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Review  
This article's review of critical success factors (CSF) 

provides a comprehensive and critical overview of the 

literature on critical success factors (CSF) in construction 

projects. Key factors and criteria for evaluating project 

success are two basic concepts in project success. 

Although their importance has been increasingly 

researched, an integrated and coherent review that 

includes critical success factors, evaluation metrics, and 

project performance metrics has not been conducted. 

This study shows that the support of senior management 

and experienced project manager is the most important 

critical factor of success, and time, cost, quality, and 

stakeholder satisfaction are the most important criteria 

for project success. Finally, some recommendations have 

been made to clarify the ambiguities of the issue and the 

success of future projects. 
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 چکیده :

دارد.  یسااتممان  يها ( در پروژهCSF) تیموفق یاتیعوامل ح نهیموضوع در زم اتیمقاله مروري جامع و نقادانه بر ادب نیا

ها  آن تیّ. اگرچه اهمندیآ یپروژه بشمار م تیموفق نهیدر زم یپروژه دو مفهوم اساس تیموفق یابیارز ارهايیو مع ديیعوامل کل

 ارهااي یمع ت،یا موفق یاتیا که شاامل عوامال ح   یو منسجم کپارچهیاست، اما مرور  گرفمهقرار  قیمورد تحق اي ندهیبطور فزا

 ریارشاد و ماد   تیریماد  یبانیپشام  دهد ینشان م قیتحق نیا جیو سنجش عملکرد پروژه باشد انجام نگرفمه است. نما یابیارز

پاروژه   تیموفق ارهايیمع نیتر مهم نفعانیذ تیو رضا تیفیک نه،یو زمان، هز تیموفق ديیعوامل کل نیتر پروژه باتجربه مهم

 است. دهیعنوان گرد ییها هیتوص ،یهاي آت پروژه تیشدن ابهامات موضوع و حصول موفق براي روشن تیهسمند. در نها

 پروژه تیپروژه، موفق تیریمد ،یساتممان يها پروژه ت،یموفق یاتی: عوامل ح واژگان کلیدی :

 

 

 مقدمه : 

 ویژه در کشورها یا مناطق درحال اي در دسمیابی به توسعه پایدار دارند، این مسئله به هاي ساتممانی تأثیر عمده پروژه
هاي ساتت در حال تکمیل است و در آینده نیز اتفاق تواهد افماد، تبدیل به  توسعه، مانند ایران جایی که حجم زیادي از پروژه

رو شناتت عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پروژه صنعت ساتت در راسماي طراحی پایدار و  این د. ازیک مسئله مهم تواهد ش
، توجه نهادهاي میالدي 16 ي سازد. در اواتر سده ها به گام نهادن در این مسیر را ضروري می ترغیب عوامل درگیر در پروژه

هاي جدیدي در  سرآغاز گسمرش بینش و جنبششود،  مخملف جهانی به مفهومی که تحت عنوان پایداري شناتمه می
توان گروه جهانی  ي این نهادها می جمله ازد. ها ش هاي صنعمی آن جمله فعالیت هاي گوناگون جوامع بشري و از فعالیت

 یساختمان یها ( در پروژهCSF) تیموفق یاتیبر عوامل ح یمرور

 
 یی بهار جوان موال

  رانی، تهران ، ا یبهشت دیپروژه و ساخت ، دانشگاه شه تیریارشد مد یکارشناس

 ی رکوع دیسع
  کای، آمر یپ یس یس ی، م یپ یس یس یدانشگاه م اریاستاد
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اي است که نیازهاي زمان حال را  : توسعه کند ي پایدار را اینگونه تعریف می نام برد که توسعه را 1زیست و توسعه محیط
ها  ساتممان(. 1361 مقیمی،) هاي آینده را در برآورده ساتمن نیازهایشان به تطر اندازد رآورده سازد بدون آنکه توانایی نسلب

صنعت  (.2112، 2)کوترا و همکاران اي دارند کننده انرژي و انمشار گازهاي گلخانه نقش کلیدي در میان عوامل اصلی مصرف
هاي آن به یک نگرانی رو به  ست، زندگی اجمماعی و اقمصادي دارد و به علت فعالیتتوجهی بر محیط زی ساتت تأثیر قابل

درصد  41 از آب،درصد  20 درصد انرژي جهان، 41ز وساز مصرف بیش ا ساتت (.2116، 3)اسفاکیانکی شده است رشد تبدیل
 42ی تنهای تحادیه اروپا، بخش ساتممان بهشود. در ا هاي جهانی را شامل می درصد از تولید زباله 40ز از منابع طبیعی و بیش ا

درصد انمشار  30؛ درصد از مواد اسمخراج شده از زمین 01ز کند؛ بیش ا ز مصرف انرژي اتحادیه اروپا را مصرف میدرصد ا
توان  بر این اساس نمی(. 2116)اسفاکیانکی،  شود درصد تولید زباله و مصرف آب می 31د اي؛ و باعث ایجا گازهاي گلخانه

هاي اتیر است را  هاي دهه وساز بر اساس مبانی معماري پایدار که یکی از چالش ناپذیر آن بر نیاز امروز ساتت تأثیر اجمناب
ت صنعت ساتت در اتمیار ممصدیان این المنظور حل مشک عنوان فرصمی مناسب به تواند به نادیده گرفت و توجه به آن می

ش تود را براي الاروپا ت، 1612و  1613 هاي در اثر دو بحران اولیه انرژي در سال(. 1364 گرجی مهلبانی،د )بخش قرار گیر
هاي فسیلی در آینده درحال حاضر  هاي فسیلی تشدید کرد. مشکل در دسمرس بودن سوتت مسمقل شدن تدریجی از سوتت

هایی در مورد  ي در جهان، نگرانیوهوا است. رشد سریع مصرف انرژ ها در تغییر آب موضوع بحث در مورد تأثیر اسمفاده از آن
)کوترا و  وهوا؛ و غیره را افزایش داده است محیطی سنگین؛ تغییر آب ت عرضه، فرسودگی منابع انرژي؛ اثرات زیستالمشک

هاي کلیدي مصرف انرژي، طی دو  مورد شاتصدر  4المللی انرژي گزارش آژانس بینطبق  2119ل در سا(. 2112همکاران، 
هاي پایدار  نگرانی(. 2112)کوترا و همکاران،  یافمه است افزایشدرصد  46 مصرف انرژي اولیه(، 1624-2114) دهه گذشمه

توسعه،  حال در کشورهاي درحال این روند. با هاي ساتممانی در کشورهاي با اقمصادهاي پیشرفمه به پیش می در ارائه پروژه
توسعه تقاضاي زیادي را براي  ز به رشد اقمصادي در کشورهاي درحالتر از نیازهاي پایداري هسمند. نیاالپیشرفت اقمصادي با

گیرد. مدیران پروژه در کشورهاي  محیطی موردتوجه قرار می هاي زیست رو، نگرانی این کند، از هاي ساتممانی ایجاد می پروژه
، 0هاشمی و همکاران )بنی اند ندهها باقیما هاي اصلی مدیریت پروژه توسعه هنوز هم در ادغام مفهوم پایداري به شیوه درحال
عنوان  یا کممر و بهدالر  124410در کل  9کشورهاي داراي درآمد ناتالص ملی (،2110) طبق گزارش بانک جهانی(. 2111

 20که حدود  دهد نشان می 1اند. گزارش توسعه انسانی منمشرشده توسط سازمان ملل شده بندي کشورهاي درحال توسعه طبقه
 (.2111هاشمی و همکاران،  )بنی کنند جهان در کشورهاي درحال توسعه زندگی می درصد از جمعیت

ها، شرایط یا ممغیرهایی هسمند که  آن دسمه از مشخصهشود،  توانده می CSFsاتمصار  که به 2عوامل کلیدي موفقیت
ها محقق گردد،  نی که این حوزهگذاري کنند و به میزا ها سرمایه ها براي دسمیابی به اهداف تود باید در آن حوزه سازمان

انداز  براي این امر، سازمان باید تعریف دقیقی از اهداف و چشم (.1624، 6)لیدِکر و برونو سازمان به اهداف تود تواهد رسید
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ها  تواهد برود و براي این مهم، کدام عوامل کلیدي هسمند که باید بر آن دقیقاً بداند در کجا قرار دارد و به کجا می، داشمه
 (.1621، 1بولن و روکآرت) گذاري کند سرمایه

زیست داشمه باشند  هایی که کممرین آثار را بر محیط سوي فعالیت توجه جامعه جهانی به توسعه پایدار و حرکت به
صنعت ساتت یکی از صنایع تأثیرگذار بر منابع و شرایط و  یافمه هاي اتیر در جهان گسمرش موضوعی است که در دهه

د. آی رو توجه به چگونگی مدیریت آن در راسماي صیانت از اهداف توسعه پایدار ضروري به نظر می این یطی است. ازمح زیست
گذارند بسیار  زیست و حوزه پایداري می توجهی بر محیط ها که تأثیرات قابل عنوان انواعی از پروژه هاي ساتممانی به پروژه

هاي مدیران و کلیه افراد  ترین اهداف و دغدغه ترین و مهم یت یک پروژه از بزرگموفقد. ان موردتوجه جامعه جهانی قرارگرفمه
(. 1361 وحیدي اربابی و مالک،) ش و کوشش اعضاي تیم پروژه استالبخش ت نوعی وحدت درگیر در یک پروژه است که به

رسد و محققان همچنان  نظر میبه ها CSF وجود مطالعات نسبماً زیاد در مورد عوامل موفقیت همچنان توافق کمی درباره با
هاي  دارند. با توجه به منافع مممایز در پروژه، محممل است که ذینفعان مخملف نیز درك بر کار بیشمر در این منطقه تأکید

ت ممغیر و اهداف گسسمه هر پروژه ساتممانی دیگر، عوامل ممفاوت در مورد عوامل موفقیت داشمه باشند. به دلیل ماهیّ
ن، افراد ممکن است معناي موفقیت را ممفاوت الوه بر این، در سطح ترد و کالاحممال زیاد ممفاوت هسمند. ع هموفقیت ب

هاي مخملف را به یک  توانند عوامل موفقیت ن میالهاي درگیر در پروژه در سطح ترد و ک ترتیب بخش این درك کنند و به
هاي ساتممانی تاص است و مفاهیم محدود به  بحرانی براي پروژهآثار در مورد عوامل موفقیت  پروژه اتمصاص دهند. اکثر

تري در کشورهاي دیگر باید  شده است. این بدان معنی است که مطالعات بیش کشورهایی است که چنین مطالعاتی انجام
ا و هنجارهاي ه هاي تهیه، ارزش هاي ساتممانی، اسمراتژي ت و ساتمار صنعت ساتت محلی، مقیاس پروژهانجام شود تا ماهیّ

بنابراین، براي تیم پروژه مهم است که فاکمورهایی را که در  (.2112، 2)تور و اوگنلنا فرهنگی محلی را موردتوجه قرار دهند
ترین مراحل پیش  سنجی و طراحی از مهم شوند، درك کنند. از طرفی مطالعه امکان ابمداي پروژه منجر به رسیدن موفقیت می

گذارد، زیرا  طور مسمقیم بر موفقیت یک پروژه تأثیر می سنجی و طراحی به اثربخشی مطالعه امکان از ساتت پروژه هسمند.
سنجی مناسب  طور دائم عملکرد پروژه را مخمل و حمی نابود کند. بنابراین بررسی امکان توانند به اشمباهات در این مراحل می
تواند تبدیل به یک برنامه اسمراتژیک مبمنی بر بازار و یک  ه میهاي مالی است ک بینی اي از پیش و مؤثر بیش از یک مجموعه

تواند تا حد زیادي پروژه را در مسیر  شده می نقشه راه براي همه تصمیمات بعدي شود و طراحی دقیق مطابق با مطالعات انجام
 باشد. هاي ساتممانی می ژهپژوهش حاضر در پی بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پرودسمیابی به اهداف پایداري قرار دهد. 

 

 روش تحقیق:

 هاي ساتممانی، مدیریت پروژه، موفقیت پروژه در مگ ایران) در این تحقیق در ابمدا کلمات عوامل حیاتی موفقیت، پروژه
mag iran( ایرانداك ، )irandoc ، )google scholar  ،civilica ،oatd ،scopus  جسمجو شد و از میان

مقاله انمخاب و مورد  21و ژورنال هاي هر یک،  citationاساس سال انمشار ، موضوع مقاالت ، مقاالت یافت شده بر 
این مقاله به مروري نقادانه بر مطالعات اتیر انجام گرفمه در موضوعات  ژورنالی، مقاله 21 بر اساس اینبررسی قرار گرفت. 
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هاي  یارها و عوامل حیاتی موفقیت پروژه در سطح پروژهپرداتمه است. این تحقیق بر مع 2121تا  2111 عنوان شده از سال
 مممرکز شده است.ساتممانی 

 

 : موفقیت پروژه

هاي مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه هست که  ترین اهداف و دغدغه ترین و مهم موفقیت یک پروژه از بزرگ
اند که  محققان بارها ادعا کرده(. 1364 ان،حسینی و همکار)ش و کوشش اعضاي تیم پروژه استالبخش ت نوعی وحدت به

د. وکار دار وساز یک صنعت منحصربه فرد و پیچیده است که شرایط کاري ممفاوت از صنعت تولید و محیط کسب ساتت
اي را  وه بر این، مسائل پیچیدهالی هسمند. عطور مرتب درگیر انواع ممغیرهاي انسانی، بودجه و فنّ هاي ساتممانی به پروژه

بندي مقرر، تحت بودجه و با توجه به  هاي ممعددي براي رسیدن به موفقیت در زمان اي مقابله دارند و باید با محدودیتبر
هاي مخملف تدارکات و ذات  وساز، درگیر بودن تعداد زیادي از ذینفعان، نظام ت دینامیک ساتتمشخصات غلبه کنند. ماهیّ
توجهی نسبت به سایر صنایع  هاي ساتممانی را منحصربه فرد و به میزان قابل هایی است که پروژه سفارشی هر پروژه، ویژگی

کند. در این دیدگاه احممال تفاوت بیشمر از شباهت میان عوامل موفقیت  عات یا تولید غیرقابل مقایسه میالاوري اطمانند فنّ
وجود دارد. همچنین هر پروژه داراي  (ید و غیرهعات، تولالاوري اطمانند فنّ)هاي دیگر صنایع  هاي ساتممانی و پروژه در پروژه

ت ت پروژه، ماهیّیک مجموعه مشخص از عوامل موفقیت است که ممکن است به دلیل تفاوت در ممغیرهاي محیطی، ماهیّ
که  انمقال به پروژه دیگري نباشد. بنابراین، براي تیم پروژه مهم است بندي اهداف پروژه قابل کننده، و اولویت سازمان شرکت

 بعدي لۀوجود عوامل موفقیت حیاتی، مرح شوند، درك کنند. با فاکمورهایی را که در ابمداي پروژه منجر به رسیدن موفقیت می
 و چو. بخشد بهبود را تود پروژه مدیریت هاي شیوه تا کنند کمک ها شرکت به توانند می عوامل این چگونه که است این

ع محدود زمان، نیروي انسانی و بودجه براي پروژه را مناب تخصیص حیاتی، موفقیت ملعوا شناسایی که کند می ادعا همکاران
تواند در انمخاب اعضاي تیم  ها امیدوارکننده هسمند. شناسایی عوامل موفقیت می کند. فاکمورهاي موفقیت در پروژه تسهیل می

ها همچنین یک چارچوب  کنند. آن آن، کمکبینی سطح عملکرد یک پروژه قبل از  پروژه، شناسایی نیازهاي توسعه و پیش
 گیري کنند کنند که براي اسمراتژي تود در مورد پروژه تصمیم ها کمک می کنند و به شرکت گیري اساسی را فراهم می تصمیم

پویا ت ممغیر و هاي ساتت به دلیل ماهیّ ها در پروژه رو بررسی عوامل موفقیت و شکست پروژه این از(. 2112)تور و اوگنلنا، 
موفقیت (. 1361 وحیدي اربابی و مالک،) تري برتوردار است بیش صنعت ساتت در مراحل مخملف اجراي پروژه از حساسیت

پروژه به معنی دسمیابی به اهداف پروژه و رسیدن به نمایج مطلوب است. تعاریف موفقیت پروژه به نوع، بزرگی و پیچیدگی، 
سازد که هزینه، زمان، کیفیت  ت در تصوص موفقیت پروژه آشکار میالي مقاافراد درگیر و غیره بسمگی دارد. بازنگر

روکارت ، 1622 و مصطفی، در سالگ به نقل از یان (.2114، 1)چِن و همکاران باشند هاي اصلی عملکرد می ترین شاتص مهم
هاي هر صنعت مرتبط  ژگیهاي موفقیت را با وی م کرد و شناسایی عاملالکلید موفقیت را در تمرکز بر منابع محدود اع

این باور بود که موفقیت پروژه به معنی دسمیابی به  ( بر1621) 3آشلی (.2112، 2)چئونگ یانگ و اِما مصطفی دانست می
ایمنی و رضایت ، بندي، کیفیت شده از قبیل هزینه، برنامه زمان نمایجی بهمر از انمظارات یا مطابق با معیارهاي در نظر گرفمه
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شده  ی حاصلدانست که الزامات عملکرد فنّ را موفق می اي پروژه 2ویت (. دي2114، 1نگویِن و همکاران )داي است افراد مرتبط
یی از رضایت و ترسندي در ارتباط با نمایج پروژه میان افراد کلیدي در الباشد یا مأموریت موردنظر انجام شود و سطح با

 3ویدو (. سن2114نگویِن و همکاران،   )داي دست آید یدي یا مشمریان پروژه بهسازمان، افراد کلیدي در تیم پروژه، کاربران کل
نگویِن و  )داي را در میزان دسمیابی به اهداف و انمظارات پروژه توسط افراد مرتبط با پروژه تعریف کرد ( موفقیت1662)

شده در راسماي اسمراتژي  جاري تعریفموفقیت را در مواردي از قبیل دسمیابی به اهداف ت( 1661(. ترنر )2114همکاران، 
سازمان، سودآوري مناسب و کسب رضایت مالک، توانایی ارضاء نیازمندي کارفرما، کاربران و ذینفعان پروژه، دسمیابی به 

نیازهاي اعضاي تیم اجرایی و حامیان مالی پروژه ي شده جهت ایجاد تأسیسات یا تولید محصول و ارضا اهداف از پیش تعیین
در این مدل بودجه، برنامه  مدل سلسله مراتبی براي موفقیت پروژه ساتت ارائه داد. یک 1666در سال  4کرد. چا معرفی
بندي و کیفیت معیارهاي کلیدي در دسمیابی به موفقیت پروژه ساتت که در رأس این مدل قرار دارد است. چهار وجه  زمان

کنندگان پروژه، الزامات قانونی از معیارهاي دیگر این مدل  ، شرکتیند تعاملیآهاي اسمی پروژه، فر دیگر از قبیل ویژگی
تواند در دو گروه تقسیم  محمد پیشنهاد کرد که موفقیت پروژه مینیز  1666 در سال(. 2114نگویِن و همکاران،  )داي هسمند

ا گیرند امّ ت را در نظر میدو دیدگاه، معیارهاي معمول زمان، هزینه و کیفی هرباشد. ن الشود که شامل دیدگاه ترد و ک
ن، موفقیت مرتبط با دسمیابی الدر دیدگاه ک(. 2112)چئونگ یانگ و اِما مصطفی،  ها توجه نشده است معیارهاي انسانی در آن

نظر ذینفعان و کاربران هست. اما موفقیت از دیدگاه ترد به  به مفهوم پروژه هست و این دیدگاه در ارتباط با موفقیت از
)تور و اوگنلنا،  شود و به معنی عوامل موفقیت در فازهاي اجرایی پروژه ساتت است تر پروژه اتمصاص داده می ینسطوح پای

2112 .) 
وري و اثربخشی بود. او همچنین بر یکپارچگی برنامه بهبود  عد تقسیم کرد که شامل بهرهموفقیت پروژه را در دو بُ 0کیمت

پروژه جهت موفقیت پروژه تأکید داشت و معمقد بود که در بررسی موفقیت، ها و پروسه حل تناقض در مدیریت  پروسه
بنابراین (. 2112)چئونگ یانگ و اِما مصطفی،  هاي مرتبط در کار موردتوجه قرار نگرفمه است فاکمورهاي اسمعدادهاي انسان

مخملفی است که در هر شرایط و تأثیر عوامل  دسمیابی به موفقیت که از نگاه هریک از محققین موارد گوناگونی هست تحت
اي ممکن است این عوامل ممفاوت باشد. به تعبیري دیگر براي رسیدن به موفقیت هر فرد معیارهایی را در ذهن تود  هر پروژه

ها را تحت  بسمگی به فاکمورهایی دارد که در مسیر رسیدن به معیارها وجود دارند و آن الًدارد اما دسمیابی به این معیار کام
ها  ت این فاکمورها باعث شده که به بررسی و شناسایی آندهند. این فاکمورها یا عوامل موفقیت اهمیّ لطه تود قرار میس

 د.پرداتمه شو
ت مهم مربوط به اجراي الراحمی مشک توانند به توبی از عوامل موفقیت پروژه آگاهی دارند، می که مدیران پروژه به هنگامی

ها را درك،  هاي اساسی آن هایی که در درك عوامل موفقیت تفاوت بندي کنند. شرکت ولویتطرح پروژه را شناسایی و ا
وري منابع،  ها بهبود بهره هاي بهمر طراحی کنند که هدف آن توانند اسمراتژي توبی می کنند به برداري می مدیریت و بهره
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رك الطور مؤثر رقابت کنند. ک سازد تا در بازار به می ها را قادر نوبه تود آن وري است که به یندهاي تحویل پروژه و بهرهآفر
تواند پس از شناسایی عوامل موفقیت با موفقیت اجرا شود.  می( 21/21)اصل  شده پارتو همچنین معمقد است که قانون شناتمه

ه تنها رویکرد جامع در دانند حداکثر موفقیت دروغ است، منحرف کنند. گرچ توانند منابع تود را از جاهایی که می ها می سازمان
ترین مزیت را به همراه  بیش «تعداد بسیار مهم»تواند نمایج مطلوب را به همراه داشمه باشد، تمرکز بر  مورد مدیریت پروژه می

تواند به رهبران پروژه براي  تواهد داشت. واضح است که ارزیابی عوامل موفقیت بحرانی پیامدهاي فراوانی دارد و واقعاً می
 (.2112)تور و اوگنلنا،  بی به اهداف و محدوده پروژه کمک کنددسمیا
 

 :اریبا مع تیتفاوت عوامل موفق

نمیجه دتالت دارد. فاکمورها براي موفقیت پروژه، شرایط یا اثراتی  فاکمور هر نوع شرایط، عامل یا تأثیري است که در
ها در موفقیت یا  تسهیل کرده و یا مانع از آن شوند. آن توانند موفقیت پروژه را هست که در نمایج پروژه دتیل هسمند و می

ا طبق مطالعات هنگام اسمفاده از معیار، آن را با فاکمور موفقیت امّ باشند. شکست پروژه سهیم هسمند ولی مبناي قضاوت نمی
 صل یا اسمانداري که یکشوند. دیکشنري انگلیسی فشرده معیار را هر ا جاي یکدیگر اسمفاده می دانند و گاهی به معنی می هم

اي از اصول یا  واقع معیارهاي موفقیت پروژه مجموعه چیز توسط آن مورد قضاوت واقع شود، تعریف کرده است. در
اینها شرایطی هسمند که  (.2111، 1)تابیش و جوها ها مورد قضاوت واقع شود تواند توسط آن اسمانداردها هسمند که پروژه می

هایی است که  ها صورت گیرد. طبق موضوع موردنظر این تحقیق، قصد بر بررسی شناسایی عامل تواند روي آن قضاوت می
تواند در این حیطه قرار بگیرد و  زند. بنابراین هر عاملی می ها را بر اساس عملکرد و اثربخشی تیم پروژه رقم می موفقیت پروژه

 شد.تارج از اسماندارد با
 

 :پروژه تیعوامل موفق

شود دسمیابی به اهداف پروژه و درنهایت ایجاد یک پروژه  هاي منحصربه فردي است که باعث می ویژگیپروژه داراي 
ها یا ممغیرهایی هسمند که  ویژگی( شرایط، CSFs) تأثیر عامل یا فاکمورهاي مخملفی باشد. عوامل حیاتی موفقیت موفق تحت

داشمه  ش آنالتوجهی بر موفقیت یک شرکت یا ت نند تأثیر قابلتوا درسمی پرورش، پایدار، حفظ و یا مدیریت شوند می وقمی به
( 2113) 4( و دینمر1616) 3(، روکارت1691) 2پایه و اساس اسمراتژي پژوهش تود را توسط دانیلها CSFباشند. نظریه 

ر و دقیق از هایی هسمند که باید توجه مسمم یا فعالیتها  ها حوزهCSF(، 1616) طبق نظر روکارتکرده است.  گذاري پایه
شرکت باید  اقداماتی هسمند کهها CSF(، 1662) بر طبق نظر فروند (.2112، 0)پراساد و همکاران مدیریت دریافت کنند

اجرایی و شرایط  یندهايآعنوان قوانین سازمانی، فر را به ها ( آن1626) 9ممعهد شود که موفق شوند. در حالی که پینمو و کوین
ها CSF طورکلی، به(. 2116)اسفاکیانکی،  کند ها حیاتی است، مشخص می نوع پروژه محیطی که براي موفقیت همه
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بخش باشند، عملکرد موفق  ها رضایت ها، اگر آن شوند که نمایج آن ها تعریف می عنوان تعداد محدودي از حوزه سادگی به به
تواند براي  اعمماد است که می بزار قابلابزار دقیق نیست، اما یک ایک  CSFs کنند. اگرچه رقابمی سازمان را تضمین می

 (.2112)پراساد و همکاران،  تحلیل تاص سازمانی و تاص صنعمی اسمفاده شود تجزیه و
ها  موفقیت پروژه را در مدیریت پروژه ذکر کردند. آن مفهوم 1و چان نا ذکر شده است که لوالدر تحقیقات تور و اگون

(. 2112)تور و اگونالنا،  ت از قبیل زمان، هزینه و کیفیت براي موفقیت کافی نیسمندل کردند که معیارهاي سنمی موفقیالاسمد
روکارت  1622 و در سال مطرح کردند 1619در سال  2و سیلینگ براي اولین بار مفهوم فاکمورهاي موفقیت پروژه را رابین

)سون  از براي دسمیابی به اهداف را معرفی کردبراي اولین بار از این فاکمورهاي موفقیت اسمفاده کرد و عوامل حیاتی موردنی
داد عوامل  پینمو و اسلویین تعریف و تحقیقی در مورد عوامل موفقیت ارائه دادند که نشان می (.2111، 3هان و همکاران

اریف واقع این محققین تع بخشند. در ها را بهبود می اي شانس اجراي پروژه حظهالم طور قابل موفقیت عواملی هسمند که به
عوامل حیاتی موفقیت عواملی »د : چیز مشمرك هسمن ا همه این تعاریف در یکممفاوتی از عوامل کلیدي موفقیت ارائه دادند امّ

تري الها براي دسمیابی به موفقیت ضروري بوده و نسبت به سایر عوامل موفقیت داراي اولویت با هسمند که توجه به آن
ها و  ت عوامل کلیدي موفقیت را در محدودیت منابع، شرایط رقابمی، کاهش هزینههمیّ. اسلویین و پینمو علل ا«باشند می

آن عوامل موفقیت در تحقیقات مخملف شناسایی شدند و هریک از محققین فاکمورهایی  از پسد. دانسمن وري می افزایش بهره
 د :شو براي موفقیت پروژه معرفی کردند که شرح داده می

ها  هاي ساتت پرداتمند. آن و همکاران به بررسی اثربخشی فاکمورهاي موفقیت در پروژه چانآلبرت  2114ل در سا
 ند : بندي نمود شده تود را در پنج گروه زیر تقسیم فاکمورهاي شناسایی

اندازه (، مشمري) ت کارفرماماهیّ، دهنده مهارت یا تخصص اوست : تجارب کارفرما که نشان فاکمورهاي مرتبط با انسان -
توانایی ع، تأکید کارفرما بر اجراي سریت، تأکید کارفرما بر کیفیت ساتر، تأکید کارفرما بر هزینه ساتت کمم، مان کارفرماساز

نقش کارفرما در ی، نقش کارفرما در طراحا، ه توانایی کارفرما در تعریف نقشي، گیر توانایی کارفرما براي تصمیما، کارفرم
مهارت سازماندهی ه، رهبران تیم پروژ ریزي مهارت برنامهه، تیم پروژ ی رهبرهارت فنّه، متجارب رهبران تیم پروژت، سات

تعهد رهبران تیم پروژه به ه، مهارت انگیزه دادن رهبران تیم پروژه، مهارت هماهنگی رهبران تیم پروژه، رهبران تیم پروژ
سازگاري رهبران تیم ه، هبران تیم پروژه در پروژموقع ر درگیري مسممر و بهر، دسمیابی به هزینه، زمان، کیفیت مورد انمظا

حمایت و تهیه منابع از شرکت اصلی رهبران تیم ن، روابط کاري رهبران تیم پروژه با دیگراه، پروژه با تغییرات برنامه پروژ
 ه.پروژ

 .زه پروژهانداه، پیچیدگی پروژ، تعداد سطوح پروژه، ت پروژهماهیّ، : نوع پروژه فاکمورهاي مرتبط با پروژه -
 .شیوه مناقصه، فاکمورهاي مرتبط با پیشرفت پروژه : شیوه تهیه و تدارکات -
هاي بازتورد، تالش  هاي مدیر پروژه : سیسمم ارتباطات، مکانیسم کنمرل، ظرفیت فاکمورهاي مرتبط با فعالیت -
، اجراي برنامه مؤثر تضمین کیفیت، دهی مناسب، اجراي یک برنامه امنیّمی مؤثر یزي، توسعه یک ساتمار سازمان ر برنامه

 .هاي کلی مدیریمی فعالیت، کارهاي پیمانکاران جزءکنمرل 
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محیط ارتباطات ، محیط فیزیکی، محیط سیاسی، محیط اجمماعی، : محیط اقمصادي فاکمورهاي مرتبط با محیط تارجی -
 (.2114، 1)چان و همکاران پیشرفت فنّاوري، صنعمی

هاي ساتت بزرگ  تحقیقاتی در رابطه با شناسایی فاکمورهاي موفقیت در پروژه 2114سال انگوئن و همکاران او در 
تعهد به ( 2؛ اهداف و محدوده مشخص( 1 : ها اسمخراج شد شامل مقیاس انجام دادند. فاکمورهاي موفقیت که در تحقیقات آن

واگذاري ( 9؛ برنامه اسمراتژیک مؤثر( 0؛ ملفهاي مخ موقع از بخش عات ارزشمند و بهالاط( 4د؛ حمایت مدیر ارش( 3؛ پروژه
تزریق سرمایه در سراسر ( 6؛ جلسات مکرر پیشرفت( 2ه؛ دتالت مسممر ذینفعان در پروژ( 1؛ مناقصات به پیمانکار/ طراح

( 14؛ هاي ارتباطی عات شفاف و کانالالاط( 13م؛ دتالت عوا( 12؛ عدم بوروکراسی( 11؛ دسمرسی به منابع( 11؛ اجراي پروژه
( 12؛ اي تیم پروژه توانمند/ چند رشمه( 11؛ مدیر پروژه توانمند( 19؛ مکانیسم سامانمند کنمرل( 10؛ تخمین دقیق هزینه اولیه

بندي فاکمورهاي مدیر پروژه توانمند، تزریق  تأکید بر تجارب گذشمه. در این تحقیق پس از رتبه( 16؛ روز اسمفاده از فنّاوري به
تري  یل پروژه، تیم پروژه توانمند و چند تخصصی، تعهد به پروژه و دسمرسی به منابع از رتبه بیشسرمایه کافی تا تکم

 د :انگوئن فاکمورهاي مهم را در چهار گروه تقسیم کرد. برتوردار بودن
 ها و رهبري براي اجراي پروژه به آن اتمصاص داده شال: این عامل با تضمین منابع مرتبط است و ت دهی اطمینان -

 د.شو می
 د.دسمرس براي پروژه نیاز دار هاي قابل : این عامل به فنّاوري ممناسب، تجارب و تخصص توانایی -
مراتب مدیریمی  ي سطوح در سلسله ها با پروژه در ارتباط هسمند و همه کند که همه بخش : این عامل تضمین می تعهد -

 د.طور هماهنگ تمایل دارن ت بهالاجراي تسهی ریزي، طراحی، ساتت و هر بخش سازمان به مدیریت، برنامه
زم پروژه و جایگاه ذینفعان داتلی و تارجی پروژه کمک العات ال: این عامل به شفافیت و انمشار تمام اط ارتباطات -

طبق تحقیقات نیگوئن، آشلی هفت فاکمور موفقیت براي رسیدن به شش معیار (. 2114نگوئن و همکاران،  )دي کند می
 مندي، رضایت پیمانکار و رضایت مدیر/تیم معرفی کرد بندي، رضایت مشمري، وظیفه از قبیل عملکرد برنامه زمانموفقیت 

ی مدیر پروژه، ریزي، طراحی، تعهد بر هدف مدیر پروژه، انگیزه تیم پروژه، ظرفیت فنّ برنامه(. 2114نگوئن و همکاران،  )دي
 ل.هاي کنمر تعریف کار و محدوده، نظام

د. عوامل موفقیت حیاتی پروژه با اسمفاده از یک مدل سیسممی را بررسی کردن چارچوب 2119در سال  2و وایتفورتون 
ها از طریق  هاي انسانی و سازمانی پروژه ترین رویکرد براي مقابله با جنبه شده شده است که شاید شناتمه در این مقاله بیان

هاي بسیاري دارد، اما بدون منمقد هم نیست. در این  این رویکرد پشمیبان اسمفاده از عوامل حیاتی موفقیت باشد، اما اگرچه
شده است و اظهارات اصلی در مورد  اي از عوامل که در دسمرس هسمند، تهیه هاي یک بازنگري عمده از مجموعه مقاله، یافمه

عنوان یک  تواند به رسمی، میهاي  دهد که چگونه یک مدل سیسممی، مدل نظام می شده است. سپس نشان این رویکرد بیان
ت مرتبط الکه همزمان با اجمناب از مشک چهارچوب براي ارائه مزایاي اسمفاده از عوامل حیاتی موفقیت اسمفاده شود، درحالی

 (.2119)فورتون و وایت،  شود با عوامل حیاتی موفقیت انمقادهاي نیز به آن می
ها معمقد بودند که  دادند. آن بررسی قرار اي را مورد ر بر عملکرد هزینهفاکمورهاي تأثیرگذا ،3ها ، آیر و جی2119 در سال

  بنابراین در صورت میسر شدن آن، موفقیت پروژه نیز کسب می، شود اصلی هر پروژه محسوب می هزینه از اهداف مهم و
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 ت :شده به شرح زیر اس شود. بر این اساس فاکمورهاي شناسایی
 ؛حیت رهبريصال 

 ؛رشدحمایت مدیران ا 

 ؛اسمعداد رهبري و همکاري مدیر پروژه 

 ؛درگیر بودن کارفرما و مدیریت ارشد در پروژه 

 ؛همکاري بین افراد پروژه 

 ؛پایش و بازتورد توسط مسئولین پروژه 

 (.2119ها،  )آیر و جی وهوایی حیت کارفرما و شرایط مطلوب آبالص 

اي  طور فزاینده هاي ساتممانی در مقیاس بزرگ به ت در پروژهدریافمند که موفقی 2112در تحقیق تور و اوگونالنا در سال 
هاي  تواند بینش کند می به شناتت عوامل موفقیت مرتبط است. روابط درونی بین عواملی که به موفقیت پروژه کمک می

اي است و  ینههاي آینده را فراهم کند. بنابراین، هدف اصلی این مقاله کشف چنین روابط زم مهمی براي موفقیت در پروژه
توانند مفید باشد را  وساز در مقیاس بزرگ می هاي ساتت تر در پروژه بررسی اینکه چگونه این روابط براي موفقیت بیش

هاي مخملفی  ها را در گروه مقیاس شناسایی شد که آن هاي ساتت بزرگ فاکمور موفقیت براي پروژه 36دهد.  توضیح می
 ت :تري برتوردار بودند که به شرح زیر اسالها سه گروه زیر از تأثیر و رتبه با این گروهبندي  بندي نمودند. در رتبه تقسیم
گیرد که شامل مجموعه اهداف،  ریزي و کنمرل پروژه چندین فاکمور را در برمی : برنامه ریزي و کنمرل پروژه برنامه -

ریزي دقیق و  مقیاس به برنامه هاي بزرگ پروژهر است. یمدیریت ریسک قراردادي و قانونی، مدیریت تدارکات و مدیریت تغی
مقیاس وجود دارند.  هاي بزرگ ي پروژه واسطه  انمظارات اقمصادي و اجمماعی به جامع قبل از اجرا و کنمرل حین اجرا نیاز دارند.

ي پروژه از دست برود و ش فراوان براالتواند به نمایج مورد انمظار آسیب بزند و درنمیجه پول و ت بنابراین تأتیر در تکمیل می
آمیز  ریزي و کنمرل مؤثر پروژه با تعریف شفاف پروژه جهت تکمیل موفقیت به اعمبار تود پروژه لطمه بزند. همچنین برنامه

 ت.پروژه مرتبط اس
جربه، گیرد. یک تیم بات هایی است که چندین فاکمور موفقیت را در برمی : توانایی افراد یکی دیگر از گروه افراد پروژه -
آمیز اهداف پروژه ضروري هسمند. در این گروه توانایی تمام  پذیر، با تخصص و اعضاي تیم مجرب براي تکمیل موفقیت دانش

شود. در این تحقیق بیان شد که  افراد درگیر در پروژه مانند توانایی مدیر پروژه، توانایی پیمانکار و کارفرماها را شامل می
رو  ها روبه هاي دولمی و سیاست هاي مرتبط، سازمان اي از بخش نیست. آن با طیف گسمرده وساز یک تجارت معمولی ساتت

هاي ساتت به  عنوان توانایی اصلی نیاز است. رهبري در پروژه است. براي رسیدن به موفقیت در این صنعت به رهبري به
 ت.ان تود مدیر پروژه و اعضاي تیم اسگذاشمن این وظیفه می معنی رهبري و رئیس بودن یک فرد نیست بلکه به اشمراك

بندي فاکمورهایی از قبیل  شده است که پس از رتبه : این گروه از فاکمورهاي زیادي تشکیل( مشمري) نفوذ کارفرما -
از دو جهت در  (مشمري) تري برتوردار بودند. نقش کارفرماالدسمرس، واگذاري مناقصه به پیمانکار/مشاور از رتبه با منابع قابل

 درك نیاز کارفرما( 2؛ ریزي و اجرا پروژه درك کارفرما نسبت به نقش تود و مشارکت در برنامه( 1 : ت داردموفقیت اهمیّ
ها و انمظارات تود را به سایرین با  بایست بمواند درتواست از سوي ذینفعان مانند پیمانکاران و مشاوران. کارفرما می (مشمري)

 .هاي مرتبط براي اجمناب از تأتیر پاسخ دهد بخش همزمان کارفرما باید به نیاز شیوه مناسب انمقال دهد.
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 د :قرار گرفمن گروه چهارگانه عامل دریازده ، ت مورد بررسیشده در مقاال از میان مجموعه عوامل معرفی
هاي اهداف  تهاي کارفرما، پذیرش مشمري از برنامه، مشخص کردن اولوی عات دقیق از تواسمهال: اط درك مطلب( 1

 .گیري عات براي حمایت از اقدامات در تمام سطوح تصمیمالها و اط پروژه توسط کارفرما و نیاز به اسمفاده از واقعیت
 .، اعطاي مناقصه به طراحان / پیمانکاران مناسب(شایسمه) اعمماد : مدیر پروژه شایسمه، اعضاي تیم قابل شایسمگی( 2
 .هاي واضح و روشن همه ذینفعان پروژه مؤثر، اهداف و اولویتریزي و کنمرل  : برنامه تعهد( 3
 (.2112)تور و اوگنالنا،  : پاسخگویی به مشمري، مشاوره منظم به کارفرما ارتباطات( 4

در  1برزانمی و کاروالو توسط 2114فاکمورهاي اساسی موفقیت در مدیریت پروژه عنوان مقاله دیگري است که در سال 
 توسعه مانند هاي موفق بر مبناي فاکمورهاي کلیدي پروژه در کشورهاي درحال ر این مطالعه عملکرد پروژهانجام شد. دبرزیل 
هاي موفقیت پروژه، زمان، هزینه، عملکرد فنی و رضایت مشمري  ارزیابی شد. بر اساس مطالعات قبلی شاتصبرزیل 

حیت افراد پروژه و پایداري محیط تارجی بیشمر از الر، صحیت مدیالباشند. در این تحقیق سه گروه از فاکمورها از قبیل ص می
 د.ها روابط مثبت و مهمی داشمن سایر فاکمورها با شاتص

ها با  هاي ساتت عمومی پرداتمند. آن بررسی فاکمورهاي ضروري موفقیت در پروژهبه  2116در سال  2شافات و کِنلی
وري، کیفیت، شفافیت و عدالت به  علت نیازهاي اقمصادي، بهرهها به  هاي عمومی و تفاوت آن هاي پروژه توجه به ویژگی

بندي چهار فاکمور از  ها شناسایی شد اما پس از رتبه فاکمور موفقیت براي این پروژه 39شناسایی این فاکمورها پرداتمند. 
ریزي پیش از پروژه و  برنامه؛ ها آگاهی از مقررات و قوانین و انطباق با آنل : تري برتوردار بود که شامالت و معناداري بااهمیّ

 (.2116)شافات و کِنلی،  ارزیابی و کنمرل تروجی؛ کنندگان پروژه مشارکت مؤثر میان شرکت؛ شفاف ساتمن محدوده
هاي مشمرك بخش تصوصی و عمومی شناسایی نمود و از  مهم موفقیت را براي پروژهفاکمور  12، (1669) 3شریف محمد

هاي مشمرك بین بخش  مسئولیت؛ محیط پایدار اقمصاديز : ت انمخاب شدند که عبارت بودند ااهمیّفاکمور پرپنج  ها بین آن
، کنمرل دولمی عادالنه )شریف محمد، محیط اجمماعی و سیاسی ثابت؛ یند تدارکاتی کارا و شفافآفر؛ تصوصی و عمومی

1669.) 
عامل را  31ها  هاي ساتت پرداتمند. آن ژهبررسی فاکمورهاي موفقیت در پروبه  2110در سال  4پارك و همکاران
ها را در هفت گروه عوامل مرتبط با پروژه، مشمري، پیمانکار، مشاور، رهبر تیم، تدارکات، عوامل تارجی  شناسایی کردند و آن

( که 2110، که رتبه باالیی داشمند را مممایز کردند )پارك و همکاران فاکمور، مواردي 31بندي این  دادند. پس از رتبه قرار
؛ تالحل مشکدر  : همکاري مشاور؛ : توانایی مشاور؛ : کنمرل کارهاي پیمانکاران جزء پیمانکار؛ : ظرفیت مالی کارفرماشامل : 

:  تارجی عوامل؛ یات کافی طراحیئجز : مشخصات پیمانکاران؛ ماهر : کارکنان پیمانکار؛ : تعهد مشاوری؛ : توانای رهبري تیم
: دتالت در  پیمانکار؛ : ارتباطات میان ذینفعان پروژه مشاور؛ : تعهد پیمانکار(؛ دسمرسی منابع) صنعتموضوعات مرتبط با 
: مشاوران و  تدارکات؛ : تخصیص مؤثر اتمیار و تسهیم اتمیار و مسئولیت میان مشمریان عوامل پروژه؛ بررسی پیشرفت پروژه

 .پیمانکاران
د که هدف آن شناسایی عوامل موفقیت نده اي نمایج یک بررسی را ارائه می هدر مقال 0براید و رابینسون، 2110در سال 
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و موفقیت پروژه است، که توسط رهبران تیم بانک ( CSFs) ویژه رابطه بین عوامل موفقیت بحرانی پروژه بانک جهانی و به
:  کند را برجسمه می CSF تحلیل اکمشافی عوامل مجموعه تاص از پنج تجزیه وت. درك شده اس (ناظران پروژه)جهانی 

 CSF دهد که بین هریک از پنج می تحلیل رگرسیون نشان و نظارت، هماهنگی، طراحی، آموزش، و محیط سازمانی. تجزیه
براي ناظران پروژه ها CSFن تری دار و مثبت وجود دارد. مطابق با تئوري و عمل، مهم موفقیت پروژه ارتباط آماري معنیو 

 (.2110)براید و رابینسون،  طراحی و نظارت هسمند
 16 فاکمور دست یافمند. از میان این 16شناسایی فاکمورهاي موفقیت در پروژه به  جهت 2112در سال  1چان و همکاران

اهداف ؛ انداز بلندمدت از کیفیت چشم؛ فرهنگ کار تیمید : ترین تأثیر را در موفقیت پروژه داشمن عامل بیشفاکمور، چهار 
 (.2112)چان و همکاران،  گذاري منابع راكبه اشم؛ باثبات

اي بر روي عوامل موفقیت  دیگر، بیان کردند اگرچه تحقیقات گسمرده یپژوهش در 2، ارگات و همکاران2121 در سال
طور  عاتی است که بهالها حاوي اط تعداد کمی از این تحقیق وساز صورت گرفمه، هاي ساتت پروژه( براي CSFs) بحرانی

شده است، ممغیرهایی  که مطالعات محلی چندین بار در یک مرز تحلیلی مشابه انجام حمواي محلی باشد. درحالیتاص داراي م
کنند. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه  ت رو به رشد در ادبیات، عوامل انسانی هنوز توجه زیادي را به تود جلب میبااهمیّ

نفعان مخملف در صنعت محلی است.  شده توسط ذي در نظر گرفمه CSFs دست آوردن درك جدید از روند در حال ظهور به
 ن.دهندگان، مشاوران و پیمانکارا : توسعه شود ذینفع ساتممانی به سه دسمه تقسیم می 42این امر از طریق مطالعه تطبیقی 

ها را CSF ر نسبت بهت دهد که ذینفعان یک رویکرد ممعادل می نشانفاکمور  42روي  بر 3طرفه تحلیل واریانس یک تجزیه و
مرتبط  "نرم"ل ت عواماسمثناي عوامل سخت، سازگاري قوي بین درك ذینفعان پروژه در شناتت اهمیّ  دهند. به ترجیح می

کارکنان ( 1ه : تر مربوط به سه جنبه عمد بیش الدهد که عوامل ارزیابی با می  تر نشان وتحلیل بیش با انسان وجود دارد. تجزیه
مدیریت سایت و نظارت است. اجراي عوامل مرتبط با انسان منجر به ایجاد فضاي اعمماد میان ( 3 و ارتباط؛ و تعهد( 2 پروژه؛

 (.2121)ارگات و همکاران،  شود آمیز گسمرده در صنعت می روش تعرض ذینفعان در
امع از عوامل موفقیت به انجام رسید که یک لیست ج او 4توسط گوناتیالکا و همکاران 2113 در پژوهش دیگر که در سال

گروه عوامل بیرونی، عوامل هفت  عامل موفقیت را در زیر 11شناسایی شد این مقاله  هاي ساتممانی در حیاتی براي پروژه
سازمانی، مورد عوامل مرتبط با پروژه، عوامل مرتبط با مدیریت پروژه/ اعضاي تیم، عوامل مرتبط با مدیر پروژه، عوامل مرتبط 

جمله شایسمگی مدیر پروژه،  عوامل مرتبط با پیمانکار مشخص نمود. بر اساس نمایج این تحقیق، ده عامل ازبا کارفرما و 
هاي هماهنگی مدیر پروژه، اهداف / اهداف واضح و دقیق کارفرما، ارزش پروژه،  شایسمگی اعضاي تیم مدیریت پروژه، مهارت

هاي سازماندهی مدیریت پروژه، مدیر پروژه، حل مناقشات  ارتهاي گذشمه مربوط به اعضاي تیم مدیریت پروژه، مه تجربه
ترین عوامل موفقیت براي  عنوان مهم موقع و تجربه مدیر پروژه به گیري به درنگ، توانایی کارفرما براي تصمیم مؤثر و بی

 (.2113)گوناتیالکا و همکاران،  هاي ساتممانی تعیین شد پروژه
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 هاي بررسی عوامل موفقیت حوزه زنجیره تأمین سبز پرداتمند. با توجه به فعالیت به 1لو و کیت کوگ ، چونگ2112در سال 
شود تا صنایع  شود که باعث می زیست و مسائل اجمماعی می ت مربوط به محیطالمخملف زنجیره تأمین، باعث افزایش مشک

 شی براي شناسایی، تجزیه والترو در  این داده شوند. از( سوق GSCM) هاي مدیریت زنجیره تأمین سبز به سمت شیوه
صورت گرفمه  جهت پایداري در صنایعدر  GSCMسازي  ( براي پیادهCSFsی )تحلیل و مدلسازي عوامل موفقیت بحران

جهت پایداري با اسمفاده از بررسی ادبیات و بحث با کارشناسان در  GSCMعامل موفقیت بحرانی براي اجراي  است. شش
پیشنهاد یک مدل ( براي ISM) روش پیشنهادي مبمنی بر مدلسازي ساتماري تفسیريشده است.  به رسمیت شناتمه

 ها براي اجراي بلکه همچنین در تعیین وابسمگی ممقابل آنها CSF تنها به درك روابط ممقابل میان این ساتماري است که نه
GSCM  توه بر این، اهمیّالکند. ع جهت پایداري کمک میدر CSF ها با اسمفاده از تجزیه بسمگی آناساس قدرت واها بر 

در حال رسیدن به پایین مدل  "کمبود منابع طبیعی"هاي این مقاله،  با توجه به یافمهشود.  تعیین می MICMAC تحلیل و
ي مدل ساتماري تفسیري قرار الدر با "هاCSF مزایاي اقمصادي " و "رقابت شرکت"؛ "تصویر برند پیشرفمه"ساتماري و 

دسمیابی به عملکرد براي  GSCM ها را به انجام اعمال سازمان "کمبود منابع طبیعی" به این معنی است که گیرند. این می
هاي مسئولیت اجمماعی براي نجات محیط در  ، افزایش شیوه"کمبود منابع طبیعی"کند.  در زنجیره تأمین تحمیل می البا

یافمه  زیست کمی افزایش و راهکارهاي سازگار با محیط ها یوههایشان است. اگرچه، افزایش آگاهی عمومی در مورد ش سازمان
ها و راهکارهاي  هاي کوچک و مموسط، آگاهی کافی در مورد شیوه تصوص شرکت ها، به حال، در اکثر شرکت این است. با

تواهد سود  می هاي پایدار محیطی وجود ندارد. اقمصاد انگیزه اصلی براي هر صنعت یا سازمان است. هر سازمان توسعه شیوه
مدت نمایج توبی داشمه باشد. تعادل مناسب  دست آورد، اما توجه به دیدگاه اقمصادي تنها ممکن است در کوتاه تري به بیش

 توانند می محیطی براي موفقیت درازمدت و توسعه پایدار ضروري است. صنایع انداز اقمصادي، اجمماعی و زیست بین چشم
GSCM  آمیز سازي کنند و با درنظر گرفمن موفقیت هدر سازمان تود پیادرا CSF پیشنهاد شده و همزمان با بهبود هاي

 (.2112لو،  و کیت کوگ درآمد کسب کنند )چونگ محیطی تود عملکرد و عملکرد اجمماعی و زیست
ویژه  ، بهرغم هدف اصلی مسکن اجمماعی که تأمین نیازهاي مسکن دریافمند که علی 2111در سال  2اویبانجی و همکاران

 دهد که مسکن اجمماعی به می پذیر با درآمد پایین و مموسط است، شواهدي وجود دارد که نشان هاي آسیب براي تانواده
  اندازه کافی حمایت نمی ت آن براي رسیدگی به بحران مسکن بهوجود اهمیّ اندازه کافی براي دسمیابی به اهداف پایدار با

هاي  دیدگاه از 3دسمیابی به مسکن اجمماعی پایدار( براي CSFsی )یین عوامل موفقیت بحراني تع هدف مطالعه ها با شود. آن
براي ها را CSF ها برتی از یست و اجمماعی براي پاسخگویی به نیازهاي مسکن به پژوهش پرداتمند. یافمه  ز اقمصادي، محیط

ریزي  صرفه، برنامه الی مناسب، هزینه مقرون به: تأمین م پاسخگویی به نیازهاي مسکن نشان دادبراي  SSH دسمیابی به
ریزي  زیست، برنامه زیست، اسمفاده از مواد سازگار با محیط وساز مناسب، حفاظت از محیط اقمصادي کارآمد، فنّاوري ساتت

این مقاله ت زندگی و اموال، ارائه تدمات اجمماعی و تضمین همبسمگی اجمماعی. مؤثر اسمفاده از زمین، طراحی مناسب، امنیّ
 SSH هاي توسعه پایدار کارآمد و چارچوب قانونی و نهادي براي نظارت و ارزیابی تحویل کند که از اسمراتژي توصیه می

هاي اجرایی مسکن را براي تضمین تأمین مناسب مسکن اجمماعی براي پاسخگویی به  دولت باید برنامهاسمفاده شود. 
دهندگان تدمات  طور منظم از ارائه زم است که دولت بهالایدار است را آغاز کند. مدت و بلندمدت پ نیازهاي مسکن در کوتاه

                                                                                                                                                    
1
. Choong Kog and Kit Loh 

2
. Oyebanji et al. 

3
. Sustainable Social Housing 



                                        
1311 بهار، 1، شماره 3دوره ی،  انسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم  

ISSN : 2783-3984 

 یساختمان یها ( در پروژهCSF) تیموفق یاتیبر عوامل ح یمرور

   HRC-2204-1034کدمقاله:

 
 

 (.2111حمایت مالی کند )اویبانجی و همکاران،  اجمماعی و کاربران براي رسیدگی به بحران مسکن
ري در تأثیرگذار در ادغام پایدا( CSFs) به شناسایی عوامل موفقیت بحرانی 2111هاشمی و همکاران در سال  بنی

مربوط به  CSFs توسعه پرداتمند. در این پژوهش هاي ساتممانی در کشورهاي درحال هاي مدیریت پروژه براي پروژه شیوه
از طریق بررسی جامع ادبیات شناسایی شدند. این عوامل با اسمفاده  (زیست، اجمماعی و اقمصادي محیط)هاي پایداري  ویژگی

مدل با د. توسعه شناسایی و در قالب یک مدل مفهومی ارائه شدن کشورهاي درحال مصاحبه نیمه ساتماریافمه براي 19از 
 روش تجزیه و عنوان به 1ت ساتماري حداقل مربعاتالشده با مدلسازي معاد تکمیلپرسشنامه  111 اسمفاده از یک بررسی،

 (.2111هاشمی و همکاران،  )بنی تحلیل مورد تائید قرار گرفت
مدلسازي  توانند یکپارچگی بندي پیشروان کلیدي که می منظور تعیین و اولویت به تحقیقی 2چان و اومیالاو 2112در سال 

 هاي ساتممانی را افزایش دهد. این پژوهش یک روش بررسی دو هاي پایدار در پروژه و شیوه( BIM) عات ساتممانالاط
شده از سوي دانشگاه و صنعت  ه کارشناس دعوتها بر اساس ادراکات و تجربیات چهارد آوري داده اي دلفی شامل جمع مرحله

هاي  بندي و انحراف معیار و آزمون سازگاري کنال با داده هاي رتبه هاي آماري مانند میانگین فن تحلیل است. تجزیه و
از ادبیات موجود، ( CSFs) آمیز مهم موفقیتعامل  31 مجموع، شده در هر دور مورداسمفاده قرار گرفت. در آوري جمع
و  BIM تر براي ممخصصان ممقابل در هاي آموزشی بیش هاي پروژه، برنامه هاي اولیه تیم اند که در آن درگیري شده ساییشنا

ها به  ترین عوامل شناتمه شدند. در همین حال، برتی از توصیه عنوان مهم ی کارکنان پروژه، بهحیت فنّالو صپایداري 
ها  کند تا شیوه وساز کمک می سازي این عوامل به بخش ساتت نهاد شد. پیادهجمله دولت پیش وساز، از ذینفعان پروژه ساتت

 (.2112)اوالاومی و چان،  را در حین دسمیابی به هدف شهري پایدار به کار ببندد BIM پایدار و
هدف  توسط اسفاکینکی با 2112وساز پایدار که در سال  در پژوهشی تحت عنوان عوامل موفقیت بحرانی براي ساتت

 شده است، انجام( SC) وساز پایدار ساتت( براي CSFsی )ررسی و ارزیابی ادبیات موجود در رابطه با عوامل موفقیت بحرانب
: فاکمورهاي محیطی، مدیریت، عوامل اقمصادي، عوامل اجمماعی،  شده در پنج دسمه تحقیقاتی موفقیت شناساییعامل  30

وساز پایدار، از  اي از عوامل براي ساتت این مطالعه لیست گسمرده. ندبندي شد ها و سیسمم تدارکات طبقه طراحی و فن
 (.2116)اسفاکینکی،  دهد ها و ذینفعان مخملف را یکپارچه کرده و ارائه می رشمه

هاي ساتممان سبز  براي پروژه بررسی عوامل موفقیت بحرانی به 3و همکارانش لی، 2116در مقاله دیگري در سال 
 با انجام شده است. 4هاي سبز براي ساتممان هاي زیادي براي بررسی عوامل موفقیت بحرانی شالذشمه، تپرداتمند. در دهه گ

تا  2110 هاي حال، عدم بررسی منظم در مورد این مطالعات وجود دارد. بنابراین این مقاله، بررسی جامع نشریات سال این
قه به الدهد ع می دهد. نمایج نشان ي ساتممانی سبز ارائه میها پروژه( براي CSFs) در حوزه عوامل کلیدي موفقیترا  2112
اند  عبارت GB هاي شده براي پروژه شناتمههاي CSFوجود دارد. اغلب  2111از سال  GB هاي پروژهها براي CSF کاوش

هداف و مقاصد ریزي و کنمرل پروژه مؤثر، مشارکت و تعهد مالک، ا برنامه ،هارتباط و همکاري بین شرکمکنندگان پروژ:  از
شده مرتبط بودند. بحث و گفمگو  ي شناساییهاCSF ها بیشمر با این و عملکرد مدیر پروژه. پیمانکاران و صاحبان آن روشن
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هاي سبز شود که بدین  ها براي اجراي پروژه تواند باعث درك بهمرین راه هاي سبز همچنین می ساتممانهاي CSF پیرامون
 (.2116)لی و همکاران،  شود ها نیز می ربوط به اجراي آنت مالترتیب منجر به کاهش مشک

شده است. این کثرت  شوند انجام هایی که مانع یا سبب تسریع می مطالعات بسیاري در رابطه با موفقیت پروژه و عامل
دیگر ممفاوت  ي اي به پروژه دهد که موفقیت مبنی بر نوع پروژه و انمظارات کارفرما یا مشمري از پروژه می مطالعات نشان

ها  توان براي تمام پروژه ا یک الگوي کلی از معیارهاي موفقیت میکند. امّ است و معیارهاي آن برحسب شرایط پروژه تغییر می
تواند از معیارهاي تمام  در نظر گرفت. دسمیابی به اهداف پروژه، رضایت مشمري یا کارفرما، برآورده ساتمن انمظارات پروژه می

تواند برحسب نوع کشور،  هاي موفقیت در هر پروژه به موارد زیادي بسمگی دارد. این موارد می . اما عاملها باشد پروژه
ها را در تحقیقات آتی بررسی کرد ممفاوت باشد.  توان آن فرهنگ، نوع پروژه، اندازه پروژه و بسیاري از موارد دیگر که می

مل یا فاکمورهاي موفقیت هر پروژه را شناسایی و به فاکمورهاي بایست عا بنابراین به دلیل منحصر بودن هر پروژه می
 د.هاي پیشین بسنده نکر پروژه
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 نتیجه گیری:

موفقیت پروژه موضوع بررسی محققان بسیاري در تحقیقات مدیریت پروژه بوده است. در این بررسی به شناسایی عوامل 
ها دسمه اول معیارها  دهد که در پروژه ها پرداتمه شده است. نمیجه این تحقیق نشان می و معیارهاي موفقیت در پروژه حیاتی

ها هسمند. بعالوه دسمه دوم شامل  ترین معیارهاي موفقیت در پروژه مهم( شامل زمان، هزینه و کیفیت )مثلث آهنی موفقیت
ترین  بعالوه مهمد. بازار و سوددهی به ترتیب معیارها اساسی بعدي هسمن عملکرد، رضایت ذینفعان، رضایت مشمري، سهم
: پشمیبانی مدیریت ارشد، مدیر پروژه با تجربه،  اند عبارتند از کید داشمهأها ت عوامل حیاتی موفقیت که بیشمر محققان بر آن

ت شامل دتیل هسمند که به ترتیب اهمیّ ها تکنولوژي پشمیبان پروژه و مشارکت کاربر. عوامل دیگري نیز در موفقیت پروژه
رضایت کاربران نهایی، تعلیم و آموزش کارکنان، اتمصاص منابع، ابزارهاي توب، کارکرد پروژه، عملکرد تجاري پیمانکار، 

موریت پروژه، اهداف روشن کسب و کار، کمینه کردن محدوده، کارایی پروژه، أاتمام پروژه، سازمان پروژه، محیط پروژه، م
 .نگري ثیر بر مشمري و آیندهأت

بخشد که عوامل و معیارهاي موفقیت پروژه را یکجاا از دیادگان    نمایج این تحقیق از طرفی ادبیات را از این جهت غنا می

گاذاران،   ها اعام از سارمایه   اندرکاران پروژه هاي مخملف مورد بررسی قرار داده و از طرف دیگر دست ذینفعان گوناگون و حوزه

رسااند. همچناین ادبیاات     هایشان یاري مای  ها، مشمریان و سایر ذینفعان را در سنجش موفقیت پروژه ها و طرح روژهمدیران پ

را بدون توجه باه زمیناه تااص     ي ساتممانیها هاین تحقیق عوامل و معیارهاي موفقیت در پروژد. کن موضوع را پشمیبانی می

هااي مخملاف حاوزه صانعت و همچناین از دیادگاه ذینفعاان         ینده بخشهاي آ شود بررسی داد. پیشنهاد می مورد بررسی قرار

شود بررسی عوامل و معیارهاي موفقیت درتصوص موفقیت پروژه و موفقیات   مخملف را مدنظر قرار دهند. بعالوه پیشنهاد می

 د.مدیریت پروژه بصورت جداگانه صورت گیر
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