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های های تأثیرگذار برآینده سازمانعنوان مقاله:شناسایی و اولویت بندی پیشران

محور با استفاده از تکنیک کمیراپروژه  

 

 راضیه کیخایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه دانشگاه قم،قم،ایران

ra.key93@yahoo.com 

 

 

 چکیده

یددتیموامروزه اک ددر ها و گرایش سازمانهای اخیر،در پیرامون خود شاهد افزایش انواع پروژهدر سال شدددن ه ها به سمت پروژه محور 

نددواع  ها برایانهایی مشغول به کار هیتندواین سازممهندسان و اقشار تحصیلکرده در چنین سازمان جدداا ا حل مشکالت پیچیده و ان

شددتهها، خود را با شرایط موجودشان تطبیق میپروژه بددین ر نددش  سددازماندهند و شاید برای انجاا این کار نیازمند دا های ای باشندو

یددادگیری و  محور برای هدایت نوآوری،ایجاد سازمانی پویا و از بین بردن ساختارهای سنتی و همچنین برای پیشرفتپروژه بددود  و به

سددازمانی بهتر سازمانادغاا دانش برای اداره یددت  یددق های پروژهها کاربرد دارندوبنابراین به دلیل اهم یددای امروزی،تح  حددور در دن م

گددان  34ی آماری این پژوهش ها انجاا شده استوجامعهبندی عوامل موثر بر این سازمانحاضر به منظور شناسایی و رتبه نفر از خبر

شدددههای پروژهها و مشاغل گوناگون از انواع سازمانعال در بخشف خدداش  بددانی اندومحور انت ظددر م پددژوهش از من کددر،ا،این  )تهران و 

شددرانگیری کاربردی و از بعد هدف اکتشافی میتفییری،از منظر جهت-فلیفی یددن پی سددایی ا شدددوبرای شنا شددینه و با مددرور پی ها از 

شددرانده شدهمصاحبه با خبرگان این حوزه استفا یددن پی مددل استوسپس به کمک آزمون بینم به غربال ا شددی از عوا تدده و بخ ها پرداخ

ندددی و رتبه 15حذف و تعداد نهایی عوامل به  یددت ب بدده اولو یددرا  شددرانعدد رسیدودر نهایت با استفاده از تکنیک کم یددن پی ندددی ا ها ب

پددروژه،-3گذاری دانش،تراکتیهیم و به اش-2هاافزایش و تشدید تحریم-1پرداخته شدوچهار عامل  شددفاف  ندداب  -4اهداف واقعی و  م

                                                                                                  انیانی توسط تکنیک کمیرا انتخاش و نهایی شدندو 

 

 

کمیرامحور،تکنیک تصمیم گیری پیشران،سازمان پروژهواژگان کلیدی:  
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 مقدمه:

هددای های پروژهها و شرکتدر دنیای امروزی پیرامون ما،اهمیت وجود سازمان یددیاری از نیاز یددتوآنها ب شددیده نی یددی پو بددر ک محور 

ندداگونی را در حوزهی امروزی بشر را پاسخ میجامعه شددامل میهددای دهند و طیف وسیعی از انواع گو لددف  یددن وشددوندمخت همه روزه ا

ندده بینی کرد که موازی با آن،مدیریت پروژه در آیندهتوان پیشای در حال گیترش بوده و میهای چند پروژهها و شرکتسازمان ای 

ها از اجرای موفق یک پروژه توان گفت که درآمد در این سازمانمیاو1390چندان دور،جایگزین مدیریت عمومی شودو)رضایی نیک،

هدداده سری  داشته و تمرکز اصلی خود را بر مبنای تیم و نوع پروژه پذیر وشودوآنها ساختارهایی انعطافحاصل می نددد،بنا ن کدده دار ای 

سددازماننشن می محورهای پروژهسازمان تح ی ات قبلی در زمینهاندو یددن  یددرات در ا یددزان تغی سددازمانی و م سدداختار  بددین  ها دهد که 

یددتندوزمانی میت یم وجود داشته و این دو متغیر در میزان موف یت این سارابطه گددذار ه مدداا ها تأثیر عددد از ات سدداختاری ب عددد  در ب

ها،نیروی انیانی باید در مرزهای عملکردی خود هماهنگ شوندومتغیر بعدی میزان تغییر دانش است،هرچه میزان تغییر دانش پروژه

سددازمان یددن  فددزایدر ا یددز ا نددان ن کددرد کارک طددات و عمل یددزان ارتبا یددد م بددای رود،با پددروژه  جدداا  بددرای ان بدددو)ها   Jonasش یا

Soderlund,2015هددهی ساختار سازمانی در این سازماناوتح ی ات کالسیک در زمینه تدده  1960یها از د صددورت پذیرف عددد  بدده ب

بدده نیز مطالعات کالسیک  1967است و در سال  سددازمانی  سدداختار  بددل و  یددتگی مت ا مددورد واب ادغاا و تمایز کار توسط تامپیون در 

یددیم میها به تفکیک فعالیتی که انجاا میمحور،پروژهپروژه خوردودر یک سازمانچشم می هددای پروژه-1شددوندودهند به سه گروه ت 

اودر نتیجه مدیریت تغییرات یک عامل کلیدی برای موف یت soderlund,2005های تغییر )پروژه-3ای های توسعهپروژه-2تجاری

 عاملی تعیین کننده برای عملکرد سازمان نیز خواهد بودوها در دراز مدت خواهد بودواین امر این سازمان

O BP1  یا POO 2توان به عنوان سازمانی مطرح کرد که:ها را می 

 کنندوها را به عنوان یک استراتژی تعریف میمدیریت توسط پروژه 

 کنندواز ساختارهای موقت برای عملکرد فرآیندهای پیچیده استفاده می 

 کنندوها مدیریت میمختلف کار را در انواع متفاوت پروژههای نمونه 

 دارای ساختارهای دامی خاص برای ارائه تواب  یکپارچه هیتندو 

 کنندودارای فرهنگ صریح مدیریت پروژه هیتندوالگوی مدیریت جدید را اعمال می 

ای استراتژیک برای افزایش توانند گزینهدارند،بلکه می های پیچیده کاربردها نه تنها به عنوان ابزاری برای انجاا فعالیتاین سازمان

اف ذیل رسید:توان به اهدها میز مدیریت پروژهارزش در سازمان شوندوبا استفاده ا  

تمایز سازمانی و عدا تمرکز میئولیت مدیریت-1  

 
1 Project based organization 
2 Project oriented organization 
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تضمین کیفیت توسط تیم پروژه-2  

بهترین نتیجه نهاییریزی دقیق برای حصول شفافیت اهداف پروژه و برنامه-3  

های گوناگونوافزایش یادگیری سازمانی با اجرای پروژه-4  

های موجود پرستا در مورد پروژه،آماری توسط معاون هماهنگی و امور اقتصادی وزیر کشور)آقای بابک دین1398در آبان ماه سال 

جدده هزار طرح و پروژه نیمه کاره در 87در ایران اعالا شدووی بیان کرد که حدود یددارد 800ایران وجود دارد که نیازمند بود هددزار میل

عددددداد  یددددن ت سددددتوکه از ا مددددانی ا حدددددود  81تو سددددتانی و  پددددروژه ا لددددی می 6هددددزار  پددددروژه م شدددددوهددددزار                                                         با

     

حدددود هزار کیلوم 18پروژه عظیم آزاد راهی خواهیم داشت که 6،حدود 1400در سال  هددد  2400تر بزرگراه و  لددومتر آزاد راه خوا کی

تددروی توان به راههای نیمه کاره،میبودواز طرح بدده کر،،م مددت  هددار،آزاد راه ه آهن لرستان به خوزستان،توسعه بندر شهید بهشتی چاب

خددش  سددط ب چدده تو پرند به هشتگرد،آزاد راه ارومیه به تبریز و آزاد راه تهران-شمال اشاره کرد3وانجاا این پروژهها چه توسط دولت و 

شددی  های پروژه محور خواهد داشتوها و شرکتخصوصی انجاا شود،حکایت از پرکاری و اهمیت سازمان یددق و پژوه بنابراین هر تح 

طدددده سددددازماندر حی یددددن  یددددت ا تددددر فعالیتها میی فعال جدددداا به نددددد در ان شدددددو                                 توا نددددده با مددددک کن هددددا ک                هددددای آن

      

بیان مسئله:   

سددازمان شددرکتجهان امروز یک محیط رقابتی شدید را برای انواع  جددود ها پدیدآوردهها و  بددا و گدداه مع ددول  شددتن جای سددتوبرای دا ا

خددود ها و سازمانهای داخلی و خارجی،شرکترقابت جدده ها موظف هیتند که به تماا ابعاد درونی و بیرونی تاثیرگذار در موف یت  تو

بدده های بهینه کنند و با شناسایی ضعفکنند،تا با کشف ن اط قوت،آنها را افزایش و تبدیل به فرصت نددد  ها و برطرف کردن آنها بتوان

های های جدید در زمینهمحور هر روز در حال درگیر شدن و سروکار داشتن با پروژههای پروژهیابندوسازمانپیشرفت روزافزون دست

چددالش های اصلی،سری  و انعطافابراین آنها یکی از گزینهمختلف هیتند،بن پذیر برای مدیریت دانش خواهند بودوآنچه که به عنوان 

                                                    توان بیان کرد،فراوانی و اطالعات جدید و حجم بایی وظایف استوها میبرای این سازمان

حددوزههای مدیریت پروژه گیترش یافته است به نحوی که میامروزه توجه به فعالیت مدددیریت توان گفت؛تصور سازمانی که وارد  ی 

هم ردیف خود های های سنتی موجود برای یافتن قدرت رقابتی با سازماناوسازمان2008پروژه نشده باشد،بییار مشکل استو)مایلر،

سددمت پروژهر کیب و کار خود در محیطو نیز امکان ثبات و استواری د بدده  هددای امروزی، پددرتالطم بازار یدددا های  گددرایش پ حددوری  م

هددا ها انواع مختلف پروژه را در سبد اجرایی پروژهخواهند کردوهرچه این سازمان مدددیریتی آن کددار  یدددگی  قددرار دهند،پیچ خددود  هددای 

 
3 www.eghtesadnews.com 
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چدده و افزایش خواهد یافت،بنابراین برای موف یت در نتیجه نهایی پروژه  ها،دستیابی به اهداف اصلی پروژه نیازمند ساختارهای یکپار

                                                                                         یک مرکز استراتژیک،دفتر کار و یک تیم تخصصی هیتندو

یددهیل میماهنگی و اجرای فعالیتها،هشود که این سازمانها از آنجایی مشخص میهمیت این سازمانا پددروژه را ت ندددوزیرا هددای  کن

در بنابراین شددودوپوشانی و درگیری میکنند که باعث افزایش تعامالت بین اعضای تیم با حداقل میزان اختالل،هممحیطی ایجاد می

سددتی توان اطمینان حدیریت پروژه جایگاه مهمی داردوزیرا با وجود مدیر پروژه میها ماین سازمان اصل کرد که پیشرفت پروژه به در

شددتریان های معین گزارش میردیابی و در زمان بدده م یددتند،بلکه  شددمند ه یددیار ارز شودواین اطالعات نه تنها برای ردیابی پیشرفت ب

شددرفت کنند تا اعتماد سایر ذینفعان را در سازمان خود جلب کنند و به این طریق نظارت سادهسازمان کمک می بددر پی پددروژه ای را 

سددازمان کددردواین  نددد  فددراهم خواه هددا  عددات و ها در حوزهبددرای آن سددازی،فناوری اطال عددم از خودرو صددنعت ا ندداگون  هددای گو

ی نفت و گاز و صنای  دفاعی فعالیت دارندوبه دلیل وجود این ها و حتی حوزه،استارت آپهاسازی و عمرانی،رسانهارتباطات،ساختمان

نددب فتن گروهی از آنها در دستهصنای  در کشور و همچنین قرار گر بدده جوا صنای  و تولید محصویت و خدمات استراتژیک،پرداختن 

                                                                                                        ودها حائز اهمیت خواهد بومختلف این سازمان

 

موضوع: اهمیت  

های تح یق پیشرو عبارتند از:برخی از ضرورت  

محورها در حوزه صنای  و محصویت استراتژیک و دانشفعالیت این سازمان-1  

    های مختلف اعم از مناب  انیانی،تامین مالی،تحریم هاها در بخشهای این سازمانمشکالت و چالش-2 

د و پیشرفت اقتصادی کشوروها در رشتاثیر بهبود و پیشرفت این سازمان-3  

ها در رشد صنایعی مانند ساخت و ساز،خودرو ،فناوری اطالعات ووون ش شکوفایی این سازمان-4  

و تولید دانش ن ش رشد و پیشرفت این صنعت بر تولید علم و بهبود روند اشتغالزایی-5  

ها:اهداف و فرضیه  

است،فرضیه نخواهیم داشت و همچنین برای استخرا، عوامل کلیدی از پارادایم اثباتی وهش اکتشافی از آنجایی که ماهیت این پژ

محور چه های پروژههای موثر بر آینده سازمانشود،این سوال است که:پیشراناستفاده شده استوآنچه در این بخش مطرح می

بنابراین اهداف این پژوهش به شرح زیر خواهد بود:هیتند؟  

محورهای پروژههای موثر بر آینده سازمانشناسایی پیشران-1  
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ها به مهمترین عواملغربال و ت لیل این پیشران-2  

ها با استفاده از تکنیک تصمیم گیری کمیرااولویت و رتبه بندی این پیشران-3  

:نظری و پیشینه  ادبیات  

شودومیی پژوهش در این بخش ابتدا به تعاریف کلمات کلیدی پرداخته و سپس پیشینه  

 پیشران: عوامل تأثیرگذار بر روندها و رویدادها و اقدااها و تصاویر که ممکن است آیندههای متمایزی پدید آورندو4

سددازمانمحور بیان داشتههای پروژهها و سازمانادر مورد شرکتArthur&Defillippi)محور:سازمان پروژه یددن  کددرد اند که ا ها عمل

مدددیریت میتولید را در یک محیط ساز خدددمات ماندهی موقت، یددز  ئدداترا و ن فددیلم و ت یددد  صددنای  فرهنگی)تول نددوان م ال: بدده ع کنندو

نددد PBOهای مبتنی بر پروژه یا ،سازمانPMBOKطبق تعریف  ای)روابط عمومی و مدیریت رویدادهااوحرفه به سازمانهایی اشاره دار

مددورد ها بر اساس نوآوریکنندودر این سازماناش میهای موقتی را برای انجاا کارهای خود ایجاد و انتخکه سییتم کدده  سددری   های 

سددرگرمی ضددا،انواع  سدداز،هوا و ف سدداخت و  نددد  صددنایعی مان هددد شدو یددین خوا های نیاز سازمان است ،مشاغل مناسب با نیاز سازمان تع

بددرای کنندودر اهای مختلف کار خود را در سازمان آغاز میافزاری و وووبا ت ییم شدن به پروژهنرا ین سازمانها یک ساختار عملکردی 

پددروژه را هایی مانند بازاریابی و امور مالی ایجاد میسازماندهی کار براساس تخصص بددر  نددی  شودودر نتیجه یک مدیر باید ساختار مبت

شددده  تصویب کند تا کارآیی سازمان بهبود یابدواجرای مدیریت مبتنی بر پروژه باعث افزایش پاسخگویی به نیاز مشتریان و ذینفعان 

 و این امکان را به سازمان خواهد داد تا به سرعت خود را با تغییرات بازار سازگار کندو

 تعریف ناا نویینده ردیف

ها واحد اصلی تولید،نوآوری و رقابت است سازمانی است که پروژه"محور،سازمان پروژه هوبدای5 1

شودوپروژه دیده نمیای بین مرزهای ی رسمی وظیفهکه هیچ رابطه  

2004لینکوییت 2 محور،سازمانی است که نهایت اولویت با پروژه است و اک ر کارهای خود سازمان پروژه 

دهدورا در قالب پروژه انجاا می  

2006ویتلی 3 کند به نحوی که های مجزا سازماندهی میسازمانی که کارهای خود را در قالب پروژه 

برای انجاا کارهای ابداعی و پیچیده برای اهداف و مشتریان  افراد ماهر و توانمند را

کندواین تعریف به دلیل نادیده گرفتن ماهیت کار از جامعیت مختلف سازماندهی می

 برخوردار نییتو

2000سودرلوند 4 ی استخدامی محور سازمانی است که در آن کارکنان با سازمان رابطهسازمان پروژه 

ی استخدامی موقتی دارندوطهدائم،اما با پروژه راب  

2002پاکندورف 5 محور،وابیتگی اولیه کارکنان پروژه به سازمان است و پروژه ماهیتی در کار پروژه 

 
4 Fa.wiktionary.org 
5 Hobday,2000,p,187 
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 روتین داردو

ها درگیرند،در نتیجه دیگر طبعیت از طور مداوا و میتمر با پروژههایی که بهسازمان گارییس 6

های نوظهور بییار حائز توجه به ساختارها و سازمانساختارهای سنتی جوابگو نبوده و 

 اهمیت و حیاتی استو

ها مدیریت بر مبنای پروژه،غالب فضای مدیریتی آن استوو در آن در این سازمان میتیورو 7

بخش مهمی از وظایف شرکت در قالب واحدهای سازمانی موقتی که برای برآوردن 

شوندواند،انجاا میشدهنیاز یک مشتری ایجاد   

 

 تکنیک تصمیمگیری کمیرا6:

ارائه  world scientificطی م اله ای در نشریه 7لوواس،زاوادسکاس،کیاوارا و دادلو توسط کری 2014تکنیک کمیرا در نوامبر 

باشد که برای تعیین اولویت معیارها و وزن معیارها مورد استفاده قرار گیری چند معیاره میشدواین روش جزو تکنیکهای تصمیم

ی آن صحت ارزیابی ها را کرد که نتیجهگیردوتعیین وزن معیارها برای حل میائل با چندین معیار،مشکالت متعددی را ایجاد میمی

های دیگری مطرح و روش AHP, SWARA,FAREهای متعددی همچون برای تعیین وزن معیارها روشنمودوخدشه دار می

دهد همزمان برای تعیین وزن معیارها از گزینه های جایگزین استفاده کنیمواین روش اندومزید این روش این است که اجازه میشده

مد استودر نتیجه ما باید وزن معیارها را در هر گروه تعیین کنیموبه ای وجود دارد،بییار کارآهای جداگانهویژه هنگامی که گروهبه

عنوان م ال،در شرایطی که ترکیبی از ارزیابی های خارجی و داخلی سازمان با گزینه های خاص وجود دارد،این روش مفید و کمک 

 کننده خواهد بودو

 پیشینه:

جدداا  پددروژه ان یددان  هدددف)ذینفعانادر پا یددین  در سال 2019 پژوهی توسط آفر و مردیت8 با عنوان شیوههای پشتیبانی موثر برای تع

صددورت  بدده  پددژوهش  سددتواین  بددوده ا شدوهدف از آن،آشنایی منحصر به فرد اصول پشتیبانی سازمانی برای دستیابی به اهداف پروژه 

دهد که پشتیبانی میتمر در مراحل مختلف نشان میمدیر ارشد انجاا شده استونتایج  17کیفی و اطالعات آن از طریق مصاحبه با 

پددددددروژه داردو شددددددده  یددددددین  هددددددداف تع بدددددده ا سددددددیدن  بددددددا ر یددددددت یم  بددددددت و م تدددددداثیر م                                                                     یددددددک پروژه،

       

سددمت  بدده  حددول  حددال ت سددازمانهای در  مددان در  پژوهش دیگری توسط آلیوآ و سیمون9 در سال 2017 با عنوان گامهای مدیریت ز

محور،مطالعه موردی در دو کشور متفاوت و چند ملیتی انجاا شده استواین پژوهش در شرکت خودروسازی در کشور آلمان و پروژه

بددا سال به طول انجامیده استوداده5/3فرانیه صورت گرفته و حدود  صدداحبه  یددق م یددک از 57ها از طر هددر  سددط  صدداحبه شونده،تو  م

 
6KEMIRA Technique 
7 Aleksandras krylovas , Edmundas Kazimieras Zavadaskas ,Natalia Kosareva ,Stanis Dadelo   
8 Ofer zwikael & Jack meredith 
9 Fanny simon & hala alioua 
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سدداختن دهد که اآوری شده استونتایج نشان میمح  ین در هر دو کشور به صورت مجزا جم  فراد و نیروی انیانی تمایل زیادی به 

ظرفیت ایجاد دانش جدید و گیترش آن در سطوح مختلف سازمان دارندودر این بین واکنش اعضای تیم با تغییرات و دانش بررسی 

فدداوت در فرهنگه سمت تطبیق با تغییرات محیط خود پیش میشد و مشخص شد که افراد سازمان ب یددل روندودر نتیجه ت بدده دل هددا 

شددرکت مددهچند ملیتی بودن نیروی انیانی این شرکتها،تاثیر بر وفق دادن آنها با تغییرات ایجاد شده در  شددت و ه نددان ها ندا ی کارک

سدددددددددددازنسدددددددددددعی می یدددددددددددو  یدددددددددددرات هم بدددددددددددا تغی خدددددددددددود را  تدددددددددددا  ندددددددددددد                                                                                                     ودکرد

ندداوری  بددر ف نددی  هددای مبت   وانگ و همکارانش10 در سال 2017 پژوهشی با عنوان ن ش مدیریت پروژه در رشد پایدار سازمانی بنگاه

تدده از انجاا دادندواین پژوهش یک تح یق اکتشافی و داده جدداا  60های آن از طریق مصاحبه ساختار یاف حددوزه ان یددن  صددص در ا متخ

استوبرای بررسی ادبیات و شناسایی معیارها از روش شده CSF مدددیریت سددازمانی  استفاده شده استودر این پژوهش چارچوش رشد 

بدده پروژه در سه سطح استخرا، گردیده استوسطح شخصی،تیمی و سازمانیونتایج نشان می یددد  سددازمانی با دهد که برای رشد پایدار 

بدده ع یددز  نددد و عامل ارتباطات بین اعضای تیم و نیز نوآوری توجه کردوهمچنین نتایج حاصل از مصاحبه ن تددرل فرآی مددل رهبری،کن وا

                                                                                                   ارتباطات در رشد پایدار سازمانی اشاره کرده استو

های نظری های مبتنی بر پروژه که برپایه بینشدر سازمانپژوهش دیگری با عنوان فرهنگ سازمانی و انت ال دانش  2017در سال 

از یک شرکت ساختمانی چینی توسط میراگلیآ و ویهوی وی11 انجاا شدواین پژوهش به صورت مطالعه موردی و تح ی ات میدانی 

های نیمه حبهها به صورت مرور ادبیات و مصاآوری دادهبر روی یک شرکت ساخت و ساز در کشور چین انجاا شده استوجم 

دهد که افراد با چالش اهمیت نوع دانش قابل ساختار یافته صورت گرفته استونتایج این پژوهش در سطوح پایین سازمان نشان می

انت ال مواجه هیتند و نیز ممکن است دانش به اشتراک گذاشته شود و یا احتکار شودوو نیز چه م دار از انت ال و یا احتکار دانش 

واهد بودوهمچنین این پژوهش مشخص کرد که فرهنگ سازمانی بر درک افراد از اقتدار دانش و ترجیحات آنان برای قابل قبول خ

های خاص انت ال دانش موثر استوتشخیص مکانییم  

کدده در  حددور  سددازمانهای پروژهم بددرای  در م الهی دیگری که توسط ماکییم میترو12 و همکاران با عنوان به سمت طراحی سازمانی 

بدده استو محور این چنین آمدههای پروژهاست در مورد سازمانمنتشر شده 2016سال  فددی و  سددتفاده از روش کی بددا ا پددژوهش  یددن  ا

سددتواین  تدده ا صددورت گرف سددازمانها  بدده  بددوط  صورت م طعی انجاا شده استودستیابی به مدل و گزینه ها از طریق بررسی ادبیات مر

سددازمانی های پروژهطراحی سازمانی در سازمان پژوهش با بررسی ادبیات پژوهش در زمینه محور به شناسایی عوامل موثر بر طراحی 

فددای در این سازمان ها پرداخته استواستراتژی سازمانی،فرآیند،رفتار،ساختار و مناب  انیانی عواملی هیتند که در طراحی سازمانی ای

                                                                                                                                               کنندون ش می

ندد  شناسایی عنوان با محور پروژه سازمانهای خصوص در شده انجاا همکاران و زاهدی توسط 98سال در که دیگری پژوهش در  موا

 پروژه چندین در اغلب محور پروژه هایاست؛سازمان آمده محورنظامی،پروژه سازمانهای در هاآموخته درس و دانش مدیریت کلیدی

 
10 Nannan Wang, Shengnan Yao, Guobin Wu, Xiaoyan Chen 
11 Stefano Miraglia ،Yihui Wei 
12Maxim Miterev,Mauro Mancinit, Rodney Turner  

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

8 

 بدده کدده هاییپروژهویابدمی ضروری دانش تیهیم باشند،لذا مرتبط یکدیگر با است ممکن ها پروژه اینوهیتند درگیر همزمان طور به

یددی هایسددازمان برخالفوکنند رقابت بیشتر تعهد و توجه مناب ،جلب سر بر است برسند،ممکن مجزا و میت ل نظر فدده و ماتری  وظی

ندده تددالش هاپروژهوباشدمی پروژه آنها در رقابت و تولید اصلی عامل که هیتند هاییسازمان تنها محورپروژه هایای،سازمان  ایجداگا

کددز عدا و است الل به شدیدی عالقه محورپروژه هایسازمانوباشندمی دور هم از جغرافیایی نظر از موارد از برخی در که هیتند  تمر

شدددمی موضوع این نشانگر آن مشابه موارد با پژوهش این نتایجو کنندمی است بال بودن ای جزیره و انفصال از و دارند چدده کدده با  اگر

یددت بددایترین سازمانی موان  اما دارد تفاوت مختل تح ی ات در موان  بندی طب ه نحوه شددندمی دارا را اهم مددل سدده و با نددگ عا  فره

تددرین حوزه این در سازمانی راهبرد و سازمان ساختار سازمان، مددل مهم یددت بددرای عوا یددت موف  ندددهای یاشک نددش مدددیریت فرآی  دا

بدد  یددک کارا دانش مدیریت و بوده ثروت ایجاد و سازمانی تغییرات برای اصلی محرک نیروی یک حاضر حال در دانشو میباشند  من

 شناخت میتلزا طورمؤثر، به دانش مدیریت سازیپیادهو است مدرن سازمانهای موف یت برای کلید یک و رقابتی مزیت افزایش مهم

جددرای از مددان  کدده است چالشهایی فددق ا شددد آن مو ندد پروژه هایسددازمان درو میبا یددت از سددازمانی محور،موا خددوردار بدداییی اهم  بر

شددود سدداختاری و فددردی موان  بخش بخصوص دیگر دربخشهای موان  تشدید باعث موان  این میباشند؛زیرا بددود بددرایو می ندد  به  موا

هددداف بددا سازمان راهبرد و سازمانی ساختار فرهنگیازمانی، یعنی اصلی عامل سه باید سازمانی نددش مدددیریت ا  از و بددوده سددازگار دا

ندداوری، حوزه در وبخشد ارت ا دانش توزی  و تولید برای را افراد انگیزه باید سازمان، فرهنگو کنند حمایت دانش مدیریت  در ضددعف ف

یددت حوزه این در آنچهو باشدمی مان  بزرگترین افراد آموزش عدا و دانش مدیریت سازییکپارچه یددن دارد اهم ضددوع ا سددت مو  کدده ا

ندداوری حوزه در افراد آموزشو باشد هماهنگ موجود هایفناوری با و شده تهیه سازمان نیازهای به توجه با فناوری عددث ف  شددودمی با

فدددراد یدددبت ا سدددتفاده بددده ن نددداوری از ا شدددته تدددرس ف شدددنودی بدددا و ندا سدددتفاده هدددایفناوری از خ ندددد موجودا                                            وکن

       

یددت در کلیدی نکات و بحرانی محور؛عوامل پروژه ساختارسازمانی عنوان با کبریا و خل تی توسط1397 درسال که پژوهشی در  موف 

 و دارند پروژه بر زیادی تأکید که هاییسازمانواست آمده هاسازمان این از گونه این است،تعریفی شده انجاا محور پروژه هایسازمان

یددتم هاسددازمان اینگونهوشددوندمی نامیده محور پروژه هاینمایند،سازمانمی مدیریت پروژه قالب در را خود هایفعالیت اک ر  هایسی

 حددال در ساختارسازمانی یک عنوان به اخیر هایسال در محور پروژه هایسازمانونمایندمی ایجاد پروژه وظایف انجاا برای را موقتی

هددددور غدددداا بددددرای ظ ندددداب  اد کددددری م نددددوع ف صددددی و مت جدددده مددددورد تخص یددددادی تو تدددده قددددرار ز سددددت گرف و                                                           ا

     

مددل این شدند داشتند،مشخص ن ش هاپروژه موف یت عدا در که عامل پژوهش،بییت این در نددد عوا شددریفات-1 :از عبارت صدده ت     مناق

  

مدیریت نامناسب و عدا اجرای روند-4ی اجرایی ها و بدنهپروژهخرو، نیروهای متخصص از -3ضعف سییتم انگیزشی کارکنان -2  

لددت -8تأخیر در تصویب کارها -7تأخیر در جذش نیروهای متخصص -6کمبود دانش و تخصص مدیر پروژه -5 سددوی دو -9موان  از 

تددورا تف-12تفاوت نرخ ارز -11مشکالت موجود در ن ل و انت ال پول به خار، از کشور -10های اقتصادی تحریم عدددیل و  اوت نرخ ت
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یددزات و -15عدا تأمین بودجه برای طرح در زمان مناسب -14افزایش در قیمت مواد و تجهیزات -13واقعی  یددا ف دددان تجه کمبود 

ها و ها در پروژهکاریدوباره-18تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران -17عملکرد نامناسب پیمانکاران -16ماشین آیت و تدارکات 

کددرار  شددته ت شددتباهات گذ مددا -19ا سددب کارفر کددرد نامنا پددروژه-20عمل جددرای  ندده ا سددی در زمی نددی و مهند نددش ف بددود دا                           کم

 کددردن کوتاه و بوروکراسی از دوری و اداری فرآیندهای سازی ساده نظیر عواملی به پرداختن که داردمی بیان پژوهش این نتایج     

یددزه ایجاد برای تشوی ی سیاستهای بکارگیری مناقصات، برگزاری زمان نددان و مدددیران در انگ لددوگیری و کارک هددای خددرو، از ج  نیرو

 خن ی زمینه در تالش متعهد، و قوی پیمانکاران وانتخاش شناسایی برای کارهایی و ساز وجود ، اجرایی بدنه و هها پروژ از متخصص

هددا، بر نظارت و دانش، با و کارآمد قوی، پروژه مدیریت تیم وجود آن، اثر کاهش و ها تحریم کردن یدداده عملکردآن یددتم سددازی پ  سی

یددره پروژه سراسر در دانش تیهیم جهت دانش مدیریت جددارش سددازی وذخ شددته، ت مدداهنگی گذ یدددلی و ه یددان ک شددد، مدددیریت م  ار

 کشور اجرایی موثر و مهم نهادهای وهمکاری هماهنگی ، پروژه، در متعهد و متخصص نیروهای از استفاده و کارفرمایان و پیمانکاران

 تامین عموما و خار، به پول انت ال و ن ل میائل برای ذیربط میئولین سوی از یزا تصمیمات ها،اتخاذ چالش از کاستن راستای در

صدداحب بدده توجه باو باشد هها پروژ موف یت در دخیل عوامل مهمترین از یتواند ا مناسب بطور پروژه مالی هددای م جدداا ه  بددا شددده ان

 در هدداه پددروژ مدددیران بددرای آموزشی ههای دور برگزاری که گفت باید ایران نفت ملی شرکت اکتشاف مدیریت در حها طر مدیران

مددل بویژه ها ه پروژ موف یت عدا بر موثر عوامل با آنها کردن آشنا و نفت صنعت طددی عوا ندددمی مدددیریتی و محی  در مددوثر گددامی توا

هدددددددددت مدددددددددال کددددددددداهش ج یدددددددددت ا عدددددددددد احت جدددددددددرای موف  شدددددددددد هددددددددداه پدددددددددروژ ا                                                                                         و با

                                                                                                                 

 روش تحقیق

و از حیث هدف اکتشافی  شناسی:کمیگیری:کاربردی،از منظر روشتح یق حاضر از منظر مبانی:فلیفی،پراگماتییم،از بعد جهت

 استو

   های کمیرا در بعد تعاملی قوی می باشدواز منظر مدل الماس پوپر،روشباشدوتح یق کمی میهمچنین روش مورد استفاده در این 

 مراحل تح یق حاضر عبارتند از:

 محورهای پروژههای کلیدی اثر گذار روی آینده سازمانشناسایی و استخرا، پیشران-1

 های کلیدی با آزمون بینموغربال پیشران-2

 نهایی تح یق از طریق تکنیک کمیراهای انتخاش عدا قطعیت-3

محور هیتند که با استفاده از روش نمونه گیری های پروژهزمینه سازمانضر،خبرگان و کارشناسان فعال در جامعه نظری تح یق حا

 قضاوتی انتخاش خواهند شدو

 روش گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای،میدانی،مصاحبه و پرسشنامه بوده استو
محور های پروژهاستوقلمرو تح یق نیز سازمانها و شرکتبوده 1399سال  ها مربوط به آوری دادهجم زمانی پژوهش حاضر،در قیمت بازه 

باشدومی ریزی استراتژیکامهاندودر نهایت قلمرو موضوعی پژوهش نیز حوزه برنبوده  
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 جدول مربوط به مشخصات خبرگان

 

 سازمان تعداد

 ساختمان)شرکت عمران ساخت بیتاشاتهران وصنعت  3
yamam sazaeh 

 فناوری اطالعات)سازمان فاوا شهرداری کر،ا 3

 حوزه نفت و گاز)تهرانا 3

 خودرو سازی)ایران خوردرو ،سایپا،قطعه سازی کروزا 7

 رسانه)سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایراناتهران 3

 مپنا)کر، و تهرانا 4

 کر، 4نط ه شهرداری م 3

 خانه استارت آپ کر، 3

 انجمن مدیریت پروژه ایران 3

 اساتید دانشگاه)دانشگاه تهرانا 2

 

 پایایی و روایی تحقیق:

گددردآوری گر میدر انجاا یک پژوهش،سوالی که ذهن را درگیر خواهد کرد،این است که چگونه پژوهش بددزار  تواند اطمینان یابد که ا

ضددوع را روایی و پایایی مطرح میهای مورد نیاز وی را گردآوری کرده استوبرای این منظور دو م ولهها،دادهداده یددن مو شددودوروایی ا

ندددازهها و مولفهدهد که آیا پرسشمورد بررسی قرار می ظددر را ا بدده گیری میهای مورد نظر،متغیر و یا سازه مورد ن یددایی  نددد؟اما پا کن

فددرد و  ثبات اشاره دارد ندددو)دانایی  گددزارش میک یددانی را  جدده یک بددار آزمایش،نتی سددتفاده در هر مددورد ا و به این مفهوا است که ابزار 

کدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداران،                                                                                                                                            ا1392هم

   

صددوری مید یددی  یددی روا شددرانها،آزمون دارا بددالگری پی یددمت غر یددد کردهر ق گددان آن را تای شددد،زیرا خبر یددی با چددون روا ندددوو  ا

وری و از نوع ظاهری توان گفت در این پژوهش روایی صشود،میصوری)منط یاخود به دو نوع ظاهری و محتوایی ت ییم بندی می

شددناشده استفاده باشدودربخش بعدی که از تکنیک کمیرامی یددکاست،به دلیل وجود پرس یددن تکن خددتص ا سددتاندارد و م توان ،میمه ا

خددددددددددش یددددددددددن ب یددددددددددی ا کدددددددددده روا فددددددددددت  یددددددددددز گ سددددددددددتو ن شددددددددددده ا یددددددددددد                                                                                                          تای
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مددان  %5ها از آزمون ناپارامتریک ویلکاکیون استفاده شده استودر سطح معنی داری برای پایایی نیز به دلیل نرمال نبودن داده یا ه

P-value یددتگی ها کم و گروهآزمون بررسی شده استوو به دلیل اینکه تعداد خبره کدددیگر واب بدده ی های مورد پرسش از هم جدا اما 

صددورت  داشتند دلیل دیگری بود که بدده  یددون  از این آزمون استفاده شدوبرای هر کداا از سوایت مطرح شده دو گروه آزمون ویلکاک

شددد و اطالعات و داده یدده  گددروه م ای هددر دو  یددانگین  سددوال م فددت  هددر ج های جفت شده استفاده شدوکه نتایج زیر به دست آمدودر 

شددده و رصد بودودر همه سوایت با این آزمون،میانگیند5میانگین گروه اول با گروه دوا تفاوت معنا داری نداشت و زیر  سددی  هددا برر

شدددددددددددددددتو سدددددددددددددددبی دا یدددددددددددددددایی منا سدددددددددددددددوایت پا یدددددددددددددددک و  یدددددددددددددددبتا نزد                                                                                                         ن

        

 

                                                                                                               

 مشاهده می کنید.spssهای ذیل مراحل انجام آزمو ویلکاکسون را از طریق در شکل

 1تصویر 

          

                               

2تصویر   
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ها:یافته  

گددان های پروژهها و شرکتدر ابتدا عوامل تاثیر گذار بر آینده سازمان بددا خبر صدداحبه  یددز م محور با استفاده از مرور ادبیات تح یق و ن

گددان  34ای تدوین و در اختیار عدد می باشد و سپس بر مبنای این پیشرانها پرسشنامه 30استخرا، شده که تعداد آنها  فددر از خبر ن

فددزار قرار گرفت و تماا خ نددرا ا سددتفاده از  برگان به تماا سوایت پرسشنامه پاسخ دادندوپس از تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان،با ا

spss  نددا سدداس مب کدده برا سددت  و آزمون دوجمله ای بینم به سطح معناداری عوامل پرداخته شدواین آزمون یک آزمون ناپارامتریک ا

شودومنظور از موف یت و یا عدا موف یت وجود و یا عدا وجود  یت پرداخته میقرار دادن یک م دار به بررسی موف یت و یا عدا موف

مددل در نرای مورد بررسی پژوهش مییک متغیر در حوزه  کددل عوا سددی  فددزارباشدوبنابراین با برر نددا داری  SPSSا سددطح مع  5و0و در 

یددون  یپایایبرای سنجش عامل مورد پذیرش نهایی قرار گرفتو 15عامل حذف و ف ط  15درصد  یددک ویلکلک مددون ناپارامتر هم از آز

تددایج در  استفاده شده استوپرسشنامه در دو مرحله بین پاسخ دهندگان توزی  شد که همبیتگی نتایج در هر دو مرحله بای بودواین ن

سددتخرا، پیش بررسی شد و نتایج از همبیتگی باییی برخوردار بودو 05/0سطح معناداری یددر ا یددات هددا رراندر جدول ز مددرور ادب ا از 

         کنیدوپژوهش و مصاحبه مشاهده می
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ها از مرور ادبیات و پیشینه و مصاحبه با خبرگانجدول استخراج پیشران  

هاپیشران عنوان نوییندگان  

 امیرحیین پور جباری خامنه-1

 ب راطی،شامی،مانیان-2

 رضا محمدی-3

 مریم رحیم زاده-4

 13ون و کیانگ -5

 ا1398تأثیر مدیریت دانش بر ارت ای عملکرد پروژه)-1

طراحی چارچوش مفهومی حکمرانی دانش در سازمانهای پروژه -2

 ا1398محور)

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمانهای -3

 ا1397پروژه محور)

پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور -4

 ا1397عمرانی)

های های مبتنی بر پروژههماهنگی و اشتراک دانش در سازمان-5

 2016ساختمانی 

نگهداری ، تیهیم  و به اشتراک گذاری -1

 دانش

 سجاد باقری و محمدرضا لطفی-1

 

 

 

سید سعید میر حیینی،عادل -2

 آذر،امیر افیر و سعید جهانیان

الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت رییک در پروژه های نفتی -1

 اPMBOK(1395گیری از استاندارد با بهره

طراحی مدل کنترل رییک پیاده سازی سییتم های برنامه -2

 ا1398با رویکرد نظریه داده بنیاد )ERPریزی مناب  انیانی

استفاده از سییتم های اطالعاتی -2

با کنترل یکپارچه و سیاستهای مرتبط 

 رییک

 سمیه عبادی، احمد علی بابایی-1

 سعید هداوند-2

شناسایی و ارزیابی شاییتگی های فردی،رفتاری و تکنیکی مدیر -1

 1397پروژه در موف یت پروژه در سازمانهای پروژه محورو

شاییتگی های مورد نیاز مهندسان در سازمانهای پروژه -2

 1397محورو

 های مدیران پروژهشاییتگی-3

ساختار سازمانی پروژه محور،عوامل بحرانی و نکات کلیدی موف یت  مهیا خل تی ، حامد فاضلی کبریا

 1397در سازمانهای پروژه محورو

 ساختار سازمانی-4

مصطفی جعفری، نورالدین -1

 گندمی، عبداله ارحاا

 بهمنی و عالی پناه-2

در کاهش تأخیرات EPCتأثیر قراردادهای-1

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 1395و

رییک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در -2

 1398حوزه پروژه های فناوری اطالعات و ارتباطاتو

 وچگونگی تنظیم قراردادها5

 امیرناصر سجادی،-1

 

 

 مهدی خیراندیش،-2

 خدایی،ارشیا 

 علیرضا محمدی

عوامل تأثیر گذار بر اثربخشی کار تیمی در سازمانهای پروژه -1

 1388محورو

مدل جام  عوامل موثر بر کار تیمی اثر بخش در بیتر سازمان و -2

 1394های سنجش آنوم یاس

 واثربخشی کار تیمی6

و عملکرد کیب و کارهای  بازاریابی کارآفرینانه،قابلیت های بازاریابی سیف،زمانی، شجاعی و م دا

 1396پروژه محورو

 ی بازاریابی کارآفرینانهواستفاده از شیوه7

 وتکامل سازمانهای پروژه محور8 محورومطالعه موردیهای پروژهسیر تحول و تکامل سازمان 14یانگ کوآک و همکاران

 
13 Qi wen,Maoshan Qiang 
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آموخته ها در شناسایی موان  کلیدی مدیریت دانش و درس  محمدرضا زاهدی، اخوان و ن دیو

 سازمانهای پروژه محور نظامی

1398 

 ودسترسی به دانش و فناوری روز جهانی9

بررسی روش تنزیل جریانات ن دی آتی در محاسبات غرامت در  حمیدرضا علوی، مهدی رشنو

 داوری های صنعت نفتو

1398 

 وشیوه و روش قیمت گذاری)غرامتا10

 وتجربیات گذشته و شاییتگی تیم پروژه11 1399پروژه های ساخت و سازو مهمترین عوامل موف یت در 15فائزه آجودانی

وپیچیدگی و منحصربه فرد بودن هر 12 های مهندسیهای پیچیدگی در پروژهخصوصیات و ویژگی 16جوآ-سوآز-لوکاسویکیوس

 پروژه

 17ون و کیانگ

 

های سری  و به موق  گیریگیرنده در تصمیمتأثیر همکاری تصمیم

 2018پروژه در 

 وتوانایی کارفرما در تصمیم گیری پروژه13

های ساختمانی شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موف یت در پروژه 18آدریوس باناتیس و همکاران

 ahp 2014در لیتوانی:رویکرد

 واهداف واقعی و شفاف پروژه14

 فرناز پورکریمی

 روح اهلل فر، مشائی

طراحی مدلی برای رتبه بندی عوامل حیاتی موف یت در است رار 

های کیب و کار با استفاده از روش های مدیریت فرآیندسییتم

ELECTRE III 

2016 

 واست رار سییتم مدیریت فرآیند 15

عباس عباسپور، سید محمد -1

 صادق سید خاموشی

 19احمدبذلی و اصغر پیرعلی-2

انطباقی برنامه ریزی استوار مناب  انیانی در در جیتجوی الگوی -1

 1398سازمان های پروژه محورو

مدیریت مناب  انیانی در سازمانهای پروژه محور و چالش های -2

 سازمانهای ایرانیو

1397 

 ومناب  انیانی16

تأثیر گونه های فرهنگ برفرآیند مدیریت مناب  انیانی در مدیریت  وفا خواه، یار احمدی و یامچلو

 1397پروژهو

 وفرهنگ سازمانی17

 پدیده نوبخت-1

 

 اکبر توکلی-2

 محین سیاح

 1396مدیریت رییک در پروژه هاو-1

 1389بررسی نوسانات نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی کشورو-2

 ونوسانات نرخ ارز18

مانی دولت مرادی، سحر حین 

 خان

 وکاهش تورا19 1396ساختوبررسی اثر تورا بر هزینه در پروژه های مدیریت 

تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل شکیت پروژه ها در سازمانهای  کریم تشکر ، فهیمه توکلی

 پروژه محورو

 واز دست دادن مناب  مالی20

 
14 Young Hoon Kwak, Hessam Sadatsafavi, JohnWalewski , Nigel L.Williams 

 
15 Imensazan-pi.ir 
16 Alessandro Prudêncio Lukosevicius, Carlos Alberto Pereira Soares ,Luiz Antônio Joia 
17 Qi wen,maoshan qiang 
18 Audrius Banaitis , Valentinas Podvezko, Nerija Banaitiene 
19 www.semanticscholar.org 
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1394 

 وعوامل سیاسی و وض  قوانین جدید21 1395عوامل بحرانی موف یت در سازمانهای پروژه محور محمود شجاعی و احمد ودادی

بررسی چالش ها و موان  پیش روی قراردادهای مشارکت بخش  روح اهلل سهرابی

 1396خصوصی و دولتی در پروژه های زیربنایی

 وتعامالت مابین بخش خصوص و دولتی22

علیرضا گرشاسبی ، مجتبی 

 یوسفی

بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کالن اقتصادی در 

 1395ایرانو

 هاوافزایش و تشدید تحریم 23

 نگاه اجمالی به مدیریت تکنولوژی و انت ال آن کتایون اعالمی

1395 

 وپیشرفت و توسعه تکنولوژی24

 وچگونگی اخذ مالیات25 2019های مالیاتی ضریب تاثیر هزینه برای سییتم 20کانیتنشن کالبومیس

 

سعید کیان پور، حمیدمحمد 

 رضایی

اثرگذاری تأمین مالی زیر ساختهای توسعه فناوری و سنجش 

 1395عمرانیو

 وچگونگی تآمین مالی26

 21استفان داچک و همکاران-1

 22کلیگوری و هلن سیری-2

آوری سازمانیویک چارچوش ن ش تنوع نیروی انیانی در تاش-1

 2019نظری 

بو  19بینش مناب  انیانی بین المللی و تاثیر بیماری کویید

 2020ی آن بر نیروی انیانی در آینده پیامدها

 وتوجه به سالمت و ایمنی نیروی انیانی27

ونوآوری در جذش سرمایه گذاری 28 گذاری خارجینوآوری در جذش سرمایه 23هنری لووندال

 میت یم خارجی

مرکز پژوهش های مجلس شورای 

 محمدامین اسالمی ، فصیحی

محصویت و خدمات دانش چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات، 

 بنیان

1397 

 ووابیتگی به مواداولیه و ملزومات وارداتی29

مرکز پژوهش های مجلس، موسی 

 شهبازی، حامد سروریان

آسیب شناسی نظاا بانکی،الگوها و مبانی نظری رابطه بانک و بنگاه 

 1395و تحلیل آن در نظاا بانکی ایرانو

 پروژه هاوساختار بانکی درجذش سرمایه 30

 

این عوامل غربال شدندونحوه اجرای آزمون بینم و نتایج را در ذیل مشاهده spssافزار سپس با استفاده از آزمون بینم در نرا

 کنیدومی

 
20 Constantion chalbumis 
21 Stephanie Duchek , Sebastian Raetze, Ianina Scheuch 
22 Paula caligiuri ,helen cieri 
23  Henry Loewendahl 
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کنید.در جدول ذیل خروجی این آزمون را مشاهده می  

 

 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Test Prop. N category هاشاخص 

 0.001p 0.05 34 <=3 پذیرش
> 3 

Group 1 
Group 2 

Total    

 گذاری دانشنگهداری،تیهیم و به اشتراک

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
> 3      

Group 1 

Group 2 
Total    

 های مدیران پروژهشاییتگی

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
> 3       

Group 1 

Group 2 
Total    

 اثربخشی کار تیمی

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 

> 3       

Group 1 
Group 2 

Total    

دسترسی به دانش و فناوری روز 

 جهانی

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
> 3              

Group 1 
Group 2 

Total    

 تجربیات گذشته و شاییتگی تیم پروژه

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
> 3       

Group 1 

Group 2 

Total    

 اهداف واقعی و شفاف پروژه

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 

> 3        

Group 1 

Group 2 
Total    

 است رار سییتم مدیریت فرآیند

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
> 3        

Group 1 
Group 2 

Total    

 مناب  انیانی
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 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
> 3              

Group 1 

Group 2 

Total    

 نرخ تورا

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 

>3               

Group 1 

Group 2 
Total    

 عوامل سیاسی و وض  قوانین جدید

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
>3             

Group 1 
Group 2 

Total    

تعامالت مابین بخش خصوصی و 

 دولتی

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
>3              

Group 1 
Group 2 

Total    
 هاافزایش و تشدید تحریم

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
>3           

Group 1 

Group 2 

Total    

 چگونگی تامین مالی

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 

>3      

Group 1 

Group 2 
Total    

 توجه به سالمت و ایمنی نیروی انیانی

 0.001p 0.05 34 پذیرش

<=3 
> 3           

Group 1 
Group 2 

Total    

 خارجی گذاری نوآوری در جذش سرمایه

 

 ردیف شدهعوامل نهایی غربال

 1 نگهداری،تیهیم و به اشتراک گذاری دانش

 2 شاییتگی مدیران پروژه

 3 اثر بخشی کار تیمی

 4 دسترسی به دانش و فناوری روز جهانی

 5 تجربیات گذشته و شاییتگی تیم پروژه

 6 اهداف واقعی و شفاف پروژه

 7 است رار سییتم مدیریت فرآیند

 8 مناب  انیانی

 9 نرخ تورا 9

 10 عوامل سیاسی و وض  قوانین جدید

 11 تعامالت مابین بخش خصوصی و دولتی

 12 هاافزایش و تشدید تحریم

 13 چگونگی تامین مالی

 14 سالمت و ایمنی نیروی انیانیتوجه به 

 15 گذاری میت یم خارجینوآوری در جذش سرمایه
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ها و استخرا، مهمترین عوامل از دیدگاه خبرگان با استفاده از آزمون بینم،وارد فاز بعدی خواهیم شد و آن بعد از غربالگری پیشران

باشدوها میپیشرانهم استفاده از تکنیک کمیرا و اولویت بندی این   

باشدومراحل این روش به شرح ذیل می  

تشکیل ماتریس تصمیم-1  

فازی سازی بعد بی روش با ماتریس بعدسازی بی و سازی نرمال-2  

 

 

 ی زیر:  با ااستفاده از رابطهxتعیین وزن کلی م ادیر-3

 

      ی م ابل برقرار باشدوبه شرطی که رابطه

 ی زیر پیروی کرد:های صفر و یک را تشکیل دادوبرای این منظور باید از رابطههای هماهنگ موثر یا ماتریسسپس باید ماتریس-4

 

 
 ها از بزرگ به کوچکxتعیین م ادیر 5

 
 
 ها از بزرگ به کوچکتعیین م ادیر وزن-6
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 ها از بزرگ به کوچکyتعیین م ادیر -7

 
 

 ی زیر:ها از بزرگ به کوچک با استفاده از قاعدهتعیین اولویت وزن-8

 
 

 ی زیر:با در نظر گرفتن رابطهyو xهای مجموع وزن-9

 
 

 yوxی آخر،بدست آوردن کمترین م دار از تفضل م ادیر مرحله-10

 
 

 ی میانگین حیابیها با استفاده از محاسبهتعیین رتبه گزینه-11

C15C14C13C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1r ماتریس

-0.857140.1428570.28571450.2857140-10.1428570.4285712.42857143-0.714291.285714-0.857141.2857142.428571A1

0.142857-0.85714-0.714295.8571431.2857140-1-0.857141.4285712.428571430.2857141.285714-0.857141.2857141.428571A2

-0.857140.1428570.28571450.2857140-10.142857-0.571431.428571431.2857141.2857140.1428571.2857142.428571A3

0.1428570.1428571.2857145.1428570.2857140-1-0.85714-0.571431.428571431.2857141.2857140.1428570.2857143.428571A4

0.142857-0.857141.2857145.2857141.2857140-10.1428570.428571-0.57142860.2857141.2857140.1428571.2857141.428571A5

0.1428570.1428570.2857145.285714-0.714290-10.1428570.4285712.428571431.2857141.285714-0.857141.2857140.428571A6

0.1428570.1428570.2857145.4285710.2857140-10.1428571.4285712.428571430.2857141.285714-0.85714-0.714291.428571A7

0.142857-0.85714-0.714295.1428571.2857140.142857-10.1428571.4285710.428571431.2857140.2857140.1428570.2857142.428571A8

-0.857140.1428570.2857145.1428570.2857140-10.142857-0.571431.428571430.2857141.285714-0.857140.2857142.428571A9

0.1428575.1428570.2857145.1428570.2857140-1-0.857141.4285712.428571430.285714-0.714290.1428570.285714-0.57143A10

 مجموع rها1.571433.4285712.85714352.428574.8571430.142857-10-1.571435.28571416.28571435.8571439.857143-3.571436.85714317.28571-
c15c14c13c12c11c10c8c8c7c6c5c4c3c2c1t ماتریس

-0.467530.0059520.0285710.4768390.0168070-0.10.0019310.0347490.362155390.0871080.167702-0.205710.2410710.341204a1

-0.012990.2142860.1785710.654340.3403360-0.10.0694980.38610.362155390.0139370.167702-0.205710.2410710.118064a2

-0.467530.005952-0.071430.4768390.0168070-0.10.0019310.0617760.125313280.282230.167702-0.005710.2410710.341204a3

-0.012990.0059520.5785710.5044760.0168070-0.10.0694980.0617760.125313280.282230.167702-0.005710.0119050.680047a4

-0.012990.2142860.5785710.5328920.3403360-0.10.0019310.0347490.020050130.0139370.167702-0.005710.2410710.118064a5

-0.012990.0059520.0285710.5328920.0168070-0.10.0019310.0347490.362155390.282230.167702-0.205710.2410710.010626a6

-0.012990.0059520.0285710.5620860.3403360-0.10.0019310.38610.362155390.0139370.167702-0.205710.0744050.118064a7

-0.012990.2142860.1785710.5325030.0168070.142857-0.10.0019310.38610.01127820.282230.008282-0.005710.0077220.557915a8

-0.467530.0059520.0285710.5044760.0168070-0.10.0019310.0617760.125313280.0139370.167702-0.205710.0119050.341204a9

-0.012997.7142860.0285710.5044760.0168070-0.10.0694980.38610.362155390.0139370.05176-0.005710.011905-0.08028a10 
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-1.493518.3928571.5857145.2818221.1386550.142857-10.2220081.8339772.218045111.2857141.401656-1.057141.3231982.546109s=مجموع tها 

0.0779224.9642861.27142947.146753.718487091.7934363.45173714.06766924.5714298.4554872.5142865.53394514.73961

147131915412103851162rank 

گیری:بحث و نتیجه  

نددهطور که در مباحث قبل مشاهده شد،ابتدا با مرور ادبیات و پیشینههمان سددازمانی در زمی بددا های پروژهی  صدداحبه  یددز م حددور و ن م

بددا  15ها ت لیل و به ها مشخص شدندوسپس با استفاده از آزمون بینم این پیشرانخبرگان این حیطه،پیشران سددپس  مددل رسیدندو عا

شدداهده میگیری استفاده از تکنیک تصمیم یددل م شدددوآنچه در ذ تدده  مددل پرداخ جددهکمیرا به اولویت بندی این عوا هددایی کنید،نتی ی ن

یددین ی بعدی میاستوبا شناسایی این چهار عامل در مرحلهعامل برتر را مشخص کرده 4استفاده از این تکنیک است که  بدده تع توان 

مددهتوان در زمینهشناسایی این عوامل میمحور پرداختوهمچنین با های پروزهسناریوهای مربوط به سازمان سددتراتزیک ی برنا ریزی ا

سددازمانها در حوزهاین سازمان مددل در  یددن عوا مددون ا فددی را در پیرا سدداندو            های پروژهها تمرکز کرد تا جوانب من حددداقل ر بدده  حددور  م

  

c8c6c1c12

تشدید تحریم ها-1تسهیم دانش-2اهداف شفاف3-منابع انسانی4-  

بدده ها و روشتوان از تکنیکآنچه در این بین باید مطرح شود این است که برای رتبه بندی این عوامل می مددا  های دیگر نیز بهره بردوا

یددن ها را بررسی میدلیل اینکه این روش همزمان دو گروه از گزینه پددژوهش ا یددن  سددت،برای ا کند و کمتر در م ایت استفاده شده ا

شدددددودو                      قددددد   یدددددد وا حدددددوزه مف یدددددن  نددددددان ا قددددده م بدددددرای عال تدددددا  شدددددد  شدددددده استوبا خددددداش  یدددددک انت                                             تکن

     

 منابع فارسی:

 در پروژه تیدر موف پروژه  ریمد یکیو تکن یرفتار ،یفرد یهاییتگیشا یابیو ارز ییشناسا او1397عبادی،سمیهوعلی بابایی،احمدو)

 83-75وسد و نیروگاه برق آبی ایرانوپروژه محور یسازمانها

 وPMBOKرد استاندا محور با استفاده ازپروژه یهامهندسان در سازمان ازیموردن یهاییتگیشا یبررس او1397هداوند،سعیدو)

 و63-48وصنعت یستیک ایران 
تدداخ EPCقرارداد  ریتاث او1395جعفری،مصطفیوگندمی،نورالدینوعبداله،ارحااو) کدداهش  فددزا راتیدر  سدد شیو ا پددروژه و برر             یسددود 

  ودوره چهاراو حیابداری های نوین در مدیریت و اقتصادالمللی پژوهشکنفرانس بینوقراردادها ریعملکرد آن نیبت به سا

 ۀدر حوز یخصوص دیمشارکت عموم یاستفاده از قراردادها یکیر او1398بهمنی،مرجانوعالی پناه،علیرضاو)

 و388-369وح وق خصوصیوآن تیریاطالعات و ارتباطات و روش مد یفناور 

شدد رگذاریعوامل تاث او1388سجادی،امیر ناصرو) سددازمانها یمددیکددار ت یبددر اثربخ حددور یدر  فددرانس بینوپددروژه م مدددیریت کن لددل  الم
 پنجمو      ودوره پروژه
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 یها اسیم  سازمان واثربخش در بیتر  یمیمدل جام  عوامل مؤثر بر کارت او1394خیراندیش،مهدیوخدایی،ارشاومحمدی،علیرضاو)

 و60-31ومطالعات رفتار سازمانیوسنجش آن 

 یدر سازمان هادانش و درس آموخته ها  تیریمد یدیموان  کل ییشناسا او1398زاهدی،محمدرضاواخوان،پیمانون دی،شایانو)

 و68-29یو مدیریت نظامیوپروژه محور نظام 

150-129محوروهای پروژهاوطراحی چهارچوش مفهومی حکمرانی دانش در سازمان1398ب راطی،فوادوزنجانی،شامیومانیان،امیرو)  

 صفارا،روش پژوهش م دماتی،تهران:1392دانایی فرد،حین،حیینی،یع وش،میرزایی،شیما،)

 سازی مدیریت دانش دراوشناسایی عوامی موثر بر پیاده1397زاده،مریموخلیل زاده،محمدوسلطانی،رویاو)رحیم

 72-57وتوسعه تکنولوژیمحور عمرانیوهای پروژهسازمان 

 او ساختار سازمانی پروژه محور؛عوامل بحرانی و نکات کلیدی موف یت در1397خل تی، او فاضل کبریا، حو )

 و40-36, اکتشاف و تولید نفت و گازسازمان های پروژه محورو  

 استوار یزیبرنامه ر یانطباق یالگو یدر جیت و جو(.1398) پور،عباسوسیدخاموشی،سیدمحمد صادقوعباس

 85وتوسعه مناب  انیانیوپروژه محور یدر سازمان ها یمناب  انیان 

 یندهایبر فرا یفرهنگ سازمان یهاگونه ریتأث یبررس او1397وفاخواه،شادیویاراحمدی،مرتضی،تمجید،علیرضاو)

 72-49وهای مدیریت مناب  انیانیژوهشوپپروژه یمناب  انیان تیریمد 

 32ودوره کنفرانس بین المللی برقهاواومدیریت رییک در پروژه1396نوبخت،پدیدو)

 77-59وپول و اقتصادوتاثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی کشور او1389توکلی،اکبروسیاح محینو)

حدددددورو  او طراحی مدل فرهنگ سازمانی اثربخش در سازمان های 1397زارعی متین, حو, یزدانی, حو,  رجب زاده, عو ) پدددددروژه م

 و804-779, فرهنگ سازمانی مدیریت 

 از   گیریبهرههای نفتی بااوالگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت رییک در پروژه1395باقری،سجادولطفی،محمدرضاو)

 52-41ومدیریت استاندارد و کیفیتوPMBOKاستاندارد

            یها یتمیس یساز ادهیپ یکیمدل کنترل ر یطراح(.1398) میرحیینی،سیدسعیدوآذر،عادلوافیر،امیروجهانیان،سعیدو

 و101-و81وهای مدیریت در ایرانپژوهشواGT) ادیداده بن هینظر کردیا با روERPمناب  سازمان )ریزی برنامه
        او بازاریابی کارآفرینانه،قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کیب و کارهای پروزه 1397سیف، یو محمدزمانی، او شجاعی، یو  م دا، رو )

 و164-145, مدیریت بازرگانیمحورو 

       نامه علم یوسیاستعمران و یتوسعه فناور یها رساختیز یمال نیتام یسنجش اثرگذار او1395پور،سعیدومحمدرضایی،حمیدو)کیان

 و59-45آوریوو فن

      صنعت  یهایدر محاسبه غرامت در داور یآت ین د اناتیجر لیروش تنز یبررس او1398علومی،حمیدرضاورشنو،مهدیو)

 و357-371ومطالعات ح وق انرژیونفت

  یها یتمیس در است رار تیموف  یاتیعوامل ح یرتبه بند یبرا یمدل یطراح او1394پور کریمی،فرنازوفر، مشایی،روح اهللو)

 ،اقتصاد و های نوین مدیریتپژوهش المللیکنفرانس بینوelectre کیب و کار با استفاده از روش یندهایفرآ تیریمد

 حیابداریودوره سوا
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 در پروژه  یدولت - یمشارکت بخش خصوص یقراردادها یرو شیچالش ها و موان  پ یبررس او1396سهرابی،روح اهللورستمی،علیو)

 و96-85ییوبررسی های بازرگانیوربنایز یها

 ،تح ی ات مدلیازی رانیا یکالن اقتصاد یرهایبر متغ یالملل نیب میاثرات تحر یبررس ا،1395گرشاسبی،علیرضاویوسفی،مجتبیو)

 و180-129اقتصادی،

 ICTحوزه  یشرکت ها پروژه محور )مورد مطالعه، یدر سازمان ها تیموف  یعوامل بحران او1395شجاعی،محمودوودادی،احمدو)

 و101-83ومدیریت بحران و وضعیتهای اضطراریو

       نوین در مدیریت،  المللی پژوهش های کنفرانس بین وو انت ال آن یتکنولوژ تیریبه مد یاجمال ینگاه او1395اعالمی،کتایونو)
 واقتصاد و حیابداری

 54-40،رویکردههای نوین در مدیریت وحیابداریا،تاثیر مدیریت دانش بر ارت ای عملکر پروژه،1398پور جباری،امیرحیینو)
ت راهبردی در علوا    محور،مطالعاپروژههای ی مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازماناوبررسی رابطه1398محمدی،رضاو)

                                                                                                                         14-1مدیریت و توسعه،

های پروژه      یت دانش در سازمانسازی مدیراوشناسایی عوامی موثر بر پیاده1397زاده،محمدوسلطانی،رویاو)زاده،مریموخلیل رحیم

                                                                                                            72-57وتوسعه تکنولوژیعمرانیو 

موردی پروژه  یریت ساخت)مطالعههای مداوبررسی اثر تورا بر هزینه در پروژه1396خان،سحرو)آبادی،مانیوحیندولت 

     های نوین در مهندی عمرانومشهدا،اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت آفتاش

 محور، چهارمین کنفرانسپروژههای ها در سازمانا،تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل شکیت پروژه1394آتشگروکریم،توکلی،فهیمهو)

 بین المللی حیابداری و مدیریت و اولین کنفرانی کارآفرینی و نوآوری های باز 
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