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Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between time management and project
management among civil managers in Bushehr province. This study is a descriptive study. The statistical
population of this study includes all civil managers of Bushehr province, among which 04people were
randomly selected. Data collection tools are time management questionnaire (Karami) and project
management questionnaire (Enrico). Data analysis was performed using SPSS software using Pearson
correlation coefficient. Findings showed that there is no relationship between work scheduling, work
prioritization, delegation and telephone conversation with project time and there is a relationship
between the components of meeting management, client reception and personal affairs with project time
management.
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چکیذٌ
ّسف اظ ایي هكالؼِ تطضسی ضاتكِ تیي هسیطیت ظهاى ٍ هسیطیت پطٍغُ زض تیي هسیطاى ػوطاًی استاى تَضْط هی تاضس .ایي هكالؼِ اظ
ًَع تَغیفی هی تاضس .خاهؼِ آهاضی ایي پػٍّص ضاهل کلیِ هسیطاى ػوطاًی استاى تَضْط هیتاضس کِ زض تیي آًْا تؼساز ً 42فط تِ
غَضت تػازفی اًتراب ضسًس .اتعاض گطزآٍضی اقالػات پطسطٌاهِ هسیطیت ظهاى (کطهی) ٍ پطسطٌاهِ هسیطیت پطٍغُ (اًطیکَ)
هیتاضس .تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا اظ قطیك ًطم افعاض  ٍ SPSSتا استفازُ اظ ؾطیة ّوثستگی پیطسَى اًدام ضس .یافتِ ّای تحمیك
ًطاى زاز کِ تیي تطًاهِ ضیعی ظهاى تٌسی کاض ،اٍلَیت تٌسی کاض ،تفَیؽ اذتیاض ٍ هکالوِ تلفٌی تا ظهاى پطٍغُ ضاتكِ ٍخَز ًساضز ٍ
تیي هَلفِ ّای ازاضُ خلسات ،پصیطش هطاخؼیي ٍ اهَض ضرػی تا هسیطیت ظهاى پطٍغُ ضاتكِ ٍخَز زاضز.
کلمات کلیذی:مذیزیت سمان ،مذیزیت پزيصٌ ،پزيصٌ َای عمزاوی ،پزيصٌ َای اجزایی ،کىتزل پزيصٌ ،بزوامٍ ریشی پزيصٌ
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-1همسهِ
تحث هسیطیت ظهاى سال ّاست کِ شّي افطاز ٍ غاحة ًظطاى گطایص ّای هرتلف ذػَغاً هسیطاى ٍ ػاهلیي پطٍغُ ّای اخطایی ضا
تِ ذَز هطغَل کطزُ است .چٌاًچِ ّط سالِ زٍضُ ّای آهَظضی ٍ سویٌاضّای ترػػی فطاٍاًی زض ضاتكِ تا هسیطیت ظهاى تطپا هی
ضَز تا زض هماتل پیچیسُ تط ضسى هطکال ت ٍ ٍسیغ ضسى ػطغِ ّط ضٍظُ پطٍُ ّا ،چاضُ ساظی ًوَزُ ٍ ضاٌّوای هتػسیاى اهَض گطزز.
زض ایي هیاى؛ پطٍُ ّای ساذتواًی ،ػالضغن ضکَز چٌس سال اذیط ،یکی اظ ظهیٌِ ّای پَیا زض حَظُ پطٍغُ ّای اًدام ضسُ زض کطَض
ّستٌس کِ تطذالف تداضب تسیاض زض ایي ظهیٌٌَِّ ،ظ اظ ًافطخاهی زض حَظُ تْطُ تطزاضی ضًح هی تطًس .تِ قَضیکِ ًثَز تطًاهِ ضیعی
غحیح زض ایي حیكِ؛ ػوالً تاػث ًاکاضآهس تَزى هحػَل ًْایی ضسُ ٍ زض تیطتط هَالغ ًیاظّا ٍ پیص تیٌی ّای تِ ػول آهسُ زض
اتتسای کاض تا تِ تؼَیك افتازى اذتتام آى زچاض تعلعل ٍ ًاّوگًَی هی ضَز .تا ایي ٍخَز حطکت ّایی کِ زض ظهیٌِ هسیطیت پطٍغُ
اهطٍظُ زض کطَض غَضت گطفتِ است؛ ًطاًگط ایي هسالِ هی تاضس کِ زض چٌس سال اذیط ،تَخِ تیطتطی تِ همَلِ هسیطیت پطٍغُ ٍ تِ
ٍیػُ تِ کاضگیطی ضٍش ّای ظهاى تٌسی ٍ اضائِ آى زض اخطای هسیطیت ظهاى ضسُ است .اها تِ زلیل ًاآگاّی اظ ضیَُ تِ کاضگیطی ٍ
ًاآضٌایی تا هحسٍزیت ّا ٍ پتاًسیل ّای ّط یک اظ ایي ضٍش ّا ،استفازُ غحیح ٍ ًتیدِ هَضز اًتظاض اظ تطًاهِ تِ ػول ًوی آیس .تِ
ایي هٌظَض خستدَی پاسد هٌاسة تِ ایي پطسص کِ؛ پطٍغُ ّای ساذتواًی تطای تْطُ هٌسی اظ تْتطیي هسیطیت ظهاى ،چِ ضٍش
ّایی ضا زض ترص ظهاى تٌسی هی تَاًٌس تِ کاض گیطًس؟ ّسف ایي همالِ لطاض گطفتِ است؛ تا تا ضٌاذت استاًساضزّای ٍ ضٍش ّای
ظهاى تٌسی ٍ ظهیٌِ ّای تکاضگیطی آًْا ٍ تکاضگیطی ضٍش تحمیك تحلیلی -اکتطافی تِ تحلیل ٍ همایسِ ّط یک اظ ایي ضیَُ ّا ٍ
زض ًتیدِ هؼطفی ضیَُ هٌاسة زض پطٍغُ ّای ساذتواًی تپطزاظز.

-2مفًُم مذیزیت پزيصٌ

0

هسیطیتپطٍغُ ،تطًاهِ ضیعی ٍ ّسایت پطٍغُ زض چْاضچَب ظهاىّ ،عیٌِ ٍ کیفیت هطرع تِ سَی ایداز ًتایح هطرع آى است.
هسیطیتپطٍغُ فؼالیتّای تطًاهِضیعی ،ساظهاًسّیً ،ظاضت تط اخطا ٍ ّسایت اخطا ضا زض تط هیگیطز ٍ سؼی زاضز تا تا استفازُ زضست اظ
هٌاتغً ،تایح هطرع ٍ هَضزاًتظاض ضا تا ّعیٌِ تَافكضسُ لثلی زض هَػس زضست ذَز تحَیل زّس .تِ تیاى زیگط هسیطیت پطٍغُ
تکاضگیطی زاًص ،هْاضت ّا ،اتعاض ٍ تکٌیکْای الظم زض ازاضُ خطیاى اخطای فؼالیت ّا ،تِ هٌظَض ضفغ ًیاظّا ٍ اًتظاضات هتَلیاى اظ
اخطای پطٍغُ است .هسیطیت پطٍغُ زض اخطای ایي هْن اظ زٍ تاظٍی لسضتوٌس تطًاهِضیعی ٍ کٌتطل پطٍغُ تْطُ هیگیطز.
-

بزوامٍریشی پزيصٌ

2

فطآیٌس تطًاهِ ضیعی ،تؼییي تَالی ٍ تَاظى فؼالیتْای الظم تطای اخطای یک پطٍغُ تا زض ًظط گطفتي ظهاى هَضز ًیاظ تطای اخطای ّط
فؼالیت ٍ کیفیت تؼییي ضسُ تطای آى فؼالیت است.
. Project management
. Project planning
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 -کىتزل پزيصٌ

0

کٌتطل پطٍغُ فطایٌسی است زض خْت حفظ هسیط پطٍغُ تطای زستیاتی تِ یک تؼازل التػازی هَخِ تیي سِ ػاهل ّعیٌِ ،ظهاى
ٍ کیفیت زض حیي اخطای پطٍغُ ،کِ اظ اتعاض ٍ تکٌیکّای ذاظ ذَز زض اًدام ایي هْن کوک هیگیطز .زض ٍالغ کٌتطل ،اخطای
زلیك ٍ کاهل تطًاهِ تسٍیيضسُ تطای پطٍغُ است تگًَِ ای کِ ٌّگام ذطٍج اظ تطًاهِ تتَاى تا تطریع ػلل ٍ قطح
التػازیتطیي فؼالیت ّا ،پطٍغُ ضا تِ ًعزیکتطیي حالت هوکي زض هسیط اٍلیِ ٍ اغلی ذَز تاظگطزاًس .کٌتطل پطٍغُ زض ایي ضاُ اظ
سِ ػاهل ظیط تْطُ هی گیطز:
 .1تؼییي ٍؾؼیت ٍالؼی پطٍغُ
 .2همایسِ ٍؾؼیت ٍالؼی تا تطًاهِ
 .3زض ًظط گطفت السام اغالحی

مذیزیت سمان

2

هسیطیت ظهاى زض لغت چٌیي هؼٌی ضسُ استٍ :لت لطاض زازى تطای ،تِ هَلغ اًدام زازىٍ ،لت ًگاُ زاضتي ،تؼییي کطزى ،تٌظین
کطزى ،ظهاى تٌسی کطزى .هسیطیت ظهاى پطٍغُ ػثاضت است اظ فطایٌسّایی کِ تِ هٌظَض تکویل تِ هَلغ پطٍغُ هَضز ًیاظ است .پایاى
تِ هَلغ پطٍغُ تِ ّیچ ٍخِ کاض سازُ ای ًیست (ضَالة .)1387 ،استاًساضزّای هرتلف تاییس ضسُ خْاًی زض هَضز ضاُ حل ّای
ضٍیاضٍیی تا ایي هطکل ،فطایٌسّای تطًاهِ ضیعی ظهاى تا ّسف یکساى ضا زض هسیطیت ظهاى گٌداًسُ اًس .ایي فطایٌسّا ضاهل هثاحث
ظیط است:
تؼییي فؼالیت ّا ،تَالی فؼالیت ّا ،تطآٍضز هٌاتغ فؼالیت ّا ،تطآٍضز هست ظهاى فؼالیت ّا ،ظهاى تٌسی پطٍغُ ٍ کٌتطل ظهاى تٌسی
پطٍغُ .ایي فطایٌسّا تا یکسیگط ٍ ّوچٌیي تا فطایٌسّای سایط حَظُ ّای زاًص تؼاهل زاضًس .هوکي است ّط فطایٌس تط هثٌای ًیاظّای
پطٍغُ تالش یک یا تؼسازی تیطتط اظ افطاز یا گطٍُ ّایی اظ آًاى ضا زض تطزاضتِ تاضس .هؼوَال ّط فطایٌس حسالل یک تاض زض ّط هطحلِ
پطٍغُ تِ ٍلَع هی پیًَسًس .زض تطذی پطٍغُ ّا ذػَغا پطٍغُ ّای کَچک تط تؼییي تَالی فؼالیت ،تطآٍضز هست ظهاى فؼالیت ٍ
تکَیي ظهاى تٌسی تِ لسضی هطتثف هی تاضٌس کِ تِ ػٌَاى یک فطایٌس هٌفطز ًگطیستِ هی ضًَس (اسکَئط .)1384 ،ظهاى پطٍغُ زض
تطگیطًسُ فطایٌسّای هَضز ًیاظ خْت حػَل اقویٌاى اظ تکویل تِ هَلغ پطٍغُ است.

-9پیشیىٍ تحقیق
. Project control
. Time management
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ػالوی ٍ کیرا فطظاًِ ( )1392زض تحمیمی تا ػٌَاى (تطضسی تاثیط تکٌیک ّای هسیطیت پطٍغُ تط ضاذع ّای تْطُ ٍضی زض کاضذاًِ
لٌس آتکَُ) چٌیي تیاى هی زاضز کِ تطای خوغ آٍضی اقالػات اظ خاهؼِ آهاضی ٍ تِ هٌظَض آظهَى فطؾیات تٌظین ضسُ تحمیك اظ آهاض
ٍ ًوَزاضّای هَخَز زض کاضذاًِ ٍ کاضذاًِ هطاتِ ٍ ّوچٌیي اظ پطسطٌاهِ استفازُ گطزیسُ کِ پطسطٌاهِ تا تَخِ تِ هتغیطّای
تحمیك ٍ ػولیاتی ًوَزى آًْا تٌظین ضسُ است .پطسطٌاهِ ایي تحمیك هتطکل اظ  24سؤال پٌح گعیٌِ ای هیتاضس .ایي سؤاالت
هطتَـ تِ ٍیػگیْایی اظ لثیل هكلَب تَزى ذطٍخی ّای پطٍغُ ،ظهاى تکویل پطٍغُّ ،عیٌِ ّای پطٍغُ ،تَلیس قثك ظهاى تٌسی
تَلیس ،تَلیس قثك استاًساضزّای غٌؼت ،استفازُ هاظاز اظ ًیطٍی اًساًی ،کاّص ؾایؼات ،تِ غفط ضساًسى کاالی هطخَػی ،کاّص
ظهاى ذطیس کاال ٍ افعایص هیعاى تَلیس هی تاضس .زض سؤاالت پطسطٌاهِ ًیع تا استفازُ اظ همیاؼ ػمسُ سٌح لیکطت تِ اًساظُ گیطی
هیاًگیي اهتیاظات کسة ضسُ ّط فطز زض گعاضُ ّای هطتَـ تِ سؤاالت پطزاذتِ ضسُ است.
هساًلَ خَیثاضی ٍ ّوکاضاى ( ) 2218زض تحمیك تا ػٌَاى (ًمص هسیطیت پطٍغُ تط کاّص ظهاى تحَیل پطٍغُ ّای ػوطاًی ضْط ضیطاظ)
زضیافتٌس کِ هَلفِ ّای هسیطیت ظهاى ضاهل ّسف گصاضی ( ،)2.129اٍلَیت تٌسی اّساف ٍ فؼالیت ّا ( ،)2.334تطًاهِ ضیعی
ػولیات ( ،)2.321تفَیؽ اذتیاض ( ،)2.396هسیطیت اضتثاقات ( ،)2.279هسیطیت خلسات ( )2.299تا هسیطیت ظهاى ضاتكِ زاضتِ
اًس.
هؤهٌی ٍ ذیطذَاُ ( )1368زض تحمیمی تا ػٌَاى (هسل تَزخِ تٌسی چٌسپطٍغُ ای تطای پیطگیطی اظ تأذیطات پطٍغُ ّا) چٌیي تیاى
هی زاضًس کِ زض ایي تحمیك ضٍضی اتتکاضی تطای اًتراب ،اٍلَیت تٌسی ٍ تَزخِ تٌسی پطٍغُ ّا اضائِ ضسُ است کِ هثتٌی تط فطآیٌس
تػوین گیطی پَیا زض سكح هسیطیت اضضس ساظهاى چٌسپطٍغُ ای تطای استفازُ تْیٌِ اظ هٌاتغ ساظهاى تِ هٌظَض پیطگیطی اظ
تأذیطات لاتل کٌتطل پطٍغُ ّا ٍ حسالل کطزى ّعیٌِ تأذیطات زیگط است.
خَی ضٌگ چَ ٍ خًَگ چًَگ یاًگ ( )2213زض تحمیمی تا ػٌَاى (تْیٌِ ساظی تکاهلی اظ هطرػات هسل خستدَ تیي زاًص
هسیطیت پطٍغُ ٍ ػولکطز هٌْسسی ساذت ٍ ساظ) چٌیي تیاى هی زاضًس کِ ّوِ هكالؼات تا کوک هؼازالت ساذتاضی ٍ هسل ساظی
تا زضَاضی ٍ پیچیسگی ذاغی هَضز تطضسی لطاض هی گیطًس .یکی اظ ضاُ ّای افعایص تْطُ ٍضی هسل ساظی تکاهلی الگَضیتن غًتیک
( )GAاست .ایي تحمیك تِ تطضسی هسیطیت پطٍغُ زض ساذت ٍ ساظّا ٍ پطٍغُ ّای هٌْسسی هیپطزاظزً .تایح تحلیلی ًطاى هی زّس
کِ تْیٌِ ساظی تکاهلی تِ غَضت فطزی ٍ گطٍّی ًتایح هَثط ذَتی زاضز .تا استفازُ اظ  GAزض ضٍش  ،SEMهحمماى هی تَاًٌس
هطرػات تطای پیسا کطزى تْتطیي هسل هٌاسة تدطتی تِ زازُ ّا ضا ًطاى زٌّس.

-4اَذاف تحقیق
 .1تطضسی ضاتكِ تطًاهِ ضیعی ظهاى تٌسی کاض ٍ ظهاى پطٍغُ ّا
 .2تطضسی ضاتكِ اٍلَیت تٌسی کاض ٍ ظهاى پطٍغُ ّا
 .3تطضسی ضاتكِ تفَیؽ اذتیاض ٍ ظهاى پطٍغُ ّا
 .4تطضسی ضاتكِ ازاضُ خلسات ٍ ظهاى پطٍغُ ّا
 .5تطضسی ضاتكِ هکالوِ تلفٌی ٍ ظهاى پطٍغُ ّا
 .6تطضسی ضاتكِ پصیطش هطاخؼیي ٍ ظهاى پطٍغُ ّا
 .7تطضسی ضاتكِ اهَض ضرػی ٍ ظهاى پطٍغُ ّا
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-0-4فزضیات تحقیق
 .1تیي تطًاهِ ضیعی ظهاى تٌسی کاض ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
 .2تیي اٍلَیت تٌسی کاض ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
 .3تیي تفَیؽ اذتیاض ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
 .4تیي ازاضُ خلسات ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
 .5تیي هکالوِ تلفٌی ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
 .6تیي پصیطش هطاخؼیي ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
 .7تیي اهَض ضرػی ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.

-2-4ريش شىاسی تحقیق
ضٍش تحمیك کاضتطزی ٍ اظ ًظط هاّیت تَغیفی اظ ًَع پیوایطی هیتاضس .تحمیمات کاضتطزی تا استفازُ اظ ظهیٌِ ٍ تستط
ضٌاذتی ٍ هؼلَهاتی کِ اظ قطیك تحمیمات تٌیازی فطاّن ضسُ تطای ضفغ ًیاظهٌسیّای تطط ٍ تْثَز ٍ تْیٌِ ساظی اتعاضّا،
ضٍشّا ،اضیاء ٍ الگَّا زض خْت تَسؼِ ضفاُ ٍ آسایص ٍ اضتمای سكح ظًسگی اًساى هَضز استفازُ لطاض هی گیطًس .تحمیك
پیوایطی تِ ػٌَاى ضاذِ ای اظ تحمیمات تَغیفی ،یک ضٍش خوغ آٍضی زازُ استکِ زض آى اظ یک گطٍُ ذاغی اظ افطاز ذَاستِ
هی ضَز تا تِ تؼسازی اظ سَالْای ذاظ پاسد زٌّس.

جامعٍ آماری
خاهؼِ آهاضی ضاهل هسیطاى ػاهل یا هسیطاى اضضس پطٍغُ ّای ػوطاًی استاى تَضْط هی تاضس کِ تؼساز ً 42فط اظ آًْا تِ غَضت
تػازفی اًتراب ضسًس.

ابشار گزدآيری اطالعات
اتعاض گطزآٍضی اقالػات ضاهل زٍ پطسطٌاهِ هسیطیت ظهاى ساذتِ (حسَهی ٍ ساضیراًی ٍ )89 ،هسیطیت پطٍغُ ساذتِ (اًطیکَ)
است.

ريایی ي پایایی
ضٍایی پطسطٌاهِ ّا تَسف اساتیس ٍ تعضگاى هَضز تاییس لطاض گطفتِ است .پایایی پطسطٌاهِ هسیطیت ظهاى تا استفازُ اظ آلفای
کطًٍثاخ  2.81تسست آهسُ است (غٌایؼی ٍ ّوکاضاى).
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پزسشىامٍ مذیزیت سمان
ایي پطسطٌاهِ ضاهل  7تؼس (تطًاهِ ضیعی ظهاى تٌسی کاض ،اٍلَیت تٌسی کاض ،تفَیؽ اذتیاض ،ازاضاُ خلسات ،هکالوِ تلفٌی،
پصیطش هطاخؼیي ٍ اهَض ضرػی) ٍ  44گَیِ زاضز کِ تط اساؼ همیاؼ پٌح اضظضی لیکطت اًساظُ گیطی هی ضَز .پایایی ایي
پطسطٌاهِ ًیع تا استفازُ اظ آلفای کطًٍثاخ  2.76تسست آهسُ است.

-5تحلیل فزضیات تحقیق
فطؾیات
 .1تیي تطًاهِ ضیعی ظهاى تٌسی کاض ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
خسٍل هیاًگیي ٍ اًحطاف استاًساضز تطًاهِ ضیعی ظهاى تٌسی کاض ٍ ظهاى پطٍغُ
هیاًگیي
تطًاهِ
تٌسی کاض

ضیعی

اًحطاف استاًساضز

ظهاى 4.21

ظهاى پطٍغُ

2.32
2.14

3.7

جذيل ضزیب َمبستگی ي سطح معىاداری بزوامٍ ریشی سمان بىذی کار ي سمان پزيصٌ َا
ؾطیة ّوثستگی
تطًاهِ
تٌسی کاض

ضیعی

ظهاى 2.33

سكح هؼٌازاضی
2.1

ظهاى پطٍغُ ّا
تا تَخِ تِ خسٍل تاال سكح هؼٌازاضی تعضگتط اظ  2.25است ٍ زض ًتیدِ فطؼ غفط تاییس ٍ فطؾیِ تحمیك ضز هی ضَز.
 .2تیي اٍلَیت تٌسی کاض ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
جذيل میاوگیه ي اوحزاف استاوذارد ايلًیت بىذی کار ي سمان پزيصٌ
هیاًگیي

اًحطاف استاًساضز

اٍلَیت تٌسی کاض

4

2.35

ظهاى پطٍغُ

3.7

2.14
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جذيل ضزیب َمبستگی ي سطح معىاداری ايلًیت بىذی کار ي سمان پزيصٌ َا
ؾطیة ّوثستگی
اٍلَیت تٌسی کاض

2.14

سكح هؼٌازاضی
2.5

ظهاى پطٍغُ ّا

تا تَخِ تِ خسٍل تاال سكح هؼٌازاضی تعضگتط اظ  2.25است ٍ زض ًتیدِ فطؼ غفط تاییس ٍ فطؾیِ تحمیك ضز هی ضَز.
 .3تیي تفَیؽ اذتیاض ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
جذيل میاوگیه ي اوحزاف استاوذارد تفًیض اختیار ي سمان پزيصٌ َا
هیاًگیي

اًحطاف استاًساضز

تفَیؽ اذتیاض

3.6

2.44

ظهاى پطٍغُ

3.7

2.14

جذيل ضزیب َمبستگی ي سطح معىاداری تفًیض اختیار ي سمان پزيصٌ َا
ؾطیة ّوثستگی
تفَیؽ اذتیاض

2.41

سكح هؼٌازاضی
2.26

ظهاى پطٍغُ ّا

تا تَخِ تِ خسٍل تاال سكح هؼٌازاضی تعضگتط اظ  2.25است ٍ زض ًتیدِ فطؼ غفط تاییس ٍ فطؾیِ تحمیك ضز هی ضَز.
 .4تیي ازاضُ خلسات ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
جذيل میاوگیه ي اوحزاف استاوذارد ادارٌ جلسات ي سمان پزيصٌ َا
هیاًگیي

اًحطاف استاًساضز

ازاضُ خلسات

3.4

2.32

ظهاى پطٍغُ

3.7

2.14

جذيل ضزیب َمبستگی ي سطح معىاداری ادارٌ جلسات ي سمان پزيصٌ َا
ؾطیة ّوثستگی
ازاضُ خلسات

2.62

سكح هؼٌازاضی
2.22

ظهاى پطٍغُ ّا
02

ISSN:6262-155X

نشریه عمران و پروژه (()Civil & Project Journal)CPJ
www.cpjournals.com

سال زٍم ،زٍضُ  ،2ضواضُ  ،11تْوي ،1399ضواضُ پیاپی ،- 21غفحِ 22تا غفحِ 32

تا تَخِ تِ خسٍل تاال سكح هؼٌازاضی کَچکتط اظ  2.25است ٍ زض ًتیدِ فطؼ غفط ضز ٍ فطؾیِ تحمیك تاییس هی ضَز ٍ
ؾطیة ّوثستگی ًطاى هی زّس کِ ّط چِ ازاضُ خلسات زلیك تط ٍ هطتة تاضس ظهاى پطٍغُ ّا کاّص هی یاتس ٍ ایي
فطؾیِ هَضز تاییس هی تاضس.
 .5تیي هکالوِ تلفٌی ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
جذيل میاوگیه ي اوحزاف استاوذارد مکالمٍ تلفىی ي سمان پزيصٌ َا
هیاًگیي

اًحطاف استاًساضز

هکالوِ تلفٌی

3.8

2.41

ظهاى پطٍغُ

3.7

2.14

جذيل ضزیب َمبستگی ي سطح معىاداری مکالمٍ تلفىی ي سمان پزيصٌ َا

هکالوِ تلفٌی

ؾطیة ّوثستگی

سكح هؼٌازاضی

2.27

2.2

ظهاى پطٍغُ ّا
تا تَخِ تِ خسٍل تاال سكح هؼٌازاضی تعضگتط اظ  2.25است ٍ زض ًتیدِ فطؼ غفط تاییس ٍ فطؾیِ تحمیك ضز هی ضَز.
 .6تیي پصیطش هطاخؼیي ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.
جذيل میاوگیه ي اوحزاف استاوذارد پذیزش مزاجعیه ي سمان پزيصٌ َا
هیاًگیي

اًحطاف استاًساضز

پصیطش هطاخؼیي

4.2

2.33

ظهاى پطٍغُ

3.7

2.14

جذيل ضزیب َمبستگی ي سطح معىاداری پذیزش مزاجعیه ي سمان پزيصٌ َا

پصیطش هطاخؼیي

ؾطیة ّوثستگی

سكح هؼٌازاضی

2.59

2.22

ظهاى پطٍغُ ّا
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تا تَخِ تِ خسٍل تاال سكح هؼٌازاضی کَچکتط اظ  2.25است ٍ زض ًتیدِ فطؼ غفط ضز ٍ فطؾیِ تحمیك تاییس هی ضَز ٍ ؾطیة
ّوثستگی ًطاى هی زّس کِ ّط چِ پصیطش هطاخؼیي زلیك تط ٍ هطتة تاضس ظهاى پطٍغُ ّا کاّص هی یاتس ٍ ایي فطؾیِ هَضز
تاییس هی تاضس.
 .7تیي اهَض ضرػی ٍ ظهاى پطٍغُ ّا ضاتكِ ٍخَز زاضز.

جذيل میاوگیه ي اوحزاف استاوذارد امًر شخصی ي سمان پزيصٌ َا
هیاًگیي

اًحطاف استاًساضز

اهَض ضرػی

3.4

2.68

ظهاى پطٍغُ

3.7

2.14

جذيل ضزیب َمبستگی ي سطح معىاداری امًر شخصی ي سمان پزيصٌ َا

اهَض ضرػی

ؾطیة ّوثستگی

سكح هؼٌازاضی

2.61

2.22

ظهاى پطٍغُ ّا

تا تَخِ تِ خسٍل تاال سكح هؼٌازاضی کَچکتط اظ  2.25است ٍ زض ًتیدِ فطؼ غفط ضز ٍ فطؾیِ تحمیك تاییس هی ضَز ٍ
ؾطیة ّوثستگی ًطاى هی زّس کِ ّط چِ اهَض ضرػی زلیك تط ٍ هطتة تاضس ظهاى پطٍغُ ّا کاّص هی یاتس ٍ ایي
فطؾیِ هَضز تاییس هی تاضس.

-6وتیجٍ گیزی
اهطٍظُ ترص ػوسُ ّط کطَض ،ترػَظ کطَضّای زض حال تَسؼِ تِ پطٍغُ ّای ػوطاًی ٍ ظیطتٌایی آى اذتػاظ زاضز ٍ
یکی اظ ػَاهل ضضس ٍ تَسؼِ التػازی ّط خاهؼِ ،هَفمیت زض اخطای پطٍغُ ّای ػوطاًی هحسَب هی گطزز .کٌسی ٍ ػسم
پیططفت زض اخطای پطٍغُ ّای ػوطاًی ضْطی سثة ػسم ایداز هس یطیت ضْطی پایساض هی گطزز ،حاکی اظ ٍخَز هَاًغ ٍ
هطکالت ضیطِ ای زض اخطای قطح ّای اضظضوٌس ضْطی هی تاضس کِ تاظساظی ٍ تَسؼِ فؿای ضْطی ضا تِ قَض خسی زض
هؼطؼ تْسیس لطاض هی زّس ٍ اظ آى هی تَاى تِ ػٌَاى تحطاى پطٍغُ ّای ػوطاًی ًام تطز.
زض اضظیاتی هَفمیت قطح ّای ػوط اًی آًچِ تیص اظ ّوِ ػیٌیت زاضز هٌْسسی فٌی آًْاست .زض حالی کِ هوکي است
ػَاهل زیگطی کِ تِ ًظط ًاهطئی هی ضسٌس ًمص هْن ٍ تطخستِ ای زاضتِ تاضٌس .هثال هسیطیت قطح ضایس یکی اظ آى
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ػَاهل تسیاض هَثط تاضس کِ کاهیاتی آى ؾوي اخطای پطٍغُ ًوَز ػیٌی پیسا هی کٌس .هوکي است ّط یک اظ قطف ّای
قطح ّای ػوطاًی اظ یک تؼس ٍ ظاٍیْایي ػَاهل ضا اضظضیاتی ٍ زضخِ تٌسی کٌس .زض ّط حال اگط چِ اٍلَیت زازى تِ تطذی
کاضکطزّا هْن تلمی هی ضَز ٍلی آًچِ اّویت ٍیػُ ٍ فَق الؼازُ ای زاضز ّوسَیی ٍ هَظٍى کطزى کلیِ ػَاهل زذیل زض
هَفمیت پطٍغُ است .یکی اظ ػَاهلی کِ تٌیاى اػتثاضی قطح تط ضٍی آى استَاض است قطاحی ٍ هٌْسسی پطٍغُ است .پطٍغُ
ّای ػوطاًی کاضّای پیچیسُ ای ّستٌس .ایي پطٍغُ ّا تِ ًاگعیط تا هدوَػِای یکتا اظ ًمطِّا ٍ هطرػات فٌی تططیح
هی ضًَس ٍ تَسف پیواًکاضی اغلی ٍ تؼسازی پیواًکاض زست زٍم (خعء) اخطا هیضًَس ،کِ تسیاضی اظ آًْا تیطتط تا یکسیگط
کاض ًکطزُاًس .خٌثِ ّای هٌحػط تِ فطز ّط پطٍغُ ٍ هدوَػِ یکتای تطکیل زٌّسُ ّط تین اظ ػَاهل هؼوَل ػسم تَافمْایی
است کِ ضخ هیزٌّس .چَى ّط پطٍغُ هٌحػط تِ فطز هیتاضسً ،وی تَاى اًتظاض زاضت کِ قطاح توام خٌثِّای آى ضا تثیٌس
ٍ پیص تیٌی کٌس .زض ًتیدِ سَّْا ٍ زض هَاضزی تٌالؿْایی زض اسٌاز لطاضزاز پیص هیآیس .حتی اهکاى زاضز تط سط تفسیط
هَاضزی کِ زض اسٌاز لطاضزاز تِ آًْا اضاضُ ضسُ ،اظ سَی قطفّای هرتلف زضگیط زض فطایٌس کاض ساذتواًی تَافك ٍخَز
ًساضتِ تاضس.

مىابع
.1

هساًلَ خَیثاضی ،ػلیطؾا ،کاظن ًػاز ،سیس هحوس ،زضکام ،هحوس ضؾا (ً .)2218مص هسیطیت پطٍغُ تط کاّص ظهاى
تحَیل پطٍغُ ّای ػوطاًی ضْط ضیطاظ .ذطزاز  -97هاظًسضاىّ -تل هیعتاى تاتلسط.

 .2هسلالچی ،لیالً ،می ظازُ حیسضلًَ ،ازض ( .)2215هسیطیت ظهاى ػاهل اثطگصاض زض ضًٍس هَفمیت پطٍغُ ّای ساذتواًی
(تطضسی ٍ تحلیل ضیَُ ّای ظهاًثٌسی تا تاکیس تط هَاضز استفازُ آىّا) .تثطیع ،ایطاى.
 .3ضَالة ،کتی ( .) 1387هسیطیت پطٍغُ تا ضٍیکطز پطٍغُ ّای فٌاٍضی اقالػات ،هتطخن :هحوَز گالیچی ،اًتطاضات زاًطگاُ
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