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 پیمانکاری  هایشرکت سازمانی ساختار  بر  فرایندی عوامل تاثیر
 بر ساختار سازمانی(  )برگرفته از کتاب تاثیر عوامل فرایندی

 

 مقدمه 

  و   نیست  شدنی   حل   دیروز  هایحل   راه  با   هاشرکت  امروز  مسائل
  برای   باید  بلکه  کندنمی  حل  را  آتی  مشکالت  آینده،  بینیپیش
  رقابت   بازی  قواعد  و  محیطی   شرایط  امروزه .  کرد  اقدام  آینده  سازیپیش

 دیگر  هاشرکت   که  است  شده  نامطمئن  و  پویا  پیچیده،  رحم،بی   حدی  به
 کوچک،  رقبای  بر   متخصص  و  خالق   افراد   اندکی  تعداد   با  توانند نمی

 .  آیند فایق هزینه کم و نوآور منعطف،

 شرکت،   اداره  علم  در  کار  تقسیم  اصول  کارگیری  به  زمان  از
  توجه  با  باید  هاشرکت  چگونه   که  این   درباره  مشابهی  منطقی  هایفرضیه

  اساس  بر .  است  شده  ارائه  شوند،   شرکتدهی   صنعتی  و   رقابتی   محیط  به
  های فعالیت جای به ایوظیفه  هایفعالیت شرکت، به  ایوظیفه   نگرش
  بندیگروه  و  تجمیع  ای،وظیفه   شرکتی  هایبخش   صورت  به  مرتبط،

  که  است  شده  منجر  متخصصان  از  گروهی  ایجاد  به  ایده  این.  اندشده
. کنندمی  تاکید  خود  به  محدود  عملکردی  وظایف  بر  هاآن   از  کدام  هر

  زمان  شدن   طوالنی(  ایوظیفه   رویکرد)وظایف  شدن  تخصصی  نتیجه
 . است بوده کار جریان کندی و تاخیر ها،هزینه  افزایش  خدمات، ارائه

  دسترسی .  دارد  فرایندی  ریشه  نوین،   هایشرکت  کندی  مشکل
. نیست  هاوظیفه  انجام  کندی  از  ناشی  دلخواه،  هاینتیجه   به  دیرهنگام

  و  سنجیحرکت  سنجی،زمان  هایروش   که  است  سال  50  از  بیش
  برای  حلی  راه  اندنتوانسته   و  پردازدمی  هاوظیفه  بهسازی  به  خودکارسازی

  از  ایپاره  که   است  این  کار  کندی  علت.  نمایند  ارائه  هاشرکت  چابکی
  این  انجام  میان  فاصله  در  و  دهندمی  انجام  غیرضروری  هاییوظیفه   افراد

  نتیجه  در  الزاماً  اشتباه  بروز   پس.  شودمی  تلف  زیادی  وقت   نیز  وظیفه  دو
  به   شرکت  ناپذیریانعطاف.  نیست  افراد  کردن  بدکار  دلیل  به  کار،  نهایی

  و  ثابت  روش  خود  هایوظیفه   انجام  در  کارکنان  که  نیست  دلیل  این
  های وظیفه   این   داندنمی   کسی  که  است  علت   بدان   بلکه  دارند،   یکنواختی

 . آید دست به  دلخواه نتیجه تا شوند ترکیب بایستی  چگونه جداگانه

  انجام   که  نیست   مطلب  این  گویای  هاشرکت   سنگین  هزینه
  افراد  ما   که  است  آن   واقعی  علت.  اندپرهزینه  مستقل  هایوظیفه 

  های جداگانهوظیفه   مناسب  ترکیب  از   تا  گیریممی   کار  به  را   گوناگونی 
  سخن  کوتاه  .شویم  مطمئن  خواهندآورد،  بار  به   را  نهایی  نتیجه  که  ای
  در   که  مستقل،  هایفعالیت  و  هاوظیفه   انجام  در  نه  مشکل  که  این

 که  هاستسال .  است  نهفته  کل،  یک   ایجاد  و  هاآن   دادن  پیوند  چگونگی
  های کوشش   شرکتی  هایوظیفه   بهسازی  زمینه  در  داخل  هایشرکت

 .  ندارند کارها فرایند به توجهی کمترین ولی کنند،می چشمگیری

  شده   هاشرکت   ساختار  در  شگرفی  تغییرات   باعث   محیط   در  تغییر 
  محیطی  تغییرات   جوابگوی   سنتی  ساختارهای  دیگر   که  طوری   به   اند، 

  تطبیق  در  ناتوانی   خاطر   به   گذشته  بزرگ   هایشرکت  از  بسیاری  و  نیستند
 .  اند رفته بین از  محیط با خود

  دامن  محیط پیچیدگی و تغییرات این سرعت  بر که مهمی عامل
  به   مجبور   را  هاشرکت  شدن  جهانی  مقوله.  است   شدن   جهانی  زند،   می

  رقابتی  مزیت  به   دستیابی  جهت  جهان  مختلف  مناطق  مزایای  از  استفاده
 .  است کرده رقابت  صحنه در ماندن و

 بسیاری توجه رقابتی، مزیت به دستیابی پرتالطم، محیط این در
  فرایندی  رویکردی  به  توجه.  است  نموده  معطوف  خود  به  را  هاشرکت   از
بهینه،  تدوین  در سازمانی   زمینه  در  هاروش   بهترین  از  یکی  ساختار 

  رقابتی   مزیت  به   دستیابی  جهت  شرکت  داخلی  هایتوانایی  از  گیریبهره
  توانایی  تواندمی  صنعت  هر  هایفعالیت  با  متناسب  ساختاری  وجود.  است

  توجه  طریق از  و  داده  افزایش   را  محیطی   تغییرات  با مواجهه  در  شرکت
شامل  عنصر  شش  به سازمانی    بندی، بخش  کاری،  تخصص  ساختار 

  اداره  امکان  بودن،   رسمی  و  مرکزیت  کنترل،  دامنه  فرماندهی،   زنجیره
 .آورد فراهم را  الزم انسانی نیروی  حداقل با امور

  مجبور  بمانند،  باقی  کار  و  کسب  دنیای  در  بخواهند  ها  شرکت  اگر
  پرداختن   شامل  تغییر  این.  هستند  ها پیچیدگی   با  خود  سریع  دادن  وفق  به
  و   –   شرکتی  اثربخشی  بحث  ویژه  به  -کار  و  کسب  هایزمینه   تمام  به

  مطابق  هافعالیت  انجام  برای  بهینه  هایحل   راه  کردن   پیدا  برای   تالش 
  تغییرات  و  خدمات  کیفیت،  هزینه،  در  رقابت   افزایش.  است  الزامات  با

 سنتی   ساختارهای  درباره  نظر  تجدید  به  مجاب  را  مدیران  ها،شرکت  فنی
  و  وظایف  انجام  برای  جدید  هایروش  یافتن  به  را  شرکت  و  کرده

  کرده  ترغیب  جدید  یا  قدیمی  وظایف  شرکتدهی  برای  جدید  هایراه
 -بخشی  و  ایوظیفه  –  ساختارهای  ناکارآمدی  حاضر  حال  در  است.

  فرایند   بر  مبتنی  شرکت  یک  بر  تاکید  سبب   کار  و  کسب  روند   بر   عالوه
 . است شده ممکن هایحل راه از یکی عنوان به

  که  است  زده  رقم  هاشرکت  برای  شرایطی  عوامل  این  مجموع
 نیروی   شرکتدهی  برای  الزم  کارایی  از  گرایانه،  ساختار  رویکردهای  دیگر

 فرایندهای به  توجه  بدون افراد رویکرد این در. نیستند  برخوردار انسانی
 شرکت مسئله این و پردازندمی  محوله وظایف انجام به خود بعد و قبل

  جزئی  هایفعالیت  انجام  برای  متعدد  نیروهای  از  استفاده  به  مجبور  را
 و   شده  محسوب  مشکالت  منشا  کارکنان  رویکرد  این  در.  نماید  می

  کارکنان   تغییر  با  کندمی   تالش  ها،رویه  بهبود  بر  تمرکز  جای  به  شرکت
 . بپردازد موجود مشکالت رفع به
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  یادگیرنده،   فضایی  ایجاد  ضمن  فرایندی  رویکرد   از   استفاده  اما
 امکان  که  آوردمی   ارمغان  به  شرکت  برای  مهارته  چند  نیروهایی

  پذیری انعطاف   و   چابکی.  دارد  وجود  فرایند  چند  در  هاآن   از  گیریبهره
 کارکنان  حداقل   با  هافعالیت  کردن  مدیریت   امکان  همچنین  و   شرکت

 .  است فرایندی رویکردهای از استفاده مزایای دیگر از

 کنار  در  و  هم  به   مرتبط  وظایف  از  ایمجموعه  جز  چیزی  فرایند
  که   تعریفی.  نیست  مشتری  برای  ارزشمند  اینتیجه   خلق  برای  یکدیگر

 امور  تمامی  در  روش  این  از  استفاده  اما  رسدمی   نظر  به  ساده  ظاهر  به
  انسانی   منابع  ریزیبرنامه  دستمزد،  و  حقوق  ،شرکتدهی  مانند  مدیریت

 .کندمی ایجاد هاشرکت  در شگرف تحولی ... و

  انجام   رویه  بر  تمرکز  با  فرایند  بر  مبتنی  هایشرکت   حقیقت  در
  و   کار  و  کسب  هایفعالیت  انجام  از   افقی   نمایشی  در  ها،فعالیت

  جدید   مدلی  به  ها،آن   کارایی  و  اثربخشی   پایش  برای  گذاریشاخص
 .کنندمی  ارائه شرکت  امور شرکتدهی برای

 

 تعاریف 
  مرحله   هر  که  دانست   ارزش  زنجیره  یک  توان می   را  فرایند  فرایند: ▪
 های  فرایند  بنابراین، .  افزایدمی  قبل  مرحله  به  ارزشی(  زنجیر  دانه  هر)

  به  محدود  که  شرکت  در  اساسی  های فعالیت  از  عبارتند  کار  و  کسب
 و  مدیریتی  هایمهارت  انسانی،  منابع   و  نیستند  ایوظیفه  مرزهای
  برای   ارزش  ایجاد  استراتژی  بر  شرکت  تمرکز  منظور  به  را  فناوری
به طور خالصه    .کنندمی   مرتبط   هم   به  مشتریان  بخصوص   و  ذینفعان

  استفاده   با  که  هدفمند  وظایف  و  ها،فعالیت  مراحل،  از  فرایند مجموعهای
  یا  یک  خاص(  های  مکانیسم  و  هاروش  الزم،  هایساخت   منابع)زیر  از

 .کندمی تبدیل  خروجی چند یا یک به را ورودی چند
  فرایندهای .  دارند  فرق  کاری  فرایندهای  با  کار  و  کسب  فرایندهای ▪

  هستند   خاص  بخش  یک  کنترل  در  کامالً  که  هستند  هاییفعالیت  کاری
 ها آن   دادن  انجام  برای  و  اندشده  محدود  ای  وظیفه  مرزهای  در  واقع  در  و

 فرایندهای  در  اما.  ندارد  وجود  مختلف  هایبخش   با  تعامل  به  نیازی
  بخشی   کدام  هر  و  دارند  حضور  شرکت  مختلف  هایبخش  کار  و  کسب

 .دهندمی انتقال دیگر بخشی  به  آن  تکمیل برای و اجرا را هافعالیت از

فرایند ▪ مدیریتمدیریت    شناخت   از  است  عبارت  محور  فرایند  : 
 نیازهای  ساختن  برآورده  هدفشان،  که  کاری  و  کسب  فرایندهای  مدیریت
 طول  در  کار  جریان  بر  محور  فرایند  مدیریت  سیستم.  است  مشتریان

 شروع  مشتریان  هایخواسته   با  کار  جریان  این.  کندمی  تمرکز  شرکت
 با را کیفیتی با خدمات یا کاالها که  مشتری رضایت تامین با و شودمی

 .رسدمی  پایان به  است، کرده دریافت بموقع و مناسب قیمت

 هاییراه  از ایمجموعه  توان می : ساختار سازمانی را ساختار شرکتی ▪
  شده   شناخت  هایوظیفه   به  شرکت  هایفعالیت  هاآن   طی   که  دانست
  ساختار   واقع،   در .  شودمی   تأمین   هماهنگی  هاوظیفه   این   میان   و  تقسیم

  به   شرکتی  گوناگون  هایفعالیت  انسجام  و   هماهنگی  برای  ایوسیله
 . است شرکتی اهداف  به  نیل منظور

  هماهنگی،   مکانیزم  پنج  طریق  از  هاشرکت  مینتزبرگ  دیدگاه  از ▪
 سازگاری  شامل  هامکانیزم   این.  کنندمی   هماهنگ  را  خود  هایفعالیت

  استاندارد  کار، فرایندهای کردن استاندارد مستقیم، سرپرستی رویارویی،
 (1387رابینز،.)شغل هستند تهای مهار و کار بازده کردن

 

 ! است شرکتی  چارت مقوله از  فراتر ساختار سازمانی بسیار

 

 

 متدولوژی
 میدانی  مطالعه  روش  از  هاگزینه  و  معیارها  شناسایی  برای  پژوهش  این  در
  مراتبی  سلسله  تحلیل  از  هامعیار  اوزان  تعیین  برای  و  ایکتابخانه–

 به  ANP  روش  طریق  از  اوزان  این  تعیین  از  بعد  و  شودمی  استفاده
  پردازیم، می مراتبی سلسله مدل در  شده مطرح  هایگزینه بندیاولویت

 تاثیرپذیری  و  تاثیرگذاری  بررسی  به  DEMATEL  روش   از  همچنین
 . پردازیممی  عوامل این

 :گردد می مطرح زیر موارد پژوهش اجرای مراحل توضیح در  ▪
   فرایندی عوامل شناسایی ▪
  بر   موثر  فرایندی  عوامل  شناسایی  منظور  به  دلفی  پرسشنامه  تهیه ▪

 شرکتی ساختار
 خبرگان  شناسایی ▪
 خبرگان میان پرسشنامه توزیع ▪
 خبرگان  نظر به  توجه  با شده  شناسایی عوامل سازیبهینه ▪
 با  مقایسه  معیارهای  تعیین  منظور  به  اولیه  پرسشنامه  ابزار  طراحی ▪

 سایر  و  مشاوران  و  راهنما  محترم  اساتید  راهنمایی  و  همکاری
  مدل  به  توجه  با  نیز   بخش  این  در اطالعات؛  آوریجمع   و  نظرانصاحب
  پرسشنامه   در.  گرددمی   طراحی   زوجی  مقایسه  پرسشنامه  مراتبی  سلسله
  بخش   در  شده   انتخاب  هایمولفه  اساس   بر  هاگزینه   از  یک  هر  زوجی
 . شوندمی  مقایسه هم با  دو به  دو صورت به قبلی

 معادالت  روش  از  استفاده  با  عوامل  تاثیرگذاری  تائید  و  شناسایی ▪
 ساختاری 

  تحقیق   هدف  به   توجه  با  بخش   این   در:  پرسشنامه  توزیع ▪
. شودمی   توزیع   آماری  جامعه  سطح  در  مطلع  خبرگان   بین  هاپرسشنامه

 ماتریسی  به   توجه   با   تا  کندمی   تالش  محقق   پرسشنامه  توزیع  از  قبل
 با  هاداده   پرکردن  نحوه  مورد  در  دقیقی  توضیح  ابتدا  پرسشنامه  بودن

 شود.  داده خبرگان
 خبرگان   پاسخ  نمرات  از  استفاده  با  زوجی  مقایسات  ماتریس  تشکیل ▪
  خبرگان در   نظرات  قالب  در  زوجی   مقایسات  ماتریس  نمودن  وارد ▪

 افزار   نرم اجرای و  مراتبی سلسله تحلیل افزارنرم  محیط
  پژوهش ابزار  سازگاری نرخ وضعیت تعیین ▪
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 تصمیم ماتریس تشکیل ▪
 سازینرم   روش  از  استفاده  با  تصمیم  ماتریس  نمودن  ساز  مقیاسبی  ▪
         مراتبی سلسله تحلیل مرحله از امده  بدست  اوزان ضرب ▪
 معیارها  اولویت تعیین ▪
 معیار هر اساس  بر هاگزینه  بین زوجی مقایسات محاسبه ▪
 معیارها  کلیه اساس بر زوجی مقایسات محاسبه ▪
 هاگزینه  کلی برتری محاسبه ▪
 آمده  بدست مقادیر اساس  بر هاگزینه  اولویت محاسبه ▪
 نتایج  به  توجه   با   کاربردی  پیشنهادات  همچنین  و   تحقیق   نتایج  ارائه  ▪
 آمده دست  به

 
 

 هایافته 

توانند جزئیات  مندان می در این بخش به کلیات اکتفا شده و عالقه

کتاب   در  شرکتی"را  ساختار  بر  فرایندی  عوامل  نوشته    "تاثیر 
 پور دنبال نمایند. محمدحسین قلی

به منظور شناسایی عوامل فرایندی از منابع و استانداردهای خاص 
ها سازی عوامل و کاهش ورودیصنعت استفاده گردید.  به منظور بومی 

ای با   ها نسبت به یکدیگر پرسشنامهو همچنین تعیین اهمیت ورودی
میان    75 در  و  طراحی  شرایط    8عامل  گردید.  توزیع  خبرگان  از  نفر 

رحله با توجه به سطح تحصیالت، جایگاه شرکتی و  خبرگان در این م
این   میان  در  شد.  تعیین  پیمانکاری  صنعت  در  تخصصی  کار  سابقه 

های شرکت، چهار مدیر پروژه و دو مشاور که  خبرگان دو نفر از معاونت
 اند.  در زمینه فرایندها و ساختار سازمانی فعالیت نموده اند، حضور داشته 

نتایج،   آوری  جمع  از  خبرگان،  پس  پاسخ  از  گرفتن  میانگین  با 
که   از هفت عواملی  کمتر  عوامل    امتیاز  و سایر  کرده حذف  را کسب 

بندی عوامل انتخاب شدند.  شناسایی شده برای تهیه پرسشنامه اولویت
عامل استخراج گردید که  نتایج آن در    28در نهایت از پرسشنامه اول، 

 ( قابل مشاهده است: 1-4جدول)

ای از عواملی که امتیاز باالی مرحله اول، پرسشنامه   پس از اجرای
هفت کسب نموده بودند تهیه شد و مجددا میان همان هشت نفر خبره  
توزیع گردید این کار به منظور سنجش میزان قابلیت اتکای نتایج کسب  

انتظار می  نتایج پرسشنامه شده صورت پذیرفت. همان گونه که  رفت 
عامل اثرگذار    28صدیق می نماید و در نهایت  دوم همان نتایج اولیه را ت

 به عنوان عوامل با اهمیت و اصلی برای حل نهایی مدل  انتخاب شدند.  

سازی گردید و  بدین ترتیب عوامل شناسایی شده با نظر خبرگان بهینه

ساختمانی   پیمانکار  های  سازمانی شرکت  ساختار  بر  تاثیرگذار  عوامل 

 پرسش اول پژوهش پاسخ داده شد. شناسایی شد و  بدین ترتیب به 

 

 عامل شناسایی شده  ردیف 
امتیاز در 

 مرحله اول
 گروه فرایندی

 8.63 توسعه خط مشی و استراتژی منابع انسانی  1

 منابع انسانی 
 7.38 انتخاب و جذب نیروی انسانی  2

 7.5 پاداش و نگهداشت نیروی انسانی  3

 7.00 مدیریت ارتباطات نیروی انسانی  4

 7.25 انجام برنامه ریزی و حسابداری مدیریت  5

 7.13 انجام حسابداری درآمد 6 مالی

 7.63 مدیریت کنترل های داخلی  7

ریسک بنگاه   مدیریت 7.13 مدیریت ریسک  8

انطباق ، بازسازی و  

 انعطاف پذیری 
 7.25 مدیریت اقدامات اصالحی  9

 8.25 مدیریت فرایندهای کسب و کار  10

مدیریت قابلیت  توسعه و 

 کاری

 7.29 مدیریت کیفیت شرکت  11

 7.25 مدیریت تغییر  12

13 Benchmarking 7.00 

 HSE 7.13مدیریت  14

15 
تعریف مفهوم کسب و کار و چشم انداز  

 بلند مدت 
7.38 

 مدیریت استراتژیک 

 7.88 توسعه استراتژی کسب و کار  16

 7.38 قابلیت ها درک بازار ، مشتریان، و  17
بازار و فروش محصوالت  

 و خدمات 
 8.13 توسعه استراتژی بازاریابی  18

 7.36 توسعه و مدیریت برنامه های بازاریابی  19

20 
توسعه مراقبت از مشتری / استراتژی  

 خدمات به مشتریان
7.13 

 مدیریت مشتریان

 7.14 مدیریت محصول و ممیزی های نظارتی  21

توسعه و مدیریت   8.00 مدیریت محصوالت و خدمات نظارت و  22

 7.43 توسعه محصوالت و خدمات  23 محصوالت و خدمات 

 8.00 فرایندهای برنامه ریزی پروژه  24

  برنامه و مدیریت فرایند 

 پروژه  ریزی

 8.5 فرایندهای اجرایی 25

 8.13 فرایندهای نظارت و کنترل پروژه  26

 7.00 فرایندهای اختتام 27

 قراردادها و حقوقی امور 7.88 فرایندهای قراردادی )پیمان و رسیدگی(  28

 

 (: نتایج مرحله اول دلفی 1-4جدول)

 

 ارزیابی تاثیرگذاری عوامل

ها و در این مرحله برای مشخص شدن ارتباط درست بین گویه 
ازمدلسازی عوامل شناسایی شده آن و  اطمینان از برازش مدل پژوهش،  

تحلیل و  تجزیه  از  پس  است.  شده  استفاده  ساختاری  های معادالت 
نمودار) قالب  در  مدل  استاندارد  برآورد  گرفته  شده 1-4صورت  (آورده 

   است.
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 (: برآورد استاندارد از مدل1-4نمودار)

 

طور که در شکل باال قابل مشاهده است، میان فرایندهای همان
است)ضریب   برقرار  خوبی  همبستگی  سازمانی  ساختار  با  شرکتی 

 (. 0.621همبستگی برابر 

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

کرونباخ    ها،آلفای  شاخص  پایایی  سنجش  برای  سنتی  معیار 
باشد، این امر نشان دهنده   7/0است.اگر ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از  

- 4پایایی خوبی پرسشنامه است.  همچنین همان گونه که در جدول )
ها ضریب پایایی ترکیبی قابل قبولی شود، تمامی عامل( مشاهده می2

ها قابل قبول  ایایی کرونباخ هم در تمامی عاملدارند. همچنین ضریب پ
توان نتیجه گرفت که پرسشنامه پژوهش از پایایی مناسبی است و می

 برخوردار است. 
 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ  عوامل 

 0.774977 0.918772 فرایندهای شرکتی 

 0.731382 0.722915 ساختار شرکتی

 نامه (: ضرایب پایایی پرسش 2-4جدول)

 روایی همگرا 

واریانس   میانگین  شاخص  از  همگرا  روایی  بررسی  برای 
میزان همبستگی یک   AVE( استفاده شده است.  AVEشده )استخراج 

  5/0دهد. مقدار بحرانی این مقدار  های آن را نشان میسازه با شاخص
روایی همگرا قابل قبول را  5/0باالی  AVEاست. بدان معنا که مقدار 

 دهد. نشان می

 
1 Discriminant 

در جدول   روایی همگرا  بررسی  از  داده    4-3نتایج حاصل  نشان 
 شود. می

 AVE ها عامل
 0.565595 فرایندهای شرکتی 

 0.510948 ساختار شرکتی
 AVE های مدل بر اساس همگرای سازه(: روایی 3- 4جدول )

 

شود، متوسط واریانس  ( مالحظه می3-4همانطور که در جدول )
دهنده روایی همگرا مدل  است که نشان  0.5تمامی متغیر ها باالتر از  

 اندازه گیری است. 
 

 روایی واگرا 
برای نشان دادن مستقل بودن مفاهیم مورداستفاده در پژوهش، از  

  2استفاده شده است که با استفاده از روش فورنل و الرکر 1روایی واگرا 
( نشان داده شده 4-4امکان پذیر خواهد بود و اطالعات آن در جدول)

 است. 
 ساختار شرکتی  فرایندهای شرکتی  

  0.319 فرایندهای شرکتی 

 0.26 0.19 ساختارشرکتی 

 ماتریس فورنل و الرکر (: نتایج بررسی روایی واگرای مدل بر اساس  4-4جدول)
 

)اعداد AVE شود، مقدار جذر  طور که در جداول مشاهده میهمان
ها  روی قطر اصلی( تمامی متغیرهای پنهان از مقدار همبستگی میان آن

2 The Fornell- Larcker Criterion 

4 



 شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا                                                                                                           72شماره    -خبرنامه توسعه مدیریت 

ها بیشتر است، که این امر روایی واگرای مناسب مدل را  با سایر عامل
 دهد.   نشان می

 نتایج 

ناصر   ماتریسستون مجموعع  سطرهای  و  و   T̃ ها  اصلی  عوامل  برای 

بردارهای   صورت  به  و  محاسبه  آن  و   D̃زیرعوامل   R̃  )تاثیرگذار( 
 ( آمده است. 5-4گذاری شده است که محاسبات در جدول))تاثیرپذیر( نام 

�̃� �̃� �̃� عوامل/ زیرعوامل  + �̃� �̃� − �̃� 

 0.431 6.119 2.955 3.16 مدیریت منابع انسانی

 0.305 5.273 2.484 2.79 مشی و استراتژی منابع انسانیتوسعه خط 

 0.452 5.063 2.305 2.76 انتخاب و جذب نیروی انسانی

 0.123 4.667 2.096 2.57 پاداش و نگهداشت نیروی انسانی

 0.5284 4.428 1.933 2.49 مدیریت ارتباطات نیروی انسانی

 0.12 5.88 2.982 2.9 مدیریت منابع مالی

 0.056 5.326 2.635 2.69 انجام برنامه ریزی و حسابداری مدیریت 

 0.086 4.443 1.99 2.45 انجام حسابداری درآمد 

 0.323 4.712 2.195 2.52 مدیریت کنترل های داخلی 

مدیریت ریسک بنگاه، انطباق، بازسازی و  

 انعطاف پذیری 
3.03 2.854 5.882 0.174 

 0.219 5.375 2.578 2.8 مدیریت ریسک 

 0.064 5.075 2.506 2.57 مدیریت اقدامات اصالحی 

 0.295 6.626 3.243 3.38 توسعه و مدیریت قابلیت کاری 

 
 0.562 6.928 3.241 3.69 مدیریت فرایندهای کسب و کار 

 0.602- 5.036 2.819 2.22 مدیریت کیفیت شرکت 

 0.245 5.561 2.658 2.9 مدیریت تغییر 

Benchmarking 3 2.065 5.06 0.221 

 
 HSE 1.9 2.195 4.096 -0.293مدیریت  

 0.438 6.928 3.404 3.52 مدیریت استراتژیک

 0.553 6.473 3.194 3.28 تعریف مفهوم کسب و کار و چشم انداز بلند مدت 

 0.483 6.312 3.098 3.21 توسعه استراتژی کسب و کار 

 0.201- 5.716 2.959 2.76 خدمات بازار و فروش محصوالت و 

 0.093- 5.68 2.81 2.87 درک بازار ، مشتریان، و قابلیت ها 

 0.212 6.22 3.004 3.22 توسعه استراتژی بازاریابی 

 0.309 5.364 2.528 2.84 توسعه و مدیریت برنامه های بازاریابی 

 0.14 5.172 2.371 2.8 مدیریت مشتریان 

مشتری / استراتژی خدمات به  توسعه مراقبت از 
 مشتریان 

2.61 2.159 4.768 0.45 

 0.387 4.529 1.997 2.53 مدیریت محصول و ممیزی های نظارتی 

 4.539 3.033 2.94 توسعه و مدیریت محصوالت و خدمات 

 
-0.083 

 0.055 5.417 2.681 2.74 نظارت  و مدیریت محصوالت و خدمات 

 0.45 4.539 2.045 2.49 توسعه محصوالت و خدمات 

 0.209 4.819 2.262 2.56 فرایند مدیریت و برنامه ریزی پروژه 

 
 0.192 5.965 2.886 3.08 فرایندهای برنامه ریزی پروژه 

 0.24 5.448 2.604 2.84 فرایندهای اجرایی پروژه 

 0.053 5.164 2.555 2.61 فرایندهای نظارت و کنترل پروژه 

 0.141 4.735 3.297 3.44 فرایندهای اختتام

 0.201- 4.409 2.305 2.104 امور حقوقی و قراردادها

 0.642- 5.149 2.896 2.25 فرایندهای قراردادی )پیمان و رسیدگی( 

 

�̃�    ،�̃�       ،�̃�(:  مقادیر  5-4جدول) + �̃� ،�̃� − �̃� 

دهد بیشترین مقدار  ( نشان می5-4گونه که جدول شماره)همان

D    است که نشانگر بیشترین میزان    "مدیریت استراتژیک  "برای عامل

تاثیرگذاری این عامل بر سایر عوامل است و  همچنین بیشترین مقدار  

R   عامل استراتژیک"برای  شدت    "مدیریت  کننده  بیان  که  است 

 تاثیرپذیری این عامل از سایر عوامل است.  

، بزرگترین (5-4بر اساس نتایج حاصل شده طبق جدول شماره)

D̃+R̃   می باشد    "مدیریت استراتژیک  "عامل  )میزان اهمیت( مربوط به

مربوط  D̃+R̃که این عامل تعامل زیادی با عوامل دیگر دارد و کمترین  

می باشد که این عامل کمترین    "امور حقوقی و قراردادها  "  عاملبه  

   .تعامل را با سایر عوامل دارد

شماره) جدول  که طبق  ، 5-4عواملی   )𝐷 ̃ − 𝑅 ̃   دارند،به مثبت 

را نشان می دهد و عواملی که   این عوامل  تأثیرگذار بودن  طور قطع 

D ̃ − R ̃تأثیرپذیری قطعی این عوامل از سایر   دهنده منفی دارند نشان

اصلی   عوامل  بین  در  بنابراین،  است.  استراتژیک  "عوامل    "مدیریت 

تأثیرپذیرترین عامل می   "امور حقوقی و قراردادها  "تأثیرگذارترین  و  

عوامل زیر  بین  در  و  کار  "باشد.  و  کسب  فرایندهای    "مدیریت 

تاثیرپذیرترین نسبت به سایر    "فرایندهای قراردادی"تأثیرگذارترین و  

̃ Dزیر عوامل به حساب می آیند. به طور کلی  − R ̃     مثبت ، عوامل

̃ Dعلی و   − R ̃شود.  منفی، عوامل معلول اثرپذیر محسوب می 

می ودارنم های   مرتب زوج ترسیم اساس  بر تواند دکارتی 

(R+D, 𝐷 ̃ − 𝑅 ̃تصمیم    برای  ارزشی  با  بینی  درون که  آید  دست  به

 با دکارتی مختصات  دستگاه یک اینکار  برای  .کند می فراهم  گیری

 آن در  که شود می رسم  R-Dعرضی   و محور  R+Dطولی   محور

نقطه عامل هر موقعیت R+D,  D̃)مختصات    به  ای  با  − R̃)  تعیین 

 گردد. می

 

 
 (:نمودار دکارتی معیارهای اصلی2-4نمودار)

 

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع مالی

مدیریت ریسک بنگاه،

انطباق، بازسازی

یت توسعه و مدیریت قابل

کاری

مدیریت استراتژیک

بازار و فروش محصوالت 

و خدمات

مدیریت مشتریان

توسعه و مدیریت 

محصوالت و خدمات

ه فرآیند مدیریت و برنام

ریزی پروژه

امور حقوقی و قراردادها
-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2
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0.4

0.5
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( های  نمودار  در  که  )2-4همانطور  و  می4-3(  مشاهده  شود ( 

̃ 𝐷عواملی که میزان   − 𝑅 ̃   آن ها منفی بوده و در نیمه پایینی نمودار

تاثیر پذیر بوده و عوامل باالیی نمودار معیارهای  قرارگرفته اند عوامل 

شوند. همچنین در محور افقی هرچه به سمت  تاثیرگذار محسوب می

افزایش یافته که نشان دهده    R+Dکنیم میزان  اعداد بزرگتر حرکت می 

    .تعامل بیشتر با سایر عوامل است 

مدیریت استراتژیک  "دهد فرایندهای  نتایج بدست آمده نشان می 

(6.92)"  ،"  ( انسانی  منابع  مدیریت  "و    "(6.91مدیریت  و  توسعه 

بیشترین تعامالت با سایر فرایندها در یک    "(6.621های کاری)قابلیت

 شرکت پیمانکار ساختمانی دارند. 

بررسی  میهمچنین  نشان  فرایندهای  ها  مدیریت  "دهد 

( انسانی)  "،  "(0.438استراتژیک  منابع  توسعه  "و     "(0.431مدیریت 

قابلیت های کاری بیشترین تاثیر را بر سایر فرایندها دارند و از بین زیر  

فرایندهای کار)  "معیارها  و  کسب  فرایندهای  ،   "(0.562مدیریت 

مدیریت "و  "(0.553تعریف مفهوم کسب و کار و چشم انداز بلند مدت)"

برخوردار     "(0.528ارتباطات) عوامل  سایر  بر  تاثیرگذاری  بیشترین  از 

   .هستند

 

 

 

 

 گیرینتیجه

شرکت ▪ پیمانکار   هاییدر  صنعت  در  زیادی  فعالیت  سابقه  که 
ساختمانی دارند ایجاد تغییرات انقالبی و آنی در ساختار و فرایندها کار  

آمیز بودن این تحوالت نیز، ممکن  دشواری است و در صورت موفقیت 
ها های جدید مواجه کند. از این رو این شرکتاست شرکت را با چالش 

نتایج  می استفاده  با  الویتتوانند  به  توجه  با  و  تحقیق  انجام  این  بندی 
فعالیت انجام  به  نسبت  آن،  در  ایجاد  شده  نمایند.  اقدام  بهبودی  های 

ای محدودتر، ضمن کاهش ریسک و استفاده کمتر از  تغییرات با دامنه 
 دهد.منابع، احتمال موفقیت اقدامات را افزایش می

تواند  ختار شرکت می بندی فرایندهای الزم و تاثیرگذار بر سااولویت ▪
ها  ها برای مشارکت کارکنان در فعالیتراهگشای مدیران ارشد شرکت 

های کمتر و با  باشد. در این صورت مدیران می توانند با صرف هزینه 
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گذاری بر فرایندهای اساسی و تاثیرگذار بر ساختار سازمانی هرچه سرمایه
 سریعتر به نتیجه مطلوب دست یابند. 

فرایندها قطعات پازل شرکت هستند که مانند زنجیر به هم متصل  ▪
نمیشده پس  و  اند.  بازنگری  مورد  فرایندی  که  داشت  انتظار  توان 

مهندسی مجدد قرار گیرد، بدون آن که فرایندهای مرتبط با آن دچار  
بر   مبنی  تحقیق  این  در  آمده  بدست  نتایج  بنابراین  شوند.  تغییرات 

تاثیرپ و  میتاثیرگذاری  فرایند  هر  یاری ذیری  برای  تواند  مدیران  دگر 
به زبان   فرایندهای شرکت شود.  تغییرات احتمالی در  ابعاد  بهتر  درک 

توانند ابعاد و محدوده تغییرات سایر فرایندها را با تغییر  ساده مدیران می
 یک فرآیند خاص درک نمایند. 

از جمله فعالیت ▪ ها هایی است که شرکت مهندسی مجدد فرایندها 
ای خاص از عمر شرکت برای رسیدن به فرایندهای پس از گذشت دوره

های جاری شرکت، در دستور کار قرار  ناب و بهبود بخشیدن به فعالیت
می دهند. همان طور که در بندهای قبل نیز ذکر گردید پرداختن یکباره  

به تمامی فرایندهای شرکت کاری غیر ممکن است و مدیران با توجه  
رویکر اولویت به  با  فرایندهایی  انتخاب  به  خود  اصلی  باالتر  د  های 

مجدد  می مهندسی  به  اقدام  از  مدیران  قصد  که  صورتی  در  پردازند. 
تواند یاری فرایندها بهبود مستمر شرکت باشد، نتایج این پژوهش می

آن اولویترسان  زمینه  در  و  ها  تاثیرگذاری  و  فرایندی  عوامل  بندی 
 باشد.  تاثیرپذیری این عوامل 

های پژوهش مدیریت فرایندهای کسب و از آن جا که طبق یافته ▪
های پیمانکاری  کار بیشترین تاثیر را بر سایر فرایندهای جاری شرکت

و  می تدوین  به  عامل  این  دادن  قرار  اولویت  با  باید  مدیران  گذارد 
سازی فرایندهای اصلی شرکت بپردازند و از این طریق به تدوین  جاری

 ازمانی مناسب دست یابند. ساختار س
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ساخت سرداب صحن امام محمد باقر )ع( با مساحتی نزدیک 
به پنج هزار مترمربع در حرم مطهر امامین جوادین )ع( یکی از 

رود که طراحی آن به  های توسعه حرم کاظمین به شمار میطرح
موافقت   با  بررسی  از  پس  و  انجام  عتبات  بازسازی  ستاد  همت 

 حرم روند اجرایی آن نیز آغاز شده است. متولیان 
به منظور اجرای پروژه سرداب صحن امام در نخستین فاز  

بایستیممح باقر )ع(  بوسیله سازه سرداب قدیمی محاط    ابتدا  د 
و سپس سازه سرداب جدید احداث  شده  تخریب    حجرات پیرامونی 

 گردد.
  به منظور جلوگیری از ارتعاش وارده به سازه پیرامونی ناشی 

سرداب قدیمی بایستی به نحوی مناسبی از سازه    ، تخریبحین  از  
جداسازی هیچ  حجرات  که  به گردد  آسیبی  وارد    بناها  این  گونه 

در تراز   ایو فنداسیون کره  0.00تراز    نگردد. دو اتصال دال بتنی
 شود.به صورت ایمن جدا سازی  بایستی -3.80

به منظور اجرا و تحقق خواسته فوق از شرکت عمران برش  
آرمه بتن مجری تخصصی عملیات برش و تخریب استفاده گردید. 

با استفاده از دستگاه سیم برش بصورت    0.00ابتدا دال بتنی تراز  
اهرم   از  استفاده  با  پیرامونی جدا گردید. سپس  از سازه  محیطی 

دال بتنی انجام و با    فک دستگاه بیل مکانیکی، عملیات تخریب
 سرعت مطلوبی به پایان رسید. 

کف سرداب جدید و لزوم آببندی و    -10.38با توجه به تراز  
پیرامون   در  سکانت  شمع  اجرای  سایت،  داخل  گود  پایداسازی 
محیطی پروژه انتخاب طراح بوده است. لذا به منظور سهولت تردد  

جداس به  تصمیم  شمع  اجرای  عملیات  حین  آالت  ازی  ماشین 
متر در پیرامون    1.5ای به صورت نواری به عرض  فنداسیون کره

   سازه گرفته شد. 
( و وجود  -5.50با توجه به تراز باالی آب زیرزمینی )تراز   
بتنی عمیق در زیر فنداسیون کرهکانال از سیم  های  استفاده  ای 

محل در  دستگاه برش  استقرار  امکان  عدم  بدلیل  کانال  های 
نبودامکان مواجه  پذیر  با مشکل جدی  را  از کار  این قسمت  و  ه 

اسپلیتر   از  استفاده  پیمانکار  موضوع  این  حل  منظور  به  ساخت. 
جدا   فک  دو  دارای  که  وسیله  این  نمود.  پیشنهاد  را  )شکافنده( 

می  کرهشونده  فنداسیون  در  پیکور  مشابه  ابتدا  بصورت  باشد  ای 
کی و باز شدن  رانشی فرورفته و سپس با استفاده از فشار هیدرولی

-فک، فشار پیرامونی وارده موجب گسیخته شدن فنداسیون می
 گردد. نظر به اینکه این شیوه نیز موجب وارد آمدن ضربات ارتعاش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گردید و این گزینه نیز منسوخ شد. راهکار  به حجرات پیرامونی می
-سوم با استفاده از کرگیری بدین صورت اجرا گردید که در محل

های  انال بعد از آبکشی و به جای استفاده از سیم برش کرهای ک
پیوسته و با همپوشانی اجرا گردید که در نهایتاً موجب جداسازی 

کره فنداسیون  از  از  کانال  کانال  جداسازی  اتمام  از  بعد  شد.  ای 
ای، کانال مورد نظر با استفاده از پیکور تخریب و  فنداسیون کره

عدم تداخل با دستگاه حفاری به بیرون  کلیه قطعات بتنی به منظور  
 از کانال منتقل گردید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به عنوان بخشی از سرداب صحن    وجود سازه ایوان اتابکی
)ع( باقر  نکات  امام محمد  برخی  دلیل  اهمیت  به  از جمله    حائز 
مترمربع از فضای سرداب جدید االحداث   450اشغال فضای حدود  

 ساخت سرداب صحن امام محمد باقر )ع( 
کشور عراق  -واقع در منطقه کاظمین شهر بغداد    

 

مهرگان  یرضاعل   

 سرپرست دستگاه نظارت مقیم 

ژه سرداب صحن امام محمد باقر )ع( پرو  
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و همچنین اعمال بار این سازه بر روی بام مسجد تاریخی صفوی، 
عتبه   با  متعدد  مذاکرات  و  مکاتبات  از  بعد  و  بوده  ضروری  غیر 

 ظمیه تصمیم گیری به حذف این بنا شد. کا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیوسته در سالن جعفر طیار و قسمت ایوان    نظر به تیرهای خرپایی
و همچنین عدم اطمینان از کیفیت باربری دیواره، مقاوم سازی 
منظور   به  ستونهایی  زیر  شکل  با  مطابق  و  بوده  تیرها ضروری 
پایداری و مقاوم سازی در زیر این تیرها در داخل و خارج سالن  

 جعفر طیار اجرا گردید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

از تیرهای    بعد  مقاوم،  ستونهای  متقارن اجرای  بصورت   خرپا 
از جرثقیل    (غرب-شرق) استفاده  تنی مهار شده و سپس    50با 

برش و به زمین انتقال داده شد. بعد از این مرحله برش تیرهای  

ستونستون  رابط نهایت  در  و  شده  شروع  اتابکی  ها  ایوان  های 
 شدند.  باربرداری 

ستون بتنی به منظور ایمنی بیشتر،    تنی  10جه به وزن حدود  با تو
باالی ستون با اجرای کرگیری و عبور تسمه ستون توسط جرثقیل  
به   اقدام  مکانیکی  بیل  فک  از  استفاده  با  سپس  گردیده  مهار 
برش   صعوبت  به  توجه  با  شد.  ستون  انتهای  قطع  و  تخریب 

بر  میلگردهای ستون هنگام برش و همچنین معلق بودن و زمان
وش تصمیم گرفته شد که بعد از مهار ستون بوسیله  بودن این ر

بدین   پذیرد.  انجام  برش  بوسیله سیم  برش پای ستون  جرثقیل 
ترتیب به منظور حفظ تقارن باربرداری حذف ستونها نیز بصورت  

غرب انجام و به اتمام رسید. الزم به ذکر   –یک درمیان و شرق  
اری توسط  است به منظور پایش کلیه عملیات حذف تیر و بابرد

 گردید.تیم نقشه برداری کنترل می

 
 
 
 
 
 
 

متر بوده    16حلقه شمع به قطر یک متر و عمق    414پروژه دارای  
شود. در این  و با روش شمع سکانت مسلح و پالستیک اجرا می

ها بوسیله تیر افقی به همدگیر متصل شده و این  پروژه سرشمع
یابد. بنا به اذعان  پیرامونی اتصال میای  تیر نیز به فنداسیون کره

طراح محترم این شیوه از طراحی در دنیا منحصر به فرد بوده و 
 برای اولین بار در این پروژه اجرا شده است.  

ای در ضلع جنوب برخالف  به فنداسیون کره  Capbeamاتصال  
ای صرفاً به  بقیه اضالع بدلیل عدم گسترده بودن فنداسیون کره

برشی را    صورت  فنداسیون  قائم محتمل  مکانهای  تغییر  و  بوده 
از لولهشمع استفاده  با  ناحیه  این  بر های  افقی فلزی عمود  های 

فنداسیون که بر روی صفحه فلزی کار گذاشته می شود تحمل  
  کند.می
 
 
 
 
 
 
 
 

، با تراز آب زیرزمینی باال و با احتمال ریزش در زمین های آبرفتی
برای جلوگ یا ریزش خاک در حین  زیاد،  و  از آب شستگی  یری 

ری از شمع از کیسینگ گذاری یا  عملیات حفاری، در طول مؤث
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استفاده میالغ ارتباط بین    گردد. کیسینگف فلزی  در حقیقیت 
محیط شمع را در مرحله اجرا با پیرامون آن قطع می کند و فضایی  

ف الی و اجرای شمع در داخل غرا فراهم می آورد تا امکان حفار
در این پروژه نیز با توجه به ریزشی    .فلزی به سهولت انجام شود

متر به منظور جلوگیری از ریزش احتمالی   6بودن خاک تا عمق  
متری از شمع اجرا    10ت کیفیت بتن، کیسنگ گذاری تا عمق  و اف

 شد.  
الزم به ذکر است در نقشه های موجود قطر قفسه آرماتور در شمع 

سانتی    7.5نتی متر و پوشش بتنی آرماتور  سا  85های سازه ای  
ف و به منظور  المتر لحاظ شده است که با توجه به قطر داخلی غ

قفسه  از  و    اطمینان  تأمین پوشش کافی گذاری دقیق  همچنین 
قفسه میلگرد  ها  قطر  عدد  یک  افزودن  و  محترم  طراح  تایید  با 

 .سانتی متر تقلیل یافت  80به تقویتی 

( اوگر  به قطر کمتر  توجه  با  با کیسینگ    85در عملیات حفاری 
سانتیمتر( یا همان مته حفاری نسبت به قطر یک متری شمع، در 

بدون غالف می جاییکه  و  حفاری انتهای شمع  قطر شمع  باشد 
کمتر از مقدار ذکر شده در نقشه حفاری شده و مورد    شده قاعدتا

اشکال می و  بررسیابهام  از  استفاده  با  پروژه  این  های  باشد. در 
دقیق بعمل آمده از حجم بتن مصرفی و همچنین با نظر موافق  

 طراح محترم از این نقیصه چشم پوشی شد. 
عدم به  توجه  با  پروژه  این  پیمانکار    در  گیر،  نمونه  باکت  وجود 

دستگاهی برای این منظور ساخته و با استفاده از دستگاه حفاری 
به کف چاه هدایت نموده و عمل نمونه برداری از گل کف چاه را  
انجام داد. الزم به ذکر است مکانیسم این دستگاه طوری بوده که  

ن آن  به  چاه  مسیر  گل  هیچگونه  چاه  از  رفتن  پایین  فوذ  هنگام 
 پذیرفت. نکرده و در انتهای چاه نمونه برداری انجام می
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 دانش:

 بدون نیاز به جرثقیل سنگین  مخزن نیتروژن نصب
پروژه  فوالد بوتیا ( از دقیقمسئول برق و ابزار )رضا شفقی ( و محمود سلطانی )سرپرست کارگاه آقایان: 

 :طرح مسئله
با توجه به وزن باالی این مخزن و دریافت آن در زمانیکه هیچ نصب  
سنگین دیگری در سایت وجود نداشت سبب گردید تا تیم مانا نسبت  
به ارزیابی نحوه نصب این مخزن توجه بیشتری نماید. در حالت عادی  

تنی مخزن و    100حدودی  زن  و با استفاده از جرثقیل و با توجه به و
حداقل  مختلف،  های  جرثقیل  لودچارت  بررسی  و  نصب  تجهیزات 

با    600جرثقیل   این جرثقیل  انتقال  و  نمودن  باشد. مهیا  نیاز می  تن 
 بر می باشد.  توجه به کمبود آن در کشور، به شدت سخت و زمان

 

 شرح دانش: 
بررسی وزن ) ابعاد آن که    91با  نیازمند ساخت شاهین  تن( مخزن و 

برای نصب می باشد، می توان به ایننتیجه رسید که حداقل وزن بار  
به   نصب  ظرفیت    100مورد  حداقل  بررسی  برای  رسید.  خواهد  تن 

 600جرثقیل مورد نیاز برای این عملیات می توان لود چارت جرثقیل  
 تن را مورد مالحظه قرار داد. 

زیر قابل مشاهده است می توان  با توجه به ابعاد جرثقیل که در شکل  
متر بوده    12  برابر  rearدریافت که حداقل شعاع باربرداری در حالت  

  5ارتفاع مخزن    ،متر  2و حداقل طول بوم با احتساب ارتفاع فونداسیون  
شاهین     متر ارتفاع  لذا ظرفیت جرثقیل   2و  گردد.  می  محاسبه  متر 

 مربوطه برای این باربرداری مناسب می باشد. 
ش دیگر استفاده از دو جرثقیل کوچکتر می باشد که می تواند باعث  رو

   حذف شاهین و کاهش سختی پیدا کردن جرثقیل سنگین می گردد.
 

 
 40با برآورد بازار مشخص می گردد هزینه اجاره ماهانه جرثقیل حدودا  
  10میلیارد ریال می باشد. البته می توان به صورت نصب تکی مبلغ  

 ن هزینه نصب در نظر گرفت.میلیارد به عنوا
تصمیم  جایگزین،  روش  برای  و جستجو  شده  ذکر  موارد  به  توجه  با 
گرفته شد از همان روشی که برای تخلیه ترانس استفاده می شود و  
توسط جک های هیدرولیکی می باشد استفاده گردد. در این روش با  

وگی به  استفاده از چهارتراش و جک هیدرولیکی افقی، بار مربوطه از ب

روی چهارتراش ها منتقل شده و سپس با استفاده از جک عمودی و  
 کاهش چهارتراش ها به مرور ارتفاع بار کاسته و نصب می گردد.
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 های اسالری تعبیه مسیر سیلینگ برای پمپعدم 

 کنسانتره سنگ آهن سنگان( سرپرست کارگاه) کارشناسی متالورژی صنعتی -  مجتبی محمدی

پایپینگ دیده نشده  مسیر سیلینگ پمپ  ها در طراحی 

پمپ پمپبود.  پروژه  این  اسالری  و  های  هستند  بزرگی  های 

ها را برعهده دارد به این صورت آن   یسازسیلینگ وظیفه خنک 

پمپ پکینگ  خنک که  آب،  ورودی  سیستم  یک  طریق  از  ها 

ها کامال نادیده گرفته شده  شود. مسیر این سیلینگ در نقشه می

برداری بود و وجود نداشت. زمانی که پایپینگ آماده تحویل و بهره

فته نشده است. این  شده بود مشخص شد که سیلینگ در نظر گر

نقشه  کنترل  عدم  و  ناقص  طراحی  به  مشاور  مشکل  توسط  ها 

های  ، لوله آوراننام. پس از ارائه این مسئله با شرکت  گردد یبازم

لوله   لنیاتیپل این  که  گرفته شد  نظر  تعبیه در  دلیل  به  نیز  ها 

لوله  شد. بنابراین مجددا با  ها در کف، دچار آسیب میشدن آن 

 د.گردیستیل جایگزین کربن اهای 

 

 عدم طراحی پله در ساختمان تولید 

برای   جمله  از  تولید،  ساختمان  نقاط  از  بسیاری  در 

های بتنی و یا دسترسی به ارتفاعات،  دسترسی و بازدید سامپ

متری،  برای   دو  ارتفاع  در  شده  طراحی  ولوهای  به  دسترسی 

این مشکالت، در    مناسب دسترسی وجود نداشت. عمده   هایراه

زمان اجرای طرح و در همان محل، طراحی شده و ساخته و نصب  

ها این مشکل وجود داشته است. گردیده است. در تمامی سالن

دلیل این مسئله نادیده گرفته شدن دسترسی اپراتور به این نقاط 

 . ه استدر هنگام طراحی بود

پروژه  تولدر  بههای  نیاز  کنسانتره،    و گیری  نمونه  ید 

آزمایشگاه   به  زیاد  ارسال  دفعات  بنابراین به  که  دارد  وجود 

باالیی   اهمیت  اپراتور  داشتدسترسی  در  خواهد  آزمایشگاه   .

پروژه  بهچنین  برای هایی،  را  نفراتی  مقطعی  و  مداوم  صورت 

کند. برای دسترسی به  گیری و عیارسنجی تولید اعزام مینمونه 

پلهنواحین  ای تیکنرها،  برای  نه  و  سالن  قسمت  در  نه  های  ، 

 مناسبی تعبیه نشده بود. 

 

 

 بندی طبقاتسازی و شیبمشکالت موجود در زمینه کف

های سیویل، برای سقف داده شده بود،  کدی که در نقشه

در هنگام طراحی برای کف سازی دیده نشده بود. عالوه بر نقشه 

بر کف سا برای کف  سیویل، مانع دیگری  زی نیز وجود داشت. 

ارتفاع وجود دارد که بتوان    متریسانت  10سازی حداقل نیاز به  

آن   تعبیه   یسازشبکه در  را  مناسبی  بندی  و شیب  داده  انجام 

نمود. پایه تمام تجهیزات، بر اساس همین کد سقف ارائه شده،  

گرفت،  اجرا شده بود. به همین دلیل اگر کف سازی صورت می

تمام تجهیزات دفن می این مسئله در زمان تعمیرات  پایه  شد. 

مین نمود. به هتجهیز، اورهال، تعویض آن و... ایجاد مشکل می

 دلیل امکان کف سازی وجود نداشت.  

منظور حل این مشکل راهکارهای زیادی مورد بررسی  به

اپوکسی کف   از کف،  برای مقطعی  به عنوان نمونه  قرار گرفت. 

سازی تعبیه شد که در نتیجه مشخص شد که فرایند اپوکسی  

فرایندی   که  باشد  می  اولیه  زیرسازی  یک  و    برزماننیازمند 

صورت کامل وجود نداشته است. ه و امکان انجام آن بهبود  برنهیهز

عالوه بر این، اسالری )دوغاب موجود در فرآیند( نیز بسیار لغزنده 

درصورتی  و  است  قرار  بوده  اپوکسی  روی  بر  اسالری  این  که 

میمی حادثه  به  منجر  قطعا  حاضر  گرفت،  حال  در  است.  شده 

ه آن  که  دارد  وجود  کف  از  آب  دفع  مشکل  فرآیند  صرفاً  با  م 

های کوچک در برخی مقاطع، دفع آب  شستشو و با تعبیه دیچ

 شود.  انجام می
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 های فلزی بیش از حد موردنیازطراحی سازه

عملکرد   ،یمنیبه اهداف ا  دنیرس  یسازه برا  کی  یطراح

از   یطراح  یهااساس روش   نی باشد. و بر ایم  ییای مطلوب و پا

 شته است. گ  نیمعتبر تدو  ی هانامهن ییآ یسو

ا  منظورایمنی:    -1 است که مجموعه سازه، شامل    نآ  یمنیاز 

از    سازه   سازمان داده شود که  یقطعات و اتصاالت آن، به صورت

 : برخوردار باشد و  ی کاف یداریانسجام و پا

 . ندینب بیمتعارف آس  سربارهای و  بارها اثر تحت – الف

فرو    ختهیگس  ییاستثنا  سربارهای  و  بارها  اثر   در  –  ب و  نشود 

 .زدینر

که سازه   ستا نآمنظور از عملکرد مطلوب  عملکرد مطلوب: -2

 شده از آن مزاحمت فراهم نکند و:  ینیب شیبرداری پ بهره یبرا

  یمتعارف در آن ترک خوردگ  سربارهای  و  بارها  اثر  تحت  –  الف

تغ ب  رییو  ا  که یبطور  ازحدشیشکل  به  ا  یمنینسبت    جاد یسازه 

 ؛ دی ایبوجود ن ،نکند  ینگران

آن  بهره  در  لرزش،  اثر  در  –  ب ناامنبرداران  بوجود   یاحساس 

 . دیاین

خود   تیفیاست که مصالح سازه ک  نیا  یی ایاز پا  منظور  :ییایپا  -3

در   کهی، بطورنمایدشده حفظ    ینیب  شیرا در تمام طول عمر پ 

پ  ا  یخوردگ  ، یفرسودگ  ،یریاثر  آن،  مانند  قابل  یمنیو    ت یو 

   .ابدین لیتقل ازحدشیسازه ب یبردارهبهر

پلتفرم سنگان،  کنسانتره  پروژه  اصلی  سالن  های  در 

ها باالتر از ظرفیت Sag Millهای قسمت باالی  هیدروسیکلون 

مورد نیاز طراحی شده بود و حتی نصب آن هم تبدیل به یک  

کیلوگرم با    500ت تیرورق با وزنی حدود  معضل شده بود. قطعا

متر نصب شده است. این دستگاه یک  سانتی  50-40فاصله حدود  

سیستم گردابی دارد و نیاز به طراحی برای خروج سیلیکون است.  

این تیپ سازه با این حجم از تراکم بارگذاری معقول نیست. تمام  

 ها به اتالف هزینه و زمان منجر خواهد شد.  این چالش
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 تصاویری از همایش ساالنه مدیران پروژه ها در کرمان 
 یها   یکالن و استراتژ  یها  یاستمانا با موضوع انتقال س یرانیانا  یع صنا  ی شرکت گسترش و نوساز  یرانمد  ییگردهما

 1۴01 خرداد ماه  ۲۴و   ۲۳  یخپروژه ها در تار یسازمان و ارائه درس آموخته ها
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 میدکو توسعه مدیریت  اخبار 

 ایرانیان   بوتیای فوالد شرکت  مدیریتی های سیستم گران تسهیل  گردهمایی

  شرکت   گرانتسهیل گردهمایی  تیرماه،   6  دوشنبه  روز  عصر

  آقای   جناب  عامل  محترم  مدیریت  حضور  با   ایرانیان  بوتیای   فوالد

  و   میدکو  هلدینگ  مدیریت  امور توسعه  مدیر  راد،  خسروی  دکتر

 طرح  معرفی  محوریت  با  شرکت  کارکنان  و  مدیران  از  دیگر  جمعی

  هتل   محل  در  تسهیلگران  پرورش  و  مدیریتی   های  سیستم  تحول

 . شد برگزار جهانگردی

 

 

 

 

 

 
 

  شرکت   دستاوردهای  و  اقدامات  برنامه،  همایش  این  در

 توسعه  دوم  منحنی  برنامه  و  ایراد  عامل  محترم  مدیریت  توسط

 گزارشی  ادامه  در  گردید،   مرور  پایدار  توسعه  رویکرد  با   بوتیا   فوالد

  دپارتمان  رییس توسط شرکت  مدیریتی های سیستم عملکرد از

  پایان   در   گردید،  تشریح  نیکیان  دکتر  آقای  جناب  صنایع   مهندسی

 کارخانه  تسهیلگران  جدید  تیم  معرفی  ضمن  نیز  گردهمایی

  و   پیشنهادها   نظام  دهندگان  پیشنهاد  و   دانشکاران  از  فوالدسازی

           .آمد بعمل قدردانی   و تجلیل دانش  مدیریت
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 میدکو اخبار توسعه مدیریت  

 تشریح برنامه های توسعه مدیریت در شرکت تامیدکو و شرکت های تابعه آن  جلسه

  تعالی   های  حوزه  در  هماهنگی  تیرماه جلسه  22در تاریخ  

  بهره   مدیریت  و  مدیریتی  استانداردهای  دانشی،  مدیریت  سازمانی،

  و   تامیدکو  شرکت  نماینده  حضور  با  کرمان و  تهران  ستاد  در  وری

 :   آن به شرح ذیل برگزار شد   وعهـزیرمجم  های  رکت ـش  نمایندگان

 خاورمیانه آینده تامین بیمه کارگزاری شرکت -

 خاورمیانه درخشان افتاب کارگزاری شرکت -

 ایرانیان امید آتیه مدیریت توسعه شرکت -

 آفرین  ارزش معدنی  صنایع و معدنی  شرکت -
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 معرفی کتاب 
 

 فرازهایی از کتاب: 

سه اصل بنیادین انقالب در ثروت آفرینی، یعنی زمان،   •

 آینده ما هستند. مکان و دانش، بی تردید سازندگان 

ما بر قله ای بس بلند ایستاده ایم و سرزمینی نو زیر  •

پایمان گسترده است؛ ولی همگان مایل به کشف آن نیستسم. 

به جایش وحشت زده به طناب چسبیده و پایین رفتن به  

 .سوی دنیای نوین علم را محدود و کند کرده ایم

باشند، در  آنانی که خواهان سکوت یا خاموشی علم می  •

 .کسب ثروت انقالبی فردا جایی ندارند

یگر به فکر آچار و پیچ گوشتی نباشید. به بیوتکنولوژی، د •

نانوتکنولوژی، کارخانه های مستقر بر صفحه رایانه و موادی 

بیندیشید که باعث می شوند تا کارها و نیازمندی هایمان را 

 .به طرزی بی سابقه بهتر و آسان تر انجام دهیم

آموزان به خوبی می دانند که نظام آموزش و   دانش •

پرورش فعلی به جای آماده کردن آنان برای کار در اقتصاد  

 .آینده، همچنان به گذشته چسبیده است

ثروت هم ردیف با پول نمی باشد. پول تنها یک نشانه یا   •

 .نماد از وجود ثروت است

ثروت در مفهوم کلی، شامل هر چیزی است که نیازی را   •

 .برآورده می سازد از ما

تا پایان دهه جاری، رایانه هایی خواهیم داشت که در هر   •

تریلون محاسبه انجام می دهند. نهادهای   136ثانیه بیش از 

 .فئودالی پیوسته سد راه پیشرفت های صنعتی بوده اند

امروز نیز دیوان ساالرهای دوران صنعتی، حرکت به سوی  •

 .پایه را کند می سازندنظام پیشرفته تر ثروت آفرینی دانش 

با شاخص های اقتصاد سنتی نمی تون ابعاد اقتصاد نوین   •

 .و آینده حاصل آن را شناخت
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