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چکیده
یکپارچگی پروژه هماهنگی مناسب

ین فعالیتهای پروژه را تضمین میکند .نا راین ،تأثیر مدیریت

یکپبارچب سبببا ی ر موفقیبت پروژه ،اید خو ی درك شبببود تا مدیرار پروژه نوا ند ا هن های مث ت
فعالیتهای هماهنگ شده پروژه هرهمند شو د .علیرغم مطالعات ا جامشده در مورد را ط ی یکپارچ سا ی
و عملکرد ،درك هنر ا ویژگیهای یکپارچ سببا ی و تأثیر آر ر عملکرد پروژه،

ظر میرسببد ک هنو

عنوار یک چالش در صبببنعت مهندسبببی معماری مطرح اسبببتن نا راین ،این پژوهش ا هدف تعریف
ویژگیهای خاص مخصبوص صبنعت ساختوسا و را ط ین یکپارچ سا ی و عملکرد را ا ا دا هگیری
اثرات آرها مدلسبا ی میکند .رای این منظور مو ای منشبک ا  701منخصص پروژههای ساختوسا
در شبرکتهای سباخنما ی فعال در شهر تهرار ،طی سال  7931و ر اساس فرمول کوکرار ،همعآوری شد.
سبپ

ر اسباس روم معاد ت ساخناری و رمافزار  Smart PLS 2مورد تجزی وتحلی قرار گرفت .نایج

پژوهش حاکی ا تأثیر مث ت و معنادار مدیریت یکپارچ سببا ی ر عملکرد مدیریت پروژههای سبباخنما ی
وده اسبت .عووه ر این و پروژه یز ر عملکرد مدیریت پروژه مؤثر وده است .ر این اساس چارچوب
عملکرد مدیریت پروژه پیشبنهادی میتوا د توسب مدیرار پروژه در صبنعت سباختوسا رای طراحی و
اهرای اسنراتژیهای مؤثر ،اسنفاده شود.
واژگان کلیدی :مدیریت یکپارچ سببا ی ،عملکرد مدیریت پروژه ،معاد ت سبباخناری ،شببرکتهای
ساختوسا .

Abstract
The project's integrity guarantees the proper coordination of project activities. Therefore,
the impact of integration management on the success of the project should be well understood
so that project managers can benefit from the positive aspects of coordinated project activities.
Despite studies on the integration of integration and performance, a better understanding of the
integration features and its impact on project performance seems to be still a challenge in the
architectural engineering industry; therefore, this study aims to define the specific
characteristics of the construction industry. And modeling the relationship between integration
and performance by measuring their effects. For this purpose, a sample of 107 specialist
construction projects was collected in active construction companies in Tehran during 2018,
then analyzed using the structural equations and software Smart PLS 2. The results of the
research indicate that the management of integration has been positively and significantly
affected by the performance of the management of construction projects. In addition, the type
of project has also been effective in managing project management. Accordingly, the project
performance management framework can be used by project managers in the construction
industry to design and implement effective strategies.
Keywords: Integration management, Project management performance, Structural
Equations, Construction Companies.
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