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ارزیابی اثر بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژههای
EPC
هادی سروری*  ،ابراهیم رجائیان
گروه مهندسی عمران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
خالصه :در سالهای اخیر EPC ،یکی از روشهای محبوب اجرای پروژههای زیرساختی ایران بوده است .با این حال اتمام

این پروژهها همواره با افزایش هزینه همراه بوده است .از طرفی موفقيت پروژه به ميزان بسیار زیادی به پيادهسازی مناسب
مدیریت پروژه بستگی دارد .بنابراین بررسی اثر بکارگیری استانداردهای مدیریت پروژه بر موفقیت مالی پروژههای EPC

میتواند به شناخت حوزههای اثرگذار بر موفقیت مالی این پروژهها کمک کند .لذا هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثر

بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه ( )PMBOKدر بهبود موفقیت مالی پروژههای  EPCمیباشد .جهت
دستیابی به هدف مذکور ،ابتدا پرسشنامهای بر اساس مؤلفههای مستخرج از مطالعات پیشین تهیه و میان متخصصان

پروژههای  EPCتوزیع شد .در این مرحله عوامل اثرگذار بر موفقیت مالی پروژههای  EPCشناسایی گردید و دستهبندی
آنها براساس حوزههای 10گانه استاندارد  PMBOKویرایش ششم انجام شد .سپس نظر متخصصین در خصوص میزان
اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده بر بهبود موفقیت مالی پروژههای  EPCبراساس طیف پنج گزینهای لیکرت اخذ و با

استفاده از نرمافزار  ،SPSSارزیابی گردید .برای بررسی فرضیات پژوهش ،از آزمون پارامتریک  Tتک نمونه ای استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان میدهد که بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژههای EPC
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تأثیر معنی داری دارد .همچنین عوامل با استفاده از آزمون فریدمن ،اولویتبندی شدند .نتایج نشان میدهد که مدیریت

هزینه و مدیریت کیفیت به ترتیب با میانگین رتبه  8/20و  8/12بیشترین تأثیر ،و مدیریت ارتباطات و مدیریت محدوده
به ترتیب با  2/35و  1/95کمترین تأثیر را در بهبود موفقیت مالی پروژههای  EPCدارند.

 -1مقدمه

كاهش زمان اجراي پروژه ميشود .بحث نحوه تأمين منابع مالي و

امروزه اكثر متخصصين به دنبال اجراي رويكرد علمي مديريت

تهيه بودجه اجرايي الزم براي انجام پروژههاي  EPCبا توجه به اينكه

ريسك يا بهبود رويكردهاي موجود در روشهاي تأمين منابع مالي

مبلغ نهايي و زمان انجام كار به صورت شفاف و تضمين شده در

سبد پروژههاي عمراني هستند .روش دوعاملي EPCيكي از روشهاي

قراردادها ذكر ميگردد ،لذا باعث استقبال پيمانكاران و كارفرمايان

پذيرفته شده در پروژههاي اجرايي ميباشد .در اين روش به علت

جهت اجراي پروژههاي عمراني قرار گرفته است .با توجه به شرايط

شفافيت قرارداد ،اختالف بين پيمانكار و كارفرما به حداقل رسيده

خاص و بحرانهاي مالي حال حاضر كشور ،تأمين سرمايه مورد نياز

و باعث نزديك شدن آنها به يكديگر ميشود كه اين امر باعث

جهت اجراي پروژههاي كالن به راحتي فراهم نميشود .از طرفي ،بدون

افزايش سرعت اجراي پروژه ميگردد .در روش  EPCبا توجه به اينكه
بخشهاي مهندسي ،تداركات و اجرا همزمان صورت ميگيرد ،سبب
* نویسنده عهدهدار مکاتباتsarvari.hadi@gmail.com :

تأمين منابع مالي مناسب در روش  EPCنميتوان به نتيجه مطلوب
رسيد .موفقیت یک پروژه به میزان بسیار زیاد به تعریف و پیادهسازی
مناسب مدیریت پروژه بستگی خواهد داشت و از طرفی اتمام پروژه

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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در هزینه پیشبینی شده یکی از عوامل اصلی موفقیت میباشد [.]1

برآورد ،بودجهبندی و کنترل هزینهها را در بر میگیرد؛ به گونهای که

رقابت شدید میان شرکتها برای برنده شدن در مناقصات باعث

بتوان پروژه را با بودجه تصویب شده به پایان رسانید[]8

نزدیک شدن قیمتها به حداقل سود شده است ،لذا به همین منظور

استفاده از استاندارد مدیریت پروژه میتواند به دالیلی مانند کنترل

استفاده از علم مدیریت پروژه و استانداردهای مربوطه میتواند بسیار

هزینهها مطابق با بودجه از قبل تعیین شده ،پیشبینی نقدینگی پروژه

مؤثر واقع شود [ .]2بر اساس گزارشهای منتشر شده از مطالعه 300

و کنترل کارایی پروژه ،جهت موفقیت پروژه ،بسیار حیاتی باشد .لذا

شرکت بزرگ %65 ،پروژهها بر اساس زمانبندی پیش نرفته و مخارج

میتوان گفت که استفاده از استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه

آنها از منابع پیشبینی شده فزونی یافته است .همچنین مطالعات

میتواند جهت دستیابی به اهداف پروژه ،و از جمله موفقیت مالی

مربوط به وضعیت فعلی اجرای پروژهها نشان میدهد که در حدود

پروژه ،بسیار مؤثر واقع شود [ ]9با این حال مطالعه تحقیقات پیشین

 %43از  300000پروژه با هزینهای بالغ بر  350میلیارد دالر ،مخارج

نشان میدهد که بکارگیری استاندارد مذکور جهت بررسی موفقیت

از برآوردهای اولیه فراتر رفته است [ .]3توسعه خط بخش جابیلی

حوزههایی همچون منابع انسانی و تدارکات ،ریسک و یکپارچگی مورد

لندن رشد هزینهای معادل  %67به همراه داشته است؛ خطوط مركزي

توجه بوده است .همچنین از طرف دیگر مطالعات نهایتاً بر دو بخش

بوستون تا به حال  %100و کانال مانش  %80نیز افزایش هزینه

از سه فاز اصلی پروژههای  EPCمتمرکز بوده است و به ندرت میتوان

داشته است .در رابطه با علت افزايش زمان و هزینهها در يك پيمايش

پژوهشی را یافت که اثر همزمان همه حوزههای استاندارد گستره

جهاني در پروژههای تونلسازي ،كارفرماها ،مديريت ناقص و اشتباه را

دانش مدیریت پروژه را بر موفقیت تمامی فازهای پروژههای ،EPC

مسبب چيزي نزديك به  30تا  %50افزایشها دانستهاند .مثالهای

یعنی مهندسی ،تدارکات و ساخت بررسی نماید.

متعددي نيز از شکستهای تکنیکي در پروژههای تونلسازي وجود

با توجه به وجود مشکالت ریسک موفقیت مالی در پروژههای

دارد .فروریختن تونل در پروژههای متروي مونيخ ،خط سریعالسیر

 ،EPCو نیز مزایای به کارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت

فرودگاه هيترو در لندن و تونل يورك شاير در انگليس به ترتيب ،4

پروژه ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی اثر بکارگیری استاندارد

 141و  55میلیون دالر خسارت به همراه داشته است[.]4

گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژههای EPC

افزایش پیشبینی نشده هزینه مشکل عمده صنعت ساخت

میباشد و بنا دارد تا با شناسایی و اولویتبندی فاکتورهای تأثیرگذار

میباشد[ .]5هر تغییری در هر یک از پارامترهای کیفی و کمی پروژه،

در بهبود مدیریت مالی پروژه  EPCناشی از بکارگیری و استاندارد

به طور یقین یکی از اولین تأثیراتش را بر روی هزینه خواهد گذاشت

 ،PMBOKگامی مؤثر جهت پر کردن شکاف میان مطالعات قبلی در

] .[6لذا با توجه به تعریف استاندارد ،پروژه مجموعهای از فعالیتهای

این زمینه برداشته شود.

یکتا پیچیده و مرتبط میباشد که دارای یک هدف اصلی بوده و باید
در مدت و بودجه معین و طبق مشخصات به اتمام برسد .همینطور از
دیدگاه استاندارد ،پروژه تالش موقتی است که صورت میپذیرد تا یک

 -2پیشینه پژوهش
 -2-1پروژههای  EPCدر ایران

محصول ،خدمت یا نتیجه منحصر به فرد ایجاد شود .مدیریت پروژه،

مدیریت پروژههای  EPCشامل مدیریت سه شاخص اصلی مفهوم

به کار بردن دانش ،مهارت ،ابزار و تکنیکها در فعالیتهای پروژه است

 EPCیعنی مهندسی ،تدارکات و ساخت و درآمیختن آنها با حوزههای

تا نیازهای عوامل پروژه و انتظارات پروژه تأمین گردد[ ]7استاندارد

مختلف مالی ،محدوده پروژه ،زمان ،نيروی انسانی ،ارتباطات ،ریسک،

به بخشهایی از دانش مدیریت پروژه میگویند که به طور عمومی

پروژه تأمين کاال ،کيفيت است .الزمه مدیریت بر هزینههای مالی و

از آنها به عنوان شیوههای برتر برای مدیریت پروژه یاد میشود.

برنامهریزی صحيح در یک پروژه ،داشتن یک سناریو کامل از اقدامات

شیوههای برتر به معنای این است که کارشناسان زیادی باور دارند که

قابل انجام تعهدات کارفرما و پیمانکار است[.]9

بکارگیری صحیح این مهارتها ،تکنیکها و ابزارها احتمال موفقیت
را در گستره وسیعی از پروژهها بیشتر مینماید .مدیریت هزینه پروژه،
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این پروژهها ساليان بسياری است که در سطح جهان اجرا میشوند،
اما با توجه به شرایط کنونی ایران و گسترش روابط و مناسبات و نياز

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  53شماره  ،3سال  ،1400صفحات  1223تا 1240
به قراردادهای مدون و کارآمد در سطح جهان از اقبال عمومی و

شناخته شده براي حرفه مديريت پـروژه اسـت كـه رهنمـونهايي

بينظری برخوردار شدهاند .با این حال همه پروژههای اجرا شده به

را براي مديريت پروژههاي منفرد ارائه ميكند .استاندارد PMBOK

روش  EPCدر ایران به عنوان پروژههای موفق گزارش نشدهاند.

به مجموعهای جامع از دانشهای مرتبط ،که مهارتی کاری را شکل

اصل نوسانات اقتصادی در ایران حتمی است و اکثر پروژهها،

میدهند ،گفته میشود .در نتيجه این عبارت به معنی مجموعه جامع

ضربههای سنگین و غير قابل جبرانی را به واسطه نوسانات اقتصادی و

دانش مدیریت پروژه است .این استاندارد مجموعهای از الگوهای موفق

یا تغيير شرایط سياسی خوردهاند .به طور معمول در ایران پروژههای

و عموما پذیرفته شده در مدیریت پروژه است که با همکاری گروه

 EPCبه صورت قیمت ثابت قیمتگذاری میشود .در این راستا،

بزرگی از خبرگان مدیریت پروژه تهيه و به تدریج اصالح و تدوين شده

پيمانکار موظف است که در مرحله مناقصه نسبت به برآورد قيمت

است .مديريت پروژه كاربرد دانش ،مهارت هـا ،ابزارهـا و تكنيـكهاي

پروژه و اعالم آن به کارفرما اقدام کند و کل پروژه را با این قيمت

مربوط به فعاليتهاي پروژه در راستای تأمین الزامات پروژه است .اين

اجرا کند .این خود احتمال عدم موفقیت مالی پروژههای  EPCدر

كـاربرد از دانـش ،نيازمند مديريت اثربخش فرآيندهاي مناسب است.

ایران را به دلیل تأخیرات طوالنی پروژهها و افزایش نرخ تورم از طرف

يك فرآيند ،مجموعه اي از اقدامات مرتبط با هـم و فعاليـتهايي

دیگر دوچندان میکند .به طور کلی دالیل مالی یکی از اثرگذارترین

است كه جهت دستيابي به محصول ،نتيجـه يـا خـدمت از پيش

عوامل موفقيت یا عدم آن در خصوص اجرای پروژههای  EPCدر ایران

معين ،انجام ميگيرند .هر فرآيند با وروديها ،ابزارهـا و تكنيكهايي

گزارش شده است[]10

كه ميتوانند بكار روند و همچنين با خروجيهاي نتيجه شده مشخص

پروژههای تونل مهار آب نشتی سد الر ،سد مخزنی تنگ سرخ

ميگردد .فرآيندهاي پروژه توسط تيم پروژه انجام ميشوند و در پنج

شیراز ،نیروگاه گازی جنوب اصفهان ،مشهد مال و خط تولید ریلی

دسته تحت عنوان گـروههاي فرآينـدي مديريت پروژه ،گروهبندي

ذوب آهن اصفهان از پروژههای موفق  EPCدر ایران است .همچنین

ميشوند .این گروهها عبارتند از :گروه فرآيندي آغازين ،گروه فرآيندي

از پروژههای برقی کردن خط آهن تهران-مشهد و پروژه مرکز

برنامهريزي ،گروه فرآيندي اجرا ،گروه فرآيندي نظارت و كنترل و گروه

همایشهای بینالمللی اصفهان میتوان به عنوان نمونههای ناموفق

فرآيندي خاتمه .حوزههای دانشی مدیریت پروژه در استاندار د �PM

پروژههای  EPCدر ایران نام برد .دلیل شکست پروژه برقی کردن

 BOKنیز عبارتند از :مدیریت یکپارچگی ،مدیریت محدوده ،مدیریت

خط آهن تهران-مشهد عدم تأمين مالی به موقع از سوی کارفرما

زمانبندی ،مدیریت هزینه ،مدیریت کیفیت ،مدیریت منابع ،مدیریت

و تحریمها و عدم تأمين اعتبارات گزارش شده است .همچنین عدم

ارتباطات ،مدیریت ریسک ،مدیریت تدارکات و مدیریت ذینفعان

برآورد ریالی-ارزی مناسب در مطالعات پروژه مهمترین دلیل عدم

پروژه[.]7هدف اصلی از مدیریت پروژه این است که پروژه در زمان

موفقیت پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان میباشد.

مقرر و بر اساس بودجه تعریف شده به پایان برسد .عالوه بر شرایط
این ،مدیر پروژه نیاز به همکاری نزدیک با مشتری دارد و باید اطمینان

 -2-2استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه و موفقیت پروژهها

حاصل کند که نتایج پروژه با انتظارات مشتریان منطبق شده باشد

امروزه استفاده از استانداردها ،راهنماهـا و متـدولوژيهـاي معتبر

[ .]7البته باید توجه داشت ،این باور که تنها معیارهای زمان ،هزینه

براي همزباني افراد درگير در پروژه و اطمينـان از اجراي درست كار

و کیفیت جزء معیارهای موفقیت پروژه هستند ،یک باور سنتی و

ضروري است .استانداردها ،عالوه بـر تبيـين كـار و تعيين چگونگي

محدودی است .مطمئنترین راه برای درک موفقیت پروژه ،ارزیابی آن

اجراي صحيح عمليات ،به عنوان مرجعي بـراي افراد گروه پروژه در

با اهداف استراتژیک سازمان است .برای آنکه هم موفقیت در مدیریت

اختالفات مطرح است .قوت استانداردها در جامع بودن آنهـا ،سـادگي،

پروژه و هم موفقیت در پروژه به وقوع بپیوندد ،این الزام وجود دارد

مقبوليـت عـام اسـتفادهكننـدگان و تضمينش براي اجراي درست كار

که معیارهای موفقیت از فاز آغازین تدوین و تبیین گردد .ذکر این

است.

نکته حائز اهمیت است که معیارهای سنتی تنها تأکید خود را بر روی

راهنمـاي گسـتره دانـش مـديريت پـروژه يـك اسـتاندارد

جنبههای اقتصادی قرار میدهند ،در حالی که جنبههای اجتماعی و
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زیستمحیطی نیز از اهمیت بسزایی برای تعیین موفقیتآمیز بودن

زمان ،هزینه و کیفیت پروژههاي انبوه سازي مسکن با رویکرد مبتنی

پروژهها برخوردار هستند .بنابراین برای مدیریت پروژه موفق ،باید یک

بر استاندارد  ،PMBOKبه شناسایی ،بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر

تعادل و هارمونی بین این پارامترها برقرار گردد تا بتوان در نهایت

بر روي زمان ،هزینه و کیفیت بر روي پروژههاي انبوهسازي مسکن

به یک پروژه موفق دست پیدا کرد .بنابرین پروژهها حتی در صورت

پرداخته است .طبق نتایج بدست آمده در این مقاله 3 ،عامل مؤثر بر

به پایان رسیدن در زمان و بودجه تعیین شده میتوانند یک پروژه

زمان ،هزینه و کیفیت را توان مالی سازمان در مقایسه با سازمانهاي

شکست خورده تلقی شوند[ .]11در این پژوهش معیار موفقیت مالی

مشابه ،کیفیت طراحی پروژه از لحاظ در نظر گرفتن جزئیات ،کیفیت

پروژههای  EPCبه عنوان یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت نمونههای

روند تأمین مالی پروژه از نظر عدم برخورد با کمبود بودجه در حین

ناموفق این پروژهها در ایران ،مورد تأکید است.

پروژه میداند 33 .عامل مؤثر بر روي اهداف پروژههاي انبوهسازي
مشخص شد و در  3دسته عوامل ناشی از سازمان پروژه ،خود پروژه

و محیط پروژه تفکیک شد .و نهایتاً با بکارگیري از تبدیل پارامترهاي

 -2-3عوامل مؤثر بر موفقیت پروژهها با بکارگیری PMBOK
دهقان در مقاله طراحی الگوي مدیریت هزینه در پروژههاي

کیفی به کمی در  18پروژه انبوهسازي مسکن در استان تهران ،توسط

عمرانی ،در ابتدا نگاهی گذرا به مدیریت هزینه و جایگاه آن در مدیریت

 88کارشناس و فرد خبره مشغول در این پروژهها وضعیت این عوامل

پروژه مطابق با مراجع و استانداردهاي جهانی کرده است و در ادامه

بررسی شده است [ .]15خانزادي و همكارانش در مقاله در پژوهش

با دیدي واقع بینانه به لزوم طراحی یک الگوي صحیح و کامل جهت

دیگری به موضوع مديريت هزينه در پروژههاي عمراني با استفاده از

مدیریت هزینه در پروژههاي عمرانی پرداخته است .پس از آن با توجه

استاندارد پيكره دانش مديريت پروژه ،تالش كردهاند تا با استفاده از

به تجارب نگارنده ،الگویی مطابق با شرایط پروژههاي عمرانی ،طراحی،

استاندارد پيكره دانش مديريت پروژه 4 ،مبحث مديريت هزينه كه

معرفی و به ضرورت پایهریزي مدیریت هزینه از شروع پیشنهاد قیمت

شامل برنامهريزي منابع ،برآورد هزينه ،بودجه بندي هزينه،كنترل

توجه گردیده است .دهقان با توجه به مشکالت عدم دستیابی به

هزينه ميباشد را مورد بررسي قرار دهد[.]16

اهداف مالی در پروژهها ،الگویی جهت مدیریت هزینههای عمرانی

پرچمي و همكارانش در مقاله تحليلي بر عوامل تغييرات زمان و

طراحی نمود که بر مبنای بخشنامه سازمان و برنامهریزی و بودجه بود

هزينه در پروژههاي سدسازي و ميزان تأثير كارفرما ،مشاور و پيمانكار

[ .]12شمس و مرتهب نیز با توجه به استاندارد مدیریت پروژه تالش

در آن ،به بررسي علل افزايش زمان و هزينه در تعدادي از پروژههاي

نمود تا ریسکهای تأثیرگذار در پروژههای  EPCرا در راستای بدست

بزرگ سدسازي كشور پرداخته و ضمن شناسايي ،تحليل و جمع

آوردن مسیر بحرانی شناسایی ،و نقاط تأثیرگذار را تحلیل نماید[]13

بندي داليل مربوطه از ديدگاه عوامل مختلف درگير در اين طرحها

نجفی نوایی در مقاله بررسی نقاط ضعف موجود در مدیریت

(به تفكيك كارفرما ،مشاور و پیمانکار) به ارائه راهکارهایی برای بهبود

هزینه ،به بررسی نحوه مدیریت هزینه در پروژههاي عمرانی ،میزان

این وضعیت میپردازد .در این مقاله عوامل افزایش هزینه و زمان را

توجه فعلی به آنها در پروژه و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها

به صورت زیر برشمرده است :عوامل ناشی از قوانین و مقررات ،عوامل

و همچنین شناسایی فاکتورهایی که در حال حاضر براي مدیریت

ناشی از کارفرما ،عوامل ناشی از مشاور ،عوامل ناشی ازپیمانکار ،عوامل

هزینه این نوع پروژهها در نظر گرفته میشود پرداختند .ارائه برنامه

متفرقه مثل موقعیت جغرافیایی و امکانات محلی و غیره[]17

زمانبندي دقیق و بر اساس آنالیزهاي انجام شده در زمان پیشنهاد

نجفی نوايي و همكارانش در مقاله شناسايي و دسته بندي

قیمت نیز عاملی جهت دستیابی به یک مدیریت هزینه موفق میداند

فاكتورهاي تأثيرگذار مديريت هزينه در پيشبرد پروژههاي عمراني،

و همچنین ارائه گزارشات روزانه دقیق و به دور از هرگونه عددسازي

به بررسي چهار مقوله اصلي مديريت هزينه شامل برنامهريزي منابع،

به بخش کنترل پروژه در هر زمان ،باعث مدیریت بهینه هزینههاي

برآورد هزينه ،بودجه بندي و كنترل هزينه ،به شناسايي ،دسته بندي

پروژه میداند [.]14

عوامل و ميزان توجه فعلي مديران به فاكتورهاي تأثيرگذار بر مديريت

خانزادي و همکارانش در بررسی و ارزیابی عوامل تأثیر گذار بر روي
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يك جامعه آماري از مديران پروژه ،نقاط ضعف فعلي پروژهها را بدين

کبیریفر و مجتهدی در پژوهشی با عنوان تأثیر مهندسی ،تدارکات

شرح مي داند :عدم وجود نظام كامل و مدون براي كنترل هزينه ها،

و ساخت و ساز ( ،)EPCموردی از پروژه ساخت و ساز مسکونی در

گزارش دهي و اخذ تصميمات اصالحي ،عدم وجود مبناي دقيق براي

مقیاس بزرگ بیان کرده اند .دامنه ،زمان و عوامل هزینه از طریق

كنترل هزينهها ،عدم وجود ارتباط ميان نحوه عملكرد هزينهاي و

محدودیتهای سه گانه آن اندازهگیری میشود .بنابراین ،باید عوامل

زماني پروژه در كنترلها ،عدم وجود سيستمي براي ثبت دريافتيها

دخیل را در نظر داشته باشید ،مطالعات و شاخصها بر اساس تحقیقات

از كارفرما و مقايسه با مخارج پروژه ،عدم بهرهگيري از سوابق مالي

در چند سال گذشته انجام گرفت و روش تصمیمگیری چند شاخصه

پروژههاي قبلي[ .]18چو و یانگ در پژوهشی با موضوع اثر دانش

جهت ارزیابی عوامل مورد استفاده واقع شد .نتایج نشان میدهد که

مدیریت پروژه بر بر دستاوردهای پروژههای عمرانی ،اظهار داشتند که

طراحی مهندسی ،برنامهریزی و مدیریت پروژه عوامل از جمله عوامل

عوامل خارجی ،عملیاتی ،مدیریت پروژه ،مهندسی و مالی بیشترین

مهم در کاهش هزینه است[ .]23یانگ و همکاران در بررسی تحقیق

تأثیر را در موفقیت پروژه با بکارگیری  PMBOKدر پروژهها دارا

در مورد خطرات و فرصتهای راهآهن بینالمللی پروژههای مبتنی

هستند[.]19

بر قرارداد  FIDIC-EPCبیان نمودند که جهانی شدن باعث افزایش

الفت و همکاران در بررسی تأثیر ريسک پروژه بر مبناي استاندارد

پروژه ساخت و ساز بینالمللی میشود .ریسکها بدون شک یکی از

 PMBOKبا رويکرد فازي درپروژههای عمرانی بیان نمودند در تحقيق

مهمترین بخشهایی است که میتواند در آن کنترل شود .این مقاله

حاضر ،براي شناسايي ريسک در پروژههاي ساخت تقاطع غيرهم سطح

بر اساس پروژههای راهآهن بینالمللی تحت قرارداد FIDIC-EPC

در استان بوشهر از استاندارد  PMBOKاستفاده گرديد ،سپس براي

انجام شده است ،در این پروژه ،با استفاده از روش تصمیمگیری چند

اولويتبندي ريسکها ،از روشهاي  AHPفازي و  TOPSISفازي

منظوره برای انتخاب بهترین راه حل برای پاسخ دادن به ریسکها

استفاده شده است ،نتایج نشان داد اولویتها شامل کمبود آگاهی

یا فرصتها و در نهایت توصیههای مربوطه انجام جهت پیکره دانش

کارگزار پروژه ،ویژگیهای ضعیف ساختاری پروژه و عدم همکاری،

مدیریت پروژه بکار گرفته است ،نتایج نشان داد پیکره دانش مدیریت

شرایط اجتماعی و اقتصادی میباشد[ .]20داسیلوا و همکاران در

پروژه میتواند مدیریت ریسک را بهبود بخشد .و در این پژوهش به

بررسی بازدهی استفاده از  PMBOKدر پروژههای ساخت و ساز

این نتیجه رسیده شد که پنج عامل اصلی خطر وجود دارد :خارجی،

عنوان نمودند شاخصهای کنترل هزینه ،نوسانات ،اختالف در طرح

عملیاتی ،مدیریت پروژه ،مهندسی و مالی ،و چهار فرصت اصلی شامل

ساخت و ساز ،کمبود مواد و یا تأخیر عرضه میتواند سهم عمدهای را

عوامل :محدوده ،فنآوری ،فرآیند کار و خارجی .بهترین راه حل پاسخ

در زمینه کاهش بازدهی پروژه ایفا کند که در بکارگیریPMBOK

ریسک این است که تمرکز بر پیشگیری از ریسک و طرح ریزی با

در این پروژهها ،این شاخصها جهت کاهش باز هزینهای باید در نظر

استفاده از پیکره دانش مدیریت پروژه انجام گردد [ .]24کاروالیو در

گرفته شود[.]21

پژوهشی به تأثیر مدیریت پروژه به موفقیت پروژهها میپردازد .او زمان

اویانگ و همکاران در پژوهشی با عنوان یک رویکرد ترکیبی برای

و هزینه را مبنای موفقیت در پروژه خود میداند .آنها ابتدا به بررسی

خرابی پروژه؛ استراتژی بهینه سازی با توجه به ریسک :مطالعه موردی

عوامل موفقیت پروژهها پرداخته و سپس با توجه به عوامل تأثیرگذار

برای یک پروژه  EPCبیان کردهاند این پروژه با هدف توسعه و ارائه

در موفقیت پروژه که اکثرا ً توسط خبرگان دارای صالحیت ارائه شده

یک پروژه مبتنی بر پروژه  EPCانجام شده است .تجزیه و تحلیل

بود ،استانداردهای گونانگون در این زمینه را مورد بررسی قرار دادند

هزینه زمان ،جنبه مهمی از برنامهریزی پروژه ،پروژههای  EPCاست.

و در نهایت متوجه تأثیرگذاری فاکتورهای هزینه و زمان به عنوان

در این مطالعه یک روش ترکیبی از بهینه سازی یک پروژه اجرا شد

مهمترین عامل موفقیت پروژهها و استاندارد مدیریت پروژه به عنوان

و از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردید .این پروژه به طور

کامل ترین استاندارد جهت موفقیت پروژه رسیدند [.]25

همزمان تحقیقات قبلی را مورد بررسی قرار داده است و در پایان
برخی از راهکارهای مدیریتی ارائه شده است[.]22

الهاق و همکاران در مقاله عوامل مؤثر انتقادي از هزینه مناقصات
ساخت و ساز ،به بررسی نقطه نظر نقشه برداران مستقر در بریتانیا
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جدول  .1خالصه مطالعات پیشین در کاربرد  PMBOKدر پروژه

Table 1. Previous studies on PMBOK application in the project
کاربرد استاندارد PMBOK

نوع پروژه

نویسنده

داخلی/خارجی

مدیریت دانش

C

مدیریت منابع انسانی

C

مدیریت ریسک

EPC

مدیریت یکپارچگی

C

مدیریت تدارکات

EPC

دهقان ][22

مدیریت مالی

C

فضلی ][32

مدیریت پروژه

C

شمس و مرتهب ][23

مدیریت ریسک

EPC

تمسن و همکاران ][33

مدیریت ریسک

C

داسیلوا و همکاران ][22

مدیریت ریسک

C

مدیریت زمان و هزینه

PC

نوردیانی ][33

مدیریت چابک

C

کاروالیو ][22

مدیریت زمان و هزینه

EC

مدیریت مالی

EPC

دهکردی ][3
شاهسوند و همکاران ][2
هاشمی ][22

داخلی

خارجی

پژوهش حاضر

شاه ابراهیمی و همکاران ][22
صبحیان ][33

رفیق و همکاران ][32

نویسنده

در بخش عوامل مؤثر بر هزینه پرداختهاند .در حدود  67متغیر

و هوایی غیرقابل پیشبینی ،افزایش هزینه مواد توسط تورم ،برآورد

شناسایی کرده است که بر برآورد هزینه پیش مناقصه ساخت و ساز از

نادرست ،افزایش هزینه به علت محدودیتهاي محیط زیست ،عدم

طریق آثار و مصاحبه تأثیر میگذارد .این عوامل به  6دسته از جمله

تجربه کافی از محل پروژه ،عدم تجربه کافی از نوع پروژه ،عدم تجربه

ویژگی مشتري ،مشاور و پارامترهاي طراحی ،ویژگیهاي پیمانکار،

کافی از مقررات محلی [ .]27جدول  1خالصه مطالعات پیشین را در

ویژگیهاي پروژه ،روش قرارداد و روش تهیه ،و عوامل خارجی و

کاربرد  PMBOKدر پروژه نسبت به پژوهش حاضر را نشان میدهد.

شرایط بازار تقسیم شده است .سپس از پرسشنامه براي ارزیابی و
رتبه بندي این عوامل استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد

 -2-4شاخصها

که هزینههاي پروژههاي ساخت و ساز بیشتر تحت تأثیر معماران و

شاخصهای استخراج شده از پژوهشهای اخیر بر اساس استاندارد

مشاوران قرار دارد تا پیمانکاران [ .]26کامینگ و همکاران در مقاله

گستره دانش مدیریت پروژه به طور اجمالی در جدول  2ارائه شده

عوامل مؤثر بر زمان ساخت و ساز و افزایش هزینه در پروژههاي بلند

است .شاخصها با توجه به مطالعه دقیق پیشینه پژوهشهای صورت

دراندونزي ،عوامل مؤثر بر زمان و هزینه اضافی ساخت و ساز را در

گرفته در موضوع مورد تحقیق ،استخراج گردید .سپس با توجه به

کشورهاي در حال توسعه مانند نیجریه ،عربستان سعودي و اندونزي

شاخصهای استخراج شده و دستهبندی آنها در مطالعات قبلی،

شناسایی و ارتباط میان این دو را تجزیه و تحلیل کردند .محدوده

دستهبندی بر اساس  10مؤلفه مورد تأکید استاندارد گستره دانش

این پژوهش خاص تنها روي پروژههاي بلند مدت تمرکز یافته بود.

مدیریت پروژه ،صورت پذیرفت .بر اساس بیشترین تعداد تکرار در

در این تحقیق سی و یک مدیر که بر روي پروژههاي ساختمانی بلند

مقاالت ،شاخصها بر اساس فراوانی دستهبندی و شاخصهای هر

کار میکردند مورد مصاحبه قرار گرفتند و عوامل زیر به عنوان عوامل

مولفه مشخص و بر اساس آن پرسشنامه تهیه و تدوین گردید.

مؤثر بر هزینه ي پروژههاي بلند در اندونزي شناسایی شد .شرایط آب
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جدول  .2شاخصهای استخراج شده از پژوهشهای اخیر

Table 2. Indicators extracted from previous research
مولفه

عوامل
هزینهای و
مالی

ردیف
1
1

عدم جریان نقدینگی و مشکالت مالی پیمانکاری

3

2
7
2
2
11

عوامل
انسانی و
سازمانی

عوامل
ریسک

عدم تأمین بودجه کافی برای طرح از سوی
کارفرما
قیمت دهی نامناسب
نبودن ثبات در فهرست بهای پایه

عدم توجه زمان و تعهدات زمانی در تحویل پروژه
که که منجر به تطویل زمان اجرا خواهد شد
برنامهریزی و زمانبندی نامناسب پیمانکار
عدم استفاده از تکنولوژیهای جدید جهت کاهش
زمان
تعیین زمان تکمیل و تأیید نهایی طرح پیش از
شروع پروژه بون توجه به شرایط موجود
عدم برنامهریزی و همپوشانی زمانی در اجرای
فعالیتها

11

بکارگیری نیروی انسانی ماهر

11
13
11

دقت پایین در انتخاب پیمانکار
عوامل انسانی نامناسب ناشی ازپیمانکار
عدم انسجام ساختار سازمانی و منابع انسانی
ضعف مدیریتی کارفرما و مشاور در نظارت بر
منابع انسانی

11

عوامل
کیفیت

شاخص
تورم و مشکالت اقتصادی

1
1

عوامل
زمانی

رفرنس

12

کیفیت ماشینآالت (مدیریت،شناخت،اجرا،عمر
مفید)

17

کنترل کیفی مواد و مصالح

12

کیفیت آموزش و اگاهی مجریان

12
11

کیفیت اجرای قوانین حقوقی در خصوص پروژه
کیفیت فرآیند اجرا و نظارت بر پروژههای EPC

11
11
13
11
11

تدارکات

12
17
12
12
31

مدیریت

31

ریسکپذیری (خطرپذیری)
تأخیر در فعالیت به دلیل وجود تحریم
ضعف قوانین مدون و ضمانت اجرایی
ریسکهای فنی و تکنولوژی
ریسک سرمایه گذار خارجی به دلیل وجود تحریم
مدیریت انبارداری
مدیریت و نظارت انبار
امکانات نمونهگیری آزمایشگاهی
دسترسی به محل پروژه
فضای آزاد جهت مانور کار

نجفی نوایی ][11؛ دهقان ][11؛ الهاق و
همکاران ][12
دهقان ][11؛ خانزادی و همکاران ][11؛
هاشمی ][12
دهکردی ][3؛ شاهسوند و همکاران ][1؛
هاشمی ][12
دهقان ][11؛ رفیق و همکاران ][31
پرچمی جالل و همکاران ][31؛ هاشمی ][12

3
3

دهقان ][11؛ فضلی ][31

1

خانزادی و همکاران ][12؛ نجفی نوایی ][11

1

دهکردی ][3؛ شاهسوند و همکاران ][1

1

3

خانزادی و همکاران ][11؛ فضلی ][31؛ نجفی
نوایی ][11
فضلی ][31؛ شمس و مرتهب ][13
صبحیان ][31؛ خانزادی و همکاران ][12
فضلی ][31؛ شمس و مرتهب ][13

1
1
1

خانزادی و همکاران ][12؛ نجفی نوایی ][11

1

خانزادی و همکاران ][11؛ نجفی نوایی ][11؛
فضلی ][31
شاهسوند و همکاران ][1؛ شمس و مرتهب
][13؛ دهکردی ][3
شمس و مرتهب ][13؛ شاهسوند و همکاران
][1
شاهسوند و همکاران ][1؛ نجفی نوایی ][11
پرچمی جالل و همکاران ][31؛ هاشمی ][12
پرچمی جالل و همکاران ][31؛ دهکردی ][3

نجفی نوایی ][11؛ دهکردی ][3
دهکردی ][3؛ هاشمی ][12

خانزادی و همکاران ][11؛ نجفی نوایی ][11

نجفی نوایی ][11؛ هاشمی ][12
هاشمی ][12

نجفی نوایی ][11

شاهسوند و همکاران ][1

رفیق و همکاران ][31؛ تمسن و همکاران
][31

11

1
1

1

خانزادی و همکاران ][11
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نجفی نوایی ][11؛ هاشمی ][12؛ شاه
ابراهیمی و همکاران ][12
دهقان ][11؛ خانزادی و همکاران ][11

دهکردی ][3

مداخله کارفرما

تعداد

جمع
تکرار

11

3
11

3
3
1

11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11

1
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مولفه

ردیف
31
33
31
31
32
37
12
32
11

رفرنس

شاخص
عوامل خارجی ،عملیاتی ،مدیریت پروژه
نداشتن دید اجرایی و کارگاهی طراحان
عدم استفاده از قراردادهای نوین مهندسی
مشکالت ناشی از واگذاری کار به پیمانکاران
پرداخت دیر هنگام مبالغ توسط کارفرما
ضعف در مدیریت سایت توسط پیمانکار
مشکالت مالی پیمانکار و فقدان سرمایه
عدم وجود مرجع حل اختالف
طرز نگرش غلط

 -3روش پژوهش

نوردیانی ][33

داسیلوا و همکاران ][11

پرچمیجالل و همکاران ][31

الهاق و همکاران ][12

اویانگ و همکاران ][11

یانگ ][11

کامینگ و همکاران ][17

نوردیانی ][33
کاروالیو ][11

تعداد

جمع
تکرار

1
1
1
1
1
1
1
1
1

یا تکنيک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر قلمرو علمی در

روش پژوهش به صورت توصیفی -پیمایشی انجام شد .در این

مورد پيشبينی آینده صائبترین نظر است؛ بنابراین برخالف روشهای

پژوهش جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته

پژوهش پيمایشی ،اعتبار روش دلفی نه به شمار شرکتکنندگان در

استفاده گردید که پرسشنامه مذکور سه بخش کلی را شامل میشد.

پژوهش که به اعتبار علمی متخصصان شرکتکننده بستگی دارد.

بخش اول راهنمای پرسشنامه است که در آن توضیحاتی در خصوص

شرکت کنندگان در تحقيق دلفی از  5تا  30نفر را شامل میشوند.

موضوع پرسشنامه و نحوه پاسخ به سواالت داده شده است .بخش دوم

هيچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصين

پرسشنامه مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی افراد پاسخدهنده

وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به فاکتورهایی همچون :هدف دلفی یا

است .بخش سوم نیز ،بخش اصلی سؤاالت مربوط به موضوع مورد

وسعت مشکل ،کيفيت تصميم ،توانایی تيم تحقيق در اداره مطالعه،

پژوهش را شامل میشد .پرسشنامه محقق ساخته بر اساس حوزههای

اعتبار داخلی و خارجی ،زمان جمعآوری دادهها و منابع در دسترس،

دانش در  PMBOKتهیه و میان متخصصین توزیع گردید و پس

دامنه مسأله و پذیرش پاسخ است .تعداد شرکتکنندگان معموالً کمتر

از جمعآوری دادهها ،با استفاده از نرمافزار  ،SPSSتجزیه و تحلیل

از  50نفر بوده و در اکثر مواقع  15تا  30نفر در نظر گرفته شده

شد .در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت فرضیهها و نوع متغیر از

است .بر این اساس حجم نمونه برابر  30نفر در نظر گرفته شد .جهت

آزمونهای آماری استفاده شده است که در نهایت برای تجزیه و

انتخاب متخصصین نیز از روش گلوله برفی استفاده گردید.

تحلیل و به کارگیری این آزمونها ،نرمافزار  SPSSمورد استفاده

اولين گام در تعيين روایی آزمون ،بررسی روایی محتوایی است.
روایی محتوایی به تحليل منطقی محتوای یک آزمون بستگی داشته

قرار گرفت.
جامعه آماری تحقیق حاضر مجریان ،ناظرین ،کارفرمایان و

و تعيين آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی است .در این روش

پیمانکاران پروژههای  EPCمیباشند .با توجه به عدم دسترسی به

سؤالهای آزمون در اختيار متخصصان گذاشته میشود و از آنها

متخصصین با تجربه اجرای پروژههای  ،EPCاز روش نمونهگیری در

خواسته میشود که مشخص کنند که آیا سؤاالت آزمون صفت مورد

دسترس جهت جمعآوری اطالعات استفاده گردید .اساس و پایه روش

نظر را اندازهگيری میکند یا خير؛ و این که آیا سؤالها کل محتوای
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آزمون را در بر میگيرد یا خير؛ در صورتی که بين افراد مختلف در

بیشترین میزان فراوانی مربوط به شرکت  EPCبه میزان  63/3بود.

زمينه روایی آزمون توافق وجود داشته باشد ،آن آزمون دارای روائی

میزان کارفرما  36/7درصد بود .بیشترین میزان فراوانی مربوط به نوع

محتوایی است [ ]35در این پژوهش برای اثبات روایی پرسشنامه،

پروژه نفت ،گاز ،پتروشیمی به میزان  36/7بود .میزان ساختمانی

ابتدا تعدادی پرسشنامه در اختیار متخصصين قرار گرفت و پس از

 23/3درصد و حمل ونقل  16/7درصد و آبوفاضالب  20/0درصد و

بررسی نظرات هر یک از آنان پرسشنامه اصالح شد و در نهایت پس

سایر پروژهها  3/3درصد بود ،.بیشترین میزان فراوانی مربوط به گروه

از اعمال نظرات ،پرسشنامه نهایی تدوین گردد و بدین طریق روایی

 5الی  10سال به میزان  40/0درصد بود .برای زیر  5سال 36/7

محتوایی پرسشنامه توسط چند نفر از متخصصین مورد تأیید قرار

درصد و  10الی  15سال  16/7درصد و باالتر از  15سال  6/7درصد

گرفت.

بود .بیشترین میزان فراوانی مربوط به گروه  5الی  10سال به میزان

اصطالح پایایی بر دقت وسيله اندازهگيری آزمون داللت دارد .به
عبارت دیگر هدف از پایایی این است که اگر آزمون ،برای اندازهگيری

 50/0درصد بود .برای زیر  5سال  33/3درصد و  10الی  15سال
 13/3درصد و باالتر از  15سال  3/3درصد بود.

یک متغير چندین بار بکار برود ،نتایج حاصل مشابه هستند یا متفاوت
[ .]36جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد.

 -4-1تعیین نرمال بودن دادهها

مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده با استفاده از نرمافزار  ،SPSSبرابر

برای استفاده از تکنيکهای آماری ابتدا باید نوع توزیع دادههای

 0/86بدست آمد .براساس نونالی و برنتسین [ ]37آلفای کرونباخ

جمعآوری شده مشخص گردد ،که در صورت نرمال بودن توزیع

باالتر از  0/7نشانگر آن است که پرسشنامه از پایایی خوبی برخودار

دادههای جمعآوری شده برای آزمون فرضيهها میتوان از آزمونهای

است.

پارامتریک استفاده نمود و در صورت غيرنرمال بودن از آزمونهای
ناپارامتریک استفاده خواهد شد .آزمون کولموگروف–اسمیرنف از

 -4یافته های پژوهش

سادهترین و مناسبترین آزمونهایی است که برای تجزیه و تحليل

بیشترین میزان فراوانی مربوط به گروه سنی  41الی  45سال به

دادههای اسمی در یک گروه ،به جهت مشاهده طبيعی بودن یا نبودن

میزان  30/0درصد بود .بیشترین میزان تحصیالت را گروه کارشناسی

دادهها استفاده میشود .چنانچه آزمون کولموگروف-اسميرنف رد شود،

به میزان  46/7به خود اختصاص داده است ،بیشترین میزان عنوان

دادهها دارای توزیع نرمال میباشند و امکان استفاده از آزمونهای

شغلی را گروه مدیر پروژه به میزان  23/3به خود اختصاص داده است،

آماری پارامتریک برای تحقيق وجود دارد .در این پژوهش ،قبل از

جدول  .3شاخصهای استخراج شده از پژوهشهای اخیر

Table 3. Indicators extracted from previous research

آماره

متغیر

موفقیت مالی پروژههای  EPCناشی از بکارگیری 9/970 PMBOK
9/101
مدیریت هزینه پروژه
9/970
مدیریت زمانی پروژه
9/100
مدیریت انسانی و سازمانی پروژه
9/900
مدیریت کیفیت پروژه
9/101
مدیریت ریسک پروژه
9/107
مدیریت یکپارچه پروژه
9/900
مدیریت تدارکات پروژه
9/101
مدیریت ارتباطات پروژه
9/141
مدیریت ذینفعان پروژه
9/100
مدیریت محدوده پروژه
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سطح معناداری
9/099
9/099
9/099
9/099
9/099
./919
9/099
9/099
9/099
9/130
9/903
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انجام آزمونهای معناداری برای بررسی نرمال بودن توزیع داده از این

مدیریت کیفیت پروژه ،با توجه به میزان سطح معنیداری (کمتر از

آزمون استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  3ارائه شده است .بر

 ،)0/05فرضیه  H1مورد پذیرش قرار گرفت (جدول .)8

این اساس چون مقدارسطح معنیداری متغير موفقيت مالی پروژههای

فرضیه فرعی پنجم :بکارگیری مدیریت ریسک پروژه در بهبود

 EPCناشی از بکارگیری  PMBOKو نیز سایر متغییرها بیشتر از

موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .برای بررسی تأثیرگذاری

 0/05بودند ،لذا مشخص گردید که متغیرهای مذکور دارای توزیع

مدیریت ریسک پروژه ،با توجه به میزان سطح معنیداری (کمتر از

نرمال هستند .بنابراین جهت بررسی سواالت پژوهش از آزمونهای

 ،)0/05فرضیه  H1مورد پذیرش قرار گرفت .به عبارتی میانگین متغیر

آماری پارامتریک استفاده شد.

مدیریت ریسک پروژه با نقطه برش تفاوت معنیدار دارد (جدول .)9
فرضیه فرعی ششم :بکارگیری مدیریت یکپارچه پروژه در بهبود
موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .برای بررسی تأثیرگذاری

 -4-2بررسی فرضیات تحقیق
با استفاده از آزمون پارامتریک  Tتک نمونهای ،فرضيههای مطرح
شده در مورد ميانگين جامعه با توجه به نقطه برش بررسی گردید.

مدیریت یکپارچه پروژه ،با توجه به میزان سطح معنیداری (کمتر از
 ،)0/05فرضیه  H1مورد پذیرش قرار گرفت (جدول .)10

اولین گام در انجام آزمون آماری تعیین  H0و  H1است که باید به

فرضیه فرعی هفتم :بکارگیری مدیریت تدارکات پروژه در بهبود

صورت صحیح تعیین شود .برای این کار همواره ادعا در مورد پارامتر

موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .برای بررسی تأثیرگذاری

جامعه در  H1قرار میگیرد و خالف آن را در  H0قرار میدهیم .لذا

مدیریت تدارکات پروژه ،با توجه به میزان سطح معنیداری (کمتر از

پارامترهای  H1و  H0به ترتیب مربوط به پذیرش و عدم پذیرش

 ،)0/05فرضیه  H1مورد پذیرش قرار گرفت (جدول .)11
فرضیه فرعی هشتم :بکارگیری مدیریت ارتباطات پروژه در بهبود

فرضیات مورد بررسی است.
فرضیه اصلی :بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه

موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .برای بررسی تأثیرگذاری

( )PMBOKدر بهبود موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .با

مدیریت ارتباطات پروژه ،با توجه به میزان سطح معنیداری (کمتر از

توجه به میزان سطح معنیداری (کمتر از ،)0/05فرضیه  H1مورد

 ،)0/05فرضیه  H1مورد پذیرش قرار گرفت (جدول .)12
فرضیه فرعی نهم :بکارگیری مدیریت ذینفعان پروژه در بهبود

پذیرش قرار گرفت (جدول .)4
فرضیه فرعی اول :بکارگیری مدیریت هزینه پروژه در بهبود

موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .برای بررسی تأثیرگذاری

موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .با توجه به میزان سطح

مدیریت ذینفعان پروژه ،با توجه به میزان سطح معنیداری (کمتر از

معنیداری (کمتر از ،)0/05فرضیه  H1مورد پذیرش قرار گرفت

 ،)0/05فرضیه  H1مورد پذیرش قرار گرفت (جدول .)13
فرضیه فرعی دهم :بکارگیری مدیریت محدوده پروژه در بهبود

(جدول .)5
فرضیه فرعی دوم :بکارگیری مدیریت زمانی پروژه در بهبود

موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .برای بررسی تأثیرگذاری

موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .برای بررسی تأثیرگذاری

مدیریت محدوده پروژه ،با توجه به میزان سطح معنیداری (بیشتر از

مدیریت زمانی پروژه ،با توجه به میزان سطح معنیداری (کمتر از

 ،)0/05فرضیه  H0مورد پذیرش قرار گرفت (جدول .)14
اولویت بندی عوامل :برای اولویت بندی عوامل از آزمون رتبهبندی

 ،)0/05فرضیه  H1مورد پذیرش قرار گرفت (جدول .)6
فرضیه فرعی سوم :بکارگیری مدیریت منابع انسانی و سازمانی

فریدمن در  SPSSاستفاده شد .نتایج جدول  15نشان داد که نتایج

پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .برای بررسی

آزمون فریدمن در سطح  0/01معنیدار است (سطح معنیداری

تأثیرگذاری مدیریت منابع پروژه ،با توجه به میزان سطح معنیداری

 )<0P/01و ترتیب اولویتبندی عوامل به صورت جدول  16میباشد:
مطابق با جدول  16و براساس نتایج آزمون فریدمن ،اولویتهای

(کمتر از  ،)0/05فرضیه  H1مورد پذیرش قرار گرفت (جدول .)7
فرضیه فرعی چهارم :بکارگیری مدیریت کیفیت پروژه در بهبود

اول تا سوم مربوط است به متغیرهای مدیریت هزینه پروژه ،متغیر

موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر دارد .برای بررسی تأثیرگذاری

مدیریت کیفیت پروژه و متغیر مدیریت زمانی پروژه به ترتیب با میانگین
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رتبههای  8/12 ،8/20و  .7/88همچنین متغیرهای مدیریت انسانی

پروژه و مدیریت محدوده پروژه نیز با توجه به نتایج حاصله ،دارای

و سازمانی پروژه ،مدیریت ریسک پروژه و متغیر مدیریت یکپارچه

کمترین مقدار میانگین رتبهای بودند و لذا کمترین تأثیر را بر بهبود

پروژه ،به ترتیب با میانگین رتبههای  7/38 ،7/70و  4/52اولویتهای

موفقیت مالی پروژههای  EPCنشان میدهند؛ همانگونه که مطابق با

چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند .اولویت هفتم و هشتم نیز

امتیازات داده شده توسط پاسخگویان و نتایج آزمون فریدمن ،مدیریت

به ترتیب با میانگین رتبه  4/38و  2/52به مدیریت تدارکات پروژه

هزینه پروژه ،مدیریت کیفیت پروژه و مدیریت زمانی پروژه بیشترین

و مدیریت ذینفعان پروژه مربوط است .دو متغیر مدیریت ارتباطات

تأثیر را در بهبود موفقیت مالی پروژههای  EPCداشتهاند.

جدول  .4نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای موفقیت مالی پروژههای  EPCناشی از بکارگیری PMBOK

Table 4. Single-sample T-test results for the financial success of EPC projects due to the use of PMBOK
ارزش تست = 333

موفقیت مالی پروژههای EPC
ناشی از بکارگیری PMBOK

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

8/469

95

6/6664

اختالف در سطح اطمینان %59

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

66/933

76/74

47/66

جدول  .5نتایج آزمون Tتک نمونهای برای مدیریت هزینه پروژه

Table 5. Single-sample T-test results for project cost management
ارزش تست = 54

مدیریت هزینه پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

4/976

95

5/5556

اختالف در سطح اطمینان %54

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

66/417

7/50

61/54

جدول  .6نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای مدیریت زمانی پروژه

Table 6. Single-sample T-test results for project time management
ارزش تست = 54

مدیریت زمانی پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

5/588

95

5/5553
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اختالف در سطح اطمینان %54

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

8/055

5/14

31/54
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جدول  .7نتایج آزمون Tتک نمونهای برای مدیریت انسانی و سازمانی پروژه

Table 7. Single-sample T-test results for human and organizational project management

ارزش تست = 54

مدیریت انسانی و سازمانی پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

3/477

75

0/004

اختالف در سطح اطمینان %54

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

5/752

3/95

45/54

جدول  .8نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای مدیریت کیفیت پروژه

Table 8. Single-sample T-test results for project quality management

ارزش تست = 54

مدیریت کیفیت پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

7/057

05

2/224

اختالف در سطح اطمینان %54

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

5/260

5/44

45/20

جدول  .9نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای مدیریت ریسک پروژه

Table 9. Single-sample T-test results for project risk management

ارزش تست = 54

مدیریت ریسک پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

9/574

95

0/015

1234

اختالف در سطح اطمینان %54

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

4/574

0/54

5/59
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جدول  .10نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای مدیریت یکپارچه پروژه

Table 10. Single-sample T-test results for integrated project management

ارزش تست = 72

مدیریت یکپارچه پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

7/277

75

0/000

اختالف در سطح اطمینان %59

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

3/562

0/55

6/59

جدول  .11نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای مدیریت تدارکات پروژه

Table 11. Single-sample T-test results for project procurement management

ارزش تست = 72

مدیریت تدارکات پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

7/909

75

0/010

اختالف در سطح اطمینان %59

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

7/599

0/95

9/72

جدول  .12نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای مدیریت ارتباطات پروژه

Table 12. Single-sample T-test results for project communication management

ارزش تست = 81

مدیریت ذینفعان پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

9/537

25

0/0008

اختالف در سطح اطمینان %59

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

4/263

2/18

9/37

جدول  .13نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای مدیریت ذینفعان پروژه

Table 13. Single-sample T-test results for project stockholder management

ارزش تست = 81

مدیریت ذینفعان پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

9/537

25

0/0008
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اختالف در سطح اطمینان %59

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

4/263

2/18

9/37
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جدول  .14تایج آزمون  Tتک نمونهای برای مدیریت محدوده پروژه

Table 14. Single-sample T-test results for project scope management

ارزش تست = 81

مدیریت محدوده پروژه

آماره T

درجه آزادی

سطح
معنیداری

8/119

05

2/265

اختالف در سطح اطمینان %59

اختالف
میانگین

کران پایین

کران باال

8/933

-2/83

3/02

جدول .15معنی داری آزمون فریدمن

Table 15. Significance of Friedman tes
تعداد

03

خی دو

902/952

درجه آزادی

2

معنیداری

*0/0000

جدول  .16اولویتبندی نهایی عوامل مؤثر بر موفقیت مالی پروژههای EPC

Table 16. Final Prioritization of Factors Affecting the Financial Success of EPC Projects
رتبه

متغیر

میانگین رتبه

1

مدیریت هزینه پروژه

8/02

0

مدیریت کیفیت پروژه

8/10

3

مدیریت زمانی پروژه

7/88

4

مدیریت انسانی و سازمانی پروژه

7/72

5

مدیریت ریسک پروژه

7/38

6

مدیریت یکپارچه پروژه

4/50

7

مدیریت تدارکات پروژه

4/38

8

مدیریت ذینفعان پروژه

0/50

9

مدیریت ارتباطات پروژه

0/35

12

مدیریت محدوده پروژه

1/95
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادات کاربردی

کیفیت پروژه کلیهی فعالیتهای کارکرد مدیریت عمومی را که

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر بکارگيری استاندارد گستره

خط مشی ،اهداف و مسئولیتهای کیفـیت را تعیین نموده و

دانش مدیریت پروژه در بهبود موفقیت مالی پروژههای  EPCبود.

آنها را به وسـیله ابزارهایی چون برنامهریزی کیفیت ،تضمین

در این تحقیق ،ضمن تشریح ضرورتها ،به بررسی عوامل مؤثر بر

کیفیت ،کنترل کیفیت و بهبود کیفیت در قالب سیستم کیفیت

موفقیت پروژهها ی  EPCناشی از بکارگيری استاندارد �PM

اجرا مینماید شامل میشود .بنابراین پیشنهاد میشود شناسایی

 BOKپرداخته شد .برای دستیابی به هدف کلی تحقیق ،اهداف

استانداردهای کیفیتی (با توجه به ماهیت پروژه) ،تدوین فرآیند

فرعی زیر دنبال گردید -1 :بررسی ميزان تأثير بکارگيری استاندارد

کنترل انطباق اجرا و استانداردها انجام شود.

 PMBOKدر بهبود موفقیت مالی پروژههای  -2 ،EPCشناسایی

 )3مدیریت زمانبندی پروژه :مدیریت زمان پروژه دربرگیرنده
فرآیندهای مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل به

فاکتورهای تأثیرگذار در بهبود موفقیت مالی پروژههای  EPCو در
نهایت  -3اولویتبندی فاکتورهای شناسایی شده .بدین منظور ابتدا

 )4موقع پروژه است .بنابراین پیشنهاد میشود تعریف فعالیتها،

عوامل اثرگذار بر موفقیت مالی پروژههای  EPCشناسایی گردید و

تعیین توالی فعالیتها ،برآورد مدت زمان فعالیتها ،تدوین برنامه

دستهبندی آنها براساس حوزههای  10گانه استاندارد PMBOK

زمانبندی ،کنترل زمانبندی ،بروزرسانی برنامه بر اساس درصد

انجام شد .سپس نظر متخصصین در خصوص میزان اهمیت هر یک

پیشرفتهای واقعی و تأخیرات انجام شود.

از عوامل شناسایی شده بر بهبود موفقیت مالی پروژههای EPC

 )5مدیریت منابع پروژه :مدیریت منابع انسانی پروژه دربرگیرنده

ارزیابی گردید .با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها که براساس آزمون

فرآیندهایی است که برای دستیابی به اثربخشترین کاربری

کولموگروف–اسمیرنف بدست آمد ،برای بررسی فرضیات پژوهش ،از

از افراد درگـیر در پروژه الزم میباشد .این حیطه شامـل تمام

آزمون پارامتریک  Tتک نمونهای استفاده شد .نتایج پژوهش نشان

ذینفعان پروژه ،سـرمایهگـذاران ،مشتریان ،شرکا ،دست

داد که بکارگیری استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه در بهبود

اندرکاران حقیقی و سایرین میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود

موفقیت مالی پروژههای  EPCتأثیر معنیداری دارد .همچنین عوامل

تعیین نقشهای کلیدی پروژه ،تدوین ساختار سازمانی پروژه،

با استفاده از آزمون فریدمن ،اولویتبندی شدند .نتایج نشان میدهد

تدوین شرح وظایف و مسئولیتهای هر نقش ،تدوین جریانهای

که مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت به ترتیب با میانگین رتبه 8/20

اطالعاتی در ساختار سازمانی ،تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد

و  8/12بیشترین تأثیر و مدیریت ارتباطات و مدیریت محدوده به

تیم ،راهاندازی و تشکیل دفتر مدیریت پروژه در پروژهها صورت

ترتیب با  2/35و  1/95کمترین تأثیر را در بهبود موفقیت مالی

پذیرد.

پروژههای  EPCدارند .پیشنهادات براساس از نتایج تحقیق در جهت

 )6مدیریت ریسک :مدیریت ریسک فرآیند نظام یافته شناسایی،

بهبود موفقیت مالی پروژه بدین شرح است:

تحلیل و واکنش به ریسک پروژه میباشد .این فرآیند متضمن

 )1مدیریت هزینه پروژه :مدیریت هزینه پروژه دربرگیرنده فرآیندهای

بیشینه نمودن احتمال و پیامدهای رویدادهای مثبت و کمینه

موردنیاز برای حصول اطمینان از تکمیل پروژه با بودجه مصوب

نمودن احتمال و پیامدهای رویدادهای نامطلوب در راستای

میباشد .بنابراین پیشنهاد میشود برآورد هزینه ریالی ،برآورد

اهداف پروژه است .بنا بر یافتهها پیشنهاد میگردد شناسایی

منابع (مصالح ،ماشینآالت ،نیروی انسانی) ،بودجه بندی هزینه

ریسک ،تحلیل کیفی ریسک ،تحلیل کمی ریسک ،تدوین برنامه

و تهیه برنامه  ،Cash Flowبرنامهریزی منابع ،کنترل و تهیه

واکنش به ریسک ،کنترل و نظارت برنامه واکنش به ریسک جهت

گزارشات دورهای تطابقی بودجه و هزینه انجام شود.

موفقت مالی پروژه انجام گردد.

 )2مدیریت کیفیت پروژه :مدیریت کیفیت پروژه دربرگیرنده

 )7مدیریت یکپارچگی پروژه :مدیریت یکـپارچگی پروژه دربرگیرنده

فرآیندهای موردنیاز برای حصـول اطمینان از برآورده شدن

فرآیندهایی است که جـهت حصول اطـمینان از هماهنگی

نیازهایی است که پروژه به خاطر آنها تعهد شده است .مدیریت

مناسب عناصر مخـتلف پـروژه و فرآیندهای مدیریت پروژه مـورد
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نیاز هستند .این حـوزه دانـش متـضمن ایجاد موازنهای بین

و تعیین نیازهای اطالعاتی ارتباطی آنها ،تعیین نحوه توزیع

اهـداف رقابتـی و گزیـنههای مورد نیاز برای تحقق یا فراتر رفتن

اطالعات بین ذینفعان ،تدوین فرمتهای گزارشدهی ،برگزاری

از نیازها و انتظارات ذینفعان میباشد .لذا پیشنهاد میشود تهیه

جلسات تسهیل پروژه در سطح کارگاه ،برگزاری جلسات تسهیل

و توسعه منشور پروژه و برنامه مدیریت پروژه در پروژه صورت

پروژه در سطح کارفرما صورت پذیرد.

پذیرد؛ تعیین ارزش نسبی فعالیتهای پروژه بر مبنای مناسب و

 )11مدیریت محدوده پروژه :با توجه به اینکه مدیریت محدوده پروژه

مورد تأیید جهت اندازهگیری پیشرفت فیزیکی انجام شود؛ کنترل

دربرگیرنده فرآیندهای مـوردنیاز جهت حصول اطمینان از این

پیشرفت واقعی و تهیه گزارش تأخیرات و دالیل انحراف و ارائه

است که پروژه کلیه کارهای موردنیاز و فقط کـارهای موردنیاز

برنامه جبران تأخیرات انجام شود؛ بررسی کامل قرارداد پروژه

برای تکـمیل موفقیتآمیز پروژه را شامل میباشد .مدیریت

پیش و پس از ابالغ انجام شود؛ شناسایی مواردی که میتواند

محدوده پروژه عمدتاً با تعـریف و کنتـرل اینکه پروژه چه

منجر به ادعاهای قراردادی شود و اطالع رسانی آنها به مدیر پروژه

چیزهایی را شامـل میشود و چه چـیزهایی را شامـل نمیشود،

انجام شود.

در ارتباط است .بنابراین پیشنهاد میشود جمعآوری الزامات و

 )8مدیریت تدارکات پروژه :مدیریت تدارکات پروژه دربرگیرنده
فرآیندهای مورد نیاز برای به دست آوردن کاالها و خدمات خارج
از سازمان اجرایی به منظور دست یابی به محدوده پروژه میباشد.
به منظور سهـولت ،معموالً از کاالها و خدمات چه یک عدد یا

بیشتر به عنوان محصول یاد میشود .بنا بر یافتهها پیشنهاد
میگردد تدوین برنامه تدارکات (مصالح ،ماشینآالت) ،تدوین
چرخه تأمین (شامل تهیه فرمها ،تعریف ارتباطات کنترل فرآیند)،
اجرا ،کنترل و نظارت فرآیندهای فوق جهت موفقت مالی پروژه
انجام گردد.

برنامهریزی محدوده انجام شود ،ممیزی و تأیید محدوده انجام
شود وکنترل تغییرات محدوده انجام شود.
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