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  چكيده 

تاثير بسزاي فناوري اطالعات بر كارائي فرايندهاي كسب و كار سازمان و سود سرشارحاصل از بكارگيري اين فناوري موجب شده 
فناوري اطالعات هاي امروز برخوردار گردد. ماهيت  گونه از تكنولوژيها از جايگاه ممتازي در سبد تكنولوژيهاي سازمان است تا اين

هاي دستيابي به آن براي سازمانها هنگفت خواهد بود و از سوي  سو ضرر و زيان ناشي از شكست پروژه اي است كه از يك گونه به
ها  هاي خاص آن مانند دانش بنيان بودن و دگرگوني و تغييرات سريع اين صنعت، دستيابي به آن از پيچيدگي ديگر، به دليل ويژگي

زيادي برخوردار است. بنابراين مديريت موثر دستيابي به فناوري اطالعات از نيازمنديهاي اساسي كسب و كار سازمانها  و دشواريهاي
نمايد  هايي از فناوري اطالعات را كه آن مجموعه را از ديگر تكنولوژيها ممتاز مي در دنياي امروز است. در اين مقاله ابتدا ويژگي

يت مناسب بر دستيابي به آن، براي مديران صنايع برجسته گردد. سپس فرايند و الزامات مديريت گردد تا ضرورت مدير تبيين مي
تكنولوژي (به طور عام) با استناد به مراجع مورد وثوق اين حوزه به اجمال تشريح گرديده تا در نهايت، عوامل كليدي موفقيت در 

  ديريت تكنولوژي تشريح گردد.اكتساب فناوري اطالعات با رويكرد استقرار موثر فرايند م
  فناوري اطالعات،كارائي،اثربخشي فرايند مديريت تكنولوژي،عوامل كليدي موفقيت و شكست، هاي كليدي: واژه

  مقدمه  -1
اي مديريت و مهندسي است. دليل اين امر را بايد در نياز  رشته امروزه دانش مديريت تكنولوژي از مهمترين و پركاربردترين مباحث ميان

هاي مادي مرتبط با آن در شرايط دشوار اقتصادي امروز جستجو كرد. فناوري  گيري اثربخش از تكنولوژي و جلوگيري از اتالف سرمايه سازمانها به بهره
هايي كه به آن  هاي تكنولوژي، نه تنها از اين امر مستثنا نيست، بلكه به دليل ويژگي اطالعات به عنوان يكي از مهمترين و پركاربردترين زيرمجموعه

از اشاره خواهد شد، از حساسيت بيشتري نسبت به ساير تكنولوژيها برخوردار بوده و الزم است فرايند مديريت تكنولوژي با هدف حصول اطمينان 
  اثربخشي تكنولوژيهاي سازمان در چرخه عمر آن به دقت و با رعايت كليه الزامات آن انجام پذيرد. 

شناخت و تحليل شاخصهاي كليد موفقيت و شكست در فناوري اطالعات تدوين گرديده است. با توجه به آنكه آن مقاالت متعددي در زمينه 
هاي آنها عمدتاً مربوط به  (به طور خاص) انجام گرديده، يافته تحقيقات عمدتا توسط مهندسين نرم افزار و كارشناسان حوزه مديريت فناوري اطالعات

له اكتساب تكنولوژي است و به زعم نگارندگان اين مقاله، نقش ساير گام ها و مراحل فرايند مديريت تكنولوژي ( عوامل موفقيت و شكست در مرح
هاي فناوري اطالعات را  كوشد تا تاثير اين مراحل در موفقيت و شكست پروژه قبل و بعد از مرحله اكتساب ) مغفول مانده است.اين پژوهش مي

  جه بيش از پيش به آنها را تبيين نمايد. سازي نموده و ضرورت تو برجسته

  هاي فناوري اطالعات ضروري است؟ چرا بررسي داليل موفقيت و شكست در پروژه -2
  گذاري عظيم بر روي فناوري اطالعات  حجم سرمايه -2-1

گذاري در فناوري اطالعات به  سرمايهتاثير اساسي فناوري اطالعات بر كارائي و اثربخشي فرايندهاي سازمان موجب گرديده است كه اقبال به 
گذاري درفناوري اطالعات روندي  نمايان است شاخص رشد سرمايه 1اي كه در نمودار  گونه صورت مستمر (مگر در سالهاي ركود) افزايش يابد. به

كنولوژي (كه تحت تاثير تورم هاي ديگر ت هاي شاخص در فناوري اطالعات بر خالف عمده حوزه صعودي داشته است. اين درحالي است كه قيمت
گذاري در سبد  گذاري در فناوري اطالعات ،سهم عمده سرمايه اند) معموال كاهش يافته است. از طرف ديگر در سالهاي اخير ، سرمايه بوده

ام شده در اين حوزه، با مجموع گذاري انج اي كه تقريباً حجم سرمايه گونه ) به2هاي سازمان را به خود اختصاص داده است. (نمودار شماره  تكنولوژي
گذاري در صورت موفقيت، بازده اقتصادي چند برابر را به همراه  نمايد. اگرچه اين حجم سرمايه هاي تكنولوژي برابري مي گذاري در ساير حوزه سرمايه

  ].1[هاي غير قابل جبراني را به همراه خواهد آورد  خواهد داشت اما بالطبع شكست در اين حوزه نيز خسارت
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  الزامات و ريسكهاي گام ارزيابي موقعيت كنوني: 1جدول 
  ريسك ناشي از برآورد نشدن نيازمندي  الزامات گام فرايند (شاخص كليدي موفقيت)

ها  اطالعات از ديدگاه انطباق با استراتژيارزيابي وضع موجود فناوري 
  و اهداف سازمان

اكتساب فناوري جايگزين كه نتواند بيش از وضع موجود بر دستيابي به 
هاي سازمان موثر باشد يا نگهداشت تكنولوژي موجود كه  اهداف و استراتژي

تواند اهداف سازمان را برآورده سازد (هدر رفت سرمايه و برآورده نشدن  نمي
  هداف)ا

هاي جذابيت، كارائي و اثربخشي فناوري اطالعاتي  ارزيابي شاخص
  موجود

سرمايه گذاري بدون نياز بر روي فن آوري اطالعاتي جايگزين و يا تعلل در 
  تصميم گيري در ارتقا تكنولوژي ( هدر رفت سرمايه مالي و سازماني)

گيري زودهنگام و يا ديرهنگام درباره بهبود و ارتقاء تكنولوژي موجود  تصميم  اطالعات موجود در چرخه حيات آن فناوريتعيين جايگاه 
  وري و اثربخشي) (كاهش بهره

  گذاري بر روي تكنولوژيها با اولويت كمتر (كاهش شاخص اثربخشي) سرمايه  هاي كليدي ن تكنولوژييتعي

  تعيين استراتژي تكنولوژي -4-2

ركت سازمان در آينده كوتاه و بلندمدت است. هر اقدام كليدي و اثرگذار در سازمان بايستي منطبق دهنده مسير ح استراتژيهاي سازماني نشان
گردد، بلكه همسو نبودن اين اقدامات  افزايي الزم بين ابتكارات اجرايي در سازمان ايجاد نمي بر اين مسير حركت باشد. در غير اين صورت، نه تنها هم

هاي اصلي سازمان از اين امر  گردد. بديهي است فناوري اطالعات نيز به عنوان يكي از مولفه رايي سازمان ميموجب كاهش شاخصهاي اثربخشي و كا
يهاي مستثني نخواهد بود. رويكرد  به فناوري اطالعات بايد هم جهت با استراتژيهاي سازماني باشد. براساس روش كارت امتيازي متوازن، استراتژ

رشد و يادگيري، فرايندهاي داخلي، مشتري و منظر مالي ترسيم گرديده و توازن الزم بين استراتژيهاي اين چهار منظر سازمان بايستي در چهار منظر 
مورد بررسي برقرار گردد. استراتژيهاي حوزه فناوري اطالعات در مناظر رشد و يادگيري (سرمايه اطالعاتي)، و فرايندهاي داخلي (فرايندهاي عملياتي) 

فقدان يا نارسايي استراتژيهاي فناوري اطالعات يا همسو نبودن و عدم توازن آنها با ديگر استراتژيهاي سازمان موجب ايجاد ريسكهاي گيرد.  قرار مي
  ]. 9گردد[ هاي فناوري اطالعات مي زير در پروژه

  الزامات و ريسكهاي گام تعيين استراتژي فناوري اطالعات: 2جدول 
  ريسك ناشي از برآورد نشدن نيازمندي  موفقيت) الزامات گام فرايند (شاخص كليدي

برآورده نشدن اهداف سازمان از اكتساب فناوري اطالعات و پشتيباني   تدوين استراتژيهاي حوزه فناوري اطالعات
  نكردن اين فناوري از نيازمنديهاي آتي سازمان

توازن و همراستايي استراتژيهاي حوزه فناوري اطالعات با ساير 
  ي سازماناستراتژيها

پشتيباني نشدن استراتژيهاي فناوري اطالعات با ابتكارات اجرايي 
هاي ديگر مخصوصا ابتكارات اجرايي منظر رشد و  استراتژيهاي حوزه

  وري) يادگيري و مديريت سازماني (كاهش كارايي و بهره

ت در مشخص نبودن نحوه دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان (شكس  تدوين ابتكارات اجرايي
  دستيابي به اهداف)

ريزي شده  منحرف شدن فعاليتهاي انجام شده از ابتكارات اجرايي برنامه  گيري دستيابي به اهداف استراتژيك فناوري اطالعات پايش و  اندازه
  (دست نيافتن به اهداف و كاهش كارايي)

  انتخاب سبد تكنولوژي -4-3

بديلي در پشتيباني از عملكرد اثربخش فرايندهاي كسب و كار سازمان دارد. اما تكنولوژيهاي  بيپيشتر اشاره گرديد كه فناوري اطالعات نقش 
ها و تشكيل سبد تكنولوژي  گردد كه بررسي افزايي مابين اين اجزاء در قالب تمهيداتي انجام مي شود. هم ديگري نيز در سازمان به كار گرفته مي

  شود. ناميده مي



              
 
 

 

 
 
 

ر جهت اكتساب تكنولوژي مي توان به آن از مناظر گوناگون نگاه كرد.برخي از تكنولوژيها وظيفه حمايت از توليد را برعهده دارند، برخي ديگ 
و هدف از تامين برخي ديگر اكتساب بيشتر دانش در سازمان بوده است.  شوند عمدتا جهت پشتيباني از توليد محصوالت آتي سازمان اكتساب مي

  گردند. اف ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه از استراتژيهاي سازمان استخراج مياهد

سازي آنها در داخل  براي تشكيل سبد تكنولوژي ابتدا اين اهداف شناسايي شده سپس فرصتهاي تكنولوژيك موجود در بازار و يا خلق و بومي
اي شامل ميزان هماهنگي آنها با استراتژيها و اهداف، وضعيت و  ا پارامترهاي مقايسهگيرند. فرصتهاي شناسايي شده ب سازمان مورد بررسي قرار مي

گردند. يكي از روشهاي مورد  بندي مي توان سازمان و مواردي از اين دست مورد بازبيني واقع شده و سپس با استفاده از روشهاي گوناگون اولويت
) است. تشكيل نشدن موثر سبد تكنولوژي در AHPه از فرايند سلسله مراتب تحليلي (بندي فرصتهاي شناسايي شده استفاد وثوق براي اولويت

  هاي اكتساب تكنولوژي به همراه خواهد داشت.  سازمان يا متوازن نبودن اجزاء آن ريسكهاي زير را در پروژه

  الزامات و ريسكهاي گام انتخاب سبد فناوري اطالعات: 3جدول 
  ريسك ناشي از برآورد نشدن نيازمندي  دي موفقيت)الزامات گام فرايند (شاخص كلي

ريزي جهت تشكيل سبد فناوري اطالعات  و يا جامع نبودن  ناممكن بودن برنامه  تدوين نيازمنديهاي سازمان از سبد فناوري اطالعات
  سبد فناوري اطالعات قابل پيش بيني در مرحله بعد

افزايي الزم  شود هم زن بودن فناوريهاي موجود در سازمان كه موجب مينامتوا  ريزي و  تشكيل سبد فناوري اطالعات برنامه
  وري، كارايي و اثربخشي فناوريها در سازمان) ه ميان آنها ايجاد نگردد (كاهش بهر

گيري در اكتساب فناوريهاي اطالعاتي نامناسب در مقايسه با فناوريهاي  تصميم  شناسايي فرصتها
  هاي فرصت) هزينهوري و افزايش  ممكن (كاهش بهره

گيري درباره اكتساب فناوريها و  احيانا اكتساب فناوري  ناتواني در تصميم  ارزيابي موثر فرصتهاي شناسايي شده
  اطالعاتي نامناسب

منابع ريزي شده به دليل كمبود  ناتواني در اكتساب فناوريهاي اطالعاتي برنامه  سنجي دستيابي به فرصتهاي فناوري اطالعات آناليز امكان
  اي سازماني و دانشي (هدر رفت سرمايه) سرمايه

مواجهه با موقعيتهاي مخاطره در مرحله اكتساب فناوري اطالعات و احتمال   آناليز ريسك دستيابي به فرصتهاي فناوري اطالعات
  شكست (هدر رفت سرمايه)

  وري) اطالعات با اولويت كمتر (كاهش بهره گذاري در طرحهاي فناوري سرمايه  بندي طرحهاي اكتساب فناوري اطالعات اولويت

  گذاري و اكتساب تكنولوژي  سرمايه -4-4

هاي اجرايي خرد گردد.  كالن دستيابي به تكنولوژي، اين برنامه كالن بايد به اجزاء برنامه  پس از تشكيل سبد تكنولوژي يا به عبارت ديگر برنامه
قرار  سازي تكنولوژي در اين مرحله مورد توجه سازي و فرهنگ ريزي، اجرا و كنترل) و نيز تمهيدات بومي كليه تمهيدات مديريت پروژه (برنامه

ه و گيرند. به كارگيري موثر منابع مالي و انساني شاخص عمده موفقيت در اين مرحله خواهد بود. از آنجا كه در اين مرحله نيازمندي هاي پروژ مي
سازمان  گردد، توجه به نيازمنديهاي دقيق كاركردي و غيركاركردي اين فناوري در ريزي و تدوين مي محصول فناوري اطالعات به روشني برنامه

هاي فناوري اطالعات به همراه خواهد  ]. توجه نكردن به الزامات اين گام از فرايند مديريت تكنولوژي ريسكهاي زير را در پروژه10ضروري است[
  داشت. 

  گذاري و اكتساب فناوري اطالعات الزامات و ريسكهاي گام سرمايه: 4جدول 
  ناشي از برآورد نشدن نيازمنديريسك   الزامات گام فرايند (شاخص كليدي موفقيت)

هاي فناوري اطالعات با نيازمنديهاي سبد تكنولوژي  مطابقت نداشتن پروژه  هاي فناوري اطالعات تدوين طرح توجيهي براي هر يك از پروژه
  سازمان



              
 
 

 

 
 
 

  برآورده نشدن اهداف اصلي فناوري اطالعات در پشتيباني از كسب و كار   توجه به نيازمنديهاي كاركردي

ايجاد نشدن انگيزه در كاركنان براي استفاده از فناوري اطالعات به دليل   وجه به نيازمنديهاي غيركاركرديت
  هاي ايجاد كننده جذابيت كاربري در فناوري وجود نداشتن ويژگي

 ناتواني در اكتساب فناوري اطالعات، دست نيافتن به اولويتهاي زمان، هزينه  برنامه ريزي دقيق پروژه اكتساب
  و كيفيت در پروژه اكتساب

  انحراف پروژه اكتساب فناوري اطالعات از برنامه تدوين شده براي آن   هاي اكتساب فناوري اطالعات  مديريت موثر پروژه

  به كارگيري نتايج حاصله -4-5

براي كارا و اثربخش بودن آن در حتي در صورت تامين تكنولوژي مناسب و منطبق بر نيازمنديهاي سبد تكنولوژي سازمان، لزوماً تضميني 
افزايي ايجاد شده بين تكنولوژي و اجزاء ديگر عوامل سازماني دارد. از اين ديدگاه فناوري  سازمان وجود ندارد. زيرا اين شاخصها بستگي به هم

كار، ساير تكنولوژيهاي موجود در سازمان  هاي سازماني مانند فرهنگ سازمان، فرايندهاي كسب و اطالعات نيز به دليل ارتباط قوي آن با ديگر مولفه
دهد معموال  و تاثير آن بر وظايف و حدود قدرت و اختيارات افراد در سازمان، به شدت در معرض شكست قرار دارد. تحقيقات انجام شده نشان مي

رگيري موثر چرخه مديريت تغيير مانند چرخه ]. راهكار مقابله با اين شكست به كا11داليل شكست در اين مرحله بيشتر از مراحل ديگر بوده است[
  ]. ريسكهاي اصلي شكست در اين مرحله عبارتند از:12كرت لوين (انجمادزدايي وضع موجود، انجام تغيير و  انجماد مجدد) است[

  الزامات و ريسكهاي گام به كارگيري نتايج حاصله: 5جدول 
  ز برآورد نشدن نيازمنديريسك ناشي ا  الزامات گام فرايند (شاخص كليدي موفقيت)

  ه وري و كارايي) انگيزگي سازماني در استفاده و كاربري (كاهش بهر بي  حمايت موثر مديريت ارشد

انگيزگي در كاربري و استفاده و بازگشت به حالت  مقاومتهاي سازماني، بي  مديريت مناسب تغييرات و فرهنگ سازماني
  رمايه)قبل (كاهش بهره وري و كارايي و هدر رفت س

  ناتواني در كاربري و مقاومت در برابر تغيير(كاهش بهره وري و كارايي)  آموزش موثر كاربران

نامنطبق بودن فناوري اطالعات كسب شده با نيازمنديهاي كاركردي و   كنترل و تست
  ريزي شده (كاهش اثربخشي) غيركاركردي برنامه

هاي سازمان  مولفهبندي و حفظ يكپارچگي با ساير  مديريت پيكره
  خصوصا فرايندهاي كسب و كار

افزايي در سبد تكنولوژي و فرايندهاي كسب و كار  ناتواني در ايجاد هم
  (كاهش بازدهي، كارايي و اثربخشي)

  تضمين يك موفقيت بلندمدت -4-6

گيري و بهبود  ت مستمر مورد پايش، اندازهبه منظور حصول اطمينان از حفظ كارايي و اثربخشي سبد تكنولوژي سازمان، اين سبد بايد به صور
گيري شده و به مراحل ابتدايي فرايند مديريت تكنولوژي  قرار گيرد. شاخصهايي مانند جذابيت، كارايي و اثربخشي تكنولوژيهاي موجود مرتبا اندازه

سازد. اين نكته حائز  ند مديريت تكنولوژي فراهم ميهاي بعدي فراي شود. نتايج اين بازخورد اطالعات مفيدي را جهت انجام دوره بازخورد داده مي
گيرد. لذا بررسي روند  اهميت است كه شاخصهاي مطلوبيت و جذابيت تكنولوژي در مقايسه با ساير تكنولوژيهاي مشابه و مكمل مورد بررسي قرار مي

گيري و بهبود موجب ايجاد ريسكهاي زير در  كردن به پايش و اندازهتكنولوژي در بازار آن نيز از ديگر فعاليتهاي اين گام از فرايند خواهد بود. توجه ن
  گردد. هاي فناوري اطالعات مي پروژه

  الزامات و ريسكهاي گام تضمين يك موفقيت بلندمدت: 6جدول 
  ريسك ناشي از برآورد نشدن نيازمندي  الزامات گام فرايند (شاخص كليدي موفقيت)

اثربخشي هر يك از فناوريهاي اطالعاتي گيري كارايي و  پايش و اندازه
  موجود

ناتواني در انجام اقدامات اصالحي و پيشگيرانه و بازخورد اطالعات 
  (كاهش اثربخشي)



              
 
 

 

 
 
 

  ناتواني در مديريت مناسب سبد فناوري سازمان و بازخورد اطالعات   گيري كارايي و اثربخشي سبد فناوري سازمان پايش و اندازه

  ناتواني در بازخورد مناسب اطالعات به مرحله تدوين استراتژيها   العات در بازار جهانيبررسي روند فناوري اط

ناتواني در ايجاد چرخه بازخوردي در فرايند مديريت تكنولوژي و   ريزي ارائه بازخورد جهت برنامه
ريسكهاي ناشي از استفاده نكردن از سوابق قبلي در مراحل بعدي تدوين 

  استراتژيها و ... 

  گيرينتيجه -5
گذاريهاي انجام شده در حوزه تكنولوژي را به خود اختصاص داده است.نتايج  گذاري در فناوري اطالعات حجم عمده سرمايه امروزه سرمايه

 هاي توليد و سربار و ايجاد فرصتهاي جديد حاصل از به كارگيري آن شامل پشتيباني موثر از فرايندهاي كسب و كار سازمان و كاهش هزينه
محور بودن و ارتباط  هاي خاص اين فناوري مانند دانش كسب و كار، داليل عمده اقبال به اين گونه از فناوري بوده است. از سوي ديگر، ويژگي

داري، زياد در نظر  هاي فناوري اطالعات با آمار معني هاي مديريتي سازمان موجب گرديده ريسك شكست پروژه تنگاتنگ آن با ساير مولفه
پوشي  گذاري در فناوري اطالعات هنگفت بوده و ضرر و زيان مالي و سازماني ناشي از آن غيرقابل چشم شود. از آنجا كه هزينه سرمايه گرفته

هاي فناوري اطالعات از اولويتهاي مبحث مديريت تكنولوژي است. فرايند  است، لزوم بررسي راهكارهايي جهت كاهش ريسك شكست در پروژه
گذاري در تكنولوژي،  (شامل مراحل ارزيابي موقعيت كنوني، تعيين استراتژي تكنولوژي، انتخاب سبد تكنولوژي، سرمايه مديريت تكنولوژي

ردد، انتقال نتايج جهت استفاده، حفظ موقعيت در بلند مدت) اگر به صورت موثر و با رعايت همه الزامات و تامين كليه نيازمنديهاي آن انجام گ
  هاي فناوري اطالعات خواهد داشت.  يري از ريسكهاي شكست در پروژهتاثير زيادي بر جلوگ
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