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 1مدیریت عالی کسب و کار دانشگاه فردوسی مشهد.
 2مدیریت عالی کسب و کار دانشگاه فردوسی مشهد ،مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی ،مرکز علمی
کاربردی شرکت صنایع خیام الکتریک.
نام نویسنده مسئول:
جواد جوادزاده طباطبایی

چکيده

تاریخ دریافت1399/4/11 :
تاریخ پذیرش1399/6/26 :

با افزایش رقابت در بازار جهانی ،سازمانهایی موفق هستند که به هر کدام از فعالیت سازمان از برنامه
عملیاتی گرفته تا راهبردها دید پروژه محور داشته باشند MIS .ترکیبی از سه جزء ،مدیریت،
اطالعات و سیستم می باشد (( ،)MISسیستم های اطالعاتی مدیریتی) می تواند با سازماندهی داده
ها ،اطالعات الزم را جهت اتخاذ تصمیمات درست در اختیار مدیران قراردهد .داشتن اطالعات دقیق،
صحیح و به هنگام باعث باال رفتن سرعت انتقال دانش و در نتیجه افزایش بهبود تصمیم گیری شده
و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت .نقش اصلی فناوری اطالعات در مدیریت
دانش تسریع انتقال دانش است و مدیریت سیستم های اطالعاتی ( ،)MISاداره و سازماندهی سیستم
های اطالعاتی و مراحل وابسته به آن را عهده دار می باشد .در این مقاله ضمن بررسی تعاریف مربوط
و پژوهش های صورت گرفته در این حوزه ،به کارکردهای ( ) MISو سیستم های دانشی در مدیریت
پروژهها پرداخته خواهد شد.

واژگان کليدي :سیستم اطالعات مدیریت ( ،)MISسیستم مدیریت پروژه در سازمان ها،
عملکرد سیستم های اطالعاتی.
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در سازمان ها

فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع (سال ششم)

سيستم اطالعات مدیریت و تاثير آن در موفقيت مدیریت پروژه
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مقدمه
امروزه تجارت ثانیه به ثانیه دگرگون میشود و ساختاری پیچیدهتر به خود میگیرد .در این شرایط ،مدیران با انبوهی از
اطالعات مواجه هستند که این اطالعات باید تحلیل ،قابل فهم ،نگهداری و بازیابی گردد .وقتی مدیر یک سازمان می خواهد تصمیم
بگیرد ،داده های فراوانی که اغلب مفید نیستند ،در اختیارش قرار میگیرد .این داده ها باید پاالیش و معنی دار شوند و به اطالعات
مفید تبدیل شوند .اینجا است که نیاز به سیستم های اطالعات مدیریت احساس میشود .استفاده از فناوری اطالعات ،در کنار
سیستم های اطالعاتی متنوعی که برای نیازهای مختلف طراحی میگردد ،گسترش یافته است .فناوری اطالعات مدیران را قادر می
سازد تا با سازمان ،محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار کنند .مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ،افزایش سرعت تصمیم
گیری ،افزایش سرعت شناسایی مسائل ،کاهش ارتفاع هرم سازمان،بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص ،تنها برخی از
تأثیراتی هستند که فناوری اطالعات و سیستم های اطالعاتی بر برخی از سازمانها میگذارند.
فناوری اطالعات مجموع ابزارها ،ماشینها ،دانش فنی ،روشها و مهارت های استفاده از آنها برای تولید ،دادوستد ،پردازش،
انباشت ،بازیافت ،جابجایی ،انتقال و مصرف اطالعات ،از ساده ترین تا پیچیده ترین و از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل
اطالعاتی است  .با این تعریف تمامی سخت افزارها مانند رایانه و لوازم جانبی آن و همچنین ابزارهای ارتباطی دوربرد ،شبکه های
اطالع رسانی اینترنت و نیز بسیاری از نرم افزارهای دیگر که برای ذخیره ،پردازش ،آماده سازی ،بازاریابی و مصرف اطالعات به کار
می روند .در این رده قرار می گیرند ( الودن کنت سی و الودن جین پی ) 1390 ،سیستم های اطالعاتی به معنی گرداوری،
ذخیره ،پردازش ،اشاعه و استفاده از اطالعات است  .این مساله به نرم افزار یا سخت افزار محدود نمی شود بلکه اهمیت انسان و
اهدافش را در استفاده از فناوری ،ارزش ها و معیارهایی که در این انتخاب به کار )می رود ؛ همچنین ارزیابی نهایی از این ابزار
وسیله ای برای رسیدن به اهدافش بوده اند یا خیر را در بر می گیرد )میلر  1389سیستم ،اطالعاتی عبارت است از یک سیستم
کامل طراحی شده برای تولید ،جمع آوری ،سازمان دهی ،ذخیره ،بازیابی و اشاعه ی اطالعات دریک موسسه ،سازمان یا هر حوزه
ی تعریف شده ی دیگری از جامعه به بیان ساده میتوان گفت سیستم اطالعات مدیریت با تولید گزارشات خالصه و ساختاری و با
مبنایی منظم و تکراری کار مدیریت را تسهیل میکند و ازخروجی آن برای کنترل فعالیتهای سازمان،برنامه ریزی وسازماندهی
استفاده می گردد (صرافی زاده و پناهی .)1331 ،سیستم اطالعات مدیریت سیستمی است که اطالعات مناسب را برای تصمیم
گیری بهینه مدیران مهیا می کند .مدیران از این سیستم ها استفاده می کنند تا بتوانند اطالعات صحیح و دقیقی در مورد سازمان،
مشتریان و محیط سازمان به دست آورند .و از آنجایی که جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات کمی ،منافع زیادی برای مدیران
در بر دارد نقش و اهمیت این سیستم ها بیشتر نمایان میشود.
همچنین سیستم اطالعاتی مدیریت را نوعی دستگاه گزارشدهی دانستهاند که دادههای الزم برای اداره سازمان را در اختیار
اعضا و افراد کلیدی آن قرار میدهد .به دنبال توسعه سازمانها و پیچیدگی روزافزون آنها در دهه های اخیر ،سیستم اطالعاتی
مدیریت ،به صورت رایانهای و مبتنی بر فناوری اطالعات گسترش یافتهاند و در هر نوع سازمان قابل استفاده هستند و حتی میتوان
آنها را برای بخش های مختلف یک سازمان طراحی کرد .سیستم اطالعات مدیریت پس از تکامل تدریجی در طول پنج دهه اخیر
دیگر دارای تعریف ،مفهوم ،شکل و قالب تقریباً مشخص و پذیرفته شدهای است و آنچه در حال توسعه است بیشتر شامل فناوری
پیادهسازی ،مدلهای تصمیم گیری و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری هستند.

سيستم مدیریت دانش
سیستم های مدیریت دانش شامل به کارگیری فناوری اطالعات جهت کمک به ایجاد ،جمع آوری ،مرتب کردن ،ذخیره سازی
و به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات در داخل یک سازمان می باشد(.ابرین ) 2112 ،هدف سیستم مدیریت دانش تبدیل دانش
ضمنی به دانش آشکار و انتشار مؤثر آن است .در هر سازمانی اطالعات و دانش های مهمی وجود دارد که در نزد افراد یا گروه
خاصی متمرکز است،بنابراین ضرورت دارد این دانش و همین طور صاحبان دانش برای انتقال به دیگران به موقع شناسایی ،ثبت
و نگهداری شوند .بنابراین مدیریت دانش می کوشد با استفاده از روش های نامکتوب ،دانش شخصی به کار رفته در مراودات عقاید،
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بینش ها ،رفتارها و ارزش ها را کشف نموده و به ثبت برساند تا به صورت آشکار و قابل استفاده در جهت بهبود فرایندها و کیفیت
و نیز ارتقاء دانش فعلی باشد(زاهدی و نقدی خناچاه.)1339 ،

سيستم هاي اطالعاتی
امروزه شاید هیچ واژهای در مدیریت به اندازه واژه سیستم های اطالعاتی کاربرد نداشته باشد .تمام تاسیسات کامپیوترهای
فعلی ،ادعای سیستم اطالعاتی بودن را دارند و اکثر آنها نیز به نوبه خود دارای ادعاهایی در زمینه سیستم های اطالعات مدیریت
هستند .از سیستم های سخت افزاری پیچیده تا گزارشهای حسابداری جاری ،از سیستم های بازده قوی که موقعیت فضاپیماها را
ترسیم می نمایند تا منابع دادههای اولیه نظیر حسابها و صورتحسابها ،از بانکهای اطالعاتی مرکزی که اطالعات را جمع آوری می
کنند تا سیستم های ذخیرهسازی کنونی که از بیست سال پیش وجود داشته است و در نهایت از سیستم های ترکیبی جامع
مدیریت مرکزی تا ترمینال های از راه دور متخصصان که به کامپیوتر متصل است ،همه اینها سیستم های اطالعاتی مدیریت را
تداعی میکنند .به طور قطع پذیرش سیستم های اطالعاتی در سازمان و نحوه عملیاتی کردن آن به فرهنگ حاکم بر سازمان بر
میگردد( )2011 Jackson
سیستم های اطالعاتی ،اطالعات مورد نیاز مدیریت را از محیط های داخلی و خارجی سازمان فراهم می آورد.سیستم اطالعاتی
باید اطالعات الزم درباره ماهیت و نقش عوامل داخلی )محیط درونی سازمان( و عوامل بیرونی(محیط های بیرونی سازمان) را
فراهم آورد و برا ی تصمی مگیر ی در اختیار مدیران قرار دهد.بدیهی است که این اطالعات در صورتی مفید و کارا خواهند بود که
تازه و جدید ،صحیح و قابل اعتماد ،مورد نیاز مدیر در شرایط خاص و تا جایی که امکان دارد کامل و بی عیب و نقص باشند.
سیست مهای اطالعاتی که اطالعات را در اختیار سازمان قرار می دهند انواع متفاوتی دارند از جمله سیستم های پردازش عملیات
که فعالیتهای روزمره سازمان را پشتیبانی می کنند .سیستم های اطالعات مدیریت) سیستم های گزار شدهی مدیریت(که برای
تسهیل فعالیتهای روزمره مدیریت مورد استفاده قرار می گیرند.سیستم های پشتیبان تصمیم که برنامه های کاربردی خاصی می
باشند که از آنه ا برای حل مسائلی که کمتر ساختاری اند استفاده می شود و در کلیه مراحل فرایند تصمیم گیری مورد استفاده
قرار می گیرندسیستم های پشتیبان تصمیم گروهی که سیستم های تعاملی بر پایه کامپیوتر می باشند و حل مسائل پیچیده را
به وسیله گروهی از تصمیم گیرندگانی که به صورت تیمی کار می کنند برعهده دارند( .فیضی ،مقدسی.)1333 ،

سيستم اطالعات مدیریت () MIS
سیستم اطالعات مدیریت سیستمی است که دادههای محیطی را جمعآوری و دادههای تبادالت و عملیات سازمانی را ثبت
میکند و سپس آنها رافیلتر ،سازماندهی و انتخاب کرده و به عنوان اطالعات به مدیران ارائه مینماید و ابزاری برای مدیران فراهم
میآورد که اطالعات مورد نیاز خود را تولید نمایند .سیستم اطالعات مدیریت سیستمی یکپارچه ،رایانهای و کاربر-ماشین است که
اطالعات الزم برای حمایت از عملیات و تصمیم گیری فراهم میکند .عناصر اصلی این سیستم عبارتند از:
-1سیستمی یکپارچه برای خدمت به تعداد زیادی کاربر
-2سیستمی رایانهای که تعدادی نرمافزار اطالعاتی را از طریق یک پایگاه اطالعات به هم مرتبط میکند
-3رابط کاربر -ماشین که به جستجوهای فوری و موقتی پاسخ میدهد
-4ارائه اطالعات به تمام سطوح مدیریتی
 -5پشتیبانی از عملیات و تصمیم گیری
سیستم های اطالعات مدیریت پروژه ،بستههای نرم افزاری است که مدیران را در پیگیری پروژهها از ایده تا اجرا وپیادهسازی
کمک میکنند .این سیستم ها اطالعات جامع و ابزارهای مورد نیاز مدیریت پروژه را در اختیار آنها قرار میدهدBraglia & .
2013Frosolini
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ویژگی ها و اجزاي سيستم هاي اطالعاتی مدریت پروژه
در دهه  31نرمافزارهای مدیریت پروژه قابلیتهای محدودی داشتند و اطالعات به درستی مدیریت نمیشد .در سال  ،1998با
پیشرفت فناوری اطالعات نسل جدیدی از سیستم های اطالعاتی مدیریت پروژه معرفی شد .برای طراحی این نسل از متدولوژی
هالیستیک* استفاده شد .عدم اطمینان محیطی ،پیچیدگی پروژهها و محدودیت منابع در آن زمان در این نرم افزارها مد نظر قرار
گرفته شد تا مدیران را در تصمیم گیری و مدیریت اطالعات پروژه پشتیبانی کنند .این نسل با نام سیستم های اطالعاتی هوشمند
مدیریت پروژه معرفی شد .منظور از هوشمندی ،تحلیل و مدیریت اطالعات در طول چرخه حیات پروژه است .سیستم سعی بر این
داشت تا تمام فرایندهای مدیریت پروژه ماشینی انجام شوند .ویژگیهایی که برای این سیستم ها در نظرگرفتند عبارت بود از  :مدل
کردن ،ثبت ،ذخیره و اعتبارسنجی دادهها و اطالعات به صورت سیستماتیک ،یکپارچه سازی اطالعات ،توانایی گزارشدهی و
تشخیص و اعالم انحرافات پروژه ،تسهیل فعالیتهای حرفهای و همچنین سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه با دیگر سیستم هایی که
در پروژه استفاده میشوند ،سازگاری داشته باشدJaafari & Manivong, 1998 .
وارد نسل جدیدی از نرمافزارهای مدیریت پروژه شدیم که با پروژههای پیچیده امروزی سازگاری بیشتری دارند .مدلهای
مختلفی از  PMISبا ویژگیهای مختلف معرفی شده است .در دهه گذشته سیستم های اطالعات مدیریت پروژه بسیار تغییر
کرده است .تمرکز این نرمافزارها تنها برروی برنامهریزی و مدیریت منابع نیست بلکه تبدیل به سیستم های جامعی شدهاند که از
تمام چرخه حیات پروژه ،برنامههای پروژه و سبد طرح پشتیبانی میکنند .طراحی ،پیادهسازی و مدیریت سیستم های اطالعات
مدیریت پروژه بسیارپیچیده شده است .تعداد زیادی از فرایندها باید در نظر گرفته شوند .عالئق ذینفعان نیز باید مورد توجه قرار
گیرد2009 Ahlemann .
بعد از نسل  SPMIS ،RefModPMبه عنوان سیستم کاملی برای مدیریت پروژه معرفی شد .در طراحی ویژگیهای این
مدل ازکارهای گذشته نیز استفاده شده است .اما این مدل فراتر از محدودهها رفته است .این مدل تمام مراحل چرخه حیات و
گروههای فرایند پروژه را از مرحله آغازین تا مرحله اختتام پشتیبانی میکند .هم از پروژههای تک و هم از سبدهای طرح پشتیبانی
میکند .نکته مهمتر پشتیبانی سیستم از تمام مراحل و عملکردهای معرفی شده مدیریت پروژه در PMBOKاستAhlemann.
2009
مدیریت پروژه بیشتر در ساخت و ساز کاربرد داشته است .اما با تغییر تکنولوژی ،طراحی و تولید سیستم های اطالعاتی برای
کسب وکارها مزیت رقابتی به همراه دارد .به همین دلیل مدیریت پروژههای تولید سیستم های اطالعات از اهمیت ،خاصی برخوردار
است .یکی از این سیستم های اطالعاتی ERP ،است که شرکت ها برای تولید آن با چالشهای زیادی روبرو هستند .شکست این
پروژهها ،زیانهای مالی باالیی به کسب و کارها وارد میکند .به همین دلیل محققان سیستم های اطالعات مدیریت پروژهای را برای
پیاده سازی پروژههای ERPمعرفی کردند .
این سیستم تمام زنجیره تولید را پشتیبانی میکند .به کمک این سیستم برنامه ریزی ،کنترل و تصمیم گیری بسیار سریع
خواهد بود و بالدرنگ در پروژهها اعمال میشوند .کاهش خطاها و دوباری کاری ،کاهش زمان انجام فعالیتها ،صرفه جویی در زمان
هنگام کنترل بالدرنگ فعالیتها ،بهبود ارتباطات ،ساخت محیطی که تمام فعاالن پروژه آنالین میتوانند با هم در ارتباط باشند ،از
ویژگیهای این سیستم است .این سیستم ترکیبی از نرمافزارهای برنامهریزی ،ابزار مدیریت دانش و سیستم کنترل وقایع است .یک
سیستم بر پایه وب است که تمام تغییرات و کنترلها بالدرنگ در سیستم اثر میگذارند .سیستم با ابزارهایی که دارد میتواند انحرافات
پروژه را پیشبینی کند و مدیران پروژه را برای رفع آنها آگاه کند .میتوان گفت که این سیستم ابتدا کل فرایندها را درک میکند و
اینگونه میتواند مشکالت را در مراحل اولیه شناسایی کند .ویژگی اصلی و تفاوت این سیستم با دیگر سیستم های مدیریت پروژه
نیز درهمین موضوع است Braglia & Frosolini,. 2013
در سالهای اخیر پیشرفت فناوری اطالعات دیدگاههای جدیدی را در ساختار برنامه و زیرساختهای آنها به وجود آورده است.
افراد بیشتر فعالیتهایشان را با استفاده از موبایلهایشان انجام میدهند و توقع دارند تا در هر نقطه و هر جایی بتوانند به کارهایشان
دسترسی داشته باشند .نحوه مشارکت کارکنان و توقع آنان در رابطه با در اختیار داشتن وسایل دیجیتال تغییر کرده است .یکی
از این دیدگاه رانش ابری  4است که باعث کاهش پیچیدگیها و افزایش سرعت و انعطاف مدیریت و سازماندهی میشود .این سیستم
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ها باعث رشد و خالقیت میشوند .به همین دلیل سیستم اطالعات مدیریت پروژه رانش ابری معرفی شد .مشارکت و کارگروهی در
این سیستم بسیار پررنگ است 2013Hurbean
مدل سیستم اطالعاتی مدیریت پروژه بر پایه  2فعالیت زیر است ،این فعالیتها بر اساس قالب مدیریت پروژه در چارچوب
رایانش ابری تعریف شدهاند:
 .1همکاری :اکثر پروژهها بر اساس کار تیمی فعالیتهای خود را انجام میدهند .اعضای تیمها دیگر محدودیت زمان ،جغرافیایی
و سازمانی ندارند .پروژهها دیگر مستند محور نیستند بلکه بر پایه ویکی* ها هستند که مزیتهایی را مانند کاهش موازیکاری،
افزایش خالقیت ،راحت شدن جستجو مطالب توسط ذینفعان دارد .از محصوالت ویکی میتوان به Sharepoint . SaaS,
Conferenceاشاره کرد
 .2هماهنگی :هماهنگی فعالیتها در زمان و مکانهای مختلف بسیار چالش برانگیز است .تیمها با استفاده از ارتباطات بالدرنگ
( (Instant Messageو مدیریت پروژه هماهنگ Bambooو ویدیو کنفرانس WebExفعالیتهایشان را هماهنگ میکنند
 .3اتصال :در مدیریت پروژه ،نیاز به شناخت و اتصال افراد و ایدهها برای خالقیت و یادگیری بسیار اهمیت دارد .(,رایانش
ابری راهکارهایی را برای این اتصال فراهم کرده است مانند :شبکه های اجتماعی Facebook Linkdinنقشه
ذهنی) (MindMeister, WebBrainتخته سفید مجازی FlockDraw Colabopadو شبکه اجتماعی تحلیلگرinflow
 .4مشارکت در خالقیت :با ادغام فناوری اطالعات و کسب و کار ،فرصت برای ایجاد تجربههای جدید توسط اعضای (تیم به
وجود میآید .ابزاری که برای اینکار میتوان استفاده کرد :شبیه سازی و مدل کردن ) Creately.وFlexSim, Second Life)،
نمایه سازی) (Dreamweaverکلمات مجازی( Second Life
 .5یکی شدن :تمام ذینفعان باید در کنار هم باشند و تصمیمات و ایدههای آنها یک دست باشد .دیدگاههای جدید
ابزارهایی که این کار را پشتیبانی میکنند عبارتند از :رای گیری(Kluster, Survey Monkey) ،و تصمیم گیری گروهی
 Resolveپیشبینی بازار ).)Hurbean, 2013( (NewsFutures

تحليل ساختار اجزاء وکارکرد هاي سيستم اطالعات مدیریت پروژه ()PMIS
سیستم مدیرییت اطالعات پروژه میتوند به صورت یک فرآیند دستی ولی همبسته و هماهنگ باشد ،یا مجموعه ای از
نرمافزارهای اداری که براساس یک فرآیند متمرکز خروجیهای موردنظر را تولید میکنند و یا یک نرمافزار جامع که همه فرآیندهای
موردنظر را پوشش میدهد  2012)zarei et al,در نمودار 1و  2نمونههایی از  PMISکه نشاندهنده ساختار ارتباط اجزای یک
مدل اطالعات مدیریت پروژه میباشد ،نشان داده شده است.

عوامل کليدي و نقش هاي مدیریت سيستم هاي اطالعاتی:
در اوائل سال  1381اولین مطالعات در جامعه مدیریت اطالعات ایاالت متحده آمریکا برمدیران اجرایی فناوری اطالعات با
هدف شناسایی مسائل کلیدی مدیریت سیستم های اطالعاتی انجام شد پس از آن این دسته تحقیقات به صورت دوره ای درآمریکا
تکرار شد ،اما انجام این مطالعات به امریکا ختم نشد و به سایر نواحی دنیا گسترش پیدا کرد همچون کانادا ،هند ،آمریکای مرکزی،
تایلند ،اسلوانیا ،هنگ کنگ ،تایوان ،آمریکای شمالی و اروپا ،استرالیا ،سنگاپور ،چین ،کویت و آلمان .پس از مطالعه منابع و بررسی
تحقیقاتی که در این حوزه در نقاط مختلف دنیا انجام شده بود ،به شناسایی مسائل کلیدی مطرح شده درمدیریت سیستم های
اطالعاتی در ایران اقدام و همچنین با مصاحبه های ساختار نیافته با خبرگان فهرست آنها نهایی شد .جدول 1مسائل کلیدی
شناسایی شده در ایران را نشان می دهد(آقاجانی ،کاظمیتاش)1331 ،
مدل موفقيت سسيستم هاي اطال عات مدیریت پروژه
پروژه ها برای اتمام موفق ،باید در بیس الینهای تعریف شده در اول پروژه به اتمام برسند .برای این منظور مدیریت پروژه
بسیار اهمیت دارد .مدیران برای بهتر مدریت کردن از سیستم های اطالعات مدیریت پروژه استفاده میکنند .طبق آمار مرکز
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تحقیقات گارتنر % 75 ،پروژههای بزرگ صنعت فناوری اطالعات که از سیستم های اطالعات مدیریت پروژه استفاده کردهاند ،با
موفقیت به اتمام رسیدهاند و  75 %پروژههایی که پشتیبانی این سیستم ها را نداشتهاند شکست خوردهاند .شاید استفاده از این
سیستم ها تضمینی برای موفقیت نباشد اما استفاده از آنها به ضرورت تبدیل شده است) . ( Raymond & Bergeron, 2008
تحقیقات و مطالعات بسیار وسیعی درباره مدلهای موفقیت سیستم های اطالعاتی انجام شده است .دلون و مک لین  9بعداز
مطالعه  180مقاله نوشته شده در این زمینه  1عامل موفقیت سیستم های اطالعاتی را معرفی کردند .این عوامل در مراحل بعدی
مطالعاتشان به  9افزایش پیدا کرد 9 .عامل مدل موفقیت سیستم های اطالعاتی عبارتند از  :کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات،
رضایت مشتری ،استفاده از سیستم ،اثرات فردی و سازمانی ،کیفیت خدمات2012 Lee & Yu,
مدل موفقیت سیستم های اطالعات مدیریت پروژه دو عامل دارد که هر کدام تابع عوامل دیگری هستند .این دو عامل:
کیفیت سیستم های اطالعات مدیریت پروژه )دسترسی ،زمان پاسخگویی ،انعطاف پذیری ،استفاده راحت ،گزارشدهی ،یادگیری
اسان ،سازگاری سیستم با دیگر سیستم های پروژه( و کیفیت اطالعات سیستم های اطالعات مدیریت پروژه در دسترس بودن،
ارتباط ،قابل اعتماد ،جامع ،امنیت هستند 2012 Lee & Yu
بعد از بررسی این عوامل  ،Lee & Yuمدل موفقیتی را که شامل  9عامل بود معرفی کردند .این  9عامل کیفیت سیستم،
کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات ،قصد استفاده از سیستم ،رضایت کاربر ،تاثیرات بر روی کیفیت مدیریت است .البته این مدل
برای اندازهگیری موفقیت سیستم های اطالعات مدیریت پروژه در پروژههای ساخت و ساز معرفی شد) ( Lee & Yu,. 2012
ریموند و همکاران ،مدل موفقیت برای مدیریت پروژههای سیستم های اطالعات معرفی کردند که این مدل شامل  5عامل
است .کیفیت سیستم باعث افزایش اطالعات خروجی از سیستم است که ابعاد تکنیکی و خدمات سیستم اطالعاتی را به هم متصل
میکند و باعث میشود تا رضایت مشتریان افزایش پیدا کند .کیفیت باالتر سیستم باعث استفاده سادهتر کاربران از سیستم میشود
که بر روی مدیریت پروژه اثرگذار خواهد بود .میتوان گفت افزایش کیفیت سیستم بر روی کیفیت اطالعات خروجی تاثیرگذارخواهد
بود که باعث استفاده راحتتر سیستم و افزایش رضایت کاربران خواهد بود .این عامل باعث بهبود کیفیت مدیریت پروژه میشود که
در نهایت بر روی موفقیت پروژه سیستم اطالعاتی تاثیرگذارخواهد بود(Raymond & Bergeron, 2008 .

کارکرد و تاثير سيستم هاي اطالعات مدیریت در تصميم گيري
هدف سیستم های اطالعاتی مدیریت افزایش روند ارائه و اداره اطالعات وکاهش حدس و گمان در حل مشکالت در سطوح
مختلف سازمانی ازطریق سیستم های بازخور اطالعات و بازتاب بازیابی اطالعات در جهت تکامل دادههای جدید به سیستم است
 MISشامل سه جزء است :مدیریت ،اطالعات و سیستم. 2014 (.(Fedorciow & Bayley,
محدودیت منابع ،مدیریت و برنامهریزی پروژهها را چالش برانگیز میکند .تکنیکهای زیادی مانند ساختار شکست کار ،پرت،
مسیر بحرانی و  ...برای مدیریت بهینه زمان ،هزینه ،دامنه و  ...وجود دارد .اما استفاده از این تکنیکها نیز کار سادهای نیست.
مدیران با استفاده از سیستم های اطالعات مدیریت پروژه میتوانند این حوزهها را راحت تر مدیریت کنند  2011 ).Karim,با
افزایش رقابت جهانی ،مدیران با عدماطمینان و ریسکهایی روبرو هستند .و به دلیل نامشخص بودن منابع سازمان ،عدم الویتبندی
صحیح نیازها و منابع سازمان مدیران نمیتوانند در مقابل این ریسکها سریع و به موقع تصمیم گیری کنند .اینجاست که اکثر کسب
و کارها به این نتیجه رسیدند که سیستم اطالعات مدیریت پروژه با ابزاری که در اختیار مدیران قرار میدهد ،این امکان را فراهم
میکند تا تصمیم گیریها سریعتر انجام شود و مدیران اطالعات الزم را برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت .کیفیت اطالعات،
کیفیت تحلیل ،کیفیت سیستم ،کیفیت تکنیکی ،کیفیت ارتباطات و کیفیت تصمیمگیرنده از جمله عواملی است که در سیستم
های اطالعات مدیریت پروژه که در فرایند تصمیم گیری با کیفیت و بهینه مدیریت پروژه تاثیرگذار باشند .سیستم ها مدیران
پروژه ،تیم پروژه و حتی محققان را در فرایند تصمیم گیری مدیریت پروژه همراهی میکنند .نکتهای که در تصمیم گیری باید
رعایت شود ،در هر فاز پروژه تصمیمگیرنده مناسب باید اطالعات به دست آمده از سیستم اطالعات مدیریت پروژه را تحلیل و با
کمک آن تصمیم گیری کند 2011 ).)Karim,
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معموال مدیران ،از کیفیت اطالعاتی که سیستم های اطالعات مدیریت پروژه در اختیار آنها میگذارد راضی نیستند .این مساله
در محیطهایی که چندین پروژه با هم مدیریت میشوند بسیار با اهمیت میشود .زیرا محدودیت منابع بیشتر است و تصمیم نادرست
بر روی موفقیت یا عدم موفقیت چندین پروژه تاثیرگذار میشود .به همین دلیل کیفیت اطالعات سیستم اطالعات مدیریت پروژه
مستقیم با کیفیت تصمیم گیریها ارتباط دارد .عوامل تاثیرگذار بر روی کیفیت اطالعات در محیطهای چند پروژهای بررسی شده
است .پروژه سربار* ،به این مفهوم که یک مدیر با توجه به منابع ،قابلیت مدیریت همزمان تعداد محدودی از پروژهها را دارد ،تاثیر
منفی در کیفیت اطالعات دارد .حجم زیادی از اطالعات نیز تاثیر منفی در عملکرد پروژه و در کیفیت اطالعات دارند .هر چقدر
کیفیت اطالعات سیستم اطالعات مدیریت پروژه بیشتر باشد ،تصمیمهای موثرتری در محیط پروژه گرفته میشود .همچنین نحوه
استفاده از اطالعات سیستم اطالعات مدیریت پروژه نیز تاثیر مستقیم بر روی کیفیت تصمیم گیری خواهد داشت( Caniëls (.
2012& Bakens,

کاربردها و تاثير سيستم هاي اطالعات مدیریت درمزیت رقابتی
مزیت رقابتی مجموعه ای از توانایی های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری
بر رقبا را برای آن واحد به ارمغان می آورد .برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی ،مدیریت باید یک ارزیابی کامل از محیط
داخلی و خارجی واحدش به عمل بیاورد .زمانی که مدیر بتواند یک نقطه قوت در داخل بنگاه اقتصادی اش پیدا کند که هم با نیاز
بازار همخوانی دارد و هم یک برتری نسبی در بازار ایجاد می کند .می توان گفت که به یک مزیت رقابتی دست پیدا کرده است
شرکت ها در زمینه های تکنولوژی و مدیریت و بازاریابی می تواند نسبت به رقبای خود مزیت رقابتی داشته باشند.
در بین صاحب نظرانی که تاکید زیادی بر محیط و جایگاه آن در تدوین استراتژی داشته اند می توان به مایکل پورتر اشاره
کرد .به اعتقاد وی ساختار هر صنعت تعیین کننده استراتژی رقابتی بنگاه های فعال در آن صنعت می باشد لذا مدیران شرکت ها
می بایست برای تحلیل صنعت و تعیین استراتژی رقابتی مناسب ،ساختار صنعت مربوطه را از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهد .پنج نیروی مهم تشکیل دهنده ساختار هر صنعت از دیدگاه پورتر عبارتنداز :تهدید ورود شرکت های جدید ،قدرت چانه
زنی عرضه کنندگان ،قدرت چانه زنی خریداران ،تهدید عرضه کاال و خدمات جانشین و رقابت بین شرکت های موجود در صنعت.
همچنین کیفیت سیستم و کیفیت خدمات سیستم اطالعات با اثر مثبت مستقیم بر رضایت کاربر بر تمایل به استفاده از سیستم
و در نتیجه کسب مزایای فردی و سازمانی حاصل از کاربرد سیستم اطالعات در سازمان موثر است و کیفیت اطالعات سیستم هم
بر تمایل به استفاده از سیستم اثر مثبت مستقیم دارد .با توجه به یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت هرچند کیفیت
سیستم و کیفیت خدمات سیستم اطالعات یکپارچه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران پیشگوی مناسبی برای ارزیابی رضایت
کاربران و افزایش کسب مزایای فردی و سازمانی از سیستم اطالعات است اما کیفیت اطالعات حاصل از سیستم ،تنها بر تمایل به
استفاده از سیستم مذکور موثر واقع شده است(بهرامیان.)1332 ،
-1ارزیابی اثربخشی سیستم های اطالعاتی به طور صحیح
-2تسهیل کردن فرایند یادگیری سازمانی
-3مسئله جهانی سازی وپیامدهای گسترده آن
-4فرهنگ سازمان ،تغییر و مدیریت برآن
-2توسعه سیستم های هوشمند کسب و کار
-1استخدام ،نگهداری و پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه سیستم های اطالعاتی
-9قدرت تصمیم گیری
-8مدیریت کیفیت و کمیت داده ها و اطالعات ورودی
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نتيجه گيري
با توجه به موضوعاتی که مطرح شد مدیران سازمان ها نمیتوانند سیستم های اطالعاتی و اثرات آنها بر سازمان ها را نادیده
بگیرند ،زیرا یکی از نقشهای سیستم های اطالعاتی حمایت از تصمیمات مدیران میباشد .اثرات به کارگیری سیستم های اطالعاتی
بر سازمان ممکن است مثبت یا منفی باشد .سیستم های اطالعاتی و فناوری های اطالعاتی ابزاری حیاتی برای مدیران سازمان ها
محسوب می شود .بسیاری از سازمان ها از آن برای تدوین ،اجرا و ارزیابی برنامه های خودو کسب مزیت رقابتی استفاده میکنند.
موفقیت سازمان ها و شرکت ها در محیطهای پویای امروز تا حد زیادی به اثر بخش بودن مدیریت و سیستم های اطالعاتی بستگی
دارد .و از آنجا که وقتی پیرامون موضوعی اطالعاتی وجود نداشته باشد ،تصمیم گیری و تطابق هم ممکن نیست .پس تمرکز ما بر
روی اطالعات است و در عصر حاضر به دلیل اهمیت روز افزون اطالعات دیگر به عنوان یک المان به آن نگاه نمیشود بلکه به آن
از دید سیستماتیک نگاه شده و اینکه چگونه آن را مدیریت کنیم .اینجاست که مدیریت سیستم های اطالعاتی به عنوان یک اهرم
قوی برای پیشبرد مقاصد به کار گرفته می شود .همچنین در این مقاله اهمیت و نقش آن را بر ایجاد مزیت رقابتی که یک ویژگی
منحصر به فرد و موجب برتری سازمان ها می شود ،بررسی شد که از جمله این نقشها میتوان ارزیابی اثربخش سیستم های
اطالعاتی به طور صحیح ،تسهیل کردن فرآیند یادگیری سازمانی ،توسعه سیستم های هوشمند کسب و کار ،مدیریت کیفیت و
کمیت دادهها و اطالعات ورودی و افزایش قدرت تصمیم گیری را نام برد .نکته مشهود این است که کمک های مدیریت سیستم
های اطالعاتی برای کسب مزیت رقابتی کتمان شدنی نیست.
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