين  های از مجموعه فعالیت «مطابق با برنامه مديريت کیفیت

 های توان چارچوب مديريت کیفیت پروژه با در نظر گرفتن نتايج نهايی آزمون آماری می

 (.1پیشنهاد نمود )شکل به تفکیک فرايندها  را فناوری اطالعات
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 های فناوری اطالعات چارچوب مدیریت کیفیت پروژه .0شکل 

 
 گیری نتیجه
های فناوری اطالعات مانند پويايی، عدم اطمینان، فقدان استانداردهای از  های پروژه ويژگی

تا  شود پیش تعیین شده کیفی و ناملموس بودن خروجی نهايی و مواردی از اين قبیل باعث می
برخوردار های سنتی از تفاوت قابل توجهی  های فناوری اطالعات در مقايسه با پروژه مديريت پروژه

های  پروژه بنابراين با توجه به اهمیت حوزه کیفیت و نبود چارچوبی برای مديريت کیفیت اشند؛ب
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 اطالعات، های مطرح در حوزه فناوری فناوری اطالعات، در اين پژوهش با در نظر گرفتن چارچوب
ريزی، تضمین و  برنامه)مديريت کیفیت  گانه در هر يک از فرايندهای سه بايدهايی که  فعالیت

برای  در نهايت چارچوبی های فناوری اطالعات انجام پذيرند، تعیین شده و کنترل کیفیت( پروژه
 چارچوبهای  . يکی از ويژگیه استهای فناوری اطالعات ارائه شد مديريت کیفیت پروژه

ورودی،  که برای هر يک از فرايندها تنها PMBOKارائه شده اين است که بر خالف استاندارد 
های الزم در راستای اجرای هر  فعالیت دهد، اين چارچوب تکنیک ارائه می و ارابز ،خروجی

اهمیت  در نتیجه، با توجه به گانه مديريت کیفیت را نیز مشخص کرده است. يک از فرايندهای سه
مديريت  تواند سازوکار الزم را برای فناوری اطالعات، اين چارچوب می های بُعد کیفیت در پروژه

 منابع ها برای مديران و کارشناسان مربوطه ارائه نمايد. با توجه به محدوديت پروژهکیفیت اين 
الزم  های هر فرايند برداری بهینه، در انجام فعالیت مالی، انسانی و ...( سازمان، در راستای بهره)

های  فعالیت دار شناسايی و احصاء شوند. بديهی است با شناسايی های اصلی و اولويت است تا فعالیت
ريزی و مديريت  برنامه ای گونه به توان نحوه استفاده از منابع را می دار در هر فرايند اولويت

 های بنابراين فعالیت دار تخصیص داده شوند؛ ويتهای اول نمود تا اين منابع در ابتدا به فعالیت
 کیفیتاهداف کیفی پروژه و شناسايی استانداردهای  تعیین تدوين برنامه مديريت کیفیت،

ترتیب  ريزی کیفیت هستند. به همین ها در فرايند برنامه ترين فعالیت تأثیرگذارترين و با اهمیت
ذخیره آوری و  های مستندسازی نتايج تضمین کیفیت و جمع نیز فعالیت در فرايند تضمین کیفیت

نیز فیت اطالعات عملکردی فرايندها به ترتیب مهمترين فعالیت ها هستند. در فرايند کنترل کی
اصالحی گیری، تحلیل و ارزيابی عملکرد کیفی پروژه و تدوين و اجرای اقدامات  های اندازه فعالیت

 ای برخوردار هستند. از اهمیت ويژه
سی برر ی فناوری اطالعات وجود دارند تنها بهها چارچوببیشتر مطالعاتی که در زمینه کاربرد 

مانند مطالعه مک مانوس و  ؛اند يکديگر پرداخته يا مقايسه يک يا دو استاندارد يا چارچوب با
وب چچارکه  (؛ در حالی1773طور جونگ و همکارانش ) ( و همین1773(؛ آزوما )1770)همکارانش 

حاضر مبتنی بر مطالعه دقیق چهار چارچوب معروف در زمینه مديريت پروژه و فناوری مقاله 
است.  برخورداره از جامعیت بیشتری توان گفت ک اطالعات پیشنهاد شده است؛ بنابراين می

اطالعات های فناوری  در زمینه کیفیت پروژههای صورت گرفته  همچنین، نگاهی به پژوهش
 اند دادهجنبه خاصی را مد نظر قرار  دهد که هر يک از آنها تقريباً های اطالعاتی نشان می يا سیستم

افزاری  های نرم حث در مورد پروژه( به ب1773( و يا ساموالدس )1770برای نمونه میشل میر )
افزار  به موضوع کیفیت نرم (3333اند و يا محققینی چون بواگ و همکارانش ) متن باز پرداخته
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کلی برای تمامی  یقالب اين مقاله، چارچوب پیشنهادیاند. اين در حالی است که  نمودهتاکید 
و دهد  منیت، شبکه و غیره ارائه میافزار، ا افزار، سخت ی فناوری اطالعات اعم از نرمها پروژه

ی خود از ـا در تحقیقات آتـشود ت اصی نیست. به پژوهشگران پیشنهاد میـروژه خـمختص پ
بندی  رتبهو غیره برای  GTMA( مانند پرومته، MADMگیری چند معیاره ) های تصمیم تکنیک
فرايندهای های مختلف  بندی فعالیت ها در هر فرايند استفاده نمايند و يا به منظور سطح فعالیت
بگیرند. ( بهره ISMريزی، تضمین و کنترل کیفیت از رويکرد مدلسازی ساختاری تفسیری ) برنامه

توانند نسبت به تأيید چارچوب ارائه شده با تکنیک مدلسازی معادالت  همچنین محققین می
 ( اقدام نمايند.SEMساختاری )
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