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 چکیده
باشد   می حاضر عصر سازمانهاي جديهاي   از دغدغه یکی، دانش مدیریت مؤثر و مناسب وکارهاي ساز از برداري بهره و شناسایی

 زمان مستمر چالش و خودهاي   وژهپر بودن به دلیل موقتی پروژه محور مانند بنیاد مسکن انقالب اسالمی سازمانهاي، میان این و در

هاي   تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی کیفی پروژه. دارند نیاز دانش مند نظام به مدیریتها   سازمان سایر از بیش، محدود منابع و
تصمیم دي استان گیالن در برنامه پنجم توسعه به وسیله استانداردهاي مدیریت پروژه است تا دانشی براي ها  هاي  اجراي طرح

طبقه بندي شده است  مولفه 42 وحوزه  9دانش مدیریت پروژه در هاي   حوزهدر این استاندارد . بهتر در آینده فراهم آیدهاي   گیري
، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت، مدیریت هزینه، مدیریت زمان، محدودهمدیریت ، که شامل مدیریت یکپارچگی پروژه

دهد مدیریت یکپارچگی پروژه با باالترین نتایج تحقیق نشان می. باشد  می مدیریت تدارکات ریسک و مدیریت، مدیریت ارتباطات
مدیریت هزینه با کمترین ، بودهها   میانگین با اهمیت ترین و مدیریت ریسک پروژه با کمترین میانگین از کم اهمیت ترین حوزه

ین انحراف نسبی در بدترین وضعیت خود قرار داشته و در اولویت انحراف نسبی در بهترین وضعیت و مدیریت ریسک با بیشتر
مختلف سنجیده شده تا بتوان پیامدهاي مثبت یا منفی بهتر یا بدتر شدن هاي   باشد در پایان میزان همبستگی حوزه  می اول براي تغییر

  .    هر حوزه را پیش بینی نمود 
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  مقدمه
 آن بارز يها  از مشخصه جهانی شدن و فناورانه نوآوریهاي سریع، تغییرات اطمینان، عدم که امروزي پیچیده محیط در

 آنها براي را دانش مؤثر مدیریت و به تسهیم نیاز که هستند رو روبه بسیاري چالشهاي با نوین وکارهاي کسب است،

کنیم که عالوه بر اهمیت دانش و   می هم اکنون ما در عصري زندگی ). 64- 60: 1388دیگران،  و روراآ(کند  می ضروري
گردد و هر سازمان در هر اندازه و قدرتی، رونق خود را مدیون   می اطالعات، به کار بستن آن نیز امري ضروري تلقی

 مناسب و صحیح کارگیري به و گفت شناسایی توان  می همچنین. سرمایه دانشی خود و نحوه به کارگیري از آن است

 شناسایی خوبی به اگر دانش، گذاري اشتراك ابزارهاي و دانش. است امري ضروري دانش مدیریت موفقیت دانش، در

چهارسوقی و حسنی، (دارند چشمگیري نقش پروژه موفقیت در شود، برقرار آنها بین مناسبی و ارتباط گرفته کار به و
 منابع و زمان مستمر چالش و خود يها  پروژه بودن به دلیل موقتی پروژه محور سازمانهاي میان، ینا در). 43 :1392

 .)83: 1392کندري، فرزانه زنجانی، شامی(دارند نیاز خود دانش مند نظام به مدیریتها   سازمان سایر از بیش محدود،
 چه این هر. نمایند  می پروژه اجراي و تعریف به داماق خود راهبردي اهداف تحقق منظور بهها   سازمان این ترتیب بدین

 را به اهداف سازمان دستیابی موجبات باشند، داشته باالتري کارائی و باشند تر منطبق سازمان راهبردي اهداف باها   پروژه
 در مدیریت ائیکارها   سازمان رقابتی يها  مزیت مهمترین از یکی امروزه نمایند بنابراین  می فراهم تر سریع و بهتر

 را ممیزي خود يها  پروژه بتوانندها   سازمان کلیه که دارد ضرورت رقابتی مزیت این بهبود منظور باشد و به  ها می  پروژه

 جبران به نسبت سریعتر هرچه کیفی ابتکارات اجراي با تا نمایند شناسایی قوت آنها را و ضعف نقاط و نموده

در این میان دستیابی به ابزاري که به ارزیابی . نمانند عقب جهانی رقابت دور از و شوند کار به دست خود يها  کاستی
سطح پروژه بپردازد و میزان انحراف واقعی از برنامه زمانبندي شده را برآورد کند به شدت براي سازمانها و پیمانکاران 

هدف . عملکرد بهتري خواهند داشت مفید است زیرا در زمان و هزینه صرفه جویی نموده در حالیکه در راستاي آن
در این مسیر . دي استان گیالن در برنامه پنجم توسعه استها  اجراي طرحهاي   تحقیق حاضر ارزیابی مدیریت پروژه

توان با استفاده از آن نقاط قوت و ضعف موجود   می یک معیار علمی براي ثبت عملکرد مجریان در نظر گرفته شده که
از آنجاییکه روستاییان براي شناسنامه دار کردن . ت برطرف نمودن نقاط ضعف اقدام نمودرا شناسایی و در جه

بنیاد . شود  می دي مصوب دارند افزودهها  روستاهاي خود بسیار مشتاقند روز به روز به تعداد روستاهایی که طرح
به عهده دارد و براي تهیه و  ست خود وظیفه اجراي آنها راها  مسکن انقالب اسالمی که مجري تهیه اینگونه طرح

اگر بخواهیم نقاط قوت ها   حال با توجه به تعداد باالي پروژه. گیرد  می اجراي اینگونه طرحها از بخش خصوصی کمک
تکنیک . علمی مدیریت پروژه هستیمهاي   و ضعف را تشخیص داده و آنها را اصالح نماییم نیازمند استفاده از تکنیک

تواند در ارزیابی   می باشد که  می PMBOK(1(یق حاضر استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژهانتخاب شده براي تحق
توان مدیریت پروژه را   می در تحقیق حاضر به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که چگونه. مدیریت پروژه مفید باشد

دي روستایی در برنامه پنجم توسعه اه  با استفاده از یک تکنیک ارزیابی کرد، وضعیت مدیریت پروژه در اجراي طرح
به عبارت دیگر آیا مطلوب یا نامطلوب بودن یک حوزه بر اند   مختلف به هم وابستههاي   چگونه بوده است و آیا حوزه

 دیگر تاثیر گذار خواهد بود؟هاي   حوزه
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  مروري بر ادبیات موضوع

 و شدن روشن انسجام، بر تأثیر زیادي میتواند مدیریت اساسی تکنیکهاي و نظریات اصول، از آگاهی تردید بدون
 بودن روشن با گروهی کوششهاي و کارایی انسانی، همکاريهاي   زمینه تمام چون باشد، داشته مدیریتی اعمال پیشرفت

و  کارا مدیریت بنابراین. رفت خواهد پیش ایده آل بهره وري و کمال سوي به نظریات مدیریتی از آگاهی و طرق
 مدیریت، نحوي به شود و زندگی بشر در واقعی تفاوت موجب کاالها و خدمات توسعه مجراي از واندمیت اثربخش

استونر و (است اقتصادي و فرهنگی سیاسی، متغیر با محیط سازمانی فعالیتهاي تطبیق و تغییر نظر از پویا مبارزه اي
 مدیریت، نظریات تحول سیر بررسی ینهمچن و روستایی مدیریت مدیریت،  متون بررسی با). 49 :1379همکاران، 

 يها  گرایان، نظریه ساخت مکتب نئوکالسیک، مکتب کالسیک، مکتب عمده، مکتب چهار در عام طور به را آنها توان  می
 .کرد بندي مدیریت دسته نوین

 انیسازم پیوندهاي در گروهی یگانگی عامل مهمترین کالسیک مکتب علماي يها  نظریه طبق بر: کالسیک مکتب

این مکتب شامل سه نظریه، مدیریت ). 127 :1382پرهیزکار،(مشترك اقتصادي مصالح آوردن بوجود از است عبارت
  . علمی، اصول گرایان و بوروکراسی است

 فرهنگ معنوي سازمانی پیوندهاي در گروهی یگانگی عامل مهمترینها   نئوکالسیک نظر طبق بر :نئوکالسیک مکتب

 - 1باشند؛   می زیر به شرح اصول آن که گردیده استوار اصولی بر گردد  می حاصل نئوکالسیک وريتئ از که نتایجی .است
 تقویت - 3 گروهی، يها  فعالیت برقراري به سازمانی اعضاي  تشویق- 2 یکدیگر، با سازمانی افراد مساعی اشتراك

کار  بازده افزایش - 5 سازمانی، منطقی هدفهاي به سازمانی اعضاي ساختن آشنا - 4 سازمانی،  کارکنان روانی و روحی
  ) .120: 1382پرهیزکار،(سازمانی
و  )علمی مدیریت مکتب(کالسیک يها  فلسفه ترکیب و تلفیق اساس بر گرایان ساخت نظریه :گرایان ساخت مکتب

 اختس. است آمده رسمی بوجود غیر سازمان و رسمی سازمان دیگر عبارت به یا و )انسانی روابط مکتب(نئوکالسیک

ها   نارسایی بروز شدت از حدودي تا میتوان غیر رسمی و رسمی سازمان روابط و اصول بردن بکار با که معتقدند گرایان
 با تنها کلی بطور ولی داد؛ کاهش را کارگران معنوي و مادي يها  حدي نارسایی تا و نمود جلوگیري مشکالت و

 نیازهاي و سازمانی احتیاجات بین تعادلی توان نمی هرگز علمی مدیریت و انسانی روابط ي فلسفیها  شیوه بکاربردن

  ) .126 :1382 پرهیزکار،(نمود برقرار سازمانی فردي
 و داده قرار پذیري انعطاف و نگري جامع بر را خویش توجه عمدتاً مدیریت نوین يها  نظریه: مدیریت نوین يها  نظریه

 مدیریت، نظریه درها   سیستم نظریه دسته سه درها   نظریه این. دارند دتاکی خارجی و داخلی يها  محیط متغیر بر ماهیت

  ).128 :1382پرهیزکار، (گردند  می مدیریت و نظریه مدیریت علمی تقسیم در اقتضایی
مدیریت مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوي 

متفاوت نسبت به شهرها هاي   خاص با شیوه زندگی و فعالیتهاي   روستاها به منزله مکان. کند  می مطلوب را کنترل
رکن الدین (نیازمند الگوي مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادي، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند

سازمانی  اعضاي کوششهاي هماهنگی علم یا و دیگران توسط امور انجام هنر مدیریت). 1، 1386افتخاري و همکاران،
در  موضوع پنج). 7 :1386همکاران، و رکن الدین افتخاري(شود توصیف معین اهداف به نیل براي منابع از استفاده و

- 3 سازمانی، اهداف به دستیابی - 2طریق آنها،  از و دیگران با کار رسانیدن انجام به - 1:است تأکید مورد مدیریت مورد
). 1 :1386پاندي، ( متغیر محیط با سازگاري- 5 و محدود منابع از استفاده حداکثر - 4 کارایی، و بخشیاثر موازنه

تغییر به سوي هدف با استفاده از ساز و کار بازخور را فراگرد گویند هر فراگرد (گوید مدیریت فراگرد  می رضاییان
بع مادي و انسانی بر مبناي یک نظام ارزشی پذیرفته به کارگیري موثر و کارآمد منا) داراي هدف، ساختار و نتیجه است
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شده است که از طریق برنامه ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت وکنترل عملیات براي دستیابی به 
  ).8 :1387رضاییان،(گیرد  می اهداف تعیین شده صورت

شالوده عناصر مدیریتی و فرایندي است که برنامه ریزي . ی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزي استیکـ
هاي خود را در مورد اهداف موردنظر، راه رسیدن به آن و چگونگی طی ها و کوششسازمانها در قالب آن همه فعالیت

پس مدیریت براي کلیه . مسیر را در یکدیگر ترکیب و ادغام کرده و هدف از اجراي آن دستیابی به نتایج سازمانی است
  .اختیار خود باید برنامه ریزي مناسبی داشته باشد منابع تحت 

شود و با انتخاب پروژه و گسترش   می برنامه ریزي در مدیریت پروژه، اغلب پس از شناسایی نیازهاي پروژه آغاز
در اولین سطح مهمترین تصمیم . شوند  می تصمیمات مدیریتی در سه سطح مجزا طبقه بندي. یابد  می محدوده آن ادامه

یا به عبارت دیگر آیا هدف پروژه با . است که بررسی شود آیا پروژه اخیر بهترین گزینه انتخابی سازمان است این
اهداف کالن ساختاري سازمان سازگار است یا خیر؟ تصمیم براي انتخاب پروژه تاثیر عمیقی در آینده پروژه و امکان 

راهبردي در برنامه ریزي پروژه هاي   سطح بعدي به گزینه. یکندادامه یافتن دارد و موفقیت آن را تا حد باالیی تضمین م
اگرچه هدف برنامه ریزي تکمیل و به انجام رسانیدن پروژه طی زمان و با بودجه و عملکرد معین است . توجه دارد

میمات در سطح سوم تص. ولی راههاي گوناگونی براي اعمال آن وجود دارد تا مورد قبول هنجارهاي سازمان قرار گیرد
تجدید نظر در تصمیمات . شوند  می ها، تخصیص امکانات و غیره مربوطها، زمانبندي فعالیتعمدتاً به قرار مالقات

هاي اولیه به طور ویژه اتخاذ شده در سطوح اول و دوم در طول اجراي پروژه تقریبا ناممکن است، لذا تصمیم گیري
  ).86 :1387آزاد و صیاد،(نه اي باز کردحساب جداگاها   حائز اهمیت است و باید روي آن

 سازمانمعتقد است  1ریچارد ال دفت. کنیم  می سازمان و پروژه برخوردهاي   در بررسی مدیریت پروژه همواره با عنوان
باشد، ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزي شده است و داراي   می یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف

  ). 15 :1389 ال دفت،(ل و هماهنگ است و سرانجام با محیط خارجی ارتباط داردفعاهاي   سیستم
شود که در یک زمان مشخص، با صرف   می به مجموعه عملیاتی گفته پروژهها چنین آمده است در کتاب سبز دهیاري

خشی از عملیات یک طرح را معموال پروژه، ب. شود  می انجام )زیربنایی اقتصادي، اجتماعی،(منابع معین، به منظور تولید
توان گفت پروژه تالشی موقتی است که به منظور ایجاد محصول یا   می همچنین). 24 :1387شیرزاد،(دهد  می تشکیل

  ).PMI ،1384: 4انجمن مدیریت پروژه(شود  می خدمتی یکتا تعهد
اي فعالیتهاي پروژه به منظور تحقق برها   ، ابزارها و تکنیکها  عبارتست از به کارگیري دانش، مهارتمدیریت پروژه 
 مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهاي آغازین، برنامه ریزي، اجرایی، کنترلی و اختتامی انجام. الزامات پروژه

همچنین مدیریت پروژه فرایندي است که جریان و بستر اجراي پروژه را، ). PMI ،: 8انجمن مدیریت پروژه(پذیرد  می
مورد نظر، برنامه ریزي، هاي   و با ممکن ترین نتیجه مطلوب، براي تحقق و دست یابی به هدف از ممکن ترین راه

  ). 24 :1387 شیرزاد،(کند  می سازماندهی، هدایت و کنترل
و ها   ، نظریهها  دانشی است که مانند دیگر مشاغل مانند حقوق، طب و حسابداري متکی به تجربه دانش مدیریت پروژه

 می افراد عملیاتی و دانشگاهی است که ضمن به کارگیري این دستاوردها، شرایط پیشرفت آن فراهمدستاوردهاي عل
سنتی اثبات شده اي است که به صورت گسترده در عمل مورد هاي   دانش کامل مدیریت پروژه شامل شیوه. گردد  می

گردد که بعد از انتشار   می در این حوزه طرحابداعی جدیدي هاي   واقعیت آن است که مدام شیوه. گیرند  می استفاده قرار
توان گفت دانش مدیریت پروژه به صورت مستمر در حال تحول   می و کارایی عملی همه گیر خواهد شد لذا

                                                 
1 - Richard L. Daft 
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 رهبري، و هدایت خصوص به و دانش مدیریت و اداري اندیشه موضوع). 20 :1388 سلطان پناه و همکاران،(است

 توجه باید و) 5 :1378 حقیقی،(است بوده مطرح آن از قبل حتی و انسان اجتماعی یزندگ با همراه که موضوعی است

 بنابراین). 1 :1370 رضاییان،(دارد تمدن آن فرهنگی ساخت بستگی به تمدنی هر در مدیریت و رهبري شیوه که داشت

 از زندگی بشر که زمانی یبشر یعن اجتماعی تاریخ صدر به آن تاریخ نیست و تازه و نو یک پدیده مدیریت است بدیهی

 قبیله اي، و قومی زندگی به زندگی خانوادگی از که تدریج به و میگردد مرتبط گذاشت، قدم اجتماعی زندگی به انفرادي

 عصر پیچیده بسیار زندگی به سرانجام و صنعتی مدرن زندگی به از آن، پس و کشاورزي مقدماتی زندگی به سپس، و

  ).7 :1377 کیا،(گذاردمی قدم حاضر
 بوده کهPMI 2  آمریکا  پروژه مدیریت سري استانداردهاي موسسه از PMBOK  1پروژه مدیریت دانش پیکره

 این .  پردازد  می پروژه مدیریت چرخه در درگیر دانشهاي مجموعه توصیف به طوریکه به است فراگیر و جامع عباراتی

 شامل همچنین واند   شده گرفته کار به فراگیر صورت به که است اي شده ثابت سنتیِهاي   شیوه مجموعه دربردارنده

، 1385 خانزادي و همکاران،(بود تر محدود آنها از استفاده دامنه این از پیش که است مدرنیهاي   شیوه و علوم ابتکاري
  .)شفاهی 

  پیشینه تحقیق 

 و اقتصاد در جدیدي رویکرد است فناوري از برداري بهره همچنین و سریع تغییرات و رشد دوران که حاضر عصر در
 نوع دو به نگرش این در. دارد سازمانی منابع دیگر به نسبت دانایی منابع بهاي   ویژه توجه که کرده ظهور پیدا مدیریت

 منبع نوع دو این به نگرش نوع .انسانی منابع دیگري و فناوري و سیستمی منابع است، یکی شدهاي   ویژه توجه منبع

 خزائلی و همکاران،(انسانی نگاه دیگري و فناوري نگاه یکی شود،  می دانایی مدیریت به متفاوت نگاه نهدوگو به منجر
  :گردد  می که در جدول به آنها اشارهاند   محققان بسیاري در زمینه مدیریت پروژه دست به قلم شده). 32 :1391

  تحقیقاتی در مورد مدیریت پروژه :  1جدول
ه نام خانوادگی نویسند 

 یا نویسندگان
 حوزه مورد بررسی عنوان مقاله  سال

 مدیریت پروژه انگیزشی براي موفقیت پروژههاي   مکانیسم 1381 باور و همکاران

 1384 جوناس سودلند
جایگزین در مورد نقش و عمل مدیریت هاي   دیدگاه: مدیریت پروژه چیست

 پروژه
 مدیریت پروژه

 مدیریت پروژه ک پایه براي مدیریت پروژهایجاد ی: نظریه خوب 1387 کم جاگدو
یان هون کاك و فرانک 

 تی انبري
1388 

چشم اندازي از مجالت مدیریت : تجزیه و تحلیل تحقیقات مدیریت پروژه
 برتر

 مدیریت پروژه

کمرول احسان و 
 هیرواکی متسوکاوا

 مدیریت هزینه مدل هزینه پروژه  1391

 مدیریت هزینه تحقیقاتیهاي   اخیر و فرصتهاي   پیشرفت: مدیریت پروژه 1391 نیکوالس جی حال
 مدیریت پروژه تاثیر مدیریت پروژه و مزایاي آن بر موفقیت پروژه 1395 امگد بادي

رالف لوئیس د مورا و 
 همکاران

 مدیریت منابع انسانی شخصی مدیر پروژه بر عملکرد پروژههاي   تاثیر ویژگی 1396

 مدیریت هزینه فن آوري اطالعاتهاي   ی مدیریت هزینه در پروژهبررس 1382 سهرابی و عابدین

                                                 
1 - Project Management Body of Knowledge 

2 - Project Management institute 
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 1384 ربانی و همکاران
،با احتساب ارزش ها  زمان پروژه-یک روش ابتکاري نوین براي مسئله هزینه
 زمانی پول

  مدیریت هزینه
 مدیریت زمان 

 1385 خانزادي و همکاران
 دانش پیکره ستانداردا از استفاده با عمرانیهاي   پروژه در هزینه مدیریت

 پروژه مدیریت
 مدیریت هزینه

 پیش بینی زمان و هزینه اتمام پروژه با تکنیک مدیریت ارزش کسب شده 1388 مسلمی و گرویان
  مدیریت زمان
 مدیریت هزینه

 مدیریت ارتباطات ها  تدوین و جاري سازي برنامه مدیریت ارتباطات در پروژه 1389 اسدي و زرکوب منش
 مدیریت ریسک ANPتعیین استراتژي پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک  1389 مزه ايدري و ح

 مدیریت منابع انسانی جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 1389 حمیدي و سرفرازي

 1390 ربیعی و همکاران
پیش بینی جهت تخمین هزینه تکمیل پروژه هاي   به کارگیري و مقایسه روش

 رزش حاصلهدر روش ا
 مدیریت هزینه

برادران کاظم زاده و 
 شریف موسوي

1390 
ارائه یک مدل ارزیابی ریسک پذیري فازي براي ارزیابی ریسک پذیري زمانی 

 عمرانیهاي   پروژه
 مدیریت ریسک

 1390 شمیها  کاوسی و
  توسعه و اطالعاتی نوین يها  فناوري رابطه

 الکترونیکی انسانی منابع مدیریت
 منابع انسانیمدیریت 

 مدیریت ریسک نفتی میادین سکوهاي ساخت فاز يها  فعالیت زیست محیط ریسک مدیریت 1391 حسینی و همکاران

 1394 خراسانی و همکاران
 شرکت پروژه در مدیریت اجراي براي سازمانی آموزشهاي اثربخشی ارزیابی

  ایران نفت ملی

 زمان،مدیریت مدیریت
 و مدیریت کیفیت هزینه،
 انسانی منابع یریتمد

 مدیریت ریسک باالدستی نفت و گاز در ایرانهاي   پروژههاي   شناسایی و اولویت بندي ریسک 1395 عسکري و همکاران
دارابی گلستان و 

 همکاران
 مدیریت پروژه ساختار مدیریت پروژه اکتشافی  1395

 مدیریت پروژه یدگاه پیمانکاران صنعتچهارچوب یکپارچه ارزیابی عملکرد پروژه از د 1396 سبط و همکاران

  1394پژوهش، هاي   یافته: منبع

  تکنیک مورد استفاده در تحقیق

میزان دانایی و دانش افراد  از کافی اطالعات اساسی نداشتن معضالت از یکی و مؤسسات،ها   سازمان از بسیاري در
سیستم را در برمی گیرد، از مهم ترین ابزارها براي که کل هایی   مدیریت موثر دانش، با تمرکز بر راه حل. موجود است

 وضعیت عبارتی به و الزامات ابتدا است الزم سیستم یک ممیزي منظور به). 73 :1390باباغیبی،(حل این مشکل است

م نا به دنیا پروژه مدیریت استانداردهاي مقبولترین و معتبرترین از یکی از منظور گردد بدین سیستم تعریف آن آل ایده
PMBOK گردد  می استفاده.  

یک فرایند مجموعه اي از اقداماتی است که نتیجه . شود  می تشکیل  1بر طبق این استاندارد هر پروژه از گروه فرایندها
آنچه . شوند  می نماید که خود به دو دسته فرایندهاي مدیریت پروژه و فرایندهاي محصول گرا تقسیم  می اي را حاصل

باشدکه خود به پنج گروه فرایندهاي آغازین، فرایندهاي برنامه ریزي،   می دهاي مدیریت پروژهمد نظر است فراین
- PMI،1384: 40انجمن مدیریت پروژه (شوند  می فرایندهاي اجرایی، فرایندهاي کنترلی، فرایندهاي اختتامی تقسیم

39.( 
  : باشد  می حوزه زیر 9بر طبق این استاندارد دانش مدیریت پروژه داراي 

                                                 
1 - Process Groups 
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دربرگیرنده فرایندهایی است که جهت حصول اطمینان از هماهنگی مناسب عناصر : مدیریت یکپارچگی پروژه - 1
مورد نیاز هاي   این حوزه دانش متضمن ایجاد موازنه اي بین اهداف رقابتی و گزینه. مختلف پروژه مورد نیاز هستند

باشد و دیدي کلی از فرایندهاي اصلی تکوین برنامه   می براي تحقق یا فراتر رفتن از نیازها و انتظارات ذي نفعان
  ).PMI ،1384: 52انجمن مدیریت پروژه(دهد  می تغییرات را ارائهي   پروژه و کنترل یکپارچهي   پروژه،اجراي برنامه

ي   هفرایندهاي مورد نیاز جهت حصول اطمینان از این است که پروژه کلیي   دربرگیرنده :مدیریت محدوده پروژه - 2
مدیریت محدوده پروژه . باشد  می کارهاي مورد نیاز و فقط کارهاي مورد نیاز براي تکمیل موفقیت آمیز پروژه را شامل

شود و چه چیزهایی را شامل نمی شود در ارتباط است   می عمدتا با تعریف و کنترل اینکه پروژه چه چیزهایی را شامل
مه ریزي محدوده، تعریف محدوده، تایید محدوده و کنترل تغییر محدوده را و دیدي کلی از فرایندهاي اصلی آغاز، برنا

  ).PMI ،1384: 66انجمن مدیریت پروژه(دهد  می ارائه
فرایندهاي مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه است و ي   دربرگیرنده :مدیریت زمان پروژه - 3

، تعیین توالی فعالیت، براورد مدت زمان فعالیت، تکوین زمان بندي و دیدي کلی از فرایندهاي اصلی تعریف فعالیت
  ).PMI ،1384: 87انجمن مدیریت پروژه(دهد  می کنترل زمان بندي را ارائه

 مصوبي   فرایندهاي مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل پروه با بودجهي   دربرگیرنده: مدیریت هزینه پروژه - 4
 از فرایندهاي اصلی برنامه ریزي منابع، براورد هزینه، بودجه بندي هزینه و کنترل هزینه را ارائهباشد و دیدي کلی   می
  ).PMI ،1384: 112انجمن مدیریت پروژه(دهد  می
فرایندهاي مورد نیاز جهت حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایی است ي   دربرگیرنده :مدیریت کیفیت پروژه - 5

ا تعهد شده است و دیدي کلی از فرایندهاي اصلی برنامه ریزي کیفیت، تضمین کیفیت و کنترل که پروژه به خاطر آنه
  ).PMI ،1384: 128انجمن مدیریت پروژه(دهد  می کیفیت را ارائه

فرایندهایی است که براي دست یابی به اثر بخش ترین کاربري از افراد ي   دربرگیرنده: مدیریت منابع انسانی پروژه - 6
ي   باشد و دیدي کلی از فرایندهاي اصلی برنامه ریزي سازمانی، جذب نیروي انسانی و توسعه  می ر پروژه الزمدرگیر د

  ).PMI ،1384: 144انجمن مدیریت پروژه(دهد  می تیم را ارائه
خیره فرایندهاي الزم جهت حصول اطمینان از تولید، گردآوري، انتشار، ذي   دربرگیرنده :مدیریت ارتباطات پروژه - 7

مدیریت ارتباطات پروژه روابطی حیاتی بین افراد، نظرات و . باشد  می و تنظیم نهایی مناسب و به موثع اطالعات پروژه
کند و دیدي کلی از فرایندهاي اصلی برنامه ریزي ارتباطات، توزیع   می اطالعاتی را که براي موفقیت الزمند، ایجاد
  ).PMI ،1384: 159انجمن مدیریت پروژه(دهد  می ري را ارائهاطالعات، گزارش دهی عملکرد و خاتمه ادا

این مدیریت . باشد  می شناسایی، تحلیل و واکنش به ریسک پروژهي   فرایند نظام یافته :مدیریت ریسک پروژه - 8
متضمن بیشینه نمودن احتمال و پیامدهاي رویدادهاي نامطلوب در راستاي اهداف پروژه است و دیدي کلی از 

دهاي اصلی برنامه ریزي مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، تحلیل کیفی ریسک، تحلیل کمی ریسک، برنامه فراین
  ).PMI ،1384: 173انجمن مدیریت پروژه(دهد  می ریزي واکنش به ریسک و کنترل و نظارت ریسک را ارائه

ن کاالها و خدمات از خارج از فرایندهاي مورد نیاز براي به دست آوردي   دربرگیرنده: مدیریت تدارکات پروژه - 9
باشد و دیدي کلی از فرایندهاي اصلی برنامه ریزي   می پروژهي   سازمان اجرایی به منظور دست یابی به محدوده

انجمن (دهد   می پیمان را ارائهي   پیمان و خاتمهي   تدارکات، برنامه ریزي درخواست، درخواست، انتخاب منبع، اداره
  ).PMI ،1384: 203مدیریت پروژه
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  آنهاي   مدیریت دانش پروژه و زیر حوزه: 1شکل 

  

  محدوده مورد مطالعه

ه مرکزیت کالنشهر ب ایران هاي شمالی این استان، از استان. باشد  می محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، استان گیالن
هاي   استان، از جنوب به استان اردبیل از غرب به ،آذربایجانو کشور جمهوري  دریاي خزر است که از شمال به رشت
کیلومترمربع و جمعیت آن طبق  14711مساحت گیالن . شود محدود می مازندراناستان  و از شرق به قزوینو  زنجان

. است استان وسیع ایران و بیست و هشتمین استان پرجمعیت گیالن دهمین. نفر است 2480874، 1390سرشماري 
شهرستان،  16از این استان . نفر در هر کیلومترمربع جایگاه سوم را در ایران دارد 177در این استان با  تراکم جمعیت

 تشکیل شده است) آبادي داراي سکنه 331آبادي فاقد سکنه و  2583(آبادي 2914دهستان و  109شهر،  52بخش،  43

  ).1392استانداري گیالن، (

  
  موقعیت استان گیالن در سطح ایران:  2شکل

طرح وارد مرحله  204دي روستایی مصوب شده ها  طرح 1178در طی برنامه پنجم توسعه در استان گیالن از مجموع 
  .اجرایی شده که بیشترین تعداد مربوط به شهرستان رشت و کمترین تعداد مربوط به شهرستان شفت بوده است
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 دي اجرا شده به تفکیک شهرستانها  طرحهاي   تعداد پروژه:  2جدول 

 تعداد پروژه  شهرستان تعداد پروژه  شهرستان تعداد پروژه  شهرستان تعداد پروژه  شهرستان

 3 شفت 10 رودبار 15 لنگرود 8 املش

 5 صومعه سرا 12 رودسر 17 تالش 9 آستارا

 28 فومن 5 ماسال 45 رشت 7 آستانه اشرفیه

 18 الهیجان 6 سیاهکل 7 رضوانشهر 9 انزلی

  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن: منبع

  روش شناسی تحقیق

 اطالعات آوري جمع زمینه در. نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی و تحلیلی است تحقیق از

مورد مطالعه شامل کلیه  هاي   نمونه. و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و میدانیاي   روش کتابخانه از نیاز مورد
در تحقیق حاضر از استاندارد پیکره . باشد  می جم توسعهدي اجرا شده در استان گیالن و دوره برنامه پنها  هاي  طرح

دي از پرسشنامه اي که ها  دانش مدیریت پروژه استفاده شده و براي بررسی مشکالت و موانع موجود در اجراي طرح
با فواصل ها   در این طیف گویه. بر اساس همین استاندارد و استفاده از طیف لیکرت طراحی شده، استفاده شده است

دلیل استفاده از طیف لیکرت کیفی بودن . سنجند  می و میزان مخالفت و یا موافقت پاسخگو رااند   مساوي قرار گرفته
پرسشنامه در سه بخش مشخصات فردي و عمومی پاسخگو، . مطالب و نیز تسهیل در تکمیل پرسشنامه بوده است

حوزه مدیریت یکپارچگی  9ت که خود شامل مشخصات پروژه و ارزیابی، کنترل و مدیریت پروژه طراحی شده اس
پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع 

قسمتی  9این تقسیم . انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه و مدیریت تدارکات پروژه است
حال براي هر حوزه . در مدیریت دانش در نظر گرفته شده است 2و تاکوچی 1هاي نوناکامطابق الگوي ساختار

تهیه شده هاي   پرسشنامه. تعریف شده که بتواند سنجش صحیح و شفافی از سطح دانش آن را نمایانگر کندهایی   مولفه
پرسشنامه با کمک  204در کل . در اختیار کارشناسان اجرایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن گذاشته شد

دي اجرا شده در ها  هاي  دي تکمیل شده که تعداد آنها با تعداد طرحها  کارشناسان بنیاد به عنوان کارفرماي اجراي طرح
جهت بررسی روایی پرسشنامه از نظر استادان و کارشناسان و . استان گیالن و دوره برنامه پنجم توسعه مطابقت دارد

پس از تکمیل پرسشنامه . استفاده شده است) 945/0معادل (ی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ براي بررسی پایای
هرچه میانگین هر . شود  می حوزه مشخص 9با استفاده از محاسبه میانگین در هر یک از ها   ابتدا میزان اهمیت شاخص

انحراف نسبی آنها ها   براي رتبه بندي حوزه سپس. ستها  حوزه باالتر باشد نشانگر اهمیت باالتري نسبت به بقیه حوزه
ضریب همبستگی آنها را محاسبه ها   در نهایت براي نشان دادن تاثیر متقابل هر یک از حوزه. شود  می محاسبه و تحلیل

  .و تحلیل خواهد شد
صورت عددي تبدیل  براي محاسبه میانگین نظرات دریافتی از پرسشنامه را به. شود  می ابتدا میانگین هر حوزه محاسبه

براي این امر الزم است به هر گزینه که بر اساس طیف لیکرت نوشته شده بود مطبق جدول زیر امتیاز . خواهد شد
  .دهیم 

  

                                                 
1- Nonaka 
2 -Takeuchi 



   75                    در برنامه پنجم   PMBOKبا روش  ییروستا يهاد هايطرح ياجرا يها  پروژه تیریمد یابیارز
 

 

  الگوي تبدیل نظرات دریافتی در پرسشنامه به معادل عددي:  2جدول 

 معادل عددي میزان اهمیت

 4 عالی

 3 خوب

 2 متوسط

 1 ضعیف

 0 وجود ندارد

  قرارداد پژوهش: رجعم

، ها  پس از درج امتیازات براي هر مولفه در هر حوزه، میانگین را از فرمول زیر محاسبه نموده و مجموع میانگین مولفه
  .میانگین حوزه مورد نظر را تشکیل خواهد داد 

  و             

تعداد انتخاب آن پاسخ توسط  ، )4تا  0اعداد (امتیاز مربوط به هر سئوالها   ، ها  میانگین یکایک مولفه که در آن 
  .باشد  می تعداد سئواالت هر حوزه میانگین هر حوزه و  پاسخگو، 

    .مان حوزه خواهد بوداست نشانگر وضعیت فعلی مدیریت پروژه در ه 0- 4میانگین حاصل که عددي بین 

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

  1394دي روستایی استان گیالن ها  اجراي طرحهاي   آنها در پروژههاي   و مولفهها   توزیع وضعیت فعلی هر یک از حوزه:  3جدول 

وجود  مولفه عنوان
 )0(ندارد

 )4(عالی )3(خوب )2(متوسط )1(ضعیف
انگین می

 ها  مولفه

میانگین 
 کل

وضعیت 
 فعلی

مدیریت 
یکپارچگی 

 پروژه

 89/2 16 149 39 0 0 منشور پروژه

62/2 

متوسط 
تا 

 خوب

 23/2 6 35 163 0 0تهیه برنامه مدیریت پروژه

هدایت و مدیریت 
پروژه  اجراي

 

0 0 155 33 16 32/2 

نظارت و کنترل کارهاي 
 پروژه

0 0 41 141 22 91/2 

 06/3 27 163 14 0 0 کنترل تغییر یکپارچه

 34/2 4 61 139 0 0 یا فازخاتمه پروژه 

مدیریت 
محدوده 
  پروژه
 

 30/2 8 45 151 0 0 جمع آوري الزامات

50/2 

متوسط 
تا 

 خوب

 19/2 4 31 169 0 0 تعریف محدوده 

 20/2 2 37 165 0 0 ساختار شکست کار

 99/2 8 186 10 0 0 تایید محدوده 

 83/2 10 149 45 0 0 کنترل محدوده 

متوسط  53/2 43/2 22 43 139 0 0 ها   تعریف فعالیت مدیریت
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تا  24/2 14 31 149 10 0 ها  توالی فعالیت زمان پروژه
 77/2 16 129 55 4 0 ها   تخمین منابع فعالیت خوب

تخمین مدت زمان 
 ها   فعالیت

0 8 53 116 27 79/2 

 50/2 27 47 130 0 0 تهیه برنامه زمان بندي 

 43/2 2 84 118 0 0رل برنامه زمان بندي کنت

مدیریت 
هزینه 
 پروژه

 14/3 35 163 6 0 0 تخمین هزینه 

60/2 

متوسط 
تا 

 خوب

 21/2 16 35 129 24 0 تعیین بودجه 

 45/2 23 61 104 16 0 ها   کنترل هزینه

مدیریت 
کیفیت 
 پروژه

 00/0 0 0 0 0 204 برنامه ریزي کیفیت 

76/1 

ضعیف 
 تا

 متوسط

 40/2 20 41 143 0 0 تضمین کیفیت 

 89/2 29 124 51 0 0 کنترل کیفیت 

مدیریت 
منابع 
انسانی 
 پروژه

 04/2 6 10 174 14 0تهیه برنامه منابع انسانی 

68/1 

ضعیف 
تا 

 متوسط

 34/2 22 25 157 0 0 تشکیل تیم پروژه 

 00/0 0 0 0 0 204 توسعه تیم پروژه 

 33/2 14 45 139 6 0 تیم پروژه  مدیریت

مدیریت 
ارتباطات 
  پروژه
 

 54/2 31 57 108 8 0 شناسایی ذینفعان

13/2 

متوسط 
تا 

 خوب

 52/2 29 49 126 0 0 برنامه ریزي ارتباطات

 00/0 0 0 0 0 204 توزیع اطالعات

 60/2 47 29 128 0 0مدیریت انتظارات ذینفعان 

 99/2 20 161 23 0 0 گزارش عملکرد

مدیریت 
ریسک 
 پروژه

برنامه ریزي مدیریت 
 ریسک

204 0 0 0 0 00/0 

67/0 

خیلی 
ضعیف 

تا 
 ضعیف

 25/2 16 19 169 0 0 ها   شناسایی ریسک

 00/0 0 0 0 0 204 تحلیل کیفی ریسک 

 00/0 0 0 0 0 204 تحلیل کمی ریسک

هاي   برنامه ریزي پاسخ
 ریسک

204 0 0 0 0 00/0 

 77/1 6 41 57 100 0 نظارت و کنترل ریسک

مدیریت 
تدارکات 
  پروژه
 

 13/2 0 43 145 16 0 برنامه ریزي تدارکات

43/2 

متوسط 
تا 

 خوب

 15/3 33 169 2 0 0 مدیریت تدارکات

 29/2 16 41 133 14 0 نظارت تدارکات

 16/2 6 20 178 0 0 خاتمه تدارکات

  1394پژوهش، ي ها  یافته: منبع
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  ها  یافته

باشد که در پرسشنامه گنجانده و مورد پرسش قرار گرفته شده،   می حوزه مدیریتی 9مولفه در  42تحقیق حاضر شامل 
توان با اهمیت ترین و کم اهمیت   می بدینوسیله. سپس میانگین مربوط به هر مولفه و حوزه اندازه گیري شده است

  .ترین حوزه را مشخص نمود
شود مدیریت یکپارچگی پروژه با باالترین میانگین با اهمیت ترین و مدیریت   می نگونه که در جدول مشاهدههما

 . باشند  می ریسک پروژه با کمترین میانگین کم اهمیت ترین حوزه

  

  دي و الویت بندي آنها ها  مدیریت پروژه اجراي طرحهايهاي   رتبه بندي حوزه:  4جدول 

 عنوان
درصد امتیاز 
 هر حوزه

 امتیاز نهایی ضریب وزنی

انحراف از 
وضعیت 
 مطلوب

درصد 
 انحراف نسبی

 رتبه بندي

 سوم 71 2/14 8/5 20 29 مدیریت یکپارچگی پروژه
 پنجم 60 6 4 10 40 مدیریت محدوده پروژه
 دوم 72 2/7 8/2 10 28 مدیریت زمان پروژه
 نهم 15 5/1 5/8 10 85 مدیریت هزینه پروژه

 هشتم 22 2/3 8/11 15 78 یت پروژهمدیریت کیف
 ششم 58 7/8 3/6 15 42 مدیریت منابع انسانی پروژه
 چهارم 66 6/6 4/3 10 34 مدیریت ارتباطات پروژه
 اول 93 6/4 4/0 5 7 مدیریت ریسک پروژه
 هفتم 39 2 3 5 61 مدیریت تدارکات پروژه

  1394پژوهش، هاي   یافته: منبع

چون طیف لیکرت (هر حوزه ضربدر وزن هاي   تقسیم مجموع میانگین تقسیم بر تعداد مولفهدرصد امتیاز هر حوزه از 
ضرایب وزنی براي نشان دادن اهمیت فعالیتهاي مختلف پروژه . آید  می بدست 100ضربدر ) شود  می منظور4است عدد 
که جنس خالصه دارند شامل در مورد فعالیتهایی  شود و کاربرد آن محاسبه درصد پیشرفت پروژه استاستفاده می

چندین فعالیت زیرمجموعه هستند و آن فعالیتها واحدهاي حجمی مختلفی دارند ضرایب وزنی فقط هم واحد کردن و 
را جمع کنیم و در این ها   دهیم که بتوانیم مولفه  می در واقع در چنین حالتی وزن. هاستبه عبارتی نرمال سازي فعالیت

. بیشتري دارند وزن بیشتري هم میگیرند و هدف از وزن دادن هم واحد کردن خواهد بود فرایند آنهایی که اهمیت
در ادامه براي محاسبه انحراف از . امتیاز نهایی برابر با حاصلضرب درصد امتیاز هر حوزه در ضریب وزنی آن است

انحراف نسبی نیز از حاصل .نماییم   می وضعیت مطلوب ضریب وزنی را از امتیاز نهایی کم نموده و در جدول وارد
  .و درصد امتیاز هر حوزه بدست خواهد آمد 100تفریق 

که انحراف از وضعیت مطلوب مقدار کمتري دارند بهترین وضعیت حاکم است و هر حوزه که ها   در هر کدام از حوزه
ت اول براي تغییر اختالف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از انحراف باالتري برخوردار بود به عنوان اولوی

  .شود   می شناسایی

دي روستاهاي استان گیالن در بهترین وضعیت و مدیریت ریسک ها  هاي اجراي طرحبنابراین مدیریت هزینه در طرح
به عبارت دیگر مدیریت هزینه و سپس کیفیت به لحاظ دانش محور بودن و اند   در بدترین وضعیت خود قرار داشته

  .قرار داردها   دانشی در وضعیت مطلوب تري نسبت به سایر مدیریتهاي   بهره گیري از سرمایه
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این عمل با بدست . شود  می مختلف سنجیدههاي   پس از مشخص کردن عملکرد مدیریت پروژه میزان همبستگی حوزه
ح سط. آوردن ضریب همبستگی امکان پذیر بوده که در این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است

- 39/0(همبستگی خیلی اندك و قابل چشم پوشی، )0- 19/0(هاي   محاسبه شده است و بازه 05/0خطا کمتر از 
همبستگی )9/0- 1(همبستگی زیاد، )7/0- 89/0(همبستگی متوسط، )4/0- 69/0(همبستگی خیلی اندك تا اندك، )2/0

  .دهند  می خیلی زیاد را نشان
  لف مدیریتمختهاي   ضریب همبستگی حوزه:  5جدول 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 Spearman's rho 

0.199  
0.002 

0.359  
0.000 

0.347  
0.000 

0.208  
0.001 

0.288  
0.000 

0.344  
0.000 

0.455  
0.000 

0.258  
0.000 

1.000 CorrelationCoefficient  
1-tailed Sig.   

1 

0.326  
0.000 

0.213  
0.001 

0.228  
0.001 

0.303  
0.000 

0.015  
0.416 

0.266  
0.000 

0.293  
0.000 

1.000 0.258  
0.000 

CorrelationCoefficient  
1-tailed Sig.   

2 

0.760  
0.000 

0.838  
0.000 

0.827  
0.000 

0.753  
0.000 

0.650  
0.000 

0.778  
0.000 

1.000 0.293  
0.000 

0.455  
0.000 

CorrelationCoefficient  
1-tailed Sig.   

3 

0.814  
0.000 

0.838  
0.000 

0.937  
0.000 

0.817  
0.000 

0.582  
0.000 

1.000 0.778  
0.000 

0.266  
0.000 

0.344  
0.000 

CorrelationCoefficient  
1-tailed Sig.   

4 

0.592  
0.000 

0.719  
0.000 

0.602  
0.000 

0.568  
0.000 

1.000 0.582  
0.000 

0.650  
0.000 

0.015  
0.416 

0.288  
0.000 

CorrelationCoefficient  
1-tailed Sig.   

5 

0.968  
0.000 

0.798  
0.000 

0.869  
0.000 

1.000 0.568  
0.000 

0.817  
0.000 

0.753  
0.000 

0.303  
0.000 

0.208  
0.001 

CorrelationCoefficient  
1-tailed Sig.   

6 

0.873  
0.000 

0.888  
0.000 

1.000 0.869  
0.000 

0.602  
0.000 

0.937  
0.000 

0.827  
0.000 

0.228  
0.001 

0.347  
0.000 

CorrelationCoefficient  
1-tailed Sig.   

7 

0.797  
0.000 

1.000 0.888  
0.000 

0.798  
0.000 

0.719  
0.000 

0.838  
0.000 

0.838  
0.000 

0.213  
0.001 

0.359  
0.000 

CorrelationCoefficient  
1-tailed Sig.   

8 

1.000 0.797  
0.000 

0.873  
0.000 

0.968  
0.000 

0.592  
0.000 

0.814  
0.000 

0.760  
0.000 

0.326  
0.000 

0.199  
0.002 

CorrelationCoefficient  
1-tailed Sig.   

9 
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شود که مدیریت منابع انسانی و مدیریت تدارکات از باالترین همبستگی برخوردارند که بیانگر همبستگی   می مالحظه
راي ضعف و نقصانی گردد مدیریت تدارکات خیلی زیاد و نشانگر این واقعیت است که اگر مدیریت منابع انسانی دا

البته عوامل ناشناخته و غیر قابل پیش بینی نیز در این میان وجود . نیز از نظر عملکردي ضعیف خواهد شد و برعکس
تواند موثر واقع شود اما به طور کل با در نظر گرفتن   می دارد که در این زمینه تنها نگاه کارشناسانه و تحلیل واقعیت

همچنین بین مدیریت . توان در جهت رفع ضعف مدیریتی در قسمتهاي مختلف توجه و تالش نمود  می جنتای
یکپارچگی و محدوده، مدیریت زمان و ریسک، مدیریت هزینه و ارتباطات، مدیریت کیفیت و ریسک، مدیریت 

  .تباطات همبستگی مستقیم وجود داردریسک و ار

 - 5مدیریت هزینه،  - 4مدیریت زمان،  - 3مدیریت محدوده،  - 2ه، مدیریت یکپارچگی پروژ - 1در جدول فوق 
 مدیریت تدارکات - 9مدیریت ریسک و  - 8مدیریت ارتباطات،  - 7مدیریت منابع انسانی، - 6مدیریت کیفیت، 

  .باشد  می
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  بحث و نتیجه گیري

ریت پروژه در اجراي در تحقیق حاضر با به کارگیري تکنیک استاندارد پیکره دانش مدیریت، وضعیت عملکردي مدی
دي روستایی در برنامه پنجم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است که هدف آن دانستن وضعیت فعلی ها  هاي  طرح
تواند جهت باال بردن سطح   می نتایج بدست آمده. ستها  مختلف مدیریت پروژه در اجراي اینگونه پروژههاي   حوزه

  . بهره وري مجریان محترم قرار گیرد
دي در برنامه پنجم توسعه بدست آمده که با استفاده از تکنیک ها  پروژه اجراي طرح 204نتایج تحقیق که از بررسی 

استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه نشان داده شد مدیریت یکپارچگی پروژه با باالترین میانگین با اهمیت ترین و 
دي روستایی بوده است، از ها  در اجراي طرحها   ترین حوزه مدیریت ریسک پروژه با کمترین میانگین از کم اهمیت

مختلف محاسبه شد و بدین وسیله مدیریت هزینه با کمترین انحراف نسبی در بهترین هاي   طرفی انحراف نسبی حوزه
آتی هاي   وضعیت و مدیریت ریسک با بیشترین انحراف نسبی در بدترین وضعیت خود قرار داشته و باید در طرح

  .ي بهتر شدن وضعیت مدیریت ریسک تالش بیشتري شودبرا
مختلف سنجیده شده تا بتوان پیامدهاي مثبت یا منفی بهتر یا بدتر شدن هر حوزه هاي   در نهایت میزان همبستگی حوزه

را پیش بینی نمود که نتیجه حاکی از همبستگی باالي مدیریت منابع انسانی و مدیریت تدارکات بوده و همچنین بین 
دیریت یکپارچگی و محدوده، مدیریت زمان و ریسک، مدیریت هزینه و ارتباطات، مدیریت کیفیت و ریسک، م

  .مدیریت ریسک و ارتباطات همبستگی مستقیم وجود دارد 
  :شود   می با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق پیشنهاداتی جهت هر چه بهتر شدن وضعیت کنونی ارائه

  دانشیهاي   اهمیت سرمایه متوجه نمودن مدیران از .1
آگاه نمودن کارشناسان سازمانها از اهمیت مدیریت پروژه که با توجه به تجربه این افراد نتایج بهتري را به  .2

  دنبال خواهد داشت
 ایجاد ساختاري انعطاف پذیر براي اولویت بندي پروژه در هر سازمان .3
 ریت پروژهطراحی نرم افزاري مناسب براي مطالعات جامع در مورد مدی .4
 براي جمع آوري و مستند سازي فرایندهاي موجودها   انجام مطالعات تطبیقی روي تمامی پروژه .5
  و زیر ساختهاي دانشی شامل منابع انسانی و امکانات فناورانهها   اجراي پروژه .6
  مستند سازي تجربیات سازمانی .7

 
  
  
  
  
 



  )المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا                                                    80

  

 :منابع
ن،ترجمه علـی پارسـیان و سـید محمـد اعرابـی، دفتـر       ، مبانی تئوري و طراحـی سـازما  )1389(دفت، ریچارد،.ال .1

  .پژوهشهاي فرهنگی، تهران
، سالنامه آماري استان گیالن، وزارت کشور، استانداري گیالن، معاونـت برنامـه ریـزي و    )1392(استانداري گیالن، .2

 .GISاشتغال دفتر آمار و اطالعات و 

 پارساییان، سیدمحمد ترجمه علی ، مدیریت،)1379(، .آر گیلبرت، دانیل ادوارد و.فریمن، آر و .اف.استونر، جیمزاي .3

  .فرهنگی پژوهشهاي دفتر اول، نشر اعرابی، جلد
، هـا   ، تدوین و جاري سازي برنامه مدیریت ارتباطـات در پـروژه  )1389(اسدي، مهدي و زرکوب منش، محمدرضا، .4

  . 1-3، 45فصلنامه کیسون، دوره جدید، شماره 
دانش مدیریت پـروژه، متـرجمین سـید حسـین اصـولی،      ي   ، راهنماي پیکره)PMI ،)1384 انجمن مدیریت پروژه .5

 .احسان نجابت، علی بیاتی، حسین ناصري، علی افخمی، انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران

، ماتریس مدیریت ریسـک پـروژه در مهندسـی، فصـلنامه آمـوزش مهندسـی       )1387(آزاد، ناصر و رشیدي، صیاد، .6
  .85-99،سال دهم، 37 ایران،شماره

، فصلنامه توسعه انسـانی  ها  ، ارزیابی و بررسی وضعیت استقرار مدیریت دانش در سازمان)1390(باباغیبی، علیرضا،  .7
  . 73-39،106پلیس، شماره 

، ارائه یک مدل ارزیابی ریسک پذیري فـازي بـراي   )1390(برادران کاظم زاده، رضا و شریف موسوي، سید مهدي، .8
مدیریت در ایران، دوره هاي   پژوهش-عمرانی، فصلنامه مدرس علوم انسانیهاي   پذیري زمانی پروژه ارزیابی ریسک

  .109-133، 1، شماره 15
  .دیدار نشر مدیریت، ، تئوریهاي)1382(کمال ، پرهیزگار، .9

ري ، شناسایی،طبقه بندي و اولویت بندي ابزارهـاي اشـتراك گـذا   )1392(چهارسوقی، سید کمال و حسنی، مجید ، .10
  .43-62، 3، شماره 5دانش در عرصه مدیریت پروژه، فصلنامه مدیریت فناوري و اطالعات، دوره 

 زیست محیط ریسک ، مدیریت)1391(حسینی، هدي السادات و دانا، تورج و ارجمندي، رضا و شیریان پور، ایمان، .11

ـ  (نفتی میادین سکوهاي ساخت فاز يها  فعالیت ، )ی طـرح میـدان رشـادت   مطالعه موردي فاز ساخت سـکوهاي نفت
  .33-53، 21فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 

 مهر نقش نشر فرآیند، مدیریت،اصول،مبانی، ، تئوریهاي)1378(محمدعلی، حقیقی، .12

، جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی، فصـلنامه مطالعـات راهبـردي    )1389(حمیدي، همایون و سرفرازي، مهرزاد، .13
  .1-40شماره دوم، جهانی شدن، سال دوم، پیش 

ي هـا   ، مدیریت هزینه در پـروژه )1385(خانزادي، مصطفی و عباس نیا، رضا و مغربی، مجتبی و ایوبی نژاد، جالل ، .14
فرانس دانشجویان مھندسی عم ران سراس ر سیزدھمین کنعمرانی با استفاده از استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه، 

  .94235، کد کشور
 براي سازمانی آموزشهاي اثربخشی ، ارزیابی)1394(خراسانی، اباصلت و صفایی موحد، سعید و علی پور، رحمان، .15

 مـدیریت  هزینـه،  زمان، مدیریت مدیریت :حوزة چهار بر تأکید با ایران نفت ملی شرکت پروژه در مدیریت اجراي

  . 93-118، 66 شماره هفدهم، سال ایران، مهندسی آموزش انسانی، فصلنامه منابع مدیریت و کیفیت
 رویکـرد  از استفاده دانایی با مدیریت سیستم ، تحلیل)1391(خزائلی، ساره و سادات خواسته، ندا و البدوي، امیر،  .16

 .32-38، 92تابستان  35انسانی، فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، شماره  منابع رویکرد و فناوري



   81                    در برنامه پنجم   PMBOKبا روش  ییروستا يهاد هايطرح ياجرا يها  پروژه تیریمد یابیارز
 

 

دارابی گلستان، فرشاد و قوامی ریابی، سید رضا و هزارخانی، اردشیر و خالوکاکایی، رضا و سکاکی، سید حمیـد و   .17
هندسه فضایی در هاي   ، ساختار مدیریت پروژه اکتشافی در تفکیک آنومالی با روش)1395(رونی، هوشنگ،ها  اسدي

  . 1-10، 11تحلیلی و عددي در مهندسی معدن، شماره هاي   وشپژوهشی ر -، نشریه علمیGERTقالب شبکه 
، تعیین استراتژي پاسخ به ریسک در مدیریت ریسـک بـه وسـیله تکنیـک     )1389(دري، بهروز و حمزه اي، احسان، .18

ANP 75-92، 4، شماره2، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره.  
، یـک روش ابتکـاري نـوین بـراي مسـئله      )1384(ربانی، مسعود و رضائی ، کامران و صیدفروش الهیجی، نسیم،  .19

  .، جلد اول1، شماره 24، با احتساب ارزش زمانی پول، فصلنامه استقالل، سال ها  زمان پروژه-هزینه
هـاي    ، بـه کـارگیري و مقایسـه روش   )1390(ربیعی،ایمان و مهدوي، ایرج و باقرپور، مرتضی و توکلی مقدم، رضا، .20

، 45پروژه در روش ارزش حاصله، نشریه تخصصـی مهندسـی صـنایع، دوره    پیش بینی جهت تخمین هزینه تکمیل 
  .145-157، 2شماره 

  .سمت انتشارات مدیریت، اصول ،)1370(علی، رضاییان، .21
  .، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران)1387(رضاییان، علی، .22
 مـدیریت  بـه  نـو  ، نگرشی)1386(و عینالی، جمشید ، قیداري، حمداهللا  سیعبدالرضا و سجا افتخاري، رکن الدین .23

  .1-31، 2، شماره 10توسعه، سال  و ، فصلنامه روستا تأثیرگذار نهادهاي بر تأکید با روستایی
، چهارچوب یکپارچه ارزیابی عملکرد پـروژه از  )1396(سبط،محمد حسن و عدلی، عاطفه و نقاش طوسی، حسین، .24

  .83-95، 1/4ي   ، شماره23-2ي   اران صنعت، مهندسی عمران شریف، دورهدیدگاه پیمانک
، ارائه روشی جدید جهت برآورد میـزان پیشـرفت   )1388(سلطان پناه، هیرش و فاروقی، هیوا و صادقی، هیبت اله،  .25

م، شماره فیزیکی پروژه ،مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، سال چهار
9،30-19.  

فن آوري اطالعات، فصلنامه تحقیقات هاي   ، بررسی مدیریت هزینه در پروژه)1382(سهرابی، بابک و عابدین، بابک، .26
 .105-116، 16مالی، شماره 

 سـازوکار  از بهـره گیـري   بـراي  مفهـومی  چارچوبی ، ارائه)1392(کندري، نرگس، ، مهدي و فرزانه زنجانی شامی .27

  .83-104، 3، شماره5پروژه، مدیریت فناوري اطالعات، دوره  حیات چرخه دیریتم داستانسرایی در
روستایی، موسسـه فرهنگـی، اطـالع رسـانی و مطبوعـاتی      هاي   ، برنامه ریزي و کنترل پروژ)1387(شیرزاد، حسین، .28

  .سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور، تهران
هـاي    ، شناسایی و اولویت بنـدي ریسـک  )1395(سجاد، عسکري، محمد مهدي و صادقی شاهدانی، مهدي و سیفلو، .29

باالدستی نفت و گاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسـک و تکنیـک تاپسـیس، فصـلنامه     هاي   پروژه
  .6-57، 78، شماره 24اقتصادي، سال هاي   و سیاستها   پژوهش

 انسـانی  منـابع  توسـعه مـدیریت   و اطالعاتی نوین يها  فناوري ، رابطه)1390(شمی، محمود ،ها  کاوسی،اسماعیل و .30

  .125-140الکترونیکی، فصلنامه مطالعات رسانه اي، سال ششم، شماره پانزدهم، 
  .مرکز آموزش مدیریت دولتی مدیریت و مدلهاي سازمان ، تئوریهاي ،)1377(منوچهر، کیا، .31
پروژه با تکنیک مدیریت ارزش کسـب شـده،    ، پیش بینی زمان و هزینه اتمام)1388(مسلمی، لیال و گرویان، نغمه، .32

 .1-6، 41فصلنامه کیسون، دوره جدید، شماره 

، مطالب درسی مدیریت پروژه آمایش و کیفیت محیطی منـاطق روسـتایی ایـران،    )1394(موالیی هشتجین، نصراهللا، .33
 .گروه جغرافیا و برنامه ریزي روستایی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

34. Arora, P., Owens, D., and Khazanchi, D. ,(2010), A pattern- based tool for knowledge 
management in virtual projects, The IUP Journal of Knowledge Management, 8(3): 60-64. 



  )المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا                                                    82

  

35. Pandey, Devendra Prasad.,(2008), Rural Project Management, Published by New Age 
International (P) Ltd. Publishers. 

36. Jugdev, Kam,(2008), Good theory: developing a foundation for project management, Int. J. 
Product Development, Vol. 6, No. 2, 2008,177-189. 

37. Ahsan, Kamrul and Matsukawa, Hiroaki,(2012),Project Price Modeling by Optimal Fixed 
Price Incentive Contract , Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial 
Engineering and Operations Management Istanbul, Turkey, July, 3 – 6. 

38. Anbari, Frank T. and Hoon Kwak, Young,(2009),Analyzing project management research: 
Perspectives from top management journals, International Journal of Project Management 27 
,435–446. 

39. Söderlund, Jonas,(2005),What project management really is about: alternative perspectives on 
the role and practice of project management, Int. J. Technology Management, Vol. 32, Nos. 
3/4,371-387. 

40. de Moura, Ralf Luis and Cristina, Teresa and Carneiro, Janes and Demoner Diniz, 
Bruna,(2017), Influence of the project manager’s personal characteristics on project 
performance, Programa de Pós-graduação em Administração – PPGADM, Universidade 
Federal do Espirito Santo – UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, CEP 29075-910, 
Vitória, ES, Brazil, 1-13. 

41. Bower,D. and Ashby, G. and Gerald, K. and  Smyk, W.(2002), Incentive Mechanisms for 
Project Success, Journal of Management in Engineering · January 2002, Vol. 18, Nos. 1/37,37-
43. 

42. Badewi, Amgad,(2016), The impact of project management (PM) and benefits management 
(BM) practices on project success: Towards developing a project benefits governance 
framework, International Journal of Project Management,1-18. 

43. HALL, Nicholas G.,(2012), Project Management: Recent Developments and Research 
Opportunities, Systems Engineering Society of China & Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 
Vol. 21, No. 2,129-143. 

   
 




