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 نشانی آتشن توسط آمدیریت پروژه و ابزار  های روشاتخاذ  
 

 محسن واالمهر

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

 

 چکیده

 توانمندسازي ضرورت نیاز و گوناگون مسائل و موضوعات با مواجهه همچنین ،پروژه مدیریت رویکرد از استفاده افزایش

 رویکردهاي و ها تکنیک ،ابداع ابزارها ضامن تا است شده موجب ها پروژه هماهنگ مدیریت و بخشی مرکزیت در ها سازمان

اهمیت بسیار زیاد و نقش  به دلیلیکی از رویکردهاي نوین که  .باشد داشته چشمگیري رشد نیاز ها آن از استفاده میزان ،نوین

نتایج  بر اساس .مدیریت پروژه است ،آورد به دستپروژه محور  هاي انسازمرا بین  اي شایستهآن توانسته جایگاه  آمیز موفقیت

 و انجام ریزي طرحمعیار و  اول در رتبه شده نرمال درصد وزن 11/4 با ها پروژهو ساختار  سازمان معیار تعیینآمده  به دست

 در رتبه شده نرمال درصد وزن ./ 11 با سبد پروژه مدیریت و معیار در رتبه دوم شده نرمال درصد وزن ./ 14 با پروژه ممیزي

 و اجراي در مدیریت مشارکت و معیار چهارم در رتبه شده نرمال درصد وزن / .10 با پروژه متدولوژي و معیار توسعه سوم

 هدر رتب شده نرمال وزن درصد ./ 41 ها با پروژه دانش معیار مدیریتو  پنجم شده در رتبه نرمال درصد وزن ./ 14 ها با پروژه

 .است قرارگرفته هفتم در رتبه شده نرمال درصد وزن ./ 43 پروژه با و معیار پشتیبانی ششم

 

 بندي اولویتو  شناسایی ،پروژه مدیریت هاي روش ،پروژه مدیریتهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 یافته توسعهکشورهاي کمتر  در طی چند دهه اخیر بیشتر و بیشتر به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادي در اي توسعه هاي کمک

را به عنوان چشم اندازي از پیشرفت براي مناطق زیر  اي توسعه هاي کمکاین تحقیق  .(1413 ،زیزمر) استمرتبط شده 

 ،؛ ریدل1414 ،لی بین المللی و انتقال فناوري پیشرفته تعریف می کند )لوئیسما هاي کمکجهان از طریق  یافته توسعه

کمک  ،بنابراین ؛خدمات اجتماعی و برنامه هاي اقتصادي است ،بهداشت ،د آموزشندین حوزه مانناین کمک شامل چ .(1442

در  .(1412 ،؛ ایچناور و رینزبرگ1410 ،دولتی گرفته تا خصوصی است )دیویس هاي سازماناز  ،ها داراي تعداد زیادي ذینفع

 ،اند )فاولر و عملیات پیدا کردهدر مدیریت وجوه  اي اهمیت فزاینده (NGDOs) توسعه غیردولتی هاي سازمان ،این زمینه

نگرانی شدیدي در مورد اثربخشی پول استفاده شده توسط این برنامه ها وجود دارد )ادواردز  ،به طور کلی ،با این حال .(1413

ها و  پروژه ،ها ماناي از ساز تري از سوي تعداد فزاینده غیردولتی با رقابت قوي هاي سازمان .(1413 ،؛ زیزمر1410 ،المو ه

ها را به دلیل  NGDO این محدودیت .کنند در حالی که اهداکنندگان بودجه خود را محدود می ،ها مواجه هستند برنامه

اما همچنین سازماندهی ضعیف و اهداف ناموفق آنها تحت نظارت بیشتري  ،اراییاستفاده ضعیف از منابع مالی موجود و عدم ک

ها حرفه اي تر و عملکرد محورتر  NGDO این بررسی دقیق باعث شده است که .(1412 ،همکاران گولینی و) استقرار داده 

ا کارهاي نو و ایجاد توازن در توجه به براي برخورد ب ،روش کارایی در مدیریت ،پروژه یا مدیریت بر مبناي پروژه مدیریت  .شوند

هدف از آموزش مدیران پروژه توانمندسازي  .لو از ریسک استهزینه و کیفیت در قالب زمان و در محیطی مم ،پروژه  محدوده

پروژه در هر  .(1414 ،سازي آنها براي ورود به فضاي جدید و ناشناخته پروژه است )زلوکازوو آنان در برابر مشکالت پروژه و آماده

 .شود رو می هایی روبه و ریسک ها شده( با فرصت طول عمر خود )از ابتداي شروع کار تا انتهاي آن و رسیدن به اهداف تعیین

براي  .توانند در اجراي پروژه اختالل ایجاد کنند و باعث شکست آن شوند ها همان عوامل خطرسازي هستند که می ریسک

به دلیل  ها پروژهتاخیر در  .(1414 ،زلوکازوو) استمدیریت ریسک امري کامال ضروري  ،جلوگیري از این خطرات احتمالی

ي بزرگ ساخت در دنیا با ها پروژهمطالعات انجام گرفته نشان می دهد که اغلب  .امري غیرقابل انکار است پیچیدگی خاص آنها

 ،مستقیم میان زمان و هزینه اجراي پروژههمچنین به دلیل رابطه  .درصد افزایش زمان مواجه می شوند 54حدود بیش از 

ي ساخت و اندیشیدن تدابیري در ها پروژهبررسی علل تاخیر در  .افزایش زمان اجرا اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود

 ها پروژهاز طرف دیگر در بسیاري از  .جهت کاهش آنها مسئله اي جدي است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است

هداف پروژه وارد می تسریع در بهره برداري پروژه از اهمیت زیادي برخوردار است و تاخیر در اتمام آن خسارات سنگینی به ا

را می توان به دو دسته عوامل غیرقابل کنترل )غیرقابل برنامه ریزي( و قابل کنترل )قابل  اه پروژهعوامل رایج در تاخیرات  .کند

دسته بندي کرد و طبیعی است که شناخت عوامل فنی و قابل کنترل از اهمیت بیشتري برخوردار برنامه ریزي( )عوامل فنی( 

بعضی از دالیل تاخیرات از وزن و بروز  …مدیریتی و ،سیاسی ،فرهنگی ،مختلف بسته به مسائل اجتماعی ورهايدر کش .است

 .(1418، نی)دوردیو و حسی بیشتر برخوردارند ولی خارج از این دسته بندي نمی باشند

 .(1413 ،آندرسون) انده کرده ها را در سال هاي اخیر مشاهد NGDO مطالعات استفاده فزاینده اي از مدیریت پروژه توسط

مدیریت  ،در چندین صنعت و سازمان .اند یافته توسعهروش هاي مدیریت پروژه و ابزارهاي آن به طور فزاینده اي  ،عالوه بر این

 ،در کنار این رشد در استفاده از مدیریت پروژه .ه استراتژي و محصول جدید تبدیل شده استپروژه به مدلی براي توسع

ها و  ها تمایل دارند که هزینه بیشتر پروژه ،در واقع .شده اند و سطح باالیی از خطاپذیري را نشان داده اند نیز ظاهرمنتقدان 

تفاوت قابل توجهی بین دانش نظري و کارایی  .کنند ورده نمیزمان بیشتري داشته باشند و انتظارات ذینفعان مختلف را برآ
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مدیریت پروژه و ابزار ان توسط  هاي روشاتخاذ در این پژوهش نیز  .(1410 ،داویس) داردعملی مدیریت پروژه وجود 

 .پرداخت شده است نشانی آتش

 

 پیشینه های تحقیق

ي ساخت و ساز ها پروژهساخت بر نتیجه نهایی و روند اجرایی در ي ها پروژه( بررسی تاخیرات 1414) 1فاشینا و همکاران

و نوع و کیفیت تجهیزات مورد  ها پروژهد و اهمیت ص گردید که به نسبت ابعامطالعات آنها مشخ بر اساس .صنعتی پرداختند

اخیرات که می تواند استفاده و کاربري پروژه و همچنین شرایط سایت و منطقه اي که پروژه در آن احداث می گردد میزان ت

درصد بر هزینه  34تا حدود  ...ت وناشی از عوامل مختلف همچون شرایط قرارداد و بودجه و شرایط پروژه و سایت و روش ساخ

درصد بر کیفیت پروژه تاثیرگذار باشد چرا که با افزایش تاخیر پروژه بودجه اولیه و بعضا برنامه ریزي شده رو  144و زمان و تا 

یفیت بسیار رفته که این موضوع منجر به استفاده از مصالح با کیفیت بسیار پایین در ساخت سازه و تهیه تجهیزات با کبه اتمام 

بر  .ي ساخت و ساز پرداختندها پروژه( به بررسی علل اصلی ایجاد و بروز تاخیرات در 1414) 1عمار و همکاران .پایین می گردد

به نوعی  ،پیمانکار -مشاور  -یعنی کارفرما  ها پروژهاز بین سه عامل اصلی ساخت آمده مشخص گردید که  به دستنتایج  اساس

تاخیرات داشته که در این خصوص کارفرما علت اصلی در بروز تاخیرات  مانکار بیشترین سهم را در ایجادکارفرما و در ادامه پی

ا به پیمانکار و تامین مصالح از سوي کارفرما و در پیمانکار بوده که اساس این تاخیرات در مشکل در قراردادها و پرداختی ه

نبود مصالح مناسب و تجهیزات و نیروهاي کارآمد از طرف پیمانکار می ادامه افزایش تعداد پیمانکاران جز توسط پیمانکار و 

بر  .از پرداختندي ساخت و سها پروژه( به بررسی ریسک هاي بحرانی تاثیرگذار بر هزینه هاي 1414) 3کونگ و همکاران .باشد

پروژه به هر حال اتفاق  نتایج تحقیق این محققین مشخص گردید که بخشی از ریسک ها معمول بوده و در طول اجراي اساس

همچنین تعویض ماشین آالت و عدم تامین به موقع  می افتد که نمونه هاي آن تغییرکارفرما و مشاور و پیمانکار بوده و

شرایط پروژه می تواند تاثیر به سزایی را بر نتایج داشته  بر اساسو  ها پروژهدیگر براي برخی  بخشی و ؛...تجهیزات و مصالح و

 از آن جمله می توان به نوع منطقه احداث مانند مناطق کوهستانی یا مناطق سیل خیز و مناطق ساحلی با خاکباشد که 

 .است ...ه شرایط و روند اجرایی پروژه مرتبط با قراردادها وسایر موارد مربوط ب .اشاره نمود ...سست و رطوبت و خورتدگی باال و

درصد بر نتایج تاثیر  144تا  14می تواند بین ه شرایط و اهمیت و ویژگی هاي پروژه در مجموع هر گروه از ریسک ها بسته ب

( به بررسی ریسک هاي 1414) 0واملنیک .گذار بوده و بر زمان و هزینه و کیفیت پروژه و نوع و زمان تاخیرات آن تاثیرگذار باشد

نمونه موفق  14مطالعه وي بر روي  بر اساس .خته استي ساخت و ساز و متدلوژي بررسی و کنترل و مدیریت آنها پرداها پروژه

 34ي انجام شده مشخص گردید که ارزیابی تمامی انواع مخنلف ریسک ها درابتدا و قبل از شروع پروژه تا حدود ها پروژهاز 

پروژه  درصد موفقیت در بررسی دقیق ریسک هاي 24ی تواند منجر به موفقیت پروژه گردد و قریب به حدود بیش از درصد م

ي ساختمانی در مراحل ها پروژهدر خصوص  .درصد پیشرفت فیزیکی خود را انجام داده است 54در زمانی است که پروژه حدود 

تهیه و نصب و تست تجهیزات است که ارزیابی و کنترل و مدیریت  ي صنعتی در مراحلها پروژهبعد از اجراي اسکلت و در 

( به بررسی نقش مدیریت پروژه و مدیریت ریسک در مدیریت 1414) 5دیویا .ج گرددریسک ها می تواند منجر به بهبود نتای

                                                           
1 Fashina et al 
2 Omar et al 
3 Kong et al 
4 Melnikova 
5 Diouia 



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

353-333، صفحات 1041، بهار 1، شماره 8دوره   

353 

 

مشخصات و ویژگی هاي مختلف به پروژه با شرایط و  14مطالعه بر روي حدود  بر اساسوي  .پرداخته است ها پروژهسازمانی 

ن عدم توجه و یا دید سطحی بوده ولیک ها پروژه این نتیجه رسید که هر چند مدیریت پروژه ابزاري براي بهبود هر چه بیشتر

نسبت به مدیریت ریسک تاثیرات نامطلوب بسیار زیادي را بر نتیجه دارد به نحوي که با رعایت تمامی موارد مربوط به مدیریت 

ها درصد شرایط پروژه را بهبود بخشید ولیکن با پیش بینی ریسک هاي پروژه و تحلیل و پردازش آن 04ه می توان تا حدود پروژ

به  (1312منعمی و همکاران ) .شرایط پروژه را بهبود بخشید که بسیار مطلوب است (برابر 1حدود )درصد  84می توان تا 

ارزیابی و کنترل ریسک ها و  ،شناسایی .ي ساخت پرداختندها پروژهي ایمنی در و ریسک ها HSEبررسی اهمیت و تاثیرگذاري 

مدیریت و ارزیابی ریسک  .تلقی می گردد یت ها و عملیات هاي عمرانی و ساخت وسازفاکتورهاي ایمنی گامی ضروري برایفعال

یفتد و تبدیل به بحران شوند را شناسایی و عدم قطعیت ها را قبل از اینکه اتفاق ب ،ایمنی ساخت وساز به عنوانیک گام راهبردي

همیت مدیریت پروژه در عملیات هاي ه درباره اآنچ سبر اسا. مشخص کرده ویک تعادل بین تهدیدها و فرصت ها ایجاد می کند

پژوهش  ،عمرانی و ساخت وساز و ارتباط فاکتورهاي آن با ایمنی وفاکتورهاي ایمنی ساخت وساز و ریسک هاي ایمنی بیان شد

ي نقی زاده و جعفرزاده افشار .و رعایت ریسک ایمنی پروژه نگارش و ارایه شده است HSEحاضر با هدف نشان دادن اهمیت 

نتایج  .ي ساخت بر اساس مدیریت ریسک با استفاده از سیستم استنتاج فازي پرداختندها پروژهب ( به بررسی و انتخا1312)

به وزن معیارها ریسک مرتبط با هزینه اهمیت بیشتري نسبت به دیگر معیارهاي با توجه  ،تحلیل شبکه اي فازي نشان داد

 ،ریسک مرتبط با ایمنی ،ریسک مرتبط با زمان ،یارهاي ریسک مرتبط با کیفیتي ساخت دارد و معها پروژهمربوط به ریسک 

ي ساخت بر اساس ها پروژهانتخاب نتایج ارزیابی و  .ریسک مرتبط با پایداري محیط زیست در اولویت هاي بعدي قرار دارند

از نظر مدیران  1ان داد پروزه شماره مدیریت ریسک و نظر کارشناسان نشان داد با استفاده از تکنیک سیستم استنتاج فازي نش

 از نظر مدیران پروزه 0شماره  ها پروژههمچنین  .قرار دارند 14و  1ي ها پروژهکمترین ریسک را براي اجرا دارد و پس از آن 

 يها پروژه( به ارزیابی مدیریت ریسک در انتخاب پیمانکاران 1313گودرزي و پناهی ) .بیشترین ریسک را براي اجرا دارد

ریسک هاي  ،ریسک مهم شناسایی شده 15نتایج این پژوهش نشان می دهد که از بین  .پرداختند AHPساختمانی به روش 

ي ها پروژه( افزایش هزینه هاي 3 ،(بدهی هاي زیاد شرکت پیمانکار1 ،یی( گرایش باال نسبت به ادعاي خسارت و دعاوي قضا1

به ترتیب بیشترین اولویت را  ،ا و تورم( برنامه ریزي نامناسب براي تحریم ه1و ( عدم تجربه کافیفنی و کاري پیمانکار 0 ،قبلی

ي ساخت ها پروژهي ریسکهاي ایمنی در ( به بررسی و ارزیابی و رتبه بند1315حقیقت ) .به دست آمد. به خود اختصاص دادند

نی صنعتی و بهداشت حرفه اي یک ارزیابی و رتبه بندي ریسک هاي ایم .با استفاده از روش تخصیص خطی پرداخته است

ژه به ویژه زمانی که تعداد عوامل ریسک زا افزایش می یابد به عنوان بخشی مهم از فرایند پیچیده مدیریت ریسک محسوب پرو

در یک پروژه ساخت در استان خراسان  وش پیشنهادي براي ارزیابی ریسک هاي ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه اير .می شود

این نتایج داللت بر دقت و قابلیت اجراي این سیستم در محیط  سازي و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته اند کهرضوي پیاده 

 .ي عمرانی پرداختندها پروژهفرآیند تلفیق مدیریت ریسک و چرخه حیات به بررسی  (1315پناهی و نوروزي ) .هاي واقعی دارد

جراي مراحل مختلف سک و گامهاي چرخه حیات پروژه زمان مناسب جهت ادر این تحقیق ابتدا با تلفیق فرایند مدیریت ری

تجزیه و  ،زه مالی پروژهتعیین مسئولیت هاي مدیریت در حو ،ساختار دهی ،فرایند مدیریت ریسک شامل برنامه ریزي شناسایی

ک مرور د مدیریت ریسسپس کل فرآین .تحلیل هاي کیفی و کمی کنترل و مدیریت گامهاي چرخه حیات پروژه بیان می گردد

ها ارایه  WBSموجود ارایه شده و سپس رویکردي جدیدي بر مبناي کار با  هاي روششده و در بخش نحوه شناسایی و آنالیز 

سپس مواردي که بر روي سود  ،ي ساختمانی انجام می گیردها پروژهایی موارد عدم قطعیت در در پایان شناس .شده است
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با استفاده از نمودار توزیع احتماالت تحلیلی می شوند تا الگویی جهت ارزیابی هزینه ها و  ،شده پیمانکار اثر می گذارند جدا

 ،که به شکل متغیر ظاهر می شوند ،ی بین هریک از عدم قطعیتهااین کار با تعیین ارتباط ریاض .درآمدهاي پیمانکار ارایه گردد

ي ساخت و ساز کوچک ها پروژهرسی عوامل مؤثر بر وقوع ریسک هاي بر به (1310همکاران )ابراهیمیان و  .با هزینه انجام گیرد

فاز  1وچک را می توان در ي ساخت و ساز کها پروژهنتایج این تحقیق نشان میدهد که ریسکهاي  .و رتبه بندي آنها پرداختند

و ساز کوچک نشان داد که ي ساخت ها پروژهنتایج ارزیابی و رتبه بندي عوامل مؤثر بر وقوع ریسکهاي  .طبقه بندي نمود

ي ساخت وساز کوچک بر اساس مدیریت ریسک فرایند ها پروژهدرصد بیشترین تأثیر را در وقوع ریسک در  01 .3کارفرما با 

( به 1310ابراهیمیان و همکاران ) .درصد در وقوع ریسک نقش دارند 11و  33ترتیب مشاور و پیمانکار با  محور دارد و سپس به

بر اساس نتایج حاصل ریسک  .ساختمانی کوچک پرداختندي ها پروژهبندي ریسک هاي مرحله ساخت و ساز در بررسی و رتبه 

ریسک هاي مرحله ساخت و  .فاز دسته بندي شدند 1و گروه  0ي ساخت و ساز کوچک شناسایی شدند که در ها پروژههاي 

نتایج این تحقیق نشان داد که رتبه بندي ریسک ها  .شندو در برگیرنده می با 1و  2 ،8ي کوچک شامل فازهاي ها پروژهساز در 

دم توانایی ریسک ع ،به این صورت می باشد که نتایج نشان می دهد که ریسک هاي کمبود منابع داخلی و مدیریت نیروي کار

ي اه پروژه در نهایی کردن هزینه کلی بر اساس اطالعات تولید و ریسک نظارت نارضایت بخش از هزینه کار ساخت و ساز در

لحاظ اهمیت و میزان وقوع و پایین ترین رتبه  هباالترین رتبه را ب ،ساخت و ساز کوچک بر اساس مدیریت ریسک فرایند محور

کمالوند و فرخی زاده  .وع مربوط به ریسک طرح ایمنی و سالمت نارضایت بخش می باشدو کمترین اهمیت و احتمال وق

با استفاده از نتایج  .اختندي عمرانی ایران پردها پروژهنوین مدیریت ریسک وساخت در ( به بررسی نقش و یافته هاي 1313)

می توان قبل از شروع پروژه برنامه  ،اد می باشدزی ها پروژهحاصله و شناسایی ریسک هایی که احتمال وقوع آنها در این گونه 

مدیر  .هداف اصلی پروژه به حداقل رساندرا بر ا ها آنیا تاثیر  ریزي موثري را جهت پیشگیري از وقوع عوامل مختلف داد و

بیماریهاي جدید رنج می ي کشورما علیرغم همه پیشرفت هایی که در سالهاي اخیر داشته است از ها پروژهساخت در بسیاري از

 ،در مناقصات نباشداگرمدیریت ساخت صرفا به عنوان یک آیتم امتیازآور براي برنده شدن  ،ي عمرانیها پروژهبسیاري از  در .برد

ي اگر کارفرما بعضی از حوزه هاي مدیریت ساخت را الزام نکرده ها پروژهدر بعضی از  .جایگاهی بهتر از واحد کنترل پروژه ندارد

بسیاري از استاندارد ها و رویه هاي  .می شود هپروژه نیز به عنوان یک واحد حاشیه اي استفاد حتی از واحد کنترل ،اشدب

در  .به شکل علمی پیاده سازي می شود ها پروژهدر  ...مدیریت ارتباطات و ،مدیریت اسناد و مدارک پروژه ،مدیریت ریسک

بررسی شده اند ودر  ،ر ایران به عنوان نمومه اي از یک کشور در حال توسعهي عمرانی دها پروژهریسک هاي  ،پژوهش حاضر

 .جر به ریسک ارائه شده استنهایت راه کارهاي مناسبی جهت تقلیل یا حذف عوامل من

 

 روش شناسی تحقیق

 تواند می میدانی تحقیق روش .است میدانی شاخه از و پیمایشی نوع از است گرفته قرار استفاده مورد تحقیق این در که روشی

 طبیعی تابصورت شود واردمیدان خودش محقق باید واقع در .شود نظرگرفته در کیفی هاي داده آوري جمع براي روشی

 را مهم نکات تمام باید محقق میدانی درروش .است مشارکتی بسیارنزدیک مشاهده روش به روش این .شود روبرو بامسئله

 روشهاي پرکاربردترین از یکی به امروزه شیوه این .کند وتحلیل آوري وتجزیه جمع را آنها اتمام بعداز تا کند یادداشت

 آگاهی شیوه این اهمیت به که است پژوهشگري وکمتر شده تبدیل شناسی نانسا و جامعه شناسی مانند اجتماعی وهشهايژپ

 مسائل و از بسیاري براي روش این از حاضر حال در .پذیرد می انجام مشاهده و مصاحبه طریق از اغلب این روش .باشد نداشته
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 آوردن اطالعاتی به دست براي است روشی پیمایش .گیرد قرارمی استفاده مورد مختلف هاي رشته در اجتماعی موضوعات

 انجام ازراه که است روش آماري این جامعه یک اعضاي از گروهی مشکالت یا ها انگیزه رفتارها نظرات باورها ها دیدگاه درباره

 شامل قلمدادکردکه اجتماعی علمی درتحقیقات روشی توان می را پیمایش همچنین .شود می میسر علمی وپژوهش تحقیق

 مختلف هاي ازگروه بزرگتري هاي یا مجموعه ها افراد خانواده درباره اطالعات آوري جمع براي دارداستان و منظم روشهاي

 شده کارگرفته به فرایندهاي به وهم ها داده آوري جمع براي استفاده به ابزار هم توان می را پیمایش درحقیقت .است جامعه

 چندمعیاره گیري تصمیم روشهاي جزء که فازي مراتبی سلسله د تحلیلاز فراین بااستفاده .ابزارتلقی کرد آن از وري بهره هنگام

 نوع .اولویت بندي شد نشانی آتشمراتبی دفتر مدیریت پروژه  سلسله پرکاربرد فرایند تحلیل معیارهاي .شود محسوب می

ونمونه  بوده قضاوتی وعن از دار هدف غیراحتمالی برداري نمونه طریق از تحقیق آماري جامعه و است نوع کاربردي از تحقیق

 .می باشد ها پروژه اندرکاران ودست ومسولین کارشناسان از تعدادي تحقیق آماري

 1جدول  در این پرسشنامه .است شده استفاده باز پرسشنامه از زیرمعیارها و معیارها بهترین به دستیابی و کردن غربال جهت

 به توجه با را موردنیاز و زیرمعیارهاي شد معیارها خواسته آنها از و شد داده قرار آماري نمونه اختیار در و است شده آورده

 ،معیار و زیرمعیار که از دیدگاه خبرگان 2سپس  ،را انتخاب نمایند نشانی آتش يها پروژه شرایط و پروژه مدیریت وضعیت

 اختیار در شده و تشکیل زوجی رسشنامهپ ناب زیرمعیارهاي و معیارها تعیین از پس .داشتند انتخاب شدند 13فراوانی بیشتر از 

 .است گردیده ثبت مربوطه جداول در نتایج ها داده وتحلیل تجزیه از وپس قرارگرفته خبرگان

 : معیارهای و زیرمعیارهای مدیریت پروژه1جدول 

 معیارهاي فرعی معیارهاي اصلی 

مشارکت در مدیریت و  پروژه محور

 اجراي پروژه

 محدوده انیهبی و پروژه منشور تهیه

 پروژه آغازین جلسات مدیریت تسهیل

 پروژه هاي ریسک مدیریت

 پروژه کنترل اتاق تشکیل در مشارکت

 پروژه تغییرات مدیریت در مشارکت

 پروژه کتابخانه تشکیل از حمایت

 کار ساعات ثبت هاي برگه صحت و دقت بهبود

 هپروژ بازنگري جلسات برگزاري در مشارکت

 پروژه مشکالت مدیریت در مشارکت

 پروژه خاتمه در مشارکت

 پروژه ریزي برنامه پشتیبانی پروژه

 پروژه بازیابی

 گزارشات قالب استانداردسازي

 الگوها تهیه توسعه متدولوژي پروژه

 پروژه مدیریت ابزارهاي از پشتیبانی

 معیارها و استانداردها تعیین
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 پروژه سبد مدیریت سیستم تعالی سطح تعیین مدیریت سبد پروژه رسازمان محو

 پروژه سبد مدیریت در ها نقش تعیین

 پروژه سبد ترکیب تعیین

 پروژه سبد سازي بهینه

 انسانی منابع مدیریت 

 

 : از است عبارت ها پروژهاجراي  و مدیریت در مشارکت به نسبت 3 سطح معیارهاي زیر بندي اولویت 1 جدول نتایج بر اساس

 پروژه مشکالت مدیریت در مشارکت-1

 پروژه تغییرات مدیریت در مشارکت-1

 ها پروژه اجرای و مدیریت در مشاركت به نسبت 3 سطح زیرمعیارهای ارجحیت درجه محاسبه :2 جدول

 اوزان

 نرماالیز شده

 درجه

بزرگتري 

 نهایی

 مدیریت در مشارکت

 مشکالت پروژه

 مدیریت در مشارکت

 تغییرات پروژه

 و پروژه منشور تهیه

 بیانیه محدود

 مدیریت در مشارکت

 پروژه اجراي و

 و پروژه منشور تهیه - 133. 4 4 4 4

 محدوده بیانیه

 مدیریت در مشارکت 1 - 31. 4 31. 4 18. 4

 پروژه تغییرات

 مدیریت در مشارکت 1 1 - 1 21. 4

 مشکالت پروژه

 مجموع    31. 1 1

 

 پروژه سبد مدیریت به نسبت 3 سطح زیرمعیارهای ارجحیت درجه اسبه: مح3جدول 

بهینه سازي سبد  بزرگتري نهایی درجه نرماالیز شده اوزان

 پروژه

تعیین نقش ها در 

 مدیریت سبد پروژه

 مدیریت سبد پروژه

تعیین نقش ها در  - 220. 4 220. 4 033. 4

 مدیریت سبد پروژه

 سبد سازي بهینه 1 - 1 530. 4

 روژهپ

 مجموع   220. 1 1
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 است از: عبارت پروژه سبد مدیریت به نسبت 3 - سطح معیارهاي زیر بندي اولویت 3 جدول نتایج بر اساس

 پروژه سبد سازي بهینه-1

 پروژه سبد مدیریت در ها نقش تعیین-1

 

 رتبه بندی معیارها

 نرمال وزن درصد 11/4 با ها پروژه ساختار و سازمان معیار تعیین ،معیارها زیر و معیارها بندي ورتبه بندي اولویت درخصوص

سبد  مدیریت و معیار رتبه دوم در شده نرمال وزن درصد ./ 14 با پروژه ممیزي انجام و ریزي طرح معیار و اول رتبه در شده

 رتبه در شده رمالن وزن درصد / .10 با پروژه متدولوژي توسعه معیار و سوم رتبه در شده نرمال وزن درصد ./ 11 با پروژه

 دانش معیار مدیریت و پنجم رتبه شده در نرمال وزن درصد ./ 14 ها با پروژه و اجراي مدیریت در مشارکت معیار و چهارم

 هفتم رتبه در شده نرمال وزن درصد ./ 43 پروژه با پشتیبانی معیار و ششم رتبه در شده نرمال وزن درصد ./ 41 ها با پروژه

 .است قرارگرفته

 

 ه گیری و پیشنهاداتنتیج

 افزایش موجب که داشت خواهد همراهه ب را تردید این پروژه مدیریت دفتر بکارگیري اغلب که کند می بیان (1418) برنستین

 دفتر که است غلط تصور این بادلیل دید این متاسفانه که دهد می توضیح او .بود خواهد سازمان براي بروکراسی و ها هزینه

 این او نتایج .کرد نگاه پروژه مدیریت فرآیندهاي باراي پویاا جازء یاک بعنوان آن به باید و بپیوندد سازمان به ایدب پروژه مدیریت

 واضح بطور باید تجاري مورد .شود درست پروژه مدیریت دفتار براي باید تجاري مورد یک که کند می آشکار را حقیقت

 نشان که کند می استخراج را هایی داده همچنین تجاري مورد .کند تعیین را شود می ناشی ها پروژه تحویل از که را سودهایی

 دفتر سودهاي .شود می جبران داشت خواهد سازمان کل براي که درآمدهایی با پروژه مدیریت دفتر تأسیس هزینه دهد می

 در را پروژه عملکرد بهبود آن پی در و داد انجام سازمان کل در را پروژه مدیریت و کرد بندي فرمول توان می را پاروژه مدیریت

 بهبود و پروژه مدیریت حاوزه ناختش داشت خواهد وجود که دیگري سودهاي .داشت خواهیم افراد و حوزه ،زمانبندي ،هزینه

 شناسایی پروژه هاي هزینه کاهش طریق از را رقابتی هاي برتري تا سازد قادر را سازمان تواند می این .است سازمان سودآوري

 .کند

 که کردند توصیه ها آن .کردند تعیین سازمان براي پروژه مدیریت دفتر مقادیر تعیین براي را متفاوتی گرایش گراهام و انگلند

 .شوند می درک تر راحت باالتر رتبه با افراد توسط پاروژه دفتر بازگشتی سود مثل ،شوند می بیان تجاري بصورت که مقادیري

 با توان می را این .کند تعیین را یابیم دست مشخص هدفی به اگر را سهامداران تعداد در افزایش اندتو می هرکس ،مثال بعنوان

 شاده تکمیل پروژه پنج در افزایش مقدار و باشد رسیده%  14 مقدار به گذشته در پروژه اي دوره زمان اگر سودها محاسبه

 دوره در آینده کاهش مقدار و شوند برآورده باید شوند می رااج سال هر در که ییها پروژه تعداد ،سپس .کرد نیتعی ،گذشته

 .شود برآورد پروژه مدیریت دفتر بکارگیري هزینه میزان تا است الزم همچنین .شود برآورده پروژه زمانی

 ائمید کارمند هزینه شامل ها هزینه این .شوند دهی وزن پروژه مدیریت دفتر تأسیس هاي هزینه مقابل در باید سودها این

 براي پروژه مدیریت هاي فعالیت آموزش هزینه و ،سازمانی جدید واحد هزینه ،پروژه نظارت ،سازمان کل ریزي برنامه براي

 .است بحث و مشاوره ،مانیتورینگ مثل هایی هزینه شامل پروژه مدیریت دفتر تأسیس اضافی هاي هزینه .هستند سازمان
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 هاي هزینه بعنوان را آن توان می بنابراین و دارد پروژه مدیریت کارمندان تعداد به بستگی مانیتورینگ و بحث ،مشاوره هزینه

 مطرح را اي هزینه برآورد مدل 1181 سال در بوم مثال بعنوان .گرفت نظر در شروع ضروري غیر هاي هزینه و مفید عملیاتی

 پروژه دفتر عملکردهاي او .شود می گرفته نظر در پروژه یک به مربوط کال هاي هزینه%  0 ابتدا در پروژه دفتر هزینه که کرد

 از برخی .کرد بندي دسته مانیتورینگ وضعیت و روابط ،قراردادها ،پروژه ریزي برنامه ،پروژه مدیریتی سطوح بصورت را

 که است واقعیت این دلیل به عمدتا امر این .میکنند داد قلم سربار یک عنوان به را پروژه مدیریت دفتر سنتی يها سازمان

 چنین در .ندارد وجود پروژه مدیریت دفتر یک براي روشنی و صریح نیاز هیچ آن در که ،است کوچک اي اندازه به آنها سازمان

 بزرگ يها پروژه آن در که سازمانها سایر براي اما ؛بگیرد عهده به را پروژه مدیریت عملیات شخصا میتواند مدیریت ،سازمانهایی

 شرکت از بسیاري ،لذا .برد می بسر رکود در جهان اقتصاد ،حاضر حال در .نمیگردد تلقی سربار پروژه دیریتم دفتر ،دارد وجود

 بخشها از بعضی حذف و کارکنان کاهش ،کار این انجام هاي راه میان در .میکنند نگاه بقا حفظ از منظر ها هزینه کاهش به ها

 سود در آن تاثیر چراکه ،است آسان قربانی یک پروژه مدیریت دفتر ،مواردي چنین در ،باشند می مدیریت عالقه مورد گزینه دو

 باالي رده مدیریت براي دفتر عملکرد توجیه پروژه مدیریت دفاتر براي اصلی چالش ،بنابراین ؛نیست مشهود شرکت خالص

 .است سازمان

 باید پروژه مدیران که گیریم می نتیجه وژهپر مدیریت دفتر وتوسعه موثربرموفقیت عوامل بندي اولویتو  شناسایی از پس

 آن اجراي با همچنین .باشند داشته ها پروژه از موقعی به تحلیلهاي و گزارشها زمان از لحظه هر در ثبات با شرایطی در بتوانند

 فرایند یلتسه از رضایت و بوده تعریف قابل خاص يها پروژه قالب در پروژه مدیریت استانداردهاي سازي پیاده جهت بستري

 گردد: فراهم ذیل بشرح پروژه اطالعاتی

 خورده شکست يها پروژه تعداد کاهش 

 شده تعریف پیش از بودجه از کمتر اي بودجه با ها پروژه تحویل و ها پروژه هاي هزینه کاهش 

 کاري راندمان افزایش 

 مقرر زمان از زودتر ها پروژه تحویل 

 ها پروژه عملیات سازي استاندارد 

 فعلی ییها پروژه انجام در قبلی يها پروژه انجام از حاصل تجربیات و مستندات از بیشتر دهاستفا 

 منابع بهتر تخصیص 

 فردي جاي به جمعی هاي گیري تصمیم 

 پروژه فعالیتهاي تر دقیق و بهتر بندي اولویت 

 

 پیشنهادها

 نشانی آتش در تشکیل از پس طورمستمر به مانیز هاي بازه در پروژه مدیریت دفتر موفقیت عدم یا موفقیت عوامل ارزیابی 

 پروژه مدیریت دفتر اعضاي جهت الزم آموزشهاي کردن مشخص 

 جدید الگوهاي سازي پیاده جهت سازمانی نیازمندیهاي درنظرگرفتن 

 ارشدسازمان مدیریت جانبه همه پشتیبانی 

 پروژه دفترمدیریت مندي توان 



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی

353-333، صفحات 1041، بهار 1، شماره 8دوره   

331 

 

 

 منابع

 و ساخت يها پروژه هاي ریسک وقوع بر مؤثر عوامل بررسی ،1310 ،فائزي فرزین سید و فالح علی احمد حسین؛ ،ابراهیمیان .1

 و فرهنگ ،معماري ،عمران مهندسی حوزه در نوین هاي افق پژوهشی علمی کنگره اولین ،آنها بندي رتبه و کوچک ساز

 بنیادین فنون و علوم ترویج و توسعه انجمن ،تهران ،ایران شهري مدیریت

 در ساز و ساخت مرحله هاي ریسک بندي رتبه و بررسی ،1310 ،فائزي سیدفرزین و فالح احمدعلی حسین؛ ،ابراهیمیان .1

 اردبیلی محقق دانشگاه ،اردبیل ،پاک انرژي و فضا ،زمین المللی بین کنگره اولین ،کوچک ساختمانی يها پروژه

 علمی کنگره چهارمین ،عمرانی يها پروژه حیات هچرخ و ریسک مدیریت تلفیق فرآیند ،1315 ،نوروزي علیرضا و جواد ،پناهی .3

 علوم ترویج و توسعه انجمن ،تهران ،ایران شهري مدیریت و فرهنگ ،معماري ،عمران مهندسی حوزه در نوین هاي افق پژوهشی

 معماري و عمران تخصص علمی انجمن -بنیادین فنون و

 ،خطی تخصیص روش از استفاده با ساخت يها پروژه در ایمنی ریسکهاي بندي رتبه و ارزیابی ،1315 ،احسان ،حقیقت .0

 آریانا صنعتی پژوهشی گروه ،تهران ،پروژه مدیریت المللی بین کنفرانس دوازدهمین

 اولین ،ایران عمرانی يها پروژه در وساخت ریسک مدیریت نوین هاي یافته و نقش ،1313 ،زاده فرخی سعید و امین ،کمالوند .5

 ایران معماري انجمن ،ایرانیان موسسه ،تهران ،پایدار توسعه و شهري تمدیری ،شهرسازي ملی کنفرانس

 ،AHP روش به ساختمانی ياه پروژه پیمانکاران انتخاب در ریسک مدیریت ارزیابی ،1313 ،پناهی جواد و حسین ،گودرزي .3

 یمجلس عالمه دانشگاه ،تهران ،بحران ومدیریت معماري، عمران مهندسی المللی بین کنفرانس دومین

 در ایمنی هاي ریسک و HSE تاثیرگذاري و اهمیت ،1312 ،یاسوج محمدیان اسماعیل و محرمی مهدي احسان؛ ،منعمی .2

 دانشکاو فصلنامه ،ساخت يها پروژه

 سیستم از استفاده با ریسک مدیریت اساس بر ساخت يها پروژه انتخاب ،1312 ،افشاري جعفرزاده احمد و فرزاد ،زاده نقی .8

 ،تهران ،صنایع در کارآفرینی بر تاکید با صنایع مهندسی و مدیریت در ها یافته تازه ملی کنفرانس شمینش ،فازي استنتاج
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