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 چکيده

  هایپروژه   زلزله  بحران   مدیریت  بر  پروژه  مدیریت   اجرا  فاز  عملکرد  ارزیابی  هدف  با  حاضر  پژوهش

  این  آماری  جامعه.  است  شده  انجام(  مشهد  شهری  قطار  سه  و  دو  خط  پروژه:  موردی  مطالعه) عمرانی

 در مشهد شهری  قطار سه  و  دو خط  پروژه  در فعال کارشناسان  و   مهندسان  از نفر  175 شامل پژوهش

 همه   بودن  دسترس  در  و  تعداد  بودن  کم  و  آماری  جامعه  هایویژگی  به  توجه  با.  است  شده  گرفته  نظر

  مورگان   نمونه  حجم  برآورد  جدول   از  استفاده  با  و  شد  برگزیده  ساده  تصادفی  گيری  نمونه  شيوه  اعضا

  ساده  تصادفی  گيری  نمونه  روش  به  توجه  با  اینرو  از.  شدند  انتخاب  آماری   نمونه  عنوان  به  نفر  120  تعداد

 این  در   شاغل  مسئول  مهندسان از نفر 125 تعداد کشی قرعه و تصادفی  بطور  آمار،  مشاور با  مشورت و

  120  مجموع،  در  و  فراوان  هایگيری   پی  از  پس  نهایت  در   که  توزیع  نامه پرسش   و  انتخاب  هاپروژه 

  آزمون   از  استفاده  با  متغيرها  توزیع  وضعيت  .  شدند  انتخاب  نهایی  نمونه  عنوان  به  شده  تکميل  نامه پرسش 

  از   استفاده  با  هاپرسشنامه   از  حاصل   اطالعات.  بودند  نرمال  هاآن  همه  که  بررسی  اسميرنف  و  کولوموگروف

  مشخصپژوهش   اصلی  پرسش  اساس  بر  که  است  آن   از  حاکی  نتایج   و   شد  انجام  تحليل   مسير  تحليل   آزمون

  9/24  معادل  عمرانی  هایپروژه  زلزله  بحران   مدیریت  بر  پروژه  مدیریت  در  اجرا  فاز  عملکرد  ميزان  شد

 . باشدمی  دارمعنی  و  درصد

  . آزمون رگرسيون ،مدیریت بحران زلزله  ،مدیریت پروژه ،فاز اجرا  :يديکل  واژگان
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 2مجيدي  جاللی  محسن  ، 1فرهاد حيدري
 .ایران ،مشهد ، اسالمی آزاد دانشگاه  ، مشهد واحد  ،پروژه  مدیریت_معماری  گروه 1
 .ایران ، مشهد ، اسالمی آزاد دانشگاه ،مشهد  واحد  ،پروژه  مدیریت  گروه 2
 

 نام نویسنده مسئول: 
 حيدري  فرهاد

 زلزله بحران مدیریت بر پروژه مدیریت در اجرا فاز عملکرد تاثير

 عمرانی  هايپروژه در

 (مشهد شهري قطار سه و دو خط  پروژه:  موردي مطالعه)

 16/1/1400تاریخ دریافت:  

 27/3/1400تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه
  بر  مطلوبی  تاثيرات  هاپروژه  این  موقع  به  اتمام   و  دارند  بزرگی  بسيار  نقش  کشور  اقتصادی  رونق   و  رشد  در  عمرانی  هایپروژه

  با   بحران  مدیریت  و   افتد  بی  اتفاق   هاپروژه  این  در است  ممکن  مختلف  هایشيوه   به  بحران  طرفی  از.  داشت  خواهد  اقتصادی  رونق

  در   پروژه  مدیریت  چنانچه  آنکه  حال.  دارد  بحران  مهار  درمیمه  بسيار  نقش  بحران  از  قبل  شرایط  به  بحرانی  اوضاع  برگرداندن  هدف

 . شد خواهد مدیریت شاخه این  مدیریت  توان بردن بال  و کارایی  افزایش موجب بگيرد قرار مدیریتی شاخه این کنار

 

 پروژه   مدیریت و  پروژه
 خواص   پذیردمی  صورت  بفرد  منحصر  دستاورد  یا  خدمت  محصول،  یک  آوردن  بوجود  برای  که  است  موقتی  کوششی  پروژه

 : از عبارتند پروژه اصلی

 .بودن موقتی ـ1

 . بفرد منحصر دستاورد ـ2

 منحصر   و  موقتی  پروژه  که  وجودی  با  هستند  تکراری  و  دائم   عملياتی  کارهای  که  است  این  عملياتی  کار  و  پروژه  اصلی  فرق 

 .  بود بفرد

  با   مرتبط  فنونی   و   ابزارها  ها،مهارت  دانش،  گيری  بهره  PMBOK 2008  پروژه  مدیریت   استاندارد   اساس  بر   پروژه،  مدیریت

  مدیریت   فرآیندهای  سازی  یکپارچه  و  کاربرد  راه  از  پروژه  مدیریت.  است  آن  هایخواسته   به  رسيدن  مسير  در  پروژه  های فعاليت

 سه  ضروریست   پروژه  هر  راهبردهای  و  شود  اجرا  خاتمه  و  نظارت  و  کنترل  اجرا،  ریزی،برنامه  شروع،  مراحل  گيرنده  بر  در  پروژه

 .  دهد  قرار نظر مد  را کيفيت و بودجه زمان، عامل 

 دسته  دو  به  شده  ذکر  های سازمان  شودمی  تشکيل  هاپروژه  از  اساساً  آن  هایفعاليت  که  است  سازمانی  محور،  پروژه  سازمان

 : شوندمی تقسيم

  هایشرکت  توانمی مثال  عنوان به. شودمی حاصل  دیگران  برای پروژه اجرای با اصل  بطور ها آن درآمد که هایی سازمان( الف

 .  برد  نام را دولتی  پيمانکاران و ابنيه یا ساختمان پيمانکاران معماری، و ساختمانی های شرکت مشاورین، مهندسی

  مدیریتی  هایسيستم  کسب   به  ميل  نوعی  ها،سازمان  نوع  این  در.  اند  نموده  انتخاب  را  پروژه  مدیریت  که  هاییسازمان(  ب

 .  شودمی دیده هاپروژه مدیریت کار در تسهيل بوجودآوردن هدف  با کارامد  و مطلوب

  قابل  قسمت  گسترش  و  تحقيق  هایفعاليت  گردد،می  اجرا  بار  نخستين  برای  که  ایپروژه  هر  در  محور،  پروژه  هایسازمان  در

  هایپروژه  که   دارد  وجود  باور   این  بيشتر،  سود  آوردن  بدست  برای  یقينا.  دهندمی  اختصاص  خود  به  را  پروژه   هایهزینه  از  توجهی

 دانش  زمينه  در  چه  را  نوینی  هایدانش  ها پروژه  اجرای.  شود  کسب  انتظار  مورد  منافع  ها، هزینه   این  جبران  بر  عالوه   بعدی  شبيه

 حضور   پروژه   تيم   در  که  اشخاصی  آیدمی  پيش   کم  خيلی  معمول  اما .  دارد  دنبال   به   پروژه  موفق  راهبردی  دانش  زمينه  در   چه  و   فنی

 و  حفظ  ثبت،  و  نوشتن  برای.  دهند  قرار  دیگران  اختيار  در  مندنظام  روشی  غالب  در  را  خود  هایاندوخته  و  تجارب  دانش،  دارند

  که   باشد،می  ها پروژه  در  دانش  مدیریت  توسعه  ضروریت  آن  دارنده  اشخاص  از  مستقل  شکل  به  ها، پروژه  در  دانش  مجدد  بکارگيری

 .  پذیرد  شکل آن آخر و  ویژه مقاطع در نه و پروژه اول از  ضروریست همچنين امر این

  سهم   هزینه،  و   زمان  مناسب  تخمين  نبود:  است  دانش   مدیریت  در   ضعف  و   نخوت  هاپروژه  شکست  برای  نخست  دليل  یک

  های پروژه  در  شده  آموخته  هایدرس  و  گذشته  تجارب  از  مطلوب  شکل   به  نگرفتن  بکار  ضعيف،  شکل  به   ارتباطات  و   اطالعات  بندی

  درگيری  نبود  رسمی،  پيگيری  سيستم  عدم  مدیریت،   در  ثبات  نبود  آن،  هایمحدودیت  بخصوص  تکنولژی  از  نادرست  درک   گذشته،

  رقابت   در  موفقيت  عوامل  ترین  مهم     از  یکی   دانش   مدیریت.  باشد می  زمان   و  هزینه  رفتن  بال  آن  نتيجه  که  پرسنل؛  عملياتی 

  دانشی   اهداف   کسب  برای  ریزیبرنامه  امکان   نمایند،   تحليل  را  دانش   درست  شکل  به   باشند   قادر   که   هایی سازمان  و  شده  ها سازمان

 است   بوده  مصاحبه  محور  بر   موجودی  موفقيت  های-سنجش  اکثر  این  از    ترقبل.  دارند  را  دانش  مطلوب استراتژی  کردن  فرموله  و

   [.1]است نبوده ایمقایسه مدل  و
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 پروژه   حيات  چرخه

  راستای  در  پروژه  های- فعاليت  با  مرتبط  هایتکنيک  و  ابزارها  ها،مهارت  دانش،  کاربرد  پروژه،  مدیریت  استاندارد  به  توجه  با

  سازی   یکپارچه  و   مطلوب  و  درست  کاربرد  راه  از  پروژه   مدیریت.  شودمی  معنی   پروژه   مدیریت   تعریف  عنوان  به  پروژه  الزامات  تأمين

 : گيردمی انجام  اند،شده بندی دسته زیر فرایندی گروه  پنج در که فرآیند 42

 .  آغازین فرآیندی تيم ـ1

 .  ریزی برنامه فرآیندی تيم ـ2

 . اجرا فرآیندی تيم ـ3

 . کنترل و نظارت فرآیندی تيم ـ4

 [. 2]خاتمه فرآیندی تيم ـ5

 

 اجرا   فرآیندي   گروه

  انجام   بایستمی  که  کارهایی  های برنامه.  داد  انجام   را  است  شده   معين  ریزیبرنامه  هنگام   در   که  کارهایی   باید   بخش  این  در

  دهند؛ می شرح  را پروژه سوابق و آموخته هایدرس  مستندسازی و  آوری جمع روش. دهندمی توضيح را هاآن  انجام روش و شوند

  و  شوند  مشکالت  بروز  مانع  چگونه  شوند، برگزار صورت چه  به جلسات  شود،  آوری  جمع  باید  شکل چه  به  پروژه  تيم  که  گویندمی

 خوبی   به  ریزیبرنامه  اگر. . .  و  کنند  مدیریت  ترتيبی  چه  به  را  هانارسایی  و  ایرادها  تغييرات،  کنند  حل  شکلی  چه  به  را  اختالفات

 [. 3]پروژه مدیریت برنامه تحقق: شودمی خالصه عبارت یک در اجرا فرآیندی گروه باشد، شده انجام

 

 بحران   مدیریت  مفهوم

  در .  باشد  داشته  مختلفی  هایصورت  تواند می  شهری  و   استانی   کشوری،  ابعاد   در  که   است،  جدیدی   دانش  بحرانمدیریت

  بين   کارشناسانه  هایریزی   برنامه  با  که  شودمی  تالش  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  موجود  منابع  و  جدی  خطرات  بحران،  مدیریت

 کنترل   را  بحران  بتوان  موجود  منابع  از  استفاده   با   تا   شود  برقرار  تعادل   احتمالی،  خطرات  همچنين  و   موجود  های توانایی  و   منابع

  گوناگونند   شدت  و  اندازه  نوع،  نظر  از  هابحران .  داشت  خواهد  جامعه  بر  ایمالحظه  قابل  تاثيرات  باشد،  که  مدل  هر  از  بحران.  نمود

 توانمی  ها بحران   بيشتر  در.  سازند   مختل  را  درگير  های سازمان  کاری  های توانایی  توانند می  که   دارند  دنبال   به   عواقبی  هاآن  همه  اما

 : کرد پيدا  دست ذیل مشترک شرایط به

 . است سریع هایگيریتصميم نيازمند  ـ

 . باشند می محدود عموما هاحلراه ـ

 . باشد داشته بدی نتایج است ممکن نادرست هایگيریتصميم ـ

 . شد خواهند درگير فراوانی و گوناگون ادارات و  هاسازمان بحران، یک در ـ

  جامعه   کنيد  فکر  که  است  این  بزرگ  اشتباه  ولی .  باشد   کننده  نااميد  بسيار  تواندمی  و  بوده  دشواری   کار  بحران  یک  مدیریت  ـ

  حال،   عين  در  با  اما  نيست،  دیگر  های بحران   همانند   عيناً  بحرانی  هيچ  که  داشت  توجه  باید   هميشه  و  ماند   خواهد  مصون  بحران  از  ما

  و  بحران  با   رویایی  جهت  ریزی طرح  برای  کليدی  اشتراکات،  این   درک  و  کشف  که  دارد  وجود  هاآن  بين  توجهی  قابل   اشتراکات

 [. 4]بود  خواهد آن منفی اثرات کاهش

 

 بحران مدیریت  مراحل

  مدیریتعملکرد  شود،  میمشاهده  که  طور  همانو  است  شده  داده  نشان  بحران  جامع  مدیریت  سيستم  چرخه  (  1)شکلدر  

 [.5]اند شدهبندی دستهبازسازی و مقابله آمادگی، پيشگيری،  گام چهار در بحران  
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 [. 5]بحران  جامع  مدیریت  سيستم  چرخه( 1)شکل

 پروژه   در بحران
  شرایطی  به  و  شودمی  ایجاد  فزاینده  طور  به  یا   و  ناگهانی  شکل  به  بشر،  یاتوسط  و  طبيعی  صورت  به  که  است  اتفاقی  بحران

  همدر  موجب  که  است  وخاص  بزرگ   فشار  ایجاد  یک  بحران.  شودمی  منجر  پروژه  یا   و  جامعه  شخص،  برای  ناپایدار  و  خطرناک

  به.  آوردمی  وجود  به  جدیدی  نيازهای  و  خطرها  تهدیدها،  ها،زیان  و  شودمی  وسيع  هایبازخورد   و  متعارف  فرضيات  شدن  شکسته

  بار اولين بحران  کلمه.  باشدمی  العادهفوق   و  حياتی  اضطراری،  کارهای به  نياز  آن از  خروج  و  بحرانی شرایط ساختن    مرتفع منظور

  ناهماهنگی   دچار  حياتی  هایسيستم  که  شرایطی  به  بحران  پزشکی  علم  در.  است  شده  اقتصادی  و  مهندسی  علوم  وارد  پزشکی  از

  و   خارج  عادی   شکل  از  پروژه  شرایط  که  را  زمانی  هم،   هاپروژه  در  خصوص  به  مهندسی  موضوعات  عرصه  در.  شودمی  گفته  شود،

 در بحران سازنده  های فاکتور  که داشت نظر مد  باید  هم  را مسئله این  اگرچه. گویند می بحرانی شرایط شود،  ریختگی هم  به دچار

  هایبحران   بعضا .  است  تنزل  یا   رشد  برای  فرصت  و  تهدید   آسيب،  مانع،  یک   دهنده نشان  بحران.  هستند  ها فرصت  و  خطرها   واقع

  توانند می  لذا  باشند می  نيز  زیادی   بسيار   تاثير  گستره  دربردارنده  هستند،   وسيع  و   پيچيده   بسيار  کهآن  بر   مضاف   ،پروژه  در  شده  ایجاد

  ها، شهرک  مانند  ساختمانی  بزرگ  هایپروژه  اجرای  کهاین  به   عنایت  با.  کنند  مختل  را  پروژه  یک  هایوپروسه  یکپارچگی   نظم،

  های ساختمان  ها،سدسازی  صنعتی،   بزرگ  هایوکارخانه  هابيمارستان  نيز  و  اداری  و  اریتج  مسکونی،  ساختمانی،  هایمجموعه 

 ونظارت   ریزیبرنامه  مسئله  که   کندمی  ایجاب  ویژه  هایمهارت  به  نياز  و  کار  حجم  بودن  وسيع  گرفتن  نظر  بادر  ،. . . و  هاپل  و  مرتفع

 منظور   به  مطلوب  نگرشی  عنوان  به  بحرانمدیریت  بنابراین  شود  گرفته  نظر  در  هميشه  پروژه  کار  پيشبرد  و  اجرا  بر  هميشگی  و  دقيق

  ذهن   و   فکر  در  اغلب   ها ریزی برنامه  این  کوچک  های ساختمان   اجرای  در.  استمیالزا  معماری  پروژه  یک   موفقيت  و   ثبات  تضمين

  با   مستقيم  و   جدی  شکل  به  را   هاسازمان  و  هاشرکت  ها، بحران   وقوع   بزرگ   هایپروژه  و   ها ساختمان  در  اما  شودمی  انجام  مجری

 یک   حيات  طبيعی  و  لینفک  قسمت  شکل  به  بحران  که  گفت  توانمی  بنابراین.  سازدمی  مواجه  زیادی  بسيار  مشکالت  و  خسارات

 [. 6]است درآمده معماری و ساز و ساخت پروژه

 

 بحران   پذیري خطر مدیریت
  راهبردها،   اجرای  جهت  عملياتی   هایتخصص  و  ها سازمان  اداری،  رهنمودهای  و   مناسبات  کارگيریبه  سيستماتيک  پروسه

 احتمال  و  هاتهدید  ناسازگار  و  خالف  بر  حاد،  تاثيرات  کاهش  و  آوردن  پایين  جهت  یافته  بهبود  سازگاری  هایظرفيت  و  هاسياست

  و   هافعاليت  مسير  از  مخاطرات،  ناسازگار  و  مغایر  منفی،  تاثيرات  از  تا   دارد  قصد  بحران  پذیریخطر  مدیریت.  است  بحران  وقوع

 [. 7]نماید  منتقل یا  و داده  کاهش را هاآن نموده، پيشگيری آمادگی،  و  اثرات آوردن پایين  جلوگيری، جهت تدابيری
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 بحران  مدیریت هايویژگی  و وظایف
 . رخداد هرگونه برای کامل  آمادگی ـ1

 . شود دوری کاریدوباره از که نحوی به هاآن سازیهماهنگ و ایمنطقه  ملی، مطالعاتی  دفاتر سازیزمينه  ـ2

 . آن بهتر هرچه گيری کاربه  منظور به روزبه اطالعاتی بانک  آوریجمع ـ3

 . طلبدمی را بالیی  هزینه هرچند خطر دهنده هشدار سيستم گيری کاربه ـ4

 .  سالنه عملياتی  هایرزمایش انجام  و رسانی  امداد واحدهای هایمسئوليت  تفکيک ـ5

  هافرودگاه  کنترل  برج  مخابراتی  ایجاده  ارتباطات  سوخت،  برق،  آب،  شامل  که  حياتی  انتقال  خطوط  و  هاشبکه   سازیایمن  ـ6

.  پرداخت  شبکه  این  بازسازی  به  تواننمی  کم   زمان  در  است  ریخته  هم  به  بحران  از  بعد   منطقه  شرایط  که  دليل  این   به. . . .  و  سدها   و

 . کندمی کم  امداد  عمل سرعت از و  کندمی ایجاد را زیادی های زیان خود کار که دليل این به

  نظر  در  با  که  دليل  این  به  کرد،   کم  را  بحران  ابعاد   توانمی  اجباری  شکل   به  حتی  حادثه  مستعد   مناطق  در  بيمه  تقویت  ـ7

 . است بحران رفع  در بزرگی عامل  خود خسارت پرداخت حادثه، ابعاد  گرفتن

  ثمربی  هادولت  تالش  نگذارند   راه  این  در  گام  که  وقتی  تا  است  بحران  مدیر  هایمسئوليت   از  دیگر  یکیمیعمو  افکار  آگاهی  ـ8

 . است

 .  ها آن  بندیاولویت و ریسک بررسی ها،بحران  انواع شناخت ـ9

 .  بحرانی ارتباط تعيين ـ10

 .  هارسانه با برخورد راهبردهای تعيين ـ11

 . بحرانمدیریت برنامه تهيه و بحرانمدیریت گروه تشکيل ـ12

 . بحران وقوع از پيشگيری و بينیپيش ـ13

 .  بحران در مداخله هایروش تعيين ـ14

 .  سازیسالم هایروش تعيين ـ15

 [. 8]منابع از بهينه استفاده راستای در تالش و سازماندهی  ریزی،برنامه ـ16

 

 پيشينه پژوهش 
  مدیریت   دیدگاه  از  عمرانی  هایپروژه  در  بحران  مدیریت  کارهای  راه  ارائه  و  شناسایی  به(  1398)همکاران  و  ور  عالی  نجفی

  ابتدا   پژوهش   این  اصلی  هدف.  پرداختند(  بختياری  و  چهارمحال  استان  کوهرنگ  شهرستان  فرمانداری  موردی  مطالعه)ساخت

 بحران   مدیریت   جهت  مناسب  راهکارهای   ارائه  جهت  ها آن  وتحليل  تجزیه  و   بررسی  سپس  و   ها بحران  این   بندی  طبقه  و   شناسایی 

 به   توجه  با.  شوند   هاپروژه  شکست   به  منجر  توانندمی  که  هستند  رویدادهایی  هابحران   حقيقت  در.  است  عمرانی  هایپروژه  در

 بحران   مالی،  بحران:  نمود  بندی  طبقه  دسته  چند   به  طورکلی  به  توانمی  را  ها بحران   پيشين،  هایپژوهش  در   شده   انجام   مطالعات 

  طوفان  باد،  زلزله، سيل،)مانند  مترقبه غير  شرایط اثر در شده ایجاد هایبحران  و آن هایسياست و مدیریتی  بحران انسانی، نيروی

  های پروژه  در  ها بحران  کارشناسان،  با   مصاحبه  و  اوليه  پرسشنامه  توزیع  و   پيشين  های پژوهش  بررسی  طبق  اما   ؛ .  نمود  اشاره (  غيره  و

  های بحران   ـ1:  اند   شده   بندی  طبقه  زیر  کلی   دسته  4  به  کارشناسان  نظر   از  اهميت  ترتيب  به  ساخت   مدیریت  دیدگاه   از  عمرانی

  ما   پژوهش  غيرمترقبه  شرایط  از  ناشی  هایبحران  ـ 4مالی  هایبحران  ـ3  انسانی  نيروی  بحران  ـ 2  هاآن  گيری  تصميم  و   مدیریت

  دیدگاه   با  را  هاآن  کردیم  سعی  ما   که  هستند  بحران  مدیریت  نيازمند  و  شوندمی  بحران  موجب  که  هستند  متعددی  عوامل  داد  نشان

 [. 9]دهيم قرار بررسی مورد ساخت مدیریت

 ساخت   حوزه در پروژه مدیران نقش در روابط مدیریت تاثيرگذاری آناليز به( 1398)بابکی شهر  پور جمال و نيک عمل صادق 

.  شوندمی  تقسيم  خارجی  نقش  گروه  پنج  و  داخلی  گروه  شش  به  ترتيب  به  ها آن  ها،داده  تحليل  و  تجزیه  نتيجه  در.  پرداختند  ساز  و

 ارائه   سنتی  هایپروژه  مدیریت  از  ساز  و  ساخت  در  تغيير  برای  را  شواهدی  تحقيق  این  نقش،  بندی  دسته  و  شناسایی   بر  عالوه
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  کاری   روابط  و   افراد  اهميت  شدن  برجسته  به  منجر  که  است  متمرکز  جدید  پروژه  مدیریت  به  کنترل  و   ریزیبرنامه  بر   که  دهدمی

 [. 10]شود-می

  مقوله.  پرداختند  بحرانی  زنجيره  روش  به  پروژه   مدیریت   در  بافر  مطالعات   بر  مروری  به(  1398)سوقی  چهار  و  چکوسری  مهربان

 تحقيقات  کليه  است،  شده   سعی   مقاله  این  در.  است  برخوردار  شایانی   اهميت  از  بحرانی،  زنجيره  روش  به  پروژه   مدیریت  در  بافر

 زنجيره  روش   به  پروژه  مدیریت  گيریشکل  زمان   از  بافر،   اندازه  تعيين   های روش  همچنين  و   بافر  مدیریت  خصوص  در  شده   انجام

 [.11]گردد مرور ،2019 سال تا  ها، محدودیت تئوری بر مبتنی بحرانی،

  باید   هاپروژه.  پرداختند  هاسازمان  در  پروژه  مدیریت  موفقيت  کليد  مدیریت  اطالعات  سيستم  به(  1398)همکاران  و  زاهدی

  کردن   مدیریت  درست  پس.  شوند  انجام  شده  تعيين  کيفيت  و  هزینه  زمان،  در  تا  شوند  ارزیابی  و  کنترل  سازماندهی،  ریزی،  برنامه

MIS  باشد می  سيستم  و  اطالعات   مدیریت،  جزء،  سه  از  ترکيبی  MIS.  کند می  پيدا  اهميت  هدفشان  به  رسيدن  برای  هاپروژه

 مدیران اختيار  در درست  تصميمات  اتخاذ جهت  را  لزم  اطالعات  ها،داده  سازماندهی  با  تواندمی(  مدیریتی  اطالعاتی  هایسيستم )

 گيری   تصميم  بهبود  افزایش نتيجه  در  و  دانش  انتقال  سرعت  رفتن   بال  باعث  هنگام  به  و صحيح  دقيق،  اطالعات  داشتن.  دهد  قرار

  انتقال  تسریع  دانش  مدیریت  در  اطالعات  فناوری  اصلی  نقش.  گرفت  خواهد  را  نادرست  تصميمات  از  بسياری  اتخاذ  جلوی  و  شده

  دار  عهده   را  آن  به  وابسته  مراحل  و  اطالعاتی   هایسيستم  سازماندهی   و   اداره  MIS  اطالعاتی   هایسيستم  مدیریت  و  است  دانش

  هایسيستم  و  MIS  کارکردهای  به  حوزه،  این  در  گرفته  صورت  هایپژوهش  و  مربوط  تعاریف  بررسی  ضمن  مقاله  این  در.  باشدمی

 [. 12]شد خواهد پرداخته هاپروژه مدیریت در دانشی

 استراتژیک   مدیریت  ميانجی  نقش   با  کارکنان  ادراک  و   دانش  مدیریت  هایفعاليت  رابطه  بررسی  به(  1398)شيرازی  ميرزازادگان

 وباتوجه 0/35مستقيم اثر با  سازمانی  فرهنگ متغير که  داداند  نشان  ها داده فرضيه نتایج . پرداخت فارس  ای منطقه برق شرکت در

 [. 13]دارد دانش مدیریت از کارکنان ادراک با را ارتباط بالترین T=8/65مقدار به

 وظيفه   رهبران  و   مدیر.  پرداختند  عمرانی   هایپروژه  مدیران  رهبری  بر  هيجانی   هوش  تاثير  بررسی   به(  1398)ميرولد  و  صانعی

  در   هيجانی  شایستگيهای  از  خالق،  انرژیهای  به  قهرآميز  و  مخالف  نيروهای  تبدیل  ضمن  که  کنند  انتخاب  را  رهبری  سبک  دارند

  بر   هيجانی   هوش  تاثير  بررسی  پژوهش   این  اصلی  هدف  لذا.  شود  حاصل  استفاده  حداکثر  آن  پویایی  و  سازمان  اداره  بهبود  جهت

 مرتبط  هایمولفه  و  ابعاد  خارجی،  و  داخلی  انجامگرفته  تحقيقات  به  مراجعه  با  منظور  بدین.  است  عمرانی  هایپروژه  مدیران  رهبری

  ميباشد   توصيفی  شيوه  به  و  نظری  بنيادی  صورت  به  حاضر  پژوهش  روش.  گردید  بررسی  رهبری  سبکهای  و   هيجانی  هوش  مفاهيم   با

 [.14]است گرفته صورت ایکتابخانه مطالعات صورت به پژوهش این در مطالب گردآوری شيوه که

 به  توجه  با.  پرداختند  مپنا  گروه  هایشرکت  در  چابک  پروژه  مدیریت  هایمتدولوژی  کاربرد  به(  1398)کالنتر  و  سابق  ویسی

  هایمتدولوژی  مختلف  کاربردهای  بررسی  به  مقاله  این  در  مختلف،  صنایع  در  پروژه  ساختار  در  چابکی  موضوع  روزافزون  اهميت

  ساز و ساخت و چابک  محصول توليد چابک، پروژه مدیریت. است شده پرداخته مپنا گروه عضو شرکتهای رسالت به نگاه با چابک

 بحث  مورد  مقاله  این  در  است  شده  سعی  که  دارند  سازی  پياده  امکان  مپنا  گروه  شرکتهای  در  که  هستند  هاییشاخه  جمله  از  چابک

  شرکتهای  در  چابک  راهکارهای  یکپارچه  سازی  پياده   برای  چارچوبی  نهایت  در.  گردد  ارائه  کاربردی  هایمثال  و  گرفته  قرار  بررسی  و

 [. 15]است شده ارائه مپنا  گروه عضو

 بحران  شرایط  در  هوایی  امداد  نقليه  وسایل   پویای  مسيریابی  و   موقت  امداد  مراکز  یابی  مکان  به(  1397)همکاران  و  آقایی

  به  هوایی  امداد  نقليه  وسایل  پویای  مسيریابی  و  موقت  امداد  مراکز  یابیمکان  برای  جدید  ریاضی  مدل  یک  مقاله  این  در  پرداختند،

  شامل   پيشنهادی  مدل  هدف  تابع.  است  شده  ارایه  بحران  شرایط  در  دیده  آسيب  مناطق  به  امدادی  کالهای   ارسال  منظور

  های الگوریتم   مناسب  عملکرد  دهنده  نشان  نتایج.  است  شده  تاسيس  مراکز  به  امدادی  کالهای  انتقال  زمان  حداکثر  سازیکمينه 

 [. 16]است پيشنهادی حل

  کازرون  شهرستان:  ی  مورد  مطالعه)شهرى  بحران  یریت  مد   و  زلزله  اثرات  بر  مطالعه  به(  1397)پور  آریان  و   احساندوست

  مدیریت  و  پيشبينی  با   توانمی  را  احتمالی  هایبحران  اما   است،  طبيعی  امری  طبيعت  در  حوادث  وقوع:  هدف  و  زمينه  پرداختند،

 جامعه  و   کشورها  دیگر  تجارب  از  استفاده   نيز  و  اقتصادی  - اجتماعی  مراتبی  سلسله  تحليل  از  پژوهش  این  در:  نتایج  داد   کاهش  موثر
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  یک   و  صفر  دهی وزن   روش  از  معيارها  از  یک  هر  ارزش  تعيين  برای  پژوهش   این  در.  شد  استفاده(  کازرون  شهرستان)مطالعه  مورد

 [. 17]است شده گرفته بهره

  هابحران  و  طبيعى  بحرانى  مدیریت  چرخه  در  آن  هاىداده  و  دور  از  سنجش  نقش  به(  1397)ماهينی  سلمان  و  ميراحسنی

  نتيجه .  است  بازسازی  و  مقابله  آمادگی  پيشگيری،  شامل  موثر  مدیریت  چرخه  قالب  در  بحران  مدیریت :  هدف  و  زمينه  پرداختند،

  نقش   نيز  سرزمين  امایش   و   ارزیابی  اجرای  و   پایش   جهت  نياز   مورد  هایداده  و  زمانی  سری  تصاویر  تامين  در  دور  از  سنجش:  گيری

  به  کمک  برای  لزم  داده  ارایه  طریق  از  بالیا،  هایمحرک  برخی  به  پرداختن  با   تواندمی  دور  از  سنجش  فناوری.  دارد  موثری  بسيار

 [. 18]کند کمک بحران مدیریت به  بحران مدیران سرزمين، آمایش ریزانبرنامه

  عوامل  و  شهرى  فضاى  بحران  مدیریت  عملکرد  بهبود  در  مردمى  مشارکت  نقش  بررسى  به(  1397)همکاران  و  عموزادخليلی

  تدریجی   افزایش  و  شهرها  گسترش:  هدف  و  زمينه  پرداختند،   بهشهر   شهر  در  راجرز  اجتماعى   مشارکت  نظریه  منظر  از  آن  بر  موثر

  دیگر،   طرف  از  شهرها  بستر  بر  اقتصادی  و  محيطی  هایبرداری بهره  افزایش  و  جمعيت  تمرکز  و   جهان  در  بزرگ  شهرهای  تعداد

  دخالت   نحوه  و   مردم  نقش  به   زیادی  اندازه  تا   برنامه  یک  موفقيت:  گيری  نتيجه.  است  شده  شهری  نواحی  در  بحران  ایجاد   ساز  زمينه

  مردم   مشارکت  با  جز  بحران  مدیریت  هایطرح  و   ای  برنامه  بندیاولویت  و  ها خواسته   نيازها،  تعيين  و   گرددمی  باز  برنامه  در  ها ان 

 [.19]نيست ميسر

 این .  پرداختند  هوشيار  زنده  انسان  استعاره:  طبيعى  هاىبحران  در  خبرى  هاىسازمان  آورى  تاب    به(  1397)همکاران  و  قنبری

  هایى سازمان  چنين  آورىتاب.  است  پرداخته  طبيعى  هاىبحران   در  خبرى  هاىسازمان  آورىتاب  از  جدیدى  مفهوم  ارایه  به  مقاله

  وجود   سازمان،  استراتژى  و  راهبرد  عنوان  به  سازمانى  آورىتاب  تلقى  موضوعى  چنين  به  پرداختن  الزامات  گيرد؛  قرار  توجه  مورد  باید 

  نگرانه،  آینده  آورىتاب  هاآن  به  پوشاندن  عمل  جامه  که  است  سازمان  آورىتاب  مداوم  سنجش  و  سازمان  در  آورىتاب  مدون  برنامه

 [. 20]آوردمى ارمغان به هایىسازمان  چنين براى را نگرگذشته آورىتاب همزمان، آورىتاب

 

   هاداده آوريجمع ابزار
اطالعات  گردآوری  دقت  اساس  بر  ها  فرضيهآزمودن  که  است  مهم  بسيار  ای  مرحلهپيمایش  روش  در  اطالعات  گردآوری  

برای راه  بهترین  پژوهش  اهداف  به  توجه  با  . باشد راهگشا  تواند  میزیر  سوالت  به  پاسخ  ها،  دادهگردآوری  از  قبل  است.  پذیر  امکان

استفاده  نظران  صاحب  و  افراد  با  مصاحبه  و  متعدد  مطالعات  از  پس  شد.  داده  تشخيص  نامه  پرسش  از  استفاده  اطالعات  آوری  جمع  

 : است قسمت 5 شامل تحقيق این نامه پرسشگردید. مشخص تحقيق  برای استاندارد های پرسشنامه از 

بيشتر وضوح  ایجاد  جهت  آن  تکميل  نحوه  و  پرسشنامه  از  مختصری  توضيح  شامل  :  پاسخگوبه  دادن  آگاهی  بخش  (  الف

 باشد.  میدهندگان پاسخ

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

  شود. میشامل را خدمت سابقه و تحصيالت سن، جنسيت،  مانند مواردی و  است سوال 3

  نامهپرسشاین  شد    استفاده(  2005)انریکووهمکاران استاندارد    نامهپرسشاز  تحقيق  این  در  :  پروژهمدیریت    نامهپرسشج(  

( نشان داده شده  1در جدول)  است.  ای  گزینه  5مقياس  اساس  بر  سوال  هر  با  مرتبط  های  گویه .  باشدمی  بعد  2و  سوال    9دارای  

 است.

 پروژه   مدیریت  نامه پرسش  سواالت   گذاري کد  شيوه( 1) جدول

 موافقم  کامالً  موافقم ندارم نظری مخالفم  مخالفم  کامالً 

1 2 3 4 5 

 

   باشدمی ( 2)جدول  شرح به ها سرفصلاز یک هر با مرتبط های سوال 
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 پروژه   مدیریت  نامه پرسش  سواالت   از  یك هر  سرفصل ( 2) جدول

 مرتبط  سوالت شماره سوالت  سرفصل ردیف

 4 الی 1 اجرا  1

 9 الی 5 کنترل و پایش  2

 24دارای    نامهپرسشاین  شد    استفادهتاتاری  استاندارد    نامهپرسشاز  تحقيق  این  در  :  زلزله  بحران  تیریمد  نامهپرسشد(  

 ( نشان داده شده است.3در جدول)است. ای گزینه 5مقياس اساس بر سوال هر با مرتبط های گویه. باشدمی بعد 4و سوال  

 زلزله  بحران  ت یریمد نامه پرسش  سواالت   گذاري کد  شيوه( 3) جدول

 موافقم  کامالً  موافقم ندارم نظری مخالفم  مخالفم  کامالً 

1 2 3 4 5 

 

   باشد می (4)جدول  شرح به ها سرفصلاز یک هر با مرتبط های سوال 

 زلزله  بحران   تیریمد  نامه پرسش  سواالت   از یك  هر  سرفصل( 4) جدول

 مرتبط  سوالت شماره سوالت  سرفصل ردیف

 4 الی 1 بينی پيش 1

 10 الی 5 سازیآماده و پيشگيری 2

 14 الی 11 بازیابی  3

 19 الی 15 اشیادگيری 4

 24 الی 20 کنترل  5

 

 از: عبارتند ها پرسشنامهاین اصلی اجزاء  

دادن  اطمينان  و  دهنده  پاسخ  همکاری  ضرورت  و  پرسشنامه  وسيلة  به  ها  دادهگردآوری  از  هدف  آن  در  که  :  همراهنامة الف(  

 است.  شده تهيه اطالعات ماندن محرمانه جهت در آنها به 

 است.  شده قيد سئوالت به دادن پاسخ نحوة پرسشنامه هر ابتدای در دستورالعمل:  ب( 

از  دهندگان  پاسختا  است  گزینه  چند  دارای  و  بسته  پاسخ  نوع  از  ها  پرسشنامهسئوالت  امی  تمها:  پرسشنامهسئواالت  ج(  

دهد  پاسخ  و  انتخاب  را  نظر  مورد  جواب  سهولت  و  سرعت  با  پاسخگو  که  است  ای  گونهبه  ها  پاسخنمایند.  انتخاب  را  یکی  آن  ميان  

 باشد.  میموجود یک شماره پيوست در پرسشنامه خام فرم نمونه ضمناٌ شود. انجام راحتی به نيز ها دادهاستخراج طرفی از و 

 

  روایی

  از  آگاهی  بدون.  سنجد- می  را  نظر  مورد  خصيصه  حد  چه  تا  گيری  اندازه  ابزار  که  دهد  می  پاسخ  سوال  این  به  روایی  مفهوم

 چگونه   که  است  معنی  این  به  روایی   دیگر  عبارت  به.  داشت  اطمينان  آن  از  حاصل  هایداده  دقت  به   تواننمی  گيری  اندازه  ابزار  اعتبار

  سنجيده   را  دیگری  چيز  یا   پرداخته  نظر  مورد  مفهوم  همان   گيری  اندازه  به   واقعا   داده  آوری  جمع  ابزار  که  یابيم   اطمينان  توانيم  می 

  استاندارد   دليل  به  که  چرا  است،  شده   استفاده  سازه  و  صوری  روایی  از  پژوهش  این  در  پرسشنامه  روایی  گيری  اندازه  جهت  است؟

 و  موضوع  با  سوالت  تطابق  حيث  از  پرسشنامه  صوری  روایی  باید  اما.  است  اعتماد  قابل  پرسشنامه  سازه  روایی  پرسشنامه،  بودن

    آماری، نمونه ميان در نهایی توزیع از قبل پژوهش  این پرسشنامه سوالت بنابراین،. گيرد قرار بررسی مورد بررسی، مورد مفاهيم

 مرتبط  و  مناسب  هایپرسش  کافی  تعداد  بررسی  با  اساتيد  این  و  است  گرفته  قرار  مجرب  اساتيد  وتعدادی  راهنما  استاد  اختيار  در
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  طور   به  سنجش  مورد  عناصر  که  مساله  این  بررسی  و  محتوایی،  روایی  جهت  پژوهش  این  در  سنجش  مورد  مفهوم  گيری  اندازه  برای

  دو  هر  از  سوالت  به  وارده  ایرادهای  صوری،  روایی  جهت  دارند،  را  پژوهش   این  در  نظر  مورد  مفهوم  گيری  اندازه  توانایی  ظاهری

  این  تایيد  مورد  سوالت  صوری  روایی  پژوهشگر،  توسط  پرسشنامه  در  ایرادها  این  نمودن  برطرف  از  پس   و  است  شده  مشخص  حيث

  فن  یک عاملی تحليل. آید می بدست عاملی تحليل طریق از که است سازه اعتبار از صورتی عاملی اعتبار است گرفته قرار اساتيد

  و   آزمون  ها آن  در  که   هایی درشاخه  عاملی   تحليل  از  استفاده  حقيقت  در.  دارد  فراوان  کاربرد  انسانی  علوم  در  که  است  آماری

  هایشاخص  پرسشنامه  آیا  که  نمود  مشخص  توان  می  عاملی  تحليل  از  استفاده  با.  است  ضروری  و  لزم  شود،  می  استفاده  پرسشنامه

 [.21]خير یا کند می گيری اندازه را نظر مورد

 

  پایایی

و  زمان  در  محقق  همان  توسط  یا  دیگری  فرد  توسط  تحقيق  این  چنانچه  که  است  این  پرسشنامه  پایایی  از  منظور  و  هدف  

نيز  پذیری  اعتماد  و  دقت  به  که  اعتبار  یا  پایایی  دیگر  عبارت  به  یابد.  دست  مشابهی  نتایج  به  شود  انجام  دوباره  مختلف  های  مکان

یا  و  پایایی  گيرد.  می  اندازه  را  نظر  مورد  مفهوم  سازگاری  ميزان  حد  چه  تا  گيری  اندازه  ابزار  یک  کند  میمعين  شود،  می  تعبير  

اندازه  چه  تا  کسان  یشرایط  در  گيری  اندازه  ابزار  که  کند  میبيان  مفهوم  این  دارد.  سروکار  گيری  اندازه  سازگاری  و  پایداری  با  اعتبار  

اعتماد  قابليت  ضریب  است.  کامل(  )ارتباط  +1تا  ارتباط(  )عدم  صفراز  اعتماد  قابليت  ضریب  دامنه  دهد.  می    دست  به  کسانی  ینتایج  

آن از سنجد. میرا موقتی و متغير های ویژگیا ی و آزمودنی ثبات با های ویژگیگيری اندازه ابزار  اندازه، چه تا که است آن نشانگر 

کودر  روش  کردن(،  نيمه  )دو  تنصيفروش  )همتا(،  موازی روش  بازآزمایی(،  )روش  آزموندوباره  اجرای  های  روشبه  توان  میجمله  

مبنای  ها  پژوهشبيشتر  در  که  کرونباخ  آلفای  روش  از  پژوهش  این  در  [.  22]کرداشاره    2کرونباخآلفای  روش  و      1ریچاردسون 

کار  به  آزمون  پایایی  سنجش  برای  آزمون  های  قسمتیا  اجزاء  روش،  این  در  است.  شده  استفاده  گيرد  می    قرار  پایایی  سنجش  

 است. خوردار برقبولی قابل پایایی از آزمون باشد، باشد  7/0از  بزرگتر ضریب این که زمانی روند. می

واریانس  و آزمون( زیر ا ی)پرسشنامهسوالت  مجموعه زیر هر های نمرهواریانس باید ابتدا کرونباخ آلفای ضریب محاسبه برای 

 آن: در کرد. که محاسبه را کرونباخ آلفای ضریب مقدار زیر فرمول از استفاده با سپس کرد. محاسبه را کل 
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J : آزمونیا پرسشنامه های سوال زیرمجموعه تعداد 

jS 2

  ام jآزمون زیر واریانس : 

 
2S : آزمونکل واریانس 

درونی  هماهنگی  و  گيری  اندازهابزار  اعتماد  قابليت  سنجش  برای  مناسبی  کامالً  شاخص  معمولً  کرونباخ  آلفای  که  آنجایی  از  

 است. شده ارزیابی کرونباخ آلفای کمک به تحقيق این در مورداستفاده پرسشنامه اعتماد قابليت بنابراین است. آن عناصر ميان 

 نهایی  نمونه  در تحقيق  يهاپرسشنامه  براي   کرونباخ  آلفاي  ضرایب ( 5) جدول

 آلفا ضریب سوالت  سرفصل ردیف

 7518/0 پروژه  مدیریت 1

 7108/0 زلزله  بحران  تیریمد 2

 

 شود میتائيد درونی اعتبار  (5در جدول) آلفاضرایب بودن مناسب به توجه با 

 
1 Kuder-Richardson 
2 Coefficient alpha(Cronbach) 
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  ها داده تحليل و  تجزیه روش
 خالصه   و   پردازش  تنظيم،  بندی،   طبقه  معنی   به   ها داده  تحليل(  آماری  هایآزمون)و  اطالعات   های داده  تحليل  و  تجزیه  روش

  قابل   و  فهم  قابل  شکل  به  ها داده  تقليل  تحليل،  از  هدف.  است  تحقيق  فرضيات  یا   هاپرسش  به  پاسخ  یافتن  برای  هاداده  نمودن

 تحقيق  این  در  [.22]داد  قرار  مطالعه  مورد  را  پژوهش   مساله  با   مرتبط  گوناگون  متغيرهای  روابط    بتوان  که  نحوی  به  است  تفسير

  ها، درصد  و   فراوانی  جداول  از   توصيفی  آمار  در.  شد  استفاده   استنباطی  و   توصيفی  آمار   هایازروش  ها داده  تحليل  و  تجزیه  منظور  به

  معادله  آزمون   و  متغيرها  بودن  نرمال  تعيين  برای  اسميرنف  کولوموگروف  آزمون  از  استنباطی  آمار  در  و  معيارها  انحراف  و  هاميانگين

 ليزرل  و  ++  Spss/pc  افزاری  نرم  بسته  محاسبات  انجام  برای  ضمناٌ .  شد  خواهد  استفاده تحقيق  هایفرضيه   پاسخ  برای  ساختاری

 . شد خواهد گرفته کار به

 

 بحث
  فاز  که  است  صورت  این  به  بحران  مدیریت  بر    اجرا  فاز   تاثير   ميزان  شد   مشخص  فرعی   سوال  در  رگرسيون  آزمون  اساس  بر

  و   دو  خط  پروژه  زلزله  بحران  مدیریت  با   معناداری  رابطه  ساختاری  معادلت  شروط  دیگر  برقراری  لحاظ   بهو     درصد  9/24  با   اجرا

  بابکی  شهر پور جمال و نيک عمل صادق ( 1398)همکاران و  ور عالی نجفی گذشته تحقيقات در. داشتند مشهد شهری قطار سه

  ميرولد   و  صانعی  (  1398)   شيرازی  ميرزازادگان  (  1398)همکاران  و  زاهدی  (  1398)  سوقی  چهار  و  چکوسری  مهربان(  1398)

  ماهينی   سلمان   و  ميراحسنی  (1397)  پور  آریان  و   احساندوست  (  1397)  همکاران  و   آقایی   (  1398)  کالنتر  و  سابق   ویسی   (1398)

  زمانی   سری  تصاویر  تامين  در  دور  از  سنجش  گرفتند  نتيجه(  1397)  همکاران  و  قنبری  (  1397)  همکاران  و  عموزادخليلی(  1397)

  تواند می  دور از  سنجش  فناوری.  دارد  موثری  بسيار  نقش  نيز  سرزمين  امایش  و  ارزیابی اجرای  و  پایش  جهت  نياز  مورد  هایداده  و

 به   بحران  مدیران  سرزمين،  آمایش  ریزانبرنامه  به  کمک  برای  لزم  داده  ارایه  طریق  از  بالیا،   هایمحرک  برخی  به  پرداختن  با

 رهبر  توانایی  که  است  آن  همسویی  علت  مهمترین.  اندداشته   تحقيق  این  با  همسویی  نتایج  همگی  که.  کند  کمک  بحران  مدیریت

  هایکننده  بينی  پيش  بحرانی،  موقعيت  نوع  و  خارجی  و  داخلی  ارتباطات  درست،  گيری  تصميم  برای  بحران  مدیریت  تيم  اعضا  و

  تغييرات  اجرای به نياز و. است پروژه مدیریت در( بحران از پس و بحران هنگام  بحران، از پيش)بحران  مدیریت یگانه سه مراحل

  ارتباطی   هایکانال  تغيير  اضطراری،  شرایط  در  گيری  تصميم  برای  بحران  مدیریت  تيم  رهبر  توانایی  توسعه  ساختاری،  و  فرهنگی

  و   پویا  طمحي  یک  در امروزی  ایمنی حوادث  موثر  مدیریت منظور  به  خارجی  ارتباطات  راهبردهای  مجدد  طراحی  و  داخلی  میرس 

 . بينی پيش  قابل غير
 

 کاربردي  پيشنهادات  و گيري نتيجه

  این  به  بحران  مدیریت   بر  کنترل  و  اجرا  فاز   تاثير  ميزان  بندی  اولویت  شد   مشخص  فرعی  سوال  در  رگرسيون  آزمون  اساس  بر

  زلزله   بحران  مدیریت  با  معناداری رابطه  ساختاری  معادلت  شروط  دیگر برقراری  لحاظ  به  درصد  9/24  با  اجرا  فاز  که است صورت

 بحران   مدیریت  بر  پروژه  مدیریت  در  بعد  دو  این  تاثير  ميزان  اهميت   به  توجه  با .  داشتند  مشهد  شهری  قطار  سه  و  دو  خط  پروژه

  انجام   زمين  زیرین  سطح  در  که)شهری  قطار  سه  و  دو  خطوط  های فعاليت  اهميت  لحاظ  به  بحران  این  به  توجه  اهميت  و  زلزله

  قبل،  آموزشی  های کارگاه  ایجاد   با  شهری  قطار   دو   خط  در  زلزله  بحران  مدیریت  همراه  به  پروژه  مدیر.  شودمی  پيشنهاد(  شودمی

  صدمات  از  زلزله،  با  مواجهه  و   مقابله  منظور  به  کنترلی  و  اجرای  عمليات   زمان  در  پرسنل  آمادگی   به  اقدام  بحران  وقوع  از  بعد   و  حين

 زلزله  بحران  مدیریت  کارائی   افزایش   باعث  ایگونه  به  ویژه   تمهيدات  ارائه  با   و  شود،  جلوگيری  پرسنل  جدی   هایآسيب  و   جانی 

  به   توجه  با   همچنين.  نماید  مبدل  آرام  حالت   به  را   بحرانی  شرایط  سریعتر  چه  هر   عملياتی   بصورت  مدیریتی   شاخه  این   تا  شوند

 . شود پایش و کنترل هافعاليت این کليه است لزم پروژه مدیریت در فاز دو  این تاثير  ميزان
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