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Abstract: 
Today the advantages of project management have been well proven, but project failure 

rates still remain high. This suggests exploration of new process models and organization 

structures to enhance project performance. One important candidate for improvement in 

project susccess is the project management office (PMO). The present study, based on 

quantitative approach and survey strategy, examines the project management office and its 

functions and theire relationship to project success. The statistical population of this research 

is project-oriented organizations of upstream Iranian oil and gas industries. To accomplish 

this goal, two questionnaires were developed. The first questionnaire was designed for 

collecting project office and second questionnaire for project success data collection. These 

questionnaires were completed in 47 Project Management Offices in 41 organizations. Results 

show that most project management offices had the supportive role. In half of the cases, 

provided services for all levels of organizations. Among functions of project management 

office, “methods and standards” have the highest existence and “training” had the least 

existence. Although in terms of activity level, consulting organizations, general contractor, 

design-build contractor, construction manager and employer and in terms of economic sector, 

private, semi-private and public organizations have a more suitable condition from the 

perspective of functions, respectively but there was no significant difference among them. 

Among the seven functions of the project management, office Methods and standards function 

had the highest correlation to project success. 
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محور صنایع باالدستی نفت و گاز  هاي پروژه دفتر مدیریت پروژه در سازمانبررسی 
 موفقیت پروژه اآن ب ي رابطهو ایران 
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  چکیده

ضـرورت اتخـاذ    ین،بنابرا. ها همچنان باالستاست، اما آمار شکست پروژه یدهبه اثبات رس» پروژه مدیریت« یکردرو یايامروزه مزا   
بهبود عملکرد  يمطرح برا هاي گزینهاز  یکی. باالبردن عملکرد پروژه، آشکار است يبرا یدجد یسازمان يو ساختارها يفرآیند هايمدل

پـروژه و   مـدیریت دفتـر   بررسـی بـه   پیمایشـی  استراتژيو  کمی رویکرد مبنايپژوهش حاضر بر . است» دفتر مدیریت پروژه«پروژه، 
محـور صـنایع    هاي پروژه سازمان ،پژوهش این آماري ي جامعه. پروژه پرداخته است موفقیت اکارکردها ب این ي رابطهن و آ کارکردهاي

دفتـر   هـاي هداد يگـردآور  ينخست برا ي پرسشنامه. شد ینهدف دو پرسشنامه تدو ینتحقق ا يبرا. باالدستی نفت و گاز ایران است
 ي پروژه مدیریتدفتر  47ها در  پرسشنامه این. شدند طراحیپروژه  موفقیت هايداده آوريگرد برايدوم  ي پروژه و پرسشنامه مدیریت

در نیمی از موارد، در سطح  اند؛ براساس نتایج، اغلب دفاتر مدیریت پروژه داراي نقش پشتیبانی بوده .گشت تکمیلسازمان  41موجود در 
بیشـترین و  » هـا و اسـتانداردها   روش«میان کارکردهـاي دفتـر مـدیریت پـروژه،     از . دادند راهبردي به تمامی سازمان خدمات ارائه می

کار طرح و ساخت، مدیر کار عمومی، پیمان هاي مشاور، پیمان اگرچه از منظر سطح فعالیت، سازمان. اند ترین سطح را داشتهکم» آموزش«
ـ  اقتصادي، سازمان  طرح و نهایتاً کارفرما و از منظر بخش خصوصـی و نهایتـاً دولتـی بـه ترتیـب داراي وضـعیت        ههاي خصوصی، نیم

دفتـر   ي نـه گا هفـت  يکارکردها یاناز م. نشدتفاوت معناداري مشاهده ها  اند؛ اما میان آن تري از حیث موجودیت کارکردها بوده مناسب
  .را بر موفقیت پروژه داشته استنقش  ها و استانداردها بیشترین کارکرد روش پروژه، مدیریت

   :کلیديواژگان 
  ، موفقیت پروژهمحور، صنایع باالدستی نفت و گاز، کارکرد دفتر مدیریت پروژه دفتر مدیریت پروژه، سازمان پروژه
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  مقدمه -1
منحصر به فرد انجام  يا یجهنت یا محصول، خدمتیک  در راستاي ایجاداست که  یموقت ی، تالشپروژه   
و ابزاري مهم براي تغییر ] 22[ها  شریان حیاتی بسیاري از سازمان عنوان بهها  امروزه پروژه]. 39[شود  یم

ي ابزارهاي تغییر، در کالبد سازمانی موقت تعریف  منزله بهها  پروژه. شوند تلقی می] 14[ها  ي آن و توسعه
هاي زمان،  منظور حصول اهدافی مشخص در چارچوب محدودیتبه  ها منابع مختلف، شوند و در آن می

هایی موقت محسوب  ها سازمان اگرچه پروژه]. 44[د شون صورتی نو سازماندهی میعملکرد، بههزینه و 
هاي  سازمان]. 36[ دهند به حیات خود ادامه می 1محور شوند، اما درون مرزهاي سازمان پروژه می

هایی که بسیاري از  سازمان .اند هاي اخیر توجه زیادي را به خود جلب کرده محور در سال پروژه
هاي  که در ساختار و فرآیندهایشان به جنبه ینادهند و یا  اي انجام می هاي خود را به شکل پروژه فعالیت
سازمان ]. 33[شوند محور نامیده می دهند، پروژه اي اهمیت می هاي وظیفه اي بیشتر از جنبه پروژه
چه پروژه را معنا و حیات  ناز سویی دیگر، آ]. 6[را دارد   ي چندین پروژه محور، توانایی اداره پروژه

کارگیري رویکردهاي مدیریت پروژه  ها با به ؛ در واقع پروژه]3[بخشد، مدیریت حاکم بر پروژه است  می
محور نیز، نقش مدیریت پروژه کامالً  هاي پروژه با افزایش رو به رشد سازمان]. 21[یابند  تکامل می

مدیریت پروژه، ]. 2[ها نخواهند بود  گوي نیاز آن هاي مدیریت سنتی دیگر جواب محسوس بوده و سیستم
ثیر أمدیریت پروژه ت]. 39[هاست  ها، ابزارها و روش کارگیري دانش، مهارت یابی به اهداف پروژه با بهدست

ي منابع، طراحی و  کارهاي تخصیص بهینه؛ این دانش راهاستدار  ها عهده سزایی در اثربخشی پروژهبه
منظور به. نماید ها را فراهم می مدیریتی الزم جهت مدیریت اثربخش پروژه سازي فرآیندهاي پیاده

 عنوان بهسازي و کمک به ارتقاي سطح مدیریت پروژه در سازمان، تأسیس و استقرار واحدي  نهادینه
دفتر ]. 1[دارد نام  2این واحد، دفتر مدیریت پروژه. متولی دانش مدیریت پروژه، امري ضروري است

منظور  عمل آورد و رهبري آن را بهمحور پشتیبانی ساختاري به تواند از سازمان پروژه پروژه میمدیریت 
در ادبیات، تعاریف متعددي براي دفتر ]. 30،21،17[ پیشروي در مسیر بهبود مستمر در اختیار گیرد

تر مدیریت ، دف3ي دانش مدیریت پروژه مدیریت پروژه ارائه شده است؛ براساس تعریف راهنماي گستره
هاي  تواند مسئول مدیریت متمرکز و هماهنگ پروژه ي سازمانی است که می پروژه یک واحد یا بدنه

هاي  توانند طیف وسیعی از اختیارات، از پشتیبانی پروژه دفاتر می این. ي قلمروِ خود باشد زیرمجموعه
دفاتر مدیریت ]. 39[را دارا باشند ها و مدیران پروژه  سازمان تا مسئولیت مستقیم نظارت بر عملکرد پروژه

ها و  اند در شرکت و توانسته] 24،23[گیرند  وظایف گوناگونی در بر میهاي متنوعی ایفا کرده و  نقش
هاي عظیم مدیریت پروژه و صنعتی نقش قابل توجهی در یکپارچه کردن امور مدیریتی پروژه ایفا  سازمان
 .نمایند

                                                        
١ Project-Based Organization (PBO) 
٢ Project Management Office (PMO) 
٣ PMBOK Guide 
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ها در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی  ابع نفتی، با حجم زیادي از پروژهکشور ما به دلیل دارا بودن من   

. محور زیادي در این صنعت شکل گرفته است هاي پروژهمواجه است و براي این منظور سازمان
به دلیل  .شوند دستی انجام می هاي موجود در صنایع نفت و گاز در دو سطح باالدستی و پایین پروژه

ي مخزن که گاهی به توقف پروژه منجر  هاي باالدستی مانند ریسک ذخیره ههاي زیاد در پروژ ریسک
شود، اهمیت سرعت پروژه و امکان دسترسی زودهنگام به منابع نفت و گاز زودتر از رقبا و  می

ها و ساختارهاي نوین مدیریت پروژه  و بهبود روشکارگیري  بهها، ضرورت  هاي این پروژه پیچیدگی
به همین . ي اقتصادي و اجتماعی کامالً محسوس است هاي توسعه به اهداف برنامهیابی دست منظور به

دلیل، لزوم آشنایی با مهارت مدیریت پروژه براي کارشناسان اقتصادي، مدیران پروژه، کارشناسان ارشد 
یر ناپذ اي، امري اجتناب هاي باالدستی نفت و گاز در سطحی کامالً حرفه فنی و متخصصین فعال در پروژه

هاي باالدستی نفت و گاز و  سازي دفتر مدیریت پروژه در سازمان این مسئله ضرورت پیاده]. 3[است 
  .سازد هاي این صنعت را آشکار میبررسی ارتباط کارکردهاي آن و موفقیت پروژه

ي حاضر، بررسی وضعیت کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه در تعدادي از  بنابراین، هدف اصلی مطالعه   
ارتباط  ها با یکدیگر و بررسی ي آن محور باالدستی صنایع نفت و گاز ایران و مقایسه هاي پروژه زمانسا

ها دنبال یافتن پاسخ براي این سؤالا است؛ بر این اساس، این نوشتار بههاین کارکردها و موفقیت پروژه
ور صنایع باالدستی نفت و گاز مح هاي پروژه تا چه حد در سازمان، کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه«: است

عالوه بر آن، ضمن » ها وجود دارد؟ارتباط خطی بین این کارکردها و موفقیت پروژهآیا «و  »وجود دارند؟
هاي دفاتر مدیریت  هاي آن، تعدادي از مشخصه هاي ساختاري سازمان و پروژه بررسی برخی ویژگی

هاي تحت  ارات، جایگاه در ساختار سازمانی، درصد پروژهها از قبیلِ عنوان، میزان اختی ي این سازمان پروژه
  .گیرد ي فعالیت مورد بررسی و تحلیل قرار می نظارت و سابقه

پژوهش   سپس روش. گیرد در ادامه، با بیان مباحث نظري، ادبیات موضوع پژوهش مورد بررسی قرار می
ها در قالب دو بخش آمار توصیفی و  دادهدر بخش بعد نتایج تجزیه و تحلیل . شود مورد استفاده تشریح می

هاي موجود خواهد  گیري با ذکر محدودیت نهایتاً بخش آخر به نتیجه. شود آمار استنباطی نمایش داده می
  .پرداخت

  
  مرور ادبیات موضوع -2

  دفتر مدیریت پروژه -2-1
ریت متمرکز و هماهنگ تواند مسئول مدی ي سازمانی است که می دفتر مدیریت پروژه یک واحد یا بدنه   

توانند طیف وسیعی از اختیارات، از پشتیبانی  دفاتر می این. ي قلمروِ خود باشد هاي زیرمجموعه پروژه
در ]. 39[ها و مدیران پروژه را دارا باشند  هاي سازمان تا مسئولیت مستقیم نظارت بر عملکرد پروژه پروژه

ي اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛ با  در دو دههادبیات نظري، مفهوم دفتر مدیریت پروژه خصوصاً 
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، ]18،13،9[ي دفتر مدیریت پروژه به عملکرد  هاي پیشین در زمینه هاي علمی، پژوهشبررسی پایگاه

، ساختار ]24[هاي ساختاري و کارکردها  ، مشخصه]36،34،29،20[مدیریت دانش و یادگیري سازمانی 
، ]12،10،8[، تغییر و دگرگونی در دفاتر مدیریت پروژه ]27[آفرینی  ، ارزش]25،7[، نوآوري ]11[

مشاهده کرد که  2013کرزنر، در سال . اند اختصاص داشته] 43[و رهبري ] 5[سپاري عملیات  برون
بر اساس اظهارنظر  .]31[اند  اکثریت قریب به اتفاق دفاتر مدیریت پروژه اخیراً ایجاد یا بازسازي شده

نشان ] 42،28،24[حداقل سه پیمایش مرتبط ، ]12[ 2010و همکاران در سال صورت گرفته توسط ابري 
. ها تقریباً دو سال است ها تا زمان پژوهش آن اند که عمر متوسط دفتر مدیریت پروژه در سازمان داده

هاي نفتی در ایران بررسی  موجودیت کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه را در سازمان] 2[اربابی و همکاران 
) 1386(دستی قائل نشدند و از زمان انجام پژوهش آنان  تفکیکی بین بخش باالدستی و پایینولی ند کرد

 .ها رخ داده استگذرد و از آن زمان تاکنون تغییرات زیادي در این سازمانسال می 10نزدیک به 
  

  کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه -2-2
علت . اند ارکردهاي دفتر مدیریت پروژه ارائه دادههاي متفاوتی براي ک بندي تاکنون محققان دسته   

ین مطالعات تر مهممروري بر ادبیات،  با ].41[ استآن است که این مفهوم پیوسته در حال تحول  ،اصلی
ارائه شده و نیز روند تکرار کارکردها در  1 جدولسیر زمانی در  صورت بهصورت گرفته در این زمینه 

هاي پرتکرار در مطالعات  ها و شاخص در نوشتار حاضر، براساس مؤلفه. دهد  مطالعات گذشته را نمایش می
مورد استفاده قرار ي این بخش  مهطراحی پرسشنا منظور بهگردد که  بندي ارائه می پیشین، یک دسته

  ).2جدول(گرفته است 
  در ادبیات هاي بیانگر کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه میزان تکرارپذیري مؤلفه  -1 جدول

  پژوهشگران و محققان                     
  ها مؤلفه

]15[  
]45[  
]26[  
]19[  
]16[  
]41[  
]18[  
]20[  
]4[  
]24[  
]7[ 
]31[  
]46[  
]23[  
]39[  

  ها و استانداردهاي مدیریت پروژه روش

       بایگانی اطالعات پروژه

      پشتیبانی اجرایی پروژه
      مساعدت در استخدام تیم پروژه

    مشاوره و ارشاد مدیران پروژه

  آموزش مدیریت پروژه

              ها مدیریت سبد پروژه
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  هاي بیانگر کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه در پژوهش حاضر ها و شاخص مؤلفه  -2 جدول
  پروژهمساعدت در استخدام تیم   ها و استانداردهاي مدیریت پروژه روش

 پروژه ي اولیه ریزي برنامه و تعریف براي استاندارد فرآیند
  )ي محدوده منشور پروژه و بیانیه(

  انتخاب مدیر پروژههمکاري در 
  مناسب ي انتصاب مدیر پروژه

-تحلیل سود( براساس فاکتورهاي عینی پروژه فرآیند انتخاب
  )سنجی هزینه و امکان

  همکاري جهت انتخاب تیم پروژه
  پروژه تیم عملکرد ارزیابی به مربوط هاي ورودي

  همکاري جهت شناخت الزامات مهارتی  کار شکست ساختار ي تهیه جهت مناسب الگوي
  تغییرات جهت انسانی منابع واحد با همکاري  ریسک مدیریت فرآیند
  مشاوره و ارشاد مدیران پروژه  استاندارد هاي گزارش ي تهیه فرآیند

  غیرمنتظره مشکالت براي مناسب هاي حل راه ي ارائه  کیفیت معیارهايها و  خط مشی
  غیرمنتظره مشکالت حل براي مناسب اطالعاتی منابع ایجاد  ها گزارش سازي یکپارچه فرآیند
  پروژه مدیران براي مشترك گروهی جلسات  بندي زمان هاي رویه و ها پروژه ریزي برنامه فرآیند
  مدیریت پروژه آموزش  تغییر مدیریت ي رویه

  پروژه مدیریت مقدمات  ي پروژه خاتمه دهايینآفر
نظیر تخمین هزینه و زمان، ( پروژه مدیریت ي پیشرفته هاي تکنیک  متدلوژي مدیریت پروژه

  بایگانی اطالعات پروژه  )مدیریت ارزش کسب شده
  قبلی هاي پروژه شکست و موفقیت علل
  قبلی هاي پروژه ریسک مدیریت اسناد

  قبلی هاي پروژه پیشرفت وضعیت گزارش

جهت شناسایی نیازهاي آموزشی راهبردي آموزش به تیم پروژه 
  هاي آینده پروژه

  پروژه مدیریت افزار نرم هاي مهارت
  قبلی هاي پروژه مستندات تحلیل فرآیند  ها و مستندسازي مهارت همکاري با تیم پروژه در تشخیص

اي مدیریت  آموزش به تیم پروژه جهت شرکت در آزمون حرفه  قبلی هاي پروژه ریزي برنامه
  قبلی هاي پروژه موفقیت عدم یا موفقیت اطالعات  1پروژه

  ها مدیریت سبد پروژه  پشتیبانی اجرایی پروژه
  سازمان استراتژي با ها برنامه و ها پروژه سویی هم  پروژه تیم ء اعضا با جلسات منظم برگزاري

 و ها پروژه بندي اولویت و ارزیابی انتخاب، جهت فرآیندهایی مستمر  پروژه پیشرفت گزارش داشتن نگه روز به
  ها برنامه

  پروژه مدیریت افزار نرم تأمین
  سبد یک در ها و برنامه ها پروژه ریسک ارزیابی

 ها پروژه دهی گزارش و دهی اولویت انتخاب، براي فرآیندهایی
  متمرکزصورت  به
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  :استهاي ذیل  بندي یادشده مشتمل بر مؤلفه دسته

ها و عملکردهاي مدیریت  متدلوژي مدیریت پروژه، تکنیک :ها و استانداردهاي مدیریت پروژه روش
شناسی در واقع، روش. گیرد پروژه را مطابق با فرهنگ و نیازهاي تجاري سازمان مربوطه به کار می

پروژه و اعضاي تیم پروژه چه کاري انجام دهند و چگونه آن را کند که مدیران  مدیریت پروژه بیان می
 ].23[انجام دهند 

ترین کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه، ضبط، تدوین و انتشار  یکی از متداول :بایگانی اطالعات پروژه
جا که دفتر مدیریت پروژه نهادي سازمانی است که با  از آن. در مدیریت پروژه است 1بهترین تجارب

هاي سازمان در ارتباط است، بهترین موقعیت جهت تسهیل اشتراك دانش از طریق دروس  امی پروژهتم
 ].41[آموخته را داراست 

ها به شکل مواردي از قبیل شرکت در جلسات و  خدمات پشتیبانی از پروژه :پشتیبانی اجرایی پروژه
گیري  مدیریت پروژه فاقد اختیار در تصمیم در این کارکرد، دفتر. گیرد ها و مشاوره انجام می ي توصیه ارائه

ها و سایر خدمات مذکور  ي توصیه اي خاص، به ارائه ها است، بلکه همواره با حفظ فاصله و یا توقف پروژه
  ].4[پردازد  می

ها  هاي خود را از طریق پروژه ها فعالیت جا که اکثر سازمان از آن :مساعدت در استخدام تیم پروژه
مساعدت دفتر . ي واجد شرایط افزایش یافته است تقاضا براي استخدام مدیران پروژه دهند، انجام می

صورت شناسایی اشخاص شایسته براي مدیریت پروژه، فراهم آوردن الزامات تواند به مدیریت پروژه می
دان هاي عملکرد، استخدام کارمن آوري اطالعات براي انجام ارزیابی مهارتی مناسب براي تیم پروژه، جمع

  ].18[پروژه از خارج سازمان، اعطاي پاداش و دیگر موارد انجام شود 
ها منابع بیشتري به پروژه اختصاص دهند، نیاز به آموزش  قدر سازمان هرچه :آموزش مدیریت پروژه

تواند نقش مدیریت و فرماندهی را در  دفتر مدیریت پروژه می. یابد ها افزایش می مدیریت پروژه در آن
هاي مورد نیاز، توسعه و اجراي  ي مهارت منظور شناسایی مجموعها واحد منابع انسانی، بههمکاري ب

  ].18[هاي آموزشی بر عهده بگیرد  افزارهاي مرتبط و حمایت مالی از برنامه هاي آموزشی و نرم دوره
مناسب شود که تعداد اعضاي تیم پروژه  مشاوره هنگامی انجام می :ي مدیریت پروژه ارشاد و مشاوره

در چنین . یشبرد وظایف محوله را ندارندپ منظور بهباشد، اما این اعضاء، صالحیت و شایستگی الزم  
شرایطی، دفتر مدیریت پروژه یک یا چند متخصص مجرب و کارآزموده را براي همکاري و مساعدت با 

مشاور در کنار . گمارد میها وجود دارد، به کار  هاي آن اعضاي تیم پروژه که کمبودهایی در صالحیت
اعضاي تیم براي رفع نیازهاي بلندمدت یا مقطعی پروژه تالش خواهد کرد تا زمانی که اعضاي تیم یا 

ي مستقیم کارمند دفتر مدیریت پروژه، به نحوي  شان را بدون نیاز به مداخله مدیر پروژه بتوانند وظایف
  ].41[شایسته به انجام برسانند 
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بندي، تفویض،  مدیریت متمرکز یک یا چند سبد از طریق شناسایی، اولویت :مدیریت سبد پروژه
هاي آن در جهت دستیابی به اهداف راهبردي مشخص کسب و کار را  ها و برنامه مدیریت و کنترل پروژه
تواند  دفتر مدیریت پروژه بسته به میزان اختیارات و سطح بلوغ آن می]. 40[نامند   مدیریت سبد پروژه می

هاي مدیریت سبد پروژه را بر  ها براي هرکدام از فعالیت سازي فرآیندها و روش ي توسعه و پیاده فهوظی
  .]23[عهده گیرد 

  موفقیت پروژه -2-3
کیفیت فراتر رفته است تا اهداف -هزینه-ي زمان گانهامروزه مفهوم موفقیت پروژه از مثلث سه   

در این . نفعان را در خود بگنجاند مادر پروژه و رضایت ذياستراتژیک دیگر از جمله تحقق اهداف سازمان 
گیرد که ، چهار بعد براي بررسی موفقیت مورد توجه قرار می]18[پژوهش نیز براساس تعریف داي و ولز 

، تأثیر بر مشتري، )هاي زمان، هزینه و کیفیت موفقیت مدیریت پروژه در حوزه( 1عبارتند از کارایی پروژه
  .)یادگیري سازمانی(ار و آماده شدن براي آینده موفقیت کسب و ک

  
  شناسی پژوهش روش -3

  نوع پژوهش -3-1
استراتژي پیمایشی مقطعی، به گردآوري اطالعات دفاتر مدیریت پروژه با رویکرد کمی و  پژوهش این   

  .براي این منظور دو پرسشنامه تدوین شد. پرداخته است 1393در تابستان و پاییز 
  ات پژوهشفرضی -3-2

  :اند فرضیات پژوهش چنین تعریف شده
هاي  بندي کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه در سازمان تفاوت معناداري بین اولویت .1 ي فرضیه

 محور باالدستی نفت و گاز وجود دارد؛ پروژه
محور باالدستی نفت و گاز با  هاي پروژه کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه در سازمان .2 ي فرضیه

 تفاوت هستند؛میکدیگر 
 .ارتباط خطی میان کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه و موفقیت پروژه وجود دارد .3 ي فرضیه

  ي پژوهش پرسشنامه -3-3
هاي ساختاري  ي بخش مشخصه ي الف که پرسشنامه پرسشنامه. پرسشنامه در سه بخش طراحی شد   

هاي  ژوهشي تعدادي از پ ي پرسشنامه ، پس از مطالعهاست  ها و دفاتر مدیریت پروژه سازمان، پروژه
تهیه  2ي مدیریت پروژه هاي مؤسسه ي دفتر مدیریت پروژه، همچون پژوهش صورت گرفته در زمینه
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ي ب که در خصوص کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه  پرسشنامه. استگردید که خود گویاي اعتبار آن 

ي دفتر  سه خبرههاي پرتکرار در مطالعات طراحی شد و به تأیید  ها و شاخص با اقتباس از مؤلفهاست، 
ي داي و  ي ج که در خصوص موفقیت پروژه است، با توجه به پرسشنامه پرسشنامه. مدیریت پروژه رسید

ي تحت حاکمیت دفتر مدیریت پروژه  ، اطالعات آخرین پروژهدر این پرسشنامه. ، طراحی گشت]18[ولز 
اي  راساس طیف پنج گزینههاي مربوط به کارکردها و معیارهاي سنجش موفقیت ب سؤال. گردآوري شد

براي بررسی پایایی ابزار پژوهش از آلفاي کرونباخ  اند وطراحی شده -خیلی کم تا خیلی زیاداز -لیکرت 
ها محاسبه شد که  ، براي یکایک مؤلفهSPSSافزار  دست آمده از نرمضریب آلفاي به. استفاده گشت

  .و در حد قابل قبول است 7/0ها باالي  میزان همگی آن
  ي آماري جامعه و نمونه -3-4

سطح تحلیل نخست، دفتر مدیریت پروژه . شود ي آماري در دو سطح تحلیل می در این پژوهش، جامعه   
محور فعال در  هاي پروژهي دفاتر مدیریت پروژه در سازمان ي آماري نخست، کلیه بنابراین جامعه. است

ي آماري دوم،  بنابراین، جامعه. م، پروژه استسطح تحلیل دو. استصنایع باالدستی نفت و گاز کشور 
تمام واحدهاي  .اندگفته اجرا شده ي پیش باشند که تحت حاکمیت دفاتر مدیریت پروژههایی میپروژه

اي مشابه  باشند، نمونه هاي سازمان  بخشی مدیریت پروژه سازي و مرکزیت دار هماهنگ سازمانی که عهده
هایی داشته و یا تحت عناوینی غیر  اند، هرچند که نسبت به آن کاستی هبا دفتر مدیریت پروژه متصور شد

هاي داراي دفتر مدیریت پروژه که  براي این منظور، ابتدا سازمان. از دفتر مدیریت پروژه قرار داشته باشند
د هاي اطالعاتی موجود مانن کنند و افراد مرتبط با این دفاتر، از طریق بانک می  در صنعت نفت فعالیت

المللی مرتبط با مدیریت پروژه، جست و جوي اینترنتی و بررسی نمودار  هاي بین ها و کنفرانس همایش
نظران دفتر مدیریت پروژه از طریق  ي کاري جمعی از صاحب ي سابقه هاي نفتی، مالحظه سازمان
ي از افراد ي مشورت با تعداد هاي انجام شده در این حیطه و نیز به واسطه ي ایشان و پژوهش رزومه

صحت و دقت اطالعات  منظور به. ها شناسایی گردیدند ي این سازمان مجرب در دفاتر مدیریت پروژه
ي  که سابقه  ها بین مدیران و یا سرپرستان دفاتر مدیریت پروژه ها، پرسشنامه آوري شده از سازمان جمع

تر  اند، و ترجیحاً افراد باسابقه و داراي تحصیالت دانشگاهی بوده  سال در سازمان داشته 3کار حداقل 
   .پخش گردید

گیري  هاي نمونه بوده است که جزء انواع روش» در دسترس«گیري مورد استفاده،  روش نمونه   
پروژه  مدیریت دفترجایی که در بخش اول سطح گردآوري داده،  از آن. شود غیرتصادفی محسوب می
در نهایت، . ها توزیع گردیدند ، پرسشنامه)ریت پروژهدفتر مدی 51(سازمان  45است؛ لذا در مجموع در 

حاصل % 92تکمیل شدند و در نتیجه نرخ بازگشت ) دفتر مدیریت پروژه 47(سازمان  41ها در  پرسشنامه
ي کمی در صنعت نفت کشور وجود دارند و به  طور کلی، در حال حاضر دفاتر مدیریت پروژهبه. گردید

بنابراین، با توجه به . ها نیز ممکن نشد محرمانگی، دسترسی به تمامی آن دلیل پراکندگی جغرافیایی و یا
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ي آماري، امکان  ي زمانی و چه از نظر محدود بودن جامعه هاي پژوهش چه از نظر بازه محدودیت

  . ي بیشتري میسر نبود ها از دفاتر مدیریت پروژهگردآوري داده
 2مورد مشاور،  8مورد کارفرما،  10، ) 3جدول (پژوهش ي  گو به پرسشنامه هاي پاسخ از میان سازمان
  .اند بوده -3کار طرح و ساخت پیمان 13و  2کار عمومی پیمان 8-کار  مورد پیمان 21و  1مورد مدیر طرح

  
  ي مورد پژوهش هاي داراي دفتر مدیریت پروژه اسامی سازمان - 3 جدول

  بخش خصوصی  بخش نیمه خصوصی  بخش دولتی

مناطق مرکزي شرکت ملی نفت 
 )مدیریت مهندسی و ساختمان(ایران 

  مهندسین مشاور ناموران مهندسی و ساخت نارگان )شرکت مادر(گروه مپنا 

  کند و کاو انرژي پارس  فالت پارس حفاري مپنا نور کیش نفت و گاز پارس
  پتروپی  عملیات اکتشاف نفت ي پتروایران توسعه نفت فالت قاره

  مهندسی ایتوك ایران  مهندسان مشاور سازه مهندسین مشاور ساحل مهندسی و توسعه نفت
ي  اداره(مدیریت اکتشاف نفت 

هاي  ریزي و کنترل طرح برنامه
 )اکتشاف نفت و گاز

 مهندسی قدس نیرو
شرکت فرعی  - پتروتکسان

 کارآمدان مدیریت پروژه

المللی  شرکت بین
پیمانکاري عمومی 

  4ایران
  ناورود )صدرا(دریایی ایران صنعتی  پتروپارس نفت خزر

 ملی حفاري
مهندسی و ساخت 

  5تأسیسات دریایی ایران
  5ایران

شرکت  -نفت و گاز کیسون
 دانیال انرژيفرعی 

  مرزبان پتروانرژي

 نفت و گاز اروندان
گروه مهندسی و 

  6ساختمان صنایع نفت
ي  مهندسین مشاور توسعه

  آریا پیشروي قرن  انرژي خاورمیانه

ساختمان شرکت ملی مهندسی و 
 نفت ایران

ي صنایع نفت و  توسعه
  رادیرا  مشاوران انرژي تهران  7انرژي

طراحی و مهندسی  8هاي صنعتی ایران مدیریت طرح
 مهندسی و توسعه گاز  ناردیس  پردازي ایران سازه  9صنایع انرژي

                                                        
١ Management Contractor or Management Consultant (MC) and Project 
Management Consultant (PMC) 
٢ General Contractor (GC) 
٣ Design-Build (DB); Engineering, Procurement and Construction (EPC) and Turn 
Key 
٤ IGC 
٥ IOEC 
٦ OIEC 
٧ OEID 
٨ IPMI 
٩ EIED 
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  .ستا شده داده یشنما  4جدول  در بررسیمورد  هاياطالعات پروژه
  هاي مورد پژوهشمشخصات پروژه  -4 جدول

  تعداد  اندازه  تعداد  زمان تکمیل
  10  میلیون دالر1000 - 0  5  سال 3تا  1
  15  میلیون دالر2000- 1000  17  سال 6تا  3

  22  میلیون دالر به باال2000  25  سال و بیشتر 6
  47    47  مجموع

  
  هاي پژوهش یافته -4
افزار  بندي شدند و سپس با استفاده از نرم طبقهافزار اکسل  ي نرم وسیلهآوري، ابتدا به ها پس از جمعداده   

SPSSهاي آماري این مطالعه به دو صورت توصیفی و  روش. ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
استنباطی بوده است، که در آمار توصیفی به جداول توزیع فراوانی و ترسیم نمودار پرداخته و در آمار 

خطی استفاده شده  طرفه و مدل رگرسیون یک t، 1تحلیل واریانس یی همچونها آزموناستنباطی از 
  .است

  آمار توصیفی -4-1
  ها و دفتر مدیریت پروژه اطالعات مربوط به سازمان، پروژه - 4-1-1

ارائه شده است که برخی  5و  4و جداول  1هاي سازمان در نمودار  اطالعات مرتبط با سازمان و پروژه   
  :گردند موارد آن در ادامه تشریح می

کنند، باتوجه به  ها در آن فعالیت می ي کاري که سازمان زمینه :ها هاي کاري سازمان زمینه/ زمینه
هاي مطرح  صنایع نفت و گاز اختصاص دارد، براساس فعالیتي باالدستی  ي پژوهش که به حوزه محدوده

دستی صنعت  هاي مذکور ممکن است در بخش پایین بندي گردیده است؛ طبیعتاً شرکت در این حوزه طبقه
امکان انتخاب بیش از یک گزینه . کل سایر صنایع نیز مشغول به فعالیت باشند طور بهنفت و گاز و یا 

ي  در زمینه%) 54(ها  بیش از نیمی از سازمان. ن پرسش میسر بوده استدهندگان به ای براي پاسخ
ي انتقال و توزیع نفت و گاز خام،  خطوط لوله. اند ي میادین نفتی و گازي مشغول به فعالیت بوده توسعه
ي حفاري و  ها در زمینه از سازمان% 37هاي مورد مطالعه بوده و حدود  از سازمان% 49ي فعالیت  زمینه

  . هاي کاري است نشانگر میزان وجود انواع زمینه 1نمودار . کنند خراج نفت و گاز فعالیت میاست

                                                        
١ Anova 
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  يي کار زمینه هاي پژوهش برحسب توزیع فراوانی نمونه -1نمودار 

  
ها در پنج سطح مورد پرسش واقع گردیده  سطح فعالیت سازمان :ها سطوح فعالیت سازمان/سطح

  . )5جدول (اند  دهندگان امکان انتخاب بیش از یک گزینه را داشته است و پاسخ 
  

  هاي پژوهش برحسب اطالعات سازمان  توزیع فراوانی نمونه  -5 جدول

 درصد  سازمان ) ي اندازه(تعداد کارکنان  درصد  سطح فعالیت اصلی

  %11 50کمتر از  %26 کارفرمایی
  %13 200تا  51 %17 مهندسی ايمشاوره
  %25 500تا  201 %19  عمومی کاري پیمان
  %15 1000تا  501 %34  ساخت و طرح کاري پیمان

 %4  طرح مدیریت
  %32 2000تا  1001
  %4 20000تا  2001

  
  :گردند میاطالعات توصیفی مرتبط با دفتر مدیریت پروژه در ادامه تشریح 

هاي  جایی که دفاتر مدیریت پروژه الزاماً در سازمان از آن : عنوان دفتر مدیریت پروژه در سازمان
ي آماري این پژوهش به همراه درصد  ها در نمونه هاي آن شوند، انواع نام مختلف به همین نام خوانده نمی

  .نشان داده شده است 6 جدولها در  فراوانی آن
  
  
  

اکتشاف
9,1%

/  حفاري و استخراج 
خدمات چاه

15,2%

تولید نفت و گاز خام
6,1%

توسعه میادین نفت و 
گاز

22,2%

مهندسی مخازن 
هیدروکربوري

8,1%

مهندسی بهره برداري
8,1%

خطوط لوله انتقال و 
توزیع نفت و گاز خام

20,2%

سازه ها و سکوهاي 
دریایی نفتی و گازي

4,0%

بازاریابی و فروش داخلی
3,0%

معامالت بین المللی
4,0%
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  دفتر مدیریت پروژه در سازمان  هاي پژوهش برحسب نام توزیع فراوانی نمونه -6 جدول

  درصد  نام درصد  نام
  ها دفتر پشتیبانی طرح %7/27 ریزي و کنترل پروژه دفتر برنامه

ریزي و  برنامهمدیریت 
  کنترل

ریزي و  معاونت برنامه
  هماهنگی

  ریزي معاونت برنامه
  امور کنترل سازمانی
  دفتر پشتیبانی پروژه

  دفتر پروژه

  هرکدام
1/2%  

 %4/23 دفتر مدیریت پروژه
  ها مدیریت امور پروژه/ معاونت

ریزي و کنترل  مدیریت برنامه/ اداره/ دفتر
 ها طرح

  هرکدام
6/10% 

  ریزي و مدیریت پروژه برنامهدفتر 
  ها ریزي و سیستم مدیریت برنامه/ دفتر
 معاونت طرح و برنامه/ دفتر

  هرکدام
2/4% 

  
دهندگان پرسیده شد که آیا دفتر مدیریت پروژه در سازمان ایشان کارکردهاي  از پاسخ :میزان اختیارات
را  -هاي استاندارد ها و رویه مشی افزار، خط نظیر فراهم آوردن امکانات آموزش، نرم-ها  پشتیبانی از پروژه

ا چندین پروژه را و ی 1دهد اي انجام می ي اختیارات مدیران پروژه و مدیران وظیفه بدون دخالت در حیطه
از % 77، و در پاسخ 2ها را داراست کند و مسئولیت رسیدن به اهداف آن مستقیم مدیریت می طور به

این آمار حاکی . اند ها داراي نقش مدیریتی بوده از آن% 23هاي مورد مطالعه داراي نقش پشتیبانی و  نمونه
رسی، عمدتاً به دلیل پایین بودن سطح بلوغ هاي مورد بر از آن است که دفاتر مدیریت پروژه در سازمان

پردازند و  ها می ها داراي نقش پشتیبانی هستند و خیلی کم به مدیریت مستقیم پروژه مدیریت پروژه در آن
  .آید می حساب بهها  غالباً مدیر پروژه مسئول مستقیم موفقیت پروژه

روژه در سلسله مراتب سازمانی را کلی جایگاه دفتر مدیریت پ طور به :جایگاه در ساختار سازمانی
در نظر گرفت ) راهبردي(و سازمان ) تاکتیکی(، دپارتمان یا بخش )عملیاتی(توان در سه سطح پروژه  می

موارد در سطح راهبردي قرار داشته و به تمامی سازمان خدمات ارائه % 49دفتر مدیریت پروژه در  ].17[
نیز مسئولیت % 11دهد و در  پارتمانی خاص خدمات ارائه میموارد فقط به پروژه و یا د% 40دهد؛ در  می

  .را بر عهده دارد 3مدیریت یک طرح
ي دفاتر مدیریت پروژه، درصد  و مقایسه  یکی از معیارهاي سنجش :هاي تحت نظارت درصد پروژه

% 70ها بیش از  از نمونه% 64در این پژوهش دفاتر مدیریت پروژه در . هاست هاي تحت نظارت آن پروژه
  .هاي سازمان را تحت نظارت دارند پروژه

                                                        
١ Supportive PMO 
٢ Directive PMO 
٣ Program 
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 موارد از% 32سال، در  3کمتر از  موارد از% 21ي فعالیت دفتر مدیریت پروژه در   سابقه :ي فعالیت سابقه

 15تا  12از موارد % 13سال و در  12تا  9 موارد از% 21سال، در  9تا  6 موارد از% 13سال، در  6تا  3
سازمان عضو انجمن صنفی  9در ایران توسط اربابی از  1386ر سال در پژوهشی که د. سال است

ي فعالیت دفتر مدیریت  موارد سابقه% 66کاري صنایع نفت و نیرو انجام گرفت، در  مهندسی و پیمان
سال پیش از زمان انجام پژوهش حاضر است  7سال بود که زمان انجام آن پژوهش،  3پروژه کمتر از 

سازمان فعال در صنعت  33کوشا در  توسط متین 1391دیگري که در سال  همچنین، در پژوهش]. 2[
سال، در  5ي فعالیت دفتر مدیریت پروژه کمتر از  موارد سابقه% 45/45ساخت کشور صورت گرفت، در 

این نکته قابل ذکر است ]. 35[سال بوده است  15تا  10موارد % 15/15سال و در  10تا  5موارد % 4/39
دهی، هماهنگی و   ت پروژه در این پژوهش تمام واحدهاي سازمانی هستند که به مرکزیتکه دفتر مدیری

اند که دفتر  ها در این پژوهش اعالم داشته اي از سازمان که عده ینادلیل . پردازند ي چندین پروژه می اداره
ریزي و  نامهسال پیش در سازمان ایشان وجود داشته است، وجود دفاتر بر 15تا  12مدیریت پروژه از 

  .استترین سطح بلوغ دفتر مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز کشور  پایین عنوان بهکنترل پروژه، 
  

  وضعیت کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه - 4-1-2
 ي هاي موجود در زمینه مطابق با دستورالعملگویی به سؤال پژوهش،  در این بخش جهت پاسخ

 طور بهنتایج . میانگین گرفته شد ها مؤلفهافراد مرتبط با هریک از هاي  پاسخ پژوهش از ي پرسشنامه
یت پروژه هاي بیانگر کارکردهاي دفتر مدیر بندي مؤلفه رتبه منظور به. است  ارائه شده  8 جدولخالصه در 

هاي  میانگین امتیاز شاخص. گردد ذکر می 2- 2- 4طرفه استفاده گردید که نتایج در بخش  یک tاز آزمون 
  .نمایش داده شده است 8الی  2گانه در نمودارهاي  هاي هفت مرتبط با هریک از مؤلفه

  
  ها و استانداردها ي روش هاي مربوط به مؤلفه ي میانگین امتیاز شاخص مقایسه - 2نمودار 

2

3

4

5 4,3
3,9 3,9 3,8 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1

2,6
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  ي پشتیبانی اجرایی پروژه هاي مربوط به مؤلفه ي میانگین امتیاز شاخص مقایسه - 3نمودار 

  

  
  ي مشاوره و ارشاد هاي مربوط به مؤلفه ي میانگین امتیاز شاخص مقایسه - 4نمودار 

  

  
  ي مدیریت سبد پروژه هاي مربوط به مؤلفه میانگین امتیاز شاخصي  مقایسه - 5نمودار 

  

  
  ي مساعدت در استخدام تیم پروژه هاي مربوط به مؤلفه ي میانگین امتیاز شاخص مقایسه - 6نمودار 

3,0
3,4
3,8

به روز نگه داشتن  
گزارش ها

برگزاري منظم جلسات  
با اعضا ء تیم پروژه

استانداردسازي نرم افزار  
مدیریت پروژه

3,66 3,60
3,28

2,9
3,0
3,1

برگزاري جلسات  
هم اندیشی براي مدیران  

پروژه

ارائه راه حل براي مشکالت  
غیرمنتظره

ارائه منابع اطالعاتی براي  
حل مشکالت غیرمنتظره

3,08 3,06
2,96

2

3

4

هم راستایی پروژه ها و  
برنامه ها با استراتژي  

سازمان

فرآیند انتخاب،  
اولویت دهی و  

گزارش دهی پروژه ها  
بصورت متمرکز

فرایند انتخاب،  
ارزیابی و اولویت بندي  

پروژه ها و برنامه ها

ارزیابی ریسک  
پروژه ها و برنامه ها با  

هم و بصورت  
همزمان

3,57

3,00 2,87
2,45

2,6

2,9

3,2

همکاري در  
انتخاب مدیر  

پروژه

همکاري جهت  
ارزیابی  

عملکرد تیم  
پروژه

همکاري جهت  
شناخت  
الزامات 
مهارتی

انتصاب مدیر  
پروژه ي  
مناسب

همکاري جهت  
انتخاب تیم  

پروژه

همکاري با  
واحد منابع  

انسانی

3,13 3,11
2,94 2,89 2,85

2,68
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  ي بایگانی اطالعات پروژه هاي مربوط به مؤلفه ي میانگین امتیاز شاخص مقایسه - 7نمودار 

  

  
  ي آموزش مدیریت پروژه هاي مربوط به مؤلفه میانگین امتیاز شاخصي  قایسهم - 8نمودار 

  
  آمار استنباطی -4-2

  ها آزمون نرمال بودن داده - 4-2-1
ي مربوط به دست آمده هاي به هاي تحقیق، فرض نرمال بودن توزیع دادهپیش از بررسی فرضیه

، مورد بررسی 1کولموگروف اسمیرنوفکارکردهاي دفتر مدیریت پروژه با استفاده از آزمون ناپارامتریک 
 05/0تر از ها عددي بزرگ ي مؤلفه براي همه آمده دست بهجا که مقدار سطح معناداري  از آن قرار گرفت؛

  .ها تأیید گردیده است بوده است، فرض نرمال بودن در مورد آن
  

  آزمون فرضیات پژوهش - 4-2-2
هاي کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه در  بندي مؤلفه تفاوت معناداري بین اولویت :1ي  فرضیه
 .محور باالدستی نفت و گاز وجود دارد هاي پروژه سازمان

                                                        
١ Kolmogorov-Smirnov test 

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

گزارش  
پیشرفت  
پروژه هاي  

قبلی

برنامه ریزي  
پروژه هاي  

قبلی

اطالعات 
موفقیت و  
شکست  

پروژه هاي  
قبلی

فرایند تحلیل  
مستندات 
پروژه هاي  

قبلی

علل موفقیت و  
شکست  

پروژه هاي  
قبلی

اسناد مدیریت  
ریسک  

پروژه هاي  
قبلی

3,66 3,47

2,89 2,83
2,53 2,47

2,4
2,6
2,8
3,0

آموزش  
مقدماتی  

مدیریت پروژه  
به تیم پروژه

آموزش  
بسته هاي  

نرم افزاري به  
تیم پروژه

آموزش  
تکنیک هاي  
پیشرفته ي  

مدیریت پروژه  
به تیم پروژه

همکاري با  
تیم پروژه در  
تشخیص و  
مستندسازي 

مهارت ها

آموزش به تیم  
پروژه جهت  
شناسایی 
نیازهاي  
آموزشی

آموزش به تیم  
پروژه جهت  
شرکت در  

PMPآزمون 

2,94 2,85

2,64 2,57
2,49 2,43
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 tبندي حاصله از آزمون پارامتریک  با نتایج اولویت 2-1-4ها در بخش  اولویت ذکر شده براي مؤلفه   
ها مشخص است، سطح معناداري تمامی مؤلفه جدولدر گونه که  همان. طرفه تفاوت داشته است یک

عدم تفاوت معنادار میان میانگین متغیر مبنا و (ي صفر این آزمون  حاصل شده و فرضیه 05/0کمتر از 
پذیرفته ) تر بودن میانگین متغیر مبنا نسبت به متغیر ثانویهبزرگ(ي جایگزین  رد و فرضیه) متغیر ثانویه

هاي  ها از حیث میزان موجودیت در سازمان بندي مؤلفه داري بین رتبه یگر تفاوت معناد عبارت به. شودمی
براساس نتایج این آزمون محرز گردید که ). 8جدول (محور باالدستی نفت و گاز مشاهده شد  پروژه

و » ها و استانداردهاي مدیریت پروژه ایجاد روش«ها،  کارکرد اصلی دفتر مدیریت پروژه در این سازمان
سازمان در صنایع نفت  9ي اربابی از  بوده است؛ این موضوع با یافته» پشتیبانی اجرایی پروژه«پس از آن 

ابزارهاي «و پس از آن » ها پیگیري و پایش پروژه«موجودیت کارکرد  و نیرو، مبنی بر بیشینه بودن
ي  ؛ یافته]2[مطابقت دارد » ها و استانداردهاي مدیریت پروژه روش«و » افزاري مدیریت پروژه نرم

نیز نشانگر آن است که کارکردهاي  1391محور صنعت ساخت در سال  پروژه  سازمان 33کوشا در  متین
بیشترین نقش را دارا » ي متدلوژي مدیریت پروژه توسعه«و پس از آن » ها پروژه کنترل و نظارت بر«

محور انجام گرفت،  سازمان پروژه 12در  1388پژوهشی که در سال ؛ اما براساس نتایج ]35[باشند  می
 متدلوژي و «داراي باالترین میانگین و پس از آن » کارگیري نیروي انسانی مساعدت در به«کارکرد

قرار دارند که اندکی با نتایج این پژوهش » تعهد وظایف اداري پروژه«و » نداردهاي مدیریت پروژهاستا
  ].32[تفاوت دارد 

 96که بر روي  ؛ در تحقیقیاستي مطالعات پیشین در خارج از کشور نیز، مؤید این موضوع   یافته   
هاي مدیریت  د استانداردها و روشایجا«سازمانِ داراي دفتر مدیریت پروژه صورت گرفته است، کارکرد 

براساس نتایج . ]18[ها موجود بود  اولویت نخست دفاتر مدیریت پروژه بوده و در تمامی آن» پروژه
گزارش «دفتر مدیریت پروژه انجام گردیده است،  500بر روي  1پژوهش دیگري که توسط دانشگاه کبک

و » ي یک متدلوژي استاندارد سازي و توسعه پیاده«، »پیشرفت پروژه به مدیریت سطح باالي سازمان
ي   همچنین مطابق یافته. ]24[اند  به ترتیب حائز باالترین فراوانی بوده» پایش و کنترل عملکرد پروژه«

و » طرح/کنترل و نظارت بر پروژه«، 2014در سال  2هاي مدیریت پروژه حل ي راه مؤسسه
سازمان مطالعه  432باالترین میزان را در » یریت پروژهمدیریت متدلوژي و استانداردهاي مد/سازي پیاده«

و » مدیریت متدلوژي و استانداردهاي مدیریت پروژه/سازي پیاده«، 2016و در سال ] 37[اند  شده داشته
تحت سازمان  226میزان را در  بیشترین »ها و الگوهاي پروژه ها، روش سیاست مدیریت/سازي پیاده«

  .]38[اند  دارا بوده بررسی
  
  

                                                        
١ Cebec  
٢ PM Solutions 
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  دوي متغیرهاي میانگین در دوبه مقایسه منظور بهطرفه  یک tنتایج آزمون   -7 جدول

  سطح معناداري  متغیر ثانویه  متغیر مبنا

  ها و استانداردهاي مدیریت پروژه روش

  00/0  پشتیبانی اجرایی پروژه
  02/0  بایگانی اطالعات پروژه

  04/0  مدیریت سبد پروژه
  01/0  پروژه مساعدت در استخدام تیم

  00/0  ي مدیریت پروژه ارشاد و مشاوره
  01/0  آموزش مدیریت پروژه

  پشتیبانی اجرایی پروژه

  03/0  بایگانی اطالعات پروژه
  00/0  مدیریت سبد پروژه

  02/0  مساعدت در استخدام تیم پروژه
  00/0  ي مدیریت پروژه ارشاد و مشاوره

  01/0  آموزش مدیریت پروژه

  اطالعات پروژهبایگانی 

  00/0  مدیریت سبد پروژه
  00/0  مساعدت در استخدام تیم پروژه

  01/0  ي مدیریت پروژه ارشاد و مشاوره
  01/0  آموزش مدیریت پروژه

  مدیریت سبد پروژه
  00/0  مساعدت در استخدام تیم پروژه

  00/0  ي مدیریت پروژه ارشاد و مشاوره
  00/0  آموزش مدیریت پروژه

  00/0  ي مدیریت پروژه ارشاد و مشاوره  در استخدام تیم پروژهمساعدت 
  00/0  آموزش مدیریت پروژه

  00/0  آموزش مدیریت پروژه  ي مدیریت پروژه ارشاد و مشاوره
  هاي بیانگر کارکردها طرفه براي مؤلفه یک tو آزمون  آمار توصیفینتایج  - 8 جدول

  طرفه یک tآزمون   آمار توصیفی   مؤلفه
  رتبه انحراف معیار  میانگین

  اول  73/0  48/3  ها و استانداردهاي مدیریت پروژه روش
  دوم  88/0  51/3  پشتیبانی اجرایی پروژه
  سوم  96/0  04/3  بایگانی اطالعات پروژه

  چهارم  94/0  97/2 مدیریت سبد پروژه
  پنجم  90/0  93/2  مساعدت در استخدام تیم پروژه

  ششم  90/0  98/2  پروژهي مدیریت  ارشاد و مشاوره
  هفتم  85/0  65/2  آموزش مدیریت پروژه

    70/0 11/3  )کل کارکردها(ها  مؤلفهتمام 
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محور باالدستی نفت و گاز، با یکدیگر  هاي پروژه کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه در سازمان : 2ي فرضیه

  .متفاوت هستند
ها مدنظر  بندي آن ها، معیارهاي سطح فعالیت و بخش اقتصادي جهت دسته ي سازمان  منظور مقایسهبه   

کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه به تفکیک انواع مختلف میزان ابتدا اطالعات مربوط به . قرار گرفته است
دهد که وضعیت کارکردهاي  اطالعات این جدول نشان می .نشان داده شده است جدولدر سطوح فعالیت 

ها بوده و  اي مهندسی بیشتر و بهتر از سایر سازمان محور مشاوره هاي پروژه دفتر مدیریت پروژه در شرکت
کار طرح و ساخت، مدیریت طرح و نهایتاً کارفرمایی در  نکاري عمومی، پیما هاي پیمان پس از آن سازمان

ها، از آزمون تحلیل واریانس  براي روشن شدن موضوع تفاوت بین گروه. هاي بعدي قرار گرفتند رده
هاي  وضعیت کارکردها در سازمانکه تفاوت  دهد نشان می 10جدول  نتایج. راهه استفاده شد یک

معیار دوم  .ستنیمعنادار  شان، تفکیک انواع مختلف سطوح فعالیت محور باالدستی نفت و گاز به پروژه
اطالعات مربوط به وضعیت کارکردها به تفکیک . استها  بندي، بخش اقتصادي سازمان جهت دسته

ده است و بیانگر آن است که بیشترین نشان داده ش 11جدول در  ها هاي مختلف اقتصاديِ سازمان بخش
محور خصوصی تعلق داشته و پس از آن  هاي پروژه ت پروژه به شرکتسطح کارکردهاي دفتر مدیری

هاي بعدي را به خود اختصاص دادند؛ اما این  هاي دولتی رتبه خصوصی و سازمان هاي نیمه سازمان
پس نتیجه گرفته شد که با اطمینان . از نظر آماري معنادار نبودند 12جدول نتایج ها نیز با توجه به  تفاوت

. ي دوم پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت ها معنادار نبوده و فرضیه هاي گروه وت بین میانگیندرصد تفا 95
  .در نظر گرفته شده است 05/0الزم به ذکر است که سطح معناداري براي فرضیات پژوهش، عدد 

  
  وضعیت کارکردها به تفکیک سطوح مختلف فعالیت  -9 جدول

 میانگین تعداد سطح فعالیت
انحراف 

 معیار
خطاي 

 معیار
 حد باال حد پایین بیشترین کمترین تفاوت میانگین

  13/4  69/1  32/3  28/2  24/0  82/0  80/2  12 کارفرمایی
  38/3  77/2  99/6 -83/0  31/0  44/0  08/3  2  طرح مدیریت

  13/4  82/1  46/3  81/2 15/0  61/0  14/3  16  ساخت و طرحيکار پیمان
  03/4  97/1  77/3  68/2 24/0  71/0  22/3  9 عمومی کاري پیمان

  18/4  38/2  96/3  82/2 24/0  68/0  39/3  8 مهندسی ايمشاوره
  18/4  69/1  31/3  90/2  10/0  70/0  11/3  47 کل
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  وضعیت کارکردها به تفکیک سطوح مختلف فعالیت ي راهه تحلیل واریانس یک  -10 جدول

  داري سطح معنی F  میانگین مجذورات  درجات آزادي  مجموع مجذورات منبع تغییر
 428/0 981/0 480/0  4  919/1 بین گروهی

   489/0  42 537/20  درون گروهی
     46 456/22 کل

  
  هاي اقتصادي وضعیت کارکردها به تفکیک انواع بخش -11 جدول

 میانگین تعداد بخش اقتصادي
انحراف 

 معیار
خطاي 
 معیار

 باالحد  حد پایین بیشترین کمترین تفاوت میانگین
 13/4 69/1 38/3 37/2 23/0 83/0 87/2  13 دولتی

 85/3 82/1 44/3 5/2 21/0 74/0 97/2  12  خصوصی نیمه
 18/4 38/2 56/3 08/3 11/0 54/0 32/3  22 خصوصی

 18/4 69/1 31/3 9/2 1/0 7/0 11/3  47 کل

  
  هاي اقتصادي بخشوضعیت کارکردها به تفکیک انواع  ي راهه تحلیل واریانس یک  -12 جدول

  داري سطح معنی F  میانگین مجذورات  درجات آزادي  مجموع مجذورات منبع تغییر
  139/0  066/2  964/0  2  928/1 بین گروهی

      467/0  44  528/20  درون گروهی
        46  456/22 کل

  
  .ارتباط خطی میان کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه و موفقیت پروژه وجود دارد :3ي  فرضیه

گفته و میزان  هفت کارکرد پیش. بررسی این فرضیه از مدل رگرسیون خطی ساده استفاده شد براي
گونه که از  همان. نمایش داده شده است 13جدول  متغیر وابسته در عنوان بهها با موفقیت پروژه ارتباط آن

یریت پروژه، ها و استانداردهاي مدمثال، با افزایش یک واحدي روش عنوان بهاین جدول مشخص است، 
  .یابدافزایش می 208/0موفقیت پروژه به میزان 
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نتایج مدل رگرسیون خطی به منظور بررسی ارتباط میان کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه و   -13 جدول

  موفقیت پروژه
  )R2(نیکویی برازش  tي  آماره  ضریب  متغیر  ي مدل شماره

  68/3  **208/0  و استانداردهاي مدیریت پروژهها  روش  2135/0  77/15  **934/4  عدد ثابت  1

  73/1  *08/0  پشتیبانی اجرایی پروژه  0574/0  29/26 *35/7  عدد ثابت  2

  61/1  096/0  ي مدیریت پروژه ارشاد و مشاوره  0494/0  93/17  **58/5  عدد ثابت  3

  28/3  **159/0  مدیریت سبد پروژه  0444/0  24/21  **935/4  عدد ثابت  4

  90/2  *133/0  مساعدت در استخدام تیم پروژه  1467/0  55/26  **526/5  عدد ثابت  5

  32/3  **147/0  بایگانی اطالعات پروژه  1810/0  39/33  **573/5  عدد ثابت  6

  73/2  **171/0  آموزش مدیریت پروژه  1299/0  81/15  **193/5  عدد ثابت  7
     *p<0/10 (تی تست دوطرفه) 
     **p<0/05 ( تست دوطرفه تی ) 

  
ها و استانداردهاي مدیریت دهندگی تغییرات در متغیر موفقیت پروژه توسط کارکرد روشبیشترین توضیح
سازمان برتر از لحاظ مدیریت  500که در پژوهش  )ناشی از نیکویی برازش باالتر(شود پروژه بیان می

هاي استاندارد یکی از عوامل که متدلوژيي این است  دهندهاست و نشان پروژه نیز این یافته تأیید شده
هایی که به رسد سازمانبنابراین به نظر می. کلیدي موفقیت و جزء تجارب برتر محوري در سازمان است

پردازند، از احتمال  هاي خود چه از طریق دفتر مدیریت پروژه و چه بدون آن میاستانداردسازي فعالیت
  ].18[ ي باالتري برخوردارند موفقیت پروژه

این . است%) 18(دهندگی موفقیت پروژه، بایگانی اطالعات پروژه با تأثیر کارکرد بعدي با بیشترین توضیح
محور  ي ارزش یادگیري سازمان و دروس آموخته در سازمان پروژه دهندههایی که نشانیافته با پژوهش

 ].18[راستاست  است، هم
است که  ي مدیریت پروژه بوده ارکرد ارشاد و مشاورهدهندگی موفقیت پروژه توسط کترین توضیحکم

. )پایین tي  آماره(دار نیست  و از نظر آماري نیز معنی را دارا بوده) >R2% 5(ترین ضریب تعیین  پایین
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دار و پرریسک اتفاق  هاي مشکلي پروژه بیشتر در خصوص پروژه شاید دلیل این امر این است که مشاوره

  .شود این کارکرد کارایی خود را از دست داده باشدافتد که موجب میمی
  
 گیري نتیجه -5

هاي  پژوهش حاضر بر آن بوده است تا وضعیت کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه در تعدادي از سازمان   
ها با یکدیگر و  ي آن محور صنایع باالدستی نفت و گاز ایران را بررسی نموده و سپس به مقایسه پروژه

نیل به این هدف، ابتدا با مرور ادبیات موضوع، سیر زمانی  منظور به. ها با موفقیت پروژه بپردازدارتباط آن
 و سپس با توجه بهارائه گردیده ي کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه  صورت گرفته در زمینهمطالعات 

سپس با  .استبندي مدنظر در این پژوهش معرفی شده  ها، دسته آن هاي پرتکرار در ها و شاخص مؤلفه
آوري شده  هاي جمع داده. ي آماري پژوهش توزیع شد هایی میان جامعه انجام مطالعات میدانی، پرسشنامه

در بخش آمار توصیفی، وضعیت کارکردهاي . مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباط آماري قرار گرفتند
ضمن بررسی تعدادي از  ها، مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین دفتر مدیریت پروژه در سازمان

هاي  ها، به شناسایی نقش هاي آن محور تحت مطالعه و پروژه هاي پروژه هاي ساختاري سازمان مشخصه
ي فعالیت، جایگاه در ساختار سازمانی  هاي مورد نظر، بررسی سابقه ي دفتر مدیریت پروژه در سازمان عمده

هاي پژوهش با  استنباطی نیز به آزمون فرضیهدر بخش آمار . هاي این نهاد پرداخته شد و سایر ویژگی
  .هاي مناسب آماري پرداخته شد گیري از آزمون بهره

سازمان بزرگ باالدستی در صنعت نفت و گاز،  41این پژوهش نخستین پژوهشی است که با دسترسی به 
ریت پروژه و دار در کارکردهاي دفتر مدی معنی وضعیت این کارکردها را بررسی کرده و به بررسی تفاوت

ي راهنماهاي  نتایج پژوهش دربرگیرنده. ها پرداخته است وضعیت دفتر مدیریت پروژه در این سازمان
هایی براي سازمان) با موفقیت پروژه ها ندهندگی آ از نظر اولویت کارکردها و میزان توضیح(عملیاتی 

هاي بسیاري به سمت که سازماننتایج نشان داد . سازي دفتر مدیریت پروژه دارند است که قصد پیاده
  .استي اعتماد مدیریت در کاربرد این نوآوري  دهندهاند که نشانسازي دفتر مدیریت پروژه رفتهپیاده

توان عنوان کرد این است که از میان  هاي انجام شده می گیري کلی آزمون بندي و نتیجه چه در جمع آن   
آموزش مدیریت «بیشترین و » استانداردهاي مدیریت پروژهها و  روش«کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه، 

بندي کارکردها مالحظه  اند و تفاوت معناداري در رتبه ها داشته کمترین وضعیت را در سازمان» پروژه
هاي اقتصادي در  گردید؛ اما در وضعیت کارکردها با توجه به سطوح مختلف فعالیت و انواع بخش

  .نشدهده تفاوت معناداري مشا ها سازمان
دهندگی بسیار زیاد تغییرات در موفقیت پروژه نتایج این پژوهش حاکی از شواهد قوي مبتنی بر توضیح

بنابراین این ویژگی دفتر مدیریت پروژه باید . استهاي مدیریت پروژه ها و استانداردتوسط کارکرد روش
کارکرد بایگانی . ود اختصاص دهدسازي دفتر مدیریت پروژه به خباالترین اولویت را در هنگام پیاده
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بندي  دهندگی موفقیت پروژه را داشته است و از نظر اولویتي دوم در توضیح اطالعات پروژه، رتبه

طرفه در جایگاه سوم قرار گرفته است که نشان از  یک tسازي کارکردها طبق آزمون  ها براي پیادهسازمان
 . درك اهمیت این کارکرد توسط افراد سازمان است

سازي صحیح  هاي عظیم هستند که ضرورت پیاده هایی بزرگ با پروژههاي نفتی، سازمان عموماً سازمان
ي  ي این پژوهش به مدیران صنعت براي مقایسهیافته. ها ضروري است دفتر مدیریت پروژه در آن

تواند ریت پروژه میسازي دفتر مدی ریزي براي پیاده وضعیت خود با سایر رقبا کمک خواهد کرد و در برنامه
هاي ها را از اولویتها دارند، مدیران سازمانبا تأکید بر کارکردهایی که بیشترین رابطه با موفقیت پروژه

کمترین » آموزش مدیریت پروژه«نتایج پژوهش نشان داد که بخش . سازي کارکردها آگاه سازدپیاده
مقاومت در برابر «هاي پیشین از نتایج پژوهش .هاي مورد پژوهش داشته استمیزان تأکید را در سازمان

نیازهاي غلبه بر  یکی از پیش» آموزش«و ] 2[سازي دفتر مدیریت پروژه حکایت دارد  براي پیاده» تغییر
هاي مورد بحث تأکید کمی بر آن  پیشنهاد شده است که متأسفانه در سازمان» مقاومت در برابر تغییر«

  . شده است
توان در سایر هاي آتی میاین پژوهش در بخش باالدستی نفت محدود شده است که براي پژوهش    

توان  هاي موجود می از محدودیت. ي تطبیقی بین صنایع پرداخت را تعمیم داد و به مقایسه صنایع آن 
به علت ) مدیر طرحکار و  هاي کارفرما، مشاور، پیمان تعداد سازمان(ي آماري  محدود بودن تعداد جامعه

محور ایران، عدم سهولت دسترسی به  هاي پروژه نوظهور بودن دفاتر مدیریت پروژه در سازمان
ي آماري به علت پراکندگی جغرافیایی و مشکالت رفت و آمد، عدم آشنایی مناسب  هاي جامعه سازمان

ها به ابزار  خی سازمانگویی بر ها با خدمات و وظایف دفتر مدیریت پروژه و عدم پاسخ برخی سازمان
  .پژوهش به دلیل محرمانگی را عنوان نمود

  
  تقدیر و تشکر

المللی انرژي به دلیل حمایت معنوي از این پژوهش،  ي مطالعات بین در پایان پژوهشگران از مؤسسه
  .کنندسپاسگزاري می
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