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 چکيده

 کشور  اقتصاد  به  موضوع   این  که  هاییهزینه  و  زیست  محیط  ی هاآلودگی  و  منابع   از  رویه  بی  استفاده 

 بدون   و  جانبه  همه  گسترشی  و  رشد،  خود   عام   معنای  در  که  شهری   پایدار   ی  توسعه.  کندمی  وارد 

  محیط   ظرفیت  لحاظ  با   زندگی  کیفیت  ارتقاء   عمده   هدف  دو   با ،  شود  می  معنا  تناقض  و  تعارض 

 هدف .  شود می  تعریف،  آیندگان   برای   محدودیت   بدون   حاضر   نسل  نیازهای   به  پاسخگویی  و   زیست

. است   ساز   و  ساخت   صنعت  در  پایدار   توسعه  بر  محدوده   مدیریت  تاثیر  میزان   ارزیابی  پژوهش   این  در

 می  متغیر  دو  بین  رابطه   به  اینکه  به  توجه  با  چنین  هم  و  باشد می  کاربردی ،  هدف  نظر  از  تحقیق  این

 های پروژه   فعال  کارشناسان   و   مهندسان   کلیه.  باشد   می  توصیفی  و  همبستگی  تحقیقات  نوع  از   پردازد

  قرار   بررسی  مورد   پژوهش   این  در  آماری   جامعه   عنوان   به  نفر  175    تعداد  به  که  هرات   شهر   عمرانی

  روش   و  کاکران  فرمول   و   مورگان   جدول   از  استفاده   با  نفر  130تعداد  آماری   جامعه  بین  از.  گرفتند

  ها پرسشنامه   تمامی  برگشت   عدم  به  توجه   با.  شدند   انتخاب  آماری   نمونه   عنوان  به  ساده   گیری  نمونه 

  و   تجزیه  مورد   پرسشنامه   120  تعداد  نهایت   در  هاپرسشنامه   از   تعدادی   بودن  ناقص  همچنین  و 

  پایایی  با  محدوده   مدیریت  استاندارد   پرسشنامه   از  متغیرها  سنجش  جهت .  گرفت  قرار  تحلیل

 از  حاصل  نتایج.  شد  استفاده   9494/0  پایایی  با  ساخت   صنعت   پایدار   توسعه پرسشنامه   و  8972/0

 در    پایدار   توسعه  بر  محدوده  مدیریت  تاثیرعملکرد   میزان   :که   داد  نشان  هاداده  تحلیل  و  تجزیه

 .داشت   معناداری   رابطه  و  درصد  69  ساز   و  ساخت   صنعت

 .هرات شهر، ساز  و ساخت، صنعت، پایدار توسعه، محدوده  مدیریت  :يديکل  واژگان
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 2 سروري هادي، 1شيرزاد اسداله

 .ایران ،مشهد ،اسالمی آزاد دانشگاه،  مشهد ، واحدپروژه  ، مدیریت، معماری ارشد کارشناسی دانشجوی  1
 .ایران، مشهد، اسالمی آزاد دانشگاه، مشهد واحد، شهرسازی  گروه 2
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 مقدمه 

  عمرانی   هایپروژه  در  بعد  شش  قالب  در  که  باشدمی  پروژه  مدیریت  استاندارد  فرآیندی  حوزه  ده  از  یکی  محدوده  مدیریت

  که  باشدمی  استاندارد  این  فرآیندی هایحوزه  ترین  اساسی  از  یکی  و  دارد فعالیت  پروژه  مدیریت  دفتر  مجموعه   زیر  عنوان   تحت

 (هرات  شهر  عمرانی  هایپروژه  :موردی  نمونه)ساز  و  ساخت  صنعت  در  پایدار    توسعه  در  توجهی  قابل  تاثیرات  بود  خواهد  قادر

  به  تحقیق  فرایند  شرح  با  سواالت  و  اهداف،  فرضیات  ارائه   و  مسئله  ضرورت  و  بیان  بررسی  با  ادامه  در  فصل  این  در.  باشد  داشته 

 .  رسید خواهد اتمام

 

   مسئله بيان 
  شرق  هند،   قاره  شبه  میان   تجارت  در   را  بزرگ  نقش   و  داشت  قرار  ابریشم  جاده   گذرگاه  در  هند   اقیانوس  کشف  از  قبل  هرات

  هایمدنیت  تالقی  مناسب  بستر  تاریخ   طول  در  جغرافیایی  موقعیت  لحاظ  از  هرات.  کردمی  بازی  اروپا   و  مرکزی  آسیای  میانه،

  سیاسی   تاریخ.  شودمی  شناخته  خراسان  پربار  تاریخ   تمدنی   هایگهواره از  یکی   هرات  اینرو  از. رفتمی شمار  به   نیز  غرب   و   شرق 

  گشایان جهان  گذرگاه   و  ویرانگرانه  اشغالگرانه،  جنگهای   ها کشی  لشکر  میدان  همواره  هرات  چنانچه.  است  نشیب  و   فراز  از  پر  هرات

 تقسیمات در .است بوده شکن  استعمار و خواهانه آزادی مبارزات از مشحون هرات تاریخ که  نیست تصادفی روی. استبوده نیز

  بادغیس   یعنی  غربی  های  والیت  و  بود  فعلی  دوره  از  بزرگتر  بسیار  هرات  والیت ظاهرشاه،  دوره  از  قبل  تا  همواره  گذشته  کشوری

  والیت   از   را  مناطق  این(  میالدی  1947)  1346  سال  تا  تدریج  به   ظاهرشاه   محمد  اما   شد،   می   شامل   نیز  را  نیمروز  و   فراه  و  غور  و

 هرات  والیت  داشت،  خودمختاری  نوعی  به  هرات  که  کشور  غرب   بر  خان   اسماعیل  حاکمیت  دوره  در  همچنین.  ساخت  جدا  هرات

  مردمان   بین  اکنون  هم.  شد  می  اداره  هرات  مرکزیت  از  مناطق  این  مجموع  و  داشت  توسعه  هم  غور  و  فراه  و  بادغیس  مناطق  بر

  مرکزی  شهر عنوان به باستان هِرات مردم، این از بسیاری برای هم هنوز  تا و  باشدمی برقرار نزدیک  بسیار ارتباط ها والیت این

  سالن  تنویر  و   تجهیز  ها،تفریحگاه  و  سبز  فضای   سازی  به  ها، جاده  روشنایی   عمومی،   اماکن  بازسازی  و   احیا  .شودمی  شناخته

  خواهد  تبدیل  کشور هایسالن مجهزترین از یکی   به سالن  این برنامه،   این پایان  در کهطوری   به  بلخی  محمد  الدینجالل موالنا 

 هرات، شهر خروجی و ورودی مسیرهای بازسازی و نوسازی اختیارالدین، قلعه ساحه سبز فضای و ورودی دروازه بازسازی شد؛

  شهر،  شمال  در  هوایی  میدانچه  احداث  و  هوایی  میدان  بازسازی  تاپی،   پروژه  مهمانان  حرکت  مسیرهای  زیباسازی  و  قیرریزی

  شهر؛  اصلی  خیابان  و  جاده  30  کمدست  زیباسازی  و  نوسازی  روها،پیاده  بازسازی  تورغندی،  شهرک  در  هوایی  میدانچه  احداث

  های دهه  در   مهاجرت  و  تیجمع  صعودی  روند  از طرفی  .دارد  جریان  شدت  به  آن  کار  که  باشدهای عمرانی می پروژه  از  برخی

  آن   تبع  به  و  یفکر  یهاده ی ا  در  تنوع  آمدن  وجود  به  موجب   انسان  نگاه  نوع  و  ینیشهرنش  به  توجه  و  هااستان  مراکز  به  ر یاخ

-استیس  بین  نیا  در.  است  دهیگرد  هرات  شهر  مانند  ییشهرها  نالک  به  ینگر  ندهیآ  ن یهمچن  و  یزندگ  یهاطیمح  یده  سازمان

 تیفیک  توسعه،  یاجتماع   خدمات  و  نظام  یسازمانده ،  فرسوده  یهابافت   در  اتیح  دیتجد  و  ینوساز   با  یشهر  تیریمد  نالک  یاه

  ن یتأم  ی راستا  در  هاآن  گسترش  و  یفرهنگ  ی هاارزش  و  آثار  حفظ  با  یشهر  یزندگ  و  تیفعال  دیتجد  و  یشهر  یمایس  و  خدمات

  همراه   یاساس  یازهاین  هی کل  نیتأم  و  یاقتصاد  رشد  ی ریگیپ  مستلزم    پایدار  توسعه   تحقق.  است  شده  نیتدو  جامعه  روز  یازهاین

،  رفاه  جادیا  اهداف  یجمع  تحقق،  جنبه   سه   نیا  همزمان  کارکرد  قت یحق  در   است  یداریپا  یبرا   زمال  ط یشرا  داشتن   محفوظ  با

  کند ی م  دنبال  را   یعیطب  منابع  از  یآت  نسل  انتفاع  دامنه   شیافزا  و  مطلوب  یزندگ  از  ی برخوردار  و  فقر  یکن  شه یر،  شتیمع

  توسعه   گوناگون  ابعاد  یبررس  و  هابخش   امور  ریتدب  وه یش  در  یحاتالاص  و  رات ییتغ  انجام  مستلزم  زین  اهداف  نیا  به  یابیدست

  بوجود  زندگی ادامه منظور  هب بشر  امروز هایخواسته نوع در که تغییراتی به توجه   با. است ی(اجتماع ، یخصوص، یعموم)داری پا

  نظر   به  ضروری   هاآن  نیاز  رفع  و  شناسی  مردم  محوریت  با  هاییطرح  لزوم  احساس  است  تحول  و  تغییر  حال  در  دایما  و  آمده

  فضای   به  او  بیشتر   نیاز  که  است  روانی  و  روحی  آرامش  داشتن . .  .  .  و  واشتغال  مسکن  از   جدای  متمدن  انسان  امروز  نیاز.  رسدمی

  جدید   هایساختمان  ساخت  و  طراحی  گونه  هر  لذا.  داندمی  زمال  شهری  زندگی  هیاهوی  این  در  را  استراحت   و  گردش  و  تفریح

  هایخواسته  میان  هماهنگی  یک  است  زمال  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  نیز  اجتماعی  منظر  از  باید  اقتصادی  اهداف  بر  وهالع   شهر   در

  اجتماعی   و  اقتصادی  منافع  هم  و  باشد  داشته  پی  در  را    پایدار  توسعه  هم  که  بطوری.  شود  ایجاد  شهری  هایپروژه  طراحی  و  اصلی
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  فراگیر  تعریف یک توان می سختی به اما است شده ارائه   پایدار توسعه از زیادی تعاریف. باشد گیرچشم شهری  محیط  برای آن 

  کار  هاآن با و هستند  المللی بین قبول مورد  که دارد وجود  تعریف  دو تنها ولی. آورد بدست  آن از دقیق و جامع، توافق  مورد و

 صورت   به  اقتصادی  عامل.  گیرد  قرار  نطر  مد  شهری  توسعه   پایایی  دهنده  تشکیل  عامل  سه  باید   پایدار  توسعه  در.  ودشمی

  و   اجتماعی رفاه تأمین با اجتماعی عامل،  شغلی هایموقعیت افزایش و اقتصادی تولید رشد طریق  از  شهروندان آمد در افزایش

  حفظ   جهت  هاآلودگی  از  عاری  و  سالم  و  پاک  شهری  محیط   یک  ایجاد  با  محیطی  زیست  عامل  و  شهروندان  زندگی  سطح  ارتقای 

  ارتقای   و  بهبود  اول  درجه   در  شهری  توسعه  هایپروژه  و  هاطرح  اجرای  و  توسعه  از  اصلی  هدف  که  چرا.  شهری  زیست  کیفیت 

پایدار  توسعه  مهم  اهداف  از  یکی)محیطی  زیست  مسائل  به  ویژه  توجه  و  حفظ  دوم  درجه  در  و  شهروندان  زندگی  سطح  و  کیفیت 

  ها پروژه به ویژه توجه . گیرد بر در را  مردم اکثریت منافع که باشد شکلی به بایستمی توسعه  برای  تالش و. باشدمی (شهری  

  اجتماعی   توسعه  اهداف  است  قادر، پیشنهادی عملیات یا  برنامه یک  در  کنترلی و تحلیلی  ابزاری  بعنوان   شهری  مدیران  سوی  از 

  بلند   هدفی  نهالعاد  و   پایدار  توسعه  که  چرا.  سازد  هموار  را   پایدار  توسعه  به  دستیابی  مسیر   نهایت  در  و  بخشد  تحقق  را  خود 

 نیز  هرات  شهر.  یابند  دست  مدت  بلند  اهداف  این  به  تنهایی  به  نیستند  قادر  شهری  پروژه  چندین  یا  واحد  پروژه  که  است  مدت

 احداث  رغم  علی  و  نیست   گیرچشم  آنان  موفقیت  زمینه   این  در  شهری  مدیران  شالت  وجود  با  و  است  نبوده  مستثنی  مقوله  این  از 

  و  اجتماعی،  اقتصادی  ابعاد  برگیرنده  در  که  توسعه   یک  به  دستیابی،  ..  .  و  اداری  تجاری،  عمرانی،  شهری  هایپروژه  اجرای   و

 .  است نادر و کم  باشد محیطی زیست 

  رو ین  زان یم  روی  پروژه عوامل  ریسا  و  تیاهم  درجه،  یدگ یچیپ ،  اندازه.  است  آن  زی ریبرنامه  محدوده تیریمد در  گام  نیاول  

  ت یریمد  برنامه  کی  محدوده  زیریبرنامه  یخروج  ن یمهمتر.  گذاردیم  ریتاث  شود  صرف  محدوده  زی ریبرنامه  در  دیبا   که  کاری  و

،  پروژه  میت جادیا،  پروژه  محدوده  هیانیب  سازی  اماده  نحوه  فیتوص  شامل  که  است  یمدرک  محدوده تیریمد  برنامه.  است  محدوده

  های ورودی.  است  پروژه  محدوده  در  رتغیی  هایدرخواست   کنترل  و  پروژه  دستاوردهای  تکامل  دییتا،  کار  شکست  ساختار  جادیا

  سطح   پروژه  منشور.  است  پروژه  تیریمد  رنامهب  و  محدوده  یمقدمات   هیانیب،  پروژه  منشور   شامل  محدوده  تیریمد   برنامه  اصلی

.  کندیم   فیتوص  را  نفعانیذ  مهم  هایتمسئولی  و  هانقش  و  پروژه  اهداف  اجرای   برای  یکل   کردییرو  و  پروژه  اهداف  از  ییباال

  یاطالعات   و  محدوده  زی ری برنامه،  سازمان  هایییدارا  به  مربوط   اطالعات،  کندیم  کمک  محدوده  زی ریبرنامه  به  که  گریید  ورودی

  ک ی  محدوده  تیریمد   نحوه  بر  زین  بازار   طیشرا  ای  سازمان  ساختار  ریز  رینظ  یطمحی  عوامل.  است   گذشته  هایپروژه  مورد  در

  هایقضاوت و  ,استانداردهاهافرم،  الگوها  محدوده  زیریبرنامه  برای   موجود هایکیتکن  و  ابزارها  نیمهمتر.  است  گذار ریتاث  پروژه

.  شود   مشخص کند  فراهم دیبا  میت  که  یدادن  لیتحو  د رموا  حسب  بر  دی با هاییپروژه  ن ینچنیا محدوده  حال  هر  به. اندکارشناسی

  ف یتعر  کیتفک  نیا.  شوند  میتقس  محصول  بر  یمبتن  و  پروژه  بر  یمبتن  یدادن  لیتحو  موارد   به  دیبا  یدادن  لیتحو  موارد  نیا

 بهبود را  کار لیتکم نه یهز و زمان نیتخم و منابع قیدق نییتع مالاحت و دهدیم میت به  شود انجام دبای  که کاری از  تری واضح

  میتنظ  را  پروژه  نفعانیذ   تمام  انیم  توافق  و  اشکار  انتظارات   پروژه  یدادن  لیتحو  موارد  واضح  فیتعر  عالوه  به.  بخشدیم

 سوق    پایدار  توسعه   سمت  به  عمرانی  هایپروژه،  نمود  بیان  توانمی  باال  در  شده  ارائه   توصیفات   و  تعاریف  به  نگاهی  با.  [1]کندیم

  اتفاق   این  و  باشدمی  هرات   شهر  عمرانی  هایپروژه  پیرامون   جامعی  و  مدون  ریزیبرنامه  به  نیاز  موضوع  این  برای  و.  اندنموده  پیدا

 حوزه  این  تاثیر  میزان   کسب  و   پایدار  توسعه  بر  محدوده  مدیریت  تاثیر  بررسی  با.  پروژه  محدوده  مدیریت  حوزه  در  مگر افتدنمی

  شکل  در.  شد  خواهد   پایدار  توسعه  سمت  به  هاپروژه  این  هدایت  در  سعی  کارآمد  و  جامع  راهکارهای  ارائه   و   پایدار  توسعه   بر

  به   توجه   اهمیت  و  وسعت  از  نشان  که  شودمی  دیده  و موقعیت این شهر نسبت به پایتخت  هرات  شهر  فراز  از  نمایی  ( 2)  و  (1)

 .  دارد شهر این عمرانی  هایپروژه
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 هرات  شهر  هوایی نقشه  ( 1)شکل

 

 
 ( موقعيت جغرافياي نسبت به کابل پایتخت 2شکل)

 

 تحقيق  ضرورت 

  بر  یمتک  و  یمعن  با  فعال،  سالم  یاجتماع   طیمح  ست ی با یم   هرات  شهر  در  یاحداث  یهاپروژه   و  هاساختمان  کالبد  و  شکل

  از ین  مورد  و  مطلوب   تیفیک  با  و  یصوت  یهای آلودگ  و  دغدغه  از  دور  به  و  سبز  و  پاک  یطیمح  در  گذشته  یفرهنگ  یهاراثیم

.  بخشد تحقق را است یانسان  الیوا یهاارزش واجد و یانسان طیمح جادیا که را شهر هدف نیترال با  تا آورند وجود  به، را ندهیآ

  از   قبل  و  کنیم  ارزیابی.  .  .  و  اجتماعی  و  اقتصادی،  فرهنگی  معیارهای  با  را   خطیری  امر  چنین   جینتا  است  زمال  جهت  نیهم  به

  اعظم   بخش  که  نحوی   به  گردد  توجه   محله  یا  شهر  نیاز  و  آن   اجرای   ضرورت   به  هاپروژه  این  احداث   و  گذاری  سرمایه،  طراحی 

  و  نوسازی، تراکم متعادل افزایش، شهر  موجود بافت کردن پر طریق  از  شهر یا و منطقه  در مسکن به نیاز و جمعیت  آینده رشد

  برای   مدت  دراز  در   پایدار  توسعه  یک  و  گردد  برآورده  موجود  قدیمی  بناهای  کاربری  تغییر   و  احیاء،  فرسوده  مناطق  بازسازی

 که   است  اهمیت   بسیارحایز  مطالعه  مورد  محدوده  در  آن   تحلیل  و  بررسی  و  موضوع   این  انتخاب  لذا)باشد  داشته  همراه   به  را  شهر 

 ضروری   موضوع   این  به  پرداختن،  شهر   سیمای  تغییر  و  شهری   عظیم  هایپروژ  اجرای   لحاظ  به  اخیر   هایدهه  تحوالت   به  توجه  با

  های فعالیت  و  بازار  استقرار ،  بهتر  خدمات  ارایه،  جغرافیایی  مرکزیت  نظیر  یلیالد  به  شهرها  مراکز  اینکه  به  توجه.  (رسدمی  نظر  به

 شبکه   وجود  ولی.  هستند برخوردار   درآمد  تولید و  توسعه  برای  ییالبا   نسبتا  بالقوة  هایتوان  از  تاریخی  و  فرهنگی  هویت،  تجاری

  نامنظم   آسمان  خط  وجود ،  نامناسب  شهری  سیمای،  زمین  از  بهینه  استفاده  عدم،  موجود  بافت  انسجام  عدم،  نامناسب  دسترسی
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  سطح   در  زمینه  این  در  زیادی  گذاری  سرمایه  حاضر  حال  در  و  نمایدمی  ایجاد  را  هرات  شهری   هایپروژه   و  هاطرح  اجرای   لزوم

 .  است شده انجام هرات شهر 

 

 پژوهش   هدف

 .  ساز و ساخت صنعت در پایدار توسعه بر محدوده  مدیریت تاثیر میزان ارزیابی

 

 تحقيق   سوال

 .  است چقدر ساز و ساخت  صنعت در   پایدار توسعه   بر محدوده  مدیریت  عملکرد تاثیر میزان 

 

 تحقيق  مفهومی  مدل

  مشخص  را  هاآن   میان  روابط  و  نظر  مورد   متغییرهای  که  است  استوار   مفهومی  چارچوب   یک  بر  تحقیقاتی  مطالعات  تمام

،  شودمی شناخته  تحلیلی ابزار و  ذهنی نقشه، نظری چارچوب  همچون  دیگری عناوین با که مفهومی چارچوب  این. [2]کندمی

 پردازی  نظریه  شوند  داده  تشخیص  مهم  مسئله  ایجاد  در  که  عواملی  بین  روابط  درباره  آن   اساس  بر  پژوهشگر  که  است  الگویی

 گرفته  نشات  مسئله  پیرامون   تحقیقات  نتایج  از  منطقی  طور  به  و  نباشد  پژوهشگر  سخن  ضرورتاً  تواندمی  نظریه  این.  کندمی

 .  است شده داده نشان مدل این (1)جدول در. [3]باشد
 

 تحقيق مفهومی  مدل  (1)جدول
 

 متغیر وابسته  متغیر مستقل 

 گستره مدیریت ریزی برنامه ـ1

 الزامات گردآوری ـ2

 گستره تعیین ـ3

 کار شکست ساختار تهیه ـ4

 گستره ممیزی ـ5

 گستره کنترل ـ6

 اقتصادی-پایدار توسعه ـ1

 اجتماعی-پایدار توسعه ـ2

 محیطی  زیست -پایدار توسعه ـ3

 

 پروژه  محدوده مدبربت

 (PMBOK استانداردهای )مدل

  های پروژه  :موردی  نمونه )ساز  و  ساخت  صنعت  در  پایدار   ارتقاء

 .(هرات شهر عمرانی

 

   پروژه  محدوده مدیریت
 محاسبه،  الغیر  و  کارها  آن  انجام  هزینه  فقط  آن   یخالصه   لیست  تهیه  و  گیردمی  انجام  که  کارهایی  کامل  شناسائی  با

  های پتانسیل  از   استفاده  حداکثر  کارگاه  تجهیز   تعریف   در  همچنین،  شودمی  محاسبه   آن   تناسب  به  نیز  کارگاه  تجهیز   و  شودمی

  اینهاخ  روستا  تریننزدیک  در،  ساخت  هزینه  و  خوابگاه  ساخت  بجای  که  شود  بررسی  مثال  طور  به.  گیردمی  صورت   منطقه 

  و   باشد  باالتری  قیمت  با  حتی  و  واگذاری  قابل  پروژه  اتمام  از  پس  و  باشد  دارا  نیز  را  امکانات  همان  که  شود  اجاره  یا  خریداری 

  در  کارگاه  تجهیز   هزینه  کاهش  نتیجه  در  که  باشد  داشته   را  کارگاه  به  آن  انتقال  ینحوه  نیز  و  غیره  و  گاز  و  برق   و  آب  امکانات

 یهزینه  و  خوابگاه  به  که  شود  استفادهمیبو  نیروی  از  شود  سعی  یا  رودمی  باال  شدن  برنده  احتمال  و  آیدمی  پائین  قیمت  پیشنهاد

  باید  یا  است   خودساز  یاآ  که  شود  بندی  تقسیم  کارگاه  تجهیز   هایجنبهمیتما باید  قسمت  این  در  یعنی. باشد  نیاز  کمتری  اغذیه

 برای   که  ایهزینه.  شود   تهیه  بتن  بیرون  از  یا  باشد  داشته  باید  کارگاه  خود،  بچینگ  یا  شکن  سنگ  برای  مثال،  شود   تهیه  بیرون  از 

  بتن تولید  برای  مرتبط  هایهزینه  حالیکه  در  است  آماده  بتن  خرید  هزینه  تنها  شودمی  گرفته   نظر  در  کارگاه  بیرون از  بتن  تهیه 
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 سنگ برای  کامیون و لودر، برق  و هااپراتور  و شکن سنگ   هزینه، مشغول نفرات و پیمانکار آزمایشگاه هزینه  : شامل کارگاه در

 .  باشدمی، غیره و سیمان و میکسر تراک هزینه، اپراتور  و اندازیراه و بچینگ هزینه ,شکن

 : شامل،  سازدمی مشخص را هاآن محدوده  مدیریت یحوزه در که مواردی 

 ،  پروژه تحویلی اقالممیتما کردن مشخص ـ

 ،  باشدنمی کارگاه  مدیریت یا  پیمانکار کاری حیطه  در کهمیاقال کردن مشخص ـ

 ، پیمانکار توسط تحویلی کار  بیان و سازیشفاف برای  کار بیانیه تهیه ـ

 .  [4]بندی زمان و بودجه بهتر برآورد برای  کلی کار شکست ساختار تهیه ـ

 

   1محدوده مدیریت  براي کليدي مفاهيم
 : کند  اشاره زیر موارد به تواندمی "دامنه"  اصطالح، پروژه متن در

 .  کنندمی مشخص  را نتیجه   یا  سرویس، محصول  که توابع و  هاویژگی محصول دامنه 

  اصطالح .  است  شده  مشخص  توابع  و  هاویژگی  با  نتیجه   یا  سرویس،  محصول  یک  ارائه   برای  شده  انجام  کار.  پروژه  محدوده

 .  شودمی شناخته  محصول  محدوده عنوان  به اوقات گاهی "پروژه محدوده"

  یا   انطباقی  رویکردهای  تا  انتها  یک  در  شده  بینی  پیش  رویکردهای  از   پیوستار  یک  امتداد  در  تواندمی  پروژه  عمر  چرخه 

  گونه   هر  و  شوند  می  تعریف  پروژه  ابتدای  هادرپروژه  نتایج،  شده  بینی  پیش  عمر  چرخه   یک  در.  گیرد  قرار  هم  کنار  در  چاالک

  متعدد   تکرارهای  روی  بر  شده  ارائه  نتایج،  چابک  یا  سازگار  عمر  چرخه   یک  در.  شودمی  مدیریت  مداوم  طور  به  دامنه  در  تغییر 

 .  گیرد  می قرار   تایید مورد  و شده تعریف، شودمی شروع  که زمانی تکرار  هر برای مفصل دامنه  یک آن در که است یافته توسعه 

  حال  در  2ذینفعان مشارکت  به  نیاز  و  تغییر باالی  سطوح   به پاسخ  برای  شده  گرفته  نظر  در  انطباق   عمر  چرخه   با  ییهاپروژه

 عنوان به اوقات گاهی، شودمی  انجام کار  و شودمی تقسیم الزامات از ای مجموعه  به تطبیقی پروژه یک کلی دامنه. است انجام

 لیست  در  اهمیت  پر  یهاآیتم  از  بسیاری  اینکه   تعیین  برای   تیم،  تکرار  یک  ابتدای  در.  شودمی  اشاره  محصول  افتادگی  عقب  یک

  هر برای  3WBS ایجاد و دامنه تعریف، الزامات آوری  جمع پروسه سه. کرد خواهد کار،  کند  کار تواندمی  بعدی تکرار در تکرار 

  لزوم  صورت  در  و  شودمی انجام  پروژه آغاز  سوی  به  فرآیندها  این،  شده  بینی  پیش پروژه  یک در،  برعکس.  شوند  می  تکرار  تکرار 

 .  شودمی روز به یکپارچه  تغییر کنترل فرایند از استفاده با

  تا   شوند  کار  به  مشغول   پروژه  با  مداوم  طور  به  باید  مشتری   نمایندگان  و  حامیان،  چابک  یا  سازگار  عمر  چرخه  یک  در

  نشان  را  آنها  جاری  نیازهای  محصول  به  توجه  عدم  که  شود حاصل  اطمینان  و  کنند ایجاد  شده  ارائه   نتایج مورد  در  را  بازخوردی 

  محدوده ،  شده  بینی  پیش  پروژه  یک  در،  برعکس.  شوندمی  تکرار   تکرار  هر  برای  کنترل   دامنه  و  تایید  محدوده  فرایند  دو.  دهدمی

 .  است   مستمر   روند کنترل محدوده  و افتد می  اتفاق  فاز بررسی  یا  و مراحل   از یک هر  بازبینی  با سنجی اعتبار

 نشکست  ساختار،  پروژه  محدوده  اظهارات  از  شده  تایید  نسخه،  پروژه  برای  پایه  محدوده،  شده  بینی  پیش  یهاپروژه  در

 تغییر  تغییر  رسمی  کنترل   هایروش  طریق  از  تنها  توان  می  را  پایه  خط  یک.  است  مربوطه WBS   لغت  فرهنگ  وWBS   کاری

  فرآیندهای  سایر  همچنین  و  کنترل  Scope و  Scope Scope فرایندهای انجام  حین   در  مقایسه  برای  مبنایی  عنوان  به  و  داد

  ی هاداستان و محصول  نیازهای جمله از بازده از، شوندمی پذیرفته  انطباق  هایچرخه با که هاییپروژه.  شودمی استفاده کنترل 

 .  دهند بازتاب را  خود جاری نیازهای تا کنند  می استفاده کاربر

  الزامات  اساس  بر  محصول  دامنه  تکمیل  حالیکه  در،  شودمی  گیری اندازه  پروژه  مدیریت  طرح  اساس  بر  پروژه  دامنه   تکمیل

 .  شودمی گیری اندازه محصول 

 
1 Range management 
2 Stakeholder 
3 Work breaking structure 
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 برای نتیجه در  یا یابد حضور خدمات یا محصول   یک در  که است نیاز  مورد توانایی یا شرط یک عنوان به  "الزام" اصطالح 

 .  شود تعریف رسمی صورت به شده مشخص مشخصات سایر یا توافق شدن برآورده

  به  ورودی،  کیفیت   کنترل  فرآیند  از  حاصل  شده  تأیید  نتایج.  است  پروژه  تکمیل  یهاپروژه  پذیرش  فرآیند  تایید  محدوده

 توسط  و  شده  امضا  رسمی  صورت   به  که  است  شده  پذیرفته   سنجی  اعتبار  محدوده  نتایج  از  یکی.  است  اعتبار  دامنه  فرایند

  درگیر   کار  آغاز  عنوان   به  نیز  اوقات  گاهی  ریزی  برنامه  هنگام  در  باید  مشاغل  صاحبان،  بنابراین.  است  شده  تایید  مجاز  سهامدار

 .  [5]شود ارائه شده ارائه کیفیت  به مربوط  هایتوصیه  الزم تغییرات   و عملکرد  ارزیابی برای و شوند
 

   توسعه  مفهوم
 مواقع  ای  پاره  در  و  باشد  می  نیز  کمی  بعد  دارای   اگرچه   توسعه.  است   بهبود  و  گسترش   معنی  به  لغت  در  4توسعه   کلمه

  که است  ایچندگانه ابعاد دارای  توسعه واقع در. است کیفی ابعاد دارای  اصل در  اما، شود تلقی رشد کلمه مترادف است  ممکن

  توانمی  را  اجتماعی  پیشرفت  به  نیل  برای  شده  ریزی برنامه  و  آگاهانه  کوشش  معنای  به  توسعه  است  ابعاد  آن  فاقد  رشد  کلمه

  به تدریج به  کوشش  این. دانست،  گردید آغاز  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  از  1917  سال  از   که بیستم  قرن  در  نوظهور  ایپدیده

 .  شد نیز بسیاری تحوالت دچار حال همان در و کرد سرایت  جهان سراسر 

  زندگی   استانداردهای  جانبه  همه  توسعه  نوعی  ایجاد  که  کرد  تعریف  سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی  فرآیندی  توانمی  را  توسعه 

 خلقت همان از  توسعه  شرایط آن محوری  ویژگی که پیچیده و متنوع،  تاریخی ایپدیده توسعه . است جامعه افراد  اکثریت برای 

  شده  مطرح  20  قرن  در  که  استشده  ریزی برنامه  وموضوعی  انسانی    و  آگاهانه  کوششی  عنوان  به  توسعه  ولی،  بوده  او  با  بشر 

 . است گرفته بیشتری  شتاب  دوم جهانی جنگ از بعد و، است 

  کمی   رشد  تنها  نه  که  ایگونه  به.  .  .  و  اقتصادی،  سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی  ساختارهای  در  تغییر  از  است  عبارت  توسعه 

.   آورد فراهم را. . . و اقتصادی هایزیرساخت، اجماعی رفاه، زندگی شیوه در کیفی تغییرات  بلکه باشد داشته  همراه به  را جامعه

 حالت  یک  از  چیزی   هر  تدریجی  شکفتگی  از   عبارت  توسعه  :کنند می  تعریف   گونه  این  را   توسعه   متخصصان   برخی  همچنین 

 .  [6]است تریافته  تکامل مرحله سمت به آن حرکت و ابتدایی

 

   پایداري  مفهوم
 .  یابد  نمی کاهش زمان طول در امکانات و مطلوبیت آن در که است وضعیتی، توسعه وصفی وجه عنوان  به 5پایداری

  نامحدود   آینده  در  کارکرد  تداوم  برای   جاری  سیستم   هر  یا  اکوسیستم،  جامعه  توانایی  به  خود  وسیع  معنای  در   پایداری

  به  هاآن روی حد از بیش  بار یا است وابسته بدان سیستم   که  منابعی رفتن تحلیل نتیجه  در  اجباراً  اینکه بدون گرددمی اطالق 

  است  موفقیتی  به  وابسته   ناپذیر  اجتناب  ای گونه  به  پایایی  و  استقامت  برای  سیستم  توانایی  دیگر  طرف  از.  [7]شود  کشیده  ضعف

  قابلیت  به   وابسته،  کامل  طور   به  سیستم   پایداری  دیگر  عبارت  به.  کندمی  کسب  بیرونی  محیط  با  ارتباط  ایجاد  در  سیستم   که

  حال   در  همواره  خود   نوبه  به  محیط  که  آنجا  از  و  است  محیط  به  پاسخگویی  و  تحول  و  تغییر ،  انطباق   و  سازگاری  برای  سیستم 

  گفت  توانمی  ترتیب  این  به  باشد  حساس  و  مستمر،  پویا  فرایند  یک  باید  سیستم  انطباق   و  سازگاری  فرآیند،  است  تحول  و  تغییر 

 دست  به  طریق   دو  از   موازنه  این  که  توسعه  نیازهای  و  محیطی  زیست  هایضرورت   بین  است  ایموازنه   عمل  در  پایداری  که

 : آیدمی

 .  فشارها  کاهش ـ1

 . موجود  هایظرفیت افزایش ـ2

 :از عبارتند پایداری اصلی شرایط که  گرفت نتیجه  توانمی شد گفته  آنچه به توجه با بنابراین 

 باشند   سازگار محیطی زیست و  محلی شرایط با باید هاسیستم ـ1
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 باشند  داشته  سازگاری قابلیت نظر مورد اهداف و  آتی نیازهای با باید هاسیستم ـ2

 .  باشند داشته  پذیری انطباق ، تغییرات به نسبت باید هاسیستم ـ3

  های سیستم  هوا،  خاک،  آب،  مانند  انسان  زندگی  حافظ  هایسیستم  به  آسیب  آوردن  وارد  باعث  نباید  هاسیستم  گسترش ـ 4

 .  [6] گردد اکولوژی 

 

   پایدار توسعه  مفهوم
 .  (رهیافت)شودمی محسوب  علوم از بسیاری عرصه در مهم مباحث از یکی 6پایدار توسعه حاضر حال در

 سوی  از  گذشته  دهه  دو  طی  مردم  زندگی  عمومی  سطح  کاهش  و  محیطی  زیست  ضایعات  بروز  دلیل  به  پایدار  توسعه 

  شهرها   اقتصادی  –  اجتماعی  رشد  و  توسعه  نتایج  از  نارضایتی  به  پایدار  توسعه  نگرشی  ریشه .  است  گردیده  مطرح  ملل  سازمان

  موضوع  چندین  زمینه   در  آگاهی  افزایش  حقیقت  در.  گردد  می  باز  میالدی  70  دهه  اوایل  در  (اکولوژی)شناختی  بوم  منظر  از 

 ساز زمینه  المللی بین و  محلی سطوح  در محیطی زیست  مسائل  و اقتصادی -اجتماعی توسعه  متداول فرآیندهای قبیل از مهم

  عمومی  مجمع  قطعنامه  پایه  بر  زمین  کره  برای  انسانی  هایفعالیت  عواقب  از  نگرانی  گرفتن  اوج  با  گردید  پایدار  توسعه  طرح 

  مسائل  جامع  بررسی   جهت  نروژ  وقت  وزیر  نخست   7برانتلند  خانم  ریاست  با  جهانی  کمیسیونی   1983  سال  اواخر  در،  ملل  سازمان

  نیمۀ   در  کمیسیون   این،  المللی  بین  وسیع  شنودهای  و  گفت  و  هاپژوهش  پی  در.  شد  تشکیل   جهانی  توسعه  و  محیطی  زیست 

  بحث   که  پایدار    توسعه   هایواژه  پس  آن  از  و  کرد  منتشر   «  مشترکمان  آینده  »عنوان  تحت  را  خود  نهایی  گزارش  1987  سال

  زیر   شکل  به  محیط و  توسعه  کمیسیون   را  پایدار  توسعه یافت  ایگسترده  رواج  و  مقبولیت ، دادمی  تشکیل  را  گزارش  این  محوری 

  در   هاییتوسعه  :است  گرفته  قرار   قبول  مورد  جهانی  شده  توافق  چارچوب  یک  و  جامع  تعریف  یک  عنوان  به  که  نمود  تعریف

  نیازهایشان  تأمین  جهت   آینده  هاینسل  توانایی  برای  ای مخاطره  آنکه  بدون  را  کنونی  نیازهای  که  گیرندمی  قرار  پایداری  چارچوب 

  تاکید   آینده  و  کنونی  هاینسل  بین  عدالت  و  هاانسان  زندگی  کیفیت  بهبود  بر  پایدار  توسعه مفهوم.  نمایند  برآورده  باشند  داشته 

  های فعالیت  کانون  در  زیست   محیط  و  انسان  بین  روابط   سازی  بهینه  همچنین   و  هاانسان  بین  هماهنگی  سوی   به  حرکت  و  کندمی

  تواند می  موضوع   این.  دارد  اختصاص  هازمان  همه  در  هاانسان  پایدار  سالمتی  به  پایدار  توسعه   اصلی  هسته   بنابراین  دارد   قرار  آن 

،  انسانی  مقیاس،  اقتصاد  چارچوب   در  انرژی  و  مواد  از  استفاده  ساختن  محدود،  مصرف  و  تولید  سطح،  فرآیند  کاهش  طریق  از 

  عوامل  میان  پویا  موازنه   و  فعالیت  مانند  امری  در  تداوم  معنای  به  پایداری.  باشد  حصول  قابل.  .  .  و  منابع  مصرف  کارایی  افزایش

  در   مفاهیم  ترینجامع  از  یکی  پایدار  توسعه.  [6]باشد می  بشر  نیاز  مورد  اقتصادی  و  اجتماعی،  طبیعی  عوامل  مانند  فراوان   موثر

  انسانی  نیروی،  مالی  منابع  از  کارا  و  صحیح   برداری  بهره  و  اداره  معنی  به  آن   گسترده  مفهوم  در  واژه  این  باشدمی  اخیر  هایدهه

  نسل  نیاز  رفع  برای   مناسب  تشکیالت  و  ساختار،  فنی  امکانات  کارگیری  به  با  که  مطلوب  مصرف  الگوی  به  یابیدست  برای.  .  .  و

  در   را  نیز را  آینده  هاینسل بلکه  حاضر  نسل  بهبود  فقط  نه  پایدار   توسعهشودمی پذیر  امکان  بخش رضایت  طور  به آینده  و  امروز 

 .  [8]دارد نظر

 است:  شده اشاره هاآن از برخی به زیر در که است شده ارائه پایدار توسعه از مختلف تعاریف

 هایسیستم  ظرفیت  حفظ  به   توجه  با  هاانسان  زندگی  کیفیت  پیشرفت  ))  را   پایدار  توسعه   ملل  سازمان 8زیست   محیط  برنامه

  اینکه  بدون  و  زمین  کره  منابع  به  زدن  ضربه  بدون  کنونی  نسل  نیازهای  کردن  برآورده  یعنی،  ((زمین  کره  حیات  کننده  تأمین

  فعالیت   نوعی  :کند می  تعریف  گونه  بدین  را  پایدار  توسعه   تروسیع  نگرش  با  تعریفی.  شود  گرفته   آینده  نسل  نیازهای  تأمین  جلوی 

  ترتیب  این  به.  بخشدمی  تداوم  و  تقویت  تاریخ  طول  در  زمین  کره  روی  بر  را  حیات  هایگونه  تمامی  بقای  آشکارا  که  انسانی

  طبیعی   هایاندوخته  از   برداری  بهره  یعنی  توسعه.  دارد  نظر   مد  نیز  را  آینده  هاینسل  بلکه  حاضر   نسل  بهبود  تنها  نه  پایدار  توسعه 

  زیست  آلودگی  گونه  هیچ  و  نزند  برهم  را  زیست  محیط  طبیعی  نظم  که  ایگونه  به  محیطی  زیست  توان  به  توجه   با  زمین  کره
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  گرایی  شهر  و  تجارت،  صنعتی  حاکمیت  یک  از  پس  طبیعت   به  بازگشت  توانمی  را  پایدار  توسعه ،  .باشد  نداشته  همراه  به  محیطی

 توسعه  :گویدمی 1980  سال در جهان نجات  چگونگی کتاب در 9آلن روبرت. نمود توصیف ملی پیشرفت هایشاخص عنوان  به

 .  گیرد قرار مدنظر  آن زندگی کیفیت افزایش با افراد رضایتمندی و نیازها مستمر  تأمین آن در که است ای توسعه، پایدار

  تاکید   آن  در  طبیعی  منابع  پایداری  و  اجتماعی  عدالت،  اقتصادی  رشد  که  است  شده  ریزیبرنامه  فرآیندی  پایدار  توسعه 

  دنبال  زیست  محیط  از  حفاظت  و  انسان  زندگی  کیفیت  بهبود  پایه  بر  را  توسعه   گوناگون  هایجنبه  همه  فرایند  این.  است  شده

 نیز  زیست  محیط  حفاظت  به  آینده  نسل  نیازهای  و  زندگی  مناسب  کیفیت  بر  آن  طی  که  است  فرآیندی  پایدار  توسعهکندمی

  پایدار  توسعه  از بسیاری  تعاریف، شد مشاهده باال در  که طور همان. [6]بودن  فردا فکر به امروز از یعنی پایدار توسعه دارد توجه 

 توسعه10 ادایم  پار  گفت باید.  آورد  بدست  آن   از  دقیق  و  همگان  توافق  مورد،  فراگیر   تعریف  یک  توانمی  سختی  به  اما.  است  شده

 .  [9] است شده ارائه (2)جدول در تحوالت این، است بوده زیادی تحوالت  دارای گذشته  دهه چند در پایدار
 

 . [ 9] پایدار توسعهادایم  پار  تحوالت  سير  (2)جدول
 

 
 

 استمرار   و  تعامل،  اقتصادی  بازدهی  اساسی  اصل  سه  تأمین  متضمن  بایستی  پایدار  توسعه   کارشناسان  از  برخی  اعتقاد  به

 :باشد زیر شرح  به زیست محیط نسبی پایداری

  باشد  ایگونه  به  باید  اقتصادی  بازدهی  انسانی  و  مادی  هایگذاری  سرمایه  ازای  به  هاپروژه  و  هاطرح  در  : اقتصادی  نظر  از  ـ1

 .  گیرد  قرار  توجه   مورد  تولید  منابع  و  جوانب  کلیه  در  کارایی  و  باشد  قبول  قابل  و  مناسب  ستاده  میزان،  نهاده  واحد  هر  برابر  در  که

  و   حال  هاینسل  برای  زمانی  نظر  از  که  ای گونه  به،  شودمی  منتهی  اجتماعی  و  مکانی،  زمانی  تعادل  به  :تعادل  نظر  از  ـ2

  و قشرها  کلیه  برای  اجتماعی  نظر  از  و   طبیعی  منابع  برخوردار   مناطق  و   محدود  امکانات  با  مناطقی  میان،  مکانی  نظر  از  آینده

 .  نگردد  اجتماعی و مکانی، زمانی تعادلی بی موجب اینکه یا و  باشد متعادل اجتماعی هایگروه

 .  باشد زیست محیط  بقای و حفظ و منابع از پایدار برداری بهره متضمن :محیطی زیست نظر از ـ3

 :شامل  که است کرده ارائه پایدار توسعه برای را الزاماتی ((WCEDتوسعه   و زیست محیط جهانی کمیسیون 

 دهد  مشارکت تصمیمات در را هاآن، شهروندان برای امنیت  تأمین با که سیاسی نظام یک وجود ـ

 .  کند اندیشی چاره، توسعه ناموزونی از ناشی هایتنش برای بتواند که  اقتصادی نظام یک وجود ـ

 .  [9]. . . و باشد داشته  را اصالحی خود ظرفیت که  انعطاف قابل مدیریتی  نظام  یک وجود ـ 

 

   پایدار توسعه ابعاد
 عینیت  برای  است   اعمال  قابل  جهانی  و  ملی،  محلی  سطوح   در  که  باشدمی  ایچندگانه  سطوح  و  ابعاد  دارای   پایدار  توسعه 

  نشان   ( 3)شکل  در  پایدار  توسعه  سطوح  و  ابعاد.  شود  توجه   سطح  سه  هر  در  ابعاد  کلیه  بایستی  پایدار  توسعه  هایهدف  یافتن

 .  است شده داده
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 . [ 10]پایدار توسعه سطوح  و ابعاد  (3)شکل 

 

  از  جامعه  و  فرد  رفاه  آن  در  و  شودمی  مربوط  اقتصادی  پارامترهای  سایر  و  اقتصادی  رشد  بر  اقتصادی  بعد،  باال  شکل  در

 .  شودمی تأمین منابع عادالنه توزیع  و طبیعی منابع از بهینه   استفاده طریق 

،  انسانی  گزاری   ارزش،  امنیت ،  آموزش،  بهداشت،  سالمت،  خدمات  به  دسترسی،  انسان  با  انسان  رابطه  به  اجتماعی  بعد

  و   انسان  رابطه   و  اکوسیستم   و  بیولوژیکی،  فیزیکی منابع  تقویت  و  حفاظت  به  زیست  محیط  بعد.  دارد  توجه  زدایی  فقر و  مساوات

 خالصه   طور  به  و  بندی  بودجه،  ریزیبرنامه،  مشی  خطی  وضع  و  گذار  سیاست،  قانون  به  سیاسی  بعد  و  شودمی  مربوط  طبیعت 

 برقراری  با  که  نحوی  به  پردازدمی   زیستی  محیط  و  اجتماعی،  اقتصادی  هایهدف  تلفیق  برای  الزم  شرایط  و  وضیعت  تنظیم

 .  شودمی پذیری امکان پایدار توسعه تحقق هاآن بین رابطه 

  مشخص   زیست   محیط  از  حفاظت  و  مساوات  و  برابری ،  توسعه   الیه  سه  آن  در  که  برانتلند  خانم  گزارش  بر  بنا  محققین  غالب

 .  [10]اند داده قرار بررسی مورد اجتماعی و اقتصادی، محیطی زیست  بعد سه در را پایدار توسعه، شد

  محيطی زیست  پایداري

  کیفیت  و  انعطاف،  ظرفیت  ارتقا  و  حفظ  یا  و  نکند  سلب  را  آینده  نسل  اختیارات  که  سطوحی  در  پایه  منابع  حفظ  معنی  به

  آلودگی  کاهش،  پسماندها  و  ضایعات  حجم  کاهش،  انرژی   و  منابع  مصرف  کاهش  طریق  از   پایداری  از  بعد  این.  است   اکوسیستم 

 .  [10]شودمی تقویت  مناسب هایفناوری یافتن و  ضایعات بازیافت، خاک و هوا،  آب 

  اقتصادي پایداري

 گیری   شکل  فرایند  با  ناگسستنی  ارتباط  اقتصادی  معیارهای.  دارد  تاکید  اقتصادی  شرایط  ارتقا  یا  حفظ  بر  از  بعد  این

،  رسمی  غیر  و  رسمی  اشتغال  مانند  مربوط  اقتصادی  هایمؤلفه  ترکیب  بر  مبتنی  اقتصادی  رفاه  و  دارند  اقتصادی  هایسیاست

 .  [11]هستند  بعد این کننده تضمین. . . و  منابع کاراتر مدیریت، کار نیروی وری بهره، منابع بهتر تخصیص، سرمایه وری بهره

 اجتماعی  پایداري

.  است   آن  حاصل  زندگی  کیفیت  بهبود  و  بوده  شاهد  را   فقرا  و  اغنیا  بین  عادالنه  توزیع   هاانسان  آن  در  که  تمدنی  تداوم

  دهنده   تشکیل   ایمؤلفه   از  عدالت،  مشارکت،  آموزش ،  اجتماعی  شرایط  با  سازگار  سازماندهی  شیوه،  اجتماعی  هایتنش  کاهش

 .  [10]هستند پایدار توسعه از بعد این

 

 پژوهش  پيشينه
 ( خالصه پیشینه انجام شده در داخل و خارج کشور نشان داده شده است.3در جدول)
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 خالصه پيشينه تحقيق ( 3جدول)

 شرح  گاننویسند ردیف

1 

  سلیمانی محمدی

  عظیمی و

 ( 1389)سغین

  می  محدوده مدیریت انواع  از مهم گونه دو محصول  و پروژه  بر مبتنی  محدوده مدیریت

 از است فرایند  پنج شامل محدوده مدیریت. اند شده داده  شرح  مختصر صورت  به  که باشند

 .[1]است برخوردار  خاصی اهمیت از زمینه   این در کار شکست فرایند که انجا

2 
  الماسی و بمانیان

 (1390)فر

 پرهیز آن در ناالزم و مجاز غیر تغییرات از فرهنگی  منظر یک احیاء بر عالوه توان می

 .[12]نمود

3 

  و زادگان عبداله

 کهنه محمودی 

 (1390) رود پشت

 حیات آن بر مرتب آثار دامنه گستردگی  که است جهانی پویشی شهرنشینی و شهرگرایی 

  حال در کشورهای در شهرنشینی و شهرگرایی دارد خود   تاثیر تحت را بشر فردای  و امروز 

 . [13]است برخوردار  ای فزاینده شتاب و روند از یافته توسعه  کشورهای  با مقایسه در توسعه 

 ( 1394)کیاالشکی 4
  طور  به  آنها تمام اینکه  از اطمینان  حصول  جهت در کاری  نتایج و دستاوردها بازبینی به

 . [14]باشد می ، نیازمنداست شده تکمیل بخش  رضایت و صحیح 

5 
  و سجادی

 (1398)فتاحی

  فعلی  نیازهای کردن  طرف بر عین  در آینده نسل نیازهای به ، توجهمسکن پایدار توسعه 

 . [15]است جامعه افراد مسکن

6 
  گارسیا و قامس

 (2019)بلندون11

 برای آتی یهاپژوهش مسیرهای  و شده مشخص موجود  ادبیات در تحقیقاتی یهاشکاف

 . [16]است شده ارائه  پایداری مدیریت زمینه  در بیشتر تحقیقات 

7 
  و12  ساندهو

 ( 2019)همکاران

 تجاری اکوسیستم  توسعه برای را خود  13PMO، بررسی مورد یهاسازمان از درصد 95

 . [17]اند کرده ایجاد

8 
 14یو  و تائو

(2018) 

  یهاارزیابی و کند کمک تولید یهازمینه در متخصصان  به  تواندمی  شده ارائه  چارچوب 

  و کند پردازش  مشترک دید یک از را مهندسی و  صنعتی مدیریت و محیطی زیست 

 . [18]کند کمک پایدارتر  کار و کسب و ، پردازشتولید برای  همگرایی ایجاد ، بهبنابراین

9 
  و 15گملین

 ( 2014)سیورینگ

 محصول عمر چرخه  مدیریت سازییکپارچه  و آوردمیفراهم را عملی  پیامدهای پژوهش این

 . [19]کندمی استدالل پایدار جدید محصول  توسعه درونبه را 

10 
  و 16لونگونی

 ( 2014)همکاران

  کمی مطالعات به نیاز و کرده برجسته  مختلف پایداری   ابعاد در را روابط این پیچیدگی

 . [20]میدهیم نشان موضوع این حیطه  در را بیشتر 

11 
  و 17کروچیواسکا 

 ( 2014)همکاران

  هاشرکت ریزی برنامه و استراتژیک  مدیریت از ناپذیر جدایی بخش به باید پایدار توسعه 

 . [21]شود تبدیل

12 
 و18  داوو

 ( 2013)همکاران

  و ریزی برنامه بر متمرکز شهر بومی ساز و ساخت و ، توسعهمدیریت و سیاست دیدگاه از 

  موثر مدیریت و ، پاالیشجویی صرفه الگوی با شهری  ساز و ، ساختشهر اکو توسعه 

 . [22]است  شهری شناختی بوم  پای  رد ارزیابی و حسابداری و شهری یهاپسماند

 
11 Dictionary and Garcia 
12 Sandho 
13 Project Management Office 
14 Taoe & Yu 
15 Gemlin 
16 Longoni 
17 Kurochi Sky 
18 Daave 
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13 
  و 19المپا 

 ( 2012)همکاران

 آموزش  ای شیوه به آموزان  دانش  ترین ضعیف حتی که باشد ای بگونه باید آموزشی فرآیند

  حتی یا جامعه برای   را خطری ، هیچآینده یا حاضر ، درحالیشانهافعالیت که  شوند داده

 . [23]باشد نداشته بهمراه خودشان برای 

 

 تحقيق  روش
  خالصه   و  پردازش  تنظیم،  بندی،  طبقه  معنی  به  هاداده  تحلیل(  آماری  هایآزمون)و  اطالعات  هایداده  تحلیل  و  تجزیه  روش

  قابل   و   فهم   قابل   شکل  به  ها داده  تقلیل   تحلیل،   از  هدف .  است  تحقیق  فرضیات  یا  ها پرسش  به  پاسخ   یافتن  برای  ها داده  نمودن

  پژوهش   این  در.  داد   قرار  مطالعه  مورد  را  پژوهش  مساله  با   مرتبط  گوناگون  متغیرهای  روابط  بتوان  که  نحوی  به  است  تفسیر

  معیارها   انحراف  و  هامیانگین  آوردن  بدست  برای  توصیفی  آمار  از  ابتدا  آمده،  بدست  هایداده  تحلیل  و  تجزیه  و  سنجش  جهت

 لیکرت،   تایی   پنج  طیف در  ستونی   شکل  و   ها سوال   از  یک هر به  شده   داده   های پاسخ  فراوانی  توزیع و  پرسشنامه  از  سوال  هر  در

  از  هافرضیه   آزمون  جهت  استنباطی  آمار  بخش  در.  شودمی  استفاده   اجتماعی  علوم  برای  آماری   افزاربسته  نرم  از  استفاده  با

   ساختارخطی  رابطه  افزار  نرم  با  تحقیق  این  در  ساختاری  معادالت   مدل  مراحل.  است  شده  استفاده  ساختاری  معادالت  مدلیابی

 غیر   یا  بودن  نرمال  بررسی.  شودمی  انجام  مدل  تفسیر  و  مدل  اصالح  فرضیه،  آزمون  مدل،  تخمین  مدل،  بیان  شامل   مراحلی  با

  یک    ساختاری  معادالت  مدل.  است  شده   انجام   اسمیرنوف  -کولموگورف  آزمون  با  تحقیق  این  در   هاداده  توزیع  بودن  نرمال

  طریق  از.  باشدمی مکنون  متغیرهای  و   شده  مشاهده  متغیرهای  بین  روابط  درباره  هاییفرضیه   آزمون  برای  جامع  آماری  رویکرد

 آزمون   آزمایشی،   غیر  -همبستگی  هایداده  از  استفاده  با   خاص  جامعه  در  را  نظری  های مدل  بودن  قبول  قابل   توانمی  رویکرد  این

. است  متغیره  چند  تحلیل  و  تجزیه  مدیریتی  علوم  تحقیقات  در  تحلیل  و  تجزیه  هایروش   مناسبترین  و  قویترین  از  یکی.  نمود

  با   متغیرمستقل  یک  تنها  بار  هر  که)متغیری  دو  شیوه  با  را  ها آن  تواننمی  و  بوده  متغیره  چند  موضوعات،   گونه  این  ماهیت  زیرا

  اطالق  تحلیل و تجزیه هایروش سری یک به متغیره چند تحلیل و تجزیه. نمود حل(شودمی گرفته نظر در وابسته متغیر یک

 ساختارهای تحلیل و تجزیه. است وابسته متغیر N و مستقل متغیر K همزمان تحلیل و تجزیه هاآن اصلی ویژگی که شودمی

  هایداده  ساختارهای  تحلیل  و  تجزیه  هایروش  ترین  اصلی  از  یکی  ساختاری  معادالت  مدل  یا  علی   سازی  مدل  یا  کوواریانس

  متغیر  روی  بر  ها آن   اثر  بایستی می  که  دارد  وجود  مستقل  متغیر  چند  حاضر  تحقیق  در  که  آنجایی   از  بنابراین.  است  پیچیده

 .  یابدمی ضرورت ساختاری معادالت مدل از استفاده گیرد قرار بررسی مورد وابسته

باشد. پیمایش روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در  ها، پیمایشی میتحقیق حاضر از نظر گردآوری داده

شود،  گردآوری اطالعات است و هدف آن اکتشافی، توصیفی و یا تبیینی است. هرچند عمدتا در آن از پرسشنامه استفاده می

رود. مشخصه روش پیمایش، مجموعه ساختمند یا  مصاحبه، مشاهده و تحلیل محتوا و ... هم به کار میاما ابزار دیگری از قبیل  

شود و با کنار هم گذاشتن این اطالعات به مجموعه هاست که هر مورد از آن بر حسب متغیر گردآوری میمنظمی از داده 

 [.3]رسیمها میساختمندی از داده

 

   هاداده  آوريجمع ابزار 
 را  هاییداده  یا  اطالعات  موجود  متغیرهای  و  هاپدیده  بین  ارتباط  تبیین  یا  توصیف   برای   بایست  محقق،  تحقیقات   همه  در

  دقیق ،  باال  کیفیت  با  هاداده  و  اطالعات  که شود  گرفته  کار به  روشی  ضروریست  هاداده  یا  اطالعات  گردآوری در.  نماید  گردآوری 

  اطالعات کیفیت  و شده گردآوری  هایداده و اطالعات به زیادی حد تا تحقیق هر اعتبار و کیفیت چون، شود استخراج  موثق و

  درست   اگر،  هاداده  و اطالعات  گردآوری  دقیق  و  سنجیده  هایروش،  این  بنابر  دارد؛  ارتباط  هاآن  گردآوری  روش  به  نیز  هاداده  و

  خواهند  نامعتبر  نتایج  به  اشتباه  هایشیوه  و  معتبر  هاییافته  کسب  و  نتایج  و  هاداده  باالی  کیفیت  به  اغلب،  شوند  اجرا  دقیق  و

  گوناگون روشهای با توان می را هاداده مشابه انواع اما، دارد  وجود خاصی هایروش، خاص هایداده گردآوری  برای.  [3]انجامید

 
19 Lampa 
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  که .  .  .  و  گزارش ،  پرسشنامه ،  مشاهده،  مصاحبه،  اسناد  و  مدارک  بررسی  مثل،  دارد  وجود  نیز  مختلفی  هایشیوه.  کرد  گردآوری 

.  [24]کرد  استفاده  زمانهم  صورت  به  روش  چند  یا  هاشیوه  این  از  یکی  از  توانمی  پژوهش  طرح  و  هدف،  رویکرد  به  توجه  با

 خصوص  در.  شود  تقسیم  میدانی  و  ایکتابخانه  دسته  دو  به  میتواند  پژوهش  یک  در  اطالعات  آوری جمع  هایشیوه  کلی  بطور 

 برای  اطالعات  آوری   گرد  خصوص   در  و  ایکتابخانه  هایروش  از  پژوهش  پیشینه   و  موضوع   ادبیات  به  مربوط  اطالعات  آوری جمع 

 آوری جمع  ابزار   ترینمتداول  از  یکی  عنوان  به  پرسشنامه.  گرددمی  استفاده  میدانی  روش  از  پژوهش  هایفرضیه  رد  یا  تائید

  بهره   با  که  دارهدف  هایپرسش  از  ای مجموعه  از   است  عبارت  و  گیردمی  قرار  استفاده  مورد   پیمایشی  تحقیقات  در  اطالعات

  مطالعه   با  تحقیق  این  در.  [25]دهد می  قرار  سنجش  مورد  را  پاسخگو  فرد  یک  بینش  و  دیدگاه،  نظر  گوناگون  هایمقیاس  از  گیری 

  و   رویکرد  به  توجه  با  بعد  مرحله  در  و  متغیرها  و  پژوهش  ساختار  شدن  مشخص  و  موجود   تحقیقات  روی   ایکتابخانه  بررسی  و

، پرسشنامه  اولیه  طراحی   از  بعد.  شد  خواهد  استفاده  نیاز  مورد  هایداده  آوریجمع   برای  پرسشنامه  از،  پژوهش  هدف  و  ماهیت

  و  (محتوایی  و صوری )روائی تا شود اعمال نیاز مورد اصالحات لزوم صورت در و گیرد صورت  آن روی هائیآزمون  که است الزم

 .  شد خواهد آغاز اطالعات نهائی آوری جمع کار سپس. شود حاصل قبول  قابل و نیاز مورد پایایی

  پست   و  ای حرفه  کار  سابقه،  تحصیالت ،  سن  به  مربوط هایداده  مثال.  هستند  کمی  و  کیفی  نوع  دو  از  هاداده  تحقیق   این  در

  متغیر  نوع  فراخور   به  هاآن  سنجش  برای  که  باشندمی  کمی  نوع  از  تحقیق  فرضیات  به  مربوط   هایداده  و  کیفی  نوع  از  سازمانی

 :است قسمت 5 شامل تحقیق این نامه پرسش  . شد  خواهد استفاده مناسب مقیاس از 

  بیشتر   وضوح  ایجاد  جهت  آن  تکمیل  نحوه  و  پرسشنامه   از  مختصری   توضیح  شامل  :پاسخگو  به  دادن  آگاهی  بخش  (الف

 .  باشدمی  دهندگانپاسخ

  شامل  بخش  این.  است  پاسخگویان  شناختی  جمعیت   و  کلی  اطالعات  کسب  هدف،  عمومی  سواالت   در  :عمومی  سواالت   (ب

   . شودمی شامل را کاری تجربه  و تحصیالت  و سن، تاهل، جنسیت  مانند مواردی و است سوال  5

  بعد   6  و سوال 9 دارای  که PMBOK   استاندارد محدوده مدیریت  نامهپرسش از تحقیق  این در تحقیق: نامهپرسش ج(

  هر   با  مرتبط  یهاگویه.  شد  استفاده  است  بعد  3  و  سوال   17  شامل  که  ساخت   صنعت  در    پایدار  توسعه   پرسشنامه  و  باشدمی

 .  است شده داده نشان ( 4جدول) در که. است ای گزینه  5 مقیاس اساس بر سوال 
 

 تحقيق نامه پرسش  سواالت  گذاري  کد شيوه (4)جدول
 

 زیاد  خیلی زیاد متوسط  کم  کم  خیلی

1 2 3 4 5 

 . باشدمی ( 5)جدول شرح به هاسرفصل از یک هر  با مرتبط یهاسوال 
 

 تحقيق  نامه پرسش  سواالت  از  یك  هر  سرفصل  (5)جدول
 

 مرتبط سواالت  شماره ها مقیاس خرده سواالت  سرفصل ردیف

1 

 محدوده  مدیریت

 1 گستره  تیریمد یزریبرنامه

 2 الزامات ی گردآور 2

 4 الی 3 گستره نییتع 3

 5 کار شکست  ساختار 4

 7 الی 6 گستره ی زیمم 5

 9 الی 8 گستره کنترل  6

7 
  صنعت در  پایدار توسعه 

 ساخت

 5 الی 1 اقتصادی  پایدار توسعه 

 11 الی 6 اجتماعی  پایدار توسعه  8

 17 الی 12 محیطی زیست پایدار توسعه  9
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   از: عبارتند  هاپرسشنامه این اصلی اجزاء 

 دادن  اطمینان  و  دهنده  پاسخ  همکاری  ضرورت  و  پرسشنامه  وسیله  به  هاداده  گردآوری  از  هدف  آن  در  که  :همراه  نامه  الف(

 .  است شده تهیه اطالعات ماندن  محرمانه جهت در آنها به

 .  است شده قید سئواالت به دادن پاسخ نحوه پرسشنامه   هر ابتدای در  دستورالعمل: ب(

  میان  از  دهندگانپاسخ  تا  است  گزینه  چند  دارای  و  بسته   پاسخ  نوع  از  هاپرسشنامه  سواالت   تمامی  ها: پرسشنامه  سواالت  ج(

 از   و  دهد  پاسخ و  انتخاب  را  نظر  مورد جواب   سهولت  و  سرعت  با پاسخگو که  است  ایگونه  به هاپاسخ.  نمایند  انتخاب  را  یکی  آن 

 .  باشدمی موجود  یک شماره پیوست در پرسشنامه خام فرم نمونه ضمناٌ. شود انجام راحتی به نیز هاداده استخراج  طرفی

 

   متغيرها بودن  نرمال  فرض  آزمون

 مطمئن  متغیرها  بودن  نرمال  از  است  الزم  ای  مقایسه  یهاآزمون   در  خصوص  به  استفاده  مورد  آزمون  نوع  تعیین  از  قبل

  از   استفاده  صورت   این  غیر  در  و  شودمی  توصیه   پارامتری   هایآزمون  از  استفاده،  باشند  نرمال  هامتغیر  که  صورتی   در.  شویم

 بررسی  داری  معنی  سطح  بایستی  متغیرها  بودن  نرمال  تعیین  برای.  گرفت  خواهد  قرار  نظر  مد  غیرپارامتری  معادل  های آزمون

 .  است نرمال 05/0  از  بیشتر صورت  در و غیرنرمال متغیر باشد کمتر 05/0 عدد از داری  معنی  سطح که درصورتی . شود
 

 تحقيق متغيرهاي  اسميرنف  کولوموگروف  آزمون (6)جدول
 

 تحقیق یهامتغیر ردیف
 اسمیرنف -کولموگروف آزمون 

 نتیجه 
 داری معنی سطح Z آماره

 نرمال 355/0 928/0 محدوده  مدیریت 1

 نرمال 124/0 179/1 گستره  تیریمد یزریبرنامه 1-1

 نرمال 249/0 012/1 الزامات ی گردآور 2-1

 نرمال 247/0 022/1 گستره نییتع 3-1

 نرمال 123/0 181/1 کار شکست  ساختار 4-1

 نرمال 328/0 95/0 گستره ی زیمم 5-1

 نرمال 116/0 194/1 گستره کنترل  6-1

 نرمال 948/0 522/0 ساخت  صنعت در  پایدار توسعه  2

 نرمال 387/0 904/0 اقتصادی  پایدار توسعه  1-2

 نرمال 166/0 115/1 اجتماعی  پایدار توسعه  2-2

 نرمال 262/0 007/1 محیطی زیست پایدار توسعه  3-2

 

 .  هستند  نرمال همه  و ثبت   (6)جدول در متغیرها کیفیت  اینکه نتیجه 

 

 پژوهش  سوال  آزمون

 است؟ چقدر ساز و ساخت  صنعت در  پایدار توسعه بر محدوده مدیریت تاثیرعملکرد میزان 

 :  که  کنیم فرض اگر

Y= ساز و ساخت صنعت در  پایدار  توسعه، )وابسته( مالک متغیر   

X= محدوده مدیریت، )مستقل( بین پیش  متغیر    

  تعیین  برای،  نمونه   در  ساز  و  ساخت  صنعت  در  پایدار  توسعه   و   محدوده  مدیریت  متعیرهای  توزیع  بودن  نرمال  به  توجه  با

 .  شد خواهد استفاده ساختاری معادالت آزمون  از همبستگی
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 کنیم:  آزمون  را زیر هایفرض بایستی لذا

 0H : نیست گذار تاثیر ساز و ساخت صنعت در  پایدار توسعه  بر  محدوده مدیریت  . 

1H  : است گذار تاثیر ساز و ساخت صنعت در  پایدار توسعه  بر  محدوده مدیریت . 

 به  مربوط  نتایج  که.  شد  استفاده  (SEMساختاری)  معادالت  سازی  مدل  آماری  روش   از  پژوهش  سواالت   آزمون   برای     

-P_value. Df. chi شامل  برازش  اصلی  یهاشاحص.  کرد  مشاهده  زیر   یهاشکل  در  توان  می  را  آن 

square,RMSEA,GFI,AGFI  نشان داده شده است. (5) و (4) هایشکل در 

 
 ساز  و  ساخت صنعت  در   پایدار  توسعه بر   محدوده  مدیریت  تاثير ، t شاخص اساس  بر  مسير  تحليل (4) شکل 

 

 
 ساز  و ساخت  صنعت در   پایدار  توسعه بر   محدوده مدیریت  تاثير ، اثر  ضریب  شاخص اساس  بر  مسير  تحليل (5) شکل 
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 ساز  و ساخت صنعت  در   پایدار  توسعه بر   محدوده مدیریت  تاثير برازندگی  هايشاخص مسير  تحليل  (7) جدول
 

 نتیجه  تفسیر  شده  محاسبه مقدار مالک  انگلیسی  نام فارسی   نام

 درجه به دو کی نسبت 

  آزادی 
 برازش   تایید 7/1 3 از کمتر 

 برازش   تایید 14/6 96/1 از بیشتر   یا -96/1 از کمتر  t آماره t آماره

 برازش   تایید 69/0 3/0 باالی تاثیر ضریب  تاثیر ضریب 

 برازش   تایید 016/0 05/0 از کمتر  p-value داری معنی سطج

  مربعات  میانگین ریشه 

 باقیمانده 

Root Mean 

Squared 

Residual 
08/0 <RMSEA<03/0 048/0 برازش   تایید 

-Goodness-of برازش نیکویی شاخص

Fit Index 
 برازش   تایید 91/0 9/0 از باالتر

 برازش نیکویی شاخص

 یاصالح

Adjusted 

Goodness-of-

Fit Index 
 برازش   تایید 91/0 9/0 از باالتر

  هنجار برازش  شاخص

 نشده 
Non-Normed 

Fit Index 
 برازش   تایید 92/0 9/0 از باالتر

 

و   7/1  معادل  برازش  شاخص،  ساختاری   معادله  شرایط   به  توجه  با،  گرددمی  مالحظه   (7جدول)  در  که  همانطور

  دهد می  نشان  و  شوندمی  تأیید  هاداده   این  با  و  دارند  برازش   هاداده  با  نظری  مدل  دهدمی  نشان  که  است  کمتر  3  از  مقدار   

 درجه  هر  انحراف  آزمون   همان  یا  تقریب  خطای  واریانس  برآورد  )جذر  048/0  معادل  RMSEA.  است  داشته   را  الزم  پایایی

 08/0  مقدار.  شودمی  استفاده،  است  کرده  ارائه   آزادی  درجه   هر  برای  تفاوت  اندازه  عنوان   به  (1990)  استیگر   که  است(  آزادی 

<RMSEA<03/0  طرفی  از.  دهدمی  نشان  را  مدل  خوب   برازندگی P-valu  کمتر  که  باشدمی  016/0  داری(  معنی  )سطح 

  عدد  از و  14/6 معادل ساز و  ساخت صنعت در  پایدار  توسعه  بر  محدوده مدیریت تاثیر، t آماره مقدار همچنین .  است 05. 0 از 

  فرض   و  رد  را  صفر  فرض=05.0 سطح  در  لذا،  باشدمی  برقرار  نیز  ساختاری  معادله  شرایط  سایر  ضمناً  است  بیشتر   96/1

 .  پذیریممی را  است گذار تاثیر  ساز و ساخت صنعت در  پایدار توسعه  بر محدوده مدیریت، اینکه بر مبنی را مقابل

 

 گيري  نتيجه و بحث

  و  هافعالیت  کلیه  کنترل و  تعریف در  را  بسزایی  سهم، پروژه مدیریت  در  اجرایی  مراحل  از  یکی  عنوان  به،  محدوده مدیریت

،  عمل  حیطه  در چه و مکان حیطه  در چه محدودیت ایجاد. کند  می ایفا پروژه  یک در هاآن اهمیت  میزان برحسب  الزم عوامل

 .  گردد می زمان و هزینه  در جویی صرفه  آن تبع به  و اجرایی کیفیت رفتن باال موجب 

 از   یک  هر  ابتدا  منظور   بدین.  است  شده  پرداخته   پژوهش  سواالت   از  آمده  دست   به  نتایج  درباره  بحث  به  بخش  این   در

  بحث   مورد  هاآن  رد  یا  و  تایید  احتمالی  دالیل  و  نتایج،  آماری   تحلیل  شواهد  به  توجه  با  سپس،  است  شده  مطرح  پژوهش  سواالت 

 .  است گرفته قرار 

 توسعه  بر  محدوده  مدیریت  تاثیرعملکرد  میزان   که  شد  مشخص،  اصلی  سوال   در  ساختاری  معادله  آزمون   نتایج  اساس  بر

  عظیمی   و  سلیمانی  محمدی  گذشته  تحقیقات  در.  دارد  داری  معنا  رابطه  تاثیر  درصد  69  با  ساز  و  ساخت  صنعت  در  پایدار

  و  سجادی،  (1394)کیاالشکی،  (1390)پشت  رود  کهنه  محمودی  و  زادگان  عبداله،  (1390)الماسیفر  و  بمانیان،  ( 1389)سغین

dfχ2

dfχ2
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  سیورینگ   و  گملین،  (2019)همکاران  و  ساندهو،  (2019)بلندون  گارسیا  و  قامس،  (2019)همکاران  و  گاللی،  (1398)  فتاحی

 ( 2012)  همکاران  و  المپا،  (2013)همکاران  و  داوو،  (2014)همکاران  و  کروچیواسکا،  (2014)  همکاران  و  لونگونی،  (2014)

  فرایند  هر.  باشد  افراد  از  گروهی  یا  بیشتر  افراد  یا  فرد  یک  تالش  متضمن  تواندمی  پروژه  نیاز  به  بسته  فرایند  هر  که  گرفتند  نتیجه 

  اشتراک   وجوه  با  و  مجزا   عناصری  صورت  به  فرایندها  اینجا  در  چه  اگر.  افتد  می  اتفاق   پروژه  از  مرحله  هر  در  بار  یک  حداقل  عموماً

.  باشند  داشته  تعامل  و  پوشانی  هم،  نشده  تشریح  اینجا  در  که  ییهاشیوه  به  عمل  در  است  ممکن،  اند  شده  داده  نمایش  معین

  می   (   غیره  و  مشتری ،  کارفرما،  گذار  سرمایه)  نفعان  ذی  توسط  پروژه  ی  محدوده  رسمی  پذیرش  اخذ  فرایند،  محدوده  تأیید

  بخش   رضایت  و  صحیح   طور   به  آنها  تمام  اینکه   از   اطمینان   حصول   جهت  در  کاری  نتایج  و  دستاوردها  بازبینی  به،  امر  این.  باشد

  که  است  آن  همسویی  علت  مهمترین.  اندداشته  تحقیق  این  با  همسویی  نتایج  همگی  که.  باشد  می  نیازمند،  است  شده  تکمیل

  ای  مالحظه  قابل  تغییرات   تواندمی  و  است  هاپروژه  عملیات  مرکزی  هسته،  ثبات  به  دستیابی  برای  محصوالت   توسعه  و  طراحی 

  ایجاد   معضالت  و  صنعتی  انقالب  از  پس  که  است  جدیدی  مفهوم،  پایدار  توسعه.  کند  ایجاد  مدت  بلند  در  ثبات  راستای   در  را 

،  فرهنگی،  اقتصادی)توسعه  مختلف  ابعاد  بین  پیوند  طریق  از  و،  شهرها  تکنولوژیک   توسعه  و  شهرها  شدن  صنعتی  با  رابطه  در  شده

 گیری   شکل  علت،  یکپارچه   و  سریع  جایگزینی  و  منابع  به  نیاز  که،  اکولوژیکی  مالحظات  به  خاص  توجه   و  (اجتماعی   و  سیاسی

  صنایع  خبرگان و زیست  محیط  از کارشناس تیمی طراحی   زمان در و پروژه  شروع هنگام در  داد  پیشنهاد توانمی.  باشدمی آن 

 به  هرات  شهر   در  ساز  و  ساخت  صنعت   مسیر  تا  نمایند  اقدام  پروژه  هایبرنامه  ارائه   و  طراحی   به  نسبت  پایدار  توسعه  دیگاه  با

 . نماید پیدا سوق  پایدار توسعه سمت 
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