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ساختار سازماني پروژهمحور؛ عوامل بحراني و نكات كليدي موفقيت در
سازمانهاي پروژهمحور
مهسا خلقتي* ،مديريت اكتشاف حامد فاضلی کبریا ،دانشگاه پیام نور تهران

چکیده
حجم س��رمايهگذاريهاي انجام ش��ده در زمينه اكتشاف ميادين نفتي و گازي كشــور و ساخت و توسعه روزافزون مجتمعهاي
پااليش��گاهي و پتروشيمي و نقش بس��يار موثر و درخشان اين سرمايهگذاريها در ايجاد اشتغال پايدار و توسعه علمي و صنعتي
كشور ،جايگاه حياتي مديريت اين پروژهها را در سطوح خرد و كالن دو چندان مينمايد .مديريت پروژه ابزار مهمي در مديريت
مدرن بويژه در پروژههاي بزرگ و يگانه و پروژههايي كه به مهارتهاي متعددي نياز دارند ،بش��مار ميرود .بر اين اس��اس بررسي
و ش��ناخت كليه عوامل دخيل و تاثيرگذار جهت تعالي س��ازمانهاي پروژهمحور ،گام مهمي در تبيين اجزا و فرآيندهاي مديريت
پروژه و بهبود و تعالي جنبه هاي گوناگون مديريت پروژه در سازمانهاي پروژهمحور خواهد بود .اين مقاله ضمن بررسي اجمالي
نقش و رويكرد اين س��اختار س��ازماني ،با اس��تفاده از گردآوري اطالعات و مطالعه كتابخانه اي ،و نيز با ارائه نتايج پژوهش انجام
ش��ده ،به شناس��ايي ،اولويتبندي و ارزيابي عوامل بحراني عدم موفقيت در اينگونه سازمانها مي پردازد .جامعه آماري پژوهش
حاضر مديران و کارشناسان شاغل در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران ميباشند كه با توجه به استقرار ساختار سازماني
پروژهمحور از بهار س��ال  1395در اين ش��ركت و تغيير رويكرد امور از حالت اداره محور به پروژهمحور و تجربه چالشهاي مواجه
شده در طول دو سال اخير ،بهعنوان جامعه آماري پژوهش حاضر انتخاب و ابزار جمعآوري اطالعات پرسشنامه بوده و براي تجزيه
و تحليل داده هاي بدس��ت آمده از آزمونهای آماری اس��تفاده شده اس��ت .در ميان  12بعد و  72شاخص شناسايي شده ،عوامل
مديريتي و رهبري و عوامل مرتبط با نیروی انسانی و در آخر عوامل مربوط به تامین مالی بيشترين تاثير را بر موفقيت پروژههاي
اكتشافي داشته است .نتايج اين مطالعه نكاتي بسيار مفيد براي مديراني ارائه ميكند كه وظيفه سياستگذاري را بر عهده دارند.
مقدمه

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده97/01/25 :
تاریخ ارسال به داور97/02/18 :
تاریخ پذیرش داور97/04/26 :

واژگان کلیدی:
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جهان هر لحظه در حال تحول اس��ت .هر سازماني براي پيشرفت و بقا محكوم حجم عظيمي از سرمايهگذاري را طلب ميكنند كه در صورت شكست پروژه،
به تغيير اس��ت .الزمه ماندگاري و پيش��رفت درفضاي موجود ،نوآوري و تحول هزينههاي بسياري را بر بودجه مملكت تحميل خواهند نمود.
سازماني است .آنچه از سير عظيم تغييرات سرسامآور به ذهن انسان متبادر ميشود ،داراي اهميت سياسي هستند و بر اين اساس تحت تاثر عوامل سياسي و اقتصادي
ايجاد به موقع تغييرات سازماني براي سازگاري هرچه بيشتر با اين تحوالت است .دنيا قرار دارند.
مديران سازمانهاي عصر كنوني و آينده نهتنها بايد در برابر محيط متغير سازگار در اقتصاد ملي و منطقهاي نقش پررنگي ايفا مينمايند.
باشند بلكه بايد توانايي تشخيص مش��كالت و بكارگيري برنامههاي تغيير را دارا دارای پیچیدگی فنی زیادی بوده و تعداد ذینفعان بسیاری داشته که لزوماً داخلی
باشند .سازمان پروژهمحور ايده جديدي است كه از سوي شركتها مورد استقبال نیستند و همچنین دارای زنجیره تأمین بسیار پیچیده میباشند.
واقع ش��ده است .اينگونه س��ازمانها را تيممحور نيز مينامند .اين سازمانها حول
سوالي كه در اينجا مطرح است اين است كه با توجه به اين ويژگيها و اهميت
پروژهه��ا و تيمها ش��كل ميگيرند .با نيل ب��ه هدف ،پروژه تمام ميش��ود و اين اين پروژهها براي كشور ما ،بهعنوان يكي از اصليترين توليدكنندگان نفت و گاز
مشخصه اصلي پروژه است .س��ازمان پروژهمحور بسيار فراتر از بكارگيري تيمها در دنیا ،عوامل موثر بر موفقيت اين پروژهها چيس��ت؟ چرا برخي از اين پروژهها
در انجام پروژههاس��ت .الزمه اينكار طراحي مجدد س��ازمان است .در واقع آنچه به موفقيت نميرسند؟
يك س��ازمان را بهعنوان يك سازمان پروژهمحور متمايز ميكند آن است كه اين
سازمانها خود را پروژهمحور دانسته و سياستها و روشهاي انجام كار ،فرهنگ  -1تعریف سازمانهاي پروژهمحور
سازماني و استراتژي خود را به سمت عملكردهاي مرتبط با مديريت پروژه سوق
س��ازمانهايي كه تأكيد زيادي بر پروژه دارند و اكث��ر فعاليتهاي خود را در
میدهن��د .نقايص موجود در تكميل هر يك از اس��تانداردهاي تعريف ش��ده در قالب پروژه مديريت مينمايند ،سازمانهاي پروژهمحور ناميده ميشوند .اينگونه
ساختار پروژهمحور منجر به شكست يا لغو پروژه قبل از اتمام كار خواهد شد .پر س��ازمانها سيس��تمهاي موقتي را براي انج��ام وظايف پروژه ايج��اد مي نمايند.
واضح است كه همواره حجم عظيمي از پروژههاي نفت و گاز در كشور ما و در س��ازمانهاي پروژهمحور در سالهاي اخير بهعنوان يك ساختار سازماني در حال
سطح جهاني اجرا ميگردد .اين پروژهها از پيچيدگي و ابعاد گستردهاي برخوردار ظه��ور براي ادغام منابع فكري متنوع و تخصصي م��ورد توجه زيادي قرار گرفته
هستند و اجراي آنها توانايي مديريتي بااليي را طلب ميكند .برخي از ويژگيهاي است .سازمانهاي پروژهمحور نه يك س��ازمان صرفاً وظيفهاي و نه يك سازمان
اين پروژهها خصوصاً در كشور ما عبارتند از:
صرفاً پروژهاي هستند .در اين سازمانها بخش مهمي از وظايف شركت در قالب
* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()mahsa333@hotmail.com
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واحدهاي سازماني موقتي انجام ميشود .يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد يك
س��ازمان پروژهمحور ،موقتي بودن واحد كسب و كار استراتژيك سازمان است.
با تكميل هدف پروژه واحد كس��ب و كار منحل ميشود و اعضاي تيم پروژه به
پروژه جديد منتقل شده و يا به واحد وظيفهاي خود باز ميگردند .در يك سازمان
پروژهمحور اقدامات هماهنگ بين قلمروهاي سازماني ،منبع ارزشآفريني بهشمار
ميرود .در جدول 1-فرآيندهاي مديريت پروژه و تعامل و تقس��يمبندي موجود
ميان گروههاي فرآيندي مديريت پروژه ارائه گرديده است.
تعریف عوامل بحرانی :روكارت ( )1982عوامل بحراني را بدينشكل تعريف
نمود :تعداد محدودي از حوزهها كه اگر نتايج در آنها موفقيتآميز باشد ،عملكرد
رقابتي موفقيتآميزي را براي ش��ركت تضمين خواهد ك��رد[ .]1تعاريف متعدد
ديگري نيز براي عوامل بحراني موفقيت بيان ش��ده است .طبق نظر اوبرين()1991
تعداد كمي از عوامل كليدي هس��تند كه مديران ،آنها را براي موفقيت س��ازمان
حياتي ميدانند .آنها نكات كليدي هستند كه عملكرد موفق آنها باعث اطمينان و
دستيابي به اهداف ميگردد .اين عوامل در ميان صنايع مختلف متفاوت هستند[.]2
كرزنر( )2001براي موفقيت پروژه تعريفي ارائه كرده كه طي آن پروژه را زماني
موفقيتآميز تلقي ميكند كه تحت شرايط زير تكميل شده باشد[:]3
در بازه زماني تخصيص يافته
در محدوده بودجه پيشبيني شده
در سطح عملكرد يا مشخصات مناسب
با رضايت كارفرما
محصول يا خدمات منتج از پروژه بطور واقعي قابل استفاده و بهرهبرداري باشد.
با كمترين تغييرات در محدوده پروژه يا با تغييرات پذيرفته شده دو طرفه
بدون برهم زدن جريان كاري اصلي سازمان

بدون تغيير دادن فرهنگ سازمان
 -2مسئله اصلي تحقيق

س��ازمانهاي پروژهمحور به منظور افزايش احتمال موفقيت پروژه ،بايس��تي به
ديدگاه مشترك و يكساني در رابطه با عوامل موفقيت پروژه دست يابند تا بتوانند
بصورت سازمانيافته و منظم اين عوامل را ارزيابي كرده ،تاثير آن را بررسي كرده
و سپس بهترين شيوه را جهت رسيدن به اين عوامل برگزينند .از آنجا كه پروژهها
ذاتاً پيچيده و پويا هستند ،معيارهاي موفقيت از سازماني به سازمان ديگر بر مبناي
فلس��فه وجودي آنها ،استراتژيها ،فرهنگ و كاركردهاي آنها متفاوت است .در
اين تحقيق ،هدف ،تعيين معيارهاي موثر بر موفقيت پروژههاي جاری در مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است.
 -3اهميت و ضرورت انجام تحقيق

عصر حاضر بهعنوان عصر جهانيسازي ،محيطي پويا با تغييرات مداوم وسريع
را براي كليه س��ازمانها و شركتها فراهم س��اخته است .رقابت جهاني و شرايط
حاكم بر بازارهاي كسب و كار سازمانها را بر آن داشته است تا فراتر از جنبه مالي
به ارزيابي عملكرد خود بپردازند.دستيابي به موفقيت به عنوان يك محرك اصلي
در هر سازمان به عوامل بسيار زيادي بستگي دارد كه اثر مستقيم بر روي عملكرد
سازمان دارند .سازمانهاي پروژهمحور نيز از اين قضيه مستثني نبوده و براي كسب
موفقي��ت و حضور در صحنه رقابت بر عواملي ك��ه منجر به موفقيت آنها گردد،
متمركز ميشوند .آنها عواملي كه براي موفقيت پروژهها ضروري ميباشد را مورد
شناس��ايي قرار داده و اين عوامل را بهعنوان عوامل موفقيت س��ازمان خود قلمداد
ميكنندِ .
اغلب مطالعات گذشته براي شناسايي عوامل بحراني موفقيت و شكست

 1گروههاي فرآيندي مديريت پروژه
فرایندهای کاری
مديريت يكپارچگي پروژه
مديريت محدوده پروژه

آغاز

برنامه ريزي

اجرا

نظارت و كنترل

اختتام

تهيه منشور پروژه

توسعه برنامه مديريت پروژه

هدايت و مديريت
اجراي پروژه

نظارت و كنترل بر كار
پروژه

خاتمه پروژه

بيانيه محدوده اوليه
پروژه

برنامه ريزي محدوده تعريف محدوده
تعريف WBS

مديريت زمان پروژه

تعريف فعاليت توالي فعاليت تخمين منبع فعاليت
تخمين زمان فعاليت توسعه زمان بندي

مديريت هزينه پروژه

تخمين هزينه بودجه بندي هزينه

مديريت كيفيت پروژه
مديريت نيروي انساني
پروژه
مديريت ارتباطات پروژه
مديريت ريسك پروژه
مديريت تداركات پروژه

مميزي محدوده
كنترل محدوده
كنترل زمانبندي
كنترل هزينه

برنامه ريزي كيفيت

انجام تضمین کیفیت

كنترل تضمين كيفيت

برنامه ريزي منابع انساني

استخدام تيم پروژه
توسعه تيم پروژه

مديريت تيم پروژه

برنامه ريزي ارتباطات

توزيع اطالعات

گزارش عملكرد
مديريت سهامداران

برنامه ريزي مديريت ريسك شناسايي ريسك تحليل
كيفي ريسك تحليل كمي ريسك پاسخ به ريسك
برنامه ريزي تامين كاال و تجهيزات
برنامه ريزي قراردادها

نظارت و كنترل ريسك
انجام تشريفات مناقصه
و انتخاب فروشندگان

مديريت قراردادها

خاتمه
قرارداد
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 2گروهها و شاخصهاي معيار در شناسايي عوامل بحراني موفقيت

ابعاد

عملكرد نامناسب پيمانكاران ساخت

شاخصها

ضعف مطالعات اوليه
فرآيند طوالني تصميمگيري
نداشتن برنامه كالن و استراتژيك انجام پروژه

عملكرد نامناسب سازندگان داخلي
عوامل مرتبط با

عملكرد نامناسب مشاوران

عملكرد ذينفعان

عملكرد نامناسب كارفرمايان
تشريفات مناقصه

عدم تعريف دقيق شرح مسئوليتها و وظايف
تعجيل در افتتاح پروژهها بهدليل مسائل سياسي و اجتماعي و نتايج معكوس آن

حاكميت روابط بجاي ضوابط در نظام برگزاري مناقصات

مديريت نامناسب و عدم كنترل روند اجرا

كمبود يا فقدان تجهيزات و ماشين آالت و تداركات

ضعف و بيثباتي مديران پروژه

عوامل مديريتي و
رهبري

تحويل تاخيري مصالح و تجهيزات

عدم ارائه به موقع دستوركارها

ماشين آالت و

تغيير در سطوح مختلف مديريتي كارفرما در طول مدت اجراي پروژه

تداركات

تغييرات مداوم در دامنه وكيفيت كار

برآورد غيرواقعي مدت زمان اجراي پروژه

عوامل اقتصادي

عدم وجود يا اطالع كافي كارشناسان كارفرما از برنامهريزي و كنترل پروژه

عوامل سياسي

عوامل مرتبط با
تامين مالي

عوامل محيطي

تاخير در پرداخت مطالبات پيمانكار بدليل ضعف در رسيدگي اسناد مالي
مشكالت موجود در نقل و انتقال پول به خارج از كشور
تاخير در جذب نيروهاي متخصص
كمبود دانش فني و مهندسي در زمينه اجراي پروژه

عوامل مرتبط با
محيط پروژه

ضعف سيستم انگيزشي كاركنان

عوامل فرهنگي و
اجتماعي

وضعيت آموزشي و سطح تحصيالت ساكنين
نبودن فهرست بهاي پايه براي كارهاي درون شهري

قوانين و مقررات

ضعف قوانين مدون و ضمانت اجرايي قوانين در خصوص جريمه تاخير
ضعف موجود در قراردادها
تاخير در نهايي كردن اسناد مناقصه

تحريم هاي اقتصادي

تاخير در تحويل پروژه به پيمانكار

تفاوت نرخ ارز

عوامل مرتبط با
محيط پروژه

عدم دسترسي به فناوري
عدم رفع به موقع معارضين( ملكي ،تاسيساتي ،ترافيكي و فضاي سبز)
عدم وجود مرجع حل اختالف بين كارفرما و پيمانكار
تاخير در تحويل به موقع زمين و نقاط مبناي پروژه
تاخير در تصويب كار
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ضعف قوانين مدون و ضمانت اجرايي قوانين در خصوص جريمه تاخير
ضعف موجود در قراردادها

تاخير مرتبط با برنامه ريزي و مديريت منابع انساني همچون سيستم تخصيص نيروي
كار و پاداش
ي ها در پروژهها و تكرار اشتباهات گذشته(فقدان سيستم
دوباره كار 
مديريت دانش)

عدم تامين زيرساخت ها(راههاي ارتباطي ،خدمات عمومي نظير آب و برق و )..

حوادث قهريه(سيل ،زلزله ،طوفان)..

وضعيت درآمدي ساكنان منطقه

تاخير مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلي در تمام سطوح پروژه از مراحل طراحي تا اجرا

تفاوت نرخ تعديل و تورم واقعي
سرعت اندك در اختيار گرفتن اراضي مسير طرح از مالكان(استمالك اراضي)

شرايط نامساعد كارگاهي

مشكل با همسايگان و شرايط مكاني

عدم هماهنگي و ايجاد ارتباط متقابل بين عوامل و اركان پروژه
خروج نيروهاي متخصص از پروژهها و بدنه اجرايي

مشكالت سياسي ايران با كشورهاي ديگر

شرايط نامساعد جوي

عدم تخصيص منابع به موقع (تاخير در پرداختها)
تخمين هزينه نامناسب

افزايش در قيمت مواد و تجهيزات

موانع از سوي دولت

تاخير مرتبط با برآوردهاي كيفي و كمي نيروي انساني و زمان
عدم تامين بودجه براي طرح در زمان مناسب

شرايط نامساعد اقتصادي(نرخ تورم ،نرخ تبديل ارز و )..

تغيير در شرايط محيط سياسي

كمبود دانش و تخصص مدير پروزه
تاخير در تهيه مصالح يا موادي كه در تعهد كارفرماست

مشكالت حمل و نقل
مشكالت گمرك

تغييرات قراردادي(تغيير در مشخصات پروژه ،اضافه كردن كارهاي جديد
به پروژه)
عدم بهينهسازي هزينه اجراي پروژه

نقل و انتقال پول به خارج از كشور

تحويل تاخيري مصالح و تجهيزات
بوروكراسي اداري

تصميم گيري دير هنگام
تاخيرات مرتبط با سيستم هاي اطالع رساني و گردش نامناسب اطالعات در
سطوح مختلف پروژه
تاخير مرتبط با مشاركت در پروژه (مسائل و توافقات قراردادي بين ذينفعان
در مورد هزينه ،زمان ،محدوده و كيفيت پروژه)
تعدد نهادهاي دولتي در خصوص معارضين مرتبط با پروژه و در نتيجه
طوالني شدن بوروكراسي اداري
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در سازمانهاي پروژهمحور معطوف به پروژهها و شناسايي عوامل موفقيت يا تاخير
منجر به شكست آنها بوده است .در واقع نكات كليدي موفقيت و عوامل بحراني
عدمموفقيت داراي نقش اساس��ي و انكارناپذير در جمعآوري نيازهاي اطالعاتي
براي تصميمگيري مديران ،تدوين استراتژيهاي سازمانها و يكي از اركان مهم
درنظامهاي مديريت و برنامهريزي استراتژيك ميباشد.
 -4اهداف تحقيق

ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی توضیح داده میشود .در مرحله
بعد توس��ط آزمون فریدمن (یا آزمون تحلیل واریانس دو طرفه) ،یکس��ان نبودن
رتبه عوامل (معن��اداری تفاوت بین میانگین عوامل) بررس��ی و در نهایت عوامل
موثر اولویتبندی شده و رتبه هر کدام مشخص می گردد .شایان ذکر است تمام
محاسبه های آماری در این پژوهش ،با بهره گیری از نرم افزار  SPSSو محاسبات
ریاضی مربوط به وزن دهی با استفاده از نرم افزار  Excel 2013انجام شد.

هدف اصلی این پژوهش "ارزیابی و بررس��ی ابعاد و ش��اخصهای تعریف شده
از نظر س��ازمان مذکور" میباش��د .اهداف فرعی پژوهش نیز "بررسی نوع ،میزان و  -1-6آزمون نیکویی برازش یا آزمون توزیع دادهها
معن��اداری ارتباط این عوامل با یکدیگر" و تعیین اهمی��ت یا اولویت این عوامل از
در این پژوهش ،برای تعیین توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اس��میرنف
نظر مدیران طرحها وکارشناس��ان دستاندرکار پروژه است .بر این اساس در زمینه تکنمونهای اس��تفاده ش��د .در این آزمون ب��ا توجه به اینک��ه  sigتمامی عوامل
س��واالت پژوهش نیز س��وال اصلی که جنبه توصیفی دارد ،چنین است ":وضعیت کوچکتر از  0.05است(جدول ،)3-پس با اطمینان  99%فرض صفر مبنی بر نرمال
سازمان مورد پژوهش در خصوص موفقیت در استقرار ساختار سازمانی پروژهمحور بودن توزیع دادهها رد و فرض  H1پذیرفته میش��ود .به عبارتی ،بین فراوانیهای
چگونه است؟""،آیا میانگین هر یک از ابعاد و شاخصها باالتر از متوسط است؟" مش��اهده شده و فراوانیهای مورد انتظار تفاوت معناداری وجود داشته و بنابراین،
هیچ یک از ابعاد  12گانه تعریف شده دارای توزیع نرمال نمیباشند.
 -6تجزیه و تحلیل دادهها

 -5روش تحقيق

اين مطالعه ش��امل دو بخش ميباشد :بخش اول تعيين عوامل موثر بر موفقيت
پروژههاي نفتي است كه اين امر با استفاده از مرور ادبيات و مصاحبه با مديران و
كارشناسان دستاندركار براي مشخص كردن معيارهاي موفقيت و تنظيم فهرست
نهايي معيارها انجام ميش��ود .س��پس با اس��تفاده از روشهاي آماري به تجزيه و
تحليل دادهها پرداخته میشود.
جامعه آماري شامل كليه مديران پروژه ،كارشناسان ارشد و نيروهاي عملياتي
ش��اغل در مدیریت اکتشاف ش��رکت ملی نفت ایران ميباش��د .انتخاب سازمان
نامبرده نیز بر اساس قابلیت دسترسی انجام گرفت .نمونهگيري با روش نمونهگيري
هدفمند انجام شده اس��ت .در نهايت 30 ،نفر به عضويت در نمونه آماري تحقيق
درآمدند كه پرسش��نامه در اختيار آنها قرارداده شد .پرسشنامه شامل  36سوال در
طیف پنجگزینهای لیکرت طراحی گردید بهصورتی که همه عوامل مورد سنجش
دارای  3سوال در پرسشنامه بودند.
ش��اخصها و عوام��ل موثر بر موفقي��ت پروژههاي نفتي ك��ه از طريق تركيب
مصاحبهها و تحقيقات نهايي گرديده است ،در جدول 2-بیان گردیده است.
در این پژوهش ابتدا از آزمون کولموگروف-اس��میرنف تک نمونهای جهت
آزم��ون نیکویی برازش دادهها اس��تفاده و پ��س از آن از طریق آم��ار توصیفی،

 -2-6ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران طرحها

در جدول 4 -برخی ویژگیهای جمعیت ش��ناختی مدیران طرحها نشان داده
شده است.
 -3-6آزمون فریدمن یا آزمون تحلیل واریانس دوطرفه

در این بخش یکس��ان نبودن رتبه متغیرها (معناداری تفاوت بین میانگین عوامل)
مورد سنجش قرار میگیرد .با توجه به اینکه در این آزمون sig ،کمتر از  0.05بدست
آمد .لذا فرض یکسان بودن رتبه متغیرها رد شده و نتایج در مرحله بعد ارائه میگردد.

 -7نتايج تحقيق

ب��راي مقايس��ه ميانگين رتبه ش��اخصهاي موثر بر موفقيت پ��روژه ،از آزمون
مقايسه ميانگين رتبه چند متغير وابسته (فريدمن) استفاده شده است .ترتيب اهميت
شاخصها جهت  20شاخصی که در اولویت باالتری قرار گرفتند ،عبارتند از:
 )1تشریفات مناقصه
 )2ضعف سیستم انگیزشی کارکنان
 )3خروج نيروهاي متخصص از پروژهها و بدنه اجرايي

 3نتایج آزمون توزیع داده ها(کولموگروف-اسمیرنف)
تامین مالی مدیریت و نیروی محیط پروژه عملکرد ماشین آالت عوامل
رهبری انسانی
اقتصادی
ذینفعان
سطح
معناداری()sig
توزیع

0.015

0.024

0.020

0.004

غیرنرمال غیرنرمال غیرنرمال غیرنرمال

عوامل
سیاسی

عوامل
محیطی

عوامل
فرهنگی

قوانین و بوروکراسی
اداری
مقررات

0.007

0.008

0.011

0.006

0.017

0.019

0.009

0.003

غیرنرمال

غیرنرمال

غیرنرمال

غیرنرمال

غیرنرمال

غیرنرمال

غیرنرمال

غیرنرمال
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مقاالت علمی  -پژوهشی

 )4مديريت نامناسب و عدمكنترل روند اجرا
 )5كمبود دانش و تخصص مدير پروژه
 )6كمبود دانش فني و مهندسي در زمينه اجراي پروژه
 )7تاخير در جذب نيروهاي متخصص
 )8تاخير در تصويب كار
 )9موانع از سوي دولت
 )10تحريمهاي اقتصادي
 )11مشكالت موجود در نقل و انتقال پول به خارج از كشور
 (11ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
 )12تفاوت نرخ ارز
 (12ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ارز
واقعي
تورم
ﺗﻔﺎوتنرخ
تفاوت
واﻗﻌﻲ
تعديل ووﺗﻮرم
ﻧﺮخ ﺗﻌﺪﻳﻞ
(13 )13
مواد ووﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد
اﻓﺰاﻳﺶ
(14 )14
تجهيزات
در درقيمت
افزايش
 (15ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮح در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ
 )15عدم تامين بودجه براي طرح در زمان مناسب
 (16ﻛﻤﺒﻮد ﻳﺎ ﻓﻘﺪان ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت و ﺗﺪارﻛﺎت
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرانو ماشين االت و تداركات
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐتجهيزات
ﻋﻤﻠﻜﺮدفقدان
كمبود يا
(17 )16
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺗﺎﺧﻴﺮ در
(18 )17
پيمانكاران
نامناسب
عملكرد
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻜﺮار
و
ﻫﺎ
ﭘﺮوژه
در
ﻫﺎ
ﻛﺎري
دوﺑﺎره
(19 )18
تاخير در پرداخت مطالبات پيمانكاران
 (20ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
 )19دوباره كاريها در پروژهها و تكرار اشتباهات گذشته
وزن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﺷﻜﻞ 1-ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 )20عملكرد نامناسب كارفرمايان

وزن هر كدام از شاخصهاي موثر بر موفقيت پروژه بصورت شکل 1-ميباشد.
نتیجهگیری

ب��ا توجه به تحقيقات ص��ورت گرفته عوامل موثر بر موفقي��ت پروژهها در 12
بعد اصلي و  72ش��اخص گردآوري ش��د .س��پس اولويتبن��دي عوامل موثر بر
عدم موفقيت پروژه كه يكي ديگر از پرسش��هاي اصلي تحقيق بود انجام و سپس
مشخص شد كه عوامل داراي اولويت داراي چه وزني ميباشند.
 )1با توجه به نتايج بدس��ت آمده پيش��نهاد ميش��ود هنگام اجراي پروژهها به اين
عوامل توجه خاص نموده و از اجراي صحيح آنها اطمينان حاصل نمايند.
 )2نظ��ر به اينكه بعضي از عوامل نس��بت به بقيه از اهمي��ت باالتري برخوردارند،
سازمان بايد در حين تخصيص زمان و منابع جهت اجراي هر يك از اين عوامل،
ميزان اهميت آنها را مد نظر قرار دهد.
 )3مي توان گفت پرداختن به عواملي نظير سادهسازی فرآیندهای اداری و دوری
از بوروکراس��ی و کوتاه کردن زمان برگزاری مناقصات ،بكارگيري سياستهاي
تشويقي براي ايجاد انگيزه در مديران و كاركنان و جلوگيري از خروج نيروهاي
متخص��ص از پروژهها و بدنه اجرايي  ،وجود س��از و كارهايي براي شناس��ايي و
انتخاب پيمانكاران قوي و متعهد ،تالش در زمينه خنثي كردن تحريم ها و كاهش
وزن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ
اث��ر آن ،وجود تيم مديريت پروژه قوي ،كارآمد و با دانش ،و نظارت بر عملکرد
8
آنها ،پياده س��ازي سيس��تم مديريت دانش جهت تسهيم دانش در سراسر پروژه و
7
6
ذخيره سازي تجارب گذشته ،هماهنگي و يكدلي ميان مديريت ارشد ،پيمانكاران
5
4
7.3 7 6.8 6.7
و كارفرمايان و اس��تفاده از نيروهاي متخص��ص و متعهد در پروژه ، ،هماهنگي و
6.5 6.2 6.1 5.8 5.8
3
4.6 4.5 4.3 4.3 4 3.9
2
3.7 3.3 3.2 3.1
2.9
همكاري نهادهاي مهم و موثر اجرايي كش��ور در راس��تاي كاستن از چالش ها،
1
0
اتخاذ تصميمات الزم از س��وي مس��ئولين ذيربط براي مسائل نقل و انتقال پول به
خارج و عموما تامین مالی پروژه بطور مناسب ميتواند از مهمترین عوامل دخیل
در موفقیت پروژهها باشد.
 )4ب��ا توجه به مصاحبههاي انجام ش��ده با مديران طرحها در مديريت اكتش��اف
ش��ركت ملي نفت ايران بايد گفت كه برگزاري دورههاي آموزشي براي مديران
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﺺ
هرﻛﺪام از
وزن ﻫﺮ
 : 1وزن
ﺷﻜﻞ1-
موفقيت پروژه
موثر بر
ﻫﺎيهاي
شاخص
كدام از
پروژهها در صنعت نفت و آشنا كردن آنها با عوامل موثر بر عدم موفقيت پروژهها
 -7ﺗﻔﺴﻴﺮ 4ﻧﺘﺎﻳﺞ و
بوي��ژه عوامل محيطي و مديريتي ميتواند گام��ي موثر در جهت كاهش احتمال
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتجمعیت شناختی مدیران طرحها
ویژگیهای
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ در  12ﺑﻌﺪ اﺻﻠﻲ و  72ﺷﺎﺧﺺ
عدمموفقيت اجراي پروژهها باشد.
درصد
سابقه کار
فراوانی
میزان
فراوانیﭘﺮﺳﺸﻬﺎي
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻛﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم
درصدﺑﻨﺪي
تحصیالتﺳﭙﺲ اوﻟﻮﻳﺖ
ﮔﺮدآوري ﺷﺪ.
داراي اوﻟﻮﻳﺖ داراي.5ﭼﻪ21وزﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ )5 .همانط��ور كه ب��راي موفقيت پ��روژه هيچ تعريف اس��تانداردي وج��ود ندارد،
ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ
اﺻﻠﻲ
ﻋﻮاﻣﻞسال
5تا 10
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و 1.9
کارشناسی
 (1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اندازهگيري آن نيز روش پذيرفته شده و استانداردي ندارد .عواملي كه در اين تحقيق
42.3
10تا  15سال
63.8
کارشناسی ارشد
ﻧﻤﻮده و از اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
توضيح داده شد بدليل جامعيت آنها قابل تعميم به ساير پروژههاي مشابه در بخش
36.2
 15سال به باال
34.3
دکترا
نفت و گاز نيز ميباشد.
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