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One of the most important issues for employers and senior managers of project-

oriented organizations is to evaluate the performance of the organization's 

projects and rank projects based on applied indicators during project 

implementation. Lack of evaluation and control system in a system means not 

recognizing the defects of contractors during performance, which in turn causes 

time, quality and economic losses. . The purpose of this study is to identify and 

compare common operational strategies to standardize contractors' decisions in 

construction projects. . This evaluation is done by prioritizing the operational 

strategies of construction contractors in order to improve their performance. In 

this research, a questionnaire is designed by studying and reviewing scientific 

articles from reputable databases and interviews with managers of companies 

that develop and implement contractors' operational strategies. Then, a 

questionnaire is distributed among the executive agents of the contracting 

companies and they score the desired factors based on the design of 2 hypotheses. 

The obtained answer will be weighted and analyzed using statistical software. 

Published invoices about operational strategies are then prioritized. The results 

show that the strategy of managing the additional work done in the project is in 

the first place and in the next ranks, respectively, other strategies including the 

performance of contractors, resource management and stakeholder management. 

Also, all the factors that were designed in the questionnaire are the published 

characteristics of common operational strategies in terms of decision 

categorization. In analyzes, the factors have an acceptable value and none of 

them can be eliminated. 
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 هایپروژه در پیمانکاران تصمیمات استاندارد سازی جهت عملیاتی راهبردهای مدیریت

 ساخت
 2میثم علیپور ،*1نیما امانی 

 چالوس، ایراناستادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس،   -1

 ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس، چالوس، ایران کارشناسی  -2

 چکیده
 بر هاپروژه بندیرتبه و سازمان هایپروژه عملكرد ارزیابی محور، پروژه هایسازمان ارشد مدیران و کارفرمایان مسائل ترینمهم از یكی

 عملكرد عیوب شناخت عدم معنای به سیستم یك در کنترل و ارزیابی نظام نبود. است پروژه اجرای طول در کاربردی هایشاخص اساس
 راهبردهای مقایسه و شناسایی پژوهش این از هدف. است اقتصادی و کیفی زمانی، ضررهای باعث خود که اجراست حین در پیمانكاران

 راهبردهای بندی اولویت طریق از ارزیابی این. باشدمی  ساخت هایپروژه در پیمانكاران تصمیمات سازی استاندارد جهت عملیاتی رایج
 پایگاههای از علمی مقاالت برسی و مطالعه با تحقیق این در. میگیرد صورت آنها عملكرد بهبود راستای در ساخت پیمانكاران عملیاتی

 سپس. شود می طراحی پرسشنامه کنند،می اجرا و تدوین را پیمانكاران عملیاتی راهبردهای که شرکتهایی مدیران با مصاحبه و معتبر
 می دهی نمره را نظر مورد فاکتورهای فرضیه، 2 طرح اساس بر آنها و شده پخش پیمانكاری هایشرکت اجرایی عوامل میان پرسشنامه

 پیرامون شده منتشر فاکتورهای سپس. شد خواهد تحلیل و دهیوزن آماری افزارهای نرم از استفاده با آمده بدست جواب. کنند
 رتبه در پروژه در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه راهبرد که دهد می نشان نتایج. شوند می بندی اولویت  عملیاتی راهبردهای

 تمامی همچنین. دارند قرار ذینفعان مدیریت و منابع مدیریت پیمانكاران، عملكرد شامل راهبردها سایر ترتیب به بعد هایرتبه در و اول
 می گیری تصمیم بندی دسته نظر از رایج عملیاتی راهبردهای پیرامون شده منتشر هایویژگی شد، طراحی پرسشنامه در که فاکتورهایی

 .نمود حدف را آنها از کدام هیچ نمیتوان و بوده قبولی مورد ارزش دارای فاکتورها گرفته صورت های تحلیل در. باشد

 .پروژه مدیریت فاکتورها، ارزیابی پیمانکاران، عملکرد تصمیمات، استاندارد سازی پیاده عملیاتی، راهبردهای :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

 متغیر بسیار ساخت در بیشتر موارد شرایط. است عملیاتی دستورالعملجهت اجرای  مدت بلند برنامه یك عملیاتی راهبرد استفاده

 نمایان که آورد فراهم را شرایطی باید ساخت پیمانكاران میان در عملیاتی راهبرد تحلیل و تجزیه ترتیب، این به. است بینی پیش غیرقابل و

 پیمانكاری هایشرکت تمام[. 1] نمایند ایجاد تعادل حفظ بقا مقابل، در و موقت هایپروژه در اشتغال میان توانندمی هاآن چگونه سازد

 ناقص به شكل ساخت هایشرکت عملیاتی راهبردهای. نیست روشن و صریح همیشه راهبرد این اما هستند، عملیاتی راهبرد یك دارای

 مهم اقداماتی عملیاتی راهبردهای اگرچه. است گرفته صورت پروژه مدیریت به کمتری توجه راهبردها نوع این در که بطوری ،شده توصیف

 وجود عملیاتی پیمانكاران و تاکتیكی سطوح میان شكاف یك موارد، از بسیاری در اما کنندمی تضمین را شرکت بقاء و پایداری که بوده

 حین پیمانكاران عملكرد ارزیابی در تاثیرگذار هایشاخص جمله از. هستند ضعیف پروژه اجرای سطح در عملیاتی راهبردهای نتیجه در دارد،

 ارزیابی. باشدمی  شده کسب ارزش مدیریت ارزیابی نهایتاً و هزینه عملكرد شاخص زمانی، عملكرد شاخص کیفیت، شاخص عملكرد اجرا،

 میزان از آگاهی منظور به. اجراست حین در پیمانكاران بندیرتبه و شناسایی برای اطالعات آوردن بدست راههای بهترین جمله از عملكرد

 ارشد مدیران و کارفرمایان هایدغدغه ترینمهم از یكی. دارد وجود ارزیابی نظام به مبرم نیاز پیمانكاران هایفعالیت مرغوبیت و مطلوبیت

 اجرای طول در کاربردی هایشاخص بر اساس هاپروژه بندیرتبه همچنین و سازمان هایپروژه عملكرد ارزیابی محور، پروژه هایسازمان

 باعث خود که است اجرا حین پیمانكاران کاری عیوب شناخت عدم معنای به سیستم یك در کنترل و ارزیابی نظام وجود فقدان. است پروژه

 یك تحویل و گیری شكل در عناصر مهمترین از عمرانی هایپروژه در اجرا کیفیت و هزینه زمان،. است اقتصادی و کیفی زمانی، ضررهای

 پیشبرد بر عالوه پیمانكاران، توسط عمرانی هایپروژه عملكرد صحیح ارزیابی[. 2] آیدمی حساب به پروژه حین در پیمانكاران توسط پروژه

 توانمی را پروژه عملكرد ارزیابی هایروش کلی بطور. کند کمك نیز هاهزینه کاهش و کیفی سطح بردن باال به تواندمی پروژه، یك اهداف

 کردن بندی دسته جهت روشی ارائه مسئله این کردن برطرف برای[. 0] نمود بندی تقسیم کمی هایروش و کیفی هایروش دسته دو به

 هایشاخص ترینمهم از. است نشده توجه آن به که باشدمی مناسب حلی راه اجرا، حین پیمانكاران عملكرد ارزیابی به منظور هاشاخص

 سطح در آنها از هرکدام که دارند وجود هاپروژه مناسب ریزی برنامه برای متعددی ابزارهای. است هاآن زمانبندی عملكرد هاپروژه موفقیت

 مطالعات و هاتالش هاپروژه زمان افزایش کنترل برای اگرچه. روندمی کار به هاپروژه بندی زمان عملكرد بهبود منظور به مدیریت و کنترل

 هاپروژه خود ماهیت به عمدتاً هاپروژه زمان افزایش اصلی مشكل که رسدمی نظر به اما است، گرفته صورت پروژه مدیریت سطح در فراوانی

 زمان دادن دست از[. 0]شود  هدایت هاپروژه مدیریت سطح در ریزیبرنامه طریق از یعنی باالتر سطح یك از باید بلكه شود،نمی مربوط

 افزایش به نسبت حساسیت امروزه متأسفانه. پروژه وری بهره آمدن پایین و تجهیزات و آالتماشین انسانی، اعتباری، سرمایه اتالف یعنی

 [.0] شودمی توجه کمتر موضوع این باالی هزینه به نسبت است و شده کم پروژه ارکان نزد در زمان اتالف و زمان

 ساخت پیمانكاران آشكار تصمیمات با تصمیم گیری بندیدسته نظر از رایج راهبردهای مقایسه و شناسایی مطالعه این از هدف

 این در. میگیرد صورت عملكرد آنها بهبود راستای در ساخت پیمانكاران عملیاتی راهبردهای بندی اولویت طریق از ارزیابی این. باشدمی

 تعداد از استفاده با عملكرد ارزیابی فرآیندهای هدف، این تحقق برای. است پیمانكاری هایسیستم در پروژه عملكرد ارزیابی هدف، پژوهش،

 توسط هاداده تحلیل تجزیه و خبره افراد میان آن توزیع و پرسشنامه تهیه توسط مهم این. است شده مدون اطالعاتی شاخص محدودی

 معرفی و بندی رتبه اجرا حین پیمانكاران عملكرد در تاثیرگذار هایشاخص و پذیرفت خواهد صورت AHP [6] و SPSS افزارهاینرم

 و طرح مصور سازی منظور به مؤثر ریزیبرنامه گیریها جهت تصمیم در راهنما عنوان راهبردهای ارائه شده در این پژوهش به .شد خواهند

 هایبررسی  طی در جهانی مدلهای با حاضر پژوهش در شده شناسایی راهبردهای مقایسه راستای خواهد رفت. در بكار پروژه یك برنامه

 رویكرد در توانمی  را مهم این دلیل نگردید. فراهم مقایسه امكان و نشده یافت مشابه مدل دنیا علمی معتبر پایگاههای در گرفته صورت

 حاضر پژوهش در شده شناسایی راهبردهای و مدل استخراج در شونده مصاحبه افراد تجارب از گیری بهره و مصاحبه بر مبتنی اکتشافی

 .کرد جستجو
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 روش تحقیق -2

 که شرکتهایی مدیران با مصاحبه و معتبر پایگاههای از علمی مقاالت برسی و مطالعه با بتوان که است این بر سعی تحقیق این در

 شرکتهای اجرایی عوامل میان پرسشنامه سپس. شود طراحی ای پرسشنامه کنند،می اجرا و تدوین را پیمانكاران عملیاتی راهبردهای

 شده منتشر هایویژگی سپس. شد خواهد تحلیل و دهیوزن مربوطه افزارهای نرم از استفاده با آمده بدست جواب و شده پخش پیمانكاری

 از تجربی هایداده. شود می مشخص نیز ساخت پیمانكاران عملیاتی راهبردهای بندی اولویت و شده مشخص  عملیاتی راهبردهای پیرامون

 واحد که شده آوری گرد باشدمی سال 10 از بیشتر سابقه دارای که گیالن استان در ساخت پیمانكاری هایشرکت مدیران با مصاحبه طریق

 گرفته اطالعات این آنان هایدیدگاه  از مرتبط شرکتهای در اجرا متداول فرآیند دادن نشان برای. میكند اداره را عملیات تحلیل و تجزیه

. باشدمی شرکت عملیاتی راهبرد تصویب در آنها مدت طوالنی تجربه و شرکت در آنها جایگاه براساس دهندگان پاسخ انتخاب. شودمی

 خارجی مراجع و منابع و خارجی و داخلی دانشگاهی هایگزارش و ها و پایان نامه علمی مقاالت برسی و مطالعه با مصاحبه سؤاالت

 و شده رونویسی کامل بطور و ضبط مصاحبه پاسخهای. میشود طراحی معتبر تحقیقات بر اساس صنعتی کشورهای در حاضر هایشرکت

 دریافت نهایی تأیید برای را مصاحبه کامل متن دهندگان پاسخ. گرفت خواهد قرار استفاده مورد تحلیل و تجزیه اساس بعنوان مصاحبه متن

 نفر یك توسط اشتباه تفسیر از تا گرفته صورت جداگانه به شكل دو نفر بصورت مصاحبه ها،زمان همه در دروغ خطر کاهش برای. نمایندمی

 به آید می بدست دانشگاهی هایگزارش و هانامه پایان و علمی مقاالت از که فاکتورهایی مطابق با هارونوشت تمامی. شود جلوگیری

 در ID یك شرکت هر برای) شرکتها نام داشتن محفوظ با و آمده در نظرسنجی یك صورت به سپس شود،می مرتب گیریتصمیم هایدسته

 از استفاده با. شودمی دهیوزن عوامل از یك هر و شده آوریجمع جوابها سپس. شد خواهد پخش شرکتها میان در( شودمی گرفته نظر

 مشخص پروژه اجرای مراحل راهبرد در پیمانكاری هایشرکت اولویتهای. گرفت خواهد صورت تحلیل و نسخه بیستم تجزیه  SPSS افزارنرم

 .گرددمی

 جمع آوری و ارزیابی فاکتورها

 نیمه مصاحبه در. باشد می یافته ساختار نیمه مصاحبه کیفی بخش در پژوهش هایداده گردآوری ابزار پژوهش اول بخش در

 های داده دل از و داده قرار تحلیل و تجزیه مورد را مدیران دیدگاه بایستمی شرکت راهبردهای درک برای که کرد تاکید باید یافته، ساختار

 از ها مصاحبه جریان در پژوهش، اخالق اصول رعایت برای و میان این در. کرد استخراج را نظر مورد عوامل آنها، نظرات از آمده دست به

 ASCEهای داده پایگاه از علمی مقاالت روی بر جامع مطالعه یك. شود ثبت و ضبط آنها هایصحبت تا شد خواسته هاکننده شرکت

SCIENCEDIRECT, EMERALRD و TAYLOR&FRANCIS، استاندارد سازی پیاده عملیاتی، راهبردهای شامل کلیدی کلمات با 

 با و شده استخراج نظر مورد منابع از 2211 تا  2220 هایسال از مقاله 82 از بیش. شد انجام پروژه در پیمانكاران عملكرد و تصمیمات

 پی در. شدند بندیدسته شده شناسایی شاخصهای دوم مرحله در[. 0-08]شدند  شناسایی اثرگذار فاکتورهای مقاالت این مطالعه و بررسی

 اولیه فاکتور 18 با پرسشنامه یك علمی هایپایگاه مقاالت و پیمانكاران و کارشناسان از مصاحبه ها در شده استخراج پارامترهای ادغام

 بررسی با هاآن شده ارجاع پیمانكاران و اساتید کارشناسان، به نهایی تایید و بررسی جهت پرسشنامه پژوهش، بعدی بخش در. شد طراحی

 نبودند کاربردی ایران در و نداشته خوانایی ایران پیمانكاری و اقتصادی سیاسی، شرایط با اینكه دلیل به را سؤاالت از تعدادی پرسشنامه

 (.1جدول)  آمد دست به فاکتور 00 با پرسشنامه یك پایان در و کرده حذف
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 .[7-84] مقاالت و مصاحبه فرآیند از شده غربال فاکتورهای : پرسشنامه1جدول 

 مفاهیم ردیف مقوله

 عملكرد پیمانكاران

 داشتن نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه 1

 استانداردها و مشخصات فنی پروژهرعایت  2

 کیفیت اجرا پروژه 0

 همخوانی برنامه زمانی پیش بینی شده با میزان پیشرفت کار 0

 استفاده از تجهیزت و ماشین آالت مناسب 0

 داشتن سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری پروژه 1

 نظارتیی هادستگاهارتباط و هماهنگی مستمر با کارفرما و  0

 مدیریت کارآمد و پیاده سازی سیستم مدیریت مناسب برای اجرای کار 8

 تحصیالت مناسب و تجربه باال کادر اجرایی پیمانكار 1

 توان مالی و پشتیبانی 12

 بهره مندی از سوادی مالی و اطالعاتی 11

 به کارگیر فرایندهای مدیریت دانش 12

 مدیریت منابع

 پروژه  هابرنامهتوانایی مدیریت منابع در راستای پیشبرد  10

 وجود کارد متخصص در راستای بودجه بندی و تخصیص بودجه 10

 برنامه ریزی مدون و هماهنگ منابع  10

 ی فكری در جهت پیشبرد پروژههاهیسرمامدیریت  11

 ، برنامه ریزی و بودجههانهیهزبرآورد دقیق  10

 ی تعیین شدهرهایمسی مقرر و از هاتیموقعخرج شدن درست مبالغ تخصیصی در  18

 در اسناد حسابداری هانهیهزثبت شدن کامل و درست  11

 مدیریت بهینه دارایی مشهود و نامشهود  22

 مدیریت ذینفعان

 بهره گیری از ذینفعان داخلی در انجام مدیریت پروژه  21

 ذینفعاندر دسترس )موجود( برای تعامل  یهایاستفاده از فناور 22

 و نظرات ذینفعان پروژه هادگاهیمدیریت عالیق، منافع، د 20

 نیازها و انتظارات ذینفعان نیتأمو ابزارها برای  هامهارتبه کارگیری دانش،  20

 مشارکت دادن ذینفعان در مرحله برنامه ریزی 20

 با ذینفعانبرگزاری جلسات ماهانه و دوره ای  21

 ی گزارش دهی به صورت دوره برای آگاه سازی ذینفعانهافرمتهیه و ارائه  20

 پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه

 پروژه درآمده 

 بحران و مشكالت پیش آمده مؤثرتوانایی مدیریت   28

 توانایی برگزاری جلسات فوری و فوق العاده  21

 شناخت صحیح و درست موقعیت پروژه  02

 ی جاریندهایفراآینده نگری و پیش بینی درست  01

 انعطاف پذیری و چابكی در پاسخگویی به مشكالت و کارهای اضافی 02

 توانایی برقراری ارتباط با افراد خارج از پروژه برای حل مشكالت احتمالی  00

 ی درگیر در پروژه گروههاتوانایی کار کردن با تمامی  00

 بهره گیری از مشاوران و افراد ستادی در راستای پیشبرد پروژه 00

 

 پایایی پرسشنامه

 ضریب از استفاده با سپس و شده تكمیل و توزیع آماری جامعه میان پایلوت بصورت پرسشنامه 02 نخست پایایی بررسی برای

 از پرسشنامه بنابراین باشد،می درصد 02 از بیشتر پایایی ضریب اینكه به توجه با که. شد محاسبه 2 جدول بصورت پایایی کرونباخ، آلفای

 .خورداست بر قبول قابل پایایی
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 پژوهش پرسشنامه پایایی : ضرایب2جدول 

 ضریب پایایی پرسشنامه

 000/2 عملكرد پیمانكاران

 011/2 مدیریت منابع

 811/2 مدیریت ذینفعان

 002/2 پروژه درآمده  پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه

 811/2 کل

 

 روایی پرسشنامه

 در آنها از. شد استفاده پیمانكاری متخصصان و دانشگاهی اساتید نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای اول مرحله در

 مورد را آنها و بوده مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینكه و سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح بودن، مرتبط مورد

 عاملی تحلیل از پرسشنامه محتوایی روایی بررسی منظور به ادامه در. گرفت قرار تأیید مورد و شده خواهی نظر دهد،می قرار سنجش

 کارهای مدیریت حوزه ذینفعان، مدیریت منابع، مدیریت پیمانكاران، عملكرد) بعد چهار پرسشنامه، عاملی تحلیل نتایج. شد استفاده تاییدی

( >2221/2P) بارتلت و KMO=00/2 آزمون. بود شده استخراج سوالها واریانس %11 آن در که آورد بدست را( پروژه در آمده پیش اضافی

 بعد چهار متعامد، چرخش %0 از باالتر عاملی بارهای نتایج. دارد وجود آماری جامعه در عوامل این و است کافی نمونه حجم که داد نشان

 (.0 جدول) آورد بدست را نظر مورد

  پرسشنامه تاییدی عاملی تحلیل : نتایج3جدول 

 بارعاملی ابعاد

 11/2 عملكرد پیمانكاران

 01/2 مدیریت منابع

 08/2 مدیریت ذینفعان

 80/2 پروژه در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه

 

Sig = 20/2  
KMO= 10/2  

B.T = 22/8  

 

 استباطی پرسشنامه-تحلیل توصیفی

 در. شد انجام استنباطی و توصیفی سطح دو در SPSS20 آماری افزارنرم از استفاده با پژوهش این از حاصل نتایج تحلیل و تجزیه 

 عاملی تحلیل از استنباطی سطح در و گردید استفاده استاندارد انحراف و میانگین درصد، فراوانی، نظیر هایی از آماره آمار توصیفی سطح

 به منظور لذا هاست؛داده توزیع بودن نرمال پارامتریك، های آزمون از استفاده شروط از دیگر یكی که آنجا از. شد گرفته بهره اکتشافی

 داده آیا شود مشخص که است این آزمون این انجام از هدف. است شده استفاده اسمیرونوف - کالموگروف آزمون از پیش فرض این بررسی

 تمامی که نمود اظهار توان می 0 جدول در اسمیرونوف -کالموگروف آزمون نتایج به توجه با. نه یا برخوردارند نرمال وضعیت از ها

 بنابراین(. <20/2p) باشدمی 20/2 از تربزرگ ،متغیرها از هریك در Z مقادیر کلیه معناداری سطح زیرا باشند؛ می نرمال پژوهش متغیرهای

 . کرد استفاده تحقیق هایفرضیه و سؤالها تحلیل برای پارامتری هایآزمون از می توان
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 هاداده توزیع بودن نرمال برای اسمیرونوف  – کالموگروف آزمون نتیجه: 8جدول
 معناداریسطح Zمقدار تعداد متغیر

 00/2 12/2 118 عملكرد پیمانكاران

 11/2 00/2 118 مدیریت منابع

 01/2 12/2 118 مدیریت ذینفعان

پروژه درآمده  پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه  118 21/2 81/2 

 

 تجمعی درصد و واریانس تبیین قدرت و اصلی هایمؤلفه تحلیل روش با عاملها هایارزش عاملی، تحلیل از بعد مرحله در 

 واریانس از  درصد 81/12 ، یك از بیشتر ویژه ارزش با عامل 0 تعداد است مشخص 0 جدول در که همانگونه شد. مشخص آزمون واریانس

 .است مناسبی نسبتاً تبیین قدرت که کندمی تبیین را کل

 

 شده استخراج عاملی بارهای مجذورات مجموع :5 جدول

 تبیین درصد ویژه ارزش عامل

 واریانس

 تجمعی درصد

 واریانس

ویژه بعد از  ارزش

 چرخش

 80/0 10/21 10/21 10/1 عملكرد پیمانكاران

 80/0 01/01 10/10 08/0 مدیریت منابع

 00/0 18/02 18/11 11/0 مدیریت ذینفعان

پروژه درآمده  پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه  00/0 08/1 81/12 80/0 

 

 شیب آزمون نتیجه ،1 شكل. است آمده  ریزه سنگ نمودار قالب در دامنه شیب آزمون گیری نتیجه 0 جدول از حاصل نتایج 

 . دهدمی نشان گیری تصمیم عملیاتی راهبردهای فاکتور 00 برای را دامنه

 
  گیری تصمیم عملیاتی راهبردهای تعداد تعیین برای ریزه سنگ : نمودار 1شکل

 

 

 .دهدمی نشان را واریماکس چرخش از بعد گیری تصمیم عملیاتی راهبردهای هایگویه یافته دوران ماتریس 1 جدول
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 گیری تصمیم عملیاتی راهبردهای هاگویه یافته دوران ماتریس: 6جدول
 هاعامل فاکتورها

 مدیریت ذینفعان مدیریت منابع عملكرد پیمانكاران
 پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه

پروژه درآمده   

1 80/2     

2 01/2     

0 80/2     

0 82/2     

0 01/2     

1 82/2     

0 80/2     

8 10/2     

1 08/2     

12 01/2     

11 00/2     

12 00/2     

10  88/2    

10  80/2    

10  01/2    

11  01/2    

10  10/2    

18  80/2    

11  10/2    

22  01/2    

21   82/2   

22   02/2   

20   00/2   

20   00/2   

20   82/2   

21   80/2   

20   00/2   

28    01/2  

21    82/2  

02    00/2  

01    01/2  

02    08/2  

00    80/2  

00    00/2  

00    02/2  

 عملكرد، شاخص 12 با پیمانكاران عملكرد اول، عامل. شد تثبیت و شناسایی عامل چهار اکتشافی، عاملی تحلیل نتایج اساس بر

 مدیریت حوزه چهارم عامل نهایت در و عملكرد شاخص 0 با ذینفعان مدیریت سوم عامل عملكرد، شاخص 8 با منابع مدیریت دوم عامل

 طراحی پرسشنامه در که فاکتورهایی تمامی که نمود عنوان توانمی. باشد می  عملكردی شاخص 8 با پروژه در آمده پیش اضافی کارهای

 گرفته صورت های تحلیل در. باشد می گیری تصمیم بندی دسته نظر از رایج عملیاتی راهبردهای پیرامون شده منتشر هایویژگی شد،

 .نمود حدف را آنها از کدام هیچ نمیتوان و بوده قبولی مورد ارزش دارای فاکتورها
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   تجزیه و تحلیل داده ها -3

: اول فرضیه. شود می مشخص تحقیق خروجی شده مطرح فاکتورهای مبنای بر آنها به پاسخ و فرضیه 2 طرح اساس بر

 خیلی) لیكرت طیف اساس بر نظرسنجی. کدامند گیریتصمیم بندیدسته نظر از رایج عملیاتی راهبردهای پیرامون شده منتشر هایویژگی

 و پژوهش سؤاالت به پاسخگویی حاصل نتایج. شد انجام متخصصان و کارشناسان دیدگاه از شده تایید فاکتورهای روی بر( زیاد خیلی تا کم

 .است شده ارائه 0 توصیفی جدول قالب در آماری نمونه نظرات

 پژوهش پرسشنامه فاکتورهای از هریک به هاپاسخ درصد و فراوانی توزیع :7 جدول

فه
مؤل

ره  ها
ما

 ش

 فاکتورها
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

ن
گی

یان
 م

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ی
وان

فرا
 

صد
در

 

ان
كار

مان
 پی

رد
لك

عم
 

 00/0 2/00 01 0/08 00 0/8 12 2 2 2 2 داشتن نظام جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه 1

 01/0 0/00 01 0/01 01 2/11 10 2 2 2 2 رعایت استانداردها و مشخصات فنی پروژه 2

 28/0 0/00 00 2/00 10 0/8 12 2 2 2 2 کیفیت اجرا پروژه 0

 00/0 0/01 01 8/02 12 1/0 1 2 2 2 2 زمانی پیش بینی شده با میزان پیشرفت کارهمخوانی برنامه  0

 02/0 8/01 00 8/02 12 0/1 11 2 2 2 2 استفاده از تجهیزت و ماشین آالت مناسب 0

 20/0 0/00 01 1/00 11 0/1 11 2 2 2 2 داشتن سابقه اجرایی در رشته و زمینه کاری پروژه 1

 00/0 0/02 02 2/02 01 1/0 1 2 2 2 2 ی نظارتیهادستگاهارتباط و هماهنگی مستمر با کارفرما و  0

مدیریت کارآمد و پیاده سازی سیستم مدیریت مناسب برای  8

 اجرای کار
2 2 1 8/2 10 0/12 01 2/00 01 2/00 28/0 

 00/0 0/02 02 0/08 00 0/1 11 2 2 2 2 تحصیالت مناسب و تجربه باال کادر اجرایی پیمانكار 1

 00/0 2/00 01 0/00 01 0/1 11 2 2 2 2 توان مالی و پشتیبانی 12

 02/0 1/00 02 1/00 00 2/12 12 8/2 1 2 2 بهره مندی از سوادی مالی و اطالعاتی 11

 02/0 2/00 01 8/00 00 2/11 10 2 2 2 2 بكارگیری فرایندهای مدیریت دانش 12

بع
منا

ت 
ری

دی
م

 

 02/0 2/01 01 0/02 12 0/8 12 2 2 2 2 ی پروژه هابرنامهتوانایی مدیریت منابع در راستای پیشبرد  10

وجود کادر متخصص در راستای بودجه بندی و تخصیص  10

 بودجه
2 2 1 8/2 10 2/11 01 2/02 00 1/08 20/0 

 00/0 2/00 01 0/00 01 0/8 12 8/2 1 2 2 برنامه ریزی مدون و هماهنگ منابع  10

 20/0 1/00 02 2/00 10 0/8 12 0/1 2 2 2 ی فكری در جهت پیشبرد پروژههاهیسرمامدیریت  11

 00/0 1/00 00 0/00 01 1/0 1 2 2 2 2 ، برنامه ریزی و بودجههانهیهزبرآورد دقیق  10

ی مقرر و از تهایموقعخرج شدن درست مبالغ تخصیصی در  18

 ی تعیین شدهرهایمس
2 2 2 2 12 2/12 08 2/01 08 0/02 02/0 

 20/0 2/02 08 2/12 01 1/0 1 2 2 2 2 در اسناد حسابداری ها نهیهزثبت شدن کامل و درست  11

 28/0 2/00 01 1/00 00 0/1 11 0/2 0 2 2 مدیریت بهینه دارایی مشهود و نامشهود  22
ان

فع
ذین

ت 
ری

دی
م

 
 11/0 8/28 00 0/01 02 2/11 10 8/2 1 2 2 بهره گیری از ذینفعان داخلی در انجام مدیریت پروژه  21

در دسترس )موجود( برای تعامل  یهایاستفاده از فناور 22

 ذینفعان
2 2 1 8/2 1 1/0 10 1/00 00 0/01 20/0 

 08/0 1/00 02 2/02 01 1/0 0 2 2 2 2 و نظرات ذینفعان پروژه هادگاهیمدیریت عالیق، منافع، د 20

نیازها و  نیتأمو ابزارها برای  هامهارتبه کارگیری دانش،  20

 انتظارات ذینفعان
2 2 1 8/2 20 0/11 11 0/01 00 2/28 21/0 

 20/0 8/01 00 0/08 00 2/11 10 8/2 1 2 2 مشارکت دادن ذینفعان در مرحله برنامه ریزی 20

 22/0 1/00 02 1/00 10 2/12 12 8/2 1 2 2 دوره ای با ذینفعانبرگزاری جلسات ماهانه و  21

ی گزارش دهی به صورت دوره ای  برای هافرمتهیه و ارائه  20

 آگاه سازی ذینفعان
2 2 0 0/2 10 0/12 12 8/02 02 1/00 11/0 

زه
حو

 
ت

ری
دی

م
 

ی
ها

کار
 

ی
ضاف

ا
 

ش
پی

 
ده 

آم

 در
ژه

رو
پ

 

 02/0 0/02 02 1/00 18 2 2 2 2 2 2 بحران و مشكالت پیش آمده مؤثرتوانایی مدیریت   28

 00/0 8/00 00 2/00 10 2 2 2 2 2 2 توانایی برگزاری جلسات فوری و فوق العاده  21

 08/0 0/02 02 2/00 10 0/0 0 2 2 2 2 شناخت صحیح و درست موقعیت پروژه  02

 01/0 1/01 00 0/00 10 2 2 2 2 2 2 ی جاریندهایفراآینده نگری و پیش بینی درست  01

انعطاف پذیری و چابكی در پاسخگویی به مشكالت و کارهای  02

 اضافی
2 2 2 2 1 8/2 02 0/01 00 8/01 08/0 

توانایی برقراری ارتباط با افراد خارج از پروژه برای حل  00

 مشكالت احتمالی 
2 2 2 2 1 8/2 10 1/00 02 1/00 00/0 

 01/0 0/01 01 1/00 10 0/1 2 0/1 2 2 2 ی درگیر در پروژه هاگروهتوانایی کار کردن با تمامی  00
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بهره گیری از مشاوران و افراد ستادی در راستای پیشبرد  00

 پروژه
2 2 1 8/2 0 0/2 11 1/00 08 0/02 01/0 

 

 میانگین متوسط حد از بیشتر آماری نمونه نظر از شده مطرح هایشاخص تمامی میانگین که دهدمی نشان 0 جدول نتایج

 :که میدهد نشان نتایج این. باشدمی استفاده مورد لیكرت طیف باالی در اکثرا نظرات و. باشدمی

 کنترل و ریزیبرنامه جامع نظام داشتن پروژه؛ فنی مشخصات و استانداردها رعایت فاکتورهای پیمانكاران، عملكرد مؤلفه در -1

 اول های رتبه در 00/0و 00/0 ،01/0 میانگین، با ترتیب به نظارتی هایدستگاه و کارفرما با مستمر هماهنگی و ارتباط پروژه؛

 ارزش از پیمانكاران عملكرد مؤلفه در فاکتورها این پیمانكاری هایشرکت در که نمود استنباط توانمی. میگیرند قرار سوم تا

 . برخوردارند فاکتورها سایر به نسبت بیشتری نسبی

 توانایی منابع؛ هماهنگ و مدون ریزی برنامه بودجه؛ و ریزیبرنامه ها،هزینه دقیق برآورد فاکتورهای منابع، مدیریت مؤلفه در -2

 از پیمانكاران عملكرد مؤلفه در 02/0و 00/0 ،00/0 میانگین، با ترتیب به پروژه هایبرنامه پیشبرد راستای در منابع مدیریت

 . است برخوردار فاکتورها سایر به نسبت بیشتری نسبی ارزش

 هایفناوری از استفاده پروژه؛ ذینفعان نظرات و هادیدگاه منافع، عالیق، مدیریت فاکتورهای ذینفعان، مدیریت مؤلفه در -0

 در 20/0 و 20/0  ،08/0 ، میانگین با ترتیب به ریزی برنامه مرحله در ذینفعان دادن مشارکت ذینفعان؛  تعامل برای  موجود

 .است برخوردار فاکتورها سایر به نسبت بیشتری نسبی ارزش از پیمانكاران عملكرد مؤلفه

 جاری؛ فرایندهای درست بینی پیش و نگری آینده هایفاکتور پروژه، در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه مؤلفه در -0

 به احتمالی مشكالت حل برای پروژه از خارج افراد با ارتباط برقراری توانایی العاده؛ فوق و فوری جلسات برگزاری توانایی

 فاکتورها سایر به نسبت بیشتری نسبی ارزش از پیمانكاران عملكرد مؤلفه در 00/0 و 00/0 ،01/0 میانگین، با ترتیب

 .است برخوردار

 .باشدمی چگونه آنها عملكرد بهبود راستای در ساخت پیمانكاران عملیاتی راهبردهای بندیاولویت: دوم فرضیه

 وجود گیری تصمیم عملیاتی راهبردهای میانگین رتبه میان داری معنی تفاوت که دهدمی نشان 8 جدول از حاصل نتایج گام

 .ندارد

 
 گیری تصمیم عملیاتی راهبردهای بندی رتبه: 4 جدول

 رتبه میزان میانگین راهبردهای عملیاتی تصمیم گیری

پروژه درآمده  پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه  11/2 1 

 2 00/2 عملكرد پیمان کاران

 0 00/2 مدیریت منابع

 0 20/2 مدیریت ذینفعان

 

 هایرتبه در و اول رتبه در پروژه در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه راهبرد که دهدمی نشان 8 جدول از حاصل نتایج

 به نمونه تك tآزمون  نتایج ادامه در. دارند قرار ذینفعان مدیریت و منابع مدیریت پیمانكاران، عملكرد راهبردها شامل سایر ترتیب به بعد

 .است شده ارائه 1 جدول در گیریتصمیم عملیاتی راهبردهای وضعیت بررسی منظور
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 گروهیتک t آزمون از استفاده با گیریتصمیم راهبردهای وضعیت بررسی: 9 جدول
 شاخص

 متغیر

میانگین مشاهده 

 شده 

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 1آماری

مقدار 

 tآماره

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 2/2221**  12/20 0 01/2 02/0 عملكرد پیمانكاران

 2/2221**  20/28 0 01/2 21/0 مدیریت منابع

 2/2221**  00/20 0 08/2 21/0 مدیریت ذینفعان

پروژه درآمده  پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه  01/0 02/2 0 00/00  **2/2221 

 .است معنادار 21/2 سطح در**   .است معنادار 20/2 سطح در* 

 

 آماری میانگین از که بود 02/0±01/2  ترتیب به پیمانكاران عملكرد استاندارد انحراف و میانگین 1 جدول نتایج به توجه نوع با 

 عملكرد وضعیت که گفت توان می اطمینان %11 با بنابراین ؛(>p 21/2) زیرا باشد می معنادار 21/2 سطح در تفاوت این و است بزرگتر( 0)

 .است( 0) متوسط حد از باالتر پیمانكاران

 با برابر ترتیب به پروژه در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه  و ذینفعان مدیریت منابع، مدیریت برای مقادیر این همچنین

 زیرا است معنادار 21/2 سطح در تفاوت این و است بزرگتر( 0) آماری میانگین از که بوده  01/0±02/2 و 08/2±21/0 ،01/2±21/0

(21/2 p<)است( 0) متوسط حد از باالتر عوامل تمامی که گفت توان می اطمینان %11 با بنابراین ؛. 

 یافته ها و بحث -8

 . کدامند گیریتصمیم بندیدسته نظر از رایج عملیاتی راهبردهای پیرامون شده منتشر هایویژگی: اول فرضیه •

 برای نمونه حجم که داد نشان تحلیل هایضفر پیش شد، استفاده اکتشافی عاملی تحلیل از اول فرضیه تحلیل و تجزیه منظور به

 در همبستگی ماتریس دهدمی نشان که است دار معنی 21/2 سطح بارتلت در آزمون مقدار همچنین. باشدمی کافی عاملی تحلیل انجام

 واریانس از  درصد 81/12 یك، از بیشتر ویژه ارزش با عامل 0 تعداد. شد حاصل عاملی تحلیل شرایط بنابراین. باشدنمی صفر برابر جامعه

 در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه و ذینفعان مدیریت منابع، مدیریت پیمانكاران، عملكرد شامل عوامل این کرد، تبیین را کل

 .بودند پژوهش

 هاپروژه در ارشد مدیران استراتژیك و راهبردی ریزی برنامه منظور به کرد عنوان توانمی  آمده دست به نتایج راستای در

 منابع یافتن برای را خود گیری تصمیم و پروژه راهبرد بتوانند تا بنگرند، مسئله به جامع دید و سیستمی نگرش با می بایست پیمانكاری

 چه بداند پروژه مدیر آنكه برای. شودمی شامل نیز را منابع و افراد فرایند این. کنند متمرکز استراتژی، مقصود به رسیدن جهت نیاز مورد

 درستی به را باشد خواهدمی آنچه باید آن از پس. دارد قرار کجا دقیقاً اکنون که باشد داشته توجه نكته این به باید رفت خواهد مسیری

 تصمیم نقش و نامندمی راهبردی برنامه را فرایند این از حاصل مستندات. کند مشخص را جایگاه آن به رسیدن چگونگی و کرده تعریف

 برنامه و طرح مصور سازی منظور به مؤثر ریزیبرنامه برای عملیاتی راهبردهای راستای در. است حیاتی بسیار پروژه در مدیران های گیری

 رخ اتفاقاتی چه نزدیك آینده در و بود خواهد چگونه دقیقاً  آینده در پروژه کند بینیپیش مشخصاً تواندنمی هرگز اما رود،می بكار پروژه یك

 .گیرد قرار استفاده مورد هاگیری تصمیم در راهنما عنوان به تواندمی که دارد وجود راهبردها سری یك منظور همین به. داد خواهد

                                                           
 .1+2+0+0+0=0/10= 0است؛ زیرا   0اکتور در مقیاس مورد استفاده میانگین آماری هر ف -1
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 پایگاههای در گرفته صورت هایبررسی  طی در جهانی مدلهای با حاضر پژوهش در شده شناسایی راهبردهای مقایسه راستای در

 و مصاحبه بر مبتنی اکتشافی رویكرد در توانمی را مهم این دلیل نگردید. فراهم مقایسه امكان و نشده یافت مشابه مدل دنیا علمی معتبر

 .کرد جستجو حاضر پژوهش در شده شناسایی راهبردهای و مدل استخراج در شونده مصاحبه افراد تجارب از بهره گیری

 .باشدمی چگونه هاآن عملكرد بهبود راستای در ساخت پیمانكاران عملیاتی راهبردهای بندی اولویت: دوم فرضیه •

 بعد های رتبه در و اول رتبه در پروژه در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه راهبرد که داد نشان پژوهش دوم فرضیه تحلیل و تجزیه

 کرد بیان توانمی آمده دست به نتایج راستای در. دارند قرار ذینفعان مدیریت و منابع مدیریت پیمانكاران، عملكرد راهبردها سایر ترتیب به

 و بحران مؤثر مدیریت توانایی به اشاره بندی اولویت در اول راهبرد عنوان به پروژه در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه راهبرد که

 درست بینی پیش و نگری آینده پروژه، موقعیت درست و صحیح شناخت العاده، فوق و فوری جلسات برگزاری توانایی آمده، پیش مشكالت

 برای پروژه از خارج افراد با ارتباط برقراری توانایی اضافی، کارهای و مشكالت به پاسخگویی در چابكی و پذیری انعطاف جاری، فرایندهای

 پیشبرد راستای در ستادی افراد و مشاوران از گیری بهره و پروژه در درگیر هایگروه تمامی با کردن کار توانایی احتمالی، مشكالت حل

 و ریزیبرنامه جامع نظام داشتن به اشاره راهبرد این موارد مهمترین در که بوده پیمانكاران عملكرد بندی، اولویت در دوم راهبرد. دارد پروژه

 کار، پیشرفت میزان با شده بینی پیش زمانی برنامه همخوانی پروژه، اجرا کیفیت پروژه، فنی مشخصات و استانداردها رعایت پروژه، کنترل

 این که بوده منابع مدیریت سوم راهبرد. دارد پروژه کاری زمینه و رشته در اجرایی سابقه داشتن مناسب، آالت ماشین و تجهیزت از استفاده

 راستای در متخصص کارد وجود پروژه، هابرنامه پیشبرد راستای در مالی منابع مدیریت توانایی همچون مهمی موارد به اشاره نیز راهبرد

 در. است داشته بودجه و ریزی برنامهها و هزینه دقیق برآورد مالی، منابع هماهنگ و مدون ریزی برنامه بودجه، تخصیص و بندی بودجه

 فناوریهای از استفاده پروژه، مدیریت انجام در داخلی ذینفعان از گیری بهره به اشاره راهبرد این. بود ذینفعان مدیریت چهارم راهبرد نهایت

 .داند می وری بهره در موثر عوامل ترین اصلی از را منافع و عالیق مدیریت و ذینفعان تعامل برای( موجود) دسترس در

 نتیجه گیری -5

 که شرکتهایی مدیران با مصاحبه و معتبر پایگاههای از علمی مقاالت برسی و مطالعه با بتوان که شد آن بر سعی تحقیق این در

 غالب در را پیمانكاران استاندارد گیری تصمیم سیستم بر اثرگذار فاکتورهای کنند،می اجرا و تدوین را پیمانكاران عملیاتی راهبردهای

 غربالگری از پس شده شناسایی فاکتورهای. نمود ارائه مشكالت و موانع رفع جهت راهكارهایی و کرده بندی الویت و شناسایی ای پرسشنامه

 و شده مشخص  عملیاتی راهبردهای پیرامون شده منتشر هایویژگی سپس. شدند تحلیل و دهیوزن مربوطه افزارهای نرم از استفاده با

 هایشرکت مدیران مصاحبه با تجربی هایداده اساس بر و فرضیه 2 ارائه طریق از ساخت پیمانكاران عملیاتی راهبردهای بندی اولویت

 نرم طریق از گذاری نمره و بندی رتبه تحلیل های. شد انجام بودند سال 10 از بیشتر سابقه دارای که گیالن استان در ساخت پیمانكاری

 پروژه در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت حوزه عامل که داد نشان تحلیلی نتایج. گرفت قرار آنالیز مورد بیستم نسخه SPSS آماری افزار

 با ارتباط برقراری توانایی و العاده؛ فوق و فوری جلسات برگزاری توانایی جاری؛ فرایندهای درست بینی پیش و نگری آینده هایفاکتور با

 بهبود راستای در ساخت پیمانكاران عملیاتی راهبردهای بر اثرگذار موارد مهمترین دارای احتمالی مشكالت حل برای پروژه از خارج افراد

 های رتبه در فاکتورهایشان با ذینفعان مدیریت و منابع مدیریت پیمانكاران، عملكرد شامل راهبردی عوامل دیگر. باشد می عملكردشان

 :یافت دست زیر نتایج به توان می تحقیق این در آمده دست به های یافته به استناد با. اند گرفته قرار بعدی

 فنی مشخصات و استانداردها رعایت و ریزی برنامه جامع نظام کارگیری به با خود گیریهای تصمیم در تواند می پروژه مدیریت .1

 تجهیزات و آالت ماشین از گیری بهره و شده اجرا برنامه با شده بینی پیش برنامه همزمانی رعایت پروژه، کیفیت افزایش برای تالش و پروژه

 بوجود پروژه هایبرنامه پیشبرد در مطلوبی عملكرد تا شود باعث پروژه فرایند طول در کارآمد نظارتی نظام استقرار همچنین و مناسب فنی

 .بیاید
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 فنی و مجرب افراد استخدام به و داده افزایش را خود مالی منابع مدیریت توانایی توانند می پیمانكاری هایپروژه  در مدیران .2

 تالش در هاهزینه دقیق اجرای منظور به مالی مدون نظام برپایی و فكری هایسرمایه همچون نامشهود دارایی توسعه و پروژه اجرا برای

 .بردارند گام پیمانكاری هایپروژه در منابع صحیح مدیریت برای

 به توجه و ارتباطی و اطالعاتی نوین فناوریهای کاربست با و گرفته نظر در را پروژه ذینفعان منافع و نظرات گیریها، تصمیم در. 0

 ذینفعان صحیح مدیریت برای تالش در پروژه سطوح تمامی در دانش تسهیم و جذب همراه به پروژه ذینفعان منافع و هاخواسته عالیق،

 .شود تالش

 موقعیت صحیح شناخت و جلسات برگزاری توانایی بحران، مؤثر مدیریت برای خود تجارب و دانش سطح افزایش به مدیران .0

 ارتباط برقراری برای را خود توانایی و پذیری انعطاف پروژه، جاری فرایندهای پیشبینی و نگری آینده با تا باشند تالش در و پرداخته پروژه

 برداشته پروژه در آمده پیش اضافی کارهای مدیریت برای مؤثر گامی تا دهند افزایش احتمالی مشكالت حل منظور به پروژه از خارج افراد با

 .شود
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