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مقاالت علمی - پژوهشی

جهان هر لحظه در حال تحول اس��ت. هر سازماني براي پیشرفت و بقا محکوم 
به تغییر اس��ت. الزمه ماندگاري و پیش��رفت درفضاي موجود، نوآوري و تحول 
سازماني است. آنچه از سیر عظیم تغییرات سرسام آور به ذهن انسان متبادر مي شود، 
ایجاد به موقع تغییرات سازماني براي سازگاري هرچه بیشتر با این تحوالت است. 
 مدیران سازمان هاي عصر کنوني و آینده نه تنها باید در برابر محیط متغیر سازگار 
باشند بلکه باید توانایي تشخیص مش��کالت و بکارگیري برنامه هاي تغییر را دارا 
باشند. سازمان پروژه محور ایده جدیدي است که از سوي شرکت ها مورد استقبال 
واقع ش��ده است. اینگونه س��ازمان ها را تیم محور نیز مي نامند. این سازمان ها حول 
پروژه ه��ا و تیم ها ش��کل مي گیرند. با نیل ب��ه هدف، پروژه تمام مي ش��ود و این 
مشخصه اصلي پروژه است. س��ازمان پروژه محور بسیار فراتر از بکارگیري تیم ها 
در انجام پروژه هاس��ت. الزمه اینکار طراحي مجدد س��ازمان است. در واقع آنچه 
یک س��ازمان را به عنوان یک سازمان پروژه محور متمایز مي کند آن است که این 
سازمان ها خود را پروژه محور دانسته و سیاست ها و روش هاي انجام کار، فرهنگ 
سازماني و استراتژي خود را به سمت عملکردهاي مرتبط با مدیریت پروژه سوق 
می دهن��د. نقایص موجود در تکمیل هر یک از اس��تانداردهاي تعریف ش��ده در 
ساختار پروژه محور منجر به شکست یا لغو پروژه قبل از اتمام کار خواهد شد. پر 
واضح است که همواره حجم عظیمي از پروژه هاي نفت و گاز در کشور ما و در 
سطح جهاني اجرا مي گردد. این پروژه ها از پیچیدگي و ابعاد گسترده اي برخوردار 
هستند و اجراي آنها توانایي مدیریتي باالیي را طلب مي کند. برخي از ویژگي هاي 

این پروژه ها خصوصاً در کشور ما عبارتند از:

 حجم عظیمي از سرمایه گذاري را طلب مي کنند که در صورت شکست پروژه، 
هزینه هاي بسیاري را بر بودجه مملکت تحمیل خواهند نمود.

 داراي اهمیت سیاسي هستند و بر این اساس تحت تاثر عوامل سیاسي و اقتصادي 
دنیا قرار دارند.

 در اقتصاد ملي و منطقه اي نقش پررنگي ایفا مي نمایند.
 دارای پیچیدگی فنی زیادی بوده و  تعداد ذینفعان بسیاری داشته که لزوماً داخلی 

نیستند و همچنین دارای زنجیره تأمین بسیار پیچیده می باشند.
سوالي که در اینجا مطرح است این است که با توجه به این ویژگي ها و اهمیت 
این پروژه ها براي کشور ما، به عنوان یکي از اصلي ترین تولیدکنندگان نفت و گاز 
در دنیا، عوامل موثر بر موفقیت این پروژه ها چیس��ت؟ چرا برخي از این پروژه ها 

به موفقیت نمي رسند؟

1- تعریف سازمان هاي پروژه محور
س��ازمان هایي که تأکید زیادي بر پروژه دارند و اکث��ر فعالیت هاي خود را در 
قالب پروژه مدیریت مي نمایند، سازمان هاي پروژه محور نامیده مي شوند. اینگونه 
س��ازمان ها سیس��تم هاي موقتي را براي انج��ام وظایف پروژه ایج��اد مي نمایند. 
س��ازمان هاي پروژه محور در سال هاي اخیر به عنوان یک ساختار سازماني در حال 
ظه��ور براي ادغام منابع فکري متنوع و تخصصي م��ورد توجه زیادي قرار گرفته 
است. سازمان هاي پروژه محور نه یک س��ازمان صرفاً وظیفه اي و نه یک سازمان 
صرفاً پروژه اي هستند. در این سازمان ها بخش مهمي از وظایف شرکت در قالب 
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 حجم س��رمایه گذاري هاي انجام ش��ده در زمينه اکتشاف ميادین نفتي و گازي کش��ور و ساخت و توسعه روزافزون مجتمع هاي 
پاالیش��گاهي و پتروشيمي و نقش بس��يار موثر و درخشان این سرمایه گذاري ها در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه علمي و صنعتي 
کشور، جایگاه حياتي مدیریت این پروژه ها را در سطوح خرد و کالن دو چندان مي نماید. مدیریت پروژه ابزار مهمي در مدیریت 
مدرن بویژه در پروژه هاي بزرگ و یگانه و پروژه هایي که به مهارت هاي متعددي نياز دارند، بش��مار مي رود. بر این اس��اس بررسي 
و ش��ناخت کليه عوامل دخيل و تاثيرگذار جهت تعالي س��ازمان هاي پروژه محور، گام مهمي در تبيين اجزا و فرآیندهاي مدیریت 
پروژه و بهبود و تعالي جنبه هاي گوناگون مدیریت پروژه در سازمان هاي پروژه محور خواهد بود. این مقاله ضمن بررسي اجمالي 
نقش و رویکرد این س��اختار س��ازماني، با اس��تفاده از گردآوري اطالعات و مطالعه کتابخانه اي، و نيز با ارائه نتایج پژوهش انجام 
ش��ده، به شناس��ایي، اولویت بندي و ارزیابي عوامل بحراني عدم موفقيت در اینگونه سازمان ها مي پردازد. جامعه آماري پژوهش 
حاضر مدیران و کارشناسان شاغل در مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران مي باشند که با توجه به استقرار ساختار سازماني 
پروژه محور از بهار س��ال 1395 در این ش��رکت و تغيير رویکرد امور از حالت اداره محور به پروژه محور و تجربه چالش هاي مواجه 
شده در طول دو سال اخير، به عنوان جامعه آماري پژوهش حاضر انتخاب و ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه بوده و براي تجزیه 
و تحليل داده هاي بدس��ت آمده از آزمونهای آماری اس��تفاده شده اس��ت. در ميان 12 بعد و 72 شاخص شناسایي شده، عوامل 
مدیریتي و رهبري و عوامل مرتبط با نيروی انسانی و در آخر عوامل مربوط به تامين مالی بيشترین تاثير را بر موفقيت پروژه هاي 
اکتشافي داشته است. نتایج این مطالعه نکاتي بسيار مفيد براي مدیراني ارائه مي کند که وظيفه سياست گذاري را بر عهده دارند.
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واحدهاي سازماني موقتي انجام مي شود. یکي از ویژگي هاي منحصر به فرد یک 
س��ازمان پروژه محور، موقتي بودن واحد کسب و کار استراتژیک سازمان است. 
با تکمیل هدف پروژه واحد کس��ب و کار منحل مي شود و اعضاي تیم پروژه به 
پروژه جدید منتقل شده و یا به واحد وظیفه اي خود باز مي گردند. در یک سازمان 
پروژه محور اقدامات هماهنگ بین قلمروهاي سازماني، منبع ارزش آفریني به شمار 
مي رود. در جدول-1 فرآیندهاي مدیریت پروژه و تعامل و تقس��یم بندي موجود 

میان گروه هاي فرآیندي مدیریت پروژه ارائه گردیده است.
تعریف عوامل بحرانی: روکارت )1982( عوامل بحراني را بدین شکل تعریف 
نمود: تعداد محدودي از حوزه ها که اگر نتایج در آنها موفقیت آمیز باشد، عملکرد 
رقابتي موفقیت آمیزي را براي ش��رکت تضمین خواهد ک��رد]1[. تعاریف متعدد 
دیگري نیز براي عوامل بحراني موفقیت بیان ش��ده است. طبق نظر اوبرین)1991( 
تعداد کمي از عوامل کلیدي هس��تند که مدیران، آنها را براي موفقیت س��ازمان 
حیاتي مي دانند. آنها نکات کلیدي هستند که عملکرد موفق آنها باعث اطمینان و 
دستیابي به اهداف مي گردد. این عوامل در میان صنایع مختلف متفاوت هستند]2[.
کرزنر)2001( براي موفقیت پروژه تعریفي ارائه کرده که طي آن پروژه را زماني 

موفقیت آمیز تلقي مي کند که تحت شرایط زیر تکمیل شده باشد]3[:
 در بازه زماني تخصیص یافته

 در محدوده بودجه پیش بیني شده
 در سطح عملکرد یا مشخصات مناسب

 با رضایت کارفرما
 محصول یا خدمات منتج از پروژه بطور واقعي قابل استفاده و بهره برداري باشد.

 با کمترین تغییرات در محدوده پروژه یا با تغییرات پذیرفته شده دو طرفه
 بدون برهم زدن جریان کاري اصلي سازمان

 بدون تغییر دادن فرهنگ سازمان

2- مسئله اصلي تحقیق
س��ازمان هاي پروژه محور به منظور افزایش احتمال موفقیت پروژه، بایس��تي به 
دیدگاه مشترک و یکساني در رابطه با عوامل موفقیت پروژه دست یابند تا بتوانند 
بصورت سازمان یافته و منظم این عوامل را ارزیابي کرده، تاثیر آن را بررسي کرده 
و سپس بهترین شیوه را جهت رسیدن به این عوامل برگزینند. از آنجا که پروژه ها 
ذاتاً پیچیده و پویا هستند، معیارهاي موفقیت از سازماني به سازمان دیگر بر مبناي 
فلس��فه وجودي آنها، استراتژي ها، فرهنگ و کارکردهاي آنها متفاوت است. در 
این تحقیق، هدف، تعیین معیارهاي موثر بر موفقیت پروژه هاي جاری در مدیریت 

اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است. 

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
عصر حاضر به عنوان عصر جهاني سازي، محیطي پویا با تغییرات مداوم وسریع 
را براي کلیه س��ازمان ها و شرکت ها فراهم س��اخته است. رقابت جهاني و شرایط 
حاکم بر بازارهاي کسب و کار سازمان ها را بر آن داشته است تا فراتر از جنبه مالي 
به ارزیابي عملکرد خود بپردازند.     دستیابي به موفقیت به عنوان یک محرک اصلي 
در هر سازمان به عوامل بسیار زیادي بستگي دارد که اثر مستقیم بر روي عملکرد 
سازمان دارند. سازمان هاي پروژه محور نیز از این قضیه مستثني نبوده و براي کسب 
موفقی��ت و حضور در صحنه رقابت بر عواملي ک��ه منجر به موفقیت آنها گردد، 
متمرکز مي شوند. آنها عواملي که براي موفقیت پروژه ها ضروري مي باشد را مورد 
شناس��ایي قرار داده و این عوامل را به عنوان عوامل موفقیت س��ازمان خود قلمداد 
مي کنند. اغلِب مطالعات گذشته براي شناسایي عوامل بحراني موفقیت و شکست 

  
 1  گروه هاي فرآیندي مدیریت پروژه

اختتامنظارت و کنترلاجرابرنامه ریزيآغازفرایندهای کاری

مدیریت یکپارچگي پروژه
هدایت و مدیریت توسعه برنامه مدیریت پروژهتهیه منشور پروژه

اجراي پروژه
نظارت و کنترل بر کار 

پروژه
خاتمه پروژه

مدیریت محدوده پروژه
بیانیه محدوده اولیه 

پروژه
برنامه ریزي محدوده تعریف محدوده

WBS تعریف
ممیزي محدوده
کنترل محدوده

مدیریت زمان پروژه
تعریف فعالیت توالي فعالیت تخمین منبع فعالیت 

تخمین زمان فعالیت توسعه زمان بندي
کنترل زمانبندي

کنترل هزینهتخمین هزینه بودجه بندي هزینهمدیریت هزینه پروژه

کنترل تضمین کیفیتانجام تضمین کیفیتبرنامه ریزي کیفیتمدیریت کیفیت پروژه

مدیریت نیروي انساني 
پروژه

استخدام تیم پروژهبرنامه ریزي منابع انساني
توسعه تیم پروژه

مدیریت تیم پروژه

مدیریت ارتباطات پروژه
گزارش عملکردتوزیع اطالعاتبرنامه ریزي ارتباطات

مدیریت سهامداران

مدیریت ریسک پروژه
برنامه ریزي مدیریت ریسک شناسایي ریسک تحلیل 

کیفي ریسک تحلیل کمي ریسک پاسخ به ریسک
نظارت و کنترل ریسک

مدیریت تدارکات پروژه
برنامه ریزي تامین کاال و تجهیزات

برنامه ریزي قراردادها
انجام تشریفات مناقصه 

و انتخاب فروشندگان
خاتمه مدیریت قراردادها

قرارداد
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 2   گروه ها و شاخص هاي معیار در شناسایي عوامل بحراني موفقیت 

شاخص هاابعاد

عوامل مدیریتي و 
رهبري

ضعف مطالعات اولیه
فرآیند طوالني تصمیم گیري

نداشتن برنامه کالن و استراتژیک انجام پروژه

عدم تعریف دقیق شرح مسئولیت ها و وظایف

تعجیل در افتتاح پروژه ها به دلیل مسائل سیاسي و اجتماعي و نتایج معکوس آن
مدیریت نامناسب و عدم کنترل روند اجرا

ضعف و بي ثباتي مدیران پروژه

عدم ارائه به موقع دستورکارها

تغییر در سطوح مختلف مدیریتي کارفرما در طول مدت اجراي پروژه
تغییرات مداوم در دامنه وکیفیت کار

تغییرات قراردادي)تغییر در مشخصات پروژه، اضافه کردن کارهاي جدید 
به پروژه(

برآورد غیرواقعي مدت زمان اجراي پروژه

عدم بهینه سازي هزینه اجراي پروژه

کمبود دانش و تخصص مدیر پروزه

عدم وجود یا اطالع کافي کارشناسان کارفرما از برنامه ریزي و کنترل پروژه

تاخیر در تهیه مصالح یا موادي که در تعهد کارفرماست

تاخیر مرتبط با برآوردهاي کیفي و کمي نیروي انساني و زمان

عوامل مرتبط با 
تامین مالي

عدم تخصیص منابع به موقع )تاخیر در پرداخت ها(

عدم تامین بودجه براي طرح در زمان مناسب

تخمین هزینه نامناسب

تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار بدلیل ضعف در رسیدگي اسناد مالي

مشکالت موجود در نقل و انتقال پول به خارج از کشور

عوامل مرتبط با 
محیط پروژه

تاخیر در جذب نیروهاي متخصص

کمبود دانش فني و مهندسي در زمینه اجراي پروژه

عدم هماهنگي و ایجاد ارتباط متقابل بین عوامل و ارکان پروژه

خروج نیروهاي متخصص از پروژه ها و بدنه اجرایي

ضعف سیستم انگیزشي کارکنان

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

تاخیر مرتبط با برنامه ریزي و مدیریت منابع انساني همچون سیستم تخصیص نیروي 
کار و پاداش

دوباره کاري  ها در پروژه ها و تکرار اشتباهات گذشته)فقدان سیستم 
مدیریت دانش(

عوامل مرتبط با 
محیط پروژه

تحریم هاي اقتصادي

تفاوت نرخ ارز
تفاوت نرخ تعدیل و تورم واقعي

سرعت اندك در اختیار گرفتن اراضي مسیر طرح از مالکان)استمالك اراضي(

عدم دسترسي به فناوري
عدم تامین زیرساخت ها)راههاي ارتباطي، خدمات عمومي نظیر آب و برق و ..(

عدم رفع به موقع معارضین) ملکي، تاسیساتي، ترافیکي و فضاي سبز(

عدم وجود مرجع حل اختالف بین کارفرما و پیمانکار

تاخیر در تحویل به موقع زمین و نقاط مبناي پروژه

تاخیر در تصویب کار

عوامل مرتبط با 
عملکرد ذینفعان

عملکرد نامناسب پیمانکاران ساخت

عملکرد نامناسب سازندگان داخلي

عملکرد نامناسب مشاوران

عملکرد نامناسب کارفرمایان

تشریفات مناقصه

حاکمیت روابط بجاي ضوابط در نظام برگزاري مناقصات

ماشین آالت و 
تدارکات

کمبود یا فقدان تجهیزات و ماشین آالت و تدارکات

تحویل تاخیري مصالح و تجهیزات

نقل و انتقال پول به خارج از کشور

مشکالت حمل و نقل

مشکالت گمرك

عوامل اقتصادي
شرایط نامساعد اقتصادي)نرخ تورم، نرخ تبدیل ارز و ..(

افزایش در قیمت مواد و تجهیزات

عوامل سیاسي

تغییر در شرایط محیط سیاسي

مشکالت سیاسي ایران با کشورهاي دیگر

موانع از سوي دولت

عوامل محیطي

شرایط نامساعد جوي

شرایط نامساعد کارگاهي

حوادث قهریه)سیل، زلزله، طوفان..(

مشکل با همسایگان و شرایط مکاني

عوامل فرهنگي و 
اجتماعي

وضعیت درآمدي ساکنان منطقه

وضعیت آموزشي و سطح تحصیالت ساکنین 

قوانین و مقررات

نبودن فهرست بهاي پایه براي کارهاي درون شهري

ضعف قوانین مدون و ضمانت اجرایي قوانین در خصوص جریمه تاخیر

ضعف موجود در قراردادها

بوروکراسي اداري

ضعف قوانین مدون و ضمانت اجرایي قوانین در خصوص جریمه تاخیر

ضعف موجود در قراردادها

تاخیر در نهایي کردن اسناد مناقصه

تاخیر در تحویل پروژه به پیمانکار

تحویل تاخیري مصالح و تجهیزات

تصمیم گیري دیر هنگام

تاخیرات مرتبط با سیستم هاي اطالع رساني و گردش نامناسب اطالعات در 
سطوح مختلف پروژه

تاخیر مرتبط با مشارکت در پروژه )مسائل و توافقات قراردادي بین ذینفعان 
در مورد هزینه، زمان، محدوده و کیفیت پروژه(

تعدد نهادهاي دولتي در خصوص معارضین مرتبط با پروژه و در نتیجه 
طوالني شدن بوروکراسي اداري
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در سازمان هاي پروژه محور معطوف به پروژه ها و شناسایي عوامل موفقیت یا تاخیر 
منجر به شکست آنها بوده است. در واقع نکات کلیدي موفقیت و عوامل بحراني 
عدم موفقیت داراي نقش اساس��ي و انکارناپذیر در جمع آوري نیازهاي اطالعاتي 
براي تصمیم گیري مدیران، تدوین استراتژي هاي سازمان ها و یکي از ارکان مهم 

درنظام هاي مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک مي باشد. 

4- اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش "ارزیابی و بررس��ی ابعاد و ش��اخص های تعریف شده 
از نظر س��ازمان مذکور" می باش��د. اهداف فرعی پژوهش نیز "بررسی نوع، میزان و 
معن��اداری ارتباط این عوامل با یکدیگر" و تعیین اهمی��ت یا اولویت این عوامل از 
نظر مدیران طرح ها وکارشناس��ان دست اندرکار پروژه است. بر این اساس در زمینه 
س��واالت پژوهش نیز س��وال اصلی که جنبه توصیفی دارد، چنین است:" وضعیت 
سازمان مورد پژوهش در خصوص موفقیت در استقرار ساختار سازمانی پروژه محور 
چگونه است؟"،"آیا میانگین هر یک از ابعاد و شاخص ها باالتر از متوسط است؟" 

5- روش تحقیق
این مطالعه ش��امل دو بخش مي باشد: بخش اول تعیین عوامل موثر بر موفقیت 
پروژه هاي نفتي است که این امر با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه با مدیران و 
کارشناسان دست اندرکار براي مشخص کردن معیارهاي موفقیت و تنظیم فهرست 
نهایي معیارها انجام مي ش��ود. س��پس با اس��تفاده از روش هاي آماري به تجزیه و 

تحلیل داده ها پرداخته می شود.
جامعه آماري شامل کلیه مدیران پروژه، کارشناسان ارشد و نیروهاي عملیاتي 
ش��اغل در مدیریت اکتشاف ش��رکت ملی نفت ایران مي باش��د. انتخاب سازمان 
نامبرده نیز بر اساس قابلیت دسترسی انجام گرفت. نمونه گیري با روش نمونه گیري 
هدفمند انجام شده اس��ت. در نهایت، 30 نفر به عضویت در نمونه آماري تحقیق 
درآمدند که پرسش��نامه در اختیار آنها قرارداده شد. پرسشنامه شامل 36 سوال در 
طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی گردید به صورتی که همه عوامل مورد سنجش 

دارای 3 سوال در پرسشنامه بودند.
ش��اخص ها و عوام��ل موثر بر موفقی��ت پروژه هاي نفتي ک��ه از طریق ترکیب 

مصاحبه ها و تحقیقات نهایي گردیده است، در جدول-2 بیان گردیده است.
در این پژوهش ابتدا از آزمون کولموگروف-اس��میرنف تک نمونه ای جهت 
آزم��ون نیکویی برازش داده ها اس��تفاده و پ��س از آن از طریق آم��ار توصیفی، 

ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی توضیح داده می شود. 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 اولویت بندی شده و رتبه هر کدام مشخص می گردد. شایان ذکر است تمام 
محاسبه های آماری در این پژوهش، با بهره گیری از نرم افزار SPSS  و محاسبات 

ریاضی مربوط به وزن دهی با استفاده از نرم افزار  Excel 2013 انجام شد.

6- تجزیه و تحلیل داده ها
6-1- آزمون نیكویی برازش یا آزمون توزیع داده ها

در این پژوهش، برای تعیین توزیع داده ها از آزمون کولموگروف-اس��میرنف 
تک نمونه ای اس��تفاده ش��د. در این آزمون ب��ا توجه به اینک��ه sig تمامی عوامل 
کوچکتر از 0.05 است)جدول-3(، پس با اطمینان %99 فرض صفر مبنی بر نرمال 
بودن توزیع داده ها رد و فرض H1 پذیرفته می ش��ود. به عبارتی، بین فراوانی های 
مش��اهده شده و فراوانی های مورد انتظار تفاوت معناداری وجود داشته و بنابراین، 

هیچ یک از ابعاد 12 گانه تعریف شده دارای توزیع نرمال نمی باشند.

6-2- ویژگی های جمعیت شناختی مدیران طرح ها
در جدول- 4 برخی ویژگی های جمعیت ش��ناختی مدیران طرح ها نشان داده 

شده است.

6-3- آزمون فریدمن یا آزمون تحلیل واریانس دوطرفه
در این بخش یکس��ان نبودن رتبه متغیرها )معناداری تفاوت بین میانگین عوامل( 
مورد سنجش قرار می گیرد. با توجه به اینکه در این آزمون، sig کمتر از 0.05 بدست 
آمد. لذا فرض یکسان بودن رتبه متغیرها رد شده و نتایج در مرحله بعد ارائه می گردد.

7- نتایج تحقیق
ب��راي مقایس��ه میانگین رتبه ش��اخص هاي موثر بر موفقیت پ��روژه، از آزمون 
مقایسه میانگین رتبه چند متغیر وابسته )فریدمن( استفاده شده است. ترتیب اهمیت 

شاخص ها جهت 20 شاخصی که در اولویت باالتری قرار گرفتند، عبارتند از:
1( تشریفات مناقصه

2( ضعف سیستم انگیزشی کارکنان
3( خروج نیروهاي متخصص از پروژه ها و بدنه اجرایي

  
 3  نتایج آزمون توزیع داده ها)کولموگروف-اسمیرنف(

مدیریت و تامین مالی
رهبری

نیروی 
انسانی

عملکرد محیط پروژه
ذینفعان

عوامل ماشین آالت
اقتصادی

عوامل 
سیاسی

عوامل 
محیطی

عوامل 
فرهنگی

قوانین و 
مقررات

بوروکراسی 
اداری

سطح 
)sig(0.0150.0240.0200.0040.0070.0080.0110.0060.0170.0190.0090.003معناداری

غیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالغیرنرمالتوزیع
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4( مدیریت نامناسب و عدم کنترل روند اجرا
5( کمبود دانش و تخصص مدیر پروژه

6( کمبود دانش فني و مهندسي در زمینه اجراي پروژه
7( تاخیر در جذب نیروهاي متخصص

8( تاخیر در تصویب کار
9( موانع از سوي دولت

10( تحریم هاي اقتصادي
11( مشکالت موجود در نقل و انتقال پول به خارج از کشور

12( تفاوت نرخ ارز
13( تفاوت نرخ تعدیل و تورم واقعي

14( افزایش در قیمت مواد و تجهیزات
15( عدم تامین بودجه براي طرح در زمان مناسب

16( کمبود یا فقدان تجهیزات و ماشین االت و تدارکات
17( عملکرد نامناسب پیمانکاران

18( تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران 
19( دوباره کاري ها در پروژه ها و تکرار اشتباهات گذشته

20( عملکرد نامناسب کارفرمایان

وزن هر کدام از شاخص  هاي موثر بر موفقیت پروژه بصورت شکل-1 مي باشد. 
 

نتیجه گیری
ب��ا توجه به تحقیقات ص��ورت گرفته عوامل موثر بر موفقی��ت پروژه ها در 12 
بعد اصلي و 72 ش��اخص گردآوري ش��د. س��پس اولویت بن��دي عوامل موثر بر 
عدم موفقیت پروژه که یکي دیگر از پرسش��هاي اصلي تحقیق بود انجام و سپس 

مشخص شد که عوامل داراي اولویت داراي چه وزني مي باشند.
1( با توجه به نتایج بدس��ت آمده پیش��نهاد مي ش��ود هنگام اجراي پروژه ها به این 

عوامل توجه خاص نموده و از اجراي صحیح آنها اطمینان حاصل نمایند.
2( نظ��ر به اینکه بعضي از عوامل نس��بت به بقیه از اهمی��ت باالتري برخوردارند، 
سازمان باید در حین تخصیص زمان و منابع جهت اجراي هر یک از این عوامل، 

میزان اهمیت آنها را مد نظر قرار دهد.
3( مي توان گفت پرداختن به عواملي نظیر ساده سازی فرآیندهای اداری و دوری 
از بوروکراس��ی و کوتاه کردن زمان برگزاری مناقصات، بکارگیري سیاست هاي 
تشویقي براي ایجاد انگیزه در مدیران و کارکنان و جلوگیري از خروج نیروهاي 
متخص��ص از پروژه ها و بدنه اجرایي ، وجود س��از و کارهایي براي شناس��ایي و 
انتخاب پیمانکاران قوي و متعهد، تالش در زمینه خنثي کردن تحریم ها و کاهش 
اث��ر آن، وجود تیم مدیریت پروژه قوي، کارآمد و با دانش، و نظارت بر عملکرد 
آنها، پیاده س��ازي سیس��تم مدیریت دانش جهت تسهیم دانش در سراسر پروژه و 
ذخیره سازي تجارب گذشته، هماهنگي و یکدلي میان مدیریت ارشد، پیمانکاران 
و کارفرمایان و اس��تفاده از نیروهاي متخص��ص و متعهد در پروژه، ، هماهنگي و 
همکاري نهادهاي مهم و موثر اجرایي کش��ور در راس��تاي کاستن از چالش ها، 
اتخاذ تصمیمات الزم از س��وي مس��ئولین ذیربط براي مسائل نقل و انتقال پول به 
خارج و عموما تامین مالی پروژه بطور مناسب مي تواند از مهمترین عوامل دخیل 

در موفقیت پروژه ها باشد.
4( ب��ا توجه به مصاحبه هاي انجام ش��ده با مدیران طرح ها در مدیریت اکتش��اف 
ش��رکت ملي نفت ایران باید گفت که برگزاري دوره هاي آموزشي براي مدیران 
پروژه ها در صنعت نفت و آشنا کردن آنها با عوامل موثر بر عدم موفقیت پروژه ها 
بوی��ژه عوامل محیطي و مدیریتي مي تواند گام��ي موثر در جهت کاهش احتمال 

عدم موفقیت اجراي پروژه ها باشد.
5( همانط��ور که ب��راي موفقیت پ��روژه هیچ تعریف اس��تانداردي وج��ود ندارد، 
اندازه گیري آن نیز روش پذیرفته شده و استانداردي ندارد. عواملي که در این تحقیق 
توضیح داده شد بدلیل جامعیت آنها قابل تعمیم به سایر پروژه هاي مشابه در بخش 

نفت و گاز نیز مي باشد.

 4  ویژگی های جمعیت شناختی مدیران طرح ها

درصد فراوانیسابقه کاردرصد فراوانیمیزان تحصیالت

521.5تا 10 سال1.9کارشناسی

1042.3تا 15 سال63.8کارشناسی ارشد

1536.2 سال به باال34.3دکترا
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 از كشور مشكالت موجود در نقل و انتقال پول به خارج) 11
 تفاوت نرخ ارز) 12
 تفاوت نرخ تعديل و تورم واقعي) 13
 افزايش در قيمت مواد و تجهيزات) 14
 عدم تامين بودجه براي طرح در زمان مناسب) 15
 كمبود يا فقدان تجهيزات و ماشين االت و تداركات) 16
 عملكرد نامناسب پيمانكاران) 17
 تاخير در پرداخت مطالبات پيمانكاران ) 18
 و تكرار اشتباهات گذشته هاپروژهها در دوباره كاري) 19
 عملكرد نامناسب كارفرمايان) 20

   .باشدمي 1-شكل هاي موثر بر موفقيت پروژه بصورتوزن هر كدام از شاخص

  
  هاي موثر بر موفقيت پروژه: وزن هر كدام از شاخص 1- شكل

  
 تفسير نتايج و پيشنهادات-7

شاخص  72بعد اصلي و  12در  هاپروژهبا توجه به تحقيقات صورت گرفته عوامل موثر بر موفقيت 
بندي عوامل موثر بر عدم موفقيت پروژه كه يكي ديگر از پرسشهاي گردآوري شد. سپس اولويت

  .باشندمياصلي تحقيق بود انجام شد و سپس مشخص شد كه عوامل داراي اولويت داراي چه وزني 
به اين عوامل توجه خاص  هاوژهپرهنگام اجراي  شودميبا توجه به نتايج بدست آمده پيشنهاد )1

  نموده و از اجراي صحيح آنها اطمينان حاصل نمايند.

7.3 7 6.8 6.7 6.5 6.2 6.1 5.8 5.8
4.6 4.5 4.3 4.3 4 3.9 3.7 3.3 3.2 3.1 2.9

0
1
2
3
4
5
6
7
8

وزن شاخص هاي موثر

 1  وزن هر کدام از شاخص  هاي موثر بر موفقیت پروژه
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