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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای
فناوری اطالعات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
با روش تحلیل سلسلهمراتبی
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چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب با روش تحلیل سلسلهمراتبی است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی
است .جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان و خبرگان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تشکیل میدهد 152 .نفر از کارکنان
برای شناسایی عوامل بهصورت تصادفی ساده و ده نفر از خبرگان برای اولویتبندی عوامل بهصورت گلولهبرفی انتخاب
شدهاند .در این پژوهش از روش دلفی ،تحلیل سلسلهمراتبی و نرمافزار اسپیاساس استفاده شده است .بر اساس روش
دلفی ،پرسشنامۀ برگرفته از مقالۀ آنتلوا ( )2010طی دو مرحله میان خبرگان توزیع شده که با توجه به نتایج بهدستآمده
 21سؤال مربوط به پنج عامل و شانزده زیرعامل مهم شناسایی شد ه است .در ادامه ،با روش تحلیل سلسلهمراتبی ،عوامل
رتبهبندی شده است .بر اساس نتایج ،راهبرد اطالعات ،فرایندها ،راهبرد کسبوکار ،فناوری اطالعات و افراد به ترتیب در
رتبۀ اول تا پنجم قرار گرفتهاند.
واژگان کلیدی :شناسایی ،اولویتبندی ،پروژههای فناوری اطالعات ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،روش تحلیل
سلسلهمراتبی
تاریخ دریافت1398/07/10 :
تاریخ پذیرش1398/10/30 :

مقدمه
این دوره عصر اطالعات 3نام گرفته و سازمانها در جوامعی
متحول و رقابتی قرار دارند .برنامهریزی سازمانها ،به علت
اطمیناننداشتن از آینده ،ضروری است .امروزه امور بازرگانی،
تولید و ارائۀ خدمات با سرعتی بیشتر از گذشته انجام میشود.

فناوری نوین سرعت انجام کارها را افزایش داده است ،بهطوریکه
تا چند سال پیش تصور نمیرفت که اینگونه در سطوح گوناگون
بهکار گرفته شود (مودی و همکاران .)1390 ،فناوری اطالعات،
که با نام مخفف آیتی ( )ITشناخته میشود ،اصطالحی است

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوری اطالعات ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .2استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛ Nazari_lib@yahoo.com
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که امروزه از زبان متخصصان به دایرۀ واژگان روزمرۀ ما افزوده
شده و مجموعۀ سختافزار ،نرمافزار و زیرساختهای ارتباطی
برای حمایت از عملکرد سیستمهای اطالعاتی (Biadacz, R.
 )and M. Biadacz, 2015و مهمترین عامل مؤثر بر عملکرد
سازمانی و مزیت رقابتی است (Porssa and Mirzazadeh,
 .)2016سرمایهگذاری بر روی اجزای فناوری اطالعات مانند
اینترنت ،اتوماسیون اداری و سیستم اطالعات مدیریت موجب
افزایش کارایی و اثربخشی در سازمان میشود و با توجه به
اینکه فناوری یکی از عوامل راهبردی بهشمار میرود  ،به بهبود
بهرهوری کسبوکار و عملکرد کمک میکند (Jabbouri et
.)al., 2016
با توجه به اینکه روزانه پروژههای متعددی در سازمانها درحال
اجراست ،طبیعی است که پروژههای بیشماری به پیادهسازی
این فناوریها در سازمان اختصاص یابد .پژوهشها نشان
میدهد که حدود  62درصد از پروژههای فناوری اطالعات در
زمان تعیینشده یا با هزینۀ پیشبینیشده به انجام نرسیدهاند.
درواقع بسیاری از پروژههای فناوری اطالعات ،قبل از اتمام،
لغو شدهاند یا هرگز پیادهسازی نشدهاند .همچنین ،طبق آمار،
 49درصد از این پروژهها با مشکل کسر بودجۀ پیشبینینشده
و  47درصد با مشکل هزینههای نگهداری پیشبینینشده روبهرو
شدهاند و  41درصد از آنها جوابگوی نیازها نبودهاند (خواجه
و همکاران .)1391 ،از نظر مارنیویک و النگرمن ( ،)2018نرخ
باالی شکست پروژههای فناوری اطالعات نشان میدهد که
در این پروژهها به راهبردهای سازمانی بها داده نمیشود .بیشتر
مدیران سازمانها به اهمیت استفاده از این فناوری واقف شدهاند.
از همین روست که انجام پروژههای فناوری اطالعات دغدغه و
مسئلۀ اصلی مدیران شناخته شده است.
با توجه به گسترش فناوری اطالعات در شرکتها ،شرکت ملی
ً
مناطق نفتخیز جنوب نیز از این مقوله مستثنا نیست و مسلما
نیازمند تصمیمگیری دربارۀ عوامل مؤثر بر پروژههای فناوری
اطالعات است .تصمیمگیری همواره فرایندی دشوار است و در
شرایط فعلی که دگرگونیهای سریع و فزاینده رخ میدهد ،بیشک
آهنگ تصمیمگیری شتاب زیادی دارد .نیاز به تصمیمگیری سریع
و با کیفیت مناسب در مواجهه با فعلوانفعاالت محیطی شرایط
خاصی را بر تصمیمگیران تحمیل میکند .تبیین الگویی از واقعیت
که روابط بین متغیرها را آشکار سازد ابزار مناسبی در تصمیمگیری
است و چنین الگویی مدل نام دارد .مدلهای تصمیمگیری به مرور
زمان از حالت انتزاعی بهسوی واقعیت تکامل مییابن د و امروزه
مدلهای باز جایگزین مدلهای رفتاری و کالسیک شدهاند،
بهطوریکه شرایط محیطی مورد توجه قرار میگیرد .در فرایند
تصمیمگیری ،انتخاب عوامل مؤثر بر ارزیابی راهحلها و انتخاب
راهحل رضایتبخش ازجمله گامهای اساسی بهشمار میآید.

معیارهایی که در اخذ تصمیم مد نظر قرار میگیرند ،عواملی هستند
که انتخاب یک راهکار از میان راهکارهای مختلف را در مسیر نیل
ً
به هدف میسر میسازند .بنابراین ،تصمیمگیریها غالبا با توجه
به معیارهای گوناگون انجام میپذیرد .روشهای تصمیمگیری در
تعریف مسئله روشهایی هستند که به تصمیمگیرنده کمک میکنند
تا بتواند برای رسیدن به نیازهایش سؤاالت دقیقی را مطرح کند
(اسماعیلی .)1393 ،برخی از روشهایی که میتوان در شناسایی
موانع موجود بهکار برد عبارتاند از تحلیل سلسلهمراتبی 1،فرایند
4
تحلیل شبکهای 2،تاپسیس 3و دیماتل.
انجام این پژوهش از دیدگاه نظری ،عملی و کاربردی اهمیت
دارد .از دیدگاه نظری ،هرچند پژوهشهای زیادی دربارۀ پروژههای
فناوری اطالعات ،پیامدها و تأثیر آنها بر جامعه و شرکت انجام
شده ،شمار کمی از پژوهشها به شناسایی و اولویتبندی عوامل
مؤثر بر موفقیت این پروژهها پرداختهاند .بنابراین انجام این
پژوهش به غنای ادبیات در این حوزه کمک میکند .از دیدگاه
عملی و کاربردی نیز این پژوهش کاربردهای مفیدی برای شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب در شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت
پروژههای فناوری اطالعات و ازبینبردن موانع پیش روی آن دارد.
نتایج این پژوهش به جلوگیری از اتالف منابع و بهبود بهرهوری
شرکت ،افراد و جامعه کمک شایانی میکند .هدف از این
پژوهش ارائۀ رویهای برای شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر
بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات با استفاده از روش تحلیل
سلسلهمراتبی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است و سؤال
اصلی پژوهش اینگونه بیان میشود :عوامل مؤثر بر موفقیت
پروژههای فناوری اطالعات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
کدام است و اولویتبندی آنها به چه صورت است؟

 .1سؤاالت پژوهش
سؤال اصلی:

عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب کدام است؟

سؤالهای فرعی:

• زیرعوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب کدام است؟
• وزن و درجۀ اهمیت عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری
اطالعات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به چگونه است؟
)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
)2. Analytical Network Process (ANP
3. TOPSIS
4. Dematel
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• اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری
اطالعات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به چه
صورت است؟

 .2مبانی نظری پژوهش
2ـ .1تعریف پروژه

پروژه ( )Projectدر اصل از واژۀ التین  Projectumگرفته
شده که آن هم برگرفته از واژۀ  Projaicerاست .این واژه از ترکیب
دو واژۀ  Proو  Jacereبهوجود آمده که به ترتیب بهمعنی پیش یا
قبل و پرتابکردن است .بنابراین  Projectبهمعنی حرکت پرتابی
به سمت آینده با برنامهریزی و از پیش تدارکدیدهشده است .به
عبارت دیگر ،در حرکت هر پروژه به سمت آینده ،عالوهبر وجود
نوعی اجبار در حرکت که ناشی از فشار شرایط رقابتی است،
اطمیناننداشتن از محل فرود به علت عدم پیشبینی حوادث
آینده وجود خواهد داشت .درحقیقت وجود چنین تعبیری از
پروژه دربردارندۀ وجود ریسک در پروژه خواهد بود (یزدانپناه و
کشتیبان .)1386 ،پروژه را میتوان برنامهای با تاریخ آغاز و پایان
تو
برای انجام تغییراتی همچون حل مشکالت و استفاده از فرص 
ریسک با توجه به عناصر ناشناخته تعریف کرد .همچنین میتوان
آن را روش خاص سازماندهی کار خارج از روال و بداههسازی در
فعالیتهای عملیاتی تجاری استاندارد دانست (Dawang et al.,
 .)2018پروژه تالشی موقت برای تولید محصول ،ارائۀ خدمت یا
نتیجۀ منحصربهفرد بهشمار میآید (.)Schwalbe, 2015
2ـ .2تعریف فناوری

شرکتها پیوسته درگیر کاربرد فناوریاند (Amoako -Gyampah

 )et al., 2018و موفقیت سازمانی بهطور فزایندهای تحتتأثیر
ادغام مؤثر فناوریهای مناسب قرار دارد (.)Jewer et al., 2017
واژۀ فناوری از اوایل سال  1700میالدی ابداع و فقط طی پنجاه
سال فراگیر شد .واژۀ تکنولوژی (فناوری) مشتمل بر دو واژۀ «تکنی»
بهمعنی رمز و راز مهارتهای صنعتگری و «لوژی» بهمعنی دانش
سازمانیافته ،نظاممند و هدفمند است .فرهنگ اصطالحات وبستر
تکنولوژی را اینگونه تعریف میکند :شعبهای از دانش که با دانش
کاربردی ،مهندسی ،صنعتی ،هنر و ...سروکار دارد یا استفاده و
کاربرد دانش برای یک فرجام عملی .بهطور کلی ،فناوری از سه
جزء سختافزار ،نرمافزار و مغزافزار تشکیل شده است .سختافزار
دربردارندۀ ساختار فیزیکی و آرایش منطقی تجهیزات یا ماشینآالتی
است که برای انجام وظایف مربوط بهکار میرود .نرمافزار دربردارندۀ
دانش نحوۀ استفاده از سختافزار برای انجام وظایف مربوط و مغزافزار
دربردارندۀ دالیل استفاده از فناوری به شیوهای خاص است که آن را
توجیه فنی مینامند.
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2ـ .3تعریف اطالعات

اطالعات هنوز بهروشنی تعریف نشده است .وینر ،پدر
سایبرنتیک ،در معرفی مفهوم اطالعات چنین میگوید:
«اطالعات بهمفهوم محتویات جهان خارج است» .اطالعات
در قراردادهای مربوط به دادهها بهکار میرود (Biadacz, R.
 .)and M. Biadacz, 2015اطالعات دادههای خالصهای
هستند که گروهبندی ،ذخیره ،پاالیش و سازماندهی شدهاند تا
معنیدار شوند .اطالعات زمانی ارزش مییابد که برای بعدی
خاص ،فردی خاص ،هدفی خاص و در زمانی خاص گردآوری
و آماده شود .بنابراین اطالعاتی که برای یک مدیر جنبۀ اطالعاتی
دارد ،برای مدیر دیگر ممکن است هیچ ارزشی نداشته باشد
(باقری و سالجقه.)1389 ،
2ـ .4تعریف فناوری اطالعات

واژۀ فناوری اطالعات را نخستینبار لویت و وایزلر در سال
 1958بهمنظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیمگیریها و
پردازش اطالعات در سازمان بهکار بردند (بسطامی و همکاران،
1396؛ دادمهر .)1389 ،فناوری اطالعات و اینترنت نوآوری
جدیدی در دهۀ گذشته است که بر زندگی بشر تأثیر میگذارد.
اینترنت به هدفی کلی تبدیل شده که در حدود 4تریلیون دالر به
ً
اقتصاد جهان در سال  2016کمک کرده است و تقریبا نصف
جهان را به هم متصل میکند (.)Djanggih et al., 2017
فناوری اطالعات توسعه و مدیریت سختافزار ،نرمافزار،
شبکه ،پایگاه داده و فناوریهای دیگر است (Jabbouri et al.,
 .)2016در اقتصاد پویای کنونی ،فناوری اطالعات ابزاری حیاتی
در شرکتها برای بهدستآوردن مزیت رقابتی است (Wu et al.,
 .)2017سه هدف مهم برای بهکارگیری فناوری اطالعات در
سازمانها عبارت است از:
1

 .1بهبود بهرهوری کسبوکار بهوسیلۀ پردازش خودکار اطالعات؛
 .2بهبود اثربخشی مدیریت با فراهمکردن رضایت از نیازهای
اطالعات؛
 .3بهبود رقابتهای مؤثر بر راهبرد کسبوکار (اردالن و همکاران،
.)1394
2ـ .5ویژگیهای فناوری اطالعات

فناوری اطالعات و ارتباطات دارای گستردگی و پیچیدگی
سختافزاری و نرمافزاری بسیاری است و پنج ویژگی مهم دارد:

تعاملیبودن :یکی از ویژگیهای مهم این ابزار ارتباط چهرهبهچهره
است .کاربران میتوانند در تبادل اطالعات مشارکت کنند و
فرستنده و گیرنده در حالت کنش و واکنش متقابل قرار گیرند.
1. Leavit and Whisler
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ناهمزمانی :میتوان از طریق رایانه به سایت روزنامه مراجعه کرد و
به اخبار قبل از انتشار دسترسی یافت .فناوریهای نوین اطالعاتی
و ارتباطی بر عنصر زمان بهمنزلۀ متغیر تعیینکننده غلبه کردهاند.
فناوریها ارسال و دریافت پیام را در زمان دلخواه فرد ممکن
میسازند و این بخشی از انتقال کنترل از منبع به گیرنده است.
تمرکززدایی :با فناوریهای نوین ارتباطی میتوان اطالعات را
همچون بستههای پستی در منزل دریافت کرد .به عبارت دیگر،
ً
ارتباطات منل گذشته «جمعی» عمل نمیکنند .مثال در گذشته
برای برقراری ارتباط تلفنی حضور در خانه الزامی بود ـ ارتباط
خانهبهخانه ـ ولی امروزه تلفن همراه این مشکل را حل کرده و
ارتباطات تلفنی را نقطهبهنقطه کرده است.
ظرفیت بیشتر :فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ظرفیت
گردآوری و توزیع اطالعات را افزایش دادهاند .حافظۀ عظیم
رایانهها و قدرت انتقال بیسابقۀ اطالعات از راه فیبرهای نوری
و پدیدۀ بزرگراههای اطالعاتی خبر از بروز پدیدههایی چون عصر
اطالعات و ابربزرگراههای ارتباطی میدهند.
انعطافپذیری :با استفاده از فناوری نوین اطالعات و ارتباطات
میتوان در هر زمانی که ضرورت احساس شود وارد سپهر
اطالعات شد .این انعطافپذیری اوج تعاملیشدن ارتباطات
است (ابراهیمی و منظری توکلی.)1397 ،
2ـ .6کاربردهای فناوری اطالعات
فناوری اطالعات به انتشار سریع اطالعات رسمی در درون
سازمان ،بین واحدهای اصلی و فرعی ،و بین سازمانها کمک
میکند و میان واحدهای اصلی و فرعی سازمان هماهنگی بیشتری
برقرار میکند .بهکارگیری فناوری اطالعات موجب دستیابی به
سیستم اطالعات مدیریت استاندارد و تأمین اطالعات الزم برای
تصمیمگیری میشود و به آن سرعت و دقت میبخشد (چراغی،
 .)1393در جدول  1خالصهای از کاربردهای فناوری اطالعات
در سازمان آمده است.

2ـ .7پروژههای فناوری اطالعات

اجرای پروژههای فناوری در مؤسسات دولتی و خصوصی درحال
افزایش است ( )Okike and Mphale, 2018و برای رسیدن به
برتری عملیاتی حیاتی است ( .)Badewi and Shehab, 2016این
مؤسسات از دانش ،ابزارها و روشهایی برای توسعۀ پروژههای مبتنی
بر نیازمندیها 1استفاده میکنند .چرخۀ عمر پروژههای سنتی با
مرحلۀ مفهومی شروع میشود و پس از آن مراحل توسعه ،پیادهسازی
و اختتامیه انجام میشود ( )Foote and Halawi, 2018که
مشکالت فراوانی را برای مدیران پروژه فراهم میکنند .این پروژهها
ً
معموال از انواع دیگر پروژهها مانند ساختوساز مهندسی پیچیدهتر
و غیرقابل پیشبینیترند ،بنابراین احتمال شکست ببیشتری دارند
( .)Laird, 2016مدیریت پروژهها فرایند برنامهریزی ،سازماندهی
و تعریف مسئولیت را بر عهده دارند (.)Williams, 2017

 .3پیشینۀ پژوهش
اسکندری و تقویفرد ( )1398نشان دادند که وجود سیستمهای
اطالعاتی یکپارچه از ضروریات حرکت به سمت کسبوکار
الکترونیک و رقابت است و استفاده از فناوری اطالعات ()IT
و سیستمهای اطالعاتی ( )ISبرای کلیۀ سازمانها و شرکتها
ضرورتی اجتنابناپذیر است .نتایج پژوهش امیری ( )1397نشان
داد که کیفیت خدمات ،قابلیت فروشنده و کیفیت رابطه در موفقیت
برونسپاری پروژههای فناوری اطالعات در شرکت برق منطقهای
هرمزگان تأثیرگذارند .کاظمیان و مردانی ( )1395در پژوهش خود
عوامل مؤثر بر شکست و موفقیت پروژههای فناوری اطالعات را
به عوامل فنی ،انسانی ،فرایندی ،سازمانی و محیطی تقسیم کردند
عالوهبراین ،نشان دادند که عوامل مرتبط با فرهنگ سازمانی
ثأثیر بسزایی در شکست و موفقیت پروژههای فناوری اطالعات
در سازمانها دارند .مطابق با یافتههای ابوالحسنی و همکاران
( ،)1394از نظر کارکنان ابتدا عوامل فردی و سپس عوامل شغلی و
در نهایت عوامل سازمانی در موفقیت پروژههای فناوری اطالعات

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

کاربرد

نمونه

کاربرد عملیاتی

کنترل موجودی ،نگهداری و تعمیرات ،حسابداری مالی ،خرید ،کنترل تجهیزات ،کنترل حسابها ،کارگزینی ،کنترل
کیفیت ،متننگاری ،کنترل پروژه و سایر موارد

کاربرد اطالعاتی

برنامهریزی آموزشی ،پژوهشهای بازاریابی ،پژوهش و توسعه ،پژوهش عملیاتی ،تشکیالت و روشها ،روابط
عمومی ،حملونقل ،پیشبینی فروش ،مدارک پرسنلی ،دفترداری ،تحلیل ریسک و سایر موارد

کاربرد راهبردی

بهبود کیفیت کسبوکار ،بهبود کارایی و هزینه ،بهبود عملکرد و اثربخشی تجاری و سایر موارد
1. Requirement

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در ....

مؤثرند؛ اما نکتۀ جالب توجه این است که کارکنان در عوامل مؤثر
ً
ش اساسی مدیران پروژههای فناوری
بر بهبود عملکرد تلویحا به نق 
اطالعات اشاره نمودهاند.
بنابر نتایج پژوهش کیپکوچه و موانگانگی ( ،)2018مشارکت
سهامداران ،مدیریت پروژه ،تخصیص منابع و صالحیت کارکنان
در موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در بانکهای تجاری کنیا
تأثیرگذار است .بر اساس پژوهش اوتاویو ،ترلزی و موراس (،)2017
اندازۀ پروژه ،مدتزمان پروژه ،زمان به تعویق انداختن و قدرت رسمی
مدیر پروژه تأثیرات مثبتی را نشان میدهد ،درحالیکه اندازۀ گروه
اجرایی و تخصیص بهینه گروه تأثیراتی منفی دارد .نتایج پژوهش نشان
میدهد که عواملی همچون تخصیص /بهکارگماری اعضای گروه و
اولویتبندی آنان نیاز به راهنمایی و هدایت دارد مونتکوئین و همکاران
( )2016نیز نشان دادند که الزامات نادرست ،ناقص و تعریفنشدۀ
مشتری مهمترین عامل شکست و تغییرات سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و قانونی کماهمیتترین عامل شکست پروژههاست.
همچنین اهداف و بینش واضح مهمترین عامل موفقیت و کمکردن
دیوانساالری کماهمیتترین عامل موفقیت پروژهها شناخته شده
است .در پژوهش راموس و موتا ( ،)2014عواملی همچون برنامه،
هزینه ،کیفیت و دامنه مهمترین عوامل موفقیت پروژهها شناسایی
شدهاند .عزیز و صالح ( )2012و آنتلوا ( )2010نیز نشان دادند که
از دیدگاه خدمتگرایی پنج عامل اصلی در پذیرش موفق فناوری
اطالعات و ارتباطات عبارتند از .:راهبرد کسبوکار ،راهبرد اطالعات،
افراد (گروه مدیریت) ،فناوری اطالعات و فرایندها.

 .4روش پژوهش
پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی است .از دیدگاه افق
زمانی ،میتوان این پژوهش را از نوع مطالعۀ مقطعی دانست.
جامعۀ آماری پژوهش به دو بخش تقسیم میشود .در بخش
اول و برای شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری
اطالعات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،از میان کارکنان
مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب ،که تعداد آنها  251نفر (رسمی و پیمانکاری) برآورد شده
است 152 ،نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده و با فرمول
کوکران بهصورت زیر انتخاب شدهاند.
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در بخش دوم و برای رتبهبندی عوامل از آرای ده نفر از مدیران و
کارشناسان صاحبنظر دربارۀ فناوری اطالعات و مدیریت پروژه
(خبرگان) استفاده شده که به روش گلولهبرفی انتخاب شدهاند.
با وجود اینکه پرسشنامۀ این پژوهش از مدل آنتلوا ()2010
استخراج شده ،برای افزایش اطمینان ،با استفاده از روش دلفی
پرسشنامه در دو دور بین  152نفر از کارکنان مدیریت فناوری
اطالعات و ارتباطات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توزیع
شده است .پس از جمعآوری پرسشنامههای مرحلۀ اول و دوم،
دادهها وارد نرمافزار اسپیاساس شده و پایایی با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  0/901و  0/927محاسبه شده است که با توجه
به مطالبی که دربارۀ پایایی ابزار اشاره شد ،پایایی پرسشنامۀ
تحقیق تأیید شده است .از روش دلفی ،آزمون  tتکنمونهای و
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی برای تجزیهوتحلیل استفاده شده است.
همچنین ،مقایسات زوجی با نرمافزار اسپیاساس و اکسپرت
چویس 1انجام شده است.

 .5تجزیهوتحلیل یافتهها

وقتی نیاز به درنظرگرفتن همزمان جنبههای ّ
کمی یا کیفی
باشد ،روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ابزاری قدرتمند برای
تصمیمگیری چندمتغیره است که مسائل پیچیده را به ساختار
سلسلهمراتبی در چند سطح مختلف تبدیل میکند و ارتباطات میان
اهداف اصلی ،معیارها ،زیرمعیارها و راهحلها را نمایش میدهد.
روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی به تحلیلگران کمک میکند تا
جنبههای حیاتی یک مسئله را به ساختار سلسلهمراتبی شبیه به
درخت تصمیم درآورند و با کوچکسازی تصمیمات پیچیده به
مجموعهای از مقایسات و رتبهبندیهای ساده و ترکیب نتایج به
تحلیلگران کمک میکند تا با منطقی روشن به بهترین تصمیم
برسند .برای شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری
اطالعات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ،پرسشنامۀ
اول که برگرفته از مقالۀ مرجع و با بهرهگیری از روش دلفی است
بین  152نفر توزیع شده است .دادههای بهدستآمده از تکمیل
پرسشنامهها در قالب جداول  2تا  11طبقهبندی و نتیجهگیری شده
و به سؤال پژوهش پاسخ داده شده است .نظرخواهی از گروه دلفی
با ارسال پرسشنامۀ ساختاریافت ۀ طیف پنجگزینهای لیکرت (=1
ً
اهمیت یکسان تا  =5کامال مهم) ،مشتمل بر  22سؤال ،در طی دو
دور به  152نفر صورت گرفته است؛ بدینگونه که ابتدا پرسشنامۀ
نخست مشتمل بر  22سؤال بین اعضای گروه دلفی توزیع شده و
پس از جمعآوری پرسشنامههای تکمیلشده و ارزیابی نتایج این
مرحلۀ دلفی ،پنج عامل اصلی و شانزده زیرعامل مهم شناسایی
شده است.
1. Expert Choice
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جدول :2نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف مربوط به پرسشنامۀ دور اول دلفی

عامل /زیرعامل

آمارۀ  zکولموگروف اسمیرنوف

سطح معنیداری

نتیجه

راهبرد کسبوکار

0/918

0/368

نرمال

راهبرد اطالعات

0/792

0/558

نرمال

فرایندها

0/611

0/850

نرمال

افراد

0/693

0/722

نرمال

فناوری اطالعات

0/450

0/987

نرمال

مشتریان

0/811

0/526

نرمال

بازارها

0/707

0/699

نرمال

ذینفعان

0/791

0/559

نرمال

مهندسی

0/811

0/526

نرمال

طراحی دقیق

0/623

0/832

نرمال

مشخصات

0/668

0/764

نرمال

برنامهریزی

0/640

0/807

نرمال

نظارت

0/632

0/819

نرمال

امور مالی

0/450

0/987

نرمال

کنترل

0/679

0/745

نرمال

یادگیری

0/845

0/474

نرمال

نوآوری

0/807

0/532

نرمال

اطالعات

0/847

0/469

نرمال

ارتباطات مدیریت در پروژه

0/774

0/587

نرمال

بازبینی

0/751

0/625

نرمال

ارزیابی

0/623

0/832

نرمال

تحویل پروژه

0/815

0/520

نرمال

در دور دوم نیز ،پیش از بررسی اهمیت عاملها ،وضعیت
نرمالبودن آنها بررسی شده است .نتایج حاصل از آزمون
کولموگروف ـ اسمیرنوف پرسشنامۀ  21سؤالی در جدول 3
آمده است.
همانطور که در جدول 4مالحظه میشود ،پنج عامل و شانزده
زیرعامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در این مرحله
شناسایی شده است .برای اولویتبندی عوامل شناساییشده و

پاسخگویی به دو سؤال فرعی پژوهش ،پرسشنامۀ مقایسات
زوجی توزیع شده است .بدینترتیب ،ده نفر از اعضای نمونۀ
آماری به روش گلولهبرفی از بین مدیران و کارشناسان صاحبنظر
در موضوع انتخاب و پرسشنامه در میان آنها توزیع شده است.
دادههای حاصل از پاسخ اعضای نمونه ،با استفاده از روش فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی ،تجزیهوتحلیل شده و خروجی مبنی بر
اولویتبندی پنج عامل و شانزده زیرعامل دریافت شده است.

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در ....
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جدول  :3نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف مربوط به پرسشنامۀ دور دوم دلفی

شاخص

آمارۀ  zکولموگروف اسمیرنوف

سطح معنیداری

نتیجه

راهبرد کسبوکار

1/034

0/235

نرمال

راهبرد اطالعات

0/679

0/745

نرمال

فرایندها

0/700

0/712

نرمال

افراد

0/632

0/820

نرمال

فناوری اطالعات

0/570

0/901

نرمال

مشتریان

0/674

0/753

نرمال

بازارها

0/522

0/948

نرمال

ذینفعان

1/014

0/255

نرمال

مهندسی

1/053

0/218

نرمال

طراحی دقیق

0/668

0/763

نرمال

مشخصات

0/713

0/690

نرمال

برنامهریزی

0/529

0/942

نرمال

نظارت

0/807

0/532

نرمال

امور مالی

0/731

0/659

نرمال

کنترل

0/789

0/563

نرمال

یادگیری

0/652

0/790

نرمال

نوآوری

0/930

0/352

نرمال

اطالعات

0/982

0/290

نرمال

بازبینی

1/014

0/255

نرمال

ارزیابی

0/845

0/474

نرمال

تحویل پروژه

0/611

0/850

نرمال

جدول  :4عاملها و زیرعاملهای مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات از دیدگاه گروه دلفی

ردیف

زیرعامل

1

مشتریان

2

بازارها

3

ذینفعان

4

مهندسی

5

طراحی دقیق

6

مشخصات

عامل
راهبرد کسبوکار

راهبرد اطالعات
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ردیف

زیرعامل

7

برنامهریزی

8

نظارت

9

امور مالی

10

کنترل

11

یادگیری

12

نوآوری

13

اطالعات

14

بازبینی

15

ارزیابی

16

تحویل پروژه

عامل

فرایندها

افراد

فناوری اطالعات

جدول  :5اولویتبندی زیرعاملهای راهبرد کسبوکار

ردیف

راهبرد کسبوکار

وزن

اولویت

1

مشتریان

0/445

1

2

بازارها

0/319

2

3

ذینفعان

0/236

3

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

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

جدول  :6اولویتبندی زیرعاملهای راهبرد اطالعات

ردیف

راهبرد اطالعات

وزن

اولویت

1

مهندسی

0/361

2

2

طراحی دقیق

0/383

1

3

مشخصات

0/256

3

جدول  :7اولویتبندی زیرعاملهای فرایندها

ردیف

فرایندها

وزن

اولویت

1

برنامهریزی

0/349

1

2

نظارت

0/267

2

3

امور مالی

0/217

3

4

کنترل

0/166

4

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در ....

نتایج جدول  6نشان میدهد که زیرعامل «طراحی دقیق» با وزن
 0/383بیشترین اهمیت و زیرعامل «مشخصات» با وزن نسبی
 0/256کمترین اهمیت را دارد .نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی
 0/04بهدست آمده که چون کمتر از  0/1است ،این مقایسات
پذیرفتنی است.
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با توجه به جدول  ،7زیرعامل «برنامهریزی» با وزن 0/349
بیشترین اهمیت و زیرعامل «کنترل» با وزن نسبی 0/166
کمترین اهمیت را دارد .نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی
 0/00015بهدست آمده که چون کمتر از  0/1است ،این
مقایسات پذیرفتنی است.

جدول  :8اولویتبندی زیرعاملهای افراد

ردیف

افراد

وزن

اولویت

1

یادگیری

0/362

2

2

نوآوری

0/413

1

3

اطالعات

0/225

3

جدول  :9اولویتبندی زیرعاملهای فناوری اطالعات

ردیف

فناوری اطالعات

وزن

اولویت

1

بازبینی

0/440

1

2

ارزیابی

0/264

3

3

تحویل پروژه

0/296

2

با توجه به جدول  ،8زیرعامل «نوآوری» با وزن  0/413بیشترین
اهمیت و زیرعامل «اطالعات» با وزن نسبی  0/225کمترین
اهمیت را دارد .نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی  0/03بهدست
آمده که چون کمتر از  0/1است ،این مقایسات پذیرفتنی است.

با توجه به جدول  ،9زیرعامل «نظارت» با وزن  0/440بیشترین
اهمیت و زیرعامل «ارزیابی» با وزن نسبی  0/264کمترین اهمیت
را دارد .نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی  0/05بهدست آمده که
چون کمتر از  0/1است ،این مقایسات پذیرفتنی است.

جدول :10اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات

ردیف

عاملهای اصلی

وزن

اولویت

1

راهبرد کسبوکار

0/183

3

2

راهبرد اطالعات

0/334

1

3

فرایندها

0/250

2

4

افراد

0/103

5

5

فناوری اطالعات

0/129

4

جدول  :11مقایسۀ وزن نسبی و درصد وزن نهایی هریک از عاملها و زیرعاملها

عامل

وزن نسبی

راهبرد کسبوکار

0/183

زیرعامل

وزن نسبی

درصد وزن نهایی

مشتریان

0/445

4/484

بازارها

0/319

5/835

ذینفعان

0/236

4/319
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عامل

وزن نسبی

راهبرد اطالعات

0/334

فرایندها

0/250

افراد

0/103

فناوری اطالعات

0/129

زیرعامل

وزن نسبی

درصد وزن نهایی

مهندسی

0/361

12/057

طراحی دقیق

0/383

12/792

مشخصات

0/256

8/55

برنامهریزی

0/349

8/725

نظارت

0/267

6/675

امور مالی

0/217

5/425

کنترل

0/166

4/150

یادگیری

0/362

3/729

نوآوری

0/413

4/254

اطالعات

0/225

2/318

بازبینی

0/440

5/676

ارزیابی

0/264

3/406

تحویل پروژه

0/296

3/818

با توجه به جدول  ،10عامل «راهبرد اطالعات» با وزن نسبی
 0/334بیشترین اهمیت و عامل «افراد» کمترین اهمیت را دارد.
نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی  0/00091بهدست آمده که
چون کمتر از  0/10است ،این مقایسات پذیرفتنی است .در پایان
نیز درصد وزن نهایی عاملها و زیرعاملها محاسبه شده است
(جدول .)11

جمعبندی
بهکارگیری فناوریهای نوین ،بهویژه فناوری اطالعات و
ارتباطات ،سهم بزرگی در موفقیت و پویایی صنعت نفت و
شرکتهای بزرگ نفتی دارد .نمونههای موفق بسیاری در جهان
وجود دارد که نشان میدهد چگونه بهکارگیری فناوریهای
نوین ،بهویژه پروژههای فناوری اطالعات و ارتباطات ،صنعت
نفت و گاز کشورها را به صنعتی پویا و بهرهور و پیشرو تبدیل
کرده است.
هدف از این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر
بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب با روش تحلیل سلسلهمراتبی است .در بخش
تحلیل استنباطی ،به توصیف و بررسی نتایج بهدستآمده از
نرمافزار اسپیاساس و روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی پرداخته
شده است.
برای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش ،از روش دلفی استفاده

شده و مشخص شده که عوامل راهبرد کسبوکار ،راهبرد اطالعات،
فرایندها ،افراد و فناوری اطالعات به ترتیب  1 ،0 ،0 ،0و  0زیرعامل
بیاهمیت دارند .برای پاسخگویی به سؤاالت فرعی ،با روش فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی تجزیهوتحلیل صورت گرفته که خروجی آن
اولویتبندی پنج عامل و شانزده زیرعامل است.
با توجه به جدول  ،10عامل «راهبرد اطالعات» با وزن 0/334
در رتبۀ نخست اهمیت قرار دارد .نتایج پژوهش آنتلوا ()2010
تأییدی بر این یافت ه است .راهبرد اطالعات مربوط به عواملی
همچون مهندسی ،طراحی دقیق و مشخصات است .موفقیت
پروژه فقط درصورت برنامهریزی دقیق قابل ارزیابی است .امروزه
در صنعت نفت پروژههای در دست اجرا ،به علت پیچیدگیهای
موجود ،با اتالف حجم انبوهی از منابع همراه است و پروژهها،
با تخصصهای متنوع و از همه مهمتر با طراحیهای نامناسب،
در مسیر دستیابی به اهداف خود دچار فرازونشیبهای بسیاری
میشوند و در چارچوب زمان ،هزینه و حتی کیفیت تعیینشده
به نتیجه نمیرسند .فعالیتهایی همچون توجه به شیوههای
مهندسی ،طراحی دقیق محصوالت و بررسی مشخصات در
پروژههای فناوری اطالعات از راهکارهایی است که ضمن بررسی
موشکافانۀ پروژه ،فرصتهایی را برای اصالح و بهبود پروژه در
ابعاد زمان و هزینه و کیفیت فراهم میآورد.
با توجه به جدول  ،10عامل «فرایندها» با وزن  0/250در
رتبۀ دوم اهمیت قرار دارد .نتایج پژوهش آنتلوا ( )ibidتأییدی بر

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطالعات در ....

این یافته است .فرایندها مربوط به عواملی همچون برنامهریزی،
نظارت و امور مالی است .برنامهریزی و کنترل پروژه ازجمله
بخشهای مهم در شرکتهای پروژهمحور است .مدیران
پروژههای فناوری اطالعات با اتکا به بخش برنامهریزی و کنترل
پروژه برنامهای درست برای پروژهها در اختیار خواهند داشت.
هرگونه تصمیمگیری درخصوص اجرای امور و سرعت بخشیدن
به روند اجرای بخشهایی از پروژهها نیازمند وجود اطالعات
تحلیلی از وضعیت آنهاست که با وجود بخش برنامهریزی و
کنترل پروژه این مهم میسر خواهد شد .نظارت نیز یکی از اجزای
اصلی مدیریت پروژه بهشمار میرود ،بهطوریکه بدون توجه به
این جزء سایر اجزای مدیریت ،مثل برنامهریزی و سازماندهی
و هدایت ،ناقص است و تضمینی برای انجام درست آنها
وجود ندارد .درحقیقت ،وقتی برنامهای تهیه شد و برای اجرای
آن سازماندهی بهعمل آمد و رهبری و هدایت آن مشخص شد،
انتظار میرود که هدفهای برنامه تحقق یابد و در اجرای برنامه
ً
این اطمینان وجود داشته باشد که روند حرکت دقیقا به سوی
اهداف تعیینشده است .گاهی ممکن است حتی جزئیات برنامه
دقیق اجرا شود ،اما جهتگیری کلی در اجرای برنامه انحراف
داشته باشد و از هدف دور شود .اطمینان از اینکه اجرای برنامه و
هدایت آن درست صورت میگیرد و درصورت مشاهدۀ انحراف
اقدام الزم برای تصحیح آن بهعمل میآید ،نیازمند فرایندی
است که آن را نظارت و کنترل مینامند .مدیریت مالی و توجه
به امور مالی پروژه فرایندی است که برنامهریزی ،بودجهبندی،
حسابداری ،گزارشهای مالی ،کنترل داخلی ،حسابرسی ،تأمین
و تدارکات ،هزینهها و پرداختها و پیشرفت فیزیکی کار را به هم
پیوسته میسازد تا امکان مدیریت درست و بهینۀ منابع را برای
رسیدن به اهداف پروژه فراهم کند .هدف از مدیریت مالی پروژه
اجرای آن با بودجه و منابع تخصیصیافتۀ اولیه است و پیشبینی
هزینهها ،بودجهبندی ،کنترل هزینهها ،نظارت و گزارشدهی
اجزای اصلی آناند.
جدول  10نشان میدهد که عامل «راهبرد کسبوکار» با وزن
 0/183در رتبۀ سوم اهمیت قرار دارد .نتایج پژوهش آنتلوا ()ibid
این یافته را نیز تأیید میکند .پیشرفت پروژهها و مدیریت آنها،
در دنیای متغیر و پیچیدۀ امروز ،نیازمند داشتن تفکر راهبردی و
استفاده از مفاهیم مدیریت راهبردی در سطح پروژههاست .وجود
تفکر راهبردی و استفاده از آن در تمامی سطوح مدیریتی موجب
ایجاد ارزش افزوده میشود .تدوین و توسعۀ راهبردهای کسبوکار
مبتنی بر نیاز سازمان ،آگاهی مشتریان ،بازارها و ذینفعان جزو
موارد مهم بهبودپذیرند که درصورت بهبود آنها سیستم مدیریت
پروژه موفقیت بیشتری بهدست خواهد آورد.
همانطور که در جدول  10مشاهده میشود ،عامل «فناوری
اطالعات» با وزن  0/129در رتبۀ چهارم اهمیت قرار دارد که نتایج
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پژوهش آنتلوا ( )ibidآن را تأیید میکند .فناوری اطالعات محور
توسعۀ کشورها و مالک عمل سازمانهای پیشرو و موفق است.
استفاده از فناوری اطالعات در جهان امروز ضامن بقا و تداوم
فعالیتهای هر سازمان است و بدون بهرهمندی از آن نهتنها امکان
استفاده از روشهای نوین در سازمان فراهم نمیشود ،امکان
رقابت با سازمانهای دیگر نیز ازمیان خواهد رفت .موفقیت در این
حوزه به موفقیت پروژههای خرد و کالن فناوری اطالعات بستگی
دارد و این موفقیت بهدست نخواهد آمد ،مگر با شناسایی عوامل
مؤثر بر موفقیت این پروژهها.
در جدول ،10عامل «افراد» با وزن  0/103در رتبۀ پنجم اهمیت
قرار دارد .نتایج پژوهش آنتلوا ( )ibidتأییدی بر این یافت ه است.
افراد مربوط به عواملی همچون یادگیری ،نوآوری و اطالعات
است .یادگیری سازمانی یکی از توانمندیهای کلیدی و محرک
اصلی نوآوری سازمانی بهشمار میرود .یکی از منابع بسیار مهم
برای یادگیری سازمانی انتقال دانش در پروژه است .امروزه که
مدیران و رهبران سازمانهای پروژهای با موقعیت جدید و تغییرات
فزایندهای در امور مواجهاند ،فقط سازمانهایی توفیق خواهند
یافت که با بهرهگیری از انگیزۀ کارکنانشان بتوانند با شرایط جدید
سریع و خالقانه روبهرو شوند .الزم و ضروری است که نوآوری،
بهمفهوم توانمندی ایجاد تغییرات در محصوالت ،خدمات،
فرایندها و روشهای موجود ،در فرایندهای سازمانی ،برنامهریزی،
تجزیهوتحلیل ,تولید و ارائۀ کاالها و خدمات در همۀ سطوح
مورد توجه قرار گیرد تا بقا و ادامۀ حیات این سازمانها در جوامع
دانشمحور تضمین شود.
با توجه به جدول ،10از بین زیرعاملها« ،اطالعات» بیشترین
اهمیت و «طراحی دقیق» کمترین اهمیت را داشته است و چهارده
ل دیگر نیز بین این دو قرار گرفتهاند .رتبهبندی زیرعاملها با
زیرعام 
توجه به عاملهای پژوهش بهصورت زیر است:
 عامل راهبرد کسبوکار« :مشتریان» با وزن  0/445مهمترین و«ذینفعان» با وزن  0/236کماهمیتترین زیرعامل.
 عامل راهبرد اطالعات« :طراحی دقیق» با وزن  0/383مهمترینو «مشخصات» با وزن  0/256کماهمیتترین زیرعامل.
 عامل فرایندها« :برنامهریزی» با وزن  0/349مهمترین و«کنترل» با وزن  0/166کماهمیتترین زیرعامل.
 عامل افراد« :نوآوری» با وزن  0/413مهمترین و «اطالعات»با وزن  0/225کماهمیتترین زیرعامل.
 عامل فناوری اطالعات« :نظارت» با وزن  0/440مهمترین و«ارزیابی» با وزن  0/264کماهمیتترین زیرعامل.
بنابر نتایج بهدستآمده ،راهبرد اطالعات ،فرایندها ،راهبرد
کسبوکار ،فناوری اطالعات و افراد به ترتیب در رتبۀ اول تا پنجم
قرار گرفتهاند.

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دوره  9شمارۀ  ،4زمستان 1398

26

برای هریک از عوامل پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1عامل کسبوکار :مشتریان

ـ بهکارگیری سامانههای یکپارچۀ مدیریت شبکه ،مشتریان و
ذینفعان در صنعت نفت.
ـ طراحی و پیادهسازی سامانۀ مدیریت دانش در صنعت نفت.

 .2عامل راهبرد اطالعات :طراحی دقیق

ـ اصالح و توسعۀ زیرساختهای فاوا بهمنظور تأمین بستر
امن با ظرفیت کافی برای تداوم استفاده از منابع اطالعاتی در
کسبوکار.
ـ آموزش مدیران فاوا برای افزایش آگاهی آنان و بهکارگیری
هرچه بیشتر الگوهای مدیریتی فاوا بهمنظور افزایش بهرهوری
ً
منابع و بهینهسازی سازوکارهای مرتبط با فاوا ،خصوصا استفاده
از سازوکار یکپارچۀ مدیریتی و هماهنگی با دیدگاههای همۀ
ذینفعان در صنعت نفت.

 .3عامل فرایندها :برنامهریزی

ـ بهبود مستمر ساختار مراکز فاوا درجهت ایجاد چابکی و
مدیریت مؤثر بر همسویی امور فاوا با کسبوکار و گسترش
بیشتر کاربردهای فاوا در کسبوکار صنعت نفت.
ـ ایجاد شبکۀ اینترانت ملی در صنعت نفت.

 .4عامل افراد :نوآوری

ـ استفاده از روشهای کارآمد و بومیشده در انجام کلیۀ امور
مرتبط با فاوا بهمنظور ایجاد نظام هماهنگ ،احراز شرایط
مزایای رقابتی و بهبود مستمر کیفیت در صنعت نفت.
ل و امنیت،
ـ استفاده از چارچوبهای ملی در ایجاد تعام 
بهمنظور استقرار دولت الکترونیکی بر اساس چارچوب
مشترک معماری سازمانی و تحقق دیدگاه پنجرۀ واحد در رابطۀ
دولت با مردم.

 .5عامل فناوری اطالعات :نظارت

ـ بهکارگیری استانداردهای الزم برای مدیریت داراییهای
اطالعاتی (رکورد) در چرخۀ عمر آنها و کنترل مدت و
چگونگی نگهداری محتوا در صنعت نفت.
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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.
Keywords: Identification, Prioritization, Information Technology Projects, National South Oil
Company, Hierarchical Analysis Technique
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