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چکیده 
معموالً مشکالت اجرای راهبرد ،ناشی از ضعف نظامهای کنترلی است .برای این منظور نظام
کنترلی با عنوان کنترل راهبردی پیشنهاد شده است .طبق مکتب تئوری اقتضایی و تناسب راهبردی،
کنترل راهبردی در صورتی که همسو با عناصر سازمان و در اینجا مدیریت پروژه شود ،عملکرد
باالتری رقم خواهد زد .این مقاله سعی دارد با بهرهگیری از الگوی نقاط مرجع راهبردی ،الگوی
همسویی مطلوب بین عناصر مدیریت پروژه نظیر راهبرد ،ساختار و فرهنگ با کنترل راهبردی را ارائه
کرده و تأثیر آن بر عملکرد را بررسی کند .جامعه آماری پژوهش شامل  91پروژه احداث واحدهای
فرآیندی پتروشیمی است .برای گردآوری داده از پرسشنامه استفاده شده است .یافتههای پژوهش
حکایت از آن دارد که همسویی کنترل راهبردی ،راهبرد ،ساختار ،فرهنگ پروژه در حد زیادی بر
افزایش عملکرد پروژه تأثیرگذار است.
کلیدواژهها:عملکردپروژه؛کنترلراهبردی؛راهبردپروژه؛ساختارپروژه؛فرهنگتیم
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.1مقدمه 

امروزه سازمانها بیش از پیش برای تحقق اهداف راهبردی خود به پروژه متوسل میشوند
(شنهار و همکاران .)1776 ،پروژهها با اهداف کالن و راهبردی آغاز میشوند ،ولی آنچه اتفاق
خواهد افتاد با آنچه انتظار میرود لزوماً یکی نخواهد بود .ممکن است تصمیمات اشتباه ،اتخاذ
شده باشند ،ممکن است توان نیروی انسانی کافی نباشد ،امکان وجود اشکال و ضعف در اجرا
وجود دارد ،ممکن است شرایط محیطی تغییر کرده باشد (مِردیت و مِنتِل.(1779 ،
از جمله پروژههای مهم در کشور ایران ،پروژههای پتروشیمی هستند .در صورتی که
طرحهای توسعه فعلی این صنعت مطابق سند چشمانداز اجرا شوند ،صنعت پتروشیمی میتواند
جایگزین صنعت نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی کشور تبدیل ،اما پژوهشها
نشان پروژههای پتروشیمی با چالشهای متعددی روبهرو هستند و بین نتایج به دست آمده و
اهداف کالن و راهبردی از پیش تعیینشده ،فاصلههایی وجود دارد (مرکز تحقیقات و توسعه
مدیریت پروژه.)2931 ،
در ذیل برخی دالیل فاصله بین نتایج به دست آمده با اهداف کالن و راهبردی در صنعت
پتروشیمی ،اشاره شده است:
ـ در نتیجه پویایی محیط ،مفروضات زیربنایی بسیاری از راهبردهایی که پروژههای پتروشیمی
بر مبنای آن طرحریزی شدهاند ،تغییر کرده است.
ـ تحریمهای جدید ،اجرای راهبردها را با مشکل مواجه ساخته و یا صحت برنامه راهبردی را
زیر سؤال بردهاند.
ـ پروژههای زیادی به دلیل از بین رفتن نیاز کسبوکار (نیاز بازار به پروژه از بین رفته است)،
در طول اجرای پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند ،اما تنها زمانی که پروژه پایان
یافت این موضوع که پروژه سودی برای سازمان ندارد ،آشکار میشود.
دالیل فوق را میتوان به دو دسته مشکالت در تغییر محتوای راهبردها و یا مشکالت در
اجرای راهبردها (مورالیدهاران )2336 ،طبقهبندی کرد .به هر یك از دالیل مزبور ،مغایرت بین
اهداف راهبردی و عملکرد پیش میآید .معموالً ،مشکالت اجرای راهبرد ،ناشی از ضعف
نظامهای کنترلی است (راش و بال)2337 ،؛ بنابراین الزم است یك نظام کنترلی ،برای کنترل
محتوای راهبرد و کنترل اجرای راهبرد شکل گیرد .این نظام کنترل مدیریتی در سطح
راهبردی ،کنترل راهبردی نامیده میشود .کنترل راهبردی مرتبط با پیگیری راهبرد آن طور که
برنامهریزی شده است ،کشف مشکالت و تغییرات در مفروضات زیربنایی راهبرد و انجام
تعدیلها و اقدامات مورد نیاز ،است (پیرز و رابینسون.)1722 ،
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از سوی دیگر همهی پروژهها را نمیتوان با یك روش واحد مدیریت کرد (شنهار و
همکاران ،1776 ،ساسر و همکاران)1773 ،؛ یعنی طبق تئوری اقتضایی در صورتی که به
اقتضائات خاص هر پروژه و بستر توجه نشود ،موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد بسته به
راهبردهای مختلف ،گونههای مختلفی از کنترل راهبردی کاربرد دارند که در حیطه تئوری
اقتضایی جای دارد و متناسب با میزان پویایی محیطی ،کنترلهای راهبردی متفاوت خواهند
بود (حکاک .)2936 ،پیادهسازی نظام کنترل راهبردی ،نیازمند تناسب با زیرساختهایی مانند
ساختار و فرهنگ است .طبق نظر پژوهشگران ،سازمانهایی که هماهنگی بین عوامل
کارکردی ،ساختاری و رفتاری در ترکیببندی آنها باالست ،اثربخشی آنها در حد باالی خود
قرار دارد (دوتی و همکاران .)2339 ،در پژوهشی دیگر نشان داده شد که متناسب کردن
فرآیندهای کنترلی با راهبرد موجب باال رفتن اثربخشی میشود (گاوینداراجان و گوپتا.)2331 ،
سایمونز ( )2336و میلر و فرایسن ( )2331بر همسویی راهبرد و کنترل راهبردی تاکید داشتند.
هیل و جونز ( )1772به همسویی راهبرد ،ساختار و کنترل اشاره کردهاند .پژوهشگرانی نظیر
رابنیز ( )2933نیز بر سازگاری راهبرد و ساختار و ونکاترامان و کامیلوس ( )2331و واترمن و
همکاران ( )2337بر سازگاری راهبرد ،ساختار و فرهنگ تاکید کردند .در ادبیات مدیریت پروژه
نیز شنهار و همکاران ( )1776سازگاری راهبرد ،ساختار و فرهنگ را مهم ارزیابی کردند؛ به
عبارت دیگر پیادهسازی کنترل راهبردی خود نیازمند توجه به مسائل ساختاری ،فرهنگی و
راهبرد پروژه دارد؛ یعنی کنترل راهبردی در حالتی موجب افزایش عملکرد در پروژه میشود که
همسو با راهبرد ،ساختار ،محیط و سایر ویژگیهای خاص پروژه باشد و متناسب با اقتضائات
سازمانی گونه مناسبی از کنترل راهبردی انتخاب شود .با توجه به موارد پیشگفته این سؤال
پیش میآید گونههای متناظر و همسوی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه چه هستند و
اینکه تا چه حد افزایش همسویی بین گونههای کنترل راهبردی و گونههای عناصر مدیریت
پروژه با عملکرد پروژه رابطه دارد؟
بنابراین پژوهش حاضر به هدف  .2شناسایی گونههای متناظر و همسوی کنترل راهبردی
و عناصر مدیریت پروژه؛  .1ارائه الگوی همسویی کنترل راهبردی و گونههای عناصر مدیریت
پروژه؛ و  .9بررسی تأثیر آن بر عملکرد پروژههای صنعت پتروشیمی شکلگرفته است.
در ادامه مبانی نظری شامل عملکرد پروژه ،گونههای کنترل راهبردی و گونههای متناظر
عناصر مدیریت پروژه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
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.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

عملکرد پروژه در سالهای گذشته موضوع بسیاری از پژوهشهای حوزه مدیریت پروژه
بوده است .کوک دیویس در پژوهش خود در سال  ،1771چهار بعد موفقیت پروژه را برای
بررسی عملکرد پروژه مطرح کرد که عبارتند از :کارایی پروژه(2موفقیت مدیریت پروژه) ،تأثیر
بر مشتری ،موفقیت کسبوکار و آماده شدن برای آینده که به دلیل در نظر داشتن ماهیت
راهبردی عملکرد پروژه ،در پژوهش حاضر مبنای بررسی قرار گرفته است.
همان طور که در مقدمه بیان شد ،طبق نظر پژوهشگران با افزایش همسویی بین کنترل
راهبردی و عناصر مدیریت پروژه ،میتوان به عملکرد باالتر دست پیدا کرد .برای دستیابی به
همسویی راهبردی ،الگوهای مختلفی مانند الگوی عقالیی ،الگوی تدریجی و نظریه نقاط
مرجع راهبردی وجود دارد .دیدگاه عقالیی رویکرد از باال به پایین دارد .البته در این صورت
هرگونه اشتباه و انحراف در فرایند تدوین استراتژی پروژه ،عیناً به استراتژی سایر عناصر نیز
سرایت میکند .دیدگاه تدریجی بر مبنای روش پایین به باال به وجود آمد .نظریه نقاط مرجع
راهبردی برای پل زدن بین این دو نگرش مطرح شد (بامبرگر و مشولم )2932 ،که در پژوهش
حاضر از آن استفاده میشود .نقاط مرجع راهبردی ،نقاطی برای تناسب هستند و اگر همه
عناصر و سیستمهای سازمان خود را با آن هماهنگ کنند یك تناسب همهجانبه به وجود
میآید (اعرابی و چاوشی .)2933 ،در پژوهش پیشرو برای یافتن نقاط مرجع راهبردی ،نقطه
مرجع کانون توجه به خارج/داخل از پژوهش هال (اعرابی و یاوری گهر )2936 ،و تغییرات
محیط بنیادین/تدریجی از پژوهش بورل و مورگان (اعرابی و یاوری گهر )2936 ،انتخاب شدند.
نقطه مرجع تغییرات محیط به دو دلیل برای این پژوهش انتخابشد :اول با توجه به ماهیت
کنترل راهبردی که طبق نظر لورانژ و همکارن ( )2931میتواند بنیادی/تدریجی باشد و دوم
بنا به ماهیت پروژههای پتروشیمی که در دو دوره زمانی با محیط نسبتاً دارای ثبات (برنامه
سوم توسعه) و محیط به شدت متغیر (برنامه پنجم توسعه) قرار گرفتهاند .نقطه مرجع کانون
توجه به خارج و داخل که طبق پژوهش هال (اعرابی و یاوری گهر )2936 ،به معنی توجه به
خارج از سازمان و داخل سازمان است ،با توجه به ماهیت پروژههای پتروشیمی که نگاه بیرون
از کشور یا داخل کشور در برآوردن منابع پروژه دارند ،به کانون توجه به خارج از کشور /داخل
کشور تغییر پیدا کرد .با توجه به دو بعد ذکرشده ،میتوان فهمید که در این پژوهش با یك
ماتریس دوبعدی (چهارخانه) برای گونهشناسی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه روبهرو
هستیم.
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گونههای کنترل راهبردی .دستهبندیهای پژوهشگران مختلف درباره کنترل راهبردی در
جدول  2خالصه شده است.
جدول  .2نظریات پژوهشگران مختلف درباره کنترل راهبردی در یك نگاه
انواعکنترلراهبردی 

ديدگاه 
لورنژ و همکاران ()2931
شریوگ و استینمن ()2336
پریبل ()2331
مورالیدهاران ()2336
پیرس و رابینسون ()1722

مدیریت مسایل راهبردی ،برنامهریزی راهبردی کالسیك ،کنترل مبتنی بر سناریو و
کنترل مبتنی بر شبیهسازی ،کنترل حوزههای راهبردی ،کنترل راهبردهای عمومی،
کنترل مراکز مسئولیت مالی ،کنترل عوامل کلیدی موفقیت
کنترل نظارت راهبردی ،کنترل اجرا ،کنترل مفروضات
کنترل نظارت راهبردی ،کنترل آگاهیهای ویژه ،کنترل اجرا ،کنترل مفروضات
کنترل محتوا ،کنترل اجرا
کنترل نظارت راهبردی ،کنترل آگاهیهای ویژه ،کنترل اجرا ،کنترل مفروضات

دیدگاه کنترل راهبردی لورنژ از دیدگاههای دیگر کاملتر است و همهی انواع کنترلهای
راهبردی را در خود گنجانده است .در شکل  2پژوهشگر رساله با کمكگیری از الگوی حکاک
( )2936گونهشناسی لورنژ را با توجه به نقاط مرجع مورد استفاده در پژوهش ،در ماتریس دو
بعدی پژوهش جانمایی کرده است.
کانونتوجه 
خارجکشور 




داخلکشور 
بنیادی 

 مدیریت عوامل کلیدی موفقیت (کنترلمفروضات)

 کنترل اجرایی راهبردی (مانند کنترلشاخصهای کلیدی عملکرد سنگ نشانهها)

تدريجی 

تغییراتمحیط 

 مدیریت مسایل راهبردی :پایشاطالعات روندهای سیاسی مثل تحریم،
تغییرات اقتصادی (نرخ ارز و نرخ بهره)

 کنترل حوزههای راهبردی داخلی (همافزایی بین پیمانکاران ،سازندگان ،مهندسان
و تأمینکنندگان داخلی)

شکل  .2الگوی کنترل راهبردی انتخابی


گونههای متناظر عناصر مديريت پروژه و کنترل راهبردی .نقش همسویی عناصر
سازمانی در ارتقای عملکرد سازمانی از سوی اندیشمندان مختلف مورد توجه قرار گرفته است
(دلری و دوتی .)2337 ،برای انتخاب عناصر همسو ،مکاتب مختلفی (ونکاترامان و کامیلوس،
 )2331وجود دارد که در شکل  2نمایش داده شدهاند .این شکل ماتریسی را نمایش میدهد
که از ترکیب دو بعد  )2دامنه همسویی (عناصر خارج سازمان ،داخلی و تلفیقی) و )1
مفهومسازی همسویی (محتوای همسویی و فرایند همسویی) تشکیل شده است.
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از آنجایی که در پژوهش حاضر کنترل راهبردی محور اصلی است و پیادهسازی نظامهای
کنترلی نیازمند توجه به مسائل داخل سازمانی نظیر زیرساختهایی مانند ساختار است و از
سوی دیگر نقش محیط و تأثیر تغییرات آن بر کنترل راهبردی و راهبرد پروژه تأیید شده است،
مکتب تلفیقی انتخاب میشود .الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر با توجه به هدف
پژوهش ،تنها محتوای عناصر و شناسایی آنها (محتوای همسویی) و نه فرآیند رسیدن به
همسویی مد نظر است .عوامل خارجی خود را در نقطه مرجع تغییرات محیط نمایانگر ساخته
است .برای انتخاب عناصر داخلی نیز با توجه به مطالعات پیشین ،با توجه اینکه ساختار،
فرهنگ و راهبرد پرتکرارتر بوده است (گاوینداراجان و گوپتا2331 ،؛ سایمونز2336 ،؛ میلر و
فرایسون2331 ،؛ هیل و جونز1772 ،؛ رابنیز2933 ،؛ ونکاترامان و کامیلوس2331 ،؛ واترمن و
همکاران 2337 ،و شنهار و همکاران )1776 ،که نشان از اهمیت آنها دارد ،این عناصر
انتخاب میشوند.
دامنههمسويی 

داخلی 

 .1مکتب اجرای راهبرد

سازمانی 
 .1مکتب انتخاب راهبردی

تلفیقی 

 .9مکتب تلفیقی

 .7مکتب گشتالت فراگیر

محتوایهمسويی 

الگویتعامل 

(عناصریکهبايدهمسوباراهبردشوند)

(فرايندرسیدنبههمسويی) 



خارجی 

.1مکتبشکلگیریراهبرد 

شبکههایبین

.4مکتب

مفهومسازیهمسويی 


شکل  .2الگوی مفهومی سادهشده دستهبندی رویکردهای متفاوت همسویی (ونکاترامان و کامیلوس)2331 ،

برای برقراری همسویی با انتخاب کانون توجه و میزان تغییرات به عنوان نقاط مرجع،
گونههای مختلف عناصر مدیریت پروژه را در یك ماتریس دوبعدی میتوان شناسایی و همسو
کرد؛ بنابراین هر ربع متناظر در گونهشناسی باالترین درجه همسویی را به نمایش میگذارد.
چنین چارچوب نقاط مرجع را میتوان در الگوهای فرهنگ کامرون و کویین ( )2333و ساختار
سازمانی دفت ( )2933مشاهده کرد .چهارگونه ساختاری توسط دفت ( )2933معرفی شدهاند
که بازتاب محیط و کنترل بر ساختار را نشان میدهند و با نقاط مرجع پژوهش حاضر در
جدول  2انطباق دادهشدهاند این گونهها عبارتند از :بسیار مکانیك ،مکانیك ،ارگانیك و بسیار
مکانیك .در مواردی که محیط خارجی مطمئن و پایدار بوده ،سازمان دارای مقررات دقیق و
سلسلهمراتب اختیارات مشخص است و بیشتر تصمیمات به وسیله مقامات عالی مدیریت
گرفته میشد ،پژوهشگران آنها را سیستم سازمانی مکانیکی نامیدند .در محیطهایی که به
سرعت تغییر میکنند ،سازمانها ساختارهای دقیق نداشتند ،آنها انعطافپذیر بودند و پویایی
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داشتند .در این سازمانها ،معموالً قوانین و مقررات به صورت نوشته وجودنداشت .افراد باید در
درون سازمان مسیر خود را پیدا میکردند و کاری را که می بایست انجامدهند ،مشخص
نمایند .سلسلهمراتب اداری مشخصنبود ،سیستم تصمیمگیری غیرمتمرکز بود .آنها را
سیستمهای ارگانیکی نامیدند (دفت .)2933،کامرون و کویین ( )2333نیز گونههای فرهنگ
سازمانی نظیر سلسلهمراتبی ،مبتنی بر بازار ،خانوادگی و انعطافپذیری .در پروژهای با فرهنگ
سلسلهمراتب ،فرهنگی حاکم است که برای انجام کارها از رویههای ثابت و فرآیندهای
تعریفشده استفاده میکنند .در فرهنگ خانوادگی از اعضای تیم پروژه خواسته میشود تا در
امور مشارکت کنند تا سازمان پروژه بتواند از عهده انتظارات عوامل محیطی در حال تغییر برآید
و پروژه به صورت تیمی خانوادگی و محلی دوستانه درآمده است .در فرهنگ بازار رهبران
جهتده و رقابتی هستند .رهبران این نوع سازمان جسور 2و پرتوقع 1هستند .عامل اتصال
اعضای سازمان به هم رقابت است .تیم پروژه دارای فرهنگ انعطافپذیری باید در برابر
طرحهای جدید به سرعت از خود واکنش نشانداده و برای انجام یك کار جدید ،مجموعه
رفتارهای جدیدی در پیشگیرد (کامرون و کویین.)2333 ،
با توجه به جدید بودن مفهوم راهبرد پروژه نسبت به سایر عناصر ،انتخاب راهبرد پروژه به
صورت مفصل در این بخش ارائه میشود .راهبرد پروژه طبق تعریف عبارت است از جایگاه،
روش ،خطوط و راهنمای پروژه در زمینه آنچه میخواهد انجام دهد و چگونگی انجام آن ،برای
دستیابی به برترین مزیت رقابتی و بهترین ارزش از پروژه .راهبرد پروژه حلقه مفقودهی میان
راهبرد کسبوکار و برنامه پروژه است (شنهار و همکاران .)1776،سه سطح مهم راهبرد در
بیشتر سازمانهای بزرگ چند محصوله عبارتند از .2:راهبرد شرکتی؛  .1راهبرد کسبوکار؛ و .9
راهبرد کارکردی (هانگر و ویلن .)2931 ،هر چند تعاریف راهبرد کسبوکار متفاوت است اما
همه آنها متمرکز بر چگونگی رقابت بهتر از طریق دستیابی به مزیت رقابتی هستند (شنهار و
همکاران .)1776 ،در سازمانهای تك حوزهای مانند شرکتهای پروژهمحور پتروشیمی
باالترین سطح ،راهبرد کسبوکار است .گونهشناسیهای رایج راهبرد پروژه و راهبرد کسبوکار
در جدول  1خالصه شده است .این جدول نشان میدهد که مبنای راهبردهای پروژه که
تاکنون مورد پژوهش قرار گرفتهاند ،راهبردهای کسبوکار پورتر است .از میان گونههای
موجود در جدول فوق تنها گونهشناسی مایلز و اسنو ( )2336قابلیت کاربرد با نقاط مرجع
پژوهش حاضر را داراست و به عنوان مبنای راهبرد پروژه انتخاب میشود .الزم به ذکر است از
آنجایی که راهبردهای چهارگانه مایلز و اسنو ( )2336برای سازمانهای محصولگرا تدوین

1. Aggressive
2. Demanding
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شدهاند ،پارهای تغییرات جزیی برای تطابق با پروژهها در تعاریف آن اعمال شده است که در
مرحله تأیید الگو ،مورد قضاوت خبرگان قرار خواهد گرفت.
جدول  .1گونه شناسیهای مختلف راهبرد پروژه و سطح کسبوکار (تجاری) 



گونههایراهبردپروژه 
پژوهشگر

گونهشناسی 

مبنا 

پولی 2002،

متمرکز بر هزینه ،متمرکز بر زمان ،متمرکز بر محصول ،متمرکز
بر مشتری
زمان ورود به بازار ،برتری محصول،
صمیمیت با مشتری

پورتر 

پاتاناکول،شنهارو
میلوسويچ 2012،

پورتر 

گونههایراهبردهایسطحکسبوکار(تجاری) 
پژوهشگر

گونهشناسی 

مبنا 

مايلزوهمکاران

تهاجمی ،تحلیل گر ،تدافعی ،واکنشی

-

 1791
پورتر1771،

رهبری هزینه ،تمایز ،تمرکز

ديويد 1111،

تهاجمی،محافظهکارانه،تدافعی،رقابتی 

مايلزو
اسنو 

گونهشناسی مایلز و اسنو چهار گونه تهاجمی ،تحلیلگر ،تدافعی و واکنشی دارد .در پژوهش
حاضر ،گونهشناسی واکنشی به گونه شناسی تقابلی تغییر نام پیدا کرد تا از حالت منفعالنه آن
کاسته شود تا برای پروژههای شرایط تحریم به کار برده شود .گونه شناسی دیوید ( )2939که
مشترکات زیادی با گونه شناسی مایلز و اسنو ( )2336دارد ،برای نزدیكتر کردن مفاهیم گونه
شناسی مایلز و اسنو ( )2336با پروژهها مورد استفاده قرار گرفته است از جمله راهبرد
محافظهکارانه دیوید ( )2939که در تناسب با راهبرد تحلیلی مایلز و اسنو است ،به دلیل
هماهنگی بسیار با یکی از گونههای پروژه (روحیه محافظهکارانه در پروژههای برنامه سوم
توسعه که با مشارکت با بخش بینالمللی به تسهیم ریسك خود میپراختند) بهجای راهبرد
تحلیلی مایلز و اسنو قرار گرفت .گونههای راهبرد پروژه انطباق یافته طبق پژوهش مایلز و
اسنو در شکل  1نمایش داده شده است .جایگیری راهبردها در ماتریس گونهبندی ،طبق
پژوهش ساکس بای و همکاران ( )1771صورت گرفتهاست.
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شکل  .1شرح گونههای راهبرد پروژه


متناظر کردن گونههای کنترل راهبردی با گونههای عناصر مديريت پروژه .با لحاظ
کردن دو نقطه مرجع راهبردی پیشگفته میتوان به تناظر چهار گونه راهبرد پروژه با گونههای
کنترل راهبردی ،ساختار و فرهنگ پروژه پرداخت.
جدول  2گونههای متناظر و شماره گونهها را نشان میدهد .به عنوان نمونه ،در خانه تمرکز بر
محیط داخلی و تغییرات بنیادین که در پروژههای پتروشیمی مصداق پروژههای برنامه پنجم
توسعه و شرایط تحریم است ،راهبرد تقابلی برای مقابله با تحریمها ،فرهنگ خانوادگی
( احساس خانوادگی در درون تیم داخل کشور) ،ساختار ارگانیك و کنترل راهبردی مشتمل بر
کنترل حوزههای راهبردی داخلی (هم افزایی پیمانکاران ،سازندگان و بخشهای داخل کشور)
در تناظر با یکدیگر هستند.
جدول  .2تناظر کنترل راهبردی با عناصر مدیریت پروژه
تغییرات

گو

محیط 

نه 

تدريجی 

کانونتوجه 

راهبرد 

کنترلراهبردی 

ساختار 

فرهنگ 

2

داخل کشور

تدافعی

1

خارج کشور

محافظهکارانه

مکانیك

بازار

9

داخل کشور

تقابلی

ارگانیك

خانوادگی

1

خارج کشور

تهاجمی

کنترل اجرایی راهبردی
مدیریت عوامل کلیدی
موفقیت
کنترل حوزههای
راهبردی داخلی
مدیریت مسایل
راهبردی

بسیار مکانیك

سلسلهمراتب

بسیار ارگانیك

انعطافپذیر
ی

بنیادين 
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یههاوالگویمفهومی
.1توسعهفرض 

با توجه به پژوهشهای اندیشمندانی مانند گاوینداراجان و گوپتا ( )2331در حوزه همسویی
فرایندهای کنترلی با راهبرد ،سایمونز ( )2336و میلر و فرایسون ( )2331مبنی بر همسویی
کنترل راهبردی و راهبرد ،هیل و جونز ( )1772در حوزه متناسب کردن راهبرد ،ساختار و
کنترل ،رابنیز ( )2933در رابطه با سازگاری راهبرد و ساختار ،تاکید ونکاترامان و کامیلوس
( )2331و واترمن و همکاران ( )2337بر سازگاری راهبرد ،ساختار و فرهنگ و شنهار و
همکاران ( )1776در حوزه همسویی مدیریت پروژه ،میتوان استنباط کرد که همسویی کنترل
راهبردی با عناصر مدیریت پروژه (راهبرد ،ساختار و فرهنگ) میتواند باعث افزایش عملکرد
پروژه شود؛ بنابراین فرضیه پژوهش عبارت است از" :بین افزایش همسویی کنترل راهبردی
پروژه ،ساختار پروژه ،راهبرد پروژه و فرهنگ پروژه با عملکرد پروژهها ارتباط وجود دارد ".با
توجه به فرضیه اشارهشده ،الگوی مفهومی پژوهش در شکل  9به تصویر کشیده شده است.

شکل  .9الگوی مفهومی پژوهش

.1روششناسی

این پژوهش صبغه کمّی دارد و راهبرد آن همبستگی است .در همبستگی رابطه بین
متغیرها سنجیده میشود .پرسشنامه این پژوهش شامل سه بخش است .2 :سؤالهای
جمعیتشناختی؛  .1سؤالهای سنجش گونههای کنترل راهبردی ،راهبرد ،ساختار و فرهنگ؛ .9
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سؤالهای سنجش عملکرد پروژه .جامعه آماری ،پروژههای احداث واحدهای فرآیندی
پتروشیمی هستند و به لحاظ محدود بودن جامعه آماری ،از نمونههای در دسترس استفاده
خواهد شد .به عبارتی نمونهگیری غیر تصادفی (داناییفرد و همکاران )2939 ،است .این
پژوهش ،پروژههای برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه صنعت پتروشیمی را در برمیگیرد.
سطح تحلیل ،پروژه است .برای  11پروژه ،پرسشنامه (هر پروژه سه پرسشنامه) توزیع شد و از
میان آنها اطالعات  91پروژه برگردانده شد .پرسشنامه توسط مدیران ارشد ،مدیران میانی و
کارشناسان ارشد دفتر مدیریت پروژه تکمیل شد .میانگین اطالعات سه پرسشنامه برای پروژه
مدنظر قرار گرفت.
پس از مطالعه ادبیات و انتخاب گونههای مناسب کنترل راهبردی ،ساختار ،فرهنگ و
راهبرد پروژه و ارائه الگوی مفهومی ،پرسشنامهای جهت تأیید الگوی مفهومی طراحیشده و
توسط  27خبره دانشگاهی و  21خبره صنعت ،مورد نظرسنجی قرار گرفت و به اتفاق آرا تأیید
شد .در نهایت با توجه به "الگوی مفهومی تأییدشده توسط خبرگان" ،نوبت به تهیه پرسشنامه
میرسد .در خصوص ساختار (اعرابی و یاوری گهر ،)2936 ،فرهنگ (کامرون و کویین)2333 ،
و عملکرد پروژه (ورگوپیا1773 ،؛ کوک دیویس )1771 ،از پرسشنامههای استاندارد استفاده
میشود ،پرسشنامه کنترل راهبردی (حکاک )2936،و راهبرد (مك کی و همکاران ،)2333،با
تغییراتی روی پرسشنامههای استاندارد تهیه شد و بنابراین نیاز به تأیید روایی دارد و توسط 1
خبره مورد تأیید قرار میگیرد .در پرسشنامه پژوهش 1 ،سؤال مرتبط با متغیرهای
جمعیتشناختی 3 ،سؤال برای سنجش عملکرد 23 ،سؤال برای سنجش نقاط مرجع 1 ،سؤال
برای سنجش راهبرد 21 ،سوال برای سنجش کنترل راهبردی 11 ،سؤال برای سنجش
فرهنگ و  17سؤال برای سنجش ساختار وجود داشت .برای سؤالهای مرتبط با عملکرد،
کنترل راهبردی ،ساختار و نقاط مرجع از مقیاس لیکرت استفاده شد .پایایی ابزار با کمك آلفای
کرونباخ سنجش شد .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه به ترتیب برای کنترل راهبردی پروژه
 ،%31برای فرهنگ پروژه  ،%37برای ساختار پروژه  %61و برای عملکرد پروژه  %63حاصل
شد و بنابراین پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخورداراست .پس از توزیع و گردآوری دادهها،
نوبت به تحلیل دادهها میرسد .تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 27
صورت گرفته است.
برای امتیاز دهی به همسویی در ابتدا گونه غالب پروژه در هر یك از چهار عنصر کنترل
راهبردی ،ساختار ،فرهنگ و راهبرد پروژه مشخص میشود .مثالً پروژه ب دارای گونه ساختار
 ،2گونه فرهنگ ،9 ،گونه کنترل راهبردی  2و گونه راهبرد  1است؛ بنابراین دو عنصر
هماهنگ دارد و امتیاز همسویی یك به آن تعلق میگیرد .به طور کلی روش امتیازدهی مانند
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جدول  1است .سپس امتیاز همسویی باید به مقیاس  2تا  1برده شود (وزندهی) تا قابلیت
سنجش با عملکرد پروژه که آن هم در مقیاس  2تا  1است را پیدا کند.
جدول  .1روش امتیازدهی و وزن دهی همسویی
پروژه 

الف
ب
ج
د
و

کنترل
راهبردی 

2
2
1
9
9

ساختار 

فرهنگ 

راهبرد 

1
2
1
9
9

1
9
1
9
9

9
1
1
2
9

تعدادعناصر

تعدادهمسويی

هماهنگ 

مقیاس1

دوبهدو(امتیاز)  تا(5وزن) 

7
1
1/1
9
1

2
2/77
1/99
9
1

7
2
1
9
7

يافتهها 
دادههاو 
.4تحلیل 

تحلیل دادههای جمعیتشناختی .تحلیل دادههای جمعیتشناختی در چهار بخش شامل
جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کاری افراد پاسخدهنده در پروژه ،انجام شده است%277 .
نمونه آماری از مردان تشکیل شده است %61 .از پاسخدهندگان دارای سن بین  92تا  17سال
هستند %77 .از پاسخدهندگان تحصیالت کارشناسی %92 ،تحصیالت کارشناسی ارشد و %3
تحصیالت دکتری داشتند %92 .از پاسخدهندگان دارای سابقه کاری بین  12تا  11سال و
 %11سابقه کاری بین  27تا  17سال دارا هستند .سابقه کاری بین  22تا  21و  17تا  97هر
کدام  %27و  2تا  1سال و  7تا  27سال هر کدام  %7از نمونه آماری را به خود اختصاص
دادهاند.
وضعیتدادهها .مطابق با نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،متغیر وابسته یعنی عملکرد
دارای توزیع نرمال است لذا از آمار استنباطی برای تحلیلهای بعدی میتوان استفاده کرد .در
ابتدا اطالعات توصیفی دادهها مشتمل بر فراوانی هر یك از گونههای کنترل راهبردی و
عناصر مدیریت پروژه در
جدول  9ارائه شدهاند.
جدول  .9توزیع فراوانی گونههای کنترل راهبردی ،فرهنگ ،ساختار و راهبرد
شمارهگونه 

راهبرد 

ساختار 

فرهنگ 

کنترلراهبردی 

گونه 1
گونه 9
گونه 1
گونه 2

3
23
9
1

2
3
21
3

1
29
3
3

6
6
7
21
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با توجه به شکل مشخص است که بیشترین فراوانی گونهها در مجموع مرتبط با گونه سه
(مجموع اعداد ردیف گونه سه) و کمترین فراوانی مرتبط با گونه چهار است .بیشترین فراوانی
راهبرد پروژهها ،راهبرد تقابلی واقع در گونه سه ،بیشترین فراوانی ساختار ،مرتبط با ساختار
نیمهمکانیك واقع در گونه دو ،بیشترین فراوانی فرهنگ ،متعلق به فرهنگ خانوادگی واقع در
گونه سه و بیشترین فراوانی کنترل راهبردی ،مرتبط با کنترل اجرایی (شاخصهای کلیدی
عملکرد) واقع در گونه یك است.

انواعهمسويی .همان طور که پیشتر در بخش روششناسی پژوهش در
جدول  1بیان شد ،تعداد حاالت همسویی پنج حالت است .در جدول  1آمارهای توصیفی
حاالت همسویی نمایش دادهشده است.
جدول  .1آمارهای توصیفی فراوانی انواع همسویی
تعدادعناصرهماهنگ 

فراوانی 

درصد 

7
1
1 ،1
9
1

1
21
7
27
9

21/7
19/3
7
29/1
3/1

با توجه به جدول فوق مشخص است که فراوانی همسویی کامل عدد سه است .پنج پروژه
نیز فاقد هر نوع همسویی هستند .پس از بررسی آمار توصیفی متغیرهای مستقل ،به بررسی
آمار توصیفی متغیر وابسته پرداخته میشود .آمارهای توصیفی متغیر وابسته (عملکرد) کل
نمونهها در جدول  6نمایش داده شده است.
جدول  .6آمار توصیفی متغیر وابسته (عملکرد)

عملکرد

تعدادپروژه 

میانگین 

انحرافازمعیار 

حداقل 

حداکثر 

91

1/67

7/31

2/17

1/77

با توجه به جدول فوق مشخص است که نمره میانگین عملکرد پروژهها  1/67و با توجه به
طیف لیکرت  1-2پایینتر از نمره متوسط یعنی  9است .پایینترین عدد عملکرد 2/17
(عملکرد بسیار ضعیف) و باالترین عدد عملکرد پروژهای با نمره  1/77با عملکرد بسیار خوب
است.
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آزمون فرضیهها .فرضیه پژوهش عبارت است از" :بین افزایش همسویی فرهنگ پروژه،
ساختار پروژه ،راهبرد پروژه و کنترل راهبردی پروژه با عملکرد پروژهها ارتباط وجود دارد".
برای سنجش رابطه بین متغیرهای مستقل (همسویی چهار عنصر) و وابسته (عملکرد) از آزمون
رگرسوین استفاده شده است .آماره آزمون مطابق با
جدول  1است.
جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه پژوهش
معادله 

آمارهt

سطحمعنیداریt


آمارهf

همسویی کنترل راهبردی،
ساختار ،فرهنگ و راهبرد

6/93

7/777

11/1

معنیداریf
سطح 

7/777

نتیجه 

تأیید

� نتیجهگیری میشود که بین افزایش همسویی
با توجه به معنیدار بودن آماره  tو آماره f
گونههای کنترل راهبردی و گونههای عناصر مدیریت پروژه (راهبرد پروژه ،فرهنگ تیم پروژه
و ساختار سازمانی تیم پروژه) با عملکرد پروژه رابطه وجود دارد .به عبارتی فرضیه پژوهش
تأیید میشود.
برای بررسی تأثیر هر یك از ابعاد همسویی بر عملکرد،
جدول  7نتایج تحلیل رگرسیون هر یك از ابعاد همسویی را به صورت جداگانه نمایش داده
است.
جدول  7نتایج تحلیل رگرسیون فرضیههای فرعی
همسويی 
همسویی ساختار و راهبرد
همسویی کنترل راهبردی و راهبرد
همسویی فرهنگ و راهبرد
همسویی کنترل راهبردی و ساختار
همسویی کنترل راهبردی و فرهنگ
همسویی ساختار و فرهنگ
همسویی ساختار ،فرهنگ و راهبرد
همسویی کنترل راهبردی ،ساختار و راهبرد
همسویی کنترل راهبردی ،ساختار و
فرهنگ

سطح

سطح

آماره
معنیداریt
t
7/772
9/637
7/779
9/112
7/721
1/771
7/711
1/937
7/213
2/131
7/771
9/277
7/777
1/117
7/777
9/773

21/173
27/171
7/662
1/779
1/176
3/336
23/227
29/711

7/772
7/779
7/721
7/711
7/213
7/771
7/777
7/777

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید

7/727

7/117

7/727

تأیید

1/116

آمارهf

معنیداریf


نتیجه 

همان طور که طبق جدول نمایان است ،تنها وجود رابطه معنیدار بین همسویی کنترل
راهبردی و فرهنگ با عملکرد پروژه است ،رد شد.
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.نتیجهگیریوپیشنهادها

5

این پژوهش با هدف بررسی همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه در
پروژههای پتروشیمی شکلگرفته است .پیش از بررسی هدف اصلی پژوهش برخی یافتههای
پژوهش در زیر مورد بحث قرار میگیرند.
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش گونه غالب کنترل راهبردی پروژههای نمونه آماری،
کنترل اجرایی راهبردی یا همان کنترل شاخصهای کلیدی عملکرد است .مورالیدهاران در
سال  2336کنترل راهبردی را به دو نوع کنترل محتوای راهبرد و کنترل اجرایی طبقهبندی
کرد و اظهار داشت که عموماً سخن از کنترل پیادهسازی راهبرد است و کنترل محتوا ،علیرغم
اهمیت و تاکید پژوهشگران (شریوگ و استینمن2336 ،؛ پریبل2331،؛ پیرز و رابینسون)1722 ،
در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است که با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد.
همان طور که گفته شد هدف این پژوهش بررسی همسویی کنترل راهبردی و عناصر
مدیریت پروژه در پروژههای پتروشیمی است .در ادبیات نظری ،همسویی دو به دو و یا سه به
سه عناصر مورد توجه قرار گرفته است مانند گاوینداراجان و گوپتا ( )2331در حوزه همسویی
فرآیندهای کنترلی و با راهبرد ،سایمونز ( )2336و میلر و فرایسون ( )2331مبنی بر همسویی
کنترل راهبردی و راهبرد ،هیل و جونز ( )1772در حوزه متناسب کردن راهبرد ،ساختار و
کنترل ،ا ما موضوع همسویی میان کنترل راهبردی با سه عنصر راهبرد ،ساختار و فرهنگ مورد
توجه قرار نگرفته است .از سوی دیگر پژوهشهای پیشین در حیطه ادبیات سازمان و مدیریت
عمومی و نه مدیریت پروژه شکل گرفته بودند .تنها پژوهشهایی که در حوزه مدیریت پروژه
به بحث همسویی پرداختهاند پژوهش سریوانابون و میلوسویچ ( )1777و پژوهش شنهار
( )1776است که به همسویی عناصر مدیریت پروژه پرداختهاند و وارد حیطه کنترل راهبردی
نشدهاند؛ اما در پژوهش حاضر نشان داده شد که همسویی کنترل راهبردی با سه عنصر راهبرد
پروژه ،فرهنگ تیم پروژه و ساختار پروژه بر عملکرد تأثیر معنیداری دارد.
یکی دیگر از اهداف فرعی پژوهش حاضر ارائه الگوی گونهشناسی راهبرد برای پروژهها با
توجه به دو نقطه مرجع کانون توجه به خارج و داخل و تغییرات محیط تدریجی و بنیادین است
که با توجه به شرایط تحریم (توجه به داخل کشور و راهبرد تقابلی) و مراحل رفع تحریمها
( توجه به خارج از کشور و راهبرد تهاجمی) و شرایط برنامه سوم توسعه و دوره ثبات محیط و
شراکت با بخش بینالمللی (توجه به خارج از کشور و راهبرد محافظهکارانه-تحلیلی در
مشارکت و سهیم شدن در ریسك با شرکای خارجی و تحلیل آنها به منظور یادگیری) و
همین طور راهبرد تدافعی برای کم کردن هزینهها (برنامه سوم در جایی که توجه به داخل
است) ،الگوهای مناسبی از راهبرد پروژه ارائه میدهد.
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به منظور همسویی کنترل راهبردی و ساختار با راهبرد ،عالوه بر شناختن الگوی گونههای
آن که هدف این پژوهش بود ،روشهای ایجاد و اعمال گونههای متناظر کنترل راهبردی و
ساختار نیز ضروری است .در زمینه کنترل راهبردی ابزارهای متعددی برای رویکردِ کنترلِ
اجرای راهبرد از جمله کارت امتیاز متوازن ،کنترل شاخصهای کلیدی عملکرد و کنترل سنگ
نشانهها پیشنهاد میشود و در خصوص رویکردِ کنترلِ محتوای راهبرد نیز رویکردهایی مانند
کنترل مسائل راهبردی ،کنترل فرضیات ،کنترل عوامل کلیدی موفقیت ،کنترل مبتنی بر
سناریو ،آیندهنگاری و کنترل مبتنی بر شبیهسازی که ابزارهای کمتر مورد توجه هستند،
پیشنهاد میشوند.
انجام پژوهش حاضر محدودیتهایی نیز داشته است .یکی از این محدودیتها تعداد نمونه
آماری به دلیل در دسترس نبودن اطالعات پروژههای گذشته است.
از آنجایی که محدوده این پژوهش ،پروژههای احداث واحدهای فرآیندی پتروشیمی
بودهاند ،به منظور برجستهتر کردن تفاوتها ،مقایسه تطبیقی بین صنایع مختلف از جمله
پروژههای ساخت دارو ،هوا و فضا ،ساختمان ،تکنولوژی اطالعات ،میتواند نتایج جالبتوجهی
به همراه داشته باشد.
پژوهش حاضر تنها عناصری که باید با کنترل راهبردی همسو شوند به همراه گونههای
عناصر را شناسایی کرده است ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی فرآیندهای
رسیدن به همسویی (چگونگی) را نیز مدنظر قرار دهند.
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