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 چکیده 

 استاندارمدیریت طبق مراتبی، سلسله روش به عمرانی هایپروژه در تأخیر عوامل بندی اولویت و بررسی هدف با حاضر پژوهش

 هایپروژه ساخت و اجرا اندرکاران دست ارشدکارشناسان و خبرگان کلیه شامل تحقیق این جامعه اعضای. است شده انجام پروژه

 جامعه ویژگیهای به توجه با حاضر تحقیق برای. است نفر 65 حدود آنها کل تعداد که. هستند مشهد قدس آستان در عمرانی

. شدند انتخاب آمار نمونه عنوان به نفر 56 تعداد کاکران فرمول اساس بر. شد گرفته نظر در ساده تصادفی گیری نمونه شیوه آماری،

 اساس بر که پروژه استاندارمدیریت طبق عمرانی، هایپروژه در تأخیر عوامل ساخت محقق پرسشنامه از محقق تحقیق این در

 دستبه %70 باالی پرسشنامه برای کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با پرسشنامه پایایی گردید، استفاده شد تهیه اسنادی مطالعه

 از حاصل اطالعات. بودند نرمال آنها همه که بررسی اسمیرنف و کولوموگروف آزمون از استفاده با متغیرها توزیع وضعیت. آمد

 معادله و عامل تحلیل هایآزمون و متغیرها بودن نرمال تعیین برای اسمیرنف و کولوموگروف آزمون از استفاده با هاپرسشنامه

 .آمد بدست زیر نتایج و تحلیل ساختاری

 پروژه مدیریت ـ استاندارد ـ مراتبی سلسله ـ عمرانی هایپروژه ـ تاخیرات های کلیدی:واژه

 

 مقدمه  -1
 در بزرگی بسیار نقش هاپروژه اینگونه موقع به اتمام و .دارند شهرها و کشور اقتصاد رونق در بزرگی بسیار نقش عمرانی هایپروژه

 مالی بار تواندمی که هستند برو رو فزاینده تأخیر با هاپروژه اکثر که هستیم آن شاهد متاسفانه .دارد اقتصادی پیشرفت و اشتغال ایجاد

 فرآیندی حوزه ده شامل پروژهمدیریت استانداردهای .شود هاپروژه این شکست موجب نهایت در و نماید وارد هاپروژه دست این به زیادی

 هدایت به پروژهمدیریت دفتر قالب در و پروژه مدیران کمک به هاپروژه در رسمی بصورت عمرانی هایپروژه پیشبرد هدف با که باشدمی

 این که صورتی در شد، خواهید متوجه تأخیر، علل در کنکاش و واکاوی و هاپروژه این به نگاهی با .باشدمی مشغول هاپروژه کنترل و

 ریزی،برنامه عدم لحاظ به که تاخیرات از بسیاری .بپردازند کار انجام مراحل کنترل و پایش به اصولی و درست بطور فرآیندی هایحوزه

 کامالً ارتباط و موقع به تدارکات تأمین عدم مناسب، انسانی نیروی تأمین عدم مالی، تأمین عدم بندی، بودجه عدم زمانبندی، عدم
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 مدیریت پیرامون الزم کنترل و ریزی-برنامه با و شود آن به خاصی و ویژه توجه بایستمی که دارند، فرآیندی حوزه ده این با مستقیم 

 .شود هاپروژه این در تاخیرات کاهش در سعی فوق گانه ده

 

 پروژه مدیریت استاندارد تعریف -2
می خاص موضوعی های-ویژگی و قوانین رهنمودها، حاوی و شده تنظیم محور اجماع فرآیند یک طی که است سندی  استاندارد

 و پروژه در درگیر افراد همزبانی برای استانداردها از استفاده امروزه ها،پروژه شدن جهانی و هاشرکت تجاری حوزه گسترش با. باشد

 مرجعی عنوان به عملیات، صحیح اجرای چگونگی تعیین و کار تبیین بر عالوه استانداردها،. است ضروری کار درست اجرای از اطمینان

 و کنندگان استفاده عام مقبولیت سادگی، ها،آن بودن جامع در استانداردها قوت. است مطرح اختالفات در پروژه گروه افراد برای

 بهتر پروژه مدیران کار، بازارهای گسترش و تولید و ساخت هایشرکت شدن جهانی به توجه با. است کار درست اجرای برای تضمینش

 و مؤسسات. نماید یاری پروژه هایبرنامه اجرای در را هاآن تواندمی هاآن از گیریبهره. شوند آشنا پروژه مدیریت استانداردهای با است

 سطح سه توانمی میان این در اما اندکرده پروژه مدیریت زمینه در خود مخصوص استانداردهای تدوین به اقدام گوناگونی کشورهای

 [.1]هستند بیشتری مقبولیت و اهمیت دارای که نمود بیان مجزا صورت به را افراد و کارکنان و پروژه سازمان،

 

 پروژه مدیریت استاندارد هدف -3
 اثر توانندمی ، هاتکنیک و ابزار ها،مهارت فرایندها، مناسب، دانش کاربرد که دهدمی نشان پروژه، مدیریت افزایش به رو پذیرش

 شده شناخته عموماً که را پروژه مدیریت دانش گستره از ایمجموعه زیر ،PMBOK راهنمای. باشند داشته هاپروژه  موفقیت بر مهمی

 در شده، تشریح راهکارهای و دانش که است معنا بدین "شده شناخته عموماً".کند-می شناسایی خوب راهکار یک عنوان به هستند،

 یک معنای به ،"خوب راهکار".دارد وجود اجماع ها،آن بودن مفید و ارزش مورد در و داشته کاربرد ها،زمان بیشتر در و هاپروژه بیشتر

 خوب راهکار. دهد افزایش هاپروژه از بسیاری در را موفقیت شانس تواندمی هاتکنیک و ابزار ها،مهارت این کاربرد که است عمومی توافق

 تیم یا و سازمان. گیرد قرار استفاده مورد هاپروژه همه در ثابت بصورت باید همیشه شده، داده شرح دانش که نیست معنی این به

 [.2].دارند عهده بر را است مناسب پروژه هر برای چیزی چه اینکه تعیین مسئولیت پروژه مدیریت

 

 موفق عمرانی طرح -4
. باشندمی مرتبط هم با هاپروژه این که است کلی هدف یک با مختلف هایپروژه شامل عمرانی طرح یک دانیم،می که همانطور

 هم که شودمی گفته ایپروژه به موفق پروژه. گردد اجرا موفق صورت به که کنندمی تأمین را نظر مورد اهداف مرتبط، هایپروژه وقتی

 هزینه و بودجه که شودمی راضی وقتی  کارفرما معموالً. هستند راضی پروژه از که کنند تصدیق بردار بهره هم و پیمانکار هم و کارفرما

 .باشد انتظار از بیش هاپروژه کیفیت و باشد موقع به پروژه تکمیل تاریخ و نیابد افزایش شده بینی پیش

 :باشد شده تکمیل زیر موارد چهارچوب در که است موفق ایپروژه: گویدمی کرزنر رابطه این در

 .شده تعیین زمان داخل در .1

 .شده تعیین بودجه یا و هزینه داخل در .2

 .کننده مصرف طرفین قبول قابل و نظر مورد کارکرد یا کیفیت سطح در .3

 .اندکرده موافقت تغییرات روی که افقی داخل در یا اصلی افق داخل در .4

 .شرکت یا سازمان هایارزش و سازمان فرهنگ نمودن آشفته بدون .5

 [.3]باشد عالی مستندات و پروژه اتمام از بعد حسابرسی تحلیل دارای .6
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 عمرانی پروژه در زمانبندی ـ اهمیت5 
 با ریزیبرنامه اصالح زیرا. دارد اهمیت ریزیبرنامه اندازه به و است پروژه مدیریت اصول از یکی برنامه به توجه با عملکرد کنترل

 چارچوب شامل و گیردمی قرار استفاده مورد ضروری هایفعالیت تعیین برای که است ابزاری زمانبندی. شودمی انجام کنترل به توجه

 یک زمانبندی. گردد انجام  اقتصادی بطور و مشخص زمان در پروژه تا برسند اتمام به باید هافعالیت آن در که است ترتیبی و زمان

. است یکدیگر با هاآن ارتباط و عملیات از هریک اتمام و شروع هایزمان با ساخت نرخ و فازها دهنده نشان که است  گرافیکی وسیله

 زمانی نظر از کار که برد پی نگاه یک با و داد نشان را زمانی مختلف مقاطع در واقعی پیشرفت توانمی همچنین زمانبندی نمودار در

 و گرددمی تقسیم مختلف عملیات به پروژه زمانبندی، تهیه برای. است داشته پیشرفت شده بینیپیش مدت به نسبت یا باشدمی عقب

می محاسبه کار مقدار براساس عملیات از هریک هزینه و مدت. شودمی تعیین مختلف عملیات مطلوب ترتیب ساخت روش براساس

 طرف از شده اعالم زمان چارچوب در پروژه مدت معموالً. است پروژه در عملیات ترتیب و زمان تعیین کردن، زمانبندی کلی بطور. گردد

 ممکن دارد، کافی تجربه پیمانکار که هاییپروژه در. کند تهیه طریق چند به را زمانبندی جزئیات است ممکن  پیمانکار. است کارفرما

 سیستماتیک، و علمی صورت به است ممکن پیمانکار معمول غیر یا پیچیده بزرگ، هایپروژه در اما. باشد حسی فقط زمانبندی است

 چگونگی خصوص در باید زمانبندی مسئول علمی، خواه و حسی خواه زمانبندی تهیه در هرحال به. نماید تحلیل و تجزیه را پروژه

سال از پس فقط درکی چنین. باشد داشته کافی درک پروژه، تکمیل برای جزء پیمانکاران و ها،روش آالت، ماشین مصالح، انواع ترکیب

 زمانبندی مسئول به است ممکن رایانه. شودمی انجام انسان توسط بلکه رایانه، با نه زمانبندی. آیدمی بدست تجربه و مشاهده مطالعه، ها

 ضرورت که عقالنی جهت و خالق فکر تواندنمی اما کند؛ کمک اطالعات تطابق و حافظه در نگهداری ها،فعالیت کردن ردیف مورد در

 [.4]دهد انجام را است، بندیزمان یک تولید

 

 پروژه اجرای طول در هاناکامی و تاخیرات بروز عمده دالیلـ 6
 هایاغلب پروژه که دهدمی نشان گرفته انجام مطالعات است. انکار غیرقابل امری آنها خاص پیچیدگی دلیل به هاپروژه در تأخیر

 هزینه و میان زمان مستقیم رابطه دلیل به همچنین شوند.می مواجه زمان افزایش درصد 50از  بیش حدود با دنیا در ساخت بزرگ
 تدابیری اندیشیدن ساخت و هایپروژه در تأخیر علل بررسی شود.می هاهزینه افزایش به منجر اغلب اجرا زمان افزایش پروژه، اجرای

 در تسریع هاپروژه از در بسیاری دیگر طرف از است. گرفته قرار توجه مورد دنیا تمام در که است جدی ایمسئله هاآن کاهش جهت در
 در رایج عوامل کند.می وارد پروژه به اهداف سنگینی خسارات آن اتمام در تأخیر و است برخوردار زیادی اهمیت از پروژه برداری بهره

 شناخت که است طبیعی و کرد بندی دسته عوامل پروژه به مربوط مسائل از اعم مختلفی هایدسته به توانمی را هاپروژه تأخیرات
 [.5]است برخوردار بیشتری اهمیت از کنترل قابل و فنی عوامل

 

 های داخلیپروژه در تأخیر ـ علل7
 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی داخلی های عمرانیپروژه در تاخیرات علل مهمترین از
 طرح. شروع در روز به و کافی اطالعات وجود عدم .1
 مناسب. زمان در مدیریت انتخاب به توجه عدم و طرح هایویژگی از کافی آگاهی عدم .2
 اولیه طرح با شده اجراء طرح واقعی برنامه مقایسه عدم یا جدید هایطرح مالحظات در قبلی هایطرح مشکالت به توجه عدم .3

 ها.آن ارزیابی و
 ها.آن خالی هایظرفیت به توجه بدون پیمانکاران و مشاورین به خدمات واگذاری .4
 تر.پایین قیمت صرف به پیمانکاران و مشاورین به خدمات واگذاری .5
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 قراردادها. اکثر در هاطرح اجرای جهت مشخص رهنمودهای و روشن و صریح توضیحات فقدان .6 
 طرح. راهبرد جهت شده روز به علمی و سیستماتیک هایروش وجود عدم .7
 دیده. آموزش انسانی نیروی فقدان .8
 موانع کلی بطور یا و پاگیر و دست و ناپذیر انعطاف مقررات و ناقص هایدستورالعمل مبهم، و پیچیده اداری کاری هایروش .9
 آورند.می فراهم را و انحراف خطا بستر و نیستند متناسب زمان تحوالت و تغییرات با که مقرراتی و اداری

 طرح. عادی غیر و عادی نیازهای به پاسخگویی در مناسب سازمانی ساختار عدم .10
 که خطراتی کلیه ارزیابی و صحیح و علمی بینی پیش عدم و مشترک هایپایه بر پیمانکاران و مشاوران صحیح ارزیابی عدم .11

 [.6] سازد مواجه تأخیر با را طرح است ممکن
 

 هاابزار جمع آوری دادهـ 8
پذیر  اطالعات امکانها بر اساس دقت گردآوری  ای بسیار مهم است که آزمودن فرضیه   گردآوری اطالعات در روش پیمایش مرحله

با توجه به اهداف پژوهش بهترین راه برای جمع آوری  .تواند راهگشــا باشــدها، پاســخ به ســؤاالت زیر میاســت. قبل از گردآوری داده

های اطالعات استفاده از پرسش نامه تشخیص داده شد. پس از مطالعات متعدد و مصاحبه با افراد و صاحب نظران استفاده از پرسشنامه

 قسمت است: 4نامه این تحقیق شامل  استاندارد برای تحقیق مشخص گردید. پرسش

  3: در سؤاالت عمومی، هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخگویان است. این بخش شامل        سؤاالت عمومی ( الف

 شود.ای و رشته تحصیلی را شامل میکارحرفهسؤال است و مواردی مانند سن، تحصیالت، سابقه

شنامه عوامل تأخیر در پروژه   ( ب س ستاندارمدیریت پروژه: پر در این تحقیق از پرســشــنامه محقق  های عمرانی، طبق ا

بعد   11ســؤال و  141های عمرانی، طبق اســتاندارمدیریت پروژه اســتفاده شــد این پرســشــنامه دارای ســاخت عوامل تأخیر در پروژه

 گذاری شده است.اهمیت و بسیار بااهمیت نمرهای از کامالً بیگزینه 9یاس های مرتبط با هر سؤال بر اساس مقباشد. گویهمی

 

 های عمرانی، طبق استاندارمدیریت پروژهعوامل تأخیر در پروژه نامهسرفصل هر یك از سؤاالت پرسش 1جدول 

 تعداد سؤاالت مرتبط سرفصل سؤاالت ردیف

 6 مدیریت محدوده 1
 6 مدیریت گستردگی 2
 7 زمانمدیریت  3

 4 مدیریت هزینه 4

 3 مدیریت کیفیت 5

 4 مدیریت منابع انسانی 6

 3 مدیریت ارتباطات 7

 6 مدیریت ریسک 8

 4 مدیریت تدارکات 9

 4 نفعانمدیریت ذی 10

 PMBOK 10حوزه فرآیندی استاندارد  11
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 ـ آزمون سواالت پژوهش9 
 های عمرانی چقدر است؟میزان تأثیر حوزه مدیریت محدوده بر تأخیر پروژه 1ـ9

 tلذا از آزمون پارامتری  های عمرانی دارای توزیع نرمال اســـت،با توجه به آنکه متغیر تأثیر حوزه مدیریت محدوده بر تأخیر پروژه
 که:برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم  ایی یک نمونه

های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت محدوده بر تأخیر پروژه 

ــعیت تأثیر حوزه مدیریت محدوده بر تأخیر پروژه ــاص  9تا  1های عمرانی، مقادیر بین با توجه به آنکه متغیر وض را به خود اختص

گیریم لذا را به عنوان امکان داشــتن در نظر می 5/4را به عنوان عدم امکان و بیشــتر از  5/4یر کمتر و یا مســاوی دهد از اینرو مقادمی

 بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:

0H :های عمرانی باالتر از حد متوسط نیستحوزه مدیریت محدوده بر تأخیر پروژه. 

1H :های عمرانی باالتر از حد متوسط استحوزه مدیریت محدوده بر تأخیر پروژه. 
 باشد.قاعده آزمون فرض صفر در مقابل یک به صورت زیر می

 

 پذیریم.آنگاه فرض صفر را رد و فرض یک را می P-value < 0.05 اگرو فقط اگر

 
 های عمرانیبر تأخیر پروژهای تأثیر حوزه مدیریت محدوده ی یك نمونه tنتایج آزمون  2جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  میزان تأثیر انحراف معیار میانگین

07/6 26/1 63 28/9 55 0001/0 

 
با    07/6های عمرانی  میانگین متغیر تأثیر حوزه مدیریت محدوده بر تأخیر پروژه       گردد،مالحظه می  2همانطور که از نتایج جدول     

، لذا در 0001/0ســطح معنی داری آزمون معادل  و 28/9ای معادل ی یک نمونه tباشــد. همچنین مقدار آماره می 26/1انحراف معیار 

صفر را رد و فرض مقابل را می  05.0سطح   باالتر از حد   های عمرانیپذیریم، یعنی حوزه مدیریت محدوده بر تأخیر پروژهفرض 

 باشد.درصد می 63میانگین میزان تأثیر متوسط است. و براساس شاخص 

 

 های عمرانی چقدر است؟میزان تأثیر حوزه مدیریت گستردگی بر تأخیر پروژه  2ـ9

 tلذا از آزمون پارامتری  های عمرانی دارای توزیع نرمال است،با توجه به آنکه متغیر تأثیر حوزه مدیریت گستردگی بر تأخیر پروژه 
 فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم که: برای آزمون ایی یک نمونه

های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت گستردگی بر تأخیر پروژه 

را به خود اختصاص   9تا  1های عمرانی، مقادیر بین با توجه به آنکه متغیر وضعیت تأثیر حوزه مدیریت گستردگی بر تأخیر پروژه  

گیریم لذا را به عنوان امکان داشــتن در نظر می 5/4را به عنوان عدم امکان و بیشــتر از  5/4دهد از اینرو مقادیر کمتر و یا مســاوی می

 بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:

0H :باالتر از حد متوسط نیستهای عمرانی حوزه مدیریت گستردگی بر تأخیر پروژه. 

1H :های عمرانی باالتر از حد متوسط استحوزه مدیریت گستردگی بر تأخیر پروژه. 
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 های عمرانیای تأثیر حوزه مدیریت گستردگی بر تأخیر پروژهی یك نمونه tنتایج آزمون 3جدول  

 سطح معنی داری آزادیدرجه  tآماره  میزان تأثیر انحراف معیار میانگین

12/6 33/1 64 16/9 55 0001/0 

 
 12/6های عمرانی میانگین متغیر تأثیر حوزه مدیریت گســتردگی بر تأخیر پروژه گردد،مالحظه می 3همانطور که از نتایج جدول 

، لذا در 0001/0سطح معنی داری آزمون معادل  و 16/9ای معادل ی یک نمونه tباشد. همچنین مقدار آماره  می 33/1با انحراف معیار 

باالتر از  های عمرانیپذیریم، یعنی حوزه مدیریت گســتردگی بر تأخیر پروژهفرض صــفر را رد و فرض مقابل را می 05.0ســطح 

 باشد.درصد می 64حد متوسط است. و براساس شاخص میانگین میزان تأثیر 

 

 های عمرانی چقدر است؟میزان تأثیر حوزه مدیریت زمان بر تأخیر پروژه  3ـ9

ــت،با توجه به آنکه متغیر تأثیر حوزه مدیریت زمان بر تأخیر پروژه ی  tلذا از آزمون پارامتری  های عمرانی دارای توزیع نرمال اسـ

 برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم که: اییک نمونه

های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت زمان بر تأخیر پروژه 

ــعیت تأثیر حوزه مدیریت زمان بر تأخیر پروژه            ــاص   9تا   1های عمرانی، مقادیر بین   با توجه به آنکه متغیر وضـ را به خود اختصـ

گیریم لذا را به عنوان امکان داشــتن در نظر می 5/4را به عنوان عدم امکان و بیشــتر از  5/4یا مســاوی دهد از اینرو مقادیر کمتر و می

 بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:

0H :های عمرانی باالتر از حد متوسط نیستحوزه مدیریت زمان بر تأخیر پروژه. 

1H : های عمرانی باالتر از حد متوسط استزمان بر تأخیر پروژهحوزه مدیریت. 

 
 های عمرانیای تأثیر حوزه مدیریت زمان بر تأخیر پروژهی یك نمونه tنتایج آزمون  4جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  میزان تأثیر انحراف معیار میانگین

95/5 22/1 61 91/8 55 0001/0 

 
تایج جدول       با    95/5های عمرانی  میانگین متغیر تأثیر حوزه مدیریت زمان بر تأخیر پروژه        گردد،مالحظه می  4همانطور که از ن

، لذا در 0001/0ســطح معنی داری آزمون معادل  و 91/8ای معادل ی یک نمونه tباشــد. همچنین مقدار آماره می 22/1انحراف معیار 

باالتر از حد   های عمرانیپذیریم، یعنی حوزه مدیریت زمان بر تأخیر پروژهفرض صـــفر را رد و فرض مقابل را می 05.0ســـطح 

 باشد.درصد می 61متوسط است. و براساس شاخص میانگین میزان تأثیر 

 

 

 های عمرانی چقدر است؟میزان تأثیر حوزه مدیریت هزینه بر تأخیر پروژه  4ـ9

ــت،متغیر تأثیر حوزه مدیریت هزینه بر تأخیر پروژهبا توجه به آنکه  ی  tلذا از آزمون پارامتری  های عمرانی دارای توزیع نرمال اس

 برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم که: اییک نمونه

های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت هزینه بر تأخیر پروژه 
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ــعیت تأثیر حوزه مدیریت هزینه بر تأخیر پروژه            ــاص   9تا   1های عمرانی، مقادیر بین   با توجه به آنکه متغیر وضـ را به خود اختصـ

گیریم لذا ر میرا به عنوان امکان داشــتن در نظ 5/4را به عنوان عدم امکان و بیشــتر از  5/4دهد از اینرو مقادیر کمتر و یا مســاوی می

 بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:

0H :های عمرانی باالتر از حد متوسط نیستحوزه مدیریت هزینه بر تأخیر پروژه. 

1H :های عمرانی باالتر از حد متوسط استحوزه مدیریت هزینه بر تأخیر پروژه. 

 
 های عمرانیای تأثیر حوزه مدیریت هزینه بر تأخیر پروژهیك نمونه ی tنتایج آزمون  5جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  میزان تأثیر انحراف معیار میانگین

5/5 84/1 56 08/4 55 0001/0 

 
تایج جدول       تأخیر پروژه        گردد،مالحظه می  5همانطور که از ن نه بر  تأثیر حوزه مدیریت هزی با    5/5های عمرانی  میانگین متغیر 

، لذا در 0001/0ســطح معنی داری آزمون معادل  و 08/4ای معادل ی یک نمونه tباشــد. همچنین مقدار آماره می 84/1انحراف معیار 

ــطح  ــفر را رد و فرض مقابل را می 05.0س از حد   باالتر های عمرانیپذیریم، یعنی حوزه مدیریت هزینه بر تأخیر پروژهفرض ص

 باشد.درصد می 56متوسط است. و براساس شاخص میانگین میزان تأثیر 

 

 های عمرانی چقدر است؟میزان تأثیر حوزه مدیریت کیفیت بر تأخیر پروژه 5ـ9

ی  tلذا از آزمون پارامتری  های عمرانی دارای توزیع نرمال است، با توجه به آنکه متغیر تأثیر حوزه مدیریت کیفیت بر تأخیر پروژه

 برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم که: اییک نمونه

های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت کیفیت بر تأخیر پروژه 

را به خود اختصـــاص  9تا  1های عمرانی، مقادیر بین کیفیت بر تأخیر پروژهبا توجه به آنکه متغیر وضـــعیت تأثیر حوزه مدیریت 

گیریم لذا را به عنوان امکان داشــتن در نظر می 5/4را به عنوان عدم امکان و بیشــتر از  5/4دهد از اینرو مقادیر کمتر و یا مســاوی می

 بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:

0H : های عمرانی باالتر از حد متوسط نیستمدیریت کیفیت بر تأخیر پروژهحوزه. 

1H :های عمرانی باالتر از حد متوسط استحوزه مدیریت کیفیت بر تأخیر پروژه. 

 
 های عمرانیای تأثیر حوزه مدیریت کیفیت بر تأخیر پروژهی یك نمونه tنتایج آزمون  6جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  میزان تأثیر معیار انحراف میانگین

19/6 4/1 65 98/8 55 0001/0 

 
با    19/6های عمرانی  میانگین متغیر تأثیر حوزه مدیریت کیفیت بر تأخیر پروژه        گردد،مالحظه می  6همانطور که از نتایج جدول    

ــد. همچنین مقدار آماره می 4/1انحراف معیار  ــطح معنی داری آزمون معادل  و 98/8معادل  ایی یک نمونه tباش ، لذا در 0001/0س

باالتر از حد   های عمرانیپذیریم، یعنی حوزه مدیریت کیفیت بر تأخیر پروژهفرض صــفر را رد و فرض مقابل را می 05.0ســطح 

 باشد.درصد می 65متوسط است. و براساس شاخص میانگین میزان تأثیر 
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 های عمرانی چقدر است؟میزان تأثیر حوزه مدیریت منابع انسانی بر تأخیر پروژه  6ـ9

لذا از آزمون پارامتری  های عمرانی دارای توزیع نرمال است،با توجه به آنکه متغیر تأثیر حوزه مدیریت منابع انسانی بر تأخیر پروژه

t فرض کنیم که: برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر ایی یک نمونه 

های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت منابع انسانی بر تأخیر پروژه 

ــانی بر تأخیر پروژه             ــعیت تأثیر حوزه مدیریت منابع انسـ را به خود   9تا   1های عمرانی، مقادیر بین   با توجه به آنکه متغیر وضـ

ــاص می ــاوی اختص ــتر از  5/4دهد از اینرو مقادیر کمتر و یا مس ــتن در نظر  5/4را به عنوان عدم امکان و بیش را به عنوان امکان داش

 گیریم لذا بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:می

0H :متوسط نیستهای عمرانی باالتر از حد حوزه مدیریت منابع انسانی بر تأخیر پروژه. 

1H :های عمرانی باالتر از حد متوسط استحوزه مدیریت منابع انسانی بر تأخیر پروژه. 

 
 های عمرانیای تأثیر حوزه مدیریت منابع انسانی بر تأخیر پروژهی یك نمونه tنتایج آزمون  7جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  میزان تأثیر انحراف معیار میانگین

02/6 42/1 63 99/7 55 0001/0 

 
ــانی بر تأخیر پروژه        گردد،مالحظه می  7همانطور که از نتایج جدول      های عمرانی   میانگین متغیر تأثیر حوزه مدیریت منابع انسـ

، 0001/0سطح معنی داری آزمون معادل   و 99/7ای معادل ی یک نمونه tباشد. همچنین مقدار آماره  می 42/1با انحراف معیار  02/6

سطح   صفر را رد و فرض مقابل را می  05.0لذا در  سانی بر تأخیر پروژه فرض    های عمرانیپذیریم، یعنی حوزه مدیریت منابع ان
 باشد.درصد می 63باالتر از حد متوسط است. و براساس شاخص میانگین میزان تأثیر 

 

 های عمرانی چقدر است؟میزان تأثیر حوزه مدیریت ارتباطات بر تأخیر پروژه  7ـ9

 tلذا از آزمون پارامتری  های عمرانی دارای توزیع نرمال اســت،با توجه به آنکه متغیر تأثیر حوزه مدیریت ارتباطات بر تأخیر پروژه
 م که:برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنی ایی یک نمونه

های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت ارتباطات بر تأخیر پروژه 

را به خود اختصــاص  9تا  1های عمرانی، مقادیر بین با توجه به آنکه متغیر وضــعیت تأثیر حوزه مدیریت ارتباطات بر تأخیر پروژه

گیریم لذا را به عنوان امکان داشــتن در نظر می 5/4را به عنوان عدم امکان و بیشــتر از  5/4اینرو مقادیر کمتر و یا مســاوی دهد از می

 بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:

0H :های عمرانی باالتر از حد متوسط نیستحوزه مدیریت ارتباطات بر تأخیر پروژه. 

1H :های عمرانی باالتر از حد متوسط استحوزه مدیریت ارتباطات بر تأخیر پروژه. 

 
 های عمرانیای تأثیر حوزه مدیریت ارتباطات بر تأخیر پروژهی یك نمونه tنتایج آزمون  8جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  میزان تأثیر انحراف معیار میانگین

91/5 41/1 61 47/7 55 0001/0 
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 91/5های عمرانی  میانگین متغیر تأثیر حوزه مدیریت ارتباطات بر تأخیر پروژه        گردد،مالحظه می   8همانطور که از نتایج جدول     

، لذا در 0001/0سطح معنی داری آزمون معادل  و 47/7ای معادل ی یک نمونه tباشد. همچنین مقدار آماره می 41/1با انحراف معیار 

باالتر از حد   های عمرانیپذیریم، یعنی حوزه مدیریت ارتباطات بر تأخیر پروژهفرض صفر را رد و فرض مقابل را می  05.0سطح  

 باشد.درصد می 61متوسط است. و براساس شاخص میانگین میزان تأثیر 

 

 های عمرانی چقدر است؟میزان تأثیر حوزه مدیریت ریسك بر تأخیر پروژه 8ـ9

ی  tلذا از آزمون پارامتری  های عمرانی دارای توزیع نرمال است، با توجه به آنکه متغیر تأثیر حوزه مدیریت ریسک بر تأخیر پروژه 

 برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم که: اییک نمونه

های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت ریسک بر تأخیر پروژه 

ــک بر تأخیر پروژه  ــعیت تأثیر حوزه مدیریت ریس ــاص  9تا  1های عمرانی، مقادیر بین با توجه به آنکه متغیر وض را به خود اختص

گیریم لذا را به عنوان امکان داشــتن در نظر می 5/4را به عنوان عدم امکان و بیشــتر از  5/4یا مســاوی دهد از اینرو مقادیر کمتر و می

 بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:

0H :های عمرانی باالتر از حد متوسط نیستحوزه مدیریت ریسک بر تأخیر پروژه. 

1H : های عمرانی باالتر از حد متوسط استریسک بر تأخیر پروژهحوزه مدیریت. 

 
 های عمرانیای تأثیر حوزه مدیریت ریسك بر تأخیر پروژهی یك نمونه tنتایج آزمون  9جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  میزان تأثیر انحراف معیار میانگین

93/5 42/1 62 55/7 55 0001/0 

 
ــک بر تأخیر پروژه  گردد،مالحظه می  9همانطور که از نتایج جدول    با   93/5های عمرانی میانگین متغیر تأثیر حوزه مدیریت ریسـ

، لذا در 0001/0ســطح معنی داری آزمون معادل  و 55/7ای معادل ی یک نمونه tباشــد. همچنین مقدار آماره می 42/1انحراف معیار 

صفر را رد و فرض مقابل را می  05.0سطح   سک بر تأخیر پروژه فرض  باالتر از حد   های عمرانیپذیریم، یعنی حوزه مدیریت ری

 باشد.درصد می 62متوسط است. و براساس شاخص میانگین میزان تأثیر 

 

 های عمرانی چقدر است؟میزان تأثیر حوزه مدیریت تدارکات بر تأخیر پروژه 9ـ9

 tلذا از آزمون پارامتری  های عمرانی دارای توزیع نرمال اســت، متغیر تأثیر حوزه مدیریت تدارکات بر تأخیر پروژهبا توجه به آنکه 
 برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم که: ایی یک نمونه

 های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.پروژه: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت تدارکات بر تأخیر 

ــعیت تأثیر حوزه مدیریت تدارکات بر تأخیر پروژه ــاص  9تا  1های عمرانی، مقادیر بین با توجه به آنکه متغیر وض را به خود اختص

گیریم لذا تن در نظر میرا به عنوان امکان داشــ 5/4را به عنوان عدم امکان و بیشــتر از  5/4دهد از اینرو مقادیر کمتر و یا مســاوی می

 بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:

0H :های عمرانی باالتر از حد متوسط نیستحوزه مدیریت تدارکات بر تأخیر پروژه. 

1H :های عمرانی باالتر از حد متوسط استحوزه مدیریت تدارکات بر تأخیر پروژه. 
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 های عمرانیای تأثیر حوزه مدیریت تدارکات بر تأخیر پروژهی یك نمونه tنتایج آزمون  10جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  میزان تأثیر انحراف معیار میانگین

05/6 59/1 63 32/7 55 0001/0 

 
 05/6های عمرانی  تدارکات بر تأخیر پروژه   میانگین متغیر تأثیر حوزه مدیریت      گردد،مالحظه می   10همانطور که از نتایج جدول     

، لذا در 0001/0سطح معنی داری آزمون معادل  و 32/7ای معادل ی یک نمونه tباشد. همچنین مقدار آماره می 59/1با انحراف معیار 

صفر را رد و فرض مقابل را می  05.0سطح   باالتر از حد   های عمرانیتأخیر پروژهپذیریم، یعنی حوزه مدیریت تدارکات بر فرض 

 باشد.درصد می 63متوسط است. و براساس شاخص میانگین میزان تأثیر 

 

 های عمرانی چقدر است؟نفعان بر تأخیر پروژهمیزان تأثیر حوزه مدیریت ذی 10ـ9
 tلذا از آزمون پارامتری  توزیع نرمال اســـت،های عمرانی دارای با توجه به آنکه متغیر تأثیر حوزه مدیریت ذینفعان بر تأخیر پروژه

 برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. حال اگر فرض کنیم که: ایی یک نمونه

های عمرانی، در جامعه مورد بررسی.: میانگین واقعی متغیر تأثیر حوزه مدیریت ذینفعان بر تأخیر پروژه 

ــعیت ــاص  9تا  1های عمرانی، مقادیر بین تأثیر حوزه مدیریت ذینفعان بر تأخیر پروژه با توجه به آنکه متغیر وض را به خود اختص

گیریم لذا را به عنوان امکان داشــتن در نظر می 5/4را به عنوان عدم امکان و بیشــتر از  5/4دهد از اینرو مقادیر کمتر و یا مســاوی می

 بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:

0H :های عمرانی باالتر از حد متوسط نیستحوزه مدیریت ذینفعان بر تأخیر پروژه. 

1H :های عمرانی باالتر از حد متوسط استحوزه مدیریت ذینفعان بر تأخیر پروژه. 

 
 های عمرانیای تأثیر حوزه مدیریت ذینفعان بر تأخیر پروژهی یك نمونه tنتایج آزمون  11جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی tآماره  میزان تأثیر انحراف معیار میانگین

97/5 29/1 62 51/8 55 0001/0 

 
 97/5های عمرانی  میانگین متغیر تأثیر حوزه مدیریت ذینفعان بر تأخیر پروژه       گردد،مالحظه می   11همانطور که از نتایج جدول     

، لذا در 0001/0سطح معنی داری آزمون معادل  و 51/8ای معادل ی یک نمونه tباشد. همچنین مقدار آماره می 29/1با انحراف معیار 

صفر را رد و فرض مقابل را می  05.0سطح   باالتر از حد   های عمرانیپذیریم، یعنی حوزه مدیریت ذینفعان بر تأخیر پروژهفرض 

 باشد.درصد می 62میانگین میزان تأثیر متوسط است. و براساس شاخص 
 

  گیرینتیجهـ 10
درصد و معنی  64های عمرانی مشخص شد که، میزان تأثیر حوزه مدیریت محدوده بر تأخیر پروژه 1بر اساس نتایج سؤال اصلی 

درصد و  64های عمرانی پروژهمیزان تأثیر حوزه مدیریت گستردگی بر تأخیر مشخص شد که،  2 اصلی دار است. بر اساس نتایج سؤال

 و درصد 63 عمرانی هایپروژه تأخیر بر زمان مدیریت حوزه تأثیر میزان که، شد مشخص 3 اصلی سؤال نتایج اساس . برمعنی دار است
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 درصد 57 عمرانی هایپروژه تأخیر بر هزینه مدیریت حوزه تأثیر میزان که، شد مشخص 4  اصلی سؤال نتایج اساس بر است، دار معنی 

 65 عمرانی هایپروژه تأخیر بر کیفیت مدیریت حوزه تأثیر میزان که، شد مشخص 5 اصلی سؤال نتایج اساس است، بر دار معنی و

 هایپروژه تأخیر بر انسانی منابع مدیریت حوزه تأثیر میزان که، شد مشخص 6 اصلی سؤال نتایج اساس است، بر دار معنی و درصد

پروژه تأخیر بر ارتباطات مدیریت حوزه تأثیر میزان که، شد مشخص 7 اصلی سؤال نتایج اساس براست.  دار معنی و درصد 64 عمرانی

 تأخیر بر ریسک مدیریت حوزه تأثیر میزان که، شد مشخص 8 اصلی سؤال نتایج اساس است. بر دار معنی و درصد 61 عمرانی های

 بر کیفیت مدیریت حوزه تأثیر بیشترین که، شد مشخص 9 اصلی سؤال نتایج اساس است. بر دار معنی و درصد 62 عمرانی هایپروژه

ذی مدیریت حوزه تأثیر میزان که، شد مشخص 10 اصلی سؤال نتایج اساس است، بر دار معنی و درصد 63 عمرانی هایپروژه تأخیر

مدیریت  ها مشخص شد حوزهتاثیر این حوزهاست. با توجه به درصد میزان  دار معنی و درصد 62 عمرانی هایپروژه تأخیر بر نفعان

 های عمرانی به خود اختصاص داده است.درصد بیشترین تاثیر را بر تاخیر پروژه 65کیفیت با 

 

 قدردانی -8
های بجا و شایسته در گردآوری این الزم است در اینجا از استاد گرامی جناب آقای دکتر منصور قلعه نوی به خاطر راهنمایی  

 کمال تشکر را بنمایم.تحقیق 
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