
 
 

 39 تابستان، 8، شماره دومفصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال 
 49 تا 74صفحات 

يهاسامانهسازيادهيهايپهايموردنيازمديرانپروژهمهارت
ريزيمنابعسازمانبرنامه

 
 احد زارع رواسان

 یلمیهما د

 چكيده

هاي نسبتاً بااليي دارد و با گذاري ريزي منابع سازمان نياز به سرمايه برنامه يها سامانهسازي  پياده
بسيار زيادي هاي فراواني نيز همراه است. مطالعات  توجه به نرخ شكست باال، با ريسك

بر حصول  مؤثرعوامل با هدف شناسايي  ها سامانهتبيين عوامل کليدي موفقيت اين  منظور به
 و سازي پياده هاي هاي موردنياز مديران پروژه . وجود مهارتموفقيت آن انجام شده است

يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت اين  عنوان بهسازمان  منابع ريزي برنامه يها سامانهاستقرار 
 يقموردتحق علمي صورت بهرغم اهميت باالي آن، کمتر  شود که عليها، شناخته مي پروژه

، در اين تحقيق به شناسايي و رو ينازاو ابعاد مختلف آن شناسايي شده است.  قرارگرفته
ريزي  برنامه هاي سامانهسازي و استقرار  هاي پياده هاي موردنياز مديران پروژه بندي مهارت رتبه

هاي مختلف موردنياز از  پس از شناسايي مهارت منظور ينبداست. شده  منابع سازمان پرداخته
 ها آنبندي  و دسته شده ييشناساهاي  طريق مرور ادبيات موضوع، به تعيين اهميت انواع مهارت

طبق نتايج تحليل عاملي اکتشافي  شده ييشناسا مهارت 81ده است. بر اين اساس، پرداخته ش
به ترتيب اولويت  "فني"و  "انساني"، "همديريت پروژ"، "مديريتي"مهارتي اصلي  گروه 4 به

تواند به محققين و فعاالن حوزه  نتايج حاصل از اين تحقيق مي شدند. يبند دستهو اهميت 
خاص در  صورت بهسازمان  منابع ريزي برنامه هاي سامانهعام و  صورت بهاطالعاتي  يها سامانه
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سازي و  ي مربوطه بر سر راه پيادهها ها و چالشهاي موردنياز مديران پروژهبهتر مهارت درک
 ياري رساند. ها سامانهاستقرار اين 

 هاي سامانههاي مديران پروژه  مهارت ،ريزي منابع سازمان برنامه هاي سامانه واژگان کليدی:
ERPهاي فناوري اطالعات هاي مديران پروژه ، مهارت. 
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 مقدمه

 تعريف اييكپارچه افزارنرم عنوان به توانمي را سازماني منابع ريزيبرنامه هاي سامانه

 مانند هاسازمان عملياتي هايحوزه در هاي مختلفيماژول يا و اجزا داراي که کرد

 انساني، مديريت منابع مديريت حسابداري، بازاريابي، توزيع، فروش، توليد، ريزي، برنامه

 ونقل حمل مديريت تعميرات، نگهداري و و خدمات مديريت موجودي، مديريت پروژه،

با توجه به رقابت شديد بازار و . (3002، 1السون) هستند الكترونيك تجارت و
ريزي منابع برنامه هاي سامانهها، هاي فناوري اطالعات، بسياري از شرکتپيشرفت

 .(3001، 2وي) دبخشن ءتا قدرت خود را در رقابت ارتقا اندسازمان را به کارگرفته
ريزي منابع سازمان ارائه برنامه هاي هسامانها و مزاياي زيادي که رغم ويژگيعلي
 (3088، 3تينز، چاتزودز و سيرديزمدي) نبوده مؤثرهميشه  ها سامانهد، اجراي اين نده مي

؛ 8991، 4داونپورت) دارد وجود ها سامانهسازي اين و نرخ بااليي از شكست در پياده
  .(3002، 5بهشتي

سازي افزايش احتمال موفقيت پياده منظور بههاي اخير، پژوهشگران بنابراين، طي سال
اند و برخي سعي در هاي ارزشمندي کردهريزي منابع سازمان، تالشبرنامه هاي سامانه

اند. ريزي منابع سازمان داشتهسازي برنامهدر پياده مؤثرشناسايي مجموعه عوامل 
ليست عوامل  ها آنو برخي از  6نويسندگان بسياري ليستي از عوامل کليدي موفقيت

عوامل کليدي  هاي فهرستاند. در ميان اين را شناسايي کرده انگيز مخاطرهشكست و 
 هاي گروههاي موردنياز ريزي منابع سازمان، اغلب شايستگيبرنامه هاي سامانهموفقيت 
، ميليس، دووم؛ 3002، 7سوجا) اندپروژه داراي صالحيت بيان شده هاي گروهپروژه و 

. برخي از محققان اظهار (3088، 9آپادهياي، جهانيان و دن؛ 3080، 8پولمنز و بلومن
 هاي سامانهعامل ريسك و شكست  عنوان بهپروژه  گروههاي ضعيف داشتند که مهارت

، 3002؛ بهشتي، 3002، 10آلوئيني، دالمين و مينينو) باشندريزي منابع سازمان ميبرنامه
ريزي منابع سازمان، به اهميت نامهبر سوابق، در درنتيجه .(3080، 11هيكسهاواري و 
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هاي مناسب که داراي دانش و مهارت گروهصالحيت و انتخاب اعضاي شايسته براي 
آن بستگي دارد.  گروه، اشاره شده است. موفقيت هر پروژه قطعاً به اعضاي هستند

يك  ريزي منابع سازمان به دليل دامنه گسترده سازمان، نيازمند، يك پروژه برنامهويژه به
هاي مختلف هاي تخصصي در حوزهو داراي مهارت کارکردي ميانسازي پياده گروه
رساند. عالوه را مي گروههاي الزم اعضاي  . اين امر لزوم اطمينان يافتن از مهارتاست

اطالعاتي  هاي سامانهريزي منابع سازمان نسبت به برنامه هاي سامانه که ازآنجاييبر اين، 
و  هاي افرادي که در ارتباط خاصهستند، شناسايي و ارزيابي مهارتتر سنتي پيچيده

 .(3082، 1مستأجراندويان و هم) استتري با اين سيستم هستند، الزم بحراني
ريزي منابع سازمان و از سازي برنامهبا توجه به آنچه بيان شد و اهميت و مزاياي پياده

ريزي منابع سازي سيستم برنامهها در پيادههايي که سازمان ها و چالشطرفي هزينه
بندي هدف اين پژوهش، شناسايي و رتبه طورکلي به شوند.مواجه مي ها آنسازمان با 

ريزي منابع  برنامه هاي سامانهسازي مديران پروژه در پياده موردنيازهاي کليدي مهارت
سازمان، در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که طبق بررسي انجام شده و 

يا خارج از  هاي علمي داخلي توسط محققين، تحقيقي در داخلجستجوي وسيع پايگاه
مديران پروژه در  موردنيازهاي کليدي مهارت بندي شناسايي و رتبه خصوص درکشور 

ريزي منابع سازمان شناسايي نشد يا حداقل در صورت انجام چنين سازي برنامهپياده
بندي اين عمومي انتشار نيافته است. شناسايي و رتبه صورت بهتحقيقي، نتايج آن 

بر بهبود ميزان  مؤثرتري صورت بهرساند تا بتوانند ها ياري ميها به سازمانمهارت
 سازي و پشتيباني سيستم خود، تمرکز کنند.موفقيت پياده

 پيشينه تحقيق

هايي که در طراحي ميزان تناسب بين مفروضات و نيازمندي (3080) هاواري و هيكس
هاي هايي که در سازمانريزي منابع سازمان وجود دارند و واقعيتسيستم برنامه

هاي اين مطالعه باشند را مورد تحقيق و بررسي قرار دادند. يافتهگيرنده ميسرويس
ها و بين نيازمندي توجهي ابلقدهند که در مورد نيروي انساني تفاوت نشان مي

ترين داليل شكست پروژه محتمل عنوان بهها را ها وجود دارد و اهميت مهارت واقعيت
اي بر روي در مطالعه اند.ريزي منابع سازمان در توسعه کشورها تعيين کردهبرنامه
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 (3008) 1اشميت، اليتينن، کيل و کيول هاي پروژه فناوري اطالعات که توسطريسك
يكي از پنج مورد پر  عنوان به " پروژه گروهکمبود دانش/مهارت الزم در "انجام گرفت، 

 2واتريج. شناسايي شدباشند، مي تأثيرگذارريسكي که بر موفقيت فناوري اطالعات 
هاي فناوري در موفقيت پروژه 3هاي مديران پروژهاستدالل کرد که مهارت (8992)

اجراي  منظور بهها بايد بر توسعه اين مهارتها اطالعات ضروري است و سازمان
 ورنر که هنگاميمطالعه،  ازاين پسهاي فناوري اطالعات تمرکز کنند. آميز پروژهموفقيت

افزار مهاي توسعه نرهاي موفقيت پروژهدر پي شناسايي روش (3002)  4ايوانكوو 
ها نتيجه نظرسنجي از يافتند. اين يافته واتريجبودند، شواهدي مبني بر صحت استدالل 

هاي ارتباطي مديران پروژه، توانايي کارمندان و توانايي باشند که مهارتنفر مي 808
 دهندداري با موفقيت پروژه دارند را نشان ميکنترل پروژه که ارتباط مثبت و معني

مديريت پروژه  هاي خاصرسد مهارتبه نظر مي ازآنجاکه. (3002ايوانكو، و  ورنر)
هاي موردنياز جهت مديريت اند، شناخت مهارتمربوطفناوري اطالعات با نتايج پروژه 

 بربندي شده ليست رتبه. داشتن يك استهاي فناوري اطالعات حياتي پروژه مؤثر
ليي و  کيل،) ها، در موارد مختلفي مفيد خواهد بوداهميت نسبي اين مهارت اساس
سازمان که اخيراً با  ريزي منابعبرنامه هاي سامانهرو به رشد  محبوبيت .(3082، 5دنگ

سپاري بسياري از جوانب فني فناوري آموختگان فناوري اطالعات و برونکمبود دانش
نويسي، پشتيباني فني( همراه است، باعث شده است که مانند برنامه) اطالعات

 هاي کليدي براي کارکنان مورد انتظار استها جوياي آن باشند که چه مهارت زمانسا
ترين مطالعات انجام شده در . در اين بخش مروري بر مهم(3080، 6پسليك و بويل)

 اين حوزه شده است.
هاي او پروژه. انجام شده است (3000) 7سامنر توسطترين تحقيقات يكي از مهم

عامل ريسك  30کرده و  اطالعاتي در سطح سازماني را مطالعه سامانهسازي هفت  پياده
 ششها شناسايي و اين عوامل را در را از طريق انجام مصاحبه با مديران پروژه شرکت

در مطالعات  (3008نلسون، و  سامرز) 8نلسونو  سامرزبندي نموده است. گروه طبقه
ريزي منابع سازمان را برنامه هاي سامانهسازي ترين عوامل کليدي پيادهخود مهم
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 ريزي منابعبرنامه هاي سامانهسازي عامل ضروري پياده 33 ها آن. اندکردهشناسايي 
ترين اين مهم ازآن پسآورده و  دست بهسازمان را از يك مطالعه گسترده در مقاالت، 

 گروهدر اين مطالعه شايستگي . اندکردهسازي مشخص ول فازهاي پيادهعوامل را در ط
-سازي برنامهدومين عامل ضروري پياده عنوان بهپس از عامل پشتيباني مديران ارشد، 

 بندي شده است.ريزي منابع سازمان رتبه

 دهندگانپاسخ از خود مطالعه در (3002) 1کومار ويند کومار، ماهشوري و اوما
 منابع ريزيبرنامه هاي سامانه سازيپياده هايپروژه که ايعمده موانع که خواستند
 در مورداشاره مهم عوامل از يكي که کنند شناسايي را هستند مواجه ها آن با سازمان
اظهار  (3002) 2استرنيو و اس، اچکيم .است شده عنوان ماهر افراد نبودن دسترس

هاي اطالعاتي و مهارت هاي سامانههاي آموزشي کنند که همچنان بين برنامه مي
اطالعاتي شكاف وجود  هاي سامانه / کارمندان سطح ورودي فناوري اطالعات موردنياز

کنند که ضعف مشهودي در مديريت پروژه وجود دارد. ساير اشاره مي ها آندارد. 
 .هستندريزي منابع سازمان د امنيت و برنامهنها که به توجه بيشتري نياز دارمهارت
هاي آموزشي کافي دوره اندازه بهکند که براي کاربران اشاره مي (3002) 3پسالک
منجر به ضعف  مسئلهشود که اين اطالعاتي برگزار نمي اطالعات و سيستم فناوري

 .شودمهارتي و عملكردي ايشان در طول پروژه مي

و  رتريزي منابع سازمان، پمل کليدي موفقيت برنامهدر مرور تحقيقات حول عوا
کارگروهي و تيمي در  ،دريافتند تقريباً در همه مطالعات (3002) 4تيراپانيچجانگ
يكي از عوامل  عنوان بهريزي منابع سازمان برنامه هاي سامانهسازي ههاي پياد پروژه

عوامل کليدي  (3002) 5پيوتر سوجا قرار گرفته است. مورداشارهکليدي موفقيت 
با افراد  گروهسازي پيادهـ  گروهو ترکيب  کردهدر تحقيق خود شناسايي  موفقيت را

نتايج  اساس بررا شرح داده و  ـ هاي باالمختلف و داراي دانش و شايستگي
. ه استسازي موفق تعيين کردبر پياده مؤثرسومين عامل  عنوان بهآن را  آمده، دست به

هاي مدير پروژه در ها و مهارتقابليتها، ساير نويسندگان نيز به اهميت صالحيت
؛ 3002، 6المشعري، قاني و الرشيد) کنندريزي منابع سازمان اشاره ميسازي برنامهپياده
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و  آلوئينيدر تحقيق ديگري که توسط  .(3002، 2؛ ريموس3002، 1کينگ و بورگس
 وتحليل تجزيهو  سوابقررسي ب اساس برانجام شد، عوامل ريسك،  (3002همكاران )

-ريزي منابع سازمان شناسايي شدند و مهارت سازي برنامهعوامل کليدي در زمينه پياده

 .شدعامل پر ريسك تعيين  80پروژه، يكي از  گروههاي ضعيف 
، 4انجام گرفته، مدل شايستگي فعاليت (3004) 3لينو  چن، ويواي که توسط در مطالعه

سطوح مختلف  موردنيازهاي مهارت / ها و دانشبررسي اهميت فعاليت منظور به
مجموعه  ها آناست.  شده، ارائه در سه صنعت متفاوتاطالعاتي  هاي سامانهمديريتي 

سه را در  موردنيازهاي دانش / اطالعاتي و مهارت هاي سامانههاي مديريت فعاليت
هاي اين پژوهش نشان . يافتهاندکردهبندي ، مياني و عالي شناسايي و دستهسطح نظارتي

اطالعاتي براي سطوح مختلف و  هاي سامانههاي مديريتي دهد که اهميت فعاليتمي
 .استبراي صنايع گوناگون، متفاوت  توجهي قابل طور بهچنين هم
فناوري اطالعات را  هايتجربه واقعي مديريت پروژه 89، (3009) 5و تن وکيل نپير

 ها آنمهارت مديريت پروژه فناوري اطالعات را استخراج و  42قرار داده،  موردبررسي

ريزي و اين نه دسته مهارت شامل: برنامه .اندکردهبندي دسته مهارت گروه نهرا در 
توسعه ، مديريت مشتري، گروهکنترل، مديريت عمومي، رهبري، ارتباطات، توسعه 

زاده و حنفيزمينه  باشند. در اينصداقت فردي و کمال فردي ميسيستم، حل مسائل، 
سازي  منظور بررسي آمادگي سازماني جهت پياده بهاي نيز، مطالعه (3088) رواسانزارع

 موردنيازهاي مختلف ايشان مهارتاند. ريزي منابع سازمان انجام دادهسيستم برنامه
 هاي سامانهسازي مديران، کاربران و کارکنان واحد فناوري اطالعات سازمان در پياده

. اندکردهبررسي يكي از عوامل اصلي آمادگي  عنوان بهريزي منابع سازمان را برنامه
-هاي  سامانهدر زمينه  موردنيازهاي در پژوهشي، مهارت (3082) مستأجرانو  مهدويان

 موردنيازهاي مهارت، کردهمنابع سازمان را بررسي  ريزيبرنامه هاي سامانهاطالعاتي و 
 هاي سامانهسازي کاربران خبره را تعيين و سپس به ارزيابي عوامل موفقيت پياده

 اند.ريزي منابع سازمان پرداخته برنامه
و  شدن يجهان رشد،با توجه به روند رو به بريم که موضوع پي مي سوابقبا مرور 

ريزي منابع سازمان از برنامه هاي سامانه، بكارگيري افزايش رقابت در بازارهاي جهاني

                                                                                                                            
1. King & Burgess 
2. Remus 
3. Wu, Chen, & Lin 
4. ACM (Activity Competency Model) 
5. Napier, Keil, & Tan 
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و نتايج  گرفته انجامهاي متعددي اهميت بسياري برخوردارند. در اين زمينه پژوهش
اند تا حد زيادي هطي مطالعاتي که انجام دادمتفاوتي نيز حاصل شده است. محققان در 

 ؛اندريزي منابع سازمان پرداختههاي برنامهبه شناسايي داليل موفقيت و شكست پروژه
مديران پروژه  موردنيازهاي  مهارتاما آنچه در اين پژوهش براي ما حائز اهميت است، 

 هاي سامانهها و  و استقرار بهتر پروژه مؤثرترسازي  پيادهبه  ها آنبندي تا با اولويت است
طور که با مرور تحقيقات انجام گرفته ريزي منابع سازمان دست يابيم. همان برنامه

در زمينه  (3082) مستأجرانو  توسط مهدويان شود، تنها يك مطالعهمشاهده مي
ريزي منابع برنامه هاي سامانهسازي پياده منظور بههاي موردنياز بندي مهارت دسته

ران کليدي پرداخته هاي کليدي کارببندي مهارتسازمان انجام گرفته که آن هم به دسته
 يازموردن يها مهارتاز  يبند دستهفناوري اطالعات نيز چنين  يها حوزهاست. در ساير 
بنابراين آنچه پژوهش حاضر را از مطالعات قبلي ؛ ها انجام نشده استمديران پروژه

ترين يكي از اصلي عنوان بهمديران پروژه  يازموردنهاي ، تمرکز بر مهارتکندميمتمايز 
ريزي منابع سازمان برنامه هاي سامانهسازي و استقرار هاي پيادهارکان اجرايي پروژه

 .است
 ريزي منابع سازمانبرنامه هاي سامانهسازي و استقرار هاي موردنياز جهت پيادهمهارت

ريزي برنامه هاي سامانهو استقرار  سازيهاي موردنياز جهت پيادهدر اين بخش، مهارت
 اند.موضوع شناسايي شده و مورد اشاره قرار گرفته سوابقبا مطالعه  منابع سازمان

دادن فناوري  به توسعه طورمعمول بههاي فني مهارت های فنی و پشتيبانی:مهارت .1
ها شامل دانش فني و دانش در مورد شود. اين گروه از مهارتاطالعات مربوط مي

فناوري  هاي سامانه ادهمورداستف يها فنهاي توسعه، فرايندها و متدولوژي
پشتيباني از . اين مهارت شامل (3082کيل و همكاران، ) استاطالعات 

 موقع بهاندازي افزار، بكارگيري تجهيزات و/ يا نصب و راهافزار، نرم سخت
مناسب در جايگاه اختصاصي خود  طور به ها سامانهو اطمينان از اينكه  ها سامانه

آگاهي از دانش فني جهت برقراري  شوند،نگهداري مي يدرست بهنصب شده و 
هاي ارتباطي جهت برقراري طريق داده، تصاوير، ويدئو، ايجاد شبكه ارتباطات از

. مدير (3002، 1چن، چانگ ،ويو) استبا افراد فني و مديريتي و...  مؤثرارتباط 
 مورداستفاده يها يفناورپروژه الزم است اين مهارت را براي درک کافي از 

                                                                                                                            
1. Wu, Chen, & Chang 
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با  بايدها در طول انجام پروژه داشته باشد. اين فناوري مؤثرگيري تصميم منظور به
نيز  پشتيبانيمهارت  .(3082کيل و همكاران، ) باشند جهتهموکار کسب هايهدف

. شودکاربردي مي هاينامهرب پايداري و ماندگاريکه باعث  است يیهاشامل فعاليت
ارتباطات مداوم، بحث در مورد اوضاع و  ،يروزرسان به شامل آموزش،اين مهارت

 .(3082، مستأجرانو  مهدويان) است هاها و رویهمشکالت، تکامل سياست
وکار و آنچه به معني درک عميق واحدهاي کسب وکار:ریزی کسبمهارت برنامه .2

هاي حل/ فناوري اطالعات را در يافتن راه اطالعاتي هاي سامانه مؤثر طور به
اين مهارت شامل مشارکت در ، است. گيردوکار بكار ميمشكالت کسب

اي مفاهيم فناوري اطالعات در فرايندها، وکار، بكارگيري حرفهکسب راهبردهاي
فناوري اطالعات، آگاهي داشتن از  واسطه بهايجاد فرايندهاي جديد ممكن 

توان به . از عوامل ديگر مي(3002چن و همكاران،  ويو،) شودمي هاوابستگي
-با آن، دانش عملكردهاي کسب مربوطوکار و فرايندهاي دانش فرايندهاي کسب

وکار، توانايي مشتريان، شناخت محيط کسبوکار، توانايي درک سريع نيازهاي 
هاي فني و مناسب مشكالت حلوکار، توانايي توسعه راهتفسير مشكالت کسب

وفصل وکار، حلوکار، مهارت داشتن در مهندسي مجدد فرايندهاي کسبکسب
 .(3082، مستأجرانو  مهدويان) کردو ... اشاره  سريع مشكالت فرايندها

به معني انتخاب، پذيرش و/يا مذاکره در  ریزی منابع سازمان:های برنامهمهارت .3
هاي پروژه در زمان تعيين ي و خارجي جهت برآوردن نيازمنديمورد منابع داخل

از  ييها شنهاديپ. اين مهارت شامل جستجو کردن و دستيابي به استشده 
منابع محصول که براي به  / يا ساير خدمات / خارجي، مشاوره و يها يفنّاور

، آگاهي از (3002چن و همكاران،  ويو،) است ازيموردنانجام رساندن هدف 
ريزي با برنامه مربوطنويسي هاي برنامهريزي منابع سازمان، زبانمفاهيم برنامه
ريزي تنظيمات کلي معماري برنامه(، ABAP, JAVA مثال عنوان به) منابع سازمان

ريزي منابع سازمان، مهارت بكارگيري منابع، منابع سازمان، دانش فني برنامه
؛ 3002، 1ناه و دلگادو) استريزي منابع سازمان و... انتخاب مناسب بسته برنامه

؛ 3080؛ پسليك و بويل، 3009؛ نپير و همكاران، 3002، 2ن و بكرينگاسونياست
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، مستأجرانمهدويان و  ؛3082؛ کيل و همكاران، 3080، 1اسكولموسكي و هارتمن
3082). 

هاي توانايي يادگيري فناوري اين مهارت مهارت مدیریت فناوری اطالعات:  .4
قابليت  و يك سيستم نه يك شيء عنوان بهها جديد، توانايي تمرکز بر فناوري

وقت  به معنياين مهارت . (3082، مستأجرانو  مهدويان) است درک روندها
 يها يفنّاورگذاشتن براي بررسي محيط سازمان جهت توسعه فناوري اطالعات و 

 ، بوده و شاملندشومي گرفته بكاروکار درک مفاهيم کسب منظور بهي که مربوط
هاي هاي استفاده از نوآوريوري از فرصتکنكاش دقيق محيط داخلي براي بهره
مديريت فناوري اطالعات به  راهبردهايفناوري اطالعات و پيوند دادن 

 .(3002چن و همكاران،  يو،و) استسازمان  راهبردهاي

يك مديريت پروژه شايسته فناوري اطالعات نيازمند  :های رفتاریمهارت  .5
. در اين دسته استاي است که به نفع اجراي پروژه هاي فردي ويژهويژگي
هاي شخصي که هرچند ممكن است ذاتي نيز باشند ولي قابل ارتقا و ويژگي

هايي چون داشتن  . توانايي(3082کيل و همكاران، ) ش هستند وجود داردرپرو
نپير ) گيرند در اين گروه قرار مييت و... اعتماد به نفس، قاطعيت، شكيبايي، خالق

؛ کيل 3080، 2؛ اسكولموسكي و هارتمن3080؛ پسليك و بويل، 3009و همكاران، 
 .(3082و همكاران، 

مهارت مديريت پروژه به معني آگاهي و تجربه داشتن در  مهارت مدیریت پروژه: .6
. (3082، مستأجرانو  مهدويان) است ، اصول و ابزارهاي پروژهها فنمورد 

هاي فناوري اطالعات با جوانب مختلف پروژه مربوطهاي مديريت پروژه، مهارت
فناوري اطالعات به توانمندي در  هاييريت پروژهگيرد. شايستگي مدمي را در بر

کيل و ) استپروژه، نظارت و کنترل پروژه در حوزه مديريت  مؤثرريزي برنامه
شامل  يده سازمانها/ دانش مديريت پروژه در زمينه ارت. مه(3082همكاران، 

، اتمام پروژه، يگزارش دهريزي، اجرا، کنترل، فرايندهاي مربوط به شروع، برنامه
 استسازي پروژه، هدف، زمان، هزينه، کيفيت و مديريت ريسك کنترل يكپارچه

 .(3002چن و همكاران،  ويو،)

                                                                                                                            
1. Skulmoski & Hartman 
 



 05...  های مدیران پروژههای موردنياز  مهارت

مؤثر توانايي برقراري ارتباطات  های برقراری ارتباطات و هماهنگی:مهارت .7
ارتباطات الكترونيك، ارتباطات کالمي، ارتباطات مكتوب(، ارتباطات سازنده و )

. به عبارتي مدير پروژه (3082، مستأجرانو  مهدويان) استارتباطات مديريتي 
 اثردار که ساختن دو ايده يا مقصود و ايجاد يك کل معني مربوطبايد مهارت 

چن و  ويو،) داشته باشد ها بگذارد رابيشتري بر توضيحات منطقي و استدالل
هاي موردنياز جهت برقراري ارتباط با اين مهارت شامل مهارت .(3002همكاران، 

ها شامل گوش دادن . اين دسته از مهارتهستندست که درگير پروژه اکساني 
آيد که براي درک انتظارات و شناخت مسائلي که در طي پروژه به وجود مي است

هماهنگ کردن هماهنگي نيز به معناي . (3082کيل و همكاران، ) استضروري 
و  کنندگان نيتأمهاي فناوري اطالعات در حمايت از مديران عملياتي، فعاليت

 .(3002چن و همكاران،  ويو،) است مشتريان
در مورد  گروه هايهدفمهارت/ دانش دستيابي به  :گروههای مدیریت مهارت .8

اطالعاتي و  هاي سامانهاقدامات خاص و چگونگي تضمين همكاري اعضاي 
چن و همكاران،  ويو،) استکاربران و سازمان  هدف هايپيشروي در جهت 

 يها گروهها است که در ميان شامل آن دسته از مهارت گروهمديريت  .(3002
. شايستگي مديريت استمديريت پروژه فناوري اطالعات  ازيموردنمختلف، 

نيست بلكه ايجاد انگيزه و توانمندسازي  کردنفناوري اطالعات تنها رهبري 
 .(3082کيل و همكاران، ) استبراي اجراي موفق پروژه  گروهاعضاي 

به معني داشتن مهارت اجتماعي در مديريت  های مردمی و اجتماعی:مهارت .9
هاي مردمي ملزم به . مهارت(3004ويو و همكاران، ) استروابط و ايجاد شبكه 
ها شامل هستند. اين مورد از مهارت پروژه افردا مربوط بهحفظ روابط خوب با 

ها و مديريت درگيري عالوه بهدرک ديدگاه ذينفعان مختلف درگير در پروژه، 
 .(3082کيل و همكاران، ) استبر مردم  اثرگذارهاي فعاليت

هاي تدريس و منظور از اين مهارت، آگاهي از روش کاربر: وپرورش آموزش .11
در . است گيري ميزان يادگيري کاربرهاي ارزيابي آموزش و اندازهآموزش، روش
 هايتبه فعالي ها آن واردکردنهاي کاربر نهايي و توسعه قابليتاين مهارت، 

سازي آموزش و کالس درس مانند آموزش فراهم لهيوس بهاطالعاتي  هاي سامانه
دهد در مورد حل مشكالت و انتظارات اجازه مي ها آنکه به  ضمن خدمت
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اجراي اين مهارت شامل  .است پذيرامكان، کنندفكر  آشكار طور بهمشتريان 
و نيازمند آموزش، آموزش  توجه قابلدانش نيازسنجي، تعيين نواحي  / هامهارت
پرورش و انجام ارزيابي پس از  / هاي آموزشهاي مناسب، اجراي برنامهبرنامه

هاي خاصي که به هاي وابسته و مهارتدنبال کردن آموزش ،پرورش / آموزش
ويو و همكاران، ) است اند،ها مربوط آنتكاليف شغلي و تسهيل رشد و توسعه 

3004). 

ريزي کردن، شروع کردن، درک مديريت تغيير به معناي برنامه مدیریت تغيير: .11
 استتثبيت فرايندهاي تغيير در سطح شرکتي و شخصي  تيدرنهاکردن و 

 راهبردهاي. اين مهارت شامل آگاهي از اصول و مفاهيم و (3008، 1رکليز)
 استرابر تغيير با مقاومت در ب شدن مواجهمديريت تغيير و آشنايي با راهكارهاي 

 .(3082، مستأجرانو  مهدويان)

 راهبردهامهارت شناسايي عوامل استرس و پياده کردن  مهارت مدیریت استرس: .12
. مديريت (3082، مستأجرانو  مهدويان) است روبرو شدن با استرس منظور به

ها هميشه طبق هاي زياد باشد. پروژهپروژه بايد قادر به کنترل استرس
روند. حفظ آرامش و خوددار بودن در مقابل پيش نمي شده نييتع وبودجه برنامه

. چراکه آسايش استهاي مديريت پروژه ترين مهارتها يكي از مهمفشار سختي
 .(3082کيل و همكاران، ) را به دنبال خواهد داشت وهگر

ها بين وفصل تعارض و درگيريبه معني حل مدیریت مذاکره و تعارض: .13
. اين مهارت عبارت از (3004ويو و همكاران، ) استها درجههم زيردستان و

جهت رسيدن به  کنندگان نيتأمپروژه و  گروها ذينفعان، اعضاي توانايي مذاکره ب
يل و ک) استها ها و ريسكها، هزينهبرنامه در مورددوطرفه  قبول قابل دگاهيديك 

 .(3082همكاران، 

ها، حل: به معني تعريف مسئله، تشخيص راهگيری و حل مشكلمهارت تصميم .14
و  مهدويان) است ها آنحل و ارزيابي نتايج ها، انتخاب بهترين راهحلارزيابي راه
هايي است که براي . اين مهارت شامل آن دسته از مهارت(3082، مستأجران
آيد، مي به وجوددر طول دوره پروژه  و حل مشكالتي که ليوتحل هيتجزشناسايي، 

 .(3082کيل و همكاران، ) موردنياز است
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مشكالت و  ليوتحل هيتجزيعني توانايي داشتن در  تشخيصی و تحليلی: مهارت .15
به  گريد عبارت به. (3082، همكارانکيل و ) مسائل در مراحل مختلف يك پروژه

معناي مهارت داشتن در انتخاب پاسخ مناسب مبني بر درک عوامل و با توجه به 
 .(3002چن و همكاران،  ويو،) است ازيموردنهاي شرايط، دانش و مهارت

و  مربوطهآوري اطالعات و بررسي وضعيت کار، شامل جمع ليوتحل هيتجز
 هاي موجود ووکار، فناوريموردنياز جهت ارزيابي پروژه در شرايط کسب

ريزي شده، اند يا براي يك مدت زمان مشخص برنامهسياستي که به آن متعهد شده
 .(3004ويو و همكاران، ) است

سطح باال و تبديل آن  بندي کردن يك هدفتوانايي تقسيم ریزی:مهارت برنامه .16
ها و ها و فعاليتريزي طرحگيري شده و منطقي، توانايي برنامهبه وظايف اندازه

 .(3082، همكارانکيل و ) استدار هاي مناسب و معنيايجاد مايلستون

ها و فعاليت) عناصر يده سازمانبه توانايي هماهنگ کردن و  :یده سازمانمهارت  .17
. اين مهارت (3082کيل و همكاران، ) کندمنابع پروژه( در يك سيستم اشاره مي

، جزئيات مراحل و تخصيص منابع، هايهدف/  شامل مواردي چون تنظيم هدف
حد منسجم يا انجام عملياتي کلي ها به يك وادهي فعاليتو شكل يده سازمان

 .(3004ويو و همكاران، ) است هابراي به انجام رساندن برنامه

پروژه بدون دستور دادن،  گروهتوانايي هدايت و رهبري  مهارت رهبری: .18
. است ها آنپذيري ميان پروژه، ايجاد انگيزه و مسئوليت گروهتوانمندسازي اعضاي 

کيل و همكاران، ) قدرتمند کندرا  گروهتواند مي بانفوذيك رهبر توانمند و 
برقراري ارتباط با زيردستان،  ن مهارت  شامل تشخيص چگونگياي .(3082

هاي افراد در حفظ آگاهي و کنند، بررسي فعاليتتعريف محيطي که در آن کار مي
 ها آنهاي استخدام و آموزش و ارتقاي گرفتن مسئوليت، به عهده ها آنهوشياري 

 .(3004ويو و همكاران، ) شودمي

 روش تحقيق

هاي  عوامل حاصل از مرور پژوهش رندهيدربرگکه  سؤال 81شامل اي  پرسشنامه
را با استفاده از  شده مطرحميزان اهميت عوامل  دهندگان پاسختا  شد، تهيه استگذشته 
بازه يك )اهميت خيلي کم( تا پنج )اهميت خيلي  يرندهدربرگليكرت که  گانه پنجطيف 
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. جهت سنجش روايي از روش روايي محتوا و روايي صوري کنند، بيان استزياد( 
موضوع  سوابقدر تحقيق از مرور  مورداشارههاي . با توجه به اينكه مهارتشداستفاده 
است. در خصوص روايي صوري  ينتأماست، روايي محتوايي پرسشنامه  شده حاصل

ابقه پژوهش در علوم داراي س ها آننفر از خبرگان که سه نفر از  1متشكل از   نيز تيمي 
ريزي برنامه هاي سامانهکاري بيش از پنج سال در زمينه  باسابقهرفتاري بودند و پنج نفر 

منابع سازمان، به بازنگري پرسشنامه پرداختند و نكاتي را در خصوص نحوه پرسش 
. جهت سنجش شدکه در پرسشنامه اعمال  کردندمطرح  ها آن، چينش و طول التؤاس

کاري بيش  باسابقهخبره  82که از  صورت ينبد. شدش بازآزمايي استفاده پايايي از رو
 سؤاالتريزي منابع سازمان خواسته شد که به برنامه هاي سامانهاز پنج سال در زمينه 

ها به  آوري پرسشنامهروزه پاسخ گويند. پس از جمع 84پرسشنامه در دو بازه زماني 
به  0812 سؤاالتکه ميزان ضريب براي  محاسبه آلفاي کرونباخ پرداخته شده است

پرسشنامه  سؤاالتآمد. بر مبناي عدد حاصله، دليلي بر رد هماهنگي دروني ميان  دست
 وجود ندارد.

جامعه آماري اين پژوهش، شامل مديران و کارشناساني است که در زمينه مشاوره و يا 
 ساله پنجه کاري حداقل ريزي منابع سازمان داراي سابقبرنامه هاي سامانهسازي  پياده

هاي فعال در اين حوزه، تعداد کل اعضاي جامعه و بررسي شرکت بامطالعه. هستند
نفر برآورد شد. در تحقيق و پژوهش حاضر با توجه به حجم و  200آماري در حدود 

. حجم نمونه شدگيري تصادفي انتخاب ، روش نمونهموردنظرجامعه آماري نوع 
نفر تعيين شده است. با در نظر گرفتن نرخ پاسخ  22کوکران،  فرمول بر اساس موردنياز

. بر اين شدعدد تعيين  833درصد، حجم نمونه نهايي جهت ارسال پرسشنامه  20
که از اين  شدالكترونيكي و يا حضوري ارسال  صورت بهپرسشنامه  833اساس، تعداد 

 .استدرصد  28و معتبر تكميل شد. نرخ پاسخ نيز  استفاده قابلمورد  22ميان تعداد 

 های تحقيقیافته

دروني و جزئي متغيرها براي کفايت   بررسي کم بودن وابستگي منظور بهدر اين تحقيق 
بارتلت قبل از شروع تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد.    و KMOگيري آزمون  نمونه

آزمون بارتلت  0802کمتر از  P-valueو مقدار  08138به ميزان  KMO آزموننتيجه 
دهنده کفايت نمونه و شايستگي جهت انجام تحليل عاملي در اين تحقيق است.  نشان

 افزار نرمدر ادامه با استفاده از روش اجزاي اساسي، تحليل عاملي اکتشافي به کمك 
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SPSS 16.0 صورت پذيرفت. با توجه به نتايج اشتراکات متغيرهايي که مقدار اشتراک 
ند که از اين بين، دو شدبود از پژوهش حذف  0820تر از کوچك ها آناستخراجي 

و محاسبات  شدرفتاري( حذف  هايوکار و مهارتکسب ريزيمهبرنا عامل )مهارت
ها به  پذيرفت. جهت استخراج عامل متغير صورت 82با  مجدداًتحليل عاملي اکتشافي 

بيشتر از يك  ها آنملي که مقادير ويژه بررسي مقادير ويژه پرداخته شده است و عوا
 يك شوند و مقادير کمتر از که منجر به تبيين واريانس مي هستندبوده است، عواملي 

شوند. نتايج حاصل  ها حذف مي شوند از ليست عامل چون به تبيين واريانس منجر نمي
 چهارطور که مشخص است آمده است. همان 8از چرخش واريماکس در جدول 

درصد حجم متغيرهاي موجود را تفسير  24814داشته و  يكعامل، مقدار ويژه باالتر از 
از واريانس متغير وابسته است   درصد باقيمانده، سهمي 32882کنند. بديهي است که  مي

شود يا واريانس  تحقيق، تفسير مي موردتوجهجز متغيرهاي  که توسط ساير متغيرها، به
 .استخطا 

 شده داده. نتایج تحليل عاملی چرخش 2جدول 

Factor 

Rotation Sums of Squared Loadings 

 Percentage of Variance Cumulative percentage 
1  24.71 24.71 
2  20.36 45.07 
3  16.54 61.61 
4  13.23 74.84 

 
گذاري  ها برچسبعوامل بر اساس محتواي مهارت بايدبراي نشان دادن معناي عوامل، 

مقاله، عنواني را  ينمؤلفاي با تا طي جلسه شد. لذا از سه خبره دانشگاهي دعوت شوند
از خبرگان بر اساس نوع متغيرها و مفهوم  هرکدام. کنندبراي عوامل مكنون انتخاب 

انجام دادند. در مستقل و انفرادي  صورت بهگذاري عوامل را زيربنايي عوامل، نام
تا دليل عنوان پيشنهادي  شد يم، از خبرگان خواسته ها يگذار نامصورت عدم مشابهت 

، اجماع ها آنبر اساس داليل پيشنهادي  يتدرنهاخود را به سايرين توضيح دهند که 
هاي  است. بدين ترتيب نام شدهنظرات صورت گرفته و يكي از عناوين انتخاب 

 و ارتباط ميزان. شدتعيين  "فني"و  "پروژهمديريت "، "انساني"، "يريتيمد"
 هاي سامانهاجراي موفق  همان که يريگ مورداندازه مفهوم با عوامل اين يرگذاريتأث

 34828 مديريتي عامل سهم مثال عنوان به و بوده متفاوت است ريزي منابع سازمانبرنامه
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هاي موردنياز مديران پروژه مهارت از درصد 30822 مديريت پروژه عامل سهم و درصد
عامل اصلي  چهاربراي هرکدام از  شده محاسبه کرونباخ آلفايمقادير بار عاملي و  .است
 اند. ارائه شده 3در جدول  مدل

 شده استخراجهر عامل  مربوط به یها مهارت. نام و 5جدول 

بار 
 عاملی

آلفای 
 کرونباخ

 لعام نام عامل نام مهارت

0821 
0810 
0812 
0812 
0822 

0812 

 مديريت مذاکره و تعارض
 و حل مشكل گيري يمتصممهارت 

 مهارت تشخيصي و تحليلي
 يده سازمانمهارت 

 مهارت رهبري

 F1 مديريتي

0819 
0829 
0822 

0812 
 مهارت مديريت پروژه

 گروههاي مديريت مهارت
 ريزيمهارت برنامه

 F2 مديريت پروژه

0814 
0829 
0812 
0813 
0812 

0818 

هاي برقراري ارتباطات و مهارت
 هماهنگي

 هاي مردمي و اجتماعيمهارت
 کاربر وپرورش آموزش

 مديريت تغيير
 مهارت مديريت استرس

 F3 انساني

0812 
0829 
0812 

0810 
 هاي فني و پشتيبانيمهارت

 ريزي منابع سازمانهاي برنامهمهارت
 مهارت مديريت فناوري اطالعات

 F4 فني

 وتحليل تجزیه

در مطالعات  شده انجامبندي تا حدودي با دسته در اين تحقيق شده انجامبندي دسته
ريزي منابع سازمان برنامه هاي سامانهسازي هاي موردنياز پيادهپيشين براي مهارت
 (3082) مستأجرانو مهدويان و  (3088) زاده و زارع رواسانمشابه است. حنفي

اين تحقيق  . دراندکرده يبند دستهگروه اصلي فني، انساني و ادراکي سه ها را به مهارت
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هاي مديريتي نيز بوده و مهارتهاي فني و انساني به همان صورت موجود نيز مهارت
، نزديك است.  مورداشارههاي ادراکي موردنظر دو تحقيق تا حدودي به همان مهارت

 هاي مديريت پروژه در اين تحقيق پيشنهاد شده است.گروه جديد مهارت

 های مدیریتی وتحليل مهارت تجزیه

-نياز مديران پروژههاي موردترين مهارتهاي مديريتي، مهمطبق نتايج تحقيق، مهارت

. اين گروه مهارتي استريزي منابع سازمان در ايران برنامه هاي سامانهسازي هاي پياده
گيري و حل مشكل، مهارت تشخيصي  شامل مديريت مذاکره و تعارض، مهارت تصميم

گونه که در جدول مشاهده . هماناستو مهارت رهبري  يده سازمانو تحليلي، مهارت 
ها برخوردار است از اهميت باالتري نسبت به ساير مهارت يده ازمانسشود مهارت مي

، (8992 واتريج،) بكارگيري دانش سازمان تر شامل مهارتجزئي طور بهو اين مهارت 
و  کيل ؛3009نپير و همكاران، ) و مهارت سازماني (8992 واتريج،) يكربنديمديريت پ
 شود.مي (3082همكاران، 

هاي جزئي مانند مهارت داشتن در درک از مهارت مهارت تشخيصي و تحليلي
، (8992 واتريج،) هاو روش ها سامانه، مهارت درک (8992 واتريج،) معيارهاي شكست

اسكولموسكي و  ؛3002، 1چنگ و جك-واي ويو،) و قضاوت وتحليل مهارت تجزيه
؛ 3002چنگ و همكاران، ويو، واي) ها سامانه، مهارت طراحي و تحليل (3080هارتمن، 

، (8992 واتريج،) هاي پروژهتو سياس راهبردهادرک مهارت ، (3080پسليك و بويل، 
و  (3080و بويل،  پسليك) هاي مشتريدرک سريع توانايي مهارت داشتن در

-شود و مهارت تصميم، تشكيل مي(3002ناه و دلگادو، ) بازخورد کاربر وتحليل تجزيه

 ؛3009نپير و همكاران، ) کنندهگيري و حل مشكل شامل توانايي ساخت استدالل قانع
. براي مهارت رهبري است( 3082؛ کيل و همكاران، 3080اسكولموسكي و هارتمن، 

توانايي به انجام  ،(8992 واتريج،) توانايي هدايت کردن توان به مواردي چوننيز مي
ناه و ) ، توانايي تعريف نقاط عطف پروژه(3080پسليك و بويل، ) ها يتمأموررساندن 
، توانايي پردازش (3009نپير و همكاران، ) ، توانايي تسهيل جلسات(3002دلگادو، 
اسكولموسكي و ) ، توانايي شناسايي ذينفعان(3082، کيل و همكاران) مستندات
؛ اسكولموسكي و 3009نپير و همكاران، ) ، توانايي تجليل از موفقيت(3080هارتمن، 
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 39تابستان  ،4، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   58

 / درايت سياسي / چابكي ، داشتن آگاهي(3082و همكاران،  کيل ؛3080هارتمن، 
 ؛8992 واتريج،) مؤثر، توانايي ايجاد محيط (3080اسكولموسكي و هارتمن، )

اسكولموسكي و ) ، توانايي خاتمه دادن به پروژه(3080اسكولموسكي و هارتمن، 
 ، مهارت داشتن در جذابيت دادن به پروژه(3082؛ کيل و همكاران، 3080هارتمن، 

ن و بكرينگ، اسونياست) ، توانايي ارتقا بخشيدن(3080اسكولموسكي و هارتمن، )
، درک موفقيت پروژه و مهارت (3009نپير و همكاران، ) ، مقابله فعاالنه با مسائل(3002

نپير و ) ، مهارت داشتن در مديريت هدف(8992 واتريج،) پذير ماندنداشتن در انعطاف
، مهارت در (3082و همكاران،  کيل ؛3080؛ اسكولموسكي و هارتمن، 3009همكاران، 

و  کيل ؛3080؛ اسكولموسكي و هارتمن، 3009نپير و همكاران، ) توانمندسازي رهبران
، توانايي (3009نپير و همكاران، ) ت، مسئوليت داشتن در برابر اشتباها(3082همكاران، 

، (3080اسكولموسكي و هارتمن، ؛ 3004)ويو و همكاران،  يادگيري و خودارزيابي
 ، مهارت اجراي قوانين(3080و بويل،  پسليك) حساس بودن به فرهنگ سازماني

 و ... اشاره نمود. (8992 واتريج،)

 های مدیریت پروژه وتحليل مهارت تجزیه

ترين مهارت طبق نتايج تحقيق حاضر پس از عامل مديريتي، عامل مديريت پروژه مهم
ريزي منابع سازمان در ايران برنامه هاي سامانهسازي اي پيادههموردنياز مديران پروژه

ريزي منابع سازمان کليدي سازي موفق برنامهبراي پياده مؤثرمديريت پروژه . است
تخصيص داده شود،  وضوح بههاي پروژه بايد مسئوليت تنها نه. در مديريت پروژه است

تعريف و  يروشن بهريزي منابع سازمان سازي برنامهبلكه الزم است هدف پروژه پياده
ريزي منابع سازمان، سازي برنامهکنترل شود. با توجه به تعداد زياد افراد درگير در پياده

ناه و دلگادو، ) هاي درگير بسيار کليدي استهاي پروژه در تمام طرفهماهنگي فعاليت
 گروههاي درگير در سازي داخلي براي هماهنگي فعاليت. ابزارهاي يكپارچه(3002

سازي خارجي براي تسهيل ابزارهاي يكپارچه که يدرحالپروژه ضرورت دارند، 
هاي کاربر و فرايند با سيستم همكاري با ذينفعان خارجي و اطمينان از اينكه نيازمندي

تواند با تاريخ اتمام، هزينه، کيفيت و موفقيت پروژه مي .استد، ضروري يكپارچه باش
 .(3002ناه و دلگادو، ) شودعملكرد سيستم سنجيده 

 هايي چون مهارت طراحي پروژهجزئي به مهارت طور به عامل مديريت پروژه
نپير و همكاران، ) ، بكارگيري اصول مديريت پروژه(3080اسكولموسكي و هارتمن، )
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 ، بكارگيري ابزارهاي مديريت پروژه(3002ناه و دلگادو، ) ، تخصيص مسئوليت (3009
 هاي يفنّاور، استفاده از (3082و همكاران،  کيل ؛3080اسكولموسكي و هارتمن، )

، مهارت داشتن در مديريت چندين (3082، مستأجرانمهدويان و ) مديريت دانش
گذاري در ، توجيه سرمايه(3082کيل و همكاران،  ؛8992واتريج،) وظيفه / پروژه
نپير و همكاران، ) ، مديريت هزينه(3002ناه و دلگادو، ) ريزي منابع سازمان برنامه
 ، مديريت زمان(3082يل و همكاران، ک ؛3080؛ اسكولموسكي و هارتمن، 3009

کيل و  ؛3080؛ اسكولموسكي و هارتمن، 3009نپير و همكاران، ؛ 8992واتريج، )
، (8992واتريج، ) يبند زمان يها فن، (3082، مستأجرانمهدويان و  ؛3082همكاران، 

و  کيل ؛3080اسكولموسكي و هارتمن،  ؛8992واتريج، ارزيابي و مديريت ريسك )
نپير و ) ، توانايي تمرکز بر کيفيت(3082، مستأجرانمهدويان و  ؛ 3082همكاران، 
و مهارت  (3082و همكاران،  کيل ؛3080؛ اسكولموسكي و هارتمن، 3009همكاران، 

 کند. مهارت ديگر در اين عامل،، اشاره مي(8992واتريج، ) در نظارت و کنترل کردن
واتريج، ) گروهجزئي شامل مهارت داشتن در تشكيل  طور بهکه  است گروهمديريت 

نپير و ) مختلف يها گروهساختن  مربوط، توانايي (3082، مستأجرانمهدويان و  ؛8992
، توانايي (3082و همكاران،  کيل ؛3080؛ اسكولموسكي و هارتمن، 3009همكاران، 

 مجازي گروه، مهارت داشتن در ايجاد (3009نپير و همكاران، ) گروهحذف موانع براي 
 هاي بين فردي، مهارت(3082و همكاران،  کيل ؛3080اسكولموسكي و هارتمن، )
؛ 3009نپير و همكاران، ) گروه، ماهر بودن در ايجاد انگيزه در افراد (3002 ،1تادينن)

، مهارت داشتن در حمايت از (3082و همكاران،  کيل ؛3080اسكولموسكي و هارتمن، 
-ونياست) بزرگ يها گروهو  توانايي مديريت  (3080اسكولموسكي و هارتمن، ) گروه

در عامل کليدي مديريت  شده يمعرف. آخرين مهارت است (3002ن و بكرينگ، اس
-برنامه يها فنداشتن در بكارگيري  که شامل مهارت استريزي پروژه، مهارت برنامه

و همكاران،  کيل ؛3009نپير و همكاران، ) راهبردي، داشتن تفكر (8992واتريج، ) ريزي
 ؛3009نپير و همكاران، ؛ 3002 تادينن،؛ 8992واتريج، ) راهبرديريزي و برنامه (3082

 شود.مي (3082، رانمستأج؛ مهدويان و 3082و همكاران،  کيل

  

                                                                                                                            
1. Tadinen 
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 های انسانی وتحليل مهارت تجزیه

هاي موردنياز مديران پروژه شناسايي شده است. عامل انساني، سومين دسته از مهارت
هاي فناوري اطالعات بيش  دهند که بسياري از داليل شكست پروژهتحقيقات نشان مي

د، به مسائل سازماني و اجتماعي باز نو مشكالت فني باش از اينكه مربوط به مسائل
. در (3002، 2فيتزجرالد و راسو؛ 3083، 1رواسانعميد، معلق و زارع) دنگرد مي

 90) ها و مشكالت ريزي منابع سازمان نيز عمده مقاومت سازي سيستم برنامه پياده
درصد  80و مسائل فني تنها  استدرصد( از سوي نيروي انساني و کارکنان سازمان 

، رو ينازا .(3002، 3توگنام، کرابندام، بيول و کن) شوندمشكالت را شامل مي
 گروههاي انساني الزم جهت مديريت منابع انساني و اعضاي برخورداري از مهارت
 يمردمهاي مهارت" عنوان بهتوانند هاي انساني مي. مهارتاستپروژه، بسيار ضروري 

هاي انساني مهارت (8924)  4. کتز(3082، مستأجرانمهدويان و ) در نظرگرفته شوند "
يك عضو گروه و ايجاد هماهنگي  عنوان به مؤثر طور بهتوانايي کار کردن " عنوان بهرا 

ها هاي انساني در تمام سطوح مديريتي در سازمانمهارت .کندميمعرفي  "گروهدر 
ريزي منابع هاي برنامهسازي پروژهموفقيت پياده. (3088، 5کمبل) هستندموردنياز 

سازي هاي پيادهبه عوامل انساني که در اصل ذينفعان مختلف در پروژه شدت بهسازمان 
يك شرکت با سيستم جديد  کارکنانهر يك از  که يهنگام. استهستند، وابسته 

مسائل  موازات بهشود، روزانه درگير مي صورت بهريزي منابع سازمان و عمدتاً  برنامه
، 6اکرمنز و ون هلدن) آيندو سازماني نيز به وجود مي فنّاورانهانساني و سياسي، مسائل 

 .(8999، 7؛ مندل3003
انواع ارتباطات  ازجملهي، هاي برقراري ارتباطات و هماهنگانساني به مهارت عامل

و  کيل ؛3009نپير و همكاران،  ؛3002ن و بكرينگ، اسونياست) کالمي اي ومكاتبه
؛ 3009نپير و همكاران، ) ، شنيدني(3082، مستأجرانمهدويان و  ؛ 3082همكاران، 

 ، روابط شفاف و علني (3082؛ کيل و همكاران، 3080اسكولموسكي و هارتمن،
و ارتباط در تمامي  (8992 واتريج،) ، روابط صنعتي(3080اسكولموسكي و هارتمن، )
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هاي عامل انساني، کند. يكي ديگر از مهارتاشاره مي (3002ناه و دلگادو، ) سطوح
توان طور جزئي ميها بهکه در اين دسته از مهارت استي و اجتماعي هاي مردممهارت

؛ پسليك و بويل، 3080اسكولموسكي و هارتمن،) مؤثرهاي به توانايي ارائه سخنراني
؛ کيل و همكاران، 3009نپير و همكاران، ) ، درک مردم از لحاظ روانشناسي(3080
هاي پرسيدن سؤال، (3080اسكولموسكي و هارتمن، ) ، مهارت مصالحه کردن(3082
نپير و همكاران، ) و پاسخ دادن به ديگران (3080اسكولموسكي و هارتمن، ) مؤثر

نيز آورده شده است، عامل انساني شامل  3طور که در جدول اشاره کرد. همان (3009
. در مديريت است، مديريت تغيير و مديريت استرس نيز وپرورش آموزشهاي مهارت

بسيار حائز اهميت  (3002ناه و دلگادو، ) داشتن در درک نياز به تغييرتغيير، مهارت 
 است.

 های فنی وتحليل مهارت تجزیه

. دانش فني به توانايي استآخرين عامل مهارتي موردنياز مديران پروژه، دانش فني 
مدير بايد دانش  يگرد عبارت بهشود. و تجهيزات مربوط مي ها فنها، تفاده از روشاس

ها از طريق آموزش، پرورش و يادگيري کسب ها و سبكکافي در مورد کار، روش
خاص  يها فنها و از روش. مهارت فني، توانايي مدير در استفاده (3088کمبل، ) نمايد

د مانن هايي يفنّاورهاي فني به اين مهارت حال ينباا. استدر انجام کارهاي مديريتي 
دهنده استفاده از هاي فني براي مديران نشانمهارت هاي مهندسين وابسته نيست.مهارت
انجام سازي و ريزي يا توانايي آمادهدر برنامه وتحليل يهتجزهايي چون خرد کردن روش

. طبق نظر کتز، اين گروه (3002، 1پاپيوالوا و ماکراس) استيافته هاي ساختمصاحبه
ها يا ها، فرايندها، رويههستند و روش "کار چگونه انجام دادن "هاي مهارتي، مهارت

هاي فني و پشتيباني از عامل فني،  شامل مهارت .(8924 کتز،) گيردرا در بر مي ها فن
، پشتيباني (3080و بويل،  پسليك) هاي پشتيباني از محاسبات کاربر نهاييقبيل مهارت

، پشتيباني از (3080و بويل،  پسليك) هاي کاربريهاي موجود برنامهاز نمونه
 ، وايويو) ، بكارگيري ارتباطات از راه دور و شبكه(3080و بويل،  پسليك) افزار سخت

اي ،  مهارت بكارگيري حرفه(3080و بويل،  پسليك؛ 3002چنگ و همكاران، ـ 
، بكارگيري (3080و بويل،  پسليك؛ 3002چنگ و همكاران، ـ  ، وايويو) عامل سيستم

                                                                                                                            
1. Papulová & Mokros 
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هاي داده ، بكارگيري پايگاه(3002چن و همكاران،  ويو،) نويسيهاي برنامه زبان
و بويل،  پسليك؛ 3002چنگ و همكاران، -، وايويو) ها داده يگاهپااي و مديريت  رابطه
، (3080و بويل،  پسليك) گيريپشتيباني تصميم هاي سامانه، استفاده از (3080

، (3082؛ کيل و همكاران، 3009نپير و همكاران، ) هاي توسعه متدولوژي مهارت
؛ 3002چنگ و همكاران، ـ  ، وايويو) ها سامانه وتحليل يهتجزطراحي/ يكپارچگي و 

  ؛3002ن و بكرينگ، اسونياست) ش و تدريسهاي آموز، مهارت(3080و بويل،  پسليك
، توانايي نوشتن (3004ويو و همكاران، ) بودن چندزبانه، (3082، مستأجرانمهدويان و 

هاي ، مهارت(3080و بويل،  پسليك) مؤثر/ مدارک به گونه  ها/ يادداشت ها گزارش
 يا سامانههاي و مهارت (3082؛ کيل و همكاران، 3009نپير و همكاران، ) تحقيقي

 شود.مي (3082، مستأجرانمهدويان و )
که توانايي  استهاي عامل فني ريزي منابع سازمان از ديگر مهارتمهارت برنامه

و بويل،  پسليك) يزي منابع سازمانربا برنامه مربوطنويسي هاي برنامهاستفاده از زبان
، تنظيمات (3080و بويل،  پسليك) ريزي منابع سازمانه، آگاهي از مفاهيم برنام(3080

واتريج، ) و دانش فني آن (3002ناه و دلگادو، ) ريزي منابع سازمانبرنامه کلي معماري
؛ اسكولموسكي و 3009نپير و همكاران،  ؛3002ن و بكرينگ، اسونياست؛ 8992

، بكارگيري (3082، مستأجرانمهدويان و  ؛ 3082و همكاران،  کيل ؛3080هارتمن، 
و همكاران،  کيل ؛3080؛ اسكولموسكي و هارتمن، 3009نپير و همكاران، ) منابع

از  (3002ناه و دلگادو، ) ريزي منابع سازمانبرنامه هايو انتخاب مناسب بسته (3082
 تادينن،) . مهارت مديريت فناوري اطالعاتهستندهاي جزئي و حائز اهميت آن مهارت
و الزم است  استفني هاي عامل از ديگر مهارت (3002؛ ويو، چن و همكاران، 3002

، توانايي (3080و بويل،  پسليك) هاي جديددر اين مهارت به توانايي يادگيري فناوري
و توانايي درک  (3080و بويل،  پسليك) يك ابزار و نه هدف عنوان بهتمرکز بر فناوري 

 توجه بيشتري شود.  (3002؛ ويو، چن و همكاران، 8992واتريج، ) فنّاورانهروندهاي 

 گيری نتيجه

هاي متغير  ها متحمل فشارهاي زيادي براي انطباق با محيط ي ساليان گذشته، سازمانط
ها براي بقاء در بازارهاي شديداً متغير امروزي، بايد  اند. سازمان وکار شدهکسب

هاي بزرگ  وکار را داشته باشند. سازمانتوانمندي انطباق سريع با شرايط متغير کسب
پذيري باال هستند و تالش  به دنبال چاالکي و انعطافدنيا براي غلبه بر اين مشكل 
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 سازي يادهپوکار خود به اند تا براي مواجهه با تغييرات داخلي و خارجي کسب کرده
رغم ريزي منابع سازمان روي آورند. علي برنامه هاي سامانه ازجملهسازماني  هاي سامانه

ه دارد، نرخ اجراي موفق آن ها به همراتمامي مزايايي که چارچوب فوق براي سازمان
که باعث شده برخي  استاندک آن  چندان نهدهنده احتمال شكست ها، نشاندر سازمان

بر موفقيت يا شكست اجراي آن باشند. اين  مؤثرپژوهشگران به دنبال شناسايي عوامل 
هاي موردنياز مديران  مهارت"که  سؤالپژوهش نيز در همين راستا و در پاسخ به اين 

 "باشند؟ريزي منابع سازمان چه مي برنامه هاي سامانهسازي و استقرار  هاي پياده ژهپرو
 سوابقترين مربوطدر ابتدا با مطالعه  سؤالشكل گرفته است. جهت پاسخ به اين 

اطالعاتي  هاي سامانهسازي  هاي پياده هاي موردنياز مديران پروژهموضوع، مهارت
-خاص شناسايي شده صورت بهريزي منابع سازمان  برنامه هاي سامانهو  عام صورت به

اند. در گام بعد با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي، عوامل و مفاهيم دربرگيرنده هريك 
ها استخراج شده است. نتايج حاصل از تحليل عاملي اکتشافي مبين آن است از مهارت
هاي گروه عنوان به "فني"و  "پروژه مديريت "، "انساني "، " يريتيمد"عامل که چهار 

 هاي سامانهسازي و استقرار  هاي پياده هاي موردنياز مديران پروژهاصلي مهارت
عامل مديريتي و  ها آنکه در بين  باشندمي يانب قابلريزي منابع سازمان  برنامه

از اهميت بيشتري  ها سامانهسازي اين هاي وابسته به آن از ساير عوامل در پياده مهارت
هاي مهارت عنوان بهها و آنچه در اين پژوهش ردار است. توجه به اين مهارتبرخو

، شده حاصلريزي منابع سازمان برنامه هاي سامانهسازي کليدي مديران در پياده
 دهد.ها را در جهت موفقيت و کسب مزيت رقابتي سوق مي سازمان

هاي در خصوص مهارتبندي نسبتاً جامع دستاوردهاي اين پژوهش، با ارائه يك دسته
ريزي منابع سازمان  برنامه هاي سامانهسازي و استقرار  هاي پياده موردنياز مديران پروژه

بر ها در جذب و به خدمت گماري مديران پروژه ياري رساند. تواند به سازمانمي
 يازموردنهاي ها به افزايش سطح مهارت گردد سازمان نتايج تحقيق پيشنهاد مي اساس
ي ها سامانهدر اين تحقيق، براي افزايش احتمال موفقيت  مورداشارهپروژه  مديران

هاي تحقيق حاضر، در  ري داشته باشند. هرچند يافتهتاطالعاتي خود، توجه بيش
ها بسيار  ها و شرکت ريزي منابع سازمان در سازمان سازي موفق سيستم برنامه پياده

برد.  ها نيز رنج مي از برخي محدوديتکاربردي و حائز اهميت است، ليكن، اين تحقيق 
هاي که مهارتمحدوديت تحقيق حاضر اين است  ينتر توجه قابلنخستين و 

 شده ييشناسادر اين تحقيق، تنها از طريق مرور ادبيات موجود در اين حوزه  شده يمعرف
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، ممكن است که رو ينازااند. است که اين مطالعات عموماً در ساير کشورها انجام شده
هاي خاصي با توجه به فضاي خاص کشور ما موردنياز باشد که در اين تحقيق مهارت

هاي ها در صورت وجود، از طريق روشپرداخته نشده است. اين مهارت ها آنبه 
-تواند بهبوده و مي استخراج قابلنگاري مطالعات موردي و مردم ازجملهتحقيق کيفي 

شود. محدوديت دوم تحقيق حاضر نيز به عنوان فرصتي براي مطالعات آتي پيشنهاد 
به دليل نرخ پايين نفوذ  متأسفانهاشاره دارد.  يموردبررسهاي  تعداد نسبتاً اندک نمونه

هاي ايراني، تعداد  المللي در شرکت ريزي منابع سازمان معتبر و بين برنامه هاي سامانه
دير پروژه، شرايط الزم براي شرکت در تحقيق را داشته باشند، م عنوان بهافرادي که 

نمايد. عالوه  ها را با چالش اساسي مواجه مي آوري داده بسيار اندک است که کار جمع
، تنها در داخل کشور مورداستفادههاي  هاي تحقيق با توجه به نمونه بر اين، يافته

جي، که داراي زيربناهاي سازماني، هاي خار است و تعميم آن به سازمان استفاده قابل
بيشتري است.  تأملباشند، نيازمند  مديريتي، اجتماعي و فرهنگي متفاوتي مي

هاي سطح هريك از مهارت اثرهاي آينده، بررسي چگونگي  نويسندگان، جهت پژوهش
 نمايند.سازي پروژه بر اجراي موفق آن را پيشنهاد مي فوق طي فازهاي مختلف پياده

 
 

  



 55...  های مدیران پروژههای موردنياز  مهارت

 عمناب
Akkermans, H. & van Helden, K. (2002). Vicious and virtuous cycles in ERP 

implementation: a case study of interrelations between critical success factors. 
European Journal of Information Systems, 11(1), 35-46.  

Al-Mashari, M. Ghani, S. K. & Al-Rashid, W. (2006). A study of the critical success 
factors of ERP implementation in developing countries. International Journal 
of Internet and Enterprise Management, 4(1), 68-95. 

Aloini, D. Dulmin, R. & Mininno, V. (2007). Risk management in ERP project 
introduction: Review of the literature. Information & Management, 44(6), 547-
567. 

Amid, A. Moalagh, M. & Zare Ravasan, A. (2012). Identification and classification 
of ERP critical failure factors in Iranian industries. Information Systems, 37(3), 
227-237. 

Beheshti, H. M. (2006). What managers should know about ERP/ERP II. 
Management Research News, 29(4), 184-193. 

Davenport, T. H. (1998). Putting the enterprise into the enterprise system. Harvard 
business review, 76(4). 

Doom, C. Milis, K. Poelmans, S. & Bloemen, E. (2010). Critical success factors for 
ERP implementations in Belgian SMEs. Journal of Enterprise Information 
Management, 23(3), 378-406. 

Fitzgerald, G. & Russo, N. L. (2005). The turnaround of the London ambulance 
service computer-aided despatch system (LASCAD). European Journal of 
Information Systems, 14(3), 244-257. 

Hanafizadeh, P. & Ravasan, A. Z. (2011). A McKinsey 7S model-based framework 
for ERP readiness assessment. International Journal of Enterprise 
Information Systems (IJEIS), 7(4), 23-63. 

Hawari, A. a. & Heeks, R. (2010). Explaining ERP failure in a developing country: a 
Jordanian case study. Journal of Enterprise Information Management, 23(2), 
135-160. 

Kamble, R. R. (2011). Managerial Skills for Organizational Performance: An 
Analytical Study, Indian Streams Research Journal, 1 (1), 23-27. 

Katz, R. L. (1974). Skills of an effective administrator: Harvard Business Press. 
Keil, M. Lee, H. K. & Deng, T. (2013). Understanding the most critical skills for 

managing IT projects: A Delphi study of IT project managers. Information & 
Management, 50(7), 398-414. 

Kim, Y. Hsu, J. & Stern, M. (2006). An Update on the IS/IT Skills Gap. Journal of 
Information Systems Education, 17(4). 

King, S. F. & Burgess, T. F. (2006). Beyond critical success factors: A dynamic 
model of enterprise system innovation. International Journal of Information 
Management, 26(1), 59-69. 

Kumar, V. Maheshwari, B. & Kumar, U. (2003). An investigation of critical 
management issues in ERP implementation: emperical evidence from Canadian 
organizations. Technovation, 23(10), 793-807. 

Maditinos, D. Chatzoudes, D. & Tsairidis, C. (2011). Factors affecting ERP system 
implementation effectiveness. Journal of Enterprise Information 
Management, 25(1), 60-78. 

Mahdavian, M. & Mostajeran, F. (2013). Studying key users’ skills of ERP system 
through a comprehensive skill measurement model. The International Journal 
of Advanced Manufacturing Technology, 69(9-12), 1981-1999. 

Mendel, B. (1999). Overcoming ERP project hurdles. InfoWorld, 21(29), 87. 
Nah, F. F.H. & Delgado, S. (2006). Critical Success Factors for Enterprise Resource 

Planning Implementation and Upgrade. Journal of Computer Information 
Systems, 47. 



 39تابستان  ،4، شماره دوممطالعات مدیریت فناوری اطالعات، سال   55

Napier, N. P. Keil, M. & Tan, F. B. (2009). IT project managers' construction of 
successful project management practice: a repertory grid investigation. 
Information Systems Journal, 19(3), 255-282. 

Olson, D. L. (2003). Managerial issues of enterprise resource planning systems: 
McGraw-Hill, Inc. 

Pairat, R. & Jungthirapanich, C. (2005). A chronological review of ERP research: an 
analysis of ERP inception, evolution, and direction. Paper presented at the 
Engineering Management Conference, 2005. Proceedings. 2005 IEEE 
International. 

Papulová, Z. & Mokros, M. (2007). Importance of managerial skills and knowledge 
in management for small entrepreneurs. E-leader. 

Peslak, A. R. (2005). Incorporating Business Processes and Functions: Addressing 
the Missing Element in Information Systems Education. Journal of Computer 
Information Systems, 45(4). 

Peslak, A. R. & Boyle, T. A. (2010). An exploratory study of the key skills for 
entry-level ERP employees. International Journal of Enterprise Information 
Systems (IJEIS), 6(2), 1-14. 

Recklies, O. (2001). Managing Change–Definition and phases in change processes: 
See URL www. themanager. org/Strategy/Change_Phases. htm. 

Remus, U. (2007). Critical success factors for implementing enterprise portals: A 
comparison with ERP implementations. Business process management 
journal, 13(4), 538-552. 

Schmidt, R. Lyytinen, K. Keil, M. & Cule, P. (2001). Identifying software project 
risks: an international Delphi study. Journal of management information 
systems, 17(4), 5-36. 

Skulmoski, G. J. & Hartman, F. T. (2010). Information systems project manager soft 
competencies: A project‐phase investigation. Project Management Journal, 
41(1), 61-80. 

Soja, P. (2006). Success factors in ERP systems implementations: lessons from 
practice. Journal of Enterprise Information Management, 19(6), 646-661. 

Somers, T. M. & Nelson, K. (2001). The impact of critical success factors across the 
stages of enterprise resource planning implementations. Paper presented at the 
System Sciences, 2001. Proceedings of the 34th Annual Hawaii International 
Conference on. 

Stevenson, D. H. & Bekkering, H. (2007). Project Management Certification 
Criterion as a Predictor of Hiring Success - Phase 1. [Presentation] Knowledge 
& Project Management Symposium. 

Sumner, M. (2000). Risk factors in enterprise-wide/ERP projects. Journal of 
information technology, 15(4), 317-327. 

Tadinen, H. (2005). Human resources management aspects of enterprise resource 
planning (ERP) systems projects. Unpublished master’s thesis, The Swedish 
School of Economics and Business Administration, Sweden. 

Upadhyay, P. Jahanyan, S. & Dan, P. K. (2011). Factors influencing ERP 
implementation in Indian manufacturing organisations: A study of micro, small 
and medium-scale enterprises. Journal of Enterprise Information 
Management, 24(2), 130-145. 

Verner, J. M. & Evanco, W. M. (2005). In-house software development: what 
project management practices lead to success? Software, IEEE, 22(1), 86-93. 

Wateridge, J. (1997). Training for IS/IT project managers: a way forward. 
International Journal of Project Management, 15(5), 283-288. 

Wei, C.C. (2008). Evaluating the performance of an ERP system based on the 
knowledge of ERP implementation objectives. The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 39(1-2), 168-181. 



 59...  های مدیران پروژههای موردنياز  مهارت

Wognum, P. Krabbendam, J. Buhl, H. Ma, X. & Kenett, R. (2004). Improving 
enterprise system support—a case-based approach. Advanced Engineering 
Informatics, 18(4), 241-253. 

Wu, J.H. Chen, Y.C. & Chang, J. (2007). Critical IS professional activities and 
skills/knowledge: A perspective of IS managers. Computers in Human 
Behavior, 23(6), 2945-2965. 

Wu, J.H. Chen, Y.C. & Lin, H.H. (2004). Developing a set of management needs for 
IS managers: a study of necessary managerial activities and skills. Information 
& Management, 41(4), 413-429. 

Wu, J.H. Yi-Cheng, C. & Jack, C. (2007). Critical IS professional activities and 
skills/knowledge: A perspective of IS managers. Computers in Human 
Behavior 23, 2945–2965. 

 
 
 
 
 
 


