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 چکیده
 ،یشاهر  یعمرانا  یهاا  پروژه ریخأعلل ت یبند تیو اولو ییبا هدف شناسا تحقیق نیا

 نیا اآمااری   ةجامعا  یاعضاا  .پروژه انجام شاد  تیریمد یشهر هرات براساس استانداردها
 ،ناد شهر هرات بود یعمران یها شاغل در پروژه انجینیرانکارشناسان و  هیشامل کل قیتحق

 ةشایو آمااری   ةهاای جامعا   گی هبه ویژ جه. با تودنباش ینفر م 05ها حدود  که تعداد کل آن
 شد.  دهیساده برگز یگیری تصادف نمونه

شاد   لیتحل و هیتجز یمراتب با استفاده از آزمون سلسله اه نامه اطالعات حاصل از پرسش
 ةحاوز  نیتار  مهمکه:  دهند ، نشان میتحقیق یاصل پرسشبر اساس آمده  به دست   جیو نتا
شاهر هارات    ،یشاهر  یعمران یها پروژه ریخأپروژه بر ت تیریگذار استاندارد دانش مد ریثأت
 یها گذار در حوزه ریثأعد تبُ نیتر مهم بیبه ترت یفرع های پرسشگستره بود. و در  تیریمد

 یگا  هپارچا  کی تیریمد ةدر حوز : بود ریبه شرح ز بیپروژه به ترت تیریاستاندارد دانش مد
 ةدر حاوز  ،ل گساتره وعاد کنتار  گستره بُ تیریمد ةدر حوز ،کار پروژه تیریو مد تیعد هدابُ
 ،هاا  ناه یهز نیعاد تمما  بُ ،ناه یهز تیریماد  ةدر حوز ،یبند ل زمانوعد کنترزمان بُ تیریمد
 ةبرناما  ةیا عاد ته بُ ،یمنااب  انساان   ةدر حاوز  ،تیا فیک نیعد تضمبُ ،تیفیک تیریمد ةزدرحو
در  ،ارتباطاات  تیریماد  یزیر عد برنامهبُ ،ارتباطات تیریمد ةدر حوز ،یمناب  انسان تیریمد
عاد  بُ، تادارکات  تیریماد  ةدر حاوز  ،سکیر تیریمد یزیر عد برنامهبُ ،سکیر تیریمد ةحوز
 ،نفعان یذ تیریمد یزیر عد برنامهبُ ،نفعان یذ تیریمد ةدر حوز تیتدارکات و در نها یاجرا
 شهر هرات به دنبال داشتند.  ،یشهر یعمران یها پروژه ریخأرا بر ت ریثأت نیترشیب
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 مقدمه

 یبردار در اجرا و بهره ریخأبروز ت ،یعمران هایپروژه یو مشکالت متعارف در اجرا لیاز مسا یکی

 و ،اناد مواجه ریخأها با ت از پروژه یاریبس زیخصوص شهر هرات ن هدر کشور افغانستان و ب .هاستاز آن
کشور،  هر ةیسرما ةامروزه بمش عمد. کنند یم لیها تحم را به پروژه یهنگفت یها نهیهز ،رهایخأت نای

 نتاری اختصااص دارد. مهام   یعمران هایافغانستان به پروژه رینظ ،در حال توسعه ییکشورها خصوصاً
اتماام آن در   و باودن  مقرون باه صارفه   ،به اهداف مورد نظر یابی دست هاپروژه نیا تیشاخص موفق

کسب سود  یبرا دیو رقابت شد اب من تیجهان، محدود یشده است. در اکثر کشورها ینیب شیزمان پ
از  یریجلاوگ  یلذا برا ؛است دهگردی هاپروژه در ریعوامل بروزتاخ ییشناسا افتنی تیباعث اهم تر،شیب

 یامار  رات،یخأثر در باروز تا  ؤعوامال ما   یبند تیاولو نفعان، یذ انزی و هااز پروژه یبردار آن در بهره
 .رسدیبه نظر م یضرور

 ایا کاه   میهسات  هاایی سفانه شاهد پاروژه أمت ،شهر هرات ،یشهر یعمران هایبه پروژه یبا نگاه
  ایا  و ؛اندکاره در شهر رها شده مهیاز حد متوقف شده و به صورت ن شیب راتیخأبه علت ت یطور کل هب
 هاا گونه پاروژه  نیا یبودن را برا ضیاصطالح مر ودشیم یو به نوع دهستن مواجه یفاحش راتیخأبا ت
 راتیخأاز تا  یریجلاوگ  یکاار مناساب بارا    راه ةبه منظور ارائا  یادیز قاتیو الزم است تحق برد کار هب
افغانساتان   یشهرها گریدر سطح شهر هرات و د یمل هایهیسرما نیرفت ا شاهد هدر. تا دیدست آ هب

 شاود.  یرجلاوگی  هاا پاروژه  نیا در ا راتیخأاز ت ،باال تیریو قدرت مد یزیر با برنامهکه  تا این ؛مینباش
 تیریداناش ماد  ، پروژه تیریاستاندارد مد هایکرد حوزه در عمل راتیخأت نیعلل ا یابارزی باتوان  می

 شهر سطح در ها پروژه نیدر ا راتیخأرا بر علل ت ریثأت نیتر شیکه ب  هاییشدن حوزه پروژه و مشمص
 ارائاه  هاا پروژه نیدر ا راتیخأرفت از ت برون یبرا را کننده مند و اصالح هدف کارهایی راه  دارند، هرات
 کرد.

ها باه   که از آن ،منب  معتبر  مند از میان چندین اثر ارزش چهاربه  توان ، میتحقیق ةدر مورد پیشین
تاأخیر در  که تا حدودی به مبحث  ؛اشاره کرد ،حیث سرچشمه نیز در این تحقیق کار گرفته شده است

 اند: در زمینه به بحث پرداخته های عمرانی پروژه
 زانیا م نیای و تع یصانعت  قاات یتحق یهاا  در پروژه ریخأعوامل ت ییشناسا»( به 1911) نژاد عباس

 قاتیتحق یها در پروژه ریخأعوامل ت ییشناسا تحقیق. هدف از ه استپرداخت «عوامل نیا یرگذاریثتأ
ناماه و   از پرساش  ریخأعوامال تا   ییشناساا  ی. بارا بوده استانجام پروژه  یمتناسب با فازها ،یصنعت

ناماه   از پرساش  را حاصل جینتا Expert choice افزار سپس با استفاده از نرم ؛شده تفادهمصاحبه اس
را در  ریثأتا  نیتار شیبا  ،که فاز ساخت و اجارا  هبود نیا ةدهند حاصل نشان جی. نتانموده است یبررس
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را در  ریثأت نیترشیو مطالعات ب یزیر دارد و عامل ضعف در برنامه یصنعت قاتیتحق یها پروژه ریخأت
 . فاز ساخت و اجرا دارد ریخأت

 یهاا  پاروژه  یریپاذ  ریخأتا  ینا یب شیجهت پ یصیتاب  تشم ئةارا»( به 1911) ارنک و هم یمزارع
دو  :کاه   هنشاان داد  جیپرداختند. نتا «(ی)مورد مطالعه: شرکت نفت و گاز زاگرس جنوب خط لوله ریتعم

 .باشند یها م در پروژه ریخأعوامل ت نیتر لوله از مهم اندازةساعت و  عامل نفر/
اساتان   یبازر  مهندسا   یهاا  در پاروژه  ریعلل تأخ ییشناسا»( به 1911) یکاه وند و چاله یدیع

باه   یمشااور و خاارج   کار، مانیعد کارفرما، پدست آمده، چهار بُ هب جیتوجه به نتا پرداختند. با «مازندران
 .شدند ییشناسا ایران استان مازندرانِ یبزر  مهندس یها در پروژه ریعنوان ابعاد علل تأخ

 ساتم یاعماار س  ة: پاروژ ی)مطالعاة ماورد   یعمرانا  یها پروژه ریعلل تأخ یبررس»( به 1911انور )
روناد تادارکات،    یبروکراسا  ت،یا نباود امن  پرداخته، که پنج عامل «(هرات یشهردار یفاضالب شهر

در  را و نداشاتن کارمنادان متمصاص    کااران  مانیپ یابیارز ستمیکشور، نقص در س یاقتصاد طیشرا
 های شهری هرات بیان نموده است. خیر در پروژهأعوامل مهم بروز ت هرات یتناسب با کار در شهردار

شاهر هارات براسااس     ،یشاهر  یعمران هایپروژه ریخأعلل ت ییشناسا ،هدف اصلی این تحقیق
 .استهدف فرعی آن علل این  بندیتیاولوو  باشد می پروژه تیریمد یاستانداردها

شاود: کادام    چنین مطرح مای  های تحقیق این پرسشبراساس اهداف اصلی و فرعی این تحقیق، 
شاوند  و   مای  پاروژه  تیریماد  یبراساس اساتانداردها  های عمرانی خیر در پروژهأعوامل باعث بروز ت

 چه صورت است به علل  یبند تیاولو
 در کاه  یمقااالت  و هاا  نامه پایان ها، گزارش ها، کتاب مانند؛ موجود ذمأخ و مناب  ازدر این تحقیق 

نوشاته   موجاود  کارهای راه و جهان ممتلف نقاط های عمرانی در خیر پروژهأموضوع عوامل ت خصوص
 است، استفاده گردیده است. شده

شهر هارات براسااس    ،یشهر یعمران هایپروژه ریخأعلل ت ییبه شناسا تحقیقدر این  محققان
 از هدف لحاظ به ،حاضر تحقیق ،االتؤس و اهداف به توجه با. دنپردازمی  پروژه تیریمد یاستانداردها

 و میادانی  ةشایو  باه  آن اطالعاات  کاه  ؛اسات یااب  اکتشافی و زمیناه  ،و از حیث روش کاربردی نوع
 آوری گردیده است.  جم  یزوج ةنام پرسش قطری از و میدانی غیر

شاهر   یعمرانا  هاای شاغل در پاروژه  انجینیرانکارشناسان و  هیکل،  آماری ةجامع ،در این تحقیق
 یبه تمام اعضاا ، که دنباشینفر م 95حدود  ،کرونا طیها با توجه به شرا ، که تعداد کل آناست هرات
 نامه عودت شد. پرسش 02تعداد به  تیکه در نها گردید،  ینامه توز پرسشة آماری جامع
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 مبانی نظری تحقیق
 یموضوعات مطرح بارا  نیزتریبرانگ از چالش یکی ،ها به وجود آمده در پروژه ریخأت لیامروزه تحل

از  یاری. بسا (Ejaz, et al; 2011: 3) پاروژه اسات   رانیمشااوران و ماد   کااران،  مانیپ ان،یکارفرما

و به دنباال آن   شوندیانجام نم ،مطلوب تیفیشده و ک ینیب شپی ةبودج با و مشمص زمان در هاپروژه

در  یفراوانا  یهاا  تحقیاق ها و  تالش ریاخ ةدر دو ده لیدل نیهم به ؛شودیمطرح م یممتلف یادعاها
ارائاه   ریخأتا  لیا تحل یبرا ییاستانداردها ،از کشورها یدر برخ احت ؛حوزه انجام شده است نیدر ا ایدن

 .  (72: 1911)محمدی زاده؛  شده است

 ریا غ اماری  ،هاخاص آن یگ هدیچیپ لیبه دل یعمران هایدر پروژه رفت شیو عدم پ یندکُ ر،خیأت

 ایا سااخت در دن  هایکه اغلب پروژه دندهیگرفته نشان م که مطالعات انجام یطور به ؛قابل انکار است

در  ریخأ. تا ( 07: 1970کااران؛   کاظمی و هم ) شوندیزمان مواجه م شیدرصد افزا 05از  شیبا حدود ب

 یبارا  یادیا ز اریبسا  هاینهیشدن زمان اجرا و صرف هز یکه موجب طوالن آن  بر کار، عالوه رفتشیپ
 زیا و ن یاقتصااد  هاای رفتاه بار بماش    فرصت از دست ةنهزی گردد، هاآن لیتکم ایمجدد  یانداز راه
 ،دو مرحلاه هساتند   یدارا معماوالً  هاا  . پاروژه شودیمنجر م زیطرح در مراحل بعد ن شدن ریناپذ هیتوج
ساخت رخ  نیح ةدر مرحل معموالً نهیهز شیو افزا ریخأت ؛ساخت نیح ةاز ساخت و مرحل شیپ ةمرحل
بداناد کاه چاه     دیا پروژه با ریموجود، مد راتِیخأت نیمقابله با ا ی. برا(Gasik; 2011: 35) دهدیم

 ییکتاا ی لیا موضوع اقدام کند. باه دل  نیرات شده است و در جهت رف  ایخأت نیباعث بروز ا یعوامل
که به باروز   ،شوند  یمواجه م رخیأت با هاپروژه اکثر ها،ممتلف در آن هایسکری وجود و هاپروژه یذات

رفاتن   هادر  هاا، ناه یهز شیمنجر شده و باعث افزا یخسارت مال ایمدت  دیدر خصوص تمد ییادعاها
باه   تواناد مای  هاا در پروژه ریخأت ة. شناخت علل بالقوشودیم یبردار شروع بهره نزما قیمناب ، و تعو

 ییاساتانداردها  یهادف از اجارا   نتاری رساند. مهم یاری ریخأت یدادهایاز رو یریگشیو پ ینبیشیپ
پروژه را  توانندمی هاروش نیاست که ا نیا ،یعمران هایپروژه تیریپروژه در مد تیریدانش مد رینظ
کنناده   یاریا پاروژه   حیصاح  یو در اجرا ،چه در برنامه است نشان دهند کرده و وض  را با آن لیتحل
پروژه بار   تیریپروژه داشته باشد. مد رانیبه مد ییسزا هکمک ب تواندیموضوع م نیلذا درک ا ؛باشند
 ژهپارو  ةمحدود نیتوازن ب جادینو و ا یبرخورد با کارها یبرا ،تیریدر مد ییروش کارا ،پروژه یمبنا
 .(0: 1910)سهرابی و توکالن؛  است سکیمملو از ر یطیقالب زمان و در مح در تیفیو ک نهیهز
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 ها دادهآوری  ابزار جمع
 تشامیص  هناما  پرسش از استفاده ،اطالعات آوری جم  برای راه ترین به ،تحقیق اهداف به توجه با
 هاای  ناماه  پرساش  از اساتفاده  ،نظاران  صااحب  و افاراد  با مصاحبه و متعدد مطالعات از پس ؛شد داده

 :قسمت است 0شامل  تحقیق این ةنام پرسش. گردید مشمص تحقیق برای استاندارد

می، هادف کساب اطالعاات کلای و     عماو  هاای  پرساش در  عمشمي:   هشی   پرسش   الف(

  ت،یجنسا  مانناد  ؛اسات و ماواردی   پرساش  0گویان است. ایان بماش شاامل     شناختی پاسخ جمعیت
 .شود می شامل را  سازمانی سمت و یی هحرف کارة تحصیالت، سابق

 ةناما  در ایان تحقیاق از پرساش     :عمرانش  هشی  در پروژه ریخأعلل ت ةنیي پرس  (ب

پروژه استفاده  تیریدانش مد استاندارد  اساس  بر   یعمران  یها پروژه  ریخأت بر  ثر ؤم عوامل  ساخت  محقق
 اسااس  بار  پرساش  هار  با مرتبط های گویه. باشدعد میبُ 15و  پرسش 00نامه دارای  این پرسش .شد

 ت.  اس شده گذاری نمره «اهمیت با بسیار» و «اهمیتبی کامالً» از یی هگزین 1 مقیاس
 

 تعداد گويه ها پرسشسرفصل  رديف

 6 یگ هپارچ يک تيريمد 1

 6 مديريت گستره 2

 7 زمان تيريمد 3

 4 هزينه تيريمد 4

 3 کیفیت تيريمد 5

 4 منابع انسانی تيريمد 6

 3 ارتباطات تيريمد 7

 6 سکير تيريمد 8

 4 تدارکات تيريمد 9

 4 نفعانیذ تيريمد 11

دانش  استاندارد  اساس  بر  عمرانی  هایپروژه  تأخیر  بر  مؤثر  عوامل   نامه پرسش: سرفصل هر یک از سؤاالت 1جدول
 :مدیریت پروژه

 روایی
در تحقیقات  که قبالً ها و ایننامه بودن پرسش توجه به توضیح فوق و استاندارد با ،حاضر تحقیق در

 .استید أیلذا روایی آن ت ؛ید قرار گرفته استأیتارزیابی و گذشته مورد 
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 پایایی )اعتبار درونی(
قارار   پایاایی  سانجش  مبناای  هاا  تحقیاق  تار  بیش در که ،کرونباخ آلفای روش از ،تحقیق این در
باه   آزمون پایایی سنجش برای ،آزمون های قسمت یا  روش، اجزا این در. است شده استفاده ،گیرد می

 اسات  برخاوردار  قبولی قابل پایایی از آزمون ، باشد 5/ 2 از تر بزر  ضریب این که زمانیروند.  کار می
 . (7: 1910طباطبایی و حسنی؛  )

 

 ضريب آلفا االتؤسرفصل س

 7118/1 های عمرانی شهری شهر هراتخیر پروژهأعلل ت

 نهایی ی تحقیق در نمونةها نامه پرسش: ضرایب آلفای کرونباخ برای  0جدول

 
 شود. ید میأیاعتبار درونی ت ،رایب آلفابودن ض توجه به مناسب با
  

 های آماری روش
بندی،  طبقه ها به معنای های آماری( تحلیل داده های اطالعات و )آزمون تحلیل داده و روش تجزیه

ها یا فرضیات تحقیق است. هدف  ها برای یافتن پاسخ به پرسش نمودن داده تنظیم، پردازش و خالصه
که بتاوان رواباط متغیرهاای     نحوی به ؛ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است تقلیل داده ،تحلیلاز 

 (.952: 1911را مورد مطالعه قرار داد )خاکی؛  تحقیق ةلأگوناگون مرتبط با مس
 

 تحلیل با استفاده از آمار توصیفی و تجزیه
ماورد اساتفاده قارار     ،مطالعاه له یاا موضاوع ماورد    أمس، آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده

 گاردد  مای  های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار، تصویرسازی و توصیف گی هیا رد واق  ویژ ،گیرد می
 (.  107: 1911 ؛)حافظ نیا
 

 تحلیل با استفاده از آمار استنباطی و تجزیه
گاروه کاوچکی    ةمطالعواره نظر بر این است که نتایج حاصل از  هم ،های آمار استنباطیدر تحلیل
 (. 107: 1911 ؛)حافظ نیا تری به نام جامعه تعمیم داده شود گونه به گروه بزر  هچ ،به نام نمونه
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 مراتبی فرآیند تحلیل سلسه
 کاه  ،اسات  منظوره چند گیری تصمیم فنون ترینمعروف از یکی AHP مراتبی سلسله تحلیل فرآیند
 که هنگامی در روش این. گردید ابداع 1125 ةدر ده ،االصل ساعتی عراقی  ال. توماس توسط بار اولین

 گاردد  اساتفاده  تواناد اسات، مای   رو هگیری روب تصمیم معیار رقیب و ةگزین چند با گیریعمل تصمیم
 روش ایان  اسااس . باشاند  کیفای  و کمای  توانناد مای  شاده  معیارهای مطرح. (01 :1971پور؛  )قدسی
 . است نهفته زوجی مقایسات بر گیری تصمیم

 مراتاب  سلساله  درخات . کناد مای  آغااز  تصمیم مراتب سلسله درخت آوردن فراهم با گیرندهتصمیم
 یاک  سپس ؛دهدمی نشان را تصمیم در ارزیابی مورد رقیب هایگزینه و مقایسه مورد واملع  تصمیم،
 هایگزینه راستای در را ها گزینه از یک هر مقایسات، وزن این. گیردمی انجام مقایسات زوجی سری
 را زوجای  مقایسات از حاصل هایماتریس یی هگون به AHPمنطق  نهایت، در. سازدمی  مشمص رقیب
 هاای گیاری  تصامیم  بارای  آغااز  در AHPآیاد.   حاصال  بهینه تصمیم که ،سازدتلفیق می دیگر هم با

 در آن از استفاده گی هگون هچ به هشتاد ةده در سپس ؛شد ارائه فازی و متالطم محیط یک در انفرادی
 خواهاد  باعاث  گروهی هایگیری تصمیم در AHPاستفاده از . شد پرداخته گروهی هایگیری تصمیم
سارعت،   )همانناد  هاا آن معایاب  که بل شود؛ حفظ گروهی گیریِ تصمیم فنون مزایای تنها نه که شد
 یای  هگونا  باه  کاه  ،کارد  خواهاد  کماک  گیرناده  به تصامیم  AHPشود.  برطرف فکری( تک و هزینه

 هماه  نظریاات  ةبرگیرناد  در تصمیم بهینه که ،کند ترکیب دیگر هم با را گروه اعضای تمام تصمیمات
 .باشداین روش دارای پنج گام می. باشد  اعضا

 

 ها تحلیل داده
 يدرک تحصیل:

هاای گاردآوری شاده در     در این قسمت، وضعیت مدرک تحصیلی مورد تحلیل قرار گرفته و داده
 شوند: توصیف می (9)   جدول

 درصد فراوانی مدرک تحصیلی

 7/66 18 لیسانس

 2/22 6 فوق لیسانس

 1/11 3 دکتری

 111 27 جمع

 :  توزی  فراوانی وضعیت مدرک تحصیلی9جدول
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 ی: هکیر حرفة سیبق

های گردآوری شاده در   مورد تحلیل قرار گرفته و داده یی هکار حرفة در این قسمت، وضعیت سابق
  :شوند توصیف می (0) جدول

 درصد فراوانی يی هحرف کارة سابق

 3/33 9 سال 5تر از  کم

 3/33 9 سال 15تا  5بین 

 3/22 6 سال 25تا  16بین 

 1/11 3 سال 25باالی 

 111 27 جمع

 یی هکار حرفة :  توزی  فراوانی وضعیت سابق0جدول
 

 ست سیزيین:پُ

هاای گاردآوری شاده در     ست سازمانی مورد تحلیل قارار گرفتاه و داده  در این قسمت، وضعیت پُ
  :شوند توصیف می (0) جدول

 

 ست سازمانی:  توزی  فراوانی وضعیت پ0ُ جدول

 
 تمصیف يتغیرهی  تحقیق

 گین میان متغیر
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل

حداقل و 

 حداکثر ممکن

های عمرانی شهری خیر پروژهأعلل ت

 شهر هرات
82/4 28/1 19/4 27/5 9-1 

 هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق و ابعاد آن در نمونه آمار : 6جدول

 درصد فراوانی ست سازمانیپُ

 4/7 2 عامل مدير

 4/44 12 معاون

 3/33 9 کارشناس نظارت

 8/14 4 کارشناس اجرايی

 1 1 فنی کارشناس

 111 27 جمع
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نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

 غالب

 آزيمن فرض نريیل بمدن يتغیرهی

 تحقیق متغیرهای
 نتیجه

  داری معنا سطح

 نرمال 15159 های عمرانی شهری شهر هراتخیر پروژهأعلل ت

 : آزمون کولوموگروف اسمیرنف متغیرهای تحقیق2جدول
شاود و در غیار   های پاارامتری توصایه مای   رمال باشند، استفاده از آزمونوکه متغیرها ن صورتی در
نظار قارار خواهاد گرفات. بارای تعیاین        پاارامتری ماد   های معادل غیار صورت استفاده از آزمون این
 50/5داری از عادد  که سطح معنا درصورتی ؛داری بررسی شودبودن متغیرها بایستی سطح معنا رمالون
متغیرهاا  که کیفیت  رمال است. نتیجه اینون 50/5تر از  صورت بیش رمال و درون متغیر غیر ،تر باشد کم

 ستند. ارمال ودر جدول ثبت و همه ن

 آزمون پرسش پژوهش

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
يتمسط 

 ریسک

 تیریيد

 :گ هپیرچ یک
1 .14 1 .14 1 .12 1 .19 1 .26 1 .13 1 .16 1 .19 1 .13 1 .11 1 .36 

يدیریت 

 گستره
1 .1 1 .15 1 .19 1 .12 1 .13 1 .15 1 .14 1 .11 1 .19 1 .19 1 .16 

 1 1. 1 13. 1 12. 1 1. 1 12. 1 19. 1 15. 1 15. 1 15. 1 1. 1 يدیریت زيین

 18. 1 15. 1 17. 1 18. 1 18. 1 17. 1 17. 1 14. 1 14. 1 12. 1 16. 1 هزینه تیریيد

 تیریيد

 کیفیت
1 .19 1 .16 1 .13 1 .11 1 .14 1 .17 1 .15 1 .15 1 .17 1 .16 1 .72 

ينیبع  تیریيد

 انسین:
1 .15 1 .17 1 .18 1 .23 1 .14 1 .15 1 .1 1 .19 1 .11 1 .1 1 .92 

 تیریيد

 ارتبیطیت
1 .16 1 .12 1 .11 1 .19 1 .17 1 .17 1 .14 1 .1 1 .1 1 .1 1 .17 

 تیریيد

 سکیر
1 .19 1 .1 1 .12 1 .17 1 .11 1 .19 1 .16 1 .15 1 .16 1 .16 1 .92 

 تیریيد

 تدارکیت
1 .18 1 .17 1 .1 1 .15 1 .19 1 .1 1 .18 1 .19 1 .14 1 .1 1 .81 

 تیریيد

 نفعین ذ 
1 .13 1 .12 1 .17 1 .16 1 .19 1 .15 1 .19 1 .12 1 .18 1 .14 1 .95 

 های عمرانیخیر در پروژهأعلل ت ةشد رمالو: متوسط سطرها در ماتریس مقایسات زوجی ن7 جدول
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اساس نتایج متوسط سطرها در ماتریس مقایسات  بر ،گرددمالحظه می (7)طور که از جدول  همان
 های عمرانی به شرح زیر است:خیر در پروژهأشده، علل ت رمالون  زوجی

 ؛یگ هپارچ یک تیریمد  .1

 هزینه؛ تیریمد .0

 ؛ارتباطات تیریمد .9

 ؛مدیریت گستره .0

 مدیریت زمان؛ .0

 ؛نفعانیذ تیریمد .0

 ؛سکیر تیریمد .2

 مناب  انسانی؛ تیریمد .7

 ؛تدارکات تیریمد .1

 کیفیت. تیریمد .15

 
 پروژه دانش مدیریتهای عمرانی بر اساس استاندارد  خیر پروژهأثر بر تؤهای م بندی حوزه اولویت: 1شکل 

 

 نهادها و پیش گیری نتیجه
 ،شاهر هارات   یِهای عمرانی شاهر  خیر پروژهأعلل تبندی  اولویت ،تحقیقاصلی  پرسشاساس  بر
 مادیریت  ةبه ترتیب حاوز  ،دانش مدیریت پروژه ،پروژهیندی استاندارد مدیریت های فرا اساس حوزه بر
، نفعاان یذ تیریمد ،مدیریت زمان ،مدیریت گستره ،ارتباطات تیریمد ،هزینه تیریمد ،یگ هپارچ یک
با نگاهی به نتاایج   .بودندکیفیت  تیریمد و تدارکات تیریمد ،مناب  انسانی تیریمد ،سکیر تیریمد
شاهر هارات    های عمرانی شهریِ خیر پروژهأثیر را بر علل تأترین ت مدیریت گستره بیش  آمده، دست به

1.36 
1.18 

1.07 1.06 1 0.95 0.92 0.92 
0.81 

0.72 

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
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نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

 غالب

 محصاولی  تولیاد  بارای  پاروژه  شود که هار  مدیریتی در تعریف خود چنین بیان می ةداشت، این حوز
 محصاول  ةگساتر  مجموعااً  که ،دارد یی عناصر سازند وها  گی هویژ محصول این. شود می انجام نهایی
 چاه  بایاد  آن تحقاق  بارای  کاه  ،کرد مشمص ایدب  محصول،  ةگستر ییشناسا از پس. شود می  نامیده
شاود   نهاد می لذا پیش ؛گیرد می شکل پروژه ةگستر ،ترتیب این به و انجام داد پروژه طول در تیااقدام

هاای   ریازی  ارزش و ارائه و برنامه ،ای مهندسیه کارگیری از کارگاه هبینی و خالقیت و ب با ابتکار و باز
خصاوص در شاهر    هفرایندی که در کشور افغانساتان با   ،این حوزه ةنسبت به تقویت بدن ژیکیاسترات

مادیریت   مند نظامصورت  هتری شود و الزم است ب به این موضوع توجه خاص ،هتر دیده شد هرات کم
 ها اجرا و مدیریت مضاعف شوند.  گستره در این پروژه

 ،هدایت و مادیریت کاار پاروژه    :ترتیب به ،گی هپارچ مدیریت یک ةفرعی در حوز پرسشبر اساس 
 و پارچاه تغییارات   ل یاک وکنتار  ،پروژه یاا فااز   ةخاتم ،منشور پروژه ةتهی ،مدیریت پروژه ةبرنامة تهی

  ثیر را دارند.أترین ت بیش ،ل پروژهونظارت و کنتر
تعیاین   ،ریازی مادیریت گساتره    ، برناماه ممیزی گستره ،ل گسترهوکنتر ةمدیریت گستر ةدر حوز

 ةدر حاوز  ثیر را دارناد. أتارین تا   ترتیب بایش  به ،گردآوری الزامات و ساختار شکست کار ةتهی ،سترهگ
، بنادی  زمان ةبرنام ةتهی ،ها تعریف روابط فعالیت ،ها تعریف فعالیت ،بندی ل زمانوکنتر ،مدیریت زمان

بنادی   اولویات  ها تممین مناب  فعالیت و ها تممین مدت زمان فعالیت ،بندی ریزی مدیریت زمان برنامه
  گردیدند.
ل وکنتار  و تعیاین بودجاه   ،ریزی مدیریت هزینه ، برنامهها تممین هزینه ،هزینه مدیریت ةدر حوز
 و ریزی مادیریت کیفیات   ، برنامهتضمین کیفیت ،مدیریت کیفیت ةدر حوز دند.بندی ش اولویت ،هزینه
 ةبرناما  ةیا تهمادیریت منااب  انساانی     ةدر حوز بندی شدند. اولویتعوامل ترین  مهم ،ل کیفیتوکنتر
نتایج به  پروژه اعضای تیریمد و پروژه اعضایبهبود  ،پروژه اعضای  یگردآور ،یمناب  انسان تیریمد

 آمد.دست 
 مدیریت ارتباطاات  و ل ارتباطاتوکنتر ،ریزی مدیریت ارتباطات برنامه ،مدیریت ارتباطات ةحوزدر 
، هاا  شناساایی ریساک   ،ریازی مادیریت ریساک    برناماه  ،مدیریت ریساک  ةدر حوزی شد. بند اولویت
 هاا  تحلیل کمای ریساک   و ها تحلیل کیفی ریسک ،ها ل ریسکوکنتر ،ریزی واکنش به ریسک برنامه
ل وکنتار  ،ریازی مادیریت تادارکات    ، برناماه مدیریت تدارکات اجرای تادارکات  ةدر حوز دست آمد. هب

  بندی شد. اولویت تدارکات ةخاتم و تدارکات
 ،نفعاان  ل مشاارکت ذی وکنتار  ،نفعاان  مادیریت ذی  ،ریازی  برناماه نفعان  مدیریت ذی ةدر حوز و

 نیا باه ا  یباا نگااه   ترین عوامل به ترتیب اند. مهم نفعان مدیریت مشارکت ذی و نفعان شناسایی ذی
 تیریو ماد  تیکرد هادا  عمل شیبه منظور افزا شود یم نهادشیپ ،به دست آمده جیو نتا یبند تیاولو
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 یتیو اهم ،شهر هرات افغانستان یِشهر یعمران یها در پروژه راتیخأحذف ت ایکار پروژه و کاهش و 
طارح و   ةباا ارائا   وهاا شاود    هژپارو  نیا ا رانیکارد ماد   در عمل ینظر دیتجد ،ها دارند پروژه نیکه ا
 شیشود و با افزا جادیا رییتغ رانیمد نیکرد ا عمل ةویدر ش رانیو ابالغ آن به مد تیریمد یها برنامه

وار  کار پروژه هم تیریو مد تیکرد هدا عمل شیرا در افزا ریمس ران،یمد نیدر ا تیریسطح دانش مد
 . ندینما
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