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  خالصه

 

 هشد لیتبد یجد یبه مشکل یساختمان یهاهدر کارگا یمنی، مشکالت اکشورساخت وساز در  عیبا توسعه سر امروزه
 یمنیها به منظور بهبود عملکرد اهپروژ رد یمنیا یابیموثر بر آن و ارز یهاشاخص ییو شناسا یمنیتوجه به ا نیبنابرا ت.سا

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان اثربخشی مدل بلوغ مدیریت پروژه  است. هشناخته شد یضرور یساختمان یهاهپروژ

 در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سازی انجام پذیرفت.های انبوهشناسی ایمنی استاندارد پروژهبر آسیب

 های مهم ایمنی پروژهت، میزان اثربخشی مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه بر شاخصکه پایایی و روایی آن تایید گردیده اس
های ساختمانی . پرسشنامه مذکور در بین پروژهمنی مورد ارزیابی قرار گرفته استقبیل عملکرد، هزینه، زمان و کیفیت ای از

های رگرسیون تجزیه و و تکنیک SPSSافزار نرمآوری شده با استفاده از سازی منطقه یک تهران توزیع و اطالعات جمعانبوه

شناسی نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از تاثیرات قوی و مثبت مدل بلوغ  دانش مدیریت پروژه بر آسیب .تحلیل گردید
توان به این نتیجه دست یافت که بکارگیری مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه در . بنابراین میها استایمنی استاندارد پروژه

ها دارد و عالوه بر افزایش عملکرد ایمنی، های ایمنی استاندارد پروژهسازی تاثیر بسزایی در بهبود شاخصهای انبوهپروژه

 ها خواهد شد.های ایمنی و اتالف زمان ناشی از آن و به مراتب سبب افزایش کیفیت ایمنی پروژهسبب کاهش هزینه
 

 سازیانبوههای ، مدیریت پروژه، ایمنی، پروژهارزیابی، اثربخشی، مدل بلوغکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .1

در سطح  عیصنا نیزتریآم هاز مخاطر یکیآور،  انیها، خطرات و عوامل زتیلت تنوع فعالعبه  یساختمان یهاهکارگا

 یهاآن با چالش یمنیو نظارت بر ا هبود هصنعت پراکند نیر اد یکیزیف یهاتیفعال گرید یاز طرف .]1[باشند یجهان م

نرخ حوادث در صنعت ساخت همواره علتی برای نگرانی جهانی بوده است. از آنجایی که ساخت و  .]2[ است راههم یادیز
 .]3[ساز بیشترین نرخ تلفات و مصدومین را در بسیاری از کشورها به خود اختصاص داده است، این نگرانی نیز به جا است 
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عدم  ااست. قطع یمنیل ائآنها عدم توجه به مسا یشدن دوره اجرا یها و طوالنپروژه تیفقدم موعوامل ع نیاز مهمتر یکی

ها در پروژه یمنیا شناسیآسیب نقش ییدر شکست پروژه داشته باشد، لذا شناسا ییتواند نقش بسزایمقوله م نیتوجه به ا
هاز داد هادفبا است یاز حوادث شغل یناش یهانهیهز فیدر مطالعات مختل ران،یتاکنون در ا .برخوردار است یفراوان تیاز اهم

شده  یساز یکم میمستق یهانهیهز ریمدت زمان بازگشت مجدد به کار و سا ،یه خدمات درمانئارا ،یامهیغرامت ب یها

 هیبر اقتصاد جامعه دارند. از آنجا که سرما تیکارگران و در نها یورهمهم بر بهر یریحوادث تاث نیواضع است که ا. است

تواند بر یها بر حسب پول، منهیهز یگذارو ارزش هبرخوردار بود تیاز محدود سکیکاهش ر یدر جامعه برا یگذار
 میمهم و اثرگذار در تصم ءجز کی یو جان یبالقوه مال یهااثرگذار باشد. خسارت ینیل امئدر مسا نهیبه یذارگهیسرما

 هیاز سرما یناش یاقتصاده بالقو یهاسکیکاهش ر باتواند یامر مهم م نیدر ا یگذارهیاست. سرما یمنیل ائدر مسا یریگ

شود یو سبب مه در سطوح مختلف کمک نمود یریگیمبه تصم یاقتصاد یارزش گذار گر،یشود. به عبارت د سهیمقا یگذار
 نییتب بیبخو ،یشغل یمنیمربوط به بهداشت و ا یهایگذارهیاسرم نیها و همچناستیها، سبرنامه یاقتصاد هیتا توج

 یمنیا یارتقا یها برا زهیانگ شیاز کار، سبب افزا یث ناشدحوا یهانهیو روشن از هز یحصر یچرا که داشتن درک ،گردد

 .]4[شودیها مهپروژ رانیتوسط مد

 باعث مسأله همین. است مشتری نیاز و کار و کسب محیط فناوری، در سریع تحول و تغییر حاضر قرن بارز ویژگی
 به مستمر طور به خود، استراتژیک اهداف به دستیابی و شرایط این با مقابله آمادگی داشتن برای هاسازمان غالب شده

 که است سازمانی محور، پروژه سازمان. باشند زمان کاهش و کیفیت بهبود ها،هزینه کاهش برای راهکارهایی دنبال

 رویکرد. است آنها هایپروژه موفقیت به منوط هاسازمان این موفقیت و شده تشکیل هاپروژه از اساسا آن فعالیتهای

 هاپروژه وضعیت گزارش قالب در هاآن عملکرد گزارش عبارتی به باشدمی پروژه مدیریت رویکرد هاسازمان این مدیریتی
 نقش پروژه مدیریت تعالی محور پروژه هایسازمان در. گرددمی حاصل هاپروژه اجرای از شرکتها این درآمد. شودمی نمایان

. است سازمان هایپروژه تعالی و موفقیت گرو در محور پروژه هایسازمان موفقیت زیرا کند،می ایفا سازمانی تعالی در مهمی

 بخشند، بهبود مستمر صورت به را هایشانپروژه و خود تا کنندمی سعی باشند پیشرو میخواهند سازمانهایی که امروزه
 شده تعریف پیش از مدل یک اساس بر سازمان ممیزی پروژه، مدیریت نظر از سازمان مستمر بهبود یچرخه در گام اولین

 هایتوانمندی از متاثر سازمان هایموفقیت که شد خواهد حاصل زمانی سازمانی تعالی گفت میتوان کلی طور به. است

 در پروژه مدیریت هایتوانمندی رشد و بلوغ افزایش طریق از پروژه مدیریت تعالی به رسیدن. باشد سازمان در شده ایجاد

ای در بسیاری از کشورها است. های سازمانی مسئله مهم و پیچیدهمدیریت و اصالح قابلیت .]5[شد خواهد میسر سازمان
های راه ارزیابی قابلیتشود. یکمعموالً استفاده میبرای حمایت مدیریت و فراهم کردن امکان اصالح، ارزیابی عملکردی 

ها ها فرق دارد و آنهای بلوغ ساختار مشترکی دارند، محتوای آنکه شبکههای بلوغ است. درحالیوسیله شبکهسازمانی به

 .]6[اندیافتهاغلب از نو توسعه
 

 

 . سابقه تحقیق2

 یمنیعوامل بر عملکرد ا نیا ریتاث ینامه به بررسبه کمک پرسش ،یمنیفاکتور موثر بر ا 25 یتام و همکاران با معرف

بر  رگذاریتاث یخود نشان دادند که عوامل اصل قاتیپرداخته اند. آن ها با تحق نیدر کشور چ یساختمان یهادر کارگاه

 یکمبود آموزش، عدم آگاه ،یتیریمد یدر سطوح باال یمنیاز ا فیضع یازآگاه س نچیدر کشور  یمنیا فیعملکرد ضع

باشد. یپرخطر م اتینسبت به انجام عمل ییپروایو ب منیع اباده از منافبه است یلیمیپروژه، ب ریتوسط مد یمنیا زا یکاف
  .]7[اند هکرد یمعرف یمنیا تیرهبران شرکت از اهم و رانیمد یرا عدم آگاه یمنیعامل بر ا نیرگذارتریها تاثآن اتینها
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مورد  یساختمان یهاکارگاه یمنیتوسط ساواچا و همکاران انجام شد، عوامل موثر ا 1١١١که در سال  یقیدر تحق

 نیارتباط ا یبرحسب چگونگ یطیمحستیو زی ، سازمانیهرو ،یفن ی،روان ،یاقتصاد سابقه، حوزه 7بحث قرارگرفت. اثرات 
 نیترسازمان عمده استیمربوط به س یرهاینشان داد که متغ یعامل لیتحل جیشد. نتا یکارگاه بررس یمنیعوامل با سطح ا

کارگاه عبارتند  یمنیمهم مرتبط با ا افتهیهستند. پنج  سیدر صنعت ساخت و ساز انگل یمنیگروه عوامل موثر بر عملکرد ا

و  منیا ستیز طیکردن مح مفراه -د ی،منیا زاتیه تجهئارا -ج ی،منیه جزوات ائارا -ب ی،منیدر ا یتیریبحث مد -الفاز: 

کند که میان سن کارگران و عملکرد ایمنی وی در تحقیق خود بیان می. در کارگاه دهید میتعل یمنیول ائانتصاب مس -ه
رابطه معناداری وجود دارد. به این صورت که کارکنان با سنین پایین با توجه به تجربه کمتر بیشتر در معرض وقوع خطر و 

گردد و نسبت به مقوله ایمنی حساسیت ذشت زمان و افزایش سن کارگران، تجربه آنان بیشتر میگیرند. با گحادثه قرار می

افزاید در حوزه عوامل اقتصادی، کارگران در هنگام دریافت دستمزد انجام کارهای دهند. همچنین میبیشتری نشان می
د. در واقع احتمال وقوع حادثه برای این گیرنهای بیشتری از وقوع مخاطرات و حوادث قرار میپرخطر، در معرض ریسک

 .] 8[کارگران باالتر است

و  رانیمد هدگایدر صنعت ساخت و ساز از د یمنیا یاستانداردها اتیخصوص انیبه ب 200١ در سال تورنر و پوزت

ارشد مشخص شد که  ریمد 1١و  یمنیکارگر ا 5با  یپرداخته است. پس از انجام مصاحبه حضور یدئکارگران با تجربه سو
 :است که عبارتند از لیکار دخ یمنیدر ا یعامل اصل 4

 .شودیم رانیمد یبرا ییهاتیمحدود جادیکارها که باعث ا تیپروژه و ماه اتیخصوص -الف

  .نحوه اجرا و منابع ،یکار فیوظا نییتع ،یزیربرنامه یهامجموعه ریساخت بهمراه ز اتیو عمل یسازمانده -ب

 ی(.فرهنگ یهاشاخص)وتعامل  یها، همکارها، رفتارهنجار ،یانسان یهاارزش  -ج
 .] ١[تجربه یی ومثل دانش، توانا یها و رفتار فردتیقابل  -د

معتقد است در تمامی تحقیقاتی که انجام گرفته سه عامل زیر به عنوان فاکتورهای اساسی در موفقیت  گرابوسکی

 بوده است:مدیریت ایمنی در یک سازمان مطرح 
های دیگر، توجه کردن تعهد پایدار و ثابت مدیریت به ایمنی: این مورد شامل اولویت بخشیدن ایمنی نسبت به فعالیت -الف

به مسئله ایمنی در جلسات، حضور مدیران در جلسات ایمنی، صحبت رودرو با کارکنان به شکلی که ایمنی یکی از عناوین 

 که قراردادی های ایمنی را نیز در بر بگیرد.ها مورد گفتگو باشد و شرح حرفه

های ارتباطی اعم از رسمی و غیر رسمی و همچنین ی مسائل ایمنی: این مورد در برگیرنده تمام کانالارتباطات درباره -ب
 ارتباطات معمول میان مدیریت، ناظرین و کارکنان است.

ایمنی به کارکنان و تشویق متعهد بودن نسبت به ایمنی و  هایسهیم کردن کارکنان در مسائل ایمنی: تنفیذ مسئولیت -ج

 .]10[سازمان
شهر کرمان پرداخته  یساختمان یهاو بهداشت در کارگاه یمنیا تیوضع یبه بررس 13١1در سال  ریو اردش یمهاجر

 زاتیاده از تجهفستدهد که ایها نشان مآن لیتحل یجقرار دادند. نتا یبررس و مورد ییرا شناسا یمنیو عوامل موثر بر ا

 . ]11[باشد یم فیضع اریو بهداشت در کارگاه ها بس یمنیکردن موارد ا تیو رعا یاظت فردفح

از  یکاهش خطرات ناش یدر راستا اجرا نیوحفاظت کار در ح یمنیبه مطالعه ا 13١3ناظران و همکاران در سال 
است  یلیتحل یفیاز نوع توص قیتحق نیا .شهر مقدس مشهد پرداختند یو مرکز یمیدر بخش قد یساختمان اتیعمل یاجزا

 .]12[است گرفتهانجام  یشیمایپ-یاسناد وهیاطالعات به دو ش یو جمع آور
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 استاندارد . عوامل موثر بر ایمنی3

و  یسطح کار گروه ،یمنیا تیریسطح مد ،یسطح سازمان یارهایدر چهار طبقه مع استاندارد یمنیثر بر اوعوامل م

 شوند.یم یطبقه بند یسطح فرد یارهایمع

 ،یمنیبهبود مستمر ا ،یمنیبه ا تیریدر چهار عامل تعهد مد توانیرا م یسطح سازمان یارهایمع سطح سازمانی: -الف
جو  یاز عوامل اصل یمنیبه ا تیریچهار عامل، تعهد مد نیا نیدر ب ،صه نمودالکارکنان خ یمتقابل و توانمندساز روابط

 یتیداللت بر نقش حما ،یمنیبه ا تیریتعهد مد .]13[است یعوامل سازمان یهارمجموعهیشود که از زیمحسوب م یمنیا

 یمنیا یبه برنامه ها یارشد تعهد کاف رانیکه مد یدر سطح سازمان دارد. زمان یمنیا یارشد سازمان از برنامه ها تیریمد
 یسطح باال، خواهند کرد تیها حماتیاز آن فعال یقرار داده و به خوب یمنیا یها تیفعال اریاخترا در  یدارند، منابع کاف

است. بهبود  تمربهبود مس یسطح سازمان یارهایمع نیدر ب یعامل بعد. ]14[است رگذاریکارکنان تاث یمنیتعهد، بر رفتار ا

و بهبود عملکرد  شیافزا یمند براو نظام افتهیشده، سازمان  یزریهمستمر برنام ندآیفر کیتوان به عنوان یمستمر را م

به  یابیدست یموجود برا یها هیو اصالح مستمر رو رییتغ ،یمنینمود. هدف بهبود مستمر در ا فیسازمان تعر یمنیا
 یهابه هدف یابیباشد. روابط متقابل در دستیسطح، روابط متقابل م نیدر ا یعامل بعد. ]15[باشدیبهتر از قبل م یعملکرد

 تیدرنها. ]16[باشدیم رانیکارکنان، سرپرستان و مد نیکننده ارتباطات ب لیدارد. روابط متقابل تسه ینقش مهم یسازمان

مشارکت  قیاز طر اغالب ییتوانا نیا ،دارد یمنیل ائکارکنان در حفظ مسا ییتوانا زانیاشاره به م زیکارکنان ن یتوانمندساز
 یدیاز ابعاد کل یکیکارکنان  یتوانمندساز .دآییبه دست م یمنیل ائها و شرکت در جلسات مربوط به مسا یریگمیدر تصم

مربوط به  یها تیقبول مسئول یکارکنان برا زشیانگ شیکارکنان باعث افزا یتوانمندساز .شودیمحسوب م زین یمنیجو ا

  .]17و16[شودیبه کارکنان مرسان بیساز و آسحادثه یو باعث کاهش رفتارها دهیگرد یمنیا

 ستمیس ،یمنیا تیریمد ستمیس ،یمنیا یها تیفعال ی شاملمنیا تیریسطح مد یارهایمع سطح مدیریت ایمنی: -ب
 .]18[دارند سازمان را یمنیا یندهاآیاز فر یبانیو پشت یباشند که نقش کنترل یم یعوامل ،یگزارش ده ستمیپاداش و س

و  ازین مورد شدان نیتام سازمان، یمنیا یهااستیس ارتباط سازمان با جادیا یهاسازمان داللت بر روش یمنیا یها تیفعال

و  یمنیا یهاتوان به آموزشیسازمان، م یمنیا یهاتیکار دارد. ازجمله فعال یمنیا یهاو روش یهاوهیش جیترو تاینها

مربوط به  یها هیرو نیکالن و تدو یها یگذار استیس فهیوظ زین یمنیا تیریمد ستمیاشاره نمود. س یمنیا یمانورها
. ردیگیبخش صورت م نیکنترل و حل آن ها در ا ،یابیسازمان، ارز یمنیل ائمسا صیتشخ یچگونگ ،دارد هدهرا بر ع یمنیا

دارد  ییهاوهیپاداش داللت بر ش ستمیشود. سیمحسوب م یمنیا تیریمد ستمیس یدر اثربخش یدیپاداش عامل کل ستمیس

 ستمیشود. سیکارکنان م زیمخاطره آم یو مانع رفتارها قیرا تشو منیا یارشد سازمان رفتارها تیریآن ها مد لهیکه بوس
 کیبه عنوان  یگزارش ده ستمیباشد. سیکار م یمنیمربوط به ا لئاکارکنان به گزارش مس لینشان دهنده تما یدهگزاش

 نیمحل کار به دست آورد. ا یمنیا التاز مشک یسازد تا شناخت و درک مناسبیرا قادر م تیری، مدموثرحلقه بازخورد 

 یهداربا ثبت و نگ ستمیس نیشود. ایمحسوب م یمنیل ائسازمان در مسا یاطالع رسان ستمیس قتیدر حق ستمیس

از تکرار حوادث  یریدر رابطه با حوادث اتفاق افتاده در کار و جلوگ یسازمان یریادگی یبرا یکارکنان، ابزار یهاگزارش
 .]17[هست ندهیمشابه در آ

شود. نظارت یم یمیشامل دو بعد نظارت سرپرستان و کار ت یسطح کار گروه یارهایمع سطح کارگروهی: -ج

مطالعات نشان داده  .کارکنان هست یمنیآنان در آموزش و نظارت بر ا یبخش معطوف به تالش ها نیسرپرستان در ا
وه بر الع .است افتهی شیافزاا غالب زیکارکنان ن یمنیبوده اند، عملکرد ا یمنیا ءارتقا یکه سرپرستان در پ یاست، در مواقع

به  یشتریکنند و بازخورد بیکارکنان صرف م یمنینظارت بر عملکرد ا یرا برا یشتریکه سرپرستان زمان ب یزمان نیا
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و  یدهنده ارتباطات، هماهنگ اننش یکارگروه.ابدییبهبود م زین یمنیدهند، عملکرد ایکارکنان در رابطه با عملکرد آن ها م

 .]1١[دارد منیدر عملکرد ا ینقش مهم یباشد. کارگروهیم یگروه کار کی یاعضا نیدر ب یهمکار
 یمنیا یارهاتو رف یمنیاز ا یو آگاه شدان ،یمنیا یشامل، خودکارآمد یسطح فرد یارهایمع سطح فردی: -د

را  یمنیا ت الزاماتیدر رعا یکاف تیو صالح شایستگیکه کارکنان  تاس نیاعتقاد بر ا یمنیا یخودکارآمدشود. در یم

. ندینما یکنترل م یمنیموارد ا تیدر رعا زیاز موارد همکاران را ن یاریدر بس یستگیشا نیداشته و بر اساس اعتقاد به ا

 سکیکارکنان اشاره به رفتار ر یمنیباشد. رفتار ایر محل کار منشان دهنده ادراک کارکنان از خطر د یزن یمنیاز ا یآگاه
 .]13[سازمان دارد یمنیا نیوانقها و  هیکارکنان و تطابق آن رفتار با رو ریپذ

 

 

 روش بررسی. 4

به  رهایمتغ ییاست. شناسا یمنیعوامل موثر بر ا ییگام شناسا نیاول ،یساختمان یهاهدر پروژ یمنیا یابیجهت ارز

 تیریدر مد یریگبهره یپروژه برا رانیمد یبرا یقرار داده و چارچوب ریساخت وساز را تحت تاث یمنیا یطور قابل توجه
 یهااز شاخص در حال حاضر معموال یمنیا یهاستمیعملکرد س یابیارز ی. برا]20[دهدیم شنهادیساز پ وساخت یمنیا

اشاره کرد. شاخص رهیبروز حادثه و غ زانیم ایتکرار حادثه و  بیتوان به ضرینمونه م یکنند که برایگذشته نگر استفاده م

 یها ستمیدهند و از آنجا که هدف از استقرار سینشان م دادهایرا بعد از حوادث و رو یمنیعملکرد ا زانیم مذکور یها

تواند یگذشته نگر نم یهاشاخص یریگبه کار اباشد، صرفیبهبود مستمر م یمنیا تیریمد ستمیاز جمله س یتیریمد
و آنها  هنمود یریشگیها را قادر به پکه سازمان رانهیشگینگر و پ یندهآ یهااز شاخص یستیمنظور با نیا یسودمند باشد. برا

 .]21[اده کردفرسانند، استیم یاری دادهایاز بروز رو شیپ یبهبود و اقدامات اصالح یهابرنامه نیرا در تدو

و روایی  ١78/0ای که پایایی آن با آلفای کرونباخ گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته برای در این پژوهش
تنظیم پرسشنامه با  محتوایی و صوری آن توسط متخصصین امر و اساتید دانشگاهی تایید گردیده، استفاده شده است.

 استاندارد ایمنی شناسیآسیب در پروژه مدیریت دانش بلوغ مدل بخشی اثر میزان توجه به موضوع تحقیق که ارزیابی

سوال، طراحی شده است که هر بخش شامل  31در قالب پنج متغیر و در مجموع  باشد،می سازیهای ساختمانی انبوهپروژه

باشد، با باشد. برای سنجش متغیر مستقل تحقیق که مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه میتعداد سواالت متناسب با آن می
ای طراحی شد تا بتوان آید، سواالت به گونهینکه در کشور، مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه مبحثی نوین بشمار میتوجه به ا

 مدل سواالت بخش ا بر متغیرهای دیگر ارزیابی کرد.دهی کرد سپس با توجه به وزن بدست آمده اثر آن راین متغیر را وزن

، امتیاز( 3)، گاهیامتیاز( 4) ، اغلبامتیاز( 5) همیشهبه صورت  کرتبراساس طیف لیسوال و  5بلوغ مدیریت پروژه شامل 
 بندی شد.طبقه، امتیاز( 1) ، هرگزامتیاز( 2)به ندرت 

متغیر اصلی  .، در قالب چهار متغیر عنوان شده استسازیساختمانی انبوههای آسیب شناسی ایمنی استاندارد پروژه

و عوامل موثر بر ایمنی استاندارد پیرامون موضوع  بخش با توجه به تحقیقاتاالت این باشد که سوآن عملکرد ایمنی می

ای که ، در سه شاخص اصلی مدیریت ایمنی، نگرش ایمنی و مشارکت ایمنی طراحی گردید، به گونهها که عنوان شدپروژه
سوال  13 عملکرد ایمنی شامل سواالت بخش را ارزیابی کند. سازیساختمانی انبوههای بتواند به صورت جامع ایمنی پروژه

 1امتیاز(، هرگز ) 2امتیاز(، به ندرت ) 3امتیاز(، گاهی) 4امتیاز(، اغلب ) 5و براساس طیف لیکرت به صورت همیشه )

 4سوال و شاخص مشارکت ایمنی نیز  4سوال، شاخص نگرش ایمنی  5 مدیریت ایمنی بندی شد که شاخصامتیاز(، طبقه

شامل متغیرهای مربوط به مثلث پروژه یعنی هزینه،  شناسی ایمنی استانداردآسیبسه متغیر دیگر   شود.سوال را شامل می
باشند، به بیان گانه مدیریت پروژه می ١استانداردهای این متغیرها برگرفته از  باشد کهزمان و کیفیت در حیطه ایمنی می

 ژه در حیطه ایمنی جهت ارزیابی انتخاب شد.گانه مدیریت پرو١حوزه اصلی و پرکاربرد استانداردهای  3دیگر 
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 3)متوسط امتیاز(،  2) زیادامتیاز(،  1) خیلی زیادو براساس طیف لیکرت به صورت سوال  5بخش هزینه ایمنی شامل 

های صرف شده در حوزه ایمنی این بخش بیانگر میزان هزینه ،طبقه بندی شدامتیاز(  5) خیلی کمامتیاز(،  4) کمامتیاز(، 
 1سوال و براساس طیف لیکرت به صورت خیلی زیاد ) 4ایمنی شامل  زمانبخش  باشد.قیاس با بودجه کل پروژه میدر 

این بخش بیانگر میزان  ،امتیاز( طبقه بندی شد 5امتیاز(، خیلی کم ) 4امتیاز(، کم ) 3امتیاز(، متوسط ) 2امتیاز(، زیاد )

سوال و  4ایمنی شامل  کیفیتبخش  باشد.پروژه میزمان بندی با در حوزه ایمنی در قیاس  اتالف زمان و وقت مفید

 1امتیاز(، خیلی کم ) 2امتیاز(، کم ) 3امتیاز(، متوسط ) 4امتیاز(، زیاد ) 5براساس طیف لیکرت به صورت خیلی زیاد )
 1ر بخش در جدول باشد. موضوعات مورد بررسی در هها میاین بخش بیانگر کیفیت ایمنی پروژه ،بندی شدطبقه امتیاز(

 ارائه شده است.

 

 موضوعات مورد بررسی در پرسشنامه -1جدول 

 موضوعات مورد بررسی بخش

 سمت، سطح تحصیالت، سابق کاری اطالعات کلی

  گانه بلوغدر سطوح پنج پروژه قابلیت مدیریتابی ارزی بلوغ مدیریت پروژهمدل 

 عملکرد ایمنی
ایمنی، نگرش ایمنی، مدیریت های سطوح عملکردی در شاخص

 مشارکت ایمنی

 هزینه بیمه، غرامت، مستمری، تعمیر و پاکسازی، تاخیرات هزینه ایمنی

 زمان ایمنی
هدر رفت زمان ناشی از تعطیلی کارگاه، برنامه ریزی مجدد، کاهش 

 کارایی، اختالل در روند اجرایی

 کیفیت ایمنی
ایمنی با استاندارد های توانایی طراحی، تدوین، مطابقت دستورالعمل

 هاکیفیت مصوب پروژه و قابلیت تحلیل اختالفات کیفی و تعیین راه حل

 

باشد که سهم پروژه می 423سازی فعال شهر تهران شامل های ساختمانی انبوهجامعه مورد نظر در این مطالعه پروژه

پروژه ،جامعه آماری ،تروری اطالعات دقیقبه منظور دسترسی بهتر و گردآ .سازی استپروژه انبوه 71منطقه یک تهران 

پروژه تعیین  60های انبوه سازی منطقه یک تهران در نظر گرفته شد. حجم نمونه مورد نیاز براساس فرمول کوکران برابر 
سب های آماری منابا استفاده از آزمون SPSS 22کلیه اطالعات گردآوری شده در این مطالعه پس از ورود به نرم افزار شد. 

برای تجزیه و تحلیل اطالعات آمار استنباطی پس از آزمون ها از آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل شد. برای توصیف داده

 ها، آزمون ضریب پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.نرمال بودن داده
 

 

 ها. یافته5

بدست آمد. بیشتر پاسخ دهندگان سمت  2نتایج حاصل مطابق جدول های دموگرافیک پس از تحلیل توصیفی داده

سال  15اغلب آنان سابقه کاری بیش از  دار بودند وسازی مورد ارزیابی را عهدهانبوه هایپروژهدرصد(  7/51مدیر پروژه )

 درصد( دارای مدرک لیسانس بودند. 50درصد(، از نظر سطح تحصیالت نیز اغلب پاسخ دهندگان ) 7/36داشتند )
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 مشخصات دموگرافیک پاسخ دهندگان -2جدول 

 درصد تعداد متغیر      

 سمت

 3/8 5 مدیر ارشد

 7/51 31 مدیر پروژه

 40 24 ایمنیسرپرست و مسئول 

 تحصیالت

 3/38 23 کارشناسی

 50 30 کارشناسی ارشد

 7/11 7 دکتری

 سابقه کاری

 )سال(

 3/8 5 5کمتر از 

 3/23 14 10تا  5بین 

 7/31 1١ 15تا  10بین 

 7/36 22 15بیش از 

 
میانگین، انحراف معیار، ها، ج حاصل از تحلیل توصیفی متغیرهای مورد ارزیابی شامل تعداد آیتمینتا 3در جدول 

 واریانس و آلفای کرونباخ ارائه شده است.

 

 های توصیفی متغیرهاشاخص -3جدول 

 انحراف معیار واریانس آلفای کرونباخ میانگین ها تعداد آیتم نام متغیر

هبلوغ مدیریت پروژ  5 ١467/2  ١76/0 714/0  8452/0  

4١36/3 13 عملکرد ایمنی  86١/0 260/0  50١7/0  

8567/2 5 هزینه ایمنی  ١36/0 321/0  566١/0  

72١2/2 4 زمان ایمنی  ١36/0 244/0  4١42/0  

1١17/3 4 کیفیت ایمنی  ١53/0 3١١/0  6317/0  

 

جهت  یرنوفاسم -کولموگروف معتبر آزمون ازجهت تجزیه و تحلیل استنباطی متغیرهای پژوهش ابتدا  در گام بعدی

نتایج حاصل از تست نرمالیته نشان از نرمال بودن توزیع تمامی  د.شبررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای اصلی استفاده 
داری آزمون برای متغیر مدل بلوغ مدیریت پروژه و متغیر عملکرد ایمنی برابر با متغیرها دارد به گونه ای که سطح معنی

بدست آمد.  200/0، کیفیت ایمنی  076/0، زمان ایمنی  088/0سطح معنی دار و برای متغیرهای هزینه ایمنی  200/0

ی دارند که خود بیانگر توزیع نرمال تمامی متغیرها 05/0داری بیشتر از بنابراین کلیه متغیرها در تست نرمالیته سطح معنی

 باشد.می مورد بررسی
پروژه بر سایر متغیرها با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها از به منظور ارزیابی میزان تاثیر متغیر مدل بلوغ مدیریت 

 ارائه شده است. 4ها مطابق با جدول آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمون
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 نتایج ارزیابی ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی -4جدول 

 متغیر وابسته

 متغیر مستقل

 عملکرد ایمنی
 کیفیت ایمنی زمان ایمنی ایمنیهزینه 

 مشارکت نگرش مدیریت

 مدل بلوغ 

R 
860/0 

١40/0 ١46/0 ١5١/0 
8١3/0 717/0 726/0 

P-value 
000/0 

000/0 000/0 000/0 
000/0 000/0 000/0 

Beta 
860/0 

١40/0- ١46/0- ١5١/0 
8١3/0 717/0 726/0 

 

برای متغیر مدل بلوغ بر سایر متغیرها کمتر  (P-value)داری آزمون است که سطح معنی نتایج بدست آمده بیانگر آن
دیگر میان متغیر مستقل مدل بلوغ مدیریت پروژه و  %١١توان نتیجه گرفت که با اطمینان بنابراین میباشد می 001/0از 

( بیان کننده رابطه میان مدل بلوغ مدیریت Rضریب همبستگی پیرسون ) داری وجود دارد.رابطه معنی های پژوهشمتغیر

(، R=  ١40/0(، هزینه ایمنی )R=  860/0پروژه با سایر متغیرها است که این ضریب به ترتیب برای متغیر عملکرد ایمنی )
به یک نزدیکتر باشد همبستگی دو  Rباشد، هر چه مقدار ( میR=  ١5١/0( و کیفیت ایمنی )R=  ١46/0زمان ایمنی )

باشد، مقدار مثبت بتا برای قوی تر خواهد بود. ضریب بتا بیانگر رابطه میان دو متغیر براساس آزمون رگرسیون می متغیر

 متغیرهای عملکرد ایمنی و کیفیت ایمنی به معنای رابطه مستقیم مدل بلوغ مدیریت پروژه با این دو متغیر است اما مقدار

 باشد.ایمنی بیانگر رابطه معکوس مدل بلوغ با آنها می بتا برای متغیرهای هزینه ایمنی و زمان منفی
اثر بخشی مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه بر  میزان نتایج ارزیابی 5جدول در آخر با توجه به هدف اصلی این پژوهش، 

 دهد.سازی را نشان میهای ساختمانی انبوهآسیب شناسی استاندارد پروژه

 شناسی ایمنی استانداردپروژه و آسیبرابطه مدل بلوغ مدیریت  -5جدول 

 متغیر وابسته

 شناسی ایمنی استانداردآسیب متغیر مستقل

مدل بلوغ 
 مدیریت پروژه

R ١76/0 

P-value 000/0 

Beta ١76/0 
 

 

 . بحث6

های در این مطالعه میزان اثر بخشی مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه بر آسیب شناسی ایمنی استاندارد پروژه
های اصلی ایمنی استاندارد شناسایی گردید و ساختمانی انبوه سازی مورد ارزیابی قرار گرفت، بدین منظور ابتدا شاخص

ها مورد آزمون قرار گرفت، نتایج بدست آمده حاکی از رابطه همبستگی بر این شاخصرابطه متغیر مدل بلوغ مدیریت پروژه 

 تغیرهای عملکرد ایمنی، هزینه ایمنی، زمان ایمنی و کیفیت ایمنی است.قوی میان مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه بر م
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مدل بلوغ  ،ای با توجه به نتایجکند به گونهضریب بتای بدست آمده از آزمون رگرسیون نوع این رابطه را بیان می

تاثیر مثبت و مستقیمی بر متغیرهای عملکرد ایمنی و کیفیت ایمنی دارد یعنی بکارگیری مدل بلوغ  پروژه مدیریت
سازی سبب ارتقا سطح عملکرد ایمنی و به مراتب کیفیت آن خواهد شد. های ساختمانی انبوهمدیریت پروژه در پروژه

ابطه مدل بلوغ مدیریت پروژه با این متغیرها ضریب بتا برای متغیرهای هزینه و زمان ایمنی منفی شد به بیان دیگر ر

های سبب کاهش هزینهسازی های ساختمانی انبوهبکارگیری مدل بلوغ مدیریت پروژه در پروژهمعکوس است بنابراین 

 ایمنی و همچنین کاهش اتالف زمان و هدر رفت وقت مفید ناشی از ایمنی خواهد شد.
ضریب همبستگی  استاندارد یمنیا شناسیبیپروژه و آس تیریمدل بلوغ مدرابطه  ،ارزیابیدر آخر با توجه به نتایج 

که نشان از رابطه و همبستگی قوی میان این دو متغیر است. ضریب بتا مقداری مثبت را  ١76/0بدست آمده برابر است با 

های پروژه استاندارد یمنیا شناسیبیآسدهد بنابراین متغیر مدل بلوغ مدیریت پروژه تاثیر مستقیم و مثبتی بر نشان می
 ها خواهد شد.پروژه این ساختمانی انبوه سازی دارد و سبب بهبود و ارتقا سطح عملکردی آن در

 

 

 گیری. نتیجه7

که هر چقدر بلوغ دانش مدیریت پروژه در سطح باالتری باشد سطح ایمنی استاندارد نتایج این مطالعه نشان داد 

نیز بیشتر است که خود بیانگر ضرورت استفاده از مدل بلوغ متناسب، جهت افزایش سطح  انبوه سازیی ساختمانی هاپروژه

های ناشی از ایمنی به همچنین نتایج حاکی از تاثیر مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه بر کاهش هزینه بلوغ سازمان است.
مدل بلوغ ها در حوزه ایمنی است. قت مفید پروژهمیزان قابل توجه و کاهش اتالف زمان و جلوگیری از اتالف هدر رفت و

 های ساختمانی انبوه سازی نیز دارد.مدیریت پروژه تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت ایمنی پروژه
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