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  از طريق مديريت منافع  های فناوری اطالعات پروژهموفقیت بیشینه سازی 
 

 محمود رفیعي 
 گاه فضایي ایرانعضو هيأت علمي پژوهش

 
 Mr_rafiey@Yahoo.com 

 

 

 :چكیده

 

 آمدهاي اطالعاتي كار وجود سيستم ،تر شدن دامنه فعاليت موسسات گسترده تغييرات سریع تكنولوژیك، جهاني شدن و با

هاي  ها و شبكه آوري اطالعات در ابعاد سخت افزار، نرم افزار، حجم و نوع داده فن .از الزامات رسيدن به مزیت رقابتي است

مزایاي غيرقابل انكار فن آوري اطالعات در افزایش دقت و سرعت جریان امور، . مخابراتي بسرعت درحال تحول و دگرگوني است

ها و رضایت بيشتر مشتریان باعث شده سازمانها به سرعت به استقرار و استفاده از  ، كاهش هزینهخدماتافزایش كيفيت 

موفقيت یك پروژه صرفا با رعایت برنامه زمان بندي و عدم تخطي از بودجه تعيين شده  .هاي اطالعاتي روي آورند سيستم

آوري اطالعات است از  اجراي یك پروژة فن دليل مهمترینز آنجا كه كسب منافع گوناگون مالي و اقتصادي ا . ارزیابي نمي شود

آنها را پيگيري  بتوانریزي شده و روشي كه  اینرو تعریف موفقيت در ابتداي پروژه و شناسایي و به كميت درآوردن منافع برنامه

آن است كه اهميت مدیریت منافع را در این مقاله هدف  .اوري اطالعات است هاي فن الزامات اساسي موفقيت پروژه از نمود

تبيين و چگونگي مدیریت موفق منافع را در این پروژه ها مورد بررسي  العاتــاط آوري نــهاي ف شكست پروژه كاهش ریسك 

د سپس به تشریح فراین هآن اشاره شد عوامل موفقيتآوري اطالعات و  هاي فن ابتدا به ویژگيهاي پروژهبر این اساس  .قرار دهد

مدیریت منافع شامل معرفي چرخة مدیریت منافع، شناسایي منافع تهيه برنامه مدیریت منافع، اجراي برنامه منافع، ارزیابي 

 .ها اقدام مي شود پروژه این گونه اري درذگ نتيجه و روشهاي ارزیابي سرمایه

 

 :كلمات كلیدی

 پروژه ،ري اطالعات، سيستم هاي اطالعاتيفن آومدیریت منافع ،  
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 :مقدمه

 

هاي مدیریتي در اجراي پروژه هاي فن آوري اطالعات عالوه برآنكه باعث عدم تحقق منافع پيش بيني   عدم توجه به ظرافت

هاي فن آوري اطالعات به ضررهاي مالي و  شكست پروژه. ها خواهد شد گردد احتماالً موجب شكست این پروژه شده مي

آوري  شركتهاي پيشرو از  فن. امه یابدشود و ممكن است تا سرحد شكست یك سازمان نيز اد اقتصادي آن محدود نمي

 اطالعات
(IT) و سيستمهاي اطالعاتي 

(IS)  بعنوان یك ابزار رقابت توليد كاالها و ارائه خدمات جدید، رابطه برتر با

بعنوان عاملي اجراي پروژه هاي  امروزه. گيرند كنندگان ونيز تغييرات اساسي در عمليات داخلي و سازماني بهره مي تامين

د ناست كه خواه ITانجام موفقيت آميز یك پروژه  باسازمانها . خته شده است كه ایجاد تغيير را در سازمانها ميسر مي سازدشنا

مشخص   00 و 991 در سالهاي    براساس تحقيقات گروه استاندیش .را محقق سازد خودتوانست منافع مادي و مالي 

/ در حدود  ه است كهگردید
همچنين براساس . شوند به نوعي با شكست مواجه مي IT اجراي پروژه هاي پروژه هاي بزرگ  

/ مطالعات این گروه 
از آنها تقریباً دو برابر بودجه هاي پيش بيني شده،  اند و نيمي قبل از تكميل متوقف شده ITپروژه هاي   

 .[1]تعيين شده را برآورده نمي سازند  منافع ITپروژه هاي % 00در گزارش دیگري چنين اظهار شده كه  .اند هزینه دربر داشته

مع الوصف این رویكرد به  ;( نمودار )بهبود نسبي در این روند را نشان ميدهد 009 البته مطالعات گروه استاندیش در سال  

درصد كامال شكست  2 درصد با مشكل مواجه شده و  11موفق شده،   ITهاي  درصد پروژه   نحوي است كه صرفا 

 (.Eveleen &Verhoef, 2010)اند خورده

 
 

 موفق سال

 (درصد)

 مشكل دار

 (درصد)

 شكست خورده

 (درصد)

4991  1 2     

4991  0    10 

4991  1 11  2 

0222  2 19    

0221  9 2   2 

0221  2 11  9 

0229    11  1 

 
 (Standish group,2014)991  -009 هاي  ي فن آوري اطالعات طي سالها روند موفقيت و شكست پروژه - نمودار 

 

اگر یك پروژه در زمان (.  ،ص002 لور،)شود يده مينه و قلمرو سنجیك پروژه از لحاظ زمان، هزیت يموفقدر بيشتر مواقع 

هدر الواقع هزینه را به  بيني شده را برآورده سازد في بيني شده به اتمام برسد اما نتواند منافع و مزایاي پيش و با هزینه پيش

ها نياز به برنامه ریزي، سازماندهي، كنترل و انگيزش نيروي انساني  پروژه هاي فنآوري اطالعت مانند سایر پروژه. داده است

مدیر پروژه است و اهميت آنها در موفقيت یك پروژه  توجه كمي را به خود معطوف كرده عهده  بر این فعاليتها. دارد

به  .است ITدليل انجام یك پروژه  ترین مهممنافع گوناگون مالي و اقتصادي،  سبك. (0 ،ص991 راگاوان و خزانچي،)است

افزایش سرعت، دقت، كاهش اندازه فيزیكي مخازن  ،را مي توان افزایش مزیت رقابتي ها طور معمول مزایاي اجراي این پروژه

اطالعات، رفع برخي از فسادهاي اداري، ایجاد امكان همكاري از راه دور، كاهش هزینه ها و رضایت بيشتر ارباب رجوع و 

اهده هرگاه نتوان پيش از سرمایه گذاري یا در طي سرمایه گذاري هاي بعدي منافعي را براي پروژه مش .مشتریان ذكر نمود

                                                                                                                                                                                     
1
 . Information Technology 

2
 . Information Systems 

3. Standish group 
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یك پروژه را  فقيتنشده در سازمان است كه مو بيني پيشتحقق منافع مورد انتظار و نيز . كرد، باید پروژه را متوقف نمود

قبل از صرف هزینه در این پروژه ها بایستي بررسي كرد كه آیا منافع حاصل از اجراي پروژه از هزینه هاي . تضمين خواهد كرد

زمان ها، هيچ گونه سادرصد  Kpmg  ،29براساس گزارش مؤسسه  بيشتر است یا خير؟ انجام شده براي بدست آوردن آن

هاي فناوري اطالعات خود برقرار  گيري و مدیریت منافع پروژه براي اندازه( حتي غيررسمي)فرایند مدیریتي 

است، الزم است به  ITاز آنجا كه عدم وجود فرایند مدیریت منافع یكي از دالیل شكست پروژه هاي . .(Gumn,2005)اند نكرده

اشاره كرده و پس از آن به تشریح  ITلحاظ در این مقاله، ابتدا به ویژگيهاي پروژه هاي  بدین. با دقت پرداخته شود ولهاین مق

این گونه پروژه ها  سرمایه گذاري روشهاي ارزیابي وري اطالعات،نقش آن در موفقيت پروژه هاي فنا منافع و یتفرایند مدیر

 .خواهيم پرداخت

 

 

  گذاری ماهیت سرمايهاز لحاظ  آوری اطالعات های فن ويژگیهای  پروژه

 

هاي تحت اینترنت، كار با بانك هاي  هاي كاربردي، ارائه برنامه گيرنده توليد برنامه هاي فناوري اطالعات دربر پروژه

تفاوت عمده پروژه هاي فن آوري اطالعات با دیگر پروژه ها در نامحسوس بودن بخش . است... اطالعاتي، كاوش در داده ها و 

ویژگي هاي دیگر . ما باید بتوانيم این شاخص هاي نامحسوس را اندازه گيري كنيم. اي از شاخص هاي ارزیابي آنهاست عمده

 :این پروژه ها، عبارتند از

 براحتي با چشم قابل مشاهده است( مثالً در پيشرفت عمليات ساختماني)در پروژه هاي فيزیكي، رشد كار -مدنبه چشم نيا .

هاي نادیدني را به فاكتورهاي  ما باید طي فرایندي، این ویژگي. هاي فن آوري اطالعات، این امر قابل رویت نيست ولي در پروژه

 .دیدني و قابل اندازه گيري تبدیل كنيم

 با هر ریال یا دالري كه خرج یك پروژه فناوري اطالعات مي شود، به طور معمول پيچيدگي آن نسبت به  -گيپيچيد

 .هاي فيزیكي بيشتر مي شود پروژه

 پروژه هاي فيزیكي ممكن است پيچيدگي هایي داشته باشند، ولي بهرحال با قوانين ثابت فيزیكي قابل بيانند -هم نوایي .

 .اطالعات به خاطر جنبه هاي مختلف آنها قابل بيان با قوانين خاصي نيستندهاي فن آوري  ولي پروژه

 آوري اطالعات قابليت  پروژه هاي فن. اینكه یك نرم افزار بتواند تغيير كند، معموالً نقطه قوت آن است -انعطاف پذیري

 .(  ، ص 2  لرسول،  ابن)انعطاف زیادي دارند 

برخي علت این تفاوت را دشواري به كميت . هاي معمول به طور ذاتي متفاوت است با سرمایه گذاري ITسرمایه گذاري هاي 

، ITطرفداران این نظریه بر سهم عناصر نامشهود، عدم اطمينان و ریسك پروژه هاي . درآوردن هزینه ها و منافع آن مي دانند

 .(10،ص001 نيجلند،)ندگذاري در این خصوص تأكيد مي كن تر سرمایه و طول عمر كوتاه IT صنعتعدم بلوغ 

همچنين . توانند منافعي حاصل كنند كه آنچه از پروژه خواسته شده به خوبي درک شده باشد تنها در صورتي مي ISهاي  پروژه

هاي معمول  با این وجود، روش. توان منافع را بر طبق آنها بررسي و ارزیابي نمود با تعيين اهداف كاري و معيارهاي موفقيت مي

 .اند مخارج متمركز شده/هاي مالي نظير دوره برگشت سرمایه و تجزیه و تحليل منافع گذاري، صرفاً بر تكنيك سرمایهارزیابي 

 :طرح دقيقي وجود داشته باشد ITاري ذكند كه براي ارزیابي سرمایه گ دالیل زیر ایجاب مي

 هاي  پروژهIT بر هستند و از این رو به ارزیابي دقيقي نياز دارند بسيار هزینه. 

 گذاري كرد تا این كه در آینده منافعي حاصل كنند اي سرمایه هاي رایانه امروز باید بر سيستم. 

  منابعIT فزار و ا افزار و سرمایه موجود باشد، ولي به احتمال زیاد نرم هر چند ممكن است سخت. شود معموالً دیر حاصل مي

اي تعيين كرد تا اطمينان حاصل شود كه هزینه  ها را باید به گونه بنابراین اولویت. هاي مدیریتي كمي وجود دارد مهارت

 .پيوند خورده استكردن منابع مستقيماً با برآورده ساختن اهداف كاري 

 د نياز، از قابل اجرا بودن پروژهها باید قبل از تقبل و تامين وجوه مور سازمان IT نداطمينان یاب. 
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 گذاري باید در سازمان مشهود و قابل تميز باشد فرآیند ارزیابي سرمایه. 

 هاي  كه پروژه براي اینIT توجهي در سازمان نياز داشته  منافع مورد انتظار را حاصل كنند ممكن است به تغييرات قابل

 .یي و تعهدات حاميان كار را مشخص خواهد كردگذاري، ميزان پشتيباني مدیر اجرا بنابراین ارزیابي سرمایه. باشند

 ریزي و كنترل پروژه  مبناي مفيدي براي برنامه( مخارج/مثل دوره برگشت سرمایه و تجزیه و تحليل منافع)هاي ارزیابي  روش

 .آورد فراهم مي

 بودن پروژه را در اختيار  پذیر گذاري، اطالعات الزم براي اتخاذ تصميمات كليدي در رابطه با امكان ارزیابي مداوم سرمایه

 .دهد مدیران و حاميان پروژه قرار مي

و بنابراین، در موقعيتي قرار )گذاران پروژه قادر به ارزیابي دقيق ارزش كلي پروژه براي سازمان باشند  كه سرمایه به منظور این

 :ي پاسخي براي سؤاالت زیر باشدگذاري باید در جستجو ، فرآیند ارزیابي سرمایه(گيرند كه وجوه الزم را آزاد نمایند
 هاي عمليات جاري سيستم موجود چقدر است؟ هزینه 

 عمليات سيستم پيشنهادي چقدر هزینه در بر خواهد داشت؟ 

 توسعه سيستم پيشنهادي چقدر هزینه در بر خواهد داشت؟ 

 توان انجام داد؟ هایي مي جویي با استفاده از سيستم پيشنهادي، چه صرفه 

  توان تحقق بخشيد؟ سيستم پيشنهادي، چه منافع دیگري را ميبا استفاده از 

 عمر اقتصادي سيستم جدید چقدر خواهد بود؟ 

 ارزش سيستم در پایان عمر اقتصادیش چقدر خواهد بود؟ (Yardely,2011). 

 

 پروژه های فناوری اطالعات عوامل موثر بر موفقیت

بـه طـور معمـول    . توان تأثيرگذاري بر روي نتيجـة آن پـروژه را دارد  اي عوامل بالقوه اي وجود دارند كه  در اجراي هر پروژه

بسيار پائين است، ولي اگر شكست چند عامل در حـين پـروژه   ( احتمال شكست پروژه در اثر نقص یكي از عوامل زیر به تنهایي

 .اي متفاوت است مشاهده گردد، مسئله تا اندازه

 :موثر هستند عبارتند از  ITموفقيت پروژه هاي كارآمدي و عواملي كه بر 

 مدیریت انتظارات و خواسته هاي كاربران و نيازهاي سازمان - 

 داشتن فرایندي جهت مدیریت منافع پيش بيني شده پروژه - 

بررسي طرح تـوجيهي، بررسـي راه حـل    )سنجش و ارزیابي اندازه و پيچيدگي پروژه قبل از واگذاري و تخصيص منابع  - 

 (.بودن زمان بندي پيشنهاديفني از لحاظ عملي بودن و عملي 

 بویژه مدیریت تأثيرات انساني تغييرات ITمدیریت تغييرات ناشي از اجراي پروژه هاي تعيين محدوده و  -1

 (با تجربه و داراي خدمات رهبري)ساختار مدیریت پروژه روشن و شفاف و داشتن مدیر پروژه  -2

اي تـأمين كننـدگان    یستي از توان فني و ساختار هزینهمدیریت تأمين كنندگان خارجي، به قول پيتر دراكر، هميشه با -1

 .(   ، ص02  دراكر،)مطلع بود و با آنان از نزدیك ارتباط داشت و پيشرفت كار آنان را كنترل كرد 

 ITاستقرار سيستم كيفيت، استانداردهاي كيفي، فرایندهاي تضمين كيفيت، ابزارها و آموزش همه در موفقيت پـروژه   -0

 .دنقش اساسي دارن

 داشتن برنامه اقتصادي براي مواجهه با ریسك ها و مشكالت احتمالي -2

 درگير شدن مدیریت ارشد در پروژه -9

 .كنترلهاي مالي مناسب، تعيين هزینه هاي واقعي، مغایرتها و هزینه هاي برآوردي اتمام هر فعاليت اهميت دارد -0 

 .كيت در افراد تيم پروژه گرددایجاد ارتباطات باز و مؤثر كه موجب حفظ توافق، اعتماد و حس مال -  

در . در صورتي موفق تلقي مي شوند كه بتواند منافع پيش بيني شـده را محقـق نماینـد    ITهمان گونه كه گفته شد پروژه هاي 

این ميان با توجه به اینكه عدم تحقق منافع پروژه، نقش سایر عوامل را تحت الشعاع قرار خواهد داد مي تواند كل پروژه را مورد 
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كشور انجام گرفت، مشخص گردید بيش از نيمـي     كه در سطح   00 در سال  Kpmgدر بررسي مؤسسه . تهدید قرار دهد

درصد منافع پيش بينـي   02درصد آنها مدعي هستند صرفاً به  21شكست خورده داشته اند و  ITاز سازمانها حداقل یك پروژه 

درصد آنها هيچ گونه فرایندي را براي مـدیریت منـافع پـروژه هـاي فنـاوري اطالعـات خـود         29همچنين . شده دست یافته اند

 .(Gumn,2005)ا ضروري به نظر مي رسدبدین لحاظ وجود ساز و كارهایي براي مدیریت منافع این پروژه ه. نداشته اند
 

 در ارائه منافع  ITهای  پروژه داليل شكست

 نبود فرآيند رسمي مديريت منافع 

ITهاي  گذاري سازمان بزرگ در خصوص عدم احساس نياز به ارزیابي سرمایه 10در بررسي 
از درصد  0 ، مشخص گردید تنها  

. را توجيه كرده بودند ITهاي  گذاري آنها یك فرآیند رسمي براي مدیریت منافع تعریف نموده و سپس بر طبق آن سرمایه
اتخاذ كرده بودند، به وضوح داراي تناقض  ITگذاري در پروژه هاي  ها براي ارزیابي سرمایه هایي كه بسياري از سازمان روش

گذاري كه بتوان آنها را مورد استفاده قرار داد، اتفاق  هاي ارزیابي سرمایه هستند و البته باید به خاطر داشت كه در رابطه با روش
 .(Ward Et als,1995)جود داردنظر كمي و

  نتايج خودكار"عارضه" 

یابند، در قبول این مطلب، باید كمتر به خود تردید راه داد  نيا تا مرحله شكست ادامه ميدكه در  ITهاي  با توجه به تعداد پروژه

به موفقيت دست كه بتوانند گيرند، بعيد است  بهره مي "اي گلوله نقره"از رویكرد  ISهایي كه براي تحویل پروژه  كه سازمان

خود به خود منافع كاري حاصل خواهند  ITهاي  گوید پروژه كننده به این امر، درک اشتباهي است كه مي عامل كمك. یابند

افزاري به جاي تأكيد بر تحقق منافع  هاي نرم سازي سيستم سازمان بر پياده مورد ، این درک، با تأكيد بيITاز دیدگاه . كرد

 .شود كاري، تقویت مي

افزاري جدید به تمام منافع ادعا  هاي نرم تهسازي بس دانند كه آیا با پياده ها نمي درصد سازمان KPMG ،02بر طبق بررسي 

 "آميز موفقيت"هایشان یا  اند كه پروژه دهنده مدعي شده هاي پاسخ درصد سازمان 29با این وجود، . اند یا خير رسيده خود شده

  2، با كمك "دافزاري متمركز بر سو هاي نرم اجراي بسته"این بررسي براي ارائه گزارش  .بوده است "آميز بسيار موفقيت"یا 

نتایج  .هر سازمان موافقت نمود تا یك پروژه را براي بررسي معرفي كند. هاي مختلف صنعت صورت پذیرفت سازمان در بخش

به هيچ منافعي دست نيافته یا به منافع كمي دست  ITهاي  گذاري ها یا از سرمایه دهد بسياري از سازمان حاصله نشان مي

دهندگان باور  درصد پاسخ 1 به طور مثال، فقط . اند ، یا در وهله اول پيشرفت مناسبي در تشخيص منافع حاصله نداشتهاند یافته

به دست آمده از منافع مورد نظر آنها  "بخشي"ند فقط شددرصد مدعي  2 اند و  داشتند منافعي كسب كرده

 .(Gumn,2005)است

 
 
 

 مانند فرض اين كه منافع ثابت باقي مي 

در حقيقت . گيرد پروژه انجام مي "پس از خرابي"مدیریت منافع، در صورتي كه اصالً انجام نشده باشد، اغلب فقط در مرحله 
باشد، ولي در ضمن باید فرصتي  هاي پس از اجرا فرصتي براي مقایسه منافع حاصل از پروژه با منافع مورد انتظار آن مي بازنگري

 .كه ممكن است در طي پروژه ظاهر گردند، فراهم نمایدنيز براي شناسایي منافع جدیدي 
هاي مختلف نشان داده است كه در  شناسایي منافع در ساختار بازنگري پس از اجرا، اقدام مفيدي است؛ با این حال، بررسي

 IT پروژه هاي هاي گذاري ها هيچ توجيه رسمي و نيز فرآیند بازنگري پس از اجرا براي سرمایه درصد سازمان 00حدود 
 (.Eveleen &Verhoef, 2010)ندارند

برخي از منافع اوليه مورد نظر ممكن است . در سراسر عمر یك سيستم اطالعاتي، منافع حاصل از پروژه، تغيير خواهد كرد

رفته، بعداً  همين طور، ممكن است منافع دیگري كه اصوالً انتظار آنها نمي. به دالیل خارج از كنترل سازمان، صورت نپذیرند
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داشتن یك سيستم مدیریت منافع در  لزومپذیرفتن این اصل كه منافع ممكن است به مرور زمان تغيير كنند، . شناسایي شوند

 .كند سازمان براي شناسایي و پيگيري منافع را دو چندان مي

 

 

 تغییراتي كه ممكن است مورد نیاز باشد عدم پذيرش و اعمال 

در نتيجه، مدیریت ارشد و . رسد نوشدارویي براي برطرف ساختن مشكالت سازمان به نظر مي ،ITحل  سازي یك راه پياده اًلباغ

به طور . رندخو ميشكست شان  گذاري درک نياز به ایجاد تغيير در سازمان جهت تحقق منافع از سرمایه اغلب در اننفع ذي

ممكن است به تجدید نظر در ساختار واحدهاي كاري و ساختار مدیریت در سازمان  ITآميز یك پروژه  مثال، اجراي موفقيت

 .باشد بسيار وابسته

 

 عدم آموزش و تعلیم 

و آزمایش سيستم، به صورت  تري نظير استقرار هاي مهم هاي جدید اغلب در كنار فعاليت آموزش و تعليم پيرامون سيستم

 .گذاري بر روي آموزش و تعليم اغلب كم، و كيفيت آموزش پایين است سرمایه در نتيجه،. گيرد اهميت انجام مي فعاليتي كم

گذاري  ها و فرآیندهاي جدید به اندازه كافي و مناسب نباشد، این ریسك وجود دارد كه سرمایه مسلماً وقتي آموزش سيستم

آموزش ضعيف منجر به اشتباهاتي . دشومواجه شكست با گذاري  در بازگرداندن منافع آن سرمایه عمالً ITشده در پروژه  انجام

در این خصوص نباید صرفاً آموزش مهارتها و  .دانيم اشتباهات هزینه به بار خواهند آورد طور كه همه مي خواهد شد؛ و همان

درز، آل)صالحيت هاي فني را در نظر گرفت، بلكه بایستــي آمـــوزش مهارتهاي پشتيباني و غيرفني را نيز مورد توجه قرار داد 

 .(01، ص 2  

 

 موقع پروژه اجرای بي 

كار این ( كيفيت)شود كه پيرامون نحوه  این انتظار كه یك سيستم جدید باید بهتر از سيستم موجود كار كند اغلب موجب مي

 ITهاي  جاي بسي تأسف است كه اجراي بسياري از پروژه. شود، كمتر فكر شود سيستم در محيطي كه در آن به كار گرفته مي

به احتمال زیاد، این امر از ميزان باالي تراكم كاري و . گيرد كه اغلب سازمان در نقطه شكست قرار گرفته است زماني صورت مي

 .شود ناشي مي( سيستم جدید در سازمان مهمترین دليل استقرار)منابع در سازمان  نبودن كافي نيز

اي یا تغييراتي ابداعي، اجرا  انتظارات زیاد براي بهبودهاي ریشهگذاري اندک، ولي با  با سرمایه ITهاي  بسياري از پروژه

توجهي بر توان پروژه در  اثرات قابل ITیا غيركارامد باشند، اجراي پروژه /وقتي فرآیندهاي كاري موجود، غيرموثر و. شوند مي

 .رسيدن به منافع مورد نظر دارد

دهد و هيچ فشاري  كه سازمان به طور یكنواخت به كار خود ادامه ميشود  تنها زماني اجرا مي ITآل، پروژه  در دنياي ایده

ه و یا حاضر هستند دها دوراندیش بو با این حال، تعداد كمي از سازمان. وجود ندارد "سریع و نامطلوب"حلي  براي اجراي راه

كننده بحراني فوري نيست، تصویب  گذاري بر روي یك سيستم اطالعاتي را كه بر طرف سرمایه

 . (Raghavn&khazanci,1994)نندك

 

 

 

 

 

 موقع پروژه و در چارچوب بودجه، به جای متمركز شدن بر رساندن منافع  فشار بر مديران پروژه برای تحويل به

 به سازمان
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چنين  .شود اي سنجيده مي هاي زماني و بودجه ها صرفاً از لحاظ رعایت محدودیت موفقيت پروژه در بسياري از سازمان

 جلوكنند؛ صرفاً از این جهت كه پروژه از برنامه زماني خود  گير عنوان مي خود را موفقيتي چشم ITهایي اغلب پروژه  سازمان

 .بوده است

تمجيد را خواهد داشت، ولي براي سازمان به ارمغان بياورد، یقيناً ارزش  "هاي زودهنگامي موفقيت"اي كه بتواند  البته پروژه

 .منافع مورد انتظار نيز از آن به دست آید كند كه برنامه زماني، تضمين نمي تحویل پروژه جلوتر از صرف

گونه مسئوليت مشخصي در رابطه با ارائه منافع مورد نظر، به فردي داده نشود احتماالً در زمان  هيچ اگر در آغاز پروژه

هایش  كه سازمان به مميزي پروژه این امر تا زماني. سازي سيستم این موضوع به دست فراموشي سپرده خواهد شد پياده

اند، به  قابل سنجشي حاصل كرده واقعاً منافع (در صورت وجود)ها  كند كه تعداد بسيار اندكي از پروژه یقين حاصلپرداخته و 

 .ماند قوت خود باقي مي

عهده داشته و سرانجام از یك مدیر منافع در تيم خود دارد كه مدیریت منافع را بر  IT، هر پروژه حالت كامالً مطلوبدر 

كند یا این كه این نقش باید توسط عضو دیگري از تيم به همراه نقش اصليش انجام  تحقق یافتن آنها اطمينان حاصل مي

 .هاي همراه با آن از تيم پروژه حذف گردد ولي آنچه قابل قبول نيست، این است كه این نقش و مسئوليت. پذیرد

دائمي است كه بایستي بویژه دامنة آن توسط مدیر پروژه به درستي،  ITكه تغيير در پروژه  به این نكته باید توجه داشت

است، پروژه را در رسيدن به منافع با  ITروژه هاي ــزامات پـــه از الــرات كــن تغييــه ایــه بــعدم توج. مدیریت شود

 .(   ، ص 2  آلدرز، )شكست مواجه خواهد كرد 

 

 

  بینانه در طرح توجیهي خوشادعاهای بسیار 

هاي توجيهي ارائه شده قبل از آنها، در بهترین حالت، اغراق در  اند كه طرح بسياري از مدیران بازرگاني و مالي اظهار داشته

به عنوان مثال، در یك شركت معلوم شد كه . ارزش بوده است اي از توهمات بي منافعشان براي سازمان و در بدترین حالت، پاره

بوده، در حالي كه بعداً  "درآمد ایشزفا"هاي توجيهي كه براي تصویب ارائه شده بودند، منفعت كليدي آنها  اري از طرحبسي

 .است گردیدهثابت شد درآمدي كه واقعاً حاصل شده، باعث افزایش درآمد كلي شركت ن

. هستندمتكي اند،  كم برآورد شده رهایي كه بسيا مقایسه منافع مالي مشكوک با هزینه بر هاي توجيهي بسياري از طرح

هاي نيروي انساني حاصل نمود، اغلب  توان به طور مثال در هزینه هایي كه مي جویي بينانه در مورد صرفه ادعاهاي بسيار خوش

بيش از  هایي وجود دارد كه به دليل صرف هزینهنيز هایي  پروژه. شوند بدون بررسي دقيق ارقام ارائه شده، كوركورانه پذیرفته مي

 .اند بدنام شدهشان،  بودجه اوليه

 

 ارزيابي منافع بر اساس دستاوردهای فني به جای دستاوردهای كاری 

استفاده   (MTBF)خرابي  دو بين و متوسط زمان "درصد خرابي صفر"باشند، مانند  IT مفاهيم بر مبتني صرفاً كه معيارهایي

 ITبنابراین باید در سرتاسر عمر پروژه بر حصول منافع كاري از طریق به كارگيري موثر . كمتري در سنجش منافع كاري دارند

 .متمركز بود

دهند زنگ هشداري  ارزیابي موفقيت فني پروژه بدون در نظر گرفتن این كه منافع چگونه خود را در شرایط كاري نشان مي

 .مدارباشد نه كار مي رامد پروژه كه پروژه تكنولوژياست براي حاميان 

، براي تضمين حمایت از منافع كاري در سرتاسر عمر ITبين سازمان و بخش   (SLA)نامه سطح خدمت  بستن توافقبراي 

هدف . د تا واقعاً سودمند واقع گرددشوریزي و اجرا  به درستي برنامه ، ولي بایدستااقدام بسيار مفيدي ، ITگذاري  سرمایه

SLA نامه گنجانده خواهند  هایي كه در این توافق تضمين یك سطح خدمت مورد توافق براي كاربران سيستم است؛ خواسته

                                                                                                                                                                                     
1. Mean Time Between Failure 
2. Service Level Agreement 
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 .(20 ،ص 00 یاردلي،)شود ها گردآوري مي گام تجزیه وتحليل خواسته هایي غيركاركردي است كه درطي شد معموالً خواسته

در . ها اقدمي مشكل و بحث انگيز است و نياز به توافق بر سر معيارهاي تعيين خروجي ها دارد SLAق در مورد البته تواف

صورت مدیریت درست در تنظيم توافق سطح خدمت مشكالت بعدي در خصوص برخورد بين افراد و بخش ها در این مورد 

 .(   ، ص  2  آلدرز، )كاهش مي یابد 

 فرآيند مديريت منافع

این امر معموالً با . گردد یا خير ITگذاري، تعيين این است كه آیا منابع و سرمایه صرف انجام پروژه  هدف از ارزیابي سرمایه

ها و مشكالت احتمالي مرتبط  گذاري براي سازمان به ارمغان خواهد آورد و مقایسه آنها با هزینه بررسي مزایایي كه این سرمایه

تصميمات . اي نيست به هيچ وجه كار ساده ITگذاري  شناسایي منافع حاصل از سرمایه. گيرد ام ميگذاري، انج با این سرمایه

توانند  مي ITهایي را كه از طریق اهرم  باشند؛ آنها همچنين باید روش "تراز دفاتر"گذاري نباید صرفاً متمركز بر لزوم  سرمایه

 .ایجاد نمایند، شناسایي كنند ارزش افزوده

اند؛ به طور مثال برآورد  صرفاً از لحاظ مالي بيان شده ،هاي اطالعاتي سازي سيستم منافع حاصل از پياده از دیر باز،

هر چند . هاي تجهيزات نسبتاً ساده است هاي نيروي انساني و هزینه هاي اطالعاتي بر اساس هزینه هاي ایجاد سيستم هزینه

ها  مستقيم بر طبق هزینههاي  هاي متعدد دیگري براي بيان منافع وجود دارد، ولي تشریح آنها از لحاظ مالي، انجام مقایسه روش

 .سازد را ميسر مي

براي بسياري  "مدیریت منافع"انجام پذیرفت، نشان داد مفهوم  DMRاي  توسط گروه مشاوره 992 -1اي كه طي  بررسي

هاي ها دیدگاه هایي كه به عنوان بخشي از این بررسي انجام گرفت، برخي از این سازمان در مصاحبه. ها ناآشناست از سازمان

 :گذاري شركت داشتند رزیابي سرمایهنسبت به فرآیندهاي ا بل تأمليقا
 گردد؛ شوند، پيشنهاد مي گذاري معموالً توسط پشتيبانان تجاري آن حرفه كه به طور غيررسمي پدیدار مي هاي سرمایه پروژه ■

 .گذاري جدید وجود ندارد هاي سرمایه رسمي براي تشخيص فرصت هيچ فرآیند

 گيرد؛ انجام مي مخارج اغلب به پشتيباني طرح توجيهي/منافعتجزیه و تحليل  ■

 .گردند منافع عمدتاً از لحاظ مالي و اقتصادي تعریف مي ■

ين شده فرآیند مدیریت پروژه اولویت را به تحویل پروژه بر طبق برنامه زماني و بودجه تعي زماني كه پروژه تصویب شد ■
 (Yardely,2011 ).دهد  مي

 هاي ها در پروژه هاي مدیریت پروژه و توسعه سيستم هایي براي كنترل فعاليت هاي موفق لزوم اتخاذ روش سازمانبسياري از 
IT هاي  روشها وجود ندارد احساس نياز به تعيين  با این حال، آنچه در بسياري از این سازمان. اند را به رسميت شناخته

 .است منافع مدیریت
عمدتاً متمركز بر تحویل محصول است، هدف اصلي روش  یت پروژه و توسعه سيستمهاي مدیر كه هدف روش در حالي

 .توان از تحویل این محصوالت و خدمات به سازمان به دست آورد مدیریت منافع، شناسایي و تحقق منافعي است كه مي
هاي  محرک. داده شود اینست كه خود پروژه نيز بر طبق مشخصات تحویل ITفرض اساسي در تحقق منافع از طریق پروژه 

گفت امكان  توان با این حال، نمي. شوند تجاري سازمان، در اهداف كاري براي پروژه و سرانجام مشخصات پروژه منعكس مي

مدیریت منافع باید نيرویي كليدي براي اداره تغيير در سازمان به منظور رسيدن به منافع مورد . تغيير مشخصات وجود ندارد

 .سازي بروز كند، باشد كه ممكن است پس از پياده اي منافع غيرمنتظرهيابي به انتظار و نيز دست

هاي مدیریت پروژه،  این است كه در سازمان، روش ITبنابراین تنها راه براي حصول اطمينان از تحقق منافع از طریق پروژه 

وابسته  سيارسازي و هماهنگي چند فرآیند ب تنها از طریق یكپارچه(.  شكل)یریت منافع همراستا باشند و مد ها توسعه سيستم

ها به موقع و در محدوده بودجه  ود سيستمد تا اطمينان حاصل شنموت ییند تغيير را به خوبي مدیرآتوان فر ميبه هم است كه 

 .نماید رود را حاصل مي شوند و همچنين منافعي كه از آنها انتظار مي تحویل داده مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 9 

 
 به منظور مدیریت منافعها  همراستایي روش . شكل 

 

هـاي   كه فعاليـت  اینتوانند تحقق یابند و تضمين  اي كه به كمك پروژه مي روش مدیریت منافع، به منظور شناسایي منافع بالقوه

اسـاس موفقيـت ایـن    . گيرد ریزي و بازنگري شوند، مورد استفاده قرار مي الزم براي رسيدن به این منافع در سرتاسر پروژه برنامه

روي هم رفته بـه عنـوان    (مراحل) ها این فعاليت. روش، لزوم انجام چند فعاليت مهم براي پشتيباني فرآیند مدیریت منافع است

 (. شكل)شوند  چرخه مدیریت منافع شناخته مي

 
 منافع مدیریتچرخه  . شكل 

 

 :مي پردازیم( فرایند)حال به تشریح هر یك از مراحل این چرخه 

 شناسايي منافع: مرحله يك

نظر از این كه پروژه، سيستم جدیدي ارائه كرده یا سيستم موجود را اصالح خواهد كرد، بایسـتي   در گام بررسي مقدماتي، صرف

توانـد   اي، نـوع منـافعي كـه مـي     تا انـدازه  ITدر این مرحله است كه ماهيت پروژه . گذاري در پروژه مشخص گردد دالیل سرمایه

را كـه از   يخاصـ  گـذاري، معيـار یـا شـاخص     ولي باید مراقب بود كه آیا این سـرمایه (.  جدول)كرد خواهد تعيين  تحقق یابد را

 .دهد یا خير كند، نشان مي اهداف اصلي پروژه پشتيباني نمي
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 و منافع آنها ITهاي  بندي پروژه دسته   جدول 

 اهداف كاری طبقه منافع ISپروژه 

 نوآوري یا تغيير كاري راهبردي

 رقابت

 تر كار قوي

 ورود به بازارهاي جدید

 بهبود كيفيت اثربخشي عملياتي

 بهبود خدمات

 جویي در پول صرفه كارایي پشتيباني

 كاهش سربار

 

چنانچه در این گام، منافع یا نحوه دستيابي به آنها مشخص نباشد، باید تا زماني كه آنها مشخص گردند كار شناسایي ادامـه  

منافع باید به طور نزدیك با اهداف سازمان همراستا باشـد؛ بنـابراین هـر منفعتـي را بایـد بـر طبـق اهـداف          شناسایي. پيدا كند

 .سازمان و عوامل اصلي موفقيت براي تعيين مناسبت آن، سنجيد

 

 

 منافع محسوس
ند كه آنها را هستمنافعي  بنابراین منافع محسوس،. توان با عبارات كمّي بيان كرد منافع محسوس، منافعي هستند كه آنها را مي

 .گيري نمود چه غيرمالي اندازه و بتوان چه از لحاظ مالي

كـاهش سـربار نيـروي    . كنـد  ، افزایش سود و كاهش هزینـه تشـریح مـي   سهممنافع مالي، اهداف سازمان را از لحاظ درآمد،  ■

مخـارج  /نظيـر تجزیـه و تحليـل منـافع    هـاي مـالي    تواند به طور مستقيم با اسـتفاده از روش  انساني در اثر خودكارسازي مي

 .گيري شود اندازه

تـوان آن را بـا عبـارات مـالي      كنند كه صریحاً قابل توصيف است، ولي نمي را براي سازمان تشریح مي ارزشيمنافع غيرمالي،  ■

 :كنند این منافع نيز محسوس و قابل سنجش هستند و اهداف كاري زیر را ارائه مي. توضيح داد

 هاي عملكرد عملياتي؛ افزایش در شاخص  -

 هاي عملكرد فرآیندي؛ افزایش در شاخص  -

 مندي مشتري؛ هاي رضایت افزایش در شاخص  -

 (Yardely,2011 ).هاي كليدي عملكرد  افزایش در شاخص  -

 

 منافع نامحسوس
هر چند بـه كميـت   . مي، دشوار استیافته و رس اي نظام گيري و سنجش آنها به شيوه منافع نامحسوس، منافعي هستند كه اندازه

 :دهند، از قبيل را نشان مي ITگذاري  درآوردن ارزش آنها براي سازمان غالباً دشوار است ولي بازده مهم و اغلب ضروري سرمایه

 هاي بازار؛ پذیري بيشتر در واكنش به نيرو انعطاف( الف

 بهبود اطالعات شركت؛( ب

 بهبود كنترل عملياتي؛( ج

 خدمت به مشتري؛ بهبود( د

 ها؛ بهبود طرز استفاده از دارایي( هـ

 كنترل بهتر بر منابع شركت؛( ي

 ریزي شركت؛ بهبود برنامه( چ
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 گيري مدیریتي با كيفيت بهتر؛ تصميم( ح

 .تر گيري سریع تصميم( خ

 بیني منافع پیش

طور كه ایـن برنامـه در طـي     همان. منافع انجام گيردهاي اوليه برنامه مدیریت  گامهاي پروژه باید در  برآورد اوليه منافع و هزینه

. هایي قطعي تبدیل شده و مورد توافق حامي پروژه قـرار گيـرد   بيني گردد، این برآوردها باید به پيش سنجي پروژه تهيه مي امكان

پـروژه را بـر طبـق دیگـر     ها به دو دليل، ویژگي مهم و ضروري فرآیند مدیریت منافع هستند؛ اول این كه آنها ارزیابي  بيني پيش

تـوان عملكـرد پـس از     كنند كه بر طبق آنها مي سازند؛ دیگر آنكه اطالعاتي فراهم مي ميسر مي IT هاي گذاري ها و سرمایه پروژه

 .گيري كرد اندازي سيستم را اندازه راه

 :كه بيني منافع عبارتند از این نكات قابل توجه در رابطه با پيش

 بينانه باشند؛ واقعها باید  بيني پيش( الف

 هاي دستيابي به آنها، مطابقت داشته باشند؛ منافع باید با هزینه( ب

 ها باید بر اساس مفروضات یكسان باشند؛ منافع و هزینه( ج

 .(29 ،ص 00 یاردلي،)بيني گردند ترین نتيجه، پيش ها باید در ازاي بدترین حالت، حالت بهينه و محتمل منافع و هزینه( د

 تهیه برنامه مديريت منافع: مرحله دوم

هایي است كه براي تجزیه و تحليل منافع ضـروري خواهـد بـود و نيـز      بخش كليدي برنامه مدیریت منافع، تعيين ابزارها و روش

جـود  عنصر حياتي این فعاليت، شرایطي خواهد بود كه باید براي تحقق منـافع و . باشد آنچه براي تحویل این منافع مورد نياز مي

هـاي   مورد نياز باشند و از ایـن رو مشـخص شـدن طـرف     ITاحتمال دارد كه هم تغييرات سازماني و هم تغييرات . داشته باشد

 .نفعي كه پشتيباني و حمایت آنها الزم خواهد بود، اهميت دارد ذي

بررسـي اثـر آن   ( ليدي سازمانها و وظایف ك مثل تعيين مجدد ساختار تيم)اگر براي تحقق منافع، تغيير سازماني الزم باشد 

ماننـد  )مدیریت تغييرات سيسـتمي و فيزیكـي   . اهميت پيدا خواهد كرد اننفع هایي نظير تجزیه و تحليل ذي با استفاده از روش

ولـي تغييـر   . هاي آموزشـي، نسـبتاً سـاده اسـت     ریزي و برنامه به ویژه با كمك متخصص برنامه( هاي جدید نياز به ميزها و رایانه

 .باشد ها براي سازمان، حياتي بوده و مدیریت و كنترل آنها بسيار دشوار مي دها و نقشفرآین

برنامـه كـاربردي، منـافعي از    مشترک هایي ابداعي نظير توسعه مكرر و  اگر سازمان انتظار داشته باشد كه با استفاده از روش

هـا در سـازمان نيـاز     ها در چرخه توسعه سيستم و گروهدر نقش افراد  اي كسب كند، به تغييرات قابل مالحظه ITگذاري  سرمایه

 .مسلماً، آموزش و تعليم براي پشتيباني از سطوح بااهميت تغييرات درون سازمان، ضروري است. خواهد داشت

هـا نسـبت بـه تضـمين موفقيـت پـروژه،        حمایت باالترین سطح سازمان، جهت حصول اطمينان از تعهد تمام افراد و بخـش 

اگر افراد نسبت به پـروژه واقعـاً متعهـد باشـند در مـورد پـذیرش       . البته در صورتي كه موفقيت تعریف شده باشد -ضروري است

اي  بنابراین هر جنبه. دهند هاي آینده را از بين خواهد برد، انعطاف بيشتري نشان مي مدت با علم به اینكه پاداش اختالالت كوتاه

 .ه باشدبایست توجيه كاري داشت از سيستم جدید مي

كاربران در برابر تغيير مقاومت كرده و در پشتيباني از آن . مدیریت تغيير، بخشي كليدي از برنامه مدیریت منافع خواهد بود

هـاي راهبـردي    كوتاهي خواهند كرد، مگر این كه مزیت مشخصي با اجراي پروژه به دست آید، بـدین معنـي كـه سـطح پـروژه     

 .ددهن تنزل ميوچك، كهاي عملياتي  پيشرفت سطح تر ازاالتا كمي ب گسترده را

نه تنها متقاعد ساختن افراد براي پذیرفتن تغيير اهميت دارد بلكه آنها را باید ترغيب نمود تا از این تغيير پشتيباني كـرده و  

اي بـراي مـن    هایـن كـار چـه فایـد    "بدانند كه  مسلماً كاربران حق دارند. مشاركتي فعال در طول كل فرآیند تغيير داشته باشند

 .دپاسخ دهاین سوال  به ؛ فرآیند مدیریت منافع باید"دارد؟
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براي تعيين معيارهایي كه بر طبق آنهـا بتـوان فرآینـد مـدیریت       ژهو وی مورديهيچ برنامه منافعي بدون حداقل یك روش 

روشـن گـردد؛ شـرایط     "موفقيـت "در اینجاسـت كـه بایـد درک اشـخاص از اصـطالح      . منافع را ارزیـابي نمـود، كامـل نيسـت    

ش قابـل  بایـد یـك رو   ITهاي ارزیابي منافع، هر پروژه  با وجود دشواري. موفقيت است در خصوص مندي، روش متداولي رضایت

منـدي از   بنـابراین شـرایط رضـایت   . ست یا خير، داشته باشـد اآميز  كه آیا پروژه موفقيت تشخيص و مورد توافق براي تعيين این

دهد كـه در صـورت بـرآورده شـدن، موفقيـت پـروژه اعـالم         اركان اصلي برنامه مدیریت منافع است، چون شرایطي را نشان مي

نها ممكن است بـه  به طور مثال، آ. ستااین شرایط باید فراهم گردد چون نشانة برآورده شدن منافع مورد انتظار پروژه . شود مي

 (Yardely,2011 ).از زمان، مربوط باشند مقطع مشخصيكاهش عيوب یا افزایش سفارشات در 

 

 

 اجرای برنامه منافع: مرحله سوم

هاسـت؛ ایـن نكتـه بـراي فرآینـد       هاي توسعه سيستم هاي مدیریت پروژه و نيز روش ریزي و كنترل، از اركان كليدي روش برنامه

هاي مدیریت پـروژه   نظارت بر پيشرفت برنامه منافع، حياتي و الزامي است و باید همراه با فعاليت. صادق استمدیریت منافع نيز 

 .ها انجام گيرد ریزي توسعه سيستم و برنامه

خورند كـه هـيچ فـردي در سـازمان كـه مسـئول تضـمين تحقـق منـافع           بدین خاطر شكست مي ITهاي  بسياري از پروژه

بنابراین هر چه زودتر یك مدیر منافع باید در پـروژه بـه كـار    . عمر پروژه وجود ندارد طول  ه باشد، درشده در آغاز پروژ مشخص

موقع پروژه اهميـت   تا اطمينان حاصل شود كه بر دستيابي به منافع به همان اندازة دستيابي به برتري فني و تحویل به تگماش

هـاي مربـوط بـه خـود بـراي       اي با بـازنگري برنامـه   هاي خود را به گونه يتپس مدیر منافع و مدیر پروژه باید فعال. شود داده مي

 (.ها توسط یك نفر انجام گيرد كه این نقش مگر این)بر تحویل منافع در طول پروژه، هماهنگ نمایند مؤثر شناسایي مشكالت 

 

 (بازده)ارزيابي نتیجه : مرحله چهارم

بازنگري پس از اجرا انجام گيرد، به محض اجراي برنامه منـافع نيـز انجـام چنـين     ، ITطور كه باید به محض اجراي پروژه  همان

گذاري، چه منافعي حاصل شده و چه منـافعي حاصـل    این بازنگري باید مشخص نماید در نتيجة سرمایه. بازنگریي ضروري است

شده در مراحل اوليه پروژه مقایسه  بيني پيش توان با منافع در این گام از چرخه عمر منافع است كه منافع حاصله را مي. اند نشده

بازنگري نتيجة برنامه منافع، بخشي حياتي از چرخه عمر منافع است تا اطمينان حاصل شود كه دروس فراگرفته شـده از  . نمود

 .گيرد گذاري در دسترس بقيه سازمان قرار مي این سرمایه

چون آنها باید به شناسایي آنچه براي سازمان حاصل شده كمك نفع در این بازنگري اهميت دارد  هاي ذي درگير شدن طرف

یكي از نتایج ممكن . در صورتي كه منافع حاصل نشده باشد آنها باید در تعيين علت و اقدام اصالحي ممكن كمك نمایند. كنند

 .هاست هاي توسعه سيستم هاي كيفي و دستورالعمل توان بازنگري كرد روال كه مي

 

 

 منافع بالقوة آتيین تعی: مرحله پنجم

گـذاري خـاص بـه     تـوان از یـك سـرمایه    بيني تمام منافع ممكن كه مي ایست كه پيش اغلب به گونه ITهاي  ماهيت پروژه

بعضي از منافع فقط ممكن است پس از وقوع رویدادهاي كاري مشخصي نظيـر تغييـر راهبـردي یـا     . دست آورد غيرممكن است

 .آشكار شوندصرفاً با گذشت زمان، عملياتي یا 

                                                                                                                                                                                     
1. Ad-hoc 
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آتي، ابزارهایي براي شناسایي منافع آینده و رویدادهایي كه باید براي تحقق آن منافع به وقوع بپيوندنـد،   بالقوة تعيين منافع

، بـازنگري دوبـارة آن منـافع    (مثل پيدایش رقيب یا تغيير در نگرش مشـتري )هرگاه چنين رویدادهایي رخ دهد . آورد فراهم مي

 .كند اصل شوند، اهميت پيدا ميآتي كه ممكن است ح

 

 در پروژه های فناوری اطالعات گذاری های ارزيابي سرمايه شرو

نـه لزومـاً از لحـاظ     -باشد شده مي ، لزوم ارزیابي موثر تمام منافع مشخصITگذاري  یق سرمایه شرط اساسي تحقق منافع از طر

 .، ولي در هر حال باید ارزیابي شوند(تنزیليمخارج و جریان نقدي /مانند تجزیه و تحليل منافع)مالي 

 مخارج كه در پروژه /تجزیه و تحليل منافعبه طور مثال 
TAURUS بيني كرد عالوه بر منـافعي كـه بـه     انجام گرفت پيش

هـاي   در هزینـه ( ميليـون دالر   2 )ميليـون پونـد    22 تـوان   شود، مـي  حاصل ميكسب و كار شكل كاهش ریسك در فرآیند 

گـذاران   منافع نامحسوس نيز به صورت نتيجة ساده شدن فرآیندهاي تجاري و افزایش اعتماد سرمایه. جویي نمود رفهمستقيم ص

ســت نبــوده و پــروژه بــه شكســت رهــا چنــدان د البتــه ایــن پــيش بينــي بينــي شــده بــود  خــارجي در بــازار انگلســتان پــيش

 (.91 ،ص  0 یاردلي،)انجاميد

یك روش غيرمالي اسـت كـه در صـورت نادرسـت بـودن بعضـي از مفروضـات پشـت          ،در مقابل، تجزیه و تحليل حساسيت

 .ها مورد استفاده قرار گيرد گذاري با تأمل بر روي ریسك تواند در ارزیابي ریسك سرمایه بيني منافع، مي پيش

رود،  به كار نمي ITاري گذ گيري منافع حاصل از سرمایه ، هر چند مستقيماً براي اندازه ولي تجزیه و تحليل نيروهاي رقابتي

این روش، بر این اصل مبتني اسـت كـه در هـر سـازماني،     . انجام داد ITتوان آن را قبل از آغاز پروژه  روش مفيدي است كه مي

بـا بررسـي بـه نوبـت هـر یـك از ایـن نيروهـا،         . نيروهاي متعددي وجود دارد كه بر بقا و عملكرد سازمان تاثير خواهند گذاشت

از طریق آنها بتواند به مقابلـه بـا چـالش بـه وجـود آمـده توسـط ایـن نيروهـا كمـك            ITشود كه  هایي ممكن مي شناسایي راه

 .(11 ،ص920 پورتر،)نمایند

 (Yardely,2011 ). :ارائه شده است 2تا     تر براي هر دو ارزیابي مالي و غيرمالي، در جداول هاي معروف مرور مختصر روش
 

 
 ITستفاده از تجزیه و تحليل نيروهاي رقابتي در پروژه ا - جدول 

 ITارزش پروژه  ■ مفهوم ■ نيروي رقابتي ■

واردان  تهدید تازه ■

 جدید

 ظرفيت اضافي ■

 ها كاهش قيمت ■

ایجاد موانعي بر سر راه ورود با ایجاد  ■

هاي توزیع  هایي براي كنترل شبكه سيستم

 و منابع عرضه و تامين

قدرت  ■

 كننده تامين

 ها هزینهافزایش  ■

 كاهش كيفيت ■

 كاهش قابليت دسترسي ■

هاي  تغيير تراز قدرت با ایجاد سيستم ■

هاي  یابي چندگانه یا ادغام با سيستم منبع

 كننده توليد تامين

 ها كاهش قيمت ■ قدرت مشتري ■

 افزایش كيفيت ■

 پذیري بيشتر انعطاف ■

هاي متغير براي مشتري با  افزایش هزینه ■

هاي خرید  یكپارچه شدن با سيستم

 مشتري

تهدید  ■

 ها جایگزین

 محدودیت قيمت ■

 رشد محدود ■

هاي  محدود شدن اثرات به واسطه سيستم ■

جهت  ITكاهش هزینه یا استفاده از 

 بازارهاي جدید/پشتيباني محصوالت

گسترش چشم و  ■

چشمي  هم

 رقابت بر سر قيمت ■

 محصوالت متمایز ■

هاي  واسطه سيستممحدود شدن اثرات به  ■

جهت  ITكاهش هزینه یا استفاده از 

                                                                                                                                                                                     
 .پروژه كامپيوتري كردن معامالت سهام بورس لندن كه به شكست انجاميد . 0

 از نظر پورتر، راهبرد رقابتي .2
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افزوده محصوالت و خدمات  افزایش ارزش برچسب تجاريایجاد وفاداري به  ■ رقابتي

 موجود

 

 
 گذاري هاي ارزیابي بازده سرمایه روش - جدول 

____________________________________________________________________________ 
بازده مورد تجزیه و  ■

 تحليل
 مثال ■ ها محدودیت ■ مورد استفاده ■

تجزیه و تحليل  ■

 سودآوري

هاي  مورد استفاده در پروژه ■ گذاري بازده مالي سرمایه ■

 گسسته

فقط مناسب سنجش منافع  ■

 محسوس

 (ROCE)بازده سرمایه به كار رفته  ■

 دوره بازگشت سرمایه ■

 جریان نقدي تنزیلي ■

 (IRR)نرخ بازده داخلي  ■

تجزیه و تحليل  ■

 مخارج/منافع

گذاشتن ارزش پولي بر روي هزینه  ■

و نيز بر  ITتوسعه و اجراي یك راه حل 

 روي منافع حاصل از اجراي آن

در گذشته فقط براي سنجش منافع  ■

رفته ولي امروزه آن  محسوس به كار مي

را براي سنجش منافع نامحسوس مفيد 

 دانند مي

دشواري به كميت درآوردن  ■

 منافع

 ردال 020000= هزینه منافع محسوس  ■

 دالر 02000 = هزینه منافع نامحسوس  ■

 دالر 00000 = هاي توسعه  هزینه ■

دالر در  0000  = هاي پشتيباني  هزینه ■

 روز

 سال 0 = عمر مورد انتظار سيستم  ■

 

 

 
 گذاري هاي سرمایه هاي ارزیابي ریسك روش - 1جدول 

تجزیه و تحليل 

 ریسك

 مثال ها محدودیت مورد استفاده

هاي  محاسبه نسبت

 مالي

با نگاهي دقيق به منابع،  ■

تواند  شركت مي

سودآوري خود را از 

 لحاظ مالي ارزیابي نماید

تواند به تعيين قدرت  مي ■

 كمك كند ITراهبرد

هاي مالي  محاسبه نسبت

نفسه ارزشي ندارد؛ این  في

استنتاج از تجزیه و تحليل 

 است كه حائز اهميت است

تجزیه و تحليل سربسر، 

اي یعني آیا وجوهي بر

ها و  فراهم نمودن مهارت

تجهيزات الزم وجود 

 دارد؟

تجزیه و تحليل 

 حساسيت

ارزیابي قابليت اجراي پروژه 

با آزمایش مفروضات كليدي، 

به موازنه منافع در برابر 

 .كند ها كمك مي ریسك

نتایج به مفروضات انجام 

شده و ارزش مربوط به آنها 

 بستگي دارد

گذاري  موفقيت سرمایه

به افزایش  ممكن است

هاي محصول  هزینه

 حساس باشد

تجزیه و تحليل 

 وضعيت

ها آینده پروژه را نشان  مدل

دهند و به موازنه منافع در  مي

 .كند ها كمك مي برابر ریسك

 مشخصنتایج به مفروضات 

شده و ارزش مربوط به آنها 

 بستگي دارد

نتيجه بدبينانه نشان 

دهد هزینه و مدت  مي

درصد  0 زمان پروژه 

 افزایش دارد
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 هاي ارزیابي اثربخشي كار روش - 2جدول 
اهداف مورد تجزيه و 

 تحلیل

 مثال ها محدوديت مورد استفاده

تجزیه و تحليل اهداف 

 تجاري

ارزیابي اهميت منافع 

 نامحسوس

رویكردي ذهني به سنجش 

 منافع

 

تجزیه و تحليل نيروهاي 

 رقابتي

شناخت محيط رقابتي 

سازمان به منظور تعيين 

جاهایي كه باید مورد تاكيد 

(IS) واقع شوند 

به عنوان چارچوبي براي 

تجزیه و تحليل راهبردي 

 ایجاد شده است

تهدید رقبا در ارائه 

محصول جایگزین در مدت 

تر به مشتري  زماني كوتاه

 شما

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری 

آوري اطالعـات اسـت از اینـرو تعریـف      گوناگون مالي و اقتصادي مهمترین دليل اجراي یك پـروژة فـن  آز آنجا كه كسب منافع 

ریزي شده و روشـي كـه بتـوان آنهـا را پيگيـري نمـود از        موفقيت در ابتداي پروژه و شناسایي و به كميت درآوردن منافع برنامه

بدون تحقق منافع مورد انتظار آن امكان پذیر  ITیك پروژه  موفقيت .اوري اطالعات است هاي فن الزامات اساسي موفقيت پروژه

 :فرایند مدیریت منافع در پروژه هاي فناوري اطالعات كمك نماید موفقيت اقدامات زیر مي تواند به. نيست

 .ریزي شده و روشي كه بتوان آنها را پيگيري نمود شناسایي و به كميت درآوردن منافع برنامه ■

 .در ابتداي پروژه "موفقيت" تعریف ■

 .ها هاي زماني و ریسك ها، منافع، بازه طراحي پروژه با هدف یافتن موازنه بهينه بين هزینه ■

 .كه ناشي از پروژه است؛ اثرات جنبي ناخواسته ممكن است منافع آتي را به مخاطره اندازند "هایي زیان"شناسایي  ■

 .و سازمان ITحصول اطمينان از آموزش مناسب تمام كاربران  ■

 .هاي كاري سازمان در تمام حوزه ITارزیابي اثر  ■

 .سازي روحي و جسمي سازمان براي تغيير آماده ■

بـه كـار    "شـروع "شود كه منافع حاصل شده باشند نه هنگامي كـه سيسـتم    در نظر گرفتن این كه پروژه، زماني تكميل مي ■

 .كند مي

 .ارزیابي دائمي منافع بر یك مبناي مشخص ■

 .ممكنهر چه بشتر منافع در تا سر حد امكان مودن محسوس ن ■

 .تر قرار دادن منافع در زمينه كاري گسترده ■

 .ها به طور منظم بيني منافع و هزینه مبنا قرار دادن بودجه، پس از توافق و پيش ■
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