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  چکیده
امروزه سازمان ها و شرکت ها در پی آن هستند تا بتوانند پروژه هاي خود را تحت شرایط تعهد شده از قبیل زمان، کیفیت و 

ها بستگی به عواملی دارد که بر آنها تاثیر می گذارد.  شرایط اقتصادي به کارفرمایان خود تحویل نمایند. موفقیت اجراي پروژه
رو  نیشناسایی این عوامل و میزان تاثیرگذاري هر کدام از آنها در پروژه ها می تواند در موفقیت و یا شکست هر پروژه موثر باشد. از ا

 ییموفق باشند، شناسا ییمحصوالت هوا يگردد تا پروژه ها یکه موجب م یو مهم یتحقیق تالش شده است تا عوامل بحران نیدر ا
گروه توسط متخصصان و خبرگان در این زمینه انتخاب گردید و  5در  واییعامل مهم موفقیت پروژه هاي ه 16گردند.  يو رتبه بند

شده و  انجام شد. با استفاده از عوامل شناسایی ،با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندي و اولویت دهی عوامل
همچنین وزن اهمیت هر کدام از شاخص ها می توان با استفاده از تکنیک هاي تصمیم گیري چند گانه، پروژه هاي مختلف را در 

  صنعت هوایی رتبه بندي نمود. 

  کلمات کلیدي 
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Ranking Effective Factors of Projects Success in Aviation Industry  
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ABSTRACT 

Today, organizations and companies want to have delivered to their projects results under certain 
conditions, such as time, quality and economic conditions. Project success depends on factors that may 
affect them. Identifying factors and effectiveness amount of each of these factors in projects can 
contribute to the success or failure of any project. Therefore, in this study, we have tried to identify and 
rank critical and important factors that could effect in the Aviation project to be successful.  

 
16 major success factor in aviation industries were selected by experts in the field  and using 

hierarchical analysis process(AHP), ranking and prioritization factors were performed. After identifying 
and determining the importance weight of each of factors by using the technique of AHP, can rank the 
various projects in the aviation industry.  
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  مقدمه - 1
جهانی با افزایش وسعت تنگدسـتی، در حـال فـراهم نمـودن     اقتصاد 

 یبقاي منابع و بهینه سازي منابع از طریق تکنیک هـاي مختلـف مـ   
باشد. راه حل آن بدست آوري مزیت رقابتی براي تولید عالی و بهینه 

 ریاخ ي]. در سال ها1از طریق سیستم هاي مختلف و سازمانی است[
 فهیوظ يخود را از ساختارها یسازمان تارکه ساخ ییتعدد سازمان ها

داده  رییتغ یسیماتر یو به نوع يپروژه ا يبه ساختار ها یو سنت يا
 قیـ اند کـه از طر  افتهیسازمان ها در .]2[باشد یم شیاند، رو به افزا

 یرقـابت  طیتواننـد در محـ   یمختلـف مـ   يپروژه ها يو اجرا فیتعر
پروژه ها در  یو معرف عهتوسو  جادیخود ادامه دهند.ا يبه بقا يامروز

 یفـ ی. بـر اسـاس تعر  ]3[اسـت  رانیمـد  يسازمان، چالش مـدام بـرا  
است که متعهد  یتالش موقت کی، پروژه 2007در سال »  یآناتون«از
 یابیخدمت را خلق کند. هدف پروژه، دست ایمحصول  کیشود تا  یم

 يبـرا  یبه اهداف صاحبان خود است. پروژه هـا اغلـب بعنـوان روشـ    
ـ پـروژه در سـازمان    میتوسط تـ  یسازمان يبرنامه راهبرد یابیدست  ای
مالحظـات   يروند. معموالً پروژه ها بـرا  یکننده خدمت بکار م دیتول

بـر   یاضـاف  دیآن تــول لهیشود که بوس یم يزیبازار برنامه ر يتقاضا
 ].4باشد[ یم ازیبازار ن ياساس تقاضا

زمـان و نـا    ،ینیب شیقابل پ ریغ راتییتغ ده،یچیپ یجهان طیدر شرا
سازمان ها و  طیشرا نی]. در ا5کند[ یم ينقش مهم باز کی یمعلوم

خـود را بـا    يموفق خواهند بود کـه بتواننـد پـروژه هـا     ییشرکت ها
 يازمندین دیپروژه موفق باشد با نکهیا يبرسانند. برا انیبه پا تیموفق

مربـوط بـه    میپروژه و ت رانیتا مد يریگ میتصم روعپروژه از ش يها
 یموثر پروژه کمک م يبه اجرا نیآنها در نظر گرفته شود. آن همچن

است، معموالً توجه همزمان به  دهیچیپروژه، پ ياجرا ندی]. فرا4کند[
 رانیدارد. اغلـب مـد   ازیـ ن یفن يرهایافراد، بودجه و متغ عیتنوع وس

پـروژه را دارنـد بـدون     زیـ موفق آم جهیو نت یخروج تیپروژه مسئول
انجـام همـه عناصـر     يبودجه، متخصصان را بـرا  ،یقدرت کاف  نکهیا

 کیپروژه دارا باشند. بعالوه پروژه ها اغلب در  تیموفق يبرا يضرور
 جـه یشوند. در نت یم اانجامیو پو ینیب شیقابل پ ریآشفته ، غ طیمح
 يخـاص بـرا   املعو نیرا در خصوص ا يشتریپروژه اطالعات ب ریمد

 يضـرور  يپروژه به ابزارهـا  ری. مدردیگ یپروژه به خدمت م تیموفق
 تیـ اولو میمهـم در تنظـ   یکمک به او در تمرکز توجه در نواح يبرا
دارد. آگر آن بتواند نشان دهد که  ازیدر عناصر مختلف پروژه ن یده

اثر مهم در  کیتواند  یپروژه م ریاز عوامل تحت کنترل مد يسر کی
ه قادر خواهد بود بهتر با پروژ ریپروژه داشته باشد، مد ياجرا تیموفق

 نیـ ].  بر ا3شده توسط شغلش سر و کار داشته باشد[ جادیا يتقاضا
پـروژه هـا نقـش     تیـ کـه در موفق  یعوامل یو آگاه ییاساس شناسا

 باشد. یم یو الزام يداشته ضرور یاساس
پروژه  کی دنیرس تیآنان در به موفق تیوجود دارند که اهم یعوامل

عوامل را  نیباشند. ا یم یمضاعف تیاهم يشکست آن دارا ایو 
» و محمد  میل« از یفینامند. بر اساس تعر یپروژه م تیعوامل موفق

از  يمجموعه ا«عبارتند از:  تیموفق یعوامل بحران 1999در سال 
 يها یتوانند خروج یگذار که م ریعوامل تاث ایو  یطیعوامل مح

توانند  یند که مهست یها عوامل نیقرار دهند. ا ریپروژه را تحت تاث
اما  ندیانجام آن را با مشکل روبرو نما ایو  عیپروژه را تسر کیانجام 

 .]6[رندیپروژه ها قرار گ یابیارز يتوانند مبنا یعوامل نم نیا
 تیریمسائل در مد نیپروژه ها از مهم تر تیعوامل موفق ییشناسا

 یکسب و کار م اتیپروژه ها است. شناخت عوامل بحرانی در عمل
]. عدم شناخت 7[دینما میو تحک تیرا تقو تیریمد يتواند استراتژ

و  شیکنترل ، پا يپروژه کار را برا تیعوامل موفق ریو فراگ یکاف
 يفاکتورها ییشناسا نی. بنابرادینما یم شوارنحوه عملکرد پروژه ها د

پروژه ها متناسب با نـوع پروژه ها  تیموفق ایگذار در شکست  ریتاث
پروژه فراهم  جینتا یو بررس یابیارز يبرا یتواند چارچوب مناسب یم

تواند به  یپروژه ها م تیشناخت عوامل موفق نی. همچندینما
پروژه کمک  مرمناسب منابع در طول ع صیدر تخص تیریمد
 .]6[دینما

پروژه ها  يدر اجرا تیموفق يهمانطور که در باال گفته شد، برا
 يگذار بر عملکرد پروژه امر ریکامل از عوامل تاث یشناخت و آگاه

 تیو عوامل موفق تیشاخص موفق کهیرسد. در حال یبه نظر م یحتم
مختلف مشترك هستند، شاخص و عوامل  يدر انواع پروژه ها

 یخاص بکار م يپروژه ها يرامنحصربفرد وجود دارند که تنها ب
و  یا عوامل بحرانشود ت یمقاله تالش م نیرو در ا نی]. از ا8روند[
موفق  ییمحصوالت هوا يگردد تا پروژه ها یکه موجب م یمهم

پروژه در  کی تیگردند. منظور از موفق يو رتبه بند ییباشند، شناسا
پروژه  يکه برا يو راهبرد ياست که اهداف برنامه ا نیحوزه ا نیا

 شده است بطور کامل اجابت گردد. فیتعر
د دهی و اولویت دهی گزینه ها در یکی از تکنیک هاي رایج در وزن

فرایند تصمیم گیري، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. در 
این روش گزینه هاي مختلف را در تصمیم گیري دخالت داده و 
امکان تحلیل حساسیت روي معیارها و زیر معیارها را فراهم می 
سازد. عالوه بر این بر مبناي مقایسات زوجی بوده که قضاوت و 
محاسبات را تسهیل می نماید. همچنین میزان سازگاري و ناسازگاري 
تصمیم را نشان می دهد که از مزایاي ممتاز در تصمیم گیري چند 

طی سه مرحله  AHPمعیاره  می باشد. حل یک مساله به روش 
) 3)محاسبه وزن و 2تبی، )ساختن مدل سلسله مرا1انجام می شود: 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد سازگاري سیستم. اولین قدم در 
یک نمایش گرافیکی از مساله است که در راس آن هدف کلی مساله 
و در سطوح بعدي، معیارها و گزینه ها قرار دارند. گاهی اوقات خود 
معیارها نیز باید به صورت جزیی تر مورد تجزیه و تحلیل واقع شوند. 

یر معیارها می باشد، که در اینگونه موارد یک سطح دیگر که شامل ز
به مدل سلسله مراتبی اضافه می گردد. باید توجه داشت که در یک 

 مدل سلسله مراتبی، محدودیتی براي تعداد سطوح وجود ندارد.
است که موجب  یعوامل يو رتبه بند ییشناسا ق،یتحق نیهدف در ا

در شرکت هسا شده است و باعث  ییهوا يانحراف در برنامه پروژه ها



 

www.iiec2015.org                                                                                                                    3  

شده در  نیتدو يرا در برنامه ها ییها رتیاست که مغا هدیگرد
سال وجود داشته  يسال با عملکرد حاصل از پروژه ها در انتها يابتدا

بوده  نیهمواره بر ا ییهوا عیارشد صنا رانیمد يباشد. دغدغه ها
را کم نموده و  داتیتول يتوانند انحراف از برنامه ها یاست چگونه م

اساس در  نیدهند. بر ا لیم کیه را به سمت نسبت عملکرد به برنام
 ریعوامل تاث يو رتبه بند ییشده است که با شناسا یسع قیتحق نیا

تحلیل سلسله مراتبی در  نیکچالش، با استفاده از تک نیگذار بر ا
ارشد  رانیپروژه ها به مد ییو اجرا فیتعر ،يریگ میتصم ندیفرا

 يپروژه ها تیموفق یعوامل مهم و بحران لیو با تحل دیکمک نما
دهند. و در نهایت روشی ارائه شده است که به  شیرا افزا ییهوا

 هايکمک آن می توان موفقیت پروژه ها را در برآورده سازي برنامه 
 تعیین شده ارزیابی نماید.

 نیموضوع و همچن اتیاز ادب يا نهیشیمقاله در ابتدا پ نیدر ا
 قیکه در گذشته انجام شده را ارائه داده و سپس روش تحق یقاتیتحق

گردد.  یم انیب قیتحق نیپژوهش بکارگرفته شده در ا يو متدولوژ
 درادامه مقاله ارائه خواهد شد. قیتحق نیحاصل از ا جیها و نتا افتهی

  پیشینه تحقیق - 2
از محققان در  یکه توسط برخ ییبخش از مقاله، پژوهش ها نیدر ا

در پروژه ها انجام شده است  تیموفق یعوامل بران ییاخصوص شناس
شود.  یم یبررس ق،یتحق نیحاصله در ا جیاز نتا يریبهره گ يرا برا
 کهیشود. در حال یم یابیارز یگوناگون يپروژه با روش ها تیموفق

بر عوامل قابل لمس تمرکز داشته است،  روژهپ تیموفق يریاندازه گ
پروژه  تیقضاوت در موفق نیاست که بهتر نیتفکر در حال حاضر ا

پروژه در  تیپروژه است. موفق هینفعان و سرپرستان اول يتوسط ذ
و  ازیبعنوان منافع مطلوب مورد ن یخروج قیقبل از طر يسال ها

 تیموفق ریاخ انیلگرفت و در سا یقرار م یمحدوده پروژه مورد بررس
عملکرد سازمان را  که کیبه اهداف استراتژ یابیدست قیپروژه از طر

به  یپروژه ها بستگ تی] . موفق9شود[ یم يدهد، داور یبهبود م
 یاصل يبودجه دارد. اغلب پروژه ها صیبه موقع و تخص لیاجرا و تکم

 ياست که برا يآن ضرور نیهستند بنابرا دهیچیپ یمطابق اصول فن
آنها  کهیمرتبط درك شود بطور طیو مح يبازار، تکنولوژ لیم تمایت

  بسازد. زیآم تیممکن است قادر باشد پروژه ها را موفق
عملکرد در  يریاندازه گ يبرا يبعنوان ابزار تیموفق یعوامل بحران

آنها شناخته شده است.   تیبه مامور یابیسازمان به منظور دست کی
 يدیتول يها ستمیعملکرد س يموثر بر ارتقا»7M) «1380زاده( یتق

 ،یانسان يروی: نیعوامل در هفت سرفصل اصل نیا .]10[را ارائه داد
 يبند میپول تقس ،یابیروش کار، مواد، بازار ت،یریآالت، مد نیماش
 ریکرد که پروژه ها تحت تاث انیب 2003در سال   سیی. لودیگرد

 یستگیو ادراك اعضا و شا یآگاه لیعامل هستند از قب يادیتعداد ز
پروژه و شاخص  ریدانش مد ،یو سازمان ياقتصاد يآنها، شاخص ها

پروژه  رانیمد يکه برا موداضافه ن نی. او همچنیکنترل سازمان يها
گردش و  يرا برا یسازمان یاتیعمل ياست که روش ها نیمهم ا

 ياعضا تیریخوب و مد يزیپروژه درك کنند. برنامه ر ياجرا
 راتیکند.  دانستن تاث یم تیبزرگتر هدا يبهره ور يبرا نیهمچن

 اریپروژه بس ریتوسط مد يو اقتصاد یمحل ،ينهاد ،یوانشناختر ،یفن
پروژه را  تیموفق ياز عناصر ضرور یکی سییباشد. لو یم يضرور

 يداند. و ینفعان م يذ يگشاده در راستا يارتباطات صادقانه و با رو
که  یرا دو تا از هفت عامل اصل میمشارکت بهره بردار و مهارت ت

انواع  یکنند. محققان گوناگون یم نییو شکست پروژه را تع تیموفق
 ياجرا تیموفق يبرا یو عوامل بحران مودندمختلف پروژه را مطالعه ن

 یکیگذاران  هیارشد و سرما ریمد یبانینمودند. پشت ییپروژه را شناسا
 ].4پروژه هستند[ تیعوامل مرتبط با موفق نیتر یاز اصل
 رینقش مد تیاهم ينمود و يرتبه بندشاخص را  23) 2007آفر (

اقتصاد و اجتماع) را  است،یپروژه(س طیپروژه و مح يپروژه و اعضا
 طی) عنوان کردند که در شرا1387و همکاران( ي]. طوار4ارائه نمود[

 یاسیس ،یاجتماع ،ياقتصاد طیکه بر مح يامروز دهیچیو پ ریمتغ
سازمان کمک  يتواند به بقا یکه م یلاز عوام یکی است حاکم …و

 یسع قیتحق نیدر ا لیدل نیاست، به هم يمساله بهره ور د،ینما
را  یانسان يروین يعوامل موثر بر بهره ور نینموده اند مهمتر

 نیآنها پرداختند. در ا يبند تیکرده و در گام بعد به اولو ییشناسا
 نیمهمتر یتیریگرفتند که عوامل مد جهینت تیآنها در نها قیتحق

 -  یاجتماع ،یفرهنگ ،يعوامل فرد بیعامل است و سپس به ترت
 .]11[باشند یقرار م یطیو در انتها عوامل مح یروان

عملکرد بر  یابیارز ستمیس کی) 2011محمد زاده و همکاران ( 
را  يفاز کردیبا رو يدیتول يها ستمیعملکرد س یابی نهیاساس هز

کردند که براي غلبه بر معایب شاخص هاي  انیارائه نمودند. آنها ب
سنتی عملکرد و براي دست یابی به اهداف رقابتی، انتخاب یک دامنه 

با تولید کنندگان باید بر اساس  متناسباي از شاخص هاي عملکرد 
مقاصد استراتژیک شرکت ایجاد شود که محیط رقابتی و ماهیت 

 یسع يدیتول يتهاکسب و کار را تعقیب می نماید. امروزه اغلب شرک
بعنوان  شرفتهیپ يدیتول يها ستمیاستفاده از س قیکنند از طر یم

را بهبود و  تیفیرا کاهش، ک ییزمان پاسخگو ،یاتیو ح یابزار بحران
 يعملکرد شرکت ها یابیارز ستمیس کیرا کاهش دهند.  نهیهز
در  ياریبس يرهایمتغ رایاست ز دهیچیپ یلیخ فهیوظ کییدیتول

شود. در  یدر بر گرفته م شرفتهیپ يها ستمیعملکرد س يریاندازه گ
بر  یمبتن يها ستمیبا استفاده از س اریمع ییپژوهش شناسا نیا

 قیتحق نیشده در ا فیتعر يگرفت. شاخص ها م) انجاABC(نهیهز
 لیزمان تکم ت،یفعال تیفیو وزن عبارتند از:ک نهیبر اساس هز

 .]12[تیفعال کی ییو کارا تیهر فعال يزمان آماده ساز ت،یفعال
 تیموفق یعوامل بحران ینیب شیو پ ی) به بررس2012(ازیآسف و م

 اتیهوشمند پرداختند. آنها عنوان کردند که عمل يدر کارخانه ها
هاي همزمان،  تیبا صدها فعال يماسازیدر صنعت هواپ دیتول يها
متراکم  دیتول کلیراه انداختن س يشده است که در صف برا دهیچیپ

فلسفه  کییماسازیهوشمند هواپ خانهکار کیدر  ستمیشده اند. س
در  یاست. چه عوامل اساس ینیتضم تیریمد يبرا عیوس یمشارکت
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 یم لیمحصول و خدمت دخ کی يبرا دیتول يزیبرنامه ر تیموفق
هم راستا باشد و  اتیعمل يبا استراتژ دیبا دیتول يزیباشد؟ برنامه ر

شده  ییاهم راستا باشد. عوامل شناس کیراتژبا اهداف است نیهمچن
: حداقل نمودن اشتباهات و تیفیعبارت بودند از: ک قیتحق نیدر ا

 شیو افزا يمشتر ازیبه ن عیسرعت: واکنش سر ت؛یفیک نهیکاهش هز
: نانیاطم تیامکان دارد؛ قابل سکیو ر يموجود قیسرعت از طر

هر کجا و هر زمان که  ازیمورد ن تیفیتحویل محصول یا خدمات با ک
 ؛يمشتر يدر تقاضا رییبا تغ قی: تطبيریدارد؛ انعطاف پذ ازین يمشتر

 ها. نهی: حداقل نمودن هزنهیهز
دسته  5را در  تیموفق ی) عوامل بحران2013و همکاران( اینیگاد
فرهنگ، ساختار، نقش ها و  ،ينموده است: رهبر يبند میتقس

باشد.  یبر اساس تعهدات سازمان م يدسته بند نیها. ا تیمسئول
 يها تیاست که محدود يمطابق با مطالعات صورت گرفته ، ضرور

ها کار  تیرا دانستن محدودیشود ز ییشناسا تیموفق یعوامل بحران
 تیموفق يرا برا يشتریب يها سکیتواند ر یشده را که م ینیب شیپ

 شتریب سکیر تیریمد ندی. فرادینما یبه همراه داشته باشد، حذف م
دهد. هر  یشده و احتمال شکست را کاهش م حیتصح امدهایبر پ
شرکت  يسراسر تیبه موفق یابیدست يتنها در سازمان به سو تیفعال

عوامل  يبا موضوع رتبه بند یقی]. تحق7خواهد شد[ يریجهت گ
انجام   مونیتوسط را 2013در سال  یساختمان يدر پروژه ها ریتاخ
و عمده در  یاز مالحظات اصل یکیعنوان کرد که زمان  يو دیگرد

 نیاز مهمتر یکیتواند بعنوان  یچرخه عمر پروژه است و م
پروژه در نظر گرفته  تیمحرکه موفق يرویپروژه و ن کی يپارامترها

 يمکرر است و اغلب مرتبط با پروژه ها دهیپد کیریشود. تاخ
: بیترت نیعوامل به ا قیتحق نیاست. در ا يساختمان ساز

 ].13[دیگرد ییو مالک پروژه شناسا زاتیتجه مانکاران،یپ
و  تیعوامل موفق یمحمود و همکاران به بررس ریام 2014در سال 

عامل  11 قیتحق نیپرداختند. در ا یقاتیتحق يشکست در پروژه ها
 شیسازمان را افزا يتواند سوداور یکه م دیگرد یو معرف ییشناسا
 .]14دهد[
 یسازمان دادیرو يپروژه ها تیصفات شاخص و عوامل موفق یبررس

مطالعه  يها افتهیارائه شد. »  و زابو یسرهات«توسط  2014در سال 
جهت  نیداد که ارتباط ب صیآنها عواملی را تشخ رایجالب بودند؛ ز

آنها  ،یهمبستگ لیتحل کیداد. با  یرا نشان م فهیو تمرکز وظ يریگ
ارتباطات، رهبر پروژه و  لیاز قب تیموفق واملپیشنهاد دادند که ع

  موفق دارند.  یسازمان ينقش مهم در انجام پروژه ها کی ات،یعمل
 نهیزم نیاز مطالعات صورت گرفته در ا یبرخ 1جدول شماره  در

  مشخص شده اند.

  روش تحقیق - 3
به اهداف مقاله، روش تحقیق مبتنی بر اهداف و  یابیبه منظور دست

روش مطالعه توصیفی و پیمایشی است. جستجو براي شناسایی، 
ارزیابی و اولویت بندي عوامل موثر در موفقیت پروژه ها شروع و 

مطابق با موضوع، دامنه و مناطق بررسی تحقیق محدود به شرکت 
ناسان صنعت متخصصان و کارش يهایی هوایی گردید. جامعه آمار

خبرگان صورت گرفت.  یبا استفاده از پرسشنامه و بررس ییهوا
تحلیل داده  -2جمع آوري داده  -1مراحل در این تحقیق عبارتند از: 

دسته بندي و وزن دهی عوامل با تحلیل سلسله  -3ها 
) . در ذیـل به تشریح هـر کـدام از ایـن مـراحل می AHPمراتبی(

  :مپردازی

  داده يجمع آور - 1- 3
در  قیتحق نهیشیموجود و پ قاتیو مطالعه متون و تحق یبررس با

پروژه ها  يپروژه ها عوامل موثر بر اجرا تیموفق یعوامل بحران نهیزم
ارائه  2. این عوامل به همراه منابع مربوطه در جدول دیگرد ییشناسا

  شده است.
با استفاده از نظرات کارشناسان صنعت هوایی، این عوامل بررسی 

د و  مطابق با ادبیات و اولویت هاي صنایع هوایی، از این عوامل، گردی
گروه دسته بندي گردید. پس از آن،  5عامل انتخاب و در  25

گذار بر  ریپرسشنامه اي با استفاده از این عوامل بعنوان عوامل تاث
 نی. پرسشنامه در بدیگرد یطراح ییهوا يها ژهپرو ياجرا تیموفق
 نیپروژه، مهندس انیمجر ،يزیبرنامه ر رانیمتخصص اعم از مد 150

 دیتول يها نیو تکنس کیوکارشناسان لجست رانیمد ،يتکنولوژ
. پرسشنامه دیپرسشنامه عودت گرد 100 تیو در نها دیگرد عیتوز

  کمی شدند. یساعت فیکیفی بوده و عوامل بر اساس ط
پرسشنامه عودت شده،  100مجموع امتیازات هر کدام از عوامل در 

اسبه گردید و پس از آن با استفاده از نرم افزار اکسل، میانگین مح
عامل بدست آمد. بر این اساس  25هندسی و حسابی هر کدام از 

کل پاسخ ها  یو هندس یحساب نیانگیباالتر از م يکه نمره ها یعوامل
و  یحساب نیانگیاز عوامل که م يتعداد ورا داشتند، حفظ شده 

. در دندیحذف گرد ندیکل را داشتند، از فرا نیانگیکمتر از م یهندس
  ).3عامل انتخاب شد(جدول شماره 16 ییمرحله نها

  تحلیل داده - 2- 3
پرسشنامه دوم  د،یعامل انتخاب گرد 16 تیدر نها نکهیبا توجه به ا

 سهیمقا يبرا یزوج ساتیجدول مقا 5(  یزوج ساتیجدول مقا 6با 
شد  یگروه ها) طراح یزوج ساتیمقا يجدول برا کیو  ارهایمع ریز

شده و  عینفر از خبرگان توز 15 نیو پرسشنامه مقایسات زوجی ب
. میانگین جداول مقایسات دیگرد افتیدرشده،  لیپرسشنامه تکم 11

گروه ها  ریسلسله مراتب گروه ها و ز 1زوجی تهیه گردید. در شکل 
 کیجداول اساس کار تکن نیحاصل از ا يدهد. داده ها یرا نشان م

  عوامل برتر قرار گرفت. يبند تیبه منظور اولو AHP يها

  اجراي روش تحلیل سلسله مراتبی - 3- 3
سلسله  لیتحل کیپرسشنامه ها، با استفاده از تکن لیپس از تکم

 سی. ماتردیگرد بینفر با هم ترک 11نرم افزار اکسل نظرات  یمراتب
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 یینها ينرم افزار داده شد. رتبه بند نیبه ا یزوج ساتیمقا يها
  باشد. یم 4بصورت جدول 

  اعتبار سنجی - 4- 3
موضوع با استفاده از پرسشنامه و بررسی خبرگان است. تحقیق با 
محتواي مربوطه، قضاوت و کارشناسی و اعتبار سنجی و روایی گردید. 
بعد از جمع آوري پرسشنامه ها، اعتبار سازه با تحلیل عاملی 

ضریب آلفا  ) تایید شد.confirmatory factor analysisتقویتی(
کرونباخ براي آزمودن اعتبار پرسشنامه استفاده گردید. ضریب آلفا 

درصد بوده که پرسشنامه معتبر  70است که بیشتر از  0.9کرونباخ 
  .است

  یافته ها - 4
رتبه بندي و اوزان هر کدام از عوامل موفقیت  4با استفاده از جدول 

نموده و رتبه بندي پروژه ، می توان کلیه پروژه هاي هوایی را ارزیابی 
بین پروژه ها را انجام داد. بر اساس نتایج بدست آمده، وزن هر کدام 
از گروه عوامل مشخص گردید و این جدول می تواند بعنوان راهنما 
مورد استفاده قرار گرفته و پروژه ها از حیث موفقیت دراجابت برنامه 

توان کلیه پروژه  ها مورد پایش قرار گیرند. با استفاده از این نتایج می
ها را در حوزه هاي هوایی مقایسه نمود و نسبت به اولویت بندي آنها 
اقدام کرد. در صورتیکه که چهار پروژه در شرکت هسا انتخاب شود 
می توان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندي و 

. در میزان موفقیت آنها در انجام برنامه هاي تعهد شده ، پرداخت
  درخت سلسله مراتب مربوطه نشان داده شده است. 2شکل 

  نتیجه گیري - 5
شناسایی و اولویت دهی عوامل موثر بر موفقیت پروژه هاي تولیدي 
می تواند جهت گیري سیاست ها و راهبردها را روشن و مشخص 
نماید. بر این اساس در این تحقیق سعی گردید تا عوامل موثر در بروز 

مه ها و عملکرد پروژه هاي شرکت هسا شناسایی و مغایرت بین برنا
رتبه بندي گردد. پس از شناسایی کلیه عوامل تاثیر گذار بر موفقیت 

گروه از طریق نظرات  5عامل مهم و تاثیر گذار در 16پروژه ها، 
خبرگان و متخصصان انتخاب گردید. با استفاده از تکنیک سلسله 

شخص شد. عوامل طراحی و مراتبی وزن هر کدام از این گروه ها م
مهندسی و عوامل راهبردي بیشترین وزن را داشتند و عوامل مدیریت 
پروژه، عوامل تامین اقالم و عوامل روش کار در رتبه هاي بعدي قرار 

گرفتند. در بررسی و رتبه بندي زیر عامل ها، شاخص هاي تامین 
دي پروژه اعتبارات و منابع مالی و مطالعات امکانپذیري فنی و اقتصا

بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند که می توان اهمیت این 
شاخص ها را درك نمود. با استفاده از یافته هاي این تحقیق می توان 

به  MCDMو یا تکنیک هاي دیگر  AHPبا استفاده از تکنیک 
اولویت بندي و رتبه بندي پروژه ها پرداخت. به طوري که یافته هاي 

واند به عنوان روشی براي رتبه بندي و اولویت بندي این تحقیق می ت
  پروژه ها در صنایع هوایی مد نظر قرار گیرد. 

با استفاده از نتایج و یافته هاي این تحقیق، پیشنهاد می گردد تا 
چندین پروژه در این حوزه انتخاب شده و موفقیت این پروژه ها در 

ریق روش ارائه شده، اجـابت خواسته ها و توقعات مدیران ارشد، از ط
اولویت بندي و رتبه بندي گردد. رتبه بندي پروژه ها می تواند به 
عنوان معیاري براي ارزیابی عملکرد پروژه ها باشد که از این طریق، 
مبنایی براي اختصاص اعتبارات، ارزیابی کارایی تولید، پاداش و مبالغ 

یی مورد توجه انگیزشی به کارکنان و بهینه کاوي در سطح صنایع هوا
  واقع گردد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقایسه مطالعات گذشته ):1(جدول 

  شاخص ها / نتایج  ابزار تحلیل  محدوده  هدف  محقق/محققان
بارنز و 

  )1991همکاران(
عوامل بحرانی موفقیت در 

  برنامه ریزي منابع تولید
سازمان هاي 

ERP 
درك و آگاهی از عوامل و موفقیت اجراي   تحلیل محتوي

  [15]سیستم برنامه ریزي منابع تولید

عوامل تاثیر گذار بر   )1380تقی زاده(
  عملکرد سیستم هاي تولیدي

شرکت هایی 
با سیستم هاي 

  تولیدي
نیروي انسانی، ماشین آالت، مدیریت، روش   تحلیل محتوي

 کار، مواد، بازاریابی، پول
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بررسی عوامل موفقیت و   )2003لوییس(
  شکست پروژه ها

پروژه هاي 
  تولیدي

تحلیل محتوي و 
  پرسشنامه

اعضا و شایستگی آنها،  آگاهی و ادراك 
شاخص هاي اقتصادي و سازمانی، دانش مدیر 
پروژه و شاخص هاي کنترل سازمانی، درك 
روش هاي عملیاتی سازمانی، برنامه ریزي 
خوب و مدیریت اعضاي پروژه، دانستن  

تاثیرات فنی، روانشناختی، نهادي، محلی و 
اقتصادي توسط مدیر پروژه ارتباطات صادقانه 

مشارکت بهره بردار و مهارت  گشاده،و با روي 
  میت

عوامل بحرانی موفقیت   )2007وانگ و تین(
 ERPبراي پروژه هاي 

شرکت ها با 
اجراي سیستم 

ERP در پروژه  

تحلیل محتوي 
CSF ها  

سیستم هاي برنامه ریزي منابع سرمایه 
)یکی از توسعه هاي مهم در استفاده ERPاي(

شده  شرکت و سازمان از تکنولوژي اطالعات
  .[16]است

طواري و 
  )1387همکاران(

شناسایی و رتبه یندي 
عوامل تاثیر گذار بر بهره وري 

  نیروي انسانی

شرکت هاي 
تولیدي پوشاك در 

  یزد با 

ELECTRE, 
TOPSIS, 

SAW, AHP 

به ترتیب: عوامل مدیریتی، عوامل فردي، 
  فرهنگی، اجتماعی و روانی و عوامل محیطی

مظاهري و 
  )1390همکاران(

شناسایی و اولویت بندي 
ریسک زنجیره تأمین در 

سازمانهاي تولیدي با استفاده از 
  .]17[تصمیم گیري چند معیاره

سازمان هاي 
 AHP  تولیدي

نتایج بدست آمده در این تحقیق بصورت ذیل 
می باشد: اعضاي زنجیره تامین: تولیدکننده: 

)، اشتباه در برنامه 1ریسک محیطی(اولویت 
)، وابستگی به یک تأمین 2تولید(اولویت ریزي 

)، توان مالی مشتریان (اولویت 3کننده(اولویت 
)، تغییر طراحی و مهندسی محصول (اولویت 4

  )6)، انتقال تکنولوژي(اولویت 5

محمد زاده و 
  )2011همکاران(

ارزیابی عملکرد سیستم 
  هاي تولیدي

شرکت هاي 
تولیدي با سیستم 
  هاي تولید پیشرفته

Fuzzy AHP 
and Fuzzy 

Topsis 

کیفیت، زمان تکمیل، زمان آماده سازي و 
  کارایی

آسف و 
  )2012میاز(

به بررسی و پیش بینی 
عوامل بحرانی موفقیت در 

  کارخانه هاي هوشمند
 انعطاف؛ نانیاطم تیقابل؛ سرعت؛ تیفیک    

  نهیهزي؛ ریپذ

امیري و 
  )2012همکاران(

شناسایی و عوامل موثر بر 
  الکترونیککسب و کار 

شرکت هاي 
کوچک و متوسط 

  الکترونیک

Fuzzy AHP 
and Fuzzy 

Topsis  

باال بودن سیستم هاي ارتباطی در سازمان، 
مدیریت منابع فیزیکی و مالی، آماده سازي 

براي تولید، اندازه و سطح تولید کاال، حمایت 
از مصرف کننده، وجود تعرفه هاي گمرکی، 

اي سیستم حمل و نقل، توسعه کارت ه
   .]18[اعتباري و فرهنگ سازمانی

رتبه بندي عوامل تاخیر در   )2013رامون(
  پروژه هاي ساختمانی

پروژه هاي 
  ساختمانی

Relative 
Importance 
Index(RII) 

عوامل مرتبط با مشاور پروژه ؛پیمانکاران؛   
طراحی؛ تجهیزات؛  خارجی؛ نیروي کار؛  مواد؛ 

  مالک؛ پروژه

امیر محمود و 
  )2014همکاران(

فاکتورهاي موفقیت در 
  پروژه هاي تحقیقاتی

پروژه هاي 
  تحقیقات دانشگاهی

پرسشنامه و 
  تحلیل محتوي

ارتباطات اعضاي پروژه، بودجه، ایمنی، 
شفافیت، برنامه ریزي و کنترل پروژه، 

مدیریت، شفافیت اهداف، کیفیت مجري، 
  ارتباطات

  )2014سرهاتی و زابو(
ارتباط بین شاخص 

موفقیت و فاکتورهاي موفقیت 
  در پروژه هاي سازمانی

پروژه هاي 
سازمان هاي 

  تولیدي

پرسشنامه و 
 ارتباطات، رهبر پروژه و عملیات  تحلیل محتوي

  

  عوامل شناسایی شده موفقیت در پروژه ها ):2(جدول 

  منبع  عوامل  ردیف
)، وانگ و 1991بارنر و همکاران(  برنامه ریزي منابع  1

  )2007تین(
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  )1380تقی زاده(  نیروي انسانی، ماشین آالت، مدیریت، روش کار، مواد، بازاریابی، پول  2
  )2003لوییس(  دانش مجري پروژه، مدیریت اعضاي پروژه، مهارت تیم  3
  )1387طواري و همکاران(  عوامل مدیریتی، عوامل فردي، فرهنگی و اجتماعی  4
مهندسی، انتقال تکنولوژي، تامین کننده برنامه ریزي در تولید، توان مالی، طراحی و   5

  ها
  )1390مظاهري و همکاران(

  )2011محمد زاده و همکاران(  کیفیت، زمان آماده سازي، زمان تکمیل و کارایی  6
  )2012آسف و میاز(  کیفیت، سرعت، قابلیت اطمینان، هزینه و انعطاف پذیري  7
  )2014مون(را  نیروي کار، طراحی، تجعیزات، مواد و مالک پروژه  8
  )2014سرهاتی و زابو(  رهبر پروژه، ارتباطات  9

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دسته بندي عوامل ):3(جدول   

  معیارها  عوامل   ردیف

  مطالعات امکانپذیري، فنی و اقتصادي  1  عوامل مرتبط با طراحی و مهندسی  1
  تکنولوژي و فناوري  2

  عوامل مرتبط با مدیریت پروژه  2

  عملکرد مجري پروژه  3
  برنامه ریزي تولید و پروژه ها  4
  مدیریت یکپارچه منابع  5
  نظارت بر بخش هاي طراحی و مهندسی  6
  تطابق بودجه با هزینه  7

  عوامل مرتبط با روش کار  3
  تناسب فرایندها  8
  ساختار هاي سازمانی و عملیاتی  9
  سیستم یکپارچه اطالعات  10
  سیستم کنترل و تضمین کیفیت  11

  تامین اقالم از خرید و برون سپاري  12  عوامل مرتبط با تامین مواد، اقالم و پول  4
  تامین اعتبارات و منابع مالی  13

  عوامل راهبردي  5
  تناسب رویکردها با استراتژي ها  14
  تبیین اهداف و استراتژي ها  15
  مدیریت ریسک  16
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  پروژه تیدرخت سلسله مراتب عوامل موفق ):1(شکل 

  

   رتبه بندي عوامل مغایرت برنامه و عملکرد پروژه ):4(جدول

وزن   عوامل
وزن معیارها   معیارها  عامل

  رتبه  وزن نهایی  در هر گروه

عوامل مرتبط با طراحی و 
  0.216  مهندسی

 1 0.127 0.588  امکانپذیري، فنی و اقتصاديمطالعات 
 3 0.089 0.412  تکنولوژي و فناوري

  0.196  عوامل مرتبط با مدیریت پروژه

 11 0.043 0.217  عملکرد مجري پروژه
 14 0.038 0.196  برنامه ریزي تولید و پروژه ها

 16 0.036 0.182  مدیریت یکپارچه منابع
 15 0.037 0.189  مهندسی نظارت بر بخش هاي طراحی و

 12 0.042 0.216  تطابق بودجه با هزینه

  0.182  عوامل مرتبط با روش کار

 8 0.051 0.278  تناسب فرایندها
 10 0.045 0.245  ساختار هاي سازمانی و عملیاتی

 13 0.040 0.22  سیستم یکپارچه اطالعات
 9 0.047 0.257  سیستم کنترل و تضمین کیفیت

مرتبط با تامین مواد، اقالم  عوامل
  0.189  و پول

 6 0.070 0.371  تامین اقالم از خرید و برون سپاري
 2 0.119 0.629  تامین اعتبارات و منابع مالی

  0.216  عوامل راهبردي
 4 0.078 0.362  تناسب رویکردها با استراتژي ها

 5 0.076 0.35  تبیین اهداف و استراتژي ها
 7 0.062 0.288  مدیریت ریسک

 موفقیت پروژه

عوامل طراحی و 
 مهندسی

عوامل 
 مدیریت پروژه

روش عوامل 
 کار

تامین  عوامل
 اقالم و مالی

عوامل 
 راهبردي

1- 
 و 

نی
ي، ف

ذیر
کانپ

ت ام
العا

مط

2- 
ري

ناو
و ف

ي 
لوژ

کنو
ت

 

3-
جر

د م
کر

عمل
 ي

وژه
پر

 

4- 
ه ر

رنام
ب

 دیتول يزی
 ها

وژه
 پر

و
 

5-
یتیریمد

چه
پار

ک
 

ابع
من

 

6- 
 ها

ش
 بخ

 بر
رت

نظا
 ي

راح
ط

و  ی

7- 
 هز

ه با
دج

 بو
بق

تطا
 نهی

8-
 فرا

سب
تنا

ی
دها

ن
 

9- 
 ها

ختار
سا

 ي
زمان

سا
 ی

عمل
و 

 یاتی

یس-10
یستم

چه
پار

ک
 

ات
الع

اط
 

یس -11
تم

س
 

ضم
 ت

 و
رل

کنت
 نی

12-
 نیتام

خر
 از 

الم
اق

 دی
ون 

و بر

13- 
 نیتام

 مال
ابع

 من
ت و

بارا
اعت

 ی

14-
 رو

سب
تنا

ی
دها

کر
 

راتژ
ست

با ا
 ها ي

 نییتب-15
راتژ

ست
 و ا

اف
هد

ا
 ها ي

16- 
یر تیریمد

ک
س
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  درخت سلسله مراتب رتبه بندي پروژه ها ):2(شکل
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 موفقیت پروژه

عوامل طراحی و 
 )C1(مهندسی

مدیریت عوامل 
 )C2پروژه(

روش عوامل 
 )C3کار(

تامین اقالم  عوامل
 )C4و مالی(

عوامل 
 )C5راهبردي(

K T I S پروژه 

0.216 0.196 0.182 0.189 0.216 


