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چکیده

پروژههای توسعۀ فناوري بر خالف بسیاری از پروژههای دیگر ،دارای هدف و یا روش دستیابی از قبل تعریفشده نیستند .در

کنار عدم قطعیتهایی که هر پروژه میتواند داشته باشد ،پروژههای توسعۀ فناوری با درجۀ باالیی از عدم قطعیت در بخش
ت پروژه مانند موارد ارائهشده در استاندارد PMBoK
تعریف پروژه همراه هستند .بههمیندلیل ،روشهای معمول مدیری 

کاربرد چندانی در این پروژهها ندارند .در این مقاله ،ضمن تشریح ویژگیهای یک پروژۀ توسعۀ فناوری و روشهایی که
در ادبیات موضوع برای مدیریت اینگونه پروژهها ارائه شده است ،دو پروژۀ توسعۀ فناوری از صنعت نفت و گاز ایران،
بهصورت عمیق مطالعه و چالشهای مدیریتی آنها شناسایی و تحلیل شده است .بهمنظور رفع مشکالت مشاهدهشده در
مطالعات میدانی و با استفاده از نقاط قوت مدلهایی مانند مدل مرحله/دروازۀ جدید ،مدل توسعۀ مارپیچ و الحاقیه  DoDاز
استاندارد  ،PMBoKیک الگوی مدیریتی برای پروژههای توسعۀ فناوری طراحی و پس از طی مراحل اعتبارسنجی ،بهعنوان
مدل پیشنهادی پژوهش ،ارائه شده است .در نظر گرفتن چرخههای مدیریتی تکرارشونده بهجای مدیریت خطی ،استفاده از
منطق مدیریت طرح بهجای منطق مدیریت پروژه ،بودجهبندی و زمانبندی متغیر با حد باال و پایین بهجای مشخص نمودن
زمان و هزینۀ قطعی برای پروژه نمونههایی از ویژگیهای الگوی پیشنهادی هستند.
ت و گاز ایران
ی توسعۀفناوری ،مدیریتپروژه ،مدیریت طرح ،موفقیت پروژه ،صنعتنف 
واژگان كليدي :پروژهها 
 -*1استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران /نویسنده مسوول مکاتبات
 -2کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

توسعﺔ فناورﻱ ،امرﻱ تصادفﻲ و خود بهخودﻱ نیست ،بلکه در عرصههای تحقیقاتﻲ ،برنامهریزﻱ،
سیاستگذارﻱ و اجرایﻲ به دیدگاهی جامع و آیندهنگر نیاز دارد .در کشور ما طی سالهای اخیر،

تالشهای زیادی در جهت رشد دانش مدیریت پروژه انجام شده و پیشرفتهای خوبی در این زمینه،
بهویژه در صنایع نفت و گاز ،نیرو و ساختمان نیز بهدست آمده است ،بهنحوی که مدیریت برخی پروژهها
در صنایع نفت و نیرو ،قابل رقابت با پروژههای برتر دنیاست (عزیزی و همکاران .)1394 ،اما براساس
شواهد موجود ،در کل هنوز درﻙ الزم از پویایﻲهاﻱ فرآیند توسعﺔ فناورﻱ از دیدگاه مدیریتﻲ و فرآیندﻱ
وجود ندارد .بهمنظور ایجاد یکپارچگﻲ و هماهنگیهاﻱ الزم بین فرآیندها و فعالیتهاﻱ توسعﺔ فناورﻱ
برای ارتقاء میزان موفقیت آن ،نیاز به ارائﺔ یک الگوی مدیریتی که راهنمای انجام پروژههای توسعﺔ
فناورﻱ درونزا در کوتاهترین زمان ممکن باشد ،کام ً
ال احساس میشود .نبود چنین الگویی میتواند
باعﺚ افزایش وابستگی کشور به انتقال محﺾ فناوری و مشکالت متعاقب آن گردد .البته در این زمینه،
مشکالتی مانند فقدان دانش تخصصی کافی ،عدم رهبری پروژهها با نگرش مدیریت توسعﺔ فناورﻱ
(هاشمزاده و همکاران )1393 ،و نبود اعتماد مجموعﺔ داخلی به توسعﺔ فناورﻱ در کشور ،بهعنوان
جدیترین موانع این بخش مطرح هستند (بندریان.)1392 ،
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1395

در یک دستهبندی کلی ،از نظر هدﻑ و روش دستیابی به آن ،پروژهها را میتوان به  4بخش تقسیمبندی

در دستهبندی گفتهشده ،تبیین پروژههای توسعﺔ فناورﻱ (پروژههای نوع چهارم و تا حدی پروژههای نوع
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دوم و سوم) نیاز به توجه بیشتری دارد ،زیرا در شرایط کنونی که اغلب صنایع نفتی و گازی کشور با

نمود )1 :پروژههای با هدﻑ و روش دستیابی روشن )2 ،پروژههای با هدﻑ مشخص ،اما روش دستیابی
غیرصریﺢ )3 ،پروژههای با امکان دستیابی و مسیر آسان ،اما هدﻑ نهایی که بهطور دقیق قابل ترسیم نیست
و  )4در نهایت پروژههای توسعﺔ فناورﻱ یا نوع چهارم که از هر دو منظر تعریف اهداﻑ نهایی و همﭽنین
روشهای دستیابی به آنها دارای ابهام هستند ( .)Turner, 2009همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود،
به این دلیلکه در پروژههای توسعﺔ فناوری ،هدﻑ و روش دستیابی به اهداﻑ بهطور مشخص تعریف نشده
است ،عدم قطعیتها و خطرهای فراوانی متوجه آنها خواهد بود ( )Adler, et al., 2016و احتمال شکست
در آنها بسیار بیشتر است.
بنابراین ،برنامﺔ پیشبرد پروژۀ توسعﺔ فناورﻱ باید منعطف و مبتنی بر مقاطع کلیدی پروژه باشد .این مقاطع ،بیانگر
دروازههایی از مرحلههای کلیدی تصمیمگیری برای ادامه دادن یا انصراﻑ از پروژه هستند (.)Turner, 2009

هوا

آب

پروژههای نوع سه
توسعه سیستمها

پروژههای نوع یک
مهندسی

آتش

زمین

خیر

بلی

تعریف پذیری مطلوب روش ها

پروژههای نوع چهار
تغییر پژوهش

پروژههای نوع دو
توسعه محصول

خیر

بلی

تعریف پذیری مطلوب اهداف

شکل ( :)1ماتریس اهداف و روشها ()Turner, 2009

تحریمهای جدی روبرو شدهاند ،انتقال محﺾ فناوری ،از یک سو دشوار است و از سویی دیگر ،در صورت
بروز هر گونه مشکل در فناوری خریداریشده ،موجب ادامﺔ وابستگی کشور به خارﺝ میگردد .بنابراین،

در این مطالعه که با هدﻑ ارائﺔ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعﺔ فناورانه انجام شده است ،ابتدا
در بخش مرور ادبیات ،ویژگیهای پروژههای توسعﺔ فناورﻱ ،چرخﺔ حیات این پروژهها و دیدگاههای
مختلف نسبت به آن بهصورت مختصر ،معرفی و مدلهای مدیریتی مرتبط با این پروژهها تشریﺢ شد.
روش انجام پژوهش ،مطالعﺔ موردی چندگانه بود .موردهای مطالعاتی ،پروژههای سولفیران و ال.ان.جی

1

بهعنوان پروژههای موفق و ناموفق توسعﺔ فناورﻱ در صنعت نفت و گاز کشور بودند که هر کدام از آنها از
دیدگاههای مدیریت پروژه و مدلهای متنوع توسعﺔ فناورﻱ و توسعﺔ محصول ،مورد بررسی قرار گرفتند.
دادههای گردآوریشده از طریق مصاحبهها و بررسی مستندات پروژه از طریق تحلیل محتوای کیفی ،تجزیه
و تحلیل شدند .در روند بررسی دادهها ،ابتدا وضعیت مدیریت پروژه در هر کدام از موردهای مطالعاتی
بررسی گردید .سپﺲ این وضعیت با برخی از مدلهای ارائهشده در ادبیات مقایسه و نقاﻁ قوت و ضعف هر
کدام از آنها مشخص شد .در نهایت زمینههای الزم برای پیشنهاد الگوی پژوهش ،شناسایی و تشریﺢ گردید.

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

نیاز به توسعﺔ فناورﻱ درونزا کام ً
ال محسوس و حیاتی به نظر میرسد.
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نتایﺞ این مطالعه نشان میدهد که با وجود مدلهای مدیریتی مختلفی که در مطالعات مربوﻁ به توسعﺔ محصول

و یا توسعﺔ فناورﻱ ارائه شده است ،تقریب ًا هیﭻ یک بهتنهایی قادر نیستند پروژههای توسعﺔ فناورﻱ صنعت
نفت و گاز کشور را به نحو مطلوب مدیریت کنند؛ زیرا این پروژهها دارای درجﺔ باالیی از خطر و عدم قطعیت
و همﭽنین ویژگیهای خاصی مانند چندمرحلهای بودن ،وابستگی زیاد به شرایط محیطی ،نیاز به مدیریت
منافع و تغییرات بهجای کنترل دقیق بودجه و زمان ،هستند .از اینرو مدیریت اینگونه پروژهها ،نیازمند توجه
همزمان به جنبههای مختلف مدیریتی است .به احتمال زیاد ،با تلفیقی از ویژگیهای مثبت مدلها و دیدگاههای
ارائهشده و همچنین یافتههای تجربی حاصل از موردهای مطالعاتی میتوان به این مهم دست یافت.

 -2پیشینه پژوهش
 -1-2چرخه عمر پروژههای توسعۀ فناوري
موفقیت در شناخت هر فرآیند توسعﺔ فناورﻱ ،نیازمند تعیین دقیق محدودۀ هر پروژه و شناخت گامهای
اجرایی آن میباشد .فرآیند ایدهپردازی تا تجاریسازی یک محصول ،فرآیندی طوالنی و گام به گام است
( .)Radack, 2002براساس نظر راش ( .)1995الگوﻱ مراحل فرآیند توسعه و تجارﻱسازﻱ فناورﻱ شامل

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1395

چند مرحله است که عبارتند از )1 :پژوهشهای بنیادی )2 ،پژوهشهای کاربردﻱ )3 ،توسعﺔ آزمایشگاه)4 ،
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طراحﻲ و مهندسﻲ کاربردها )5 ،خدمات فنی )6 ،استانداردها و گواهیها )7 ،انتشار (.)Rush, et al, 1995
فرآیند نوآورﻱ فناورانه از دو بخش علم و توسعﺔ فناورﻱ تشکیل میگردد .علم ،حاصل پژوهشهاﻱ
بنیادﻱ و تا حدودی کاربردﻱ است .در فرآیند توسعﺔ فناورﻱ نیز که خود شامل  6بخش است ،علم ،جنبﺔ
کاربردﻱ مییابد .بر این اساس ،مرحلههای توسعﺔ فناورﻱ ،شامل مراحل تولید فناورﻱ ،آزمون فناورﻱ،
تطبیق و سازگارﻱ فناورﻱ ،یکپارچگﻲ فناورﻱ ،گسترش فناورﻱ و در نهایت نشر و پذیرش فناورﻱ می-
باشد .در این چارچوب ،از دیدگاه تعیین وظایف سازمانﻲ ،مرحلههای تولید علم تا یکپارچگﻲ فناورﻱ را
نهادهاﻱ علمی و پژوهشی برعهده دارند و مرحلههای آزمون تا نشر و پذیرش فناورﻱ نیز بر عهدۀ نهادهاﻱ
تجارﻱسازﻱ فناورﻱ است (ضیایی .)1389 ،در شکل ( ،)2گامهای چرخﺔ عمر پروژههای توسعﺔ فناورﻱ
بههمراه نکاتی از ویژگیهای بارز هر قسمت نشان داده شده است.
 -2-2مدلها و روشهای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوري
در این مطالعه ،جستجو در منابع علمی داخلی با استفاده از کلید واژههای مدیریت پروژه ،پروژههای
توسعﺔ فناورﻱ ،مدلهای توسعﺔ فناورﻱ و پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد .نتایﺞ حاصل از جستجو در

توسعه فناوری
از جنس
افزایش مقیاس
تجاریسازی

سوپر پایلوت
(واحد صنعتی)

توسعه فناوری
از جنس
افزایش مقیاس

افزایش مقیاس
(ساخت پایلوت)

توسعه فناوری
از جنس
افزایش مقیاس

پیش
نیمه صنعتی

توسعه فناوری
در دانش

نمونه اولیه
آزمایشگاهی
(دستاورد
فناورانه)

توسعه فناوری در دانش
(پژوهشهای بنیادی)

ایده فناورانه
دستاورد علمی

ایده علمی

عدم قطعیت برای رسیدن به تولید انبوه

شکل ( :)2گامهای چرخۀ عمر پروژههای توسعۀ فناوري ()Radack, 2002

پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،بیانگر نبود پایاننامههای متمرکز بر مدیریت پروژههای
توسعﺔ فناورﻱ نفت و گاز کشور است .همﭽنین نتایﺞ جستجو در سایت مرجع دانش 2و پایگاه اطالعات
علمی جهاد دانشگاهی نیز ،عدم وجود تحقیقات کافی در زمینﺔ مدیریت این پروژهها را نشان میدهد .البته
مطالعاتی در زمینﺔ راهبردهای توسعﺔ فناورﻱ (زندحسامی و همکاران )1394 ،و یا عوامل موفقیت نوآوری
(دانشکهن و همکاران )1394 ،انجام شده بود که ارتباﻁ چندانی با فرآیند مدیریت پروژههای توسعﺔ
فناورﻱ نداشت و یا در صنایعی غیر از نفت گاز انجام شده بود .از معدود مطالعات انجامشده ،میتوان به
مطالعه مبتنی بر راهبردهاﻱ اجراﻱ طرحهاﻱ توسعه و تجارﻱسازﻱ فناورﻱ در پژوهشگاه صنعت نفت
(بندریان )1392،اشاره کرد که در واقع جدیترین تالش صورت گرفته در گذشته برای مطالعﺔ مدیریت
شایان ذکر است که مدلهای گوناگونی از جمله مدل مرحله/دروازه ( ،)Cooper, 2009مدل آبشاری
(بندریان ،)1392 ,مدل وی ( ،)Von Zedtwitz, 2002مدل مارپیﭻ ( )Boehm, 1988و مانند آن ،در مورد
توسعﺔ محصول از حدود دهﺔ  1980به بعد توسعه یافتهاند ،اما نگاهها به مدلهای توسعﺔ فناورﻱ با دید
مطالعه حاضر به چند سال اخیر باز میگردد .بر این اساس ،دیدگاههایی که ادعای بحﺚ در زمینه توسعﺔ
فناورﻱ دارند را میتوان شاخهای از دیدگاههای سنتی توسعﺔ محصول قلمداد نمود .با در نظر گرفتن اینکه
در پروژههای توسعﺔ محصول ،اغلب زمان توسعه ،عامل اصلی و تعیینکننده و در مورد پروژههای توسعﺔ
فناورﻱ مهمترین شرﻁ ،چگونگی بسط و دستیابی به دانش و سپﺲ زمان است؛ مدیریت پروژههای توسعﺔ
فناورﻱ به دیدگاهها و یا مدلهای متفاوتی نسبت به دیدگاههای مرتبط با توسعﺔ محصول نیازمند میباشد
( .)Cooper, 2009در ادامﺔ این بخش ،ابتدا تعدادی از مدلها بهطور مختصر معرفی و در انتها از طریق یک
جدول با همدیگر مقایسه میشوند.

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

پروژههای توسعﺔ فناورﻱ نفت و گاز کشور محسوب میشود.
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 -1-2-2دیدگاه اصالح شده فرآیند توسعۀ فناوري
ایجاد مدل دروازه/مرحله بر پایﺔ گردآوری تجربهها ،پیشنهادها و مشاهدات تعداد زیادی از مدیران و
شرکتهاست که نخستین بار توسط کوپر -از دانشگاه مکمستر -معرفی گردید .این دیدگاه دارای  5دروازه
و  5مرحله است و برای فرآیند توسعﺔ محصول به کار میرود (شکل ( .))3تالشهای کوپر ( )2009برای
تطبیق این مدل با فرآیند توسعﺔ فناورﻱ منجر به معرفی نسل جدیدی از آن گردید .همانطور که در شکل
( )3مالحظه میشود در فرآیند جدید مرحله/دروازۀ او 3 ،مرحله و  4دروازه پیش از وارد شدن به چرخﺔ
توسعﺔ محصول جدید ،تعبیه شده است (.)Cooper, 2009
فرآیند توسعۀ فناوری سه مرحلهای

دروازه  4مرحله  3دروازه  3مرحله 2
تحقیقات دقیق

دروازه 2

ارزیابی تکنیکی

مرحله 1

دروازه 1

کشف

تعیین محدوده پروژه

پروژههای توسعۀ فناوری وارد فرآیندهای توسعۀ محصول در دروازۀ  2میشوند (البته در مواردی دروازۀ  1یا )3

مرحله 5
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راه اندازی
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دروازه 5

مرحله 4
آزمایش

دروازه 4

مرحله 3
توسعه

دروازه 3

مرحله 2

مورد تجاری

دروازه 2

مرحله 1

تعیین محدوده

دروازه
1
دروازه 1

شکل ( :)3دیدگاه اصالحشدۀ فرآیند توسعۀ فناوری ()Cooper, 2009

 -2-2-2نسل جدید فرآیند مرحله/دروازه
با گذشت زمان و بروز پیشرفتهای جدید ،مدل ابتدایی نظام مرحله/دروازه ( ،)1980دچار چالشهای
فراوانی شد و انتقادات جدی در مورد آن مطرح گردید .از جملﺔ این موضوعات ،خطیبودن و
برنامهریزی بیش از حد برای انجام پروژههای پویا و خالقانه ،انطباﻕپذیری ناکافی و عدم تشویق
مناسب برای انجام آزمایشات را میتوان نام برد ( .)Cooper, 2014bب ِ ِکر معتقد است که این نظام،
بیش از حد کنترل شده و دارای دیوانساالری و کارهای اضافه است .با در نظر گرفتن انتقاداتی از این
دست ،کوپر برای فائق آمدن بر این مشکالت ،بهتازگی نسل جدیدی از نظام ایدهپردازی تا راهاندازی
را بر پایﺔ فرآیند مرحله/دروازه ارائه نموده است ( .)Cooper, 2014aدر شکل ( )4طرحوارۀ این فرآیند
جدید نشان داده شده است.

بازبینی راه اندازی
بعدی

به سمت راه اندازی

دروازه 6

دروازه 5

مرحله :5
راه اندازی

به سمت توسعه

به سمت تست

دروازه 2

دروازه 1

دروازه 3

دروازه 4

مرحله :4
تست اعتبارسنجی

تصویرسازی ثانویه

تصویرسازی ایده

مرحله :3
توسعه

مرحله :2
ساخت مورد
تجاری

مرحله :1
تعیین محدوده
ایده

کشف:
تولید انبوه

تکرارها و چرخش ها

کاربر یا مشتری
با شتاب

انطباقی و منعطف

بسیار سریع

شکل( :)4نسل جدید فرآیند مرحله/دروازه ()Cooper, 2014a

کرولینگ ( ،)2003دیدگاههای پژوهشی خود را در قالب بهبود بخشیدن به مدل مرحله/دروازه ارائه کرده
است .بههمین دلیل نظرات وی با نام دیدگاه و نه مدل مطرح میشوند .دیدگاه کرولینگ ،برای شناسایی
صحیﺢ و دقیق فناوری اهمیت زیادی قائل است و از اینرو خطر بهنتیجهرسیدن هدﻑ نهایی را کاهش
میدهد ( .)Creveling, 2003طرحوارۀ این دیدگاه در شکل ( )5نشان داده شده است.
 -4-2-2دیدگاه توسعۀ فناوري هوگمان

توسعه
فناوری

دروازه

تأیید

دروازه

بهینه کردن

دروازه

توسعه

دروازه

شکل ( :)5دیدگاه توسعۀ فناوري کرولینگ ()Creveling, 2003

اختراع
اختراع
نوآوری
نوآوری

شروع

مطالعات هوگمان ( ،)2011با تجربﺔ عینی در شرکت هوافضای ولوو ،از بهروزترین یافتهها در زمینﺔ

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

 -3-2-2دیدگاه توسعۀ فناوري کرولینگ
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پروژهای توسعﺔ فناورﻱ است .وی بر روی دو ویژگی اساسی تأکید دارد (:)Hogman, 2011
 .1جریان و روند فعالیت در هر مرحله ،بسیار یکسان است ،اما در هر مرحله ،سطﺢ باالتری از
جزئیات تولید میگردد.
 .2فرآیند میتواند به گونهای بازگشتی باشد .بدین مضمون که همزمان با توسعﺔ فناورﻱ ،مشکالت
جدید پیشبینی نشده نیز میتوانند بهوجود آیند .برای حل این مشکالت جدید ،باید فناوریهای
زیرمجموعهای نیز توسعه یابند .در شکل ( ،)6طرحوارۀ مدل فرآیند توسعﺔ فناورﻱ هوگمان نشان
داده شده است.

نمونه آزمایشی
در آزمایشگاه

دروازه 3

تحویل
فناوری

اثبات
اصول

دروازه 6

دروازه 2

تست مدل
در سیستم

تدوین اصول

دروازه 5

مشاهده
اصول پایه

دروازه 1

نمونه آزمایشی
در محیط

شروع

دروازه 4

شکل ( :)6دیدگاه توسعۀ فناوري هوگمان ()Hogman, 2011

ل مارپیچی توسعۀ محصول
 -5-2-2مد 
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مدل توسعﺔ مارپیﭻ ،نخستین بار از سوی بوهم ( )1998معرفی شد .وی با به چالشکشیدن مدلهای خطی

حوزۀ دانش و  5گروه فرآیندی مدیریت پروژه میباشد ( ،)PMI, 2008ممکن است منجر به حصول نتایﺞ
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دلخواه در این پروژهها نگردد .بنابراین ،در الحاقیﺔ افزودهشده به  ،PMBOKتمهیداتی برای پروژههای تولید

همﭽون مدل آبشاری و مدل وی ،4آنها را متهم به عدم شناخت کامل نظام در ابتدای فرآیند نمود .فرﺽ
دیگر او که میتوان آن را حتی نقدی به نظامهای دروازه/مرحلﺔ نسل جدید هم دانست ،این است که عقیده
دارد تقریبأ هیﭻ نظامی با آن حدی از انعطاﻑپذیری وجود ندارد که قادر به تطبیق با مسیرهای برنامهریزی

شده باشد .او معتقد است که با یک نظام مارپیﭻ که در آن ،هر چرخﺔ مشکالت و راهحلها بهطور متناوب
بررسی و حل گردند ،میتوان به مشکالت مدلهای خطی فائق آمد .مدل توسعﺔ مارپیﭻ ،در شکل ( )7نشان

داده شده است.
 -6-2-2الحاقیه  3DoDبه استاندارد PMBOK

عدم قطعیت در هدﻑ و همﭽنین روش دستیابی به هدﻑ ،شاخصههای اصلی پروژههای توسعﺔ فناورﻱ
محسوب میشوند .از اینرو مدیریت این پروژهها با دیدگاه معمول استاندارد  PMBOKکه شامل 10

ارزیابی راه حلهای دیگر

شناسایی و حل ریسکها

آنالیز ریسک
تعیین اهداف ،راهحلها،

آنالیز ریسک

موانع

آنالیز ریسک
نمونه آزمایشی
کاربردی

نمونه

آزمایشی 3

نمونه

آزمایشی 2

نمونه

آزمایشی 1

شبیه سازی مدلها ،نمونهها

طراحی دقیق

ریسک

مفاهیم

نیازهای
S/W
طراحی محصول

آنالیز

کاربرد
ی

اعتبارسنجی مورد نیاز

کد

بازبینی

برنامهریزی نیازها
چرخه سیستم

برنامه توسعه

طراحی

تست واحد

هماهنگسازی

تست

برنامه تست

تست ظاهر
توسعه ،تأیید سطح

فاز بعدی برنامه

سرویس

بعدی محصول

شکل ( :)7مدل توسعۀ مارپیچ ()Boehm, 1988

است .چرخﺔ عمر پروژهها با رویکرد  DoDدر شکل ( )8نشان داده شده است .در فرآیند نشاندادهشده در
این شکل ،رخدادهای کلیدی ،در ابتدا بیانگر ورود نظام به فازهای مشخصشده هستند .در اصل ،ویژگی
کلیدی فرآیند جدید نسبت به مدل اصلی ،استفاده از یک روند تکاملی و تدریجی در طراحی و توسعه است
که با استفاده از رخدادهای کلیدی موجود در هر گام ،روند پیشرفت را بهدقت بررسی میکند .در ابتدای هر
فاز ،بهمنظور رفع نیازهای آن فاز و پیش از وارد شدن به رخداد کلیدی ،برنامه ِ
ریزی مطلوب انجام میشود.
همانطور که در شکل ( )8مشاهده میشود ،بسته به سطﺢ پیشرفت ،هر فناوری ممکن است در سه گام A،

 Bو یا  Cآغاز گردد ( .)PMI, 2003در نظر گرفتن درصد مشخصی از زمان و هزینﺔ اضافه برای هر کدام از
مرحلههای چرخﺔ عمر و تعیین حداکثر مقدار قابل تحمل برای هر کدام از آنها (کران باال و کران پایین) از
ویژگیهای بسیار مهم این مدل برای کنترل بودجه و زمان در این پروژهها میباشد که در شکل ( )9بهخوبی
نمایش داده شده است.

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

و توسعﺔ محصول در صنایع نظامی که دارای ویژگیهای عدم قطعیت و خطر باال هستند ،اندیشیده شده
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● ورود فرآیندها در رخدادهای کلیدی  Cیا A ،B
● مواجهه با معیارها پیش از ورود به فازها
●کسب تکاملی یا تک مرحلهای تا تکمیل قابلیت

نیازهای کاربر یا فرصتهای فناوری

تولید و توسعه
اجرا و پشتیبانی

پایداری

تصمیم گیری
بازبینی

(شروع برنامه)

C

توسعه سیستم
و نمایش

A

B

بازبینی
طراحی
بحرانی

کسب سیستمها

توسعه فناوری

پاالیش مفاهیم
تصمیمگیری
مفاهیم

کسب پیشنیازهای سیستم

شکل ( :)8چرخۀ عمر پروژهها با رویکرد DoDا()PMI, 2003

Current
Estimate
تخمین جاری

Planned Value
Planned Profile Tolerance Band
سطح برنامهریزی شده میزان برنامهریزی شده
مرز قابل قبول
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رخداد کلیدی

یافته کنونی
Achieved to
Date

میزان مولفه تکنیکی

آستانه
Threshold

Variation
انحراف

موجود ،توانایی کسب دانش اولیه و آزمایشگاهی ،مولفهای بسیار مهم برای پروژههای توسعﺔ فناورﻱ صنعت
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نفت و گاز کشور محسوب میگردد .وجود خطرهای متعدد در کنار عدمقطعیتهای فراوان در طول انجام

زمان

شکل ( :)9کران باال و پایین در الحاقیۀ  DoDبرای پیگیری عملکرد ()PMI, 2003

خالصهای از ویژگیهای مدلهای گفتهشده ،در جدول ( )1ارائه و با هم مقایسه شده است .با جمعبندی
دیدگاههای مرتبط با توسعﺔ فناورﻱ ،عدم انعطاﻑپذیری مطلوب و همﭽنین عدم تحلیل مداوم خطرها را
میتوان ضعف اصلی مدلهای کرولینگ و هوگمان دانست.
همﭽنین عدم توجه ویژه به گام کسب دانش اولیه ،بهعنوان کلید شروع پروژههای توسعﺔ فناورﻱ ،عیب بارز
مدل سنتی کوپر است .با توجه به سطﺢ علمی ایران ،بهعنوان یک کشور در حال توسعه و همﭽنین امکانات

جدول ( : )1خالصهای از مدلها و دیدگاههای مطرح شده پیرامون تحقیقوتوسعه (نگارنده)
مدل

هدﻑ ارائه

ویژگی مطلوب

مرحله/دروازۀ نوین

توسعﺔ فناورﻱ

انعطاﻑپذیری ،سرعت و شتاب باال
در مرور ،بازبینی و پیشرفت

کرولینگ

توسعﺔ فناورﻱ

شناسایی اولیﺔ صحیﺢ و دقیق فناوری

هوگمان

توسعﺔ فناورﻱ

استفاده از درخت فناوری

مرحله/دروازۀ سنتی

توسعﺔ محصول

نیاز به هدﻑگذاری دقیق اولیه

قیف محصول

توسعﺔ محصول

آبشاری

توسعﺔ محصول

کاربری آسان و توسعه در زمان کوتاه

مدل وی

توسعﺔ محصول

اعتبارسنجی گام به گام

توسعﺔ مارپیﭻ

توسعﺔ محصول

الحاقیﺔ  DoDبه
استاندارد PMBOK

ساخت تجهیزات
در پروژههای
نظامی

جامعیت گزینههای اولیه و مرور و
بازبینی گام به گام

تحلیلهای دقیق خطر توسط
بررسیهای متعدد و چرخشی
وجود بازههای تصمیمگیری توسط
تخمین کران و باالی مولفه عملکرد فنی
ایجاد انعطاﻑ در هر نقطه از رخداد
کلیدی

فرصتهای بهبود

عدم توجه کافی به مرحلﺔ کسب
دانش اولیه
نیاز به ارتباﻁ مستمر با مشتری
عدم انعطاﻑپذیری مطلوب
عدم بررسی خطرهای موجود
بهطور متناوب
عدم بررسی خطرهای موجود
بهطور متناوب
عدم انعطاﻑپذیری مطلوب

هزینه بر بودن تغییرات و زمانبر
بودن بررسیها
عدم انطباﻕ مطلوب با تغییرات
حین پیشبرد پروژه
خطی بودن و عدم انطباﻕپذیری
مطلوب
پیﭽیدگی زیاد در صورت وجود
عدم قطعیتهای فراوان
مختص پروژههای نظامی

مطابق توضیحات قبلی ،مدل مارپیﭻ با تحلیل خطر متوالی و مرحلهبهمرحله ،مدلی پیشگام در این زمینه در
بین مدلهای توسعﺔ محصول است ( .)Boehm, 1988در این مدل ،با افزایش ابعاد ،هزینه و اهمیت پروژه،
تحلیلهای خطر با دقت باالتری انجام میپذیرد و از اینرو ،میتوان با یافتن دانش کافی و بهموقع در مورد
خطرها و عدم قطعیتهای موجود پیرامون پروژۀ توسعﺔ فناورانه ،با شکست موفقیتآمیز (لغو به موقع)
پروژه ،از اتالﻑ منابع زمان ،هزینه ،نیروی انسانی ومانند آن جلوگیری نمود.
بهطور کلی تمرکز مدلهای مطرحشده در حوزۀ توسعﺔ فناورﻱ ،بیشتر بر فرآیند توسعﺔ فناورﻱ است تا
مدیریت پروژه و هر یک از مدلهای بحﺚشده دارای فرصتهای بهبودی هستند که شاید بتوان با ترکیبی
از مدلهای مطرحشده و در نظر گرفتن ویژگیهای مطلوب آنها ،راهکارهایی در جهت بهبود مدیریت بهینﺔ
پروژههای توسعﺔ فناورﻱ صنعت نفت و گاز کشور ارائه کرد.

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

پروژههای توسعﺔ فناورﻱ ،طرح یک دیدگاه دقیق در زمینﺔ مواجه با این موارد را ضروری میکند.
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 -3روش پژوهش

پژوهش حاضر ،نوعی پژوهش کاربردی است ،زیرا تالشی برای پاسخ به یک معضل و مشکل است که
در عالم واقع وجود دارد (آقاناصری .)1383 ،بر اساس روش و چگونگی بهدست آوردن دادههای مورد
نیاز ،این پژوهش از نوع کیفی با رویکرد توصیفی-اکتشافی و راهبرد مطالعﺔ موردی چندگانه است.
جامعﺔ پژوهش ،پروژههای توسعﺔ فناورﻱ صنعت نفت و گاز ایران میباشد .با توجه به محدودیتهای
فراوان دسترسی به اطالعات پروژههای توسعﺔ فناورﻱ ،بهویژه در صنعت نفت و گاز ،دو پروژه که امکان
دسترسی به اطالعات و مدیران آنها فراهم شد ،بهعنوان نمونﺔ موردی انتخاب گردیدند.
برای شناخت بهتر از فرآیندهای مدیریتی ،در نمونههای موردی یک پروژۀ نسبت ًا موفق (پروژۀ سولفیران) و
یک پروژۀ ناموفق (پروژۀ ال.ان.جی) بر اساس نظر خبرگان انتخاب و مطالعه شد .جمعآوری دادههای مورد
نیاز این پژوهش ،عالوهبر مطالعات کتابخانهای ،با استفاده از اسناد و مدارﻙ پروژهها و نیز مصاحبههای
عمیق و نیمهساختاریافته صورت گرفته است .در قسمت مصاحبهها ،پرسشهایی دربارۀ وضعیت موجود،
چالشها ،فرصتها ،رویکردها و مدلهایی که در مدیریت این پروژهها بهکار رفتهاند ،پرسیده شد.
افراد آگاه در بخش مطالعات میدانی ،شامل مدیران ارشد و میانی درگیر در پروژههای مورد بررسی،
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هستند .البته در کنار این افراد ،از نظرات کارشناسانﺔ اساتید دانشگاه در حوزۀ مدیریت پروژه و مدیریت
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فناورﻱ نیز استفاده شده است .حدود  20مصاحبه انجام شد که در نهایت با رسیدن به اشباع نظری
(تکراریشدن دادهها) ،جمعآوری دادهها متوقف گردید.
تحلیل دادهها ،با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد؛ بدین صورت که متن مصاحبهها پیادهسازی و با
کدگذاری دادههای کیفی ،مهمترین چالشها و مشکالت هر پروژه در کنار شیوههای مدیریتی بهکار رفته در
آن پروژه استخراﺝ شد .برای اطمینان از روایی و پایایی یافتهها ،فرآیند جمعآوری و تحلیل دادهها بهصورت
یک دستورکار تدوین گردید و مورد ارزیابی دو نفر از خبرگان دانشگاهی قرار گرفت .همﭽنین خروجیهای
حاصل از تحلیل مصاحبهها ،با دو نفر از مدیران هر پروژه ،مرور و نظرات اصالحی آنها اعمال شد.
برای ارائه گزارش و یافتههای نهایی پژوهش ،پﺲ از توصیف وضع کلی پروژههای سولفیران و ال.ان.
جی ،عمدهترین مشکالت موجود در مدیریت این دو پروژه ،با در نظر گرفتن چرخﺔ عمر پروژههای
توسعﺔ فناورﻱ ارائه و سپﺲ این چالشها با مدلها و استانداردهای مدیریتی معرفیشده در مطالعات
گذشته مقایسه شدند.
در انتها ،بر اساس یافتههای این پژوهش یک الگوی مدیریتی برای پروژههای توسعﺔ فناورﻱ در صنعت

نفت پیشنهاد گردید؛ بدین صورت که یک الگوی اولیه ،طراحی شد و مورد قضاوت تعدادی از مدیران
ارشد پژوهشگاه صنعت نفت و اساتید دانشگاه در رشتﺔ مدیریت پروژه و مدیریت فناوری قرار گرفت.
این الگو با اعمال نظرات اصالحی و تغییراتی جزئی ،در نهایت به تأیید اکثر خبرگان رسید.

 -4یافتههای پژوهش
 -1-4معرفی پروژههای سولفیران و ال.ان.جی
پروژههای مطالعاتی این پژوهش ،دو پروژۀ »توسعﺔ فناورﻱ سولفورزدایی از گاز (سولفیران)« بهعنوان

یک پروژۀ توسعﺔ فناورﻱ نسبت ًا موفق و پروژۀ »توسعﺔ فناورﻱ ال.ان .جی« بهعنوان یک پروژۀ ناموفق و
متوقفشده هستند .پروژۀ سولفیران ،در سال  1365شمسی ،با ایدهای از یک متن در مجلﺔ هیدروکربن
پروسسینگ ،5در پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شد و هدﻑ آن دستیابی به یک فناوری برای شیرینسازی
گاز (حذﻑ گوگرد از گاز) بود (پژوهشگاه صنعت نفت .)1388 ،دادههاﻱ اولیه ،بیشتر از مقاالت
استخراﺝ شد ،اما قسمت اعظم کار بر اساس تجربه پیش رفت .تولید کاتالیست حدود  5ماه طول کشید.
گروه شیمﻲ موفق شدند یک واحد آزمایشگاهﻲ غیر پیوسته براﻱ این فناوری آماده کنند که کاتالیست در
آن ،آزمایش و سنتز شود .در نهایت ،نتیجه در سال  65ثبت داخلﻲ شد.
طرح اولیﺔ سولفیران بر اساس نقشههایی که دستی کشیده شده بود ،ساخته شد .بعد از اصالح آن ،پروژه
وارد فاز مدیریتﻲ و رایزنﻲ براﻱ احداﺙ سوپرپایلوت گردید .پروژۀ »طراحﻲ مفهومﻲ سوپرپایلوت

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

و در حال حاضر با صرﻑ هزینه و زمان زیاد فناوریای بدست آمده که هنوز به مرحلﺔ تجاریسازی
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سولفیران« از اواخر سال  1375به مدت  5ماه انجام شد .در مجموع ،با تالش پژوهشگاه ،پروژۀ ساخت
و احداﺙ واحد نمایشی سولفیران با عنوان سوپرپایلوت در اواخر سال  1384تقریب ًا به اتمام رسید.

در ادامه این روند ،تنها اصالحات اندکی بر روی آن صورت گرفت و نمونﺔ سوپرپایلوت در نمایشگاه
صنعت نفت رونمایی شد؛ اما با وجود این تالشها ،متأسفانه هنوز تا زمان ارائﺔ این مقاله ،وارد چرخﺔ
صنعتی (تجاریسازی) نشده است.
دلیل انتخاب این پروژه بهعنوان یک مورد مطالعاتی ،این است که پروژۀ سولفیران از معدود پروژههایی
است که بسیاری از مرحلههای توسعﺔ فناورﻱ را بهصورت درونزا طی نموده و وارد مرحلﺔ افزایش
مقیاس (سوپر پایلوت/واحد صنعتی) نیز شده است و بنابراین از این نظر ،یک پروژۀ توسعﺔ فناورﻱ نسبت ًا
موفق در صنعت نفت ایران شناخته میشود .اما از آنجاییکه انجام این پروژه 25 ،سال طول کشیده است

نرسیده است (به دلیل فقدان الزامات زیست محیطی و نادیده گرفتن این مسـأله از ابتدای پروژه) ،این
پروژه یک پروژۀ شکستخورده محسوب میشود.
تـبدیل گاز طبیعی بهصورت مایع و حمل آن بهوسیلﺔ کشتیهای مخصوﺹ ،به مقاصد مورد نظر،
مطلوبترین روش صادرات گاز به بازارهای دوردست است (پژوهشگاه صنعت نفت .)1388 ،پروژۀ ال.ان.
جی ،با هدﻑ دستیابی به فناوری تـبدیل گاز طبیعی به گاز مایع انجام شد .این پروژه ،چند سال پیش در

شرکت م ّلی صادرات گاز ایران تعریف و برخی از مرحلههای ابتدایی آن نیز با روندی بسیار کند دنبال
گردید ،اما با وجود اهمیت بسیار باالی آن برای صنعت نفت کشور ،این پروژه در مرحلههای اولیه متوقف

شد و به اهداﻑ خود نرسید .با بررسی این پروژه و مقایسﺔ آن با نمونههای نسبت ًا موفق ،کاستیهای مدیریتی
اینگونه پروژهها دقیقتر و با شواهد عینی قابل مطالعه خواهند بود.
 -2-4نتایج حاصل از بررسی پروژه سولفیران

ِ
مدیریت مرحلههای
در روند بررسی پروژه سولفیران ،تاریخﭽﺔ پروژه با تمرکز بر فرآیندها و نحوۀ

مختلف پروژه ،معرفی و سپﺲ مدارﻙ و مستندات پروژه مرور میگردد .گزارشها و مستندات مدیریتی
پروژه ،در مقایسه با گزارشهای فنی بسیار اندﻙ بودند ،از اینرو ،تالش شد تا اطالعات مورد نظر از
طریق مصاحبه با افراد آگاه استخراﺝ شود .در مرحلﺔ بعد ،گامهای مدیریتی پروژه مستندسازی شد .با
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مقایسﺔ این گامها با مدلهای ارائهشده در ادبیات ،مشاهده شد که این پروژه از یک الگوی مـدیریتی از
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پیشتعریفشـده ،بهرۀ کمی برده است .هرچند سولفیران تا مرحلﺔ طرح اولیه ،تا حدی منطبق با مدل
مرحله/دروازه کوپر عمل نمود ،اما این تطابق نه بهصورت آگاهانه و هدفمند ،بلکه بر اساس تجربه بوده
است و پﺲ از آن نیز پروژه بهصورت اقدامات روزمره و متناسب با شرایط سازمان دنبال شد .در شکل
( )10به این تطابق اشاره شده است.
بررسیها نشان میدهد که در این پروژه ،با تفویﺾ اختیار و تصویب بودجه ،افراد شروع به کار
ــ

ــ
بازبینی
راهاندازی
و تجاریسازی

راهاندازی

ــ

به سمت
راهاندازی

**
تست و
اعتبارسنجی

*

به سمت
تست

***
توسعه

*

به سمت
توسعه

*****

****
ساخت مورد تصویرسازی
صنعتی اولیه
ثانویه

****

تعیین
محدوده
ایده

تصویرسازی
ایده

*****

ــ  :عدم وجود فرآیند ،* ،فرآیند بهصورت خیلی ضعیف ،** ،فرآیند بهصورت ضعیف ،*** ،فرآیند بهصورت متوسط ،**** ،فرآیند بهصورت خوب  ،***** ،فرآیند بهصورت عالی

شکل ( :)10تحلیل پروژۀ سولفیران در مقایسه با مدل نسل جدید فرآیند مرحله/دروازه (نگارنده)

میکردند و با به پایان رسیدن بودجه پروژه متوقف میشد .سولفیران تا مرحلﺔ ثبت اختراع و نمونﺔ
کوچک آزمایشی بسیار موفق عمل کرده است ،اما در گامهای بعدی و وارد شدن به مرحلﺔ توسعﺔ باالتر،
با کمبودها و نقاﻁ ضعف متعددی روبرو گردیده است .پﺲ از بهوجود آمدن عدم قطعیت در گامهای
افزایش مقیاس ،بهعلت عدم وجود دیدگاه مدیریتی و بنابراین عدم آمادگی مسئوالن مربوﻁ ،مشکالت
و خطرهایی که برای پروژههای توسعﺔ فناورﻱ معمول هستند ،بهصورت چالشی جدی مطرح و روش
مناسبی برای مدیریت آن ،در این پروژه اندیشیده نشد.
 - 1-2-4مهمترین چالشهای پروژۀ سولفیران
به تعبیر یکی از مصاحبهشوندگان:

ِ
موفقیت شکست خورده است ،زیرا با اینکه در حال حاضر صاحب
» ...پروژۀ سولفیران یک

فناوری هستیم -البته با صرﻑ هزینه و زمان زیاد -این فناوری هنوز تجاریسازی نشده است.
سولفیران بعد از حدود  25سال به نتیجه رسیده است ،اما بهدلیل فقدان الزامات زیست محیطی
و ندیدن این الزامات از ابتدای پروژه ،این فناوری در حال حاضر مشتری جدی ندارد«.
با تحلیل مصاحبههای افراد درگیر در پروژۀ سولفیران ،مهمترین چالشهایی مطرح شناسایی و در جدول
( )2نشان داده شده است .برای درﻙ بهتر ،این چالشها و مشکالت در سه بخش زمانی گذشته ،حال و
آینده تقسیمبندی شدند .در مورد پروژۀ سولفیران ،مشکالت گذشته مربوﻁ به مراحل قبل از ساخت واحد
گرفتن ادامﺔ شرایط کنونی و تعویق در زمان تجاریسازی پیشبینی گردیده است .همانطور که مشاهده
میشود ،تحریمهای بینالمللی نیز بهعنوان چالش در تمامی مرحلههای پروژه مطرح شده است .در نگاه اول
و طبق تعریف پروژههای توسعﺔ فناورﻱ درونزا ،تمامی فعالیتها باید بهطور مستقل انجام پذیرد ،بهنحوی
که تحریمهای بینالمللی ،اثری بر پیشبرد پروژه نداشته باشند .اما مشخص است که در تمامی مرحلههای
کسب دانش اولیه ،نیاز به بررسی منابع و مراجع علمی معتبر وجود دارد و عدم دسترسی به این منابع ،در
عمل ،پیشبرد پروژهها را غیر ممکن خواهد ساخت .بنابراین ،منظور از تحریم بینالمللی ،محدودیت در
انتقال فناوری نیست و میتواند شامل محدودسازی دسترسی به منابع علمی ،محدودیتهای تأمین مالی و
محدودیتهای معرفی فناوری باشد .همانطور که جدول ( )2نشان میدهد ،یکی از مهمترین چالشها ،عدم
استفاده از افراد کارشناس در حوزۀ مدیریت پروژه و عدم آشنایی گروه پروژه با نحوۀ مدیریت این پروژهها
میباشد .یکی از مدیران ارشد پروژه در این رابطه میگوید:
» ...اما یک مدیریت کالسیک که بر مبنای آن ،کار کنیم و مبانی مدیریتی را پیاده کنیم ،نبوده است،

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

نیمه صنعتی ،مشکالت حال مربوﻁ به چالشهای کنونی برای تجاریشدن و مشکالت آینده نیز با در نظر
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جدول ( :)2چالشهای پروژۀ سولفیران
چالش
عدم استفاده از افراد کارشناس در حوزۀ مدیریت پروژه
عدم درﻙ صحیﺢ از مفاهیم مدیریت طرح
نبود قانون جدی حمایت از طرحهای مرتبط با محیط زیست
تغییرات مدیریتی و نبود دید کافی در مدیریت پروژه
عدم تخصیص بهموقع منابع مالی در مرحلﺔ افزایش مقیاس
بهکارگیری شرکتهای مشاورۀ غیر متخصص
روحیﺔ پایین کار تیمی
عدم حمایت جدی از تجاریسازی سولفیران درون صنایع کشور
عدم ثبت اطالعات گذشته
دیوانساالری در ساختار سازمانی
نبود بسترهای مناسب معرفی مزیتهای سولفیران
تعویﺾ نسل مدیران و مسئوالن صنعتی پروژه
تحریمهای بینالمللی
عدم تعریف نیاز اولیه بهعنوان پروژه توسعﺔ فناورﻱ

زمان
گذشته
گذشته
حال -آینده
گذشته
گذشته
گذشته
گذشته
حال -آینده
حال -آینده
گذشته -حال  -آینده
حال -آینده
حال -آینده
گذشته -حال  -آینده
گذشته

میزان اهمیت
بسیار زیاد
بسیار زیاد
بسیار زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
کم

آقای مهندس  ....که تازه از دانشگاه  ...در رشتﺔ صنایع فارﻍالتحصیل شده بودند ،مبانی مدیریت
آکادمیک که در دانشگاه آموخته بودند را میخواستند در پژوهشگاه جا بیندازد که همه دچار
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مشکل شدید شدند .فقط چند نفر از مدیران پژوهشگاه از دید کالسیک ،مدیریت را میشناسند.

و مانند آن میباشد) .تمرکز مدیر پروژه ،عمدت ًا بر مدیریت زمان ،هزینه و کیفیت پروژه است ،اما مدیر
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طرح بهجای تمرکز بر اهداﻑ تکتک پروژهها ،به منافع حاصل از اجرای هماهنگ پروژهها تمرکز

دورههای  PMBOKرا برای ما میگذارند که دوره دو روزه است و خیلی زود فراموش میشود«...
یکی دیگر از چالشهای پراهمیت در پروژۀ سولفیران -که شاید بتوان آن را به دیگر پروژههای توسعﺔ
فناورﻱ نیز تعمیم داد -عدم درﻙ صحیﺢ از مفاهیم مدیریت طرح در این پروژهها میباشد» .طرح« و
»پروژه« ،دو مفهوم کام ً
ال متفاوت هستند که به شیوههای مدیریتی متفاوتی نیز نیاز دارند .پروژه ،مجموعه
فعالیتهای موقتی را در بر میگیرد که منجر به ایجاد محصول و یا خروجیهای منحصر بهفرد میشود
(مانند طراحی و ساخت یک سد بتنی) ،اما طرح ،مجموعهای از چند پروژۀ کام ً
ال مرتبطبههم است که
منافع آن ،تنها در صورت مدیریت و اجرای هماهنگ این پروژهها محقق خواهد شد (مانند طرح احیاء
دریاچﺔ ارومیه که متشکل از چندین پروژۀ سدسازی ،احداﺙ کانالهای آبرسانی ،الیروبی رودخانهها

میکند و حتی اگر الزم باشد برخی از پروژههای تعریفشده در آن طرح را تعلیق ،متوقف و یا حتی با
پروژهای دیگر جایگزین میکند تا اطمینان حاصل نماید که طرح به اهداﻑ و منافع تعریفشده خواهد
رسید .بر این اساس ،به نظر میرسد توسعﺔ یک فناوری خاﺹ ،متشکل از چندین پروژه خواهد بود و
مدیریت هماهنگ این پروژهها نیازمند دانش و مهارت کافی در زمینﺔ مدیریت طرح میباشد .در قسمتی
از مصاحبه با یکی از مدیران پروژه آمده است:

» ...در قسمت طراحی پایه ،یک بودجه مشخص شده بود .کار در قالب طرح بود .مث ً
ال برای پروژۀ

طراحی پایﺔ سولفیران پیشبینی کرده بودیم که حدود  180میلیون تومان بودجه دارد .کسی که
مسئول پروژه بود ،پروژه را تأیید میکرد و میرفت کارش را انجام میداد .این بودجه نیز از محل
آن پروژه تأمین میشد .قراردادهایی هم در وسط کار بسته میشد که در پروژه پیشبینی نشده بود
و همﭽین قراردادهایی بسته میشد که بودجهاش بود ،اما در اجرا کردن آنها مشکل وجود داشت
و به مرور زمان بودجه از مقدار پیشبینی شده خارﺝ شد و همینطور زمانبندی«.
 -3-4نتایج حاصل از بررسی پروژۀ ال.ان.جی
در بررسی این پروژه ،ابتدا تاریخﭽﺔ آن با کمک افرادی که درگیر پروژه بودند ،مرور شد .البته تمرکز این

ِ
مدیریت مرحلههای مختلف پروژه و نیز مواردی بود که بر اساس
پژوهش ،بیشتر بر تعریف فرآیندها و نحوۀ
ادبیات قابل تحلیل باشند .الزم به ذکر است که بررسی اسناد و مستندات با مشکالتی همراه بود ،چرا که در
وجود زیاد بودن اسناد ،دسترسی به آنها محدودیت داشت.
در مرحلﺔ بعد ،گامهای مدیریتیِ پروژه مستندسازی شد .بررسیها نشان دادند که در این پروژه ،از هیﭻ
الگوی مـدیریتی از پیشتعریفشـدهای استفاده نشده است .با توجه به اینکه گروه مدیریتی این پروژه،
تخصص کافی در زمینﺔ روشهای استاندارد برای مدیریت اینگونه پروژهها نداشتند ،عمدت ًا از تجربههای
قبلی مدیران حاضر در پروژه و سوابق سایر پروژههای مشابه در کشور استفاده میشد؛ بدون در نظر گرفتن
این موضوع که هر پروژۀ توسعﺔ فناورﻱ ،شرایط اولیﺔ متفاوتی دارد.
مهمترین مشکل این پروژه آن بود که با وجود زیرساختهای علمی ضعیف در مورد دانش مفهومی ال.ان.
جی در کشور ،تصمیم به تعریف پروژهای با هدﻑ توسعﺔ فناورﻱ ال.ان.جی گرفته شده بود ،در حالیکه
هنوز توانمندی علمی موضوع در داخل وجود نداشت و بخش مهم چرخﺔ عمر پروژه توسعﺔ فناورﻱ ،یعنی
طی مرحلههای تحقیقوتوسعﺔ بنیادی و کاربردی دانش نادیده گرفته شده بود .در واقع ،تنها بهدلیل وجود

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

زمینﺔ فرآیندهای مدیریتی ،اسناد (گزارشهای پیشرفت پروژه و  )...بسیار کم بودند و در زمینﺔ فنی نیز با
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یک نیاز صنعتی و ضرورت حل مشکل ،اقدام به تعریف این پروژه شده بود .فرآیند پیشرفت و پیگیری
انجام این پروژه نیز بدین صورت بود که با تفویﺾ اختیار و تصویب بودجه ،افراد شروع به کار میکردند
و با بهپایانرسیدن بودجه پروژه متوقف میشد.
 -1-3-4مهمترین چالشهای پروژۀ ال.ان.جی
با تحلیل مصاحبههای افراد درگیر در پروژۀ ال.ان.جی ،مهمترین چالشهایی که در مورد این پروژه رﺥ
داده ،استخراﺝ شد که نتیجه آن در جدول ( )3نشان داده شده است .پروژۀ ال.ان.جی در گامهای اولیه
به بنبست رسید.
با اینکه این پروژه با یک هدﻑگذاری مشخص آغاز شد ،اما بهدلیل فقدان دانش در یکی از مرحلههای
اولیه ،متوقف و از صرﻑ زمان و هزینﺔ زیاد جلوگیری گردید؛ بنابراین میتوان این پروژه را پروژهای با
ِ
شکست موفقیتآمیز به شمار آورد .بررسیها نشان داد برای ادامه و کسب موفقیت در انجام این پروژه،
رویکرد مدیریتی آن نیازمند تغییرات اساسی است .شایان ذکر است که مسئوالن این پروژه ،خواستار ادامﺔ
روند کنونی بعد از تخصیص بودجه مناسب بودند ،اما همانطور که از بررسی روند چند سال گذشتﺔ پروژه
مشخص میشود ،ادامﺔ روند کنونی میتوانست تنها موجب اتالﻑ منابع و ضررهای بیشتر گردد .بنابراین طبق
جدول ( ،)3محقق پژوهش حاضر ،ادامﺔ روند کنونی را اصلیترین چالش محسوب میکند .از چالشهای
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شناساییشده در این پروژه نیز بهعنوان ورودیهای طراحی الگوی پیشنهادی این پژوهش استفاده شده است.
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مطابق جدول ( ،)3یکی از مهمترین چالشهای پیشرو در این پروژه ،عدم وجود توانمندی و دانش داخلی

جدول ( :)3چالشهای پروژۀ ال.ان.جی
چالش
عدم وجود توانمندی و دانش داخلی
عدم تغییر رویکرد گذشته به پروژۀ ال.ان.جی
عدم استفاده از افراد کارشناس در حوزۀ مدیریت پروژه در توسعﺔ فناورﻱ
عدم درﻙ صحیﺢ از مفاهیم مدیریت طرح
تغییرات مدیریتی و نبود دید کافی در مدیریت پروژه
روحیﺔ پایین کار گروهی
تغییر نظامنامﺔ پژوهش و فناوری
وضعیت نامعلوم شرکت ملی صادرات گاز ایران
دیوانساالری در ساختار سازمانی
رشد روز افزون فناوریهای رقیب

زمان
گذشته -حال
حال
گذشته
گذشته
گذشته-حال
گذشته-حال
گذشته -حال -آینده
گذشته -حال
گذشته -حال -آینده
حال-آینده

میزان اهمیت
خیلی زیاد
خیلی زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
متوسط
متوسط

میباشد .این مسأله را ،یکی از مدیران راهبردی پروژه به این شکل بیان مینماید:
» ...من جزء این تیم بودم ،خیلی جاهای کشور را گشتم ،ما حتی در مباحﺚ علمی هم ضعیف
بودیم .توان علمی ما در این حوزه خیلی ضعیف است .پﺲ ما اص ً
ال توانمندی ورود به این فناوری
را نداریم .با این حال ،شروع کردند به انجام پروژه و گفتند هر چه داریم در قسمت پژوهش جمع
کنیم و وارد توسعﺔ فناورﻱ شویم«.
از نکات دیگر بیانشده ،مشکالت نظامنامﺔ پژوهش و فناوری میباشد .نظر مسئول پروژۀ ال.ان.جی در این
زمینه اینگونه است:
» در حقیقت ما ابتدا از اینجا شروع کردیم که به لیسانﺲ مایعسازی دست پیدا کنیم ،این مسأله
مطرح شد که در وزارت نفت گفتند نه و با توجه به مقرراتی که خودشان تعریف کرده بودند گفتند
حتما باید به محصول برسد .تغییر نظامنامه در همین مرحله انجام شد«...
 -4-4عمدهترین چالشهای مشترک در دو مورد مطالعاتی سولفیران و ال.ان.جی
پﺲ از تحلیل دادههای بهدستآمده از پروژۀ ال.ان.جی و سولفیران ،مهمترین چالشهایی که در این دو مورد
مطالعاتی ،مشترﻙ و دارای اهمیت بیشتری هستند ،در قالب یک فهرست استخراﺝ شدند .جدول ( )4این
چالشها را نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میشود ،چالشهایی مانند عدم وجود توانمندی و دانش
داخلی و عدم استفاده از افراد کارشناس در حوزۀ مدیریت پروژه ،تغییرات مدیریتی زیاد و همﭽنین نبود دید
بر اساس این چالشها و همﭽنین راهکارهایی که برای رفع آنها پیشنهاد شده است ،یک الگو جهت مدیریت
پروژههای توسعﺔ فناورﻱ در صنعت نفت طراحی و ارائه میگردد.

 -5روند شکلگیری و پیشنهاد الگوی مدیریتی پروژههای توسعۀ فناوري در حوزۀ
نفت و گاز

با بررسی چالشهای موجود در پروژههای سولفیران و ال.ان.جی و همﭽنین بررسی مدلها و دیدگاههای

ذکر شده و شواهد موجود ،به نظر میرسد ضمن وجود برخی چالشهای اجرایی و زیرساختی (ردیفهای
 5تا  7از جدول ( ))4در انجام پروژههای توسعﺔ فناورﻱ ،درﻙ الزم از پویایﻲهاﻱ فرآیند توسعﺔ فناورﻱ
از دیدگاه راهبردﻱ نیز در سازمانهاﻱ مرتبط با پژوهش و فناورﻱ در صنعت نفت وجود ندارد .از اینرو،
در پژوهش حاضر یک الگوی مدیریتی برای توسعﺔ فناورﻱ در صنعت نفت و گاز کشور پیشنهاد میشود

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

کافی در مدیریت پروژه ،مهمترین چالشهای مشترﻙ موردهای مطالعاتی بودهاند.

121

جدول( :)4عمدهترین چالشهای مشترک در دو مورد مطالعاتی سولفیران و ال.ان.جی
1
2
3
4
5
6
7

چالشهای مشترﻙ

عدم وجود توانمندی و دانش داخلی برای توسعﺔ یک فناوری خاﺹ
عدم درﻙ صحیﺢ از فرآیند و نحوۀ مدیریت طرحهای توسعﺔ فناورﻱ و انعطاﻑپذیری پایین در مدیریت بودجه
و زمان انجام این پروژهها
مدیریت روزمرۀ پروژههای توسعﺔ فناورﻱ و نداشتن دیدگاه کالن در رابطه با مدیریت همزمان چند پروژه در
قالب یک طرح توسعﺔ فناورﻱ
عدم شناسایی خطر در مرحلههای مختلف طرحهای توسعﺔ فناورﻱ
تغییرات زیاد افراد در سطوح مدیریتی سازمان
روحیﺔ پایین کار گروهی در گروههای پروژههای توسعﺔ فناورﻱ
ساختار سازمانی سنتی و وجود دیوانساالری زیاد در سازمان

که طبق آن بتوان برخی از این کاستیها را برطرﻑ نمود .در این راستا ،با الگوبرداری از مدلهای توسعﺔ
فناورﻱ ارائهشده در پژوهشهای گذشته و همﭽنین شناخت حاصل از مطالعات میدانی چالشهای مدیریتی
اینگونه پروژهها ،الگوی ارائهشده در شکل ( )11طراحی شد .این الگو پﺲ از طراحی اولیه و رفع برخی
اشکاالت جزئی ،در اختیار تعدادی از مصاحبهشوندگان در بخش میدانی پژوهش و همﭽنین تعدادی از
اساتید و کارشناسان حوزۀ مدیریت پروژه و مدیریت فناوری قرار گرفت .به پیشنهاد این افراد ،تغییراتی
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در شکل ظاهری مدل و برخی از عنوانها اعمال شد ،اما ساختار کلی مدل و مفاهیم ارائهشده در آن مورد
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تأیید اکثر آنها قرار گرفت .اثبات قابلیت و توانایی هر الگو ،نیازمند بهکارگیری آن در پروژههای عینی و یا
آزمودن آن در یک جامعﺔ آماری وسیع است .این امر خارﺝ از محدودۀ این مطالعه میباشد و بنابراین تنها
به اعتبارسنجی الگو بر اساس قضاوت تعدادی از خبرگان اکتفا شده است.
در جدول ( ،)5ارتباﻁ بین چالشهای شناساییشده در نمونههای موردی و نقشی که هر کدام از مدلهای
توسعﺔ فناورﻱ در رفع یا کاهش این چالشها میتوانند داشته باشند ،ارائه شده است .در طراحی مدل
پیشنهادی (شکل ( ،))11از ویژگیهای ارائهشده در جدول ( )5استفاده شده است و انتظار میرود با در نظر
گرفتن این مزیتها بتوان شانﺲ موفقیت کامل و یا شکست موفقیتآمیز پروژههای توسعﺔ فناورﻱ صنعت
نفت و گاز کشور را در مقابل شکست کامل و یا موفقیت شکستخورده آنها باال برد.
همانگونه که در شکل ( )11مالحظه میشود ،یک پروژۀ توسعﺔ فناورﻱ در صنعت نفت شامل مرحلههای
تعیین محدوده ،نمونﺔ آزمایشی ،اجرای آزمایشی (پایلوت« ،سوپر پایلوت و نمونﺔ تجاری میباشد .در این
الگو ،در بین هر یک از مرحلهها برای تصمیمگیری در مورد ادامﺔ پروژه ،توقف یا بازگشت به مرحلﺔ قبل،
دروازهای در نظر گرفته شده است .الگوی پیشنهادی این پژوهش ،مبتنی بر مدل مرحله/دروازه نوین کوپر

است که با بهرهگیری از نقاﻁ قوت مدلهای دیگر و اعمال اصالحات مورد نیاز بر روی آن ،تا حد امکان
با شرایط و چالشهای پیش روی پروژههای توسعﺔ فناورﻱ در کشور سازگار شده است .علت انتخاب این
مدل بهعنوان مبنای اولیه ،جامعیت ،انعطاﻑپذیری باال ،مرحلههای منظم و همﭽنین قابلیت اصالح محدودۀ
پروژه در هر مرحله میباشد .در این الگو ،طرحهای توسعﺔ فناورﻱ بهصورت مجموعهای از زیرپروژهها در
نظر گرفته شدهاند .هر یک از این زیرپروژهها از طریق بازگشت اطالعاتی و مرور و بازبینی با یکدیگر مرتبط
میگردند و در مجموع بهصورت مدیریت طرح ،مدیریت میشوند.
دیدگاه بهدست آمده از مدل هوگمان ،در مورد تقسیم پروژه به تعدادی زیرفناوری و زیرپروژه و همﭽنین
چالشهای مشاهدهشده در موردهای مطالعاتی که نشاندهندۀ عدم تحقق منافع قابل انتظار از پروژه ،بهدلیل
عدم هماهنگی بین ابعاد مختلف یک پروژه مانند (ابعاد فنی ،زیرساختی و اقتصادی) بود ،باعﺚ شد تا
پیشنهاد گردد بهجای نگاه پروژهای به پروژههای توسعﺔ فناورﻱ ،این پروژهها به صورت یک طرح متشکل
از تعدادی پروژۀ بههممرتبط در نظر گرفته شوند و از رویکردهای مدیریت طرح برای مدیریت این پروژهها

پایلوت

نمونه آزمایشی

سوپر پایلوت

نمونه تجاری

پایلوت

پروژه الف

نمونه آزمایشی

به کارگیری فرآیندهای
مدیریت پروزه با دیدگاه
استفاده از TPM

سوپر پایلوت
تعیین محدوده

پایلوت

نمونه تجاری
نمونه آزمایشی

پروژه ب

سوپر پایلوت
تعیین محدوده

به کارگیری فرآیندهای
مدیریت پروژه با دیدگاه
استفاده از TPM

نمونه تجاری

پروژه ج

به کارگیری فرآیندهای
مدیریت پروزه با دیدگاه
استفاده از TPM

( TPMپیگیری عملکرد فنی)
دروازه

شکل ( :)11الگوی پیشنهادی پژوهش برای مدیریت طرحهای توسعۀ فناوري در صنعت نفت

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

تعیین محدوده
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جدول ( :)5مدلها و دیدگاههای بهکار رفته در الگوی مدیریتی پروژههای توسعۀ فناوري (نگارنده)
چالش موجود در پروژههای توسعﺔ فناورﻱ
عدم توجه کافی به مرحلهها و فرآیند توسعﺔ
فناورﻱ و در نظر نگرفتن مقاطع کلیدی مهم
برای تصمیم در مورد توقف یا ادامﺔ پروژه
نداشتن دانش پایﺔ کافی برای توسعﺔ یک
فناوری خاﺹ در داخل کشور
عدم آگاهی کافی از ماهیت طرحهای توسعﺔ
فناورﻱ که خود متشکل از چندین پروژۀ
مرتبط با هم هستند و عدم توجه کافی به
وابستگی این پروژهها به هم
عدم توجه کافی به خطرهای فنی ،اقتصادی
و سازمانی در مرحلههای مختلف طرحهای
توسعﺔ فناورﻱ
انعطاﻑپذیری پایین در بودجه و برنامﺔ زمانی
تعیینشده برای طرحهای توسعﺔ فناورﻱ و
اصرار به استفاده از روشهای معمول کنترل
پروژه در این طرحها

نام مدل/دیدگاه

نقش/مزیت این مدل در رفع چالشها

مدل مرحله/
دروازه نوین کوپر

تعبیﺔ دروازۀ متغیر جهت بررسی مداوم و
تصمیم در مورد ادامه یا توقف پروژه

دیدگاه کرولینگ

شناسایی صحیﺢ و دقیق فناوری و لزوم
دستیابی به دانش اولیﺔ مرتبط با توسعﺔ فناورﻱ

دیدگاه هوگمان

تقسیم طرحهای فناورانه به پروژههای
کوچکتر و داشتن دیدگاه مدیریت طرح

مدل توسعﺔ مارپیﭻ

تحلیلهای دقیق خطر و عدم قطعیت توسط
بررسیهای متعدد و چرخشی

الحاقیه  DoDبه
استاندارد PMBOK

تخمین کران پایین و باالی هزینه و زمان و
ایجاد انعطاﻑ در بازههای تصمیمگیری

استفاده گردد .مدیریت طرح ،در واقع چارچوب مناسبی را برای مدیریت گروهی از پروژهها و کارهای
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مرتبط با هم ایجاد میکند که امکان انجام آنها بهصورت تکپروژه مقدور نیست و یا اگر مقدور باشد،

میشود و با اصالت بخشیدن به مدیر طرح و انتخاب فردی توانمند برای این مسئولیت ،از مسائلی همﭽون
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در نظر نگرفتن توانمندی داخلی در مرحلههای مختلف پروژه ،عدم هماهنگی بین گروههای کاری مختلف و

نمیتواند منافع مورد انتظار را محقق نماید ( .)Ribbers & Klaus-Clemens, 2002برخالﻑ پروژهها که
محصولمحور هستند ،طرحها از اساس نتیجهمحور هستند .در این صورت یک نفر یا یک گروه مدیریتی
طرح میتواند با یک دید مدیریتی جامع همزمان با رشد گامبهگام پروژۀ اصلی ،نیازهای جدید را تعیین و
بهصورت پروژههای مجزا تعریف کند .با رویکرد مدیریت طرح ،در صورت شکست هر پروژۀ خاﺹ و یا
تغییرات مدیریتی در آن ،مدیر طرح قادر خواهد بود با مدیریت تغییرات و استفاده از تمرکز بر منافع طرح،
احتمال موفقیت طرح را افزایش دهد (.)Blomquist & Müller, 2006
با بهکارگیری رویکرد مدیریت طرح و اجرای هماهنگ پروژهها و زیرپروژهها ،ضمن توجه به همپوشانی
و ارتباﻁ مرحلههای مختلف چرخﺔ عمر پروژههای توسعﺔ فناورﻱ ،بسیاری از مشکالت ناشی از تغییرات
زیاد در طول پروژه که بخش جداییناپذیر پروژههای توسعﺔ فناورﻱ است ،بهشیوهای نظاممند ،مدیریت

دیوانساالری زیاد در ساختار سازمانی که یکی از چالشهای مشترﻙ در پروژههای توسعﺔ فناورﻱ سولفیران
و ال.ان.جی و پروژههای مشابه است ،جلوگیری میگردد.
همانطور که چندین بار به آن اشاره شد ،عدمقطعیتها و خطرها ،عنصر اصلی و جداییناپذیر هر پروژۀ
توسعﺔ فناورﻱ به شمار میآیند .بنابراین موفقیت در پروژۀ توسعﺔ فناورﻱ صنعت نفت و گاز کشور در
گرو وجود یک برنامﺔ منظم و پیوسته برای مدیریت این خطرها میباشد .عالوهبر این ،استفاده از دیدگاه
کرولینگ (که در جهت بهبود بخشیدن به مدل مرحله/دروازه ارائه شده است؛ برای شناسایی صحیﺢ و دقیق
مرحلههای توسعﺔ فناورﻱ اهمیت زیادی قائل است و خطر بهنتیحهرسیدن هدﻑ نهایی را کاهش میدهد)،
میتواند در حل چالش مشترﻙ عدم توجه کافی به چرخﺔ کامل عمر پروژههای توسعﺔ فناورﻱ در نمونههای
موردی این پژوهش مﺆثر واقع شود .مدل توسعﺔ مارپیﭻ دارای دقیقترین سازوکار تحلیل خطر میباشد .در
این مدل ،تمامی خطرها بهطور گامبهگام ،تحلیل و راهحلهای بهتر شناسایی میشوند (.)Boehm, 1988
بنابراین ،با استفاده از این مدل ،میتوان سطﺢ تفصیل ارزیابی خطرها در هر مرحله را نسبت به مرحلﺔ قبل
افزایش داد و با شناخت کاملتری از عدم قطعیتها ،پروژه را به پیش برد.
یکی از ویژگیهای مهم الگوی پیشنهادی ،استفاده از برخی دیدگاههای الحاقیﺔ  ،DoDدر این الگو است.
بهدلیل احتمال رخداد تغییرات گسترده در مسیر انجام یک پروژۀ توسعﺔ فناورﻱ ،افزایش انعطاﻑپذیری نظام
از نکتههای پراهمیت برای تطبیقپذیری با تغییرات احتمالی میباشد .تفاوت الحاقیﺔ  DoDبا مدل مرحله/
کوپر با ایجاد دروازههایی امکان بررسی ادامه/انصراﻑ پروژه را در طول تمامی مرحلهها فراهم میسازد ،اما
همانگونه که در شکل ( )9مالحظه میشود ،الحاقیﺔ  ،DoDبا ایجاد بازههای تصمیمگیری و حد باال و پایین
در هر مرحله از بازبینی ،باعﺚ ایجاد انعطاﻑ در مدل کوپر میگردد .بنابراین انتظار میرود که با تلفیق این
دو مدل ،برخی از مشکالت ناشی از انعطاﻑپذیری پایین در مدیریت پروژههای توسعﺔ فناورﻱ صنعت نفت
و گاز ایران شامل دیوانساالری زیاد و دیدگاههای مدیریت سنتی در این پروژهها کاهش یابد.

 -6جمعبندی

هدﻑ از انجام این مطالعه ،شناسایی چالشهای مدیریتی در پروژههای توسعﺔ فناورﻱ صنعت نفت و گاز
کشور و ارائﺔ یک الگوی مدیریتی متناسب با شرایط خاﺹ اینگونه پروژهها بود .در این مقاله ،ابتدا به

معرفی پروژههای توسعﺔ فناورﻱ و دیدگاههای مختلف نسبت به آن و تشریﺢ مدلهای مدیریتی مرتبط

ارائۀ الگویی برای مدیریت پروژههای توسعۀ فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

دروازۀ نوین کوپر ،ایجاد انعطاﻑ مورد نیاز در انجام پروژههای توسعﺔ فناورﻱ است .مدل مرحله/دروازۀ
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پرداخته شد .روش انجام پژوهش ،مطالعﺔ موردی چندگانه بود که در آن ،دادههای گردآوریشده از طریق
مصاحبهها و بررسی مستندات پروژه با کمک تحلیل محتوای کیفی ،تجزیه و تحلیل و ارائه شدند .موردهای

مطالعاتی ،پروژۀ سولفیران بهعنوان پروژههای نسبت ًا موفق و و پروژه ال.ان.جی به عنوان پروژه ناموفق توسعﺔ
فناورﻱ در صنعت نفت و گاز کشور بودند که هر کدام از آنها ،بر اساس دیدگاههای مدیریت پروژه و
مدلهای متنوع توسعﺔ فناورﻱ و توسعه محصول بررسی و تحلیل شدند.
نتایﺞ این پژوهش نشان میدهد که با وجود مدلهای مدیریتی مختلفی که در مطالعات مربوﻁ به توسعﺔ
محصول و یا توسعﺔ فناورﻱ ارائه شده است ،تقریب ًا هیﭻ یک از این مدلها بهتنهایی قادر نیستند ،پروژههای
توسعﺔ فناورﻱ صنعت نفت و گاز کشور را که با درجﺔ باالیی از خطر و عدم قطعیت و همﭽنین ویژگیهای
خاصی مانند چند مرحلهای بودن ،وابستگی زیاد به شرایط محیطی ،نیاز به مدیریت منافع و تغییرات بهجای
کنترل دقیق بودجه و زمان ،همراه هستند ،بهنحو مطلوب مدیریت کنند .از اینرو ،مدیریت اینگونه پروژهها،
توجه همزمان به جنبههای مختلف مدیریتی و مولفههای متنوعی را میطلبد که بهاحتمال فراوان میتوان
از طریق تلفیق ویژگیهای مثبت مدلها و دیدگاههای ارائهشده و همچنین یافتههای تجربی حاصل از
موردهای مطالعاتی بدان دست یافت .این اقدام با طراحی و اعتبارسنجی یک الگوی مدیریتی دنبال شد و در
نهایت الگوی پیشنهادی ارائهشده در شکل ( ،)11بهعنوان خروجی اصلی پژوهش و راهکاری کالن برای
مدیریت بهتر پروژههای توسعﺔ فناورﻱ صنعت نفت و گاز ارائه گردید.
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عمدهترین چالشی که در موردهای مطالعاتی این پژوهش مشاهده شد ،عدم توجه کافی به چرخﺔ عمر

آمادگی خود برای توسعﺔ فناورﻱ خواهد داشت و در صورت شکست یک پروژه ،مدیر طرح قادر خواهد
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بود با مدیریت تغییرات و استفاده از چرخههای تکرارشونده با تمرکز بر منافع طرح ،احتمال موفقیت طرح

پروژههای توسعﺔ فناورﻱ و در نظرنگرفتن انعطاﻑ کافی در برنامهریزی و مدیریت این پروژههاست .بهتعبیر
دیگر ،این پروژهها یک طرح متشکل از چندین پروژه هستند که در چند مرحله انجام میشوند و بعضی از
این مرحلهها نیز از چندین زیرپروژه تشکیل شدهاند که الزم است ارتباﻁ و تعامل بین آنها در سطحی باالتر
از مدیریت جداگانﺔ تکتک این پروژهها هدایت و رهبری شود .گرچه با کوچکسازی یک فناوری پیﭽیده
به واحدها یا مراحل کوچکتر ،شناسایی و تحلیل خطرها بهتر انجام میشود ،اما در صورتیکه هماهنگی و
تعامل بین این مرحلهها در سطحی کالن و با نگاهی راهبردی مدیریت نشود و نگاه کالن به کل چرخﺔ عمر
از ابتدا تا انتهای طرح حفﻆ نگردد ،نتیجﺔ قابل قبولی حاصل نخواهد شد .البته باید در نظر داشت که توسعﺔ
ذهنیت مدیریت طرح ،اولین گام موفقیت برای حرکت به سمت نقش مدیریت طرح است .همانطور که
زندحسامی و همکاران ( )1394اشاره داشتهاند ،یک سازمان بر اساس این رویکرد ،ارزیابی بهتری از میزان

را افزایش دهد .آموزشهای تخصصی مدیریت پروژه و مدیریت طرح به مدیران پروژههای توسعﺔ فناورﻱ،
استفاده از روشهای منعطف در برنامهریزی و کنترل پروژه ،در نظر گرفتن انتقال فناوری بهعنوان یکی از
مرحلههای اصلی پروژههای توسعﺔ فناورﻱ در صنعت نفت ،افزایش تعامل بین مدیر پروژه و مدیر طرح
بهمنظور تمرکز بر اهداﻑ کالن طرح و بهکارگیری افرادی با روحیﺔ کار گروهی باال از عمده مواردی است
که باید بیش از پیش در این پروژهها مورد توجه قرار گیرد.
اثبات قابلیت و توانایی هر الگو ،نیازمند اعمال آن در پروژههای عینی مرتبط با آن الگو و یا انجام نظرسنجی
گسترده از کارشناسان و فعاالن پروژههای توسعﺔ فناورﻱ میباشد .این موضوع الزم است در مطالعات آینده،
بهصورت یک پیمایش گسترده و یا آزمون الگوی پیشنهادی در چند پروژه توسعﺔ فناورﻱ انجام شود.

 -7تقدیر و تشکر

این پژوهش با حمایت شرکت ملی صادرات گاز ایران انجام پذیرفت .از مدیران و کارشناسان این شرکت
و همﭽنین همکاران خدوم پژوهشگاه صنعت نفت بهویژه جناب مهندس خالدفرصت که اطالعات
ارزشمندی در اختیار محقق قرار دادند ،سپاسگزاری میشود.
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