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 چکیده
های عمرانی شهری که  موبهج بگهوییری از ایجهاد مهدیریت تاخیر، کندی و عدم پیشرفت در پروژه

های ارزشمند شههری ای در ابرای طرححاکی از وبود موانع و مشکالت ریش  شود،می شهری پایدار
 دههد  به  ایه طور بدی در معرض تهدید قرار مهی  شهری را بباشد ک  بازسازی و توسع  فضای می

-ها و محهدودیتشهری با توب  ب  ویژییهای عمرانی درونپروژه شناسی فرایند مدیریتمنظور آسیج

باشد  بنابرای  در پژوهش حاضر، ضم  بررسی  تحقیقات انجام های خاص خود بسیار حائز اهمیت می
ههای عمرانهی ب  بررسی عگل افزایش زمان و هزین  در تعدادی از پروژهشده در ایران و دیگر کشورها، 
کارها بر اساس مراحهل    ای  راهکارهایی ارائ  شده است برای آنها راهشهرداری شیراز پرداخت  شده و 

ابرای پروژه و افراد درییر پروژه، اعم از پیمانکار، مشاور و کارفرما تفکیک و تالش شده است الگوی 
دهد ک  شهرداری بیشتری  نقش را در حل مشکالت برعههده کارایی ارائ  شود  نتایج نشان می مدیریتی

ریهزی و مراحل طراحی، برنامه های بعدی قرار دارند  همچنی  از نظر دارد و پیمانکار و مشاور در رده
 دارد  دطور یکنواخت در تمام مراحل وبو  کارها ب راه ،ابرا

 

  های عمرانی، مدیریت پروژه، پروژه1ام باکی، استاندارد پیشناسآسیجکلیدی: گان واژ
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 لهو بیان مسئ مقدمه .1
دهنهد را شهکل مهی افراد های عمرانی محیط زندیی و فعالیتک  پروژه از آنجایی

ههای برای کشورها از نظر ابتماعی و اقتصادی بسهیار مههم هسهتند  عمگکهرد پروژه

پهيیری و کیفیهت زنهدیی شههری وری کشور، رقابتبهرهعمرانی و مدیریت آنها بر 

عربستان سهعودی،  ،نظیر ترکی ، نیجری  یيارد  با ای  حال بسیاری از کشورهاتاثیر می

ههای عمرانهی موابه  هسهتند های مهمی در زمین  عمگکرد پروژهبا چالش مالزی و   

ههای عمرانهی در (  با وبود سابق  طهوننی ابهرای پروژه2،2011:765)تامثی و کارن

بهرداری همچنهان دچهار های شهری از طراحهی تها ابهرا و بهرهشهرها، فرایند پروژه

توان به  عهدم تعریه  تری  آنها می باشد ک  از مهمای میمشکالت و مسائل عدیهده

صهورتی نهادینه  و   بایگهاه و وظهای  آن بهاسج عوامل و طرفی  ابرای پروژه، من

عنهوان نههاد   پارچه  و کارآمهد به ت شهری منسهجم، یهکپایدار، عدم وبود مدیری

یياری کهالن و تهيمی  ههای شهری ک  سیاستبایگاه کارفرمهایی پهروژه و فرادست

 ،اشاره نمود  مالی پروژه را ب  عهده دارند

های مالی، عمر کوتاه مهدیریتی در حهوزه مهدیریت شههری، اخهتال  محدودیت

دوران مدیریت خود نسبت ب  چگونگی ابرای  سگیق  و دیدیاه هر یک از مدیران در

ههای از پهیش تعریه  شهده بهرای بندی آنها، نبودن نظام و برنامه ها و اولویتپروژه

، عهدم ها از نظر مهالی و زمهانیپيیری مدیران شهری در قبال پروژهافزایش مسئولیت

ارداد بهرای اعتماد و تقویت پیمانکهاران، ایجاد محدودیت و برخوردهای فراتهر از قهر

ههای شههری بهرای پیمانکاران، عدم وبهود مقهررات و شهرایط پیمههان ویهژه پروژه

ب   از بمگ  مواردی هستند ک  مشکالت مربوط تدقیق وظای  و نقش طهرفی  پیمهان

 (  3:  1390)فردانی و همکاران، نماید ای  حوزه را تشدید می

ههای عمرانهی شناسهی پروژهی ای  عوامل باعث شده است ک  موضهو  آسیجهم 

هایی که  در فراینهد مهدیریت ها و نابسامانی)مطالع ، کالبدشکافی و شناخت ناهنجاری

                                                           
2- Tmoothy& Karen 
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(در منهاطق شههری، 103: 1384نهد )ترابهی،کهای عمرانی بروز و ظههور پیهدا میپروژه

دیریت شههری قهرار ییهرد  ایرچه  مه ندهییرهمواره مدنظر مدیران و نهادهای تصهمیم

ب  دلیل شرایط خاص ابتماعی رسد ب  نظر میمطالعاتی در ای  زمین  انجام شده است، 

یونه  مطالعهات بایهد منطبهق بهر  و اقتصادی ک  بر هر منطق  حاکم است، ابهرای ایه 

های همان منطق  باشهد  اسهتفاده از یهک نسها  واحهد در ارزیهابی ها و برنام سیاست

تواند بر خال  انتظار، ن  تنهها های عمرانی در هم  شهرها میت و مسایل پروژهمشکال

 ها شود یرهی از مسایل موبود باز نکند، بگک  باعث افزایش مشکالت ای  پروژه

هههای عمرانههی در شهههرداری شههیراز را از منظههر مههدیریتی پروژه ،ایهه  پههژوهش

فرآینهدهای مهدیریت پهروژه در هد  ای  پهژوهش بررسهی شناسی کرده است  آسیج

یابی به  یهک  باک و دستامهای کالن عمرانی شهرداری شیراز طبق استاندارد پیپروژه

ای باشد ک  بر اساس یک روش تحقیق آمیات  و چند مرحگ الگوی مدیریتی مناسج می

زمهان پهنج معیهار ییری چندمعیاره محقهق شهده اسهت  های تصمیمو بکارییری روش
کهار  کار، میزان تاثیر راه کار،امکان ابرای راه کار، هزین  ابرای راه تیج  راهرسیدن ب  ن

 بنهدی راهبهرای اولویهت کار در بهبود وبه  شههرداری در حل مشکل ومیزان تاثیر راه

کارهها بهر اسهاس ایه  معیارهها  راه دههی شهدند کارها با نظر خبریهان تعیهی  و وزن

هها ارائه  هایت الگوی بهبود یافت  مهدیریت پروژهو در ن هبندی شدامتیازدهی و اولویت

 شد 

ههای های کالن کشور همه  سهال  پروژهشهرداری شیراز ب  عنوان یکی از شهرداری

پهروژه در مرحگه   40عمرانی متعددی را در دستور کهار دارد که  به  تنههایی بهیش از 

ابرا داشهت   در دست 90 سال های هد پروژه را ب  عنوان پروژه 20طراحی و بیش از 

هها در (  بدیهی است ابرای همزمان ای  حجم از پروژه1391 و دارد )شهرداری شیراز،

مجموع  متراکم شهر شیراز همواره با مسایل و مشکالتی روبرو بوده و بعضا ب  دنیگهی 

های شهرداری، شود  با توب  ب  یسترش تعداد پروژهدچار تغییر، تاخیر و یا تعطیگی می

منظهور های عمرانی بر اساس الگویی معهی  به رویکرد مدیریتی در پروژه لزوم تقویت

سهعی شهد تها بها مبنها  بدی  دلیلد  وشرفع مشکالت ميکور بیش از پیش احساس می
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ههای شههرداری بها باک، وضعیت موبود پروژهامقراردادن استاندارد مدیریت پروژه پی

پس از مشها  شهدن میهزان انحهرا  در ههر یهک از   وضعیت مطگوب مقایس  شود

کارهای آنها نیهز  ریزی و ابرای پروژه، مشکالت شناسایی و راهفازهای طراحی، برنام 

 استاراج شدند  
 

 مبانی نظری .2

 و استانداردهای مديريت پروژه مديريت پروژه .2.1
یهابی به  اههدا   تها را ب  منظهور دسهها و ایدهها، فناوریها، منابع، مهارتپروژه

ههدا  و یابی ب  ا دست آورند  یک مدیریت پروژه شایست  برایوکار یرد هم میکسج

رد نظهر و بها کیفیتهی مناسهج بندی مو ارچوب بودب  و زمانمنافع مرتبط با آنها در چ

کهارییری دانهش، مههارت، ب مدیریت پهروژه، ( 23:1390کند)شیروانی ومگک،کمک می

ها به  منظهور رفهع نیازههای پهروژه از های نزم در بهت ابرای فعالیتابزار و تکنیک

است  به   «ریزی، ابرایی، کنترلی و اختتامیآغازی ، برنام »کارییری فرآیندهای بطریق 

دیگر مدیریت پروژه ف  هدایت، هماهنگ بودن منهابع انسهانی و مصهالر در طهول بیان

که  بتهوان به   طهوریهای مدرن مدیریت است، به  پروژه با استفاده از روش عمر یک

باش ب  اهدا  از قبل تعیی  شده در مورد حهدود کهار، هزینه ، زمهان، نحوی رضایت

مدیریت پروژه ب  عنوان یهک  رشد سریعِ  (1:1385کیفیت و مشارکت نائل آمد )رفیعی،

 ههها وها شههد کهه  ابههزار، تکنیکای باعههث افههزایش تعههداد اسههتانداردحرفهه  یرشههت 

ای هستند ک  مهدیران کند  ای  استانداردها ب  یون مفاهیم مدیریت پروژه را تعری  می 

سهتفاده کننهد هها اتوانند برای انهوا  پروژهپروژه بر حسج نیاز و مورد و درک خود می

باشهند الزاماتی میای و ای  استانداردها شامل اصول پای  ( 2006:412 ،3)چ  و پارتینگ

 سازی سیسهتم مهدیریت پهروژه یهک سهازمانک  برای هدایت موفق یک پروژه یا پیاده

ها مهدیریت   استانداردها بر اساس تجرب  افراد خبره و متاصه  که  سهالهستندنزم 

                                                           
3- Chen &Partingt 
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 اند، شهههکل یرفتههه  اسهههت )الفهههت،ههههای ماتگههه  را بهههر عههههده داشهههت پروژه

 داردهای ماتگفهههیل حاضهههر اسهههتاندر حههها ( 148:1389و باللهههی،  خسهههروانی 

تهوان به  نهد که  از بمگه  میادر زمین  مدیریت پهروژه انتشهار یافت  المگلدر سطر بی 

تهری  و معرو   اشاره کهردو      ISO10006, PRINCE2, PMBOKاستانداردهای 

)پیکهره دانهش مهدیریت  PMBOKارد در بی  استانداردهای فوق، تری  استاندیسترده

  شهد  توسط پهی ام آی تهیه 1969د در سال پروژه( است  ناستی  نسا  ای  استاندار

در حهال مورد بازنگری قرار یرفت و  2008و  2004، 2000های ای  استاندارد در سال

اسهت  2008یعنهی همهان نسها    PMBOKنسا  معتبر آن، ویهرایش چههارم حاضر

  (41:1390)درهمی،

 

 PMBOKاستاندارد  .2.2
 شودرا شامل می یحوزه دانش 9ها، برای هدایت موفق پروژه  PMBOKاستاندارد

مدیریت هزین  و مدیریت کیفیت  ،مدیریت محدوده ، مدیریت زمانک  از میان آنها 

فرآیندهای مدیریت پروژه طبق  شود های اصگی در نظر یرفت  میپروژه ب  عنوان حوزه

 شود:سازماندهی می زیر ای  استاندارد ب  پنج یروه فرآیندی

فرآیندهای   4فرآیندهای ابرایی   3ریزی فرآیندهای برنام   2فرآیندهای آغازی    1

  (9:1390نژاد،فر و حشمتهای اختتامی )فردانی، انصاریفرآیند  5 کنترلی

ای  باور است ک  اقداماتی ک  توسط مدیر پروژه و تیم او  بر PMBOKاستاندارد 

ها ک  مجموع  آنرسد ب  انجام میای دانشی تفکیک شدههای ییرد در حوزهصورت می

 های دانش عبارتند از:حوزهدهد  ای  پیکره دانش مدیریت پروژه را شکل می

 مدیریت زمان پروژه  3 مدیریت محدوده پروژه  2 پارچگی پروژه مدیریت یک  1

  مهدیریت منهابع انسهانی پهروژه  6 مهدیریت کیفیهت پهروژه  5 مدیریت هزین  پروژه  4

مهدیریت تهدارکات پهروژه   9 مهدیریت ریسهک پهروژه  8 مدیریت ارتباطات پروژه  7

 پروژه( ت ی)موسس  مدیر
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ههای پروژه در یکهی از حوزه یتها و اقدامات مدیرمجموع  فعالیت ،ب  ای  ترتیج

باشد  از سوی دیگر فرآیندهای ضروری مهدیریت پهروژه در قابل تعری  می بانیان  ن 

قهرار داد  های فرآینهدیتوان در یکی از یروههای دانشی ميکور را باید بهریک از حوزه

ه اسهت سهعی شهددر پژوهش حاضر (  33:1388خانی و منصوری، )فرهمندیان، موسی

بررسهی شهود تها شهکا  بهی  وضهعیت  های عمرانی با استفاده از ای  اسهتانداردپروژه

  شناسی از دیدیاه مدیریتی صورت یرفتهسپس آسیج شود موبود و مطگوب مشا  

های یهک پهروژه بایگاه فعالیت 1در بدول شماره  شود ارائ  میای الگوی بهبودیافت و 

 یان  دانشی و یروه فرایندی مرتبط ارائ  شده است:9های حوزهدر 

 
 ی فرايندی پروژههای دانشی و گروهها. حوزه1 جدول

های حوزه
دانشی 

 پروژه

 های فرآیندی مدیریت پروژهیروه

یروه 
فرآیندی 
 آغازی 

 یروه فرآیندی ابرا ریزییروه فرآیندی برنام 
یروه فرآیندی کنترل 

 وپایش

یروه 
فرآیندی 
 اختتامی

مدیریت 
 یک

 پارچگی

ی تهی 
منشور 
 پروژه

 تهی  برنام  مدیریت پروژه
هدایت و مدیریت 

 ابرای پروژه

پایش و کنترل کارهای 
 پروژه / کنترل 

 پارچ  تغییراتیک

خاتم  

 پروژه یا فاز

مدیریت 
 محدوده

 

ها / آوری نیازمندیبمع
تعری  محدوده / ایجاد 

 ساختار شکست کار

 
ید محدوده / کنترل یتا

 محدوده
 

مدیریت 

 زمان
 

ها / توالی تعری  فعالیت
ها / تامی  منابع الیتعف

ها / تامی  مدت فعالیت
ی ها / تهی زمان فعالیت

 بندی برنام  زمان

 
 کنترل برنام  

 بندی زمان
 

مدیریت 
 هزین 

 
ها / تعیی  تامی  هزین 

 بودب 
  هاکنترل هزین  
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های حوزه

دانشی 
 پروژه

 های فرآیندی مدیریت پروژهیروه

یروه 
فرآیندی 
 آغازی 

 یروه فرآیندی ابرا ریزییروه فرآیندی برنام 
یروه فرآیندی کنترل 

 وپایش

یروه 
فرآیندی 
 اختتامی

مدیریت 
 کیفیت

  کنترل کیفیت تضمی  کیفیت ریزی کیفیتبرنام  

مدیریت 
منابع 

 انسانی

 تهی  برنام  منابع انسانی 

تشکیل تیم پروژه/ 
شکوفایی تیم 
پروژه/ مدیریت 

 تیم پروژه

  

مدیریت 

 ارتباطات

شناسایی 

 هموندان
 ریزی ارتباطاتبرنام 

توزیع اطالعات/ 
مدیریت انتظارات 

 هموندان

  دهی عمگکردیزارش

مدیریت 
 ریسک

 

مدیریت ریسک/ ریزی برنام 

ها / تحگیل شناسایی ریسک

کیفی ریسک/ تحگیل کمی 

های ریزی پاسخریسک/ برنام 

 ریسک

 
پایش و کنترل 

 هاریسک
 

مدیریت 
 تدارکات

 ی تدارکاتاداره ابرای تدارکات ریزی تدارکاتبرنام  
خاتم  
 تدارکات

 

 هاهای عمرانی: بررسی علل شکست پروژهآسیب شناسی پروژه .3.2
اصطالحی است ک  در عگوم زیستى متعار  بهوده و به   4پاتولوژییا  شناسىآسیج

رود )همهامی کار میبعگم تشای  امراض و مطالع  عوارض و عالیم غیرعادی معنای 

شناسى، مهدیریت ها، نظیر بامع سایر رشت ب  ( ک  ب  تدریج 97:1385و دیانی دردشتی، 

شناسى مدیریت، عبارت است از مطالع ، کالبدشکافی مفهوم آسیج  شده است وارد    و 

                                                           
4- Pathology 

شناخت ترکيب يافته است.اين اصطالح از ريشه يوناني پاتو به معني رنج، محنت و غضب و لوژي به معني دانش و   
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هایی ک  در فرایند مدیریت بروز و ظههور ها و نابسامانیها، ناهنجاریو شناخت بیماری

ر شهناخت و مطالعه  ای مشهتمل بهکند  البت ، ایه  مفههوم دارای ابعهاد یسهتردهپیدا می

که  طهوریبه  ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنتهرل اسهتهای برنام آسیج

 ( 103:1384)ترابهی، کهاهش یابهد یمهدیریت هایدر ابعهاد ماتگه  فرآینهدضریج خطا

تهر سهاختار، ت دقیهقبههت تجزیه  و تحگیهل و شهناخ یبر پای  اطالعهات شناسیآسیج

به  منظهور ، های مهدیریتی و سهایر عناصهر سیسهتمها، سهبکروشها و تعامالت، روی 

نیازمنهد نگرشهی  شناسهیاست  ب  عبارتی آسیج نزم و ضروریبهسازی عمگکرد امری 

ای گ ئمسه هد  از آن تشای  ماهیت و نو سیستماتیک و منظم ب  کل فرایند است و 

(  96:1387هبازی مهرادی،است ک  بروز نموده و نیاز ب  حل دارد )توکگی دارستانی و شه

فرض اساسی نیازمند است: ناسهت الگهویی مناسهج کم ب  دو پیششناسی دستآسیج

هها و های کیفی یا کمی برای شناخت کاسهتیبرای نوسازی و توسع  و دیگری شاخ 

 کند:مراحگی را ب  شرح زیر طی میک  ( 69:1380)قادری، های موبودآسیج

  آوری اطالعات از مجاری رسمیبمعها: بمع آوری داده  1

هههای بنههدی و تحگیههل دادهتجزیهه  و تحگیههل: عبههارت اسههت از بههازنگری، طبق   2

  آوری شدهبمع

  یابی ب  یک ابما  قابل قبول دست از آن هد بازخورد:   3

 آنچه حل نههایی بهی  و برای یافت  راههای عمگی: عبارت است از بستجبرنام   1

  شود تعری  باید ک  مطگوب وشرایط دارد وبود ناسیشسیجآنظر مک  از 

 ها ابرا: عبارت است از انجام دادن برنام   2

 ( 1389ها )رضایی،ارزیابی عبارت است از بررسی مجدد فعالیت  3

های موفقیت یها های عمرانی، ابتدا دیدیاهپیش از بررسی عوامل شکست در پروژه      

هها، بهر سه  های سنتی در مورد موفقیت پهروژهشود  دیدیاهها مرور میشکست پروژه

ی موفهق  اسهت که  در زمهان اتاکید دارند  بنابرای ، پهروژه زمان، هزین  و کیفیتعامل 

م پهروژه ی پیش بینی شده ب  انجام رسیده و انتظارات اولی  از انجاتعیی  شده و با هزین 
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اثرباشهی پهروژه در دراز مهدیریت پهروژه، نهوی  های را نیز برآورده سازد  در دیدیاه

نظهران،  از دید برخی از صهاحج  شودها مطرح میر موفقیت پروژهمعیا مدت ب  عنوان

سهال پهس  5تا  3ارزیابی موفقیت یا شکست یک پروژه تنها پس از یيشت زمانی بی  

، در سازی در شههرشود  ب  عنوان مثال، موفقیت یک پروژه پلاز پایان پروژه ممک  می

یهابی به  مشاصهات فیزیکهی و  افق کوتاه مدت تنها با توب  ب  زمان، هزین  و دسهت

مگموس پل ساخت  شده قابل ارزیابی است، اما در درازمدت اثر ایه  پهروژه در اههدا  

تهاکنون   سازی ترافیهک شههر و    بایهد مهورد توبه  قهرار ییهرد تری مانند روانکالن

های عمرانی انجهام شهده اسهت، در ایه  ت پروژهمطالعات متنوعی در مورد عگل شکس

ای انجام شهده، به  شناسهایی عوامهل شکسهت در باش با استفاده از مطالعات کتاباان 

و در بهدول  د داخگهی و خهاربی پرداخته  شهدهچندی  پروژه از میان تحقیقات متعد

 تگای  شده است   2شماره 
 

 مطالعات داخلی و خارجی. مروری بر 2 جدول

 هد  عوامل نویسنده

مانسفیگد و 
 (1994)5دوران

ها / ضع  کمبود اعتبار و عدم پرداخت هزین 
مدیریت قرارداد / تغییر شرایط محگی/ کمبود 

 ریزی اشتباهمصالر / برنام 

-بررسی دنیل تاخیر و افزایش هزین 

 های عمرانی در نیجری های پروژه

 6والاگیلآصا  
(1996) 

ها / منازعات سازی و تایید نقش نق  در آماده
ییری / فرآیند طوننی تصمیم / کارانبا پیمان

اشتباهات طراحی/ کمبود نیروی انسانی / 
 ناکافی بودن نیروی ماهر

های شناسایی عگل بروز تاخیر در پروژه
ناشی آن از دیدیاه  آثارعمرانی بزرگ و

 کارفرما و پیمانکار 

 7مزهر و تاویل
(1998) 

های مالی / ناشی از کشمکش هایتاخیر
مدیریت نامناسج قرارداد / عدم تعامل مناسج 

 با مشاوری 

شناسایی عوامل بروز تاخیر در صنعت 
ساختمان در لبنان از طریق پیمایش 

 میدانی

                                                           
5- Mansfield&Ugwu 

6- Assaf&Al-Khalil 

7- Mezher&Twil 
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 هد  عوامل نویسنده

ها/ مدیریت عدم تامی  مالی وپرداخت هزین  (1998) 8چان
تغییر شرایط کار/ کمبود ضعی  پیمانکار/ 

 ریزی نادرستمصالر / برنام 

های عمرانی بررسی عوامل تاخیر پروژه
هنگ کنگ و میزان تاثیر هر عامل از 

 طریق روش پیمایشی

و همکاران  9ویگیام
(1999) 

-بندی و بودب  خارج بودن از برنام  زمان

 بندی/ عدم مدیریت مناسج/ دخالت دولت

ای عمرانی ههای پروژهشناخت چالش
 در چی 

 10الاگیل و القفگی
(1999) 

های کاریاهی نامناسج و اشتباه/ تاخیر تایید نقش 

در پرداخت ب  پیمانکار/ مشکل نقدینگی در طول 

-ها در زمانساخت/ تغییرات طراحی/ کشمکش

ییری کند/ بروکراسی در سازمان بندی کار/ تصمیم

اشتباهات طراحی/ کارفرما/ کمبود نیروی کار / 

  های پایی  نیرومهارت

های ساختمانی دنیل تاخیر پروژه
 بزرگ در عربستان سعودی

ی مشکالت مالی از سوی کارفرما/ مداخگ  (2000) 11المومانی
ییری کند/ مدت قرارداد غیر کارفرما /  تصمیم

ی هابینان /  تجرب  کم پیمانکار/ روشواقع
 صالرنامناسج ابرا / عدم کیفیت م

پروژه  130شناسایی عوامل تاخیر 
دولتی اردن از دیدیاه کارفرمایان، 

 پیمانکاران و مشاوران

و همکاران      12سونویا 
(2002) 

-ها و رشوهمنابع مالی ناکافی/ تورم قیمت

بندی و فازبندی نامناسج  خواری/  زمان
مراحل تکمیل پروژه/ بازنگری بندهای معینی 

 قراردادهای ویژه در طول عمگیاتی سازیاز 

موانع و موضوعات معمول مرتبط با 
های ها )مطالع  موردی: پروژهپروژه

مگی متوق  شده آب و آبرسانی در 
 نیجری (

فریمپونگ و 
 (2003)13الووی

عدم تامی  مالی/ شرایط اقتصادی متغیر/ 
 و هوایی متغیر/ کمبود مصالر شرایط آب

شناسایی عوامل مهم بروز تاخیر و 
های های آبهای پروژهافزایش هزین 

 زیرزمینی در غنا

و همکارانش  14لیر
(2005) 

اطالعی و تضاد و درییری بی  اعضای پروژه/ بی

کمبود عگم وآیاهی/ نبود هماهنگی/ شرایط 
بررسی عوامل موثر بر عمگکرد هزین  

های عمرانی در کشور هند از پروژه

                                                           
8- Chan 
9- William  
10- Al-khalil& Al-Ghafly 
11- Al-Moumani 
12- Sounaga  
13- Frimpong&Oluwoye 
14- Lyer 
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 هد  عوامل نویسنده

ییری/ هوایی/ مردد بودن در زمان ونامناسج آب

 زمان مناقص  تصمیمرقابت ناسالم)تهابمی( در 
 ایطریق مصاحب  و مطالعات کتاباان 

و همکاران  15سدی
(2006) 

ها؛ تغییر ر تمام پروژهمهم تری  دلیل تاخیر د
 نیازهاست

های بررسی عوامل تاخیر زمانی پروژه
 عمرانی در عربستان صعودی

و  16چبتا
 (2009همکاران)

هوا/ تغییر ووضعیت نامناسج آب
محدوده/ تغییرات تکنولوژیکی/ تورم و فشار 
دولت محگی/ فرایندهای مالی و مشکالت 

 پیمانکاران و قراردادهامربوط ب  

افزایش هزین  و  شناسایی دنیل و تاثیر
های عمرانی ی پروژهتاخیر در برنام 

 راهسازی در زامبیا

و همکاران  17هماناتا
(2012) 

نبود تعهد کافی/ مدیریت ناکارآمد/ 
ریزی نامناسج/ هماهنگی ضعی / برنام 

 /ارتباطات ضعی / قرارداد غیراستاندارد
وری پایی  کارکنان/ کند/ بهرهییری تصمیم

 کاری دوباره

شناسایی عوامل کگیدی تاثیریيار در 
 های عمرانی در هندتاخیر پروژه

فقدان نیروی مجرب کارشناسی )با انگیزه  (1382وط  خواه )
نبود سیستم اطالعاتی منسجم  / کافی(

ریزی وکارآمد/ ضع  سیستم ابرایی وبرنام 
ریزی/ یسیاتگی عوامل برنام کشور/ از هم 

مناسج/ عدم  ریزیریزی وبودب طرحعدم 
ای/ های کالن، باشی ومنطق ارتباط برنام 

تعهد والتزام عمگی نزم وکافی در تهی  عدم
 های مناسج توسع وابرای برنام 

مطالع   -های عمرانیعگل تاخیر پروژه
های سازمان نوسازی موردی  پروژه

 طریق پیمایش میدانیمدارس کشور از 

فردانی و 
 (1390همکاران)

فقدان مدیریت پروژه ب  شکل صحیر و 
بامع/ عدم  وبود مطالعات ارزش در فاز 

 هاپروژهصفر و طراحی 

بررسی کارکردهای مدیریت پروژه در 
ی هاپروژههای بهت کاهش هزین 

شهری با رویکرد مهندسی ارزش در 
 شهرداری اصفهان

                                                           
15- Sadi 

16- Chabota 

17- Hemanata 
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 روش تحقیق .3
روش تحقیق از نو   آوری شدهیی ک  در ای  پژوهش بمعهابا توب  ب  نو  داده

آمیات  است  زیرا باشی از اطالعات براساس مصاحب  و اسناد و مدارک بدست آمده 

نام  تهی  شده است )کمی و کیفی(  از طرفی با  )کیفی( و باشی دیگر از طریق پرسش

از نو  بود ندارد شرایط غیرآزمایشگاهی ها ودادهکاری  توب  ب  اینک  امکان دست

ب  لحاظ هد  از نو  کاربردی است   وای مقایس  -تحگیگی و در شاخ  عگی -توصیفی

 دهند:بامع  آماری ای  تحقیق را دو یروه زیر تشکیل می

 های کالن عمرانی شهرداری شیراز در حوزه معاونت فنیپروژه  1

 مشاوری  و پیمانکاران پروژهمدیران پروژه،   2
 

کننهده شود نمون  موردنظر، منعکسییری صحیر باعث میاستفاده از روش نمون        

نظهر موضهو  تحقیهق دارای ی آماری باشد، خصوصا آن صهفاتی که  از صفات بامع 

منهد و قضهاوتی اسهت و  ییری به  صهورت ههد در اینجا روش نمون   اهمیت است

 رانهی شههرداری شهیراز، مهدیران پهروژه، مشهاوری  و پیمانکهاران های کهالن عمپروژه

 مند و قضاوتی انتاهاب شهدند های کالن عمرانی شهرداری شیراز بصورت هد پروژه

-توان ب  دو طبق   تقسهیم کهرد: روشطور کگی می  های یردآوری اطالعات را بروش

بمع آوری اطالعات از ههر های میدانی  در ای  پژوهش برای ای و روشهای کتاباان 

 دو روش استفاده شده است:

کتاب، مجالت و مقانت معتبهر و  های اطالعاتی،ای شامل سایتروش کتاباان   1

مراحهل اعهم از انتاهاب موضهو ، بررسهی پیشهین  و  همه روز فارسی و انگگیسی در ب

 چارچوب نظری 

-یریت پروژه در پهروژهشناسی فرایند مدمنظور آسیج نام  ب  استفاده از پرسش  2

   های کالن عمرانی شهرداری شیراز

 نمودار روش تحقیق نمایش داده شده است: 1در تصویر شماره           
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 . نمودار روش تحقیق1 شکل
 

تها 1385ههای درسهال های کالن عمرانی شیرازپروژهتمامی برای شرو  کار از بی  

پهروژه به  عنهوان نمونه  انتاهاب  بر اساس لیست اخي شده از دفترفنی، تعدادی 1391

ها را برای پروژهای تنظیم شد و پاسخ دهندیان اولویت نام  پرسش در ای  راستاند  شد

عنوان نمونه ، بها   ب هاپروژهآسیج شناسی مشا  نمودند  برای مشا  شدن تعداد 

عددی بهی   برای هر پروژه 1شماره نام   پرسشدر  شدپروژه انتااب  18نظر خبریان 

شناسهی ای از اهمیهت زیهادی بهرای آسهیجو ایر پهروژهه است در نظر یرفت  شد 7تا1

تاصی  داده شده و ایر اهمیهت چنهدانی نداشهت  باشهد  1عدد برخوردار باشد ب  آن 

 7تها  1تواند امتیازی بهی  و ب  همی  ترتیج هر پروژه بر اساس نظر خبریان می 7عدد 

بها فهرض یکسهان نفر از افراد خبره تکمیل شهد و  18ها توسط نام  کسج کند  پرسش

و  اسهتاراج   سادهاز میانگیی عمرانی با استفاده هاپروژهبودن وزن هر پروژه، اولویت 

  شد  تحگیل

العهات موبهود در با توب  ب  بررسی اسهنادی انجهام شهده در معاونهت فنهی، اط       

د در یرسهتی و تهدارکاتی داشهت  و به  نظهر مهیها بیشتر ماهیت مکاتباپرونده ای  پروژه

نظهران،  نظر کارشناسی صهاحج با بنابرای نباشد   هاپروژهبرییرنده مشکالت اصگی در 

و  انجهام شهدمطالع  میدانی در سطوح مدیران پروژه، سرپرسهتان کاریهاه و پیمانکهاران 

فنهی شههرداری در مطالعه  میهدانی شهرکت معرفهی معاونهت  از طریهقافراد مورد نظر 

 رتبه بندی 
کارها  راه

براساس 
 معیارها

تهیه 

الگوی 

 مدیریتی

تعیین و وزن  
دهی معیارهای 

 رتبه بندی 
 راه کارها  

استخراج 
 مشکالت و

 راه کارها 

بررسی 
اسناد پروژه 

 ها

مصاحبه با 
افراد کلیدی 

پروژه ها طبق 
استاندارد پی 

 ام باک

تعیین پروژه 
های مورد 

 بررسی در نمونه

تعیین 
متدولوژی 
 اجرای پروژه



 1392 زمستانشماره سومسال اول                      

   14 

 

، انجهام شهدیی ک  ب  صورت حضوری با افراد ذکر شهده هادر مجمو  مصاحب نمودند  

 بندی شد  کارهای مطرح شده در هر مصاحب  بمع و راه لیست مشکالت

کهار، امکهان  ، هزین  ابرای راهراه کاری زمان رسیدن ب  نتیج سپس پنج شاخ         
 کهار در بهبهود کهار در حهل مشهکل و میهزان تهاثیر راه کار، میزان تهاثیر راه ابرا ی راه

بها کارها با نظر خبریان در نظر یرفت  شهد و  برای اولویت بندی راه ی شهرداریوبه 

تحگیهل  روش اسهتفاده از بها شهد ای ک  توسط مدیران پروژه تکمیهلنام  توزیع پرسش

 بنهدی راهاولویهتبرای ای نام  ها وزن دهی و در آخر پرسش، شاخ 18سگسگ  مراتبی

افهزار اکسهپرت نامه  بها نهرم نتایج پرسهشکارها با توب  ب  ای  پنج شاخ  تهی  شد  

مجهددا توسهط مهدیران  آنها  شده استو با روش تحگیل سگسگ  مراتبی تحگیل  19چیس

بندی و الگوی مهدیریتی تکارها اولوی راه 20پروژه تکمیل و با استفاده از روش تاپسیس

آوری نام  بی  مدیران پروژه پاهش و بمهع پرسش12 دهی معیارها،برای وزن تهی  شد 

 پرسهش 12دوبهاره یفته  شهده معیار  5کارها طبق  بندی راهشد و در آخر برای اولویت

-نام  دیگر توسط مدیران پروژه امتیازدهی شد و با اسهتفاده از روش تاپسهیس اولویهت

کارههای  راهارائ  و  هاهای تجزی  و تحگیل دادهتری  باشمهم ادام در   انجام شدبندی 

  تگای  شده است 3شمارهشده در بدول  استاراج

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
18-AHP 

19- Expert Choec 

20- TOPSIS 
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 کارها . مشکالت و راه3جدول 

 کار راه مشکل

 عدم رفع معارضی  در زمان مناسج
 تاسیساتی( مگکی، )ترافیکی،

تشکیل اکیپ  مدیریتی قوی  توسط شهرداری بعد از مطالعات 

 فاز یک طراحی بهت رفع معارضی 

 هم تشکیل کمیت  رفع معارضی  تاسیساتی، تمگک  وترافیک در 

 ربط )سازمان آب، اداره برق، یاز و   ( ی ذیهااریان

تشکیل کمیت  رفع معارضی  در شورای شهر شیراز وباحضور 

های ماتگ  اعم از سازمان آب، اداره برق، نمایندیانی از اریان

تاخیر در رفع معارضی  یاز و    و در نظر یرفت  بریم  

 ی مربوط هاتاسیساتی برای اریان

دیدبگند مدت شهرداری و عدم صدور مجوز برای ابرای 

 هاتاسیسات ب  سایر سازمان

 احداث تونل مشترک تاسیسات شهری

ی شهری پس از اطمینان خاطر از هاپروژهکارفرمایان و مجریان 

اقدام  هاپروژهبيب بودب  مصوب، نسبت ب  ابرایی نمودن 

 نمایند ن  پس از بریزاری مناقص  و تعیی  پیمانکار

تاصی  اعتبار بیشتر بهت خریداری امالک در خصوص 

 معارضی  مگک دولتی یا خصوصی

در قرارداد پیمانکار و اربا  کار ب   برآورد هزین  رفع معارضی 
 پیمانکار

عدم برنام  ریزی ویا ضع  در برنام  
اتمام پروژه در برای ریزی و کنترل پروژه 

 تاریخ موردنظر

 بندی اصالح وبروزرسانی برنام  زمان

 تعیی  مدت زمان مناسج بر اساس مطالعات عگمی

 EPCانجام پروژه بصورت 

اداری در نهادهای  یبروکراسطوننی شدن 
دولتی در خصوص معارضی  مرتبط با 

 پروژه
 

 ایجاد مدیریت واحد شهری

اداره برق،  زاعم ا هااریان هم تشکیل کمیت  رفع معارضی  در 

 سازمان آب و  
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 کار راه مشکل

ضع  فنی کارفرما در کنترل وبررسی 
مطالعات انجام شده توسط مشاور ک  در 

اشکالت فنی ب  ابرا ها با نتیج  طرح
روند ک  در نهایت منجر ب  تغییرات می

 شود می طرح در حی  ابرا

 پیگیری مدیرپروژه برای انجام سریع مکاتبات اداری

 بکارییری نیروهای متاص  و مرتبط در زمین  طراحی
 ی شهریهاپروژه

ی طراحی ک  منجر ب  هاضع  فنی باش
 شد د نتغییر طرح در حی  ابرا خواه

ی هاپروژهی ابرایی در هاآشنایی بیشتر طراحان با محدودیت
 شهری)استفاده از طراحان بومی(

بکارییری نیروهای متاص  و مرتبط در زمین  طراحی 
 ی شهریهاپروژه

تبعیت مهندسی  مشاور از دستور غیر 
 کارشناسی کارفرما )اعضای شورای شهر(

افزایش ک  موبج  تغییرات در طرح و 
  شودمی هزین  زمان و

 عدم اعمال نظرات غیرکارشناسان 

عدم رفع معارضی  در زمان مناسج باعث 
  شودمی تغییرات در طرح

 شرو  پروژه ازرضی  بعد از فاز یک طراحی و قبل رفع معا

عدم تامی  بودب  کافی در زمان مناسج ک  
منجر ب  طوننی شدن زمان ابرا خواهد 

 شد 

ی شهری پس از اطمینان خاطر از هاپروژهکارفرمایان و مجریان 
اقدام  هاپروژهبيب بودب  مصوب، نسبت ب  ابرایی نمودن 

 نمایند ن  پس از بریزاری مناقص  و تعیی  پیمانکار

عدم برخورد سگیق  ای کارفرما در خصوص هدایت بودب  پروژه 
 ی دیگرهاپروژهب  

 زدیی در عقد قراردادهای بدید پرهیز از شتاب

)تغییردرمشاصات  اصالحات قراردادی
 پروژه،اضاف  کردن کارهای بدیدب  پروژه(

 پرهیز ازاضاف  کردن کارهای بدید ب  پروژه

 فاز طراحیتر در  انجام مطالعات دقیق

 فرآیند طوننی اصالح و تصویج طرح
 کاهش تعداد مراکز تصمیم ییری درتصویج طرح

 تعیی  تصمیم ییرنده نهایی در تصویج طرح
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 کار راه مشکل

ی هاپروژهی ابرایی در هاآشنایی بیشتر طراحان با محدودیت
 شهری)استفاده از طراحان بومی(

 EPCانجام پروژه بصورت 

ومناسج در زمان انجام عدم نظارت کافی 
مطالعات بامع ک  منجر ب  دقت پایی  

ی غگط و در نتیج  هامطالعات و استنتاج
 تغییر طرح در حی  ابرا خواهد شد 

 افزایش دانش فنی و مهندسی در زمین  طراحی پروژه

 تر در فاز طراحی انجام مطالعات دقیق

کمبود نیروی انسانی مجرب  بومی در 
 ابرازمین  روش 

 آموزش عمگی نیروی انسانی  بومی کنار نیروی  انسانی غیربومی

 استفاده از تجربیات شهرهای دیگر

 دادن امتیاز ب  نیروی انسانی کاریر بومی کمبود نیروی انسانی کاریری بومی

 کمبودمصالر و ماشی  آنت در کاریاه

ونیروی انسانی پیمانکار قبل از شرو  پروژه مصالر،ماشی  آنت 
  خود را تامی  کند

پرهیز از برخوردهای سگیق  ای کارفرما درخصوص هدایت 
 ی دیگرهاپروژهمصالر وماشی  آنت پروژه ب  

 زدیی در عقد قراردادهای بدید پرهیز از شتاب

 موقع سرویس ماشی  آنت  انجام ب

 کم تجربگی مشاور طراح
 زمین  طراحی پروژهافزایش دانش فنی و مهندسی در 

 استفاده از تجربیات شهرهای دیگر

 پیش بینی و تامی  مصالر قبل از شرو  پروژه کمبودیافقدان مصالر در بازار

 بهبود وضعیت سیاسی واقتصادی  بامع   

 ی  مصالر طبق استانداردانتااب و تعیی  پیمانکار برای ته نبود کیفیت استاندارد مصالر دربازار

تناسج ماشی  آنت و امکانات با نو  عدم 
 و حجم کار

بامع  وکاهش قیمت ماشی  بهبود وضعیت سیاسی واقتصادی 
 آنت

کمبودیافقدان تجهیزات وماشی  آنت 
 دربازار

بهبود وضعیت سیاسی واقتصادی  بامع  وامکان واردات ماشی  
 آنت

 توسط کارفرما هاپروژهتامی  ماشی  آنت تمام 
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 کار راه مشکل

خرابی ماشی  آنت و نداشت  اکیپ 
 هاپروژهتعمیرات ونگهداری در برخی از 

 انجام مرتج سرویس ماشی  آنت

 

ی  مل نبودن طرح نهایی و تاخیر درتهکا
 باشدمی یی ک  درطول ابرا نیازهانقش 

 ، یا در صورت امکانقبل از شرو  پروژه  ،تکمیل طرح نهایی
ویا  2ی فازهابزئیات ابرایی در نقش  هم درنظریرفت  

درصورت نیاز با هماهنگی دستگاه نظارت ودربگسات کاریاهی 
 ب  ای  مهم اقدام نمایند 

 های  نقش ندسی  مشاور در صورت تاخیر در تهبریم  مه

یرفت  مبالغ هنگفت اداره راهنمایی 
 ورانندیی بابت انجام وظیف 

 منصفان  تریرفت  مبالغ 

ی هاو اریان هاعدم هماهنگی سازمان
دولتی با یکدیگر در خصوص رفع 

معارضی  پروژه ک  منجر ب  افزایش زمان 
 شود می ابرا

 ایجاد مدیریت واحد شهری

 احداث تونل مشترک تاسیسات شهری

در شهرداری شیراز یا  بندی تشکیل واحد برنام  ریزی و زمان
ی دولتی هاو اریان هادر خصوص هماهنگی سازمانشورای شهر 

 با یکدیگر

ی دولتی درصورت عمل نکردن طبق هاو اریان هابریم  سازمان
 بندی برنام  زمان

ب  دلیل مسائل  هاپروژهتعجیل در افتتاح 
 سیاسی و ابتماعی ونتایج معکوس آن

بندی در شهرداری شیراز یا  تشکیل واحد برنام  ریزی و زمان
شورای شهر  ب  منظور تعیی  مدت زمان نزم ومناسج)براساس 

ی هاپروژهی هامطالعات عگمی( باتوب  ب  شرایط و محدودیت
  هاپروژهبگوییری از تعجیل در افتتاح برای شهری 

 ید صورت وضعیتیفرآیند طوننی تا

 یدصورت وضعیتیتعداد مراحل تاکاهش 

 ید صورت وضعیتیاعتماد ب  مشاور و ناظر برای تا

 یت توسط مدیر طرح،مدیر پروژه و مشاورعید صورت وضیتا

 ضع  در منابع مالی پیمانکار

 انتااب پیمانکار قوی

 عدم شرکت پیمانکار ضعی  در مناقص 

 ی پیمانکارهاپروژهکاهش تعداد 
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 پرداخت خسارت ب  پیمانکار

دلیل تعطیگی کاریاه    کم کاری پیمانکار ب
 و عدم پرداخت خسارت

 دادن امتیازات ب  پیمانکاردر قبال خسارت

 پرداخت خسارت ب  پیمانکار

 ضع  در مدیریت ابرایی پیمانکار

بدید مرتبط با تقویت دانش فنی مدیران و آشنایی با عگوم 
 مدیریت پروژه

دقت نظر بیشتر در هنگام بررسی سوابق ابرایی عوامل پیمانکار 
 از طر  کارفرما و مشاور

ضع  در تعداد ویا سابق  پرسنل فنی و 
 ابرایی پیمانکار

 انتااب پیمانکار قوی

دلیل خاکریزی نامناسج   دوباره کاری ب
 فضای سبز

 بر نحوه خاکریزینظارت ناظرسازمان فضای سبز 

ی دقیق از تاسیسات هاعدم وبود نقش 
 شهری

 ی دقیق اسک  قبل از فاز طراحیهااستفاده از دستگاه

فقدان سیستم اطالعاتی منسجم و کارآمد ب  
منظور ثبت تمام بزئیات پروژه و ارزیابی 

  هاطرح

 بکارییری سیستم اطالعاتی منسجم وکارآمد

انجام ندادن بی تعهدی زیباسازی و 
 وظایفش

 مدیریت صحیر بر زیباسازی و مشا  کردن وظایفش

ضع  در قوانی  ومقررات مربوط ب  اربا  
کار ب  پیمانکار ک  منجر ب  عدم تناسج بی  
توانایی فنی و ابرایی پیمانکار انتااب شده 
با پروژه و مبگغ پیمان و در نتیج  افزایش 

 مدت و مبگغ پیمان خواهد شد 

وابط در خصوص معیارهای انتااب پیمانکاران از نظر اصالح ض
ی مالی،دانش فنی و ابرایی،سابق  کار مرتبط در زمین  هاتوانایی

 ی درون شهریهاپروژه

ضع  قوانی  مدون و ضمانت ابرایی 
 قوانی  در خصوص بریم  تاخیر

تدوی  قوانی  مدون و ضمانت ابرایی قوانی  در خصوص 
 بریم  تاخیر

پیمانکاران دولتی و حمای عوامل وبود 
پروژه)کارفرما، مشاور و   ( از آنها در زمان 

 خصوصی سازی برایتالش 
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 مناقص  و ابرا

در مقاطع  موقعتاخیر در تصمیم ییری ب  
 حساس و موارد ضروری

یت و استقالل نظر مشاور در آن مواقع)تغییر روش ابرا، تغییر عقاط

 قطعی پس از تصمیم ییری ب  کارفرمااحجام و   ( و ارائ  نظر 

 افزایش توان عگمی مهندسان در باش متره و برآورد پروژه دقت پایی  در برآورد احجام

ن فهرست بهای پای  برای کارهای دنبو
 درون شهری

ی شهری از سازمان مدیریت و برنام  هاپروژهدرخواست مجریان 
 ریزی کشور مبنی بر تدوی  فهرست بهای شهری

عدم استفاده از قراردادهای نوی  مهندسی 
 …,BOO ,BOT,EPC,EO همچون:

 ,BOOاستفاده از قراردادهای نوی  مهندسی همچون:

BOT,EPC,EO,… 

ضع  فنی نماینده کارفرما در هماهنگی 
  بی  مهندسی  مشاور و پیمانکارو رفع ب
 موقع مشکالت فنی و ابرایی پروژه

در هماهنگی بی  مهندسی   افزایش دانش فنی نماینده کارفرما
 موقع مشکالت فنی و ابرایی پروژه  مشاور و پیمانکارو رفع ب

عدم قیمت دهی مناسج پیمانکار بهت 
  برنده شدن در مناقص  ک  منجر ب

 مشکالت مالی و افزایش مدت ابرا
  شودمی

 ی ابراییهاارزیابی فنی و آنالیز دقیق آیتم

ی ماتگ  ابرایی)باتوب  ب  محدودیت هاافزایش بررسی روش کاریاهی طراحاننداشت  دید ابرایی و 
 ی شهری(ب  منظور تغییر روش ابرا درهنگام بروز موانعهاپروژه

تغییر در سطوح ماتگ  مدیریتی کارفرما 
 در طول مدت ابرای پروژه

تاکید ب  تبعیت از خطی مشی مدیریت کارفرمای  قبگی در طول 
 مدت ابرای پروژه

عدم توب  ب  تيکرات مشاور و کارفرما در 
خصوص رعایت مشاصات فنی و 

 بکارییری مصالر نامناسج

پرداخت بریم  در صورت  عدم توب  ب  تيکرات مشاور و 
 کارفرما در خصوص رعایت مشاصات فنی

مشکالت تجهیز کاریاه اعم از زمان تجهیز، 
 مکان و امکانات

 تجهیز، مکان و امکاناتتجهیز کاریاه اعم از زمان 

عدم اطال  رسانی ب  موقع پیمانکاران ب  
 مشاور وکارفرما بهت حل مشکل

حل  برایاطال  رسانی ب  موقع پیمانکاران ب  مشاور وکارفرما 
 مشکل
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ضع  فنی و مدیریتی سرناظر در هماهنگی 
بی  دستگاه نظارت مقیم و نظارت عالی  و 

ابرایی رفع ب  موقع مشکالت فنی و 
 کاریاه

افزایش دانش فنی و مدیریتی سرناظر در هماهنگی بی  دستگاه 
نظارت مقیم و نظارت عالی  و رفع ب  موقع مشکالت فنی و 

 ابرایی کاریاه

تاخیر در رسیدیی  ب  اسناد پیمانکار اعم از 
دستور کار، صورت بگسات و صورت 

 وضعیت

صورت بگسات و رسیدیی ب  اسناد پیمانکار اعم از دستور کار، 
 صورت وضعیت در زمان مناسج

 هاو سازمان توق  پروژه از سوی نهادها
و  دنیل  توق  پروژه از سوی نهادهارسیدیی سریع ب  

 وحل سریع آن هاسازمان

حوادث قهری  مانند: سیل ،زلزل ، طوفان 
 و   

 ی  برنام  آماده باش در صورت بروز حوادث قهری ته

 

هزین  ابرای سپس  ،زمان رسیدن ب  نتیج ابتدا  ؛معیارها ب  ترتیج اولویتدر ادام  
میزان تاثیر و  میزان تاثیر در حل مشکل، کار امکان ابرای راههمی  ترتیج  و ب  کار راه

-بر اساس معیارهای  وزن های بعدی قرار یرفتند در اولویتشهرداری   هدر بهبود وب

ب   1) 5تا 1اعدادی بی  ، کارها بندی راهماصوص اولویت نام  دهی شده، در پرسش

ب  معنی بیشتری  میزان( بر اساس هر معیار توسط مدیران پروژه  5معنی کمتری  میزان،

نام  بر اساس روش تاپسیس تحگیل شد و نتایج  کارها داده شد و در آخر پرسش ب  راه

 زیر بدست آمد 
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 کار اول بیست راه .3.1

کار اول ک  بر اساس روش تاپسیس در اولویت قهرار دارد،  زیر بیست راه تصویردر

 نشان داده شده است  

 
 کار اول بر اساس روش تاپسیس . بیست راه2شکل 

ریهزی و ابهرای کار ابتهدایی در مراحهل طراحهی، برنامه  در تصویر زیر نیز پنج راه

شود  عالوه بر ای  نهادها و افهراد درییهر در تعیهی  شکسهت یها پروژه نمایش داده می

موفقیت یک پروژه شامل شههرداری، پیمانکهاران، مشهاوران، شهورای اسهالمی شههر و 
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شههرداری بیشهتری  دههد ها نشهان مهیتجزی  و تحگیل دادهعوامل فراسازمانی است ک  

، (%21)بها سههم  اورکند  سپس مشهها ایفا میرا در کاهش مشکالت پروژه (%53) نقش

در کهاهش مشهکالت ( %3زمانی )و فراسها (%8) ، شورای اسالمی شههر(%15) پیمانکار

تهوان نتیجه  یرفهت که  بنابرای  مهی نقش دارند  نقش فراسازمانی بسیار کمرنگ است 

ر آنها بسیار ینقش عوامل داخگی در کاهش مشکالت بسیار پررنگ است، عوامگی ک  تغی

 وامل خاربی است تر از تغییر عآسان

 
 کارها بر اساس مراحل پروژه بندی راه. تقسیم3شکل 
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 های عمرانیگوی نهايی مديريت پروژهال .4 

بها اسهتفاده از روش معرفهی شهده و کارها بر اساس پهنج معیهار  در مراحل قبل راه

درییهر و همچنهی  مراحهل  بر اساس نهادهایکارها  بندی شدند، سپس راهتاپسیس رتب 

بندی از مراحهل ابرای پروژه ب  تفکیک مشا  شدند  در ای  باش ک  در واقع بمع

کارها بر اساس مراحهل ابهرا و اهمیهت نقهش  قبل است، الگوی مدیریتی ک  در آن راه

تهر اشهاره شهدک  به  ترتیهج پهیشاند، ارائ  شده است  های درییر، مشا  شدهاریان

بنهابرای  کننهد  بیشتری  نقش رادر حل مشکالت ایفا می پیمانکاران ، مشاور وشهرداری

ریهزی کارهایی ک  شهرداری در هر یک از مراحل طراحی، برنام  زیر ابتدا راه بدول در

پیمانکهار و مشهاور ب  نقهش سپس  و کند مشا  شدهو ابرا بر اساس اولویت ایفا می

 پرداخت  شده است 

 
 نهايی بر اساس فازهای پروژه و عوامل درگیر.کارهای  . راه4 جدول

 ابرا برنام  ریزی طراحی 

ری
ردا

شه
 

  برنام  آماده باش در صورت تهی
/ تعیی   بروز حوادث قهری 

نهایی در تصویج  تصمیم ییرنده
/ دید بگندمدت شهرداری و  طرح

عدم صدور مجوز برای ابرای 
تاسیسات / کاهش تعداد مراکز 

ییری / آموزش عمگی تصمیم
نیروی انسانی بومی کنار نیروی 

 انسانی غیربومی

عدم شرکت پیمانکارضعی  در 
مناقص  / افزایش اختیارات  مدیر 

انتااب وتعیی  برای پروژه 
تر در پیمانکار / دقت نظر بیش

گام بررسی سوابق ابرایی هن
عوامل پیمانکار از طر  کارفرما و 

/ ارزیابی فنی و آنالیز دقیق  مشاور
بهبود وضعیت های ابرایی/ آیتم

کاهش  /اقتصادی بامع  سیاسی و
 های پیمانکارتعداد پروژه

رسیدیی ب  اسناد پیمانکار اعم 
بگسات  از دستورکار، صورت

وصورت وضعیت در زمان 
تعداد مراحل  مناسج/ کاهش

 صالح ید صورت وضعیت / اتای
 بندی بروزرسانی برنام  زمان و
ید صورت وضعیت توسط تای /

مدیر طرح، مدیر پروژه ومشاور 
پیگیری مدیر پروژه برای  /

 انجام سریع مکاتبات اداری
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 ابرا برنام  ریزی طراحی 

کار
مان

پی
 

تهی  برنام  آماده باش در صورت 
 بروز حوادث قهری 

 

موقع پیمانکار ب    رسانی باطال 
  /حل مشکل برایمشاور و کارفرما 

پیش بینی و تامی  مصالر قبل از 
 شرو  پروژه

 

 اصالح وبروزرسانی برنام  زمان
ع اطال  رسانی ب  موق/  بندی

پیمانکاران ب  مشاور وکارفرما 
دادن امتیاز /  حل مشکل برای

/  ب  نیروی انسانی کاریر بومی
سرویس موقع و مرتج   انجام ب
انتااب و تعیی  /  آنتماشی 

پیمانکار برای تهی  مصالر طبق 
 استاندارد

ور
شا

م
 

تهی  برنام  آماده باش در صورت 
آشنایی /  بروز حوادث قهری 

ی هابیشتر طراحان با محدودیت
ی هاپروژهابرایی در 

 شهری)استفاده از طراحان بومی(
تعیی  مدت زمان مناسج بر  /

)برنام  اساس مطالعات عگمی
-استفاده از دستگاه/  بندی( زمان

های دقیق اسک  قبل از فاز 
افزایش دانش فنی و /  طراحی

 مهندسی در زمین  طراحی پروژه

دقت نظر بیشتر در هنگام بررسی 
سوابق ابرایی عوامل پیمانکار از 

افزایش /  طر  کارفرما و مشاور
ی ماتگ  هابررسی روش

ابرایی)باتوب  ب  محدودیت 
ی شهری(ب  منظور تغییر هاپروژه

/  روش ابرا درهنگام بروز موانع
تعیی  مدت زمان مناسج بر اساس 

 بندی( مطالعات عگمی)برنام  زمان

 اصالح وبروزرسانی برنام  زمان
ید صورت وضعیت یتا/  بندی

توسط مدیر طرح،مدیر پروژه و 
ل قاطعیت و استقالر / مشاو

/  نظر مشاور در مواقع حساس
آموزش عمگی نیروی انسانی 
بومی کنار نیروی انسانی 

پرهیز از اضاف  کردن /  غیربومی
 کارهای بدید ب  پروژه

 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه .5

ها و نظر ب  پیچیهده و یکتها بهودن ههر پهروژه بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی

ههای ابرایهی دور از افزایش زمان ابرا با توب  به  محهدودیتعمرانی شهری، احتمال 

آن عوامهل آثهارانتظار ناواهد بود  هد  از شناسایی عگل افزایش زمان، رفع یها کهاهش 

ندی اولیه  ب پروژه را با حداقل تغییرات نسبت ب  برنام  زمان ک  بتوانطوری  باشد، بمی
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ههای عمرانهی درون شههری را خهاص پهروژهطور     در ای  تحقیق ک  بب  پایان رساند

تر های ماتگ  ک  پیشآمده در یروهمورد بررسی قرار داده است، عالوه بر نتایج بدست

توان نتیج  یرفت ک  ضرورت دوری از مهدیریت سهنتی و مورد بررسی قرار یرفت، می

ری شهرها امخصوص وبود سیستم مدیریت پروژه در کالنسازی مدیریت نوی  ب پیاده

ائهتال  ههد ، ریسهک،  بدیهی است و بکارییری عگم مدیریت زمان، هزینه ، کیفیهت،

ارتباطات، تدارکات و منابع انسانی از بمگ  مقونتی است ک  توب  به  آنهها در سیسهتم 

 است  حیاتیمدیریت پروژه 

ههای ماتگه  تاثیریهيار، هها در یهروهنامه  بدست آمده از پرسهشتحگیل مبتنی بر 

عدم رفع معارضی )ترافیکی، مگکی، تاسیساتی و   ( در زمان مناسج، عدم  عوامگی چون:

برنده شدن در مناقص ، وبود پیمانکهاران دولتهی یها برای دهی مناسج پیمانکاران قیمت

خصوصی و حمایت عوامل پروژه از آنها در زمان مناقص  و ابرا، ضع  در منابع مهالی 

ایهی پیمانکهار، طهوننی شهدن بروکراسهی اداری در پیمانکار، ضهع  در مهدیریت ابر

نهادهای دولتی در خصوص معارضی  مرتبط بها پهروژه، ضهع  در قهوانی  و مقهررات 

 مربوط ب  اربا  کار ب  پیمانکاران، نبود فهرست بهای پای  برای کارههای درون شههری،

طول ابرا نیهاز هایی ک  در نداشت  دید ابرایی و کاریاهی طراحان، تاخیر در تهی  نقش 

یهد صهورت فراینهد طهوننی تای بنهدی، باشد، عدم اصالح و بروزرسانی برنام  زمهانمی

در به  موقهع ییهری تاخیر در تصهمیم وضعیت، فرایند طوننی اصالح و تصویج طرح،

تهوان به  عنهوان های طراحی را میمقاطع حساس و موارد ضروری و ضع  فنی باش

ب  منظهور بنابرای    باشندری  تاثیر بر افزایش مدت ابرا میبرد ک  دارای بیشت نام یدنیگ

کارههایی بههت رفهع یها کهاهش  یک پروژه عمرانی درون شهری راه تاخیرهایکنترل 

ریهزی در امهور بهبهود برنامه  بهرایدر نظهر یرفته  و  در مت  عوامل تاثیریيار یاد شده

اساس نهادهای درییر و مراحهل بندی و در بداولی بر با روش تاپسیس اولویت عمرانی

-وهش بیان مهیر ابرایی بر اساس نتایج ای  پژکا در ادام   چند راه  شد بندیابرا طبق 

 شود: 

باش در صورت بروز حوادث قهریه ، انجهام آماده با توب  ب  اهمیت تهی  برنام  ▪
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 مدیریت بحران بسیار حائز اهمیت است 

داری از بمگه  ینهدهای اداری شههرمنظور اصهالح فرآ  انجام مدیریت کیفیت ب ▪

کاهش زمان فرآیندهای طهوننی بسهیار  طرح اصالح و تصویجید صورت وضعیت، تای

 اثرباش خواهد بود 

منظور تقویت دانش فنی مدیران و آشنایی با عگوم بدید مهرتبط بها مهدیریت ب  ▪

های عمرانهی منظور شناسایی نقاط قوت وضع  مدیران پروژه  پروژه، انجام پژوهشی ب

  خواهد بودمفید  امریو تقویت دانش مدیریتی آنها  یآموزشنیازسنجی و 

های شناسایی شده مربوط ب  پیمانکاران و تری  آسیجیکی از مهم ک  از آنجایی ▪

ی های وایيارشده بوده است، تهیه ناتوانی آنها از نظر مدیریتی و مالی برای انجام پروژه

حهل ایه  مشهکل  بهرای توانهدبرای انتااب پیمانکاران می مند و عگمییک فرآیند نظام

 راهگشا باشد 
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