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With the increasing urbanization and expansion of cities, the implementation of 

development plans and proper implementation of urban projects that meet all 

aspects of urban life and the needs of citizens, is an inevitable necessity. In urban 

projects, as in other construction projects, the success and satisfaction of all 

stakeholders is the most important thing in project management. The purpose of 

this study is to evaluate the development projects of Karaj and provide solutions 

for their better and more appropriate implementation. Therefore, a researcher-

made questionnaire was prepared based on the components extracted from 

previous studies and distributed among civil engineering experts in Karaj 

Municipality. The data were used using one of the new decision-making methods 

based on the mental characteristics of decision-makers. Risk management criteria 

have been analyzed. The results of the study showed that among the risk factors in 

urban development projects, the factor of financial and economic resources as the 

most effective and the factor of rules and regulations as the weakest factor in the 

success of construction projects from the perspective of risk-averse managers. 

Using Friedman test, among the 10 areas of the American Project Management 

Standard, cost management with a coefficient of 8.24, time management with a 

coefficient of 8.15 and integration management with 7.75 were recognized as the 

highest areas of knowledge. Finally, by identifying and ranking the risk factors, a 

model with detailed solutions for the success of urban development projects is 

presented. 
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کریس مدیریت معیارهای بر مبتنی شهری عمران هایپروژه موفقیت برای رویکردی   

 FOWAروش با
 3کمال شیخ حسنی، 2متین بایمانی نژاد،  1*ی نیمحمد جواد کاظم
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 چکیده
های شهری که همه جوانب زندگی با افزایش روز افزون شهرنشینی و گسترش شهرها انجام طرح های توسعه ای و اجرای مناسب پروژه

های شهری ، همچون سایر پروژه های عمرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پروژهنیازهای شهروندان را برطرف نمایـد، شهری و 
های عمرانی شهر کرج و ارائه موفقیت و رضایت مندی کلیه ذینفعان مهم ترین امر در مدیریت پروژه است. هدف این تحقیق ارزیابی پروژه

 مستخرج از مطالعات پیشین یهاابتدا پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مولفهراهکارهائی در جهت اجرای بهتر و مناسب تر انهاست. لذا 
نوین تصمیم های شیکی از رو ها با استفاده ازی در شهرداری کرج توزیع شد که دادهعمران یهاپروژهگردید و میان متخصصان  هیته

  گیری  بر مبنای خصوصیت ذهنی افراد تصمیم گیرنده با بکارگیری معیارهای مدیریت ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
اقتصادی به عنوان  و مالی نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در بین عوامل ایجاد ریسک در پروژوه های عمران شهری ، عامل منابع

های عمرانی از منظر مدیران ریسک گریز و ریسک پذیر قوانین و مقررات به عنوان ضعیف ترین عامل در موفقیت پروژه موثرترین و عامل
و  4228آمریکا، مدیریت هزینه با ضریب  پروژه مدیریت گانه  استاندارد11های شناسائی شدند و  با استفاده از آزمون فریدمن در بین حوزه

-های دانش شناخته شدند. در نهایت با شناسائی و رتبهبه عنوان باالترین حوزه 2.8.و مدیریت یکپارچگی  4218مدیریت زمان با ضریب 

 های عمران شهری ارائه گردیده است.بندی عوامل ایجاد ریسک، الگویی با راهکارهای تفصیلی در جهت موفقیت پروژه

 FOWAموفقیت، مدیریت ریسک، هزینه، زمان، پروژه عمرانی،  :کلمات کلیدی

 شناسه دیجیتال: سابقه مقاله:

 https://doi.org/10.22065/jsce.2022.317940.2659 چاپ انتشار آنالین پذیرش بازنگری دریافت

doi: 
22/10/1811 20/11/1811 18/11/1811 18/11/1811 31/1./1811 10.22065/jsce.2022.317940.2659 
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 مقدمه -1
باشند و بروز مشکالتی توانند نتایج موفقیت آمیزی را فراهم کنند، بسیار مؤثر میدر نظر گرفتن عوامل اصلی موفقیت از این نظر که می

سازگار با اهداف پروژه، درک نادرست از های ناهای کاری، فعالیتها، ناهماهنگی بین گروهچون به وجود آمدن فواصل عملکردی در پروژه

ا عملیات، عدم اعتماد متقابل و بسیاری دیگر که در نهایت عدم موفقیت پروژه را به دنبال دارند، اهمیت شناسایی عوامل موفقیت در پروژه ر

 دهد.نشان می

 نماید. بنابراین شناسایی ها دشوار میعملکرد پروژه عدم وجود شناخت کافی و فراگیر عوامل موفقیت پروژه، کار را برای کنترل، پایش و نحوه

تواند چارچوب مناسبی ها متناسب با نوع پروژه از سوی مدیران و کارفرمایان و مجریان میفاکتورهای تأثیرگذار در شکست یا موفقیت پروژه

 برای ارزیابی و بررسی خروجیهای پروژه برای آنان فراهم کند.

 عوامل از یکی. دارد اختصاص آن زیربنایی و عمرانی هایپروژه به توسعه( حال در کشورهای ویژه )به کشور هر سرمایه عمده بخش امروزه

 که شودمی محقق زمانی کارا پروژه مدیریت. ]1[میشود محسوب آن عمرانی هایپروژه اجرای در موفقیت جامعه، هر اقتصادی توسعه و رشد

 و دهند انجام دقیق و کامل صورت به را خود فعالیت اجرایی تیم و باشد شده طراحی و تحلیل خوبی به و مشخص پروژه نیازهای تمام

 صحیح هدایت در آن مخاطرات و پروژه مشکالت شناخت بین این در شود بررسی پروژه مدیریت تیم توسط مدام نیز کار انجام و اجرا صحت

  .]2[باشد می حیاتی امری پروژه مدیریت صحیح تحقق برای هاپروژه ریسک مدیریت رو این از. کندمی بازی را نقش مهمترین پروژه یک

حوزه اصلی مدیریت 11یکی از آنها است. این استاندارد بر  PMBOK اندکه استاندارد در این زمینه، استانداردهای متعددی ایجاد شده

مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، پروژه شامل: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان، 

-های کیفیت و ریسک از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار میحوزه .]3[مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات تأکید دارد

مدیریت  .پروژه ایجاد نمایدتواند افق بسیار وسیعی را در حوزه مدیریت می PMBOK ، مدیریت ریسک در Penderباشند. براساس نظر 

تواند در پیشبرد اهداف پروژه ترین ارکان پروژه یعنی هزینه، زمان و کیفیت ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد میریسک از این جهت که با کلیدی

ارتباط است. برنامه زمانی  در های عمرانی با عملکرد زمان، هزینه و کیفیتتأخیر در پروژه .]4[و سودآوری آن نقش بسیار زیادی داشته باشد

عمرانی سبب  هایکند. تأخیر در پروژهدارد، نقش کلیدی را در مدیریت پروژه ایفا می های عمرانیبه دلیل تأثیری که درموفقیت پروژه

 عمرانی سبب نارضایتیهای شود. بنابراین، تأخیر در پروژهفسخ قرارداد می وری پایین وها، بهرهها، تأخیر در تکمیل پروژهافزایش هزینه

اهداف، مدیریت  های مختلفی مانند تنظیمریزی و کنترل پروژه جنبههای درگیر در پروژه خواهد شد از آنجایی که برنامهتمامی گروه

مقیاس  درهای عمرانی های عمرانی تأثیر بسیاری دارد. پروژهدر موفقیت پروژه شود،های مدیریت و مدیریت تغییر را شامل میریسک، رویه

 .]5[نیاز دارند و در زمان انجام پروژه نیز کنترل آن حائز اهمیت است ریزی قبل از عملیات اجراییگسترده به دقت باالیی از طریق برنامه

است. پس از  شهری با بکارگیری معیارهای مدیریت ریسکهای یکی از اهداف کلیدی این مقاله شناسایی فاکتورهای ریسک در پروژه

 الگویسپس از  شود. پیشنهاد می ی عمرانیها پروژهموفقیت برای ارزیابی  FOWA 1 بر اساس  الگو ی فاکتورهای ریسک، یک شناسای

در  شهریهای ساخت در حوزه پروژهو ارائه راه کارهایی جهت برون رفت از چالش عدم موفقیت بندی پیشنهادی برای ارزیابی و اولویت

بر مبنای ریسک پذیری و ریسک گریزی مدیران بر اساس فاکتورهای ریسک  های عمرانیبرای تمام پروژهشهرداری کرج و قابل توسعه 

 .شوداستفاده میپروژه 

 قیتحق نهیشیپ -2

ها شده است، این عوامل کلیدی موفقیت پروژههای ساخت و ساز و های پروژهمدیریت ارزیابی ریسکای به در چند سال اخیر توجه ویژه

توان به شرح ذیل تقسیم ها را میاین پژوهش. شودهای خارجی و داخلی مطرح شده است که در ادامه به بیان آنها پرداخته میقالب پژوهشتوجه در 

 بندی نمود.

 

                                                           
1 Fuzzy Ordered weighted averaging 
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 پیشینه داخلی تحقیق -2-1

های عمرانی بیان درپروژه با رویکرد فازی 2PMBOK ریسک پروژه بر مبنای استاندارد در بررسی تأثیر  1340الفت و همکاران 

استفاده  PMBOKهای ساخت تقاطع غیرهم سطح در استان بوشهر از استاندارد در تحقیق حاضر، برای شناسایی ریسک در پروژهنمودند 

ها اولویت، نتایج نشان داد فازی استفاده شده است TOPSIS8 فازی و  3AHP گردید، سپس برای اولویت بندی ریسک ها، از روش های 

 . ]6[باشد می یاقتصاد ی واجتماع طیشرا ،یپروژه و عدم همکار ساختاری فیهای ضعیژگی، وکارگزار پروژه  یآگاه شامل کمبود

متوجه شدند یکی از اهداف دستیابی  رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های عمرانی،در ارزیابی و  1308بهادری و همکاران 

. نتایج باشد یم دینفعان مهم نجامعه به عنوادولت و  یمند تیرضابه موفقیت پروژه های دولتی  افزایش کیفیت و کاهش زمان و هزینه و 

ستی و ثبات تیم در -3رضایت ذینفعان   -2داشتن اخالق و روحیه کار تیمی  -1حاصل نشانگر این موضوع است که سه عامل با مشخصات 

 یهاپروژه تیبه موفق منتهیبه آنها  تیباشد که توجه و اهم یم تیریمد میت یها یژگیو مدیریتی در اجرای اهداف پروژه از مشخص ترین

 .].[ گرددیم یعمران

 یعمران یهادر پروژه یسکر یریتو مدل کردن عوامل موثر بر مد ییبا عنوان شناسا یبه پژوهش.130 در سال یدریهبرادران و ح

و عوامل  یمال های یسکر یطی،مح حوزه ی،نشان داد قرارداد، مشتر یقتحق نتایجشهرسمنان( پرداختند.  یدولت یهاپروژه ی)مطالعه مورد

اول تا سوم  یهارتبه یببه ترت یطی،و حوزه مح یمشتر یریتی،و مد یدارد. و عوامل فن یراز تاثسوساخت یرهزنج یسکبر ر یریتی،و مد یفن

 .]4[داده است یصرا به خود تخص

آن با  یبند تیو اولو یدولت یعمران یهاپروژه تیموفقکسب در  تاثیرگذارعوامل در تحقیقی  .130موحدی فر و مومن در سال 

 یهاموثر در بهبود و ارتقاء شاخص یمولفه ها یبند تیوو اول ییشناسا ،یپژوهش هدف اصل نیا در( را بررسی نمودند و AHPروش)

 یمولفه ها ریبه همراه ز مانکاریموثر : کارفرما، مشاور و پ ی. لذا سه عامل اصلباشدیم تیفیو ک نهیپروژه شامل : زمان، هز تیموفق یعموم

 جینتاو  قرار گرفت بررسیورد م یاستان خراسان رضو یبزرگ عمران یدر پروژه ها یعمران یپروژه ها تیآنها به عنوان عوامل موثر در موفق

 .]0[رتبه را به خود اختصاص داده است نیمورد مطالعه، کارفرما باالتر نهیاز سه گز یکه به طور کل دهدیمطالعات نشان محاصل از 

 ISM یهاکیتکنبا  (رجانی)مورد مطالعه: شهر س یعمران یهاهپروژ ریعلل تأخ یبندو سطح ییبه شناسا( 1304حکیمی) و  شول

نشان دادند که فقدان دانش و  جینتا .شدند یمصاحبه با خبرگان و پرسشنامه جمع آور یقپژوهش از طر ینا یپرداختند داده ها BWMو 

مشاور و مالک و  مانکار،یپ انیتعارض م ،یمصائب و مشکالت فراهم کردن مصالح ساختمان ،یمدرن، مشکالت مال زاتینبود تجه ،یتجربه کاف

 .]11[ .شوندیمحسوب م ،یعمران یهادر پروژه ریعوامل مؤثر بر تأخ نیترنامناسب، از مهم یزیربرنامه

انجام  مروری بر تبیین عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت قرارداد های عمرانی در پروژهتحقیقی با موضوع  1304شوشتریان 

ن موفقیت و یا عدم دستیابی به اهداف و شکست پروژه امری واضح و دهد تاثیر مستقیم قرارداد بر میزاداده است که نتایج نشان می

 .]11[مشخص است

 پیشینه خارجی تحقیق -2-2

  و AHP  رویکرد از استفاده با ساخت هایپروژه ریسک ارزیابی و انتخاب عنوان با ایمقاله در (2118) همکارانش و تایالن

TOPSIS ،ارزیابی برای محیطی پایداری به مربوط ریسک و کیفیت ریسک ایمنی، ریسک هزینه، ریسک زمان، ریسک معیار پنج از فازی 

 قطعیت عدم همچنین. شدند شناسایی هاپروژه انتخاب در تاثیرگذار و موثر معیارهای ابتدا تحقیق این در. کردند استفاده ساخت هایپروژه

                                                           
2 Project Management Body of Knowledge 
3 Analytic Hierarchy Process 
4 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
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 گیریتصمیم روشهای و فازی ترکیبی رویکرد از پروژهها انتخاب و ریسک ارزیابی برای. است شده گرفته نظر در معیارها این برای هاداده

 .]12[استفاده شده است معیاره چند

های عنوان نمودند شاخص های ساخت و سازدر پروژه PMBOK استفاده از یبازده(در بررسی  2118داسیلوا و همکاران )

ای را در زمینه کاهش بازدهی تواند سهم عمدهمی عرضه ریتاخ ایمواد و  ،کمبودطرح ساخت و ساز  اختالف درنوسانات،  نه،یکنترل هز

 .]13[ای باید در نظر گرفته شود ها جهت کاهش باز هزینهها، این شاخصدر این پروژه  PMBOKپروژه ایفا کند که در بکارگیری 

عمرانی در کشور هند پرداختند که  های پروژه موفقیت در طراحی ( در پژوهشی با عنوان نقش 2118پاندیت و همکاران ) 

 اولیه برآورد از بیش ای هزینه ٪88 از بیش شده گزارش پروژه 310،  دولتی پروژه 081 از که دهد می نشان هند دولت وضعیت گزارش

 برای شده ذکر دالیل. اند کرده تجربه را ماه 102 تا 2 بین تاخیرهای شده بررسی های پروژه کل از مورد 8.8، نیز زمان نظر از. دارند

 های شگفتی، پروژه محدوده در تغییر، ها نقشه ابالغ و شدن نهایی در تأخیر: مانند طراحی با مرتبط عوامل شامل هزینه و زمان افزایش

 . ]18[است پروژه اولیه برآورد در ها هزینه گرفتن کم دست و شناسی زمین

ساز  و ساخت در هاپروژه آمیز موفقیت اتمام در پروژه مدیریت اجرای بررسی تأثیر( به  2114در پژوهش دیگری الج و همکاران ) 

ها یکی از عوامل تاثیر گذار در موفقیت است  در حالیکه عوامل انسانی در   تکنیک و ابزارها پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که

 می مثبت تأثیر پروژه موفقیت بر بنابراین ، قوی باشد پروژه باید مدیریت موفقیت پروژه نقش اساسی دارند  لذا جهت رسیدن به موفقیت

 .]18[گذارد

در صنعت نفت و گاز پرداختند  یدر پروژه های عمران یرعوامل موثر بر تاخ یبه بررس یدر پژوهش( 2114) و همکارانش  یکاظم

حاصل از پژوهش  یجشدند نتا بندییمعوامل تقس یرو سا یمانکارپ،مشاور  ،عوامل مربوط به مالک پروژه یعوامل در قالب چهار گروه اصل ینا

، سفارشها از جانب مالک پروژه ییرتغ :کرد یمعرف یعمران یزمان در پروژه ها یشدر بروز افزا یدیکل املرا به عنوان عو یرمذکور عوامل ز

 یینپا یورپروژه و بهره یاجرا یندر ح یمانکاراشتباهات پی، نبود دانش و تجربه کاف، اسناد توسط مشاور یدر بررس ، تاخیرحجم کار ییرتغ

 .]16[یروی کارن

 نیاپرداختند .  ردنکشور ادر  یعمران یکه منجر به شکست پروژه ها یوامل( در تپژوهشی به بررسی ع 2110) ، دوا فاتیخل

 81تحقق اهداف مطالعه ،  یام شده است. برادر اردن انج یعمران یپروژه ها تیو علل عدم موفق یعوامل اصل ییمطالعه با هدف شناسا

مربوط به  یعمران یهاپروژه تیمنجر به عدم موفق یدهد که عوامل اصلینشان م جینتا .شناخته شدند  اتیادب یبررس کی قیعامل از طر

 .].1[است مانکاریپ ژهیبو ستمیس یسلسله مراتب داخل

،  در پروژه ساخت و ساز ریدر تأخ تیریمد کیاز نقصان عملکرد  یتجرب لیو تحل هیتجز(در مقاله ای با عنوان  2121) نینگو یها

 یزیدهد که برنامه ر یمطالعه نشان م نیابر شمرده است. پروژه  کی تیمهم عدم موفق لیاز دال یکیپروژه به عنوان  یبرنامه زمان ریتأخ

در برنامه پروژه  یمثبت راتیپروژه تأث یمال نیساخت و سازمان و تأم برنامه زمان تیساخت و ساز ، هدا یزیساخت و ساز ، کنترل برنامه ر

 یپروژه ها ی، بهبود بهره ور هابه موقع پروژه  لیتحو یساخت و ساز برا تیریمد یسودمند برا کردیرو کیمطالعه  نیا یها افتهیدارند. 

 .]14[کند یفراهم م یساختمان

مشکل مزمن و مشترک در سراسر  کیبه عنوان تحقیق انجام دادند که دریافتند    2121محمد سعد باجو و همکاران در سال 

 یپروژه هادریافتند برند و  یرنج مهای انجام شده ریزیو عدم موفقیت طبق برنامهدر برنامه  ریاز تاخ یساختمان یپروژه ها شتریجهان ، ب

پروژه ها در صنعت ساخت و ساز مراکش  ریعلل مهم تأخ نییمطالعه تع نی. هدف از استندین یقاعده مستثن نیدر مراکش از ا یساختمان

ی که باعث ایجاد تاخیر و عدم لیچهل و نه دلی و صاحبان امر و خصوص یو مشاوران دولت مانکارانیاز پرسشنامه با پ ینظرسنج کبود. در ی

، مشاور / طراح ، امور  مانکاری، پ یشوند: مشتر یم یبر اساس نه دسته طبقه بند لیدال نیا مشخص شد اتیادب یاز بررسموفقیت میباشد 

معرفی  ریتاخ یاصل لیدل 11در پایان  .یو خارج زاتیتجه و، مواد ، کارها  ی، ارتباطات و روابط قرارداد یزیو برنامه ر یزی، برنامه ر یمال

 .]10[گردید
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 هایپروژه برای قراردادی چارچوب و موفقیت حیاتی در تحقیقی با عنوان عوامل 2121دائو و همکاران در سال  نین توی

 ساخت صنعت در( BIM) ساختمان اطالعات سازیمدل ویتنام پرداختند. کاربرد در ساختمان اطالعات سازی مدل از استفاده با ساختمانی

 کارآمد قانونی استانداردهای و سیستم یک وجود ضرورت به منجر امر این. است اولیه مراحل در عملی، نظر از هم و درک نظر از هم ویتنام،

 می که کندمی پیشنهاد را قراردادی چارچوب یک و موفقیت مهم عوامل از ای مجموعه مقاله این ، شود. سرانجاممی BIM اجرای برای

 .]21[شود ویتنام در موفقیت شامل BIM ساز و ساخت قرارداد یک به منجر تواند

غنا انجام  ساز و ساخت صنعت در ارزیابی و موفقیت بر موثر تحقیقی با عنوان عوامل 2121تنگان و همکاران در سال کالیستوس

 در پروژه آمیز موفقیت تحویل از اطمینان برای ارزیابی و نظارت روند بر تأثیرگذاری برای شده شناسایی عامل  چهارده خصوص دادند که در

 تخصیص ، ذینفعان مشارکت مانند عواملی ، موثر ارزیابی و نظارت از اطمینان برای که شودمشاهده می مطالعه این. رسیدند توافق به ، غنا

 ارزیابی و نظارت ، کیفیت سیستم یک برای یافته این مفاهیم. است نیاز مورد M&E اطالعاتی های سیستم و ارتباطات ، رهبری ، بودجه

 .]21[است پروژه موفقیت برای قوی

 های پروژه انتخاب در ها سازمان پذیری ریسک بر موثر عوامل ( در مطالعه ای به بررسی شناسایی2122اهلل و همکاران ) سنا

 تأخیر شکست، ریسک، احتمال ، ریسک بر مبتنی پروژه انتخاب ساختمانی در کشور هند پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بزرگ

 پیش های مدل توسعه برای دلیلی عنوان به محققان توسط توانند می عوامل این. دهدمی کاهش بزرگ هایپروژه در را هزینه افزایش و

 .]21[گیرند قرار استفاده مورد پذیری ریسک اساس بر پروژه انتخاب توصیفی یا بینی

 موفقیت با آنها رابطه و پروژه ریسک کنترل و نظارت هایروش از ( در تحقیقی با عنوان استفاده2122اووندی ) کریستوفر کندی

 مجدد ارزیابی جمله از پروژه، ریسک کنترل و نظارت اقدامات کلیه که داد نشان مطالعه این ساختمانی پرداختند. نتایج های پروژه در پروژه

 هایپروژه در پروژه موفقیت با مثبت و معناداری طور به ریسک، وضعیت جلسات و احتمالی ذخایر تحلیل و تجزیه ریسک، ممیزی ریسک،

 های روش از استفاده و اهمیت منظم طور به باید ساز و ساخت های سازمان که رسید نتیجه این به مطالعه این. است مرتبط ساختمانی

 .]22[کنند استفاده پروژه یک موفقیت میزان بهبود برای آنها از و بگیرند نظر در را پروژه ریسک کنترل و نظارت
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 تحقیق. خالصه پیشینه-1جدول 

 نتایج روش تحقیق موضوع  نویسنده 

 همکاران و الفت

(1340) 
   استاندارد مبنای بر پروژه ریسک تأثیر

PMBOK 
  و فازی AHP   های روش

TOPSIS 

 کارگزار  آگاهی کمبود شامل هااولویت داد نشان نتایج

 همکاری، عدم و پروژه ساختاری ضعیف هایویژگی پروژه،

 باشدمی اقتصادی و اجتماعی شرایط

 و بهادری

 همکارانش

 (1308) 

 علل بندی اولویت و تحلیل شناسایی

 عمرانی پروژه های در تاخیر
 ای کتابخانه

 با عامل سه که است موضوع این نشانگر حاصل نتایج

 رضایت -2 تیمی کار روحیه و اخالق داشتن -1 مشخصات

 اهداف اجرای در مدیریتی تیم ثبات و درستی -3  ذینفعان

 باشد می مدیریت تیم های ویژگی ترین مشخص از پروژه

 های پروژه موفقیت به منتهی آنها به اهمیت و توجه که

 .گردد می عمرانی

 و شول

 همکارانش

  (1304) 

 تاخیر علل بندی سطح و شناسایی

 سیرجان شهر در عمرانی های پروژه
 BWMوISM های تکنیک

 مشکالت مدرن، تجهیزات نبود کافی تجربه و دانش فقدان

 ،تعارض ساختمانی مسائل کردن فراهم مشکالت مالی،

 از نامناسب ریزی برنامه و مالک و مشاور پیمانکار میان

  زمان افزایش و تاخیر بر موثر عوامل مهمترین

  موحدی فر

 (130.) 

 موفقیت کسب در تاثیرگذار عوامل

 دولتی عمرانی های پروژه
AHP 

 از کلی طور به که دهد¬می نشان مطالعات از حاصل نتایج

 خود به را رتبه باالترین کارفرما مطالعه، مورد گزینه سه

 است داده اختصاص

 شوشتریان

(1304) 

 موفقیت بر موثر عوامل تبیین بر مروری

 عمرانی های قرارداد موفقیت عدم یا
 کتابخانه ای

 موفقیت میزان بر قرارداد مستقیم تاثیر دهدمی نشان نتایج

 و واضح امری پروژه شکست و اهداف به دستیابی عدم یا و

 است مشخص

 و برادران

  حیدریه

 (130. ) 

 بر موثر عوامل کردن مدل و شناسایی

 عمرانی های پروژه در ریسک مدیریت

 دولتی های پروژه موردی مطالعه)

 (شهرسمنان

 معادالت ساختاری

 Smart.PLS  افزار رم

 بوده وساز ساخت ریسک عوامل بررسی تحقیق این هدف

 حوزه، مشتری، قرارداد داد نشان تحقیق نتایج. است

 بر، مدیریتی و فنی عوامل و مالی های ریسک، محیطی

 . دارد تاثیر ساز و ساخت زنجیره ریسک

 و کاظمی

 همکارانش

  (2114) 

 های پروژه در تاخیر بر موثر عوامل

 عمرانی
 پیمایشی – توصیفی

 ،تغییر پروژه مالک جانب از ها سفارش عوامل تاخیر : تغییر

 نبود ، مشاور توسط اسناد بررسی در تاخیر ، کار حجم

 اجرا حین در پیمانکار اشتباهات  کافی، تجربه و دانش

 و داسیلوا

  همکاران

(2118 ) 

 در PMBOK از استفاده بازدهی

 ساز و ساخت هایپروژه
 ای کتابخانه

 هزینه، کنترل هایشاخص نمودند عنوان بررسی در

 یا و مواد ،کمبود ساز و ساخت طرح در اختالف نوسانات،

 کاهش زمینه در را ایعمده سهم تواندمی عرضه تاخیر

 این در  PMBOK بکارگیری در که کند ایفا پروژه بازدهی

 در باید ایهزینه باز کاهش جهت هاشاخص این ها،پروژه

 شود گرفته نظر

 و تایالن

 همکارانش

(2118) 

 هایپروژه ریسک ارزیابی و انتخاب

 ساخت

  و AHP  رویکرد از استفاده

TOPSIS فازی 

 انتخاب در تاثیرگذار و موثر معیارهای ابتدا تحقیق این در

 برای هاداده قطعیت عدم همچنین. شدند شناسایی هاپروژه

 و ریسک ارزیابی برای. است شده گرفته نظر در معیارها این

 روشهای و فازی ترکیبی رویکرد از پروژهها انتخاب

 استفاده شده است. معیاره چند تصمیمگیری

 و پاندیت

)  همکاران

2118 ) 

 های پروژه موفقیت در طراحی نقش

هند کشور در عمرانی  
پیمایشی – توصیفی  

 عوامل شامل هزینه و زمان افزایش برای شده ذکر دالیل

 نقشه ابالغ و شدن نهایی در تأخیر: مانند طراحی با مرتبط

 و شناسی زمین های شگفتی پروژه، محدوده در تغییر ها،

 است پروژه اولیه برآورد در ها هزینه گرفتن کم دست

 همکاران   و الج

(2114 )   

 اتمام در پروژه مدیریت اجرای تأثیر

 و ساخت در ها¬پروژه آمیز موفقیت

 ساز

ای کتابخانه  

 ها تکنیک و ابزارها که داد نشان تحقیق از حاصل نتایج

 حالیکه در  است موفقیت در گذار تاثیر عوامل از یکی

 لذا  دارند اساسی نقش پروژه موفقیت  در انسانی عوامل

  ، باشد قوی پروژه مدیریت باید موفقیت به رسیدن جهت
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دوا ، خلیفات  

 (2110 )   

 شکست به منجر که عواملی عنوان

اردنعمرانی در  های پروژه  
 تاپسیس

 بررسی یک طریق از عامل 81 ، مطالعه اهداف تحقق برای

 عوامل که دهد می نشان نتایج.  شدند شناخته ادبیات

 به مربوط عمرانی های پروژه موفقیت عدم به منجر اصلی

 [است پیمانکار بویژه سیستم داخلی مراتب سلسله

 در نگوین های

2121 سال  

 یرتأخ در مدیریت یک عملکرد نقصان

ساز و ساخت پروژه در  
PLS-SEM 

 موفقیت عدم به منجر اصلی عوامل که دهد می نشان نتایج

 سیستم داخلی مراتب سلسله به مربوط عمرانی های پروژه

 است پیمانکار بویژه

باجو سعد محمد  

(2121)  

 در ها پروژه تأخیر مهم علل تعیین

مراکش ساز و ساخت صنعت  

 با پرسشنامه از نظرسنجی

 و دولتی مشاوران و پیمانکاران

امر صاحبان و خصوصی  

 موفقیت عدم و تاخیر ایجاد باعث که دلیلی نه و چهل

 اساس بر دالیل این شد مشخص ادبیات بررسی از میباشد

/  مشاور ، پیمانکار ، مشتری: شوند می بندی طبقه دسته نه

 و ارتباطات ، ریزی برنامه و ریزی برنامه ، مالی امور ، طراح

 .خارجی و تجهیزات و کارها ، مواد ، قراردادی روابط

 و دائو نین توی

 همکاران

 ( 2121) 

 چارچوب و موفقیت حیاتی عوامل

ساختمانی های¬پروژه برای قراردادی  
BIM 

 یک و موفقیت مهم عوامل از ای مجموعه مقاله این

 به منجر تواند می که کندمی پیشنهاد را قراردادی چارچوب

 ویتنام در موفقیت شامل BIM ساز و ساخت قرارداد یک

 شود

 کالیستوس

 همکاران و تنگان

(2121)  

 در ارزیابی و موفقیت بر موثر عوامل

غنا ساز و ساخت صنعت  
 کتابخانه ای

 نظارت از اطمینان برای که میشود مشاهده مطالعه در این

 تخصیص ، ذینفعان مشارکت مانند عواملی ، موثر ارزیابی و

 M&E اطالعاتی های سیستم و ارتباطات ، رهبری ، بودجه

 کیفیت سیستم یک برای یافته این مفاهیم. است نیاز مورد

 است پروژه موفقیت برای قوی ارزیابی و نظارت ،

 سنا اله

(2122)  

 یریپذ ریسک بر موثر عوامل شناسایی

 بزرگ های پروژه انتخاب در ها سازمان

 ساختمانی

 زا استفاده با موضوعی تحلیل

آکادمیک افزار نرم  NVIVO 

 پذیری ریسک بر موثر عوامل پیشنهادی مفهومی چارچوب

 کند می شناسایی را بزرگ ساز و ساخت پروژه انتخاب

 شکست، ریسک، احتمال ، ریسک بر مبتنی پروژه انتخاب

کاهش  بزرگ هایپروژه در را هزینه افزایش و تأخیر

 دهدمی

 وفرکریست کندی

 اووندی

(2122)  

 کنترل و نظارت های روش از استفاده

 موفقیت با آنها رابطه و پروژه ریسک

ساختمانی های پروژه در پروژه  

همبستگی تحلیل و تجزیه  

Spearman rho 

 و نظارت اقدامات کلیه که داد نشان مطالعه این نتایج

 ممیزی ریسک، مجدد ارزیابی جمله از پروژه، ریسک کنترل

 وضعیت جلسات و احتمالی ذخایر تحلیل و تجزیه ریسک،

 در پروژه موفقیت با مثبت و معناداری طور به ریسک،

 .است مرتبط ساختمانی هایپروژه

 

 :کرد ارائه زیر صورتبه را تحقیق این شکاف توانمی است مشاهده قابل از تحقیقات و ادبیات پیشین که همانطور

باشند. در این تحقیق ادبیات موضوع ریسک زمان، ریسک هزینه، و ریسک کیفیت میفاکتورهای ریسک در نظر گرفته شده در -1

 نیز در نظر گرفته شده است.  PMBOKعالوه بر فاکتورهای ریسک مذکور، فاکتور ریسک مدیریت بر اساس استاندارد 

 .اندمفاهیم و تئوری فازی منعکس شدههای ساخت بر اساس های موجود در پروژهعالوه بر این در مطالعات اندکی عدم قطعیت -2

 بندی اولویت و شناسائی برای FAHPو  FOWA فازی هایروش از استفاده باشدمی تحقیق نوآوری نیز خود که دوم بارز تفاوت

-جداگانه میگریزی افراد را با توجه به خصوصیات اخالقی هر فرد به صورت پذیری و ریسکاست که میزان ریسک بوده موثر معیارهای

 سنجد.

گانه ریسک با ارائه الگویی جهت  4بر اساس فاکتورهای  عمرانی شهریهای ای در خصوص ارزیابی پروژهتاکنون مطالعه -3

های شهری موفقیت پروژه های عمرانی در داخل کشور انجام نشده است که در این تحقیق برای پوشش شکاف موجود درصدد ارزیابی پروژه

 .فاکتورهای ریسک هستیمبر اساس 
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 قیتحقشناسی روش  -3

الگوریتم تصمیم است.  خاص زمینه یک در دانش یتوسعه کاربردی تحقیقات هدف زیرا است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی

بخش اصلی است. در  چهارشده و شامل  طراحی های ساخت و سازپروژه هایریسکرتبه بندی مسئله در این تحقیق بر مبنای شناسایی و 

ها و اسناد موجود در ت علمی، منابع اینترنتی، کتابالاز طریق مرور ادبیات، از قبیل مقا های ساخت و سازهای پروژهریسکبخش اول، 

اهمیت ها را ارزش دهی کنند تا گردد که ریسکشود، سپس با طراحی پرسشنامه از خبرگان درخواست میشناسایی می های عمرانی -پروژه

هایی که اهمیتشان از گیرد و ریسکها انجام میها با در نظر گرفتن میانگین کل ارزشهر ریسک مشخص گردد. آنگاه غربال سازی ریسک

بخش دوم، به شناسایی معیارهای ارزیابی ریسک پرداخته و در ادامه با استفاده از روش . در شوندمیانگین کل بیشتر است، انتخاب می

FOWA   تمرکز دارد. این بخش شامل  ساخت وسازهای هر معیار مورد ارزیابی قرار میگیرد. بخش سوم بر ارزیابی هر ریسک در پروژهوزن

در نهایت بر اساس نتایج حاصل از تحقیق باشد. می FAHPو  FOWA روشطراحی، توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل با استفاده از 

 .های کشور  نموده شداستفاده پروژه های عمرانی شهر کرج و قابل تعمیم به تمام پروژهاقدام به ارائه الگوئی جهت 

 .گذاردرویکرد مورد استفاده در این تحقیق را به نمایش می 1شکل 

:   از پژوه 
توصی ی -کاربردی

مطالعه کتابخانه ای پیرامون موضوع 

تعین روش پژوه 

نفر 81جامعه اماری 

غربالگری سواالت 

بررسی و انت ا   ریسکهای موجود در پروژه

ایائی با  SPSSبررسی روائی و پ

بررسی کتب و مقاالت

جهت اولویت بندی گزینه ها FOWA روش  

تدوین پرسشنامه با نظرمتخصیین

امار توصیفی و استنباطی

های  اولویت بندی عوامل ایجاد موفقیت پروژه
کارگیری معیارهای مدیریت  عمران شهری با به

 PMBOKریسک و استاندارد 

تعیین اهداف و سواالت

جم   وری ا العات

تجزیه و تحلیل 

ارائه الگو و راهکارهای پیشنهادی

بررسی  زینه های  ایجاد موفقیت 

بررسی معیارهای ارزیابی ریسک 

 
 . فر یند روش شناسی تحقیق.1شکل 

 

 هامواد و روش -1-3

برای ارزیابی ریسک، روش ماتریس احتمال و اثر است که به عنوان یک روش کمی  یکی از روشهای مرسوم در ادبیات موضوع

گیری چند شاخصه با استفاده از نظرات خبرگان متعدد ابزار های تصمیمبدین منظور روش .ها شناخته شده استبرای ارزیابی ریسک پروژه

نظر گرفتن کلیه معیارهای مرتبط با اوزان متفاوت و تبادل بین آنهـا ها امکان در باشند. در این روشقابل اعتمادی جهت ارزیابی ریسک می

در روش پیشنهادی با استفاده از طراحی پرسشنامه و گردآوری نظرات  .[28]دهند گرایانه به دست میوجـود داشـته و در نتیجه نتایج واقع

همچنین  .آوری کرده و به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شودها و اطالعات مناسبی در مورد فاکتورهای ریسک جمعتوان دادهخبرگان می

 . دهندهای کمی نتایج دقیقتری را ارائه میهای کیفی ارجحیت دارند، زیرا روشهای کمی نسبت به روشروش
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 (FOWAروش میانگین وزنی مرتب شده فازی) -2-3

 1004سال   درYager این روش توسط ( است. FOWAروش پیشنهادی در این مقاله روش میانگین وزنی مرتب شده فازی)

گیری های تصمیمیکی از روش .[28]گردیدمعرفی دار گیری مرتب شده وزندر حوزه نظریه ترکیب اطالعات مبتنی بر عملگرهای میانگین

به عنوان  ،FOWA 8 مرتب شدهگیرنده را دارد. عملگر میانگین وزنی های ذهنی تصمیمها و ارزیابیاست که قابلیت در نظر گرفتن اولویت

-ریسک گریزی( تصمیم گیر را در مسائل تصمیم-بینی )ریسک پذیریعملگر تجمیعی که قابلیت مدل کردن مستقیم و دقیق درجه خوش

های کلیدی و مهم در موضوع یکی از بحث گیری نقش مهمی را ایفا کرده است.گیری دارا می باشد اخیراً در بسیاری از مسائل تصمیم

بندی را در محیط نیز عملیات محاسبه وزن و رتبه  FOWAباشد. روش عملگر میانگین وزنی مرتب شده تعیین وزن های این عملگر می

گریز بر روی خواص بد یک پذیر بر روی خواص خوب یک گزینه و افراد ریسکگیری، افراد ریسکدر یک مسأله تصمیم. دهدفازی انجام می

-قادر است میزان ریسک  (OWA) دهشگیری وزنی مرتب روش میانگین .دهندو آنرا مالک انتخاب خود قرار میکنند گزینه تأکید می

میانگین وزنی مرتب شده دارای خصوصیاتی به  روش. [26گریزی افراد را محاسبه و آنرا در انتخاب گزینه نهایی وارد نماید]پذیری و ریسک

 شرح ذیل است: 

- و ... قابلیت ANP،TOPSIS ،ELECTRE ،AHPمانندمتداولهایروشکه برخالفاست گیریتصمیمهاییکی ازروش-الف

 ،را داراست گیرتصمیمذهنیهایها وارزیابیدرنظرگرفتن اولویت

 را داراست، گیرگریزی تصمیمپذیری / ریسکتوانائی در نظر گرفتن ریسک-ب

 ، گرددتر میبه واقعیت نزدیکگیریمساله تصمیم گردیده وانتخاب نهایی با دقت بیشتریتصمیم و جواب-ج

 .[.2]دارد کاربرد های مدیریت ریسکگیریدر تصمیم-د 
 

 OWAریاضی روش تعریف 

∑ وزن متناظر با بردار F یک عملگرتجمیعی 1طبق رابطه   Wi = 1 ،  w ∈ [0،1]n
i=1 یک  یازاه است به طوری که ب

X  هاورودی از داده مجموعه = (x1،…… ،xᵣ)دکه قرار است با یکدیگر تجمیع گردن : 

 1فرمول

bj ، i امین مقدار بزرگ مجموعه مرتب شده صعودی به نزولی مجموعه X   است. به عبارتی دیگرbj  عبارت است ازi  امین مقدار بزرگ

;a1ر مجموعه داده های ورودی د a2; … ; an در واقع بردار .b  مرتب شده نزولی مقادیر بردارa [28است.] 
 

 OWA ملگروزن عمحاسبه بردار 

های مربوطه تعیین بردار وزن OWAیکی از نکات کلیدی در نظریه عملگر ، گرفته در مقاالت مختلفصورت بر اساس مطالعات

 به شرح ذیل بیان شده است:سه روش رایج که دارد.  وجود  OWAهای متعددی برای محاسبه بردار وزن عملگرروش .است

 .شودهای نمونه تعیین میداده در روش اول، بردار وزن با استفاده از -الف

 .شوددر روش دوم، بردار وزن با استفاده از کمیت سنج های زبانی محاسبه می -ب

 .[28]شوددر روش سوم، بردار وزن با استفاده از روش آنتروپی محاسبه می -ج

 

 
 

                                                           
5 Fuzzy Ordered weighted averaging  
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 بردار وزن با است اده از کمیت سنج های زبانی امهای اجرائی محاسبه  -3-3
کمیت سنج زبانی بهره گیری  از استفاده با وزن یعنی محاسبه بردار دوم، در تحقیق پیش رو جهت انجام کلیه محاسبات مربوطه از روش

های اصلی  نامند که دارای گامهای فازی میبا کمیت سنجها را ارزیابی چند معیاره هدایت شده طبق نظر یاگر، این نوع از روش شده است.

 :است به شرح زیر

 n نشان دهنده تعداد گزینه ها )سطرها( و  m است که n × m گیرد. ابعاد این ماتریسدر گام اول ماتریس تصمیم شکل می   ام اول:

 .تعداد معیارها )ستونها( است که در رابطه زیر، به آن اشاره شده است

�̃� =

[
 
 
 
 
 
 
:     :    : :      
𝑥 11 𝑥 12 𝐿 𝑥1𝑛
    
:      
𝑥 21
𝑀
:      
𝑥 𝑚1

  
:     
𝑥 22
𝑀
:      
𝑥 𝑚2

: :        
𝐿 𝑥 2
𝑂
:
𝐿

𝑀
:      
𝑥 𝑚𝑛]

 
 
 
 
 
 

𝑖 = 1.2. 𝐾.𝑚; 1.2. 𝐾. 𝑛 

و برای  2معیارهای مثبت از فرمول کردن برای های زیر ماتریس تصمیم را نرمال می کنیم. نرمالدر گام دوم با استفاده از فرمول  ام دوم:

 کنیم. استفاده می 3معیارهای منفی از فرمول 

𝑥𝑖𝑗                                                                                        2فرمول  =
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗 
𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

 

𝑥𝑖𝑗                                                                              3فرمول  =
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗

 𝑥𝑖𝑗
𝑓𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑛 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 

 انجام شود.سنج است یعنی اینکه در کدام بازه کمیتی باید محاسبات  کمیت نوع کردن گام سوم مشخص ام سوم: 

برای محاسبه بردار وزن از شود که انجام می مربوطه هایوزن از دسته یک تولید پیشنهادشد Yagerکه توسطگام چهارم در   ام چهارم:

 :[28، 26]گردداستفاده می 8رابطه شماره 

                                                                              8فرمول 

 نماید.مینیز یک کمیت سنج زبانی است که مفهوم اکثریت فازی را منعکس  Q  باشدها میتعداد شاخص n شماره شاخص و i که

 8( از رابطه  هامحاسبه ارزیابی مربوط به موقعیت هر کدام از گزینه )برای محاسبه بردار وزن عملگر تجمیعدر گام پنجم   ام پنجم:

 [:28و26شود]به صورت ذیل نشان داده می کهشود استفاده می

Q(x) =

{
 
 

 
 

0             𝑖𝑓          𝑥 <  𝑎

   
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
         𝑖𝑓     𝑎 <  𝑥 <  𝑏

1             𝑖𝑓        𝑥 <  𝑏
       

   5فرمول                                                                                                               

b)، (aکه بازه کمیت سنج بازه کمیت سنج هستند)8/1،  1(بازه کمیت سنج -گریز گیر بدبین و یا ریسکبیانگر تصمیم) 4/1،  3/1 

 .[.2]شودخنثی معرفی میگیر بیانگر تصمیم )8/1،  1(هایبازه کمیت سنجخوش بین یا ریسک پذیر و گیر بیانگر تصمیم)

 عمرانی هایپروژه در عدم موفقیت هایریسک شناسایی -3-4

بندی، برتری هر ریسک در های مختلف است. زیرا با انجام رتبهبندی ریسکمدیریت ریسک مستلزم شناسائی، ارزیابی و رتبه

برای مقابله با هر ریسک تواند در مورد میزان تخصیص منابع موجود گیرنده میشود ، در نتیجه تصمیمها مشخص میمقابل سایر ریسک

های اخیر روش ساختار شکست ریسک به عنوان ابزار موثری برای شناسائی هدفدار و طبقه بندی ریزی نماید. به همین دلیل در سالبرنامه
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 عمران هایپروژه شناسائی عوامل موفقیت تحقیق این کلیدی اهداف از با توجه به اینکه یکی شده ریسک مورد توجه قرار گرفته است.

 81( بر اساس نظرات خبرگان با 2باشد پرسشنامه نهایی )جدول می PMBOK استاندارد و ریسک مدیریت معیارهای کارگیریبه با شهری

گذار در موفقیت ها در ارتباط با عوامل تاثیربندی ادبیات نظری و نتایج به دست آمده از سایر پژوهشگروه که حاصل جمع 6سوال در 

 گرفتند. مورد تجزیه و تحلیل قرار  Excelو SPSS23 مرانی هستند مشخص گردید و اطالعات حاصل از آنها بوسیله نرم افزارهای عپروژه

 نهایی تحقیق. پرسشنامه-2جدول 

 ردیف زیر فاکتورهای ریسک) زینه ها( PMBOKحوزه 
فاکتورهای اصلی 

 ریسک

 A11 دولت مرکزی ریسک فراگیری بیش از حد تصدی امور شهری توسط ارتباطات

 مدیریتی و رهبری

 A12 پروژه رانیمد های نامناسب و سنتی در بینو سبک یمهندس ینعدم استفاده از قراردادهای نو محدوده پروژه

 A13 پروژه در سیستم مدیریت شهری ریسک تملک اراضی و رفع معارضین یکپارچگی

 A14 تیم مدیریت فنی ضعف دلیل به مهندسی خدمات و هاطراحی بازنگری در مکرر ریسک تغییرات محدوده پروژه

 A15 ها و دانش مدیریت پروژه در بین مدیران ارشد شهریریسک عدم کاربرد تکنیک محدوده پروژه

 A16 ثباتی و تغییر مدیران شهری و مخالفت مدیران جدید با پروژهریسک بی ریسک

 A17 های شهری در رابطه با صدور مجوزات الزمارگانها و سایر ریسک عدم همکاری سازمان یکپارچگی

 A21 ریسک ضعف قوانین مدون و ضمانت اجرائی قوانین در خصوص تشویق و جریمه تاخیر ارتباطات

 قوانین و مقررات

 A22 ریسک نبودن دستورالعمل مناسب در ارزیابی اقتصادی پروژه هزینه

 A23 شهرداریریسک تغییر در قوانین و مقررات  ارتباطات

 A24 ریسک ابهام در عدم وجود قرارداد استاندارد و تاخیر در حل اختالف و ابهامات قرار دادی یکپارچگی

 A25 ریسک نبودن چارچوب مشخص در تخصیص اعتیار پروژه هزینه

 A26 ریسک ضعف در قوانین و مقررات مربوط به ارجاع کار به پیمانکاران ارتباطات

 A31 های سنتی اجرا و فقدان دانش مدیریت پروژه در بین عوامل اجرائیریسک روش محدوده پروژه

مناب  انسانی و  

 سازمانی

 A32 ریسک ناشی از عدم تهیه مصالح و تجهیزات توسط کارفرما مانند سیمان و میلگرد و ... منابع فنی

 A33 گذشتهها در پروژه و تکرار اشتباهات ریسک دوباره کاری منابع انسانی

 A34 یکارفرما و مشاور در نظارت بر منابع انسان یتیریضعف مدریسک  مدیریت

 A35 تفاوتی مدیران میانی و عوامل اجرائیانگیزگی و بیبی منابع انسانی

 A36 ها و فقدان نیروی ماهرریسک خروج نیروهای متخصص از پروژه منابع انسانی

 A41 های شهری به دلیل افزایش زماناقتصادی برخی پروژهریسک عدم توجیه  هزینه و زمان

مناب  مالی و  

 اقتصادی

 A42 شده تأیید مطالبات پرداخت در توسط کارفرما و تأخیر مالی منابع تأمین در ریسک محدودیت هزینه

 A43 ریسک افزایش مالیات هزینه

 A44 شودمی پروژه زمان مدت شدن هائی اقتصادی که موجب طوالنیریسک تحریم هزینه و زمان

 A45 شود.ریسک تغیر در نرخ ارز و تورم هایی که باعث افزایش زمان پروژه می هزینه و زمان

 A46 های پروژه بیشتر از مقدار پیش بینی شدهریسک افزایش هزینه هزینه

 A51 توسط کارفرما معارضین رفع شهری و عدم تأسیسات از دقیق هاینقشه وجود ریسک عدم زمان

 فنی و اجرایی

 A52 ریسک حضور نهادها و پیمانکاران شبه دولتی مدیریت

 A53 نتایج نامطلوب و اجتماعی و سیاسی مسائل دلیل به پروژه افتتاح در ریسک تعجیل کیفیت

 A54 دست دوم مشکالت ناشی از واگذاری کار به پیمانکارانریسک  کیفیت

 A55 مانکارییپ یو مشکالت مال ینگینقد انیعدم جرریسک  هزینه

 A56 نتخاب پیمانکار بر مبنای قیمت پایین تر و بدون در نظر گرفتن صالحیت و توانایی فنیریسک ا مدیریت

 A57 بـرای کنترل پروژه زمـان مدیریت ابزارهای برنامه ریزی و عدم تناسب ضعف در زمان

 A61 در منطقه و حوادث غیر مترقبهریسک آب و هوا و تغییرات فصلی  تدارکات

محیطی و ذین عان 

 پروژه

 A62 ریسک عملکرد نامناسب مهندسین مشاور در نظارت و کنترل برنامه زمان بندی ذینفعان

 A63 ریسک نبودن تعهد الزم در بین ذینفعان جهت حفظ زمان بندی پروژه زمان

 A64 مصوبات هیات نظارت ریسک شیوع ویروس کرونا و کاهش ظرفیت کاری طبق زمان
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 A65 های مطلوب مردمی و درک نقش شهروندیریسک فقدان مشارکت ذینفعان

 A66 ریسک عدم تمایل پرسنل مشاور با اتمام به موقع پروژه به منظور استفاده بیشتر از تسهیالت پروژه نیروی انسانی

 A67 توسط مشاور هایی نقشه ابالغ نقشه ها و دستور کار و تهیه در تاخیر زمان

 A68 ریسک آسیب دیدن تسهیالت پروژه تدارکات

 

  های ساخت و سازبررسی معیارهای پژوه  در پروژه-3-5

 شدند مورد بررسی کامل قرار گرفتند و مطابق با نظر خبرگان  های عمرانی، که از مرور ادبیات مشخص ابتدا عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه

زیرمعیار  4معیار اصلی و  3عوامل معیارهای ارزیابی ریسک شناسایی می شوند در این تحقیق، بندی این  برای تعیین اولویتسپس  بندی شدنددسته

این معیارها و زیرمعیارها در  برای ارزیابی ریسک می باشد در نظر گرفته شده است جمع بندی نظرات متخصصین که حاصل از مطالعات پیشین و

 .ارائه شده اند 3جدول 

 و امتیازدهی لیکرت. PMBOK: مقادیر احتمال و اثر ذاری ریسک بر فاکتورهای پروژه براساس 3جدول

 لیکرت  بقه PMBOK استاندارد 

،  رویداد یک دادن رخ احتمال

 یک در خاص شرایط بروز امکان

ال کاری محیط یا معین وضعیت
تم

اح
ار 

عی
م

 

ال
تم

اح
 

وع
وق

 

 0 خیلی زیاد بسیار محتمل

 . زیاد احتماال رخ میدهد

 8 متوسط با شانس مساوی

 3 کم دهداحتماال رخ نمی

 1 خیلی کم بسیار نا محتمل

عدم تکمیل فعالیتها در محدوده 

زمانی تعیین شده برای پروژه 

 های صنعت ساخت و ساز

ر 
اثی

ی ت
ها
ار
عی
م

 

ن
ما
ر ز

 اث
ت

شد
 

 0 خیلی زیاد مدت پیمان % 21تاخیر زمان بیش از 

 . زیاد مدت پیمان % 21تا  % 11تاخیر زمان از 

 8 متوسط مدت پیمان % 11تا  % 8تاخیر زمان از 

 3 کم مدت پیمان %8تاخیر زمان کمتر از 

 1 خیلی کم تاخیر زمان ناچیز است

عدم تکمیل فعالیتها با بودجه در 

نظر  رفته شده برای پروژه های 

 صنعت ساخت و ساز

 

ت
شد

 
نه

زی
 ه
ثر
ا

 

 0 خیلی زیاد منابع پیمان %81افزایش هزینه بیش از 

 . زیاد منابع پیمان %81تا  %21افزایش هزینه 

 8 متوسط منابع پیمان %21تا  %11افزایش هزینه 

 3 کم منابع پیمان %11افزایش هزینه کمتر از 

 1 خیلی کم افزایش هزینه ناچیز است

خدمات و رضایت مندی از سطح 

 کی یت محصول نهائی

 

ت
 ی
کی
ر 
 اث
ت

شد
 

 0 خیلی زیاد خروجی غیر قابل استفاده

 . زیاد کیفیت در حد قابل قبول نیست

 8 متوسط کاهش کیفیت مشهود و نیازمند تایید کارفرما است

 3 کم کاهش کیفیت و غیر قابل قبول کارفرما

 1 خیلی کم تاثیر نامحسوس بر کیفیت 

توانائی کشف و ردیابی ریسک 

 در زمان کافی

ت
ری
دی

ی م
ها
ار
عی
م

 

ک
س
ری
ف 

ش
ت ک

لی
قاب

 

 0 خیلی زیاد خطر کند روش کشف مشخصی وجود ندارد که در زمان الزم وقوع ریسک را اعالم

 . زیاد باشدنامشخص می روش کشف نامطمئن بوده یا اثر بخشی روش کشف در زمان مقتضی

 8 متوسط متوسط داردروش کشف اثر بخشی 

 3 کم اثربخشی باالیی دارد روش کشف تقریبا

 1 خیلی کم ریسک براحتی شناسایی و زمان کافی برای پاسخگویی به آن وجود دارد

میزان درجه ن وذ در کنترل 

 ریسک

ل 
تر

کن
ت 

لی
قاب

ک
س
ری

 

 0 خیلی زیاد باشدمنشا ریسک کال خارجی است و ریسک خارج از کنترل می

 . زیاد های خاص میسر میباشدکنترل و مدیریت ریسک به سختی و با شیوه

 8 متوسط بر ریسک بینابین میباشد مکان مدیریت و میزان نفوذ ما 

 3 کم امکان مدیریت ریسک وجود دارد
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 1 خیلی کم ریسک کامال قابل کنترل می باشد و منشا آن کال داخلی میباشد

ریسک یا اثر  ن توانائی انتقال 

 به سایر ذین عان

ک
س
ری
ل 

قا
انت
ت 

لی
قاب

 

 0 خیلی زیاد باشدمسئولیت ریسک و جبران آثار آن بطور کامل با شرکت پروژه می

 . زیاد بخشی از آثار ریسک قابل انتقال به موسسات بیمهای و مالی میباشند

پیمانهای مشابه و یا انعطاف کارفرما امکان انتقال مسئولیت این ریسک به کارفرما از طریق عرف، 

 وجود دارد
 8 متوسط

 3 کم ریسک خارج از شرایط قرارداد و از طریق ادعا یا دادگاه به کارفرما وجود دارد امکان رفع مسئولیت

 1 خیلی کم مسئولیت شرکت پروژه (پیمانکار) خارج بوده و به عهده کارفرما می باشد جبران این ریسک از

و مشاهده ریسک در  وجود

 پروژه های مشابه

ک
س
ری
با 
ی 

نائ
 ش

 

 0 خیلی زیاد باشدها مشاهده نشده و میزان آشنایی و تجربه آن در حد صفر میاین ریسک تا کنون در پروژه

 . زیاد ها مشاهده شده و میزان آشنایی و تجربه آن خیلی کم میباشداین ریسک در تعدادی از پروژه

تعداد قابل توجهی از پروژهها مشاهده شده و میزان آشنایی و تجربه آن متوسط  این ریسک در

 میباشد
 8 متوسط

 3 کم این ریسک در بیشتر پروژه ها مشاهده شده و میزان آشنایی و تجربه ان زیاد می باشد

آشنایی و تجربه  ایم و میزاناین ریسک در کلیه پروزه های پیشین مشاهده شده و با ان مواجه بوده

 باشدآن کامل می
 1 خیلی کم

 

 یافته های تحقیق-4

در این پژوهش شناسائی معیارها با تلفیقی از مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی صورت گرفته است که قبل از توزیع 

پرسشنامه نیز از شاخص نسبت روایی پرسشنامه روائی آنها به منظور اطمینان و اعتبار مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی روایی 

نهایی برای معیارهای مدیریت  CVRاستفاده شد. بر اساس تعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار داده اند مقدار  6محتوایی

-فای کرونباخ بهرهاز ضریب آل باشد. جهت بررسی پایایی این پرسشنامهبدست آمد که بیشتر از  شاخص استاندارد می 464/1ریسک برابر 

دهد نظرات و و یک، نتایج نشان می بندی این ضریب بین صفربه دست آمده است. لذا با توجه به پهنه 021/1گیری شده است که مقدار آن 

 های پژوهش قابل اعتماد بوده و پایایی مناسبی دارند. خبرگان متخصص در مورد مولفه

-میگردد که عبارت اند از: الف( ماتریس میانگین وزنی مرتب شده  برای مقایسه ریسکدر این تحقیق دو دسته از ماتریس تهیه 

ها نسبت به همدیگر در ارتباط با معیار همدیگر در ارتباط با هدف، ب( ماتریس مقایسات زوجی برای مقایسه زیرریسک های اصلی نسبت به

 اصلی مربوطه. 

 FOWAریسکها با روش  بندی اولویت و ارزیابی -4-1

 افراد تک تک ماتریس خبرگان برای نظرات 8جدول  در شده ارائه زبانی هایگویه قالب در خبرگان نظرات جمع آوری از پس

  .آیدمی به دست 8مطابق با جدول  خبره

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Content Validity Ratio 
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 FOWA.خبر ان  : ماتریس4جدول 

 معیارها

گزینه ها                                       
   

احتمال 

 وقوع

شدت اثر 

 زمان

شدت اثر 

 هزینه

شدت اثر 

 کیفیت

قابلیت 

 کشف

قابلیت 

 کنترل

قابلیت 

 انتقال

قابلیت 

 آشنائی

رهبری و مدیریتی  .288 .211 8223 8248 6218 .213 4233 4284 
مقررات و قوانین  .262 8222 8226 8218 621. 8224 6211 8218 

سازمانی و انسانی منابع  6212 6210 .21 823 8208 4211 8246 82.2 
اقتصادی  و مالی منابع  4218 420 4208 .281 6212 .261 8240 4210 

اجرایی و فنی  .208 4244 8210 .226 8233 6218 6224 .206 
پروژه ذینفعان و محیطی  8204 8218 8214 8210 6288 628. .228 822 

 محاسبه گردید است. 8بی مقیاس سازی به روش خطی مطابق با جدول  همچنیندر گام دوم 

  FOWA: نرمال سازی ماتریس 5جدول 

 معیارها

                                        ها گزینه
   

 احتمال وقوع
شدت اثر 

 زمان

شدت اثر 

 هزینه

شدت اثر 

 کیفیت

قابلیت 

 کشف

قابلیت 

 کنترل

قابلیت 

 انتقال

قابلیت 

 آشنائی

رهبری و مدیریتی  121.8 121.2 12186 12181 121.1 121.0 12211 12210 

مقررات و قوانین  121.6 12126 1218. 12120 121.1 12114 12188 12128 

سازمانی و انسانی منابع  12181 1218. 12104 12133 12168 12218 12184 12181 

اقتصادی  و مالی منابع  12144 12218 12281 12233 12166 12101 12184 12211 

اجرایی و فنی  12143 12218 1211. 12228 1218. 12188 12184 1210. 

پروژه ذینفعان و محیطی  12134 12128 12182 12131 12141 12163 12143 12124 

  OWAFروش باشد. های این عملگر میهای کلیدی و مهم در موضوع عملگر میانگین وزنی مرتب شده تعیین وزنیکی از بحث

پذیری قادر است میزان ریسک روش میانگین گیری وزنی مرتب شده دهد.را در محیط فازی انجام میبندی نیز عملیات محاسبه وزن و رتبه

 قابل مشاهده است. 6اوزان محاسبه شده در جدول  گریزی افراد را محاسبه و آنرا در انتخاب گزینه نهایی وارد نماید.و ریسک

 .ها  : جدول محاسبه شده وزن6جدول 

 b W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8و  a بازه 

 12111 12111 12111 12111 12281 12281 12281 12281 ریسک پذیر (8/1، 1)

 12281 12281 12281 12281 12111 12111 12111 12111 خنثی (1،  8/1)

ریسک  (4/1،  3/1)

 گریز
12111 12111 12181 12281 12281 12281 12111 12111 

 .شوداستفاده می 8از رابطه برای محاسبه بردار وزن عملگر تجمیع  .در گام پنجم جدول 
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 ها در حالتهای م تلف تصمیم  یری.ریسک بندی: مقایسه اولویت7دولج

بندی                                              رتبه                                      

 هاگزینه 
 پذیریریسک  خنثی ریسک گریزی

 رتبه ضریب رتبه ضریب رتبه ضریب

رهبری و مدیریتی  121.1 2 12161 2 12103 3 

مقررات و قوانین  12136 6 12122 6 12162 6 

سازمانی و انسانی منابع  12184 8 12181 8 121.0 8 

اقتصادی  و مالی منابع  12108 1 121.8 1 12228 1 

اجرایی و فنی  12164 3 12188 3 12218 2 

پروژه ذینفعان و محیطی  12181 8 12131 8 1216. 8 

 

 
 : نمودار فراوانی بر حسب حوزه کاری.2شکل                                                                     

 FAHPها با روش اولویت بندی زیر عوامل ریسک-4-2

های پژوهش بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل و شود تا زیر عوامل ریسکدر این بخش تالش می

 برای خود ذهنی هایتوانایی و هاشایستگی از خبره افراد آن در که است هاییازروش یکی فازی مراتبی سلسله تحلیلارزیابی قرار گیرد. 

ها اینست که این روش یکی از معروفترین و شناخته شده ترین روشفازی  AHP دلیل استفاده از روش  نمایند.می استفاده مقایسات انجام

پس از تشکیل  .[24]گیری است که بر اساس مقایسات زوجی بنا نهاده شده استبرای تعیین اهمیت و وزن معیارها در فرایند تصمیم

-به دست می (EXCEL)از طریق نرم افزار ماتریس مقایسات زوجی، برای بدست آوردن وزن هر زیر ریسک را با استفاده از روابط مربوطه

های مربوطه از ) به دلیل حجم باالی محاسبات و فرمولارائه گردیده است. 4آوریم. اوزان زیر عوامل هر ریسک اصلی به تفکیک در جدول 

 نگارش موارد مطروحه صرفه نظر شده است(.

 

 

 

مدیریتی و رهبری قوانین و مقررات منابع انسانی و سازمانی منابع مالی و  اقتصادی فنی و اجرایی محیطی و ذینفعان پروژه

ریسک پذیر 0.193 0.162 0.179 0.224 0.205 0.167

خنثی 0.16 0.122 0.141 0.174 0.144 0.13

ریسک گریز 0.171 0.136 0.148 0.194 0.168 0.14
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 های هر ریسک به ت کیک.نهایی  زینه: اوزان 8 جدول                                       

 وزن
مدیریت و 

 رهبری

قوانین و 

 مقررات

مناب  

 انسانی

مناب  مالی و 

 اقتصادی

فنی و 

 اجرائی

محیطی و 

 ذین عان

A1 0.040 0.045 0.110 0.133 0.137 0.070 

A2 0.100 0.283 0.270 0.070 0.066 0.180 

A3 0.260 0.116 0.179 0.057 0.047 0.118 

A4 0.150 0.191 0.088 0.312 0.033 0.038 

A5 0.046 0.229 0.204 0.227 0.310 0.092 

A6 0.186 0.136 0.149 0.201 0.235 0.032 

A7 0.218    0.173 0.137 

A8      0.293 

 

عنـوان گـروه متخصصین یا در گام بعدی پس از مشورت با اساتید دانشگاه و کارشناس حوزه مهندسی عمران کـه در ایـن تحقیـق بـه 

ها بر اساس تلفیق دهی به ریسکگروه خبرگان از آن یادشده است، مقرر گردید ضریب اهمیت هـر ریسک، محاسبه گردد. رتبه و ارزش

برای هرکدام از  AHPهای به دست آمده از روش گریزی با وزنپذیری و ریسکدر حالت ریسک  OWAاوزان به دست آمده از روش 

-های به دست آمده از ریسکهای مورد بررسی که بر اساس وزندر خاتمه اولویت بندی گزینههائی که ذکرشده است محاسبه گردد. ریسک

 گردد.به ترتیب ارائه می 0گریزی درجه بندی گردیده است در جدول پذیری و ریسک

  ریزی.بر اساس ریسک پذیری و ریسک ها  سکیر یینها یرتبه بند جینتا :9 جدول

  عنوان ریسک  ریسک پذیر ریسک گریز

 A11 ریسک فراگیری بیش از حد تصدی امور شهری توسط دولت مرکزی 36 36

 A12 پروژه رانیمد های نامناسب و سنتی در بینو سبک یمهندس ینعدم استفاده از قراردادهای نو 26 28

 A13 شهریپروژه در سیستم مدیریت  ریسک تملک اراضی و رفع معارضین 8 3

 A14 تیم مدیریت فنی ضعف دلیل به مهندسی خدمات و هاطراحی بازنگری در مکرر ریسک تغییرات 10 14

 A15 ها و دانش مدیریت پروژه در بین مدیران ارشد شهریریسک عدم کاربرد تکنیک 38 38

 A16 ثباتی و تغییر مدیران شهری و مخالفت مدیران جدید با پروژهریسک بی 13 11

 A17 های شهری در رابطه با صدور مجوزات الزمها و سایر ارگانریسک عدم همکاری سازمان 11 11

 A21 ریسک ضعف قوانین مدون و ضمانت اجرائی قوانین در خصوص تشویق و جریمه تاخیر .3 .3

 A22 ریسک نبودن دستورالعمل مناسب در ارزیابی اقتصادی پروژه 4 0

 A23 قوانین و مقررات شهرداریریسک تغییر در  .2 .2

 A24 ریسک ابهام در عدم وجود قرارداد استاندارد و تاخیر در حل اختالف و ابهامات قرار دادی 16 16

 A25 ریسک نبودن چارچوب مشخص در تخصیص اعتیار پروژه 11 12

 A26 ریسک ضعف در قوانین و مقررات مربوط به ارجاع کار به پیمانکاران 23 23

 A31 های سنتی اجرا و فقدان دانش مدیریت پروژه در بین عوامل اجرائیریسک روش 28 26

 A32 ریسک ناشی از عدم تهیه مصالح و تجهیزات توسط کارفرما مانند سیمان و میلگرد و ... 6 6

 A33 ها در پروژه و تکرار اشتباهات گذشتهریسک دوباره کاری 18 18

 A34 یکارفرما و مشاور در نظارت بر منابع انسان یتیریضعف مدریسک  24 20

 A35 تفاوتی مدیران میانی و عوامل اجرائیانگیزگی و بیبی 12 13

 A36 ها و فقدان نیروی ماهرریسک خروج نیروهای متخصص از پروژه 21 21

 A41 های شهری به دلیل افزایش زمانریسک عدم توجیه اقتصادی برخی پروژه 14 .1
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 A42 شده تأیید مطالبات پرداخت در توسط کارفرما و تأخیر مالی منابع تأمین در ریسک محدودیت 20 24

 A43 ریسک افزایش مالیات 32 32

 A44 شودمی پروژه زمان مدت شدن هائی اقتصادی که موجب طوالنیریسک تحریم 1 1

 A45 شود.ریسک تغیر در نرخ ارز و تورم هایی که باعث افزایش زمان پروژه می 8 8

 A46 های پروژه بیشتر از مقدار پیش بینی شدهریسک افزایش هزینه 0 4

 A51 توسط کارفرما معارضین رفع شهری و عدم تأسیسات از دقیق هاینقشه وجود ریسک عدم 21 21

 A52 ریسک حضور نهادها و پیمانکاران شبه دولتی 31 31

 A53 نتایج نامطلوب و اجتماعی و سیاسی مسائل دلیل به پروژه افتتاح در ریسک تعجیل 38 38

 A54 دست دوم مشکالت ناشی از واگذاری کار به پیمانکارانریسک  34 34

 A55 مانکارییپ یو مشکالت مال ینگینقد انیعدم جرریسک  2 2

 A56 نتخاب پیمانکار بر مبنای قیمت پایین تر و بدون در نظر گرفتن صالحیت و توانایی فنیریسک ا . .

 A57 بـرای کنترل پروژه زمـان مدیریت ابزارهای برنامه ریزی و عدم تناسب ضعف در 18 18

 A61 ریسک آب و هوا و تغییرات فصلی در منطقه و حوادث غیر مترقبه 33 33

 A62 ریسک عملکرد نامناسب مهندسین مشاور در نظارت و کنترل برنامه زمان بندی .1 10

 A63 الزم در بین ذینفعان جهت حفظ زمان بندی پروژهریسک نبودن تعهد  28 28

 A64 ریسک شیوع ویروس کرونا و کاهش ظرفیت کاری طبق مصوبات هیات نظارت 30 30

 A65 های مطلوب مردمی و درک نقش شهروندیریسک فقدان مشارکت 31 31

 A66 استفاده بیشتر از تسهیالت پروژهریسک عدم تمایل پرسنل مشاور با اتمام به موقع پروژه به منظور  81 81

 A67 توسط مشاور هایی نقشه ابالغ نقشه ها و دستور کار و تهیه در تاخیر 22 22

 A68 ریسک آسیب دیدن تسهیالت پروژه 3 8

های انجام شده .  لذا با بررسی دشونمی ناشی علل ٪21 از اثرات ٪41کند که برای بسیاری از رویدادها، تقریبًا بیان می اصل پارتو

عامل( که از میانگین بیشتر و تاثیرگذاری باالتری بر روی  81درصد از  21عامل ) 4+2و بر اساس نتایج حاصل از نظرات جامعه خبرگان 

 انتخاب شدند. 11تاخیر برخوردار بودند مطابق جدول 

 مت صصین.  رای اساس بر شده شناسایی عوامل : اصلی ترین11 جدول

 حوزه  مرتبط با  تاثیر میانگین اساس بر تاخیرایجاد  عوامل
PMBOK 

 رتبه 
 ریسک پدیری

 رتبه 
 ریسک گریزی  

 1 1 هزینه و زمان شودمی پروژه زمان مدت شدن هائی اقتصادی که موجب طوالنیریسک تحریم
 2 2 هزینه مانکارییپ یو مشکالت مال ینگینقد انیعدم جر سکیر
 8 3 هزینه پروژه التیتسه دنید بیآس سکیر
 8 8 هزینه و زمان .شودیزمان پروژه م شیکه باعث افزا ییدر نرخ ارز و تورم ها ریتغ سکیر
 3 8 یکپارچگی و زمان یشهر تیریمد ستمیپروژه در س نیو رفع معارض یتملک اراض سکیر
 6 6 منابع و ... لگردیو م مانیتوسط کارفرما مانند س زاتیمصالح و تجه هیاز عدم ته یناش سکیر
 . . مدیریت یفن ییو توانا تیتر و بدون در نظر گرفتن صالح نییپا متیق یبر مبنا مانکاریانتخاب پ سکیر
 0 4 هزینه پروژه یاقتصاد یابینبودن دستورالعمل مناسب در ارز سکیر
 4 0 هزینه شده ینیب شیاز مقدار پ شتریپروژه ب هاینهیهز شیافزا سکیر
 11 11 یکپارچگی در رابطه با صدور مجوزات الزم یشهر هایارگان رسای و هاسازمان یعدم همکار سکیر

 (  از آزمون رتبه بندی فریدمن درPMBOK برای اولویت بندی حوزه های استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه ) 

SPSSسطح معنی داری  1211دهد که نتایج آزمون فریدمن در سطح استفاده شده است. نتایج نشان می( معنی دار استP<0.01 و )

 می باشد. 11ترتیب اولویت بندی به صورت جدول 
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 .PMBOKاستاندارد  یهاحوزه نیرتریپذ سکیر یبند تیولو: 11جدول 

 ضریب PMBOKاستاندارد  هایحوزه ردیف

 4228 مدیریت هزینه پروژه 1

 4218 زمان پروژهمدیریت  2

 2.8. مدیریت یکپارچگی پروژه 3

 2.1. مدیریت منابع پروژه 8

 282. مدیریت کیفیت پروژه 8

 6283 مدیریت تدارکات  پروژه 6

 8284 مدیریت ریسک پروژه .

 3228 مدیریت ذینفعان پروژه 4

 22.4 مدیریت ارتباطات پروژه 0

 1248 مدیریت محدوده پروژه 11

-عنوان ریسک  هب " همدیریت هزین"شده است،  هارائ 11در جدول  هک های مطروحه در استاندارد گستره دانشحوزه هب هبا توج

پذیرترین عنوان ریسک هب "یکپارچگیمدیریت "و  "مدیریت زمان"شده و پس از آن   هشناخت PMBOKپذیرترین حوزه در استاندارد 

 دو هب یپروژه در دستیاب میت تیموفقهمواره شاهد عدم   همشهود است، چراک اریبس یواقع یهادر پروژه امراند. این شده نییتع یهاحوزه

-نییپروژه در زمان تع یعدم اجرا ،یریز هبرناماین امر سبب خارج شدن از  ه. کمیهست هزمان و هزین ییعن پروژه،اهداف  ترینیلصمورد از ا

ابق با طپروژه م یاجرا ی، براPMBOK استاندارد یهاپذیرترین حوزهریسک  هب یخواهد شد. با دستیاب قراردادمصوب در   هو بودج شده

 .کرد یریزهبرنام راها عدم وقوع این ریسک یبرا  هرانیگشیپ  تاقداما توانیم شده،یینتع شیاهداف از پ

 پیشنهادی ارائه الگوی -5
به میزان موفقیت پروژه های عمرانی که است بدین شکل  ،مفاهیم کلی که در این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است

  مهم بستگی دارد. عوامل

 عنوان تحت مثلثی قالب زمان و کیفیت در -است و سه اصل هزینه ارزیابی قابل دقیق، ریزیبرنامه صورت در تنها پروژه، موفقیت -الف

  دارند، ریزی صحیح نقش به سزائی در موفقیتدر پروژه با برنامه موفقیت مثلت

 دارد. بسزایی نقش مستمر و موثر کاری ارتباط ایجاد و کلیدی افراد میان سازی اعتماد در که در هسته مدیریت پروژه قوی ارتباطات -ب

 از گیری بهره مدرن، تکنولوژی از استفاده شامل مولفه این .است عمرانی های پروژه موفقیت نیازهای پیش از دیگر یکی قابلیتها -ج

 مناسب مشاوران و پیمانکاران انتخاب و مستعد تیم تجربیات،

 استفاده اثربخش، ارتباطات منسجم، های تیم محصول موفق، های پروژه که است آن از حاکی گذشته تحقیقات از آمده دست به نتایج -د

های به عمل آمده و . پس از بررسیباشد می …و کارکنان تعهد شفاف، و روشن اهداف باالرتبه، مدیران حمایت اطالعات، فناوری از بهینه

های عمرانی مطابق با اندازی پروژههای عمرانی در شهر کرج ، الگوی پیشنهادی جهت راهشناخت از شرایط موجود در عدم موفقیت پروژه

 ارائه گردید.  3شکل 

 .بحرانی پرداخته شده استهای در ادامه به بررسی و ارائه الگو و راهکارهای تفصیلی جهت پاسخگوئی به ریسک
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 : الگو پیشنهادی3شکل 
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 سکیپاسخ به ر یراهبردها نییتع یری و نتیجه-6
از بودجه کشور را  زیادیبرخوردار است و بخش  ییباال رزشکشور از ا یاقتصادبودجه بندی و در نظام  ی شهریعمران یهاپروژه

 ختشناکه ارزیابی و کند یوارد م ی کشوربه منابع مل زیادی را خسارت یعمران یهاپروژه یدر اجرا ریاما تاخ، دهدیبه خود اختصاص م

،  کلیو  یعدم وجود شناخت کافلذا  .باشدیها مپروژه تیریمسائل در مد نیاز مهمتر عمرانی یپروژه هادر رسیدن به اهداف  تیموفق علل

در  رگذاریتاث عوامل ختشناارزیابی و  نیبنابرا .دینمایم مشکلها کرد پروژهکنترل و نحوه عملنظارت و  یپروژه را برا تیموفقعوامل 

ی برا یمناسب الگویتواند  یم انیکارفرماسازندگان و و  مسئوالن طرفها از متناسب با نوع پروژه ی عمرانیهاشکست پروژهموفقیت یا 

 اختصاص تیریتواند به مدیها مپروژه تیموفقایجاد عوامل  شناسائی نیهمچن .دیفراهم نما مدیران یرابرا پروژه  در یابیارز بررسی و

با استفاده از آزمون فریدمن در . بر اساس نتایج حاصل از پژوهش قابل مشاهده است دینماشایانی عمر پروژه کمک  مدتمنابع در  درست
به  2.8.و مدیریت یکپارچگی  1248و مدیریت زمان با ضریب  4228مدیریت هزینه با ضریب  PMBOKگانه استاندارد 11های بین حوزه

زیرمجموعه از  81گزینه اصلی و  6های دانش شناخته شدند و همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در بین عنوان باالترین حوزه
و  12136به عنوان موثرترین و عامل قوانین و مقررات با ضریب  12228 و 12108اقتصادی با ضریب  و مالی عوامل ایجاد ریسک، عامل منابع

. الگوی ارائه های عمرانی از منظر مدیران ریسک گریز و ریسک پذیر شناسائی شدندبه عنوان ضعیف ترین عامل در موفقیت پروژه 12162

ها و انتخاب راه کارهای بتوانند با اولویت بندی ریسکتری انجام دهند و گیری دقیقنماید که تصمیمشده به تصمیم گیرندگان کمک می

 مناسب، مدیریتی صحیح اعمال نمایند.
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