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 چکیده 

  ارکان   ترین  مهم   از  نماید، می  ایفا   خارجی   تهدیدات  مقابل   در  بازدارندگی   توان  ایجاد  در  که  نقشی  دلیل  به   دفاعی   محصوالت

  شوند،می  عتفمن  آن  وجود  از  جامعه  افراد  کل  که  ملی  امنیت  ارتقاء  و   ایجاد  در  لذا  و   گردیده  محسوب  کشور  یک  ملی   قدرت

  مدیریت   تردقیق   و  بهتر  گیری  تصمیم  شرایط  تواندمی  ها،  ریسک  و  مخاطرات  ارزیابی  و  شناسایی  بنابراین،.  باشندمی  تاثیرگذار

 را   مدیران  بتواند  که  دانشی  نوع  هر  از  گیری  بهره.  نماید  میسر  را  دفاعی  های  پروژه  اهداف  به  دستیابی   و  ساخته  مهیا  را  هاپروژه

  پروژه   مدیریت  اجرای  بنابراین،.  است  عالمانه  و  دقیق  نگاه   نیازمند   آن  به  پرداختن  و  بوده  اهمیت  حائز   نماید،   یاری  رام  این  در

  و  بوده  ضروری  سبز  تامین  زنجیره  مدیریت  اصول  رعایت  با   و  ریسک  مدیریت  دانش  به  نگاه  با  دفاعی  صنعت  تولیدات  های

  بر  مبتنی  پروژه  مدیریت  بهبود  بررسی  منظور  به  پژوهش  این  در.  بود  خواهد  شاراهگ  بسیار  آن  های  تکنیک  و  ابزارها  از  استفاده

  مدیریت  پروژه،  ریسک  مدیریت  هایمتغیر  هایداده  دفاع،  صنایع  به  وابسته  تولیدات  در  سبز  تامین  زنجیره  و  ریسک  مدیریت

 به  توجه  با   نتایج  اساس  بر.  شد  آوری  جمع  پرسشنامه  کمک  به  پروژه  موفقیت  و  پروژه  مدیریت  عملکرد  سبز،  تامین  زنجیره

  که   شد  سازی  پیاده  SmartPLS  افزار  نرم  در  جزیی  مربعات  حداقل  روش  با  ساختاری  معادالت  مدلسازی  و  مدل  فرضیات

  تمام   مدل  برازش  در  آمده  دست   به  نتایج   طبق.  باشدمی  متغیرها  خوب  تاثیرگذاری  و  مناسب  مدل  از  حاکی   نتایج  تحلیل

  که  شد  داده  نشان  مدل   کلی  اثرات  در  چنین  هم .  نمودند  کسب  مدل   در  مناسبی   پایایی   و  روایی  مقدار  ها حوزه  تمام   در   متغیرها

 موفقیت  و  پروژه   مدیریت  عملکرد  سبز،  تامین  زنجیره  مدیریت  پروژه،  ریسک  مدیریت   هایمتغیر   هایتاثیرگذاری  و  روابط  تمام

 . باشدمی دار معنی  پروژه

 

 پروژه موفقیت سبز، تامین زنجیره پروژه، ریسک مدیریتهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه   -1

را به   یهای معمولسک یهر پروژه خاص است و ر  رایشوند ز  ی ابیارز  یهای احتمالسک یبه طور مستقل از نظر ر  دی ها باپروژه  همه

 ها استتحقق پروژه  یبراتر    ی طوالن  زمانو مدت    یمال   ازیها بلکه ن آن نه تنها منحصر به فرد بودن پروژه  لیهمراه دارد که دل

و سیمیکووا باال  تیریدر مد  (.2019،  1)بوگانووا  عنوان    سکی ر  یپروژه، سطوح  برا  کیبه  نظر    تیموفق  یمانع مهم  پروژه در 

کند که در    جادیرا ا  ینامطلوب  یهاتیموقع  تواندیم   هاوژهموجود در پر  ی هاسکیر  (.2018و همکاران،    2)دانداگه  شودگرفته می

بر موفق  دهدیق آن رخ محقت  ندیفرآ تأث  یکل  تیو  بندگذاردیم  ریپروژه  برا   سکیر  ی. طبقه  پروژه کامالً    یپروژه    کسان یهر 

پدستین می  کی  یبرا  ی اتیح  سکیر  کیکه    یا  ده ی .  است،  د پروژه  پروژه  در  ا  جیرا  یگریتواند  که    ن یباشد.  معناست  بدان 

   (. 2016و همکاران،  3)هاوکو کرد. کپارچهیاز پروژه  یخاصنوع  یبرا ی توان به سادگپروژه را نمی سکیر تیریمد

های  ریسک  به  واکنش  تحلیل،  و  تجزیه  ساختاردهی،  شناسایی،   ریزی،  برنامه  جهت  سیستماتیک  فرایند  یک  ریسک  مدیریت

  ساختار   دهایفراین  ازای  مجموعه  باید  کارآمد  و  اثربخش  ریسک  مدیریت  اجرای  برای.  باشد ها میآن  و مدیریت  کنترل  و  پروژه

  و   دهد   افزایش   را  مثبت  اتفاقات  اثر  و   احتمال  دارد   قصد   پروژه  ریسک  (. مدیریت2013،  4باشد )چن  داشته  وجود  رسمی  و   یافته

)هارتونو  منفی  اتفاقات  اثر  و  احتمال  از قوان  از سوی دیگر  .(2014،  5بکاهد  به  توجه  دولتاست یو س  نیبا  برا  یهای   یمختلف 

( ستیز ط یمالحظات سبز )مح  ست،یز طیمحصوالت دوستدار مح یو تقاضا برا یدانش مشتر  شیافزا ست، یز طیحفاظت از مح

الزامات ز2014و همکاران،    6ندانیدهد )گووقرار می  ریها را تحت تأثسازمان اولو  یطیمح  ستی(.  در    یهای رقابتت یبه عنوان 

 (.2011و همکاران،  7گاریدو -)دیازده شود های سبز برآوروهیتواند با استفاده از شنظر گرفته شده است که می

و کنترل با مانع    تیریهای مدنوع مهارت  ، یاجتماع   ریمانند فرهنگ، تأث  یرفنیعامل غ   نیسبز توسط چند  نیتأم  رهیزنج  یاجرا 

  ی رتجا  فرد   ک یکند،  می  رییبه سمت اقتصاد سبز تغ  یاقتصاد  دگاه ی که د  یی (. از آنجا2017و همکاران،    8شود )واناله مواجه می

 (.2018و همکاران،  9)فرناندو  چالش پاسخ دهد نیبه ا زین یداریبلکه پا ،ینه تنها با دنبال کردن سودآور د یبا

به عنوان یکی از موضوعات    دفاعی و اهداف تعیین شده برای نظام دفاعی کشور، موضوع تحقیقات صنعتها  ماموریتا توجه به  ب

ارتقای توان رزمی و کسب پایه فن   آمادگی   مهم در راستای  های به روز دنیا است که نقش مهمی در    وریاهای تجهیزاتی بر 

های علمی و فنی کشور به عنوان یک سیاست    که استفاده از توانمندی  نماید. از آنجاییرسیدن به اهداف تعیین شده ایفا می

تلقی می دفاعگردد،  مهم  اند که بی شک خالی    صنعت  عرصه جدید گذاشته  این  در  ریسکگام  و  مرتبط    از مخاطرات  های 

اصلی مدیران   بود. دغدغه  پروژه  صنعت دفاع نخواهد  با حداقل زمان و هزینه و در    اجرای  تحقیقاتی  باالترین  های  عین حال 

 (.1393)رجبی مسرور و همکاران،  کیفیت و با رعایت مالحظات امنیتی است

ریسک و  مخاطرات  ارزیابی  و  شناسایی  می  بنابراین،  تتواها،  شرایط  دقیق   صمیمند  و  بهتر  پروژهتر  گیری  مهیا  ها  مدیریت  را 

گیری از هر نوع دانشی که بتواند مدیران را در این امر یاری   های دفاعی را میسر نماید. بهره   ساخته و دستیابی به اهداف پروژه 

حائز  بنابرای  نماید،  است.  عالمانه  و  دقیق  نگاه  نیازمند  آن  به  پرداختن  و  بوده  پروژهاهمیت  مدیریت  اجرای  تولیدات های    ن، 
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وده و استفاده از ابزارها و ضروری ب   مدیریت زنجیره تامین سبزدفاعی با نگاه به دانش مدیریت ریسک و با رعایت اصول  صنعت  

   های آن بسیار راهگشا خواهد بود. تکنیک

 

 مرور ادبیات   -2

دفاع    عیوابسته به صنا  داتیتول  یسبز: بررس  نیتام  رهیو زنج  سکیر  تیریبر مد  یپروژه مبتن  تیریبهبود مد  شتریب  یجهت بررس

 پرداخته شد.  قاتیتحق گری به مطالعه د

سال    10علمداری در  همکاران  عنوان    2021و  تحت  ای  کالن   ینتام  یرهزنج  ریسکعوامل  مطالعه  سبز  ساز  و  ساخت  در 

  یی شناسا  ین تام  یرهبر زنج  یمبتن  یدیکل  ریسک  ی مورد بررسی قرار دادند. عواملتعامالت و طبقه بند  -  یهای مسکونپروژه

پروژه در  مسکون  یهاشده  سبز  زم  یتازگ  ی،بزرگ  به  م  یساختمان  یهاپروژه  ینتام  یرهزنج  یریتمد  ینهرا  و  افزایدیسبز   .

تأث روابط  ر  یرگذاراستخراج  ر  یبزرگتر  یرتصو  یدیکل  یسکعوامل  پروژه  یدیهای کلیسکاز  ارائ  یهای مسکوندر کالن   هسبز 

 .  یابدگسترش  یندیهای فرآیتمرتبط با فعال  یهای فرع یسک تواند توسط ردهد که میمی

  میانجینقش  با  بر عملکرد پروژه    یدانش مشتر  تیریمد  تیقابل  ریتاثموضوعی تحت عنوان    2020در سال    11هیدر و کایانی 

، انتقال، ادغام و  جادیا  یدهد که اجزامی  نشانرا    یمعادله ساختار  یمدل ساز  ج ینتاراهبردی مورد بررسی قرار دادند.    یچابک

که منجر به   یهای مشترو خواسته  ازها یدرک ن  ییتوانا  شیو افزا  یدانش مشتر  یکار را در شفاف ساز  نیتر  مهم  یرگذاریتأث

   شود. عملکرد پروژه می  شیمنجر به افزا ماًیو مستق کند می نیشود، تضماز مصرف بودجه می ش یپروژه، ب ریکاهش تاخ

 ت یعامل موفق  کیبه عنوان    سکیر  تیریپروژه و مد  یزیبرنامه ر مطالعه ای تحت عنوان    2020و همکاران در سال    12ووجوویچ

فناورپروژه  یبرا مدارس کشاورز  یهای  در  دادند.    در صربستان  یاطالعات  قرار  بررسی  مقاله    نیا  ها،ه یفرض  دییتأ   یبرامورد 

قرار    حیو تشر  یمورد بررس  یآموزش  ی هابر سازمان  د یوکار را با تأککسب  ی هاستمیس  اطالعات در  یفناور  ت یریمد  یهاحل راه

 .شودیم یمثبت تجار ج یبه نتا  یابیوکار و دستکسب دکه منجر به بهبو  دهدیم

اندرو و  عنوان    2019در سال    13پارتون  ای تحت  دفتر مد مطالعه  عمر محصول: مطالعه    ت یریدر مد پروژه  تیرینقش  چرخه 

استراتژ  ی هاکه شکاف  دهدینشان م  نیای مورد بررسی قرار دادند.  در صنعت دفاع  یمورد  ک یرابط، مسائل مربوط به هدف 

  ی هادانش در شکاف فیضع تیریجداگانه، و مد یمورد استفاده در فازها فاوت مت ی هاو روش ندها یفازها، فرآ  نیناسازگار را در ب

ر  نیب دارد.  فازها  همراه  به  م  نتایجا  مد  دهد ینشان  دفتر  فرآ  تواندیم پروژه  تی ریکه  هدف،  انسجام  حفظ  و    ندیبا  روش  و 

 کند.   راهم فازها ف  نیتداوم را در ب ات،یبهبود عملکرد هر دو فاز قبل و بعد از شکاف چرخه ح یدانش برا یکپارچگی

و    یاتادب  ی: بررست و سازدر ساخ  یجهای رایسک و ر  یسکر  ییشناسامطالعه ای تحت عنوان    2019در سال    14سیراج و فایک

یافته  محتوا  یلتحل دادند.  قرار  بررسی  انتخاب  یلتحل  هایمورد  مقاالت  اکثر  که  داد  نشان  رمحتوا  برا  هایییسک شده   یرا 

شناسا  آسیا  در   –  یربناییز  هایپروژه  عمدتاً  –  یساختمان  یهاپروژه اروپا  رکرده  یی و  موارد  اغلب  در  و    هاییسکاند 

 یسکر  یی شناسا  یاند. براشده  بندیفهرست  یبندطبقه   یچبدون ه   یااند  شده  یبندخود طبقه   یتبر اساس ماه  یا  شده ییشناسا

ترکها تکن  یبی،  جمع   هاییکاز  انتخاب  یآورمختلف  مقاالت  در  عمدتاً  در  اطالعات  شد،  استفاده  تکن  یحال شده    های یککه 
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تحل و  قرار گرفتند  محوریلنمودار  استفاده  ندرت مورد  ببه  تغ  ییشناسا  یسکر  یشترین.  تورم  ینیب  یشپ   ییرشده  نرخ  ،  نشده 

 بود.  موثر بر پروژه  یهای دولتیاستمقررات و س ین،در قوان ییراتو تغ یف؛ضع یو مهندس یطراح یخطاها

مورتاق و  سال    15بادی  عنوان    2019در  تحت  ای  بررس  ین تام  یرهزنج  یریتمدمطالعه  ساز:  و  ساخت  در  متون   ی سبز 

جامع    یفتعر  یکو    یکردرو  یبنددسته   یکارائه    یبرا  هاینده مورد بررسی قرار دادند. یافتهآ  یقاتو دستور کار تحق   یستماتیکس

  یاز شده است که بر ن  یمترس  ینده آ  یقاتتحق  یدستور کار برا  یکاند.  شده  یبوساز ترکسبز در ساخت  ینتام  یرهزنج  یریت مد  از

و    یطی،مح  یستز  یداریپا  یی های منحصر به فرد صنعت، تمرکز بر اهداف نهایژگیبا وبه انتها، تعامل    یان چشم انداز پا  یک به  

 کند. می یدها تاکینشاستفاده از ب عملی، های ییهای موجود در راهنماشکاف

 ی محور  ینیپروژه و کارآفر  سکیر  تیریسبز، مد  نیتام  رهیزنج   تیریمد  ریتاثمطالعه ای تحت عنوان    1399عال در سال  فالح ف

نشان داد که   PLSبه روش    یمدل ساز  جینتامورد ارزیابی قرار دادند.    پروژه  تیریعملکرد مد  یانجیپروژه با نقش م  تیفقمو  بر

روابط م  ی انجی پروژه نقش م  تیریسبز و عملکرد مد  نیتام  رهیزنج  تیریمد با موفق  سکیر  تیریدم  انیرا در  پروژه    تیپروژه 

 .  پروژه دارند تیموفق یرا بر رو یمثبت و معنادار ریتاث زین یمحور ینیفرپروژه و کارآ سکیر تیریمد نیدارد. همچن

یکپارچه مورد بررسی   یسکر  یریتبا اجزاء مد  یریتمد  ییرابطه توانامطالعه ای تحت عنوان    1399رضایی و همکاران در سال  

مثبت و معنادار بوده   یسک یکپارچهر  تیریبر مد  یریتمد  یی توانا  یرپژوهش نشان داد که تأث  یاتآزمون فرض  یجنتاقرار دادند.  

  یی به تنها  یو گزارشگر  یاتیو مقررات، عمل  ینقوان  ی،استراتژ   یسکر  یسک،ر  یریتجزاء مدبر ا  یریتمد   یی توانا   یرتأث  ی است. ول

 مثبت و معنادار داشته است.  یرتأث یاتیعمل یسکر  یریتنبوده و تنها بر مد یرگذارتأث

 گذاران  یهسرما   یمند  یتبر رضا  یدی : تاکیسکر  یریتچرخه عمر و مد ه ای تحت عنوان  مطالع  1399لطفی و عامری در سال  

از رگرس  یجنتامورد بررسی قرار دادند.   استفاده  با  با سپر  یرهچند متغ  یون بدست آمده  شدن مراحل چرخه عمر،   ینشان داد 

را داشته و در مراحل رشد و   یریپذ  کیسر  یشافزا  یشترینکه مرحله افول ب  یبطور  یابد؛می  یشافزاها  شرکت  یریپذ  یسکر

در  ها  شرکت  یریپذ  یسکمراحل چرخه عمر بر ر  یرگذاریدر خصوص تاث  یجنتا  ین،چن. همیابدمی  ش کاه  یریپذ  یسکبلوغ ر

ها  شرکت   یریپذ  یسکمختلف ر  یارهایآن است که در مرحله رشد، مع  یانگرگذاران ب  یهسرما  یباال  یمند  یتوجود رضا  یطشرا

 بازده سهام افزوده شده است.   یسکها و ر ییبازده دارا یسکر یزانبر م یو به شکل معنادار یافته یشافزا

عنوان    1398بهتویی در سال   تحت  تکن  یبررسموضوعی  از  بهبود در   سکیر  ت یریارزش در مد  یمهندس  کیاستفاده  جهت 

از آن است که شاخص  یجنتمورد بررسی قرار داد.    : پروژه مگامال(یها )مطالعه موردپروژه  یعملکرد مال  ارزیابی حاکی  این  ه 

ت رعایت  عدم  شناسایی  ریسک  ترین  اهمیت  کم  ریسک خطای حسابداری  و شاخص  ترین  اهمیت  با  پیمانکاران  مالی  عهدات 

 .شدند

به صنعت ساخت    ی ابیسبز در دست  نیتأم  رهیزنج  ت یریمد  یمدل مفهوم مطالعه ای تحت عنوان    1398یزدیان و ردایی در سال  

های همکارانه محیط زیست در تسهیل برنامه آن است، که مشارکتنتایج مطالعه حاکی از  مورد بررسی قرار دادند.    دار یپا  و ساز 

و اجرای عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز نقش بسزایی دارد و اتخاذ الزامات محیط زیستی در مراحل مختلف پروژه ساخت  

رداری و نگهداری سبز ببز، مدیریت مواد و مصالح سبز، ساخت و ساز سبز، بهره سنجی و نوآوری سبز، طراحی سهمچون امکان 

 .  نمایدو لجستیک معکوس نقشی شایان توجه در چارچوب اجرایی مدیریت زنجیره تأمین سبز و پایداری صنعت ساخت ایفا می

 
15 Badi & Murtagh 
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  کرد یسبز با استفاده از رو  نیتام  رهیدر زنج  سکیر  ی ابیارز  سهیمقامطالعه ای تحت عنوان    2018در سال    و همکاران  16مانگال 

حاضر    شپژوه ی مورد بررسی قرار دادند.  هند  یمطالعه مورد  ک یاز    نشی: یحالت شکست و اثرات فاز  ل یو تحل  هیتجز به  یفاز

 داری پا  یهامقاله هم توسعه  ن یکند. ا  شنهادیپ  سبز  ن یتام  رهیدر زنج  سکیر  ی ابیارز  یبرا  ی ابی چارچوب ارز  کیتا    کند یتالش م 

ر به مد  یهاسکیو هم  زنج  تی ریمربوط  ابتکارات  زم سبز  نیتام  رهیکارآمد  پالست  نیتام  رهی زنج  نهیرا در    ی بررس  کیصنعت 

  شود.به هر حالت شکست ارائه می توجهبا  زین یشنهاداتیپ  ، یتیریمد دگاهی. از دکند یم

 زنجیره  مدیریت  و  پروژه  ریسک  از  استفاده  با  هوژپر  موفقیت  ای تحت عنوان مدیریتمطالعه  2018و همکاران در سال    17فرناندو 

  تامین   زنجیره  مدیریت و پروژه  ریسک  مدیریت که  داد  نشان  خودرو مورد بررسی قرار دادند. نتایج  صنعت  بررسی:  سبز  تامین

اجرای  پروژه  موفقیت  و  پروژه  مدیریت  عملکرد   با   مثبتی  ارتباط سبز  اتژیتراس  و سبز  تامین  زنجیره  مدیریت   موثر  داشتند. 

 .است پروژه یک موفق اجرای و پروژه پایدار  عملکرد مدیریت برای استراتژیکهای حل راه ریسک، کاهش

مورد   پروژه  یسکر  یریتموانع در مد  ینتعامالت ب  یلو تحل  یهتجزمطالعه ای تحت عنوان    2018و همکاران در سال    18دانداگه

دادند.   قرار  تجزبررسی  از  تحل  یه پس  ادب  یسازمدل  یهاروش   یلو  در  استفاده  مورد  از یسر  یریتمد  یاتمختلف  پروژه،  ک 

استفاده شده است.  ها  آن  بندییتموانع و اولو  ینتعامالت ب  یلتحل  یبرا  MICMAC  یلو تحل  یریتفس  یساختار  یسازمدل

از    یهای فرهنگبه تفاوت  یدگی و عدم رس  ی،ارشد، فقدان آموزش رسم  یریتمد  یتدهد که فقدان حمانشان می  لیو تحل  یهتجز

 . هستندباال  یتجمله موانع با اولو

ی  های مخابراتشرکت   ینتام  یرهدر زنج  یداریپا  یسکر  یریتمدمطالعه ای تحت عنوان    2018در سال    19ولی نژاد و رحمانی 

دادند.   قرار  بررسی  پ مورد  توسط مد   یشنهادیچارچوب  تنها  نه  م  یرانکه  استفاده  ه لکب   شود،یو کارشناسان صنعت مخابرات 

در بلندمدت حفظ شود. عالوه    ین تام  یرهعملکرد زنج  یداریشود تا پا  یمتنظ  یگری مرتبط با هر صنعت د  یرانتوسط مد   تواند یم

 محققان باشد.  یبرا ینهزم یندر ا یندهآ یقاتتحق یبرا یتواند به عنوان بسترمی ین،بر ا

شهر   10  یسه: مقایشهر  یخشکسال  یسکر  یریتمد  یهای استراتژمطالعه ای تحت عنوان    2017و همکاران در سال    20بورمان

طبقه    ینکردند. اشهرها از تعداد نسبتاً محدود و تنوع اقدامات استفاده می  ینکه ا  مورد بررسی قرار دادند. نشان داده شد  بزرگ

برامی  یبند را  اقدامات  مختلف  انواع  تا  کند  کمک  شهرها  به  آب   یتواند  تنش  ارز  ی طوالن  یکاهش  تأث  یابیمدت  و    یر کنند 

 . را محدود کنند یدشد یخشکسال

عنوان    2017و همکاران در سال    21وانال ای تحت  بررس  ینتام  یرهزنج  یریتمدمطالعه  در    هایوه فشارها، ش  یسبز:  عملکرد  و 

  ینتام  یرهزنج  یطیمح  یستو ز  یدهد که عملکرد اقتصادنشان می  یج نتایل مورد بررسی قرار دادند.  خودرو برز  ینتام  یرهزنج

ا  ینتام  یرهزنج  یریتهای مدیوهمورد مطالعه به طور مثبت با اتخاذ ش   ین حاضر همچن  یقتحق  ین،سبز مرتبط است. عالوه بر 

  ییشناسا   گذارد،یم  یرسبز تاث  ینتام  یرهزنج  یریتمد  هاییوهدنبال کردن ش  یبرا  ینتام  یرهزنج  ینرا که بر ا  ی سازمان  یفشارها

 کرد.  
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در    یسکر  یابیارز  یبرا  یفاز  AHP و FTA یکپارچه  یروش شناسان  مطالعه ای تحت عنو  2016  مانگال و همکاران در سال

 یسکر  یارهایمحصول و مع  یابیباز  هاییسککه ر  دهدینشان م  یقتحق  هایمورد بررسی قرار دادند. یافته  سبز  ینتام  یرهزنج

پاسخ  یتاولو  ینباالتر  یدارا  یندفرآ به  و  حساس  یبرا  یهتوجقابل  یریتیمد  ییگوهستند  در    ینتام  یرهزنج  یت کاهش  و  سبز 

ن  یجهنت عملکرد  ا  یازبهبود  بر  عالوه  زنج  یک  ین،دارند.  تول  ینتام  یرهنمونه  کاربرد    یبرا  یک پالست  یدکنندهسبز  دادن  نشان 

 مطالعه مورد انتقاد قرار گرفته است.

های  پروژه  سپاری  برون  بر  موثر   راهبردی  املوع   بندی  اولویت  و  ای تحت عنوان شناساییمطالعه  1396خمسه و رجبی در سال  

R&amp;D  برون   بر  موثر  راهبردی  عامل  7  پژوهش  این  پژوهی مورد بررسی قرار دادند. در  آینده  رویکرد  با   دفاعی  صنایع  در 

 اهمیت  دارای  آنها   همه  به  توجه  که  تاییدگردید   و  شناسایی   شاخص  32  همراه  به  دفاعی   صنایع  در  R&D  هایپروژه  سپاری

  مدیریت  عامل   اول،  اولویت  در  استراتژیک  عامل  ،(ANP)ای  شبکه  تحلیل  فرآیند  نتایج   و  خبرگان   نظر  به  توجه  با .  باشدمی

  در   سیستمی  عامل  چهارم،  اولویت  در  کنندگان  تامین  مدیریت  عامل  سوم،  اولویت  در  تکنولوژیک  عامل  دوم،  دراولویت  دانش

 . گرفتند قرار هفتم دراولویتای شبکه ساخت زیر ل عام  و ششم دراولویت مالی  عامل پنجم، اولویت

 یکرد ها در خطوط انتقال گاز: روپروژه  ینتأم  یرهزنج  یسکر  یریتمدمطالعه ای تحت عنوان    1395محمدی و همکاران در سال  

داده   یتئور از  دادند.  ها  برخاسته  قرار  بررسی  کدگذارمورد  انجام  از  محور  یپس  گز  یباز،  مدل  ینشیو  اساس    ادایمی ارپ   بر 

قالب  ها  پروژه  ینتأم  یرهزنج  یسکر  یریتمد  یدهپد  یی،نها اصل  6در  فرع   75  ی، بعد   ی بند  طبقه  مشخصه  کد   91و    ی مقوله 

های  یسک پروژه مشتمل بر ر  یره تأمینزنج  یسکر  یریتدر مد  یاصل  یده نشان داد که پد   یحاصل از کدگذارهای  یافته.  یدگرد

 است. یا و شبکه  یسازمان یطی،مح

 

 روش تحقیق   -3

  یها از نوع کم داده  یاست و بر لحاظ مبنا  یو از لحاظ هدف کاربرد  یشیمایاز نوع پ   یفیتوص  تینوع پژوهش حاضر از نوع ماه

 یخراسان رضو  یکارشناسان شرکت آرشام صنعت توس پارک علم و فناور  هیدر پژوهش حاضر شامل کل  یجامعه آمار  است.

نفر از کارشناسان    44پژوهش معادل    آماری  نمونه  مورگان،  جدول  از  استفاده  با  گیریدر شیوه نمونه   نفر است.  50متشکل از  

(  1با توجه به فرضیات تحقیق مدل مفهومی در شکل )  .باشدیم  یخراسان رضو  یشرکت آرشام صنعت توس پارک علم و فناور

 نشان داده شده است.  

  ی دفاع معن  یعوابسته به صنا  یداتسبز در تول  ینتام  یرهزنج  یریتپروژه و مد  یسکر  یریتمد  ینرابطه ب  رسدیبه نظر م (1

 .دار است

  ی دفاع معن  یعوابسته به صنا  یداتپروژه در تول  یریتسبز و عملکرد مد  ین تام  یرهزنج  یریتمد  ین رابطه ب  رسدیبه نظر م  (2

 .دار است

 دار  یدفاع معن  یعناه به صوابست  یداتپروژه در تول  یریتپروژه و عملکرد مد  یسکر  یریتمد  ینرابطه ب  رسد یبه نظر م (3

 .است

 .دار است ی دفاع معن یعوابسته به صنا یداتپروژه در تول  یتسبز و موفق ینتام یرهزنج یریتمد ینرابطه ب رسدیبه نظر م (4

 .دار است یدفاع معن یعوابسته به صنا یداتپروژه در تول  یتپروژه و موفق یسکر یریتمد ینرابطه ب رسدیبه نظر م (5

 دار است. یدفاع معن یعوابسته به صنا یداتپروژه در تول  یتپروژه و موفق یریتعملکرد مد ینرابطه ب رسدیبه نظر م (6
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 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل  

Figure 1- Research conceptual model 
 

نظریه یعنی  است.  ای  کتابخانه  به صورت  اطالعات  پژوروش گردآوری  پژوهش  پیشینه  و  مبانی  و  از ها  استفاده  با  هش حاضر 

نامهپژوهش پایان  مقاالت، کتب،  آنها،  آثار  و خارجی که  داخلی  پژوهشاتی سایر محققان  و دستاوردهای  پایگاه ها  در  های  ها 

-آوری بخش دیگری از داده معتبر داخلی و خارجی مورد تایید قرار گرفته است، استفاده شده است. همچنین برای جمععلمی  

های مورد نیاز، از بین نمونه آماری  شود یعنی با استفاده از پرسشنامه، دادهر از روش میدانی به کار گرفته میهای پژوهش حاض

  نیتام  رهیزنج  تیریمد،  پروژه  سکیر  تیریمدگیری متغیرهای تحقیق نظیر متغیر  زه گردد. جهت انداتعیین شده جمع آوری می

فرناندو تحقدر  پروژه    تیموفقو    پروژه   ت یریمد  عملکرد،  سبز پرسشنامه  از  استفاده می2018)  و همکاران  22یق حاضر  شود.  ( 

( گویه1جدول  تعداد  را  (  تحقیق  متغیر  هر  گیری  اندازه  جهت  استفاده  مورد  میها  پرسشنامه  نمایش  پایایی  و  روایی  دهد. 

 . است( با توجه به مطالب ذکر شده در آن از اعتبار مناسبی برخوردار 2018و همکاران ) 23فرناندو 

 تعداد گویه مورد استفاده براي هر متغیر تحقیق   -1جدول  

 تعداد گویه  نام متغیر 

 3 پروژه  یسکر یریتمد

 17 سبز  ینتام یرهزنج یریتمد

 5 پروژه   یریتعملکرد مد

 5 پروژه یتموفق

 

یفی و استنباطی  های پژوهش حاضر در دو سطح توصها در تحقیق حاضر به صورت کمی است. دادهروش تجزیه تحلیل داده

های آماری نظیر فراوانی، انحراف معیار و میانگین، تغییر توصیفی از شاخصتحلیل قرار خواهد گرفت. در سطح  مورد تجزیه و  

 رویکرد ( باSEM)24ساختاری  معادالت  سازی  مدل  ازها  شود و درسطح استنباطی دادهپذیری، کجی وکشیدگی استفاده می

 
22 Fernando 
23 Fernando 

 

 

  یسکر  یریتمد

 پروژه 

عملکرد  

پروژه   تیریمد  

  یریتمد

  ینتام  یرهزنج

 سبز 

روژهپ  تیموفق  
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های که به منظور بررسی فرضیهشود به طوری استفاده می Smart PLSافزار  نرم از استفاده اب و 25جزئی  حداقل مربعات روش

و آزمون   AVE  ،CR  ،R2آماری از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از بار عاملی،  

t افزار برای بررسی تاثیر متغیرها در نرمSmartPLS د.شواستفاده می 

 

 ارائه یافته ها   -4

 ت یموفقو    پروژه  تیریمد  عملکرد،  سبز  نیتام  رهیزنج  تیری مد،  پروژه  سکیر  تیریمد   هایریمتغهای تحقیق متشکل از  متغیر

ی گردآوری خراسان رضو  یکارشناسان شرکت آرشام صنعت توس پارک علم و فناورنفر از    44شامل  توسط نمونه آماری    پروژه

 ( نمایش داده شده است.2جدول )های تحقیق در ی مولفهشد. خالصه آمار توصیف

 قیتحق  يرهای متغ  ی فیآمار توص  -2جدول  

 كشیدگی چولگی  انحراف معیار میانگین  حداكثر حداقل  متغیرهاي پژوهش

333/1 پروژه   سکیر  تیریمد  5 811/3  04/1  889/0-  192/0  

294/1 سبز   نی تام   ره یزنج  تیریمد  5 659/3  083/1  598/0-  759/0-  

2/1 پروژه  تیریمد عملکرد  5 905/3  036/1  114/1-  435/0  

2/1 پروژه  تیموفق  5 827/3  046/1  074/1-  426/0  

 

پذیر( مورد سنجش ها )متغیرهای مشاهدهها )متغیرهای پنهان( با گویهدر تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول رابطه عامل یا عامل

ابتدا کیفیت برازش  گیرد.  قرار می از  بنابراین  بر اساس نتایج    تحلیل عاملی تاییدیمدل با استفاده  برای متغیرها بررسی شد. 

توان باشد. بنابراین می می  8/0، بزرگتر از  پروژه  سکیر  تیری مدپذیر متغیر پنهان  (، بارهای عاملی متغیرهای مشاهده3جدول )

 به خوبی توضیح دهند.   ر خود رااند متغیپذیر متناظر با متغیر پنهان، توانستهگفت که متغیرهای مشاهده

 پروژه   سکیر  تیریمدبارهاي عاملی متغیر پنهانی   -3جدول  

 بار عاملی  پذیرمتغیر مشاهده

 901/0 1گویه 

 893/0 2گویه 

 870/0 3گویه 

 

-می  7/0از  ، بزرگتر  سبز  نیتام  رهیزنج  تیریمد پذیر متغیر پنهان  ، بارهای عاملی متغیرهای مشاهده (4بر اساس نتایج جدول )

 اند متغیر خود را به خوبی توضیح دهند.  پذیر متناظر با متغیر پنهان، توانستهتوان گفت که متغیرهای مشاهده باشد. بنابراین می
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 سبز  ن یتام   ره یزنج  تیریمدبارهاي عاملی متغیر پنهانی   -4جدول  

 بار عاملی  پذیرمتغیر مشاهده

 817/0 1گویه 

 885/0 2گویه 

 903/0 3گویه 

 928/0 4گویه 

 710/0 5گویه 

 838/0 6گویه 

 853/0 7گویه 

 893/0 8گویه 

 943/0 9گویه 

 830/0 10گویه 

 853/0 11گویه 

 874/0 12گویه 

 893/0 13گویه 

 932/0 14گویه 

 906/0 15گویه 

 841/0 16گویه 

 859/0 17گویه 

 

باشد.  می  0/ 8، بزرگتر از  پروژه  تیریعملکرد مدپذیر متغیر پنهان  اهده ، بارهای عاملی متغیرهای مش(5بر اساس نتایج جدول )

 اند متغیر خود را به خوبی توضیح دهند.  متناظر با متغیر پنهان، توانستهپذیر توان گفت که متغیرهای مشاهدهبنابراین می

 پروژه  تیریعملکرد مدبارهاي عاملی متغیر پنهانی    -5جدول  

 ی عاملبار   پذیرمتغیر مشاهده

 900/0 1گویه 

 930/0 2گویه 

 933/0 3گویه 

 939/0 4گویه 

 804/0 5گویه 
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باشد. بنابراین  می  8/0، بزرگتر از  پروژه  تیموفقپذیر متغیر پنهان  ، بارهای عاملی متغیرهای مشاهده (6بر اساس نتایج جدول )

 اند متغیر خود را به خوبی توضیح دهند. نستهپذیر متناظر با متغیر پنهان، تواتوان گفت که متغیرهای مشاهدهمی

 پروژه  تیموفقبارهاي عاملی متغیر پنهانی   -6جدول  

 بار عاملی  پذیرمتغیر مشاهده

 896/0 1گویه 

 926/0 2گویه 

 834/0 3گویه 

 934/0 4گویه 

 900/0 5گویه 

 

نتایج مطلوب   به  توجه  تاییدیبا  عاملی  م   تحلیل  روایی  و  پایایی  بررسی  ربه  بررسی  پرداخته شد. جهت  از شاخص  دل  وایی، 

استفاده شده است. معیار متوسط واریانس استخراج شده به عنوان شاخصی برای سنجش اعتبار استخراج شده  انسیوار نیانگیم

های نشان دهنده خود با شاخصگیری انعکاسی پیشنهاد شده است. این شاخص میزان همبستگی یک سازه  درونی مدل اندازه

در نظر گرفته شده است و بدین معنا است که متغیر پنهان مورد نظر    5/0دهد. برای این شاخص حداقل مقدار  نشان می   را

استخراج   انسیوار  نیانگیم ، شاخص  (7کند. مطابق نتایج جدول )درصد واریانس مشاهده پذیرهای خود را تبیین می  50حداقل  

توان به پایایی مرکب اشاره کرد. معیار قابل  های پایایی میباشد. از شاخص می  5/0متغیرهای پنهان بزرگتر از  برای همه    شده

، شاخص پایایی مرکب برای همه متغیرهای پنهان بزرگتر از (7ل )باشد. بر اساس نتایج جدومی   7/0ها  قبول برای این شاخص

 باشد. می 7/0

 پایایی و روایی مدل   -7جدول  

 پایایی مركب  استخراج شده انسیوار  نیانگیم  ر متغی

 918/0 789/0 پروژه  سکیر تیریمد

 981/0 /.756 سبز  نیتام رهیزنج تیریمد

 956/0 815/0 پروژه   تیریمد عملکرد

 954/0 808/0 پروژه تیموفق

 

از   مدل  دقت  برآورد  به  مدل،  پایایی  و  روایی  بررسی  از  پس  نهایت  تعییندر  پرداخته2R)  ضریب  تعیینشود.  می  (   ضریب 

شود.  معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می

تعیین مقدار متغیرهای درون ضریب  برای  ارائه میزتنها  مورد سازهای مدل  و در  برونشود  است. های  برابر صفر  آن  مقدار  زا 

با  (  8طبق جدول )  زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.های درونمربوط به سازه  ب تعیینضری هرچه مقدار

 ها برازش مدل مناسب است. مولفه  ضریب تعیینتوجه به مقدر 
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 سازه درون زا   يبرا   2R  اریمع  جینتا  -8جدول  

 متغیر  ضریب تعیین 

 سبز  نیتام رهیزنج تیریمد 696/0

 پروژه   تیریمد عملکرد 844/0

 پروژه تیموفق 949/0

 

  بحث-5

باشد. مدل مفهومی تحقیق در نرم  سواالت تحقیق میآخرین گام در تحلیل مطالعه، جدول مربوط به اثرات کل جهت بررسی  

)  SmartPLS 3.0افزار   نتایج جدول  براساس  مؤلفه9است.  زیرا  (، تمام  اثرمعناداری دارد  آماری  از لحاظ  اصلی مطالعه  های 

ارات زیر  شده است. نتایج فرضیات از محاسبه آزمون تی حاصل شد که خالصه نتایج در عب  05/0ها زیر  یزان معنی داری آنم

 بیان شده است: 

  سک یر  تیریمد  نیرابطه بتوان بیان نمود که  می  9طبق نتیجه حاصل شده از روش مدل معادالت ساختاری در جدول   −

معنی دار است زیرا نتایج معناداری اثرات کلی مدل برای  دفاع    عیوابسته به صنا  داتیتولسبز در    نیتام  رهیزنج  تیریپروژه و مد 

( و شاهین در  1399)نتایج پژوهش های فالح فعال  نتیجه ای که به دست آمد با    محاسبه شده است.    05/0  فرضیه مذکور زیر

  عملکرد   و  سبز  نیتام  رهیزنج  تیریمد  که  ادند( نشان د1399به طوری که فالح فعال )  همسو میباشد  (1396و کبگانی )  زاده

 و   پروژه  سکیر  تیریمد  نیهمچن.  دارد  پروژه  تیموفق  با  پروژه  سکیر  تیریمد  انیم  روابط  در  را  یانجیم  نقش  پروژه  تیریمد

 موضوع ن یا به توانیم را مذکور هیفرض جهینت  علت.  دارند پروژه تیموفق  برروی ار معناداری و  مثبت ر یتاث زین محوری  ینیکارآفر

  دادن   دست  از  و  ی اضاف  نههاییهز  از  ی ناش  تواندیم  پروژه  سکهاییر  دفاع،  عیصنا  به  وابسته  داتیتول  بخش  در  که  نمود  مربوط

  تواند یم  پروژه  سکیر.  کرد  غلبه  آن  بر  سکیر  یابیارز  مکرر  انجام   با  توانیم  که  باشد،   بازار  الزامات  و  یدولت  مقررات  قیطر  از  سود

 . باشد یطیمح ستیز های جنبه در بازار و  یفن  الزامات با انطباق  در خودروسازی شرکت کی یناتوان و محصول شکست از یناش

 رهیزنج  تیریمد  نیرابطه بتوان بیان نمود که  می  9طبق نتیجه حاصل شده از روش مدل معادالت ساختاری در جدول   −

معنی دار است زیرا نتایج معناداری اثرات کلی مدل برای  دفاع  عیوابسته به صنا داتیپروژه در تول  تیریسبز و عملکرد مد نیتام

زیر   مذکور  است.    05/0فرضیه  شده  بدست  نتمحاسبه  فرضیه  این  از  که  ای  نتایج  یجه  با  همکاران آمد  و  فیض  پژوهشهای 

  ریتأث  یسازمان   عملکرد  بر  سبز  نیتأم  رهیزنج  تیریمد( نشان دادند  1399همکاران )  به طوری که فیض وو بود  ( همس1399)

 هیفرض  جهینت  علت.  دیگرد  دیتائ  سوبل  آزمون  از  استفاده   با  ز ین  مشتری  با  ارتباط  تیریمد  یانجیم  نقش.  دارد  معناداری  و  مثبت

  و   ساخت  صنعت  در  سبز  نی تام  رهیزنج  تیریمد  استاندارد  چارچوب  کی  توسعه  که  نمود  مربوط  موضوع  نیا  به  توانیم  را  مذکور

 نیهمچن  چارچوب  ن یا.  است  از ین  مورد  یساختمان   پروژههای  در  سبز  ن یتام  رهیزنج  تیریمد  یاجرا  برای  یمرجع  عنوان  به  ساز

 از  استفاده   دنبال   به  که   ساز  و   ساخت  نهیزم  در  نان یکارآفر  برای  ی استیس  مشوقهای   ارائه  در  دولت  برای  ورودی  عنوان  به  تواندیم

 در  سبز  نیتام  رهیزنج  تیریمد  اجرای  رودیم  انتظار.  شود  استفاده  هستند،  خود  پروژههای  در  سبز  نیتام  رهیزنج  تیریمد  مفهوم

  ی ساختمان  پروژههای  و   کند  غلبه  ی ساختمان  پروژههای   در  انرژی  مصرف   و   عاتیضا  کاهش   ناکارآمدی،  تالمشک  بر  ساز   و  ساخت

  ست یز  خطرات  کاهش  برای  ضروری  یسازمان  فلسفه  کی  عنوان  به  سبز  نیتام  رهیزنج  تیریمد.  کند  ستیز  طیمح  دوستدار  را

  ییجو  صرفه   و  یساختمان  عات یضا  کاهش   خصوص  در  را  یط یمح  عوامل  د یبا  پروژه   در   فاز  هر  اجرای.  است  کرده   ظهور  یطیمح

  و   عاتیضا  کاهش  ، ییکارا  بهبود  باعث  ساز  و  ساخت  در  سبز  نیتام  رهیزنج  تیریمد  اجرای  رودیم  انتظار.  ردیبگ  نظر  در  انرژی  در

 .شود  انرژی مصرف در ییجو صرفه
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 سکیر  ت یریمد  نیرابطه ب توان بیان نمود که  می    9نتیجه حاصل شده از روش مدل معادالت ساختاری در جدول  طبق   −

تول  ت یریپروژه و عملکرد مد در  برای دفاع    عیوابسته به صنا  داتیپروژه  اثرات کلی مدل  نتایج معناداری  زیرا  معنی دار است 

این  نتیجه ای کمحاسبه شده است.      05/0  فرضیه مذکور زیر از  نتایج  ه  با  آبادی و  پژوهش های محمود  فرضیه بدست آمد 

( به طوری که محمود  (  1395مومنی  میباشد  و مومنی )همسو  دادند  1395آبادی  نشان    ت یریمد  کهاییتکن  از  استفاده  که( 

  سدسازی   هایپروژه  شتریب  هرچه   تیموفق  به  و  گرددیم  یاحتمال  ضررهای  و  خسارات  کاهش  باعث  نیا  ییاجرا  ندیفرا  در  سکیر

  و   بوده   موثر  نانیاطم  عدم   طیشرا  در   ی فن  ریهاییگ  میتصم  کردن  نظام   در  سکیر  تیریمد   از  استفاده  نیهمچن  و   کنندیم  کمک

 همه   که  نمود  مربوط  موضوع  نیا  به  توانیم  را  مذکور  هیفرض جهینت  علت  .سازدیم  رهنمون  بهتری  جینتا  به  دنیرس  در  را  تیریمد

 تواندیم  اما  ستین  رییگ  اندازه   قابل  ت،یقطع  عدم.  است  عیاروسیبس  درآنها  تیقطع  عدم  ترهگس  و  هستند  یرقطعیغ   پروژهها

 تیریمد نهیبه بهصورت شانیسکهایر که هستند  ییآنها موفق پروژههای  یول  کرد حذف توانینم  را پروژه سکهاییر.شود یابیارز

 .شوندیم

  ره یزنج  تیریمد  نیرابطه بتوان بیان نمود که  می    9طبق نتیجه حاصل شده از روش مدل معادالت ساختاری در جدول   −

معنی دار است زیرا نتایج معناداری اثرات کلی مدل برای فرضیه دفاع    عیوابسته به صنا  داتیپروژه در تول   تیسبز و موفق  نیتام

زیر    همکاران  و  نژاد  احمدی  پژوهشهای  جینتا  با  آمد  دست  به  ه ی فرض  نیا  از  که  ای  جهینتمحاسبه شده است.      05/0مذکور 

  چهارده   شده   یی شناسا  ارهاییمع  تعداد که  ( نشان دادند  1399احمدی نژاد و همکاران )( همسو میباشد به طوری که  1399)

  نیا.  رندیگیم  قرار  سبز  فروش  از  پس   خدمات  و   یابیبازار  و  سبز   دیتول  سبز،  دیخر  سبز،  یطراح  گروه   چهار  در  که  باشد یم  اریمع

 محور،   ییکارآ  محور،  سکی ر  استراتژی  چهار  نیب  از  داد  نشان  قیتحق  جینتا.  است  شده  انجام  زدی  ل یکا  و  میس  شرکت  در  پژوهش

  ن یباالتر  دارای  سبز  یطراح  ارها،یمع  نیب  از  ضمنا.  است  نهیبه  استراتژی  محور،  ییکارآ  استراتژی  بسته،  حلقه  و  محور  نوآوری

  های   دهه  در  داریپا  توسعه  شیدایپ   به  تیعنا  با  که  نمود  بوطمر  موضوع  نیا به  توانیم  را  مذکور  هیفرض  جهینت  علت.  است  تیاولو

 از ین  شهری  حوزه  در  متعدد  تهاییفعال  علت  به  پروژهها .  دارند  ستیطزیمح  منابع  از  حفاظت  به  شترییب  توجه  جهان    مردم  ریاخ

  استانداردهای   به  توجه  بر  لوهعا  ، یتعال   و   تیموفق  برای  دیبایم   پروژهها  ضمنا.  دارند  خود  نیتام  رهیزنج  شبکه  بر  موثر  تیریمد  به

 . ندینما جدی توجه زین ستیطزیمح نهیزم در موجود استانداردهای به نیتام رهیزنج حوزه در ی مهندس و  یفن

  سک یر  تیریمد  نیرابطه بتوان بیان نمود که  می  9طبق نتیجه حاصل شده از روش مدل معادالت ساختاری در جدول   −

موفق و  تول  تیپروژه  در  صناوا  داتیپروژه  به  فرضیه دفاع    عیبسته  برای  مدل  کلی  اثرات  معناداری  نتایج  زیرا  است  دار  معنی 

خلیلی و  ( و  1399تاجیک )نتیجه ای که از این فرضیه بدست آمد با نتایج پژوهش های  محاسبه شده است.      05/0مذکور زیر  

( )1399همکاران  تاجیک  که  طوری  به  میباشد  همسو  نشان  1399(  که  (    و   رانیمد   ی تیریمد  یستگیشا   ییااستهمردادند 

منطقه  )  پروژهها  نیا  تیبرموفق  تهران  شهرداری  یعمران  پروژههای  سکیر  تیریمد شهرداری  موردی:    مثبت   اثر  (21مطالعه 

  گرفته   قرار  توجه  مورد  پژوهش  نیا  در  چه  آن.  گذارندیم  ریتاث  پروژه  تیموفق  روی  بر  عامل  دو  نیا  یهمراستائ  قیطر  از  و  دارند

  شکست   از  رییجلوگ  برای  یعمران  های  پروژه  سکیر  تیری مد  در  ینقش  ران،یمد   یتیریمد  یستگیشا  ایآ  که  است  نیا  است

 شهرداری   رانیمد  یتیریمد  یستگیشا  زانیم  سنجش  برای  ای  پرسشنامه  منظور  نیا  برای  ریخ  ای  دارد  سکهایر  کاهش  و  پروژهها

.  شد  عیتوز  شانیا  انیم  و  شد  یطراح  اند،  بوده  آنها  کار  اندر  دست  شانیا  که  یعمران  پروژههای  سکیر  زانیم  و  21  منطقه

  شهرداری   رانیمد  یتیریمد  ی ستگیشا  ییهمراستا  انیم  میمستق   و  مثبت  ای  رابطه  که  دهد یم   نشان  آمد،  دست  به  که  یجینتا

  بر.  بود  میخواه  شاهد  را  پروژه  از  بهتری  عملکرد  باشد  تر  تنگاتنگ  رابطه  نیا  چقدر  هر  که  دارد  وجود  پروژهها  سکیر  با  تهران

 پروژههای   سکیر  تیریمد  و  رانیمد  یتیریمد  یستگیشا  ییهمراستا  ریتاث  یبررس  و  آزمون  درصدد  پژوهش  نیا  اساس  نیهم

  که  نمود   مربوط  موضوع  نی ا  به  توانیم  را  مذکور  هیفرض  جهینت   علت .  است  بوده   پروژهها   نیا  تی موفق  بر  تهران  شهرداری  یعمران

  رابطه   بر  درادراکات  راتییتغ   نیا.  دارد  ریتأث  زین  سکیر  درک  بر  بلکه  شود،یم  اقدام  به  منجر  ها تن  نه  سکیر  تیریمد  تهاییفعال

  جاد یا  با  مثبت،  احساسات  جادیاا  ب  است  ممکن  سکیر  تیری مد  وههاییش.  گذاردیم  ریتأث  پروژه  تیموفق  و  سکیر  تیریمد  نیب

  ن یهمچن  سکیر  تیریمد  وههاییش.  ربگذاردیتأث  تیوقعم  در  فردی  نفعانیذ  ادراک  بر  اعتماد،  جادی ا  قیطر  از  و  سکیر  رشیپذ
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  ک یتحر باعث هم  شود،یم منجر نفعان یذ اقدام به هم  درادراک، راتییتغ ن یا پروژهها  در. کنند  همگام  را نفعانیذ ادراک توانندیم

  یاثربخش  ای   اقدامات  کیتحر  به  است  ممکن  سکیر  تیریمد  وههاییش.  دهدیم  شیافزا  را  اقدامات  یاثربخش  هم  و  شودیم  عمل

 . کند کمک  اقدامات

  تیریعملکرد مد  نی رابطه بتوان بیان نمود که  می  9طبق نتیجه حاصل شده از روش مدل معادالت ساختاری در جدول    −

موفق و  تول  تیپروژه  در  صنا  داتیپروژه  به  فرضیه دفاع    عیوابسته  برای  مدل  کلی  اثرات  معناداری  نتایج  زیرا  است  دار  معنی 

( 1400)  همکاران  و  محمودی  پژوهشهای  جینتا   با  آمد  دست به  هی فرض  نیا از  که  ای  جهینتمحاسبه شده است.    05/0مذکور زیر  

 اجرای   برای  درست  پروژههای  تیریمد   وههای یش  نشان دادند که(  1400همسو میباشد به طوری که محمودی و همکاران )

  یی شناسا  با   و   است  کرده  دنبال   را  ی رساختیز  ها  هینظرو  ایمزا   روی  بر  جامع  یبررس  کی  ییربنا یز  پروژههای  در  زیآم  تیموفق

  در  پروژه  یمرب.  است  داده  قرار  واشکاوی  تحت  را PMBOK پروژه  تیریمد  در   آن  به  مربوط  یمفهوم  مدل  و  گزاره  شش

  و   گانه  سه  تهاییمحدود  با  پروژه،  تیموفق  در  حیصح  تی ریمد  های  وهی ش  و  داشته  ییسزا  به  ریتاث  پروژه  اندازه  وصالحیت  

به  توانیمذکور را م هیفرض جهینت. علت  شوندیم یی پروژه شناسا  تیموفق ی کننده های اصل نییتع عنوان به نفعانیذ تمندییرضا

  ن ییمطابق با بودجه از قبل تع  نهها یمانند کنترل هز  یلیپروژه به دال  تیریاستفاده از استاندارد مد  کهموضوع مربوط نمود    نیا

 باشد.   یاتیح اریپروژه، بس ت یپروژه، جهت موفق ییکنترل کارا پروژه و ی نگینقد ینیشبیشده، پ 

 محاسبات اثرات كلی مدل نتایج    -9جدول  

 

 نتیجه گیري و پپیشنهادات  -6

این    به  وابسته  تولیدات  در  سبز  تامین  زنجیره  و  ریسک  مدیریت  بر  مبتنی  پروژه  مدیریت  بهبود  به منظور بررسی   پژوهشدر 

به    پروژه   تیموفقو    پروژه  تیریمد  عملکرد ،  سبز  ن یتام  رهیزنج   تیریمد،  پروژه  سکیر  تیریمد  های ریمتغهای  دفاع، داده  صنایع

پرسشنامه آوری    کمک  نتایج  شد.  جمع  اساس  حداقل  بر  روش  با  ساختاری  معادالت  مدلسازی  و  مدل  فرضیات  به  توجه  با 

اسب و تاثیرگذاری خوب متغیرها  پیاده سازی شد که تحلیل نتایج حاکی از مدل من  Smart PLSمربعات جزیی در نرم افزار  

در مدل کسب    یمناسب  ییایا و پ   ییمقدار رواها  تمام حوزه در    رهایبه دست آمده در برازش مدل تمام متغ  جیطبق نتاباشد.  می

 متغیر 
مقدار 

 نمونه

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

مقدار آماره 

t 

سطح معنی 

 داري

 ت یریمد ← پروژه  سکیر تیریمد

 سبز نیتام رهیزنج
834/0 832/0 063/0 146/13 000/0 

عملکرد  ← سبز  نیتام رهیجزن تیریمد

 پروژه  تیریمد
180/0 188/0 165/0 405/2 027/0 

عملکرد  ← پروژه  سکیر تیریمد

 پروژه  تیریمد
763/0 754/0 150/0 103/5 000/0 

 تیموفق ← سبز  نیتام رهیزنج تیریمد

 پروژه
138/0 144/0 083/0 140/2 033/0 

 004/0 519/4 106/0 084/0 055/0 پروژه  تیموفق ← پروژه  سکیر تیریمد

 000/0 854/6 118/0 733/0 807/0 پروژه تیموفق  ←پروژه   تیریعملکرد مد
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چن هم  کل  نینمودند.  اثرات  که    ی در  شد  داده  نشان  تاثیرگذاریمدل  و  روابط  ،  پروژه  سکیر  تیریمد   هایریمتغهای  تمام 

 باشد.  معنی دار می پروژه  تیموفقو   پروژه  تیریمد عملکرد،  سبز نیتام رهیجزن تیریمد

 که: گردد می با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد

از تا  جیبا توجه به نتا  - پ   هیفرض  د ییحاصل  از    ی م  شنهادیاول  اولیهگردد که استفاده  از   یدر مرحله طراح  مواد  و ساخت 

در    یمصرف انرژو    نشود  ی ادیکند و منجر به هدر رفتن مواد ز  ییصرفه جو  یر مصرف انرژتواند دها که میتوسعه طرح   قیطر

و ساز  ندیفرآ و جابجا  فادهاستو    ساخت  نقل  و  فرآ  یی از حمل  و ساز  ندیمواد در طول  یابد.   ساخت   سکیرهمچنین    کاهش 

و    ی به آن توجه کاف  د یبا  عیصنا  رانید است که م  سبز  نیتام  رهیزنج  ت یریمدی  ها  سکیر  نی از مهم تر  ی کی  به عنوان  افت یباز

  ییصرفه جوی عیدر مصرف منابع طب افتیدارد: به کمک باز ستیز طیمح یمهم برا  دهیسه فا  افت یباز رایالزم را داشته باشند؛ ز

  د یز فواا  گری د  یک یشود.    ی استفاده م  یافتیاز مواد باز  د، یمحصوالت جد  دیتول  یاستفاده از مواد خام برا  یبه جا  رایشود، ز  یم

جو  افت،یباز انرژ  ییصرفه  مصرف  برا  یدر  البته  زا  افتیباز  یاست.  انرژ  یانرژ  یمقدار   زین  دیمواد  اما  است  برا  یالزم    ی الزم 

   از مواد خام است. د یمحصوالت جد دیتول یبرا ازیمورد ن یاز انرژ رکم ت یلیخ افت یباز

  رهی، زنجمدیریت زنجیره تامین سبزاز    یبه عنوان بخش  د کهگرد  ی م  شنهاد یپ   دوم  هیفرض  دییحاصل از تا   ج یبا توجه به نتا -

  نیتام  رهیزنج  یهاتیفعال  دیدفاع با   عیوابسته به صنا  داتی کرد. در تول  هیپروژه تعب  تیریتوان تحت مد  یمعکوس را م  نیتام

 . رندیدر نظر بگ د یجد پروژهساخت  یقطعات مستعمل برا افت یپردازش اسقاط و باز یمعکوس را برا

  کمی  تحلیل  ریسک،  کیفی  تحلیل  ریسک،  شناسایی  گردد که   یم  شنهادیپ   سوم  هیفرض  دییحاصل از تا  جیوجه به نتابا ت -

   .گردد  انجام پروژه مدیریت موفقیت جهت ریسک به واکنش برنامه نظارت و کنترل ریسک، به واکنش  برنامه تدوین ریسک،

 یسازمان ها برا رانی اقدامات از طرف مد ی انجام بعض گردد که  یم شنهادیپ  چهارم هیفرض  دییحاصل از تا  ج یبا توجه به نتا -

به   بیاقدامات که در جهت کاهش آس  یشده و بطور متقابل انجام برخ  ستیز  طیبه مح  بیسازمان، باعث آس  ییکارا  شیافزا

را در    یاقتصادمنافع    نیبپردازند که باالتر  ی به اقدامات  ستیبایم  رانیمد   نیدر تضاد است. بنابرا  یبا منافع اقتصاد  ستیز  طیمح

 برساند.  ستیز طیرا به مح بیآس نی کمتر کهیداشته باشد در حال یپ 

  تعدیل   ذینفعان  ادراک  و  شده  تعدیل  ذینفعان  رفتار  گردد که  یم  شنهادیپ   پنجم  هیفرض  دییحاصل از تا  جیبا توجه به نتا -

  ممکن   گیرند،می  سرچشمه  داشتند،  شرکت  آن  در  مشابهی  ذینفعان  که  پروژه  ریسک  مدیریتهای  فعالیت  از  دو   هر  که  شده،

  اطمینان   عدم  به  منجر  واقع  در  و   کنند  تر  بینی  پیش   قابل   را  وضعیت  و  کنند  همگام  را  ذینفعان  ادراکات  و   اقدامات  بتوانند  است

 . کندمی کمک پروژه موفقیت به اثرات این همه که کنندمی بیان  ذینفعان. شودمی کمتر

نتا  - به  توجه  ا  جیبا  تاحاصل  که  ی م  شنهاد یپ   ششم  هیفرض  د ییز  مدیریت   گردد  با  ارتباط  برآورد  هزینه  در   هزینه   پروژه، 

 دوره   گزارشات  تهیه  و  کنترل  منابع،  ریزی  برنامه  هزینه،  بندی  بودجه  ،(انسانی  نیروی  آالت،  ماشین  مصالح،)  منابع  برآورد  ریالی،

 از  اطمینان حصول جهت نیاز  مورد فرآیندهای  دربرگیرنده  پروژه زمان  هم چنین مدیریت  .شود  هزینه انجام   و  بودجه تطابقی  ای

  ها،   فعالیت  زمان   مدت   برآورد  ها،   فعالیت   توالی  تعیین  ها،   فعالیت  تعریف:  شودمی  پیشنهاد  بنابراین.  است  پروژه   به موقع   تکمیل

 .شود انجام تأخیرات و قعی وا های پیشرفت درصد اساس بر برنامه بروزرسانی  زمانبندی، کنترل  زمانبندی، تدوین برنامه

-  

 پیشنهادات آتی   -6-1

 وابسته به انرژی هسته ای داتیسبز در تول نیتام رهیو زنج سکیر تیری بر مد یپروژه مبتن تیریبهبود مد −

 ایوابسته به انرژی هسته  داتیدر تول LARG نیتام رهیو زنج سکیر تیری بر مد یپروژه مبتن تیریبهبود مد −
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 ق محدودیت هاي تحقی  -6-2

تول  قیتحق − در  تنها  صنا  داتیحاضر  به  از  عیوابسته  استفاده  جهت  که  طوری  به  است  گرفته  صورت   قیتحق  جینتادفاع 

 موضوع توجه گردد.   نیبه ا د یکامل با اطیتوسط کارشناسان مختلف با احت

تنها در زم  قیتحق − نتا  نیتام  رهی زنج   نهیحاضر  از  استفاده  توسط    قیحقت  جیسبز صورت گرفته است به طوری که جهت 

 موضوع توجه گردد.  نیبه ا دی کامل با اطیکارشناسان مختلف با احت
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