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شناسایی و رتبهبندی عوامل انسانی مؤثر بر افزایش هزینه و زمان پروژههای عمرانی
کشورهای در حال توسعه و ایران با استفاده از تکنیکهای  AHPو تاپسیس
احمد عالی ،1اکرم هادیزاده

مقدم2

 1کارشناسیارشد ،مدیریت دولتی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
 2دانشیار ،گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
امروزه مدیریت پروژه های عمرانی با پیچیدگی و تغییراتی شدید روبرو شده است .بهکارگیری الگوهای گذشته و فقدان توجه
ویژه به تغییرات صورت گرفته باعث افزایش هزینهها شده و ممکن است پروژه از توجیهپذیری فنی و اقتصادی خارج شود .در
این مقاله پس از مطالعهی جامع ادبیات تحقیق در دو مرحله عوامل انسانی افزایش هزینهی پروژههای عمرانی در چهار دسته
(کارفرما ،مشاور ،پیمانکار و قوانین و مقررات) و راهکارهای غلبه بر آنها ( 21مورد) استخراج گردید .عوامل انسانی افزایش
هزینه به وسیلهی فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی شناساییشده و به وسیله الگوریتم تاپسیس فازی رتبهبندی شدند .در
مرحلهی بعد با توجه به معیارهای شناساییشده ،ادب یات تحقیق مجدداً مورد مطالعه قرار گرفت تا راهکارهای غلبه بر این عوامل
نیز شناسایی گردد .این راهکارها نیز در اختیار  25نفر از خبرگان قرار گرفت تا با انجام مقایسات زوجی ،مؤثرترین این راهکارها
را شناسایی نمایند .نتایج پژوهش فعلی نشان میدهد که انجام مطالعات امکانسنجی به طور کامل ،برنامهریزی و نظارت بر
فعالیتها و وجود برنامه ی تغییر در صورت نیاز و کنترل و نظارت بر مطالعات انجام شده توسط مشاور از جمله مهمترین
راهکارهای شناساییشده میباشند.
واژههای کلیدی :کشورهای در حال توسعه ،هزینه ،زمان ،پروژههای عمرانی و عوامل انسانی
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 .1مقدمه
صنعت ساختوساز در هر کشوری ،بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را دربرگرفته و پیشرفت اقتصادی را تا حد زیادی به
خود معطوف مینماید .حجم عظیم بودجهی دخیل در پروژههای عمرانی ،لزوم بهکارگیری روشهای کاهش هزینه و هرچه
کمتر کردن انحراف زمانی پروژهها را باالخص در کشورهای در حال توسعه ،ضروری میسازد ] .[6در کشور ما نیز در موارد
متعددی مشاهده شدهاست که بخش زیادی از بودجهی کشور برای سالیان متمادی درگیر پروژههای ناتمام عمرانی بوده و دائم ًا
بر هزینهی آنها افزوده میگردد؛ این در حالی است که توفیق و موفقیت حقیقی ،نه در تصویب و اجرای پروژههای عمرانی،
بلکه در پایان رساندن موفقیتآمیز آنها با کمترین هزینه و بیشترین سود است ] .[2از سوی دیگر ،شرکتهای عمرانی به طور
معمول برای برندهشدن در مناقصات ،کمترین قیمتها را پیشنهاد میدهند که در نتیجه بدون کنترل عوامل انسانی کلیدی
مؤثر بر هزینه ،قادر به انجام پروژه با قیمت پیشنهادی نیستند و با هزینههایی بیش از برآورد اولیه ،پروژه را به پایان میرسانند.
افزایش هزینه ،در حقیقت یکی از مشکالت و موانع جدی پیش روی شرکتهای عمرانی تلقی میشود ] .[11در واقع ،اتمام
بهموقع توأم با هزینههای پیشبینی شده ،از جمله معیارهای اصلی موفقیت پروژه محسوب میشود و عدم اتمام به موقع پروژه
علیرغم هزینهی پیشبینیشده ،باعث برآورده نشدن خواستههای کارفرما و اهداف پروژه میگردد ] .[4موردکاوی پروژههای
مختلف عمرانی نشان میدهد که تأمین مالی پروژه های عمرانی در کشورهای در حال توسعه ،به طور معمول با تأخیرات
پیشبینینشده ی خود ،باعث کندی و در برخی اوقات موجب توقفهای بلندمدت پروژهها میگردد که در نتیجه با افزایش
قیمت تمامشده ،توجیهپذیری اقتصادی پروژهها را با مشکل مواجه ساخته است ] .[18در کشور ایران نیز علیرغم تالشهای
فراوان صورت پذیرفته ،هنوز پروژه های عمرانی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی در موعد مقرر به پایان نمیرسند
] .[1بعالوه تجربه نشان میدهد که تأخیر در اتمام پروژههای عمرانی همواره با تحمیل خواسته و یا ناخواستهی افزایش
هزینهها همراه بوده است که همین مسئله نیز خسارتهای فراوانی را به بخش دولتی و خصوصی وارد آورده است .بنابراین،
هدف اصلی پژوهش حاضر در گام اول ،شناسایی عوامل انسانی مؤثر بر افزایش هزینه در پروژههای عمرانی ،اولویتبندی این
عوامل ،تعیین درجهی اهمیت هر یک از آنها و در گام دوم با عنایت به نتایج بهدستآمده ،ارائهی راهکارهای مناسب در جهت
بهبود و رفع موانع شناسایی شده با توجه به شرایط خاص کشور ایران خواهد بود.

 .2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
پیچیدهشدن شرایط کسبوکار ،صنعتگران حوزههای مختلف را وادار به پیشبینی و ارائهی برآوردهای دقیق از صنعت مورد
فعالیت خویش نموده است تا به این ترتیب هم بتوانند سرمایه ی الزم را جذب نمایند و هم خواست مشتریان را در زمان
مناسب و با بهترین هزینه تأمین کنند ] .[21پیشبینیپذیری در صنعت ساختمان به دلیل تنوع ورودیهای مورد استفاده و
سرعت باالی تأثیرپذیری از رویدادهای جامعه ،اهمیت دوچندانی دارد .به این ترتیب ،در سالهای اخیر ،برای کاستن از
هزینههای مازاد و تحویل پروژههای عمرانی در کم ترین زمان ممکن ،مدیریت هزینه و تالش برای کنترل هزینهها ،مورد توجه
بسیاری از صنعتگران و پژوهشگران بوده است ].[33
در یک تعریف ساده و اجمالی ،مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تأمین رضایتمندی مشتریان،
همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام میدهد ] .[36به عبارت دیگر ،مدیریت هزینه "مجموعهای از تکنیکها و شیوهها
برای کنترل و توسعهی فعالیتها ،فرآیندها ،تولیدات و خدمات" میباشد .[28] .مدیریت هزینه به صورت دقیق مجموعهای از
راهکارها و روشها برای مدیریت کارآمد و اتخاذ تصمیمات اثربخش است که در چشماندازی گستردهتر ،به صورت یک حلقه و
نگرش با مجموعهای از سازوکارها ،جهت ایجاد ارزش بیشتر و هزینهی کمتر نمود مییابد ] .[20براساس استاندارد مدیریت
پروژه  ،PMBOKکنترل هزینه فرآیند و تحت کنترل نگهداشتن عوامل ایجادکننده ی انحرافات و تغییرات از جمله مواردی
هستند که در چارچوب بودجهای پروژه جای میگیرند .هر سیستم کنترل هزینه ،زمانی میتواند خوب عمل کند که
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برنامه ریزی شده باشد؛ در واقع عملکرد خوب یا بد هر سیستم کنترل هزینه ،به قوت و یا ضعف برنامهای بستگی دارد که قرار
است براساس آن کنترل هزینه صورت پذیرد .این برنامه که الزمهی شروع فرآیند کنترل پروژه هست را بودجه مرجع1مینامند
و در هنگام برآورد هزینه تهیه میشود .این بودجه باید واقعبینانه ،قابل حصول و براساس مذاکرات قراردادی و شرح کار باشد.
به طور کلی ،اساس هر بودجه با توجه به هزینههایی که در پروژههای قبلی ایجاد شده است و بر اساس بهترین برآورد ممکن و
یا براساس استانداردهای مهندسی تهیه میشود ].[34
پژوهشهای متعددی ،چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی ،در مورد عوامل انسانی مؤثر بر افزایش زمان و هزینهی
پروژههای عمرانی ،صورت پذیرفته است .یکی از همین پژوهشها نشان میدهد که هزینههای نهایی پروژه عمدت ًا با هزینههای
برآورد شده در ابتدای پروژه متفاوت است و آنچه در سالهای اخیر در پروژههای عمرانی کشورهای در حال توسعه رخ داده
است ،افزایش این پیشبینیناپذیری و افزایش چشمگیر هزینهها در هنگام انجام پروژهها بوده است .این افزایش هزینه به
نارضایتی ذینفعان کلیدی و وقوع تأخیر در پروژههای عمرانی منجر گردیده است ] .[13مطالعهای دیگر در میان کشورهای در
حال توسعه قارههای آسیا و آمریکای جنوبی ،افزایش هزینه در  276پروژه عمرانی -مهندسی را نشان میدهد .نتایج حاکی از
آن بود که به طور متوسط و در طول یک بازه چهار ساله 12/22 ،درصد به هزینههای پیشبینیشدهی پروژههای عمرانی افزوده
شده است .از نظر پژوهشگران این مطالعه ،تفاوت در حجم قرارداد ،نوع پروژه و شیوههای پشتیبانی و تدارکات ،تأثیر محسوس
و قابل توجهی بر روی افزایش هزینهها ندارد ].[25
در یک مطالعه بینالمللی دیگر ،علل افزایش زمان و هزینه در پروژههای عمرانی کشورهای آسیایی و آفریقایی مورد بررسی قرار
گرفت .این پژوهش بینالمللی در نهایت هشت عامل اصلی را به عنوان عوامل انسانی مؤثر در افزایش زمان و هزینه پروژههای
عمرانی این کشورها معرفی نموده است .کندی در اجرا ،فقدان اجبار ،فقدان رقابت ،ضعف طراحی ،بازار اقتصادی کمتوان،
ظرفیت پایین مالی و نقش دولت ،هشت عامل اصلی معرفیشده هستند ] .[24پنج سال بعد در یک پژوهش مشابه نیز به
شناسایی علل افزایش زمان در پروژههای عمرانی چندین کشور در حال توسعه پرداخته شد و در نهایت  15دلیل مهم برای
علت تأخیر در پروژههای عمرانی شناسایی شد که از آن جمله میتوان به تغییر در نیازمندیهای مشتریان و برآورد غیرواقعی
قیمتها در آغاز پروژه اشاره کرد ] .[32پژوهشهایی از این دست نهتنها در سطح بینالمللی ،بلکه در میان کشورهای بزرگ و
کوچک نیز ادامه یافتند که از آن میان ،تالش های پژوهشگران در کشور مالزی جهت شناخت عوامل انسانی موثر بر افزایش
تأخیر پروژههای عمرانیِ بزرگ نهادهای دولتی ،با جمعآوری پرسشنامه از کارشناسان عمرانی و تجزیه و تحلیلهای آماری
نشان داد که مهم ترین عوامل چنین تأخیرهایی شامل مشکالت مالی ،مدیریت (نظارت) ضعیف ،بیتجربگی ،کمبود نیروی
انسانی متخصص و برنامهریزی نادرست پیمانکاران میباشد ].[27
در کوششی دیگر برای پیبردن به عوامل انسانی تأخیر در پروژه های عمرانی ،این بار در کشور ترکیه ،پژوهشگران بر اساس
مصاحبه با کارشناسان عمرانی این کشور ،مهمترین عامل افزایش تاخیر در پروژههای ساخت و ساز را عملکرد و منابع
پیمانکاران معرفی نمودند ] . [22در کشور غنا نیز پژوهشی مشابه بر روی علل تأخیر در پروژههای عمرانی صورت پذیرفت که
عوامل انسانی مهم تأخیر در پروژههای عمرانی عبارت بودند از :برآوردهای اولیه غیرواقعی و پایین از هزینهها ،زمان اتمام پروژه
در برنامهریزی های انجام گرفته قبل از شروع پروژه ،مشکالت موجود در دسترسی به اعتبارات بانکی ،نظارت ضعیف ،کمبود
مواد ،فقدان مدیریت حرفهای ،نوسانات قیمتها و افزایش هزینهی مواد اولیه ] .[15در مورد علل تأخیر پروژههای عمرانی در
کشور کویت هم پس از مصاحبه با  30کارشناس عمرانی ،تأمین مالی و برنامهریزی ضعیف ،مهمترین عوامل انسانی تاخیر در
پروژههای عمرانی محسوب شدند ] .[35در کشور پاکستان نیز بالیای طبیعی (از جمله سیل و زلزله) ،مشکالت مالی ،عدم
پرداخت به موقع به پیمانکاران ،برنامهریزیهای نادرست در برآورد زمان و هزینهها ،مدیریت ضعیف ،تجربهی ناکافی عوامل
انجام دهندهی پروژه و کمبود مواد و تجهیزات از جمله عوامل تأخیر در پروژههای عمرانی شناخته شدهاند ].[19
1

Reference Budget
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 .1-2توسعه فرضیهها و مدل مفهومی
پس از بررسی مفصل ادبیات پژوهش و سایر مقاالت موجود در این حوزه ،علل افزایش هزینههای پروژههای عمرانی حول چهار
محور کارفرما ،مشاور ،پیمانکار و قوانین دستهبندی شد که نتایج آن در جدول ( )1قابل مشاهده است.
جدول .1عوامل شناسایی شده مؤثر در ادبیات پژوهش

محور

علل افزایش هزینه های پروژه های عمرانی
فقدان مطالعات کافی و تعجیل در بستن قراداد مناقصهها
تخمین هزینههای غیرواقعبینانه در قرارداد
ضعف کارفرما در نظارت و کنترل مطالعات انجام شدهی مشاور
ضعف فنی نماینده کارفرما در هماهنگی بین مشاور و پیمانکار و رفع به موقع مشکالت فنی و اجرایی پروژه
تغییر عمده در سیمای طرح (تغییر در محل ،تغییر طراحی فونداسیون و تغییر در ظرفیتهای موجود) توسط
کارفرما در حین اجرا

کارفرما
E

تصمیمگیریهای کند و آهسته
تغییر در سطوح مختلف مدیریتی کارفرما حین اجرای پروژه
دخالتهای کارفرما در حین اجرا
کمبود بخشی از تجهیزات و ابزارآالت ساخت
فقدان تأمین یا کمبود مواد اولیه
فقدان تجربه کافی در پروژههای ساخت و ساز
فقدان پیگیری کاستیهای پروژه
فقدان انجام تعهدات مالی پیمانکار
مطالعات اولیه اشتباه یا ناقص در برآورد هزینههای پروژه
دقت پایین در برآورد حجم پروژه
فقدان اشراف دستگاه نظارت به مسائل فنی ،قراردادی و اجرایی
فقدان نظارت و رفع به موقع مشکالت فنی و اجرایی کارگاه
ضعف در انجام مطالعات امکانسنجی مناسب
ضعف در کنترل به موقع برنامه زمانبندی

مشاور
A

فقدان توجه به نوسانات اقتصادی در برنامهی زمانبندی
تأخیر در تهیه نقشههایی که در طول اجرا نیاز میباشد
تأخیر تصمیمگیری در مقاطع حساس و موارد ضروری
ضعف فنی و مدیریتی سر ناظر در هماهنگی بین دستگاه نظارت مقیم و نظارت عالیه
تجربه ناکافی مهندسین مشاور در ارتباط با شرایط پروژه
تأخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکاران اعم از دستور کار ،صورت جلسات و صورت وضعیت
کمبود نیروی انسانی مجرب در زمینه اجرا که منجر به واقعی نبودن هزینههای اجرا میگردد
دید کوتاهمدت به پروژه

پیمانکار
C

فقدان تجربه و کارآیی مؤثر پیمانکاران جُز
فقدان قیمتدهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر به مشکالت مالی و افزایش مدت اجرا
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میگردد
فقدان توجه به سهم نگهداری و تعمیر ماشینآالت در پروژه (بیتوجهی در مراقبت ،نبود سرویسدهی به موقع،
ضعف پشتیبانی)
مدیریت و نظارت ضعیف کارگاهی و کارگری
بهرهوری اندک و یا استفاده از نیروهای انسانی آموزش ندیده
استفاده از تکنیکهای و ابزارهای نامناسب در اجرای پروژه
ضعف در برنامهریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
فقدان اطالعرسانی مناسب و سریع به کارفرما و مشاور جهت رفع مشکل
دوبارهکاری به دلیل خطا در رعایت موارد فنی و استفاده از مصالح نامناسب
نبود توجه کافی به قوانین ،مقررات ،آییننامهها و بخشنامهها

قوانین و
مقررات
R
منابع

ضعف در قوانین و مقررات مربوط به ارجاع کار به پیمانکار
پایینبودن شاخصهای تعدیل نسبت به افزایش هزینهها در طول اجرای پروژه
فقدان توجه و انعکاس تغییرات نرخ ارزی و تحریمها و تغییر تعرفههای گمرکی و  ...در طرح حین اجرای پروژه
][38] ،[37] ،[31] ،[30] ،[29] ،[26] ،[23] ،[17] ،[16] ،[14] ،[12] ،[10] ،[8] ،[7] ،[5

پس از شناسایی عوامل انسانی افزایش هزینه در پروژههای عمرانی ،راهکارهای غلبه بر این موانع نیز از ادبیات پژوهش استخراج
گردید .راهکارهای ارائهشده ،دستاورد پژوهشهای معتبر و روزآمد این حوزه است که در جدول ( )2قابل مشاهده است.
جدول .1عوامل شناسایی شده مؤثر در ادبیات پژوهش

شماره

راهکار

مانع

1

بهکارگیری پیمانکاران با تجربه و
توانمند و دارای بنیهی مالی کافی
و حسن شهرت

فقدان مطالعات کافی و تعجیل در بستن قراداد در مناقصهها

2

انجام مطالعات کافی قبل از
قرارداد

3

کنترل و نظارت بر مطالعات انجام
شده توسط مشاور

4

ارتباطات مؤثر و هماهنگی بین
کانالهای مربوطه در هر مرحله از
ساخت و ساز

5

پرهیز از اعمال تغییرات بنیادین

تخمین هزینههای غیرواقعبینانه در قرارداد
مطالعات اولیه اشتباه یا ناقص در برآورد هزینههای پروژه
دقت پایین در برآورد حجم پروژه
ضعف کارفرما در نظارت و کنترل مطالعات انجام شده توسط مشاور
ضعف فنی نماینده کارفرما در هماهنگی بین مشاور و پیمانکار و رفع به موقع
مشکالت فنی و اجرایی پروژه
ضعف فنی و مدیریتی سر ناظر در هماهنگی بین دستگاه نظارت مقیم و نظارت
عالیه
فقدان اطالعرسانی مناسب به کارفرما و مشاور جهت رفع مشکل
تغییرعمده در سیمای طرح (تغییر در محل ،تغییر طراحی فونداسیون ،تغییر در
ظرفیتهای موجود) توسط کارفرما در حین اجرا
تغییر در سطوح مختلف مدیریتی کارفرما در طول مدت اجرای پروژه
دخالتهای کارفرما در حین اجرا
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تصمیمگیریهای کند و آهسته
6

تصمیمگیری سریع و به موقع

7

تأمین تجهیزات و مواد اولیه در
زمان مقرر

8

کسب تجربه الزم قبل از اجرایی
نمودن پروژه

نبود تجربه کافی در پروژههای ساختوساز

9

پرداخت تعهدات مالی کارفرما به
پبمانکار درزمان مقرر

فقدان انجام تعهدات مالی پیمانکار

10

نظارت و کنترل بر مسائل فنی

11

انجام مطالعات امکانسنجی به
طور کامل

12

کنترل مناسب زمان و کیفیت در
طول پروژه

13

بکارگیری مهندسین مشاور با
تجربه کافی و موثر

تجربه ناکافی مهندسین مشاور در ارتباط با شرایط پروژه

14

پاسخدهی بدون تأخیر به سؤاالت
و ابهامات پیمانکار و کارفرما و
تصمیمسازی برای ایشان

تأخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکاران اعم از دستور کار ،صورت جلسات و
صورت وضعیت

15

انتخاب نیروی انسانی مجرب و
موثر

کمبود نیروی انسانی مجرب در زمینه اجرا که منجر به واقعی نبودن هزینه های
اجرا میگردد

16

انتخاب پیمانکاران جزء دارای
تجربه کافی.

فقدان تجربه و کارآیی مؤثر پیمانکاران جُز

17

وجود طرح جامع و کامل جریان
وجوه نقدی

فقدان قیمتدهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر به
مشکالت مالی و افزایش مدت اجرا میگردد

18

توجه به نگهداری و تعمیرات
ماشینآالت و استفاده از ابزارآالت
مناسب

فقدان توجه به سهم تعمیر و نگهداری ماشینآالت در پروژه (بیتوجهی در
مراقبت ،عدم سرویسدهی به موقع و ضعف پشتیبانی)

19

برنامهریزی و نظارت بر فعالیتها
و وجود برنامهی تغییر در صورت
نیاز

20

توجه به قوانین و مقررات

تأخیر در تصمیمگیری در مقاطع حساس و موارد ضروری
کمبود بخشی از تجهیزات و ابزارآالت ساخت
فقدان تأمین یا کمبود مواد اولیه
فقدان پیگیری کاستیهای پروژه

فقدان اشراف دستگاه نظارت به مسائل فنی ،قراردادی و اجرایی
فقدان نظارت و رفع به موقع مشکالت فنی و اجرایی کارگاه
ضعف در انجام مطالعات امکانسنجی مناسب
ضعف در کنترل به موقع برنامه زمانبندی
فقدان توجه به نوسانات اقتصادی در برنامهی زمانبندی
دید کوتاه مدت به پروژه
تأخیر در تهیه نقشههایی که در طول اجرا نیاز میباشد
ضعف در برنامهریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر

استفاده از تکنیکهای و ابزارهای نامناسب حین اجرای پروژه
مدیریت و نظارت ضعیف کارگاهی و کارگری
دوبارهکاری به دلیل خطا در رعایت موارد فنی و استفاده از مصالح نامناسب
فقدان توجه به قوانین و مقررات در آییننامهها

26

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،37خرداد 1400

ضعف در قوانین و مقررات مربوط به ارجاع کار به پیمانکار
21

نظارت بر تورم و گرانشدن
مصالح توسط دولت در کنار پر
کردن خألهای قانونی

منابع

پایین بودن شاخصهای تعدیل نسبت به افزایش هزینهها در طول اجرای پروژه
فقدان توجه و انعکاس تغییرات نرخ ارزی و تحریمها و تغییر تعرفههای گمرکی و
غیره در طرح حین اجرای پروژه

][38] ،[37] ،[31] ،[30] ،[29] ،[26] ،[23] ،[17] ،[16] ،[14] ،[12] ،[10] ،[8] ،[7] ،[5

 -3روششناسی
اکثر تصمیمات سازمانهای کنونی را تصمیمگیری در محیطهای مبهم و فاقد اطمینان تشکیل دادهاست .این ابهام و نبود
اطمینان را میتوان توسط بهرهگیری از نظریهی مجموعههای فازی الگوسازی کرد .بر این اساس پژوهش فعلی ،در دو بخش
اقدام به تحلیل و بررسی داده ها نموده است .در بخش اول ،موانع مؤثر در راستای افزایش زمان و هزینه پروژههای عمرانی که از
ادبیات پژوهش استخراج گردیده بود ،در اختیار خبرگان قرار داده شد و خبرگان به موانع موجود بر اساس اعداد فازی ،5 ،3 ،1
 7و  9امتیاز دادند .این امتیازها پس از گردآوری ،بر اساس جدول ( ،)3جهت انجام محاسبات به اعداد مثلثی تبدیل شدند .در
ادامه ،بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPموانع اصلی شناسایی و طبقهبندی شدند .در بخش دوم نیز با استفاده از
تکنیک تاپسیس ( ،)Topsisراهکارهای مؤثر برای غلبه بر این موانع شناسایی و دستهبندی شدند .به این ترتیب که راهکارهای
مؤثر برای غلبه بر موانع که از مبانی نظری استخراج شده بود نیز در اختیار خبرگان قرار داده شد تا آنها امتیاز خود به راهکارها
را این بار بر اساس گزارههای زبانی طبق جدول ( )5اختصاص دهند .این پنج گزاره زبانی از خیلی ضعیف تا خیلی خوب را
شامل میشوند که پس از گردآوری نظرات ،این گزاره ها به اعداد فازی مثلثی تبدیل شدند .در نهایت نیز بر روی این دادهها
محاسبات مورد نظر انجام گرفت تا راهکارهای اصلی شناسایی و دستهبندی شوند.
نظریهای که در سال  1965توسط پروفسور عسگر زاده معرفی شد و با تغییر منطق ارسطویی ،اعداد و مجموعههای فازی را
میباشد
معرفی نمود .مطابق این نظریه ،مجموعهی فازی  Ãزیرمجموعهای از مجموعهی جهانی و دارای تابع عضویت
که این تابع عضویت بین صفر و یک تعریف میگردد ،تابع عضویت صفر ،نشاندهندهی عدم تعلق قطعی  xبه مجموعهی  Aو
تابع عضویت یک ،نشاندهندهی تعلق قطعی  xبه مجموعهی  Aاست.
)(1
هر مجموعهی فازی را میتوان با برش آلفا و توسط فرمول ( ،)2به مجموعهی قطعی تبدیل کرد.
)(2

 -3-2فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی
روش  AHPتوسط مقایسات زوجی ،تأمینکنندههای مختلف را رتبهبندی کرده و با ارائه مسألهی انتخاب تأمینکننده به
صورت سلسلهمراتبی ،الگوسازی مسائل پیچیده را ممکن میسازد .روش  AHPدر دههی  1970توسط فردی عراقی به نام
ساعتی پیشنهاد شد و چنان که مؤمنی اشاره میکند ] ،[3روش  AHPبر سه اصل زیر استوار است:
* اصل ترسیم سلسلهمراتبی :تجزیهی یک مسألهی کلی به چندین مسألهی جزئیتر در درک آن بسیار مؤثر است .در درخت
سلسلهمراتبی ،در سطح اول هدف قرار میگیرد و در سطح دوم معیارها و سطح سوم زیرمعیارها قرار میگیرد .در پایینترین
سطح نیز گزینهها ذکر میشود.
* اصل تدوین و تعیین اولویتها :مقایسات زوجی بین گزینهها میتواند برتری آنها نسبت به یکدیگر را نشان دهد.
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* اصل سازگاری منطقی قضاوتها :ذهن انسان می تواند به نحوی بین اجزا ،ارتباط برقرار کند که بین آنها سازگاری و ثبات
منطقی وجود داشتهباشد.
ایراد اساسی  AHPاین است که وابستگی بین عناصر را نمی تواند مد نظر قرار دهد و این در حالی است که این نقیصه در
 ANPمرتفع شدهاست .البته هر دوی این روشها ،دستیابی به اهداف چندگانه را ممکن و قطعی میسازند .برای دخیلسازی
نبود قطعیت در مسأله ،روش AHPرا به شکل فازی درآورده و مطابق با الگوریتم ذیل ،سعی به حل مسئله شده است .الگوریتم
پیشنهادی برای حل قسمت نخست پژوهش و رتبهبندی عوامل انسانی افزایش هزینه در پروژههای عمرانی به شرح ذیل است:
تعیین درجهی اهمیت نسبی ماتریس مقایسات زوجی .در نخستین گام ،برای امتیازدهی به گزارههای زبانی ،قراردادی
تعیین میشود که از امتیازات  1تا  9تشکیل شدهاست و در جدول ( )3ارائه گردیده است.
جدول  .3قرارهای تعیینشده برای امتیازدهی گزارههای زبانی

واژههای زبانی

عدد فازی مثلثی

عدد قطعی

عدد فازی

1

تفاوتی ندارد ()VP

(3و1و)1

3

ترجیح کم ()P

(5و3و)1

5

ترجیح متوسط ()M

(7و5و)3

7

ترجیح زیاد ()G

(9و7و)5

9

ترجیح بسیار زیاد ()VG

(11و9و)7

قایسهی فازی .در این گام ،از خبرگان خواسته میشود بین معیارها و زیرمعیارهای یافته شده در بخش
ِ
ایجاد ماتریس م
قبل ،مقایسات زوجی انجام داده و ماتریس مقایسات زوجی را شکل دهند.
تبدیل ماتریس مقایسات زوجی فازی به قطعی .در اینجا برای رتبهبندی اعداد فازی از برش  αاستفاده میشود.
)(3
بررسی پایداری .در این مرحله ،نرخ سازگاری هر ماتریس محاسبه میشود و برای این کار گامهای ذیل طی میشوند.
محاسبهی بیشترین مقدار ویژهی ماتریس
)(4
محاسبهی نرخ سازگاری با استفاده از فرمولهای زیر
)(5
)(6
)a

CI

شاخص پایداری و  nاندازهی ماتریس هستند .همچنین  RIیک شاخص تصادفی است که از جدول ( )4به دست
میآید .حال چنانچه نرخ ناسازگاری کمتر از  0/1باشد ،ماتریس مقایسات زوجی مورد تأیید و در غیر این صورت
مورد تأیید نیست و باید مجدداً مقایسات زوجی صورت گیرد.
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جدول .4مقادیر تصادفی برای شاخص RI

اندازه

1

2

3

4

5

6

7

8

شاخص تصادفی

0

0

0/52

0/89

1/11

1/25

1/35

1/40

)b

در
آخرین مرحله از این بخش ،وزن هر معیار با استانداردسازی هر سطر یا ستون ماتریس  Aبه دست میآید.

 -3-3روش تاپسیس
روش تاپسیس در سال  1981توسط هوانگ و یونگ پیشنهاد شد .این روش  mگزینه را به وسیلهی  nشاخص مورد ارزیابی
قرار میدهد .اساس این تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینهی انتخابی باید دارای کمترین فاصله با راهحل ایدهآل مثبت
و بیشترین فاصله با راهحل ایدهآل منفی باشد ] .[3چن و همکاران ( )2006یک الگوی تاپسیس برای انتخاب تأمینکننده با
توجه به کیفیت ،قیمت ،عملکرد انعطاف پذیرانه و زمان تحویل ارائه دادند و با انتقال الگوی تاپسیس خود به فضای فازی،
ارزشهای کیفی را نیز وارد الگوی خود نموده و به ارزشهای کمی بدل ساختند .الگوریتم پیشنهادی برای حل قسمت دوم
پژوهش و رتبهبندی راهکارهای غلبه بر عوامل انسانی افزایش هزینه در پروژههای عمرانی به شرح ذیل است:
نظرسنجی از خبرگان .ابتدا فرض میکنیم که
بایستی برای رفع موانع

راهکارهای ممکن شناساییشده از ادبیات تحقیق است که

سنجیده شوند .ارزش این موانع نیز

عملکرد هر راهکار
خبرگان

میباشد .در این مرحله،

بر اساس نظر هر یک از
با توجه به توان آنها برای غلبه بر موانع
تعیین میشود .گزارههای زبانی خبرگان را با استفاده از جدول ( ،)5به صورت کمی تبدیل میشود.
جدول  .5گزارههای زبانی خبرگان به صورت اعداد فازی مثلثی

گزارهی زبانی

نماد

عدد فازی مثلثی

خیلی ضعیف

VP

(3و1و)1

ضعیف

P

(5و3و)1

متوسط

M

(7و5و)3

خوب

G

(9و7و)5

خیلی خوب

VG

(11و9و)7

محاسبه ی نرخ فازی تجمعی برای هر یک از راهکارها .در این مرحله ،نرخ فازی تجمعی هر یک از راهکارها از طریق
فرمول زیر محاسبه میشود.
)(7
ایجاد ماتریس تصمیم فازی .در این گام ،ماتریس تصمیم فازی از فرمول زیر به دست میآید.

)(8
استانداردسازی ماتریس تصمیم فازی .در این مرحله ،بایستی ماتریس بهدستآمده از مرحلهی پیشین را استاندارد نمود تا
بتوان این دادهها را با هم قیاس کرد.
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)(9
)(10
وزن دادن به ماتریس تصمیم فازی استاندارد شده .در این مرحله با ضربکردن وزن مشکالت در ماتریس استاندارد شده،
ماتریس تصمیم وزنی به دست میآید.
)(11
تعیین راهکار فازی ایدهآل مثبت و منفی .در این مرحله ،راهحل ایدهآل فازی مثبت و منفی محاسبه میشود.
)(12
)(13
محاسبهی فاصلهی هر راهکار از راهحل فازی ایدهآل مثبت و منفی .در این مرحله ،فاصلهی هر راهکار بهوسیلهی
فرمولهای زیر از راهکار فازی ایدهآل مثبت و منفی پیدا میشود.
)(14
)(15
محاسبهی ضریب نزدیکی هر راهکار .در این مرحله ،ضریب نزدیکی هر راهکار را محاسبه میشود.
)(16
رتبهبندی راهکارها .در آخرین مرحله ،راهکارها بر حسب ضریب نزدیکی از زیاد به کم ،رتبهبندی میشوند.

 -4تحلیل دادهها
چنانکه در ادبیات پژوهش ذکر گردید ،چارچوبی از معیارهای افزایش هزینههای پروژههای عمرانی و راهکارهای غلبه بر این
موانع ارائه شدند .در بخش تحلیل دادهها ،با استفاده از این چارچوب ،به رتبهبندی عوامل انسانی افزایش هزینه پرداخته و
مناسبترین راهکارهای غلبه بر آنها مشخص میشود .در نخستین گام ،عوامل شناسایی شده در اختیار خبرگان قرار داده شد
تا با انجام مقایسات زوجی بین معیارها و زیرمعیارهای هریک از آنها ،به پژوهشگران در اولویتبندی موانع یاری نمایند .کلیهی
این خبرگان ،دارای تجربهی فعالیت در شرکت های عمرانی و دارای سوابق قابل قبولی بوده و تحصیالت مرتبطی دارند .فرآیند
اخذ نظر و امتیازدهی از  25فرد خبره در زمینه مدیریت پروژههای عمرانی صورت پذیرفت .خبرگان دارای پیشزمینه
دانشگاهی با میانگین سابقه کاری  15سال در حوزههای عمرانی بودند که  %20از آنها دارای مدرک دکتری %40 ،دارای مدرک
کارشناسیارشد و  %40باقیمانده نیز دارای مدرک کارش ناسی بودند .معیارها و زیرمعیارهای استخراج شده از ادبیات و مبانی
نظری به صورت مکتوب به خبرگان ارائه گردید و خبرگان در این مرحله 5 ،مورد مقایسات زوجی (یکی برای عوامل اصلی و
چهار تا برای زیرعوامل) انجام دادند ،که از این بین ،مورد نخست ،مقایسات زوجی بین معیارها و مورد دوم ،مقایسات زوجی
بین زیرمعیارهای معیار اول ،در جداول ( )6و ( )7آمدهاست .در جدول ( E1 ،)7تا  E13موانعی هستند که در جدول شمارهی
( ،)1تحت عنوان موانع کارفرما ذکر شده بود.

30

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،37خرداد 1400

مشاور
%20
کارفرما
%40

پیمانکار
شکل .1مشخصات دموگرافیک حوزه کاری خبرگان
%40

جدول .6مقایسه زوجی عوامل انسانی افزایش هزینهی پروژههای عمرانی

مشاور

کارفرما

قوانین و مقررات

پیمانکار

1

کارفرما

1

مشاور

1

پیمانکار

1

قوانین و مقررات
جدول .7مقایسهی زوجی زیرمعیارهای عامل «کارفرما» در مطالعهی موردی

E1
E2
E3
E4
E5
E6

E1
1

E2
1

E3

E4

E5

E7

E6

E8

E9

E10

E11

E12

E13

5
1
1
1
1
1

E7

1

E8

1

E9

1

E10

1

E11

1

E12

1

E13

اکنون مطابق الگوریتم روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی که در قسمت پیشین توضیح داده شد ،به سراغ رتبهبندی معیارها
میرویم .رتبهبندی معیارهای اصلی به شرح جدول ( )8است .مفهوم جدول ( )8این است که بیشترین عامل افزایش هزینه در
پروژه های عمرانی ،کارفرما و پس از آن قوانین و مقررات بوده و حدود نیمی از افزایش هزینهها به کافرما برمیگردد .در ادامه،
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به رتبهبندی زیرمعیارها پرداخته میشود ،البته برای پرهیز از طوالنیتر شدن پژوهش ،تنها اوزان و رتبههای زیرمعیارهای معیار
اول (کارفرما) را در این جا ذکر نموده و محاسبات وزن نهایی مرتبط با آن در جدول ( )9آورده شده است .شایان ذکر است که
رتبهی نهایی ،رتبهی زیرمعیار بین کلیهی زیرمعیارهاست.
جدول  .8رتبهبندی معیارهای اصلی افزایش هزینهها در مطالعهی موردی

ردیف

معیار

وزن نسبی

رتبه

1

کارفرما

0/51

1

2

مشاور

0/06

4

3

پیمانکار

0/20

3

4

قوانین و مقررات

0/23

2

جدول .9رتبهبندی نهایی زیرمعیارهای افزایش هزینهها در مطالعهی موردی

وزن

رتبه

وزن

رتبه

نهایی

نهایی

6

0/059

10

0/11

3
34

ردیف

زیرمعیار

1

فقدان مطالعات کافی و تعجیل در بستن قراداد در مناقصهها

0/88

2

تخمین هزینههای غیرواقعبینانه در قرارداد

0/164

2

3

ضعف کارفرما در نظارت و کنترل مطالعات انجام شده توسط مشاور

0/012

12

0/008

4

ضعف فنی نماینده کارفرما در هماهنگی بین مشاور و پیمانکار و رفع به
موقع مشکالت فنی و اجرایی پروژه

0/124

3

0/08

6

5

تغییرعمده در سیمای طرح (تغییر در محل ،تغییر طراحی فونداسیون و
تغییر در ظرفیتهای موجود) توسط کارفرما حین اجرا

0/111

4

0/07

7

6

تصمیمگیریهای کند و آهسته

0/025

11

0/01

33

7

تغییر در سطوح مختلف مدیریتی کارفرما در طول مدت اجرای پروژه

0/042

9

0/03

21

8

دخالتهای کارفرما حین اجرا

0/093

5

0/06

9

9

کمبود بخشی از تجهیزات و ابزارآالت ساخت

0/057

8

0/03

19

10

فقدان تأمین یا کمبود مواد اولیه

0/071

7

0/05

13

11

فقدان تجربه کافی در پروژههای ساخت و ساز

0/031

10

0/02

26

12

فقدان پیگیری کاستیهای پروژه

0/007

13

0/005

37

13

فقدان انجام تعهدات مالی پیمانکار

0/171

1

0/11

2

نسبی

در
معیار

بدین ترتیب مهمترین عوامل انسانی افزایش هزینه در پروژه های عمرانی ایران که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال
توسعه نیز مشاهده میشود عبارتاند از:
فقدان قیمت دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر به مشکالت مالی و افزایش مدت اجرا
میگردد.
فقدان انجام تعهدات مالی پیمانکار
تخمین هزینههای غیرواقعبینانه در قرارداد

32

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،37خرداد 1400

پایینبودن شاخصهای تعدیل نسبت به افزایش هزینهها در طول اجرای پروژه
فقدان توجه و انعکاس تغییرات نرخ ارزی ،تحریمها ،تغییر تعرفههای گمرکی و  ...درطرح حین اجرای پروژه
حال که عوامل انسانی افزایش هزینه در پروژههای عمرانی از ادبیات پژوهش استخراج و با استفاده از روش  AHPرتبهبندی
شدند ،به سراغ راهحلها می رویم .در این مرحله به راهکارهای غلبه بر این موانع در مرور ادبیات مراجعه نموده و پس از قرار
دادن آن ها در اختیار خبرگان ،از ایشان خواسته شد که تعیین کنند برای غلبه بر هریک از این موانع ،کدام راه را ترجیح
می دهند .برای تبدیل واژگان زبانی به اعداد فازی مراحلی که در ادامه اشاره میشوند طی شده است .در گام اول ،مطابق با
جدول ( ،) 10ترجیح راهکارها برای غلبه بر هر یک از موانع توسط خبرگان مشخص گردید .شایان ذکر است که از مبانی نظری،
 21راه کار استخراج شده بود؛ بنابراین الزم است که تأثیر هرکدام از این راهکارها بر روی تکتک موانع سنجیده شوند .علت
این کار در آن است که هرکدام از این  21راهکارها ممکن است با بیش از یک مانع در ارتباط باشد .در نتیجه ،خبرگان در این
پژوهش به تأثیر  21مانع بر روی هر  40مانع ،بر اساس جدول ( )5امتیاز دادهاند .از این  40مانع که در مبانی نظری اشاره شد،
 13مانع مربوط به کارفرما ( 14 ،)Eمانع مربوط به مشاور ( 9 ،)Aمانع مربوط به پیمانکار ( )Cو  4مانع نیز مربوط به قوانین و
مقررات هستند .پس از اخذ امتیازها از خبرگان ،نتایج مطابق با جدول ( )10گردآوری شدند .راهکارها در سطرهای افقی جدول
و موانع در ستونهای جدول قرار گرفتهاند .از آنجایی که تعداد راهکارها  21عدد و تعداد ستونها  40عدد بود ،طراحی چنین
جدولی بسیار سخت و دشوار بود ،بنابراین برای جداول  10تا  ،14برشی از جداول اصلی ارائه شده است .در ستونهای جداول
مذکور E1 ،تا  E13موانع مرتبط با کارفرما A1 ،تا  A14موانع مرتبط با مشاور C1 ،تا  C9موانع مرتبط با پیمانکار و  R1تا
 R4موانع مرتبط با قوانین و مقررات هستند که به عنوان نمونه در برشهای فعلی R3 ،E3 ،E2 ،E1 ،و  R4قابل مشاهده
هستند.
جدول  .10ترجیح راهکارهای غلبه بر موانع در مطالعهی موردی مطابق نظر خبرگان

...

راهکار

E1

E2

E3

1

M

P

VP

VP

2

VG

G

P

G

G

3
...
20

M

M

VG

P

VG

VP

VP

VP

G

VP

21

VP

VP

VP

VP

VP

R3

R4
P

در گام دوم با استفاده از ترجیح راهکارها برای غلبه بر هر یک از موانع ،به رتبهبندی این راهکارها با استفاده از الگوریتم مذکور
در بخش قبل ،پرداخته شد .در همین راستا ،نخست به تبدیل گزارههای زبانی نظرات خبرگان به اعداد فازی اقدام گردید که
نتایج آن در جدول  11قابل مشاهده است.
جدول  .11راهکارهای غلبه بر موانع در مطالعهی موردی به شکل فازی

راهکار

A1

A2

A3

1

(7و5و)3

(5و3و)1

(3و1و)1

(3و1و)1

2

(11و9و)7

(9و7و)5

(5و3و)1

(9و7و)5

(9و7و)5

3

(7و5و)3

(7و5و)3

(11و9و)7

(5و3و)1

(11و9و)7
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...
20

(3و1و)1

(3و1و)1

(3و1و)1

(9و7و)5

(3و1و)1

21

()1 ،1 ،3

()1 ،1 ،3

()1 ،1 ،3

()1 ،1 ،3

()1 ،1 ،3

حالکه اعدا فازی به دست آمد ،این مقایسات را در جدول  ،12به صورت تجمعی درمیآوریم .فرمولهای این تجمیع در قسمت
قبل ذکر شده است.
جدول  .12راهکارهای غلبه بر موانع در مطالعهی موردی به شکل فازی تجمعی

...

راهکار

A1

A2

A3

1

(7و8و5و)1

(7و8و3و)1

(5و8و1و)1

(5و8و1و)1

2

(11و2و8و)5

(9و6و6و)3

(5و8و2و)1

(11و8و7و)5

(9و2و6و)3

3

(7و2و4و)1

(7و4و5و)3

(11و6و8و)7

(7و6و2و)1

(11و8و7و)5

R3

R4

(5و4و3و)1

...
20

(3و4و1و)1

(5و8و1و)1

(3و4و1و)1

(9و2و6و)3

(3و1و1و)1

21

(5و4و1و)1

(5و8و1و)1

(3و4و1و)1

(5و8و1و)1

(3و4و1و)1

ماتریس به دست آمده را استاندارد یا نرمالسازی مینماییم .جدول ( ،)13راهکارهای غلبه بر موانع در مطالعهی موردی به
شکل فازی استاندارد را نشان میدهد.
جدول  .13راهکارهای غلبه بر موانع در مطالعهی موردی به شکل فازی استاندارد

...

راهکار

A1

A2

A3

1

(1و0/17و)0/14

(1و0/26و)0/14

(1و0/56و)0/2

(1و0/56و)0/2

2

(0/2و0/12و)0/09

(0/33و0/15و)0/11

(1و0/36و)0/2

(0/2و0/12و)0/09

(0/33و0/16و)0/09

3

(1و0/23و)0/14

(0/33و0/19و)0/14

(0/14و0/12و)0/09

(1و0/38و)0/14

(02و0/13و)0/09

R3

R4

(1و0/29و)0/2

...
20

(1و0/71و)0/33

(1و0/56و)0/2

(1و0/71و)0/33

(0/33و0/16و)0/11

(1و1و)0/33

21

(1و0/71و)0/2

(1و0/56و)0/2

(1و0/71و)0/33

(1و0/56و)0/2

(1و0/71و)0/33

جدول  .14راهکارهای غلبه بر موانع در مطالعهی موردی به شکل وزندهیشده

...

راهکار

A1

A2

A3

1

(0/06و0/01و)0/008

(0/11و0/3و)0/02

(0/01و0/006و)0/002

2

(0/005و0/012و)0/007

(0/04و0/02و)0/01

(0/01و0/004و)0/002

(0/003و0/006و)0/004

3

(0/06و0/01و)0/008

(0/04و0/02و)0/02

(0/001و0/001و)0/001

(0/03و0/01و)0/003

R3

R4

(0/03و0/02و)0/006

(0/05و0/01و)0/01
(0/02و0/01و)0/004
(0/01و0/006و)0/004

...
20

(0/06و0/04و)0/02

(0/11و0/06و)0/02

(0/01و0/007و)0/003

(0/01و0/005و)0/003

(0/05و0/05و)0/02

21

(0/06و0/04و)0/01

(0/11و0/06و)0/02

(0/01و0/007و)0/003

(0/03و0/02و)0/006

(0/05و0/04و)0/02

حال در جدول ( ،)15به رتبهبندی راهکارهای غلبه بر موانع با استفاده از روش تاپسیس پرداخته میشود.
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جدول .15رتبهبندی نهایی راهکارهای غلبه بر عوامل انسانی افزایش هزینه در مطالعهی موردی

راهکا

شرح

ر

Rank

1

بهکارگیری پیمانکاران با تجربه و توانمند و دارای بنیهی مالی کافی و
حسن شهرت

0/139

27/858

0/995

4

2

انجام مطالعات کافی قبل از قرارداد

0/129

27/637

0/995

5

3

کنترل و نظارت بر مطالعات انجام شده توسط مشاور

0/134

27/638

0/995

3

4

ارتباطات مؤثر و هماهنگی بین کانالهای مربوطه در هر مرحله از
ساخت و ساز

0/47

27/8

0/98

21

5

پرهیز از اعمال تغییرات بنیادین

0/405

27/727

0/986

19

6

تصمیمگیری سریع و به موقع

0/419

27/842

0/985

20

7

تأمین تجهیزات و مواد اولیه در زمان مقرر

0/293

27/655

0/99

14

8

کسب تجربه الزم قبل از اجرایی نمودن پروژه

0/301

27/677

0/989

16

9

پرداخت تعهدات مالی کارفرما به پبمانکار درزمان مقرر

0/264

27/667

0/991

12

10

نظارت و کنترل بر مسائل فنی

0/183

27/854

0/993

8

11

انجام مطالعات امکانسنجی به طول کامل

0/108

27/767

0/997

1

12

کنترل مناسب زمان و کیفیت در طول پروژه

0/209

27/723

0/993

7

13

بکارگیری مهندسین مشاور با تجربه کافی و موثر

0/167

27/766

0/994

6

14

پاسخدهی بدون تأخیر به سؤاالت و ابهامات پیمانکار و کارفرما و
تصمیمسازی برای ایشان

0/216

27/689

0/992

10

15

انتخاب نیروی انسانی مجرب و موثر

0/341

27/733

0/988

17

16

انتخاب پیمانکاران جُز دارای تجربه کافی.

0/238

27/836

0/992

11

17

وجود طرح جامع و کامل جریان وجوه نقدی

0/251

27/834

0/991

13

18

توجه به نگهداری و تعمیرات ماشینآالت و استفاده از ابزارآالت مناسب

0/195

27/850

0/993

9

19

برنامهریزی و نظارت بر فعالیتها و وجود برنامهی تغییر در صورت نیاز

0/124

27/866

0/996

2

20

توجه به قوانین و مقررات

0/316

27/601

0/989

15

21

نظارت بر تورم و گرانشدن مصالح توسط دولت و پر کردن خألهای
قانونی

0/327

27/897

0/988

18

 -5بحث و نتیجهگیری
پژوهشگران پس از استخراج عوامل انسانی افزایش هزینهی پروژههای عمرانی و راهکارهای غلبه بر آنها از ادبیات تحقیق ،در
دو مرحله به انتخاب و رتبهبندی مؤثرترین عوامل و راهکارهای غلبه بر آنها پرداختند .عوامل انسانی افزایش هزینه در قدم
نخست از مرور پیشینه ی ادبیات تحقیق به دست آمد و پس از انجام مقایسات زوجی توسط خبرگان ،به وسیلهی روش فرآیند
تحلیل سلسلهمراتبی ( ،)AHPکلیهی عوامل شناساییشده رتبهبندی شدند .مهمترین این عوامل به ترتیب عبارتاند از:
عدم قیمتدهی مناسب پیمانکاران.
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عدم انجام تعهدات مالی پیمانکار.
تخمین هزینههای غیرواقعبینانه در قرارداد.
پایینبودن شاخصهای تعدیل نسبت به افزایش هزینهها در طول اجرای پروژه.
عدم توجه و انعکاس تغییرات نرخ ارزی و تحریمات و غیره.
پژوهش گران برای پرهیز از تطویل نگارش نهایی پژوهش ،تنها به ذکر رتبههای برتر بسنده کردهاند .در مرحلهی بعد با توجه
به معیارهای شناساییشده ،ادبیات تحقیق مجدداً مورد مطالعه قرار گرفت تا راهکارهای غلبه بر این عوامل شناسایی گردد .این
راهکارها نیز در اختیار خبرگان قرار گرفت تا با انجام مقایسات زوجی ،مؤثرترین این راهکارها را شناسایی کنند .پژوهشگران با
استفاده از الگوریتم تاپسیس ،مؤثرترین معیارها را موارد ذیل تشخیص دادند:
انجام مطالعات امکانسنجی به طور کامل
برنامهریزی و نظارت بر فعالیتها و وجود برنامهی تغییر در صورت نیاز
کنترل و نظارت بر مطالعات انجام شده توسط مشاور
بهکارگیری پیمانکاران با تجربه و توانمند و دارای بنیهی مالی کافی و حسن شهرت
انجام مطالعات کافی قبل از قرارداد
به این ترتیب عمل به راهکارهای فوق ،تا حد قابل توجهی میتواند افزایش هزینه در پروژههای عمرانی را از بین برده و منجر
به اتمام این پروژهها در زمان و هزینهی پیشبینیشده گردد .نکتهی شایان ذکر این است که کلیهی موانع و راهکارهای
شناساییشده در ابتدا از ادبیات تحقیق یافته شده و در مرحلهی بعد توسط پرسشنامههای نیمهباز در اختیار خبرگان قرار
گرفتهاست و همین امر ،پاسخها را مناسب با شرایط کشور ما نمودهاست .پیشنهاد پژوهشگران برای پژوهشهای آتی این است
که چنین کاوشی را در کشورهای دیگر انجام داده و به مقایسهی نتایج بپردازند .از طرف دیگر میتوان با انجام مجدد پژوهش
پیشرو در شرایط رفع تحریمها و رونق اقتصادی ،به مقایسهی نتایج پرداخت .با توجه به اینکه اکثر پروژههای کالن و ملی با
توجه به استاندارد  PMBOKمدیریت میشوند و پروژههای عمرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند ،پیشنهاد پژوهشگران
این است که عوامل انسانی افزایش هزینههای پروژههای عمرانی و راهکارهای غلبه بر آنها ،از دید مدیریت پروژه و با توجه به
این استاندارد مورد پژوهش قرار گیرد .این کار میتواند به ارائهی راهکارهای عملی و متناسب با فرآیندهای مدیریت پروژه منتج
گردد ].[9
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