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  چکیده

 

 ها در دستيابی به منافع موردفقدان فرآیندی مدون برای مدیریت منافع، یکی از عوامل اصلی شکست سازمان
آید. برای جبران این کمبود، تاکنون چندین های اطالعاتی به شمار میزه سيستمگذاری در حوانتظار از سرمایه

ی های سيستم اطالعاتی، کاربرد عملمدل برای مدیریت منافع ارائه گردیده اما عدم یکپارچگی با چرخه حيات پروژه
ليل پيشينه، ضمن ها محدود نموده است. پژوهش حاضر کوشيده است با تکيه بر مرور و تحها را در پروژهآن

های سيستم اطالعاتی، نگاشتی ميان این فازها و مراحل مختلف چرخه شناسایی فازهای اصلی چرخه حيات پروژه
های مربوطه را در قالب چارچوبی یکپارچه ها و خروجیهای مدیریت منافع، و ورودیمدیریت منافع برقرار، و فعاليت

اعتبار چارچوب پيشنهادی را به طور کامل تایيد نموده است. همچنين معرفی نماید. نتایج نظرسنجی از خبرگان، 
 های سيستم اطالعاتی داخلی شرکتنتيجه بررسی سودمندی و کاربردپذیری این چارچوب در قالب مطالعه پروژه

های ها که توجه بيشتری به فعاليتهمکاران سيستم حاکی از آن است که ميزان تحقق منافع، در آن دسته از پروژه
 ها، باالتر بوده است.اند، نسبت به سایر پروژهمدیریت منافع بر اساس چارچوب پيشنهادی، معطوف داشته
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 مقدمه. 1

 

های اطالعاتی، بسياری از در حوزه فناوری اطالعات و سيستم گذاریسرمایهير حجم با وجود افزایش چشمگ
کسب و حفظ ها، از جمله افزایش سودآوری، ها در دستيابی به منافع مورد انتظار از این سرمایه گذاریسازمان
 ,Lin & Pervan)اند ناموفق بوده مشتریانی رضایتمند وری، و بهبود سطحکارایی و بهره بهبود رقابتی، مزیت

 کهگردید مشخص گرفت، کشور انجام 33 سطح در که 3002در سال  1مؤسسه کی. پی ام. جی بررسی در. (3002

 به صرفاً مدعی هستندکه هادرصد آن 68 و اندداشته خورده پروژه شکست یكل از سازمانها حداق نيمی از بيش

سازی . نکته مهم آن است که شناسایی و کمی(Gumn, 3007)اند یافته شده دستی بينمنافع پيش درصد از 57
. های معمول، بسيار دشوارتر استگذاریهای سيستم اطالعاتی، نسبت به سایر سرمایهها و منافع در پروژههزینه

 ها نيز، یکی از عوامل اصلیعالوه بر این، فقدان فرآیندی رسمی و مدون برای مدیریت منافع حاصل از این پروژه
های پيش ها، توجه خود را به ارزیابیبسياری از سازمان. (Lin & Pervan, 3001) شودها محسوب میت آنشکس

اند. بدین ترتيب در بازه زمانی ميان تائيد و آغاز های پس از اتمام پروژه معطوف نمودهگذاری و بازنگریاز سرمایه
فع، مورد توجه کافی واقع نشده و بيشترین تالش مصروف های نهایی، عموماً مناپروژه تا فرا رسيدن موعد ارزیابی

فرآیندی  گيری ازگردد، حال آنکه افزایش احتمال موفقيت پروژه، مستلزم بهرهسازی فناوری میابعاد فنی و پياده
 ,Breese)و حصول اطمينان از تحقق منافع تعيين شده است  رسمی برای مدیریت منافع در سراسر چرخه حيات،

ز اطالعاتی، بسياری ا های سيستمعليرغم اهميت فرآیند مدیریت منافع در تحقق منافع حاصل از پروژه. (3013
. بر این اساس، (Dhillon, 3007)نمایند ای در این خصوص پيروی نمیشدهها از رویکرد رسمی و تعریفسازمان

ی سيستم هانافع با چرخه حيات پروژهسازی مدیریت متر موضوع ارائه فرآیندی رسمی برای یکپارچهبررسی دقيق
 رسد. اطالعاتی ضروری به نظر می

 
 

 پیشینه پژوهش. 2

 

 پیشینه نظری. 2.1
های مورد انتظار خود، اغلب حجم قابل توجهی از زمان، هزینه و سایر ها با هدف دستيابی به ارزشامروزه سازمان

 صورتی ها، دراین پروژه. (Lin & Pervan, 3002)هند دهای اطالعاتی اختصاص میهای سيستممنابع را به پروژه

، نتيجه و پيامدی است که ماهيت 3منفعت محقق نمایند. را بينی شدهمنافع پيش بتوانند که شوندتلقی می موفق
های اطالعاتی منافع حاصل از سيستم .(Breese, 3013)و ارزش آن برای سازمان به عنوان یك مزیت محسوب شود 
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ستا رابندی این منافع، همهای پرکاربرد طبقهبندی نمود. یکی از روشهای مختلف طبقهن به صورتتوارا می
ها با عناصر مختلف ساختار سازمانی است. از این منظر، منافع در گام نخست، در دو گروه کلی منافع نمودن آن

 توان به سطوح مختلفریزی شده را میشوند. منافع برنامهریزی نشده سازماندهی میریزی شده و برنامهبرنامه
. باید به این نکته توجه (Dhillon, 3007)راهبردی، مدیریتی، عملياتی، و پشتيبانی یا زیرساختی مرتبط دانست 

ته از شود، بلکه آن دسهای اطالعاتی به طور مستقيم به منافع منتهی نمیگذاری در سيستمداشت که سرمایه
. (Schwabe & Banninger, 3006)نماید شوند، فعال میه منافع مورد انتظار منجر میتغييرات سازمانی را که ب

حقيقت آن است که اگرچه دستيابی به منافع تجاری ملموس و ناملموس، چه به لحاظ کارایی و چه به لحاظ 
افع، ن منهای اطالعاتی است، اما شناسایی و سنجش ایبرداری از سيستماثربخشی، هدف غایی توسعه و بهره

 آید. عالوه بر این، ماهيت تکاملی وهای اطالعاتی به شمار میهمچنان یکی از دشوارترین ابعاد ارزیابی سيستم
 Shenharست )نيز بر پيچيدگی موضوع افزوده ا ای و فنیچندوجهی منافع، به لحاظ سازمانی، مالی، اجتماعی، رویه

& Dvir, 3005.) های گذاری در حوزه سيستمدرصد از مخارج سرمایه 30الف حدود ها از اتیج برخی از پژوهشنتا
 های سيستمدرصد از پروژه 00تا  20دهد که در حدود کند. این مطالعات همچنين نشان میاطالعاتی حکایت می

. (Bennington & Baccarini, 3000)رسند اطالعاتی، بدون آنکه منافع خاصی به همراه داشته باشند، به اتمام می
داده  ها نسبتها در مدیریت صحيح منافع حاصل از این پروژهاین ضرر و زیان هنگفت، اغلب به ناتوانی سازمان

فرآیند سازماندهی، هدایت و پيگيری منافع بالقوه حاصل از ، 1. مدیریت منافع( ,3013Zwikael & Smyrk)شود می
ها حاکی نتایج برخی پژوهش (.Ward, Murray & Daniel, 3000د )ست، به نحوی که در عمل محقق گردنپروژه ا

 های سيستمها، فرآیندی مدون برای مدیریت منافع حاصل از پروژهدرصد از سازمان 10از آن است که تنها 
آید اطالعاتی در اختيار دارند و از این منظر، فرآیند رسمی مدیریت منافع، مفهومی نسبتاً جدید به شمار می

(Bennington & Baccarini, 3000)گذاری و های پيش از سرمایهها، توجه خود را به ارزیابی. اغلب سازمان
اند، حال آنکه الزم است فرآیند مدیریت منافع، سراسر چرخه حيات های پس از اتمام پروژه معطوف نمودهبازنگری

های مشخصی برای گام. چنين فرآیندی باید دارای (Lin & Pervan, 3002)پروژه را تحت پوشش قرار دهد 
 .  (Zwikael & Smyrk, 3013)ریزی، نظارت، بازنگری و کنترل تحقق منافع باشد شناسایی، برنامه

 

 پیشینه تجربی. 2.2

گيری از یك فرآیند مؤثر برای مدیریت منافع، احتمال عدم دستيابی به نتایج مطلوب و هدر رفتن مخارج بدون بهره
های یژگیوتاکنون چندین مدل برای مدیریت منافع ارائه شده که افت. بر این اساس گذاری افزایش خواهد یسرمایه

 بندی نمود. جمع 1توان در قالب جدول ها را میآن

 

 های موجود برای مدیریت منافعهای چارچوببندی ویژگی. جمع1جدول 
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مدیریت 

 منافع

فعالیتهای 

 مدیریت منافع

ها ریف ورودیتع

 هاو خروجی

خاص حوزه 

سیستم 

 اطالعاتی

یکپارچگی با 

چرخه حیات 

 پروژه

 1سازی فعاالنه منافعمحقق

(Remenyi & Sherwood-

Smith, 1996) 

 تا حدی بله خير تا حدی خير بله

 ,Thorp) 3رویکرد تحقق منافع

3001) 
 خير خير خير خير خير بله

 & Ward, Murray) 2کرانفيلد

Daniel, 3000) 
 خير بله خير خير بله بله

 ,Ward & Daniel) 0وارد و دانيل

3008) 
 خير بله خير تا حدی بله بله

 ,OGC) 7های موفقمدیریت طرح

3006) 
 خير خير خير تا حدی بله بله

 

های هها در پروژنکته قابل توجه آنکه با وجود ارائه چندین مدل برای مدیریت منافع، چگونگی کاربرد عملی آن
 58اطالعاتی، کمتر در قالب پژوهش علمی، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج برخی مطالعات،  سيستم

های سيستم اطالعاتی نيازمند اصالحات و بهبود قابل ها بر این اعتقادند که مدیریت منافع در پروژهدرصد سازمان
ازنگری و کنترل است. همچنين به واسطه عدم یکپارچگی ریزی، نظارت، بهای شناسایی، برنامهتوجه در حوزه

های سيستم اطالعاتی، عبور از مراحل مختلف این فرآیند و پيگيری فرآیند مدیریت منافع با فرآیند مدیریت پروژه
. به طور (Bennington & Baccarini, 3000)نماید های مربوطه برای بسياری از مدیران پروژه دشوار میفعاليت

های مدیریت پروژه و توسعه سيستم عمدتاً بر تحویل محصول متمرکز است حال صه باید گفت هدف روشخال
توان از تحویل این محصوالت و آنکه هدف اساسی روش مدیریت منافع، شناسایی و تحقق منافعی است که می

-ین تنها از طریق یکپارچهبنابرا .(Kolltveit, Karlsen and Grønhaug, 3005) خدمات در سازمان به دست آورد

ت به توان تغيير را به خوبی مدیریت، و نسبسازی فرآیندهای مدیریت پروژه، توسعه سيستم و مدیریت منافع، می
حرکت در محدوده بودجه، تحویل به موقع و دستيابی به منافع مورد انتظار، اطمينان حاصل نمود. بدین ترتيب، نياز 

های سيستم اطالعاتی که الگویی مناسب از فرآیند مدیریت ت چرخه حيات پروژهبه یك چارچوب مدون برای مدیری
 رسد. های مختلف آن را شامل شده و دارای قابليت کاربرد عملی باشد، ضروری به نظر میمنافع و فعاليت

 

 مدل مفهومی .2.2
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2 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) 
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ها، مدل عف سایرپژوهش حاضر کوشيده است بر پایه مرور و تحليل پيشينه، ضمن تکميل و پوشش نقاط ض
 نیا هب لين یبرا پژوهش راهبردهای سيستم اطالعاتی ارائه نماید. چارچوبی جامع برای مدیریت منافع در پروژه

 :است بوده ریز شرح به یاساس بخش سه بر مشتمل هدف،

 شخصم طور به یا چرخه نيچن نکهیا به توجه با: یاطالعات ستميس یها پروژه خاص اتيح چرخه نیتدو 
 تیریدم ميمفاه هدفمند بيترک قیطر از شد کوشش است، نگرفته قرار یبررس و بحث مورد اتيادب در

 قيدق صورت به و) پروژه تیریمد شده شناخته یها چرخه ميمفاه با یاطالعات یها ستميس توسعه پروژه
 .دگرد جادیا ،یاطالعات ستميس یها پروژه اتيح چرخه ،(اطالعات یفناور یها پروژه تیریمد تر

 چارچوب نیچند پژوهش، اتيادب نکهیا به توجه با: آن مختلف یها تيفعال و منافع تیریمد چرخه نیتدو 
 نهيشيپ به شد کوشش بخش نیا در شد، یم شامل را ها آن یبررس و بحث و منافع، تیریمد یبرا مدل و

 لمد و ها چارچوب مجموعه تجارب، نیبرتر از یريگ بهره و ییشناسا کردیرو با و شده استناد پژوهش
 .رديگ قرار ليتحل و هیتجز و یبررس مورد هم کنار در ات،يادب در موجود یها

 با: اه فعاليت توزیع و اطالعاتی سيستم های پروژه حيات چرخه و منافع مدیریت چرخه ميان نگاشت 
 شبخ این در بود، نگرفته قرار بحث و اشاره مورد ادبيات در خاص طور به موضوع این اینکه به توجه

 های پروژه حيات چرخه مراحل از یك هر اهداف و ماهيت ميان معنایی ارتباط برقراری با شد کوشش
 وزیعت نحوه طریق این از و شده برقرار آنها ميان نگاشتی منافع، مدیریت چرخه و اطالعاتی سيستم
 .رددگ مشخص ی،اطالعات سيستم های پروژه حيات چرخه مختلف مراحل در منابع مدیریت های فعاليت

با توجه به اینکه مدل کرانفيلد، بر برترین تجارب حوزه مدیریت منافع مبتنی است، در تدوین چارچوب پيشنهادی، 
تم های سيساز چرخه مدیریت منافع این مدل استفاده شده است. چرخه حيات پيشنهادی این پژوهش برای پروژه

 1در چارچوب ارائه شده توسط مارچکا های فناوری اطالعاتاطالعاتی نيز نسخه اصالح شده چرخه حيات پروژه
(Marchewka, 3010)  ،است. در چارچوب مذکور، چرخه حيات پروژه فناوری اطالعات شامل پنج فاز آغازین

شود ریزی، اجرا، اختتام و ارزیابی است و چرخه حيات توسعه سيستم نيز طی فاز اجرا پيموده میبرنامه
(Marchewka, 3010). های سيستم اطالعاتی است، به منظور با توجه به اینکه نقطه تمرکز پژوهش حاضر، پروژه

سازی چارچوب مارچکا، در گام نخست، فاز اجرا با چرخه حيات توسعه سيستم، جایگزین شده اصالح و سفارشی
فته شده است، می توان ریزی پروژه در نظر گرای برای برنامهاست. از آنجا که در چارچوب مارچکا، فاز جداگانه

ریزی در چرخه حيات توسعه سيستم را در این فاز ادغام نموده و مراحل چرخه حيات را به تحليل، مرحله برنامه
های پيشنهادی مدیریت منافع برای فازهای سازی محدود کرد. از طرفی با توجه به اشتراک فعاليتطراحی و پياده

اند. همچنين با توجه به اینکه یك سيستم اطالعاتی از زمان ر ادغام گردیدهتحليل و طراحی، این دو فاز در یکدیگ
رود بسياری از منافع بالقوه نيز برداری و نگهداری قرار دارد و انتظار میاستقرار تا پایان عمر خود، در دوره بهره

سيستم اطالعاتی افزوده شده برداری نيز به چرخه حيات پروژه دقيقاً در همين دوره زمانی محقق گردند، فاز بهره

                                                           
1 J.T. Marchewka 
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های سيستم اطالعاتی پيشنهاد برای چرخه حيات پروژه 3است. بر این اساس، مجموعه مراحلی به شرح جدول 
 شده است. 

 
 های سیستم اطالعاتی. چرخه حیات پیشنهادی برای پروژه2جدول 

 شرح فاز

 شناخت
 ز شده و طی آن ضمن تعيين محدوده پروژه و تدوین منشوربا شناسایی یك نياز یا فرصت و تهيه پيشنهادیه پروژه آغا

 شود.پروژه، امکان سنجی مقدماتی انجام می

 شود.سنجی پروژه انجام شده و نتيجه در قالب مورد کسب و کار مستند میمطالعه امکان ریزیبرنامه

 تحليل و طراحی
 د.های سيستم مستند خواهد شقالب سند نيازمندیها، کارکردهای اساسی در پس از گردآوری شده و تحليل نيازمندی

 همچنين معماری سيستم مشخص و چگونگی تحقق کارکردها در قالب مستندات طراحی ثبت خواهند شد.

 پياده سازی
مولفه های مختلف بر اساس مستندات تحليل و طراحی توسعه یافته و پس از تست در محيط کاربری مستقر خواهد 

 ی نيز در همين فاز پيگيری خواهند شد.شد. تغييرات سازمان

 سيستم در محيط عملياتی تحویل شده و گزارش های عملکردی تدوین خواهد شد. اختتام

 ارزیابی
فعاليت های انجام شده در طول پروژه، دستاوردهای حاصل و ميزان تطابق آنها با برنامه ریزی مورد ارزیابی قرار گرفته 

 وخته ثبت خواهند شد.و نتایج در قالب درس های آم

 بهره برداری )پسا پروژه(
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.

 

سازی دانيل برای مدیریت منافع، در کنار چارچوب محققدر ادامه، شرح مراحل مختلف چرخه پيشنهادی وارد و 
 های اصلی مدیریت منافع قرار گرفتمایه استخراج فعاليتهای موفق، دستفعاالنه منافع و چارچوب مدیریت طرح

در فازهای  هافعاليت برای مراحل مختلف چرخه مدیریت منافع شناسایی، و نحوه توزیع این فعاليت 19و در مجموع 
ا، ههای اصلی فعاليتها و خروجیف چرخه حيات پروژه سيستم اطالعاتی تعيين شد. عالوه بر این، ورودیمختل

های های مدیریت پروژه و توسعه سيستمها از ادبيات حوزهمورد نيز، با توجه به ماهيت و اهداف آن 90شامل 
، کوشيده است نگاشتی 1مطابق شکل اطالعاتی استخراج گردید. بر این اساس چارچوب پيشنهادی این پژوهش، 
های سيستم اطالعاتی برقرار نموده و ميان مراحل مختلف چرخه مدیریت منافع و فازهای چرخه حيات پروژه

های مربوطه را به تفکيك فازهای چرخه حيات پروژه معرفی ها و خروجیهای مدیریت منافع، و ورودیفعاليت
 نماید. 
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 رای مدیریت منافع در چرخه حیات پروژه های سیستم اطالعاتی. چارچوب پیشنهادی ب1شکل 
 

سازی چرخه مدیریت منافع با چرخه حيات این نوع های سيستم اطالعاتی، یکپارچهپرداختن به زمينه خاص پروژه
های سيستم اطالعاتی و همچنين تعریف های اساسی مدیریت منافع در پروژهها، شناسایی دقيق فعاليتپروژه

ها، از جمله مهمترین وجوه تمایز چارچوب پيشنهادی نسبت به سایر های اصلی این فعاليتها و خروجیورودی
های پيشنهادی برای باشد. در ادامه مراحل مختلف چرخه مدیریت منافع و فعاليتهای مدیریت منافع میچارچوب

دهنده نسخه به نشان« ب»این جداول،  به اختصار معرفی خواهد شد. در 5الی  2ها در قالب جداول هر یك از آن
 روز شده ورودی یا خروجی مربوطه است.

 

 شناسایی و سازماندهی منافع .2.2.1

 نیا. است هاآن به یابيدست امکان و ارزش سنجش و بالقوه منافع ییشناسا منافع، تیریمد ندیفرآ نخست مرحله
 ظرن در اطالعاتی ستميس پروژه حيات چرخه از شناخت فاز ارز هم توانیم را منافع تیریمد اتيح چرخه از مرحله
 :از عبارتند منافع مدیریت چرخه از مرحله نیا یاساس اهداف. گرفت
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 یسازمان راتييتغ یهامحرک با هاآن ارتباط نييتع و یگذارهیسرما اهداف یرو بر توافق. 

 به يابیدست امکان و ارزش شسنج و ،یگذارهیسرما اهداف به یابيدست از یناش بالقوه منافع ییشناسا 
 .هاآن

 مورد منافع حققت بر یسازمان راتييتغ و یاطالعات ستميس از حاصل بيترک یرگذاريتاث یچگونگ حیتصر 
 .انتظار

 هاآن تيمالک و سازمان در منافع از كی هر گاهیجا نييتع. 

 اختالل روژهپ شرفتيپ در است ممکن که نفعانیذ مختلف یهاگروه انتظارات و یسازمان مسائل ییشناسا 
 .گردند آن توقف به منجر یحت و نموده جادیا

 پروژه توقف ای یريگيپ خصوص در یريگ یتصم یبرا یمقدمات یهيتوج طرح نیتدو. 

 به یابيتدس امکان و ارزش سنجش و بالقوه منافع ییشناسا مرحله، نیا یاساس هدف گفت توان می اساس این بر
 .شودمی مشاهده 2 جدول در مرحله نیا برای پيشنهادی هایخروجی و هاورودی و یاساس یهاتيفعال. است ها آن

 

 . فعالیت های مرحله شناسایی و سازماندهی منافع2جدول 
 هاخروجی هاورودی شرح فعالیت

ها و تحليل محرک

 گذاریاهداف سرمایه

گذاری جدید بر اساس جهت گيری های سرمایهمحرک

ررسی قرار گرفته و اهداف راهبردی سازمان، مورد ب

 گذاری تبيين خواهد شد. سرمایه

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

شناسایی منافع مورد 

 انتظار

 گذاری در پروژه وفرآیندی که طی آن منافع بالقوه سرمایه

 شود.تغييرات وابسته به آن، سنجيده می

ایده پروژه، راهبرد مدیریت 

 منافع
 منافع طرح کالن

شناسایی ذینفعان کليدی، تعریف دقيق منافع بالقوه، و  تعيين مالکيت منافع

 تعيين مسئوليت ذینفعان نسبت به منافع.
 طرح کالن منافع )ب( ایده پروژه، طرح کالن منافع

شناسایی تغييرات 

 سازمانی الزم

شناسایی تغييرات الزم در ساختار و فرآیندهای سازمانی 

 گذاری و منافعسرمایهجهت تحقق اهداف 

های ساختار ایده پروژه، دارائی

 و فرآیند سازمانی
 طرح کالن تغييرات سازمانی

تدوین طرح توجيهی مقدماتی برای ارزیابی ارزش منافع  سنجی مقدماتیامکان

 های تغيير مربوطه. بالقوه و تخمين هزینه

ایده پروژه، طرح کالن منافع، 

های طرح کالن تغييرات، درس

 آموخته 

طرح توجيهی، درخواست 

 سيستم

 

 ریزی تحقق منافعبرنامه .2.2.2

 تیریدم به به ديتائ جهت که است یگذارهیسرما یهيتوج طرح و منافع جامع طرح نیتدو مرحله، نیا یاصل هدف
 :از عبارتند منافع تیریمد چرخه از مرحله نیا یاساس اهداف. شد خواهد داده ارجاع
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 هاتيمسئول حیتصر و الزم سازمانی راتييتغ و منافع کامل فيتوص. 

 امکان صورت در انتظار مورد یهاارزش نيتخم و منافع یابیارز یهاشاخص نييتع. 

 سازمان یفعل تيوضع ارزیابی. 

 الزم اقدامات و راتييتغ تيمسئول و تيمالک خصوص در توافق و نييتع. 

 راتييتغ یسازادهيپ تيموفق یابیارز یبرا ییهاشاخص نييتع. 

 سازمانی راتييغت و منافع انيم روابط ییبازنما منظور به منافع یوابستگ شبکه قيدق یمستندساز و هيته. 
 

 .شودمی مشاهده 0 جدول در مرحله نیا برای پيشنهادی هایخروجی و هاورودی و یاساس یهاتيفعال
 

 ریزی تحقق منافعهای مرحله برنامه. فعالیت4جدول 
 هاخروجی هایورود شرح فعالیت

تدوین شبکه وابستگی 

تغييرات -منافع

 سازمانی

گذاری و منافع مورد تعيين ارتباط ميان اهداف سرمایه

 انتظار با تغييرات سازمانی الزم 
طرح کالن منافع، طرح کالن 

 تغييرات سازمانی

يرات تغي-طرح تفصيلی منافع

 سازمانی

های تعریف شاخص

سنجش منافع و 

 تغييرات سازمانی

های تفصيلی بر پایه ها ، طرحبه منظور تعيين شاخص

های گذاری و درسراهبرد کسب و کار، اهداف سرمایه

 گيرد. آموخته با همکاری ذینفعان مورد بررسی قرار می

طرح توجيهی، طرح تفصيلی 

تغييرات سازمانی، -منافع

 های آموختهدرس

يرات تغي-طرح تفصيلی منافع

 سازمانی )ب(

های تفصيلی و وضعيت موجود سازمان بر پایه طرح سنجیانمطالعه امک

های مطلوب های سنجش مربوطه ارزیابی و ارزششاخص

شود و از مجموعه این اطالعات به نيز تخمين زده می

 شود.های انجام پروژه استفاده میمنظور برآورد هزینه

رات تغيي-طرح تفصيلی منافع

سازمانی، ارزیابی وضعيت 

ن مقدار مطلوب موجود، تخمي

 هاشاخص

 طرح توجيهی )ب(

تدوین شبکه وابستگی 

-تغييرات-منافع

 نيازمندیها

ی های سيستم و شبکه وابستگبا بررسی مستند نيازمندی

های سيستم ها و مشخصهمنافع، نحوه ارتباط نيازمندی

 ود. شاطالعاتی با منافع و تغييرات سازمانی، مشخص می

رات تغيي-طرح تفصيلی منافع

ای هسازمانی، مستند نيازمندی

 سيستم

طرح تحقق منافع، چك 

ليست تغييرات، چك ليست 

 هانيازمندی

 

 اجرای طرح تحقق منافع .2.2.2

 اهداف. شد خواهد اصالح اجرا، طول در یاحتمال یرخدادها اساس بر و شده اجرا مرحله نیا در منافع تحقق طرح
 :از رتندعبا منافع مدیریت چرخه از مرحله نیا یاساس

 منافع تحقق طرح اساس بر کار شرفتيپ بر نظارت. 

 یینها یزساادهيپ و یديکل اهداف جهت در شرفتيپ یابیارز منظور به ییهاشاخص و یانيم اهداف نييتع. 
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 و یسازمان راتييتغ ،یریپذ امکان اساس بر منافع تحقق طرح ینيبازب ... 

 .شودمی مشاهده 7 جدول در مرحله نیا برای هادیپيشن هایخروجی و هاورودی و یاساس یهاتيفعال

 

 های مرحله اجرای طرح تحقق منافع. فعالیت5جدول 
 هاخروجی هاورودی شرح فعالیت

های مميزی نيازمندی

 سيستمی

دستاوردهای پروژه بر اساس مستندات تهيه شده در فاز 

 ود.شتحليل و بازخورهای دریافتی از ذینفعان، ارزیابی می

ردها، مستندات تحليل، دستاو

بازخور ذینفعان، چك ليست 

 هانيازمندی

های چك ليست نيازمندی

 سيستمی  )ب(

مميزی تغييرات 

 سازمانی

ف های مختلتغييرات در ساختار و فرآیند سازمانی در بخش

بر اساس طرح تفصيلی تغييرات و بازخورهای دریافتی از 

 شود.ذینفعان، ارزیابی می

ر و فرآیند های ساختادارائی

-سازمانی، طرح تفصيلی منافع

تغييرات سازمانی، بازخور 

 ذینفعان، چك ليست تغييرات 

چك ليست تغييرات سازمانی  

 )ب(

بررسی پيشرفت تحقق 

 منافع

ازمانی، سازی تغييرات سپيشرفت کار توسعه سيستم و پياده

سنجيده شده و پيشرفت کلی نسبت به طرح تحقق منافع 

 گيرد.ار میمورد ارزیابی قر

طرح تحقق منافع، چك ليست 

 تغييرات، چك ليست نيازمندیها

 گزارش پيشرفت تحقق منافع

ها یا موضوعات سازمانی و هر گونه تغيير در نيازمندی مدیریت تغييرات منافع

تاثيرات احتمالی بر منافع به دقت مورد بررسی قرار گرفته و 

ن ع و همچنيهای کالن و تفصيلی منافدر صورت لزوم، طرح

 گردند.روزرسانی میطرح تحقق منافع به

درخواست تغيير، گزارش 

پيشرفت تحقق منافع، طرح 

 تحقق منافع، طرح توجيهی

طرح توجيهی )ب(، طرح 

)ب(،  تغييرات-تفصيلی منافع

طرح تحقق منافع  )ب(، چك 

ليست تغييرات سازمانی  )ب(، 

 ها )ب(چك ليست نيازمندی

 

 رور نتایجارزیابی و م .2.2.4

 دافاه. است گرید یسو از یسازمان یريادگی و سو كی از شده انجام یگذارهیسرما سنجش مرحله، نیا مقصود
 :از عبارتند منافع مدیریت چرخه از مرحله نیا یاساس

 اندشده محقق تيموفق با که شده یزیربرنامه منافع از دسته آن صيتشخ. 

 اقدامات خصوص در یريگميتصم و اند،دهینگرد محقق هک انتظار مورد منافع از دسته آن صيتشخ 
 .امکان صورت در یاصالح

 یاجرا هجينت در که نشده دهيشیاند یهاانیز و ضرر ای نشده، یزیربرنامه منافع از دسته آن صيتشخ 
 .اند داد رخ پروژه

 یبعد یهاپروژه در استفاده یبرا منافع از یخاص گروه تحقق عدم ای تحقق لیدال درک. 
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 هاپروژه هيکل یبرا سازمان در منافع تیریمد ندیفرآ بهبود یچگونگ درک. 

 .شودمی مشاهده 8 جدول در مرحله نیا برای پيشنهادی هایخروجی و هاورودی و یاساس یهاتيفعال

 

 های مرحله ارزیابی و مرور نتایج. فعالیت6جدول 
 هاخروجی هاورودی شرح فعالیت

ات ها، گزارشگزارشات عملکردی بر پایه سوابق پروژه )طرح ارائه گزارشات نهایی

پيشرفت، بازخور ذینفعان، گزارشات استقرار، آموزش و ...( 

 تدوین خواهد شد.

 گزارشات عملکردی پروژه سوابق پروژه

پروژه -ارزیابی پایان

 منافع محقق شده

سازی فناوری، ها در نتيجه پيادهدستاوردها و شکست

سازمانی جدید طی یك فرآیند رسمی  سيستم و تغييرات

 گيرد. مورد ارزیابی قرار می

طرح تحقق منافع، چك ليست 

 تغييرات، چك ليست نيازمندیها

 گزارش ارزیابی تحقق منافع

ها و ها و برنامهگذاری، طرحراهبردها و اهداف اوليه سرمایه مستندسازی تجارب

ین فعاليت مورد تجزیه و تحليل گزارشات عملکردی در ا

های قرار گرفته و تجربيات مفيد پروژه در قالب درس

 شوند.آموخته مستند می

طرح توجيهی، طرح تحقق 

منافع، گزارشات عملکردی، 

 گزارش ارزیابی تحقق منافع

 های آموخته درس

 

 بررسی منافع بالقوه آتی .2.2.5

 منافع هيکل ینيبشيپ یابند،می ظهور بروز ستم،يس شدن عملياتی و یسازدهايپ از پس تنها منافع از یبرخ که آنجا از
 حوزه در شتربي گذاریسرمایه از حصول قابل جدید منافع شناسایی. است یدشوار اريبس کار ستميس كی بالقوه

 رحلهم این اساسی اهداف جمله از هاآن نمودن محقق برای الزم سازمانی تغييرات بررسی و اطالعاتی هایسيستم
 جدول در مرحله نیا برای پيشنهادی هایخروجی و هاورودی و یاساس یهاتيفعال. است منافع مدیریت چرخه از
 .شودمی مشاهده 5

 
 های مرحله بررسی منافع بالقوه آتی. فعالیت7جدول 

 هاخروجی هاورودی شرح فعالیت

سنجی منافع امکان

 جدید

های رخواستبا بررسی گزارشات، بازخورها و د

-جدید ذینفعان، امکان دستيابی به منافع برنامه

گيرد. همچنين ریزی نشده مورد بررسی قرار می

 ریزی شده که هنوزبرای آن دسته از منافع برنامه

ریزی اند و همچنين منافع برنامهمحقق نشده

ارش ارزیابی تحقق منافع، گزارش گز

تست بتا و پذیرش، گزارش آموزش، 

گزارش کاربری، بازخور ذینفعان، 

 های تغييردرخواست

 طرح توجيهی

طرح توجيهی )ب(، طرح کالن 

منافع )ب(، طرح کالن تغييرات 

-سازمانی )ب(، طرح تفصيلی منافع

تغييرات سازمانی )ب(، طرح تحقق 

 منافع )ب(

 ت )ب(چك ليست تغييرا .1
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ها وجود دارد، ای که امکان تحقق آننشده

 گيرد.ریزی الزم صورت میبرنامه

 ها )ب(چك ليست نيازمندی .3

ای منافع ارزیابی دوره

 محقق شده

بسياری از منافع تنها پس از استقرار سيستم و در 

یابند، بنابراین الزم است طی طول زمان، نمود می

برداری، منافع محقق شده به صورت فاز بهره

 ای مورد ارزیابی قرار گيرد. دوره

طرح تحقق منافع، چك ليست 

ات سازمانی، چك ليست تغيير

 های سيستمینيازمندی

گزارش ارزیابی تحقق منافع )ب(، 

 های آموخته )ب(درس

-گذاریبررسی سرمایه

های بيشتر در حوزه 

 های اطالعاتیسيستم

ر گذاری بيشتمنافع جدید مورد انتظار از سرمایه

های اطالعاتی شناسایی و راهبرد در حوزه سيستم

واهد شد. همچنين ایده مدیریت منافع به روز خ

های جدید شکل گرفته و دور جدید فرآیند پروژه

 ها آغاز خواهد شد.برای آن

راهبرد کسب و کار، راهبرد مدیریت 

منافع، گزارش ارزیابی تحقق منافع، 

 های آموخته درس

 هایراهبرد مدیریت منافع )ب(، ایده

 پروژه

 

 شناسی پژوهشروش. 2

پس از مرور و تحليل پيشينه تحقيق، و طراحی های توصيفی و کاربردی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش
ی اهای سيستم اطالعاتی، در مرحله نخست، پرسشنامهچارچوبی مفهومی برای مدیریت منافع در چرخه حيات پروژه

ی یمشتمل بر هفت بخش به منظور اعتبارسنجی عناصر مختلف چارچوب پيشنهادی تدوین شد. در دو بخش ابتدا
پرسشنامه مذکور، چرخه مدیریت منافع و چرخه حيات پروژه سيستم اطالعاتی توسط خبرگان مورد ارزیابی قرار 

گانه چرخه مدیریت منافع( به گردآوری نظرات خبرگان در های باقيمانده )به تفکيك مراحل پنجگرفت. بخش
افع و فازهای چرخه حيات پروژه و های مدیریت منافع، نگاشت ميان مراحل چرخه مدیریت منخصوص فعاليت

های انتخاب خبرگان های مدیریت منافع در این فازها، اختصاص داشت. از جمله شاخصهمچنين توزیع فعاليت
توان به حوزه فعاليت علمی و اجرایی مرتبط، سابقه فعاليت در زمينه مدیریت پروژه موضوعی در این مرحله می

ای هبا مفاهيم مدیریت منافع اشاره نمود. شایان ذکر است بر اساس شاخصسيستم اطالعاتی و همچنين آشنایی 
 مذکور، تعداد خبرگان واجد شرایط بسيار محدود بوده است. 

 عنوان به ارد،د قرار رانیا در افزار نرم دکنندگانيتول نیمعتبرتر شمار در که سيستم، همکاران شرکت بعد، مرحله در
 را ولا رتبه هادوره اغلب در کشور، انفورماتيك عالی شورای بندیرتبه در کتشر این. شد انتخاب مطالعه مورد

 را نآ توان یم کارکنان تعداد و محصوالت سبد ،یمشتر تعداد چون هایی شاخص اساس بر و است نموده کسب
 در را تعددیم افزارهاینرم تاکنون شرکت این. نمود قلمداد رانیا در یافزار نرم های ستميس دکنندهيتول نیبزرگتر
 و دولتی هایبخش در فعال یهاسازمان یبرا بازرگانی و توليدی اداری، مالی، یاطالعات هایسيستم حوزه

 از هاستفاد در طوالنی ایسابقه دارای خود سيستم، همکاران شرکت ن،یا بر عالوه. است کرده عرضه خصوصی،
 شتریان،م با ارتباط در چه و داخل در چه منظر این از و باشدمی اطالعات مدیریت و بازیابی ذخيره، هایسيستم انواع

برای بررسی  .است نموده تجربه را ها آن در منافع مدیریت چالش و اطالعاتی سيستم های پروژه جدی طور به
 تمهای سيسقابليت کاربرد و سودمندی چارچوب پيشنهادی، و با هدف افزایش دقت پژوهش، آن دسته از پروژه



 4931 پاییز، 93فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دهم، شماره 

 

33 
 

سال سپری شده، مد نظر  7و حداکثر  1ها حداقل ی داخلی این شرکت، که از زمان انتشار نسخه اوليه آناطالعات
پروژه متوسط  7ماه(،  8های کوچك )کمتر از پروژه از نوع پروژه 2پروژه واجد شرایط،  10قرار گرفت. از ميان 

های اند. در این مرحله اعضای تيمماه( بوده 16های بزرگ )بيشتر از پروژه از نوع پروژه 3ماه( و  16تا  8)بين 
های ناظر پروژه، مدیر پروژه، مدیر محصول، تحليلگر ارشد و نماینده مالك های مذکور )شامل نقشراهبری پروژه

سيستم/کارفرما( به عنوان جامعه آماری، انتخاب شدند. پرسشنامه این مرحله مشتمل بر هشت بخش بوده است 
های مدیریت منافع در هر یك از به بررسی انجام یا عدم انجام، و ميزان توجه به فعاليت که هفت بخش از آن،

گانه چرخه حيات پروژه سيستم اطالعاتی مطابق چارچوب پيشنهادی، و بخش هشتم به ارزیابی فازهای هفت
 داشت.  خت اختصاصهای راهبردی، مدیریتی، عملياتی، پشتيبانی و زیرساميزان منافع محقق شده پروژه در دسته

آمده است. در این  6های مورد استفاده، در جدول شناسی پژوهش و پرسشنامهاطالعات تکميلی در خصوص روش
های با های گردآوری استفاده شده است. دادهبرای بررسی توزیع داده 1فاسميرنو-پژوهش، از آزمون کولموگروف

مورد تجزیه  2های با توزیع غيرنرمال بر اساس آزمون عالمتو داده 3استيودنت-توزیع نرمال بر اساس آزمون تی
استفاده  0بندی متغيرهای پژوهش از آزمون تحليل واریانس فریدمناند. همچنين به منظور رتبهو تحليل قرار گرفته

 شده است.

 

 . اطالعات تکمیلی در خصوص روش شناسی پژوهش8جدول 

 پرسشنامه
تعداد 

 سواالت
 یریگروش نمونه پایایی

اندازه 

 نمونه
 روش توزیع

نرخ 

 بازگشت

 60/0 الکترونيکی 37 برفیهدفمند، گلوله 626/0 79 اول

 60/0 حضوری، الکترونيکی 09 سرشماری 563/0 00 دوم

 

 

 

 

 

 های پژوهشیافته. 4

 

 های مرحله اعتبارسنجییافته. 4.1

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov Test 
2 Student’s t-Test 
4 Sign Test 
3 Friedman Test 
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نفر از خبرگان  30فت و طی آن نظرات مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی چارچوب پيشنهادی انجام گر
های مختلف چارچوب پيشنهادی )به غير از های اطالعاتی در خصوص بخشهای مدیریت پروژه و سيستمحوزه

 اطالعاتهای مدیریت منافع( گردآوری شده و مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. های فعاليتها و خروجیورودی
 3 کالاش نمودارهای در فعاليت، سابقه و حوزه تحصيالت، سطح های صشاخ اساس بر خبرگان، شناختی جمعيت

 .است آمده 0 الی
 

 
 

 
 توزیع سابقه فعالیت خبرگان – 4شکل  توزیع حوزه فعالیت خبرگان – 2شکل  توزیع سطح تحصیالت خبرگان – 2شکل 

 
 مراحل مختلف چرخه مدیریت نتيجه آزمون عالمت حاکی از تائيد کليه عناصر چارچوب پيشنهادی پژوهش شامل

ع و های اصلی مدیریت منافهای سيستم اطالعاتی، نگاشت بين این دو، فعاليتمنافع، فازهای چرخه حيات پروژه
 ها، توسط خبرگان است. در اینجا برای رعایت اختصار از درج جداول مربوطه خودداری شده است.نحوه توزیع آن

. بر این یدبندی گردیریت منافع از حيث ميزان تاکيد خبرگان موضوعی، رتبههای مدفعاليتهمچنين در این مرحله 
ستم های سياساس خبرگان بر شناسایی منافع، ارزیابی منافع محقق شده و مستندسازی تجارب در حوزه پروژه

، به نظر یهای مرتبط با تغييرات سازماناطالعاتی تاکيد بيشتری دارند. همچنين با توجه به رتبه پایين فعاليت
يستم اطالعاتی های ستر ارتباط ميان منافع و تغييرات سازمانی و جایگاه این تغييرات در پروژهرسد، تبيين دقيقمی

 ضروری باشد.

 

 های مرحله بررسی كاربردپذیری و سودمندییافته .4.2

داخلی شرکت همکاران اطالعاتی  های سيستمهای راهبری پروژهنفر از اعضای تيم 01پس از گردآوری نظرات 
بوطه های مرها در پروژههای مدیریت منافع و ميزان پرداختن به آنسيستم، در خصوص انجام یا عدم انجام فعاليت

 های حاصل مورد تجزیه و تحليل آماری قرار گرفت.ها، دادهو همچنين ميزان منافع محقق شده پروژه
فعاليت پيشنهادی برای مدیریت منافع در  19از ميان ت که ، حاکی از آن اس9نتایج این بررسی، مطابق جدول 

 اند. های مورد مطالعه، انجام شدهفعاليت، در پروژه 12اطالعاتی،  های سيستمچرخه حيات پروژه

 

 های مورد مطالعههای مدیریت منافع در پروژه. وضعیت فعالیت9جدول 
 رتبه میزان توجه فعالیت فاز

34
%

24
%

کارشناسی ارشد دکتری

64%
24%

24%

مدیریت پروژه مدیریت فناوری اطالعات 2کمتر از مهندسی سيستم
سال

7تا 2بين 
سال

10تا 8بين 
سال

10بيش از 
سال

3

11

33
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 شناخت

 2 زیاد گذاریاهداف سرمایه ها وتحليل محرک

 6 کم تا متوسط شناسایی منافع مورد انتظار

 10 کم تا متوسط تعيين مالکيت منافع

 9 کم تا متوسط شناسایی تغييرات سازمانی الزم

 0 زیاد سنجی مقدماتیامکان

 ریزیبرنامه

 - شودانجام نمی تغييرات سازمانی-تدوین شبکه وابستگی منافع

 - شودانجام نمی شاخص های سنجش منافع و تغييرات سازمانیتعيين 

 1 زیاد سنجیمطالعه امکان

 - شودانجام نمی سيستمی هاینيازمندی-تغييرات سازمانی-تدوین شبکه وابستگی منافع تحليل و طراحی

 سازیپياده

 3 زیاد های سيستمیمميزی نيازمندی

 - شودانجام نمی مميزی تغييرات سازمانی

 13 کم تا متوسط بررسی پيشرفت تحقق منافع

 12 کم تا متوسط مدیریت تغييرات منافع

 اختتام

 7 زیاد ارائه گزارشات نهایی

 8 زیاد پروژه منافع محقق شده-ارزیابی پایان

 - شودانجام نمی مستندسازی تجارب

 برداریبهره

 - شودانجام نمی امکان سنجی منافع جدید

 11 کم تا متوسط ای منافع محقق شدهورهارزیابی د

 5 زیاد های اطالعاتیهای بيشتر در حوزه سيستمگذاریبررسی سرمایه

 

های پيشنهادی برای مرحله شناسایی و سازماندهی منافع در فاز رسد اگر چه کليه فعاليتبر این اساس، به نظر می
های شوند اما به غير از فعاليتکاران سيستم، انجام میهای اطالعاتی داخلی شرکت همهای سيستمشناخت پروژه

سنجی مقدماتی به منظور گذاری، و امکانها و اهداف سرمایهآغازین و پایانی این فاز یعنی تحليل محرک
ين های مرتبط با شناسایی منافع مورد انتظار و تعيگيری اوليه خصوص ادامه یا توقف پروژه، سایر فعاليتتصميم

برداری موفق از سيستم ها در سازمان و همچنين شناسایی تغييرات سازمانی الزم به منظور بهرهآنمالکيت 
های درونی های الزم به منظور تبيين وابستگیگيرند. عالوه بر این، فعاليتاطالعاتی، مورد توجه کافی قرار نمی

يرات های ارزیابی و سنجش منافع و تغياخصمنافع و ارتباطات ميان منافع و تغييرات سازمانی، و همچنين تعریف ش
جی سنشوند و کل توجه در این فاز معطوف به مطالعه امکانها انجام نمیریزی پروژهسازمانی نيز در فاز برنامه

های اصلی مطالعه است، حال آنکه منافع بالقوه حاصل از پروژه و تغييرات سازمانی الزم، خود از جمله ورودی
اشند. با توجه به اینکه در دو فاز ابتدایی چرخه حيات پروژه، منافع و تغييرات سازمانی الزم و بسنجی میامکان

شود، در فاز تحليل و طراحی نيز امکان مرتبط نمودن ها، به طور دقيق شناسایی و مستند نمیچگونگی ارتباط آن
 وجود ندارد و بنابراین چرخه مدیریتهای سيستم اطالعاتی ها و مشخصهمنافع و تغييرات سازمانی با نيازمندی

شود. عالوه بر این، عدم تبيين و مستندسازی دقيق تغييرات سازمانی منافع در این فاز در عمل دچار گسست می
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سازی، امکان پيگيری و مميزی این شود که در فاز پيادهمیالزم در فازهای ابتدایی چرخه حيات پروژه، سبب 
های ها، صرف برآورده نمودن الزامات کارکردی و مميزی نيازمندیو عمده تالش تغييرات وجود نداشته باشد

ژه، ریزی دقيق برای منافع بالقوه حاصل از پروسيستم اطالعاتی گردد. همچنين با توجه به عدم شناسایی و برنامه
های از اخصر پایه شسازی امکان بررسی پيشرفت تحقق منافع و مدیریت تغييرات، به طور دقيق و بطی فاز پياده

ر فاز های شخصی است. اگر چه دپيش تعيين شده، وجود ندارد و ارزیابی پيشرفت به طور عمده مبتنی بر قضاوت
ها، تاکيد مناسبی بر تدوین و ارائه گزارشات عملکردی و همچنين ارزیابی منافع محقق شده )هر چند اختتام پروژه

شوند. عدم مستندسازی ارب کسب شده در طول پروژه مستند نمیگيرد، اما تجبه صورت قضاوتی( صورت می
مانده  کننده باقیشود دانش کسب شده در طول پروژه، به شکل ضمنی در اختيار افراد مشارکتتجارب سبب می

ول ها، حصبرداری از سيستمپذیر نباشد. در طول فاز بهرهها به سادگی امکانگيری از آن در سایر پروژهو بهره
وجهی گيرد و همچنين تالش قابل تمينان از دستيابی به منافع از پيش تعيين شده تا حدی مورد توجه قرار میاط

يابی به سنجی دستگردد اما امکانهای اطالعاتی میگذاری بيشتر در حوزه فناوری و سيستمصرف بررسی سرمایه
 گيرد.منافع جدید، مورد توجه قرار نمی

اری ميزان تحقق انواع منافع در پروژه های سيستم اطالعاتی داخلی شرکت همکاران نتایج تجزیه و تحليل آم
، حاکی از آن است که بيشترین ميزان تحقق منافع در این پروژه ها معطوف به سطوح 3سيستم نيز، مطابق شکل 

تری قرار ينح پایعملياتی و مدیریتی است و سایر انواع منافع از لحاظ ميزان تحقق نسبت به این دو دسته در سط
 دارند.

 
 . رتبه بندی انواع منافع محقق شده در پروژه های مورد مطالعه2شکل 

 

ها و ها، راهبردگيریبا توجه به اینکه دستيابی به منافع راهبردی، عموماً مستلزم ایجاد تغيير در اهداف و جهت
های مورد تحقق این دسته از منافع در پروژهها و همچنين ساختار و فرآیندهای سازمانی است، رتبه پایين مشیخط

رد انتظار و ها با منافع موتوان به توجه ناکافی به شناسایی تغييرات سازمانی الزم، تبيين ارتباط آنمطالعه را می
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سازی مرتبط دانست. همچنين از آنجا که های سيستم اطالعاتی و پيگيری این تغييرات در فاز پيادهمشخصه
 سازی تغييرات احتمالی در ساختار و فرآیندهای سازمانی و نيز، بررسینافع زیرساختی مستلزم پيادهدستيابی به م

تبه های اطالعاتی مختلف( است، رهای درونی سایر منافع مورد انتظار )و به تبع آن، سيستمارتباطات و وابستگی
انی ن به توجه ناکافی به شناسایی تغييرات سازمتواهای مورد مطالعه را میپایين تحقق این دسته از منافع در پروژه

بت داد. ها، نسالزم و تبيين ارتباط و وابستگی درونی منافع و همچنين عدم مستندسازی تجارب حاصل از پروژه
توان گردد که علت را میریزی نشده باز میهای مورد مطالعه به منافع برنامهکمترین ميزان تحقق منافع در پروژه

شده  ای منافع محققسنجی برای دستيابی به منافع جدید و همچنين توجه ناکافی به ارزیابی دورهمکاندر عدم ا
 های اطالعاتی، جستجو نمود.برداری از سيستمدر فاز بهره

های مورد های مدیریت منافع و ميزان تحقق منافع، مجموعه پروژهعالوه بر بررسی کلی ميزان پرداختن به فعاليت
سه بندی، و با یکدیگر مقایاز این دو منظر رتبه ميانگين نظرات اعضای تيم راهبری مربوطه،بر اساس مطالعه، 

 شود.مشاهده می 2های گردآوری شده در شکل گردید. نتایج تجزیه و تحليل داده

 
 یزان تحقق منافع. رتبه بندی پروژه های مورد مطالعه بر حسب میزان پرداختن به فعالیت های مدیریت منافع و م2شکل 

 

که  P1و  P8 ،P5های ها، ميزان تحقق انواع منافع در پروژهای مقایسه ميانگين رتبهبا توجه به جدول و نمودار ميله
قابل، ميزان ها، باالتر بوده است. در ماند، نسبت به سایر پروژههای مدیریت منافع داشتهبيشترین توجه را به فعاليت

یر اند، نسبت به ساهای مدیریت منافع داشتهکه تاکيد کمتری بر فعاليت P9و  P3 ،P7ای هتحقق منافع در پروژه
جه اطالعاتی که در عمل، تو های سيستمرسد، آن دسته از پروژهها کمتر بوده است. بر این اساس به نظر میپروژه

سازی اند، در محققداشته های مدیریت منافع )بر اساس چارچوب پيشنهادی پژوهش( معطوفبيشتری به فعاليت
ها بر پروژه هایتر این ادعا، نمودار پراکنش رتبهاند. به منظور بررسی دقيقمنافع، موفقيت بيشتری کسب نموده

نشانگر  0های مدیریت منافع و ميزان تحقق منافع ترسيم شد که مطابق شکل حسب ميزان پرداختن به فعاليت
 و متغير است. ای مستقيم و قوی ميان این درابطه



 یاطالعات ستمیس یهاپروژه اتیح چرخه در منافع تیریمد یبرا یچارچوب ارائه

34 
 

 
 . رابطه میان رتبه پروژه ها بر جسب میزان پرداختن به فعالیت های مدیریت منافع و میزان تحقق منافع4شکل 

 

های محاسبه شد که در برای پروژه 1ای اسپيرمنگيری ميزان این ارتباط نيز ضریب همبستگی رتبهبه منظور اندازه
های اطالعاتی مورد های سيستمپروژ به همبستگی قوی ميان رتبه به دست آمد. با توجه 973/0نتيجه مقدار 

های مدیریت منافع بر اساس چارچوب پيشنهادی و ميزان تحقق منافع، مطالعه از لحاظ ميزان پرداختن به فعاليت
 توان ادعا نمود که سودمندی چارچوب پيشنهادی در شرکت همکاران سيستم مورد تایيد قرار گرفته است.می

 نتیجه گیریبحث و  .5

وژه های اطالعاتی، مدیریت پرسازی و ایجاد هماهنگی ميان فرآیندهای توسعه سيستمبا توجه به اهميت یکپارچه
سازی چرخه حيات مدیریت پروژه و چرخه حيات و مدیریت منافع، پژوهش حاضر کوشيد در گام نخست با یکپارچه

عاتی را طراحی، و سپس نگاشتی ميان مراحل مختلف این های سيستم اطالتوسعه سيستم، چرخه حيات پروژه
ای ههای اساسی مدیریت منافع را با توجه به زمينه پروژهچرخه و چرخه مدیریت منافع برقرار نموده، و فعاليت

صلی های اها و خروجیسيستم اطالعاتی به تفکيك فازهای چرخه حيات پروژه معرفی نماید. عالوه بر این، ورودی
ها از ادبيات استخراج و پيشنهاد گردید. نتيجه نهایی ها نيز با توجه به ماهيت و اهداف اساسی آناز فعاليت هر یك

های سيستم اطالعاتی ارائه شد و به تائيد این پژوهش در قالب چارچوبی برای مدیریت منافع در چرخه حيات پروژه
نافع سازی چرخه مدیریت ميستم اطالعاتی، یکپارچههای سخبرگان موضوعی رسيد. پرداختن به زمينه خاص پروژه

ای سيستم ههای اساسی مدیریت منافع در پروژههای سيستم اطالعاتی، شناسایی دقيق فعاليتبا چرخه حيات پروژه
ها، از جمله مهمترین وجوه تمایز چارچوب های اصلی این فعاليتها و خروجیاطالعاتی و همچنين تعریف ورودی

باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر کوشيده است با های مدیریت منافع میسبت به سایر چارچوبپيشنهادی ن
های سيستم اطالعاتی ها، چارچوبی جامع برای مدیریت منافع در پروژهتکميل و پوشش نقاط ضعف سایر مدل

ن پيش روی مدیریت منافع در ای هایها و چالشکارگيری آن بتواند بخشی از کاستیرود بهارائه نماید، انتظار می

                                                           
1 Spearman's Rank Correlation Coefficient 
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ای ههای مدیریت منافع را برای مدیران پروژه و متخصصان سيستمها را مرتفع، اجرای فرآیند و فعاليتگونه پروژه
عاتی های سيستم اطالاطالعاتی تسهيل نموده و از این منظر، در بهبود تحقق منافع مورد انتظار و موفقيت پروژه

های سيستم اطالعاتی داخلی شرکت همکاران سيستم به عنوان یکی حاصل از مطالعه پروژه تاثيرگذار باشد. نتایج
های ز پروژهآن دسته اهای توليدکننده نرم افزار در ایران نيز حاکی از آن است که از بزرگترین و معتبرترین شرکت

ژوهش ساس چارچوب پيشنهادی پهای مدیریت منافع )بر ااطالعاتی که در عمل، توجه بيشتری به فعاليت سيستم
 اند.سازی انواع منافع، موفقيت بيشتری کسب نمودهاند، در محققحاضر( معطوف داشته

 مدیریت حوزه در خبرگان تعداد محدودیت زمانی، محدودیت به توانمی حاضر پژوهش هایمحدودیت جمله از
. مودن اشاره مطالعه مورد اطالعاتی سيستم یهاپروژه تعداد در محدودیت همچنين و اطالعاتی هایسيستم پروژه

 آن تلفمخ عناصر و پيشنهادی چارچوب کامل پذیریتعميم موجبات تنهایی به پژوهش، این انجام اساس، این بر
 ریز شرح به یآت قاتيتحق یبرا شنهاداتيپ ها، محدودیت این به توجه با. ساخت نخواهد فراهم عام صورت به را

 :است

 طالعاتیا سيستم های پروژه در کارکردی هاینيازمندی و سازمانی تغييرات منافع، يانم ارتباط بررسی. 

 ستمسي هایپروژه از بيشتری تعداد در پژوهش، پيشنهادی چارچوب کاربردپذیری و سودمندی بررسی 
-پس تحقيق یا یپژوه اقدام موردی، مطالعه قالب در متفاوت، هایاندازه و محدوده اهداف، با اطالعاتی
 .رویدادی

 منافع مدیریت هایفعاليت برای تفصيلی کار گردش تدوین و بررسی. 

 منافع مدیریت های فعاليت برای شده معرفی های خروجی و ها ورودی تکميل و اعتبارسنجی. 

 ها فعاليت در استفاده مورد مستندات الگوهای تدوین. 
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