سازمان

شناسايي عوامل حياتي موفقيت در انتقال تکنولوژي
سيستمهاي اطالعاتي در سازمانهاي ايراني

منصور ثابتي
كارشناس ارشد مديريت تكنولوژي

چكيده
اطالعات نيروي محرکه اقتصاد و دانش امروزي است و ابزار بکارگيري آن سيستمهاي اطالعاتي ميباشد .با وجود منافع زياد بکارگيري سيستمهاي
اطالعاتي ،هنوز ريسک باالي شکست ،بر پيادهسازي اين پروژهها سنگيني ميكند .از آنجايي که عوامل حياتي موفقيت وجود دارند و خلق نمي
شوند ،از اينرو بايد آنها را شناسائي و کشف کرد .عدم توجه به اين عوامل ،کل سيستم و فرآيند را با خطر اساسي و شکست پروژه در اجرا مواجه
مينمايد .در اين تحقيق ،با شناس�ايي چارچوبهاي موجود براي انتقال تکنولوژي سيس�تمهاي اطالعاتي و شاخصهاي هر کدام از طبقات اين
چارچوب ها ،سعي بر آن شده که اين عوامل ،در سازمانهاي ايراني که تمايل به انتقال اين تکنولوژي دارند ،ارزيابي و رتبهبندي شود .طبقاتي که
براي اين شاخصها ميتوان در نظر گرفت شامل سه طبقه عوامل سازماني ،عوامل تاکتيکي و عوامل فني ميباشد .بعضي از عوامل کليدي موفقيت
که شناسايي اين عوامل هدف اصلي اين مقاله ميباشد شامل موارد ذيل است :تعهد و حمايت مديريت ارشد سازمان ،درک واضح از اهداف كسب
و كار و نيازمنديهاي س�ازمان ،آمادگي س�ازمان و زيرس�اخت مناسب ( ITعوامل سازماني) -مدير پروژه قوي ،تيم مناسب و متخصص (عوامل
تاکتيکي) -آموزش کافي ،مشارکت کاربران در پروژه و حفظ نيروي متخصص و آموزش ديده (عوامل فني).
واژگان كليدي
عوامل حياتي موفقيت ( ،CSF (Critical Success Factorsسيستمهاي اجرايي ساخت ( ،)MESسيستمهاي اطالعاتي ( ،)Information Systemبرنامهريزي منابع سازماني ()ERP
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 -1بیان مساله
تحقيقات نشان ميدهد که  %70از پروژههاي
پيادهسازي سيستمهاي اطالعاتي به اهداف از پيش
تعيين شده دست نيافتهاند .هزينههاي پيادهسازي
سيستمهاي اطالعاتي بسيار باالست ولي آنچه که با
شکست پروژه انتقال تکنولوژي سيستمهاي اطالعاتي
در سازمان از دست ميرود ،تنها هزينههاي صرف
شده نيست ،بلکه حتي ممکن است ساير مزيتهاي
رقابتي سازمان نيز از دست برود .همچنين بر اساس
گزارش موسوم به گزارش  Chaosکه بهوسيله
 Standish Groupانتشار يافته و عموميترين منبع
آمار نرخ موفقيت در حوزه فناوري اطالعات آمريکا
محسوب ميشود ،ميزان موفقيت در اين حوزه داراي
وضعيت نگران کنندهاي است ،بهطوريکه بر اساس
آخرين گزارش (مربوط به سال  ،)2006ميزان موفقيت
پروژههاي  ITدر آمريکا فقط  35درصد بوده و در
مقابل  %19از پروژهها کاملًا با شکست مواجه شده و
پروژههايي که از نظر مدت زمان ،بودجه مورد نياز يا
تطابق با نيازهاي مشتري نيازمند بازنگري و با چالش
مواجه شده اند %46 ،برآورد شده است .اعالم اين
نتايج موجب شده که امروزه اهميت شناسايي عوامل
حياتي موفقيت در انتقال تکنولوژي سيستمهاي
اطالعاتي مورد توجه قرار گيرد تا زمينه دستيابي به
موفقيت بيش از پيش فراهم شود.
با ظهور و گسترش استفاده از رایانه و متعاقب آن
تنوع سيستمهاي اطالعاتي در سازمانها ،مديران

با ظهور و گسترش استفاده از
رایانه و متعاقب آن ،تنوع
سيستمهاي اطالعاتي در
سازمانها ،مديران و کاربران
همواره به دنبال ايجاد امکاني در
سازمان خود بودهاند تا بتوانند در
يک بستر يکپارچه اطالعاتي و به
بهترين نحو ممکن ،از اطالعات
موجود براي اتخاذ تصميمهاي
الزم در سطوح مختلف
مديريتي استفاده نمايند
و کاربران همواره به دنبال ايجاد امکاني در سازمان
خود بودهاند تا بتوانند در يک بستر يکپارچه اطالعاتي
و به بهترين نحو ممکن ،از اطالعات موجود براي
اتخاذ تصميمهاي الزم در سطوح مختلف مديريتي
استفاده نمايند .اين موضوع تا اوايل دههي 90
ميالدي رويايي دست نيافتني مينمود که با ايجاد
سيستمهاي سازماني و گسترش استفاده از آنها،
تبديل به واقعيت شد .ولي با اين وجود از بدو توسعه
سيستمهاي سازماني ،کارشناسان و صاحبنظران
تاکيد داشته و دارند که اگر مراقب و هشيار نباشند،
روياي پيادهسازي سيستمهاي اطالعاتي به کابوسي
دردناک تبديل خواهد شد .با توجه به اهميت اين

تکنولوژي در سازمانها ،پيادهسازي و انتقال اين
تکنولوژي نيز از جايگاه ويژهاي برخوردار ميباشد و
مديران ارشد سازمانها و مديران پروژه در صورت
آشنايي و توجه ويژه يه اين عوامل ،نقش مهمي در
انتقال اين تکنولوژي خواهند داشت.
 -2مقایسه چارچوب های موجود در انتقال
تکنولوژی سیستم های اطالعاتی
در اين مقاله چارچوب هاي ارائه شده توسط
محقــقان مختلفــي نظيــر ،Majed Al Marashi
 Markus & Tanis ،John Pastor ،K.T.Yeoو
 Jiang Yingjieو مــدل مفهــومي عـوامل حياتي
موفقيت براي پيادهسازي سيستمهاي اطالعاتي در
چين مورد بررسي قرار گرفته است.
همانطور كه مشاهده ميشود ،مدلهاي مختلف از نظر
نقطه تمركز و گروهبندي عوامل با يكديگر متفاوت
ميباشند .مد ل  UNDPو مدل توسعه چيني به بحث
فرهنگ در چارچوبهاي خود توجه دارند و عوامل
انساني را در گروهبندي عوامل خود مد نظر قرار دادهاند،
در حاليكه نقطه تمركز مدلهاي  Joan Pastorو Jiang
 Yingjieديدگاه سازماني است .از سوي ديگر مدل K.
 T. Yeoهر دو جنبه سازماني و فرهنگي را در مدل خود
در نظر گرفته و عوامل را در  2دسته عوامل محتوايي
و عوامل محيطي طبقهبندي نموده است .همچنين در
برخي مدلها به فازبندي اشاره شده و در برخي ديگر
فازبندي مورد توجه قرار نگرفته است.

جدول  -1جدول مقايسهاي چارچوبهاي ارائه شده
رديف

مدل

ارائه طبقات عوامل در فازبندي

نقطه تمرکز مدل

گروه بندي عوامل

1

مدل UNDP

بدون اشاره به فازبندي

جامعه و فرهنگ

منابع انساني -زير ساخت – نهادها -سياستها  -محتوا و کاربرد

2

Markus & Tanis

پروژه تقسيم به چند فاز شده

عملياتي کردن IS

طبقاتي ذکر نشده است وليکن عوامل در  4فاز متفاوت قرارداد:
طرحريزي -اجرا -دوره آزمايشي و پشتيباني

3

Joan Pastor

بدون اشاره به فازبندي

ديدگاه سازماني

سازماني استراتژيکي -سازماني تاکتيکي -فني استراتژيکي -فني تاکتيکي

4

Jiang Yingjie

بدون اشاره به فازبندي

ديدگاه سازماني

استراتژيکي -تاکتيکي و عملياتي

5

K. T. Yeo

بدون اشاره به فازبندي

ديدگاه سازماني و فرهنگي

 Content Drivenعوامل محتوايي
 Context Drivenعوامل محيطي

6

مدل توسعه چيني

بدون اشاره به فازبندي

فرهنگ و نيروي انساني

محيطي -نيروي انساني -فني -تامين کنندگان و مسايل فرهنگي

7

Majed Al Marashi

پروژه تقسيم به چند فاز شده

عملياتي کردن IS

در  3فاز آماده سازي -پيادهسازي و ارزيابي عوامل طبقه بندي شده است.
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جدول  -2طبقهبندی عوامل موثر در انتقال تکنولوژی سیستمهای اطالعاتی
فازهاي انتقال تکنولوژي

عوامل موثر

فاز اول :قبل از پيادهسازي و انتقال تکنولوژي

عوامل سازماني

A

فاز دوم :در حين انتقال تکنولوژي و پيادهسازي

عوامل تاکتيکي
عوامل فني

B
C

نمودار  -1مدل مفهومي پيشنهادي

 Cعوامل فني

 Bعوامل تاكتيكي

 Aعوامل سازماني

جدول  -3عوامل اصلي و زير عوامل حياتي براي انتقال موفق تکنولوژي سيستمهاي اطالعاتي
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مدل مفهومي پیشنهادی
مدل مفهومي که در اين مقاله پیشنهاد شده ،برگرفته
از مدلهاي ارائه شده ميباشد .در اين مدل عوامل
در دو فاز  -1قبل از پيادهسازي و  -2فاز انتقال
تکنولوژي و پيادهسازي معرفي شدهاند .در فاز قبل از
پيادهسازي عوامل سازماني و در فاز اجرا و پيادهسازي
عوامل تاکتيکي و فني بايد مورد تاكيد و توجه قرار
گيرند .در جدول  2عوامل در دو فاز قبل از پيادهسازي
و فاز در حين انتقال و پيادهسازي تکنولوژي آورده
شده است.
همانطور که در نمودار  1مشاهده ميشود ،عوامل
سازماني به دليل اهميت فوق العاده ،محيط بر عوامل
تاکتيکي و عوامل فني هستند .بهعبارت ديگر قبل
از اجراي پروژه و پيادهسازي و در فاز اول ابتدا بايد
عوامل سازماني را در نظر گرفت .اين عوامل تاثيرگذار
بوده و نقشي تعيين کننده در انجام فاز دوم يعني اجرا
و پيادهسازي دارند.
نبايد برداشت از شکل بدين صورت باشد که تعداد
عوامل فني کمتر از تعداد عوامل تاکتيکي يا تعداد
عوامل تاکتيکي کمتر از تعداد عوامل سازماني است،
بلکه منظور از اين شکل محيط بودن و تاثيرگذاري
عوامل بر رده پايينتر ميباشد .برای هر طبقه ،هفت
عامل تعيين شده است:
عوامل سازماني عبارتند از :برخورداري از تعهد و
حمايت مديريت ارشد سازمان ،آمادگي سازمان از
نظر برخورداري از زيرساخت مناسب  ،ITعدم تعارض
ميان مديران ارشد و مديران اجرايي ،منابع مالي كافي،
درك واضح از نيازمنديهاي سازمان ،آمادگي سازمان
براي مديريت تغيير و مهندسي مجدد فرآيندها و
عوامل سياسي و الزامات قانوني و دولتي
عوامل تاكتيكي عبارتند از :تشكيل تيم مناسب
و تخصصي از حوزههاي مختلف تاثيرگذار ،ايجاد
فرهنگ كار تيمي و پروژهاي ،مدير پروژه قوي،
داشتن برنامه مناسب و رسمي براي انجام پروژه،
وجود استراتژي مناسب پيادهسازي ،انتخاب تكنولوژي
مناسب و درنظرگرفتن چرخه عمر محصول ،هماهنگي
بين عوامل پروژه و مديريت صحيح انتقال اطالعات،
گردش مكاتبات و ارتباطات مؤثر
عوامل فني عبارتند از :آموزش كافي به عوامل پروژه
و كاركنان ،مشاركت كاربران و عدم مقاومت آنان در
اجراي پروژه ،توسعه و تطبيق نرمافزار با نيازهاي
سازمان و تست و اشكالزدايي آن ،استفاده مقتضي
از مشاوران ،ايجاد انگيزش بين اعضاي پروژه و
كاركنان ،حفظ نيروي متخصص و آموزشديده طي
پروژه و مستندسازي
عوامل فوق در جدول  3نمايش داده شده است.

بــرای رتبــهبندی عــوامل ســازمانی ،تاكتيكي و
فني ،از روش توزیع پرسشنامه میان متخصصان حوزه
 IT/ISو جمعآوری پاسخهای آنان به سؤاالتی که از
مدل استخراج شده بود ،استفاده شد كه نتايج آن در
جدولهاي زير ارائه شده است.
الزم بهذکر است در اين مرحله از تحقيق ،از آزمون
رتبهاي فريدمن براي رتبهبندي عوامل اثرگذار بر
انتقال موفق تکنولوژي سيستمهاي اطالعاتي استفاده
شده است.
همانطور كه مشاهده ميشود ،طبق نتايج بهدست
آمده تعهد و حمايت مديريت ارشد سازمان با ميانگين
رتبه  5.69از زيرعوامل سازماني ،مدير پروژه قوي با
ميانگين رتبه  4.49از زير عوامل تاكتيكي و آموزش
کافي به عوامل پروژه و کاربران با ميانگين رتبه  4.7از
زير عوامل فني مهمترين عوامل در انتقال موفقيتآميز
تكنولوژي سيستمهاي اطالعاتي در سازمانهاي
ايراني بهشمار ميروند .همچنين مشاهده ميشود
كه اگر اهداف کسب و کار و نيازمنديهاي سازمان

بهطور واضح درك شود ،سازمان از زيرساختهاي IT
مناسب برخوردار باشد و سازمان منابع مالي كافي در
اختيار داشته باشد ،پيادهسازي سيستمهاي اطالعاتي
با موفقيت بيشتري انجام خواهد شد .از سوي ديگر،
توجه به تشکيل تيم مناسب و تخصصي از حوزههاي
مختلف تاثيرگذار و ايجاد فرهنگ کار تيمي و پروژهاي
از دسته عوامل تاكتيكي و مشارکت کاربران و عدم
مقاومت آنان در اجراي پروژه ،حفظ نيروي متخصص
و آموزش ديده طي پروژه ،توسعه و تطبييق نرمافزار
با نيازهاي سازمان و تست و اشکالزدايي آن و
ايجاد انگيزش بين اعضاي پروژه و کارکنان از دسته
عوامل فني نقش مؤثري را در فاز انتقال تكنولوژي
سيستمهاي اطالعاتي و پيادهسازي آن ايفا مينمايد.

نتيجهگيري
با توجه به نياز روزافزون سازمانهاي ايراني مبني
بر انتقال تکنولوژي سيستمهاي اطالعاتي ،توجه به
عوامل حياتي موفقيت در انتقال اين تکنولوژي بسيار

مفيد واقع خواهد شد.
اگر مديران ارشد سازمانها به عوامل مستند شده در
اين مقاله توجه کافي و الزم را داشته باشند ،موفقيت
پروژههاي آنان از کمترين ريسک برخوردار خواهد
بود .اگر سه عامل از عوامل هر کدام از طبقات که
از رتبه باالتري برخوردار هستند را در نظر بگيريم،
به نتايجي دست مييابيم كه در جدول  4نشان داده
شده است.
اگر تعهـــد و حمـــايت مديريت ارشد سازمان با
شناخت نيازهاي واقعي سازمان به همراه مهیا نمودن
زیر ساخت مناسب  ITاز طبقه عوامل سازماني ،انتخاب
مدير پروژه قوي ،تشکيل تيم مناسب و تخصصي پروژه
و باال بردن فرهنگ سازمانی و کارتیمی میان کارکنان
از طبقه عوامل تاکتيکي و آموزش کافي ،مشارکت
کاربران و حفظ نیروی متخصص و آموزشدیده طی
پروژه با ارائه سیستمهای انگیزشی از طبقه عوامل
فني مورد نظر قرار گيرد ،موفقيت پروژه تضمين
بيشتري خواهد يافت.

جدول  –4ليست رتبه اي عوامل سازماني تاکتيکي و فني با آزمون فريدمن
زير عوامل سازماني

ميانگين رتبهها

زير عوامل تاکتیکی

ميانگين رتبهها

زير عوامل فنی

ميانگين رتبهها

برخورداري از تعهد و حمايت مديريت ارشد سازمان

5.69

مدير پروژه قوي

4.94

آموزش کافي به عوامل پروژه و کاربران

4.70

درک واضح از اهداف کسب و کار و
نيازمنديهاي سازمان

4.53

تشکيل تيم مناسب و تخصصي از حوزههاي
مختلف تاثيرگذار

4.33

مشارکت کاربران و عدم مقاومت آنان در اجراي پروژه

4.66

آمادگي سازمان از نظر برخورداري از زير
 ITساخت مناسب

4.17

ايجاد فرهنگ کار تيمي و پروژهاي

4.13

حفظ نيروي متخصص و آموزش ديده طي پروژه

4.45

منابع مالي کافي

4.06

هماهنگي بين عوامل پروژه ،مديريت صحيح
انتقال اطالعات ،گردش مکاتبات و ارتباطات موثر

3.97

توسعه و تطبييق نرمافزار با نيازهاي سازمان و تست
و اشکالزدايي آن

4.25

آمادگي سازمان براي مديريت تغيير و
مهندسي مجدد فرآيندها

3.89

وجود استراتژي مناسب پيادهسازي

3.95

ايجاد انگيزش بين اعضاي پروژه و کارکنان

4.16

عدم تعارض ميان مديران ارشد و مديران اجرايي

3.56

انتخاب تکنولوژي مناسب و در نظر گرفتن چرخه
عمر محصول

3.72

مستندسازي

3.64

عوامل سياسي و الزامات قانوني و دولتي

2.09

داشتن برنامه مناسب و رسمي براي انجام پروژه

2.97

استفاده مقتضي از مشاوران

2.14

منابع
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