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Abstract
Today, there is a lot of pressure to provide fast results in projects, and to
succeed in a project, several factors must be considered to reduce the risk
factors in management. Project management is planning and directing the
project in the framework of time, cost, and specific quality to create
specific results. Project management includes scheduling, organizing,
monitoring of implementation and directing the implementation and tries
to deliver the specified, expected and on time results using an agreed preset expense by means of the right resources. In other words, project
management means utilizing the necessary knowledge, skills, tools and
techniques to manage the flow of activities in order to meet the needs and
expectations of custodians of project implementation. Organizations set up
different software projects according to their objectives and needs. In the
present study, the methodology and data collection method were
descriptive-analytical research and also library and field study,
respectively. The study area was located in the West of Guilan province.
The projects of rural guide plans' implementation in the west of Guilan
province which includes Astara, Talesh, Rezvanshahr and Masal cities
were 115 projects for the time span (2011 to 2015). The results based on
the ranking of the areas of project management of rural guide plans'
implementation in the west of Guilan and their prioritization show that
changing the project quality management with a final rank 2.04, is at first
rank and a project logistics management with a final rank of 4.2 was at
the last rank which shows the managerial status of the preparation,
formulation, and implementation of rural guide projects.
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Extended Abstract
Introduction
Addressing the measures taken in the villages
for their comprehensive development requires
proper
management
planning,
rapid
technological changes, fierce competitive
markets and strong and intensive consulting of
companies, and encouraging all organizations
and firms in charge of the project to change
the management system. Each plan is
converted and divided into a set of tasks and
operations called a project at the short-term
or executive planning level by the
headquarters units or the middle management
levels of the executive system of the country.
Projects include activities that must be
performed on specific dates, at certain costs,
and at specified quality. The success of any
project requires the achievement of all three
factors of time, cost, and quality, and the
departure of each of these three factors
beyond the set limits, can lead to unsuccessful
and uneconomic projects.
Preparation and implementation of rural
guide projects are run with the aim of
modernization and physical improvement of
villages, creating the necessary capacity for
new investments in these areas, preventing the
migration of villagers to cities, rehabilitation
and guiding the village economically, socially
and physically. It also considers the basis of
sustainable and comprehensive growth and
development of villages in a balanced and
measured way.
Methodology
This research is applied in terms of purpose,
descriptive-analytical
in
nature,
and
qualitative in terms of methodology and
examines the problems and obstacles in the
implementation of guide plans. Therefore, a
questionnaire with Likert scale was used. The
sample population includes projects to
implement the rural master plan located in the
West of Guilan province, which includes the
cities of Astara, Talesh, Rezvanshahr, and
Masal. In a period of time (90-94), 115
projects have been considered and the sample
size is 19 people involving the executive
experts of the Islamic Revolution Housing
Foundation of the mentioned cities. The
PMBOX method, which is a practical model
for evaluating the observance of standard
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requirements by organizations in project
management, has been used and management
priorities in the Islamic Revolution Housing
Foundation organization in preparing and
implementing Master plan projects have been
identified.
Findings
The number of rural guide projects located in
the West of Guilan province, which includes
the cities of Astara, Talesh, Rezvanshahr and
Masal for the period (1390 to 1394) was equal
to 115 projects. After completing the
questionnaire, first the importance of the
indicators was determined by calculating the
average in each of the 13 areas.
It indicated that the higher the average of each
domain is, the higher the importance of the
other domains will be. The results extracted
from the completed questionnaires are given
as the final score of the chapters and the
calculation of the average of each question
and the average of each chapter, respectively.
Accordingly,
the
project
procurement
management has the highest score, which
means that the project procurement
management gained the highest average and is
the most important area in this group.
Considering the correlation coefficient of
different fields, it was observed that the
commitment of project management and
human resource management and project risk
management have the highest correlation,
which indicates a very high correlation
between them and also shows the fact that if
the commitment of project management is
poor, the human resource management and
risk management in the project will also be
weak in terms of performance and vice versa.
Conclusion
The component of project quality management
and human resource management of the
project have high scores and are in the first
and second priorities in this research, and
also the components of commitment, scope
management, and awareness management are
the tenth priorities. It is best to use
management frameworks such as PMBOK to
achieve a centralized project management.
The level of knowledge of project management
has been as a good level that project area
36
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management - appropriate knowledge of the
project management process to have a
commitment - specific outputs of project
management in terms of commitment - project
team awareness of the need for project
management in terms of commitment and the
least of them are the organizational structure
of the project and the description of the duties
of the people in the projects have been
determined to some extent, as well as the
ranking of project management areas for the
implementation of rural pilot projects in West
Guilan and their prioritization has a final
rating of 2.04, first rank, and project
procurement management has a final rating of
4.2.
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واژههای کلیدی:

چکیده
امروزه فشار بسیار زیادی برای ارائه نتایج سریع در پروژه ها وجود دارد و بررای موفقیرت در پرروژه ای بایرد عوامر
متعددی در نظر گرفته شوند تا عوام ایجاد کننده ریسک در مردیریت کراه یابرد .مردیریتپروژه برنامرهریزی و
هدایت پروژه در چهارچوب زمان ،هزینه و کیفیت مشخص بهسوی ایجاد نتایج مشخص آن اسرت .بره بیران دیگرر
مدیریت پروژه بکارگیری دان  ،مهارتها ،ابزار و تکنیک های الزم در اداره جریان اجرای فعالیتها ،بره منظرور رفرع
نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است .این پرزوه برر اسرا روش تحقیر توصریفی -تحلیلری تردوین
گردیده و شیوه جمع آوری داده ها و اطالعات به صورت کتابخانه ای و میدانی انجرام شرده اسرت .محردوده مرورد
مطالعه ،واقع در غرب استان گیالن مشتم برشهرستان های؛ آستارا ،تال  ،رضوانشهر و ماسرال مریباشرد .جامعره
آماری و نمونه پروژههای اجرای طرح های هادی روستایی غرب استان گیالن را برای بازه زمانی(1390الری )1394
به تعداد 115پروژه شام بوده است .نتایج تحقی حاضر براسا رتبره بنردی حروزههرای مردیریت پرروژه اجررای
طرحهای هادی روستایی در غرب گیالن و الویت بندی آنها نشان میدهد که تغییر مدیریت کیفیت پروژه برا امتیراز
نهایی  2.04رتبه اول و مدیریت تدارکات پروژه با امتیاز نهایی  4.2دارای رتبه اخر بوده است که وضرعیت مردیریتی
تهیه  ،تدوین و اجرای طرح های هادی روستایی را نشان می دهد.

مدیریت پروژه ،ارزیابی مدیریت پروژه،
طرحهایهادی
،PMBOK
روستایی.غرب گیالن.
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مقدمه:
مدیریت توسعه روستایی در ایران همانند سایر سطوح مدیریتی
سرزمینی از گذشته دور تا کنون با چال های ساختاری و
مشکالت ومسائ عدیدهای روبرو بوده است .از یک سو ،با توجه
به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی ،دیگر ساختار سنتی اعمال
مدیریت در مناط روستایی قادر به ح مشکالت کنونی نبوده
و از دیگر سو ،ساختار مدیریت جدید روستایی که مبتنی بر
مشارکت مردم در امور و برنامهریزی از پایین به باال است به
دالی متعدد از جمله بومی نشدن و مداخله گسترده دولت و ...
نتوانسته به طور کام مشکالت ومسائ روستاهای امروزی را
برطرف سازد ( .(Efthekhari,2012:45لذا پرداختن به اقدامات
صورت گرفته در روستاها در جهت توسعه همه جانبه آنها
مستلزم برنامه ریزی مدیریتی درستی می باشد  ،تغییرات سریع
فناوری ،بازارهای شدید رقابتی و رایزنی فشرده و قدرتمندانه
شرکتها و همه سازمانها و بنگاههای متولی پروژه را تشوی
به تغییر سیستم مدیریتی خود نمود .در زبانهای گوناگون و حتی
در سازمانهای مختلف هر کشور در مورد واژههای برنامه ،طرح
یا پروژه ،اختالفات لغوی ،معنایی و قانونی وجود دارد .از این رو
چهارچوب آنان روشن و آشکار نیست و گاه به جای یکدیگر نیز
استفاده میشوند .آرمانها و اهداف تعیینشده حکومت در سطح
برنامهریزی بلندمدت یا راهبردی ،برنامه نامیده میشود که این
برنامهها دارای اهداف کیفی میباشند مانند؛ برنامه توسعه صنایع
شیمیایی ،برنامه توسعه شبکه راههای کشوری .دستیابی به این
اهداف و آرمانها در یک فاصله زمانی بلندمدت که معموال بین
ده تا بیست و پنج سال است ،امکانپذیر میباشد .پس از اینکه
برنامهها در سطح برنامهریزی بلندمدت مشخص گردیدند ،هر
برنامه در سطح برنامهریزی میانمدت یا تاکتیکی توسط
مدیریت طراز اول یا سیستم اجرایی کشور به مجموعهای از
طرحها یا برنامههای اجرایی تفکیک میشود که شام
؛مجموعهای از تصمیمات مقطعی یا اجرایی هستند که ظرف
پنج تا ده سال آینده باید اجرا و به نتایج موردنظر برسند .هر
طرح در سطح برنامهریزی کوتاهمدت یا اجرایی توسط واحدهای
ستادی یا سطوح مدیریت میانی نظام اجرایی کشور به مجموعه
کارها و عملیاتی که آن را پروژه مینامند ،تبدی و تقسیم
میشود .بر این اسا یک پروژه مجموعهای از فعالیتهاست که
برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام میگیرد .پروژهها
شام فعالیتهایی هستند که باید در تاریخ های معین ،با
هزینههایی معین و کیفیت تعیینشدهای به انجام برسند .الزمه
موفقیت هر پروژه ،دستیابی توام به هر سه عام زمان ،هزینه و
کیفیت معین است و خارج شدن هر یک از سه عام مذکور از
حدود تعیین شده ،میتواند به انجام پروژهای ناموف و
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شود (Mousavi Tayebi & Rahmani,

غیراقتصادی منجر
) .2007شرکتهای مهندسین مشاور و اجرایی شهرسازی و
طرحهایهادی روستایی نیز هم راستا با پیشرفت فناوری  ،با
پروژههای نرمافزاری متفاوتی روبهرو هستند ،که اگر راهکار
مناسبی برای مدیریت اینگونه پروژهها در نظر گرفته نشود ،نه
تنها هزینههای هنگفتی را به این شرکتها تحمی خواهد نمود،
بلکه اثرات منفی چشمگیری در پیشرفت و اثربخشی نیز به
دنبال خواهد داشت .حوزههای دانشی مدیریت پروژه :نه حوزه
دانشی مدیریت پروژه در استانداردPMBOK3عبارتند از:
 .1مدیریت یکپارچگی  .2مدیریت محدوده
 .3مدیریت زمان پروژه  .4مدیریت هزینه پروژه
 .5مدیریت کیفیت پروژه  .6مدیریت منابع انسانی پروژه
 .7مدیریت ارتباطات پروژه  .8مدیریت ریسک پروژه
 .9مدیریت تدارکات پروژه
تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی هر کدام به نوبه خود باعث
تغییرات فراوان در روستاهای ایران شده است که این تغییرات
در کالبد ،بافت و ساخت وساز مسکن روستا به چشم میآید.
یکی از طرحهای که درخصوص بهبود وضعیت کالبدی
روستاهای کشور بویژه موارد یاد شده تهیه و به مرحلهی اجرا در
میآید طرحهادی روستایی است (Amar & Samimi
)Sharemi, 2009و).(Khoshfar et al, 2011این طرح پس
از پیروزی انقالب اسالمی به دلی توجه خاص دولت به روستاها
ودرراستای بهبود وضعیت اجتماعی– اقتصادی و بویژه کالبدی
آنها در دستور کار قرار گرفت ودرواقع از جمله طرحهای عمرانی
روستایی محسوب میشود(Barzova & Shah Hoseini, .
).2010
به طورکلی تهیه واجرای طرحهایهادی روستایی که با هدف
نوسازی و بهسازی کالبدی روستاها صورت میگیرد ،ایجاد
ظرفیتهای الزم جهت سرمایه گذاریهای جدید در این نقاط،
جلوگیری ازمهاجرت روستاییان به شهرها ،تجدیدحیات و هدایت
روستا ازنظراقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی ،همچنین زمینه ساز
رشدوتوسعه پایدار و همه جانبه روستاها را به صورت موزون و
سنجیده مدنظرقرارمیدهد) .(Mashhudi, 2010طرحهادی
روستایی ماهیتاً ابزاری برای تحق توسعه روستایی است .این
طرح با توجه به وسعت و گستردگی ،میتواند فرصت مناسبی را
برای بهبود وضعیت کالبد (مسکن ،معابر ،کاربری اراضی)
سکونتگاههای روستایی به وجود آورد و یا تأثیرات
جبرانناپذیری را برای کالبد روستا داشته باشد (Badri & Abdi
).Nejad, 2009

- project management body of knowledge
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: )Institute,2008

پیشینه و مبانی نظری پژوهش:
تاریخچه مدیریت پروژه در دنیای جدید به سالهای ابتدایی دهه
 1900میالدی باز میگردد جایی که هنری گانت با توسعه
نمودار میلهای ابداعی خود آغازگر حرکت پرشتاب بعدی طی
سالهای دهه  1950و  1960میالدی در پروژههای نظامی و هوا
فضای آمریکا و سپس انگلستان گردید .هرچند نام پرآوازه هنری
گانت به عنوان پدر تکنیکهای برنامهریزی و کنترل پروژه در
تاریخ ثبت گردیده است لیکن سالهای دهه  1950و  1960به
عنوان سالهای آغازین رشد و توسعه مدیریت پروژه در دنیای
معاصر شناخته میشود .این سالها سرآغاز تکوین و توسعه
بسیاری از روشها و دان های مربوط با مدیریتهای نهگانه
پروژه است که سالها بعد توسط نرمافزارهای مختلف عملیاتی و
در پروژهها بکار گرفته شدند
پروژهها از فرآیندها تشکی شدهاند .یک فرآیند «مجموعهای از
اقداماتی است که نتیجهای را حاص مینماید» .فرآیندهای
مدیریت پروژه به پنج گروه ،یک یا بی از یک ،فرآیندی
Project
Management
میشوند(
سازماندهی

 آغازین :شام فعالیتهای آغاز به کار ،تصویب پروژه وتنظیم منشور پروژه است.
 برنامهریزی :شام تعریف اهداف و انتخاب بهترینرهیافت برای پروژه است.
 اجرایی :بیانگر هماهنگی افراد و منابع به منظور اجرایطرح است.
پیشرفت ،نظارت و مدیریت
 کنترلی :با سنجناسازگاریهای بوجود آمده با برنامه ،سروکار دارد.
 اختتامیه :با تایید و خاتمه پروژه سرو کار دارد.گروههای فرآیندی توسط نتایجی که تولید میکنند به هم
متص میباشند -اغلب نتیجه یا ماحص هر فرآیند ،ورودی
دیگری است .در میان گروههای فرآیندی مرکزی ،پیوندها تکرار
میشود).(Osuli et al, 2005

شکل  -1گروههای فرآیندی و ارتباط آنها با یکدیگر در مدیریت پروژه PMBOK

میدهد).(Annabestani, 2009

مرحلهی پروژه با سطوح مختلف شدت رخ میدهند (شک .)2
گروههای فرآیندی مدیریت پروژه رویدادهایی مجزا و یک
مرحلهای نیستند؛ آنها فعالیتهای همپوشانی هستند که در هر
شک  3نگاشت سیونه فرآیند مدیریت پروژه را در  9حوزهی
دان مدیریت پروژه تعریف شده در چارچوب  PMBOKنشان

شک  -2همپوشانی گروههای فرآیندی در مدیریت پروژه
PMBOK
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شکل -3نگاشت سیونه فرآیند مدیریت پروژه را در پنج گروه فرآیندی

در زمینه ی ارزیابی اثرات طرحهای عمرانی از جمله طرحهادی
تحقیقات گسترده ای انجام شده است که به برخی از آنها اشاره
میشود:درپژوهشی با عنوان پیامدهای فضایی – مکانی
طرحهایهادی روستایی ،اجرای طرحهایهادی و بهسازی،
بهبود سطح زندگی درروستاها درمقایسه با قب از اجرای طرح و
هم در مقایسه با سایر روستاهای حوزه نفوذ بهبود را نشان می
دهد ،ولیکن علی رغم این مساله این طرحها آنگونه که انتظار
میرفت نه تنها نتوانسته اند مهاجرین روستاهای حوزه نفوذرا در
خود جذب نمایند ،بلکه خود نیزبعداز اجرای طرح همواره جزء
روستاهای مهاجر فرست بوده اند (.(Ghoorchi, 2008
در سال  1388طی یک بررسی به ارزیابی مدیریت پروژه های
گازرسانی با روش  PMBOXدر استان زنجان پرداخته شد نتایج
بدست آمده اولویتهایی را جهت رسیدن به مدیریت مطلوب در
این زمینه مشخص کرد که اولویت اول و دوم که جزو مهمترین
مولفه های مدیریتی هستند شام مدیریت یکپارچگی و ریسک
پروژه و مدیریت منابع انسانی به ترتیب بوده اند و نیز موارد کم
اهمیت تر شام مدیریت تدارکات و محدوده پروژه بوده است
 )Farahmandian,2012:32-44(.جمالی و برخورداری در سال
 1395به شناسایی مخاطرات پروژه های نفتی بر اسا
استاندارد  PMBOXپرداخته اند و چهار گروه اصلی عوام
ریسک را که شام گروههای فنی  ،مدیریت پروژه درون
سازمانی و برون سازمانی است را شناسایی کرده اند .در این
پژوه مشخص شد که مشک اصلی و یا مهمترین ریسک

برنامه ریزی منطقه ای (شماره  ،41بهار )1400

های پروژها در وهله اول مربوط به وضعیت مدیریت پروژه و در
وهله بعد مربوط به مشکالت درون سازمانی است و مسائ فنی
در درجه آخر اهمیت قرار دارند .
در مقاله ای باعنوان«اثرات کالبدی اجرای طرحهادی روستاهای
محدوده ی غرب گیالن»دریافتند که اجرای طرح هادی
روستایی باعث پیشرفت نسبی زندگی وافزای امیدواری مردم
به سکونت درروستاهای گیالن غرب که ازاین طرح برخوردار
بوده اند ،شده است .با وجود اینکه اجرای طرحهایهادی
روستایی از لحاظ خدمات رسانی بطورنسبی موف بوده اند ،به
لحاظ رعایت مسای زیست محیطی و مشارکت دادن مردم به
ویژه درفرایند تهیه طرح ،چندان موف عم نکرده است (Azimi
) .& Jamshidian, 2005پژوهشی با عنوان ارزیابی اثرات
اجرای طرحهادی روستایی انجام داده است .یافتههای تحقی
ایشان نشان دهنده ی این است که اجرای طرحهادی باعث
امیدواری روستاییان به سکونت درروستا شده و به لحاظ خدمات
رسانی موف بوده در حالی که به لحاظ زیست محیطی و جلب
مشارکت مردم چندان توفیقی حاص ننموده اند .با توجه به
نکات قوت وضعفی که اجرای طرحهادی داشته .نیاز به ارزیابی
طرحهادی است تا در اجرای طرحهای بعدی نقاط ضعف حذف
و نقاط قوت تقویت شود).(Annabestani, 2009
پژوهشی با عنوان«ارزشیابی اثرات کالبدی اجرای
طرحهایهادی روستایی »انجام شده است ،نتایجی که از این
پژوه گرفته شده این است که اجرای طرح هادی ازلحاظ
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نحوه ساخت وسازمسکن ومعماری روستا جهت بهسازی و مقاوم
سازی – دفع بهداشتی زبالهها ودسترسی روستاییان به خدمات
به طورنسبی موف بوده است ،اگرچه درمقایسه اجرای این
طرحهادرمواردی چون دفع بهداشتی فاضالبهای خانگی،
بهبودوضعیت معابروکاه تبدی اراضی زراعی به کاربری
غیرکشاورزی چندان موف نبوده است (Amar & Samimi
) . Sharemi, 2009پژوهشی تحت عنوان ضرورتهای اجرای
طرح هادی روستایی برای کاه مشکالت شهری ،تدوین شده
است .نتایج حاصله نشان می دهد که طرح هادی بیشترین
اثرات را دربعد فیزیکی– کالبدی روستاها دارد از جمله بهبود
وضعیت معابر و بهبود وضعیت کالبدی ،بهبود نسبی وضعیت
مسکن شده است .اثرات غیر مستقیم اجرای موف
طرحهایهادی در کاه مشکالت شهری بسیار موثر بوده و
یکی از راهکارهای منطقه ای برای تعدی مشکالت شهری
است).(Yasuri, 2006
درپژوهشی تحت عنوان توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی
با رویکرد توسعه پایدار ،نتایج حاصله نشان میدهد که با توجه
به مشکالت ساختاری – کارکردی مناط روستایی ،همچنان
توسعه سکونتگاه های روستایی با شدت ضعف متفاوت با
چالشهای نظیرفقر ،نابرابری درآمدی ،مهاجرتهایروستایی و
تخلیه روستاها ،غفلت از مدیریت کالبدی و فضایی و آسیب
پذیری باالی سکونتگاههای روستایی روبرو هستند میتوان
دریافت که ارتباط بین رویکردهای پایدار و توسعه کالبدی بسیار
کم رنگ است).(Poortaheri & Naghavi, 2011
مواد و روش تحقیق:

این تحقی از نظر هدف کاربردی .ازنظر ماهیت از نوع
توصیفی – تحلیلی و از نظر روش شناسی کیفی بوده و به
بررسی مشکالت و موانع موجود در اجرای طرحهایهادی می
پردازد .لذا از پرسشنامه ای با مقیا طیف لیکرت استفاده شده
است که دلی استفاده از طیف لیکرت ،کیفی بودن مطالب و نیز
تسهی در تکمی پرسشنامه است .پرسشنامه شام مشخصات
فردی و عمومیپاسخگو ،مشخصات پروژه و ارزیابی ،کنترل و
مدیریت پروژه بوده که خود شام  13مولفه مدیریتی است.
جامعه نمونه شام پروژههای اجرای طرحهادی روستایی واقع
در غرب استان گیالن که شام شهرستانهای آستارا ،تال ،
رضوانشهر و ماسال است برای بازه زمانی( 90الی  )94تعداد
115پروژه در نظر گرفته شده است و حجم نمونه نیز به تعداد
 19نفر مشتم برکارشناسان اجرایی بنیاد مسکن انقالب
اسالمیشهرستانهای مذکور بوده است از روش  PMBOXکه
مدلی کاربردی جهت ارزیابی رعایت الزامات استاندارد توسط
سازمانها در مدیریت پروژه ها است استفاده شده است و اولویت
های مدیریتی در سازمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی در زمینه
تهیه و اجرای پروژه های طرح هادی مشخص گردیده اند.
محدوده مورد مطالعه ،شهرستانهای واقع در غرب استان گیالن
میباشند که شام شهرستانهای آستارا ،تال  ،رضوانشهر و
ماسال میباشند .مساحت و تعداد جمعیت و خانوار غرب گیالن
و به تفکیک شهرستانهای آستارا ،تال  ،رضوانشهر و ماسال به
شرح ذی میباشد:

جدول -1توزیع مساحت و تعداد جمعیت و خانوار در شهرستانهای غرب گیالن
تعداد جمعیت
مساحت
تعداد خانوار
نام شهرستان
(نفر )
(کیلومتر مربع)
25192
86757
430
آستارا
53016
189933
2160
تال
19417
66909
748
رضوانشهر
14993
52496
465
ماسال
112618
396095
3803
جمع
مأخذ :سرشماری عمومینفو و مسکن1390 ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن
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شکل  -4موقعیت محدوده ی مورد مطالعه در تقسیمات کشوری استان گیالن

است برای بازه زمانی ( 1390الی  )1394برابر تعداد 115پروژه
بوده است.

بحث و یافتههای تحقیق:
تعداد پروژههای اجرای طرحهادی روستایی واقع در غرب استان
گیالن که شام شهرستانهای آستارا ،تال  ،رضوانشهر و ماسال

نام شهرستان

جدول :2توزیع تعداد و درصد روستاهای برخوردار از طرحهادی روستایی در غرب گیالن

آستارا
رضوانشه
ر
تال
ماسال
جمع

روستاهای

روستاهایی با

دارای سکنه

بیش از 20

تعداد طرحهای تهیه شده

تعداد طرحهایهادی بازنگری شده

تعداد طرحهایهادی اجرا شده

خانوار
تعداد

درص
د
0/73
0/90

279
93
535

0/76
0/86
.3
25

59
104

93

94

جمع

90

91

92

93

94

جمع

90

91

92

93

94

جمع

تعداد

درصد

90

91

40
80

0/68
0/77

4
12

3
-

9
2
-

-

16
33

10
3

3
1

3
4

8
8

4
8

28
24

4
11

-

-

8
4

-

12
15

9
21

-

71
41
161

17
4
34

3
2
9

6
2
15

10
3
29

13
3
23

49
14
115

5
1
21

31
31

-

2
14

-

36
3
66

208
78
406

0/75
0/84
04 .3

4
21
41

14
11
28

-

53
9
92

مأخذ :بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،استان گیالن1395 ،

پس از تکمی پرسشنامه ابتدا میزان اهمیت شاخصها با استفاده
از محاسبه میانگین در هر یک از  13حوزه مشخص شد .هر چه
میانگین هر حوزه باالتر باشد نشانگر اهمیت باالتری نسبت به
بقیه حوزهاست .سپس برای رتبه بندی حوزهها انحراف نسبی
آنها محاسبه و تحلی میشود .در نهایت برای نشان دادن تأثیر
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متقاب هر یک از حوزهها ضریب همبستگی آنها محاسبه و
تحلی گردید ومیانگین هر حوزه محاسبه شد .برای محاسبه
میانگین ،نظرات دریافتی از پرسشنامه را به صورت عددی تبدی
شد برای این امر الزم بود به هر گزینه که بر اسا طیف
لیکرت نوشته شده بود مطاب جدول زیر امتیاز از یک تا پنج
اختصاص داده شود:
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جدول:3الگوی تبدی نظرات دریافتی در پرسشنامه به معادل عددی
معادل عددی
میزان اهمیت
5
عالی
4
خوب
3
متوسط
2
ضعیف
1
وجود ندارد

پس از درج امتیازات برای هر مؤلفه در هر حوزه ،میانگین را از
فرمول زیر محاسبه نموده و مجموع میانگین مؤلفهها ،میانگین
حوزه مورد نظر را تشکی داد.

میانگین هر حوزه و  nتعداد سؤاالت هر حوزه

پاسخگو،
میباشد.
میانگین حاص که عددی بین  1 -5است نشانگر وضعیت فعلی
مدیریت پروژه در همان حوزه خواهد بود .در جدول 5میتوان
میانگین مربوط به هر مؤلفه و حوزه را مشاهده نمود.

میانگین یکایک مؤلفهها ،ها امتیاز مربوط به
که در آن
تعداد انتخاب آن پاسخ توسط
هر سؤال (اعداد  0تا ،)4
جدول -4توزیع وضعیت فعلی هر یک از حوزهها و مؤلفههای آنها در پروژههای اجرایی طرحهادی روستایی غرب گیالن
وضعیت فعلی
میانگین ک
مؤلفه
ردیف
خوب تا عالی
4.30
آگاهی مدیریت پروژه
1
خوب تا عالی
4.30
تعهد مدیریت پروژه
2
خوب تا عالی
4.14
رسمیت مدیریت پروژه
3
خوب تا عالی
4.26
بهبود مستمر مدیریت پروژه
4
متوسط تا خوب
3.89
مدیریت یکپارچگی پروژه
5
خوب تا عالی
4.28
مدیریت محدوده پروژه
6
متوسط تا خوب
3.62
مدیریت هزینه پروژه
7
8
9
10
11
12
13

مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت
تدارکات پروژه
3.98
مدیریت زمان پروژه
3.23
مدیریت کیفیت پروژه
مأخذ :محاسبات نگارندگان1395 ،

نتایج استخراج شده از پرسشنامههای تکمی شده به ترتیب
فصول و محاسبه جمع میانگین هر سؤال و جمع میانگین هر
فص به عنوان امتیاز نهایی (جدول  )5آورده شده است بر طب

برنامه ریزی منطقه ای (شماره  ،41بهار )1400

3.46
3.67
3.49
4.57

متوسط تا خوب
متوسط تا خوب
متوسط تا خوب
خوب تا عالی
متوسط تا خوب
متوسط تا خوب

این جدول مدیریت تدارکات پروژه بیشترین امتیاز را کسب کرده
است بدین معنی که مدیریت تدارکات پروژه با باالترین
میانگین با اهمیت ترین حوزه در این گروه می باشد.
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جدول  - 5امتیازات نهایی حوزه مدیریت پروژه
عنوان
آگاهی مدیریت پروژه
تعهد مدیریت پروژه
رسمیت مدیریت پروژه
بهبود مستمر مدیریت پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مأخذ :محاسبات نگارندگان1395 ،

امتیاز نهایی
3.7
3.7
3.6
3.7
3.2
3.7
2.6
2.4
2.7
2.5
4.2
3.2
2.04

5
4
3
2
1

0

شک  -5امتیازات نهایی حوزه مدیریت پروژه
جدول -6رتبه بندی و الویت بندی حوزههای مدیریت پروژه اجرای طرحهایهادی روستایی در غرب گیالن
انحراف از
امتیاز
رتبه بندی برای
امتیاز
ضریب
انحراف نسبی
وضعیت
هر
منبع
عنوان
ردیف
تغییر
نهایی
وزنی
مطلوب
حوزه
دهم
0.14
0.6
3.7
4.30
0.86
پرسشنامه
آگاهی مدیریت پروژه
1
دهم
0.14
0.6
3.7
4.30
0.86
پرسشنامه
تعهد مدیریت پروژه
2
هشتم
0.17
0.7
3.6
4.3
0.83
پرسشنامه
رسمیت مدیریت پروژه
3
بهبود مستمر مدیریت
نهم
0.15
0.6
3.7
4.3
0.85
پرسشنامه
4
پروژه
هفتم
0.19
0.7
3.2
3.9
0.81
مدیریت یکپارچگی پروژه پرسشنامه
5
دهم
0.14
0.6
3.7
4.3
0.86
پرسشنامه
مدیریت محدوده پروژه
6
چهارم
0.28
1.0
2.6
3.6
0.72
پرسشنامه
مدیریت هزینه پروژه
7
دوم
0.31
1.1
2.4
3.5
0.69
پرسشنامه
مدیریت منابع انسانی
8
پنجم
0.27
1.0
2.7
3.7
0.73
مدیریت ارتباطات پروژه پرسشنامه
9
سوم
0.3
1.0
2.5
3.5
0.70
پرسشنامه
مدیریت ریسک پروژه
10
یازدهم
0.09
0.4
4.2
4.6
0.91
پرسشنامه
مدیریت تدارکات پروژه
11
ششم
0.20
0.8
3.2
4.0
0.8
پرسشنامه
مدیریت زمان پروژه
12
اول
0.36
1.2
2.04
3.2
0.64
پرسشنامه
مدیریت کیفیت پروژه
13
مأخذ :محاسبات نگارندگان1395 ،
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امتیاز هر حوزه از تقسیم مجموع میانگین مؤلفه های هر حوزه
بر تعداد مؤلفه های هر حوزه ضرب در وزن (چون طیف لیکرت
است عدد  5منظور می شود) بدست می آید .ضرایب وزنی برای
نشان دادن اهمیت فعالیت های مختلف یک پروژه استفاده می
شوند و کاربرد آنها محاسبه درصد پیشرفت پروژه است .امتیاز
نهایی برابر با حاص ضرب امتیاز هر حوزه در ضریب وزنی آن
است .در ادامه برای محاسبه انحراف از وضعیت مطلوب ضریب
وزنی را از امتیاز نهایی کم نموده و در جدول وارد می گردد.

انحراف نسبی نیز از حاص تفری یک و امتیاز هر حوزه بدست
می آید .پس از مشخص کردن عملکرد مدیریت پروژه (جدول
 ،)4میزان همبستگی حوزههای مختلف سنجیده میشود .این
عم با بدست آوردن ضریب همبستگی امکان پذیر بوده که در
این تحقی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است ،
هر چه اعداد این ضریب که در جدول زیر نیز نمایان هستند به
عدد  1نزدیکتر باشد نشان دهنده همبستگی بیشتر آنها با هم
.
است

جدول  -7همبستگی بین شاخصهای مربوط به چهارچوب مدیریتی
Correlations
مدیری
ت
کیفیت

مدیریت
زمان

مدیریت
تدارکات

مدیریت
ریسک

مدیریت
منابع
انسانی

مدیریت
ارتباطات

مدیریت
هزینه

مدیریت
محدوده

مدیریت
یکپارچگی

بهبود
مستمر

رسمیت

تعهد

1
1

-.094

1

1
.386

.291

.027

-.081

-.176

1

-.142

-.176

-.066

.30
8

*.595
*

-

1
1

.070

1

-.139

.378

1

.239

.017

.086

-

.176
.410

.073

.174

.068

-.176

آگاهی

1
*.651
*

-

.443
.058
.094
.269
-

.141

شاخص ها

آگاهی
تعهد
رسمیت
بهبود مستمر
مدیریت یکپارچگی
مدیریت محدوده
مدیریت هزینه

.014

.117

.025

.289

.328

مدیریت منابع
انسانی

.050

-.081

.193

.248

.035

مدیریت ارتباطات

-

.05
9

.001

.160

.021

-.234

.206

-.362

.13
4

-.396

**.664

-.170

-.157

.299

-.338

*.545

.106

.270

*.517

.065

.052

مدیریت ریسک

-

1

.20
8

-.127

.300

.165

.048

.127

مدیریت تدارکات

.058

-.050

-.153

-.290

.286

.300

مدیریت زمان

-.131

.082

.208

.117

-

1
1

.481
*

-

.262

-

.077

مدیریت کیفیت

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

منبع :محاسبات نگارندگان .1395،
منابع انسانی و مدیریت ریسک پروژه ،از باالترین همبستگی
ضریب همبستگی در شاخص هایی که دو ستاره دارند بیانگر
برخوردارند که این نشان دهنده همبستگی خیلی زیاد بین آنها
میزان تاثیرگذاری بر روی هم در سطح  99درصد و در
و همچنین نشانگر این واقعیت است که اگر تعهد مدیریت پروژه
شاخصهایی که دارای یک ستاره هستند نشان دهنده ارتباط بین
دارای ضعف و نقصان گردد مدیریت منابع انسانی و مدیریت
ها در سطح  95درصد است  .با توجه به ضریب همبستگی حوزه
ریسک در پروژه نیز از نظر عملکردی ضعف خواهند داشت و
های مختلف مالحظه شد که تعهد مدیریت پروژه و مدیریت
بالعکس.
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نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
مولفه مدیریت کیفیت پروژه و مدیریت منابع انسانی پروژه دارای
امتیازهای باال و در اولویت های اول دوم در این تحقی قرار
گرفته اند و همچنین مولفه های تعهد  ،مدیریت محدوده و
مدیریت آگاهی اولویتهای دهم را به خود اختصاص داده اند .
آگاهی از نظریه مدیریت پروژه ،موفقیت پروژههای نرمافزاری را
تضمین نمیکند .مدیر پروژه باید اصول مدیریت پروژه را با
استفاده از مهارتهای ذاتی و شایستگیهای اکتسابی،
آموختههای علمی در حوزه مهندسی نرمافزار به کار گیرد .از
طرف دیگر متدولوژی های تولید و توسعه نرمافزار پاسخگوی
نیازهای خاص مدیریتی نمیباشند .بنابراین بهتر است که برای
رسیدن به یک مدیریت متمرکز در پروژهها ،از چارچوبهای
مدیریتی مانند  PMBOKاستفاده شود ،ولی متدولوژی های
توسعه ای باید در کنار چارچوب مدیریتی به کار گرفته شود .از
این طری میتوان فرآیندهای مدیریت پروژه را با تعام
فرآیندهای تولید نرمافزار هدایت نمود .نتایج استخراج شده از
پرسشنامههای تکمی شده به ترتیب محاسبه و جمع میانگین
هر سؤال و هر فص به عنوان امتیاز نهایی آورده شده است بر
طب جدول میزان آگاهی از مدیریت پروژه در حد خوبی بوده
است که مدیریت محدوده پروژه -دان مناسب فرآیند مدیریت
پروژه برای برخورداری از تعهد -خروجیهای مختص مدیریت
پروژه از لحاظ تعهد -آگاهی تیم پروژه از ضرورت وجود مدیریت
پروژه از لحاظ تعهدو کمترین انها عبارتست از ساختار سازمانی
پروژه و شرح وظایف افراد در پروژهها تا چه اندازه به صورت
مشخص تعیین شده و همچنین رتبه بندی حوزههای مدیریت

پروژه اجرای طرحهایهادی روستایی در غرب گیالن و الویت
بندی آنها رتبه بندی برای تغییر مدیریت کیفیت پروژه که دارای
رتبه نهایی 2.04رتبه اول و مدیریت تدارکات پروژه دارای رتبه
اخر 4.2حاص شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقی پیشنهاداتی جهت هر چه
بهتر شدن وضعیت کنونی ارائه میشود:
1ر ارتقائ سطح آگاهی کارشناسان سازمانها و نهادها از اهمیت
مدیریت پروژه  .که با توجه به تجربه این افراد .نتایج بهتری را
دنبال خواهد داشت؛
2ر ایجاد ساختاری انعطاف پذیر برای اولویت بندی پروژه در هر
سازمان؛
3ر طراحی نرم افزاری مناسب برای مطالعات جامع در مورد
مدیریت پروژه؛
4ر اجرای پروژهها و زیرساختهای دانشی شام منابع انسانی و
امکانات فناورانه؛
5ر مستند سازی تجربیات سازمانی.
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