
 4th.International Conference & 5th.national Conference on Civil Engineering, 

 Architecture, Art and Urban Design / 16-17 March. 2022, Tabriz – Iran 
 

In cooperation with Shahrekord University, Kharazmi University 

And Tabriz Islamic Art University 

 1 

 و  عمرانیهای درس آموخته پروژه

 ها بهبود شاخص کارایی و اثربخشی آن

 
  3سیده شیالن حسینی، *2محمد عبداللهیسید، 1برهان رستمی

 rostami.borhan@rahyabmelal.com، یاب مللشرکت مهندسین مشاور راه ،یکارشناس -1

 seyedmohammadabdollahi@yahoo.com، یاب مللشرکت مهندسین مشاور راه، ارشد یکارشناس -2

 shilan.hosseini@yahoo.com، یاب مللشرکت مهندسین مشاور راه، ارشد یکارشناس  -3

 

 

 

 

 چكیده
ها های عمرانی این بخش است که سالپروژه گران شدنهرسازی، طوالنی و بخش راه و ش ویژهبهیکی از مشکالت کشور 

بر خسارت سنگین به منابع مالی، سبب کاهش اعتماد مردم به دولت  دغدغه اصلی مدیران مربوطه بوده و عالوه عنوانبه

ریزی برای نمایش ناکارآمدی بخش برنامههایی ند دهه، نمونهچند ساله بلکه در مواردی چ تأخیراتوجود  است.شده 

آهن، آزادراه اهراه، ر یپروژه عمرانی در حوزه 30هزینه شاخص در این مقاله به بررسی شاخص زمان و  .تبدیل شده است

است. مشکالتی که منجر به افزایش زمان و هزینه  شده پرداختهها، های مربوط به آنو ثبت درس آموختهو ساختمان سد 

صالحیت مشکالت مرتبط با ، اجرامرتبط با مشکالت  ، شاملگروه جاند در قالب پنبینی اولیه شدهشده نسبت به پیشتمام

 ،قراردادیمسائل مشکالت مرتبط با مطالعه و طراحی و مشکالت مرتبط با مالی،  تأمینی و مالمشکالت مرتبط با عوامل، 

مشکالت مرتبط با آمده،  به دست. با توجه به نتایج ندبندی شده و با استفاده از روش دیمتل، مورد بررسی قرار گرفتدسته

گذارترین و تأثیرمالی به ترتیب  تأمینمالی و مشکالت مرتبط با  مطالعه و طراحی و مشکالت مرتبط با صالحیت عوامل، 

 ها هستند.پروژه تأخیراتمنجر به پذیرترین مشکالت تأثیر ،قراردادی مسائل مشکالت مرتبط باو  اجرا مشکالت مرتبط با

 

 وری، شاخص زمان، شاخص هزینهپروژه، دیمتل، بهره تأخیراتدرس آموخته،  کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1

هر لحظه  ،یاست. افراد در هر سازمان یکار یندهایاز فرا یجدانشدن یسازمان موفق، جزئ کی در هاموختهدرس آ تیریمد

 و دستاند. شده روزمره تعریف فوظای و هاپروژه ندها،یکه در قالب فرا هاییتیهستند. فعال یمتنوع هایتیمشغول انجام فعال

 یدیافراد مطالب جد شودیوجود دارد، موجب م هاتیفعال نیق اموف یکه در اجرا متنوعی مشکالت با نرم کردن پنجه

موارد  نی. به ارساندندمی انجام به را آنتر هزینهکم و ترعیسر ،دانستندیم تیفعال یرا در ابتدا دیمطالب جد نی. اگر ااموزندیب

 اشاره نمود: ریوارد زبه م توانیم هاتهدرس آموخ تیریثبت و مد هایاز ضرورت .شودیدرس آموخته گفته م

 ها با انتقال تجاربآن نههزی و زمان کاهش ها،پروژه یاجرا ندیبهبود فرا •

 و خطا یو سع هاکاریاز دوباره زیاز بروز مشکالت مشابه و پره یریجلوگ •

 تصمیم گیران یرگیمیتوان تصم تیتقو •
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 کار نیدر پروژه در ح ریارزشمند توسط افراد درگ اتیکسب تجرب •

 ان پروژه توسط مهندسان و خبرگان پس از اتمام کار پروژهترک سازم •

 

 و هاپروژه تیموفق یاز راهکارها یکیافراد در گذشته  هایروز و تجربه هایبا دانش یهمراه ،امروز یرقابت یایدن در

منفى باشد  یموفق و گاه تیمورأم کی از شدهکسب هاىنند تجربهما بوده مثبت است ممکن شده. تجربه کسباست هاشرکت

 ها،پروژه در هادرس آموخته تیریتکرار پروژه، متفاوت انجام شود. مد در صورت تواندیپروژه که م کیمانند شکست در فازى از 

داشته باشند و به  اریدر اخت ستمىسی صورت به خود هاىبهترى از پروژه تحلیل تا سازدمى قادر را محور پروژه هاىسازمان

 را خود آتى هاىاجراى پروژه سکیسان رنیو بد مودهن تحلیلمواجهه با آن را ثبت و  هاىزممکانی و هاچالش دنبال آن مسائل،

 کاهش دهند. زنی

ترین یدههای ساده تا پیچهژدر اکثر پرو تها است. این مشکالوقایع رایج در پروژه ترینمهمافزایش زمان و هزینه، یکی از 

و  یل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع در اختیار بازاردهد. به همین دلرخ می هاآن

های گذشته پروژه در این مشکالتیابی ، به دنبال ریشهجهت استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بیشتر ،بازار رقابتی شدید

 های آتی بکاهند.و هزینه در پروژه افزایش زماناز میزان  ،راهکارهایی ارائهباشند تا با می

جمع 1997سال  ایاالت متحده که توسط دکتر فرم در هایپروژهبا توجه به آماری که از مشکالت و معضالت موجود در 

و  هااند. در ایران هم تأخیر در پروژهها در آمریکا بیش از زمان مصوب به طول انجامیدهپروژه درصد 69آوری شده است، 

نتشر شده سازمان مدیریت و که براساس آمار مشده نسبت به برآورد اولیه، امری عادی است. به طوریهزینه تمامافزایش 

ها ریزی شده پروژهبرابر زمان برنامه 2.22به  های ملی در کشور نزدیک، متوسط زمان اتمام پروژه1380ال ریزی در سبرنامه

 .[1] بوده است

های نسبت به پروژه هاآنجم فعالیت زیاد و زمان طوالنی هایی هستند که به علت حز جمله پروژه، اآهنراهو  های راهپروژه

با این مسئله بیشتر مواجه هستند که نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر وجود دارد. عوامل مختلفی  ،های صنعت ساختدیگر بخش

باشد و موجب  تأثیرگذار هاآنتواند در کاهش می هاآنرزیابی د که شناسایی و ادارن تأثیرو افزایش هزینه  تأخیراتدر ایجاد 

 .[2] اتمام پروژه گردد

 

  پژوهشپیشینه  -2
 به شرح زیر است: هاآنبرخی از . اندهای بزرگ پرداختهدر پروژه تأخیراتسی ابعاد مختلف تحقیقات متعددی به برر

 تحقیقات خارجی -2-1

اند. مداخالت کارفرما، تجربه ناکافی های راه در اردن را مورد بررسی قرار دادهپروژهخیر ل تأ(، دالی2002اوده و بتانه )

ریزی نامناسب و مشکالت پیمانکار گیری دیر هنگام، برنامهپیمانکار، مشکالت مالی و پرداختی، اثربخشی نیروی کار، تصمیم

 .[3]اند ترین دالیل تأخیرات در این تحقیق شناخته شدهفرعی از مهم

-انکاران کشور غنا، مشکالت پرداخت(، با بررسی نظرات کارکنان کارفرمایان، مشاوران و پیم2003مپونگ و همکاران )یرف

مواد اولیه، کارکرد ضعیف فنی و افزایش مداوم قیمت  تأمینهای مدیریتی پیمانکاران، ها، ضعفهای ماهیانه توسط سازمان

 .[4] های عمرانی بیان کردندخیر در پروژهأالیل ایجاد کننده تد ترینمهماولیه را 

ها و نیز گردآوری نظرات ای جغرافیایی در مدت اجرای پروژهمتغیره تأثیرکید بر أ(، با ت2004) و همکاران النگی دو

ای هبینینکاران، تغییر مدیران و پیشهای عمرانی کشور ویتنام، ناشایستگی طراحان و پیماهای درگیر در اجرای پروژهگروه
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 عنوانبهمناسب را به ترتیب ها و ابزارهای ناها و تکنیک، مسائل مربوط به زمین و ساختمانمسائل اجتماعی و فنیضعیف، 

 .[5] های عمرانی معرفی کردندخیر در پروژهأعلل ایجاد کننده ت ترینمهم

ه کارفرما، پیمانکار و مشاور انجام ها در عربستان از دیدگاخیر پروژهأ(، تحقیقی در مورد دالیل ت2006آصف و صدیق )

خیر در بازنگری و تصویب ها توسط کارفرما، تأخیر در پرداختأشده از دید پیمانکار شمال تترین دالیل شناختهاند. مهمداده

 ناپذیری مشاور وها در مدارک طراحی، تأمین تجهیزات دیر هنگام، انعطافمستندات طراحی توسط مشاور، اشتباهات و نقص

 .[6] استگیری دیرهنگام کارفرما تصمیم

پروژه بزرگراهی به  22 خیر در اجرایأ(، در کشور نپال نیز در بررسی عوامل ایجاد کننده ت2007مناواژی و همکاران )

 خیر در سیستم حمل وأکنندگان مواد اولیه، قوانین و مقررات دولتی و وجود تتأمینای سازمانی، قصور و کوتاهی هترتیب ضعف

 .[7] خیر اعالم شدندأموارد اصلی ایجاد کننده ت عنوانبهنقل 

ر این کشور انجام گرفته صنعت ساخت و ساز د شده در کشور مصر که در حوزهجام(، در تحقیق ان2008دکاگر و همکاران )

های صورت گرفته توسط نقدینگی پیمانکار، تغییر محدوده پروژه و دخالتخیر را مشکالت أکننده تعوامل ایجاد ترینمهماست، 

 .[8] مالی مناسب پروژه توسط کارفرما برشمرده است تأمینکارفرما و عدم 

، تأخیراتدلیل عمده  6ند. در صنعت احداث در کشور لیبی پرداخت تأخیرات(، به شناسایی علل 2009تومی و همکاران )

هنگام و مشکالت مالی گیری دیراد و تجهیزات، تصمیمحی، کمبود موثر، خطاهای طراؤریزی نامناسب، کمبود ارتباطات مبرنامه

 .[9] اندشناسایی شده

 تحقیقات داخلی -2-2

آمدن ، پاییناثربخشیخیر باعث افزایش هزینه، کاهش أ(، در تحقیق خود نشان دادند که ت1389حاجیوند و همکاران )

موقع از درآمد رضایتی مشتریان، عدم استفاده بهخیر، ناأکیفیت کار، صرف بودجه مضاعف، پرداخت تعدیل، خسارت ناشی از ت

شود های سیاسی و اجتماعی میپروژه، ناکارآمدی پروژه، ایجاد تنش شدن یراقتصادیغپروژه، عدم بازگشت به موقع سرمایه، 

[10]. 

 ارائهنی ریلی و های عمراخیر در اجرای پروژهی علل تأای با عنوان بررسی و تحلیل آمار(، در مقاله1392احدی و سپاهی )

 کند:بیان می نیچننیاهای حمل و نقل ریلی را خیر در اجرای پروژهأمدل برآورد خسارت اقتصادی تأخیرات، علل ت

ریزی و اجرایی کشور، عدم تأمین به موقع اعتبار از سوی کارفرما، تورم و شرایط نامطلوب اقتصادی، ضعف در سیستم برنامه

 نبودن یواقعهزینه و زمان، استمالک اراضی، ضعف در منابع مالی پیمانکار،  ی صحیح منابعریزکسری بودجه، عدم برنامه

خیر أهای کارفرما، تضرایب تعدیل، مدت زمان غیر کارشناسی تحمیل شده از سوی کارفرما، تغییر در محدوده پروژه و دخالت

 .[2]طرح و نداشتن دید اجرایی  های حساس در حین انجام پروژه، نواقص طراحی و مشاورهگیریدر تصمیم

نتیجه  ناشی از پیمانکار و کارفرما در پروژه تأخیراتدر مطالعه خود با عنوان ارزیابی و تحلیل  (1394)غالمی و رایان پور 

از  تأخیراتاز عوامل مهم  "تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما"و  "مالی و پرداخت کار انجام شده تأمین"گرفتند که 

از سوی پیمانکار  تأخیراتاز عوامل مهم  "و اشتباهات در خالل ساخت "قراردادهای جز"، "مدیریت سایت"وی کارفرما و س

 .[11] است

تیجه نبه این  "های شهریخیر در پروژهأشناسایی دالیل ت"( در مطالعه خود تحت عنوان 1395قریشیان و خوش فطرت )

دهی مناسب پیمانکار در ها و عدم قیمتپیمانکار، تغییرات اساسی در نقشهع کار به رسیدند که ضعف در قوانین مربوط به ارجا

 .[12] باشندهای شهری میپروژه هنگام مناقصه، علل اصل افزایش زمان و هزینه و افت کیفیت در

به  خرمشهر در شهرستان یهای عمرانپروژه ریتأخ لیدال یبررس( در مطالعه خود تحت عنوان 1399مرادی )خداساکی و 

های تأخیر مربوط به بیشترین سهم را دارد و علت یبندبودجهاین نتیجه رسیدند که علت تأخیر مربوط به کارفرما و مالی و 

 .[13]گروه عوامل طبیعی کمترین سهم را دارد 
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 ی پروژههای ارزشیابی اثربخشی و کارایاخصش -3

وری باالبردن بهره ،9001:2015شده است و یکی از اهداف استاندارد ایزو وری بسیار گفته از بهره 9001در استاندارد ایزو 

وری و عوامل کلیدی آن دارد، دو مقوله اثربخشی و از بهره ،اما تعریفی که استاندارد در حوزه سیستم مدیریت کیفیت است.

وری رابطـه بـین اسـتفاده از عوامـل هاند، بهرکردهنظران اقتصادی و مدیریتی ارائه بر اساس تعریفی که صاحب کارایی است.

 اثربخشی و( Efficiency) وری را ترکیبـی از کـاراییدهد. به همین خاطر بهرهشده را نشان میتولیـد و محصول تولید

(Effectiveness )نند. دامی 

 ،هاحداقل نهاده به عبارتی ازدادن کار است و بـا اسـتفاده مفیـد از منـابع ارتباط دارد، کارایی به مفهوم صحیح انجام

هـا محـصول حداکثر محصول برداشت شـود. اثربخـشی بـه مفهـوم کـار صـحیح است. یعنی ممکن است با مصرف کمتر نهاده

کننده را نداشته باشد. طبق گفته کارشناسان، در بیـشتری تولیـد کـرد ولـی ایـن محـصول کیفیـت مطلوب موردنظر مصرف

-تواند رضایت مصرفرو اثربخش نبوده و نمییی واقع شده، اما چون محصول فاقـد کیفیـت الزم است، از ایناین حالت کارا

در  وری هردو بخش کارایی و اثربخشی الزم است. بـه بیـان دیگـرکننده را جلـب نمایـد. بـدیـن ترتیـب، برای تحقـق بهره

 .انجـام شـود ممکن کار درست و مفیدی باشد، ثانیاً این کار بـه بهتـرین نحـوشود باید وری اوالً کاری که انجام میمقولـه بهره

های پیشرو همواره توجه سازمان ؟بود یا کارایی اثربخشی به دنبالبهتر هستند، آیا باید  کیکداماینجاست که  سؤالاما 

توانیم گیری شود. زمانی میو شاخص اندازهکنند در سازمان هر دای به هر دو شاخص اثربخشی و کارایی دارند و سعی میویژه

که در  طورهمان. وری سازمانی در حد مطلوبی است که هر دو شاخص اثربخشی و کارایی در حد مطلوب باشدبگوییم بهره

خوبی  راهنمای 1شکل  که هم درست تعریف شود و هم درست انجام شود. ،تعاریف عامیانه گفتیم زمانی کاری صحیح است

  وری بر اساس اثربخشی و کارایی است.دادن عوامل ایجاد بهرهبرای نشان

 

 
 وری بر اساس اثربخشی و کاراییعوامل ایجاد بهره :1شكل 

 

 ی راه،در حوزهیاب ملل راهر ی عمرانی شرکت مهندسین مشاوپروژه 30ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش را جامعه

 بر حسب نوعها، شاخص زمان و شاخص هزینه به منظور بررسی وضعیت پروژهدهد. می تشکیلآهن، آزادراه و ساختمان سد راه

                                                                                                          است.شده  آورده 1جدول در ( محاسبه گردید و نتایج 2( و )1پروژه با استفاده از روابط )

(1) R

F

T
T

T
  

 است.شده در پیمان بینیزمان پیش FT زمان واقعی انجام پروژه در پیمان و RT که در آن
                     

 (2) R

F

C
C

C
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 است.شده در پیمان بینیپیش هزینه FC واقعی انجام پروژه در پیمان و هزینه RC که در آن

 

 هاانجام پروژه و هزینه خالصه مقایسه زمان :1جدول 

 (Cهزینه )شاخص  (Tزمان )شاخص  تعداد پروژه نوع پروژه

 1.18 2.55 4 آزادراه

 1.18 5.13 15 راه

 1.71 4.48 10 آهنراه

 0.69 4.18 1 ساختمان سد

 1.34 4.54 30 کل

 

شده در بینیبرابر زمان پیش 4.54به طور میانگین ها نشان داده شده است زمان واقعی انجام پروژه 1جدول  طور که درهمان

خیر را أبرابر شدن زمان بیشترین ت 5.13های راه با برابر شدن زمان کمترین و پروژه 2.55ادراه با آز هایپروژه پیمان است.

  باشد.بینی شده در برآورد اولیه میبیشتر از ارزش پیش %34ها به طور میانگین همچنین ارزش واقعی پروژهاند. داشته

 

 شناسایی مشكالت -4
در  شدهبینیها نسبت به زمان و هزینه پیشف زمان و هزینه واقعی انجام پروژهبا توجه به افزایش قابل توجه و غیرعر

-ها را به دنبال داشتهها، اقدام به شناسایی مشکالتی گردید که این افزایشهای پروژهآموختهپیمان اولیه، جهت استخراج درس 

پروژه به طور  30که با  یاب مللسین مشاور راهنی و کسب اطالع از نظر کارشناسان شرکت مهندبا انجام تحقیقات میدا .اند

گذارند، استخراج گردید. سپس با تأثیرمشکل اصلی که بر زمان، هزینه و کیفیت اجرای پروژه  82اند، مستقیم ارتباط داشته

 شد. بندیدسته کالن گروه 5مشکل در  28وابسته، در قالب انجام غربالگری و حذف مشکالت 

 

 اجراا مشكالت مرتبط بالف( 

 ؛(مانینشده در پ ینیب شیکار پ شیمقامات، کاهش و افزا دیو بازد ییدستگاه اجرا یهاتیاولو رییمحدوده )تغ راتییتغ -

 ؛(ییدستگاه اجرا یهاتیاولو ریی)تغ یبهره بردار یویسنار راتییتغ -

آالت مطابق  نیماش ؛زاتیتجه تأمین، عدم پروژه یازهایبا ن مانکاریآالت پ نیآالت )عدم تناسب تعداد ماش نیو ماش زاتیتجه -

 ؛آالت( نیماش نییپا یآالت، بهره ور نیماش تیریمد ،یسوخت و نقص فن تأمین ،یبا برنامه زمانبند

 ؛بتن و ...( یمصالح سنگ ،یزیو مصالح ازجمله مصالح خاکر یعیمنابع طب ست،یز طیکسب مجوزها )معادن، مح -

 ؛مصالح( متیق شیافزا ال،یبموقع و کمبود متر تأمین...( )عدم و  ریآهن آالت، ق مان،یمصالح )س -

 ؛تونل، پل و ...( ،یمرتبط با خاکبردار اتیعمل ی)روش اجرا اجرای کارروش  -

 ؛(یکیزیپروژه به لحاظ ف میمتعدد )تقس یانیم یهاها به پروژهپروژه کیتفک -

 ؛پروژه یاجراها در مراحل مختلف  تیلووا نییدر تع حیناصح یزیر برنامه -

 ؛بند، آرماتوربند و ...(قالب یهاپیاکیبا حجم کار )عدم هماهنگ یاجرائ یهاپیاک یزیرمتناسب نبودن برنامه -

 ؛(ر؟یخ ایمنظور شده  یدر برنامه زمانبند یمیاقل طیشرا تأثیر ای ر؟یخ ایبوده  گذارتأثیر) یمیاقل طیشرا -

 ؛مشکالت مرتبط با تملک در مرحله مطالعات( ییدم شناساع ،یدر آزادساز ریخأ)ت یتملک و آزادساز -

 یی؛اجرا اتیراندمان عمل بودننییپا -

 ؛لوله گاز و ...( ،ینور بریبرق، ف ساتیتاس ن،ی)معارض یرونیب یدخالت نهادها -
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 صالحیت عواملمشكالت مرتبط با ب( 

 ؛کارفرما ییعوامل اجرا تیو عدم صالح ضعف -

 ؛مانکاریپ ییامل اجراعو تیو عدم صالح ضعف -

 ؛مشاور ییعوامل اجرا تیو عدم صالح ضعف -

 ؛و مشاور( مانکاریارکان پروژه )کارفرما، پ یراندمان برا تیاهم عدم -

جزء در پروژه و  مانکارانیجزء، تعدد پ مانکارانیپ یسنجتیصالح سمیجزء )عدم وجود مکان مانکارانیمرتبط با پ مشکالت -

 ؛جزء( مانکارانیبه توان پ یاصل رمانکایپ ادیز یوابستگ

 

 قراردادیمشكالت مرتبط با ج( 

 هیکه ته یمصالح لینقشه و تحو ایکارگاه، ابالغ دستورکارها  لیدر تحو ریخأ)ت مانیپ یندهایبه موقع فرا یدر اجرا ریخأت -

 ؛بر عهده کارفرما است( هاآن

متمم، فصل مشترک  یقراردادها فیتکل نییپروژه )عدم تع ازیمورد ن یدر انعقاد قراردادها فیتکل نییو عدم تع ریخأت -

 ؛(ادیز یو ... پروژه و بروکراس دیو جد میقد یقراردادها

 ؛اشتباه و در نظر نگرفتن مسائل و مشکالت در قرارداد( یمبهم، مبان یقرارداد )مبان تیعدم شفاف -

 ؛و ...( یدگیچی(، پobjective) ی)نداشتن برآورد موضوع مانیم به پضمن یفهرست بها -

 

 مالی تأمینمالی و مشكالت مرتبط با د( 

تطویل مراحل پرداخت  مانکاران،یپ یهادر پرداخت ریتأخ مانکار،ینامناسب به پ ی)روش پرداخت مال مانکارانیپرداخت پ -

 ؛در کارگاه( ینگیصورت وضعیت و کمبود نقد

 ؛بموقع اعتبارات الزم صیو تخص تأمینعدم  -

 .با مفاد تفاهم نامه( ماندهیعدم تناسب کار باق ت،یو صحت تفاهم نامه )عدم شفافدقت  عدم -

 

 مطالعه و طراحیمشكالت مرتبط با ه( 

، scopeدرست زمان، نوع پرداخت، سرعت عمل و تملک و  ینیب شیعدم انجام مطالعات کامل قبل از شروع کار )عدم پ -

 ؛(یناکاف EPCبرآورد براساس مطالعات  

 ؛پروژه( ریمتعارف مقاد ریغ شیو افزا هیاول یاحجام اشتباه ینیبشیپ ر،یمقاد ریی)تغ قیو دق حینجام مطالعات صحعدم ا -

 ؛Over Designمطالعات 

 

 انتخاب روش آماری  -5
های مختلف حل گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راهگیری است. تصمیمهای مدیریتی، تصمیمتمامی فعالیتجوهر 

ها و در نهایت انتخاب و اجرای آن است. حل ها، ارزیابی نتایج ناشی از اجرای هر یک از راهپذیری آن، ارزیابی امکانو ممکن

گیرنده باشد. تواند مطلوب و مورد رضایت تصمیمگیری بر اساس چندین معیار، مورد بررسی قرار گرفته باشد میچنانچه تصمیم

های مختلف را گیرنده چندین معیار را به صورت توام ارزیابی کرده و گزینهت که تصمیمالزم اس ،برای دستیابی به هدفی خاص

 شود.معیاره نامیده میگیری چندد. چنین فرایندی، تصمیمبر طبق معیارها بسنج

 ،(مسئلههای بندی گزینهرتبه) ، تاپسیس(ارهایبه مع یدهوزن) AHPمختلفی مانند  ارهیگیری چند معهای تصمیمروش

های یک و ... وجود دارند که در هر یک بر اساس چند معیار مختلف، گزینه (عوامل پذیریتأثیرگذاری و تأثیر)بررسی  دیمتل



 4th.International Conference & 5th.national Conference on Civil Engineering, 

 Architecture, Art and Urban Design / 16-17 March. 2022, Tabriz – Iran 
 

In cooperation with Shahrekord University, Kharazmi University 

And Tabriz Islamic Art University 

 7 

بر یکدیگر، استفاده عوامل  پذیریتأثیرگذاری و تأثیربه دلیل ارزیابی روش دیمتل در این پژوهش از کنند. مسئله را بررسی می

 دهند.فقط میزان اهمیت عوامل را نشان می هاکه سایر روششده است درحالی
 

 روش دیمتل -5-1

 Decision Makingی )ابیو ارز یریگمیتصم شگاهیآزمایا  (DEMATEL) ، روش دیمتلیجهان دهیچیحل مسائل پ یبرا

Trial and Evaluation Laboratory ) [14] معرفی شدتوسط گابوس و فونتال  1976تا  1972بین سال های. 

مندی از قضاوت خبرگان در استخراج مقایسات زوجی است، با بهره گیری بر پایهمیهای تصمنواع روشکه از ااین روش 

ها، ساختاری سلسله مراتبی از عوامل گراف کارگیری اصول و نظریهبه اها بمند به آنعوامل یک سیستم و ساختاردهی نظام

یی که شدت اثر روابط مذکور را به دهد، به گونهمی ارائهابل عناصر مذکور اثر متقو ت تأثیرموجود در سیستم همراه با روابط 

های پایه مقایسه گیری برهای تصمیمازات روش دیمتل نسبت به سایر روشیکی از امتی کند.صورت امتیازی عددی معین می

هم سطح، سطح عناصر  اند بر کلیهتو. یعنی در ساختار سلسله مراتبی حاصل، هر عنصر میزوجی، پذیرش بازخورد روابط است

-ان دیگر عناصر موجود در سیستم میپذیرد. به بی تأثیرها ک آنتتبگذارد و متقاباًل از تک تأثیرد تر از خوباالتر یا سطح پایین

راً ایت نه فقط توسط عوامل باالدست یا منحصسیستم نیز در نه توانند مستقل از یکدیگر نباشند. اهمیت و وزن هر عامل در

 .[15] شودم )و به عبارتی کل مدل( تعیین میهای پایین دست، بلکه توسط تمامی عوامل موجود در سیستعامل

 قرار داده شده است. متلیروش د اجرای نحوهدر ادامه 

 

 شكیل ماتریس ارتباط مستقیمت 

های اولیه شود. سپس دادهاستفاده می 2جدول عبارات کالمی های مختلف از برای سنجش رابطه میان شاخصدر این گام 

را بر  i، شدت اثر شاخص ijmگیرند، که هر عنصر قرار می Mمانند  n×nعناصر ماتریس ارتباط مستقیم در ماتریسی  عنوانبه

 M ماتریس شود ونظرات استفاده می یبشود از میانگین حساگاه چند نفر استفاده میدزمانی که از دیدهد. نشان می jشاخص 

 دهیم.را تشکیل می

 

 متلیو اعداد متناظر روش د یعبارات کالم :2جدول 

 عدد متناظر یعبارت کالم

 0 تأثیر بدون

 1 کم یلیخ گذاریتأثیر

 2 کم گذاریتأثیر

 3 ادیز گذاریتأثیر

 4 ادیز خیلی گذاریتأثیر

 

 اتریس ارتباط مستقیمنرمال کردن م 

 .شوداستفاده می (3) از رابطهماتریس ارتباط مستقیم سازی جهت نرمال

(3) 
1

1

1/ max , , 1, ,
n

i n ij

j

N K M

K m i j n 



 

 
 

را تشکیل  k های سطری،مقدار حاصل جمعبیشینه معکوسسپس  شودابتدا جمع تمامی سطرها محاسبه می k برای محاسبه

 دهد.می
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 محاسبه ماتریس ارتباط کامل 

 شود. محاسبه می (4) از رابطه T ارتباطات کل سیماتر، Nس از محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال شده پ

(4) 1( _ )T N I N   

 یبوده و عناصر خارج از قطر، همگ 1آن برابر با  یقطر اصل یرو یهاهیدرا است که یمربع سیماتر) کهی سیماتر I در آنکه 

 است.( صفر هستند

 

 رسم نمودار عِلّی 

محاسبه ( 7( تا )5با استفاده از روابط )را  Tارتباط کامل  سیجمع عناصر سطر و ستون ماتر ،به منظور رسم نمودار عِلّی

 .کنیممی

(5) , , 1,ij n n
T t i j n


    

(6        )                    
1 1

n

ij

j n

D t
 

 
  
 
 

(7        )                    
1 1

n

ij

i n

R t
 

 
  
 
 

 

 زانی)م است ستمیس یهاعامل ریگذاری آن عامل بر ساتأثیر زانیهر عامل نشانگر م یبرا ،(Dعناصر هر سطر ) جمع

  دارد. یشتریب تأثیرآن عامل  یعنیباشد  شتریب ریمتغ نیا زانی(. هر چه مرهایگذاری متغتأثیر

 زانیاست )م ستمیهای سعامل ریآن عامل از سا یپذرتأثیر زانیگر مهر عامل نشان یبرا ،(Rعناصر ستون ) جمع

 .(رهایپذیری متغتأثیر

است. به  یا به عبارتی میزان اهمیت مشکل ستمیو تأثر عامل موردنظر در س تأثیر زانیم ،(D+R) یبردار افق نیبنابرا

 دارد. ستمیعوامل س ریسا با یشتریباشد، آن عامل تعامل ب شتریب یعامل  D+Rهرچه مقدار  گریعبارت د

 ریمتغ کی ریمثبت باشد، متغ D–Rاگر  یطور کل. بهدهدیگذاری هر عامل را نشان متأثیر( قدرت D–R) یعمود بردار

 .شودیباشد، معلول محسوب م یو اگر منف شودیعلت محسوب م

 بر اساس یو محور عرض D+R ریمقاد یدستگاه محور طول نی. در اشودیم میترس یدستگاه مختصات دکارت کی تینها در

D–R یاهر عامل با نقطه تی. موقعاست ( به مختصاتD+R, D–Rدر دستگاه مع )نمودار  کی بیترت نی. به اشودیم نی

 به دست خواهد آمد. زین یکیگراف
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 نتایج پژوهش -6
 به دست آمده است. 3جدول مطابق  D-Rو  D ،R ،D+Rبا انجام محاسبات مربوط به روش دیمتل، مقادیر 

 

گذاری مشكالتتأثیرمیزان اهمیت و  :3جدول   

تمشكال کد  D R D+R D-R 

 0.47- 0.87 0.67 0.20 تغییرات محدوده 1

 0.45- 0.91 0.68 0.23 تغییرات سناریوی بهره برداری 2

 0.48- 0.84 0.66 0.18 آالتتجهیزات و ماشین  3

 0.20- 0.60 0.40 0.20 کسب مجوزها 4

 0.04- 1.04 0.54 0.50 مصالح 5

 0.03- 0.96 0.49 0.47 روش اجرای کار 6

 0.10- 0.42 0.26 0.16 های میانی متعددها به پروژهتفکیک پروژه 7

 1.06 1.82 0.38 1.44 ضعف و عدم صالحیت عوامل اجرایی کارفرما 8

 0.39 1.10 0.36 0.74 ضعف و عدم صالحیت عوامل اجرایی پیمانکار 9

 0.77 1.44 0.33 1.11 ضعف و عدم صالحیت عوامل اجرایی مشاور 10

 0.12- 1.55 0.83 0.72 برنامه ریزی ناصحیح در تعیین اولویت ها در مراحل مختلف اجرای پروژه 11

 0.20- 0.76 0.48 0.28 ا حجم کارب یاجرائ یهاپیاک یزیرمتناسب نبودن برنامه 12

 0.09 0.21 0.06 0.15 شرایط اقلیمی 13

 0.11 0.77 0.33 0.44 تملک و آزادسازی 14

 0.71- 1.13 0.92 0.21 خیر در اجرای به موقع فرایندهای پیمانتأ 15

 1.27- 1.98 1.63 0.35 بودن راندمان عملیات اجراییپایین 16

 0.20- 1.44 0.82 0.62 ارکان پروژه عدم اهمیت راندمان برای 17

 0.05 0.66 0.30 0.35 خیر و عدم تعیین تکلیف در انعقاد قراردادهای مورد نیاز پروژهتأ 18

 0.08 0.45 0.18 0.26 پیمانکاران جزء 19

 0.07- 0.30 0.18 0.12 عدم شفافیت قرارداد 20

 0.07- 0.11 0.09 0.02 فهرست بهای منضم به پیمان 21

 0.16 0.67 0.26 0.41 پرداخت پیمانکاران 22

 0.28 0.85 0.29 0.57 و تخصیص بموقع اعتبارات الزم تأمینعدم  23

 0.73 1.13 0.20 0.93 عدم انجام مطالعات کامل قبل از شروع کار 24

 0.57 0.80 0.12 0.68 عدم انجام مطالعات صحیح و دقیق 25

 Over Design 0.20 0.05 0.25 0.15مطالعات  26

 0.07 0.47 0.20 0.27 دخالت نهادهای بیرونی 27

 0.10- 0.25 0.18 0.07 عدم دقت و صحت تفاهم نامه 28
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 .کرد مشاهده 2 شکلتوان در میی را نمودار علِّ ،3جدول شده در محاسبه ( D + R, D – R) هایبا توجه به زوج مرتب

 

 
 : نمودار عِلّی2 شكل

 

گذار و نقاطی که زیر محور افقی قرار تأثیرمشکالت  دهندهاند، نشانفقی قرار گرفتهنقاطی که باالی محور ا 2 شکلدر 

پذیری آورده شده تأثیرگذاری و تأثیرمشکالت به تفکیک اهم  4جدول باشند. در پذیر میتأثیرت مشکال دهندهشاناند نگرفته

 است.

 

 پذیریتأثیرگذاری و تأثیراهم مشكالت به تفكیک  :4جدول 

 پذیرتأثیرمشكالت  گذارتأثیرمشكالت 

 D-R مشكل کد D-R مشكل کد
 1.27- بودن راندمان عملیات اجراییپایین 16 1.06 ضعف و عدم صالحیت عوامل اجرایی کارفرما 8

 0.71- خیر در اجرای به موقع فرایندهای پیمانتأ 15 0.77 ضعف و عدم صالحیت عوامل اجرایی مشاور 10

 0.48- ین آالتتجهیزات و ماش 3 0.73 عدم انجام مطالعات کامل قبل از شروع کار 24

 0.47- تغییرات محدوده 1 0.57 عدم انجام مطالعات صحیح و دقیق 25

 0.45- تغییرات سناریوی بهره برداری 2 0.39 ضعف و عدم صالحیت عوامل اجرایی پیمانکار 9

  0.28 و تخصیص بموقع اعتبارات الزم تأمینعدم  23
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به دست آمده برای مشکالت کالن  5جدول مطابق  D-Rو  D ،R ،D+Rیر با انجام محاسبات مربوط به روش دیمتل، مقاد

 است. 

 

 گذاری مشكالت کالنتأثیر: میزان اهمیت و 5جدول 
 D R D+R D-R مشکالت

 0.95- 2.13 1.54 0.59 اجرایی

 0.93 2.45 0.76 1.69 صالحیت عوامل

 0.83- 1.56 1.20 0.37 قراردادی

 0.04 1.27 0.61 0.66 مالی تأمین

 0.81 1.71 0.45 1.26 مطالعه و طراحی

 

 3شکل توان در ، نمودار علِّی مشکالت کالن را می5جدول محاسبه شده در ( D + R, D – R) هایبا توجه به زوج مرتب

 .مشاهده کرد

 

 
 : نمودار عِلّی مشكالت کالن3شكل 

 

توان را می استپذیری مشکالت کالن تأثیرگذاری و تأثیرنحوه  دهندهنشان که مشکالت کالن همچنین نمودار روابط کل

 کرد. مشاهده 4شکل در 
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 روابط کل مشكالت کالن :4شكل 

 

چنین گذار بوده و دارای اهمیت باالیی است. همتأثیرمشکالت دیگر  عوامل بر همه ، صالحیت4شکل و  3شکل به با توجه 

 .استو با اهمیت باال  پذیرتأثیراز مشکالت  مشکالت اجرایی

 

 نتیجه گیری -7
-گذار در به تأخیر افتادن پروژهتأثیرآوری شده که به شناسایی مشکالت های جمعایج حاصله از تحلیل دادهبا توجه به نت

 د:شوجهت پیشگیری از تأخیر پیشنهاد میهای مورد بررسی انجامید، موارد زیر به 

 کارفرماییفرآیندهای  •

 تدقیق شرح وظایف و مسولیت های کارفرمایان و مجریان طرح ها .1

 هاآنهای ارزیابی عملکرد تدوین شاخصو  تشخیص صالحیت کارفرمایان و مجریان .2

 های بزرگ و پیچیدهانتخاب مدیر طرح یا گروه مدیر طرح برای پروژه .3

 شایسته ساالری در انتصاب مجریان تخصصی .4

 خصصی ضمن خدمت مجریان پروژهاموزش ت .5

 به حداقل رساندن تغییرات محدوده پروژه در قراردادهای منعقده .6

 حداقل سازی تغییرات سناریو بهره برداری .7

 ارزیابی ساالنه عوامل پروژه .8

 طراحی و نظارتفرآیندهای  •

 تعیین سیستم قیمت گذاری طراحی .1

 داث پروژهاح ورد اولیهو دقیق قبل از تهیه برآانجام مطالعات کامل  .2

 تقویت بخش مطالعات در دستگاه های اجرایی  .3

 کاهش فاصله زمانی فاز طراحی به فاز اجرا .4

 اختصاص زمان و بودجه کافی برای فاز طراحی .5
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 بازخواست مشاور در صورت افزایش غیرمعقول هزینه احداث پروژه نسبت به براورد اولیه .6

 23نهایی برای اخذ مجوز کمیسیون ماده الزام به رعایت انجام مطالعات طراحی پایه و توجیهی  .7

 تشکیل کمیته فنی برای تصمیم گیری در موارد اضطراری بین مشاور و پیمانکار .8

 لزوم کنترل ظرفیت کاری مشاورین .9

 الزام به تجدید رتبه برای مشاوران در صورت بروز خطا و تغییرات محسوس در زمان و هزینه پروژه .10

 مالی تأمینفرآیندهای مالی و  •

 یش سرعت فرایند تخصیص منابع مالیافزا .1

 تخصیص بموقع اعتبار .2

 تضمین پرداخت ها توسط موسسات مالی معتبر .3

 ژه هاتعیین جریان نقدی برای پرو .4

 تخصیص نوع اعتبار متناسب با شرایط پروژه .5

 ژه از طریق بانک ها و موسسات مالیتامین منابع مالی پرو .6

 

 قدردانی -8
یاب ملل که ما را در این پژوهش یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را مشاور راهاز کلیه همکاران شرکت مهندسین 

 داریم.
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