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چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های فناوری اطالعات در شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب با روش تحلیل سلسله مراتبی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی 
است. جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان و خبرگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تشکیل می دهد. 152 نفر از کارکنان 
برای شناسایی عوامل به صورت تصادفی ساده و ده نفر از خبرگان برای اولویت بندی عوامل به صورت گلوله برفی انتخاب 
شده اند. در این پژوهش از روش دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. بر اساس روش 
دلفی، پرسش نامۀ  برگرفته از مقالۀ آنتلوا )2010( طی دو مرحله میان خبرگان توزیع شده که با توجه به نتایج به دست آمده 
21 سؤال مربوط به پنج عامل و شانزده زیرعامل مهم شناسایی شده  است. در ادامه، با روش تحلیل سلسله مراتبی، عوامل 
رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج، راهبرد اطالعات، فرایندها، راهبرد کسب وکار، فناوری اطالعات و افراد به ترتیب در 

رتبۀ اول تا پنجم قرار گرفته اند. 

تحلیل  روش  جنوب،  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  اطالعات،  فناوری  پروژه های  اولویت بندی،  شناسایی،  کلیدی:  واژگان 
سلسله مراتبی

تاریخ دریافت: 1398/07/10

تاریخ پذیرش: 1398/10/30

مقدمه

این دوره عصر اطالعات3 نام گرفته و سازمان ها در جوامعی 
علت  به  سازمان ها،  برنامه ریزی  دارند.  قرار  رقابتی  و  متحول 
اطمینان نداشتن از آینده، ضروری است. امروزه امور بازرگانی، 
تولید و ارائۀ خدمات با سرعتی بیشتر از گذشته انجام می شود. 

فناوری نوین سرعت انجام کارها را افزایش داده است، به طوری که 
تا چند سال پیش تصور نمی رفت که این گونه در سطوح گوناگون 
به کار گرفته شود )مودی و همکاران، 1390(. فناوری اطالعات، 
که با نام مخفف آی تی )IT( شناخته می شود، اصطالحی است 
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که امروزه از زبان متخصصان به دایرۀ واژگان روزمرۀ ما افزوده 
شده و مجموعۀ سخت افزار، نرم افزار و زیرساخت های ارتباطی 
 Biadacz, R.( برای حمایت از عملکرد سیستم های اطالعاتی
and M. Biadacz, 2015( و مهم ترین عامل مؤثر بر عملکرد 
 Porssa and Mirzazadeh,( سازمانی و مزیت رقابتی است
2016(. سرمایه گذاری بر روی اجزای فناوری اطالعات مانند 
اینترنت، اتوماسیون اداری و سیستم اطالعات مدیریت موجب 
به  توجه  با  و  می شود  سازمان  در  اثربخشی  و  کارایی  افزایش 
اینکه فناوری یکی از عوامل راهبردی به شمار می رود،  به بهبود 
 Jabbouri et( می کند  کمک  عملکرد  و  کسب وکار  بهره وری 

 .)al., 2016
با توجه به اینکه روزانه پروژه های متعددی در سازمان ها درحال 
پیاده سازی  به  بی شماری  پروژه های  که  است  طبیعی  اجراست، 
نشان  پژوهش ها  یابد.  اختصاص  سازمان  در  فناوری ها  این 
می دهد که حدود 62 درصد از پروژه های فناوری اطالعات در 
نرسیده اند.  انجام  به  پیش بینی شده  هزینۀ  با  یا  تعیین شده  زمان 
اتمام،  از  قبل  اطالعات،  فناوری  پروژه های  از  بسیاری  درواقع 
آمار،  طبق  همچنین،  نشده اند.  پیاده سازی  هرگز  یا  شده اند  لغو 
پیش بینی نشده  بودجۀ  با مشکل کسر  پروژه ها  این  از  49 درصد 
و 47 درصد با مشکل هزینه های نگه داری پیش بینی نشده روبه رو 
شده اند و 41 درصد از آن ها جواب گوی نیازها نبوده اند )خواجه 
و همکاران، 1391(. از نظر مارنیویک و النگرمن )2018(، نرخ 
که  می دهد  نشان  اطالعات  فناوری  پروژه های  شکست  باالی 
در این پروژه ها به راهبرد های سازمانی بها داده نمی شود. بیشتر 
مدیران سازمان ها به اهمیت استفاده از این فناوری واقف شده اند. 
از همین روست که انجام پروژه های فناوری اطالعات دغدغه و 

مسئلۀ اصلی مدیران شناخته شده است.
با توجه به گسترش فناوری اطالعات در شرکت ها، شرکت ملی 
 
ً
مسلما و  نیست  مستثنا  مقوله  این  از  نیز  جنوب  نفت خیز  مناطق 
فناوری  پروژه های  بر  مؤثر  عوامل  دربارۀ  تصمیم گیری  نیازمند 
در  و  است  فرایندی دشوار  است. تصمیم گیری همواره  اطالعات 
شرایط فعلی که دگرگونی های سریع و فزاینده رخ می دهد، بی شک 
آهنگ تصمیم گیری شتاب زیادی دارد. نیاز به تصمیم گیری سریع 
با فعل وانفعاالت محیطی شرایط  با کیفیت مناسب در مواجهه  و 
خاصی را بر تصمیم گیران تحمیل می کند. تبیین الگویی از واقعیت 
که روابط بین متغیرها را آشکار سازد ابزار مناسبی در تصمیم گیری 
است و چنین الگویی مدل نام دارد. مدل های تصمیم گیری به مرور 
امروزه  و  می یابند   تکامل  واقعیت  به سوی  انتزاعی  از حالت  زمان 
شده اند،  کالسیک  و  رفتاری  مدل های  جایگزین  باز  مدل های 
فرایند  در  می  گیرد.  قرار  توجه  مورد  محیطی  شرایط  به طوری که 
تصمیم گیری، انتخاب عوامل مؤثر بر ارزیابی راه حل ها و انتخاب 
می آید.  به شمار  اساسی  گام های  ازجمله  رضایت بخش  راه حل 

معیارهایی که در اخذ تصمیم مد نظر قرار می گیرند، عواملی هستند 
که انتخاب یک راهکار از میان راهکارهای مختلف را در مسیر نیل 
توجه  با   

ً
غالبا تصمیم گیری ها  بنابراین،  می سازند.  میسر  هدف  به 

به معیارهای گوناگون انجام می پذیرد. روش های تصمیم  گیری در 
تعریف مسئله روش هایی هستند که به تصمیم گیرنده کمک می کنند 
کند  مطرح  را  دقیقی  سؤاالت  نیازهایش  به  رسیدن  برای  بتواند  تا 
)اسماعیلی، 1393(. برخی از روش هایی که می توان در شناسایی 
موانع موجود به کار برد عبارت اند از تحلیل سلسله مراتبی،1 فرایند 

تحلیل شبکه ای،2 تاپسیس3 و دیماتل.4
انجام این پژوهش از دیدگاه نظری، عملی و کاربردی اهمیت 
دارد. از دیدگاه نظری، هرچند پژوهش های زیادی دربارۀ پروژه های 
فناوری اطالعات، پیامدها و تأثیر آن ها بر جامعه و شرکت انجام 
شده، شمار کمی از پژوهش ها به شناسایی و اولویت بندی عوامل 
این  انجام  بنابراین  پرداخته اند.  پروژه ها  این  موفقیت  بر  مؤثر 
دیدگاه  از  می کند.  کمک  حوزه  این  در  ادبیات  غنای  به  پژوهش 
عملی و کاربردی نیز این پژوهش کاربردهای مفیدی برای شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب در شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت 
پروژه های فناوری اطالعات و ازبین بردن موانع پیش روی آن دارد. 
بهره وری  بهبود  و  منابع  اتالف  از  به جلوگیری  پژوهش  این  نتایج 
این  از  هدف  می کند.  شایانی  کمک  جامعه  و  افراد  شرکت، 
مؤثر  عوامل  اولویت بندی  و  برای شناسایی  رویه ای  ارائۀ  پژوهش 
بر موفقیت پروژه های فناوری اطالعات با استفاده از روش تحلیل 
سلسله مراتبی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است و سؤال 
موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  می شود:  بیان  این گونه  پژوهش  اصلی 
پروژه های فناوری اطالعات در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

کدام است و اولویت بندی آن ها به چه صورت است؟

1. سؤاالت پژوهش

سؤال اصلی: 
عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های فناوری اطالعات در شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب کدام است؟

سؤال های فرعی:
در  اطالعات  فناوری  پروژه های  موفقیت  بر  مؤثر  زیرعوامل    •

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب کدام است؟

•  وزن و درجۀ اهمیت عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های فناوری 
اطالعات در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به چگونه است؟

1. Analytical Hierarchy Process (AHP)

2. Analytical Network Process (ANP)

3. TOPSIS

4. Dematel
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فناوری  پروژه های  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  اولویت بندی    •
چه  به  جنوب  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  در  اطالعات 

صورت است؟

2. مبانی نظری پژوهش

2ـ1. تعریف پروژه
گرفته   Projectum التین  واژۀ  از  اصل  در   )Project( پروژه 
شده که آن هم برگرفته از واژۀ Projaicer است. این واژه از ترکیب 
دو واژۀ Pro و Jacere به وجود آمده که به ترتیب به معنی پیش یا 
قبل و پرتاب کردن است. بنابراین Project به معنی حرکت پرتابی 
به  است.  تدارک دیده شده  پیش  از  و  برنامه ریزی  با  آینده  به سمت 
عبارت دیگر، در حرکت هر پروژه به سمت آینده، عالوه بر وجود 
است،  رقابتی  شرایط  فشار  از  ناشی  که  حرکت  در  اجبار  نوعی 
حوادث  پیش بینی  عدم  علت  به  فرود  محل  از  اطمینان نداشتن 
از  تعبیری  چنین  وجود  درحقیقت  داشت.  خواهد  وجود  آینده 
و  بود )یزدان پناه  پروژه خواهد  پروژه دربردارندۀ وجود ریسک در 
کشتیبان، 1386(. پروژه را می توان برنامه ای با تاریخ آغاز و پایان 
برای انجام تغییراتی همچون حل مشکالت و استفاده از فرصت  و 
ریسک با توجه به عناصر ناشناخته تعریف کرد. همچنین می توان 
آن را روش خاص سازمان دهی کار خارج از روال و بداهه سازی در 
 Dawang et al.,( فعالیت های عملیاتی تجاری استاندارد دانست
2018(. پروژه تالشی موقت برای تولید محصول، ارائۀ خدمت یا 

 .)Schwalbe, 2015( نتیجۀ منحصربه فرد به شمار می آید

2ـ2. تعریف فناوری
 Amoako -Gyampah( شرکت ها پیوسته درگیر کاربرد فناوری اند
تحت تأثیر  فزاینده ای  به طور  سازمانی  موفقیت  و   )et al., 2018
.)Jewer et al., 2017( دارد  قرار  مناسب  فناوری های  مؤثر   ادغام 
پنجاه  طی  فقط  و  ابداع  میالدی   1700 سال  اوایل  از  فناوری  واژۀ   
سال فراگیر شد. واژۀ تکنولوژی )فناوری( مشتمل بر دو واژۀ »تکنی« 
دانش  به معنی  »لوژی«  و  صنعتگری  مهارت های  راز  و  رمز  به معنی 
وبستر  اصطالحات  فرهنگ  است.  هدفمند  و  نظام مند  سازمان یافته، 
دانش  با  که  دانش  از  شعبه ای  می کند:  تعریف  این گونه  را  تکنولوژی 
و  استفاده  یا  دارد  سروکار  و...  هنر  صنعتی،  مهندسی،  کاربردی، 
سه  از  فناوری  کلی،  به طور  عملی.  فرجام  یک  برای  دانش  کاربرد 
جزء سخت افزار، نرم افزار و مغزافزار تشکیل شده است. سخت افزار 
دربردارندۀ ساختار فیزیکی و آرایش منطقی تجهیزات یا ماشین آالتی 
است که برای انجام وظایف مربوط به کار می رود. نرم افزار دربردارندۀ 
دانش نحوۀ استفاده از سخت افزار برای انجام وظایف مربوط و مغزافزار 
دربردارندۀ دالیل استفاده از فناوری به شیوه ای خاص است که آن را 

توجیه فنی می نامند. 

2ـ3. تعریف اطالعات
پدر  وینر،  است.  نشده  تعریف  به روشنی  هنوز  اطالعات 
می گوید:  چنین  اطالعات  مفهوم  معرفی  در  سایبرنتیک، 
اطالعات  است«.  خارج  جهان  محتویات  به مفهوم  »اطالعات 
 Biadacz, R.( می رود  به کار  داده ها  به  مربوط  قراردادهای  در 
خالصه ای  داده های  اطالعات   .)and M. Biadacz, 2015
تا  هستند که گروه بندی، ذخیره، پاالیش و سازمان دهی شده اند 
بعدی  برای  که  می یابد  ارزش  زمانی  اطالعات  معنی دار شوند. 
خاص، فردی خاص، هدفی خاص و در زمانی خاص گردآوری 
و آماده شود. بنابراین اطالعاتی که برای یک مدیر جنبۀ اطالعاتی 
باشد  نداشته  ارزشی  هیچ  است  ممکن  دیگر  مدیر  برای  دارد، 

)باقری و سالجقه، 1389(.

2ـ4. تعریف فناوری اطالعات
سال  در  وایزلر1  و  لویت  نخستین بار  را  اطالعات  فناوری  واژۀ 
1958 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و 
پردازش اطالعات در سازمان به کار بردند )بسطامی و همکاران، 
نوآوری  اینترنت  و  اطالعات  فناوری   .)1389 دادمهر،  1396؛ 
می گذارد.  تأثیر  بشر  زندگی  بر  که  است  گذشته  دهۀ  در  جدیدی 
اینترنت به هدفی کلی تبدیل شده که در حدود 4تریلیون دالر به 
نصف   

ً
تقریبا و  است  کرده  کمک   2016 سال  در  جهان  اقتصاد 

 .)Djanggih et al., 2017( جهان را به هم متصل می کند
نرم افزار،  سخت افزار،  مدیریت  و  توسعه  اطالعات  فناوری 
 Jabbouri et al.,( فناوری های دیگر است و  داده  پایگاه  شبکه، 
2016(. در اقتصاد پویای کنونی، فناوری اطالعات ابزاری حیاتی 
 Wu et al.,( در شرکت ها برای به دست آوردن مزیت رقابتی است
در  اطالعات  فناوری  به کارگیری  برای  مهم  هدف  سه   .)2017

سازمان ها عبارت است از:

1. بهبود بهره وری کسب وکار به وسیلۀ پردازش خودکار اطالعات؛

نیازهای  از  رضایت  فراهم کردن  با  مدیریت  اثربخشی  بهبود   .2
اطالعات؛

3. بهبود رقابت های مؤثر بر راهبرد کسب وکار )اردالن و همکاران، 
.)1394

2ـ5. ویژگی های فناوری اطالعات
پیچیدگی  و  گستردگی  دارای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

سخت افزاری و نرم افزاری بسیاری است و پنج ویژگی مهم دارد:

تعاملی بودن: یکی از ویژگی های مهم این ابزار ارتباط چهره به چهره 
و  کنند  مشارکت  اطالعات  تبادل  در  می توانند  کاربران  است. 

فرستنده و گیرنده در حالت کنش و واکنش متقابل قرار گیرند.

1. Leavit and Whisler
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ناهم زمانی: می توان از طریق رایانه به سایت روزنامه مراجعه کرد و 
به اخبار قبل از انتشار دسترسی یافت. فناوری های نوین اطالعاتی 
و ارتباطی بر عنصر زمان به منزلۀ متغیر تعیین کننده غلبه کرده اند. 
ممکن  فرد  دلخواه  زمان  در  را  پیام  دریافت  و  ارسال  فناوری ها 

می سازند و این بخشی از انتقال کنترل از منبع به گیرنده است.

را  اطالعات  می توان  ارتباطی  نوین  فناوری های  با  تمرکززدایی: 
به عبارت دیگر،  همچون بسته های پستی در منزل دریافت کرد. 
 در گذشته 

ً
مثال نمی کنند.  ارتباطات منل گذشته »جمعی« عمل 

ارتباط  ـ  بود  الزامی  خانه  در  حضور  تلفنی  ارتباط  برقراری  برای 
و  کرده  حل  را  مشکل  این  همراه  تلفن  امروزه  ولی  ـ  خانه به خانه 

ارتباطات تلفنی را نقطه به نقطه کرده است.

ظرفیت  ارتباطی  و  اطالعاتی  نوین  فناوری های  بیشتر:  ظرفیت 
عظیم  حافظۀ  داده اند.  افزایش  را  اطالعات  توزیع  و  گردآوری 
نوری  فیبرهای  راه  از  اطالعات  بی سابقۀ  انتقال  قدرت  و  رایانه ها 
و پدیدۀ بزرگراه های اطالعاتی خبر از بروز پدیده هایی چون عصر 

اطالعات و ابربزرگراه های ارتباطی می دهند.

انعطاف پذیری: با استفاده از فناوری نوین اطالعات و ارتباطات 
سپهر  وارد  شود  احساس  ضرورت  که  زمانی  هر  در  می توان 
ارتباطات  تعاملی شدن  اوج  انعطاف پذیری  این  شد.  اطالعات 

است )ابراهیمی و منظری توکلی، 1397(.

2ـ6. کاربردهای فناوری اطالعات

درون  در  رسمی  اطالعات  سریع  انتشار  به  اطالعات  فناوری 
کمک  سازمان ها  بین  و  فرعی،  و  اصلی  واحدهای  بین  سازمان، 
می کند و میان واحدهای اصلی و فرعی سازمان هماهنگی بیشتری 
به  دستیابی  موجب  اطالعات  فناوری  به کارگیری  می کند.  برقرار 
سیستم اطالعات مدیریت استاندارد و تأمین اطالعات الزم برای 
تصمیم گیری می شود و به آن سرعت و دقت می بخشد )چراغی، 
1393(. در جدول 1 خالصه ای از کاربردهای فناوری اطالعات 

در سازمان آمده است.

2ـ7. پروژه های فناوری اطالعات
اجرای پروژه های فناوری در مؤسسات دولتی و خصوصی درحال 
به  رسیدن  برای  و   )Okike and Mphale, 2018( است  افزایش 
برتری عملیاتی حیاتی است )Badewi and Shehab, 2016(. این 
مؤسسات از دانش، ابزارها و روش هایی برای توسعۀ پروژه های مبتنی 
با  سنتی  پروژه های  عمر  چرخۀ  می کنند.  استفاده  نیازمندی ها1  بر 
مرحلۀ مفهومی شروع می شود و پس از آن مراحل توسعه، پیاده سازی 
که   )Foote and Halawi, 2018( می شود  انجام  اختتامیه  و 
مشکالت فراوانی را برای مدیران پروژه فراهم می کنند. این  پروژه ها 
 از انواع دیگر پروژه ها مانند ساخت وساز مهندسی پیچیده تر 

ً
معموال

دارند  ببیشتری  شکست  احتمال  بنابراین  پیش بینی ترند،  غیرقابل  و 
)Laird, 2016(. مدیریت پروژه ها فرایند برنامه ریزی، سازمان دهی 

.)Williams, 2017( و تعریف مسئولیت را بر عهده دارند

3. پیشینۀ پژوهش

اسکندری و تقوی فرد )1398( نشان دادند که وجود سیستم های 
کسب وکار  سمت  به  حرکت  ضروریات  از  یک پارچه  اطالعاتی 
 )IT( اطالعات  فناوری  از  استفاده  و  است  رقابت  و  الکترونیک 
شرکت ها  و  سازمان ها  کلیۀ  برای   )IS( اطالعاتی  سیستم های  و 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نتایج پژوهش امیری )1397( نشان 
داد که کیفیت خدمات، قابلیت فروشنده و کیفیت رابطه در موفقیت 
برون سپاری پروژه های فناوری اطالعات در شرکت برق منطقه ای 
هرمزگان تأثیرگذارند. کاظمیان و مردانی )1395( در پژوهش خود 
عوامل مؤثر بر شکست و موفقیت پروژه های فناوری اطالعات را 
به عوامل فنی، انسانی، فرایندی، سازمانی و محیطی تقسیم کردند 
سازمانی  فرهنگ  با  مرتبط  عوامل  که  دادند  نشان  عالوه بر این، 
اطالعات  فناوری  پروژه های  موفقیت  و  در شکست  بسزایی  ثأثیر 
همکاران  و  ابوالحسنی  یافته های  با  مطابق  دارند.  سازمان ها  در 
)1394(، از نظر کارکنان ابتدا عوامل فردی و سپس عوامل شغلی و 
در نهایت عوامل سازمانی در موفقیت پروژه های فناوری اطالعات 

جدول 1: کاربردهای فناوری اطالعات در سازمان )چراغی، 1393(

1. Requirement

نمونهکاربرد

کاربرد عملیاتی
کنترل موجودی، نگه داری و تعمیرات، حسابداری مالی، خرید، کنترل تجهیزات، کنترل حساب ها، کارگزینی، کنترل 

کیفیت، متن نگاری، کنترل پروژه و سایر موارد

کاربرد اطالعاتی
برنامه ریزی آموزشی، پژوهش های بازاریابی، پژوهش و توسعه، پژوهش عملیاتی، تشکیالت و روش ها، روابط 

عمومی، حمل ونقل، پیش بینی فروش، مدارک پرسنلی، دفتر داری، تحلیل ریسک و سایر موارد

بهبود کیفیت کسب وکار، بهبود کارایی و هزینه، بهبود عملکرد و اثربخشی تجاری و سایر مواردکاربرد راهبردی
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مؤثرند؛ اما نکتۀ جالب توجه این است که کارکنان در عوامل مؤثر 
 به نقش  اساسی مدیران پروژه های فناوری 

ً
بر بهبود عملکرد تلویحا

اطالعات اشاره نموده اند.
مشارکت   ،)2018( موانگانگی  و  کیپکوچه  پژوهش  نتایج  بنابر 
کارکنان  صالحیت  و  منابع  تخصیص  پروژه،  مدیریت  سهام داران، 
کنیا  تجاری  بانک های  در  اطالعات  فناوری  پروژه های  موفقیت  در 
تأثیرگذار است. بر اساس پژوهش اوتاویو، ترلزی و موراس )2017(، 
اندازۀ پروژه، مدت زمان پروژه، زمان به تعویق انداختن و قدرت رسمی 
گروه  اندازۀ  درحالی که  می دهد،  نشان  را  مثبتی  تأثیرات  پروژه  مدیر 
اجرایی و تخصیص بهینه گروه تأثیراتی منفی دارد. نتایج پژوهش نشان 
به کارگماری اعضای گروه و  می دهد که عواملی همچون تخصیص/ 
اولویت بندی آنان نیاز به راهنمایی و هدایت دارد مونتکوئین و همکاران 
الزامات نادرست، ناقص و تعریف نشدۀ  نیز نشان دادند که   )2016(
اجتماعی،  سیاسی،  تغییرات  و  شکست  عامل  مهم ترین  مشتری 
پروژه هاست.  شکست  عامل  کم اهمیت ترین  قانونی  و  اقتصادی 
و کم کردن  موفقیت  عامل  مهم ترین  واضح  بینش  و  اهداف  همچنین 
شده  شناخته  پروژه ها  موفقیت  عامل  کم اهمیت ترین  دیوان ساالری 
برنامه،  )2014(، عواملی همچون  موتا  و  راموس  پژوهش  در  است. 
شناسایی  پروژه ها  موفقیت  عوامل  مهم ترین  دامنه  و  کیفیت  هزینه، 
آنتلوا )2010( نیز نشان دادند که  شده اند. عزیز و صالح )2012( و 
فناوری  موفق  پذیرش  در  اصلی  عامل  پنج  خدمت گرایی  دیدگاه  از 
اطالعات و ارتباطات عبارتند از:. راهبرد کسب وکار، راهبرد اطالعات، 

افراد )گروه مدیریت(، فناوری اطالعات و فرایندها. 

4. روش پژوهش

افق  دیدگاه  از  است.  کاربردی  هدف  نظر  از  رو  پیش  پژوهش 
زمانی، می توان این پژوهش را از نوع مطالعۀ مقطعی دانست.

بخش  در  می شود.  تقسیم  بخش  دو  به  پژوهش  آماری  جامعۀ 
فناوری  پروژه های  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  برای  و  اول 
اطالعات در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، از میان کارکنان 
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب، که تعداد آن ها 251 نفر )رسمی و پیمانکاری( برآورد شده 
فرمول  با  و  ساده  تصادفی  نمونه گیری  روش  به  نفر   152 است، 

کوکران به صورت زیر انتخاب شده اند.

در بخش دوم و برای رتبه بندی عوامل از آرای ده نفر از مدیران و 
کارشناسان صاحب نظر دربارۀ فناوری اطالعات و مدیریت پروژه 
شده اند.  انتخاب  گلوله برفی  روش  به  که  شده  استفاده  )خبرگان( 
 )2010( آنتلوا  مدل  از  پژوهش  این  پرسش نامۀ  اینکه  وجود  با 
دلفی  از روش  استفاده  با  اطمینان،  افزایش  برای  استخراج شده،  
فناوری  مدیریت  کارکنان  از  نفر   152 بین  دور  دو  در  پرسش نامه 
اطالعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب توزیع 
شده است. پس از جمع آوری پرسش نامه های مرحلۀ اول و دوم، 
داده ها وارد نرم افزار اس پی اس اس شده و پایایی با استفاده از روش 
با توجه  آلفای کرونباخ 0/901 و 0/927 محاسبه شده است که 
پرسش نامۀ  پایایی  شد،  اشاره  ابزار  پایایی  دربارۀ  که  مطالبی  به 
و  تک نمونه ای   t آزمون  دلفی،  روش  از  است.  شده  تأیید  تحقیق 
فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. 
اکسپرت  و  اس پی اس اس  نرم افزار  با  زوجی  مقایسات  همچنین، 

چویس1 انجام شده است. 

5. تجزیه وتحلیل یافته ها

کیفی  یا  کّمی  جنبه های  هم زمان  درنظرگرفتن  به  نیاز  وقتی 
برای  قدرتمند  ابزاری  سلسله مراتبی  تحلیل  فرایند  روش  باشد، 
ساختار  به  را  پیچیده  مسائل  که  است  چندمتغیره  تصمیم گیری 
سلسله مراتبی در چند سطح مختلف تبدیل می کند و ارتباطات میان 
اهداف اصلی، معیارها، زیرمعیارها و راه حل ها را نمایش می دهد. 
تا  به تحلیل گران کمک می کند  فرایند تحلیل سلسله مراتبی  روش 
به  شبیه  سلسله مراتبی  ساختار  به  را  مسئله  یک  حیاتی  جنبه های 
به  پیچیده  با کوچک سازی تصمیمات  و  درآورند  درخت تصمیم 
به  نتایج  ترکیب  و  رتبه بندی های ساده  و  مقایسات  از  مجموعه ای 
تصمیم  بهترین  به  روشن  منطقی  با  تا  می کند  کمک  تحلیل گران 
فناوری  پروژه های  بر موفقیت  برای شناسایی عوامل مؤثر  برسند. 
پرسش نامۀ  جنوب،  نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  در  اطالعات 
اول که برگرفته از مقالۀ مرجع و با بهره گیری از روش دلفی است 
تکمیل  از  به دست آمده  داده های  است.  توزیع شده  نفر  بین 152 
پرسش نامه ها در قالب جداول 2 تا 11 طبقه بندی و نتیجه گیری شده 
و به سؤال پژوهش پاسخ داده شده است. نظرخواهی از گروه دلفی 
 =1( لیکرت  پنج گزینه ای  پرسش نامۀ ساختاریافتۀ  طیف  ارسال  با 
 مهم(، مشتمل بر 22 سؤال، در طی دو 

ً
اهمیت یکسان تا 5= کامال

دور به 152 نفر صورت گرفته است؛ بدین گونه که ابتدا پرسش نامۀ 
نخست مشتمل بر 22 سؤال بین اعضای گروه دلفی توزیع شده و 
پس از جمع آوری پرسش نامه های تکمیل شده و ارزیابی نتایج این 
پنج عامل اصلی و شانزده زیرعامل مهم شناسایی  مرحلۀ دلفی، 

شده است.

1. Expert Choice
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جدول2: نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف مربوط به پرسش نامۀ دور اول دلفی

نتیجه سطح معنی داری آمارۀ z  کولموگروف اسمیرنوف یرعامل عامل/ ز

نرمال 0/368 0/918 راهبرد کسب وکار

نرمال 0/558 0/792 راهبرد اطالعات

نرمال 0/850 0/611 فرایندها

نرمال 0/722 0/693 افراد

نرمال 0/987 0/450 فناوری اطالعات

نرمال 0/526 0/811 مشتریان

نرمال 0/699 0/707 بازارها

نرمال 0/559 0/791 ذی نفعان

نرمال 0/526 0/811 مهندسی

نرمال 0/832 0/623 طراحی دقیق

نرمال 0/764 0/668 مشخصات

نرمال 0/807 0/640 برنامه ریزی

نرمال 0/819 0/632 نظارت

نرمال 0/987 0/450 امور مالی

نرمال 0/745 0/679 کنترل

نرمال 0/474 0/845 یادگیری

نرمال 0/532 0/807 نوآوری

نرمال 0/469 0/847 اطالعات

نرمال 0/587 0/774 ارتباطات مدیریت در پروژه

نرمال 0/625 0/751 بازبینی

نرمال 0/832 0/623 ارزیابی

نرمال 0/520 0/815 تحویل پروژه

اهمیت عامل ها، وضعیت  بررسی  از  پیش  نیز،  در دور دوم 
آزمون  از  حاصل  نتایج  است.  شده  بررسی  آن ها  نرمال بودن 
 3 جدول  در  سؤالی   21 پرسش نامۀ  اسمیرنوف  ـ  کولموگروف 

آمده است.
همان طور که در جدول4 مالحظه می شود، پنج عامل و شانزده 
زیرعامل مؤثر بر موفقیت پروژه های فناوری اطالعات در این مرحله 
و  شناسایی شده  عوامل  اولویت بندی  برای  است.  شده  شناسایی 

مقایسات  پرسش نامۀ  پژوهش،  فرعی  سؤال  دو  به  پاسخ گویی 
نمونۀ  اعضای  از  نفر  ده  بدین ترتیب،  است.  شده  توزیع  زوجی 
آماری به روش گلوله برفی از بین مدیران و کارشناسان صاحب نظر 
در موضوع انتخاب و پرسش نامه در میان آن ها توزیع شده است. 
داده های حاصل از پاسخ اعضای نمونه، با استفاده از روش فرایند 
بر  مبنی  خروجی  و  شده  تجزیه وتحلیل  سلسله مراتبی،  تحلیل 

اولویت بندی پنج عامل و شانزده زیرعامل دریافت شده است.
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جدول 3: نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف مربوط به پرسش نامۀ دور دوم دلفی

یرعامل های مؤثر بر موفقیت پروژه های فناوری اطالعات از دیدگاه گروه دلفی جدول 4: عامل ها و ز

نتیجه سطح معنی داری آمارۀ z کولموگروف اسمیرنوف شاخص

نرمال 0/235 1/034 راهبرد کسب وکار

نرمال 0/745 0/679 راهبرد اطالعات

نرمال 0/712 0/700 فرایندها

نرمال 0/820 0/632 افراد

نرمال 0/901 0/570 فناوری اطالعات

نرمال 0/753 0/674 مشتریان

نرمال 0/948 0/522 بازارها

نرمال 0/255 1/014 ذی نفعان

نرمال 0/218 1/053 مهندسی

نرمال 0/763 0/668 طراحی دقیق

نرمال 0/690 0/713 مشخصات

نرمال 0/942 0/529 برنامه ریزی

نرمال 0/532 0/807 نظارت

نرمال 0/659 0/731 امور مالی

نرمال 0/563 0/789 کنترل

نرمال 0/790 0/652 یادگیری

نرمال 0/352 0/930 نوآوری

نرمال 0/290 0/982 اطالعات

نرمال 0/255 1/014 بازبینی

نرمال 0/474 0/845 ارزیابی

نرمال 0/850 0/611 تحویل پروژه

عامل یرعامل ز ردیف

راهبرد کسب وکار

مشتریان 1

بازارها 2

ذی نفعان 3

راهبرد اطالعات

مهندسی 4

طراحی دقیق 5

مشخصات 6
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عامل یرعامل ز ردیف

فرایندها

برنامه ریزی 7

نظارت 8

امور مالی 9

کنترل 10

افراد

یادگیری 11

نوآوری 12

اطالعات 13

فناوری اطالعات

بازبینی 14

ارزیابی 15

تحویل پروژه 16

یرعامل های راهبرد کسب وکار جدول 5: اولویت بندی ز

یرعامل های راهبرد اطالعات جدول 6: اولویت بندی ز

یرعامل های فرایندها جدول 7: اولویت بندی ز

اولویت وزن راهبرد کسب وکار ردیف

1 0/445 مشتریان 1

2 0/319 بازارها 2

3 0/236 ذی نفعان 3

 0/445 وزن  با  »مشتریان«  زیرعامل   ،5 جدول  به  توجه  با 
 0/236 نسبی  وزن  با  »ذی نفعان«  زیرعامل  و  اهمیت  بیشترین 
زوجی  مقایسات  ناسازگاری  نرخ  دارد.  را  اهمیت  کمترین 
0/0002 به دست آمده که چون کمتر از 0/1 است، این مقایسات 

پذیرفتنی است.

نتایج جدول 6 نشان می دهد که زیرعامل »طراحی دقیق« با وزن 
با وزن نسبی  بیشترین اهمیت و زیرعامل »مشخصات«   0/383
0/256 کمترین اهمیت را دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 
مقایسات  این  است،   0/1 از  کمتر  چون  که  آمده  به دست   0/04

پذیرفتنی است.

اولویت وزن راهبرد اطالعات ردیف

2 0/361 مهندسی 1

1 0/383 طراحی دقیق 2

3 0/256 مشخصات 3

اولویت وزن فرایندها ردیف

1 0/349 برنامه ریزی 1

2 0/267 نظارت 2

3 0/217 امور مالی 3

4 0/166 کنترل 4
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نتایج جدول 6 نشان می دهد که زیرعامل »طراحی دقیق« با وزن 
با وزن نسبی  بیشترین اهمیت و زیرعامل »مشخصات«   0/383
0/256 کمترین اهمیت را دارد. نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی 
مقایسات  این  است،   0/1 از  کمتر  چون  که  آمده  به دست   0/04

پذیرفتنی است.

با توجه به جدول 7، زیرعامل »برنامه ریزی« با وزن 0/349 
 0/166 نسبی  وزن  با  »کنترل«  زیرعامل  و  اهمیت  بیشترین 
زوجی  مقایسات  ناسازگاری  نرخ  دارد.  را  اهمیت  کمترین 
این  است،   0/1 از  کمتر  چون  که  آمده  به دست   0/00015

مقایسات پذیرفتنی است.

یرعامل های افراد جدول 8: اولویت بندی ز

یرعامل های فناوری اطالعات جدول 9: اولویت بندی ز

جدول10: اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های فناوری اطالعات

یرعامل ها یک از عامل ها و ز جدول 11: مقایسۀ وزن نسبی و درصد وزن نهایی هر

اولویت وزن افراد ردیف

2 0/362 یادگیری 1

1 0/413 نوآوری 2

3 0/225 اطالعات 3

اولویت وزن فناوری اطالعات ردیف

1 0/440 بازبینی 1

3 0/264 ارزیابی 2

2 0/296 تحویل پروژه 3

با توجه به جدول 8، زیرعامل »نوآوری« با وزن 0/413 بیشترین 
کمترین   0/225 نسبی  وزن  با  »اطالعات«  زیرعامل  و  اهمیت 
به دست  زوجی 0/03  مقایسات  ناسازگاری  نرخ  دارد.  را  اهمیت 

آمده که چون کمتر از 0/1 است، این مقایسات پذیرفتنی است.

با توجه به جدول 9، زیرعامل »نظارت« با وزن 0/440 بیشترین 
اهمیت و زیرعامل »ارزیابی« با وزن نسبی 0/264 کمترین اهمیت 
آمده که  به دست  ناسازگاری مقایسات زوجی 0/05  نرخ  دارد.  را 

چون کمتر از 0/1 است، این مقایسات پذیرفتنی است. 

اولویت وزن عامل های اصلی ردیف

3 0/183 راهبرد کسب وکار 1

1 0/334 راهبرد اطالعات 2

2 0/250 فرایندها 3

5 0/103 افراد 4

4 0/129 فناوری اطالعات 5

درصد وزن نهایی وزن نسبی یرعامل ز وزن نسبی عامل

4/484 0/445 مشتریان

0/183 5/835راهبرد کسب وکار 0/319 بازارها

4/319 0/236 ذی نفعان
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با وزن نسبی  با توجه به جدول 10، عامل »راهبرد اطالعات« 
0/334 بیشترین اهمیت و عامل »افراد« کمترین اهمیت را دارد. 
که  آمده  به دست   0/00091 زوجی  مقایسات  ناسازگاری  نرخ 
چون کمتر از 0/10 است، این مقایسات پذیرفتنی است. در پایان 
است  شده  محاسبه  زیرعامل ها  و  عامل ها  نهایی  وزن  درصد  نیز 

)جدول 11(.

جمع بندی

و  اطالعات  فناوری  به ویژه  نوین،  فناوری های  به کارگیری 
و  نفت  صنعت  پویایی  و  موفقیت  در  بزرگی  سهم  ارتباطات، 
شرکت های بزرگ نفتی دارد. نمونه های موفق بسیاری در جهان 
فناوری های  به کارگیری  چگونه  می دهد  نشان  که  دارد  وجود 
نوین، به ویژه پروژه های فناوری اطالعات و ارتباطات، صنعت 
تبدیل  پیشرو  بهره  ور و  پویا و  به صنعتی  نفت و گاز کشورها را 

کرده است. 
مؤثر  عوامل  اولویت بندی  و  شناسایی  پژوهش  این  از  هدف 
مناطق  ملی  شرکت  در  اطالعات  فناوری  پروژه های  موفقیت  بر 
بخش  در  است.  سلسله مراتبی  تحلیل  روش  با  جنوب  نفت خیز 
از  به دست آمده  نتایج  بررسی  و  توصیف  به  استنباطی،  تحلیل 
نرم افزار اس پی اس اس و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته 

شده است. 
برای پاسخ گویی به سؤال اصلی پژوهش، از روش دلفی استفاده 

شده و مشخص شده که عوامل راهبرد کسب وکار، راهبرد اطالعات، 
فرایندها، افراد و فناوری اطالعات به ترتیب 0، 0، 0، 1 و 0 زیرعامل 
بی اهمیت دارند. برای پاسخ گویی به سؤاالت فرعی، با روش فرایند 
آن  که خروجی  گرفته  تجزیه وتحلیل صورت  تحلیل سلسله مراتبی 

اولویت بندی پنج عامل و شانزده زیرعامل است. 
با توجه به جدول 10، عامل »راهبرد اطالعات« با وزن 0/334 
 )2010( آنتلوا  پژوهش  نتایج  دارد.  قرار  اهمیت  نخست  رتبۀ  در 
عواملی  به  مربوط  اطالعات  راهبرد  است.  یافته   این  بر  تأییدی 
موفقیت  است.  مشخصات  و  دقیق  طراحی  مهندسی،  همچون 
پروژه فقط درصورت برنامه ریزی دقیق قابل ارزیابی است. امروزه 
در صنعت نفت پروژه های در دست اجرا، به علت پیچیدگی های 
پروژه ها،  و  است  منابع همراه  از  انبوهی  اتالف حجم  با  موجود، 
نامناسب،  با طراحی های  با تخصص های متنوع و از همه مهم تر 
بسیاری  فرازونشیب های  دچار  خود  اهداف  به  دستیابی  مسیر  در 
تعیین شده  کیفیت  حتی  و  هزینه  زمان،  چارچوب  در  و  می شوند 
شیوه های  به  توجه  همچون  فعالیت هایی  نمی رسند.  نتیجه  به 
در  مشخصات  بررسی  و  محصوالت  دقیق  طراحی  مهندسی، 
پروژه های فناوری اطالعات از راهکارهایی است که ضمن بررسی 
در  پروژه  بهبود  و  اصالح  برای  را  فرصت هایی  پروژه،  موشکافانۀ 

ابعاد زمان و هزینه و کیفیت فراهم می آورد. 

در   0/250 وزن  با  »فرایندها«  عامل   ،10 جدول  به  توجه  با 
رتبۀ دوم اهمیت قرار دارد. نتایج پژوهش آنتلوا )ibid( تأییدی بر 

درصد وزن نهایی وزن نسبی یرعامل ز وزن نسبی عامل

12/057 0/361 مهندسی

0/334 12/792راهبرد اطالعات 0/383 طراحی دقیق

8/55 0/256 مشخصات

8/725 0/349 برنامه ریزی

0/250 فرایندها
6/675 0/267 نظارت

5/425 0/217 امور مالی

4/150 0/166 کنترل

3/729 0/362 یادگیری

0/103 4/254افراد 0/413 نوآوری

2/318 0/225 اطالعات

5/676 0/440 بازبینی

0/129 3/406فناوری اطالعات 0/264 ارزیابی

3/818 0/296 تحویل پروژه
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این یافته  است. فرایندها مربوط به عواملی همچون برنامه ریزی، 
ازجمله  پروژه  کنترل  و  برنامه ریزی  است.  مالی  امور  و  نظارت 
مدیران  است.  پروژه محور  شرکت های  در  مهم  بخش های 
پروژه های فناوری اطالعات با اتکا به بخش برنامه ریزی و کنترل 
داشت.  خواهند  اختیار  در  پروژه ها  برای  درست  برنامه ای  پروژه 
هرگونه تصمیم گیری درخصوص اجرای امور و سرعت بخشیدن 
اطالعات  وجود  نیازمند  پروژه ها  از  بخش هایی  اجرای  روند  به 
و  برنامه ریزی  بخش  وجود  با  که  آن هاست  وضعیت  از  تحلیلی 
کنترل پروژه این مهم میسر خواهد شد. نظارت نیز یکی از اجزای 
به  به طوری که بدون توجه  به شمار می رود،  اصلی مدیریت پروژه 
سازمان دهی  و  برنامه ریزی  مثل  مدیریت،  اجزای  سایر  جزء  این 
آن ها  درست  انجام  برای  تضمینی  و  است  ناقص  هدایت،  و 
اجرای  برای  و  شد  تهیه  برنامه ای  وقتی  درحقیقت،  ندارد.  وجود 
آن سازمان دهی به عمل آمد و رهبری و هدایت آن مشخص شد، 
انتظار می رود که هدف های برنامه تحقق یابد و در اجرای برنامه 
سوی  به   

ً
دقیقا حرکت  روند  که  باشد  داشته  وجود  اطمینان  این 

اهداف تعیین شده است. گاهی ممکن است حتی جزئیات برنامه 
انحراف  برنامه  اجرای  در  کلی  جهت گیری  اما  شود،  اجرا  دقیق 
داشته باشد و از هدف دور شود. اطمینان از اینکه اجرای برنامه و 
هدایت آن درست صورت می گیرد و درصورت مشاهدۀ انحراف 
فرایندی  نیازمند  می آید،  به عمل  آن  تصحیح  برای  الزم  اقدام 
توجه  و  مالی  مدیریت  می نامند.  کنترل  و  نظارت  را  آن  که  است 
بودجه بندی،  برنامه ریزی،  که  ا ست  فرایندی  پروژه  مالی  امور  به 
حسابداری، گزارش های مالی، کنترل داخلی، حسابرسی، تأمین 
و تدارکات، هزینه ها و پرداخت ها و پیشرفت فیزیکی کار را به هم 
برای  را  منابع  بهینۀ  و  درست  مدیریت  امکان  تا  می سازد  پیوسته 
رسیدن به اهداف پروژه فراهم کند. هدف از مدیریت مالی پروژه 
اجرای آن با بودجه و منابع تخصیص یافتۀ اولیه است و پیش بینی 
گزارش دهی  و  نظارت  هزینه ها،  کنترل  بودجه بندی،  هزینه ها، 

اجزای اصلی آن اند.
جدول 10 نشان می دهد که عامل »راهبرد کسب وکار« با وزن 
 )ibid( 0/183 در رتبۀ سوم اهمیت قرار دارد. نتایج پژوهش آنتلوا
آن ها،  مدیریت  و  پروژه ها  پیشرفت  می کند.  تأیید  نیز  را  یافته  این 
و  نیازمند داشتن تفکر راهبردی  امروز،  پیچیدۀ  و  در دنیای متغیر 
استفاده از مفاهیم مدیریت راهبردی در سطح پروژه هاست. وجود 
تفکر راهبردی و استفاده از آن در تمامی سطوح مدیریتی موجب 
ایجاد ارزش افزوده می شود. تدوین و توسعۀ راهبرد های کسب وکار 
و ذی نفعان جزو  بازارها  آگاهی مشتریان،  نیاز سازمان،  بر  مبتنی 
موارد مهم بهبودپذیرند که درصورت بهبود آن ها سیستم مدیریت 

پروژه موفقیت بیشتری به دست خواهد آورد.
»فناوری  عامل  می شود،  مشاهده   10 جدول  در  که  همان طور 
اطالعات« با وزن 0/129 در رتبۀ چهارم اهمیت قرار دارد که نتایج 

پژوهش آنتلوا )ibid( آن را تأیید می کند. فناوری اطالعات محور 
است.  موفق  و  پیشرو  و مالک عمل سازمان های  توسعۀ کشورها 
تداوم  و  بقا  ضامن  امروز  جهان  در  اطالعات  فناوری  از  استفاده 
فعالیت های هر سازمان است و بدون بهره مندی از آن نه تنها امکان 
امکان  نمی شود،  فراهم  سازمان  در  نوین  روش های  از  استفاده 
رقابت با سازمان های دیگر نیز ازمیان خواهد رفت. موفقیت در این 
حوزه به موفقیت پروژه های خرد و کالن فناوری اطالعات بستگی 
دارد و این موفقیت به دست نخواهد آمد، مگر با شناسایی عوامل 

مؤثر بر موفقیت این پروژه ها.
در جدول10، عامل »افراد« با وزن 0/103 در رتبۀ پنجم اهمیت 
یافته  است.  این  بر  تأییدی   )ibid( آنتلوا نتایج پژوهش  قرار دارد. 
اطالعات  و  نوآوری  یادگیری،  همچون  عواملی  به  مربوط  افراد 
و محرک  کلیدی  توانمندی های  از  یکی  یادگیری سازمانی  است. 
اصلی نوآوری سازمانی به شمار می رود. یکی از منابع بسیار مهم 
که  امروزه  است.  پروژه  در  دانش  انتقال  سازمانی  یادگیری  برای 
مدیران و رهبران سازمان های پروژه ای با موقعیت جدید و تغییرات 
خواهند  توفیق  سازمان هایی  فقط  مواجه اند،  امور  در  فزاینده ای 
یافت که با بهره گیری از انگیزۀ کارکنانشان بتوانند با شرایط جدید 
سریع و خالقانه روبه رو شوند. الزم و ضروری است که نوآوری، 
خدمات،  محصوالت،  در  تغییرات  ایجاد  توانمندی  به مفهوم 
فرایندها و روش های موجود، در فرایندهای سازمانی، برنامه ریزی، 
سطوح  همۀ  در  خدمات  و  کاالها  ارائۀ  و  تولید  تجزیه وتحلیل, 
مورد توجه قرار گیرد تا بقا و ادامۀ حیات این سازمان ها در جوامع 

دانش محور تضمین شود.
با توجه به جدول10، از بین زیرعامل ها، »اطالعات« بیشترین 
اهمیت و »طراحی دقیق« کمترین اهمیت را داشته است و چهارده 
زیرعامل  دیگر نیز بین این دو قرار گرفته اند. رتبه بندی زیرعامل ها با 

توجه به عامل های پژوهش به صورت زیر است:

-  عامل راهبرد کسب وکار: »مشتریان« با وزن 0/445 مهم ترین و 
»ذی نفعان« با وزن 0/236 کم اهمیت ترین زیرعامل.

-  عامل راهبرد اطالعات: »طراحی دقیق« با وزن 0/383 مهم ترین 
و »مشخصات« با وزن 0/256 کم اهمیت ترین زیرعامل.

و  مهم ترین   0/349 وزن  با  »برنامه ریزی«  فرایندها:  عامل    -
»کنترل« با وزن 0/166 کم اهمیت ترین زیرعامل.

-  عامل افراد: »نوآوری« با وزن 0/413 مهم ترین و »اطالعات« 
با وزن 0/225 کم اهمیت ترین زیرعامل. 

-  عامل فناوری اطالعات: »نظارت« با وزن 0/440 مهم ترین و 
»ارزیابی« با وزن 0/264 کم اهمیت ترین زیرعامل.

راهبرد  فرایندها،  اطالعات،  راهبرد  به دست آمده،  نتایج  بنابر 
کسب وکار، فناوری اطالعات و افراد به ترتیب در رتبۀ اول تا پنجم 

قرار گرفته اند. 
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برای هریک از عوامل پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

یان 1. عامل کسب وکار: مشتر

ـ به کارگیری سامانه های یک پارچۀ مدیریت شبکه، مشتریان و 
ذی نفعان در صنعت نفت.

ـ طراحی و پیاده سازی سامانۀ مدیریت دانش در صنعت نفت.

2. عامل راهبرد اطالعات: طراحی دقیق

بستر  تأمین  به منظور  فاوا  زیرساخت های  توسعۀ  و  اصالح  ـ 
امن با ظرفیت کافی برای تداوم استفاده از منابع اطالعاتی در 

کسب وکار.
به کارگیری  و  آنان  گاهی  آ افزایش  برای  فاوا  مدیران  آموزش  ـ 
هرچه بیشتر الگو های مدیریتی فاوا به منظور افزایش بهره وری 
 استفاده 

ً
منابع و بهینه سازی سازوکارهای مرتبط با فاوا، خصوصا

از سازوکار یک پارچۀ مدیریتی و هماهنگی با دیدگاه های همۀ 
ذی نفعان در صنعت نفت.

یزی 3. عامل فرایندها: برنامه ر

و  چابکی  ایجاد  درجهت  فاوا  مراکز  ساختار  مستمر  بهبود  ـ 
مدیریت مؤثر بر همسویی امور فاوا با کسب وکار و گسترش 

بیشتر کاربردهای فاوا در کسب وکار صنعت نفت.
ـ ایجاد شبکۀ اینترانت ملی در صنعت نفت.

4. عامل افراد: نوآوری

ـ استفاده از روش های کارآمد و بومی شده در انجام کلیۀ امور 
شرایط  احراز  هماهنگ،  نظام  ایجاد  به منظور  فاوا  با  مرتبط 

مزایای رقابتی و بهبود مستمر کیفیت در صنعت نفت.
امنیت،  و  تعامل   ایجاد  در  ملی  چارچوب های  از  استفاده  ـ 
چارچوب  اساس  بر  الکترونیکی  دولت  استقرار  به منظور 
مشترک معماری سازمانی و تحقق دیدگاه پنجرۀ واحد در رابطۀ 

دولت با مردم.

5. عامل فناوری اطالعات: نظارت

دارایی های  مدیریت  برای  الزم  استانداردهای  به کارگیری  ـ 
و  مدت  کنترل  و  آن ها  عمر  چرخۀ  در  )رکورد(  اطالعاتی 

چگونگی نگه داری محتوا در صنعت نفت.

منابع

رابطۀ  »بررسی   .)1397 )زمستان  حمداله  توکلی،  منظری  مهدیه،  ابراهیمی، 

دبیرستان های  مدیران  بین  کارآفرینی  با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

حسابداری،  و  مدیریت  در  نوین  پژوهشی  رویکردهای  کرمان«.  شهرستان 

.132-117 ص   ،7 شمارۀ   ،2 دورۀ 

»بررسی   .)1394( شیوا  فوالدی،  حسینی  و  امیر  رییسی،  بهزاد،  ابوالحسنی، 

نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت و کارایی پروژه های فناوری اطالعات 

کنفرانس  سومین   .»1393 سال  در  اصفهان  دانشگاه  کارکنان  دیدگاه  از   IT

ـ  ترکیه  حسابداری،  و  اقتصاد  مدیریت،  در  نوین  پژوهش های  بین المللی 

کارین.  همایش  سرآمد  مؤسسۀ  استانبول، 

 .)1394( محمدفائق  محمدی،  و  سیروس  قنبری،  محمدرضا،  اردالن، 

بر  تحلیلی  ـ  سازمانی  آوای  بروز  در  تحول آفرین  رهبری  نقش  »ارزیابی 

نقش واسطه ای فناوری اطالعات و ارتباطات«. فصلنامۀ مطالعات مدیریت 

.24-1 ص   ،11 شمارۀ  سوم،  سال  اطالعات،  فناوری 

و  موفقیت  »عوامل   .)1398( محمدتقی  تقوی فرد،  و  حسین  اسکندری، 

شکست پروژه های IT در سازمان ها«. سومین کنفرانس بین المللی مهندسی 

بلغارستان،  ـ  صوفیه  مهندسی،  علوم  و  کامپیوتر  مکانیک،  مهندسی  برق، 

کنفرانس. دائمی  دبیرخانه 

شاخص های  ارزیابی  و  شناسایی   .)1393( محمدحسین  اسماعیلی، 

تأمین کنندگان با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیارۀ خاکستری در 

شرکت فوالد آلیاژی ایران. پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مهندسی صنایع، 

دانشگاهی. جهاد  به  وابسته  هنر  و  علم  دانشگاه 

امیری، زهره )1397(. »بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برون سپاری پروژه های 

کنفرانس  سومین  هرمزگان«.  منطقه ای  برق  شرکت  در  اطالعات  فناوری 

دانشگاه  کرج،  کسب وکار،  در  نوآوری  و  مدیریت  حسابداری،  بین المللی 

شهرداری ها.  همیاری  سازمان  کاربردی  علمی  جامع 

مدیریت  تا  داده  مدیریت  »از   .)1389( سنجر  سالجقه،  و  شیرین  باقری، 

.81-76 ص   ،14 شمارۀ  چهارم،  سال  مدیریت،  عصر  دانش«. 

 .)1396( سنجر  سالجقه،  و  حمدالله  توکلی،  منظری  رجب،  بسطامی، 

جلوه های  با  آن  رابطۀ  و   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  »بررسی 

مدیریت  پایدار«.  توسعۀ  اجتماعی  رویکرد  بر  مبتنی  سازمانی  بهره وری 

.218-201 ص   ،47 شمارۀ   ،16 دورۀ  شهری، 

نیروی  بر جانشین پروری  استعداد  اثر مدیریت  بررسی  نازنین )1393(.  چراغی، 

انسانی مستعد با مالحظۀ مدیریت فناوری اطالعات، پایان نامۀ کارشناسی ارشد 

رشتۀ مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه عالمه طباطبائی.

خواجه، مریم، ودادی، احمد و صالح اردستانی، عباس )1391(. ارائۀ مدلی 

برای اولویت بندی ریسک های مؤثر بر پروژه های فناوری اطالعات با استفاده 

پخش  و  توزیع  ملی  شرکت  مطالعه:  )مورد  مصنوعی  عصبی  شبکه های  از 

دولتی،  مدیریت  رشتۀ  کارشناسی ارشد  پایان نامۀ  ایران(.  نفتی  فراورده های 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

بانک  ارتباطات سازمانی«.  بر  فناوری  دادمهر، محمدصادق )1389(. »تأثیر 

صادرات، سال دهم، شمارۀ 50 و 51، ص 109-106.

دالیل  »بررسی  محمد.)1395(.  شهربابک،  مردانی  و  سیروس  کاظمیان, 

دومین  سازمان ها«.  در  اطالعات  فناوری  پروژه های  موفقیت  و  شکست 

حسابداری،  و  اقتصاد  مدیریت،  علوم  در  نوین  رویکردهای  ملی  کنفرانس 

دانش. علم آوران  کومۀ  تحقیقاتی  علمی  مؤسسۀ  بابل،  ـ  مازندران 

کلیدی  عوامل   .)1390( حبیب الله  ساالرزهی،  و  باقر  کرد،  مهدی،  مودی، 

زاهدان.  آزاد  دانشگاه  در  اطالعات  فناوری  پروژه های  شکست  و  موفقیت 

و  سیستان  دانشگاه  اجرایی،  مدیریت  رشتۀ  کارشناسی ارشد  پایان نامۀ 

بلوچستان.

یاسر )1386(. مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه.   پناه، احمدعلی و کشتیبان، 

تهران: انتشارات مؤسسۀ تحقیقات و آموزش مدیریت، وزارت نیرو، چاپ دوم.



27 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های فناوری اطالعات در ....

Amoako-Gyampah, K., Meredith, J. and White, 
L. K. (2018). “Using a Social Capital Lens to 
Identify the Mechanisms of Top Management 
Commitment: A case study of a technology 
project”. Project Management Journal, 49(1), 
79–95.

Antlova, K. (2010). “Critical Success Factors for 
the Implementation of ICT Projects”. International 
Conference on Enterprise Information Systems, 
Enterprise Information Systems, pp. 151-157. 
Springer, Berlin, Heidelberg.

Aziz, N. M. and Salleh, H. (2012). “The 
Critical Success Factors (CSFs) in Information 
Technology/ Information System (IT/IS) in 
Construction: A Case Study of People Issues in 
Malaysia”. Journal of WULFENIA, 19(9), pp. 
215-235.

Badewi, A. and Shehab, E. (2016). “The Impact 
of Organizational Project Benefits Management 
Governance on ERP Project Success: Neo-
institutional theory perspective”. International 
Journal of Project Management, 34, pp. 412-428.

Biadacz, R. and Biadacz, M. (2015). “The Use 
of Modern Information Technology in Tourist 
Information Systems on the Example of City of 
Czestochowa”. Procedia Computer Science, 65, 
pp. 1105-1113.

Dawang, M. S., Othman, M. and Chen, L. F. 
(2018). “Determining Critical Success Factor of 
It Project Management and Its Influence Towards 
the Success of Public Sector Projects”. Journal of 
Fundamental and Applied Sciences, 10(6S), pp. 
2696-2713.

Djanggih, H., Thalib, H., Baharudin, H. and Qamar, 
N. (2017). “Urgency Legal Aspects of Growth 
Information Technology In Indonesian”. ADRI 
International Multidiciplinary, 12, pp. 84-86.

Foote, A. and Halawi, L. A. (2018). “Knowledge 
Management Models within Information 
Technology Projects”. Journal of Computer 
Information Systems, 58(1), pp. 1-9.

Jabbouri, N. I., Siron, R., Zahari, I. and Khalid, 
M. (2016). “Impact of Information Technology 
Infrastructure on Innovation Performance: An 
Empirical Study on Private Universities In 

Iraq”. Procedia Economics and Finance, 39, pp. 
861-869.

Jewer, J., Compeau, D. R. and Besworth, M. D. 
(2017). “Understanding IS Adoption and Success: 
Integration of IS Success and Technology 
Adoption Research”. Integrating IS Success and 
Technology Adoption Research, 2, pp. 1-10. 

Kipkoech, K.B. and Mwangangi, P., (2018). 
Determinants of the success of information 
technology projects in commercial banks inkenya  
[online]. International  Journal  of  Project  
Management, 1(13):  pp.221-239. Available  from:  
https://scholar.google.co.uk [Accessed 16 August 
2018].

Laird, D. J. (2016). The Impact of Planning and 
Other Organizational Factors on the Success of 
Small Information Technology Projects. Doctoral 
dissertation, University of Pittsburgh.

Marnewick, C. and Langerman, J. (2018). “Agile 
Maturity: The First Step to Information Technology 
Project Success”. Developing Organizational 
Maturity for Effective Project Management, 1, pp. 
234-238.

Montequin, V. R., Cousillas, S. M., Alvarez, V. 
and Villanueva, J. (2016). “Success Factors and 
Failure Causes in Projects: Analysis of Cluster 
Patterns Using Self-organizing Maps”. Procedia 
Computer Science, (100), pp. 440-448.

Okike E. U. and Mphale, O. (2018). “A Project 
Metric Model for Assessing ICT Project Success/
Failure”. In Yang, X. S., Nagar, A. and Joshi, 
A. (eds), Smart Trends in Systems, Security and 
Sustainability. (pp. 131-148). Springer.

Otávio P.S, Terlizzi M.A, Moraes, H.O. (November 
2017). “Cost and Time Project Management 
Success Factors for Information Systems 
Development Projects”. International Journal of 
Project Management, 35(8), pp. 1608-1626.

Porssa, A. and Mirzazadeh, H. (2016). “Develop 
an Information Technology Model to Improve 
Customer Service in NIGCS”. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 229, pp. 167-174.

Ramos, P. and Mota, C (2014). “Perceptions of 
Success and Failure Factors in Information 



سیاست نامۀ علم و فناوری - دوره 9 شمارۀ 4، زمستان 1398 28

Technology Projects: A study from Brazilian 
companies”. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 119, pp. 349-357.

Schwalbe, Kathy (2015). An Introduction to Project 
Management. Fifth Edition, Schwalbe Publishing 
in Minneapolis, pp. 1-40.

Williams, A. S. (2017). Effective Stakeholder 
Management Strategies for Information 
Technology Projects. Doctoral Study Submitted 
in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Degree of Doctor of Business Administration.

Wu, J. J., Kung, H. Y. and Lin, T. M. (2017). 
“Influence of Customer Participation on 
Information Technology Services”. Industrial 
Management & Data Systems, 117(6), pp. 
1077-1092.



Identifying and Prioritizing Factors Influencing the Success  
of Information Technology Projects Using Hierarchical Analysis 

 Technique in the National South Oil Company of Iran

Fariba Nazari 1

Ahmad Makvandi 2

 
Abstract
The purpose of this research is to identify and prioritize the factors affecting the success of 
information technology projects using a hierarchical analysis technique in the National South 
Oil Company of Iran. The purpose of this study was applied and descriptive in terms of 
implementation. The statistical population of this study consists of two categories of employees 
and experts of National South Oil Company of Iran. Of the 152 staff selected to identify the factors 
by simple randomization and 10 experts were selected to prioritize the factors as snowballs. In 
this study, Delphi method, hierarchical analysis technique and SPSS software were used. Based 
on the Delphi technique, the questionnaire extracted from the article by Antlova et al. (2010) was 
distributed among experts in two stages. Based on the results of Delphi technique, 21 questions 
related to 5 factors and 16 sub-factors were identified. Then, hierarchical analysis method was 
used to rank the factors. Based on the results of information strategy, processes, business strategy, 
information technology and individuals ranked first to fifth, respectively.
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