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وهشطرح پژ1

مقدمه1- 1

ن چالشیاز بزرگتریکیش یپها	از قرنیو عمرانیصنعتيه هاژنحوه انجام پروژه ها به خصوص پرو

. در گذشته اندبان بوده یبا آن دست به گرا دولتمندانیاندرکاران و دستبوده که ییها	ها و دغدغه

ن گونه ی. انجام ادیگردیمها بار در شهربرج و،  ت ها محدود به ساختن مسکنیدور فعالیلیخيها

ت بخصوص تکامل یاد جمعیاستوار بود. با گذشت زمان و ازديشاگردده استایپاشتر بریت ها بیفعال

ها تین گونه فعالیااجرايلزوم وشیافزا...وصنایعفرودگاه،آهن،از به مسکن، جاده، راهیجوامع، ن

انجام پروژه ،ازین نی. به دنبال اپیش احساس گردیدبیش از شده يزیو برنامه رک یستماتیبه طور س

نه ی، هزیمنینه کردن ایبه منظور بهبرنامه با ن شده و ییتعي، روش هاقیدقیها با اتکا به مهندس

عمده1950دههيابتداتاو ستمیبقرنلیاواتان حال یمد نظر قرار گرفت. با ا،ها، منابع و زمان

یذاتییابتکار و توانابراساس،بودندپروژهياجراریدرگکهیمهندسانومعمارانلهیوسبههاهپروژ

ل یتعدجه یدر نتواد پروژهایو ازدبازارتقاضايش یافزاشد. با یمو اجرا ت یریمد،آنهاخود

نه ها،یدر هزه گذاران، بخصوص اثرات تورم یسرماانتظارات ه، یمت مواد اولیش قیدستمزدها، افزا

از.مواجه نمود،که در گذشته وجود نداشتياریرا با مشکالت بسیو عمرانیصنعتيانجام پروژه ها

هاپروژهتیریمديبراکیستماتیسمدرن و يهاابزاروروش هاکهبوديالدیم1950ل سال یاوا

یبخش، دیگردمتحولهمپروژه هاياجراياهروشراتییتغنیاباشد. همگامگرفتهبه کاروابداع

حوزهشدنیتخصصویجهاندومجنگازپسيهاسالدرهاپروژهیدگیچیپازیناشآناز

از یبخشبود.اجراون مواد و مصالحیه و تامینه ها، کنترل زمان، تهی، کنترل هزیطراحمثلییها

ز باپروژهير اجرایدرگعواملعملکردان بریکارفرماترقیدقيهاکنترلاعمالبهزینیدگیچین پیا

یمهاپروژهتیریمدنینوعصرآغازيالدیم1950توان اذعان نمود سالیمنیگشت. بنابرا-یم



٣

پروژه، يسک هایرینیبشیزمان، پونهیهزتیریمدمثلیمباحثجیتدرخ بهین تاریاباشد. از

گرفته قرارتوجهموردپروژهيهاکارفرمات ها توسط یصحت انجام فعاليه هایدییمطلوب و تاییکارا

ن، اجرا ی، تامی(طراحیعاملچهار) وEPCن و اجرا ی، تامی(طراح1یعاملسهروشمثلییهامانظو

همزمان با . گرفتندشکلییربنایو زی، صنعتیعمرانيهاپروژهياجراي) براEPC-Mت یریو مد

،يتکنولوژو رشد و توسعه تیش جمعیافزابر اثر ،هاه پروژياجرامدرن در يروش هايریشکل گ

ویعمران،یصنعتيهاهپروژتاًینهاد. یگردنه برتر یو هزتری، تخصصه تردیچیپپروژه ها بزرگتر، 

درنهیت هزیریمددانش وتیریمد، سکیرتیریمدمثلییکردهایروتوسعهازمند یشتر نیبییربنایز

پروژهتیریمع مدجايهاروشواستانداردهايریکارگبهگسترش و نیهمچنوهاپروژهياجرا

ها به طور پروژهياجرايبرا)EPC2(اجراونی، تامیطراحروشيریکارگبهجه یدر نت.نددیگرد

رند،یپذیمانجام(EPC)اجراونی، تامیطراحروشبهکهییهاپروژه.افتییفزونياگسترده 

بهدنیبخشسرعتوترلکن،يزیربرنامهدرهایژگیونیاکانون.دارندیخاصییاجرايهایژگیو

دارد. درقراراجراونی، تامیت در طراحیریاجرا، بخصوص مدتیفیحفظ کوهمزمانيهاتیفعال

با ک قراردادیقالبدراجراون (تدارکات)یتام،یمهندساتیعمل،اجراونی، تامیطراحروش

است،لیتکمانیجردریمهندسویطراحکههمزمانکهيطوربهرد،یپذیمانجاممانکاریپ

نداشته باشدیکه منع طراحيدر مواردکااللیتحوو ساخت) ودیزات (خرین تجهیتاميندهایفرآ

.ردیگیم، انجامیطراحيت هایفعالبه موازاتنصبویساختماناتیعملياجراوصورت گرفتهزین

.شودیماجراروشنیابههمماکشوریعمرانبزرگ ومتوسطيهاپروژهیبرخحاضر،حالدر

٢ Engineering, Procurement, Construction
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بیان مسئله2- 1

از آن ارائه یعمومف یتعربخشنیاپروژه دارند. دريبرایف خاصیکشورها و اجتماعات مختلف تعر

یهدف مشخصایبه منظور یابیدستياست که براهاتیاز فعاليک پروژه مجموعه ایگردد. یم

در ن شده به اتمام برسد. اصوالًییت تعیفیو کنه ید در مدت، هزیت ها باین فعالیرد. ایگیمانجام

ت پروژه را ین موارد موفقیک از ایر توجه گردد و انحراف از هریزيهاچارچوبد به یپروژه باياجرا

تیه فعالیکند و کلیط خاص دنبال میرا با شرایخاصیپروژه انجام هدفانداخت. به مخاطره خواهد 

باشد. یزمان شروع و خاتمه ميپروژه داراهمچنین، .ردیپذیانجام من هدف یدر چارچوب اها

مدت کنترلن یات ها در طول یه فعالیکلوشدهيزیو برنامه رپروژه مشخصطول مدت انجامیعنی

یمشخص م... و، مواد و مصالحیمنابع انسان،یمنابع ماليداراپروژهالزم بذکر است که گردد.یم

گردد.نظارتکنترل و د یبامنابع در طول پروژه ن ینه ایبهيریبکار گوباشد

يت هاید فعالینمایجاب میايشرفت تکنولوژیا و پیت دنیاد جمعیازدجه یگسترش شهرها در نت

ت یکه فعالییالت و سازمان هایتشکد. دگراجرا،یافته ترتر و سازمانیتخصصیو صنعتیعمران

ن مشاور، یمهندسي، شرکت هایمهندسيهاشرکت ،دنینمایمرا اجرا یو صنعتیعمرانيها

. باشندیمو ... EPCيشرکت ها، ییاجرايمانکاریپي، شرکت هایخدماتيشرکت ها

EPCک شرکت یبه ن مشاوریک شرکت مهندسیل یتبدر و روشیمسیبررسن رساله یموضوع ا

ن یمهندسک شرکت یان الت و سازمیاز تشکیکوتاهحیابتدا به توضین بررسیايبراباشد. یم

ر و یسپس مس،پرداختهتوسط آنها پروژه يروش اجراو يمحدوده کارو EPCمشاور و شرکت 

ت یر گذار اولوین عوامل تاثیایاضیک مدل ریدر ادامه با استفاده از ،گرددیمح یتشرل یتبدروش 

خواهند شد. يبند
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مدارك دیخر،یفنو مدارك ه اسناد ی، تهیطراحبهمحدود ن مشاور یشرکت مهندست یفعال"معموال

بوده و یخدماتت هایفعالن یه ایکل. گرددیمیو نظارت کارگاهی، نظارت عالییاجرايو نقشه ها

.ستینيو ساخت خبرییاجرايت هایفعالاز در آن 

ید در دست میکلهمان روشين، اجرا) تا حدودی، تامی(مهندسEPCروشپروژه به ياجرا

ییربنایو زی، عمرانیصنعتيهاو طرحکالنيپروژه هاياجرايبراو نینونسبتاًوشرنیاباشد،

، یعمران،ی، برقیصنعتيهاطرحدرن روشیاازاستفادهدو دهه گذشتهیط.گرددیماستفاده

ران یروش در انیبه ااز پروژهشدهاجراينمونه هااست.افتهیگسترشز یران نیاینفتوییربنایز

"معموالنام برد....... وهیمختلف عسلويفاز ها،یتونل آبرسان،روگاهین، سديهاطرحتوان ازیم

یده میر نامامانکیپکه گردد یماجراا شرکتیو یتوسط عاملپروژه ياجرافوق دراشاره شدهروش 

شود.

دو عامل هیپابرهاروژهپياجرانظام"معموالگردد. یمانکار نمیمحدود به پها پروژه يعوامل مجر

روشر براساس یاخيهاو در سالمانکاریپمشاور،مهندسکارفرما،عامل سها یمانکار و یپکارفرما و

.استاستوارت طرحیریمدمانکار،یپمشاور،مهندسکارفرما،یعاملچهار

يبراعموماًا)ن، اجری، تامی(مهندسEPCروشکهکردتوجهمهمنکتهنیابهدیبار گیطرف داز 

يجنبه هاازهاپروژهنیاتیحساسبهنظروشودیمگرفتهبه کاربزرگيهاپروژهياجرا

ییتواناسطحازهاطرحنیاير در اجرایدرگيهاشرکتاست تايضرورنه،یهزوزمانت،یفیک

شرکتاجراونیح، تامطرروشدرنکهیابهتوجهبا. باشندبرخورداريکارآمدویآمادگ،مطلوب

بخشنیامتوجههمراتییتغعمدهلذا،باشندیمدار نظارت پروژهعهدهمشاورمهندسيها

بهالزمتسلطکسبضمندیباهمییکارفرمايهاگر دستگاهیديسوازنیهمچنوبودخواهد

زیندیجدياساختارهنیاباتعاملنحوهبايند مناقصه گزاریفرآون و اجرایطرح، تاميقراردادها
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بهنظرویسنتيهاروشبهنسبتن و اجرایطرح، تاميها-پروژهيایمزابهتوجهبا.شوندآشنا

قصدکهیمهندسيهاسازمانازدستهآنن روش،یايریبکارگيبراییکارفرمايهادستگاهلیتما

يدر ساختارهانظردیدتجبایستیبادارندراکشوریعمرانوکالنيهاپروژهبازاردرحضورتداوم

يکردهایرويریبه کارگ،یسازماندیجدفرهنگجادیشده، اگرفتهکاربهيهايتکنولوژویسازمان

الزمیآمادگ،یانسانمنابعتیریمدحوزهدرمتفاوتيهااستیسوسکیرتیریمددريدیجد

سازماندررانیاتیعضوصورتدرخصوصاً.نمایندکسبراساختوطرحيهاپروژهياجرايبرا

ياجرانهیزمدرکهشدخواهندکشورکالنيهابازار پروژهوارديدیجديرقبایجهانتجارت

يبرايدیتهدتواندیمامرنیاوبرخوردارندییبااليت هایقابلازن و اجرایطرح، تاميهاپروژه

زانیمکهاستسؤالنیاپاسخبهیابیدستیپدرپژوهشنیا. شودمحسوبکشوریمهندسحرفه

براساس چه ن و اجرایطرح، تاميهاپروژهياجرايبرایرانیامشاوریمهندسيهات شرکیآمادگ

ت شرکت یزان موفقیر را بر مین تاثیشترین عوامل بیک از ایشود و کدام یده میسنجییارهایمع

.مشاور خواهد داشت

قیتحقموضوعضرورت5- 1

از نظر یو صنعتیعمرانيپروژه هاياز به اجرایند دهه گذشته نعت در چیاد جمیهمزمان با ازد

ر یو عوامل و منابع درگده یچید که پروژه ها پیرات سبب گردیین تغیافت. ایش یو تعداد افزایبزرگ

سک یجواب نداده و پروژه ها با ریوه سنتیشپروژه به روش ويجه اجرایش، در نتیدر پروژه ها افزا

توجهقابليکارآمدبهتوجهبا ه گردند. جت موایفیر در کیینه و تغیش هزی، افزایر زمانیتاخ

ياکارفرماهیعمرانيهاهپروژياجرايرابینسبت به روش سنتاجراونیح، تامطريقراردادها

نیارا بهخودجهتگذشتهيهاسالیطییربنایزيهاطرحوبرق وآب،یمیپتروشگاز،نفت،

بهو ساختنیح، تامطرصورتبههاپروژهياجرايبرایلیتمایبطور کلواندکردهمعطوفسمت



٧

هموکارفرماها يبراهمرايدیجديهافرصتودهایتهددیجدروشنیاعتاًیطب. استآمدهوجود

د. آوریموجودبهمانکارانیپيبرا

،یسنجمکانامطالعاتلیقبازییهاتیفعالیسنتطوربهکهمشاورنیمهندسيهاشرکت

. هستندمواجهيدیجدچالشبااندبودهدارعهدهرااجرانظارت برویلیتفضیطراحه،یپایطراح

ونیطرح، تاميقراردادهاعرصهبهورودبهمنوطمشاورنیمهندسبزرگيکت هاشرامروزه رشد

یمیتلقهاشرکتنیایسازماندهوکارنوعدرنیادیرات بنییتغانجامیمعنبهنیاواستاجرا

در شدهذکرمواردجنسازییهاتیفعالبهصرفاًچندان دورنهگذشتهدرکهییهاشرکت.شود

وتیریمدتیمسئولبلکهشوندیموارديمانکاریپعرصهبهتنهانهامروزهپرداختندیمفوق

نیتضمدورهدريربرداهبهرواجراساخت،ن، ی، تامیمهندس، یحطرايهاتیفعالمجموعهيراهبر

ضرورتواستمشاوریمهندسيدر ساختارهاتحولیمعنبهامرنیا. شوندیمدارعهدهزینرا

وطرحروشبهپروژه هاياجرايبرایرانیامشاوریمهندسيشرکت هایآمادگزانیمتادارد

.شوددادهارتقاساخت

قیاهداف تحق6- 1

یآمادگزانیمانگریبکهاستییهاشاخصریتاثيریگاندازهونییتعپژوهشنیایاساسهدف

هستند،در صنعتن و اجرایطرح، تاميهاپروژهياجرايبرایرانیامشاورنیسمهنديها-شرکت

ياریطرح و ساخت يمشاور را در انجام هر چه بهتر پروژه هايهاتواند شرکتیق مین تحقیا

بتوان به خوبی عواملی را که می توانند در میزان موفقیت در خاتمه این تحقیق انتظار می رود .دینما

هاي مشاور موثر باشند را شناخت و بر اساس اولویت این عوامل بتوان بهترین حالت -شرکت

تخصیص منابع را در نظر گرفت.
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قیسواالت تحق7- 1

دهد،پاسخزیرپرسشچهاربهداردقصدپژوهشنیا

مشاورنیمهندسيهاشرکتیآمادگزانین مییدرتعییهاشاخصکه چهاستنیااولپرسش.1

هستند.موثر ن و اجرایطرح، تاميهاپروژهياجراجهتیرانیا

چیست ساخت و اجرا.ين شرکت مشاور و شرکت هایبيساختاريهاها و تفاوتییتوانا.2

نام را .ساختوطرحيهاژهپياجرايبرایرانیامشاورمهندسيهاشرکتیآمادگيهاشاخص.3

ببرید

4.
مشاوره با استفاده از مدليهاشرکتیآمادگيشاخص هايت بندیاولو.5

(AHP: Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

اطالعاتيگردآوريهاروش9- 1

مطالعات کتابخانهجملهازیگوناگونيهاوهیشازقیتحقينظربخشاطالعاتيگردآوررمنظوبه

يهاگاهیپاها،تیساوبدرياانهیرايجستجووموجودیعلممنابعواسنادبهمراجعه،يا

يهاشرکتدرهاشاخصنییتعيبراازینمورداطالعات. استشدهاستفادهمنابعریساویاطالعات

شاملخبرگاننیبپرسشنامهعیتوزقیطرازآنهايریگاندازهنیهمچنویرانیامشاورمهندس

،ینه طراحیموفق در زمیرانیايو شرکت هامشاورمهندسيهاشرکتیانیموران ارشدیمد

.استشدهيگردآورن و اجرایتامو طرحيهاپروژهحوزهدرمجربانیکارفرماون و اجرا یتام

، (EPC)راحی و ساخت طرکت مهندسی مشاور، کلید واژه: ش
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دوم:فصل 

تحقیقت بیاادمرور
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زمینه پژوهش2

تئوري ها-بخش اول

مقدمه2-1

اي مختلفی بري اـهاد آنها، روش و شیوه یش تعدافزبا حجیم شدن پروژه ها و اگذشته ي هه هادطی 

با د خووژه پراي جراي ابرها فرماره کاـنتیجدر ت. ساتوسعه یافتهیانعمرو صنعتی ي هاوژه پراي جرا

تی ومتفاي هاوژه روش یط پرارـر شـاکم بـحـ محیطو پیچیدگی ،ازهنداملی مثل انظر گرفتن عودر 

ش تخوـسن دصنعتی تا کنوب نقالاز اپیشي هال ساوژه از پراي جره اشیوروش و ند. رو دارپیش 

ین اي اجراي اگوناگونی برروش هاي توالـن تحـیاهـنتیجدر ت. ـسه ادـاگونی شـگونت والـتح

مقاطعی در هند شد امه تشریح خودر اداه ـا کـهروش و شیوه ین از اهریک .شده استعابداها وژه پر

و نیاز پروژه توسط کارفرماها بکار گرفته شده است.یط اشري قتضاابنا بر و 

پروژهالف

روژه دارند. در این بخش تعریف عمومی از آن ارائه کشورها و اجتماعات مختلف تعریف خاصی براي پ

می گردد. یک پروژه مجموعه اي از فعالیت ها است که براي دستیابی به منظور یا هدف مشخصی 

در انجام می گیرد. این فعالیت ها باید در مدت، هزینه و کیفیت تعیین شده به اتمام برسد. اصوالً

یر توجه گردد و انحراف از هریک از این موارد موفقیت پروژه را اجراي پروژه باید به چارچوب هاي ز

پروژه انجام هدفی خاصی را با شرایط خاص دنبال می کند و کلیه فعالیتانداخت. به مخاطره خواهد 

پروژه داراي زمان شروع و خاتمه می باشد. همچنین، در چارچوب این هدف انجام می پذیرد.ها

مشخص و برنامه ریزي شده و کلیه فعالیت ها در طول این مدت کنترل یعنی طول مدت انجام پروژه
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مشخص می ... وپروژه داراي منابع مالی، منابع انسانی، مواد و مصالحالزم بذکر است که می گردد.

گردد.نظارتبکار گیري بهینه این منابع در طول پروژه باید کنترل و وباشد

ژه وپراي جري اهاروش شنایی با آ2-2

عاملیانجام پروژه با روش سه 2-1- 2

در وند. ـی شـمب وـمحسوژه صلی پرر اکارنداستدسه ر پیمانکاور و مشا، فرمارعاملی کادر روش سه 

ده (طراحی مفهومی و پایه وـنموژه را توسط مهندسین مشاور تهیه حی پراطرا بتدافرما رکاروش ن ـیا

ولیکن امروزه توسط شرکتخصص انجام می گردیدهاي خارجی و متتوسط شرکتدر گذشته غالباً

به اجرا را پس ـس،تامینهاي مشاور داخلی انجام می گیرد) و خرید تجهیزات، مصالح و مواد را رأساً

یسک هماهنگی بین و رئولیت ـمسروش، ن  ـیدر اه ـت کـسامیکند. بدیهی ار گذوایگر عامل  د

ار دارد. فرما قررکادوش بر وژه پری و هزینه ل زمانکنترو مدیریت ، تامین و اجرا، حیاطر

فرما رکااردادي دارد. بطه قرر راپیمانکاور و با مشاا مجزطور به و فرما مستقیما ً رکاروش ین در ا

وژه، مطابق طراحی، اسناد پراي جرابر رت نظاو حی اطرم اـنجاي ارـبد وـخه نمایندان به عنوور را مشا

می کند. ب نتخانتظار کارفرما اقراردادي و مشخصات فنی مورد ا

تقبل لیل دهزینه به در صرفه  جویی ، سه عاملیروش به ن فرمایارتمایل کاو علل توجه از یکی 

از طرف ،ریسک هزینه ها بخصوص هزینه هاي تامین، زمان و تداخل و فصول مشترك می باشد

ه قابل جبران و یا تحمل دیگر ریسک اشاره شده سبب ایجاد هزینه و یا تاخیر زمانی می گردد ک

باشد.   می براي کارفرمان
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انجام پروژه با روش چهار عاملی (مدیریت طرح)2-2- 2

ک ـی، تـنسداسه عاملی ن روش همااي از تقا یافته ارحالت ان آن را قع می تودر واکه روش ین در ا

ین اه ـبز نیامی باشد.ح مدیریت طرCMیا MC3ن که هماد ضافه می شووژه امل پراعامل به عو

سه عاملی ي هاوژه پردر ها يگیرو درشد که چالش ها حس ها وژه پردر هنگامی رم عامل چها

کارفرماها براي برطرف کردن چالش ها و تنش ها و همچنین کم کردن ریسک هاي االگرفت. ـب

ک ـا یـفرمرکات، ین مشکالاحل تغییرات افزایش هزینه، تاخیر در اتمام پروژه، و تداخل ها و براي 

ت و رهبري مدیریاو را در تا د می گیرر به  کا، تامین و اجرا را حیاطرر مودر اص ـمتخصوي رـنی

می گویند.MC4ح، مدیریت طرن، مدیریت پیماروش، روش ین ابه ان یردر اکند. ري یاوژه پر

هاي طرح، تامین و اجراانجام پروژه با روش2-3- 2

ه ـتوجرد خیر موي اهالست که طی سااهایی روشه جملاز (EPC)روش طرح، تامین و اجرا

ي اـهوژهرـپوشیمیوپتروزگا،نفت	يهاوژهپردر	مر خصوصاًاین است. اگرفته ار قرها فرمارکا عاملی،چهاروعاملیسهيهاروشدرشدرهشااکهرطونهما. ستاتردمشهو	قبر	و	آبنعتـص	

و ندمیکنمنعقدفرمارکاباگانهاجدارداديقریکهررپیمانکاوورمشاسیندـمهنطرح،مدیریت

بطه د راجوان وفقدت شکاالاها به روشین ح اشردربا یکدیگر میباشند که اردادي بطه قررافاقد 

رز روش طرح، تامین و باو متمایز وت تفا. شدره شااهم ور مشاس دـمهنر و اـین پیمانکـباردادي قر

را حد ر وایک ساختار پیمانکاور و مشاسین مهندح، طره مدیریت ـت کـسان ـیدر اها روشبا اجرا

داري بره بهرارد موري بسیادر حتی وژه و رـپ، تامین و اجراي حیامسئولیت طرو هند دتشکیل می

د.میشوده حد سپرر واین ساختاابه وژه مایشی پرآز

٣ Manager Contractor
٤ Manager Contractor
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از؛تندرعباخالصه ر طوبهروش طرح، تامین و اجراها به وژهپراي جراي ابرزم الي هازنیابرخی پیش

وژهپرتوانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل الف

تفاهم دو جانبه بین دستگاه اجرایی و پیمانکار در محدوده و هدف پروژه ب 

توانمندي مدیریت پروژه در دستگاه اجراییت 

تامین به موقع و الزم اعتبارات مورد نیاز پروژهج 

انمند و مجرب انتخاب پروژه توسط پیمانکار توچ

وجود مشخصات فنی، استاندارد در دسترس کارشناسان پروژهخ

ه و اجرا کننده ندزساتامین کننده و ،احطرط تباع ارنودر ها اردادقرنوعیني اکلیدت نکااز یکی

ینکه ابا توجه به و قابل تفکیک نیست وژه پره ندزسااح و افع طرـمنروش ن ـیدر ات. ـسوژه اپر

ا ـبدر روش طرح، تامین و اجرا هافرمارکاد منعقد میشوع وـقیمت مقطرت به صواد اردمعموالً قر

نهایتاً مسئولیت پیمانکار نجا که د. از آهند بواه نخوـجار موـیگي داـهت روش کالـمشري از یاـبس

این طراحی قابل اجرا باشند. ضمناًحیها اا طرـتد رـد کـهاخوش الـته دارد دـبرعهوژه را پراي جرا

در اصل طراح می بایستی بین حداقل هزینه و باشند. ردار هزینه برخومی بایستی از حداقل ها 

قابلیت کارکرد تجهیزات تعادل برقرار کرده و بهترین گزینه را انتخاب نمایند.

وي ازعاح دطر، در دوره اجراي پروژه، حدواشخصیت حقوقی همچنین به دلیل واگذاري قرارداد به 

توسط ه ئه شدت اراطالعاو احیها اطري هادکمبوو ا ـتیهـکاسص وـخصر ر داـپیمانکي وـس

است.منتفی ور مشاس مهند
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سه عاملی با ده از روش ستفاان ازـمیDBIA5هـط مؤسسـگرفته توسرت صوت مطالعاس ساابر

سهم و ست ایش افزل احاده از روش طرح، تامین و اجرا در تفاـسان امیزو کاهش یافته ن مازگذشت 

توسعه به یک ل حاي در هارکشودرخصوصاً روش نـیات. ـسه ادـثابت مانباًتقریطرح یریت مدروش 

رات عتباابه دي یازبستگی واتوسعه ل حاي در هارکه کشوا ست. چره ایج تبدیل شدراعملیاتی ل مد

ب نتخااها وژهیسک پررکاهش ر ه منظوـبر ذکوـمن دگاـهنر دعتباو اد ـندارجی راـخي نسهاآژا

د.ـیکننـیه مـی توصـمحلت اـه مقامـبرح، تامین و اجرا را طگزینه 

ح رـه شـباشد بروش طرح، تامین و اجرا به ن فرمایارست موجب تمایل کااالیلی که ممکن دبرخی 

؛ل خالصه میشوندـیذ

یک زمان محدودبه اتمام پروژه درنیاز.

نیاز به یک واحد مسئول.

 با کمترین هزینهنیاز به تخصص و یا تجربه خاص جهت طراحی.

ارتباط تنگاتنگ بوده تا هزینه و تکنولوژي بهینه در پروژه طراحی و اجرا باید با هم در

.صرف شود

پروژه وراي توانایی هاي فنی کارفرما است.

باشند. (درجهت کاهش هزینه نهایی طرح)پروژه قابل تقسیم میریسک ها در

٥ اـمریکآساخت- تامین تاجھیزات- مھندسی طرحنـنجما
design-Build Institute Of America
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روش طرح، تامین و اجراسابقه 2-4- 2

در آن د. ـمیشروش طرح، تامین و اجرا غلب به نیروگاهی اصنعت ي هاوژهپرب اسالمی نقالااز قبل 

ه دـتند عهـشرا داایی ـهوژهچنین پراي جراتجربه جی کهرخااي مهندسی حرفهيهاشرکتدوران 

ین مسئولیت میشدند.دار ا

ه ـا بـهران کـشکل گرفت که تا حد ممکدر صنایع کشور ین تفکر افته رفتهب رنقالاازپس 

و دند ـشا یکدیگر جدوژه از مختلف پري بخشها، ین تفکراپی د. درشوده خلی سپرران دااـپیمانک

ت ـحالا از رـجا روش انمایند. لذار گذوانی ایرران ابه پیمانکارا نها آتا حد ممکن د بوآن ر ـعی بـس

ه ـکد کرا تمایل پیدعاملی رچهاو سه عاملی ي هاروشبیشتر به سمت و مد طرح، تامین و اجرا درآ

بهبوداجراوساختت،کاارتد،حیاطرشاملکهها	نها و وزارتخانهمازساي مسئولیتهاآن ی ـط

وعاملیسهايجراروشدرتمشکالبرخیدجوولـلیدهـب. دـیشـمارگذواییامجزواحدهاي

ه کارفرماها ب76-75ي هالساودحدازتاشدباعثهـمنطقياـقبراـبتنگاتنگقابتروعاملیرچها

بررسی هاي مختلفی که چه کاراتر و سریعتر پروژه ها بیفتد. لذا پس از تحقیقات ودنبال اجراي هر

برق در صنعت ي بخصوص هاوژهپردر صلی اسیستم به عنوان EPCدر آن زمان صورت گرفت روش

بخش ي هاژوپراي جردر اتفکیک مسئولیتها از که ه اي دـعمت کاالـشانظر گرفته شد. برخی

از؛تند رمد عباد آجووبه نیروگاهی 

،طرح، تامین و اجرا.عدم هماهنگی در مهندسی

لوث شدن مسئولیت ها و در نتیجه تاخیر در بهره برداري.

طوالنی شدن زمان اجرانبودن امکان کنترل برنامه ریزي و.

.نبود امکان کنترل هزینه

 ویژه افراد غیر متخصص.افزایش نیروي انسانی پس از اجراي هر طرح به
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، در نیاددر ساخت -تامین تجهیزات-مهندسی طراحی همیت سیستم ش و اغم گستررعلی

ند اهشی که بتووسد پژرمینظر ست. به اگرفته رت صوزه وـن حـیادردکی ـناربسیاي هشهاوپژ

یان ساخت را ب–تامین تجهیزات -ي مهندسی طراحی هاوژهپربهط عمومی مربوي کلیدت مااقدا

ست.کند تاکنون صورت نگرفته ا

رگ بزي هاوژهپره اي دریژو وثابت ه جایگاساخت - تامین تجهیزات- وزه روش مهندسی طراحی رـما

ر شکاو پژوهش پیرامون این موضوع را بیش از پیش آتحقیق ورت رـضد وـن خـیاه ـکآورده بدست

ي تخانههاوزارمثل ر کشوي کلیدرگ و بزها فرماربا توجه به تأکید کاان و یردر اخصوصاً.سازد	می

ر ـه نظـبساخت -تامین تجهیزات-رت مهندسی طراحی ها به صواردادد قرـعقاي رـبو نیرو نفت 

ف صااوین است. با امند زنیاي موشکافانهترو ر ـقتـقیي داـیهـسره برـبروش ن ـیاه ـد کـسریـم

ي و نمندایش توافزاز اشته باشند ناگزیر ا دارگ رزـبي هاوژهپرزار بادر هایی که تمایل به بقا نمازسا

- ه مهندسی طراحی پیچیدي هاوژهز پرـمیآتـموفقیاي رـجان اوـا تـتند تـهسد وـخي ظرفیتها

مختلف کسب کنند.د بعاادرراساخت–تامین تجهیزات 

ساخت-تجهیزاتتامین-طراحیمهندسیيها		وژهپريهاچالش2-5- 2

فعالیت ها،متقابلوابستگیهستند،مواجهمختلفیهايچالشباساختوطرحهاي	پروژه

عدموپروژهپیچیدهسازمانیساختارکارها،شدنپارهچندپروژه،اجرايهمپوشانی مراحل

هايسازمان. هستندهاچالشاینجملهازنظرموردهايخروجیبینیپیشدر خصوصاطمینان

.گیرندمیکاربهساختوطرحهايپروژهاجرايبرايراماتریسیسازمانیمعموالً ساختاربزرگ

موارديدرداردهمراهبهمحورپروژههايسازمانبرايکهمحاسنیرغمعلیاز ساختارنوعاین

Ning)افزاید.میروابطوبه پیچیدگی ساختارنیز 2002)
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(P7)تدارکات تامین و (E6)شامل مهندسی و طراحی پروژهمراحلپوشانیهمدیگرسوياز

این. دهدمیافزایشراشدهپیش بینیزمانوهزینهازپروژهتجاوزریسک(C8)اجرا ساخت و

.باشد		میخارجیعواملازمتاثرمواردخصوصاًمتناوبتغییراتواطالعاتکمبودازناشیامر

.پذیردتأثیر میخارجیولبالفاصمحیطدوازشوداجراساختوطرحروشبهکهايه پروژهر

تأثیر آنبنديزمانوپروژهاجرايبرمستقیمصورتبهکههستندعواملیبالفصل،محیطعوامل

.دارند

:ازعبارتندعواملاین

سرمایه گذاران

مشتریان

کنندگانتأمین

پیمانکارانومشاوران

مشاورمهندسهايشرکتارزیابیهايشاخصب

مشاورانصالحیتتشخیصنامهآیین2-6-1- 2

مدیریت(سازمانجمهوريریاستراهبردينظارتوریزيبرنامهمعاونتجاريقوانیناساسبر

ومشاورمهندسانارزشیابیوصالحیتتشخیصمسئولیتدارعهدهسابق)ریزيو برنامه

اینابیارزشیوکارارجاعصالحیت،تشخیصهايآیین نامهتدوینوبودهپیمانکاران کشور

هايارزیابی. باشدمیمرجعاینعهدهبرآنهاصالحیتگواهینامههمچنین صدوروواحدها

٦ Engineering
٧ Procurement
٨ Construction
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اینايدورهارزشیابیومشاورمهندسهايشرکتکارارجاعوتشخیص صالحیتبهمربوط

مرجعاینکارشناسیهايبخشتوسطکهگیرد	میصورتاساس شاخص هاییبرهاشرکت

.استشدهتعریفوتهیه

روشبهصنعتیهايپروژهپیمانکارانصالحیتتشخیصنامهآییناجراییدستورالعملدر

قصدکهمشاوريمهندسینهايشرکتاستشده)  اشاره21/8/1385و ساخت (مورخ طرح

شوندصالحیتتشخیصساختوطرحروشبهصنعتیهايپروژهعنوان پیمانکاربهدارند

پایهحداقلداراي) 23/4/1383مشاوران (مورخ صالحیتتشخیصمهاساس آیین نابربایستی

آیینبهمشاور،مهندسیهايارزیابی شرکتهايشاخصبررسیبه منظورلذا.باشندنیازمورد

رجوعآندرشدهدرجتعاریفومعیارهاو) 23/4/1383(مورخ صالحیت مشاوران تشخیصنامه

.می شود

می کاربهمشاورانیصالحیتتشخیصبرايآنمقرراتکهاستشدهاشارهمذکورآیین نامهدر

:کنندمیدریافتگواهینامهزیرهايویژگیباپروژه هاییانجامبرايرود که

آنها انجامبرايیاوباشدشدهتأمیندولتتوسطآناعتبار%50)درصدپنجاهازبیش(الف)

.شودمبادلهکشورزيبرنامه ریومدیریتسازمانباموافقتنامه

تسهیالت دولتییاتضمینبهنیازکهکشورخارجبهمهندسیوفنیخدماتصدورهايحطر)ب

.باشدداشته

:ازعبارتندباشدضروريآنهابااشارهاستممکنکهآیین نامهایندرموجودتعاریفازدیگربرخی
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ارزیابیآیین نامهایناساسبرورمشاتخصصیتوانآنطیکهاستفرآیندي:صالحیتتشخیص

.می گرددو تعیین

در رامشاورشدهانجامیاانجامدستدرکارهايکیفیتسطحآندرکهاستفرآیندي:ارزشیابی

.می کندتعیینمعین،زمانیدورهیامقاطع

م اعالمنظوربه،نامهآییناینمقرراتاساسبرکهاستمدرکی:مشاورصالحیتگواهینامه

.یشودمصادرمشاورهخدماتارائهبرايبرنامه ریزيومدیریتسازمانسويازمشاورصالحیت

یک دراجرایی،وعلمیلحاظبهکهفنونوعلومازشاخهچندیایکازاستعبارت:تخصص

باشند.گرفتهقرارکاريزمینه

گروه اختصاربهنامهنآییایندرکههمبامرتبطتخصصچندازاستعبارت:تخصصیگروه

.می شودنامیده

حداکثر مبلغآناساسبرونمایدیمتعیینتخصصهردررامشاورتوانکهاستعددي:پایه

نشانگر یکپایه.گرددمیمشخصمشاور،مجازکارتعدادومناسبالزحمهحقیاوکاربرآورد

.می باشدتخصصهردرفنیتوانباالترین

چهار درمشاورمهندسیهايشرکتصالحیتتشخیصبرمؤثرعواملمذکورنامهآیین اساسبر

:ازعبارتندوشده اندتقسیم بنديگروه

متخصصانسانینیروي

قبلی)شدهانجامکارهاياساس(برشرکتکاريتجربه

مدیریتیساختار
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پشتیبانیامکانات

کاري سابقهمیزانازعبارتندزیابیاربرمؤثرمعیارهايمتخصصانسانینیرويعاملخصوصدر

فرد( تحصیلیمدركتقاضا)،موردتخصصبامشاور(مرتبطمهندسیخدماتحوزهدرفردمفید

اشتغال تمامضمناً.متقاضیشرکتدرآورامتیازافرادماندگاريضریبوباالتر)وکارشناسیمدرك

.استالزامیمتقاضیشرکتدرامتیازآورفردوقت

:عبارتندهاشرکتمدیریتیساختارزمینهدرامتیازآورعوامل

هاسیستمکیفیت،تضمینومدیریتاستاندارد،مستندسازيسیستمMIS,QA,

QCTQM, DSS,

اهدافبهرسیدنبرايکوتاه مدت،ومدتمیانبلندمدت،استراتژي.

هندسیمفنیرشته هايبرعالوهمدیریتبامرتبطرشته هايدرکالسیکتحصیالت

پروژهکنترلوپروژهآموزشی،استراتژیک،برنامه ریزينظام.

منظماداريتشکیالتوسازمانیساختار.

1383برنامه ریزي،ومدیریتمشاغل( سازمانطبقه بندي(

امکانات حوزهدرمشاورمهندسیشرکت هاي آورامتیازعواملمذکورنامهآیینبراساسنهایتدر

:ازعبارتندپشتیبانی

:شاملآموزشوپژوهش

هفتهدوحداقلمدتکوتاهآموزشیهايدورهگذراندن

مدیریتزمینهدرمدتکوتاهآموزشیهايدورهگذراندن

المللیبیننشریاتوسمینارهادرعلمیمقاله
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داخلینشریاتوسمینارهادرعلمیمقاله

معتبرضوابطواستانداردهاتدویندرمشارکت

تخصصبامرتبطمقالهوکتابترجمه

نوآوريواختراعثبت

بین المللی)ومعتبر(داخلیمجامعازايحرفهصالحیتگواهی

کاردفترمالکیت

کتابخانه

،چاپگروپالتررایانه

بین المللی)و(داخلیمعتبرايحرفهمجامعدرعضویت

وژئوتکنیکهايتخصصبرايشدهاعالمفهرست هاياساس(برویژهتجهیزات

برداري)نقشه

مهندسی هايشرکتارزیابیبرايکهمعیارهاییومشاورانصالحیتتشخیصآیین نامهمروربا

و بااستگرفتهقرارمدنظرجمهوريریاستراهبردينظارتوبرنامه ریزيمعاونتسويازمشاور

ساخت موفقیتوطرحهايپروژهبرايمشاورانصالحیتتشخیصنیازپیشکهنکتهاینیادآوري

باشد،شده میتعیینپایهباونظرموردتخصصدرمشاورهصالحیتگواهینامهکسبدرآنها

این آیین نامه هادرموجودمعیارهايازراحاضرپژوهشنظرموردهايشاخصازگروهیتوان	می

.کرداستخراج
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روشبهصنعتیه هايپروژاجرايپیمانکارانصالحیتتشخیصآیین نامه2-6-2- 2

ساختوطرح

(مورخ ساختوطرحروشبهصنعتیهايپروژهاجرايپیمانکارانصالحیتتشخیصآیین نامهدر

داراي بایستیکهآنبرعالوهصالحیتگواهینامهدریافتمتقاضیهاي) شرکت22/12/1380

بهره نیزنیازموردصصینیروي تخحداقلازتااستالزمباشندنظرموردهايرشتهدرصالحیت

ونصبوتدارکاتمهندسی،بخشسهدرآیین نامهایننیازموردانسانینیروي.مند باشند

.استشدهتعریفاندازي		راه

:استشدهتعریفچنینارزشیابیدستورالعملایندر

توان وشده،اجرایااجرادستدرکارهايکیفیتسطحآندرکهمستمراستفرآینديارزشیابی

(دستورالعمل دستورالعملاینطبقمعینی،زمانیدورهیامقاطعدرپیمانکاران،تخصصیومدیریتی

می شود.تعیینساخت)وطرحپیمانکارانارزشیابی

پروژهموفقیتمعیارهاي5- 2

به راساختوطرحهايپروژهاجرايبرايمشاورشرکت هاي مهندسآمادگیتوانمینظریکاز

از هاشرکتایندرآمادگیهايشاخصهرگاهکهمعنیاینبه. دادنسبتپروژهموفقیتهمقول

ذینفعان رضایتوموفقیتارزیابیمعیارهايجنبهازپروژهباشدبرخوردارتريمطلوبوضعیت

)86(مومنی و قیومی کرد.خواهدکسببیشتريامتیازپروژه

دربتواندبایدطبیعیطوربهباشدپروژه برخورداریکاياجربرايالزمهايآمادگیازکهسازمانی

.دهدآن خاتمهذینفعانرضایتجلبوموفقیتباراپروژهانتها،
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به تاشوداجرا میسازمانیکتوسطکهاستپیوستههمبهفعالیت هايازايمجموعهپروژه

گرفتهتوافق قرارموردفرآیندنایپایانوشروعزمان. یابددستشدهتعریفاهدافازايمجموعه

استشدهآن تعیینعملکرديالزاماتومنابعواستمواجههزینه ايهايمحدودیتبا. است

بریتانیا).پروژهمدیران(انجمن

آن منابعدرکهشخصپایانوشروعنقطهیکبااستپیوستههمبهفعالیت هايازگروهیپروژه

با مشخصاتفردبهمنحصرنتیجهیککهشوندسازماندهی میينحوبهمصالحومالیانسانی

مرکزيهوشمندیک مدیریترهبريتحتهزینهوزمانهايمحدودیتچارچوبدروشدهتعیین

,Sandhu)شودخلق 2004)

ازعبارتندپروژهموفقیتمهمبعد) چهار1997همکاران (وشنهارتعریفمطابق

بنديزمانوبودجهرعایت
مشتريیترضا
تجاريموفقیت
1384مهدويازنقلآینده (بهپتانسیل(

وزارت نیرو ودرپروژهموفقیتارزیابیمعیارهايخصوصدر1384سالدرکهپژوهشیاساسبر

پروژه موفقیتارزیابیمعیارهايعنوانبهذیلموارداست،گرفتهصورتایرانهاي وابستهشرکت

.شده اندشناسایی

شاملپروژهمدیریتبهمربوطمعیارهاي:

شدهپیش بینیهزینهباپروژهتکمیل.

برنامهمطابقموقعبهاتمام.

پروژهاجرايکیفیت.

 وضعیتHSEپروژه
شاملکارفرمارضایتبهمربوطمعیارهاي:
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کارفرمااقتصاديمالیاهدافتأمین

شاملپروژهتیمپرسنلرضایتبهمربوطمعیارهاي:

1386(نجابت و همکاران پروژهتیمپرسنلمالیرضایت(
پروژهتیمپرسنلروانیرضایت
پروژهتیمپرسنلتجربیاتوهامهارتارتقاي
شاملکنندهمصرفوبهره برداررضایتبهمربوطمعیارهاي:

پروژهمحصولکیفیت
بهره برداريمشکالتحداقل
شاملکنندگانتأمینومشاورکار،پیمانقراردادي،همکارانرضایتبهمربوطمعیارهاي:

مجريشرکت هاي برايمالیسودآوري
مجريشرکت هاي کیفیارتقاي
مجريهايشرکتبههاپرداختوضعیت
شاملذینفعانسایررضایتبهمربوطمعیارهاي:

سرمایه گذارانرضایت

آموزش درومستندسازيکشور،ازخارجبهمهندسیخدماتصدورزایی،اشتغالمثلموارديهمچنین

شده است پیشنهادمذکورپژوهشدرکنندگانمشارکتسويازمنطقهدرحاضرمردمرضایتسازمان،

)1384(مهدوي 

به عنوانذیلمواردبراستگرفتهصورتهاپروژهعملکردبهبودهايروشخصوصدرکهپژوهشی

:کرده استتأکیدساختوطرحهايپروژهمجريهايسازمانعملکردبهبوددرمؤثرهايروش

مهندسیتغییراتریسککاهشبرايمهندسیمطمئنوشدهاثباتهايروشازاستفاده.

)1386(نجابت و همکاران 



٢٥

و پروژهتدارکاتتسهیلمنظوربهآشناواعتمادقابلکنندگانتأمینازاستفادهوانتخاب

.پروژهاجرايزمانکاهش

تمام درفعالنقشایفايوپروژهمراحلابتدایی ترینازتیمیکارانجامبهپروژهتیمتشویق

.بعديمراحلدرتداخالتکاهشمنظوربهپروژهمراحل

ارسال منظوربهسازوساختعواملوکاالتأمینوتدارکاتعواملنزدیکرابطهبرتأکید

.ساختعواملبهکنندگانتأمینازمصالحوموادمستقیم

یا کاهشحذف.پروژهاطالعاتوهافعالیتجریانوکاروکسبفرآیندهايمجددندهیسازما

پردازشدرانبایش تقویتمنظوربهاطالعاتفناوريکارگیريبهافزوده،ارزشفاقدفعالیت هاي

ning)اطالعات  2002)

پروژهذینفععوامل6- 2

خلقمنظوربهالزماقداماتسازيجاريولیلتحوتجزیهشناسایی،طریقازپروژهدرمطلوبعملکرد

وخدماتوکاالهئاراومستمرنوآوريبهارزشیچنینخلق. شودحاصل میپروژهذینفعانبرايارزش

بستگیهاپروژهموفقیت آمیزتحویلواجراوهافعالیتادامهبرايبهترهايهرایافتنبههمچنین

.دارد

شامل گروهذینفع،عواملدیگردسته.دادلقبهمسازمانیذینفععواملانتورا میذینفععواملاین

پروژههاياقدامبرقانونیلحاظبهامااثر می گذارندآنبریاتأثیر می پذیرندپروژهازکهاستهایی

:شناسایی می شوندزیرهايسازمانقالبدرذینفععواملمعمولطوربه. ندارندمستقیمدخالت

اولیهذینفععوامل6-1- 2

کارفرما
مشاور
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پیمانکار
وجود)صورتطرح(درمدیریت
بهره بردار
گذارسرمایههايسازمان
فروشندگان

ثانویهذینفععوامل6-2- 2

استانداري ها
شهرشوراهايوشهرداري ها
مجلسنمایندگان
زیستمحیطحفاظتسازمان
فرهنگیمیراثسازمان
اجتماعیتأمینسازمان
1384مهدوي،بیمه (کتهايشر(

مهندسیخدماتشرکت هايمدیریتبرايفیدیکراهنماي8- 2

المللی بینفدراسیونعنوانبهفیدیک. استفیدیکمشاورمهندسیحرفهدرمهممراجعازیکی

سازمان هااینمدیریتهايشیوهبهبودرا به منظوراقداماتیتااستتالشدرهموارهمشاورمهندسان

.اجرا نمایدوتعریفراهاشرکتایندرسازيظرفیتومشاورمهندسانخدماتکیفیسطحارتقاي،

)1386(نجابت و همکاران 

براي شرکت مناسبآموزشیراهنمايتهیهبهاقدامجهانی،بانکپشتیبانیبا1990دههدراوایلفیدیک

"دردر فیدیکايصفحه200راهنمايارانتشکار،این. نتیجهنمودتخصصیخدماتدهندهارائههاي

عنوان سمینارهايبابود1994سال"عملراهنمايوآموزشیکتابچهتخصصیخدماتشرکت

این.کردکتابچه استفاده میاینازنمود،برپا میمتعددکشورهايدرخویشحمایتتحتکهآموزشی
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موردمشاورهحرفهاي درحرفهتوسعهکاراتابتدیگربرايمفیدمرجعسندیکعنوانبههمچنینسند

.گیردقرار میاستفاده

آغاز، توجهدرکارگروهاین.کردایجاد1999سالدرسازيظرفیتزمینهدرراخودکارگروهفیدیک

برقابل تصورموانعدیگروبین المللیمالینهادهاياستفادهموردتداركوتهیههايروشبهراخود

دراین کارگروه.نمودمعطوفیافتهتوسعهکمترکشورهايدرپایدارمشاورهحرفهیکسعهتوراهسر

کمتردر کشورهايمشاورههايشرکتدوامقابلیتافزایشبرايکارسازتدابیربرتأکید،2001سال

روزبهوجدیدتدوین مطالبپروژه،اینمهماجزايازیکی.دادقرارخودتوجهمحوررایافتهتوسعه

شرکت مدیرانورؤساهاي مدیریتیقابلیتارتقايمنظوربهرسمیهايبرنامهدراستفادهبرايآموزشی

.استبودهمشاورههاي

سال درجهانیبانکفیدیکتوسطشدهمنتشروتهیهراهنمايکتابچهارزشبحث،موردکارگروه

سازي ظرفیتبرنامهبرايتادانستضروريراآندرتوجهقابلتغییراتیایجادامادریافت،را1994

در چشمگیرتغییراتدهندهانعکاستاشوندروزبهبایستمطالب میاین.گردداستفادهقابلفیدیک

بر تأکیدبیانگرتغییراتاین.باشندسواینبه1990دههاوایلازکامپیوتروارتباطاتتکنولوژي

بود."نوپاشرکت هاي"أسیس تجايبه"کوچکافتادهجاشرکت"

ساختوطرحهايپروژهزمینهدرگرفتهصورتپژوهش هاي9- 2

گرفته استصورتکشورهاسایروایراندرساختوطرحپروژه هايحوزهدرکهپژوهش هاییمروربا

طهدر حیکهشوندمرتبط میپروژهازبخشیآنبهمستقیماًآنهاازبرخیکهشویممواجه مینکاتیبا

پروژهطراحی مهندسیمراحلبهمشخصاًنکاتاینازبعضی. گرفته اندقرارمشاورمهندسفعالیت هاي

وظایفدر حیطهمعموالًکهدارندتعلقبرنامه ریزيومدیریتیمباحثبهدیگربعضیودارنداشاره

پروژهخصوصشده درمطرحنکاتترینمهمازتعداديبهبخشایندر.گیرندقرار میمشاورمهندس
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.شوداشاره میپیدا میکندارتباطمشاورمهندسيهاشرکتهايفعالیتباکهساختوطرحهاي

)1386(نجابت و همکاران 

ساخت  وطرحپروژه هايدرمهندسیمرحلهنقش9-1- 2

مرحلهاهمیتبرپژوهشدرکنندگانشرکتاست،گرفتهصورتکانادادرکهپژوهشیطی

کلیطوربه.کردندتأکیدپروژهنهاییموفقیتدرساختوطرحپروژهیکمهندسیطراحی

RUWANAPURA)دارند.پروژهبرراتأثیربیشترینساختمرحلهشروعپیش ازاقدامات

2006)

مفهومیمهندسیواولیهریزيبرنامه9-2- 2

ساختوطرحصنعتدرعموماًکهتاسپروژهاولیهریزيبرنامهساختوطرحپروژههرازمرحلهاولین

ومهندسی فرآیندهاعمدتاًفازاینمهندسیهايفعالیت.شودیمشناختهDBM )9(ناممرحلهبه

. شدارائه خواهدمختلفیمهندسیگزینه هايکارفرماالزاماتاساسبرومرحلهایندر.سیستم هاست

به.استاستراتژي قراردادوپروژهساختاراجرایی،نامهبرقیمت،برآوردشاملمرحلهایندراجراییبسته

تصمیم.است±%30مرحله  ایندرتخمیندقتمعموالًجزییاتبهمربوطاطالعاتوجودعدمدلیل

(نجابت و .دارندبندي پروژهزمانوهزینهبرمشخصیتأثیرمی شونداخذمرحلهایندرکههایی

)1386همکاران 

٩ Design Basic Memorandum
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فنی مشخصاتتهیهوایهپمهندسی9-3- 2

جمله از.شودیمشناخته10(EDS)عنوان بهومی شودآغازمهندسیطراحیشروعبامرحلهاین

.استسنگیناصلی،تجهیزاتسفارشدرخواستومهندسیمداركفازایناصلیخروجی هاي

داده میسفارشمرحلهینادرباشدطوالنیآنهاتحویلتاسفارشزمانیفاصلهکهتجهیزاتیهمچنین

.شوند

.شودمحسوب میپروژهمقطعایندردیگريمهمخروجیEDSمرحله درهزینهبرآورد

این درهزینهبرآورددقت.یابدبهبود میهزینهتخمینموجودطراحیاطالعاتبهبناومرحلهایندر

.میشودبینیپیش±%20آن دقتوداردبستگیمهندسیکارهايپیشرفتمیزانبهمرحله

تفصیلی مهندسی9-4- 2

انجام امکانEDSمرحله ازموجوداطالعات.استتفصیلیمهندسیمرحلهپروژهبعديمرحله

.سازدفراهم میراتفصیلیمهندسی

بیشتري دقتباهاهزینهبرآوردامکانموجود،مهندسیجزییاتبنابروتفصیلیمهندسیمرحلهحین

از متوسططوربهمرحلهایندربرآورددقتکهرودانتظار می.شودمهیا میبلیقمراحلبهنسبت

(RUWANAPURA)باشد .درصد10تا مثبت 5منفی 

برراتأثیربیشترینپروژهطراحیومهندسیمرحلهکهاستآنازحاکیگرفتهصورتبررسی هاي

ساخت،وطرحپروژه20خصوصدرشدهامانجپژوهشیکاساسبر.داردپروژهبنديزمانوهزینه

زماندرصد22وپروژهانسانینیروييهزینه هادرصد28حدودپروژهمهندسیوطراحیفرآیند

١٠ Engineering Design Specification
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وزمانبنديبرمهمیتأثیرطراحیومهندسیخدماتارائهکیفیتهمچنین.گیردبرمیدرراپروژه

ها،کاريدوبارهمیزان،کارگاهیتداخالتبرشخصاًبخشاینخدماتکیفیت.داردراپروژههزینه

بخشاین.داردتأثیرساختعملیاتکارائیوو سهولتاستفادهموردمصالحوموادمیزانبهینه سازي

.تأثیرگذار باشدآیندهدرکارفرمانگهداريوبهره برداريعملیاتبرتواندهمچنین می

اختصاص میخودبهراطراحیفرآیندهزینهوزماننمیزابیشترینتفصیلیمهندسیمرحلهمشخصاً

کهدر حالیدارداختصاصفازاینبهپروژهمهندسیوطراحیزماندرصد12وهزینهدرصد19دهد.

.کندیمصرفراپروژههايهزینهدرصد4وزماندرصد5مهندسیمرحلهسازينهایی

پروژه راهزینهازبیشترينسبتطراحیفعالیتکهآنرغمعلیکهاستضروريهمنکتهاینبهتوجه

می تأثیرپروژهزمانبربیشترطراحیتغییراتامادهند،یماختصاصخودبهپروژهزمانبامقایسهدر

Back).آن.هايهزینهبرتاگذارند 2002)

اینکاناداواآمریکدرمهندسیوصنعتیهايپروژهکارفرمایانبینرایجوعمومینگرشیکامروزه

شدهغیرمسئولوانعطافغیرقابلمشتریانخواسته هايقبالدرساختومهندسیصنعتکهاست

اساسبر. انجامدپروژه میهايدوباره کاريوتغییراتبهمسئلهاینواستCIIزدهتخمین

شوداجرا میهاکشورایندرکهپروژه هاییمهندسیهايدوباره کاريکهشودمیدرصد4/12پژوهش

.استصنعتیپروژهیکایجادهزینه هاي,Ning).معادل

تصمیم گیري آینده نگر است که ضمن تعریف فعالیت ها و اقدامات زمان و هزینه برنامه ریزي یک فرآیند

(نجابت و موعد تکمیل هر فاز را تعیین می کند و منجر به کسب موفقیت در پروژه می شود.اهداف و

)1386همکاران 
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درصد از هزینه هاي پروژه 40براساس پژوهش هاي صورت گرفته، یک برنامه ریزي مناسب قادر است تا 

درصد هزینه هاي پروژه را افزایش دهد.40بکاهد و در مقابل برنامه ریزي ضعیف ممکن است حتی تا 

پیشینه تحقیق:10- 2

/ کارفرمامنظرازانتخابجهتمناسبالگويارائهوفیدیکپیمانکاريقراردادهايانواعمقایسه.1

- .صبحیهمحمدحسینمشاورهبهپور؛حسینعلیمجتبیراهنماییبه-.صمیمیمرتضی

مهندسیگروهمهندسی،وفنیدانشکده		ساختمدیریتومهندسیوبالگ(ارشدکارشناسی

.1386-87؛) ساختمدیریتومهندسی-عمرانمهندسیرشتهعمران،

/ سازوساختهايپروژهتغییراتارزیابیدر) MADM(شاخصهچندگیريتصمیمازاستفاده.2

- .نژادسعديسهیلمشاورهبهپور؛حسینعلیسیدمجتبیراهنماییبه-.رودسريروشنکارایمان

مهندسیگروهمهندسی،وفنیدانشکده		ساختمدیریتومهندسیوبالگ(ارشدکارشناسی

.1387-88؛) ساختمدیریتومهندسی-عمرانمهندسیرشتهعمران،

موفقیتواطمینانقابلیتسازيماکزیمممنظوربهمتدولوژيیکبکارگیريسنجیامکان.3

پور،حسینعلیسیدمجتبیراهنماییبه-.مراديقاضیمصطفی/ ساختوطرحهايپیمان

مدیریتودسیمهنوبالگ(ارشدکارشناسی-.باباخانیمسعودمشاورهبهشهیدي؛سیدجعفر

ومهندسی- عمرانمهندسیرشتهعمران،مهندسیگروهمهندسی،وفنیدانشکده			ساخت

.1387-88؛) ساختمدیریت

باآنمقایسهوهاپروژهاجرايدر) Turn key(دستدرکلیدروشازاستفادهضرورتبررسی.4

بههریسچیان؛محمودماییراهنبه-.یونسیامیرحسین)/ Buy Black(متقابلبیعقرارداد

وفنیدانشکده			ساختمدیریتومهندسیوبالگ(ارشدکارشناسی-.اکبرپورعباسمشاوره
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-88؛) ساختمدیریتومهندسی-عمرانمهندسیرشتهعمران،مهندسیگروهمهندسی،

1387.

پروژهریتمدیاطالعاتسیستمبکارگیريتوسطپروژهمدیریتفرآیندهايبهبودسنجیامکان.5

)PMIS) (مشرفمحمدحسینراهنماییبه- .رنانیاکبريمحمدعلی)/ خاصمورديمطالعه

			ساختمدیریتومهندسیوبالگ(ارشدکارشناسی- .پورحسینعلیمجتبیمشاورهبهجوادي؛
مدیریتومهندسی- عمرانمهندسیرشتهعمران،مهندسیگروهمهندسی،وفنیدانشکده

.1388-89؛) ساخت

/ ایراندرمدلازاستفادهسنجیامکانوپیمانکارانانتخابعاملیچندمدليارائه.6

کارشناسی- .پورحسینعلیمجتبیمشاورهبهقدوسی؛پرویزراهنماییبه-.بتولیسیدمصطفی

عمران،مهندسیگروهمهندسی،وفنیدانشکده			ساختمدیریتومهندسیوبالگ(ارشد

.1387- 88؛) ساختمدیریتومهندسی-انعمرمهندسیرشته

SIX SIGMA،PRINCE2باآنتلفیقومقایسهازاستفادهباPMBOKمدیریتیروشارتقاي.7

،ISO10006 /اکبرپورعباسمشاورهبههریسچیان،محمودراهنماییبه- .عصارزادهعلی. -

مهندسیگروهمهندسی،وفنیدانشکده		ساختمدیریتومهندسیوبالگ(ارشدکارشناسی

.1388-89؛) ساختمدیریتومهندسی-عمرانمهندسیرشتهعمران،

کاهشراهکارهايو) EPC(ساختتدارك،مهندسی،هايپروژهدرتاخیراتدالیلشناسایی.8

کارشناسی-.هریسچیانمحمودمشاورهبهصفا؛ابراهیمراهنماییبه-.افضلیمحبوبه/ تاخیرات

عمران،مهندسیگروهمهندسی،وفنیدانشکده			ساختمدیریتومهندسیالگوب(ارشد

) ساختمدیریتومهندسی-عمرانمهندسیرشته
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راهنماییبه- .ایراننیروگاههايتوسعهدرBOTانتقالبرداريبهرهساختروشبکارگیري.9

مدیریترشته،	ساختمدیریتومهندسیوبالگ(ارشدکارشناسی-.مجتبیپور،حسینعلی

.1379؛) ساختوپروژه

راهنماییبه-.هاپروژهاجراينظامگزینشدردانشهايپایگاهازگیريبهرهامکانبررسی.10

مدیریترشته،	ساختمدیریتومهندسیوبالگ(ارشدکارشناسی-.محمدحسینصبحیه،

.1386؛) ساختوپروژه
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م:فصل سو

شناسیروش  
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شناسیش رو3

مقدمه1- 3

و روش هاي اجراي در فصل پیشین به بررسی مفاهیم و مرور ادبیات درمورد وظایف شرکت هاي مشاور

همچنین تعاریف و سوابق فعالیت هاي صورت گرفته .پروژهها خصوصاً روش طرح و ساخت پرداخته شد

براي ظرفیت سازي در در خصوص روش هاي ارزیابی شرکت هاي مهندسی مشاور و اقدامات انجام شده

.این شرکت ها و بهبود عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت

همان طور که در فصل اول این پژوهش نیز اشاره شده است، حوزه انجام این پژوهش شرکت هاي 

مهندس مشاور ایرانی مستقر در تهران هستند که سابقه فعالیت در حوزه پروژه هاي طرح و ساخت را دارا 

از این پس به بررسی و سنجش و الویت بندي، شاخص هاي آمادگی شرکت هاي مذکور براي .دمی باشن

در نهایت در این فصل سعی بر .اجراي پروژه هاي طرح و ساخت و روش تحلیل داده ها اشاره می شود

هاي نمونه هاي مورد تحلیل ، آن است تا روش تحقیق، روش گردآوري اطالعات، جامعه آماري، ویژگی

وایی و پایایی (آلفاي کرون باخ) پرسشنامه مورد بررسی، روش تحلیل اطالعات، توضیح مختصري در ر

.و مواردي از این قبیل براي  اثبات روایی و پایایی تحقیق گزارش شودAHP11مورد روش 

جامعه آماري:2- 3

.فراب انجام گرفته استو مپنا، عامران افقهاي این تحقیق در شرکت 

١١ Analytical Hierarchy Process
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گردآوري اطالعاتارابز3- 3

انتخاب ابزارهاي مناسب براي جمع آوري اطالعات و داده ها از منابع گوناگون در هر تحقیق تابع عوامل 

گوناگونی از جمله ماهیت تحقیق، روش تحقیق، میزان دسترسی به اطالعات، محدود یت هاي موجود و 

.ضوع تحقیق می باشد میزان همکاري افراد هدف و سازمان ها ي ذینفع و مرتبط با مو ازنقلبھ؛١٣٨٧عینیان(

)ھمکارانواحمدیعلی

:اصلی ترین ابزارهاي جمع آوري داده ها در این پایان نامه عبارت است از

شاملعلمی،استنادقابلودسترسدرمستندات

شده)(چاپتخصصیهايکتاب

(الکترونیکی)تخصصیهايکتاب

داخلیوخارجیمعتبرعلمیهايرنالژودرمنتشرهعلمیهايمقاله

داخلیوخارجیمعتبرهايکنفرانسدرشدهارائهعلمیهايمقاله

پژوهشموضوعبامرتبطارشدکارشناسیمقاطعهاينامهپایان

.پژوهشموضوعبامرتبطقانونیمراجعهايدستورالعملوهانامهآیین

.اینترنتیاطالعاتیهايپایگاهاطالعات

ومشاور ایرانیمهندسهايشرکتمیانیوارشدمدیراننظران،صاحبتجاربونظراتازفادهاست

.طریق پرسشنامهازساختوطرحهايپروژهاجرايزمینهدرمجرباجراییهايدستگاه

MCDM Engineاستفاده از اطالعات پرسش نامه و استفاده از این اطالعات در نرم افزار 

لویت بندي عوامل موثر در آمادگی شرکت هاي مشاور.نتیجه گیري و ا
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پژوهشگیرياندازهمقیاس4- 3

استلیکرتمقیاستحقیقی،مقولهیکخصوصدرهانگرشگیرياندازههايمقیاسترینرایجاز

.شودساخته میاند،شدهتدوینخاصیترتیببهکهعباراتازمنظمايمجموعهازلیکرتمقیاس.

،ايصورت گزارهبهگیرياندازهارزشلحاظازراگیرياندازهموردپدیدهازخاصیابعادات،عباراین

.دهندمینشان

ي هاشاخصگیرياندازهوتعیینخصوصدردهندگانپاسخنگرشگیرياندازهحاضر،پژوهشدر

امتیازي 5طیفیابساختوطرحهايپروژهاجرايبرايایرانیمشاورمهندسهايشرکتآمادگی

متوسط، کمزیاد،زیاد،خیلینظیرهاییپاسخازاستاندارداساسبرطیفاین.شودمیسنجیدهلیکرت

خیلی نظیرهاییپاسخوهاشاخصتعیینمرحلهدرعواملاهمیتمیزانسنجشبرايکمخیلیو

است وشدهتشکیلهاشاخصگیرياندازهمرحلهبرايضعیفخیلیوضعیفمتوسط،خوب،خوب،

نمونه مقیاس.استشدهگرفتهنظر) در1) و(2) و(3) و(4) و(5امتیازهاي (ترتیببهآنهاتحلیلبراي

.باشدمیزیرجدول صورتبهپرسشنامهقسمتایندراستفادهمورد

تفکر پایه و بیان پرسش هاي پژوهش5- 3

ایده اي با شکل گیري یک مسئله در ذهن بر اساس تعاریف موجود و تجربیات گوناگون، همواره هر

الی است که در ذهن پژوهشگر راجع به یک پدیده، مشکل یا ئوغالباً مسئله س.پژوهشگر تولید می گردد

معضل اجتماعی و یا سازمانی مطرح می شود تا با پاسخ دادن به مسئله بتواند علت یا علل به وجود آورنده 

.یدآن مشکل یا معضل را ریشه یابی نما

ال و ایده اولیه در ذهن پژوهشگر و سعی در ئودر راستاي انجام مراحل تحقیق، پس از جرقه و تولید س

ریشه یابی آن به چگونگی انجام این ریشه یابی می رسیم که نحوه این روند بستگی تام به نوع و اهداف 

مون حل معضالت به ذهن در یک نگاه کلی سؤاالت خاصی که پیرا.در نظر گرفته شده براي تحقیق دارد
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چه چیزي این پدیده یا مشکل را به وجود آورده است و :می رسد در انواع کلی تقسیم بندي می گردند

الی به دنبال راه حل ها و چاره جویی هاست و از این نظر ئوچرا؟ به عبارت دیگر محقق با طرح چنین س

خود جلب می کند، موضوع تحقیق قرار می پدیده یا مشکلی که به نحوي ذهن پژوهشگر و توجه او را به

.گیرد

شکل گرفت.1383و1384ایده اولیه براي پرداختن به موضوع پروژه هاي طرح و ساخت طی سال هاي 

زمانی که در فضاي فعالیت حرفه اي با چالش ها و معضالت پیش روي شرکت هاي مهندس مشاور ایرانی 

الزامات پروژه هاي طع به نظر می رسید که چارچوب ها ودر آن مق.براي ورود به این عرصه مواجه شد

ها و ساختارهاي شرکت هاي مهندس مشاور ایرانی فاصله قابل توجهی دارد و طرح و ساخت با توانمندي

.این شرکت ها چنانچه بخواهند به این عرصه وارد شوند ناگزیر از تطبیق خود با الزامات موجود هستند

با برخی مباحث موجود در محتواي آموزشی مقطع کارشناسی ارشد این ایده و و مواجهه1386طی سال 

پذیر است و در صورت شناسایی تقویت شد که امکان بررسی این موضوع در قالب یک کار پژوهشی امکان

عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شرکت هاي مهندس مشاور ایرانی در حوزه پروژه هاي طرح و ساخت و 

جود این عوامل، برنامه ریزي براي بهبود عملکرد شرکت هاي مهندس مشاور در اجراي ارزیابی وضعیت مو

لذا تالش براي گردآوري اطالعات اولیه در قالب طرح .پروژه هاي طرح و ساخت امکان پذیر خواهد شد

:سؤاالت اولیه اي که در این مرحله شکل گرفت عبارت بودند از.پیشنهادي اولیه آغاز شد

اجرايبرايایرانیمشاورمهندسهايشرکتآمادگیمیزانکنندهتعیینییهاشاخصچه.1

هستند؟ساختوطرحهايپروژه

برايایرانیمشاورمهندسهايشرکتآمادگیمیزانکنندهتعیینهاياولویت بندي شاخص.2

ساخت؟وطرحهايپروژهاجراي
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روش پژوهش6- 3

انواع تحقیق از نظر روش پژوهش

لف از روش هاي مخصوص و متفاوت براي مطالعه و بررسی استفاده می شود تا در علوم مخت

در علوم انسانی نیز روش ها ي تحقیق به صورت .شناخت موضوع تحت بررسی را همگن گرداند 

:بندي شده اند که رایج ترین آنها به قرار زیر استهاي گوناگون تقسیم

روش تاریخی.1

روش توصیفی.2

(پس رویدادي)روش علّی یا پس وقوع .3

روش تجربی.4

در واقع تحقیق توصیفی شامل جمع آوري اطالعات براي آزمودن فرضیه یا پاسخ به سؤاالت مربوط به 

یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و .وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد

.گزارش می نماید

تحقیق توصیفی

این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می پردازد و وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی 

.را مورد مطالعه قرار می دهد و داراي انواع گوناگونی به شرح زیر می باشد

گونه این روش هیچ .موقعیت یک پدیده را در یک زمان توصیف می کند :الف) تحقیق برآوردي

فرضیه اي را پیشنهاد نمی کند و روابط متغیرها را مورد مطالعه قرار نمی دهد و براي اقدامات بعدي 

.بلکه صرفاً موقعیت موجود را توصیف می کند.توصیه اي نمی کند

گذاري درباره قواعد اجتماعی به مطلوب بودن یا مؤثر بودن این روش با ارزش:تحقیق ارزشیابی)ب

این نوع تحقیق اغلب با .محصول یا برنامه می پردازد و به کاربرد یافته هاي خود توجه داردیک فرآیند،
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هایی در جهت اقدامات سازنده همراه می باشد، ولی در پی یافتن قوانین کلی و قابل گسترش با -توصیه

)1386همکاران، واحمديعلیازنقلبه؛1387عینیان(ها نیست.-سایر موقعیت

هدف مطالعه، .عبارت از مطالعه عمیق و گسترده یک مورد در طی زمان است:طالعه مورديج) م

در مطالعه موردي توجه پژوهشگر بر یک مورد (واحد تحلیل )  .شناخت کلیه متغیرهاي مربوطه است

هاي اما ممکن است این واحد متشکل از رویدادهاي متعدد و افراد مختلف باشد یا از فرآیند.متمرکز است

)1386همکاران، واحمديعلیازنقلبه؛1387عینیان(گوناگون تشکیل شده باشد.

.این روش شامل جمع آوري اطالعات به طور مستقیم از گروهی از افراد است:د) مطالعه پیمایشی

اد داشتن اطالعات دقیق در زمینه توسعه برنامه ها و رشد و تکامل افره) تحقیق تکاملی (توسعه اي):

.می باشد

یکی از روش هاي بسیار متداول در تحقیقات توصیفی است که به بررسی :و) مطالعات همبستگی

)1386(نجابت و همکاران روابط در متغیرها می پردازد.

روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است روش توصیفی از نوع مطالعه پیمایشی است زیرا 

هاي پژوهش مستقیماً به گروهی از افراد (خبرگان) رجوع شده است و اطالعات براي یافتن پاسخ پرسش

.مورد نیاز جمع آوري شده اند

تحقیقانجاممراحل7- 3

در فلوچارت زیر می توان به خوبی مسیر انجام پروژه را مشاهده نمود.

تحقیقپیشینهبررسی.1

وطرحههايپروژاجرايبرايایرانیمهندس مشاورشرکتهايآمادگیهايشاخصتعیین.2

ساخت

تحقیقخبرگاننظروپرسشنامه، ادبیاتبه طراحیتوجهباهاشاخصبنديدسته.3
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پرسشنامهطراحی.4

بینپرسشنامه هاتوزیع-بررسی جامعه آماري .5

هايشرکتآمادگیهايشاخصاولویت بنديMCDM Engieneerاستفاده از نرم افزار .6

AHPساخت با استفاده ازوطرحپروژه هايراياجبرايایرانیمهندس مشاور

هايپروژهاجرايبرايایرانیمهندس مشاورهايشرکتآمادگیهايشاخصاولویت بندي.7

5-فصل-ساختوطرح

هاي شرکتآمادگیشاخصعنوانبهعواملازتعداديتحقیقموضوعیادبیاتمرورومطالعهبا

ازبا گروهیمشورتازپس.شدنداستخراجساختوطرحهايپروژهاجرايبرايایرانیمشاورمهندس

شرکتشاخص آمادگیعنوانبهعامل49تعدادنهایتدرعوامل،برخیاضافهوحذفادغام،وخبرگان

قرارنمونه پژوهشجامعهاختیاردرپرسشنامهقالبدرتاشدندانتخابایرانیمشاورمهندسهاي

.بگیرند

از مجموعهنکردندکسبراالزمامتیازآمادگیکنندهتعیینشاخصعنوانبهپذیرشبعدازکهعواملی

.صورت پذیرفتباقیماندهعواملخصوصدرهاشاخصوضعیتگیرياندازهوشدندحذفعوامل

ها دادهتفسیروتجزیهروش6- 3

آمار توصیفیازگیريهرهببا.استشدهاستفادهاستنباطیوتوصیفیآمارهايروشازپژوهشایندر

هايدر شرکتآنهاوضعیتپرسشنامهدومبخشدروشدهشناساییترمهمعواملهاپاسخنحوهو

.استشدهاي استفادهجملهدوآزمونازمنظوربدینکهگرفتقراربررسیموردایرانیمشاورمهندس

فرضیاتآزمونبراياستنباطی رآماوشناختیجمعیتاطالعاتتحلیلبرايتوصیفیآمارروشاز

.استشدهاستفاده
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سازماندرهاشاخصمطلوبیتسنجش7- 3

گرفته مینظردر)ترتیبیکیفی(مقیاسگویه هااولدیدگاهدر.داردوجوددیدگاهدوخصوصایندر

کمی هاگویه دوم،دیدگاهدراما.گیرندمیقرارارزیابیموردايجملهدوآزمونطریقازوشوند

انحرافومیانگینمحاسبهپس؛،)1386قیومی،و(مؤمنیشوندمیگرفتهنظردراي)فاصله(مقیاس

میانگینآزمونایندر.شودمیاستفادهمیانگینآزمونازدومدیدگاهدرα.شودمیدارمعنیمعیار

استفادهمیانگینآزمونازهادادهتحلیلبراينیزگیرد. مامیقراربررسیخطاي موردسطحدرجامعه

.کنیممیتعریف(متوسط)3ازمیانگینبودنبیشتررامطلوبیتوکرده ایم

هاي استخراجشاخصکهمنابعیوتحقیقادبیاتازشدهاستخراجهايشاخصعناوینزیر جدول در

.استآمدهکنندمیتأییدراشده

منابعشاخصعنوانردیف

1

(اخذ سازماندرکیفیتمدیریتهايتمسیساستقرارتوانایی.1

کیفیت)مدیریتسیستمگواهینامه

ریزيبرنامهومدیریتسازمان(1384)

Sandhu (2004) /کشور

درکیفیتمدیریتهايسیستمبهبودونگهداريتوانایی.2

کیفیت)مدیریتسیستمحفظ گواهینامهسازمان (سابقه

ریزيبرنامهومدیریتسازمان(1384)

Sandhu (2004) /کشور

3

طرحهايپروژهباسازماندراستقراریافتههايسیستمتناسب

سازمانتخصصووساخت

ریزيبرنامهومدیریتسازمان(1384)

Sandhu (2004) /کشور

4

)زادهعباسدعاويمدیریتوقراردادهاحقوقیمالحظاتبهتوجه 1386 )اصلرحمانی/( 1387

/ Jouini (2004)(2008)Guido

1387همکاراننجابت وپروژهگذاريقیمتبرايمناسبتیمازبرخورداري5

6

1384)سازمانپورتفلیومدیریت برنامه ریزيومدیریتسازمان(

1387)و همکاراننجابت/کشور
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1387همکاراننجابت وسازمانبراياستراتژیکریزيبرنامه7

1387همکاراننجابت ومناقصاتبرايالزمهايسپردهونامه هانتضماارائهتوان8

1387همکاراننجابت ونشدهبینیپیششرایطبامواجههبرايالزممالیتوان9

FIDICسازماندراخالقینظامنامهوجود10 2003

FIDICسازمانهايتصمیم گیريدرايحرفهاخالقاصولداشتننظردر11 2003

12

نظر ازمختلفههايگزینمقایسهو(بررسیمفهومیمهندسی

برتر)گزینهانتخابوسیستمیوفرآیندي

Ruwanpura (2006) / Yonezawa

(2005) / (2002) Ning

13

سفارش تجهیزاتمنظوربهمهندسیمدارك(کفایتپایهمهندسی

اصلی)

Ruwanpura (2006) / Yonezawa

(2005) / (2002) Ning

14

Ruwanpura (2006) / Yonezawaمحاسبات)واجرایینقشههاي(کفایتتفصیلیمهندسی

(2005) / (2002) Ning

15

Din Tahir (2004) /Sandhuکارشکستساختار

)مهدوي) / (2004) 1384 Jouini

(2004) / Back (2000) /Yonezawa

(2005)

16

Din Tahir (2004) /Sandhu (2004)/هامحدودیتوموانعوهااستونمایلتعریف

)مهدوي) / 1384 Jouini (2004) /

Back (2000) /Yonezawa (2005)

17

Din Tahir (2004) /Sandhu (2004)/هافعالیتتعاملوروالتعیین

)مهدوي) / 1384 Jouini (2004) /

Back (2000) /Yonezawa (2005)

18

Din Tahir (2004) /Sandhu (2004)/منابعتسطیح

)مهدوي) / 1384 Jouini (2004) /
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Back (2000) /Yonezawa (2005)

19

Din Tahir (2004) /Sandhu (2004)/بحرانیمسیرتعیین

)مهدوي) / 1384 Jouini (2004) /

Back (2000) /Yonezawa (2005)

Din Tahir (2004) / Sandhu (2004)دهیگزارش20

)گرئیپروژه)هايریسکارزیابیوشناسایی(شاملریسکآنالیز21 1385 )بدلیانس/ ( 1381)

22

جهت عملیاقداماتواستراتژیهاطراحی(شاملریسکهدایت

پروژه)موفقیتسازيبهینهوپروژههايریسکنمودنمحدود

)گرئی 1385 )بدلیانس/ ( 1381)

23

شناساییپروژهاصلیهايریسکآیااینکه(بررسیریسککنترل

اند)بودهصحیحشدهانجاماقداماتواندشدهارزیابیدرستو

)گرئی 1385 )بدلیانس/ ( 1381)

Carrillo (2005)) / 1384مهدوي (خودپیشینتجربیاتازیادگیريتوان24

Carrillo (2005)) / 1384مهدوي (دیگرانپیشینتجربیاتازیادگیريتوان25

Carrillo (2005) / Sandhu (2004)سازمانسطحدردانشکارآيوسریعتوزیع26

Carrillo (2005) / Sandhu (2004)سازيمستندتوان27

28

ریزيبرنامهومدیریتسازمانفنیآرشیووکتابخانهبهدسترسیدرسهولتمیزان

) 1384کشور(

29

ریزيبرنامهومدیریتسازمانفنیآرشیووکتابخانهبودنروزب

)1384کشور(

30

ریزيبرنامهومدیریتسازمانفنیآرشیووکتابخانهجامعیت

)1384کشور(

31

هايپروژهوتخصصبافنیآرشیووکتابخانهمحتوايبودنمرتبط

سازمان

ریزيبرنامهومدیریتسازمان

)1384کشور(

1387همکاراننجابت ونیازموردسنلپرکارگیريبهواستخدامگزینش،جذب،توان32
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33

) / مهدوي 1387همکاران (نجابت وسازمانسطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی

)1384(

1387همکاراننجابت وسازمانانسانیمنابعماندگاري34

35

) / مهدوي 1387همکاران (نجابت وپرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان

)1384(

36

Sandhu/ 1387همکاراننجابت وپرسنلآموزشبرايریزيمهبرنا

(2004)

37

) / مهدوي 1387همکاران (نجابت وپرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه

)1384(

38

) / مهدوي 1387همکاران (نجابت وپرسنلباهمکاريخاتمهنحوه

)1384(

39

ریزيبرنامهومدیریتسازمانتساخوطرحهايپروژهاجرايبرايسازمانیساختارتناسب

)1384کشور(

40

هايپروژهاجرايبرايسازمانمشاغلطبقه بندينظامتناسب

ساختوطرح

ریزيبرنامهومدیریتسازمان

)1384کشور(

)  Back (2000) / Sandhuسازمانتخصصیحوزهدرمناسبافزارينرمهايزیرساختوجود41 2004)

42

ستاديومدیریتیحوزهدرمناسبافزارينرمهايزیرساختوجود

).. .مدیریتیمالی،پرسنلی،افزارهاي(نرمسازمان

Back (2000) / Sandhu  ( 2004)

)  Back (2000) / Sandhuمناسبافزاريسختهايزیرساختوجود43 2004)

)  Back (2000) / Sandhuاطالعاتفناوريهايزیرساختیکپارچگیومدیریت44 2004)

) Jouini (2004) / Yonezawaپروژهشدهتمامقیمتمدیریت45 2005)

) Jouini (2004) / Yonezawaپروژهوسازمانبرايریزيبودجهتوان46 2005)



٤٧

) Jouini (2004) / Yonezawaسازمانهايداراییمدیریت47 2005)

) Jouini (2004) / Yonezawaسازماننقدوجوهجریانمدیریت48 2005)

) Jouini (2004) / Yonezawaپروژهسودآوري49 2005)

هاشاخصبنديدسته8- 3

تعلق آنبهعاملکهايسازمانیحوزهاساسبراندشدهگنجاندهپرسشنامهدرکهايگانه49عوامل

تا امکاناندگرفتهقرارديبندستهموردعواملازبرخیبیندرموجودتجانساساسبرهمچنینودارد

.تر باشدکاربرديپژوهشازحاصلنتایجوشودفراهمتردقیقشکلیبهاطالعاتتحلیلوتجزیه

حقوقی، مدیریتوقرارداديامورمدیریتکیفیت،مدیریتشاملسازمانیحوزه12درعواملبنابراین

مهندسی، مدیریتوطراحیهايفعالیتیتمدیراي،حرفهاخالقبهپایبنديمالی،تواناستراتژیک،

تهايمدیریت زیرساخانسانی،منابعمدیریتدانش،مدیریتریسک،مدیریتکنترل،وریزيبرنامه

درنهایتدرگانه مذکور12يهاحوزههمچنین.شدندبنديدستهمالیمدیریتواطالعاتفناوري

.گرفتندبندي قراردستهموردستاديختارساوفنیساختارارشد،مدیریتساختارگروهسه

در،همگیوهستندسازمانیککیفیتمدیریتساختارارکانمشخصطوربه3و2و1هايشاخص

.شوندمیگنجاندهکیفیتمدیریتنامبهايحوزه

تغییرات بهمربوطحقوقیهايپیگیريوقراردادقیمتجنبهدوازکههستندمواردي5و4شاخص

در عموماًوباشندمیاهمیتدارايدهندمیرخکاراجرايفرآینددرکهاحتمالیدعاويیاوادقرارد

حقوقی وقرارداديامورمدیریتحوزهدرشاخصدواین.شودمیرسیدگیآنهابهواحدساختاري

.شوندمیمتمرکز
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جنس فعالیتازوندشومیپیگیريوطرحسازماناستراتژیکالیهدرمشخصا7ًو6يهاشاخص

استراتژیک سازمانمدیریتنامبهايحوزهدرشاخصدواین.هستندسازمانهرکالنسطحهاي

.اندشدهبنديدسته

با قابلیتهاییسرمایهیانقدياندوختهوثابتسرمایهحجم،9و8هايشاخصدرکنندهتعیینعوامل

با عنوانايدستهدرلذادارند،ارتباطسازمانمالیتوانبامستقیماًموارداین.هستندباالنقدشوندگی

.اندگرفتهقرارسازمانمالیتوان

به اخالقسازمانیکپایبنديمیزانوهستندواحداصلیکازوجهدونوعیبه11و10شاخصهاي

بیات حرفهادواردبارزيشکلبهگذشتههايسالطیحرفهاياخالقبحث.میکنندترسیمراحرفهاي

عنوانمجزا بابنديدستهیکدرحوزهاینبامرتبطعواملتااستشایستهواستشدهمشاورمهندسی

.شوندگنجاندهايحرفهاخالقبهپایبندي

خدمات کنندهارائهواحدیکدرمهندسیخدماتانجاممراحلمشخصا14ًو13و12هاي  شاخص

.شوندمیبنديدستهمهندسیوطراحیهايفعالیتمدیریتحوزهدروهستندمشاورمهندسی

باهمچنینوPMBOK12مثل پروژهمدیریتمعتبرهايژيرمتدولودرشدهارائهتعاریفمطابق

هايشاخصکهیابیممیدرشودمیاجرامشاورمهندسیحرفهدرعمالًکهآنچهبهمراجعه

.گیرندمیقرارپروژهکنترلوریزيبرنامهمدیریتحوزهدرهمگی20و19و18و17و16و15

در یکاستالزمکههستندپروژهیکریسکمدیریتفرآیندانجاممراحل23و22و21هاي شاخص

اینوتعریف شدهریسکمدیریتحوزهمنظورهمینبه.گیرندقراریکدیگرکناردروواحدبنديدسته

.شوندمیمتمرکزحوزهایندرعوامل

یادگیرنده، سازمانوسازمانییادگیريمثلهاییشاخصخبرگانپیشنهاداتهمچنینوادبیاتمطابق

الزم برايهايزیرساختتقویتوایجادهمچنینوپروژهیکاقداماتومراحلمستندسازيهايبحث
١٢ Project Management Body of Knowledge
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ردر استقرانهایتاًپروژهیکبامرتبطهايدادهوتجربیاتها،آموختهدادنقراردسترسدرونگهداري

ي هاشاخصلذا.کنندمیایفاءکلیدينقشیسازمانیکدردانشمدیریتساختار

.گرفتندقراردانشمدیریتحوزهدر31و30و29و28و27و26و25و24

مدیریت منابعوکارگزینیوظایفجملهازهمگی40و39و38و37و36و35و34و33و32هاي شاخص

نام بهايحوزهدرهاشاخصاینتمامیلتعهمینبه.آیندمیشماربهسازمانیکدرانسانی

.اندشدهتعریف13انسانیمنابعمدیریت

این شاخص.باشندمیاساسیاشتراكداراياطالعاتفناوريموضوعدر44و43و42و41هاي شاخص

.اندشدهمتمرکزاطالعاتفناوريهايزیرساختمدیریتحوزهدرها

پروژه، وسازمانبرايبنديبودجهپروژه،یکشدهتمامقیمتکنترلوریزيبرنامهمثلمباحثی

از جملهپروژهسودآوريمیزانمحاسبهوکنترلهمچنینوسازماننقدوجهجریانوهادارائیمدیریت

نحوه عملکردیاوشودمیواگذارسازمانمالیمدیریتبخشبهمستقلطوربهیاکههستندوظایفی

حوزهدر49و48و47و46و45هاي شاخصعلتهمینبه.داردکلیديتأثیرآنهابرسازمانمالیبخش

اند.شدهتعریفمالیمدیریت

هاحوزهبنديدسته9- 3

موردسازمانازکالنترابعاديقالبدرقبلیبخشدرشدهتعریفهايحوزهتاداردوجودامکاناین

باگرفتهصورتهايمشورتاساسبراتاستاینبرقصدبخشایندر.گیرندقرارمجددبنديدسته

کالنتر هايبنديدستهاینموضوعیادبیاتدرموجوداز رویکردهايبهره گیريباهمچنینوخبرگان

شوند.تعریف

١٣ HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
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خصوص چگونگیدرارشدمدیریتتصمیماتازشدهمعرفیهايشاخصبهتوجهباسازمانمالیتوان

متأثرنقدینگی سازماننگهدارينحوهومالیهايصورتدرونیقانهاياندوختهتعیینگذاري،سرمایه

سازمانمالیهاي کارشناسانتوصیهاگرچهواستمتفاوتسازمانمالیبخشوظایفباامراین.است

درنیزحوزهاینلذا.شودمنتهی میارشدمدیریتبهآنخصوصدرگیريتصمیمامابودخواهدمؤثر

.شودمیندهگنجاارشدمدیریتبعد

مدیران ارشدسويازکیفیتمدیریتحوزههمچونبایستیکهاستمباحثیجملهازايحرفهاخالق

بهایشانبیانگر تعهدسازمانپیشکسوتانوبزرگانرفتارچنانچه.گیردقرارحمایتوتوجهموردسازمان

سازمانسطوحبراي تمامارزشیبهآن،بهپایبنديوايحرفهاخالقرعایتآنگاهباشدايحرفهاخالق

.شده استگنجاندهارشدمدیریتبعددرنیزحوزهاینعلتهمینبه.شودتبدیل

واحد یکعملکرديوظیفهمهمترینمشخصیطوربهمهندسیوطراحیهايفعالیتمدیریتحوزه

سازمان فنیتارساخبعددرحوزهمهمترینعنوانبهحوزهاین.استمهندسیخدماتدهندهارائه

و مدیریتریسکمدیریتپروژه،کنترلوریزيبرنامهمدیریتهايحوزهخصوصدر.شودمیتعریف

هاي بزرگیپروژههمتاییبیعمدتاًوپیچیدگیسبببهکهداشتتوجهموضوعاینبهبایستیدانش

هستنداي برخوردارویژهمیتاهازپروژهالیهدرهاحوزهاینشوندمیاجراساختوطرحصورتبهکه

بهزیاديبسیارتا حدپروژهدانشمدیریتوپروژهریسکمدیریتپروژه،کنترلوریزيبرنامهیعنیو

ونباشندتکرارپذیرهاي دیگرپروژهدراستممکنکهدارندبستگیپروژههرمحیطیوفنیمشخصات

حوزهاختیاردرذیقیمتواطالعاتی حیاتیپروژهماماتازپسواجراحیندراجرا،ازپیشهاحوزهاین

درگیريوهابخشایناقداماتسبب ماهیتدهند. بهمیقرارمهندسیوطراحیهايفعالیتمدیریت

سازمانفنیساختاربعددرنیزحوزهسهها اینفعالیتبودنتخصصیوپروژههرفنیمشخصاتباآنها

.شوندمیگنجانده
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عموماً حوزهمالیمدیریتواطالعاتفناوريهايزیرساختمدیریتانسانی،منابعدیریتمهايحوزه

شکل عمومی،بهویکسانهايرویهوضوابطاساسبروپروژهفنیمشخصاتازفارغکههستندهایی

نستادي سازماساختاربعددرهاحوزهاین.کنندمیارائهسازمانهايبخشسایربهراخودخدمات

.شوندمیتعریف

.دهدمینشانخبرگاننظروتحقیقادبیاتمروربهتوجهباراهاشاخصبنديدستهزیرجدول 

.استجدول مشخص شدهدرهمپرسشنامهدرمربوطهپرسششمارهشاخصهربامتناظرهمچنین

ابعاد

آمادگی

متناظرپرسششمارهآمادگیشاخصآمادگیمعیار

پرسشنامهدر

آما
گی

د
تار

ساخ
یت

دیر
م

شد
ار

مان
ساز

مدیریتهايسیستماستقرارتوانایی.1کیفیتمدیریت

گواهینامهاخذ(سازماندرکیفیت

)کیفیتمدیریتسیستم

هايسیستمبهبودونگهداريتوانایی.2

سابقه(سازماندرکیفیتمدیریت

مدیریتسیستمگواهینامهحفظ

)کیفیت

دراستقراریافتههايسیستمتناسب.3

وساختوطرحهايپروژهباسازمان

سازمانتخصص

1

2

3

وقراردادهاحقوقیمالحظاتبهتوجه.4حقوقیوقرارداديامورمدیریت

دعاويمدیریت

قیمتبرايمناسبتیمازبرخورداري.5

4

5
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پروژهگذاري

سازمانپورتفلیومدیریت.6سازماناستراتژیکمدیریت

سازمانبراياستراتژیکریزيبرنامه.7

6

7

هايسپردهوهانامهضمانتارائهتوان.8سازمانمالیتوان

مناقصاتبرايالزم

شرایطبامواجههبرايالزممالیتوان.9

نشدهبینیپیش

8

9

سازماندراخالقینظامنامهوجود.10ايحرفهاخالقبهپایبندي

ايحرفهاخالقاصولداشتننظردر.11

زمانساهايگیريتصمیمدر

10

11

گی
ماد

آ
تار

ساخ
نی

ف
مان

ساز

وطراحیهايفعالیتمدیریت

مهندسی

مقایسهو(بررسیمفهومیمهندسی.12

وفرآیندينظرازمختلفهايگزینه

برتر)گزینهانتخابوسیستمی

بهمهندسیمدارك(کفایتپایهمهندسی.13

اصلی)تجهیزاتسفارشمنظور

هاينقشه(کفایتتفصیلیمهندسی.14

محاسبات)وییاجرا

12

13

14

کنترلوریزيبرنامهمدیریت

پروژه

کارشکستساختار.15

وموانعوهااستونمایلتعریف.16

هامحدودیت

15

16

17
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هافعالیتتعاملوروالتعیین.17

منابعتسطیح.18

بحرانیمسیرتعیین.19

دهیگزارش.20

18

19

20

ابیارزیوشناسایی(شاملریسکآنالیز.21پروژهریسکمدیریت

پروژه)هايریسک

استراتژطراحی(شاملریسکهدایت.22

محدودجهتعملیاقداماتویها

بهینهوپروژههايکریسنمودن

پروژه)موفقیتسازي

ریسکآیااینکه(بررسیریسککنترل.23

درستوشناساییپروژهاصلیهاي

شدهانجاماقداماتواندهشدارزیابی

اند)بودهصحیح

21

22

23

خودپیشینتجربیاتازیادگیريتوان.24دانشمدیریت

پیشینتجربیاتازیادگیريتوان.25

دیگران

سطحدردانشکارآيوسریعتوزیع.26

سازمان

سازيمستندتوان.27

24

25

26

27

28

29



٥٤

کتابخانهبهدسترسیدرسهولتمیزان.28

فنیآرشیوو

فنیآرشیووکتابخانهبودنروزبه.29

فنیآرشیووکتابخانهجامعیت.30

آرشیووکتابخانهمحتوايبودنمرتبط.31

سازمانهايپروژهوتخصصبافنی

30

31

بهواستخدامگزینش،جذب،توان.32انسانیمنابعمدیریت

نیازموردپرسنلکارگیري

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی.33

سازمان

سازمانانسانیمنابعماندگاري.34

پرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان.35

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه.36

پرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه.37

پرسنلباهمکاريخاتمهنحوه.38

اجرايبرايسازمانیساختارتناسب.39

ساختوطرحهايپروژه

مشاغلبنديطبقهنظامتناسب.40

وطرحهايپروژهاجرايبرايسازمان

ساخت

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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گی
ماد

آ
تار

ساخ
ست

دي
ا

مان
ساز

فناوريهايزیرساختمدیریت

اطالعات

افزارينرمهايزیرساختوجود.41

سازمانتخصصیحوزهدرمناسب

افزارينرمهايزیرساختوجود.42

ستاديومدیریتیحوزهدرمناسب

مالی،پرسنلی،افزارهاينرم(سازمان

.)مدیریتی

افزاريسختهايزیرساختوجود.43

مناسب

هايزیرساختیکپارچگیومدیریت.44

اطالعاتفناوري

41

42

43

44

پروژهشدهتمامقیمتمدیریت.45مالیمدیریت

پروژهوسازمانبرايریزيبودجهتوان.46

سازمانهايداراییمدیریت.47

سازماننقدوجوهجریانمدیریت.48

پروژهسودآوري.49

45

46

47

48

49

ها(روایی) شاخصاعتبارتعیین10- 3

را مینظرموردخصیصهحدچهتاگیرياندازهابزارکهدهدمیپاسخپرسشاینبهاعتبارمفهوم

.اطمینان داشتآنازحاصلهايدادهدقتبهتواننمیگیرياندازهابزاراعتبارازآگاهیبدون.سنجد

میاعتبار محتواهاروشاینازیکیکهداردوجودمتعدديهايروشپرسشنامهاعتبارتعیینبراي

کاربهگیرياندازهابزاریکدهندةتشکیلاجزايبررسیبرايکهاستاعتبارنوعیمحتوااعتبار.دباش
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قصدمحققباشد کهايویژههايمهارتوهاویژگیمعرفپرسشنامههايسؤالاگر.شودمیبرده

هنگامبایداعتبار محتواازاطمینانبراي.استمحتوااعتباردارايآزمونباشد،داشتهراآنهاگیرياندازه

محتوايهايمعرف قسمتگیرياندازهابزاردهندةتشکیلتاالئوسکهکردعملچنانابزارساختن

است.گیرياندازهابزارساختاريویژگیمحتوا،اعتباربنابراین.باشدشدهانتخاب

افرادي توسطالًمعموآزمونیکمحتواياعتبار.شودمیتنیدهآندرآزمونتدوینباهمزمانکه

و کسبمختلفهايمصاحبهانجامبامرحلهایندر.شودمیتعیینمطالعهموردموضوعدرمتخصص

پرسشنامه همانکهگرددمیحاصلاطمینانترتیببدینوآمدهعملبهالزماصالحاتافراد،نظرات

هايشاخصاول،شنامه مرحلهپرستوزیعازپیشمنظوربدین.سنجدمیرامحققیننظرموردخصیصه

دارايکهمشاوريهاي مهندسشرکتکارشناسانومدیرانازتعداديبهتحقیقپرسشنامهدرمندرج

.گردیدارائههستندساختوطرحهايپروژهدرتجربه

اعتماد) پرسشنامهپایایی (قابلیتتعیین11- 3

گیريابزار اندازهکهمعنیاینبهاستگیرياندازهابزارفنیهايویژگیازیکیپایایییااعتمادقالبیت

پایاییمنظور تعیینبهتحقیقایندر.دهدمیدستبهیکسانینتایجاندازهچهتایکسانشرایطدر

محاسبهبرايروشاین.استگردیدهاستفادهSPSS-15افزار نرمازوکرونباخآلفايروشازآزمون

هرورودکار میبهکندمیگیرياندازهرامختلفهايخصیصهکهگیريازهاندابزاردرونیهماهنگی

پرسشنامه25شاملاولیهیک نمونهمنظورشود. بدینمیمقایسهدیگرسؤاالتتکتکباآزمونسؤال

است؛درصد70ازباالتراعدادکه اینآنجاییاز.آمدبدستکرونباخآلفايضریبوگردیدآزمونپیش

جداول .باشدمیبرخوردارالزماز پایاییدیگرعبارتبهیاواعتمادقابلیتازاستفاده،موردنامهپرسش

.دهدمینشانراپایاییآزموننهایینتیجهزیر
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تحقیققلمرو

زمانی و مکانیقلمرو1-10-1

.استشدهانجام1393سالبهارو 1392زمستان زمانیفاصلهدرتحقیقاین

مکانیمروقل1-10-2

فراب انجام گرفته است.و مپنا، محل این تحقیق در شرکت عامران افق.
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فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده ها
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هادادهلیتحلوهیتجز4

مقدمه4-1

تحقیقهايفرضیهآزمونجهتها،پرسشنامهازحاصلهايدادهتحلیلوتجزیهبهفصل،این

درتحقیقاینمتغیرهايکلیۀهمچنین.استشدهدادهتصاصاخآنبه اهدافنیلو

اولبخش.اندگرفتهقرارسنجشموردلیکرت،بخشی5از طیفگیريبهرهباپرسشنامه

و شکلپراکندگیمرکزي،هايمعیارآن،دروبودهتوصیفیهايتحلیلبرگیرندةدرها،تحلیل

دهندگان این بخش ابتدا به بررسی وضعیت پاسخ. دراستشدهبیانمتغیرهايازیکهرتوزیع

.با تحلیل آمار توصیفی از نقطه نظر جنسیت، سابقه کاري، تحصیالت و سن پرداخته می شود

معنی داري شاخص ها آن،درکهبودهاستنباطیهايبرگیرندة تحلیلدرها،تحلیلدومبخش

خش سوم ، با استفاده از تحلیل سلسله جمله اي آزمون می شوند. در ببا استفاده از آزمون دو

عوامل موثر بر امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت فرایند تحلیل سلسله مراتبیمراتبی 

اجراي پروژه هاي طرح و ساخت نیروگاه، دو به دو مقایسه می شوند و در نهایت با استفاده از نرم 

شاخص ها اولویت بندي می شوند .اکسپرت چویسافزار 

خش اولب4-2

آمار توصیفی

سمت سازمانی4-2-1

سازمانیسمتاساسبرپاسخگویان: توزیع1- 4جدول 
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میمشاورمهندسهايشرکتمیانیمدیرانوپروژهمدیرانبهمربوطخصوصایندرتوزیعبیشترین

.باشد

معتبردرصددرصدفراوانیسازمانیسمت

17/5%1612مشاورمهندسشرکتارشدمدیر/مدیرعامل

42/2%2822مشاورمهندسشرکتمیانیمدیر/پروژهمدیر

21/1%1915اجراییدستگاهمدیرعامل

19/2%1713اجراییدستگاهمعاون

9%3930شرکتسابقهباکارشناسان

0%108پاسخبدون

%100%129100کل
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: نمودار توصیفی سمت سازمانی1- 4شکل 

جنسیت4-2-2

(نفر)5زنپاسخگویاندرصد4( نفر) و117مردپاسخگویاندرصد 91دهد؛مینشانهایبررس

اند.بوده

117, 91%

6, 4%

6, 5%

تنمودار توزیع پاسخگویان بر اساس جنسی

مرد

زن

بدون پاسخ
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جنسیتاساسبرپاسخگویانتوزیع: نمودار2- 4شکل 

جنسیت اساسبرپاسخگویان: توزیع2-4جدول 

معتبردرصددرصدفراوانیجنسیت

%93%11791مرد

%7%65زن

%0%65پاسخبدون

%100%129100کل

تحصیلیمدرك4-2-3

.داردتعلقکارشناسی ارشدتحصیلیمدركبهخصوصایندرتوزیعبیشترین

مدرك تحصیلیاساسبرپاسخگویان: توزیع3-4جدول 

معتبردرصددرصدفراوانیتحصیلیمدرك

%9.3%307کارشناسی

%62.7%6155ارشدکارشناسی

%28%923باالترودکترا

%0%1915پاسخبدون

%100%129100کل
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تحصیلیمدركاساسبرپاسخگویانتوزیع: نمودار3- 4شکل 

تحصیلیرشته4-2-4

مهندسیرشتهدرتحصیالتدارايدهندگانپاسختعدادبیشتریندهدمینشانهابررسی

.هستندمکانیک

رشته تحصیلیاساسبرپاسخگویان: توزیع4-4جدول 

معتبردرصددرصدفراوانیتحصیلیرشته

%9.3%108عمرانمهندسی

%5.3%75معماري

%2.2%32معدنمهندسی

%28%3426مکانیکمهندسی

%8.4%97شیمیمهندسی



٦٥

%14.9%1814صنایعمهندسی

%23%2721برقمهندسی

%7%65یقدقابزاروکنترلمهندسی

%0%1512پاسخبدون

%100%129100کل

تحصیلیرشتهاساسبرپاسخگویان: توزیع4- 4شکل 

سن4-2-5

بیشتراستآنازحاکیوباشدمیذیلشرحبهسنبراساسپاسخگویانتوزیعنحوه

.قراردارندسال45الی 35سنیدر افراد

نساساسبرپاسخگویان: توزیع5-4جدول 

درصددرصدفراوانیسن پاسخ دهندگان
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معتبر

%13%1310سال35سال الی 25

%29%3326سال45سال الی 35

%45%5240سال55سال الی 45

%13%129سال به باال55

0%1915بدون پاسخ

%100%129100کل

اساس سنبرپاسخگویان: توزیع5- 4شکل 

کارسابقهمیزان4-2-6

.داردتعلقسال20و10بینبازهبهخصوصایندرتوزیعبیشتریندهدمینشانهابررسی
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سابقه کاراساسبرپاسخگویان: توزیع6-4جدول 

درصددرصدفراوانیسابقه کاري افراد پاسخ دهنده

معتبر

%5.5%54سال10کمتر از 

%30%3729سال20تا 10بین 

%48%6147سال30تا 20بین 

%16.5%2116سال30بیش از 

%0%54بدون پاسخ

%100%129100کل

اساس سابقه کاربرپاسخگویانتوزیع: نمودار6- 4شکل 
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آمار استنباطی–بخش دوم 4-3

ازحاصلهايدادهتحلیلوتجزیهبهپشنهادي،مدلاجزايرواییسنجشبرايبخش،ایندر

مینفر30پژوهش،ایندراستفادهموردخبرگانتعدادکهآنجاییاز.پرداختیمپرسشنامه خبرگان

وهاپرسشنامهکیفیماهیتبهتوجهباونبوده،پذیرامکانپارامتریکهايآزموناستفاده ازلذاباشد،

گزینهايدوجملهناپارامتريآزمونازاستفادهترتیبی،مقیاسیکعنوانلیکرت بهطیفازاستفاده

.[80]باشدمیآمدههاي بدستدادهتحلیلبرايمناسبی

اگر گزینه هاي عدم موفقیت .گرددتعیینبرشنقطهوآزموننسبتاستالزمآزموناینانجامازپیش

حاصل می شود که آن را به 0.6، عدد 5بر عدد 3در نظر بگیریم از تقسیم عدد 3و 2و 1را گزینه هاي 

به عنوان عدد وسط طیف به عنوان نقطه برش 3همچنین عدد زمون در نظر می گیریم.عنوان نسبت آ

براي قضاوت در مورد خروجی ها باید به سطح معناداري توجه کرد .چنانچه .[79]می شود انتخاب 

رد می شود .سپس باید نسبت  0.6کمتر باشد ، فرضیه برابري نسبت موفقیت با 0.05این مقدار از 

کمتر بود فرضیه 0.6هده شده براي گروه اول را با نسبت آزمون مقایسه کرد و اگر این نسبت از مشا

پذیرفته و در غیر این صورت رد می شود .

بخش اول–نتایج آزمون پرسشنامه خبرگان 4-4

گزینه هایی که در مدل طراحی شده باید با یکدیگر تعیین معناداريجهتپرسشنامهازبخشاین

.گرفتقرارخبرگاناختیاردروگردیدطراحیسه شوند، مقای

، فرض برابري نسبت ها 0.05تر بودن سطح معناداري همه شاخص ها( گزینه ها )  از با توجه به کوچک

، همه گزینه ها تائید می شوند .لذا 0.6رد می شود و از طریق مقایسه نسبت مشاهده شده با 0.6با 

گزینه هایی که در مدل هاي تحقیق براي مقایسه انتخاب شده اند ، همه از نظر نتیجه گیري می شود که 
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خبرگان دانشگاهی از اعتبار برخوردار بوده اند . با توجه به اینکه در این مرحله همه گزینه ها تایید شدند 

گر و میزان ، در مرحله بعد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی میزان اهمیت این گزینه ها نسبت به یکدی

ضریب اهمیت انها براورد می شود .

بخش سوم : تحلیل سلسله مراتبی داده ها4-5

مراتبیسلسلهتحلیلفرآیند4-5-1

باراولینکهاستمعیارهچندگیريتصمیمفنونترینمعروفازیکیمراتبیسلسلهتحلیلفرآیند

چندباگیريتصمیمعملکههنگامیروشاین.گردیدابداع1970دههدرساعتیالتوماستوسط

میشدهمطرحمعیارهاي.شودواقعاستفادهموردتواندمیروبروست،گیريتصمیممعیارورقیبگزینه

فراهمباگیرندهتصمیم.استنهفتهزوجیمقایساتبرگیريتصمیمایناساس.باشدکیفیوکمیتواند

راتصمیمدرارزیابیموردرقیبهايگزینهومقایسهدمورعواملتصمیم،مراتبسلسلهدرختآوردن

رافاکتورهاازیکهروزنمقایسات،این.گیردمیانجامزوجیمقایساتسريیکسپس.دهدمینشان

گونهبهفرایند تحلیل سلسله مراتبیمنطقنهایتدر.سازدمیمشخصرقیبهايگزینهراستايدر

.آیدمیحاصلبهینهتصمیمکهسازدمیتلفیقهمدیگربارازوجیاتمقایسازحاصلهايماتریساي

فرایند تکنیکباتوانمییافتراآنساختاربتواناگراست،ساختاریکدارايگیريتصمیممسالههر

.استاستوارزیراصلسهبرفرایند تحلیل سلسله مراتبیتکنیکد.کرحلراآنتحلیل سلسله مراتبی

مقایسهبرايساختارکیبرپایی

زوجیمقایساتطریقازترجیحاتبرقراري

هاگیرياندازهازمنطقیسازگاريبرقراري
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مقایساتکهگیردمیصورتگیرندگانیتصمیمطریقازعمدتاًفرایند تحلیل سلسله مراتبیدادن وزن

مقایساتازحاصلنسبیمیتاه.دهندنشانرامعیاردوبیننسبیاهمیتتادهندمیانجامرازوجی

)1381آذر،عادل(کندمیمنظوررادامنهیکداخلدرناسازگاريازمعینیمیزانزوجی،

اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی4-5-1-1

توماس ساعتی (بنیان گزار این روش) چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بیان 

[88]:ات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارتند ازنموده و کلیه محاسب

)ionشاخص اطالعاتReciprocal Condشرط معکوسی  (.1اصل 

خواهد بود .n/1برابر Aبر عنصر Bباشد ترجیح عنصر nبرابر Bبر عنصر Aاگرترجیح عنصر 

)yشاخص اطالعاتHomogeneهمگنی  (.2اصل 

نمی تواند Bبر عنصر Aباید همگن و قابل قیاس باشند . به بیان دیگر برتري عنصر Bبا عنصر Aعنصر 

بی نهایت یا صفر باشد.

)Dependencyستگی  (.واب3اصل 

به صورت خطی این وابستگی هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باالتر خود می تواند وابسته باشد و

ه داشته باشد.تا باالترین سطح می تواند ادام

)Expectationانتظارات  (.4اصل 

هر گاه تغییر در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجددا انجام گیرد.
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ساختن سلسله مراتب4-5-1-2

سلسله مراتبی یک نمایش گرافیکی از مساله پیچیده واقعی می باشد که در راس آن هدف کلی مساله و 

یارها و گزینه ها قرار دارند، هر چند یک قاعده ثابت و قطعی براي رسم سلسله مراتبی در سطوح بعدي مع

وجود   ندارد. سلسله مراتبی  ممکن است به یکی از صورت هاي زیر باشد:

o.......  گزینه ها _زیر معیار ها  _معیارها  _هدف

o.......  گزینه _زیر عوامل _عوامل  _معیارها  _هدف

ذکر شده ، ساختار هاي سلسله مراتبی این تحقیق به صورت زیر می باشند :با توجه به موارد

: ساختار سلسله مراتبی براي مقایسه عوامل تاثیر گذار بر امکان سنجی شرکت هاي مشاوره با 7- 4شکل 

توجه به بعد آمادگی ساختار مدیریت ارشد سازمان
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تاثیر گذار بر امکان سنجی شرکت هاي مشاوره با : ساختار سلسله مراتبی براي مقایسه عوامل8- 4شکل 

توجه به بعد آمادگی ساختار فنی سازمان
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: ساختار سلسله مراتبی براي مقایسه عوامل تاثیر گذار بر امکان سنجی شرکت هاي مشاوره با 9- 4شکل 

توجه به بعد آمادگی ساختار ستادي سازمان

تفاده از تحلیل سلسله مراتبیمقایسه میزان اهیمت شاخص ها  با اس4-5-1-3

موثر بر امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت در این بخش میزان اهمیت هر یک از شاخص هاي 

ایندرسنجیده می شود.اکسپرت چویسافزار متوسط نراجراي پروژه هاي طرح و ساخت نیروگاه

ایجادافزارنرمدرنظرموردعیارهايموهامولفهازاستفادهبامسالهمراتبیسلسلهساختارابتدامرحله

20که تعداد انها (هاآنتوسطگرفتهصورتهايارزیابیوکارشناسان نظراتنمودنواردباسپس.شد

یکدیگربادوبهدومعیارهاازهرکدام،مولفههردرمعیارهاازکدامهرزوجیمقایسهبراينفر بود )

.اندشدهتعیینافزارنرمتوسطمولفههردرهاآنازهریکاهمیتمیزانوشدهمقایسه

موثر بر امکان سنجی ن مقایسه زوجی بین شاخص هاي آدر شکل زیر یک نمونه از پرسشنامه که در 

انجام شده است، مشاهده می شود و شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و ساخت نیروگاه

د مورد نظر میزان اهمیت هر معیار را نسبت به دیگري انتخاب پاسخ دهندگان می توانند با انتخاب عد

کنند .



٧٤

نمونه اي از پرسشنامه مقایسه زوجی معیارها- 10-4شکل  

موثر بر امکان در شکل زیر یک نمونه از پرسشنامه که در ان مقایسه زوجی بین شاخص هاي موثر بر 

انجام شده است، مشاهده می ت نیروگاهسنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و ساخ

شود و پاسخ دهندگان می توانند با انتخاب عدد مورد نظر میزان اهمیت هر شاخص را نسبت به دیگري 

انتخاب کنند.
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نمونه از پرسشنامه مقایسه زوجی شاخص ها-11- 4شکل 

خروجی نهایی اولویت بندي معیارها و گزینه ها 4-5-1-4

ارشدمدیریتساختارآمادگیبعدبهتوجهباهانهگزیبنديالویت1- 4-5-1-4

سازمان

براي آمادگی ساختار مدیریت ارشد سازمانهمانطور که در شکل زیر مشخص است، الویت معیارهاي 

امورمدیریت، معیار 0.391مقایسه شاخص ها از دیدگاه کارشناسان، معیار مدیریت کیفیت  با وزن 

مالیتوان، معیار 0.117با وزن سازماناستراتژیکمدیریت،  معیار 0.144با وزن حقوقیوقراردادي
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قرار 5تا 1در الویت هاي 0.277با وزن ايحرفهاخالقبهپایبندي،  معیار 0.072با وزن  سازمان

دارند.

امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرحاولویت بندي معیارهاي -12-4شکل  

نتایج بدست آمده براي هر یک از با توجه به بعد آمادگی ساختار مدیریت ارشد سازمانو ساخت نیروگاه

معیارهاي مقایسه شاخص ها با توجه به نظر کارشناسان:

دریافتهاستقرارهايسیستمتناسببا توجه به این معیار، شاخصمعیار مدیریت کیفیت :.1

هايسیستماستقرار، توانایی0.661سازمان با وزن تخصصوساختوطرحهايپروژهباسازمان

کیفیتمدیریتهايسیستمبهبودونگهداري، توانایی0.208با وزن )سازماندرکیفیتمدیریت

قرار دارند.3تا 1در الویت هاي 0.05، ، با نرخ ناسازگاري 0.131با وزن سازماندر
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امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و : اولویت بندي معیارهاي 13-4شکل 

با توجه به معیار مدیریت کیفیت ساخت نیروگاه

حقوقیمالحظاتبهبا توجه به این معیار،  توجهمعیار مدیریت امور قراردادي و حقوقی :.2

پروژه با يگذارقیمتبرايمناسبتیمازبرخورداري0.250با وزن دعاويمدیریتوقراردادها

قرار دارند.2تا 1در الویت هاي 0.0با نرخ ناسازگاري 0.750وزن 

امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و : اولویت بندي معیارهاي 14-4شکل 

مدیریت امور قراردادي و حقوقیبا توجه به معیار ساخت نیروگاه
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سازمان با وزن پورتفلیوتوجه به این معیار، مدیریتبامعیار مدیریت استراتژیک سازمان :.3

1در الویت هاي 0.0با نرخ ناسازگاري 0.250سازمان با وزن براياستراتژیکریزي، برنامه0.750

قرار دارند.2تا 

امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و : اولویت بندي معیارهاي 15-4شکل 

مدیریت استراتژیک سازمانبا توجه به معیار گاهساخت نیرو

برايالزمهايسپردهوهانامهضمانتارائهبا توجه به این معیار، توانمعیار توان مالی سازمان :.4

با 0.200نشده با وزن بینیپیششرایطبامواجههبرايالزممالی، توان0.800مناقصات با وزن 

قرار دارند.2تا 1اي در الویت ه0.0نرخ ناسازگاري 
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امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و : اولویت بندي معیارهاي 16-4شکل 

توان مالی سازمانبا توجه به معیار ساخت نیروگاه

سازمان با دراخالقینظامنامهبا توجه به این معیار، وجودمعیار پایبندي به اخالق حرفه اي :.5

با 0.200سازمان با وزن هايگیريتصمیمدرايحرفهاخالقاصولداشتننظر، در0.800وزن 

قرار دارند.2تا 1در الویت هاي 0.0نرخ ناسازگاري 

امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و : اولویت بندي معیارهاي 17-4شکل 

ه اخالق حرفه ايپایبندي ببا توجه به معیار ساخت نیروگاه

و نمودار داینامیکی برا ي میزان اهمیت شاخص هامدلهدفبرحسبعملکردنمودارزیرهايشکلدر

راشاخص هااولویتتوانمینموداراینازاستفادهبا.استشدهآوردهدر ترکیب نظرات کارشناسان ،

.نمودمشاهدهفرایندکلدر
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س هدف الویت بندي شاخص ها با توجه به بعد آمادگی ساختار نمودار عملکرد براسا-18-4شکل  

مدیریت ارشد سازمان
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نمودار داینامیکی الویت بندي شاخص ها با توجه به بعد آمادگی ساختار مدیریت ارشد - 19-4شکل  

سازمان

الویت بندي گزینه ها با توجه به بعد آمادگی ساختار فنی سازمان5-1-4-1- 4

براي مقایسه آمادگی ساختار فنی سازمانشکل زیر مشخص است ، الویت معیارهاي همانطور که در 

، معیار 0.344شاخص ها از دیدگاه کارشناسان، معیار مدیریت فعالیت هاي طراحی و مهندسی  با وزن 

ع مدیریت مناب،  معیار 0.172با وزن برنامه ریزي و کنترل پروژه ،  معیار 0.280مدیریت دانش با وزن 

قرار دارند.5تا 1در الویت هاي 0.083با وزن  مدیریت ریسک پروژه، معیار 0.120با وزن انسانی

امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و اولویت بندي معیارهاي -20-4شکل  

با توجه به بعد آمادگی ساختار فنی سازمانساخت نیروگاه

هر یک از معیارهاي مقایسه شاخص ها با توجه به نظر کارشناسان:نتایج بدست آمده براي

با توجه به این معیار، شاخص مهندسی مفهومی :و مهندسیطراحیهايفعالیتمدیریتمعیار .1

با نرخ ناسازگاري 0.157، ، مهندسی تفصیلی  با وزن 0.249با وزن ، مهندسی پایه0.594با وزن 

ار دارند.قر3تا 1در الویت هاي 0.05



٨٢

امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و : اولویت بندي معیارهاي21-4شکل 

و مهندسیطراحیهايفعالیتمدیریتبا توجه به معیار ساخت نیروگاه

با توجه به این معیار،  تعیین روال و تعامل معیار مدیریت برنامه ریزي و کنترل پروژه :.2

،  0.211، تعریف مایل استون ها با وزن  0.225گزارش دهی با وزن 0.304وزن بافعالیت ها

و تعیین مسیر بحرانی با وزن  0.084، ساختار شکست کار با وزن 0.115تسطیح منابع با وزن 

قرار دارند.6تا 1در الویت هاي 0.1، با نرخ ناسازگاري 0.061

امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و اي: اولویت بندي معیاره22-4شکل 

مدیریت برنامه ریزي و کنترل پروژهبا توجه به معیار ساخت نیروگاه
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، هدایت 0.547با توجه به این معیار، کنترل ریسک  با وزن معیار مدیریت ریسک پروژه :.3

1در الویت هاي 0.05خ ناسازگاري ، با نر0.109و  انالیز ریسک با وزن  0.345ریسک با وزن 

قرار دارند.3تا 

امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و : اولویت بندي معیارهاي 23-4شکل 

مدیریت ریسک پروژهبا توجه به معیار ساخت نیروگاه

ابخانه  با وزن با توجه به این معیار، میزان سهولت در دسترسی به کتمعیار مدیریت دانش  :.4

،  0.142، به روز بودن کتابخانه و ارشیو فنی با وزن 0.206، توان مستند سازي  با وزن 0.275

، 0.080،  مرتبط بودن محتواي کتابخانه و ارشیو فنی با وزن  0.122جامعیت کتابخانه با وزن 

ت پیشین دیگران با وزن ، توان یادگیري از تجربیا0.077دانش با وزن  یتوزیع سریع و کارای

در الویت 0.1با نرخ ناسازگاري 0.044و توانایی یادگیري از تجربیات پیشیین خود 0.053

قرار دارند.8تا 1هاي 
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امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و : اولویت بندي معیارهاي 24-4شکل 

انشمدیریت دبا توجه به معیار ساخت نیروگاه

با توجه به این معیار، توجه به ایمنی و سالمت پرسنل با وزن معیار مدیریت منابع انسانی  :.5

، برنامه ریزي براي اموزش پرسنل با وزن 0.185، نحوه خاتمه همکاري با پرسنل  با وزن 0.253

،0.132ساخت  با وزن وطرحهايپروژهاجرايبرايسازمانیساختار، تناسب0.144

0.098ساخت   با وزن وطرحهايپروژهاجرايبرايسازمانمشاغلبنديطبقهنظامتناسب

، ماندگاري منابع انسانی سازمان با وزن   0.058پرسنل با وزن ارتقايوعملکردارزیابی، توان

نش ، توانایی جذب و گزی0.044، توانایی ایجاد عوامل انگیزشی در سطح سازمان  با وزن 0.050

قرار دارند.9تا 1در الویت هاي 0.07با نرخ ناسازگاري 0.036و به کار گیري پرسنل با وزن 

امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و : اولویت بندي معیارهاي 25-4شکل 

مدیریت منابع انسانیبا توجه به معیار ساخت نیروگاه
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و نمودار داینامیکی برا ي میزان اهمیت شاخص هامدلهدفبرحسبکردعملنمودارزیرهايشکلدر

راشاخص هااولویتتوانمینموداراینازاستفادهبا.استشدهآوردهدر ترکیب نظرات کارشناسان ،

.نمودمشاهده

نی سازماننمودار عملکرد براساس هدف الویت بندي شاخص ها با توجه به بعد آمادگی ساختار ف- 26- 4شکل  
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نمودار داینامیکی الویت بندي شاخص ها با توجه به بعد آمادگی ساختار فنی سازمان-27- 4شکل  

الویت بندي گزینه ها با توجه به بعد آمادگی ساختار ستادي سازمان3- 4-5-1-4

براي آمادگی ساختار ستادي سازمانهمانطور که در شکل زیر مشخص است ، الویت معیارهاي 

، معیار مدیریت 0.750سه شاخص ها از دیدگاه کارشناسان ، معیار زیرساخت فناوري اطالعات با وزن مقای

قرار دارند.2تا 1در الویت هاي 0.250مالی با وزن   
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امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح اولویت بندي معیارهاي -28-4شکل  

عد آمادگی ساختار ستادي سازمانبا توجه به بو ساخت نیروگاه

نتایج بدست آمده براي هر یک از معیارهاي مقایسه شاخص ها با توجه به نظر کارشناسان:

زیرساختیکپارچگیومدیریتبا توجه به این معیار، شاخص :مدیریت زیرساخت فناوري اطالعاتمعیار .1

ومدیریتیحوزهدرمناسبفزاريانرمهايزیرساختوجود	،0.494با وزن  اطالعاتفناوريهاي

سختهايزیرساختوجود، ،0.270با وزن مدیریتی)مالی،پرسنلی،افزارهايسازمان(نرمستادي

سازمان  با تخصصیحوزهدرمناسبافزارينرمهايزیرساختو وجود0.154مناسب با وزن افزاري

قرار دارند.4تا 1در الویت هاي 0.09با نرخ ناسازگاري 0.082وزن   

با امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و ساخت نیروگاه: اولویت بندي معیارهاي 29- 4شکل 

زیرساخت فناوري اطالعاتمدیریت توجه به معیار 

، 0.406پروژه با وزن وسازمانبرايریزيبودجهبا توجه به این معیار،توانمعیار مدیریت مالی :.2

، مدیریت0.147سازمان با وزن   هايدارایی، مدیریت0.280پروژه با وزن شدهتمامقیمتدیریتم

در الویت 0.1، با نرخ ناسازگاري 0.046پروژه با وزن ، سودآوري0.120سازمان با وزن نقدوجوهجریان

قرار دارند.5تا 1هاي 
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با جی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و ساخت نیروگاهامکان سن: اولویت بندي معیارهاي 30- 4شکل 

مدیریت مالیتوجه به معیار 

و نمودار داینامیکی و در نهایت خروجی اکسل براي مدلهدفبرحسبعملکردنمودارزیرهايشکلدر

میمودارناینازاستفادهبا.استشدهآوردهدر ترکیب نظرات کارشناسان ،میزان اهمیت شاخص ها

.نمودمشاهدهفرایندکلدرراشاخص هااولویتتوان
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نمودار عملکرد براساس هدف الویت بندي شاخص ها با توجه به بعد آمادگی ساختار فنی سازمان-31- 4شکل  

نمودار داینامیکی الویت بندي شاخص ها با توجه به بعد آمادگی ساختار فنی سازمان-32- 4شکل  

ي جمع بند4-6

شد و روایی spssدر این فصل داده هاي بدست آمده از نظر سنجی خبرگان دانشگاهی وارد نرم افزار 

جمله اي تایید شدند. سپس داده هاي بدست آمده از شاخص هاي مدل با استفاده از آزمون دو

. ناسازگاري نظرسنجی کارشناسان وارد نرم افزار اکسپرت چویس شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

و در بعد آمادگی ساختار فنی سازمان  0.03کلی مدل در بعد آمادگی ساختار مدیریت ارشد سازمان 

است که قابل قبول می باشد و نشان می دهد نتایج 0.00و در بعد آمادگی ساختار ستادي سازمان 0.07

ر انسانی نیز خروجی هاي نرم از اعتبار مناسبی برخوردار است. براي هر یک از بخش هاي انسانی و غی

افزار براي اولویت بندي شاخص ها ارائه شده است. در فصل آینده به تحلیل نتایج ارائه شده در این فصل 

و نتیجه گیري کلی پژوهش پرداخته خواهد شد.
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فصل پنجم :

نتیجه گیري و پیشنهادات
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مقدمه5-1

اظهارخوداولیههايفرضیهدربارهکار،نتیجهبرتکیهبابایدمحققتحلیل،وتجزیهعملیاتپایانازپس

گیري،نتیجهبخشدرطورکلیبه.نمایداعالمراآنهاردیاتاییدآمده،بدستنتایجبهتوجهباونظر کند

]80[شود.یادآورراآنهاردیاوتاییدکنداشارههاي خودفرضیهترتیب،بهبهبایدمحقق

هايفرضیهدربارهآمدهبدستنتایجوگردندمیمروراختصاربهگذشتههايفصلابتدافصل،نایدر

پایان،دروپرداختهتحقیقهايمحدودیتوهانوآوريبیانبهسپس.شوندمیبررسیاجزاي مدل

.گرددمیارائهآتیهايپژوهشبرايپیشنهاداتیطورهمینوپیشنهاداتی کاربردي

ل نهایی تحقیقمد5-2

انجام شد  4با توجه به آزمون هاي انجام شده براي تعیین معناداري اجزاي مدل پیشنهادي که در فصل 

، مدل هاي نهایی تحقیق به شکل زیر درامدند .

نتیجه گیري از تحقیق5-3
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انتخاب معیار5مشخص شد که –آورده شد 4که در فصل –همانطور که در نرم افزار اس پی اس اس

معیار مهم اول انتخاب 5فناوري در فرآیند الویت بندي دارند که  با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد و 

شدند که این معیار ها به شرح زیر هستند :

تیفیکتیریمداریمع.1

یحقوقويقراردادامورتیریمداریمع.2

سازمانکیاستراتژتیریمداریمع.3

سازمانیمالتواناریمع.4

ياحرفهاخالقبهيبندیپااریمع.5

معیارهاي زیر انتخاب شدند:سازمانیفنساختاریآمادگهمچین براي فرآیند 

یمهندسویطراحيهاتیفعالتیریمداریمع.1

پروژهکنترلويزیربرنامهتیریمداریمع.2

پروژهسکیرتیریمداریمع.3

دانشتیریمداریمع.4

یانسانمنابعتیریمداریمع.5

سازمانيستادساختاریآمادگبعدبراي فرآیند

اطالعاتيفناوررساختیزتیریمداریمع.1
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یمالتیریمداریمع.2

در –که در پیوست آورده شده است –سپس این معیارهاي انتخاب شده در پرسشنامه مقایسه زوجی 

اده از نرم افزار اکسپرت چویس الویت بندي شوند و وزن اختیار کارشناسان آماري قرار میگیرد تا با استف

هر معیار مشخص شود.

مشخص شد که در –آورده شد 4که در فصل -همانطور که در خروجی هاي نرم افزار اکسپرت چویس 

ساختاریآمادگ، الویت دوم سازمانيستادساختاریآمادگفرآیند الویت بندي عوامل موثر الویت اول،

و الویت سوم پایبندي به اخالق حرفه اي میباشد.سازمانیفن

در فرآیند مدیریت کیفیت توانایی استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت سازماندهی دانش ، معیار آرشیو 

و نگهداري دانش در الویت اول، معیار تضمین امنیت دانش ذخیره شده در الویت دوم  و معیار درونی 

ارند .در فرآیند کاربرد دانش ، معیار کاربردي بودن در الویت اول، معیار سازي دانش در الویت سوم قرار د

قابلیت جستجو و ارزیابی در الویت دوم  و معیار ارائه اطالعات درست در الویت سوم قرار دارند.

با توجه به خروجی مشاهده شده نرم افزار اکسپرت چویس در الویت بندي عوامل موثر ، مشاهده شد که 

ایگاه دانش با توجه معیار داراي دسترسی آسان داري بیشترین الویت بوده است . هم چنین در فناوري پ

معیار داراي دسترسی آسان فناوري موتور جستجو و پایگاه داده به ترتیب داراي الویت دوم و سوم بوده 

پایگاه داده اند. با توجه به معیار قابلیت ذخیره و تکمیل کردن محتوا می توان گفت که فناوري هاي

،مخازن اطالعات و داده کاوي به ترتیب داراي الویت اول تا سوم بوده اند . هم چنین با توجه به معیار 

قابلیت ارزیابی دانش نیز ، فناوري هاي داده کاوي ، پایگاه داده و دانش به ترتیب داراي الویت اول تا سوم 

کارشناسان کلیهنظراتترکیبدانش و باهستند . پس به این نتیجه می رسیم که در فرآیند کسب

رااولویت سوموداده کاويرادوماولویتپایگاه دانش،رااولاولویتفناوري اطالعات شرکتهاي مشاوره،
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که مهمترین اینبرمبنیتحقیقیازدهمفرضیهنتایج،بنابراین.انددادهاختصاصخودبهپایگاه داده

گرددپایگاه دانش ، داده کاوي و پایگاه داده می باشند، تائید میفناوري هاي مرحله کسب دانش 

با توجه به خروجی مشاهده شده نرم افزار اکسپرت چویس در فرآیند تسهیم دانش ، مشاهده شد که با 

توجه به معیار تضمین امنیت دانش ذخیره شده ، فناوري سیستم یادگیري داراي الویت اول ، مخازن 

یت دوم و ابزارهاي همکاري تیمی نیز داراي الویت سوم بوده است . هم چنین با توجه اطالعات داراي الو

به معیار اجتماعی سازي دانش ، فناوري پست الکترونکی داراي الویت اول ، وبالگ داراي اولویت دوم و 

انش نیز می شبکه هاي اجتماعی داراي الویت سوم بوده اند . با توجه به معیار توانایی جستجو و بازیابی د

توان گفت که فناوري وایرلس در الویت اول ،اینترانت و اکسترانت در الویت دوم و فناوري سیستم یابنده 

خبره در الویت سوم قرار گرفته اند. در خروجی نهایی که ترکیب نظر خبرگان است ، نیز مشاهده شد که 

در الویت دوم و مخازن اطالعات در فناوري  سیستم یادگیري در الویت اول ، ابزارهاي همکاري تیمی 

که مهمترین فناوري هاي اینبرمبنیتحقیقیازدهمفرضیهنتایج،بنابراین.الویت سوم قرار گرفته اند.

مرحله تسهیم دانش سیستم یادگیري ، ابزارهاي همکاري تیمی و مخازن اطالعات می باشند، تائید می

گردد

زار اکسپرت چویس در فرآیند مدیریت استراتژیک ، مشاهده شد با توجه به خروجی مشاهده شده نرم اف

که با توجه به معیار آرشیو و ذخیره سازي دانش ، فناوري نقشه دانش در الویت اول ،فناوري سیستم 

مدیریت اسناد در الویت دوم و فناوري سیستم خبره در الویت سوم قرار گرفته است .با توجه به معیار 

توان گفت که فناوري نقشه دانش در الویت اول ، فناوري پایگاه داده در الویت درونی سازي دانش می 

دوم و فناوري سیستم خبره در الویت سوم قرار گرفته است . با توجه به معیار تضمین امنیت دانش 

ذخیره شده نیز فناوري نقشه دانش در الویت اول ، فناوري سیستم خبره در الویت دوم و فناوري پایگاه 

ه در الویت سوم قرار گرفته اند. در خروجی نهایی که ترکیب نظر خبرگان است ، نیز مشاهده شد که داد
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فناوري  نقشه دانش در الویت اول ، سیستم خبره در الویت دوم و سیستم مدیریت اسناد در الویت سوم 

ناوري هاي مرحله که مهمترین فاینبرمبنیتحقیقیازدهمفرضیهنتایج،بنابراین.قرار گرفته اند.

گرددسازماندهی دانش نقشه هاي دانش، سیستم خبره و سیستم مدیریت اسناد می باشند، تائید می

با توجه به خروجی مشاهده شده نرم افزار اکسپرت چویس در فرآیند کاربرد دانش ، مشاهده شد که با 

بزي منابع سازمان در الویت اول ، توجه به معیار ارائه اطالعات درست به کاربر، فناوري سیستم برنامه ر

سیستم پشتیبان تصمیم گیري در الویت دوم و سیستم مدیریت اطالعات در الویت سوم قرار دارند. با 

توجه به معیار  کاربردي بودن نیز می توان گفت که فناوري سیستم برنامه ربزي منابع سازمان در الویت 

وم و سیستم خبره در الویت سوم قرار گرفته اند. با توجه اول ، سیستم پشتیبان تصمیم گیري در الویت د

با به معیار  قابلیت جستجو و ارزیابی دانش نیز به این نتیجه رسیدم که فناوري سیستم برنامه ربزي منابع 

سازمان در الویت اول ، سیستم پشتیبان تصمیم گیري در الویت دوم و فناوري استدالل موردي در الویت 

ه اند. با توجه به خروجی کلی نرم افزار و ترکیب نظرات کلیه کارشناسان فناوري اطالعات سوم قرار گرفت

بیمه می توان گفت که فناوري سیستم برنامه ربزي منابع سازمان در الویت اول ، سیستم پشتیبان 

ایج،نتتصمیم گیري در الویت دوم و فناوري استدالل موردي در الویت سوم قرار گرفته اند. بنابراین

که مهمترین فناوري هاي مرحله کاربرد دانش سیستم برنامه ریزي اینبرمبنیتحقیقیازدهمفرضیه

.گرددمنابع سازمان ، سیستم پشتبیان تصمیم گیري و استدالل موردي می باشند، تائید می

پاسخ به سواالت تحقیق 4- 5

استفاده می کنیم . با توجه 4شده در فصل براي پاسخ گویی به سواالت تحقیق از تجزیه و تحلیل انجام 

پاسخ هاي سواالت تحقیق عبارتند از:4به نتایج فصل 
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مشاورمهندسینشرکتهايآمادگیهایی درتعیین میزانشاخصکه: چهاستایناولپرسش.1

هستند.طرح، تامین و اجراهايپروژهاجرايجهتایرانی

ه در آمادگی شرکتهاي موثر می باشند را ذکر کردیمپاسخ سوال اول : در جدول زیر شاخص هایی ک

شاخص هاالویت 

کیفیتمدیریت1

حقوقیوقرارداديامورمدیریت2

سازماناستراتژیکمدیریت3

حقوقیوقرارداديامورمدیریت4

ايحرفهاخالقبهپایبندي5

مهندسیوطراحیهايفعالیتمدیریت6

مانسازاستراتژیکمدیریت7

پروژهریسکمدیریت8

دانشمدیریت9

سازمانمالیتوان10

اطالعاتفناوريهايزیرساختمدیریت11

مالیمدیریت12
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ايحرفهاخالقبهپایبندي13

سازماننقدوجوهجریانمدیریت14

ايحرفهاخالقبهپایبندي15

و مهندسیطراحیهايفعالیتمدیریت16

کنترل پروژهوریزيبرنامهمدیریت17

پروژهریسکمدیریت18

دانشمدیریت19

انسانیمنابعمدیریت20

انسانیمنابعمدیریت21

مدیریت زیرساخت فناوري اطالعات22

مدیریت مالی23

سازماندرکیفیتمدیریتهايسیستماستقرارتوانایی24

رکت مشاور و شرکت هاي ساخت و اجرا.بررسی تواناییها و تفاوتهاي ساختاري بین ش.2

پاسخ سوال دوم  :

راساختوطرحههايپروژاجرايبرايمشاورمهندسشرکت هاي آمادگیتوان	مینظریکاز

از هاشرکتایندرآمادگیهايشاخصهرگاهکهمعنیاینبه.دادنسبتپروژهموفقیتبه مقوله

ذینفعان رضایتوموفقیتارزیابیمعیارهايجنبهازهپروژباشدبرخوردارتريمطلوبوضعیت

پروژه یکاجرايبرايالزمهايآمادگیازکهسازمانیکرد.خواهدکسببیشتريامتیازپروژه
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آن ذینفعانرضایتجلبوموفقیتباراپروژهانتها،دربتواندبایدطبیعیطوربهباشدبرخوردار

.دهدخاتمه

و تعاریفاستالزمذینفعانرضایتوموفقیتمثلواژگانیبردنکاربهازرمنظوتدقیقمنظوربه

موفقیتمعیارهايبهآنکهازپیش.شوندتبیینحوزهاینبامرتبطادبیاتدرموجودمعیارهاي

دواینجادر.گرددارائهپروژهازمشخصیتعریفاستالزمشودپرداختهکارفرمارضایتپروژه و

.شودارائه میژهپروتعریف از

به تااجرا میشودسازمانیکتوسطکهاستپیوستههمبهفعالیت هايازهايمجموعپروژه

گرفتهتوافق قرارموردفرآینداینپایانوشروعزمان.یابددستشدهتعریفاهدافازهايمجموع

است(انجمنشدهتعیینآن عملکرديالزاماتومنابعواستمواجههزینه ايمحدودیتهايبا.است

بریتانیا).پروژهمدیران

(AHP)اولویت بندي شاخص هاي آمادگی شرکتهاي مشاوره با استفاده از مدل .3

پاسخ سوال سوم : در زیر شاخص هایی که بیانگر سطح امادگی این شرکتها می باشند ذکر شده 

است.

نام فناوريالویت 

سازمانيستادساختاریآمادگ1

سازمانیفنساختاریآمادگدنیفرآ2

سازمانهايداراییمدیریت3

سازمانسطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی4

پروژهسودآوري5
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پرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان6

محدودیت ها و مشکالت تحقیق6- 5

از کارشناسان از محدودیت هاي انجام این تحقیق می توان به این موضوع اشاره کرد که خیلی 

شرکت هاي مشاوره زمان الزم را جهت پاسخوگویی به سواالت اختصاص نمی دهند.

پرسشنامه پخش شده در هر مرحله مدیریت 129هم چنین به دلیل حجیم بودن پرسشنامه ها از 

پرسشنامه جمع اوري شد. به این دلیل فقط تجزیه و تحلیل نرم افزار اکسپرت 18دانش  ، فقط 

پرسشنامه انجام شد . 18ي مقایسه زوجی معیارها و فناوري ها با همین چویس برا

پیشنهادات7- 5

"و"کاربرديپیشنهادات"بند،دوغالبدرهاییپیشنهادقسمتایندرشده،انجامتحقیقبهتوجهبا

گرددمیارائهزیرشرحبه"آیندههايتحقیقبرايپیشنهاداتی

کاربرديپیشنهادات5-7-1.

تااستداشتهآنبرسعیدانشمدیریتيحوزهدرفعالکارشناساننظراتبکارگیريباتحقیقنای

دانشمدیریتبکارگیريبرايراهکار عملییکودادهانجامدانشمدیریتفناوري هايبینايمقایسه

دانشمدیریتمزایايازتادهدقرارمدیراناختیاردرفناوري هاي مورد استفاده در ان را ازاستفادهو

فرآیند کسب دانشدرراکاراییبیشترینآمده پایگاه هاي دانشدستبهبنابرنتایج.ببرندبیشتريبهره

در فرآیند در فرآیند تسهیم دانش نیز  سیستم هاي یادگیري  بیشترین کارایی را داشته اند ..اندداشته

ش سیستم برنامه ریزي منابع سازمان بیشترین الویت سازماندهی نقشه هاي دانش  و در فرآیند کاربرد دان

را داشته اند.
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oتجربیاتزیرادانش استفاده شود ،هايپایگاهتوصیه می شود که در فرآیند کسب دانش از

کاهشموجبهاآنازاستفادهوشدهذخیرهپایگاهایندرمراحلایندرآمدهدستبه

بنابراینشدخواهدکاراییافزایشوهزینهاهشکنتیجهدروهاکاريدوبارهوهاخطا

گردد.میپیشنهادمرحله ایندرفناوري هااینازاستفاده

oراکاراییبعد از پایگاه هاي دانش بیشترین کسب  دانشمرحله درکاويدادهابزارهاي

ري هاي فناوازاستفادهبهتمایلصورتدرگرددمیپیشنهادمدیرانبهبنابرایندارند،

.دهندقرارخوداولویت دوم کسب دانش این فناوري را درفرآینددردانشمدیریت

o پیشنهاد می شود که در صورت تمایل نداشتن به استفاده از فناوري هاي ذکر شده در

فرآیند کسب دانش ، از پایگاه هاي دانش براي کسب و جمع آوري اطالعات و دانش استفاده 

شود .

oهاي یادگیري در فرآیند تسهیم دانش داراي بیشترین الویت از نظر فناوري سیستم

کارشناسان شرکتهاي بیمه بوده اند ، پس پیشنهاد می شود که مدیران شرکتهاي بیمه براي 

افزایش ارتباطات و انتقال و تسهیم دانش  بین افراد از این فناوري بهره بگیرند 

oز جزو فناوري هاي دیگري هستند که داراي ابزارهاي همکاري تیمی و مخازن اطالعات نی

بیشترن الویت در فرآیند تسهیم دانش بوده اند و استفاده از این فناوري ها براي بهبود 

ارتباطات و تسهیم دانش افراد پیشنهاد می شوند .

o فناوري نقشه دانش در فرآیند سازماندهی دانش بیشترین الویت را به خود اختصاص داده

می شود که شرکتهاي بیمه براي سازماندهی  و ذخیره و ثبت اطالعات و است .پیشنهاد 

دانش خود از این فناوري بهره بگیرند.
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o پیشنهاد می شود که سیستم هاي  خبره  نیز بعد از نقشه هاي دانش در فرآیند تسهیم

ا سیتمهایندرمراحلایندرآمدهدستبهتجربیاتدانش مورد استفاده قرار بگیرند. زیرا

کاهشنتیجهدروهاکاريدوبارهوهاخطاکاهشموجبهاآنازاستفادهوشدهذخیره

شد و می توانند به راحتی در اختیار افراد براي استفاده از خواهدکاراییافزایشوهزینه

اطالعات قرار بگیرند.

oه اند  مرحله سازماندهی دانش در الویت سوم قرار گرفتدراسنادمدیریتهايسیستم

توانندمیباشندمیباالکاراییوکمهزینهدنبالبهکهبیمههايشرکت،بنابراین مدیران

.بگیرندفناروي بهرهایناز

o.. سیستم برنامه ریزي منابع سازمان در فرآیند کاربرد دانش بیشترین الویت را به خود

را براي مدیریت دانش اختصاص داده است .شرکتهاي بیمه که توانایی صرف هزینه هاي زیاد 

خود دارند ، پیشنهاد می شود براي فرآیند کاربرد دانش خود از این فناوري بهره بگیرند.

o.. سیستم هاي پشتیبان تصمیم گیري نیز بعد از سیستم برنامه ریزي منابع سازمان در الویت.

فت را در دوم قرار گرفته اند و پیشنهاد می شود شرکتهایی که توانایی صرف هزینه هاي هنگ

خریداري سیستم برنامه ریزي منابع سازمان ندارند از این فناوري براي فرآیند کاربرد دانش 

خود استفاده کنند .

o.. فناوري استدالل موردي نیز می تواند در فرآیندکاربرد دانش به عنوان یک فناوري مناسب

مورد استفاده قرار بگیرد .
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آیندهتحقیقات توصیه به5-7-2

oصورتنظرسنجیکارشناس فناوري اطالعات در شرکتهاي بیمه 18ازقیقتحایندر

بیشتريخبرگانازآینده تحقیقاتدرتوانمینتایجبیشتراعتبارجهت.استگرفته

نموداستفاده

oمرحله مهم کسب ، کاربرد ، تسهیم و 4فناوري ها ، مقایسهوارزیابیجهتتحقیقایندر

بهرادانشمدیریتفرآیندهايتوانندمیبعديمحققان.شده اند سازماندهی دانش انتخاب 

.دهندقرارمبنایی براي مقایسهوکردهتقسیمترجزئیاجزاي

oدسته از فناوري هاي 15پرسشنامه ها شدنحجیمازجلوگیريدلیلبهتحقیقایندر

فناوري در 10فناوري در فرآیند تسهیم دانش، 15مدیریت دانش در فرآیند کسب دانش، 

مقایسهبا یکدیگرفناروي براي فرآیند کاربرد دانش 7فرآیند سازماندهی دانش  و در نهایت 

.دانش باشدفناروي هاي  مدیریتازبیشتريشمارشاملتواندمیبعديتحقیقات.اندشده

oمعیارهاي انتخاب فناوري از چند منبع مختلف انتخاب شده اند و تحقیقاتتحقیقایندر

.گیرندانتخاب فناري ها بکارجهترادیگريمعیارهايتوانندمیبعدي

oتحقیقات.استشدهاستفادهمراتبیسلسلهتحلیلروشازتحقیقاینفرضیاتآزمونجهت

و  فرآیند anpفناوري ها مانند بندياولویتبرايرادیگريهايروشتوانندمیبعدي

یرند. هم چنین می توان از روش هاي دیگري مانند بگبکارتحلیل سلسله مراتبی فازي 

تاپسیس فازي و الکتره نیز براي انتخاب فناوري هاي مدیریت دانش استفاده کرد .
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: کارشناسان شرکت هاي طرح و ساخت1پرسشنامه شماره 

گرامینظرصاحب

سالمبا

بررسی و "بعنوانارشدکارشناسینامهنپایابهمربوطحاضرپرسشنامهرساندمیاستحضاربهاحتراما

تاثیر گذار بر امکان سنجی شرکتهاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و ساخت الویت بندي عوامل

ایع صنو مدیریتگروهدرسید محمد موسوي شاهرودي دکترراهنماییباوباشدمی"ي برقنیروگاه ها

سواالت،بهدقیقپاسخگوییبادارمستدعااروایناز.استانجامحالدرشاهروددانشگاه صنعتی 

.نماییدیاريپژوهشاینرساندنثمربهدررااینجانب

با بنده تماس gmail.com4473fariborz@در صورت بروز هرگونه سوالی می توانید از طریق ادرس 

حاصل نمائید .

راوانفسپاسبا

صنعتی شاهروددانشگاه  ارشدکارشناسیدانشجوي

فرديطالعاتا

تمایل):صورت(درخانوادگینامونام

:تحصیلیرشته

:تحصیالتسطح

:سن

جنسیت:
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بررسی و الویت بندي عوامل موثر بر امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و ساخت 

نیروگاه

بررسی و الویت بندي "با عنوانMBAرشتهارشدکارشناسیمقطعنامهپایاناستايردرپرسشنامهاین

تهیه"عوامل موثر بر امکان سنجی شرکت هاي مشاوره جهت اجراي پروژه هاي طرح و ساخت نیروگاه

،موضوعاهمیتبهتوجهبااین شاخص هامی باشد . ازیکهراهمیتتعییندرصددواستشده

خود،وقتازدقایقیصرفباتاایدهشدانتخابتجربهصاحبومتخصصفردينوانعبهجنابعالی

مقایسهجداولاستخواهشمندتوصیفاینبا.فرماییدیاريپژوهشایناهدافيراستادررامحقق

اهمیتمیزانبیانگرکهايگونهبهنماییدکاملمناسبهايلیمستطدرعالمتزدنبارازیرزوجی

.باشدفناوري هاي دیگربهنسبتفناوري ها ازهریک

به نظر شما در بعد آمادگی ساختار مدیریت ارشد سازمان ، کدام یک از معیارهاي زیر .1

از اهیمت بیشتري برخوردار است ؟

حقوقیوقرارداديامورمدیریت98765432123456789کیفیتمدیریت

سازماناستراتژیکمدیریت98765432123456789کیفیتمدیریت

سازمانمالیتوان98765432123456789کیفیتمدیریت

ايحرفهاخالقبهپایبندي98765432123456789کیفیتمدیریت

سازماناتژیکاسترمدیریت98765432123456789حقوقیوقرارداديامورمدیریت

سازمانمالیتوان98765432123456789حقوقیوقرارداديامورمدیریت

ايحرفهاخالقبهپایبندي98765432123456789حقوقیوقرارداديامورمدیریت

انسازممالیتوان98765432123456789سازماناستراتژیکمدیریت
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ايحرفهاخالقبهپایبندي98765432123456789سازماناستراتژیکمدیریت

ايحرفهاخالقبهپایبندي98765432123456789سازمانمالیتوان

سازمان ، کدام یک از معیارهاي زیر از اهیمت فنیبه نظر شما در بعد آمادگی ساختار.2

دار است ؟بیشتري برخور

پروژهکنترلوریزيبرنامهمدیریت98765432123456789ومهندسیطراحیهايفعالیتمدیریت

پروژهریسکمدیریت98765432123456789و مهندسیطراحیهايفعالیتمدیریت

دانشمدیریت98765432123456789و مهندسیطراحیهايفعالیتمدیریت

انسانیمنابعمدیریت98765432123456789و مهندسیطراحیهايفعالیتمدیریت

پروژهریسکمدیریت98765432123456789کنترل پروژهوریزيبرنامهمدیریت

دانشمدیریت98765432123456789کنترل پروژهوریزيبرنامهمدیریت

انسانیمنابعمدیریت98765432123456789کنترل پروژهوریزيبرنامهمدیریت

دانشمدیریت98765432123456789پروژهریسکمدیریت

انسانیمنابعمدیریت98765432123456789پروژهریسکمدیریت

انسانیمنابعمدیریت98765432123456789دانشمدیریت

، کدام یک از معیارهاي زیر از سازمانستاديساختاربه نظر شما در بعد آمادگی .3

اهیمت بیشتري برخوردار است ؟

مدیریت مالی98765432123456789مدیریت زیرساخت فناوري اطالعات

ه معیار (مدیریت کیفیت ) کدام شاخص آمادگی  داراي اهمیت به نظر شما با توجه ب.4

بیشتري است ؟
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درکیفیتمدیریتهايسیستماستقرارتوانایی

مدیریتسیستمگواهینامهاخذ(سازمان

)کیفیت

مدیریتهايسیستمبهبودونگهداريتوانایی98765432123456789

سیستماهینامهگوحفظسابقه(سازماندرکیفیت

)کیفیتمدیریت

درکیفیتمدیریتهايسیستماستقرارتوانایی

مدیریتسیستمگواهینامهاخذ(سازمان

)کیفیت

پروژهباسازماندراستقراریافتههايسیستمتناسب98765432123456789

سازمانتخصصوساختوطرحهاي

مدیریتهايسیستمبهبودونگهداريتوانایی

گواهینامهحفظسابقه(سازماندرکیفیت

)کیفیتمدیریتسیستم

پروژهباسازماندراستقراریافتههايسیستمتناسب98765432123456789

سازمانتخصصوساختوطرحهاي

) کدام شاخص آمادگی حقوقیوقرارداديامورمدیریتبه نظر شما با توجه به معیار (.5

داراي اهمیت بیشتري است ؟

مدیریتوقراردادهاحقوقیمالحظاتبهتوجه

دعاوي

پروژهگذاريقیمتبرايمناسبتیمازبرخورداري98765432123456789

سازمان) کدام شاخص آمادگی  داراي استراتژیکبه نظر شما با توجه به معیار (مدیریت.6

اهمیت بیشتري است ؟

سازمانبراياستراتژیکریزيبرنامه98765432123456789سازمانپورتفلیوتمدیری

) کدام شاخص آمادگی  داراي اهمیت سازمانمالیتوانبه نظر شما با توجه به معیار (.7

بیشتري است ؟

برايالزمهايسپردهوهانامهضمانتارائهتوان

مناقصات

بینیپیششرایطبامواجههبرايالزممالیتوان98765432123456789

نشده

) کدام شاخص آمادگی  داراي ايحرفهاخالقبهپایبنديبه نظر شما با توجه به معیار (.8

اهمیت بیشتري است ؟



١١٠

تصمیمدرايهحرفاخالقاصولداشتننظردر98765432123456789سازماندراخالقینظامنامهوجود

سازمانهايگیري

) کدام شاخص و مهندسیطراحیهايفعالیتمدیریتبه نظر شما با توجه به معیار (.9

آمادگی  داراي اهمیت بیشتري است ؟
هايگزینهمقایسهوبررسی(مفهومیمهندسی

انتخابوسیستمیوفرآیندينظرازمختلف

)برترگزینه

منظوربهمهندسیمداركکفایت(پایهمهندسی98765432123456789

اصلیتجهیزاتسفارش

هايگزینهمقایسهوبررسی(مفهومیمهندسی

انتخابوسیستمیوفرآیندينظرازمختلف

)برترگزینه

واجراییهاينقشهکفایت(تفصیلیمهندسی98765432123456789

)محاسبات

منظوربهمهندسیمداركکفایت(پایهمهندسی

اصلیتجهیزاتسفارش

واجراییهاينقشهکفایت(تفصیلیمهندسی98765432123456789

)محاسبات

) کدام شاخص آمادگی  کنترل پروژهوریزيبرنامهمدیریتبه نظر شما با توجه به معیار (.10

داراي اهمیت بیشتري است ؟
وموانعوهااستونمایلتعریف98765432123456789کارشکستساختار

هامحدودیت

هافعالیتتعاملوروالتعیین98765432123456789کارشکستساختار

منابعتسطیح98765432123456789کارشکستساختار

دهیبحرانی گزارشمسیرتعیین98765432123456789کارشکستساختار

وموانعوهااستونمایلتعریف

هامحدودیت

هافعالیتتعاملوروالتعیین98765432123456789

وموانعوهااستونمایلتعریف

هامحدودیت

منابعتسطیح98765432123456789



١١١

وموانعوهااستونمایلتعریف

هامحدودیت

دهیبحرانی گزارشمسیرتعیین98765432123456789

منابعتسطیح98765432123456789هافعالیتتعاملوروالتعیین

دهیبحرانی گزارشمسیرتعیین98765432123456789هافعالیتتعاملوروالتعیین

دهیبحرانی گزارشمسیرتعیین98765432123456789منابعتسطیح

) کدام شاخص آمادگی  داراي پروژهریسکمدیریتبه نظر شما با توجه به معیار (.11

اهمیت بیشتري است ؟
وشناساییشامل(ریسکآنالیز

)پروژههايریسکارزیابی

طراحیاملش(ریسکهدایت.987654321234567891

عملیاقداماتویهااستراتژ

ریسنمودنمحدودجهت

سازيبهینهوپروژهکهاي

)پروژهموفقیت

وشناساییشامل(ریسکآنالیز

)پروژههايریسکارزیابی

ریسکآیااینکهبررسی(ریسککنترل98765432123456789

درستوشناساییپروژهاصلیهاي

شدهانجاماقداماتواندهشدارزیابی

)اندبودهصحیح

طراحیشامل(ریسکهدایت

جهتعملیاقداماتویهااستراتژ

وپروژهکهايریسنمودنمحدود

)پروژهموفقیتسازيبهینه

ریسکآیااینکهبررسی(ریسککنترل98765432123456789

درستوشناساییپروژهاصلیهاي

شدهانجاماقداماتواندهشدارزیابی

)اندبودهصحیح

) کدام شاخص آمادگی  داراي اهمیت دانشمدیریتبه نظر شما با توجه به معیار (  .12

بیشتري است ؟



١١٢

سازمانسطحدردانشکارآيوسریعتوزیع98765432123456789خودپیشینتجربیاتازیادگیريتوان

سازيمستندتوان98765432123456789خودپیشینجربیاتتازیادگیريتوان

فنیآرشیووکتابخانهبهدسترسیدرسهولتمیزان98765432123456789خودپیشینتجربیاتازیادگیريتوان

فنیآرشیووکتابخانهبودنزروبه98765432123456789خودپیشینتجربیاتازیادگیريتوان

فنیآرشیووکتابخانهجامعیت98765432123456789خودپیشینتجربیاتازیادگیريتوان

بافنیآرشیووکتابخانهمحتوايبودنمرتبط98765432123456789خودپیشینتجربیاتازیادگیريتوان

مانسازهايپروژهوتخصص

سازيمستندتوان98765432123456789سازمانسطحدردانشکارآيوسریعتوزیع

فنیآرشیووکتابخانهبهدسترسیدرسهولتمیزان98765432123456789سازمانسطحدردانشکارآيوسریعتوزیع

فنیآرشیووکتابخانهبودنروزبه98765432123456789سازمانسطحدردانشکارآيوسریعتوزیع

فنیآرشیووکتابخانهجامعیت98765432123456789سازمانسطحدردانشکارآيوسریعتوزیع

بافنیآرشیووابخانهکتمحتوايبودنمرتبط98765432123456789سازمانسطحدردانشکارآيوسریعتوزیع

سازمانهايپروژهوتخصص

فنیآرشیووکتابخانهبهدسترسیدرسهولتمیزان98765432123456789سازيمستندتوان

فنیآرشیووکتابخانهبودنروزبه98765432123456789سازيمستندتوان

فنیآرشیووکتابخانهجامعیت98765432123456789سازيمستندتوان

بافنیآرشیووکتابخانهمحتوايبودنمرتبط98765432123456789سازيمستندتوان

سازمانهايپروژهوتخصص

آرشیووکتابخانهبهدسترسیدرسهولتمیزان

فنی

فنیآرشیووکتابخانهودنبروزبه98765432123456789

آرشیووکتابخانهبهدسترسیدرسهولتمیزان

فنی

فنیآرشیووکتابخانهجامعیت98765432123456789

آرشیووکتابخانهبهدسترسیدرسهولتمیزان

فنی

بافنیآرشیووکتابخانهمحتوايبودنمرتبط98765432123456789

سازمانهايپروژهوتخصص



١١٣

فنیآرشیووکتابخانهجامعیت98765432123456789فنیآرشیووکتابخانهبودنروزبه

بافنیآرشیووکتابخانهمحتوايبودنمرتبط98765432123456789فنیآرشیووکتابخانهبودنروزبه

سازمانهايپروژهوتخصص

بافنیآرشیووکتابخانهمحتوايبودنمرتبط98765432123456789فنیآرشیووکتابخانهجامعیت

سازمانهايپروژهوتخصص

) کدام شاخص آمادگی  داراي اهمیت انسانیمنابعمدیریتبه نظر شما با توجه به معیار (.13

بیشتري است؟
بهواستخدامگزینش،جذب،توان

نیازموردپرسنلريکارگی

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی98765432123456789

سازمان

بهواستخدامگزینش،جذب،توان

نیازموردپرسنلکارگیري

سازمانانسانیمنابعماندگاري

بهواستخدامگزینش،جذب،توان

نیازموردپرسنلکارگیري

پرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان98765432123456789

بهواستخدامگزینش،جذب،توان

نیازموردپرسنلکارگیري

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه98765432123456789

بهواستخدامگزینش،جذب،توان

نیازموردپرسنلکارگیري

پرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه98765432123456789

بهواستخدامگزینش،جذب،توان

نیازموردپرسنلکارگیري

پرسنلباهمکاريخاتمهنحوه98765432123456789

بهواستخدامگزینش،جذب،توان

نیازموردپرسنلکارگیري

پروژهاجرايبرايسازمانیاختارستناسب98765432123456789

ساختوطرحهاي

بهواستخدامگزینش،جذب،توان

نیازموردپرسنلکارگیري

سازمانمشاغلبنديطبقهنظامتناسب98765432123456789

ساختوطرحهايپروژهاجرايبراي
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سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی

سازمان

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی98765432123456789

سازمان

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی

سازمان

سازمانانسانیمنابعماندگاري

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی

سازمان

پرسنلايارتقوعملکردارزیابیتوان98765432123456789

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی

سازمان

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه98765432123456789

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی

سازمان

پرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه98765432123456789

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی

سازمان

پرسنلباهمکاريخاتمهنحوه98765432123456789

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی

سازمان

پروژهاجرايبرايسازمانیساختارتناسب98765432123456789

ساختوطرحهاي

سطحدرانگیزشیعواملایجادتوانایی

سازمان

سازمانمشاغلبنديطبقهنظامتناسب98765432123456789

ساختوطرحهايپروژهاجرايبراي

پرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان98765432123456789سازمانانسانیمنابعماندگاري

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه98765432123456789سازمانانسانیمنابعماندگاري

پرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه98765432123456789سازمانانسانیمنابعماندگاري

پرسنلباهمکاريخاتمهنحوه98765432123456789سازمانانسانیمنابعماندگاري

پروژهاجرايبرايسازمانیساختارتناسب98765432123456789سازمانانسانیمنابعماندگاري

ساختوطرحهاي



١١٥

سازمانمشاغلبنديطبقهنظامتناسب98765432123456789سازمانانسانیمنابعماندگاري

ساختوطرحهايپروژهاجرايبراي

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه98765432123456789پرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان

پرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه98765432123456789پرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان

پرسنلباهمکاريخاتمهنحوه98765432123456789پرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان

پروژهاجرايبرايسازمانیساختارتناسب98765432123456789پرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان

ساختوطرحهاي

سازمانمشاغلبنديطبقهنظامتناسب98765432123456789پرسنلارتقايوعملکردارزیابیتوان

ساختوطرحهايپروژهاجرايبراي

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه98765432123456789پرسنلارتقايوکردعملارزیابیتوان

پرسنلباهمکاريخاتمهنحوه98765432123456789پرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه

پروژهاجرايبرايیسازمانساختارتناسب98765432123456789پرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه

ساختوطرحهاي

سازمانمشاغلبنديطبقهنظامتناسب98765432123456789پرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه

ساختوطرحهايپروژهاجرايبراي

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه98765432123456789پرسنلسالمتیوایمنیبهتوجه

پروژهاجرايبرايسازمانیساختارتناسب98765432123456789پرسنلباهمکاريخاتمهنحوه

ساختوطرحهاي

سازمانمشاغلبنديطبقهنظامتناسب98765432123456789پرسنلباهمکاريخاتمهنحوه

ساختوطرحهايپروژهاجرايبراي

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه98765432123456789پرسنلباهمکاريخاتمهنحوه
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اجرايبرايسازمانیساختارتناسب

ساختوطرحهايپروژه

سازمانمشاغلبنديطبقهنظامتناسب98765432123456789

ساختوطرحهايپروژهاجرايبراي

اجرايرايبسازمانیساختارتناسب

ساختوطرحهايپروژه

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه98765432123456789

مشاغلبنديطبقهنظامتناسب

وطرحهايپروژهاجرايبرايسازمان

ساخت

پرسنلآموزشبرايریزيبرنامه98765432123456789

) کدام شاخص اطالعاتفناوريهايزیرساختمدیریتبه نظر شما با توجه به معیار (  .14

آمادگی  داراي اهمیت بیشتري است ؟
حوزهدرمناسبافزارينرمهايزیرساختوجود

سازمانتخصصی

حوزهدرمناسبافزارينرمهايزیرساختوجود98765432123456789

پرسنلی،افزارهاينرم(سازمانستاديومدیریتی

.)مدیریتیلی،ما

حوزهدرمناسبافزارينرمهايزیرساختوجود

سازمانتخصصی

مناسبافزاريسختهايزیرساختوجود98765432123456789

حوزهدرمناسبافزارينرمهايزیرساختوجود

سازمانتخصصی

اطالعاتفناوريايزیرساختهیکپارچگیومدیریت98765432123456789

حوزهدرمناسبافزارينرمهايزیرساختوجود

افزارهاينرم(سازمانستاديومدیریتی

.)مدیریتیمالی،پرسنلی،

مناسبافزاريسختهايزیرساختوجود98765432123456789

حوزهدرمناسبافزارينرمهايزیرساختوجود

افزارهاينرم(سازمانستاديومدیریتی

.)مدیریتیمالی،پرسنلی،

اطالعاتفناوريزیرساختهايیکپارچگیومدیریت98765432123456789

اطالعاتفناوريزیرساختهايیکپارچگیومدیریت98765432123456789مناسبافزاريسختهايزیرساختوجود
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) کدام شاخص آمادگی  داراي اهمیت بیشتري مالیمدیریتیار (  به نظر شما با توجه به مع.15

است ؟
پروژهوسازمانبرايریزيبودجهتوان98765432123456789پروژهشدهتمامقیمتمدیریت

سازمانهايداراییمدیریت98765432123456789پروژهشدهتمامقیمتمدیریت

سازماننقدوجوهجریانمدیریت98765432123456789پروژهشدهتمامیمتقمدیریت

پروژهسودآوري98765432123456789پروژهشدهتمامقیمتمدیریت

سازمانهايداراییمدیریت98765432123456789پروژهوسازمانبرايریزيبودجهتوان

سازماننقدوجوهجریانمدیریت98765432123456789پروژهوسازمانبرايریزيبودجهوانت

پروژهسودآوري98765432123456789پروژهوسازمانبرايریزيبودجهتوان

سازماننقدوجوهجریانمدیریت98765432123456789سازمانهايداراییمدیریت

پروژهسودآوري98765432123456789سازمانهايداراییمدیریت

پروژهسودآوري98765432123456789سازماننقدوجوهجریانمدیریت
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منابع
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.کارلو به منظور بهبود فرآیند تحلیل کمی ریسک پروژه
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نظام هاي پیشنهاد استقرار یافته در سازمانهاي کشور

®PMBOKارزیابی سالمت پروژه بر اساس استاندارد "13حسین ناصريو احسان نجابت.5

Guide:2008"

انواع سیستم هاي اجراي "1391سال جعفر مامی زادهو شیروانیفریدونو حمیدرضا سهرابیان.6

"پروژه و بررسی و ارزیابی مزایا و معایب آنها

یدیک و ارائه الگوي مناسب جهت انتخاب از منظر کارفرما/ مقایسه انواع قراردادهاي پیمانکاري ف.7

کارشناسی -پور؛ به مشاوره محمدحسین صبحیه.به راهنمایی مجتبی حسینعلی- مرتضی صمیمی.

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته ارشد (وبالگ مهندسی و مدیریت ساخت

.1386-87مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ -مهندسی عمران 
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هاي ساخت و ساز/ ) در ارزیابی تغییرات پروژهMADMاستفاده از تصمیم گیري چند شاخصه (.8

- نژاد.پور؛ به مشاوره سهیل سعديبه راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی-ایمان روشنکار رودسري.

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی کارشناسی ارشد (وبالگ مهندسی و مدیریت ساخت

.1387-88مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ -، رشته مهندسی عمران عمران

سازي قابلیت اطمینان و موفقیت امکان سنجی بکارگیري یک متدولوژي به منظور ماکزیمم.9

پور، سیدجعفر به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی-هاي طرح و ساخت/ مصطفی قاضی مرادي.پیمان

اسی ارشد (وبالگ مهندسی و مدیریت ساختکارشن-شهیدي؛ به مشاوره مسعود باباخانی.

مهندسی و مدیریت - دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران 

.1387-88ساخت) ؛ 

ها و مقایسه آن با ) در اجراي پروژهTurn keyبررسی ضرورت استفاده از روش کلید در دست (.10

به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره -سین یونسی.)/ امیرحBuy Blackقرارداد بیع متقابل (

دانشکده فنی و مهندسی، کارشناسی ارشد (وبالگ مهندسی و مدیریت ساخت-عباس اکبرپور.

.1387-88مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ -گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران 

ي سیستم اطالعات مدیریت پروژه امکان سنجی بهبود فرآیندهاي مدیریت پروژه توسط بکارگیر.11

)PMIS.به راهنمایی محمدحسین مشرف -) (مطالعه موردي خاص)/ محمدعلی اکبري رنانی

کارشناسی ارشد (وبالگ مهندسی و مدیریت ساخت- پور.جوادي؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی

مدیریت مهندسی و - دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران 

.1388-89ساخت) ؛ 

ي مدل چند عاملی انتخاب پیمانکاران و امکان سنجی استفاده از مدل در ایران/ سیدمصطفی ارائه.12

کارشناسی ارشد (وبالگ - پور.به راهنمایی پرویز قدوسی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی-بتولی.
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ان، رشته مهندسی دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمرمهندسی و مدیریت ساخت

.1387-88مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ - عمران 

SIX SIGMAبا استفاده از مقایسه و تلفیق آن با PMBOKارتقاي روش مدیریتی .13

،PRINCE2،ISO10006.به راهنمایی محمود هریسچیان، به مشاوره عباس -/ علی عصارزاده

دانشکده فنی و مهندسی، گروه ساختکارشناسی ارشد (وبالگ مهندسی و مدیریت-اکبرپور.

.1388-89مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ -مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران 

) و راهکارهاي کاهش EPCهاي مهندسی، تدارك، ساخت (شناسایی دالیل تاخیرات در پروژه.14

کارشناسی -به راهنمایی ابراهیم صفا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.-تاخیرات/ محبوبه افضلی.

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته ارشد (وبالگ مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی و مدیریت ساخت) -مهندسی عمران 

به راهنمایی -در توسعه نیروگاههاي ایران.BOTبرداري انتقال بکارگیري روش ساخت بهره.15

، رشته مدیریت پروژه ندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد (وبالگ مه- پور، مجتبی.حسینعلی

.1379و ساخت) ؛ 

به راهنمایی صبحیه، -ها.هاي دانش در گزینش نظام اجراي پروژهگیري از پایگاهبررسی امکان بهره.16

، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ کارشناسی ارشد (وبالگ مهندسی و مدیریت ساخت-محمدحسین.

1386.
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ABSTRACT

The growing competition in the market for electric industry, financial
resources, and competition has become more sophisticated every day. And
improve the company's performance Contractor as a principal concern of
these companies is considered excellent.Previous studies on the impact of
readiness of the senior management structure of the organization preparation
of the technical structure of the organization -Preparation of staff in the
performance of these companies endorsed And the firm's ability to make
optimal use of financial resources As the most influential factors in the
performance of consulting firms introduce.

But missing links are identified by many factors in determining the level of
preparedness consulting companies to start projects in design and construction
areThat the bulk of the cash flow management of identified risks are
cited.Hence, this study aimed to prioritize the factors taken a step towards
improving the performance of consulting firms using the factors affecting
this relationship was Steps to be taken for improving the performance of these
companies.The ١٢ indicators are combined, the three main sections, including
the preparation of a senior management structure - Preparation of Technical
Structure Organization - Organization Structure Preparation divided.
EXPERT CHOICE software for the analysis of questionnaire and SPSS was
used.
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