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چكيده
پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان نياز به سرمايهگذاريهاي نسبتاً بااليي دارد و با
توجه به نرخ شكست باال ،با ريسكهاي فراواني نيز همراه است .مطالعات بسيار زيادي
بهمنظور تبيين عوامل کليدي موفقيت اين سامانهها با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر حصول
موفقيت آن انجام شده است .وجود مهارتهاي موردنياز مديران پروژههاي پيادهسازي و
استقرار سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان بهعنوان يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت اين
پروژهها ،شناخته ميشود که عليرغم اهميت باالي آن ،کمتر بهصورت علمي موردتحقيق
قرارگرفته و ابعاد مختلف آن شناسايي شده است .ازاينرو ،در اين تحقيق به شناسايي و
رتبهبندي مهارتهاي موردنياز مديران پروژههاي پيادهسازي و استقرار سامانههاي برنامهريزي
منابع سازمان پرداخته شده است .بدين منظور پس از شناسايي مهارتهاي مختلف موردنياز از
طريق مرور ادبيات موضوع ،به تعيين اهميت انواع مهارتهاي شناساييشده و دستهبندي آنها
پرداخته شده است .بر اين اساس 81 ،مهارت شناساييشده طبق نتايج تحليل عاملي اکتشافي
به  4گروه اصلي مهارتي "مديريتي"" ،مديريت پروژه"" ،انساني" و "فني" به ترتيب اولويت
و اهميت دستهبندي شدند .نتايج حاصل از اين تحقيق ميتواند به محققين و فعاالن حوزه
سامانههاي اطالعاتي بهصورت عام و سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان بهصورت خاص در
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درک بهتر مهارتهاي موردنياز مديران پروژهها و چالشهاي مربوطه بر سر راه پيادهسازي و
استقرار اين سامانهها ياري رساند.
واژگان کليدی :سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان ،مهارتهاي مديران پروژه سامانههاي
 ،ERPمهارتهاي مديران پروژههاي فناوري اطالعات.

مهارتهای موردنياز مدیران پروژههای83 ...

مقدمه
سامانههاي برنامهريزي منابع سازماني را ميتوان بهعنوان نرمافزار يكپارچهاي تعريف
کرد که داراي اجزا و يا ماژولهاي مختلفي در حوزههاي عملياتي سازمانها مانند
برنامهريزي ،توليد ،فروش ،بازاريابي ،توزيع ،حسابداري ،مديريت منابع انساني ،مديريت
پروژه ،مديريت موجودي ،مديريت خدمات و نگهداري و تعميرات ،مديريت حملونقل
و تجارت الكترونيك هستند (السون .)3002 ،1با توجه به رقابت شديد بازار و
پيشرفتهاي فناوري اطالعات ،بسياري از شرکتها ،سامانههاي برنامهريزي منابع
سازمان را به کارگرفتهاند تا قدرت خود را در رقابت ارتقاء بخشند (وي.)3001 ،2
عليرغم ويژگيها و مزاياي زيادي که سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان ارائه
ميدهند ،اجراي اين سامانهها هميشه مؤثر نبوده (مديتينز ،چاتزودز و سيرديز)3088 ،3
و نرخ بااليي از شكست در پيادهسازي اين سامانهها وجود دارد (داونپورت8991 ،4؛
بهشتي.)3002 ،5
بنابراين ،طي سالهاي اخير ،پژوهشگران بهمنظور افزايش احتمال موفقيت پيادهسازي
سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان ،تالشهاي ارزشمندي کردهاند و برخي سعي در
شناسايي مجموعه عوامل مؤثر در پيادهسازي برنامهريزي منابع سازمان داشتهاند.
نويسندگان بسياري ليستي از عوامل کليدي موفقيت 6و برخي از آنها ليست عوامل
شكست و مخاطره انگيز را شناسايي کردهاند .در ميان اين فهرستهاي عوامل کليدي
موفقيت سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان ،اغلب شايستگيهاي موردنياز گروههاي
پروژه و گروههاي پروژه داراي صالحيت بيان شدهاند (سوجا3002 ،7؛ دووم ،ميليس،
پولمنز و بلومن3080 ،8؛ آپادهياي ،جهانيان و دن .)3088 ،9برخي از محققان اظهار
داشتند که مهارتهاي ضعيف گروه پروژه بهعنوان عامل ريسك و شكست سامانههاي
برنامهريزي منابع سازمان ميباشند (آلوئيني ،دالمين و مينينو3002 ،10؛ بهشتي،3002 ،
هاواري و هيكس .)3080 ،11درنتيجه ،در سوابق برنامهريزي منابع سازمان ،به اهميت
1. Olson
2. Wei
3. Maditinos, Chatzoudes, & Tsairidis
4. Davenport
5. Beheshti
)6. Critical Success Factor (CSF
7. Soja
8. Doom, Milis, Poelmans, & Bloemen
9. Upadhyay, Jahanyan, & Dan
10. Aloini, Dulmin, & Mininno
11. Hawari & Heeks
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صالحيت و انتخاب اعضاي شايسته براي گروه که داراي دانش و مهارتهاي مناسب
هستند ،اشاره شده است .موفقيت هر پروژه قطعاً به اعضاي گروه آن بستگي دارد.
بهويژه ،يك پروژه برنامهريزي منابع سازمان به دليل دامنه گسترده سازمان ،نيازمند يك
گروه پيادهسازي ميان کارکردي و داراي مهارتهاي تخصصي در حوزههاي مختلف
است .اين امر لزوم اطمينان يافتن از مهارتهاي الزم اعضاي گروه را ميرساند .عالوه
بر اين ،ازآنجاييکه سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان نسبت به سامانههاي اطالعاتي
سنتي پيچيدهتر هستند ،شناسايي و ارزيابي مهارتهاي افرادي که در ارتباط خاص و
بحرانيتري با اين سيستم هستند ،الزم است (مهدويان و مستأجران.)3082 ،1
با توجه به آنچه بيان شد و اهميت و مزاياي پيادهسازي برنامهريزي منابع سازمان و از
طرفي هزينهها و چالشهايي که سازمانها در پيادهسازي سيستم برنامهريزي منابع
سازمان با آنها مواجه ميشوند .بهطورکلي هدف اين پژوهش ،شناسايي و رتبهبندي
مهارتهاي کليدي موردنياز مديران پروژه در پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع
سازمان ،در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است که طبق بررسي انجام شده و
جستجوي وسيع پايگاههاي علمي داخلي توسط محققين ،تحقيقي در داخل يا خارج از
کشور در خصوص شناسايي و رتبهبندي مهارتهاي کليدي موردنياز مديران پروژه در
پيادهسازي برنامهريزي منابع سازمان شناسايي نشد يا حداقل در صورت انجام چنين
تحقيقي ،نتايج آن بهصورت عمومي انتشار نيافته است .شناسايي و رتبهبندي اين
مهارتها به سازمانها ياري ميرساند تا بتوانند بهصورت مؤثرتري بر بهبود ميزان
موفقيت پيادهسازي و پشتيباني سيستم خود ،تمرکز کنند.

پيشينه تحقيق
هاواري و هيكس ( )3080ميزان تناسب بين مفروضات و نيازمنديهايي که در طراحي
سيستم برنامهريزي منابع سازمان وجود دارند و واقعيتهايي که در سازمانهاي
سرويسگيرنده ميباشند را مورد تحقيق و بررسي قرار دادند .يافتههاي اين مطالعه
نشان ميدهند که در مورد نيروي انساني تفاوت قابلتوجهي بين نيازمنديها و
واقعيتها وجود دارد و اهميت مهارتها را بهعنوان محتملترين داليل شكست پروژه
برنامهريزي منابع سازمان در توسعه کشورها تعيين کردهاند .در مطالعهاي بر روي
1. Mahdavian & Mostajeran

مهارتهای موردنياز مدیران پروژههای05 ...

ريسكهاي پروژه فناوري اطالعات که توسط اشميت ،اليتينن ،کيل و کيول)3008( 1
انجام گرفت" ،کمبود دانش/مهارت الزم در گروه پروژه " بهعنوان يكي از پنج مورد پر
2
ريسكي که بر موفقيت فناوري اطالعات تأثيرگذار ميباشند ،شناسايي شد .واتريج
( )8992استدالل کرد که مهارتهاي مديران پروژه 3در موفقيت پروژههاي فناوري
اطالعات ضروري است و سازمانها بايد بر توسعه اين مهارتها بهمنظور اجراي
موفقيتآميز پروژههاي فناوري اطالعات تمرکز کنند .پسازاين مطالعه ،هنگاميکه ورنر
و ايوانكو )3002( 4در پي شناسايي روشهاي موفقيت پروژههاي توسعه نرمافزار
بودند ،شواهدي مبني بر صحت استدالل واتريج يافتند .اين يافتهها نتيجه نظرسنجي از
 808نفر ميباشند که مهارت هاي ارتباطي مديران پروژه ،توانايي کارمندان و توانايي
کنترل پروژه که ارتباط مثبت و معنيداري با موفقيت پروژه دارند را نشان ميدهند
(ورنر و ايوانكو .)3002 ،ازآنجاکه به نظر ميرسد مهارتهاي خاص مديريت پروژه
فناوري اطالعات با نتايج پروژه مربوطاند ،شناخت مهارتهاي موردنياز جهت مديريت
مؤثر پروژههاي فناوري اطالعات حياتي است .داشتن يك ليست رتبهبندي شده بر
اساس اهميت نسبي اين مهارتها ،در موارد مختلفي مفيد خواهد بود (کيل ،ليي و
دنگ .)3082 ،5محبوبيت رو به رشد سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان که اخيراً با
کمبود دانشآموختگان فناوري اطالعات و برونسپاري بسياري از جوانب فني فناوري
اطالعات (مانند برنامهنويسي ،پشتيباني فني) همراه است ،باعث شده است که
سازمانها جوياي آن باشند که چه مهارتهاي کليدي براي کارکنان مورد انتظار است
(پسليك و بويل .)3080 ،6در اين بخش مروري بر مهمترين مطالعات انجام شده در
اين حوزه شده است.
7
يكي از مهمترين تحقيقات توسط سامنر ( )3000انجام شده است .او پروژههاي
پيادهسازي هفت سامانه اطالعاتي در سطح سازماني را مطالعه کرده و  30عامل ريسك
را از طريق انجام مصاحبه با مديران پروژه شرکتها شناسايي و اين عوامل را در شش
گروه طبقهبندي نموده است .سامرز و نلسون( 8سامرز و نلسون )3008 ،در مطالعات
خود مهمترين عوامل کليدي پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان را
1. Schmidt, Lyytinen, Keil, & Cule
2. Wateridge
3. Project Managers
4. Verner & Evanco
5. Keil, Lee, & Deng
6. Peslak & Boyle
7. Sumner
8. Somers & Nelson
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شناسايي کردهاند .آنها  33عامل ضروري پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع
سازمان را از يك مطالعه گسترده در مقاالت ،به دست آورده و پسازآن مهمترين اين
عوامل را در طول فازهاي پيادهسازي مشخص کردهاند .در اين مطالعه شايستگي گروه
پس از عامل پشتيباني مديران ارشد ،بهعنوان دومين عامل ضروري پيادهسازي برنامه-
ريزي منابع سازمان رتبهبندي شده است.
1
ويند کومار ،ماهشوري و اوما کومار ( )3002در مطالعه خود از پاسخدهندگان
خواستند که موانع عمدهاي که پروژههاي پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع
سازمان با آنها مواجه هستند را شناسايي کنند که يكي از عوامل مهم مورداشاره در
دسترس نبودن افراد ماهر عنوان شده است .کيم ،اچاسيو و استرن )3002( 2اظهار
ميکنند که همچنان بين برنامههاي آموزشي سامانههاي اطالعاتي و مهارتهاي
موردنياز کارمندان سطح ورودي فناوري اطالعات  /سامانههاي اطالعاتي شكاف وجود
دارد .آنها اشاره ميکنند که ضعف مشهودي در مديريت پروژه وجود دارد .ساير
مهارتها که به توجه بيشتري نياز دارند امنيت و برنامهريزي منابع سازمان هستند.
پسالک )3002( 3اشاره ميکند که براي کاربران بهاندازه کافي دورههاي آموزشي
فناوري اطالعات و سيستم اطالعاتي برگزار نميشود که اين مسئله منجر به ضعف
مهارتي و عملكردي ايشان در طول پروژه ميشود.
در مرور تحقيقات حول عوامل کليدي موفقيت برنامهريزي منابع سازمان ،پرت و
جانگتيراپانيچ )3002( 4دريافتند تقريباً در همه مطالعات ،کارگروهي و تيمي در
پروژههاي پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان بهعنوان يكي از عوامل
کليدي موفقيت مورداشاره قرار گرفته است .پيوتر سوجا )3002( 5عوامل کليدي
موفقيت را در تحقيق خود شناسايي کرده و ترکيب گروه ـ پيادهسازي گروه با افراد
مختلف و داراي دانش و شايستگيهاي باال ـ را شرح داده و بر اساس نتايج
بهدستآمده ،آن را بهعنوان سومين عامل مؤثر بر پيادهسازي موفق تعيين کرده است.
ساير نويسندگان نيز به اهميت صالحيتها ،قابليتها و مهارتهاي مدير پروژه در
پيادهسازي برنامهريزي منابع سازمان اشاره ميکنند (المشعري ،قاني و الرشيد3002 ،6؛
1. Vinod Kumar, Maheshwari, & Uma Kumar
2. Kim, Hsu, & Stern
3. Peslak
4. Pairat & Jungthirapanich
5. Piotr Soja
6. Al-Mashari, Ghani, & Al-Rashid

مهارتهای موردنياز مدیران پروژههای09 ...

کينگ و بورگس3002 ،1؛ ريموس .)3002 ،2در تحقيق ديگري که توسط آلوئيني و
همكاران ( )3002انجام شد ،عوامل ريسك ،بر اساس بررسي سوابق و تجزيهوتحليل
عوامل کليدي در زمينه پيادهسازي برنامهريزي منابع سازمان شناسايي شدند و مهارت-
هاي ضعيف گروه پروژه ،يكي از  80عامل پر ريسك تعيين شد.
4
در مطالعهاي که توسط ويو ،چن و لين )3004( 3انجام گرفته ،مدل شايستگي فعاليت ،
بهمنظور بررسي اهميت فعاليتها و دانش  /مهارتهاي موردنياز سطوح مختلف
مديريتي سامانههاي اطالعاتي در سه صنعت متفاوت ،ارائه شده است .آنها مجموعه
فعاليتهاي مديريت سامانههاي اطالعاتي و مهارت  /دانشهاي موردنياز را در سه
سطح نظارتي ،مياني و عالي شناسايي و دستهبندي کردهاند .يافتههاي اين پژوهش نشان
ميدهد که اهميت فعاليتهاي مديريتي سامانههاي اطالعاتي براي سطوح مختلف و
همچنين بهطور قابلتوجهي براي صنايع گوناگون ،متفاوت است.
نپير وکيل و تن 89 ،)3009( 5تجربه واقعي مديريت پروژههاي فناوري اطالعات را
موردبررسي قرار داده 42 ،مهارت مديريت پروژه فناوري اطالعات را استخراج و آنها
را در نه دسته مهارت گروهبندي کردهاند .اين نه دسته مهارت شامل :برنامهريزي و
کنترل ،مديريت عمومي ،رهبري ،ارتباطات ،توسعه گروه ،مديريت مشتري ،توسعه
سيستم ،حل مسائل ،صداقت فردي و کمال فردي ميباشند .در اين زمينه حنفيزاده و
زارعرواسان ( )3088نيز ،مطالعهاي بهمنظور بررسي آمادگي سازماني جهت پيادهسازي
سيستم برنامهريزي منابع سازمان انجام دادهاند .ايشان مهارتهاي مختلف موردنياز
مديران ،کاربران و کارکنان واحد فناوري اطالعات سازمان در پيادهسازي سامانههاي
برنامهريزي منابع سازمان را بهعنوان يكي از عوامل اصلي آمادگي بررسي کردهاند.
مهدويان و مستأجران ( )3082در پژوهشي ،مهارتهاي موردنياز در زمينه سامانههاي -
اطالعاتي و سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان را بررسي کرده ،مهارتهاي موردنياز
کاربران خبره را تعيين و سپس به ارزيابي عوامل موفقيت پيادهسازي سامانههاي
برنامهريزي منابع سازمان پرداختهاند.
با مرور سوابق موضوع پي ميبريم که با توجه به روند رو به رشد ،جهانيشدن و
افزايش رقابت در بازارهاي جهاني ،بكارگيري سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان از
1. King & Burgess
2. Remus
3. Wu, Chen, & Lin
)4. ACM (Activity Competency Model
5. Napier, Keil, & Tan
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اهميت بسياري برخوردارند .در اين زمينه پژوهشهاي متعددي انجامگرفته و نتايج
متفاوتي نيز حاصل شده است .محققان در طي مطالعاتي که انجام دادهاند تا حد زيادي
به شناسايي داليل موفقيت و شكست پروژههاي برنامهريزي منابع سازمان پرداختهاند؛
اما آنچه در اين پژوهش براي ما حائز اهميت است ،مهارتهاي موردنياز مديران پروژه
است تا با اولويتبندي آنها به پيادهسازي مؤثرتر و استقرار بهتر پروژهها و سامانههاي
برنامهريزي منابع سازمان دست يابيم .همانطور که با مرور تحقيقات انجام گرفته
مشاهده ميشود ،تنها يك مطالعه توسط مهدويان و مستأجران ( )3082در زمينه
دستهبندي مهارتهاي موردنياز بهمنظور پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع
سازمان انجام گرفته که آن هم به دستهبندي مهارتهاي کليدي کاربران کليدي پرداخته
است .در ساير حوزههاي فناوري اطالعات نيز چنين دستهبندي از مهارتهاي موردنياز
مديران پروژهها انجام نشده است؛ بنابراين آنچه پژوهش حاضر را از مطالعات قبلي
متمايز ميکند ،تمرکز بر مهارتهاي موردنياز مديران پروژه بهعنوان يكي از اصليترين
ارکان اجرايي پروژههاي پيادهسازي و استقرار سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان
است.
مهارتهاي موردنياز جهت پيادهسازي و استقرار سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان
در اين بخش ،مهارتهاي موردنياز جهت پيادهسازي و استقرار سامانههاي برنامهريزي
منابع سازمان با مطالعه سوابق موضوع شناسايي شده و مورد اشاره قرار گرفتهاند.
 .1مهارتهای فنی و پشتيبانی :مهارتهاي فني بهطورمعمول به توسعه دادن فناوري
اطالعات مربوط ميشود .اين گروه از مهارتها شامل دانش فني و دانش در مورد
متدولوژيهاي توسعه ،فرايندها و فنهاي مورداستفاده سامانههاي فناوري
اطالعات است (کيل و همكاران .)3082 ،اين مهارت شامل پشتيباني از
سختافزار ،نرمافزار ،بكارگيري تجهيزات و /يا نصب و راهاندازي بهموقع
سامانهها و اطمينان از اينكه سامانهها بهطور مناسب در جايگاه اختصاصي خود
نصب شده و بهدرستي نگهداري ميشوند ،آگاهي از دانش فني جهت برقراري
ارتباطات از طريق داده ،تصاوير ،ويدئو ،ايجاد شبكههاي ارتباطي جهت برقراري
ارتباط مؤثر با افراد فني و مديريتي و ...است (ويو ،چن ،چانگ .)3002 ،1مدير
پروژه الزم است اين مهارت را براي درک کافي از فناوريهاي مورداستفاده
1. Wu, Chen, & Chang
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.2

.3

بهمنظور تصميمگيري مؤثر در طول انجام پروژه داشته باشد .اين فناوريها بايد با
هدفهاي کسبوکار همجهت باشند (کيل و همكاران .)3082 ،مهارت پشتيباني نيز
شامل فعاليتهایي است که باعث پايداري و ماندگاري برنامههاي کاربردي ميشود.
اين مهارتشامل آموزش ،بهروزرساني ،ارتباطات مداوم ،بحث در مورد اوضاع و
مشکالت ،تکامل سياستها و رویهها است (مهدويان و مستأجران.)3082 ،
مهارت برنامهریزی کسبوکار :به معني درک عميق واحدهاي کسبوکار و آنچه
بهطور مؤثر سامانههاي اطالعاتي  /فناوري اطالعات را در يافتن راهحلهاي
مشكالت کسبوکار بكار ميگيرد ،است .اين مهارت شامل مشارکت در
راهبردهاي کسبوکار ،بكارگيري حرفهاي مفاهيم فناوري اطالعات در فرايندها،
ايجاد فرايندهاي جديد ممكن بهواسطه فناوري اطالعات ،آگاهي داشتن از
وابستگيها ميشود (ويو ،چن و همكاران .)3002 ،از عوامل ديگر ميتوان به
دانش فرايندهاي کسبوکار و فرايندهاي مربوط با آن ،دانش عملكردهاي کسب-
وکار ،توانايي درک سريع نيازهاي مشتريان ،شناخت محيط کسبوکار ،توانايي
تفسير مشكالت کسبوکار ،توانايي توسعه راهحلهاي فني و مناسب مشكالت
کسبوکار ،مهارت داشتن در مهندسي مجدد فرايندهاي کسبوکار ،حلوفصل
سريع مشكالت فرايندها و  ...اشاره کرد (مهدويان و مستأجران.)3082 ،
مهارتهای برنامهریزی منابع سازمان :به معني انتخاب ،پذيرش و/يا مذاکره در
مورد منابع داخلي و خارجي جهت برآوردن نيازمنديهاي پروژه در زمان تعيين
شده است  .اين مهارت شامل جستجو کردن و دستيابي به پيشنهادهايي از
فنّاوريهاي خارجي ،مشاوره و  /يا ساير خدمات  /منابع محصول که براي به
انجام رساندن هدف موردنياز است (ويو ،چن و همكاران ،)3002 ،آگاهي از
مفاهيم برنامهريزي منابع سازمان ،زبانهاي برنامهنويسي مربوط با برنامهريزي
منابع سازمان (بهعنوانمثال  ،)ABAP, JAVAتنظيمات کلي معماري برنامهريزي
منابع سازمان ،دانش فني برنامهريزي منابع سازمان ،مهارت بكارگيري منابع،
انتخاب مناسب بسته برنامهريزي منابع سازمان و ...است (ناه و دلگادو3002 ،1؛
استيونسان و بكرينگ3002 ،2؛ نپير و همكاران3009 ،؛ پسليك و بويل3080 ،؛

1. Nah & Delgado
2. Stevenson & Bekkering
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.4

.5

.6

اسكولموسكي و هارتمن3080 ،1؛ کيل و همكاران3082 ،؛ مهدويان و مستأجران،
.)3082
مهارت مدیریت فناوری اطالعات :اين مهارت توانايي يادگيري فناوريهاي
جديد ،توانايي تمرکز بر فناوريها بهعنوان يك سيستم نه يك شيء و قابليت
درک روندها است (مهدويان و مستأجران .)3082 ،اين مهارت به معني وقت
گذاشتن براي بررسي محيط سازمان جهت توسعه فناوري اطالعات و فنّاوريهاي
مربوطي که بهمنظور درک مفاهيم کسبوکار بكار گرفته ميشوند ،بوده و شامل
کنكاش دقيق محيط داخلي براي بهرهوري از فرصتهاي استفاده از نوآوريهاي
فناوري اطالعات و پيوند دادن راهبردهاي مديريت فناوري اطالعات به
راهبردهاي سازمان است (ويو ،چن و همكاران.)3002 ،
مهارتهای رفتاری :يك مديريت پروژه شايسته فناوري اطالعات نيازمند
ويژگيهاي فردي ويژهاي است که به نفع اجراي پروژه است .در اين دسته
ويژگيهاي شخصي که هرچند ممكن است ذاتي نيز باشند ولي قابل ارتقا و
پرورش هستند وجود دارد (کيل و همكاران .)3082 ،تواناييهايي چون داشتن
اعتماد به نفس ،قاطعيت ،شكيبايي ،خالقيت و ...در اين گروه قرار ميگيرند (نپير
و همكاران3009 ،؛ پسليك و بويل3080 ،؛ اسكولموسكي و هارتمن3080 ،2؛ کيل
و همكاران.)3082 ،
مهارت مدیریت پروژه :مهارت مديريت پروژه به معني آگاهي و تجربه داشتن در
مورد فنها ،اصول و ابزارهاي پروژه است (مهدويان و مستأجران.)3082 ،
مديريت پروژه ،مهارتهاي مربوط با جوانب مختلف پروژههاي فناوري اطالعات
را در بر ميگيرد .شايستگي مديريت پروژههاي فناوري اطالعات به توانمندي در
برنامهريزي مؤثر پروژه ،نظارت و کنترل پروژه در حوزه مديريت است (کيل و
همكاران .)3082 ،مهارتها /دانش مديريت پروژه در زمينه سازماندهي شامل
فرايندهاي مربوط به شروع ،برنامهريزي ،اجرا ،کنترل ،گزارش دهي ،اتمام پروژه،
کنترل يكپارچهسازي پروژه ،هدف ،زمان ،هزينه ،کيفيت و مديريت ريسك است
(ويو ،چن و همكاران.)3002 ،

1. Skulmoski & Hartman
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 .7مهارتهای برقراری ارتباطات و هماهنگی :توانايي برقراري ارتباطات مؤثر
( ارتباطات الكترونيك ،ارتباطات کالمي ،ارتباطات مكتوب) ،ارتباطات سازنده و
ارتباطات مديريتي است (مهدويان و مستأجران .)3082 ،به عبارتي مدير پروژه
بايد مهارت مربوط ساختن دو ايده يا مقصود و ايجاد يك کل معنيدار که اثر
بيشتري بر توضيحات منطقي و استداللها بگذارد را داشته باشد (ويو ،چن و
همكاران .)3002 ،اين مهارت شامل مهارتهاي موردنياز جهت برقراري ارتباط با
کساني است که درگير پروژه هستند .اين دسته از مهارتها شامل گوش دادن
است که براي درک انتظارات و شناخت مسائلي که در طي پروژه به وجود ميآيد
ضروري است (کيل و همكاران .)3082 ،هماهنگي نيز به معناي هماهنگ کردن
فعاليتهاي فناوري اطالعات در حمايت از مديران عملياتي ،تأمينکنندگان و
مشتريان است (ويو ،چن و همكاران.)3002 ،
 .8مهارتهای مدیریت گروه :مهارت /دانش دستيابي به هدفهاي گروه در مورد
اقدامات خاص و چگونگي تضمين همكاري اعضاي سامانههاي اطالعاتي و
پيشروي در جهت هدف هاي کاربران و سازمان است (ويو ،چن و همكاران،
 .)3002مديريت گروه شامل آن دسته از مهارتها است که در ميان گروههاي
مختلف ،موردنياز مديريت پروژه فناوري اطالعات است .شايستگي مديريت
فناوري اطالعات تنها رهبري کردن نيست بلكه ايجاد انگيزه و توانمندسازي
اعضاي گروه براي اجراي موفق پروژه است (کيل و همكاران.)3082 ،
 .9مهارتهای مردمی و اجتماعی :به معني داشتن مهارت اجتماعي در مديريت
روابط و ايجاد شبكه است (ويو و همكاران .)3004 ،مهارتهاي مردمي ملزم به
حفظ روابط خوب با افردا مربوط به پروژه هستند .اين مورد از مهارتها شامل
درک ديدگاه ذينفعان مختلف درگير در پروژه ،بهعالوه مديريت درگيريها و
فعاليتهاي اثرگذار بر مردم است (کيل و همكاران.)3082 ،
 .11آموزشوپرورش کاربر :منظور از اين مهارت ،آگاهي از روشهاي تدريس و
آموزش ،روشهاي ارزيابي آموزش و اندازهگيري ميزان يادگيري کاربر است .در
اين مهارت ،توسعه قابليتهاي کاربر نهايي و واردکردن آنها به فعاليتهاي
سامانههاي اطالعاتي بهوسيله فراهمسازي آموزش و کالس درس مانند آموزش
ضمن خدمت که به آنها اجازه ميدهد در مورد حل مشكالت و انتظارات
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.11

.12

.13

.14

مشتريان بهطور آشكار فكر کنند ،امكانپذير است .اين مهارت شامل اجراي
مهارتها  /دانش نيازسنجي ،تعيين نواحي قابلتوجه و نيازمند آموزش ،آموزش
برنامههاي مناسب ،اجراي برنامههاي آموزش  /پرورش و انجام ارزيابي پس از
آموزش  /پرورش ،دنبال کردن آموزشهاي وابسته و مهارتهاي خاصي که به
تكاليف شغلي و تسهيل رشد و توسعه آنها مربوطاند ،است (ويو و همكاران،
.)3004
مدیریت تغيير :مديريت تغيير به معناي برنامهريزي کردن ،شروع کردن ،درک
کردن و درنهايت تثبيت فرايندهاي تغيير در سطح شرکتي و شخصي است
(رکليز . )3008 ،1اين مهارت شامل آگاهي از اصول و مفاهيم و راهبردهاي
مديريت تغيير و آشنايي با راهكارهاي مواجهشدن با مقاومت در برابر تغيير است
(مهدويان و مستأجران.)3082 ،
مهارت مدیریت استرس :مهارت شناسايي عوامل استرس و پياده کردن راهبردها
بهمنظور روبرو شدن با استرس است (مهدويان و مستأجران .)3082 ،مديريت
پروژه بايد قادر به کنترل استرسهاي زياد باشد .پروژهها هميشه طبق
برنامهوبودجه تعيينشده پيش نميروند .حفظ آرامش و خوددار بودن در مقابل
فشار سختيها يكي از مهمترين مهارتهاي مديريت پروژه است .چراکه آسايش
گروه را به دنبال خواهد داشت (کيل و همكاران.)3082 ،
مدیریت مذاکره و تعارض :به معني حلوفصل تعارض و درگيريها بين
زيردستان و همدرجهها است (ويو و همكاران .)3004 ،اين مهارت عبارت از
توانايي مذاکره با ذينفعان ،اعضاي گروه پروژه و تأمينکنندگان جهت رسيدن به
يك ديدگاه قابلقبول دوطرفه در مورد برنامهها ،هزينهها و ريسكها است (کيل و
همكاران.)3082 ،
مهارت تصميمگيری و حل مشكل :به معني تعريف مسئله ،تشخيص راهحلها،
ارزيابي راهحلها ،انتخاب بهترين راهحل و ارزيابي نتايج آنها است (مهدويان و
مستأجران .)3082 ،اين مهارت شامل آن دسته از مهارتهايي است که براي
شناسايي ،تجزيهوتحليل و حل مشكالتي که در طول دوره پروژه به وجود ميآيد،
موردنياز است (کيل و همكاران.)3082 ،
1. Recklies
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.16

.17

.18

مهارت تشخيصی و تحليلی :يعني توانايي داشتن در تجزيهوتحليل مشكالت و
مسائل در مراحل مختلف يك پروژه (کيل و همكاران .)3082 ،بهعبارتديگر به
معناي مهارت داشتن در انتخاب پاسخ مناسب مبني بر درک عوامل و با توجه به
شرايط ،دانش و مهارتهاي موردنياز است (ويو ،چن و همكاران.)3002 ،
تجزيهوتحليل و بررسي وضعيت کار ،شامل جمعآوري اطالعات مربوطه و
موردنياز جهت ارزيابي پروژه در شرايط کسبوکار ،فناوريهاي موجود و
سياستي که به آن متعهد شدهاند يا براي يك مدت زمان مشخص برنامهريزي شده،
است (ويو و همكاران.)3004 ،
مهارت برنامهریزی :توانايي تقسيمبندي کردن يك هدف سطح باال و تبديل آن
به وظايف اندازهگيري شده و منطقي ،توانايي برنامهريزي طرحها و فعاليتها و
ايجاد مايلستونهاي مناسب و معنيدار است (کيل و همكاران.)3082 ،
مهارت سازماندهی :به توانايي هماهنگ کردن و سازماندهي عناصر (فعاليتها و
منابع پروژه) در يك سيستم اشاره ميکند (کيل و همكاران .)3082 ،اين مهارت
شامل مواردي چون تنظيم هدف  /هدفهاي ،جزئيات مراحل و تخصيص منابع،
سازماندهي و شكلدهي فعاليتها به يك واحد منسجم يا انجام عملياتي کلي
براي به انجام رساندن برنامهها است (ويو و همكاران.)3004 ،
مهارت رهبری :توانايي هدايت و رهبري گروه پروژه بدون دستور دادن،
توانمندسازي اعضاي گروه پروژه ،ايجاد انگيزه و مسئوليتپذيري ميان آنها است.
يك رهبر توانمند و بانفوذ ميتواند گروه را قدرتمند کند (کيل و همكاران،
 .)3082اين مهارت شامل تشخيص چگونگي برقراري ارتباط با زيردستان،
تعريف محيطي که در آن کار ميکنند ،بررسي فعاليتهاي افراد در حفظ آگاهي و
هوشياري آنها ،به عهده گرفتن مسئوليتهاي استخدام و آموزش و ارتقاي آنها
ميشود (ويو و همكاران.)3004 ،

روش تحقيق
پرسشنامهاي شامل  81سؤال که دربرگيرنده عوامل حاصل از مرور پژوهشهاي
گذشته است ،تهيه شد تا پاسخدهندگان ميزان اهميت عوامل مطرحشده را با استفاده از
طيف پنجگانه ليكرت که دربرگيرنده بازه يك (اهميت خيلي کم) تا پنج (اهميت خيلي
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زياد) است ،بيان کنند  .جهت سنجش روايي از روش روايي محتوا و روايي صوري
استفاده شد .با توجه به اينكه مهارتهاي مورداشاره در تحقيق از مرور سوابق موضوع
حاصلشده است ،روايي محتوايي پرسشنامه تأمين است .در خصوص روايي صوري
نيز تيمي متشكل از  1نفر از خبرگان که سه نفر از آنها داراي سابقه پژوهش در علوم
رفتاري بودند و پنج نفر باسابقه کاري بيش از پنج سال در زمينه سامانههاي برنامهريزي
منابع سازمان ،به بازنگري پرسشنامه پرداختند و نكاتي را در خصوص نحوه پرسش
سؤاالت ،چينش و طول آنها مطرح کردند که در پرسشنامه اعمال شد .جهت سنجش
پايايي از روش بازآزمايي استفاده شد .بدينصورت که از  82خبره باسابقه کاري بيش
از پنج سال در زمينه سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان خواسته شد که به سؤاالت
پرسشنامه در دو بازه زماني  84روزه پاسخ گويند .پس از جمعآوري پرسشنامهها به
محاسبه آلفاي کرونباخ پرداخته شده است که ميزان ضريب براي سؤاالت  0812به
دست آمد .بر مبناي عدد حاصله ،دليلي بر رد هماهنگي دروني ميان سؤاالت پرسشنامه
وجود ندارد.
جامعه آماري اين پژوهش ،شامل مديران و کارشناساني است که در زمينه مشاوره و يا
پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان داراي سابقه کاري حداقل پنجساله
هستند .بامطالعه و بررسي شرکتهاي فعال در اين حوزه ،تعداد کل اعضاي جامعه
آماري در حدود  200نفر برآورد شد .در تحقيق و پژوهش حاضر با توجه به حجم و
نوع جامعه آماري موردنظر ،روش نمونهگيري تصادفي انتخاب شد .حجم نمونه
موردنياز بر اساس فرمول کوکران 22 ،نفر تعيين شده است .با در نظر گرفتن نرخ پاسخ
 20درصد ،حجم نمونه نهايي جهت ارسال پرسشنامه  833عدد تعيين شد .بر اين
اساس ،تعداد  833پرسشنامه بهصورت الكترونيكي و يا حضوري ارسال شد که از اين
ميان تعداد  22مورد قابلاستفاده و معتبر تكميل شد .نرخ پاسخ نيز  28درصد است.

یافتههای تحقيق
در اين تحقيق بهمنظور بررسي کم بودن وابستگي دروني و جزئي متغيرها براي کفايت
نمونهگيري آزمون  KMOو بارتلت قبل از شروع تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد.
نتيجه آزمون  KMOبه ميزان  08138و مقدار  P-valueکمتر از  0802آزمون بارتلت
نشان دهنده کفايت نمونه و شايستگي جهت انجام تحليل عاملي در اين تحقيق است.
در ادامه با استفاده از روش اجزاي اساسي ،تحليل عاملي اکتشافي به کمك نرمافزار
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 SPSS 16.0صورت پذيرفت .با توجه به نتايج اشتراکات متغيرهايي که مقدار اشتراک
استخراجي آنها کوچكتر از  0820بود از پژوهش حذف شدند که از اين بين ،دو
عامل (مهارت برنامهريزي کسبوکار و مهارتهاي رفتاري) حذف شد و محاسبات
تحليل عاملي اکتشافي مجدداً با  82متغير صورت پذيرفت .جهت استخراج عاملها به
بررسي مقادير ويژه پرداخته شده است و عواملي که مقادير ويژه آنها بيشتر از يك
بوده است ،عواملي هستند که منجر به تبيين واريانس ميشوند و مقادير کمتر از يك
چون به تبيين واريانس منجر نميشوند از ليست عاملها حذف ميشوند .نتايج حاصل
از چرخش واريماکس در جدول  8آمده است .همانطور که مشخص است چهار
عامل ،مقدار ويژه باالتر از يك داشته و  24814درصد حجم متغيرهاي موجود را تفسير
ميکنند .بديهي است که  32882درصد باقيمانده ،سهمي از واريانس متغير وابسته است
که توسط ساير متغيرها ،بهجز متغيرهاي موردتوجه تحقيق ،تفسير ميشود يا واريانس
خطا است.
جدول  .2نتایج تحليل عاملی چرخش دادهشده
Rotation Sums of Squared Loadings
Percentage of Variance
Cumulative percentage
24.71
24.71
20.36
45.07
16.54
61.61
13.23
74.84

Factor
1
2
3
4

براي نشان دادن معناي عوامل ،بايد عوامل بر اساس محتواي مهارتها برچسبگذاري
شوند  .لذا از سه خبره دانشگاهي دعوت شد تا طي جلسهاي با مؤلفين مقاله ،عنواني را
براي عوامل مكنون انتخاب کنند .هرکدام از خبرگان بر اساس نوع متغيرها و مفهوم
زيربنايي عوامل ،نامگذاري عوامل را بهصورت مستقل و انفرادي انجام دادند .در
صورت عدم مشابهت نامگذاريها ،از خبرگان خواسته ميشد تا دليل عنوان پيشنهادي
خود را به سايرين توضيح دهند که درنهايت بر اساس داليل پيشنهادي آنها ،اجماع
نظرات صورت گرفته و يكي از عناوين انتخاب شده است .بدين ترتيب نامهاي
"مديريتي"" ،انساني"" ،مديريت پروژه" و "فني" تعيين شد .ميزان ارتباط و
تأثيرگذاري اين عوامل با مفهوم مورداندازهگيري که همان اجراي موفق سامانههاي
برنامهريزي منابع سازمان است متفاوت بوده و بهعنوانمثال سهم عامل مديريتي 34828
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درصد و سهم عامل مديريت پروژه  30822درصد از مهارتهاي موردنياز مديران پروژه
است .مقادير بار عاملي و آلفاي کرونباخ محاسبهشده براي هرکدام از چهار عامل اصلي
مدل در جدول  3ارائه شدهاند.
جدول  .5نام و مهارتهای مربوط به هر عامل استخراجشده
عامل

نام عامل

F1

مديريتي

F2

مديريت پروژه

F3

انساني

F4

فني

نام مهارت
مديريت مذاکره و تعارض
مهارت تصميمگيري و حل مشكل
مهارت تشخيصي و تحليلي
مهارت سازماندهي
مهارت رهبري
مهارت مديريت پروژه
مهارتهاي مديريت گروه
مهارت برنامهريزي
مهارتهاي برقراري ارتباطات و
هماهنگي
مهارتهاي مردمي و اجتماعي
آموزشوپرورش کاربر
مديريت تغيير
مهارت مديريت استرس
مهارتهاي فني و پشتيباني
مهارتهاي برنامهريزي منابع سازمان
مهارت مديريت فناوري اطالعات

آلفای

بار

کرونباخ

عاملی

0812

0812

0821
0810
0812
0812
0822
0819
0829
0822

0818

0814
0829
0812
0813
0812

0810

0812
0829
0812

تجزیهوتحليل
دستهبندي انجامشده در اين تحقيق تا حدودي با دستهبندي انجامشده در مطالعات
پيشين براي مهارتهاي موردنياز پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان
مشابه است .حنفيزاده و زارع رواسان ( )3088و مهدويان و مستأجران ()3082
مهارتها را به سه گروه اصلي فني ،انساني و ادراکي دستهبندي کردهاند .در اين تحقيق
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نيز مهارتهاي فني و انساني به همان صورت موجود بوده و مهارتهاي مديريتي نيز
تا حدودي به همان مهارتهاي ادراکي موردنظر دو تحقيق مورداشاره ،نزديك است.
گروه جديد مهارتهاي مديريت پروژه در اين تحقيق پيشنهاد شده است.

تجزیهوتحليل مهارتهای مدیریتی
طبق نتايج تحقيق ،مهارتهاي مديريتي ،مهمترين مهارتهاي موردنياز مديران پروژه-
هاي پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان در ايران است .اين گروه مهارتي
شامل مديريت مذاکره و تعارض ،مهارت تصميمگيري و حل مشكل ،مهارت تشخيصي
و تحليلي ،مهارت سازماندهي و مهارت رهبري است .همانگونه که در جدول مشاهده
ميشود مهارت سازماندهي از اهميت باالتري نسبت به ساير مهارتها برخوردار است
و اين مهارت بهطور جزئيتر شامل مهارت بكارگيري دانش سازمان (واتريج،)8992 ،
مديريت پيكربندي (واتريج )8992 ،و مهارت سازماني (نپير و همكاران3009 ،؛ کيل و
همكاران )3082 ،ميشود.
مهارت تشخيصي و تحليلي از مهارتهاي جزئي مانند مهارت داشتن در درک
معيارهاي شكست (واتريج ،)8992 ،مهارت درک سامانهها و روشها (واتريج،)8992 ،
مهارت تجزيهوتحليل و قضاوت (ويو ،واي-چنگ و جك3002 ،1؛ اسكولموسكي و
هارتمن ،)3080 ،مهارت طراحي و تحليل سامانهها (ويو ،وايچنگ و همكاران3002 ،؛
پسليك و بويل ،)3080 ،مهارت درک راهبردها و سياستهاي پروژه (واتريج،)8992 ،
مهارت داشتن در درک سريع تواناييهاي مشتري (پسليك و بويل )3080 ،و
تجزيهوتحليل بازخورد کاربر (ناه و دلگادو ،)3002 ،تشكيل ميشود و مهارت تصميم-
گيري و حل مشكل شامل توانايي ساخت استدالل قانعکننده (نپير و همكاران3009 ،؛
اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران )3082 ،است .براي مهارت رهبري
نيز ميتوان به مواردي چون توانايي هدايت کردن (واتريج ،)8992 ،توانايي به انجام
رساندن مأموريتها (پسليك و بويل ،)3080 ،توانايي تعريف نقاط عطف پروژه (ناه و
دلگادو ،)3002 ،توانايي تسهيل جلسات (نپير و همكاران ،)3009 ،توانايي پردازش
مستندات (کيل و همكاران ،)3082 ،توانايي شناسايي ذينفعان (اسكولموسكي و
هارتمن ،)3080 ،توانايي تجليل از موفقيت (نپير و همكاران3009 ،؛ اسكولموسكي و
1. Wu, Yi-Cheng, & Jack
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هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران ،)3082 ،داشتن آگاهي  /چابكي  /درايت سياسي
(اسكولموسكي و هارتمن ،)3080 ،توانايي ايجاد محيط مؤثر (واتريج8992 ،؛
اسكولموسكي و هارتمن ،)3080 ،توانايي خاتمه دادن به پروژه (اسكولموسكي و
هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران ،)3082 ،مهارت داشتن در جذابيت دادن به پروژه
(اسكولموسكي و هارتمن ،)3080 ،توانايي ارتقا بخشيدن (استيونسان و بكرينگ،
 ،)3002مقابله فعاالنه با مسائل (نپير و همكاران ،)3009 ،درک موفقيت پروژه و مهارت
داشتن در انعطافپذير ماندن (واتريج ،)8992 ،مهارت داشتن در مديريت هدف (نپير و
همكاران3009 ،؛ اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران ،)3082 ،مهارت در
توانمندسازي رهبران (نپير و همكاران3009 ،؛ اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و
همكاران ،)3082 ،مسئوليت داشتن در برابر اشتباهات (نپير و همكاران ،)3009 ،توانايي
يادگيري و خودارزيابي (ويو و همكاران3004 ،؛ اسكولموسكي و هارتمن،)3080 ،
حساس بودن به فرهنگ سازماني (پسليك و بويل ،)3080 ،مهارت اجراي قوانين
(واتريج )8992 ،و  ...اشاره نمود.

تجزیهوتحليل مهارتهای مدیریت پروژه
طبق نتايج تحقيق حاضر پس از عامل مديريتي ،عامل مديريت پروژه مهمترين مهارت
موردنياز مديران پروژههاي پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان در ايران
است .مديريت پروژه مؤثر براي پيادهسازي موفق برنامهريزي منابع سازمان کليدي
است .در مديريت پروژه نهتنها بايد مسئوليتهاي پروژه بهوضوح تخصيص داده شود،
بلكه الزم است هدف پروژه پيادهسازي برنامهريزي منابع سازمان بهروشني تعريف و
کنترل شود .با توجه به تعداد زياد افراد درگير در پيادهسازي برنامهريزي منابع سازمان،
هماهنگي فعاليتهاي پروژه در تمام طرفهاي درگير بسيار کليدي است (ناه و دلگادو،
 .)3002ابزارهاي يكپارچهسازي داخلي براي هماهنگي فعاليتهاي درگير در گروه
پروژه ضرورت دارند ،درحاليکه ابزارهاي يكپارچهسازي خارجي براي تسهيل
همكاري با ذينفعان خارجي و اطمينان از اينكه نيازمنديهاي کاربر و فرايند با سيستم
يكپارچه باشد ،ضروري است .موفقيت پروژه ميتواند با تاريخ اتمام ،هزينه ،کيفيت و
عملكرد سيستم سنجيده شود (ناه و دلگادو.)3002 ،
عامل مديريت پروژه بهطور جزئي به مهارتهايي چون مهارت طراحي پروژه
(اسكولموسكي و هارتمن ،)3080 ،بكارگيري اصول مديريت پروژه (نپير و همكاران،
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 ،)3009تخصيص مسئوليت (ناه و دلگادو ،)3002 ،بكارگيري ابزارهاي مديريت پروژه
(اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران ،)3082 ،استفاده از فنّاوريهاي
مديريت دانش (مهدويان و مستأجران ،)3082 ،مهارت داشتن در مديريت چندين
پروژه  /وظيفه (واتريج8992،؛ کيل و همكاران ،)3082 ،توجيه سرمايهگذاري در
برنامهريزي منابع سازمان (ناه و دلگادو ،)3002 ،مديريت هزينه (نپير و همكاران،
3009؛ اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران ،)3082 ،مديريت زمان
(واتريج8992 ،؛ نپير و همكاران3009 ،؛ اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و
همكاران3082 ،؛ مهدويان و مستأجران ،)3082 ،فنهاي زمانبندي (واتريج،)8992 ،
ارزيابي و مديريت ريسك (واتريج8992 ،؛ اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و
همكاران3082 ،؛ مهدويان و مستأجران ،)3082 ،توانايي تمرکز بر کيفيت (نپير و
همكاران3009 ،؛ اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران )3082 ،و مهارت
در نظارت و کنترل کردن (واتريج ،)8992 ،اشاره ميکند .مهارت ديگر در اين عامل،
مديريت گروه است که بهطور جزئي شامل مهارت داشتن در تشكيل گروه (واتريج،
8992؛ مهدويان و مستأجران ،)3082 ،توانايي مربوط ساختن گروههاي مختلف (نپير و
همكاران3009 ،؛ اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران ،)3082 ،توانايي
حذف موانع براي گروه (نپير و همكاران ،)3009 ،مهارت داشتن در ايجاد گروه مجازي
(اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران ،)3082 ،مهارتهاي بين فردي
(تادينن ،)3002 ،1ماهر بودن در ايجاد انگيزه در افراد گروه (نپير و همكاران3009 ،؛
اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران ،)3082 ،مهارت داشتن در حمايت از
گروه (اسكولموسكي و هارتمن )3080 ،و توانايي مديريت گروههاي بزرگ (استيون-
سان و بكرينگ )3002 ،است .آخرين مهارت معرفيشده در عامل کليدي مديريت
پروژه ،مهارت برنامهريزي است که شامل مهارت داشتن در بكارگيري فنهاي برنامه-
ريزي (واتريج ،)8992 ،داشتن تفكر راهبردي (نپير و همكاران3009 ،؛ کيل و همكاران،
 )3082و برنامهريزي راهبردي (واتريج8992 ،؛ تادينن3002 ،؛ نپير و همكاران3009 ،؛
کيل و همكاران3082 ،؛ مهدويان و مستأجران )3082 ،ميشود.

1. Tadinen
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تجزیهوتحليل مهارتهای انسانی
عامل انساني ،سومين دسته از مهارتهاي موردنياز مديران پروژه شناسايي شده است.
تحقيقات نشان ميدهند که بسياري از داليل شكست پروژههاي فناوري اطالعات بيش
از اينكه مربوط به مسائل و مشكالت فني باشند ،به مسائل سازماني و اجتماعي باز
ميگردند (عميد ،معلق و زارعرواسان3083 ،1؛ فيتزجرالد و راسو .)3002 ،2در
پيادهسازي سيستم برنامهريزي منابع سازمان نيز عمده مقاومتها و مشكالت (90
درصد) از سوي نيروي انساني و کارکنان سازمان است و مسائل فني تنها  80درصد
مشكالت را شامل ميشوند (وگنام ،کرابندام ،بيول و کنت .)3002 ،3ازاينرو،
برخورداري از مهارتهاي انساني الزم جهت مديريت منابع انساني و اعضاي گروه
پروژه ،بسيار ضروري است .مهارتهاي انساني ميتوانند بهعنوان "مهارتهاي مردمي
" در نظرگرفته شوند (مهدويان و مستأجران .)3082 ،کتز )8924( 4مهارتهاي انساني
را بهعنوان "توانايي کار کردن بهطور مؤثر بهعنوان يك عضو گروه و ايجاد هماهنگي
در گروه" معرفي ميکند .مهارتهاي انساني در تمام سطوح مديريتي در سازمانها
موردنياز هستند (کمبل .)3088 ،5موفقيت پيادهسازي پروژههاي برنامهريزي منابع
سازمان بهشدت به عوامل انساني که در اصل ذينفعان مختلف در پروژههاي پيادهسازي
هستند ،وابسته است .هنگاميکه هر يك از کارکنان يك شرکت با سيستم جديد
برنامهريزي منابع سازمان و عمدتاً بهصورت روزانه درگير ميشود ،بهموازات مسائل
انساني و سياسي ،مسائل فنّاورانه و سازماني نيز به وجود ميآيند (اکرمنز و ون هلدن،6
3003؛ مندل.)8999 ،7
عامل انساني به مهارتهاي برقراري ارتباطات و هماهنگي ،ازجمله انواع ارتباطات
مكاتبهاي و کالمي (استيونسان و بكرينگ3002 ،؛ نپير و همكاران3009 ،؛ کيل و
همكاران3082 ،؛ مهدويان و مستأجران ،)3082 ،شنيدني (نپير و همكاران3009 ،؛
اسكولموسكي و هارتمن3080،؛ کيل و همكاران ، )3082 ،روابط شفاف و علني
(اسكولموسكي و هارتمن ،)3080 ،روابط صنعتي (واتريج )8992 ،و ارتباط در تمامي
1. Amid, Moalagh, & Zare Ravasan
2. Fitzgerald & Russo
3. Wognum, Krabbendam, Buhl, Ma, & Kenett
4. Katz
5. Kamble
6. Akkermans & van Helden
7. Mendel
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سطوح (ناه و دلگادو )3002 ،اشاره ميکند .يكي ديگر از مهارتهاي عامل انساني،
مهارتهاي مردمي و اجتماعي است که در اين دسته از مهارتها بهطور جزئي ميتوان
به توانايي ارائه سخنرانيهاي مؤثر (اسكولموسكي و هارتمن3080،؛ پسليك و بويل،
 ،)3080درک مردم از لحاظ روانشناسي (نپير و همكاران3009 ،؛ کيل و همكاران،
 ،)3082مهارت مصالحه کردن (اسكولموسكي و هارتمن ،)3080 ،سؤال پرسيدنهاي
مؤثر (اسكولموسكي و هارتمن )3080 ،و پاسخ دادن به ديگران (نپير و همكاران،
 )3009اشاره کرد .همانطور که در جدول  3نيز آورده شده است ،عامل انساني شامل
مهارتهاي آموزشوپرورش ،مديريت تغيير و مديريت استرس نيز است .در مديريت
تغيير ،مهارت داشتن در درک نياز به تغيير (ناه و دلگادو )3002 ،بسيار حائز اهميت
است.

تجزیهوتحليل مهارتهای فنی
آخرين عامل مهارتي موردنياز مديران پروژه ،دانش فني است .دانش فني به توانايي
استفاده از روشها ،فنها و تجهيزات مربوط ميشود .بهعبارتديگر مدير بايد دانش
کافي در مورد کار ،روشها و سبكها از طريق آموزش ،پرورش و يادگيري کسب
نمايد (کمبل .)3088 ،مهارت فني ،توانايي مدير در استفاده از روشها و فنهاي خاص
در انجام کارهاي مديريتي است .بااينحال اين مهارتهاي فني به فنّاوريهايي مانند
مهارتهاي مهندسين وابسته نيست .مهارتهاي فني براي مديران نشاندهنده استفاده از
روشهايي چون خرد کردن تجزيهوتحليل در برنامهريزي يا توانايي آمادهسازي و انجام
مصاحبههاي ساختيافته است (پاپيوالوا و ماکراس .)3002 ،1طبق نظر کتز ،اين گروه
مهارتي ،مهارتهاي "چگونه انجام دادن کار " هستند و روشها ،فرايندها ،رويهها يا
فنها را در بر ميگيرد (کتز .)8924 ،عامل فني ،شامل مهارتهاي فني و پشتيباني از
قبيل مهارتهاي پشتيباني از محاسبات کاربر نهايي (پسليك و بويل ،)3080 ،پشتيباني
از نمونههاي موجود برنامههاي کاربري (پسليك و بويل ،)3080 ،پشتيباني از
سختافزار (پسليك و بويل ،)3080 ،بكارگيري ارتباطات از راه دور و شبكه (ويو ،واي
ـ چنگ و همكاران3002 ،؛ پسليك و بويل ،)3080 ،مهارت بكارگيري حرفهاي
سيستمعامل (ويو ،واي ـ چنگ و همكاران3002 ،؛ پسليك و بويل ،)3080 ،بكارگيري
1. Papulová & Mokros
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زبانهاي برنامهنويسي (ويو ،چن و همكاران ،)3002 ،بكارگيري پايگاه دادههاي
رابطهاي و مديريت پايگاه دادهها (ويو ،واي-چنگ و همكاران3002 ،؛ پسليك و بويل،
 ،)3080استفاده از سامانههاي پشتيباني تصميمگيري (پسليك و بويل،)3080 ،
مهارتهاي توسعه متدولوژي (نپير و همكاران3009 ،؛ کيل و همكاران،)3082 ،
طراحي /يكپارچگي و تجزيهوتحليل سامانهها (ويو ،واي ـ چنگ و همكاران3002 ،؛
پسليك و بويل ،)3080 ،مهارتهاي آموزش و تدريس (استيونسان و بكرينگ3002 ،؛
مهدويان و مستأجران ،)3082 ،چندزبانه بودن (ويو و همكاران ،)3004 ،توانايي نوشتن
گزارشها  /يادداشتها  /مدارک به گونه مؤثر (پسليك و بويل ،)3080 ،مهارتهاي
تحقيقي (نپير و همكاران3009 ،؛ کيل و همكاران )3082 ،و مهارتهاي سامانهاي
(مهدويان و مستأجران )3082 ،ميشود.
مهارت برنامهريزي منابع سازمان از ديگر مهارتهاي عامل فني است که توانايي
استفاده از زبانهاي برنامهنويسي مربوط با برنامهريزي منابع سازمان (پسليك و بويل،
 ،)3080آگاهي از مفاهيم برنامهريزي منابع سازمان (پسليك و بويل ،)3080 ،تنظيمات
کلي معماري برنامهريزي منابع سازمان (ناه و دلگادو )3002 ،و دانش فني آن (واتريج،
8992؛ استيونسان و بكرينگ3002 ،؛ نپير و همكاران3009 ،؛ اسكولموسكي و
هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران3082 ،؛ مهدويان و مستأجران ،)3082 ،بكارگيري
منابع (نپير و همكاران3009 ،؛ اسكولموسكي و هارتمن3080 ،؛ کيل و همكاران،
 )3082و انتخاب مناسب بستههاي برنامهريزي منابع سازمان (ناه و دلگادو )3002 ،از
مهارتهاي جزئي و حائز اهميت آن هستند .مهارت مديريت فناوري اطالعات (تادينن،
3002؛ ويو ،چن و همكاران )3002 ،از ديگر مهارتهاي عامل فني است و الزم است
در اين مهارت به توانايي يادگيري فناوريهاي جديد (پسليك و بويل ،)3080 ،توانايي
تمرکز بر فناوري بهعنوان يك ابزار و نه هدف (پسليك و بويل )3080 ،و توانايي درک
روندهاي فنّاورانه (واتريج8992 ،؛ ويو ،چن و همكاران )3002 ،توجه بيشتري شود.

نتيجهگيری
طي ساليان گذشته ،سازمانها متحمل فشارهاي زيادي براي انطباق با محيطهاي متغير
کسبوکار شدهاند .سازمانها براي بقاء در بازارهاي شديداً متغير امروزي ،بايد
توانمندي انطباق سريع با شرايط متغير کسبوکار را داشته باشند .سازمانهاي بزرگ
دنيا براي غلبه بر اين مشكل به دنبال چاالکي و انعطافپذيري باال هستند و تالش
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کردهاند تا براي مواجهه با تغييرات داخلي و خارجي کسبوکار خود به پيادهسازي
سامانههاي سازماني ازجمله سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان روي آورند .عليرغم
تمامي مزايايي که چارچوب فوق براي سازمانها به همراه دارد ،نرخ اجراي موفق آن
در سازمانها ،نشاندهنده احتمال شكست نهچندان اندک آن است که باعث شده برخي
پژوهشگران به دنبال شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت يا شكست اجراي آن باشند .اين
پژوهش نيز در همين راستا و در پاسخ به اين سؤال که "مهارتهاي موردنياز مديران
پروژههاي پيادهسازي و استقرار سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان چه ميباشند؟"
شكل گرفته است .جهت پاسخ به اين سؤال در ابتدا با مطالعه مربوطترين سوابق
موضوع ،مهارتهاي موردنياز مديران پروژههاي پيادهسازي سامانههاي اطالعاتي
بهصورت عام و سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان بهصورت خاص شناسايي شده-
اند .در گام بعد با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي ،عوامل و مفاهيم دربرگيرنده هريك
از مهارت ها استخراج شده است .نتايج حاصل از تحليل عاملي اکتشافي مبين آن است
که چهار عامل "مديريتي "" ،انساني "" ،مديريت پروژه " و "فني" بهعنوان گروههاي
اصلي مهارتهاي موردنياز مديران پروژههاي پيادهسازي و استقرار سامانههاي
برنامهريزي منابع سازمان قابلبيان ميباشند که در بين آنها عامل مديريتي و
مهارتهاي وابسته به آن از ساير عوامل در پيادهسازي اين سامانهها از اهميت بيشتري
برخوردار است .توجه به اين مهارتها و آنچه در اين پژوهش بهعنوان مهارتهاي
کليدي مديران در پيادهسازي سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان حاصلشده،
سازمانها را در جهت موفقيت و کسب مزيت رقابتي سوق ميدهد.
دستاوردهاي اين پژوهش ،با ارائه يك دستهبندي نسبتاً جامع در خصوص مهارتهاي
موردنياز مديران پروژههاي پيادهسازي و استقرار سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان
ميتواند به سازمانها در جذب و به خدمت گماري مديران پروژه ياري رساند .بر
اساس نتايج تحقيق پيشنهاد ميگردد سازمانها به افزايش سطح مهارتهاي موردنياز
مديران پروژه مورداشاره در اين تحقيق ،براي افزايش احتمال موفقيت سامانههاي
اطالعاتي خود ،توجه بيشتري داشته باشند .هرچند يافتههاي تحقيق حاضر ،در
پيادهسازي موفق سيستم برنامهريزي منابع سازمان در سازمانها و شرکتها بسيار
کاربردي و حائز اهميت است ،ليكن ،اين تحقيق از برخي محدوديتها نيز رنج ميبرد.
نخستين و قابلتوجهترين محدوديت تحقيق حاضر اين است که مهارتهاي
معرفيشده در اين تحقيق ،تنها از طريق مرور ادبيات موجود در اين حوزه شناساييشده
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است که اين مطالعات عموماً در ساير کشورها انجام شدهاند .ازاينرو ،ممكن است که
مهارت هاي خاصي با توجه به فضاي خاص کشور ما موردنياز باشد که در اين تحقيق
به آنها پرداخته نشده است .اين مهارتها در صورت وجود ،از طريق روشهاي
تحقيق کيفي ازجمله مطالعات موردي و مردمنگاري قابلاستخراج بوده و ميتواند به-
عنوان فرصتي براي مطالعات آتي پيشنهاد شود .محدوديت دوم تحقيق حاضر نيز به
تعداد نسبتاً اندک نمونههاي موردبررسي اشاره دارد .متأسفانه به دليل نرخ پايين نفوذ
سامانههاي برنامهريزي منابع سازمان معتبر و بينالمللي در شرکتهاي ايراني ،تعداد
افرادي که بهعنوان مدير پروژه ،شرايط الزم براي شرکت در تحقيق را داشته باشند،
بسيار اندک است که کار جمعآوري دادهها را با چالش اساسي مواجه مينمايد .عالوه
بر اين ،يافتههاي تحقيق با توجه به نمونههاي مورداستفاده ،تنها در داخل کشور
قابلاستفاده است و تعميم آن به سازمانهاي خارجي ،که داراي زيربناهاي سازماني،
مديريتي ،اجتماعي و فرهنگي متفاوتي ميباشند ،نيازمند تأمل بيشتري است.
نويسندگان ،جهت پژوهشهاي آينده ،بررسي چگونگي اثر سطح هريك از مهارتهاي
فوق طي فازهاي مختلف پيادهسازي پروژه بر اجراي موفق آن را پيشنهاد مينمايند.
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