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فقدان فرآیندی مدون برای مدیریت منافع ،یکی از عوامل اصلی شکست سازمانها در دستيابی به منافع مورد
انتظار از سرمایهگذاری در حوزه سيستمهای اطالعاتی به شمار میآید .برای جبران این کمبود ،تاکنون چندین
مدل برای مدیریت منافع ارائه گردیده اما عدم یکپارچگی با چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی ،کاربرد عملی
آنها را در پروژهها محدود نموده است .پژوهش حاضر کوشيده است با تکيه بر مرور و تحليل پيشينه ،ضمن
شناسایی فازهای اصلی چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی ،نگاشتی ميان این فازها و مراحل مختلف چرخه
مدیریت منافع برقرار ،و فعاليتهای مدیریت منافع ،و ورودیها و خروجیهای مربوطه را در قالب چارچوبی یکپارچه
معرفی نماید .نتایج نظرسنجی از خبرگان ،اعتبار چارچوب پيشنهادی را به طور کامل تایيد نموده است .همچنين
نتيجه بررسی سودمندی و کاربردپذیری این چارچوب در قالب مطالعه پروژههای سيستم اطالعاتی داخلی شرکت
همکاران سيستم حاکی از آن است که ميزان تحقق منافع ،در آن دسته از پروژهها که توجه بيشتری به فعاليتهای
مدیریت منافع بر اساس چارچوب پيشنهادی ،معطوف داشتهاند ،نسبت به سایر پروژهها ،باالتر بوده است.
واژههای كلیدی :منفعت ،مدیریت منافع ،مدیریت پروژههای سیستم اطالعاتی ،چرخه حیات پروژههای سیستم
اطالعاتی.
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ارائه چارچوبی برای مدیریت منافع در چرخه حیات پروژههای سیستم اطالعاتی

 .1مقدمه
با وجود افزایش چشمگير حجم سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطالعات و سيستمهای اطالعاتی ،بسياری از
سازمانها در دستيابی به منافع مورد انتظار از این سرمایه گذاریها ،از جمله افزایش سودآوری ،کسب و حفظ
مزیت رقابتی ،بهبود کارایی و بهرهوری ،و بهبود سطح رضایتمندی مشتریان ناموفق بودهاند ( Lin & Pervan,
 .)3002در بررسی مؤسسه کی .پی ام .جی 1در سال  3002که در سطح  33کشور انجام گرفت ،مشخص گردیدکه
بيش از نيمی از سازمانها حداقل یك پروژه شکست خورده داشتهاند و  68درصد آنها مدعی هستندکه صرفاً به
 57درصد از منافع پيشبينی شده دست یافتهاند ( .)Gumn, 3007نکته مهم آن است که شناسایی و کمیسازی
هزینهها و منافع در پروژههای سيستم اطالعاتی ،نسبت به سایر سرمایهگذاریهای معمول ،بسيار دشوارتر است.
عالوه بر این ،فقدان فرآیندی رسمی و مدون برای مدیریت منافع حاصل از این پروژهها نيز ،یکی از عوامل اصلی
شکست آنها محسوب میشود ( .)Lin & Pervan, 3001بسياری از سازمانها ،توجه خود را به ارزیابیهای پيش
از سرمایهگذاری و بازنگریهای پس از اتمام پروژه معطوف نمودهاند .بدین ترتيب در بازه زمانی ميان تائيد و آغاز
پروژه تا فرا رسيدن موعد ارزیابیهای نهایی ،عموماً منافع ،مورد توجه کافی واقع نشده و بيشترین تالش مصروف
ابعاد فنی و پيادهسازی فناوری میگردد ،حال آنکه افزایش احتمال موفقيت پروژه ،مستلزم بهرهگيری از فرآیندی
رسمی برای مدیریت منافع در سراسر چرخه حيات ،و حصول اطمينان از تحقق منافع تعيين شده است ( Breese,
 .)3013عليرغم اهميت فرآیند مدیریت منافع در تحقق منافع حاصل از پروژههای سيستم اطالعاتی ،بسياری از
سازمانها از رویکرد رسمی و تعریفشدهای در این خصوص پيروی نمینمایند ( .)Dhillon, 3007بر این اساس،
بررسی دقيقتر موضوع ارائه فرآیندی رسمی برای یکپارچهسازی مدیریت منافع با چرخه حيات پروژههای سيستم
اطالعاتی ضروری به نظر میرسد.
 .2پیشینه پژوهش
 .2.1پیشینه نظری
امروزه سازمانها با هدف دستيابی به ارزشهای مورد انتظار خود ،اغلب حجم قابل توجهی از زمان ،هزینه و سایر
منابع را به پروژههای سيستمهای اطالعاتی اختصاص میدهند ( .)Lin & Pervan, 3002این پروژهها ،در صورتی
موفق تلقی میشوند که بتوانند منافع پيشبينی شده را محقق نمایند .منفعت ،3نتيجه و پيامدی است که ماهيت
و ارزش آن برای سازمان به عنوان یك مزیت محسوب شود ( .)Breese, 3013منافع حاصل از سيستمهای اطالعاتی
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را میتوان به صورتهای مختلف طبقهبندی نمود .یکی از روشهای پرکاربرد طبقهبندی این منافع ،همراستا
نمودن آن ها با عناصر مختلف ساختار سازمانی است .از این منظر ،منافع در گام نخست ،در دو گروه کلی منافع
برنامهریزی شده و برنامهریزی نشده سازماندهی میشوند .منافع برنامهریزی شده را میتوان به سطوح مختلف
راهبردی ،مدیریتی ،عملياتی ،و پشتيبانی یا زیرساختی مرتبط دانست ( .)Dhillon, 3007باید به این نکته توجه
داشت که سرمایهگذاری در سيستمهای اطالعاتی به طور مستقيم به منافع منتهی نمیشود ،بلکه آن دسته از
تغييرات سازمانی را که به منافع مورد انتظار منجر میشوند ،فعال مینماید (.)Schwabe & Banninger, 3006
حقيقت آن است که اگرچه دستيابی به منافع تجاری ملموس و ناملموس ،چه به لحاظ کارایی و چه به لحاظ
اثربخشی ،هدف غایی توسعه و بهرهبرداری از سيستمهای اطالعاتی است ،اما شناسایی و سنجش این منافع،
همچنان یکی از دشوارترین ابعاد ارزیابی سيستمهای اطالعاتی به شمار میآید .عالوه بر این ،ماهيت تکاملی و
چندوجهی منافع ،به لحاظ سازمانی ،مالی ،اجتماعی ،رویهای و فنی نيز بر پيچيدگی موضوع افزوده است ( Shenhar
 .)& Dvir, 3005نتایج برخی از پژوهشها از اتالف حدود  30درصد از مخارج سرمایهگذاری در حوزه سيستمهای
اطالعاتی حکایت میکند .این مطالعات همچنين نشان میدهد که در حدود  20تا  00درصد از پروژههای سيستم
اطالعاتی ،بدون آنکه منافع خاصی به همراه داشته باشند ،به اتمام میرسند (.)Bennington & Baccarini, 3000
این ضرر و زیان هنگفت ،اغلب به ناتوانی سازمانها در مدیریت صحيح منافع حاصل از این پروژهها نسبت داده
میشود ( .)Zwikael & Smyrk, 3013مدیریت منافع ،1فرآیند سازماندهی ،هدایت و پيگيری منافع بالقوه حاصل از
پروژه است ،به نحوی که در عمل محقق گردند ( .)Ward, Murray & Daniel, 3000نتایج برخی پژوهشها حاکی
از آن است که تنها  10درصد از سازمانها ،فرآیندی مدون برای مدیریت منافع حاصل از پروژههای سيستم
اطالعاتی در اختيار دارند و از این منظر ،فرآیند رسمی مدیریت منافع ،مفهومی نسبتاً جدید به شمار میآید
( .)Bennington & Baccarini, 3000اغلب سازمانها ،توجه خود را به ارزیابیهای پيش از سرمایهگذاری و
بازنگریهای پس از اتمام پروژه معطوف نمودهاند ،حال آنکه الزم است فرآیند مدیریت منافع ،سراسر چرخه حيات
پروژه را تحت پوشش قرار دهد ( .)Lin & Pervan, 3002چنين فرآیندی باید دارای گامهای مشخصی برای
شناسایی ،برنامهریزی ،نظارت ،بازنگری و کنترل تحقق منافع باشد (.)Zwikael & Smyrk, 3013
 .2.2پیشینه تجربی
بدون بهرهگيری از یك فرآیند مؤثر برای مدیریت منافع ،احتمال عدم دستيابی به نتایج مطلوب و هدر رفتن مخارج
سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت .بر این اساس تاکنون چندین مدل برای مدیریت منافع ارائه شده که ویژگیهای
آنها را میتوان در قالب جدول  1جمعبندی نمود.
جدول  .1جمعبندی ویژگیهای چارچوبهای موجود برای مدیریت منافع
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نکته قابل توجه آنکه با وجود ارائه چندین مدل برای مدیریت منافع ،چگونگی کاربرد عملی آنها در پروژههای
سيستم اطالعاتی ،کمتر در قالب پژوهش علمی ،مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس نتایج برخی مطالعات58 ،
درصد سازمانها بر این اعتقادند که مدیریت منافع در پروژههای سيستم اطالعاتی نيازمند اصالحات و بهبود قابل
توجه در حوزههای شناسایی ،برنامهریزی ،نظارت ،بازنگری و کنترل است .همچنين به واسطه عدم یکپارچگی
فرآیند مدیریت منافع با فرآیند مدیریت پروژههای سيستم اطالعاتی ،عبور از مراحل مختلف این فرآیند و پيگيری
فعاليتهای مربوطه برای بسياری از مدیران پروژه دشوار مینماید ( .)Bennington & Baccarini, 3000به طور
خالصه باید گفت هدف روشهای مدیریت پروژه و توسعه سيستم عمدتاً بر تحویل محصول متمرکز است حال
آنکه هدف اساسی روش مدیریت منافع ،شناسایی و تحقق منافعی است که میتوان از تحویل این محصوالت و
خدمات در سازمان به دست آورد ( .)Kolltveit, Karlsen and Grønhaug, 3005بنابراین تنها از طریق یکپارچه-
سازی فرآیندهای مدیریت پروژه ،توسعه سيستم و مدیریت منافع ،میتوان تغيير را به خوبی مدیریت ،و نسبت به
حرکت در محدوده بودجه ،تحویل به موقع و دستيابی به منافع مورد انتظار ،اطمينان حاصل نمود .بدین ترتيب ،نياز
به یك چارچوب مدون برای مدیریت چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی که الگویی مناسب از فرآیند مدیریت
منافع و فعاليتهای مختلف آن را شامل شده و دارای قابليت کاربرد عملی باشد ،ضروری به نظر میرسد.
 .2.2مدل مفهومی
1

)Active Benefits Realization (ABR
)Benefits Realization Approach (BRA
4 Cranfield’s Process Model of Benefits Management
3 Ward and Daniel’s Benefits Management Process Model
)3 Managing Successful Programs (MSP
2
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پژوهش حاضر کوشيده است بر پایه مرور و تحليل پيشينه ،ضمن تکميل و پوشش نقاط ضعف سایر مدلها،
چارچوبی جامع برای مدیریت منافع در پروژههای سيستم اطالعاتی ارائه نماید .راهبرد پژوهش برای نيل به این
هدف ،مشتمل بر سه بخش اساسی به شرح زیر بوده است:
 تدوین چرخه حيات خاص پروژه های سيستم اطالعاتی :با توجه به اینکه چنين چرخه ای به طور مشخص
در ادبيات مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است ،کوشش شد از طریق ترکيب هدفمند مفاهيم مدیریت
پروژه توسعه سيستم های اطالعاتی با مفاهيم چرخه های شناخته شده مدیریت پروژه (و به صورت دقيق
تر مدیریت پروژه های فناوری اطالعات) ،چرخه حيات پروژه های سيستم اطالعاتی ،ایجاد گردد.
 تدوین چرخه مدیریت منافع و فعاليت های مختلف آن :با توجه به اینکه ادبيات پژوهش ،چندین چارچوب
و مدل برای مدیریت منافع ،و بحث و بررسی آن ها را شامل می شد ،در این بخش کوشش شد به پيشينه
پژوهش استناد شده و با رویکرد شناسایی و بهره گيری از برترین تجارب ،مجموعه چارچوب ها و مدل
های موجود در ادبيات ،در کنار هم مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گيرد.
 نگاشت ميان چرخه مدیریت منافع و چرخه حيات پروژه های سيستم اطالعاتی و توزیع فعاليت ها :با
توجه به اینکه این موضوع به طور خاص در ادبيات مورد اشاره و بحث قرار نگرفته بود ،در این بخش
کوشش شد با برقراری ارتباط معنایی ميان ماهيت و اهداف هر یك از مراحل چرخه حيات پروژه های
سيستم اطالعاتی و چرخه مدیریت منافع ،نگاشتی ميان آنها برقرار شده و از این طریق نحوه توزیع
فعاليت های مدیریت منابع در مراحل مختلف چرخه حيات پروژه های سيستم اطالعاتی ،مشخص گردد.
با توجه به اینکه مدل کرانفيلد ،بر برترین تجارب حوزه مدیریت منافع مبتنی است ،در تدوین چارچوب پيشنهادی،
از چرخه مدیریت منافع این مدل استفاده شده است .چرخه حيات پيشنهادی این پژوهش برای پروژههای سيستم
1
اطالعاتی نيز نسخه اصالح شده چرخه حيات پروژههای فناوری اطالعات در چارچوب ارائه شده توسط مارچکا
( )Marchewka, 3010است .در چارچوب مذکور ،چرخه حيات پروژه فناوری اطالعات شامل پنج فاز آغازین،
برنامهریزی ،اجرا ،اختتام و ارزیابی است و چرخه حيات توسعه سيستم نيز طی فاز اجرا پيموده میشود
( .)Marchewka, 3010با توجه به اینکه نقطه تمرکز پژوهش حاضر ،پروژههای سيستم اطالعاتی است ،به منظور
اصالح و سفارشیسازی چارچوب مارچکا ،در گام نخست ،فاز اجرا با چرخه حيات توسعه سيستم ،جایگزین شده
است .از آنجا که در چارچوب مارچکا ،فاز جداگانهای برای برنامهریزی پروژه در نظر گرفته شده است ،می توان
مرحله برنامهریزی در چرخه حيات توسعه سيستم را در این فاز ادغام نموده و مراحل چرخه حيات را به تحليل،
طراحی و پيادهسازی محدود کرد .از طرفی با توجه به اشتراک فعاليتهای پيشنهادی مدیریت منافع برای فازهای
تحليل و طراحی ،این دو فاز در یکدیگر ادغام گردیدهاند .همچنين با توجه به اینکه یك سيستم اطالعاتی از زمان
استقرار تا پایان عمر خود ،در دوره بهرهبرداری و نگهداری قرار دارد و انتظار میرود بسياری از منافع بالقوه نيز
دقيقاً در همين دوره زمانی محقق گردند ،فاز بهرهبرداری نيز به چرخه حيات پروژه سيستم اطالعاتی افزوده شده

J.T. Marchewka
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است .بر این اساس ،مجموعه مراحلی به شرح جدول  3برای چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی پيشنهاد
شده است.
جدول  .2چرخه حیات پیشنهادی برای پروژههای سیستم اطالعاتی
فاز

شناخت
برنامهریزی
تحليل و طراحی
پياده سازی
اختتام
ارزیابی
بهره برداری (پسا پروژه)

شرح

با شناسایی یك نياز یا فرصت و تهيه پيشنهادیه پروژه آغاز شده و طی آن ضمن تعيين محدوده پروژه و تدوین منشور
پروژه ،امکان سنجی مقدماتی انجام میشود.
مطالعه امکانسنجی پروژه انجام شده و نتيجه در قالب مورد کسب و کار مستند میشود.
پس از گردآوری شده و تحليل نيازمندیها ،کارکردهای اساسی در قالب سند نيازمندیهای سيستم مستند خواهد شد.
همچنين معماری سيستم مشخص و چگونگی تحقق کارکردها در قالب مستندات طراحی ثبت خواهند شد.
مولفه های مختلف بر اساس مستندات تحليل و طراحی توسعه یافته و پس از تست در محيط کاربری مستقر خواهد
شد .تغييرات سازمانی نيز در همين فاز پيگيری خواهند شد.
سيستم در محيط عملياتی تحویل شده و گزارش های عملکردی تدوین خواهد شد.
فعاليت های انجام شده در طول پروژه ،دستاوردهای حاصل و ميزان تطابق آنها با برنامه ریزی مورد ارزیابی قرار گرفته
و نتایج در قالب درس های آموخته ثبت خواهند شد.
این مرحله ،تا پایان عمر سيستم اطالعاتی به طول می انجامد و عالوه بر کابرد عملی ،فعاليت های مربوط به پشتيبانی،
رفع مشکالت ،توسعه و بهبود نيز طی آن انجام خواهند شد.

در ادامه ،شرح مراحل مختلف چرخه پيشنهادی وارد و دانيل برای مدیریت منافع ،در کنار چارچوب محققسازی
فعاالنه منافع و چارچوب مدیریت طرحهای موفق ،دستمایه استخراج فعاليتهای اصلی مدیریت منافع قرار گرفت
و در مجموع  19فعاليت برای مراحل مختلف چرخه مدیریت منافع شناسایی ،و نحوه توزیع این فعاليتها در فازهای
مختلف چرخه حيات پروژه سيستم اطالعاتی تعيين شد .عالوه بر این ،ورودیها و خروجیهای اصلی فعاليتها،
شامل  90مورد نيز ،با توجه به ماهيت و اهداف آنها از ادبيات حوزههای مدیریت پروژه و توسعه سيستمهای
اطالعاتی استخراج گردید .بر این اساس چارچوب پيشنهادی این پژوهش ،مطابق شکل  ،1کوشيده است نگاشتی
ميان مراحل مختلف چرخه مدیریت منافع و فازهای چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی برقرار نموده و
فعاليتهای مدیریت منافع ،و ورودیها و خروجیهای مربوطه را به تفکيك فازهای چرخه حيات پروژه معرفی
نماید.
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شکل  .1چارچوب پیشنهادی برای مدیریت منافع در چرخه حیات پروژه های سیستم اطالعاتی

پرداختن به زمينه خاص پروژههای سيستم اطالعاتی ،یکپارچهسازی چرخه مدیریت منافع با چرخه حيات این نوع
پروژهها ،شناسایی دقيق فعاليتهای اساسی مدیریت منافع در پروژههای سيستم اطالعاتی و همچنين تعریف
ورودیها و خروجیهای اصلی این فعاليتها ،از جمله مهمترین وجوه تمایز چارچوب پيشنهادی نسبت به سایر
چارچوبهای مدیریت منافع میباشد .در ادامه مراحل مختلف چرخه مدیریت منافع و فعاليتهای پيشنهادی برای
هر یك از آنها در قالب جداول  2الی  5به اختصار معرفی خواهد شد .در این جداول« ،ب» نشاندهنده نسخه به
روز شده ورودی یا خروجی مربوطه است.
 .2.2.1شناسایی و سازماندهی منافع
مرحله نخست فرآیند مدیریت منافع ،شناسایی منافع بالقوه و سنجش ارزش و امکان دستيابی به آنها است .این
مرحله از چرخه حيات مدیریت منافع را میتوان هم ارز فاز شناخت از چرخه حيات پروژه سيستم اطالعاتی در نظر
گرفت .اهداف اساسی این مرحله از چرخه مدیریت منافع عبارتند از:
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توافق بر روی اهداف سرمایهگذاری و تعيين ارتباط آنها با محرکهای تغييرات سازمانی.
شناسایی منافع بالقوه ناشی از دستيابی به اهداف سرمایهگذاری ،و سنجش ارزش و امکان دستيابی به
آنها.
تصریح چگونگی تاثيرگذاری ترکيب حاصل از سيستم اطالعاتی و تغييرات سازمانی بر تحقق منافع مورد
انتظار.
تعيين جایگاه هر یك از منافع در سازمان و مالکيت آنها.
شناسایی مسائل سازمانی و انتظارات گروههای مختلف ذینفعان که ممکن است در پيشرفت پروژه اختالل
ایجاد نموده و حتی منجر به توقف آن گردند.
تدوین طرح توجيهی مقدماتی برای تصمی گيری در خصوص پيگيری یا توقف پروژه.

بر این اساس می توان گفت هدف اساسی این مرحله ،شناسایی منافع بالقوه و سنجش ارزش و امکان دستيابی به
آن ها است .فعاليتهای اساسی و ورودیها و خروجیهای پيشنهادی برای این مرحله در جدول  2مشاهده میشود.

جدول  .2فعالیت های مرحله شناسایی و سازماندهی منافع
فعالیت

تحليل محرکها و

شرح

خروجیها

ورودیها

محرکهای سرمایهگذاری جدید بر اساس جهت گيری

اهداف سرمایهگذاری راهبردی سازمان ،مورد بررسی قرار گرفته و اهداف

ایده پروژه ،راهبرد کسب و کار ایده پروژه (ب)

سرمایهگذاری تبيين خواهد شد.
شناسایی منافع مورد فرآیندی که طی آن منافع بالقوه سرمایهگذاری در پروژه و ایده پروژه ،راهبرد مدیریت
منافع

انتظار

تغييرات وابسته به آن ،سنجيده میشود.

تعيين مالکيت منافع

شناسایی ذینفعان کليدی ،تعریف دقيق منافع بالقوه ،و
تعيين مسئوليت ذینفعان نسبت به منافع.

شناسایی تغييرات
سازمانی الزم

ایده پروژه ،طرح کالن منافع طرح کالن منافع (ب)

شناسایی تغييرات الزم در ساختار و فرآیندهای سازمانی ایده پروژه ،دارائیهای ساختار
جهت تحقق اهداف سرمایهگذاری و منافع

و فرآیند سازمانی

امکانسنجی مقدماتی تدوین طرح توجيهی مقدماتی برای ارزیابی ارزش منافع ایده پروژه ،طرح کالن منافع،
بالقوه و تخمين هزینههای تغيير مربوطه.

طرح کالن منافع

طرح کالن تغييرات ،درسهای
آموخته

طرح کالن تغييرات سازمانی
طرح توجيهی ،درخواست
سيستم

 .2.2.2برنامهریزی تحقق منافع
هدف اصلی این مرحله ،تدوین طرح جامع منافع و طرح توجيهی سرمایهگذاری است که جهت تائيد به به مدیریت
ارجاع داده خواهد شد .اهداف اساسی این مرحله از چرخه مدیریت منافع عبارتند از:
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توصيف کامل منافع و تغييرات سازمانی الزم و تصریح مسئوليتها.
تعيين شاخصهای ارزیابی منافع و تخمين ارزشهای مورد انتظار در صورت امکان.
ارزیابی وضعيت فعلی سازمان.
تعيين و توافق در خصوص مالکيت و مسئوليت تغييرات و اقدامات الزم.
تعيين شاخصهایی برای ارزیابی موفقيت پيادهسازی تغييرات.
تهيه و مستندسازی دقيق شبکه وابستگی منافع به منظور بازنمایی روابط ميان منافع و تغييرات سازمانی.

فعاليتهای اساسی و ورودیها و خروجیهای پيشنهادی برای این مرحله در جدول  0مشاهده میشود.
جدول  .4فعالیتهای مرحله برنامهریزی تحقق منافع
فعالیت

شرح

ورودیها

تدوین شبکه وابستگی تعيين ارتباط ميان اهداف سرمایهگذاری و منافع مورد
منافع-تغييرات

انتظار با تغييرات سازمانی الزم

طرح کالن منافع ،طرح کالن طرح تفصيلی منافع-تغييرات
تغييرات سازمانی

سازمانی
تعریف شاخصهای

به منظور تعيين شاخصها  ،طرحهای تفصيلی بر پایه

طرح توجيهی ،طرح تفصيلی

سنجش منافع و

راهبرد کسب و کار ،اهداف سرمایهگذاری و درسهای

منافع-تغييرات سازمانی،

تغييرات سازمانی

آموخته با همکاری ذینفعان مورد بررسی قرار میگيرد.

درسهای آموخته

مطالعه امکانسنجی وضعيت موجود سازمان بر پایه طرحهای تفصيلی و

خروجیها

سازمانی
طرح تفصيلی منافع-تغييرات
سازمانی (ب)

طرح تفصيلی منافع-تغييرات

شاخصهای سنجش مربوطه ارزیابی و ارزشهای مطلوب سازمانی ،ارزیابی وضعيت
نيز تخمين زده میشود و از مجموعه این اطالعات به

موجود ،تخمين مقدار مطلوب

منظور برآورد هزینههای انجام پروژه استفاده میشود.

شاخصها

طرح توجيهی (ب)

تدوین شبکه وابستگی با بررسی مستند نيازمندیهای سيستم و شبکه وابستگی طرح تفصيلی منافع-تغييرات طرح تحقق منافع ،چك
سازمانی ،مستند نيازمندیهای ليست تغييرات ،چك ليست

منافع-تغييرات-

منافع ،نحوه ارتباط نيازمندیها و مشخصههای سيستم

نيازمندیها

اطالعاتی با منافع و تغييرات سازمانی ،مشخص میشود .سيستم

نيازمندیها

 .2.2.2اجرای طرح تحقق منافع
طرح تحقق منافع در این مرحله اجرا شده و بر اساس رخدادهای احتمالی در طول اجرا ،اصالح خواهد شد .اهداف
اساسی این مرحله از چرخه مدیریت منافع عبارتند از:
 نظارت بر پيشرفت کار بر اساس طرح تحقق منافع.
 تعيين اهداف ميانی و شاخصهایی به منظور ارزیابی پيشرفت در جهت اهداف کليدی و پيادهسازی نهایی.
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 بازبينی طرح تحقق منافع بر اساس امکان پذیری ،تغييرات سازمانی و...
فعاليتهای اساسی و ورودیها و خروجیهای پيشنهادی برای این مرحله در جدول  7مشاهده میشود.
جدول  .5فعالیتهای مرحله اجرای طرح تحقق منافع
شرح

فعالیت

خروجیها

ورودیها

مميزی نيازمندیهای دستاوردهای پروژه بر اساس مستندات تهيه شده در فاز دستاوردها ،مستندات تحليل ،چك ليست نيازمندیهای
سيستمی

تحليل و بازخورهای دریافتی از ذینفعان ،ارزیابی میشود .بازخور ذینفعان ،چك ليست سيستمی (ب)
نيازمندیها

مميزی
سازمانی

تغييرات تغييرات در ساختار و فرآیند سازمانی در بخشهای مختلف دارائیهای ساختار و فرآیند چك ليست تغييرات سازمانی
بر اساس طرح تفصيلی تغييرات و بازخورهای دریافتی از سازمانی ،طرح تفصيلی منافع( -ب)
تغييرات

ذینفعان ،ارزیابی میشود.

سازمانی،

بازخور

ذینفعان ،چك ليست تغييرات
بررسی پيشرفت تحقق پيشرفت کار توسعه سيستم و پيادهسازی تغييرات سازمانی ،طرح تحقق منافع ،چك ليست گزارش پيشرفت تحقق منافع
سنجيده شده و پيشرفت کلی نسبت به طرح تحقق منافع تغييرات ،چك ليست نيازمندیها

منافع

مورد ارزیابی قرار میگيرد.
مدیریت تغييرات منافع هر گونه تغيير در نيازمندیها یا موضوعات سازمانی و درخواست

تغيير،

گزارش طرح توجيهی (ب) ،طرح

تاثيرات احتمالی بر منافع به دقت مورد بررسی قرار گرفته و پيشرفت تحقق منافع ،طرح تفصيلی منافع-تغييرات (ب)،
در صورت لزوم ،طرحهای کالن و تفصيلی منافع و همچنين تحقق منافع ،طرح توجيهی

طرح تحقق منافع (ب) ،چك

طرح تحقق منافع بهروزرسانی میگردند.

ليست تغييرات سازمانی (ب)،
چك ليست نيازمندیها (ب)

 .2.2.4ارزیابی و مرور نتایج
مقصود این مرحله ،سنجش سرمایهگذاری انجام شده از یك سو و یادگيری سازمانی از سوی دیگر است .اهداف
اساسی این مرحله از چرخه مدیریت منافع عبارتند از:





تشخيص آن دسته از منافع برنامهریزی شده که با موفقيت محقق شدهاند.
تشخيص آن دسته از منافع مورد انتظار که محقق نگردیدهاند ،و تصميمگيری در خصوص اقدامات
اصالحی در صورت امکان.
تشخيص آن دسته از منافع برنامهریزی نشده ،یا ضرر و زیانهای اندیشيده نشده که در نتيجه اجرای
پروژه رخ داد اند.
درک دالیل تحقق یا عدم تحقق گروه خاصی از منافع برای استفاده در پروژههای بعدی.
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 درک چگونگی بهبود فرآیند مدیریت منافع در سازمان برای کليه پروژهها.
فعاليتهای اساسی و ورودیها و خروجیهای پيشنهادی برای این مرحله در جدول  8مشاهده میشود.

جدول  .6فعالیتهای مرحله ارزیابی و مرور نتایج
شرح

فعالیت

ارائه گزارشات نهایی

خروجیها

ورودیها

گزارشات عملکردی پروژه

گزارشات عملکردی بر پایه سوابق پروژه (طرحها ،گزارشات سوابق پروژه
پيشرفت ،بازخور ذینفعان ،گزارشات استقرار ،آموزش و )...
تدوین خواهد شد.

ارزیابی

پایان-پروژه دستاوردها و شکستها در نتيجه پيادهسازی فناوری ،طرح تحقق منافع ،چك ليست گزارش ارزیابی تحقق منافع

منافع محقق شده

سيستم و تغييرات سازمانی جدید طی یك فرآیند رسمی تغييرات ،چك ليست نيازمندیها
مورد ارزیابی قرار میگيرد.

مستندسازی تجارب

راهبردها و اهداف اوليه سرمایهگذاری ،طرحها و برنامهها و طرح توجيهی ،طرح تحقق درسهای آموخته
گزارشات عملکردی در این فعاليت مورد تجزیه و تحليل منافع ،گزارشات عملکردی،
قرار گرفته و تجربيات مفيد پروژه در قالب درسهای گزارش ارزیابی تحقق منافع
آموخته مستند میشوند.

 .2.2.5بررسی منافع بالقوه آتی
از آنجا که برخی از منافع تنها پس از پيادهسازی و عملياتی شدن سيستم ،بروز ظهور مییابند ،پيشبينی کليه منافع
بالقوه یك سيستم کار بسيار دشواری است .شناسایی منافع جدید قابل حصول از سرمایهگذاری بيشتر در حوزه
سيستمهای اطالعاتی و بررسی تغييرات سازمانی الزم برای محقق نمودن آنها از جمله اهداف اساسی این مرحله
از چرخه مدیریت منافع است .فعاليتهای اساسی و ورودیها و خروجیهای پيشنهادی برای این مرحله در جدول
 5مشاهده میشود.
جدول  .7فعالیتهای مرحله بررسی منافع بالقوه آتی
فعالیت

امکانسنجی
جدید

شرح

خروجیها

ورودیها

منافع با بررسی گزارشات ،بازخورها و درخواستهای گزارش ارزیابی تحقق منافع ،گزارش طرح توجيهی (ب) ،طرح کالن
جدید ذینفعان ،امکان دستيابی به منافع برنامه -تست بتا و پذیرش ،گزارش آموزش ،منافع (ب) ،طرح کالن تغييرات
ریزی نشده مورد بررسی قرار میگيرد .همچنين گزارش کاربری ،بازخور ذینفعان ،سازمانی (ب) ،طرح تفصيلی منافع-
برای آن دسته از منافع برنامهریزی شده که هنوز درخواستهای تغيير

تغييرات سازمانی (ب) ،طرح تحقق

محقق نشدهاند و همچنين منافع برنامهریزی طرح توجيهی

منافع (ب)
 .1چك ليست تغييرات (ب)
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نشدهای که امکان تحقق آنها وجود دارد،

 .3چك ليست نيازمندیها (ب)

برنامهریزی الزم صورت میگيرد.
ارزیابی دورهای منافع بسياری از منافع تنها پس از استقرار سيستم و در طرح تحقق منافع ،چك ليست گزارش ارزیابی تحقق منافع (ب)،
محقق شده

طول زمان ،نمود مییابند ،بنابراین الزم است طی تغييرات سازمانی ،چك ليست درسهای آموخته (ب)
فاز بهرهبرداری ،منافع محقق شده به صورت نيازمندیهای سيستمی
دورهای مورد ارزیابی قرار گيرد.

بررسی سرمایهگذاری -منافع جدید مورد انتظار از سرمایهگذاری بيشتر راهبرد کسب و کار ،راهبرد مدیریت راهبرد مدیریت منافع (ب) ،ایدههای
های بيشتر در حوزه در حوزه سيستمهای اطالعاتی شناسایی و راهبرد منافع ،گزارش ارزیابی تحقق منافع ،پروژه
سيستمهای اطالعاتی مدیریت منافع به روز خواهد شد .همچنين ایده درسهای آموخته
پروژههای جدید شکل گرفته و دور جدید فرآیند
برای آنها آغاز خواهد شد.

 .2روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصيفی و کاربردی است .پس از مرور و تحليل پيشينه تحقيق ،و طراحی
چارچوبی مفهومی برای مدیریت منافع در چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی ،در مرحله نخست ،پرسشنامهای
مشتمل بر هفت بخش به منظور اعتبارسنجی عناصر مختلف چارچوب پيشنهادی تدوین شد .در دو بخش ابتدایی
پرسشنامه مذکور ،چرخه مدیریت منافع و چرخه حيات پروژه سيستم اطالعاتی توسط خبرگان مورد ارزیابی قرار
گرفت .بخشهای باقيمانده (به تفکيك مراحل پنجگانه چرخه مدیریت منافع) به گردآوری نظرات خبرگان در
خصوص فعاليتهای مدیریت منافع ،نگاشت ميان مراحل چرخه مدیریت منافع و فازهای چرخه حيات پروژه و
همچنين توزیع فعاليتهای مدیریت منافع در این فازها ،اختصاص داشت .از جمله شاخصهای انتخاب خبرگان
موضوعی در این مرحله میتوان به حوزه فعاليت علمی و اجرایی مرتبط ،سابقه فعاليت در زمينه مدیریت پروژه
سيستم اطالعاتی و همچنين آشنایی با مفاهيم مدیریت منافع اشاره نمود .شایان ذکر است بر اساس شاخصهای
مذکور ،تعداد خبرگان واجد شرایط بسيار محدود بوده است.
در مرحله بعد ،شرکت همکاران سيستم ،که در شمار معتبرترین توليدکنندگان نرم افزار در ایران قرار دارد ،به عنوان
مورد مطالعه انتخاب شد .این شرکت در رتبهبندی شورای عالی انفورماتيك کشور ،در اغلب دورهها رتبه اول را
کسب نموده است و بر اساس شاخص هایی چون تعداد مشتری ،سبد محصوالت و تعداد کارکنان می توان آن را
بزرگترین توليدکننده سيستم های نرم افزاری در ایران قلمداد نمود .این شرکت تاکنون نرمافزارهای متعددی را در
حوزه سيستمهای اطالعاتی مالی ،اداری ،توليدی و بازرگانی برای سازمانهای فعال در بخشهای دولتی و
خصوصی ،عرضه کرده است .عالوه بر این ،شرکت همکاران سيستم ،خود دارای سابقهای طوالنی در استفاده از
انواع سيستمهای ذخيره ،بازیابی و مدیریت اطالعات میباشد و از این منظر چه در داخل و چه در ارتباط با مشتریان،
به طور جدی پروژه های سيستم اطالعاتی و چالش مدیریت منافع در آن ها را تجربه نموده است .برای بررسی
قابليت کاربرد و سودمندی چارچوب پيشنهادی ،و با هدف افزایش دقت پژوهش ،آن دسته از پروژههای سيستم
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اطالعاتی داخلی این شرکت ،که از زمان انتشار نسخه اوليه آنها حداقل  1و حداکثر  7سال سپری شده ،مد نظر
قرار گرفت .از ميان  10پروژه واجد شرایط 2 ،پروژه از نوع پروژههای کوچك (کمتر از  8ماه) 7 ،پروژه متوسط
(بين  8تا  16ماه) و  3پروژه از نوع پروژههای بزرگ (بيشتر از  16ماه) بودهاند .در این مرحله اعضای تيمهای
راهبری پروژههای مذکور (شامل نقشهای ناظر پروژه ،مدیر پروژه ،مدیر محصول ،تحليلگر ارشد و نماینده مالك
سيستم/کارفرما) به عنوان جامعه آماری ،انتخاب شدند .پرسشنامه این مرحله مشتمل بر هشت بخش بوده است
که هفت بخش از آن ،به بررسی انجام یا عدم انجام ،و ميزان توجه به فعاليتهای مدیریت منافع در هر یك از
فازهای هفت گانه چرخه حيات پروژه سيستم اطالعاتی مطابق چارچوب پيشنهادی ،و بخش هشتم به ارزیابی
ميزان منافع محقق شده پروژه در دستههای راهبردی ،مدیریتی ،عملياتی ،پشتيبانی و زیرساخت اختصاص داشت.
اطالعات تکميلی در خصوص روششناسی پژوهش و پرسشنامههای مورد استفاده ،در جدول  6آمده است .در این
پژوهش ،از آزمون کولموگروف-اسميرنوف 1برای بررسی توزیع دادههای گردآوری استفاده شده است .دادههای با
توزیع نرمال بر اساس آزمون تی-استيودنت 3و دادههای با توزیع غيرنرمال بر اساس آزمون عالمت 2مورد تجزیه
و تحليل قرار گرفتهاند .همچنين به منظور رتبهبندی متغيرهای پژوهش از آزمون تحليل واریانس فریدمن 0استفاده
شده است.

جدول  .8اطالعات تکمیلی در خصوص روش شناسی پژوهش
پرسشنامه

تعداد
سواالت

پایایی روش نمونهگیری

اندازه
نمونه

نرخ

روش توزیع

بازگشت

اول

79

0/626

هدفمند ،گلولهبرفی

37

الکترونيکی

0/60

دوم

00

0/563

سرشماری

09

حضوری ،الکترونيکی

0/60

 .4یافتههای پژوهش
 .4.1یافتههای مرحله اعتبارسنجی
1

Kolmogorov-Smirnov Test
Student’s t-Test
4 Sign Test
3 Friedman Test
2
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مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی چارچوب پيشنهادی انجام گرفت و طی آن نظرات  30نفر از خبرگان
حوزههای مدیریت پروژه و سيستمهای اطالعاتی در خصوص بخشهای مختلف چارچوب پيشنهادی (به غير از
ورودیها و خروجیهای فعاليتهای مدیریت منافع) گردآوری شده و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .اطالعات
جمعيت شناختی خبرگان ،بر اساس شاخص های سطح تحصيالت ،حوزه و سابقه فعاليت ،در نمودارهای اشکال 3
الی  0آمده است.
24
%
34
%

دکتری

%24
11

%24

%64

3

کارشناسی ارشد
مهندسی سيستم

شکل  – 2توزیع سطح تحصیالت خبرگان

مدیریت فناوری اطالعات

مدیریت پروژه

شکل  – 2توزیع حوزه فعالیت خبرگان

کمتر از 2
سال

3

3

بين  2تا  7بين  8تا  10بيش از 10
سال
سال
سال

شکل  – 4توزیع سابقه فعالیت خبرگان

نتيجه آزمون عالمت حاکی از تائيد کليه عناصر چارچوب پيشنهادی پژوهش شامل مراحل مختلف چرخه مدیریت
منافع ،فازهای چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی ،نگاشت بين این دو ،فعاليتهای اصلی مدیریت منافع و
نحوه توزیع آنها ،توسط خبرگان است .در اینجا برای رعایت اختصار از درج جداول مربوطه خودداری شده است.
همچنين در این مرحله فعاليتهای مدیریت منافع از حيث ميزان تاکيد خبرگان موضوعی ،رتبهبندی گردید .بر این
اساس خبرگان بر شناسایی منافع ،ارزیابی منافع محقق شده و مستندسازی تجارب در حوزه پروژههای سيستم
اطالعاتی تاکيد بيشتری دارند .همچنين با توجه به رتبه پایين فعاليتهای مرتبط با تغييرات سازمانی ،به نظر
میرسد ،تبيين دقيقتر ارتباط ميان منافع و تغييرات سازمانی و جایگاه این تغييرات در پروژههای سيستم اطالعاتی
ضروری باشد.

 .4.2یافتههای مرحله بررسی كاربردپذیری و سودمندی
پس از گردآوری نظرات  01نفر از اعضای تيمهای راهبری پروژههای سيستم اطالعاتی داخلی شرکت همکاران
سيستم ،در خصوص انجام یا عدم انجام فعاليتهای مدیریت منافع و ميزان پرداختن به آنها در پروژههای مربوطه
و همچنين ميزان منافع محقق شده پروژهها ،دادههای حاصل مورد تجزیه و تحليل آماری قرار گرفت.
نتایج این بررسی ،مطابق جدول  ،9حاکی از آن است که از ميان  19فعاليت پيشنهادی برای مدیریت منافع در
چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی 12 ،فعاليت ،در پروژههای مورد مطالعه ،انجام شدهاند.

جدول  .9وضعیت فعالیتهای مدیریت منافع در پروژههای مورد مطالعه
فاز

فعالیت
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تحليل محرکها و اهداف سرمایهگذاری
شناخت

زیاد

2

شناسایی منافع مورد انتظار

کم تا متوسط

6

تعيين مالکيت منافع

کم تا متوسط

10

شناسایی تغييرات سازمانی الزم

کم تا متوسط

9

زیاد

0

تدوین شبکه وابستگی منافع-تغييرات سازمانی

انجام نمیشود

-

تعيين شاخص های سنجش منافع و تغييرات سازمانی

انجام نمیشود

-

زیاد

1

انجام نمیشود

-

زیاد

3

مميزی تغييرات سازمانی

انجام نمیشود

-

بررسی پيشرفت تحقق منافع

کم تا متوسط

13

مدیریت تغييرات منافع

کم تا متوسط

12

ارائه گزارشات نهایی

زیاد

7

ارزیابی پایان-پروژه منافع محقق شده

زیاد

8

مستندسازی تجارب

انجام نمیشود

-

امکان سنجی منافع جدید

انجام نمیشود

-

ارزیابی دورهای منافع محقق شده

کم تا متوسط

11

زیاد

5

امکانسنجی مقدماتی
برنامهریزی

مطالعه امکانسنجی
تحليل و طراحی تدوین شبکه وابستگی منافع-تغييرات سازمانی-نيازمندیهای سيستمی
مميزی نيازمندیهای سيستمی
پيادهسازی

اختتام

بهرهبرداری

بررسی سرمایهگذاریهای بيشتر در حوزه سيستمهای اطالعاتی

بر این اساس ،به نظر میرسد اگر چه کليه فعاليتهای پيشنهادی برای مرحله شناسایی و سازماندهی منافع در فاز
شناخت پروژههای سيستمهای اطالعاتی داخلی شرکت همکاران سيستم ،انجام میشوند اما به غير از فعاليتهای
آغازین و پایانی این فاز یعنی تحليل محرکها و اهداف سرمایهگذاری ،و امکانسنجی مقدماتی به منظور
تصميمگيری اوليه خصوص ادامه یا توقف پروژه ،سایر فعاليتهای مرتبط با شناسایی منافع مورد انتظار و تعيين
مالکيت آنها در سازمان و همچنين شناسایی تغييرات سازمانی الزم به منظور بهرهبرداری موفق از سيستم
اطالعاتی ،مورد توجه کافی قرار نمیگيرند .عالوه بر این ،فعاليتهای الزم به منظور تبيين وابستگیهای درونی
منافع و ارتباطات ميان منافع و تغييرات سازمانی ،و همچنين تعریف شاخصهای ارزیابی و سنجش منافع و تغييرات
سازمانی نيز در فاز برنامهریزی پروژهها انجام نمیشوند و کل توجه در این فاز معطوف به مطالعه امکانسنجی
است ،حال آنکه منافع بالقوه حاصل از پروژه و تغييرات سازمانی الزم ،خود از جمله ورودیهای اصلی مطالعه
امکانسنجی میباشند .با توجه به اینکه در دو فاز ابتدایی چرخه حيات پروژه ،منافع و تغييرات سازمانی الزم و
چگونگی ارتباط آنها ،به طور دقيق شناسایی و مستند نمیشود ،در فاز تحليل و طراحی نيز امکان مرتبط نمودن
منافع و تغييرات سازمانی با نيازمندیها و مشخصههای سيستم اطالعاتی وجود ندارد و بنابراین چرخه مدیریت
منافع در این فاز در عمل دچار گسست میشود .عالوه بر این ،عدم تبيين و مستندسازی دقيق تغييرات سازمانی
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الزم در فازهای ابتدایی چرخه حيات پروژه ،سبب میشود که در فاز پيادهسازی ،امکان پيگيری و مميزی این
تغييرات وجود نداشته باشد و عمده تالشها ،صرف برآورده نمودن الزامات کارکردی و مميزی نيازمندیهای
سيستم اطالعاتی گردد .همچنين با توجه به عدم شناسایی و برنامهریزی دقيق برای منافع بالقوه حاصل از پروژه،
طی فاز پيادهسازی امکان بررسی پيشرفت تحقق منافع و مدیریت تغييرات ،به طور دقيق و بر پایه شاخصهای از
پيش تعيين شده ،وجود ندارد و ارزیابی پيشرفت به طور عمده مبتنی بر قضاوتهای شخصی است .اگر چه در فاز
اختتام پروژهها ،تاکيد مناسبی بر تدوین و ارائه گزارشات عملکردی و همچنين ارزیابی منافع محقق شده (هر چند
به صورت قضاوتی) صورت میگيرد ،اما تجارب کسب شده در طول پروژه مستند نمیشوند .عدم مستندسازی
تجارب سبب میشود دانش کسب شده در طول پروژه ،به شکل ضمنی در اختيار افراد مشارکتکننده باقی مانده
و بهرهگيری از آن در سایر پروژهها به سادگی امکانپذیر نباشد .در طول فاز بهرهبرداری از سيستمها ،حصول
اطمينان از دستيابی به منافع از پيش تعيين شده تا حدی مورد توجه قرار میگيرد و همچنين تالش قابل توجهی
صرف بررسی سرمایهگذاری بيشتر در حوزه فناوری و سيستمهای اطالعاتی میگردد اما امکانسنجی دستيابی به
منافع جدید ،مورد توجه قرار نمیگيرد.
نتایج تجزیه و تحليل آماری ميزان تحقق انواع منافع در پروژه های سيستم اطالعاتی داخلی شرکت همکاران
سيستم نيز ،مطابق شکل  ،3حاکی از آن است که بيشترین ميزان تحقق منافع در این پروژه ها معطوف به سطوح
عملياتی و مدیریتی است و سایر انواع منافع از لحاظ ميزان تحقق نسبت به این دو دسته در سطح پایينتری قرار
دارند.

شکل  .2رتبه بندی انواع منافع محقق شده در پروژه های مورد مطالعه

با توجه به اینکه دستيابی به منافع راهبردی ،عموماً مستلزم ایجاد تغيير در اهداف و جهتگيریها ،راهبردها و
خطمشیها و همچنين ساختار و فرآیندهای سازمانی است ،رتبه پایين تحقق این دسته از منافع در پروژههای مورد
مطالعه را میتوان به توجه ناکافی به شناسایی تغييرات سازمانی الزم ،تبيين ارتباط آنها با منافع مورد انتظار و
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مشخصههای سيستم اطالعاتی و پيگيری این تغييرات در فاز پيادهسازی مرتبط دانست .همچنين از آنجا که
دستيابی به منافع زیرساختی مستلزم پيادهسازی تغييرات احتمالی در ساختار و فرآیندهای سازمانی و نيز ،بررسی
ارتباطات و وابستگیهای درونی سایر منافع مورد انتظار (و به تبع آن ،سيستمهای اطالعاتی مختلف) است ،رتبه
پایين تحقق این دسته از منافع در پروژههای مورد مطالعه را میتوان به توجه ناکافی به شناسایی تغييرات سازمانی
الزم و تبيين ارتباط و وابستگی درونی منافع و همچنين عدم مستندسازی تجارب حاصل از پروژهها ،نسبت داد.
کمترین ميزان تحقق منافع در پروژههای مورد مطالعه به منافع برنامهریزی نشده باز میگردد که علت را میتوان
در عدم امکانسنجی برای دستيابی به منافع جدید و همچنين توجه ناکافی به ارزیابی دورهای منافع محقق شده
در فاز بهرهبرداری از سيستمهای اطالعاتی ،جستجو نمود.
عالوه بر بررسی کلی ميزان پرداختن به فعاليتهای مدیریت منافع و ميزان تحقق منافع ،مجموعه پروژههای مورد
مطالعه ،بر اساس ميانگين نظرات اعضای تيم راهبری مربوطه ،از این دو منظر رتبهبندی ،و با یکدیگر مقایسه
گردید .نتایج تجزیه و تحليل دادههای گردآوری شده در شکل  2مشاهده میشود.

شکل  . 2رتبه بندی پروژه های مورد مطالعه بر حسب میزان پرداختن به فعالیت های مدیریت منافع و میزان تحقق منافع

با توجه به جدول و نمودار ميلهای مقایسه ميانگين رتبهها ،ميزان تحقق انواع منافع در پروژههای  P5 ،P8و  P1که
بيشترین توجه را به فعاليتهای مدیریت منافع داشتهاند ،نسبت به سایر پروژهها ،باالتر بوده است .در مقابل ،ميزان
تحقق منافع در پروژههای  P7 ،P3و  P9که تاکيد کمتری بر فعاليتهای مدیریت منافع داشتهاند ،نسبت به سایر
پروژهها کمتر بوده است .بر این اساس به نظر میرسد ،آن دسته از پروژههای سيستم اطالعاتی که در عمل ،توجه
بيشتری به فعاليتهای مدیریت منافع (بر اساس چارچوب پيشنهادی پژوهش) معطوف داشتهاند ،در محققسازی
منافع ،موفقيت بيشتری کسب نمودهاند .به منظور بررسی دقيقتر این ادعا ،نمودار پراکنش رتبههای پروژهها بر
حسب ميزان پرداختن به فعاليتهای مدیریت منافع و ميزان تحقق منافع ترسيم شد که مطابق شکل  0نشانگر
رابطهای مستقيم و قوی ميان این دو متغير است.

33

ارائه چارچوبی برای مدیریت منافع در چرخه حیات پروژههای سیستم اطالعاتی

شکل  . 4رابطه میان رتبه پروژه ها بر جسب میزان پرداختن به فعالیت های مدیریت منافع و میزان تحقق منافع

به منظور اندازهگيری ميزان این ارتباط نيز ضریب همبستگی رتبهای اسپيرمن 1برای پروژههای محاسبه شد که در
نتيجه مقدار  0/973به دست آمد .با توجه به همبستگی قوی ميان رتبه پروژهای سيستمهای اطالعاتی مورد
مطالعه از لحاظ ميزان پرداختن به فعاليتهای مدیریت منافع بر اساس چارچوب پيشنهادی و ميزان تحقق منافع،
میتوان ادعا نمود که سودمندی چارچوب پيشنهادی در شرکت همکاران سيستم مورد تایيد قرار گرفته است.
 .5بحث و نتیجه گیری

با توجه به اهميت یکپارچهسازی و ایجاد هماهنگی ميان فرآیندهای توسعه سيستمهای اطالعاتی ،مدیریت پروژه
و مدیریت منافع ،پژوهش حاضر کوشيد در گام نخست با یکپارچهسازی چرخه حيات مدیریت پروژه و چرخه حيات
توسعه سيستم ،چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی را طراحی ،و سپس نگاشتی ميان مراحل مختلف این
چرخه و چرخه مدیریت منافع برقرار نموده ،و فعاليتهای اساسی مدیریت منافع را با توجه به زمينه پروژههای
سيستم اطالعاتی به تفکيك فازهای چرخه حيات پروژه معرفی نماید .عالوه بر این ،ورودیها و خروجیهای اصلی
هر یك از فعاليتها نيز با توجه به ماهيت و اهداف اساسی آنها از ادبيات استخراج و پيشنهاد گردید .نتيجه نهایی
این پژوهش در قالب چارچوبی برای مدیریت منافع در چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی ارائه شد و به تائيد
خبرگان موضوعی رسيد .پرداختن به زمينه خاص پروژههای سيستم اطالعاتی ،یکپارچهسازی چرخه مدیریت منافع
با چرخه حيات پروژههای سيستم اطالعاتی ،شناسایی دقيق فعاليتهای اساسی مدیریت منافع در پروژههای سيستم
اطالعاتی و همچنين تعریف ورودیها و خروجیهای اصلی این فعاليتها ،از جمله مهمترین وجوه تمایز چارچوب
پيشنهادی نسبت به سایر چارچوبهای مدیریت منافع میباشد .با توجه به اینکه پژوهش حاضر کوشيده است با
تکميل و پوشش نقاط ضعف سایر مدلها ،چارچوبی جامع برای مدیریت منافع در پروژههای سيستم اطالعاتی
ارائه نماید ،انتظار میرود بهکارگيری آن بتواند بخشی از کاستیها و چالشهای پيش روی مدیریت منافع در این
Spearman's Rank Correlation Coefficient
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گونه پروژهها را مرتفع ،اجرای فرآیند و فعاليتهای مدیریت منافع را برای مدیران پروژه و متخصصان سيستمهای
اطالعاتی تسهيل نموده و از این منظر ،در بهبود تحقق منافع مورد انتظار و موفقيت پروژههای سيستم اطالعاتی
تاثيرگذار باشد .نتایج حاصل از مطالعه پروژههای سيستم اطالعاتی داخلی شرکت همکاران سيستم به عنوان یکی
از بزرگترین و معتبرترین شرکتهای توليدکننده نرم افزار در ایران نيز حاکی از آن است که آن دسته از پروژههای
سيستم اطالعاتی که در عمل ،توجه بيشتری به فعاليتهای مدیریت منافع (بر اساس چارچوب پيشنهادی پژوهش
حاضر) معطوف داشتهاند ،در محققسازی انواع منافع ،موفقيت بيشتری کسب نمودهاند.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدودیت زمانی ،محدودیت تعداد خبرگان در حوزه مدیریت
پروژه سيستمهای اطالعاتی و همچنين محدودیت در تعداد پروژههای سيستم اطالعاتی مورد مطالعه اشاره نمود.
بر این اساس ،انجام این پژوهش ،به تنهایی موجبات تعميمپذیری کامل چارچوب پيشنهادی و عناصر مختلف آن
را به صورت عام فراهم نخواهد ساخت .با توجه به این محدودیت ها ،پيشنهادات برای تحقيقات آتی به شرح زیر
است:







بررسی ارتباط ميان منافع ،تغييرات سازمانی و نيازمندیهای کارکردی در پروژه های سيستم اطالعاتی.
بررسی سودمندی و کاربردپذیری چارچوب پيشنهادی پژوهش ،در تعداد بيشتری از پروژههای سيستم
اطالعاتی با اهداف ،محدوده و اندازههای متفاوت ،در قالب مطالعه موردی ،اقدام پژوهی یا تحقيق پس-
رویدادی.
بررسی و تدوین گردش کار تفصيلی برای فعاليتهای مدیریت منافع.
اعتبارسنجی و تکميل ورودی ها و خروجی های معرفی شده برای فعاليت های مدیریت منافع.
تدوین الگوهای مستندات مورد استفاده در فعاليت ها.
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