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Review
This article's review of critical success factors (CSF)
provides a comprehensive and critical overview of the
literature on critical success factors (CSF) in construction
projects. Key factors and criteria for evaluating project
success are two basic concepts in project success.
Although their importance has been increasingly
researched, an integrated and coherent review that
includes critical success factors, evaluation metrics, and
project performance metrics has not been conducted.
This study shows that the support of senior management
and experienced project manager is the most important
critical factor of success, and time, cost, quality, and
stakeholder satisfaction are the most important criteria
for project success. Finally, some recommendations have
been made to clarify the ambiguities of the issue and the
success of future projects.
Keywords: Critical Success Factors, Construction
Projects, Project Management, Project Success,
construction projects

فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 1311
ISSN : 2783-3984
مروری بر عوامل حیاتی موفقیت ( )CSFدر پروژههای ساختمانی
کدمقالهHRC-2204-1034 :

مروری بر عوامل حیاتی موفقیت ( )CSFدر پروژههای ساختمانی
بهار جوان موالیی
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت  ،دانشگاه شهید بهشتی  ،تهران  ،ایران

سعید رکوعی
استادیار دانشگاه می سی سی پی  ،می سی سی پی  ،آمریکا
تاریخ دریافت1021/20/02 :

تاریخ پذیرش1021/20/11 :

چکیده :

این مقاله مروري جامع و نقادانه بر ادبیات موضوع در زمینه عوامل حیاتی موفقیت ( )CSFدر پروژههاي سااتممانی دارد.
عوامل کلیدي و معیارهاي ارزیابی موفقیت پروژه دو مفهوم اساسی در زمینه موفقیت پروژه بشمار میآیند .اگرچه اهمیّت آنها
بطور فزایندهاي مورد تحقیق قرار گرفمه است ،اما مرور یکپارچه و منسجمی که شاامل عوامال حیااتی موفقیات ،معیارهااي
ارزیابی و سنجش عملکرد پروژه باشد انجام نگرفمه است .نمایج این تحقیق نشان میدهد پشامیبانی مادیریت ارشاد و مادیر
پروژه باتجربه مهمترین عوامل کلیدي موفقیت و زمان ،هزینه ،کیفیت و رضایت ذینفعان مهمترین معیارهاي موفقیت پاروژه
هسمند .در نهایت براي روشنشدن ابهامات موضوع و حصول موفقیت پروژههاي آتی ،توصیههایی عنوان گردیده است.
واژگان کلیدی  : :عوامل حیاتی موفقیت ،پروژههاي ساتممانی ،مدیریت پروژه ،موفقیت پروژه

مقدمه :

پروژههاي ساتممانی تأثیر عمدهاي در دسمیابی به توسعه پایدار دارند ،این مسئله بهویژه در کشورها یا مناطق درحال
توسعه ،مانند ایران جایی که حجم زیادي از پروژههاي ساتت در حال تکمیل است و در آینده نیز اتفاق تواهد افماد ،تبدیل به
یک مسئله مهم تواهد شد .از اینرو شناتت عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پروژه صنعت ساتت در راسماي طراحی پایدار و
ترغیب عوامل درگیر در پروژهها به گام نهادن در این مسیر را ضروري میسازد .در اواتر سدهي  16میالدي ،توجه نهادهاي
مخملف جهانی به مفهومی که تحت عنوان پایداري شناتمه میشود ،سرآغاز گسمرش بینش و جنبشهاي جدیدي در
فعالیتهاي گوناگون جوامع بشري و از جمله فعالیتهاي صنعمی آنها شد .از جملهي این نهادها میتوان گروه جهانی
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محیطزیست و توسعه 1را نام برد که توسعهي پایدار را اینگونه تعریف میکند  :توسعهاي است که نیازهاي زمان حال را
برآورده سازد بدون آنکه توانایی نسلهاي آینده را در برآورده ساتمن نیازهایشان به تطر اندازد (مقیمی .)1361 ،ساتممانها
نقش کلیدي در میان عوامل اصلی مصرفکننده انرژي و انمشار گازهاي گلخانهاي دارند (کوترا و همکاران .)2112 ،2صنعت
ساتت تأثیر قابلتوجهی بر محیط زیست ،زندگی اجمماعی و اقمصادي دارد و به علت فعالیتهاي آن به یک نگرانی رو به
رشد تبدیل شده است (اسفاکیانکی .)2116 ،3ساتتوساز مصرف بیش از  41درصد انرژي جهان 20 ،درصد از آب 41 ،درصد
از منابع طبیعی و بیش از  40درصد از تولید زبالههاي جهانی را شامل میشود .در اتحادیه اروپا ،بخش ساتممان بهتنهایی 42
درصد از مصرف انرژي اتحادیه اروپا را مصرف میکند؛ بیش از  01درصد از مواد اسمخراج شده از زمین؛  30درصد انمشار
گازهاي گلخانهاي؛ و باعث ایجاد  31درصد تولید زباله و مصرف آب میشود (اسفاکیانکی .)2116 ،بر این اساس نمیتوان
تأثیر اجمنابناپذیر آن بر نیاز امروز ساتتوساز بر اساس مبانی معماري پایدار که یکی از چالشهاي دهههاي اتیر است را
نادیده گرفت و توجه به آن میتواند بهعنوان فرصمی مناسب بهمنظور حل مشکالت صنعت ساتت در اتمیار ممصدیان این
بخش قرار گیرد (گرجی مهلبانی .)1364 ،در اثر دو بحران اولیه انرژي در سالهاي  1613و  ،1612اروپا تالش تود را براي
مسمقل شدن تدریجی از سوتتهاي فسیلی تشدید کرد .مشکل در دسمرس بودن سوتتهاي فسیلی در آینده درحال حاضر
موضوع بحث در مورد تأثیر اسمفاده از آنها در تغییر آبوهوا است .رشد سریع مصرف انرژي در جهان ،نگرانیهایی در مورد
مشکالت عرضه ،فرسودگی منابع انرژي؛ اثرات زیستمحیطی سنگین؛ تغییر آبوهوا؛ و غیره را افزایش داده است (کوترا و
همکاران .)2112 ،در سال  2119طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژي 4در مورد شاتصهاي کلیدي مصرف انرژي ،طی دو
دهه گذشمه ( ،)1624-2114مصرف انرژي اولیه  46درصد افزایش یافمه است (کوترا و همکاران .)2112 ،نگرانیهاي پایدار
در ارائه پروژههاي ساتممانی در کشورهاي با اقمصادهاي پیشرفمه به پیش میروند .با اینحال در کشورهاي درحال توسعه،
پیشرفت اقمصادي باالتر از نیازهاي پایداري هسمند .نیاز به رشد اقمصادي در کشورهاي درحال توسعه تقاضاي زیادي را براي
پروژههاي ساتممانی ایجاد میکند ،از اینرو ،نگرانیهاي زیستمحیطی موردتوجه قرار میگیرد .مدیران پروژه در کشورهاي
درحال توسعه هنوز هم در ادغام مفهوم پایداري به شیوههاي اصلی مدیریت پروژهها باقیماندهاند (بنیهاشمی و همکاران،0
 .)2111طبق گزارش بانک جهانی ( ،)2110کشورهاي داراي درآمد ناتالص ملی 9در کل  124410دالر یا کممر و بهعنوان
کشورهاي درحال توسعه طبقهبندي شدهاند .گزارش توسعه انسانی منمشرشده توسط سازمان ملل 1نشان میدهد که حدود 20
درصد از جمعیت جهان در کشورهاي درحال توسعه زندگی میکنند (بنیهاشمی و همکاران.)2111 ،
عوامل کلیدي موفقیت 2که به اتمصار  CSFsتوانده میشود ،آن دسمه از مشخصهها ،شرایط یا ممغیرهایی هسمند که
سازمانها براي دسمیابی به اهداف تود باید در آن حوزهها سرمایهگذاري کنند و به میزانی که این حوزهها محقق گردد،
سازمان به اهداف تود تواهد رسید (لیدِکر و برونو .)1624 ،6براي این امر ،سازمان باید تعریف دقیقی از اهداف و چشمانداز
1

). World Commission on Environment and Development (WCEDI
2
. Koutra et al.
3
. Sfakianaki
4
). International Energy Agency (IEA
5
. Banihashemi et al.
6
). Gross National Income (GNI
7
). United Nation (UN
8
. Critical Success Factors
9
. Leidecker and Bruno
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داشمه ،دقیقاً بداند در کجا قرار دارد و به کجا میتواهد برود و براي این مهم ،کدام عوامل کلیدي هسمند که باید بر آنها
سرمایهگذاري کند (بولن و روکآرت.)1621 ،1
توجه جامعه جهانی به توسعه پایدار و حرکت بهسوي فعالیتهایی که کممرین آثار را بر محیطزیست داشمه باشند
موضوعی است که در دهههاي اتیر در جهان گسمرش یافمه و صنعت ساتت یکی از صنایع تأثیرگذار بر منابع و شرایط
زیستمحیطی است .از این رو توجه به چگونگی مدیریت آن در راسماي صیانت از اهداف توسعه پایدار ضروري به نظر میآید.
پروژههاي ساتممانی بهعنوان انواعی از پروژهها که تأثیرات قابلتوجهی بر محیطزیست و حوزه پایداري میگذارند بسیار
موردتوجه جامعه جهانی قرارگرفمهاند .موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغههاي مدیران و کلیه افراد
درگیر در یک پروژه است که بهنوعی وحدتبخش تالش و کوشش اعضاي تیم پروژه است (وحیدي اربابی و مالک.)1361 ،
با وجود مطالعات نسبماً زیاد در مورد عوامل موفقیت همچنان توافق کمی درباره CSFها به نظر میرسد و محققان همچنان
بر کار بیشمر در این منطقه تأکید دارند .با توجه به منافع مممایز در پروژه ،محممل است که ذینفعان مخملف نیز دركهاي
ممفاوت در مورد عوامل موفقیت داشمه باشند .به دلیل ماهیّت ممغیر و اهداف گسسمه هر پروژه ساتممانی دیگر ،عوامل
موفقیت به احممال زیاد ممفاوت هسمند .عالوه بر این ،در سطح ترد و کالن ،افراد ممکن است معناي موفقیت را ممفاوت
درك کنند و به این ترتیب بخشهاي درگیر در پروژه در سطح ترد و کالن میتوانند عوامل موفقیتهاي مخملف را به یک
پروژه اتمصاص دهند .اکثر آثار در مورد عوامل موفقیت بحرانی براي پروژههاي ساتممانی تاص است و مفاهیم محدود به
کشورهایی است که چنین مطالعاتی انجام شده است .این بدان معنی است که مطالعات بیشتري در کشورهاي دیگر باید
انجام شود تا ماهیّت و ساتمار صنعت ساتت محلی ،مقیاس پروژههاي ساتممانی ،اسمراتژيهاي تهیه ،ارزشها و هنجارهاي
فرهنگی محلی را موردتوجه قرار دهند (تور و اوگنلنا .)2112 ،2بنابراین ،براي تیم پروژه مهم است که فاکمورهایی را که در
ابمداي پروژه منجر به رسیدن موفقیت میشوند ،درك کنند .از طرفی مطالعه امکانسنجی و طراحی از مهمترین مراحل پیش
از ساتت پروژه هسمند .اثربخشی مطالعه امکانسنجی و طراحی بهطور مسمقیم بر موفقیت یک پروژه تأثیر میگذارد ،زیرا
اشمباهات در این مراحل میتوانند به طور دائم عملکرد پروژه را مخمل و حمی نابود کند .بنابراین بررسی امکانسنجی مناسب
و مؤثر بیش از یک مجموعهاي از پیشبینیهاي مالی است که میتواند تبدیل به یک برنامه اسمراتژیک مبمنی بر بازار و یک
نقشه راه براي همه تصمیمات بعدي شود و طراحی دقیق مطابق با مطالعات انجامشده میتواند تا حد زیادي پروژه را در مسیر
دسمیابی به اهداف پایداري قرار دهد .پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پروژههاي ساتممانی میباشد.
روش تحقیق:
در این تحقیق در ابمدا کلمات عوامل حیاتی موفقیت ،پروژههاي ساتممانی ،مدیریت پروژه ،موفقیت پروژه در مگ ایران(
 ، )mag iranایرانداك ( scopus ،oatd ،civilica ، google scholar ، )irandocجسمجو شد و از میان
مقاالت یافت شده بر اساس سال انمشار  ،موضوع مقاالت  citation ،و ژورنال هاي هر یک 21 ،مقاله انمخاب و مورد
بررسی قرار گرفت .بر اساس این  21مقاله ژورنالی ،این مقاله به مروري نقادانه بر مطالعات اتیر انجام گرفمه در موضوعات
1

. Bullen and Rockart
. Toor and Ogunlana

2
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عنوان شده از سال  2111تا  2121پرداتمه است .این تحقیق بر معیارها و عوامل حیاتی موفقیت پروژه در سطح پروژههاي
ساتممانی مممرکز شده است.
موفقیت پروژه :
موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغههاي مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه هست که
بهنوعی وحدتبخش تالش و کوشش اعضاي تیم پروژه است(حسینی و همکاران .)1364 ،محققان بارها ادعا کردهاند که
ساتت وساز یک صنعت منحصربه فرد و پیچیده است که شرایط کاري ممفاوت از صنعت تولید و محیط کسبوکار دارد.
پروژههاي ساتممانی بهطور مرتب درگیر انواع ممغیرهاي انسانی ،بودجه و فنّی هسمند .عالوه بر این ،مسائل پیچیدهاي را
براي مقابله دارند و باید با محدودیتهاي ممعددي براي رسیدن به موفقیت در زمانبندي مقرر ،تحت بودجه و با توجه به
مشخصات غلبه کنند .ماهیّت دینامیک ساتتوساز ،درگیر بودن تعداد زیادي از ذینفعان ،نظامهاي مخملف تدارکات و ذات
سفارشی هر پروژه ،ویژگیهایی است که پروژههاي ساتممانی را منحصربه فرد و به میزان قابلتوجهی نسبت به سایر صنایع
مانند فنّاوري اطالعات یا تولید غیرقابل مقایسه میکند .در این دیدگاه احممال تفاوت بیشمر از شباهت میان عوامل موفقیت
در پروژههاي ساتممانی و پروژههاي دیگر صنایع (مانند فنّاوري اطالعات ،تولید و غیره) وجود دارد .همچنین هر پروژه داراي
یک مجموعه مشخص از عوامل موفقیت است که ممکن است به دلیل تفاوت در ممغیرهاي محیطی ،ماهیّت پروژه ،ماهیّت
سازمان شرکتکننده ،و اولویتبندي اهداف پروژه قابلانمقال به پروژه دیگري نباشد .بنابراین ،براي تیم پروژه مهم است که
فاکمورهایی را که در ابمداي پروژه منجر به رسیدن موفقیت میشوند ،درك کنند .با وجود عوامل موفقیت حیاتی ،مرحلۀ بعدي
این است که چگونه این عوامل میتوانند به شرکتها کمک کنند تا شیوههاي مدیریت پروژه تود را بهبود بخشد .چو و
همکاران ادعا میکند که شناسایی عوامل موفقیت حیاتی ،تخصیص منابع محدود زمان ،نیروي انسانی و بودجه براي پروژه را
تسهیل میکند .فاکمورهاي موفقیت در پروژهها امیدوارکننده هسمند .شناسایی عوامل موفقیت میتواند در انمخاب اعضاي تیم
پروژه ،شناسایی نیازهاي توسعه و پیشبینی سطح عملکرد یک پروژه قبل از آن ،کمک کنند .آنها همچنین یک چارچوب
تصمیمگیري اساسی را فراهم میکنند و به شرکتها کمک میکنند که براي اسمراتژي تود در مورد پروژه تصمیمگیري کنند
(تور و اوگنلنا .)2112 ،از اینرو بررسی عوامل موفقیت و شکست پروژهها در پروژههاي ساتت به دلیل ماهیّت ممغیر و پویا
صنعت ساتت در مراحل مخملف اجراي پروژه از حساسیت بیشتري برتوردار است (وحیدي اربابی و مالک .)1361 ،موفقیت
پروژه به معنی دسمیابی به اهداف پروژه و رسیدن به نمایج مطلوب است .تعاریف موفقیت پروژه به نوع ،بزرگی و پیچیدگی،
افراد درگیر و غیره بسمگی دارد .بازنگري مقاالت در تصوص موفقیت پروژه آشکار میسازد که هزینه ،زمان ،کیفیت
مهمترین شاتصهاي اصلی عملکرد میباشند (چِن و همکاران .)2114 ،1به نقل از یانگ و مصطفی ،در سال  ،1622روکارت
کلید موفقیت را در تمرکز بر منابع محدود اعالم کرد و شناسایی عاملهاي موفقیت را با ویژگیهاي هر صنعت مرتبط
میدانست (چئونگ یانگ و اِما مصطفی .)2112 ،2آشلی )1621( 3بر این باور بود که موفقیت پروژه به معنی دسمیابی به
نمایجی بهمر از انمظارات یا مطابق با معیارهاي در نظر گرفمهشده از قبیل هزینه ،برنامه زمانبندي ،کیفیت ،ایمنی و رضایت
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افراد مرتبط است (داينگویِن و همکاران .)2114 ،1ديویت 2پروژهاي را موفق میدانست که الزامات عملکرد فنّی حاصلشده
باشد یا مأموریت موردنظر انجام شود و سطح باال یی از رضایت و ترسندي در ارتباط با نمایج پروژه میان افراد کلیدي در
3
سازمان ،افراد کلیدي در تیم پروژه ،کاربران کلیدي یا مشمریان پروژه بهدست آید (داي نگویِن و همکاران .)2114 ،سنویدو
( )1662موفقیت را در میزان دسمیابی به اهداف و انمظارات پروژه توسط افراد مرتبط با پروژه تعریف کرد (داينگویِن و
همکاران .)2114 ،ترنر ( )1661موفقیت را در مواردي از قبیل دسمیابی به اهداف تجاري تعریفشده در راسماي اسمراتژي
سازمان ،سودآوري مناسب و کسب رضایت مالک ،توانایی ارضاء نیازمندي کارفرما ،کاربران و ذینفعان پروژه ،دسمیابی به
اهداف از پیش تعیینشده جهت ایجاد تأسیسات یا تولید محصول و ارضاي نیازهاي اعضاي تیم اجرایی و حامیان مالی پروژه
معرفی کرد .چا 4در سال  1666یک مدل سلسله مراتبی براي موفقیت پروژه ساتت ارائه داد .در این مدل بودجه ،برنامه
زمان بندي و کیفیت معیارهاي کلیدي در دسمیابی به موفقیت پروژه ساتت که در رأس این مدل قرار دارد است .چهار وجه
دیگر از قبیل ویژگیهاي اسمی پروژه ،فرآیند تعاملی ،شرکتکنندگان پروژه ،الزامات قانونی از معیارهاي دیگر این مدل
هسمند (داينگویِن و همکاران .)2114 ،در سال  1666نیز محمد پیشنهاد کرد که موفقیت پروژه میتواند در دو گروه تقسیم
شود که شامل دیدگاه ترد و کالن باشد .هر دو دیدگاه ،معیارهاي معمول زمان ،هزینه و کیفیت را در نظر میگیرند امّا
معیارهاي انسانی در آنها توجه نشده است (چئونگ یانگ و اِما مصطفی .)2112 ،در دیدگاه کالن ،موفقیت مرتبط با دسمیابی
به مفهوم پروژه هست و این دیدگاه در ارتباط با موفقیت از نظر ذینفعان و کاربران هست .اما موفقیت از دیدگاه ترد به
سطوح پایینتر پروژه اتمصاص داده میشود و به معنی عوامل موفقیت در فازهاي اجرایی پروژه ساتت است (تور و اوگنلنا،
.)2112
0
تکیم موفقیت پروژه را در دو بُعد تقسیم کرد که شامل بهرهوري و اثربخشی بود .او همچنین بر یکپارچگی برنامه بهبود
پروسهها و پروسه حل تناقض در مدیریت پروژه جهت موفقیت پروژه تأکید داشت و معمقد بود که در بررسی موفقیت،
فاکمورهاي اسمعدادهاي انسانهاي مرتبط در کار موردتوجه قرار نگرفمه است (چئونگ یانگ و اِما مصطفی .)2112 ،بنابراین
دسمیابی به موفقیت که از نگاه هریک از محققین موارد گوناگونی هست تحتتأثیر عوامل مخملفی است که در هر شرایط و
هر پروژه اي ممکن است این عوامل ممفاوت باشد .به تعبیري دیگر براي رسیدن به موفقیت هر فرد معیارهایی را در ذهن تود
دارد اما دسمیابی به این معیار کامالً بسمگی به فاکمورهایی دارد که در مسیر رسیدن به معیارها وجود دارند و آنها را تحت
سلطه تود قرار میدهند .این فاکمورها یا عوامل موفقیت اهمیّت این فاکمورها باعث شده که به بررسی و شناسایی آنها
پرداتمه شود.
هنگامیکه مدیران پروژه بهتوبی از عوامل موفقیت پروژه آگاهی دارند ،میتوانند بهراحمی مشکالت مهم مربوط به اجراي
طرح پروژه را شناسایی و اولویتبندي کنند .شرکتهایی که در درك عوامل موفقیت تفاوتهاي اساسی آنها را درك،
مدیریت و بهرهبرداري میکنند بهتوبی میتوانند اسمراتژيهاي بهمر طراحی کنند که هدف آنها بهبود بهرهوري منابع،
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فرآیندهاي تحویل پروژه و بهرهوري است که بهنوبه تود آنها را قادر میسازد تا در بازار بهطور مؤثر رقابت کنند .کالرك
همچنین معمقد است که قانون شناتمهشده پارتو (اصل  )21/21میتواند پس از شناسایی عوامل موفقیت با موفقیت اجرا شود.
سازمانها میتوانند منابع تود را از جاهایی که میدانند حداکثر موفقیت دروغ است ،منحرف کنند .گرچه تنها رویکرد جامع در
مورد مدیریت پروژه میتواند نمایج مطلوب را به همراه داشمه باشد ،تمرکز بر «تعداد بسیار مهم» بیشترین مزیت را به همراه
تواهد داشت .واضح است که ارزیابی عوامل موفقیت بحرانی پیامدهاي فراوانی دارد و واقعاً میتواند به رهبران پروژه براي
دسمیابی به اهداف و محدوده پروژه کمک کند (تور و اوگنلنا.)2112 ،
تفاوت عوامل موفقیت با معیار:
فاکمور هر نوع شرایط ،عامل یا تأثیري است که در نمیجه دتالت دارد .فاکمورها براي موفقیت پروژه ،شرایط یا اثراتی
هست که در نمایج پروژه دتیل هسمند و میتوانند موفقیت پروژه را تسهیل کرده و یا مانع از آن شوند .آنها در موفقیت یا
شکست پروژه سهیم هسمند ولی مبناي قضاوت نمیباشند .امّا طبق مطالعات هنگام اسمفاده از معیار ،آن را با فاکمور موفقیت
هممعنی میدانند و گاهی بهجاي یکدیگر اسمفاده میشوند .دیکشنري انگلیسی فشرده معیار را هر اصل یا اسمانداري که یک
چیز توسط آن مورد قضاوت واقع شود ،تعریف کرده است .در واقع معیارهاي موفقیت پروژه مجموعهاي از اصول یا
اسمانداردها هسمند که پروژه میتواند توسط آنها مورد قضاوت واقع شود (تابیش و جوها .)2111 ،1اینها شرایطی هسمند که
قضاوت میتواند روي آنها صورت گیرد .طبق موضوع موردنظر این تحقیق ،قصد بر بررسی شناسایی عاملهایی است که
موفقیت پروژهها را بر اساس عملکرد و اثربخشی تیم پروژه رقم میزند .بنابراین هر عاملی میتواند در این حیطه قرار بگیرد و
تارج از اسماندارد باشد.
عوامل موفقیت پروژه:
پروژه داراي ویژگیهاي منحصربه فردي است که باعث میشود دسمیابی به اهداف پروژه و درنهایت ایجاد یک پروژه
موفق تحتتأثیر عامل یا فاکمورهاي مخملفی باشد .عوامل حیاتی موفقیت ( )CSFsشرایط ،ویژگیها یا ممغیرهایی هسمند که
وقمی بهدرسمی پرورش ،پایدار ،حفظ و یا مدیریت شوند میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر موفقیت یک شرکت یا تالش آن داشمه
باشند .نظریه CSFها پایه و اساس اسمراتژي پژوهش تود را توسط دانیل ،)1691( 2روکارت )1616( 3و دینمر)2113( 4
پایهگذاري کرده است .طبق نظر روکارت (CSF ،)1616ها حوزهها یا فعالیتهایی هسمند که باید توجه مسممر و دقیق از
مدیریت دریافت کنند (پراساد و همکاران .)2112 ،0بر طبق نظر فروند (CSF ،)1662ها اقداماتی هسمند که شرکت باید
ممعهد شود که موفق شوند .در حالی که پینمو و کوین )1626( 9آنها را بهعنوان قوانین سازمانی ،فرآیندهاي اجرایی و شرایط
محیطی که براي موفقیت همه نوع پروژهها حیاتی است ،مشخص میکند (اسفاکیانکی .)2116 ،بهطورکلیCSF ،ها
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بهسادگی بهعنوان تعداد محدودي از حوزهها تعریف میشوند که نمایج آنها ،اگر آنها رضایتبخش باشند ،عملکرد موفق
رقابمی سازمان را تضمین میکنند .اگرچه  CSFsیک ابزار دقیق نیست ،اما یک ابزار قابل اعمماد است که میتواند براي
تجزیه و تحلیل تاص سازمانی و تاص صنعمی اسمفاده شود (پراساد و همکاران.)2112 ،
در تحقیقات تور و اگونالنا ذکر شده است که لو و چان 1مفهوم موفقیت پروژه را در مدیریت پروژه ذکر کردند .آنها
اسمدالل کردند که معیارهاي سنمی موفقیت از قبیل زمان ،هزینه و کیفیت براي موفقیت کافی نیسمند (تور و اگونالنا.)2112 ،
براي اولین بار مفهوم فاکمورهاي موفقیت پروژه را رابین و سیلینگ 2در سال  1619مطرح کردند و در سال  1622روکارت
براي اولین بار از این فاکمورهاي موفقیت اسمفاده کرد و عوامل حیاتی موردنیاز براي دسمیابی به اهداف را معرفی کرد (سون
هان و همکاران .)2111 ،3پینمو و اسلویین تعریف و تحقیقی در مورد عوامل موفقیت ارائه دادند که نشان میداد عوامل
موفقیت عواملی هسمند که بهطور قابل مالحظهاي شانس اجراي پروژهها را بهبود میبخشند .در واقع این محققین تعاریف
ممفاوتی از عوامل کلیدي موفقیت ارائه دادند امّا همه این تعاریف در یکچیز مشمرك هسمند « :عوامل حیاتی موفقیت عواملی
هسمند که توجه به آنها براي دسمیابی به موفقیت ضروري بوده و نسبت به سایر عوامل موفقیت داراي اولویت باالتري
میباشند» .اسلویین و پینمو علل اهمیّت عوامل کلیدي موفقیت را در محدودیت منابع ،شرایط رقابمی ،کاهش هزینهها و
افزایش بهرهوري میدانسمند .پس از آن عوامل موفقیت در تحقیقات مخملف شناسایی شدند و هریک از محققین فاکمورهایی
براي موفقیت پروژه معرفی کردند که شرح داده میشود :
در سال  2114آلبرت چان و همکاران به بررسی اثربخشی فاکمورهاي موفقیت در پروژههاي ساتت پرداتمند .آنها
فاکمورهاي شناساییشده تود را در پنج گروه زیر تقسیمبندي نمودند :
 فاکمورهاي مرتبط با انسان  :تجارب کارفرما که نشاندهنده مهارت یا تخصص اوست ،ماهیّت کارفرما (مشمري) ،اندازهسازمان کارفرما ،تأکید کارفرما بر هزینه ساتت کممر ،تأکید کارفرما بر کیفیت ساتت ،تأکید کارفرما بر اجراي سریع ،توانایی
کارفرما ،توانایی کارفرما براي تصمیمگیري ،توانایی کارفرما در تعریف نقشها ،نقش کارفرما در طراحی ،نقش کارفرما در
ساتت ،تجارب رهبران تیم پروژه ،مهارت فنّی رهبر تیم پروژه ،مهارت برنامهریزي رهبران تیم پروژه ،مهارت سازماندهی
رهبران تیم پروژه ،مهارت هماهنگی رهبران تیم پروژه ،مهارت انگیزه دادن رهبران تیم پروژه ،تعهد رهبران تیم پروژه به
دسمیابی به هزینه ،زمان ،کیفیت مورد انمظار ،درگیري مسممر و بهموقع رهبران تیم پروژه در پروژه ،سازگاري رهبران تیم
پروژه با تغییرات برنامه پروژه ،روابط کاري رهبران تیم پروژه با دیگران ،حمایت و تهیه منابع از شرکت اصلی رهبران تیم
پروژه.
 فاکمورهاي مرتبط با پروژه  :نوع پروژه ،ماهیّت پروژه ،تعداد سطوح پروژه ،پیچیدگی پروژه ،اندازه پروژه. فاکمورهاي مرتبط با پیشرفت پروژه  :شیوه تهیه و تدارکات ،شیوه مناقصه. فاکمورهاي مرتبط با فعالیتهاي مدیر پروژه  :سیسمم ارتباطات ،مکانیسم کنمرل ،ظرفیتهاي بازتورد ،تالشبرنامهریزي ،توسعه یک ساتمار سازماندهی مناسب ،اجراي یک برنامه امنیّمی مؤثر ،اجراي برنامه مؤثر تضمین کیفیت،
کنمرل کارهاي پیمانکاران جزء ،فعالیتهاي کلی مدیریمی.
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 فاکمورهاي مرتبط با محیط تارجی  :محیط اقمصادي ،محیط اجمماعی ،محیط سیاسی ،محیط فیزیکی ،محیط ارتباطاتصنعمی ،پیشرفت فنّاوري (چان و همکاران.)2114 ،1
انگوئن و همکاران او در سال  2114تحقیقاتی در رابطه با شناسایی فاکمورهاي موفقیت در پروژههاي ساتت بزرگ
مقیاس انجام دادند .فاکمورهاي موفقیت که در تحقیقات آنها اسمخراج شد شامل  )1 :اهداف و محدوده مشخص؛  )2تعهد به
پروژه؛  )3حمایت مدیر ارشد؛  )4اطالعات ارزشمند و بهموقع از بخشهاي مخملف؛  )0برنامه اسمراتژیک مؤثر؛  )9واگذاري
مناقصات به پیمانکار /طراح؛  )1دتالت مسممر ذینفعان در پروژه؛  )2جلسات مکرر پیشرفت؛  )6تزریق سرمایه در سراسر
اجراي پروژه؛  )11دسمرسی به منابع؛  )11عدم بوروکراسی؛  )12دتالت عوام؛  )13اطالعات شفاف و کانالهاي ارتباطی؛ )14
تخمین دقیق هزینه اولیه؛  )10مکانیسم سامانمند کنمرل؛  )19مدیر پروژه توانمند؛  )11تیم پروژه توانمند /چند رشمهاي؛ )12
اسمفاده از فنّاوري بهروز؛  )16تأکید بر تجارب گذشمه .در این تحقیق پس از رتبهبندي فاکمورهاي مدیر پروژه توانمند ،تزریق
سرمایه کافی تا تکمیل پروژه ،تیم پروژه توانمند و چند تخصصی ،تعهد به پروژه و دسمرسی به منابع از رتبه بیشتري
برتوردار بودند .انگوئن فاکمورهاي مهم را در چهار گروه تقسیم کرد :
 اطمیناندهی  :این عامل با تضمین منابع مرتبط است و تالشها و رهبري براي اجراي پروژه به آن اتمصاص دادهمیشود.
 توانایی  :این عامل به فنّاوري ممناسب ،تجارب و تخصصهاي قابلدسمرس براي پروژه نیاز دارد. تعهد  :این عامل تضمین میکند که همه بخشها با پروژه در ارتباط هسمند و همهي سطوح در سلسله مراتب مدیریمیهر بخش سازمان به مدیریت ،برنامهریزي ،طراحی ،ساتت و اجراي تسهیالت بهطور هماهنگ تمایل دارند.
 ارتباطات  :این عامل به شفافیت و انمشار تمام اطالعات الزم پروژه و جایگاه ذینفعان داتلی و تارجی پروژه کمکمیکند (دينگوئن و همکاران .)2114 ،طبق تحقیقات نیگوئن ،آشلی هفت فاکمور موفقیت براي رسیدن به شش معیار
موفقیت از قبیل عملکرد برنامه زمانبندي ،رضایت مشمري ،وظیفهمندي ،رضایت پیمانکار و رضایت مدیر/تیم معرفی کرد
(دينگوئن و همکاران .)2114 ،برنامهریزي ،طراحی ،تعهد بر هدف مدیر پروژه ،انگیزه تیم پروژه ،ظرفیت فنّی مدیر پروژه،
تعریف کار و محدوده ،نظامهاي کنمرل.
فورتون و وایت 2در سال  2119چارچوب عوامل موفقیت حیاتی پروژه با اسمفاده از یک مدل سیسممی را بررسی کردند.
در این مقاله بیان شده است که شاید شناتمهشدهترین رویکرد براي مقابله با جنبههاي انسانی و سازمانی پروژهها از طریق
اسمفاده از عوامل حیاتی موفقیت باشد ،اما اگرچه این رویکرد پشمیبانهاي بسیاري دارد ،اما بدون منمقد هم نیست .در این
مقاله ،یافمههاي یک بازنگري عمده از مجموعهاي از عوامل که در دسمرس هسمند ،تهیه شده است و اظهارات اصلی در مورد
این رویکرد بیان شده است .سپس نشان میدهد که چگونه یک مدل سیسممی ،مدل نظامهاي رسمی ،میتواند بهعنوان یک
چهارچوب براي ارائه مزایاي اسمفاده از عوامل حیاتی موفقیت اسمفاده شود ،درحالیکه همزمان با اجمناب از مشکالت مرتبط
با عوامل حیاتی موفقیت انمقادهاي نیز به آن میشود (فورتون و وایت.)2119 ،
در سال  ،2119آیر و جیها ،3فاکمورهاي تأثیرگذار بر عملکرد هزینهاي را مورد بررسی قرار دادند .آنها معمقد بودند که
هزینه از اهداف مهم و اصلی هر پروژه محسوب میشود ،بنابراین در صورت میسر شدن آن ،موفقیت پروژه نیز کسب می
1
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. Fortune and White
3
. Iyer and Jha
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شود .بر این اساس فاکمورهاي شناساییشده به شرح زیر است :
 صالحیت رهبري؛
 حمایت مدیران ارشد؛
 اسمعداد رهبري و همکاري مدیر پروژه؛
 درگیر بودن کارفرما و مدیریت ارشد در پروژه؛
 همکاري بین افراد پروژه؛
 پایش و بازتورد توسط مسئولین پروژه؛
 صالحیت کارفرما و شرایط مطلوب آبوهوایی (آیر و جیها.)2119 ،
در تحقیق تور و اوگونالنا در سال  2112دریافمند که موفقیت در پروژههاي ساتممانی در مقیاس بزرگ بهطور فزایندهاي
به شناتت عوامل موفقیت مرتبط است .روابط درونی بین عواملی که به موفقیت پروژه کمک میکند میتواند بینشهاي
مهمی براي موفقیت در پروژههاي آینده را فراهم کند .بنابراین ،هدف اصلی این مقاله کشف چنین روابط زمینهاي است و
بررسی اینکه چگونه این روابط براي موفقیت بیشتر در پروژههاي ساتتوساز در مقیاس بزرگ میتوانند مفید باشد را
توضیح میدهد 36 .فاکمور موفقیت براي پروژههاي ساتت بزرگمقیاس شناسایی شد که آنها را در گروههاي مخملفی
تقسیمبندي نمودند .در رتبهبندي این گروهها سه گروه زیر از تأثیر و رتبه باالتري برتوردار بودند که به شرح زیر است :
 برنامهریزي و کنمرل پروژه  :برنامهریزي و کنمرل پروژه چندین فاکمور را در برمیگیرد که شامل مجموعه اهداف،مدیریت ریسک قراردادي و قانونی ،مدیریت تدارکات و مدیریت تغییر است .پروژههاي بزرگمقیاس به برنامهریزي دقیق و
جامع قبل از اجرا و کنمرل حین اجرا نیاز دارند .انمظارات اقمصادي و اجمماعی به واسطهي پروژههاي بزرگمقیاس وجود دارند.
بنابراین تأتیر در تکمیل میتواند به نمایج مورد انمظار آسیب بزند و درنمیجه پول و تالش فراوان براي پروژه از دست برود و
به اعمبار تود پروژه لطمه بزند .همچنین برنامهریزي و کنمرل مؤثر پروژه با تعریف شفاف پروژه جهت تکمیل موفقیتآمیز
پروژه مرتبط است.
 افراد پروژه  :توانایی افراد یکی دیگر از گروههایی است که چندین فاکمور موفقیت را در برمیگیرد .یک تیم باتجربه،دانشپذیر ،با تخصص و اعضاي تیم مجرب براي تکمیل موفقیتآمیز اهداف پروژه ضروري هسمند .در این گروه توانایی تمام
افراد درگیر در پروژه مانند توانایی مدیر پروژه ،توانایی پیمانکار و کارفرماها را شامل میشود .در این تحقیق بیان شد که
ساتتوساز یک تجارت معمولی نیست .آن با طیف گسمردهاي از بخشهاي مرتبط ،سازمانهاي دولمی و سیاستها روبهرو
است .براي رسیدن به موفقیت در این صنعت به رهبري بهعنوان توانایی اصلی نیاز است .رهبري در پروژههاي ساتت به
معنی رهبري و رئیس بودن یک فرد نیست بلکه به اشمراكگذاشمن این وظیفه میان تود مدیر پروژه و اعضاي تیم است.
 نفوذ کارفرما (مشمري)  :این گروه از فاکمورهاي زیادي تشکیل شده است که پس از رتبهبندي فاکمورهایی از قبیلمنابع قابلدسمرس ،واگذاري مناقصه به پیمانکار/مشاور از رتبه باالتري برتوردار بودند .نقش کارفرما (مشمري) از دو جهت در
موفقیت اهمیّت دارد  )1 :درك کارفرما نسبت به نقش تود و مشارکت در برنامهریزي و اجرا پروژه؛  )2درك نیاز کارفرما
(مشمري) از سوي ذینفعان مانند پیمانکاران و مشاوران .کارفرما میبایست بمواند درتواستها و انمظارات تود را به سایرین با
شیوه مناسب انمقال دهد .همزمان کارفرما باید به نیاز بخشهاي مرتبط براي اجمناب از تأتیر پاسخ دهد.
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از میان مجموعه عوامل معرفیشده در مقاالت مورد بررسی ،یازده عامل در گروه چهارگانه قرار گرفمند :
 )1درك مطلب  :اطالعات دقیق از تواسمههاي کارفرما ،پذیرش مشمري از برنامه ،مشخص کردن اولویتهاي اهداف
پروژه توسط کارفرما و نیاز به اسمفاده از واقعیتها و اطالعات براي حمایت از اقدامات در تمام سطوح تصمیمگیري.
 )2شایسمگی  :مدیر پروژه شایسمه ،اعضاي تیم قابل اعمماد (شایسمه) ،اعطاي مناقصه به طراحان  /پیمانکاران مناسب.
 )3تعهد  :برنامهریزي و کنمرل پروژه مؤثر ،اهداف و اولویتهاي واضح و روشن همه ذینفعان.
 )4ارتباطات  :پاسخگویی به مشمري ،مشاوره منظم به کارفرما (تور و اوگنالنا.)2112 ،
1
فاکمورهاي اساسی موفقیت در مدیریت پروژه عنوان مقاله دیگري است که در سال  2114توسط برزانمی و کاروالو در
برزیل انجام شد .در این مطالعه عملکرد پروژههاي موفق بر مبناي فاکمورهاي کلیدي پروژه در کشورهاي درحال توسعه مانند
برزیل ارزیابی شد .بر اساس مطالعات قبلی شاتصهاي موفقیت پروژه ،زمان ،هزینه ،عملکرد فنی و رضایت مشمري
میباشند .در این تحقیق سه گروه از فاکمورها از قبیل صالحیت مدیر ،صالحیت افراد پروژه و پایداري محیط تارجی بیشمر از
سایر فاکمورها با شاتصها روابط مثبت و مهمی داشمند.
شافات و کِنلی 2در سال  2116به بررسی فاکمورهاي ضروري موفقیت در پروژههاي ساتت عمومی پرداتمند .آنها با
توجه به ویژگیهاي پروژههاي عمومی و تفاوت آنها به علت نیازهاي اقمصادي ،بهرهوري ،کیفیت ،شفافیت و عدالت به
شناسایی این فاکمورها پرداتمند 39 .فاکمور موفقیت براي این پروژهها شناسایی شد اما پس از رتبهبندي چهار فاکمور از
اهمیّت و معناداري باالتري برتوردار بود که شامل  :آگاهی از مقررات و قوانین و انطباق با آنها؛ برنامهریزي پیش از پروژه و
شفاف ساتمن محدوده؛ مشارکت مؤثر میان شرکتکنندگان پروژه؛ ارزیابی و کنمرل تروجی (شافات و کِنلی.)2116 ،
شریف محمد 12 ،)1669( 3فاکمور مهم موفقیت را براي پروژههاي مشمرك بخش تصوصی و عمومی شناسایی نمود و از
بین آنها پنج فاکمور پراهمیّت انمخاب شدند که عبارت بودند از  :محیط پایدار اقمصادي؛ مسئولیتهاي مشمرك بین بخش
تصوصی و عمومی؛ فرآیند تدارکاتی کارا و شفاف؛ محیط اجمماعی و سیاسی ثابت ،کنمرل دولمی عادالنه (شریف محمد،
.)1669
4
پارك و همکاران در سال  2110به بررسی فاکمورهاي موفقیت در پروژههاي ساتت پرداتمند .آنها  31عامل را
شناسایی کردند و آن ها را در هفت گروه عوامل مرتبط با پروژه ،مشمري ،پیمانکار ،مشاور ،رهبر تیم ،تدارکات ،عوامل تارجی
قرار دادند .پس از رتبهبندي این  31فاکمور ،مواردي که رتبه باالیی داشمند را مممایز کردند (پارك و همکاران )2110 ،که
شامل  :کارفرما  :ظرفیت مالی؛ پیمانکار  :کنمرل کارهاي پیمانکاران جزء؛ مشاور  :توانایی؛ مشاور  :همکاري در حل مشکالت؛
رهبري تیم  :توانایی؛ مشاور  :تعهد؛ پیمانکار  :کارکنانماهر؛ پیمانکاران  :مشخصات جزئیات کافی طراحی؛ عواملتارجی :
موضوعات مرتبط با صنعت (دسمرسی منابع)؛ پیمانکار  :تعهد؛ مشاور  :ارتباطات میان ذینفعان پروژه؛ پیمانکار  :دتالت در
بررسی پیشرفت پروژه؛ عوامل پروژه  :تخصیص مؤثر اتمیار و تسهیم اتمیار و مسئولیت میان مشمریان؛ تدارکات  :مشاوران و
پیمانکاران.
0
در سال  ،2110براید و رابینسون در مقالهاي نمایج یک بررسی را ارائه میدهند که هدف آن شناسایی عوامل موفقیت
1
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پروژه بانک جهانی و بهویژه رابطه بین عوامل موفقیت بحرانی ( )CSFsو موفقیت پروژه است ،که توسط رهبران تیم بانک
جهانی (ناظران پروژه) درك شده است .تجزیه و تحلیل اکمشافی عوامل مجموعه تاص از پنج  CSFرا برجسمه میکند :
نظارت ،هماهنگی ،طراحی ،آموزش ،و محیط سازمانی .تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان میدهد که بین هریک از پنج CSF
و موفقیت پروژه ارتباط آماري معنیدار و مثبت وجود دارد .مطابق با تئوري و عمل ،مهمترین CSFها براي ناظران پروژه
طراحی و نظارت هسمند (براید و رابینسون.)2110 ،
چان و همکاران 1در سال  2112جهت شناسایی فاکمورهاي موفقیت در پروژه به  16فاکمور دست یافمند .از میان این 16
فاکمور ،چهار عامل بیشترین تأثیر را در موفقیت پروژه داشمند  :فرهنگ کار تیمی؛ چشمانداز بلندمدت از کیفیت؛ اهداف
باثبات؛ به اشمراكگذاري منابع (چان و همکاران.)2112 ،
در سال  ،2121ارگات و همکاران 2در پژوهشی دیگر ،بیان کردند اگرچه تحقیقات گسمردهاي بر روي عوامل موفقیت
بحرانی ( )CSFsبراي پروژههاي ساتتوساز صورت گرفمه ،تعداد کمی از این تحقیقها حاوي اطالعاتی است که بهطور
تاص داراي محمواي محلی باشد .درحالیکه مطالعات محلی چندین بار در یک مرز تحلیلی مشابه انجامشده است ،ممغیرهایی
بااهمیّ ت رو به رشد در ادبیات ،عوامل انسانی هنوز توجه زیادي را به تود جلب میکنند .بنابراین ،هدف اصلی این مطالعه
بهدست آوردن درك جدید از روند در حال ظهور  CSFsدر نظر گرفمهشده توسط ذينفعان مخملف در صنعت محلی است.
این امر از طریق مطالعه تطبیقی  42ذینفع ساتممانی به سه دسمه تقسیم میشود  :توسعهدهندگان ،مشاوران و پیمانکاران.
تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه 3بر روي  42فاکمور نشان میدهد که ذینفعان یک رویکرد ممعادلتر نسبت به CSFها را
ترجیح میدهند .به اسمثناي عوامل سخت ،سازگاري قوي بین درك ذینفعان پروژه در شناتت اهمیّت عوامل "نرم" مرتبط
با انسان وجود دارد .تجزیهوتحلیل بیشتر نشان میدهد که عوامل ارزیابی باال بیشتر مربوط به سه جنبه عمده  )1 :کارکنان
پروژه؛  )2تعهد و ارتباط؛ و  )3مدیریت سایت و نظارت است .اجراي عوامل مرتبط با انسان منجر به ایجاد فضاي اعمماد میان
ذینفعان در روش تعرضآمیز گسمرده در صنعت میشود (ارگات و همکاران.)2121 ،
در پژوهش دیگر که در سال  2113توسط گوناتیالکا و همکاران 4او به انجام رسید که یک لیست جامع از عوامل موفقیت
حیاتی براي پروژههاي ساتممانی در شناسایی شد این مقاله  11عامل موفقیت را در زیر هفت گروه عوامل بیرونی ،عوامل
سازمانی ،مورد عوامل مرتبط با پروژه ،عوامل مرتبط با مدیریت پروژه /اعضاي تیم ،عوامل مرتبط با مدیر پروژه ،عوامل مرتبط
با کارفرما و عوامل مرتبط با پیمانکار مشخص نمود .بر اساس نمایج این تحقیق ،ده عامل از جمله شایسمگی مدیر پروژه،
شایسمگی اعضاي تیم مدیریت پروژه ،مهارتهاي هماهنگی مدیر پروژه ،اهداف  /اهداف واضح و دقیق کارفرما ،ارزش پروژه،
تجربههاي گذشمه مربوط به اعضاي تیم مدیریت پروژه ،مهارتهاي سازماندهی مدیریت پروژه ،مدیر پروژه ،حل مناقشات
مؤثر و بیدرنگ ،توانایی کارفرما براي تصمیمگیري بهموقع و تجربه مدیر پروژه بهعنوان مهمترین عوامل موفقیت براي
پروژههاي ساتممانی تعیین شد (گوناتیالکا و همکاران.)2113 ،
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در سال  ،2112چونگکوگ و کیتلو 1به بررسی عوامل موفقیت حوزه زنجیره تأمین سبز پرداتمند .با توجه به فعالیتهاي
مخملف زنجیره تأمین ،باعث افزایش مشکالت مربوط به محیطزیست و مسائل اجمماعی میشود که باعث میشود تا صنایع
به سمت شیوههاي مدیریت زنجیره تأمین سبز ( )GSCMسوق داده شوند .از اینرو در تالشی براي شناسایی ،تجزیه و
تحلیل و مدلسازي عوامل موفقیت بحرانی ( )CSFsبراي پیادهسازي  GSCMدر جهت پایداري در صنایع صورت گرفمه
است .شش عامل موفقیت بحرانی براي اجراي  GSCMدر جهت پایداري با اسمفاده از بررسی ادبیات و بحث با کارشناسان
به رسمیت شناتمه شده است .روش پیشنهادي مبمنی بر مدلسازي ساتماري تفسیري ( )ISMبراي پیشنهاد یک مدل
ساتماري است که نهتنها به درك روابط ممقابل میان این CSFها بلکه همچنین در تعیین وابسمگی ممقابل آنها براي اجراي
 GSCMدر جهت پایداري کمک میکند .عالوه بر این ،اهمیّت CSFها بر اساس قدرت وابسمگی آنها با اسمفاده از تجزیه
و تحلیل  MICMACتعیین میشود .با توجه به یافمههاي این مقاله" ،کمبود منابع طبیعی" در حال رسیدن به پایین مدل
ساتماري و "تصویر برند پیشرفمه"؛ "رقابت شرکت" و " مزایاي اقمصادي CSFها" در باالي مدل ساتماري تفسیري قرار
میگیرند .این به این معنی است که "کمبود منابع طبیعی" سازمانها را به انجام اعمال  GSCMبراي دسمیابی به عملکرد
باال در زنجیره تأمین تحمیل میکند" .کمبود منابع طبیعی" ،افزایش شیوههاي مسئولیت اجمماعی براي نجات محیط در
سازمانهایشان است .اگرچه ،افزایش آگاهی عمومی در مورد شیوهها و راهکارهاي سازگار با محیطزیست کمی افزایش یافمه
است .با این حال ،در اکثر شرکتها ،بهتصوص شرکتهاي کوچک و مموسط ،آگاهی کافی در مورد شیوهها و راهکارهاي
توسعه شیوههاي پایدار محیطی وجود ندارد .اقمصاد انگیزه اصلی براي هر صنعت یا سازمان است .هر سازمان میتواهد سود
بیشتري بهدست آورد ،اما توجه به دیدگاه اقمصادي تنها ممکن است در کوتاهمدت نمایج توبی داشمه باشد .تعادل مناسب
بین چشمانداز اقمصادي ،اجمماعی و زیستمحیطی براي موفقیت درازمدت و توسعه پایدار ضروري است .صنایع میتوانند
 GSCMرا در سازمان تود پیادهسازي کنند و با درنظر گرفمن موفقیتآمیز CSFهاي پیشنهاد شده و همزمان با بهبود
عملکرد و عملکرد اجمماعی و زیستمحیطی تود درآمد کسب کنند (چونگکوگ و کیتلو.)2112 ،
اویبانجی و همکاران 2در سال  2111دریافمند که علیرغم هدف اصلی مسکن اجمماعی که تأمین نیازهاي مسکن ،بهویژه
براي تانوادههاي آسیبپذیر با درآمد پایین و مموسط است ،شواهدي وجود دارد که نشان میدهد که مسکن اجمماعی به
اندازه کافی براي دسمیابی به اهداف پایدار با وجود اهمیّت آن براي رسیدگی به بحران مسکن بهاندازه کافی حمایت نمی
شود .آنها با هدف مطالعهي تعیین عوامل موفقیت بحرانی ( )CSFsبراي دسمیابی به مسکن اجمماعی پایدار 3از دیدگاههاي
اقمصادي ،محیطز یست و اجمماعی براي پاسخگویی به نیازهاي مسکن به پژوهش پرداتمند .یافمهها برتی از CSFها را براي
دسمیابی به  SSHبراي پاسخگویی به نیازهاي مسکن نشان داد  :تأمین مالی مناسب ،هزینه مقرون بهصرفه ،برنامهریزي
اقمصادي کارآمد ،فنّاوري ساتتوساز مناسب ،حفاظت از محیطزیست ،اسمفاده از مواد سازگار با محیطزیست ،برنامهریزي
مؤثر اسمفاده از زمین ،طراحی مناسب ،امنیّت زندگی و اموال ،ارائه تدمات اجمماعی و تضمین همبسمگی اجمماعی .این مقاله
توصیه میکند که از اسمراتژي هاي توسعه پایدار کارآمد و چارچوب قانونی و نهادي براي نظارت و ارزیابی تحویل SSH
اسمفاده شود .دولت باید برنامه هاي اجرایی مسکن را براي تضمین تأمین مناسب مسکن اجمماعی براي پاسخگویی به
نیازهاي مسکن در کوتاهمدت و بلندمدت پایدار است را آغاز کند .الزم است که دولت بهطور منظم از ارائهدهندگان تدمات
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اجمماعی و کاربران براي رسیدگی به بحران مسکن حمایت مالی کند (اویبانجی و همکاران.)2111 ،
بنیهاشمی و همکاران در سال  2111به شناسایی عوامل موفقیت بحرانی ( )CSFsتأثیرگذار در ادغام پایداري در
شیوههاي مدیریت پروژه براي پروژههاي ساتممانی در کشورهاي درحال توسعه پرداتمند .در این پژوهش  CSFsمربوط به
ویژگیهاي پایداري (محیطزیست ،اجمماعی و اقمصادي) از طریق بررسی جامع ادبیات شناسایی شدند .این عوامل با اسمفاده
از  19مصاحبه نیمه ساتماریافمه براي کشورهاي درحال توسعه شناسایی و در قالب یک مدل مفهومی ارائه شدند .مدل با
اسمفاده از یک بررسی 111 ،پرسشنامه تکمیلشده با مدلسازي معادالت ساتماري حداقل مربعات 1بهعنوان روش تجزیه و
تحلیل مورد تائید قرار گرفت (بنیهاشمی و همکاران.)2111 ،
در سال  2112اوالاومی و چان 2تحقیقی بهمنظور تعیین و اولویتبندي پیشروان کلیدي که میتوانند یکپارچگی مدلسازي
اطالعات ساتممان ( )BIMو شیوههاي پایدار در پروژههاي ساتممانی را افزایش دهد .این پژوهش یک روش بررسی دو
مرحلهاي دلفی شامل جمعآوري دادهها بر اساس ادراکات و تجربیات چهارده کارشناس دعوتشده از سوي دانشگاه و صنعت
است .تجزیه و تحلیلهاي آماري مانند میانگین فنهاي رتبهبندي و انحراف معیار و آزمون سازگاري کنال با دادههاي
جمعآوريشده در هر دور مورداسمفاده قرار گرفت .در مجموع 31 ،عامل مهم موفقیتآمیز ( )CSFsاز ادبیات موجود،
شناسایی شدهاند که در آن درگیريهاي اولیه تیمهاي پروژه ،برنامههاي آموزشی بیشتر براي ممخصصان ممقابل در  BIMو
پایداري و صالحیت فنّی کارکنان پروژه ،بهعنوان مهمترین عوامل شناتمه شدند .در همین حال ،برتی از توصیهها به
ذینفعان پروژه ساتتوساز ،از جمله دولت پیشنهاد شد .پیادهسازي این عوامل به بخش ساتتوساز کمک میکند تا شیوهها
پایدار و  BIMرا در حین دسمیابی به هدف شهري پایدار به کار ببندد (اوالاومی و چان.)2112 ،
در پژوهشی تحت عنوان عوامل موفقیت بحرانی براي ساتتوساز پایدار که در سال  2112توسط اسفاکینکی با هدف
بررسی و ارزیابی ادبیات موجود در رابطه با عوامل موفقیت بحرانی ( )CSFsبراي ساتتوساز پایدار ( )SCانجام شده است،
 30عامل موفقیت شناساییشده در پنج دسمه تحقیقاتی  :فاکمورهاي محیطی ،مدیریت ،عوامل اقمصادي ،عوامل اجمماعی،
طراحی و فنها و سیسمم تدارکات طبقهبندي شدند .این مطالعه لیست گسمردهاي از عوامل براي ساتتوساز پایدار ،از
رشمهها و ذینفعان مخملف را یکپارچه کرده و ارائه میدهد (اسفاکینکی.)2116 ،
در مقاله دیگري در سال  ،2116لی و همکارانش 3به بررسی عوامل موفقیت بحرانی براي پروژههاي ساتممان سبز
پرداتمند .در دهه گذشمه ،تالشهاي زیادي براي بررسی عوامل موفقیت بحرانی براي ساتممانهاي سبز 4انجام شده است .با
این حال ،عدم بررسی منظم در مورد این مطالعات وجود دارد .بنابراین این مقاله ،بررسی جامع نشریات سالهاي  2110تا
 2112را در حوزه عوامل کلیدي موفقیت ( )CSFsبراي پروژههاي ساتممانی سبز ارائه میدهد .نمایج نشان میدهد عالقه به
کاوش CSFها براي پروژههاي  GBاز سال  2111وجود دارد .اغلب CSFهاي شناتمهشده براي پروژههاي  GBعبارتاند
از  :ارتباط و همکاري بین شرکمکنندگان پروژه ،برنامهریزي و کنمرل پروژه مؤثر ،مشارکت و تعهد مالک ،اهداف و مقاصد
روشن و عملکرد مدیر پروژه .پیمانکاران و صاحبان آنها بیشمر با این CSFهاي شناساییشده مرتبط بودند .بحث و گفمگو
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پیرامون CSFهاي ساتممانهاي سبز همچنین میتواند باعث درك بهمرین راهها براي اجراي پروژههاي سبز شود که بدین
ترتیب منجر به کاهش مشکالت مربوط به اجراي آنها نیز میشود (لی و همکاران.)2116 ،
مطالعات بسیاري در رابطه با موفقیت پروژه و عاملهایی که مانع یا سبب تسریع میشوند انجام شده است .این کثرت
مطالعات نشان میدهد که موفقیت مبنی بر نوع پروژه و انمظارات کارفرما یا مشمري از پروژهاي به پروژهي دیگر ممفاوت
است و معیارهاي آن برحسب شرایط پروژه تغییر میکند .امّا یک الگوي کلی از معیارهاي موفقیت میتوان براي تمام پروژهها
در نظر گرفت .دسمیابی به اهداف پروژه ،رضایت مشمري یا کارفرما ،برآورده ساتمن انمظارات پروژه میتواند از معیارهاي تمام
پروژهها باشد .اما عاملهاي موفقیت در هر پروژه به موارد زیادي بسمگی دارد .این موارد میتواند برحسب نوع کشور،
فرهنگ ،نوع پروژه ،اندازه پروژه و بسیاري از موارد دیگر که میتوان آنها را در تحقیقات آتی بررسی کرد ممفاوت باشد.
بنابراین به دلیل منحصر بودن هر پروژه میبایست عامل یا فاکمورهاي موفقیت هر پروژه را شناسایی و به فاکمورهاي
پروژههاي پیشین بسنده نکرد.
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نتیجه گیری:
موفقیت پروژه موضوع بررسی محققان بسیاري در تحقیقات مدیریت پروژه بوده است .در این بررسی به شناسایی عوامل
حیاتی و معیارهاي موفقیت در پروژهها پرداتمه شده است .نمیجه این تحقیق نشان میدهد که در پروژهها دسمه اول معیارها
شامل زمان ،هزینه و کیفیت (مثلث آهنی موفقیت) مهمترین معیارهاي موفقیت در پروژهها هسمند .بعالوه دسمه دوم شامل
عملکرد ،رضایت ذینفعان ،رضایت مشمري ،سهم بازار و سوددهی به ترتیب معیارها اساسی بعدي هسمند .بعالوه مهمترین
عوامل حیاتی موفقیت که بیشمر محققان بر آنها تأکید داشمهاند عبارتند از  :پشمیبانی مدیریت ارشد ،مدیر پروژه با تجربه،
تکنولوژي پشمیبان پروژه و مشارکت کاربر .عوامل دیگري نیز در موفقیت پروژهها دتیل هسمند که به ترتیب اهمیّت شامل
رضایت کاربران نهایی ،تعلیم و آموزش کارکنان ،اتمصاص منابع ،ابزارهاي توب ،کارکرد پروژه ،عملکرد تجاري پیمانکار،
اتمام پروژه ،سازمان پروژه ،محیط پروژه ،مأموریت پروژه ،اهداف روشن کسب و کار ،کمینه کردن محدوده ،کارایی پروژه،
تأثیر بر مشمري و آیندهنگري.
نمایج این تحقیق از طرفی ادبیات را از این جهت غنا میبخشد که عوامل و معیارهاي موفقیت پروژه را یکجاا از دیادگان
ذینفعان گوناگون و حوزههاي مخملف مورد بررسی قرار داده و از طرف دیگر دستاندرکاران پروژهها اعام از سارمایهگاذاران،
مدیران پروژهها و طرحها ،مشمریان و سایر ذینفعان را در سنجش موفقیت پروژههایشان یاري مایرسااند .همچناین ادبیاات
موضوع را پشمیبانی میکند .این تحقیق عوامل و معیارهاي موفقیت در پروژههاي ساتممانی را بدون توجه باه زمیناه تااص
مورد بررسی قرار داد .پیشنهاد میشود بررسیهاي آینده بخش هااي مخملاف حاوزه صانعت و همچناین از دیادگاه ذینفعاان
مخملف را مدنظر قرار دهند .بعالوه پیشنهاد میشود بررسی عوامل و معیارهاي موفقیت درتصوص موفقیت پروژه و موفقیات
مدیریت پروژه بصورت جداگانه صورت گیرد.
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