ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ردﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

 101ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ) ITﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﺴﺮی از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی  ITﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه  ITﺑﻪ ﯾﮏﺑﺎره ﻧﺒﻮده و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دراز ﻣﺪت زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز
ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی  ITﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  101ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی  ITآﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﭘﺮوژهﻫﺎی  ITﻧﺒﻮده و در دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی  ITﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی  ITاﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ

ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری و
ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻗﺮار دادن اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آن ﭼﻪ
در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻏﺬی ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ
روی ﮔﺮاﻣﺮ و ﻏﻠﻂ ﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺎری ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ در واژه ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوژه ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮوه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ آنرا ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺘﺮک

ﺑﺪاﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ روی ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﻤﭽﻮن
ﺧﻄﺎﻫﺎ و اداره ﮐﺮدن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آزﻣﺎﯾﺶ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﭘﺮوژه
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ دﯾﺮﺗﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ را
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺮوژه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و اﺟﺎزه ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و
آدرسدﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺸﮑﻼت را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
روی اﺧﺒﺎر ﺑﺪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﻬﺎمدارن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﺟﺮا دارای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺪ.
ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺰرگ ﮐﺎری ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران ﻓﺮﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ.
ﺑﺎور ﮐﺮدن ﺣﺮف ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ  90درﺻﺪ از ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪم ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﻋﻀﺎء ﺗﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ را در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن آن ﻣﻄﻠﺐ را
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﻪ از آن ﺷﺨﺺ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﺼﺺ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﯿﻬﻮده و ﺑﯽاﺛﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﭼﺮﺧﻪای ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﯿﻢ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﺷﻮار ﻃﻔﺮه ﻣﯽرود ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻬﺎمداران از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮوﻫﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارزش ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ،ﭼﺮا ،ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺟﻮاب در ﮔﻮﺷﻪای رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺛﺒﺎت واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.
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