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 چکیده

. است سود بیشترین و هزینه کمترین با مطلوب نحو به  عمرانی های طرح رساندن پایان به کشور هر اقتصادی توسعه های مشخصه از یکی
 اطالعات آوری جمع روش.  باشد می مشتریان مندی رضایت و کیفیت افزایش زمان، و هزینه کاهش مسکونی های پروژه موفقیت از هدف

 گردید، بررسی مهر مسکن های پروژه موفقیت بر تاثیرگذار عوامل  پیمانکاران با مصاحبه و تحقیق پیشینه بررسی با بوده،سپس ای کتابخانه
 از  مهم عوامل ساکنان، از مصاحبه با مهر، مسکن ساکنان مشکالت به توجه با و محترم اساتید و مدیران از جمعی پیشنهاد به آن از بعد

 اقدام ها پروژه این موفقیت بر تاثیرگذار عوامل نمودن مشخص منظور به ها داده وتحلیل مجموعه این کمک به. شد نیزبررسی آنان دیدگاه
 برای پیشنهادی طرحی بتوان تا شد داده نشان ها پروژه این موفقیت در آنها، بین همبستگی و ها شاخصه این از هریک اهمیت سپس و شد

 نشان پژوهش این از حاصل آماری تحلیل خروجی.نمائیم ارائه موفقیتشان به دستیابی جهت ملی، اقدام طرح مانند مسکن آتی های پروژه
 پشتیبانی ، آالت ماشین و  مواد کار، نیروی تامین پروژه، مالی تامین های دستورالعمل مانند هایی شاخصه پیمانکاران، دیدگاه از که دهد می

 صدور در کارفرما کاری کم گرفتن نظر متخصص،در و تجربه با پذیر، مسؤلیت افراد حضور پروژه، تیم اعضای صالحیت ارشد، مدیریت
 موعد طبق تحویل مانند هایی شاخصه ساکنان دیدگاه از همچنین.دارند بیشتری اهمیت قراردادی تعهدات اجرای و  مصوبات و تاییدات

 جمعیت با زیربنا سازگاری نیاز، مورد انشعابات سازی فراهم ،...(و طوفان و سیل)طبیعی حوادث در پروژه محل شرایط به شده،توجه مقرر
 .باشند می برخوردار بیشتری اهمیت از مسیردسترسی وآمد رفت سهولت و خانواده

 پروژه،همبستگی شکست پروژه،عوامل موفقیت عوامل مهر، مسکن پروژه، موفقیت :کلیدی کلمات

 
 

http://www.cpjournals.com/


 www.cpjournals.com                                                                                                    نشریه عمران و پروژه                                          

 

 8931 آبان  ،6شماره   ، اولسال 

 
11 

 

 مقدمه -1

در پروژه  مانکاریعملکرد پ یابیجهت ارز یستیچک ل هیو ته تیموفق یاز عوامل بحران یمجموعه ا فیامروز، تعر یرقابت یایدر دن

انجام پروژه  لیمتداول از قب یها ی. خروجباشد یدر صنعت ساخت م انیکارفرما یبرا ازین کیصنعت ساخت و ساز،  ژهیبه و یعمران یها

 یبرا یاریتوانند مع ینم گریباشند و د یکارفرما م هیاول یازهایناز موردنظر،  تیفیشده و با ک نییتع یمال رچوبدر چا ،یمطابق زمان بند

پروژه عمل  یوجود دارند که به عنوان ورود تیموفق یتحت عنوان عوامل بحران یادیشناخته شوند و عوامل ز مانکاریعملکرد خوب پ نییتع

باشند، شوند. در  یم تیفیو ک نهیهز ،یپروژه که همان مطابقت با برنامه زمانبند یمطلوب برا یمنجر به خروج توانند یو م ندینما یم

و تعامل  یهمکار انیبا کارفرما یمدت طوالن یداشته و برا یگاهیروز جاام یدارند در بازار رقابت لیکه تما یمانکارانیآن دسته از پ جهینت

 ریپذنا ییاز ارکان جدا ،یسازمان یها یستگیو شا تیموفق یبحران یدهند. فاکتورها تیت اهمیموفق یعوامل بحران نیبه ا دیداشته باشند با

 ک،یعملکرد استراتژ تیریمشهور مد یها ستمیاز ارکان س یکیطرف،  کیروند. از  یبه شمار م کیاستراتژ یزیو برنامه ر تیریمد ینظام ها

  ت،یموفق یبحران یشرکت است و فاکتورها یازیآن در کارت امت گاهیو مشخص کردن جا تیموفق یبحران یفاکتورها ییشناسا

 یاصل یها یاستراتژ نیاز منابع تدو یکیها  یستگیشا ییشناسا گر،یکنند و از طرف د یم نیکوتاه مدت سازمان را تدو یها یاستراتژ

هستند که  ییفاکتورها ایعوامل  ت،یموفق یکند. عوامل بحران یم تیهدا یمحور یستگیشا کیکسب  یسازمان بوده و سازمان را به سو

« شکست»حتمال آنها ا نیپروژه شده و عدم تأم «تیموفق»عوامل موجب  نیو کنترل کند. شناخت ا ییآنها را شناسا دیپروژه با ریمد کی

پروژه  یطیمح ای یانمختلف سازم یها هیآنها را در ال دیشوند و با ینم« خلق»وجود دارند و  یعوامل بحران نیدهد. ا یم شیپروژه را افزا

 و کشف کرد. ییشناسا

 بیان مساله -2

نحو مطلوب با کمترین هزینه و های عمرانی کشورش دارد تا چرخه امور به  های توسعه اقتصادی هر کشور را طرحیکی از مشخصه

)حسینی و  های عمرانی کشورش دارد بیشترین سود به پایان برسد، بنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی به موفقیت طرح

 اجراشده سیستم است.نوع ازآنان هرکدام شرایط بودن های مسکن، متفاوت پروژه طورکلی وبه عمرانی های پروژه (. ماهیت4931همکاران، 

 را ای گسترده مطالعات گذشته دهه طی محققین هستندکه و ...مواردی منابع تخصیص اجرا،کاربری،وضعیت مصالح، روش درساختمان،نوع

 .[8] نموده اند آغاز سیستم آن طبیعت به باتوجه ها ازپروژه هرنوع موفقیت عوامل شناسایی درزمینه

ریزی شده یا نشده که در طول چرخه حیات پروژه است و زیر  اقات گوناگون، برنامهیک پروژه عمرانی ترکیبی است از وقایع و اتف

موفقیت رسیدن یک پروژه و یا  دهد. در این بین، عواملی وجود دارند که اهمیت آنها در به چتر تغییرات در محیط به حیات خود ادامه می

 (.4931د )وظیفه دوست و همکاران،شون شناخته می 8موفقیت پروژهنام عوامل  شکست آن دارای اهمیت مضاعفی است. این عوامل به

و  یعدم وجود شناخت کاف .باشد یها م پروژه تیریمسائل در مد نیتر از مهم مسکن های ساخت پروژه تیعوامل موفق ییشناسا

در  رگذاریفاکتورهای تاث یی، شناسانی؛ بنابرادینما یها دشوار م و نحوه عملکرد پروژه شیپا، کار را برای کنترل پروژه   تیموفق عوامل ریفراگ

و  یابیبرای ارز یند چهارچوب مناسباتو یم انیو مجر انیو کارفرما رانیها از سوی مد ها متناسب با نوع پروژه پروژه تیموفق ایشکست 

مناسب  صیتخص تیریتواند به مد یم مسکن های پروژه تیشناخت عوامل موفق نیهمچن. دیفراهم نما آنان های پروژه برای یخروج یبررس

  . [2]دیمنابع در طول عمر پروژه کمک نما

 باشندکه تاثیرگذارمی ویاعوامل محیطی،واقعیات ازعوامل نمودند،مجموعه تعریف عوامل موفقیت پروژه را اینگونه،لیم و محمد

 ویاآنرابامشکل بخشیده راسرعت پروژه یک توانندانجام می هستندکه هاعواملی این [9] تاثیرخودقراردهند. راتحت پروژه های توانندخروجی می

موسسه تعریف با توجه به  . [4]قرارگیرند پروژه ارزیابی برای توانندمبنایی گردندامانمی پروژه یاشکست موفقیت توانندباعث نمایند،می مواجه

                                                            
1Critical Success Factors 
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ها، منابع و  تیمحدود ت،یفیک نه،یزمان، هز پروژه در محدوده کی اتمامعنوان  تواند به یپروژه م تی(، موفق2389) کایآمر یها پروژه تیریمد

  تیفیو ک نهیزمان،هز 9مثلث آهن پروژه مستلزم تیموفق یریگ اندازه یارهایمع (4333) 2طبق نظر اتکینسون خطرات مشخص شود.

 ریپروژه، تاث و مواردی نظیر بازده فراتر از مثلث آهن باشد دیبا تیموفق یریگ اندازه اسیکرد که مق شنهادیپ با این حال شنهار  [5]می باشد.

انجام گرفت، او از ای که توسط بکارینی  در مطالعه  [6]را شامل شود. ندهیآ یو آماده شدن برا میمستق تیوکار و موفق کسب ،یبر مشتر

پروژه )زمان،  تیریمد تیموفق یعنیه به دو جزء، پروژ تیموفق زیپروژه و تما تیموفق نییتع یبرا یا هیبه عنوان پا یروش چارچوب منطق

استفاده کرد  و سهم بازار( یکاربر، سودآور تیضااهداف، ر کیاستراتژ یها محصول )مالقات با سازمان تی( و موفقنفعانیذ تیو رضا تیفیک

[7]. 

 تیدر مقابل عوامل موفق تیموفق یارهایپروژه و مع تیریمد تیپروژه در مقابل موفق تیموفق زیدو تما سیویکوئک د زمانی که

شامل شش مولفه که  خالصه کرده است یپروژه را شش ضلع تیموفق فیتعر کایا  [1] .شد تر شرفتهیپروژه پ تیمفهوم موفق، نشان داد

توسعه  (4391) 4و هوه سیمور. [3]سهامداران است گرید تیو رضا ییاز کاربران نها تیرضا ک،یاهداف استراتژ حققت ت،یفیک نه،یزمان، هز

پروژه، عوامل  فیمانند نگرش، تعر یآنها عناصر. دنکن یفراهم مباشد را  میپروژه  تیموفق یشرط برا شیکه پ چارچوب جامع کیزودهنگام 

 های اساسی منابع را به عنوان بخش تیریانسان و مد یزندگ تیفیقرارداد، برنامه، ارتباطات و کنترل، ک یاستراتژ، سازمان بودجه ،یخارج

 دیبا تیموفقبر این باورند که ( 4391)و هوه سیمورآنها این است که مطالعه  جنبه مهم استداللِ. اند کرده ییشناسا جامع چارچوباین از 

 ممکن است در نقاط مختلف در چرخه عمر پروژه تیکنند که موفق یآنها ادعا م ن،یشود. عالوه بر ا یریگ اندازه یو ذهن ینیدر ابعاد ع

 یچگونگ دنیفهم یگسترده برا ازیاز ن یدیجدی ها انیب انگریها ب افتهی نیا.دارد یبستگ نفعانیذ دگاهیبه د تیمتفاوت باشد و موفق

 . [83]پروژه است تیموفقریتأث

با  یمسکون یها وساز سبب شده است تا پروژه ساخت نینو یها یها و تکنولوژ جهان استفاده از روش شرفتهیپ یامروزه در کشورها

 یاستاندارها یریکارگ پروژه و به تیریمد حیاصول صح تیکشورها رعا نیدر ا نیمناسب احداث شوند. همچن نهیباال و هز تیفیسرعت و ک

در  تیفیو ک نهیها از نظر زمان، هز پروژه نیبودن ا نهیبه زانیسبب شده است تا م PMBOKایپروژه  تیریمد شدان ستمیالزم از جمله س

 یها کوچک با روش یوساز در اغلب شهرها ما هنوز ساختهای در حال توسعه نظیر کشور . در کشورردیقرار گ تیاز مطلوب ییسطح باال

 بیاز مردم ما در اثر زلزله و تخر یادیکه تعداد ز میشاهد هست الهس در بر نداشته و ما همه یمطلوب جهیشود که متاسفانه نت یانجام م یسنت

 زیبه مسکن و ن ندهیفزا ازیو ن تیجمع شیافزا با (.4931)رادفر و دستیار،  شوند یم یفراوان یو جان یدچار صدمات مال یمسکون یها سازه

ها در زلزله  نبودن سازه مسکن و مقاوم تِیفیبا سرعت و با ک دیو متداول ساخت وساز در کشورمان جهت تول یسنت یها ستمیس یناکارآمد

از  یکیاست.  افتهی شیمسکن افزاو همچنین شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در پروژه های دیو جد نینو یها یبه استفاده از تکنولوژ لیتما

سرعت  ،ییاجرا یها یزیر از برنامه یاری. در بسباشد یساخت م تیفیسرعت و ارتقاء ک شیافزا د،یجد یها استفاده از روش یاصلاهداف 

دهنده  موجود در کشور، نشان یسنت یساختمان یها ستمیس یبررس  [44].در انتخاب روش ساخت دارد یا کننده نیینقش تع ییاجرا اتیعمل

. با استفاده از باشند یو مقاومت مناسب نم تیفیکوتاه و با ک یها ساختمان در مدت زمان یبه اجرا ادرق ها ستمیس نیآن است که اغلب ا

است.  ریمسکن امکان پذ یساخت ارزان و اقتصاد ند،یو تکرار فرآ دیعوامل تول یباال یور بهره لیبه دل وساز ساخت نینو یها یتکنولوژ

 یها یطرف از فناور کیاست تا از و آگاهی کامل به عوامل موفقیت در پروژه پروژه کارآمد  تیریمد ازمندیاما ن دیجد یها استفاده از روش

مطلوب در  یفیو ک یستیز یارزان با استانداردها ییها شده و خانه نهیکشور، استفاده به یداخل یها یاز توانمند گرید یو از طرف ایبه روز دن

 درطول منابع مناسب تخصیص مدیریت به میتواند های مسکن پروژه موفقیت عوامل شناخت همچنینشود. دیتر تول مدت زمان کوتاه

های مسکن در کشورهای در  این راستا مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل بحرانی موفقیت پروژه در  [82]نماید. کمک شایانی عمرپروژه

 باشد. حال توسعه نظیر کشور ایران می

                                                            
2Atkinson 
3
Iron triangle 

4Morris and Hough 

http://www.cpjournals.com/


 www.cpjournals.com                                                                                                    نشریه عمران و پروژه                                          

 

 8931 آبان  ،6شماره   ، اولسال 

 
13 

 

 

 ساختار پژوهش 2-1

 .پردازیم می آنها شرح به ادامه در که بود هایی گام شامل فاز ره و شد انجام فاز سه در پژوهش این

بررسی عوامل شکست  و موفقیت عوامل بحرانی شناسائی ، ها پروژه در موفقیت مفاهیم بررسی اول ی مرحله هدف : اول فاز

 استفاده علمی معتبر مقاالت و کتاب همچون ای کتابخانه ازمنابع پایه اطالعات آوری جمع جهت مرحله، این اول گام دردرپروژه ها می باشد.

بررسی هایی صورت گرفت. در گام دوم نمونه های پروژه های موفق در مقاالت  ها پروژه در موفقیت تعارف و مفاهیم شناخت برای و شد

 .بررسی شدند ودسته بندی عوامل تاثیر گذار انجام پذیرفت

میان ی در گام بعدی نظرسنج . یافت شده اختصاص شناسایی پرسشنامه ای براساس شاخص های یم: در گام اول به تنظ  فاز دوم

گذار بر  یرمرحله ارزش گذاری شاخصهای تاث این هدف .شدند بررسی R پاسخهای بدست آمده توسط نرم افزار،سپس  شد پیمانکاران انجام

 .یباشدمپیمانکاران  یدگاهاز د به دست آمده در پژوهش ای مسکن مهره پروژه یتموفق

بردن شاخصهای  کار و آن هم به یمشو یاز اهداف پروژه روبرو م یگرد یکیبا  یزاز ساختار پژوهش ن بخش ینفاز سوم : در ا

 سواالت زیر: مرحله با پاسخ به یناست . ا یگرهای د پروژه یتموفق یزانم یشدرافزا یارمهمبس

 شناسایی عوامل موفقیت چه تاثیری بر موفقیت و کاهش نرخ شکست پروژه ها دارد؟-4

و با ارایه راهکار و پیشنهادات پایان  مورد مطالعه دارد؟چه عوامل و شاخصه هایی بیشترین تاثیر را برای موفقیت پروژه های -2

 میپذیرد.

 

 ، پایایی و روایی دادهجمع آوری -3
 

از  یازیامت 1 یاسدامنه مق یکپرسشنامه در  یها یهشود. تمام گو یآوری اطالعات اولیه استفاده م از پرسشنامه جهت جمع یدانیدر بخش م

پژوهش، به صورت پرسشنامه محقق  یناستاندارد در ا ی نبودن پرسشنامه یلشده است. به دل یبند یازامت 4=خیلی کمتا  1=خیلی زیاد

 یتشامل سواالت جمع ی. بخش عمومشده است یلتشک یو تخصص یمذبور از دو بخش عموم ی نامه . پرسششده است یساخته طراح

و  یهاست که در تجز یقتحق یرهایمتغ یرامونپ یشامل سواالت یو بخش تخصص( سابقه کار یالت و میزانتحص ،  میزانسنی)شامل: شناخت

و  یهتجز یبدست آمده برا یها قرار گرفته و داده ندگانشو پرسش یاردر اخت یدانیشود که با حضور م یاطالعات از آنها استفاده م یلتحل

 نشان داده شده است.4سوال بود که در جدول  93سواالت این پرسشنامه شامل  شد. یآور اطالعات جمع یلتحل
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 شاخصه ها از دیدگاه پیمانکاران : 1جدول

 عوامل مربوط به منابع انسانی شاخصه

A14 یکپارچگی بین اعضای تیم پروژه در مراحل تصمیم گیری 

A12 پذیر، با تجربه و متخصص حضور افراد مسوولیت 

A19 مدیریت منابع انسانی پروژه 

A11  نیروی انسانی در مقاطع زمانی مختلف پروژه هانحوه و مکانیزم توزیع 

A11 صالحیت اعضای تیم پروژه 

A10 هماهنگی خوب بین شرکت کنندگان پروژه 

A11 پشتیبانی مدیریت ارشد 

A19 تخصیص واحدهای مسکونی تکمیل شده به هدف 

 عوامل مربوط به مسائل سیاسی و اقتصادی

A13 های تامین مالی پروژه دستورالعمل 

A41 مدیریت هزینه پروژه 

A44 ثبات نظام سیاسی 

A42 تضمین / حمایت از توسعه دهندگان 

A49 تعهد دولت در ارائه زمین به توسعه دهندگان 

A41 محل مناسب برای پروژه مسکن 

A41 توجه به کاربران نهایی در طراحی 

 عوامل مربوط به مدیریت پروژه

A40  بندیتکمیل پروژه در برنامه زمان 

A41 تکمیل پروژه در بودجه توافق شده 

A49 تکمیل پروژه با توجه به مشخضات کیفیت توافق شده 

A43 مدیریت ارتباطات پروژه 

A21 سیستم کنترل موثر 

A24 انگیزه تیم پروژه 

A22 وضوح هدف پروژه برای تیم پروژه 

A29 استفاده کافی از ارتباط بین شرکت کنندگان در پروژه 

A21 انسجام و هماهنگی در عملیات پروژه 

A21 مدیریت ریسک پروژه 

 عوامل مربوط به سازمان و شرکای پروژه

A20 حضور مشاورودستگاه نظارت 

A21 )نوع قراردادهای طراح )مشاور( و پیمانکار )سازنده پروژه 

A29 توجه به تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات 

A23  تاخیرات کارفرما در تخصیص منابعدر نظر گرفتن 

A91 در نظر گرفتن کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی 

A94 در نظر گرفتن تغییر شرایط کارگاهی از جانب کارفرما 

 عوامل مربوط به تامین تجهیزات پروژه

A92 مدیریت تدارکات پروژه 

A99 و ماشیـن آالت تامین نیروی کار، مواد 

A91 به کارگیری تکنولوژی روز دنیا در ساخت 

A91 کنندگان نحوه انتخاب تامین 

 ای پروژه عوامل فنی و حرفه

A90 )توجه به حوادث قهریه )همچون سیل و زلزله 

A91 توجه به شرایط محیطی محل اجرای پروژه 

A99 زمین شناسی دقیق پروژه 

A93 بودن راه دسترسی به محل پروژه در نظر گرفتن صعب العبور 
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و با مطالعه  یدیمرا به عنوان نمونه برگز یافراد جامعه تعداد مشخص ینبا توجه به بزرگ بودن جامعه ی آماری، ناچاراً از بیق، تحق یندر ا

تعداد جامعه آماری  یم.ها و صفات جامعه را مطالعه کرده ، شاخص ها و اندازه های آماری آن را محاسبه نمود یژگیجمع محدود ، و ینا

افراد به صورت کامالً  یناند و ا شده یابینفر ارز 91 برابر با یبا استفاده از معادله کوکران، تعداد افراد مورد بررسنفر می باشد که  411

 انتخاب شدند. یبه عنوان نمونه آمار یعه آمارجام یانو رندوم از م یتصادف

 
85

)5.05.096.1()1150(2)05.0(

5.05.096.1150

2)1(2

2










pqtN

pqNt
n


 (4) 

نفر از افراد خبره در حوزه مطرح شده در پژوهش حاضر قرار داده شد و از آنها  91در مطالعه حاضر، پرسشنامه تنظیم شده در اختیار 

به هر سوال ارائه کنند،  "ندارد یضرورت"و  "ندارد یضرورت یاست ول یدمف"، "است یضرور"خواسته شد که نظر خود را در قالب سه پاسخ 

برای جامعه  CVRمی باشد، از آنجایی که حداقل مقدار  10/1اندازه گیری شده، برابر با  CVRمحاسبه شد. مقدار  CVRسپس مقدار 

می باشد، مقدار به دست آمده از مقدار استاندارد باالتر بوده و می توان این چنین عنوان نمود که پرسشنامه  99/1نفر برابر  91متخصصان 

العه را به درستی مورد طتنظیم شده در این مطالعه از روایی محتوایی الزم برخوردار می باشد و می تواند هدف در نظر گرفته شده در این م

 ساکنان از مصاحبه با مهر، مسکن ساکنان مشکالت به توجه با و محترم اساتید و مدیران از جمعی پیشنهاد به آن از بعد ، ارزیابی قرار دهد.

 2که در جدول  سوال بود 43سواالت این پرسشنامه شامل  .شد نیزبررسی آنان دیدگاه از  مهم عوامل ،مسکن مهر در پردیس،پرند وهشتگرد

 .نشان داده شده است

 ساکنانشاخصه ها از دیدگاه  : 2جدول

 مکان یابی

Q10 فاصله با  امکانات شهری 

Q10 دسترسی به وسایل نقلیه عمومی 

Q10 سهولت رفت وآمد مسیردسترسی 

Q10 )....شرایط محل پروژه در حوادث طبیعی)سیل وطوفان و 

 زیر ساخت

Q10 میزان رضایت ازانشعاب آب 

Q10 میزان رضایت ازانشعاب برق 

Q10 میزان رضایت ازانشعاب گاز 

Q10 میزان رضایت ازانشعاب تلفن 

Q10 )..دسترسی به خدمات آموزشی)مدرسه 

Q01 )..دسترسی به خدمات رفاهی)مجموعه ورزشی,مسجد 

Q00 )..دسترسی به خدمات درمانی)درمانگاه,مراکز درمانی 

Q00 )میزان رضایت ازخدمات شهری)حمل و دفع زباله 

 فنی

Q00 رضایت ازتاسیسات سرمایشی میزان 

Q00 میزان رضایت ازتاسیسات گرمایشی 

Q00 )...میزان رضایت ازتاسیسات خدماتی)آسانسور 

Q00 میزان رضایت ازکیفیت ساخت 

Q00 سازگاری زیر بنا با جمعیت خانواده 

Q00 میزان  مغایرت با موعد تحویل مقرر شده 

Q00 میزان رضایت عمومی 
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 تحلیل داده  -4
آوری شده، با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی، در راستای نیل به اهداف پژوهش و  ها و اطالعات جمع در این بخش، داده

بندی و آزمون قرار خواهند گرفت که شرح تفصیلی مربوط به چگونگی  ی آن مورد بررسی، تلخیص، طبقه پاسخگویی به فرضیات و مسأله

 آمده است.  ادامهانجام این کار در 

 ارائه شده است. 9در جدول ساکنان محل سکونت  یفیتوص ریمربوط به متغ یفیتوص یآماره ها زیآنال جینتا

 محل سکونت : 3جدول

 

 ارائه شده است. 1 در جدول محدوده سنی،سابقه کارومدرک تحصیلی پیمانکاران یفیتوص ریمربوط به متغ یفیتوص یآماره ها زیآنال جینتا

 محدوده سنی،سابقه کار،مدرک تحصیلی : 4جدول

 

پس از بررسی  .شدپرداخته  و پیمانکاران  پس از بررسی سواالت جمعیت شناختی افراد، به ارزیابی پاسخ افراد به سواالت پرسشنامه ساکنان

 ابتدا استنباطی می پردازیم. انالیز اماره های توصیفی در مورد سواالت جمعیت شناختی و سواالت پرسشنامه، به بررسی آنالیز آماره های

+ 41 و -41 بین کشیدگی مقادیر و گیرند قرار+ 9 و -9 عدد دو بین چولگی مقادیر چنانچه. شود می آزمون ها داده کشیدگی و چولگی

شرط نرمال بودن  یشپ یب،ترت ینمجاز هستند و بد ی ارقام در بازه یتمام یجبا توجه به نتا0 0 .است برقرار بودن نرمال فرض پیش باشند،

 آزمون یاو  یکو-یروها از آزمون شاپ داده یچولگ یاو  یدگیعادی و نرمال بودن کش یپس از بررس گردد. یم یدها، تائ داده یعتوز

بودن داده ها ما فرض صفر  ی نرمالهنگام بررسحاصل گردد .  ینانتا از نرمال بودن داده ها اطم یشوداستفاده م یرنوفاسم-کولموگروف

 یدبدست آ 1011اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  ین. بنابرا میکنیم تست %1ها نرمال است را در سطح خطای  داده یعتوز ینکهبر ا یمبتن

 بود داده ها نرمال خواهد یعتوز یگرداده نرمال است وجود نخواهد داشت ، بعبارت د ینکهبر ا یمبتن صفر برای رد فرض یلیصورت دل یندر ا

 تصمیم باید آزمون یک انتخاب در باشد. یداده ها نرمال نم یعگرفت توز یجهنت یتوانم یدبدست آ 1011و اگر آماره آزمون کوچکتر از 

 آزمون انجام انتخاب این برای ها مالک ترین اصلی از یکی،ناپارامتریک های آزمون یا کنیم استفاده پارامتریک های آزمون از آیا که بگیریم

 توزیعی با را نمونه یک در صفت یک توزیع اینکه یعنی. دهد می نشان را ها داده توزیع بودن نرمال آن در که است، اسمیرنوف کولموگروف

 غیر در و دارد وجود پارامتریک آزمون از استفاده امکان باشند نرمال توزیع دارای ها داده اگر. کند می مقایسه است مفروض جامعه برای که

 .کنیم استفاده ناپارامتریک آزمون از باید اینصورت

درصد تعداد محل سکونت

32.7% 34 پردیس

33.7% 35 پرند

33.7% 35 هشتگرد

100.0% 104 جمع

درصدتعدادمدرک تحصیلیدرصدتعدادسابقه کاردرصدتعدادمحدوده سنی

%3541.2لیسانس%102832.9-5 سال%301112.9-20 سال

%5058.8فوق لیسانس و باالتر%203338.8-10 سال%404957.6-30 سال

___%202428.2 سال به باال%502023.5-40 سال

______%5055.9 سال به باالتر

%85100.0_%85100.0_%85100.0جمع
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 توزیع نتیجه در که است این معنی به  و(sig<3,35) بوده صدم 5 از کوچکتر p اسمیرنوف - کولموگروف آزمون برونداد در R تحلیل از پس

 .کنیم استفاده ناپارمتریک آزمون از باید و نیست نرمال ها داده

، یآزمون ناپارامتر کی دمنیآزمون فربه منظور رتبه بندی مولفه های مد نظر قرار داده شده از نظر ساکنان از آزمون فریدمن استفاده شد. 

)گروه( استفاده  ریمتغ k نیرتبه ها در ب نیانگیم سهیمقا یاست که از آن برا یتکرار )درون گروه یها زهبا اندا انسیوار زیمعادل آنال

 .ارائه می گردد 1نتایج آن در جدول  .میکنیم

 (:نتیجهآزمونفریدمن)پرسشنامهساکنان5جدول0

 Test Statisticsa - a. Friedman Test پردیس پرند هشتگرد

95 35 34 N 

28,391 187792 20766 Chi-Square 

81 18 18 df 

.2947 .4047 .2969 Asymp. Sig. 

 

مشاهده  توان یآزمون را م یدار یسطح معن نیو همچن یدرجه آزاد 49را با کای اسکوئر مقدار آماره  Rدر  دمنیآزمون فر جیباتوجه به نتا

از ساکنان مطروح در سواالت پرسشنامه  یشاخصه ها نکهیا ینهائ جهیباال نت یها یدارد. با توجه به خروج Hoکرد که نشان از رد فرض 

 نشان داده شده است. 0رتبه بندی شاخصه های ساکنان در جدول .نیستمتفاوت  ینظر جامعه آمار

 

 )پرسشنامه ساکنان( رتبه بندی شاخصه ها:  6جدول

 میانگین شاخصه محل سکونت

 82,3 میزان  مغایرت با موعد تحویل مقرر شده Q81 پردیس

 88,5 وطوفان و....(شرایط محل پروژه در حوادث طبیعی)سیل  Q34 پرند

 88,7 میزان رضایت ازانشعاب گاز Q37 هشتگرد

 88,2 دسترسی به خدمات درمانی)درمانگاه,مراکز درمانی..( Q88 پردیس

 88,8 میزان رضایت ازانشعاب گاز Q37 پرند

 88,6 میزان رضایت ازتاسیسات گرمایشی Q84 هشتگرد

 83,1 طبیعی)سیل وطوفان و....(شرایط محل پروژه در حوادث  Q34 پردیس

 83,1 سازگاری زیر بنا با جمعیت خانواده Q87 پرند

 88,9 شرایط محل پروژه در حوادث طبیعی)سیل وطوفان و....( Q34 هشتگرد

 83,6 سهولت رفت وآمد مسیردسترسی Q39 پردیس

 83,7 میزان رضایت ازانشعاب آب Q35 پرند

 83,4 تلفن میزان رضایت ازانشعاب Q31 هشتگرد

 83,6 میزان رضایت ازانشعاب آب Q35 پردیس

 83,6 فاصله با  امکانات شهری Q38 پرند
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 )پرسشنامه ساکنان( رتبه بندی شاخصه ها:  6جدولادامه 

 
 

 83,4 فاصله با  امکانات شهری Q38 هشتگرد

 83,5 سازگاری زیر بنا با جمعیت خانواده Q87 پردیس

 83,6 مغایرت با موعد تحویل مقرر شدهمیزان   Q81 پرند

 83,4 دسترسی به خدمات آموزشی)مدرسه..( Q33 هشتگرد

 83,9 میزان رضایت ازتاسیسات سرمایشی Q89 پردیس

 83,4 دسترسی به وسایل نقلیه عمومی Q32 پرند

 83,9 میزان رضایت عمومی Q83 هشتگرد

 83,9 میزان رضایت عمومی Q83 پردیس

 83,9 میزان رضایت ازانشعاب برق Q36 پرند

 83,9 دسترسی به خدمات رفاهی)مجموعه ورزشی,مسجد..( Q83 هشتگرد

 83,9 دسترسی به خدمات رفاهی)مجموعه ورزشی,مسجد..( Q83 پردیس

 83,3 دسترسی به خدمات درمانی)درمانگاه,مراکز درمانی..( Q88 پرند

 83,8 میزان رضایت ازانشعاب آب Q35 هشتگرد

 83,3 دسترسی به وسایل نقلیه عمومی Q32 پردیس

 83,3 سهولت رفت وآمد مسیردسترسی Q39 پرند

 83,3 سهولت رفت وآمد مسیردسترسی Q39 هشتگرد

 3,3 میزان رضایت ازانشعاب گاز Q37 پردیس

 83,3 میزان رضایت ازتاسیسات خدماتی)آسانسور...( Q85 پرند

 3,3 عمومی دسترسی به وسایل نقلیه Q32 هشتگرد

 3,1 میزان رضایت ازکیفیت ساخت Q86 پردیس

 3,3 میزان رضایت عمومی Q83 پرند

 3,3 میزان رضایت ازتاسیسات سرمایشی Q89 هشتگرد

 3,7 میزان رضایت ازانشعاب تلفن Q31 پردیس

 3,7 دسترسی به خدمات آموزشی)مدرسه..( Q33 پرند

 3,3 خانوادهسازگاری زیر بنا با جمعیت  Q87 هشتگرد

 3,5 میزان رضایت ازخدمات شهری)حمل و دفع زباله( Q82 پردیس

 3,6 میزان رضایت ازکیفیت ساخت Q86 پرند

 3,7 میزان رضایت ازانشعاب برق Q36 هشتگرد

 3,4 دسترسی به خدمات آموزشی)مدرسه..( Q33 پردیس
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 )پرسشنامه ساکنان( رتبه بندی شاخصه ها:  6جدولادامه 

 
 

 3,6 میزان رضایت ازانشعاب تلفن Q31 پرند

 3,7 میزان رضایت ازتاسیسات خدماتی)آسانسور...( Q85 هشتگرد

 3,9 میزان رضایت ازانشعاب برق Q36 پردیس

 3,2 میزان رضایت ازخدمات شهری)حمل و دفع زباله( Q82 پرند

 3,9 میزان رضایت ازکیفیت ساخت Q86 هشتگرد

 3,8 امکانات شهریفاصله با   Q38 پردیس

 3,8 میزان رضایت ازتاسیسات سرمایشی Q89 پرند

 1,3 میزان  مغایرت با موعد تحویل مقرر شده Q81 هشتگرد

 1,5 میزان رضایت ازتاسیسات خدماتی)آسانسور...( Q85 پردیس

 3,8 دسترسی به خدمات رفاهی)مجموعه ورزشی,مسجد..( Q83 پرند

 1,9 درمانی)درمانگاه,مراکز درمانی..(دسترسی به خدمات  Q88 هشتگرد

 1,2 میزان رضایت ازتاسیسات گرمایشی Q84 پردیس

 7,1 میزان رضایت ازتاسیسات گرمایشی Q84 پرند

 1,8 میزان رضایت ازخدمات شهری)حمل و دفع زباله( Q82 هشتگرد

 

 

 نشان داده شده است. 7،که در جدولاز آزمون فریدمن استفاده شد مانکارانیپبه منظور رتبه بندی مولفه های مد نظر قرار داده شده از نظر 

 نتیجه آزمون فریدمن )پرسشنامه پیمانکاران(: 7 جدول

 Test Statisticsa - a. Friedman Test پیمانکاران

 
85 

 
N 

 
22972 

 
Chi-Square 

 
38 

 
df 

 
07000 

 
Asymp. Sig. 

 

 

مشاهده  توان یآزمون را م یدار یسطح معن نیو همچن یدرجه آزاد 99را با کای اسکوئر مقدار آماره  Rدر  دمنیآزمون فر جیباتوجه به نتا

از  مانکارانیمطروح در سواالت پرسشنامه پ یشاخصه ها نکهیا ینهائ جهیباال نت یها یدارد. با توجه به خروج Hoکرد که نشان از رد فرض 

 نشان داده شده است. 9رتبه بندی شاخصه های پیمانکاران در جدول  متفاوت است. ینظر جامعه آمار
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 : رتبه بندی شاخصه ها )پرسشنامه ساکنان( 8جدول

 میانگین دسته بندی شاخصه ها

A33 20.99 عوامل   اقتصادی های تامین مالی پروژه دستورالعمل 

A99 21.11 عوامل تدارکات پروژه تامین نیروی کار، مواد و ماشیـن آالت 

A37 21.19 عوامل انسانی پشتیبانی مدیریت ارشد 

A35 21.19 عوامل انسانی صالحیت اعضای تیم پروژه 

A32 21.31 عوامل انسانی پذیر، با تجربه و متخصص حضور افراد مسوولیت 

A93 29.99 سازمانیعوامل  در نظر گرفتن کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی 

A83 29.12 عوامل   اقتصادی مدیریت هزینه پروژه 

A89 29.41 عوامل  سیاسی تعهد دولت در ارائه زمین به توسعه دهندگان 

A92 22.09 عوامل تدارکات پروژه مدیریت تدارکات پروژه 

A39 24.32 عوامل انسانی مدیریت منابع انسانی پروژه 

A38  24.31 عوامل انسانی پروژه در مراحل تصمیم گیرییکپارچگی بین اعضای تیم 

A36 24.11 عوامل انسانی هماهنگی خوب بین شرکت کنندگان پروژه 

A23 24.23 عوامل سازمانی در نظر گرفتن تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع 

A28 21.34 عوامل  مدیریت پروژه انگیزه تیم پروژه 

A98  21.41 عوامل سازمانی کارگاهی از جانب کارفرمادر نظر گرفتن تغییر شرایط 

A27 )43.94 عوامل سازمانی نوع قراردادهای طراح )مشاور( و پیمانکار )سازنده پروژه 

A81 43.12 عوامل  مدیریت پروژه تکمیل پروژه با توجه به مشخضات کیفیت توافق شده 

A87 43.01 عوامل  مدیریت پروژه تکمیل پروژه در بودجه توافق شده 

A97 43.19 عوامل فنی پروژه توجه به شرایط محیطی محل اجرای پروژه 

A34 43.11 عوامل انسانی نحوه و مکانیزم توزیع نیروی انسانی در مقاطع زمانی مختلف پروژه ها 

A22 43.21 عوامل  مدیریت پروژه وضوح هدف پروژه برای تیم پروژه 

A26 43.41 سازمانیعوامل  حضور مشاورودستگاه نظارت 

A24 49.91 عوامل  مدیریت پروژه انسجام و هماهنگی در عملیات پروژه 

A93 49.92 عوامل فنی پروژه در نظر گرفتن صعب العبور بودن راه دسترسی به محل پروژه 

A31 49.14 عوامل انسانی تخصیص واحدهای مسکونی تکمیل شده به هدف 

A84 49.02 اجتماعی   عوامل محل مناسب برای پروژه مسکن 

A29 49.01 عوامل  مدیریت پروژه استفاده کافی از ارتباط بین شرکت کنندگان در پروژه 

A88 
 ثبات نظام سیاسی

 
 49.21 عوامل  سیاسی
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   : رتبه بندی شاخصه ها )پرسشنامه ساکنان( 8جدولادامه  

A82 49.14 عوامل  سیاسی تضمین / حمایت از توسعه دهندگان 

A86 41.11 عوامل  مدیریت پروژه تکمیل پروژه در برنامه زمان بندی 

A94 41.12 عوامل تدارکات پروژه به کارگیری تکنولوژی روز دنیا در ساخت 

A95 41.19 عوامل تدارکات پروژه کنندگان نحوه انتخاب تامین 

A85 41.91 عوامل   اجتماعی توجه به کاربران نهایی در طراحی 

A21  41.41 عوامل سازمانی تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییراتتوجه به 

A83 40.11 عوامل  مدیریت پروژه مدیریت ارتباطات پروژه 

A96 )40.94 عوامل فنی پروژه توجه به حوادث قهریه )همچون سیل و زلزله 

A23 41.99 عوامل  مدیریت پروژه سیستم کنترل موثر 

A91 41.19 عوامل فنی پروژه زمین شناسی دقیق پروژه 

A25 49.23 عوامل  مدیریت پروژه مدیریت ریسک پروژه 

 

 

 

 

بر اساس رتبه )داده ها ( است  یهمبستگ یبضر یکمعروف است،  یرمناسپ یرتبه ا یهمبستگ یبکه به ضر یرمن،اسپ یهمبستگ یبضر

 یبضر یکه معادل ناپارامتر یرمناسپ یهمبستگ یبکند. ضر یم یریرا اندازه گ یبیدر سطح ترت یردو متغ ینب یهمبستگ یزانکه م

جفت  یرمن،اسپ یرتبه ا یدر همبستگ یندهد. بنابرا یرا نشان م یردو متغ یرتبه ها یانم یهمبستگ اًاست صرف یرسونپ یهمبستگ

دامنه  یرسون،پ یهمبستگ یبشوند. مانند ضر یم یان( بی)رتبه ا یبیترت یبه اندازه ها ی،نسب یا یفاصله ا یاندازه ها یبه جا یرهامتغ

رتبه  یداشته باشند، همبستگ یردر هر دو متغ یکسانیافراد، رتبه  یکه تمام یکند. هنگام یم ییرتغ+ 4تا  -4از  سپیرمنا یهمبستگ یبضر

 یرمناسپ یبباشد در آن صورت مقدار ضر یگرد یرمخالف رتبه شان در متغ یقاًدق یرمتغ یکآنان در  یکه رتبه ها یخواهد شد و زمان+ 4 یا

 صفر خواهد شد. یرمناسپ یهمبستگ یبها وجود نداشته باشد، مقدار ضر یرتبه بند ینب یرابطه ا یچخواهد شد. اما اگر ه -4

ر در عامل مهم از هر شه 9استفاده شد. همبستگی   یرمناسپ یهمبستگ برای بررسی همبستگی متغیر هایی رتبه ایی ساکنان از ضریب

 .نشان داده شده است 3جدول 
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 عاملمهمازهرشهر3همبستگی:9جدول

 
 

 هشتگرد پرند پردیس

 Q00 Q00 Q10 Q10 Q10 Q00 Q10 Q00 Q10 شاخصه ها

Q14 -1010 1000 1000 1000 1000 1010 1010 1000 1000 

Q12 -1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Q19 1001 1000 1000 1000 -1010 -1010 -1010 1010 1000 

Q11 -1001 1000 0011 0011 1000 1000 1001 1000 0011 

Q11 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Q10 1000 1000 1000 1001 1000 1000 1000 1000 1000 

Q11 1000 1000 1000 1000 0011 1000 0011 1000 1001 

Q19 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Q13 -1010 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1010 1000 

Q41 1000 1010 1000 1000 1000 1000 1001 1001 1000 

Q44 1000 0011 1000 1000 1000 1001 1000 1000 1000 

Q42 1000 1000 1010 1000 1000 1000 1000 1000 1001 

Q49 1000 1000 1000 1000 1000 1010 1000 1010 1000 

Q41 1000 1001 1000 1000 1000 1010 1000 0011 1000 

Q41 1000 1000 1000 -1010 1000 1000 1000 1000 1000 

Q40 1010 1000 1000 1000 1000 1010 1000 1000 1000 

Q41 1000 1000 -1010 1000 1000 0011 1000 1000 1000 

Q49 0011 1000 -1001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Q43 1000 1000 1000 1000 1001 1000 1010 1000 1000 

 

شاخصه خیلی مهم که بوسیله ی آزمایش فریدمن در هر شهررتبه بندی شده اند ،بیشترین  9میتوان دریافت که فوق با بررسی جدول 

 همبستگی را با کدام شاخصه ها دارند.

 41عامل مهم، در جدول  0استفاده شد. همبستگی   یرمناسپ یهمبستگ هایی رتبه ایی پیمانکاران از ضریببرای بررسی همبستگی متغیر 

 نشان داده شده است.

 عاملمهمازپرسشنامهپیمانکاران6همبستگی: 41ولجد

 A13 A99 A11 A11 A12 A91 شاخصه ها

A14 1000 1000 1001 1000 1000 1000 

A12 1000 1000 1000 1000 0011 1000 

A19 1000 1000 1000 1000 1001 1000 

A11 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A11 1000 1000 1000 0011 1000 1000 

A10 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A11 1000 1000 0011 1000 1000 1000 

A19 1001 1000 1000 1000 1000 1000 

A13 0011 1000 1000 1000 1000 1000 

A41 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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 عامل مهم از پرسشنامه پیمانکاران 6همبستگی  : 01ولجدادامه 
 A10 A00 A10 A10 A10 A01 شاخصه ها

A44 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A42 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A49 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A41 1000 1000 1001 1000 1000 1000 

A41 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A40 1000 1000 1001 1000 1001 1000 

A41 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A49 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A43 1000 1000 1000 1000 1000 1001 

A21 1000 1000 1000 1000 1000 1001 

A24 1000 1000 1000 1000 1000 1001 

A22 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A29 1000 1000 1000 1000 1001 1000 

A21 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A21 1000 1000 1001 1000 1000 1000 

A20 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A21 1000 1000 1000 1001 1000 1000 

A29 1000 1000 1000 1001 1000 1000 

A23 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A91 1000 1000 1000 1000 1000 0011 

A94 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A92 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A99 1000 0011 1000 1000 1000 1000 

A91 1001 1000 1000 1000 1001 1000 

A91 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A90 1000 1000 1000 1000 1001 1000 

A91 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

A99 1000 1000 1000 1000 1000 1001 

A93 1000 1000 1001 1000 1000 1000 

 

شاخصه خیلی مهم که بوسیله ی آزمایش فریدمن رتبه بندی شده اند ،بیشترین همبستگی را با  6توان دریافت که  می 83با بررسی جدول 

 دارند.کدام شاخصه ها 

 نتیجه گیری -5

و با مصاحبه  دیگرد یشناسائشاخصه برای پیمانکاران  64حدود  پروژه ها تیبر موفق رگذاریعوامل تاث نهیدر زم االتو مرور مق شیبعد از پاال

 دیگرد یشناسائ  شاخصه برای پیمانکاران 93 واساتید محترم از صاحب نظران یبرخ یبا کمک و همکارو شاخصه ها  یو بررس یحضور

 نیاز ا کیهر  ریتاث زانیم یبررس یو برا دیگرد یشناسائاز نظر ساکنان  یاصل یها شاخصه بعنوان شاخصه43 وبعد از آن با انجام مصاحبه،
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های ساخت  در پروژه یتکه عوامل موفق یجه گیری میشودنت . بر این اساسدیگرد عیتوز یجامعه آمار نیشاخصه ها در قالب پرسشنامه ب

حال ، برجسته کردن تنها چند عامل  ینپروژه موفق مهم هستند . با ا یک یابی بههستند که برای دست یاز عوامل یادیداد زشامل تع

 یمباش داشته مهم است که به خاطر ینخاص خود را دارد . همچن یطهر پروژه شرا یرادارند دشوار است ز کاربرد که در کل صنعت یتموفق

 اند . ذکر شده دیگران از یشاز آنها ب یهستند ، اگرچه برخ یتکه همه فاکتورها ، تا حدودی ، عوامل موفق

قرار گرفته  یابیمورد ارز  پیمانکاران و همچنین ساکنان مسکن مهر در پردیس، پرند و هشتگرد از نگاه یتدر مطالعه حاضر عوامل موفق

 نتایج زیر حاصل شد: اساس یناست که بر ا

با شاخصه وسازمانی  یانسان، ی،تدارکات،عوامل اقتصاد یمانکارانپ یدگاهکه از د یدهدپژوهش نشان م ینآماری حاصل از ا یلتحل یخروج

 پروژه یمت یاعضا یتصالح،ارشد یریتمد یبانیآالت ،پشت ینکار،مواد و ماش یروین ینپروژه،تام یمال ینتام یمانند :دستور العمل ها ییها

 یتعهدات قرارداد یو مصوبات و اجرا ییداتکارفرما در صدور تا یدر نظر گرفتن کم کار پذیر، با تجربه و متخصص و ،حضور افراد مسوولیت

حضور افراد ، مدیریت هزینه پروژه ،مدیریت تدارکات پروژهعامل مهم به ترتیب عوامل 0بررسی همبستگی  سپس با دارند. یشتریب یتاهم

در نظر گرفتن تغییر شرایط و نحوه و مکانیزم توزیع نیروی انسانی در مقاطع زمانی مختلف پروژه ها با تجربه و متخصص، پذیر، مسوولیت

بیشترین همبستگی را دارند که با در نظر گرفتن این عوامل میتوان به شکل بهتری عوامل اصلی را بهبود داد تا به  کارگاهی از جانب کارفرما

محل پروژه در  یططبق موعد مقرر شده ،توجه به شرا  یلمانند تحو ییها اخصهساکنان ش یدگاهاز د ینهمچنر شویم.موفقیت پروژه نزدیکت

از  یردسترسیخانواده وسهولت رفت وآمد مس یتبنا با جمع یرز یار،سازگاریانشعابات مورد ن یوطوفان و....(، فراهم ساز یل)سیعیحوادث طب

 نشان داده شده است. 3ملی که بیشترین همبستگی را دارند،در جدولبا بررسی همبستگی ،عوا که یباشدبرخوردار م یشتریب یتاهم
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