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 چکیده 

موجب آن می توان پروژه های سازمان  ارزیابی و اولویت بندی عوامل حیاتی پروژه رویکردی است که به

در سازمانهای پروژه محور ؛ هم جهت بودن پروژه ها و استراتژی ؛ . را بر این اساس اولویت بندی نمود 

یکی از چالشهای بزرگ است به خصوص در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور که فعالیتهای تحقیق و 

بنابراین برای تقویت سازمان برای . ال شکست همراه است توسعه با درجه باالیی از عدم اطمینان و احتم

رسیدن به اهداف و جلوگیری از اتالف منابع وشکست پروژه ؛ الزم است تا این عوامل شناسایی و اولویت 

سازمانهای پروژه محور برای توانمندی در اجرای موثر و کارآمد پروژه ها ؛ نیازمند ابزارها و . بندی شوند 

در این . د هستند که شناخت عوامل بحرانی موفقیت ؛ بخش مهمی از این ابزارهاست روشهای کارآم

مبتنی بر  که شود یمهای پروژه محور مشخص  تحقیق عوامل حیاتی موفقیت پروژه در سازمان

با استفاده  رندگانیگ میتصمی ذینفعان و ها تیاولوی مرتبط و نظرات خبرگان بوده و با توجه به ها پژوهش

این پژوهش از نوع تئوری و عملی  . رندیگ یمی چندمعیاره  مورد ارزیابی قرار ریگ میتصمی ها روشاز 

آوری اطالعات به طور حضوری به ای و میدانی بوده که برای جمعباشد و نیازمند مطالعات کتابخانهمی

یل انتخاب آن در مرحله انتخاب مدل، دال. ای زیادی مراجعه شده استها و مراجع کتابخانهدانشگاه

. تشریح شده است و برای بررسی اعتبار مدل، در هر مرحله از مدل نتایج مورد بررسی خبرگان قرار گرفت

به . هایی طراحی و بین آنان توزیع شده  و روایی و پایایی آن بررسی شده استدر این راستا پرسشنامه

است ودر ادامه به ارائه مدل و ها، با خبرگان مصاحبه صورت گرفته آوری بهتر دادهمنظور جمع

ها و  دهندگان پرسشنامه وتحلیل توصیفی پاسخ ابتدا به تجزیه. وتحلیل اطالعات پرداخته شده  تجزیه

ها مشخص  وتحلیل و درنهایت رتبه بندی  شاخص ها و تجزیه سپس به تجزیه تحلیل سؤاالت پرسشنامه

 .شده است 

 عوامل حیاتی موفقیت،سازمان تحقیقاتی  ،وژه محور سازمان پر ،پروژه   موفقیت: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

به بیان  (.7831خورشید، ) شودپروژه تالش موقتی است که برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد انجام می

ها بنابراین پروژه. را حاصل کنند کند تا در یک دنیای متغیر، تغییرات استراتژیک مطلوبیها کمک می ها به سازمانساده، پروژه

مدیریت . گیرندهای استراتژیک سازمان مورد استفاده قرار می ها و برنامه اغلب به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف طرح

توان مراحل پروژه را مدیریت و  هایی است که با توجه به آن می ها، ابزارها و تکنیک ها، مهارت پروژه مجموعه دانش

وفقیت پروژه های مدیریت پروژه را در راستای م های آن را برطرف کرد و مدیر پروژه در حقیقت کسی است که فعالیت ازمندینی

موفقیت . هاست بررسی در ارتباط با پروژه، موفقیت و شکست پروژه نکته مهم و قابل(. ،7831کتب زاده، )کند اجرا و کنترل می

شامل  (پروژه های ذینفع اهداف پروژه در چارچوب الزامات و شرایط توافق شده با گروهدر پروژه عبارت است از دستیابی به 

آمیز پروژه  انجام موفقیت(. 7833باقری و همکاران،) (باشندهایی است که در اجرا و  موفقیت یک پروژه سهیم می افراد و گروه

ژه پیچیده بوده، معموالً نیازمند توجه همزمان به فرآیند اجرای پرو. شود ها یک چالش برای مدیران محسوب می در سازمان

پروژه اغلب در یک محیط آشفته، . ریزی، نیروی انسانی، بودجه و مسائل فنی است عواملی مانند حمایت مدیریت ارشد، برنامه

های مهم کمک  عالیتمدیر پروژه نیازمند ابزار الزم است که به او در تمرکز بر روی ف. شود بینی و پویا تعریف می غیرقابل پیش

اگر مجموعه عواملی که بر موفقیت (. 7811طالبی،)های مختلف پروژه در نظر گیرد های متفاوتی را برای المان نماید و اولویت

های پروژه مواجه شده و در انجام  طور مؤثر با چالش پروژه اثرگذارند شناسایی شوند، مدیر پروژه با آگاهی از این عوامل به

 .این مساله در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور از اهمیت بیشتری برخوردار است  .پروژه تأثیرگذار خواهد بود آمیز موفقیت
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 پیشینه پژوهش

ی مختلف ها شاخصدر پژوهشی با عنوان تعیین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه، پس از بیان ( 4172)آلیاس و همکاران

و  کند یمن ارتباط بین عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه و عملکرد پروژه بیان موفقیت پروژه، هدف از پژوهش را تعیی

متغیر برای موفقیت پروژه با عناوین وضع مدیریت پروژه، رویه پروژه، عوامل  5توسعه  لهیوس بهدرنهایت چارچوب مفهومی 

 .شده است انسانی، موضوعات خارجی و عوامل مرتبط پروژه تعیین

آنها در . نمودند و ارائههای پروژه محور را طراحی  مدلی جهت مدیریت ریسک در سازمان( 7814)نظری و همکاران 

از طریق مصاحبه  موردنظرو شرایط سازمان  ها یژگیوسپس . موجود را بررسی و مقایسه کردند های مدلتحقیقاتشان ابتدا انواع 

تعمیم  در یک سازمان بزرگ صنعتی پروژه محور بود که قابل مدل پیشنهادی آنها. شدند لیوتحل هیو تجزو پرسشنامه، شناسایی 

  .باشد یمهای مشابه  به سازمان

تحلیل  را موردهای پروژه محور  مشکالت ناشی از عدم وجود نظام مدیریت سبد پروژه در سازمان( 7817)ارسنجانی و همکاران

سی ناشی از نبود نظام مدیریت سبد پروژه به تفکیک مشکل اسا 71ی مطالعات آنها شناسایی ها افتهی نیتر مهم. قراردادند

 .ردی و ذکر تبعات استمرار آنها بودی عملکها حوزه

شناسایی  ITی خدمات تیچندملهای  پروژه در پروژه تیریدر مدعنوان یک عامل حیاتی موفقیت  فرهنگ را به( 4113)7ابرلین

 نیو همچنو ساختار و فرهنگ  شده ارائهی الملل نیبی پروژه ها میتی مختلف در ها فرهنگدر این تحقیق، چارچوبی برای . کردند

ی بسیار ها چالشی چند فرهنگی ها میتنتایج نشان داد یک مدیریت مناسب . محیط خارجی و ذینفعان را نیز لحاظ کردند

 .کند یمها را حل  مدیران پروژه و سازمان

ی اتحادیه اروپا را ها برنامهتوسط  شده تیحماژه را دریک شرکت نیز عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پرو( 4111)ا 4الکساندرو

ها را  عوامل بحرانی موفقیت در پروژه رانیو مدآنها در این کار با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه با خبرگان . بررسی نمودند

 .شناسایی کردند

نتیجه  .های پروژه محور را مورد بررسی قراردادند ی ارزش در تعالی سازمانها یمتدولوژنقش و جایگاه ( 7831) اکبر یعلحاج 

ی مدیریت ها ستمیسیی نظیر ها ینسبتاً همزمان ابزارها و متدولوژ یریگ که شکل ساخترهنمون  سو نیرا به ا آنهامطالعه 

ت تبدیل آنها به و سیر تکاملی آنها از یک ابزار آنالیز، به یک ابزار مدیریتی و در نهای کیفیت،مدیریت پروژه و مدیریت ارزش

در آنها . باشد یم TVM که همان بحث رساند یها م بسط یافته امروزی، ما را به یک نقطه متعالی مشترک در سازمان های مدل

 .را ارائه نمودندتحقق مدیریت ارزش جامع  این مقاله راهکار اجرایـی

را بررسی و شناسایی  رانیدر ای فضاکار ها سازههای  نیز معیارهای ارزیابی موفقیت پروژه را بر پروژه( 7811)و مالکاربابی 

معیارهای ارزیابی  نیتر یاصلشده پروژه، زمان انجام پروژه و رضایت مشتریان  نتایج حاصله نشان داد هزینه انجام. کردند

 .ها در این صنعت است موفقیت پروژه

های بازاریابی سازمان با موفقیت مدیریت پروژه  تگییسشادر پژوهش خود با  عنوان ارتباط بین (  7817)صنایعی و همکاران 

از متغیرهای راهبردهای سازمانی، ارتباطات  سازمان یابیبازار های یستگیشامنظور ارزیابی متغیر  ی عمرانی ، بهها شرکتدر 

ت، مدیریت های مدیریت هزینه، مدیریت کیفی همچنین شاخص. است شده استفادههای سازمانی  سازمانی، منابع و شایستگی

ی، مدیریت دانش و مدیریت ایمنی جهت بند زمانین، مدیریت ادعا، مدیریت تأمریسک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت زنجیره 

ی پژوهش با استفاده از الگوسازی معادالت ساختاری ها دادهوتحلیل  یهتجز. است شده استفادهسنجش موفقیت مدیریت پروژه 

 .صورت پذیرفت

                                                           
1
 EBERLEIN 

2
 Alexandrova 
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های مؤثر بر ارتباطات اثربخش مدیر پروژه را شناسایی و اولویت  در پژوهش خود معیارها و شاخص( 7811)یوالمحمدی و علم

معیارهای اصلی مؤثر در سنجش اثربخشی ارتباطات عبارتند از . شده است ها با استفاده از تکنیک دیماتل مشخص و شاخص

های اخالقی، مهارت رهبری در ارتباط، مهارت در  یت ارزشگیری، مهارت در درک، مهارت مدیریت افراد، رعا مهارت تصمیم

  .های شخصی و تیمی مکاتبات، مهارت در مکالمات و مهارت
 

ها، یک تیم تحقیقاتی برای کاهش یا به حداقل رساندن تأخیرها ایجاد  شنهار جهت بررسی و علل تأخیرهای موجود در پروژه

توجه در هزینه و زمان و نصب پروژه با اصالح مدیریت تغییر قابل  جویی قابل هنتیجه کار تیم تحقیقاتی این بود که صرف. کرد

های  شده در این مجموعه بر اساس نتیجه همکاری بین دوازده عضو تیم تحقیق درباره تغییر پروژه الگوریتم ارائه. حصول است

(CII )ها به خاطر  شده توسط این گروه ریت تغییر ارائهتوانند از سیستم مدی ها می کنندگان و هم مشاوران پروژه است که مراجعه

 .بازدهی آن در برخورد با تغییرات بهره ببرند

به بررسی عوامل با این دیدگاه که، عوامل  "ها عوامل واقعی موفقیت در پروژه"در تحقیقی با عنوان ( 4114)8تری کوک داویس

 .دها بستگی به پاسخ دادن به سه سؤال زیر دار موفقیت در پروژه

 گردد؟ چه عواملی منجر به موفقیت مدیریت پروژه می 

 گردد؟ چه عواملی منجر به موفقیت در یک پروژه می 

 گردد؟ می ها پروژه تمامی در موفقیت به منجر عواملی چه 

بند جهت رسیدن به هر یک از عوامل  74شرکت چندملیتی به این نتیجه رسیده است که رعایت  11های محقق از  طی بررسی

 :بعضی از این عوامل عبارتند از. موردنیاز است فوق

 آموزش کافی در سازمان جهت مدیریت ریسک 

 مستندات کافی جهت پروژه 

 گیری عملکرد یکپارچگی از ابتدای اندازه 

 (در صورت امکان)داشتن پروژه حداکثر سه سال و حداقل یک سال  نگاه 

 بهبود مستمر 

ارتباط معیارهای موفقیت و عوامل حیاتی موفقیت پروژه را بررسی  "تعالی پروژهمدل "در تحقیقی با عنوان ( 4118)وسترولد 

در این مقاله ابتدا به شرح روش مدل تعالی پروژه . در تحقیق مدل تعالی پروژه از مدل تعالی سازمان اقتباس گردیده است. کرد

امل حیاتی بر اساس مدل تعالی به شرح زیر در نهایت عو. شده است شده است و  نحوه اعمال آن به پروژه شرح داده اشاره

 .استخراج گردیده است

 مهارت مدیریت پروژه 

 مهارت اعضای تیم پروژه 

 حمایت از مدیریت ارشد 

 الزامات پروژه. 

 7133در سال . ها توسط پینتو و اسلوین انجام پذیرفته است ترین مطالعات در زمینه عوامل اساسی موفقیت پروژه یکی از مهم

. عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار در موفقیت یک پروژه شناسایی شد عامل کلیدی به 71لی را طرح کردند که در آن آن دو مد

ترین دستاورد پژوهش، تشخیص این مطلب بود که اهمیت هر یک از عوامل اصلی موفقیت در طول چرخه حیات پروژه  مهم

 :یات پروژه بیشترین اولویت را دارا بودند عبارتند ازترین عواملی که در طول چرخه ح درنهایت مهم. متفاوت است

 مأموریت سازمان 

 حمایت مدیریت ارشد سازمان 

                                                           
3
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 بندی برنامه زمان 

 پرسنل 

 بندی دستهرا تعریف و  یاطالعات های سیستم یها عوامل بحرانی موفقیت و شکست پروژه( 7831)و همکاران  کیعمل ن

و ارزیابی روابط علی و  بندی رتبهدر شرایط فازی  DEMATEL و ای شبکهیل نتایج فرآیند تحل بیکمک ترک به و اند کرده

   .است شده انجاممعلولی بین عوامل 

مشکالت و  "ها سازی پروژه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده"در پژوهشی با عنوان ( 7831)سبحان منش و عظیمی

وجود آمده با هدف به حداقل رسانده آنها و نیز کمک به  بههایی را که بعد از اجرایی شدن کارت هوشمند سوخت  چالش

که عوامل کلیدی موفقیت از زوایای مختلف  از آنجائی. سازی موفق فناوری مذکور بیان کرده است کاهش ریسک پروژه در پیاده

گاه مدیران پروژه و رو شناسایی عوامل کلیدی موفقیت از دو دید توانند موردتوجه قرارگرفته و گوناگون باشند، ازاین می

حمایت مدیریت ارشد : بعضی از عوامل پیشنهادشده بر اساس دیدگاه مدیریت پروژه عبارتند از . کارشناسان فنی صورت گرفت

همچنین بعضی از عوامل پیشنهادشده بر اساس دیدگاه کارشناسان ... سازمان، راهنمای اولیه پروژه، مدیریت هزینه برگشت و

 :  ازفنی پروژه عبارتند 

آنها عالوه بر ده متغیر مستقل قبلی، سه متغیر میانجی نیز به . مدل پینتو و اسلوین را توسعه دادند( 4112) 2بلوت و گاوریو

مدل اضافه کردند و از آنجا که مدل پینتو در خصوص اهمیت منابع انسانی در چرخه حیات پروژه، از موضوعات جدی 

نتایج تحقیقات . تا با انجام یک مطالعه میدانی جدید این مسئله را مجدداً بررسی کنند تالش کردند. موردبحث تا آن زمان بود

های  که نتایج نظرسنجی طوری انگیزی هر دو یافته پینتو و اسلوین را تأیید کرد به منتشر شد به طور شگفت 4112آنها در سال 

داد ضمن آنکه اهمیت هر یک از عوامل کلیدی در  شان میهای مختلف کانادایی ن مدیر پروژه در شرکت 724شده از میان  انجام

 .  چرخه حیات پروژه متفاوت است
 

 

 روش تحقیق 
در این راستا مقاالت، . ای و میدانی بوده استباشد نیازمند مطالعات کتابخانهاز آنجایی که این پژوهش از نوع تئوری و عملی می

ها و مراجع آوری اطالعات به طور حضوری به دانشگاهبرای جمع. انددههای متعددی مطالعه و بررسی شنامهکتب و پایان

در مرحله انتخاب مدل، مطالعات زیادی صورت گرفته است و دالیل انتخاب آن تشریح . ای زیادی مراجعه شده استکتابخانه

هایی در این راستا پرسشنامه. فتشده است و برای بررسی اعتبار مدل، در هر مرحله از مدل نتایج مورد بررسی خبرگان قرار گر

ها، با آوری بهتر دادهگاهی اوقات به منظور جمع. طراحی و بین آنان توزیع شده است و روایی و پایایی آن بررسی شده است

باشد و با توجه به پژوهشی می -با این موارد مطرح شده این پژوهش از نوع توصیفی. خبرگان مصاحبه صورت گرفته است

 .زی آن در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور از نوع کاربردی استساپیاده

 جامعه آماری

، از کارشناسان و در جهت داشتن جامعه آماری خبره. در این پژوهش جامعه آماری شامل متخصصان حوزه تحقیقات است

حقیقات سازمان تحقیقاتی پروژه جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و کارمندان حوزه ت.  کارکنان نیز استفاده شده است

 .محور است

 تحقیق گیرینمونه

نمونه آماری حوزه 1در جدول . باشد 711، حجم نمونه باید 728با توجه به جدول مورگان در صورتی که حجم جامعه آماری 

 . است تحقیقات نشان داده شده

 
                                                           
4
 Belout & Gaurreau 
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 .تعیین نمونه آماری حوزه تحقیقات(: 7)جدول 

 حجم نمونه جامعهحجم  جامعه آماری ردیف

 71 71 مدیران 7

 44 82 کارشناسان ارشد تحقیقات 8

 27 21 کارشناسان 2

 88 54 کارکنان 

 711 728 مجموع 

 

که عبارتند از   آوری نظرات پاسخگویان استفاده شده است ای لیکرت برای جمع از مقیاس پنج گزینههای تحقیق در پرسشنامه

بدین ترتیب اطالعات کیفی و ناپارامتریک با مقادیر کمی و عددی تعبیر شدند و در  .لی زیادخیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خی

 .محاسبه مالک عمل قرار گرفت

 : سری پرسشنامه می باشد که عبارتند از 4این تحقیق شامل 

 پرسشنامه بررسی روایی معیارها

به آن اشاره شده است و به صورت ( 7)پرسشنامه  سری اول پرسشنامه ها مربوط به بررسی روایی معیارها می باشد که در

نظر ( 7)در پرسشنامه . یعنی سواالت در قالب پرسشنامه مطرح و توسط خبرگان بررسی شده است. محقق ساخته می باشد

 . خبرگان با جواب های بله و خیر پرسیده شده است

 پرسشنامه بررسی پایایی معیارها

نظرات با انتخاب یکی از اعداد یک تا ( 4)در پرسشنامه . پرسشنامه دوم استفاده شده استبه منظور بررسی پایایی معیارها از 

 .گرفته می شود( گزینه ای لیکرت 5از طیف )پنج 

برای تعیین پایایی، معیارها و زیرمعیارها با استفاده از نظر خواهی از نمونه آماری طراحی شده است و دارای دو بخش اصلی می 

 .باشد

 .ت فردی که شامل میزان تحصیالت، سابقه کار و میزان آشنایی با پروژه تحقیقاتی می باشداطالعا( 7

سواالت مرتبط با معیارها و زیرمعیارها، که پاسخگویی به آنها از طریق یک طیف شامل گزینه های بسیار زیاد، زیاد، متوسط، (4

 کم و خیلی کم صورت می گیرد

استفاده شده  "SPS"فزار های بدست آمده از نرم ها و تحلیل دادهها برای تعیین اعتبار پرسشنامهآوری پرسشنامه پس از جمع

میزان . آوری شدمورد به صورت درست تکمیل و جمع 711پرسشنامه توزیع شده،  741است، در حوزه تحقیقات از تعداد 

است 1/1با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ باالتر از . بدست آمده است 19311 آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مربوط برابر

 .باشندپرسشنامه  از ضریب پایایی مناسب و باالیی برخوردار می

 .آورده شده است 8برای هریک از ابعاد ضریب پایایی محاسبه گردید و در جدول

 

 

 

 

 

 

 مقدار آلفای کرونباخ ابعاد مدل( 8)جدول 
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 لفای کرونباخآ بعد

 19335 عوامل فردی

 19115 عوامل پروژه ای

 19327 عوامل  سازمانی

 19317 عوامل محیطی

 

 نشان داده شده است، همه شاخص های ابعاد مدل از پایایی خوبی برخورداراند( 8)همانطور که در جدول 

 

 وتحلیل استنباطی   تجزیه

 (اسمیرنوف– روفکولموگ آزمون)ها بررسی نرمال بودن توزیع داده

 از است عبارت اسمیرنوف – کولموگروف آزمون در صفر فرضیه. یافت دست مهم این به تواناسمیرنوف می کولموگروف آزمون با

همانگونه که ( 2)مطابق جدول  .نرمال ها از توزیعداده پیروی عدم از است عبارت آن مقابل فرضیه نرمال و توزیع از هاداده پیروی

 با. باشدمی 1915در کلیه متغیرهای تحقیق بزرگتر از سطح خطا ( P مقدار)این آزمون، سطوح احتمال  ود درش مالحظه می

های پارامتریک بایست از آزمونگردد و میمی قلمداد نرمال توزیع بر منطبق ها داده توزیع صفر، فرضیه رد و عدمP مقدار به توجه

 .ها یا پاسخ به سؤاالت تحقیق استفاده نمودست جهت آزمون فرضیههایی که متناسب با توزیع نرمال ایا آزمون

 ها توزیع داده 2جدول 

) :H0 .کند توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی می =0)     

):H1 .کند توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمی 0)    

 نتیجه آزمون igSمقدار  آماره آزمون تعداد نمونه متغیر

 توزیع نرمال 19114 191541 711 عوامل فردی

 توزیع نرمال 19171 19115 711 ای عوامل پروژه

 توزیع نرمال 19318 19118 711 عوامل سازمانی

 توزیع نرمال 19217 19358 711 عوامل محیطی

 

 ها وتحلیل فرضیه تجزیه

در این آزمون . شود استفاده می( در مقایسه با یک عدد ثابت)اینمونههای موفقیت پروژه از آزمون تی تک  برای بررسی شاخص

(Test Value ) دهنده نامناسب بودن متغیر و  نشان 8تایی، اعداد زیر  با توجه به طیف لیکرت پنج. در نظر گرفته شد 8عدد

و ( نرمال t)عنوان وسط طیفبه  8همانطور که اشاره شد عدد . باشد نشان دهنده مناسب بودن متغیر  می 8اعداد باالی 

 :شود صورت زیر بیان می فرضیات صفر و مقابل در این آزمون به. شده است وضعیت متوسط متغیر انتخاب

 (  H0: µ≤ 3.)باشد وضعیت متغیر مربوطه در جامعه نمونه مناسب نمی: فرض صفر

 ( H1: µ> 3 .)باشد وضعیت متغیر مربوطه در جامعه نمونه مناسب می: فرض مقابل صفر

 -برای این کار از آزمون کولموگروف. آمده  موردبررسی قرار گیرد دست ها به ابتدا باید نرمال بودن داده tبرای استفاده از آزمون 

 -آزمون کولموگروف zبا توجه  به مقدار آماری . اسمیرنوف استفاده شد که در بخش قبل نتایج این آزمون ذکرشده است
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استفاده شده  tها نرمال است و به همین دلیل از آزمون  شود توزیع داده آمده مشاهده می دست ی بهدار اسمیرنوف و سطح معنی

 .است

 آزمون فرضیات

 :های اصلی  فرضیه

 .های تحقیقاتی پروژه محور است شاخص عوامل فردی ، شاخص مناسبی برای ارزیابی موفقیت پروژه در سازمان: فرضیه اول 

 H0 :های تحقیقاتی پروژه محور نیست اخص مناسبی برای ارزیابی موفقیت پروژه در سازمانشاخص عوامل فردی ، ش. 

H1  :های تحقیقاتی پروژه محور است شاخص عوامل فردی ، شاخص مناسبی برای ارزیابی موفقیت پروژه در سازمان. 

موردبررسی قرار  α در سطح خطایشده در مورد میانگین جامعه  فرضیه مطرح( ایتک نمونه t)در آزمون میانگین یک جامعه 

توان میزان یا مقدار متغیر موردنظر را مشخص نمود و تعیین نمود که آیا  می( 8عدد )شده  گیرد و با توجه به سطح تعریف می

 .شود یا خیر آن متغیر در پدیده موردبررسی، مؤثر تلقی می

کند و اعداد  وصیفی مربوط به آزمون فرض را ارائه میآمار ت( 5جدول )خروجی اول . نتیجه این آزمون شامل دو خروجی است

نتایج آزمون آمار . دهد ها، میانگین، انحراف معیار و خطای معیار میانگین را نشان می محاسبه شده به ترتیب تعداد داده

ابت در نظر است از مقدار ث 2که ( عوامل فردی)دهد که مقدار میانگین نمونه در مورد متغیر موردنظر  توصیفی نشان می

 .تأیید گردد( آزمون فرض یا فاصله اطمینان)بزرگتر است ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی ( 8عدد )شده  گرفته

 .است شده ارائهو نتایج در جدول زیر  شده مطرحآزمون فرض  ها شاخصمشابه شاخص اول برای کلیه 
 

 ی ارزیابی عملکردهاریمتغ یا تک نمونه t یها خالصه آماره(. 5)جدول 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean ها شاخص

 06892. 54267. 4.000 711 یعوامل فرد

 13976. 1.1047 3.730 711 یا پروژه عوامل

 05644. 44439. 3.7417 711 یسازمان عوامل

 06022. 47415. 3.6134 711 یطیمح عوامل

 

با توجه به  5جدول مطابق . کنده آمار استنباطی است و نتایج آزمون را ارائه میمربوط ب( 1)جدول  صورت بهخروجی دوم 

مقدار سطح معناداری برای (. =19111Sig <05/1.) 19111و سطح معناداری  11با درجه آزادی  (t = 12.825)مقدار آماره 

گفت که شاخص  توان یمبنابراین  و رد شده H0کمتر است در نتیجه فرض  15/1درصد از  15فرضیه اول در فاصله اطمینان 

نتایج در جدول زیر  ریسا .باشدشاخص ارزیابی عملکرد در معاونت تحقیقات صنعتی سپاه مناسب می عنوان بهریزی  برنامه

 .است شده ارائه

 خالصه نتایج آزمون  (1) جدولt ها هیفرض یا تک نمونه 

 ها شاخص

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

 1.0217 7461. 88387. 000. 99 71914 یعوامل فرد

 4531. 0492. 25115. 008. 11 17.147 یا پروژه عوامل

 7682. 3245. 4871. 004. 11 12.635 یسازمان عوامل

 1.0806 8549. 96774. 000. 11 17.147 یطیمح عوامل
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 تعیین رتبه ابعاد اصلی

 .رتبه میانگین ابعاد با هم یکسان است : فرض صفر

 .حداقل یک زوج از رتبه میانگین ابعاد تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند: فرض یک

مشاهده  خروجی آزمون فرض یکسانی رتبه ابعاد الگو و جدول اولویت ابعاد اصلی الگو با استفاده از آزمون فریدمن در ذیل

داری مشاهده شده ، فرض صفر رد و فرض یک یعنی تفاوت بین رتبه ابعاد اصلی الگو، مورد تایید  بر اساس سطح معنی. شود می

 .است

 جدول آزمون فرض یکسانی رتبه ابعاد الگو(1)جدول 

 کای اسکوار درجه آزادی داری سطح معنی میزان خطا نتیجه آزمون

 51.09 8 0.00 %5 رد فرض صفر

 

 جدول اولویت ابعاد الگو(3)جدول 

 رتبه ابعاد اصلی الگو اولویت

 3.97 یعوامل فرد 1

 4.81 یا پروژه عوامل 2

 4.70 یسازمان عوامل 3

 3.47 یطیمح عوامل 4

 

 :نتیجه گیری

های مختلف  های مدل پس از مطالعه و بررسی های موفقیت پروژه در سازمانهای تحقیقاتی پروژه محور در این پژوهش شاخص

اسمیرنوف استفاده شده و برای  -به منظور بررسی روایی از آزمون کولموگروف. مؤلفه ارائه شد 48بعد و  2شناسایی و در قالب 

بررسی فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای که در نهایت ابعاد مدل تایید شده و رتبه بندی اهمیت شاخصها به صورت زیر می 

 :باشد

 عوامل پروژه ای  (7

 عوامل سازمانی  (4

 عوامل فردی  (8

 عوامل محیطی  (2

با توجه به نتایج،  بعد عوامل پروژه ای از اهمیت باالیی برخوردار است در همین راستا مدیران پروژه و مدیران سازمان باید 

 احل اجرای پروژهبرنامه ریزی مناسب  و تعیین جز به جز مرمؤلفه است که  1این بعد شامل . ای به این مقوله نمایند توجه ویژه

های  ریزی، استفاده از تکنیک رو لزوم توانمندسازی مدیران عالی، میانی و کارکنان در برنامه در آن ارزش بیشتری دارد از این

رضایت محققان و مؤلفه بعدی . رسد های سازمانی ضروری به نظر می ها، اهداف و اولویت ریزی و آشنایی با برنامه نوین برنامه

است و از آنجاییکه محققین نقش کلیدی در به ثمر رسیدن پروژه های تحقیقاتی دارند لذا رضایت محققان از  وژهذینفعان پر

اهمیت فراوانی برخوردار است، همچنین رضایت ذینفعان پروژه نیز می تواند به ادامه روند پروژه و بهره برداری از آن کمک 

نیروی متخصص می تواند در حل گلوگاه های . ی متخصص و با تجربه استمولفه با اهمیت بعدی نیروی انسان.شایانی نماید

دانشی پروژه کمک شایان نماید همچنین نیروی انسانی با تجربه می تواند گلوگاه های فنی و اجرایی پروژه را برطرف نماید و 

 :رتند از مولفه های بعدی عبا. تلفیق این دو طیف در کنار هم در میزان موفقیت پروژه اثرگذار است
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مدیریت ارتباط با مشتری، مدیر پروژه متخصص و شایسته، تعریف دقیق پروژه تحقیقاتی در راستای اهداف و ماموریتها و 

امکان سنجی مطلوب، شناسایی چالشها و پیش بینی راه حل مناسب، مدیریت هزینه، تیم هماهنگ توانمندی تیم پژوهشی، 

 تحقیقاتی متخصص و با تجریه، 

مؤلفه است که  1های نزدیکی به بعد پروژه ای دارد که شامل  عوامل پروژه ای بُعد عوامل سازمانی قرار دارد که شاخصبعد از 

در آن اهمیت بیشتری دارد که مدیران مراکز تحقیقاتی باید به در وهله اول ...(تجهیزات، تکنولوژی و )وجود زیر ساخت مناسب

 .م فراهم نمایندبستر تحقیقات را با ایجاد زیرساخت الز

مولفه داشتن پشتوانه مالی در . پس از آن مدیریت مناسب منابع قرار دارد و سبب استفاده بهینه از منابع موجود خواهد شد.

زیرا عمده پروژه های تحقیقاتی در ایران در زمان و هزینه پیش بینی به پایان نمی . تحقیقات از اهمیت بسیاری برخوردار است

 :مولفه های بعدی عبارتند از . که سازمان پشتوانه مالی نداشته باشد با بحران روبرو خواهد شدرسد و در صورتی

 حمایت مدیریت ارشد سازمان از پروژه، ساختار سازمانی متناسب با پژوهشها، مدیریت ریسک

ای جدید اگر محقق عالقه در پژوهشه. ازآن بُعد عوامل فردی قرارگرفته است که انگیزه محققان بیشترین اهمیت را دارد پس

مند نباشد و از انگیزه کافی برخوردار نباشد کار بسیار پیچیده خواهد شد و چنانچه انگیزه در محقق به وجود بیاید با تمرکز می 

شاخص بعدی خالقیت است و رمز موفقیت پروژه های تحقیقاتی می باشد و در نهایت ارتباطات . تواند تحقیقات را به پیش ببرد

 .برای ایجاد و شرکت در کارگروه های تخصصی  برای حل مسایل پروژهقوی 

باشد  و شامل دو مؤلفه می درنهایت بُعد عوامل محیطی قرار دارد که کمترین اهمیت را از منظر مدیران و خبرگان داشته است

اه حلی برای عبور از تحریمها و ارزش بیشتری را کسب نموده است و بیانگر این است که مدیران باید رتحریم و محدودیتها که 

امکان جذب پروژه های تحقیقاتی و سهم بیشتر بازار همچنین با انجام پروژه های موفق، .مشکالت برون سازمانی داشته باشند

 .را برای خود به وجود بیاورند
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