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چکیده
هدف اصلی این مقاله ،تعیین سبد بهینه پروژههای عمرانی یک رده نظامی از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران ،با رویكرد تلفیقی تكنیکهای تحلیل سلسهمراتبی و ارزیابی نسبت تجمعی و با در نظر گرفتن شاخصهای
ارزیابی متنوع و متعارض میباشد .این رویكرد دومرحلهای میتواند به عنوان یک ابزار تصمیمگیری مناسب در
زمینهی برنامهریزی و هزینه کرد درست منابع محدود در اختیار ،مورد استفاده قرار گیرد .در این پژوهش ابتدا با
مطالعه کتابخانهای ،شاخصهای ارزیابی پروژههای عمرانی استخراج میگردد .سپس در مرحله اول رویكرد
پیشنهادی با استفاده از تكنیک تحلیل سلسلهمراتبی و با بهرهگیری از نظرات خبرگان ،شاخصهای ارزیابی
شناساییشده ،وزندهی میشوند .در مرحله دوم با استفاده از تكنیک ارزیابی نسبت تجمعی و بر اساس اوزان
مشخصشده برای شاخصها و پاسخهای حاصل از نظرسنجی در جامعه آماری مورد تحقیق ،رتبهبندی پروژهها
انجام میشود .نتایج مرحله اول نشان میدهد شاخصهای تطابق ساخت پروژه با اهداف استراتژیک و میزان
هزینه ساخت با ضرایب اهمیت  6/98و  6/80در رتبه اول و دوم قرار داشته و شاخص تازگی و نو بودن پروژهها
نسبت به هم ،با ضریب اهمیت  6/60در رتبه آخر قرار دارد .همچنین خروجی نظرسنجی در فاز دوم بیانگر
فهرستی از پروژههای عمرانی رتبهبندی شده در قالب سبد بهینه پروژه در قلمرو مكانی مورد نظر میباشد.
واژههای کلیدی :رتبهبندی ،پروژههای عمرانی ،سبد بهینه پروژه ،تحلیل سلسلهمراتبی ،ارزیابی نسبت تجمعی.

 4استادیار مدیریت صنعتی ،دانشگاه سمنان
 8استادیار مهندسی صنایع ،دانشگاه شاهرود
 9کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور
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 -1مقدمه
در دنیای امروز ،توسعهی زیرساختهای عمرانی یكی از مهمترین مؤلفههای توسعهیافتگی در
هر کشوری محسوب میشود و این امر در نیروهای مسلح به منظور ساخت و تحكیم مراکز
استقرار حیاتی ،افزایش آستانه مقاومت ملی ،تقویت مؤلفههای مقاومت در مقابل تهدیدات،
کسب امنیت پایدار و نمایان کردن اقتدار ملی در جهت خودکفایی انجام میگردد .در این راستا
یكی از مهمترین دغدغههای مدیران ارشد سازمان نیروهای مسلح ،ارزیابی عملكرد پروژههای
سازمان و همچنین رتبهبندی 4پروژهها بر اساس شاخصهای عملكردی ،قبل از اجرای پروژه
است .در این خصوص نیروهای مسلح ،جهت نیل به تعالی ،به دنبال روشهایی هستند که
بتوانند بهرهوری 8را افزایش دهند و بر اساس استراتژی سازمانی ،هزینهها را به حداقل برسانند،
منفعت را افزایش دهند و از خلل پیش رو بكاهند.
در این دوران ،با توجه به وجود فشارهای اقتصادی ،اغلب مدیران بر این باورند که باید دقت
و توجه خاصی به پروژههایی که با تأخیر مواجه هستند و یا باالتر از بودجه خود اجرا می شوند،
اعمال کنند تا بتوانند راههایی را در جهت اطمینان از کیفیت آنها پیدا کنند .در این شرایط
انتخاب و اولویتبندی پروژهها از میان تعداد زیادی از پروژههای پیشنهادی ،همواره در بیشتر
سازمانها یک تصمیم مهم و سخت است که با اجرای مدیریت سبد پروژه و استفاده از
تكنیکهای تصمیمگیری چند معیاره ،امكانپذیر است (روحی میرحسینی و دیگران.)4939 ،
مدیریت سبد پروژه 9رویكردی برگرفته از دانش مدیریت پروژه میباشد که به دنباله طراحی و
اجرای پروژههایی است که بتوانند ،دستیابی سازمان را به اهداف استراتژیک خود تسهیل کنند
و گزینش پروژههای مناسب ،تخصیص صحیح منابع محدود سازمان و سالمت روابط سازمانی
مدیران پروژه را تضمین نمایند (زارع اشكذری .)4921 ،به طورکلی میتوان هدف اصلی
مدیریت سبد پروژه را دستیابی به بهترین سطح تجاری با منابع محدود تعریف نمود (ارسنجانی
و دیگران .)4934 ،در این سبد باید تمام پروژهها را باهم دید ،تجزیه و تحلیل نمود ،کنترل کرد
و اداره نمود و برای به دست آوردن حداکثر سود مقایسه و دوباره منابع را به آن اختصاص داد
(مدرس یزدی و سپندآسا .)4921 ،سه عامل اصلی درگیر در مدیریت سبد پروژه ،افراد و یا
همان تصمیمگیرندگان ،ابزار ،تكنیکها و مدلهای انتخاب و درنهایت فرآیند و یا چارچوب
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مورد استفاده در انتخاب پروژهها هستند .بیش از یكصد مدل و تكنیک برای انتخاب سبد بهینه
وجود دارد ،بنابراین انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی پروژههای پیشنهادی و انتخاب یک سبد
پروژه همسو با استراتژیهای شرکت از نكات مهم انتخاب پروژهها است (ابونیاعمران.)4921 ،
انتخاب پروژهها یک مسئلهی تصمیمگیری راهبردی است که اغلب به کمک معیارهای چندگانه
متعارض و نامتناسب تعریف میشود و در سالهای اخیر فرآیند انتخاب از میان گزینههای در
حال رشد ،مسئلهای مهم برای کلیهی سازمانها شده است (لیزی و دیگران8661 ،4؛ نیکپی و
ترابی .)4934 ،این اهمیت از آنجا نشئت میگیرد که انتخاب پروژههای نادرست منجر به
استفادهی منابع سازمان در پروژههایی نامناسب و از میان رفتن نفع سازمانی ناشی از عدم
سرمایهگذاری منابع در پروژههای مناسبتر میشود (نیکپی و ترابی .)4934 ،در این صورت
الزم است با توجه به فقدان وجود منابع کافی در سازمانها برای اتمام تعهدات خود ،پروژهها
رتبهبندی گردند و بودجهها بر اساس اولویتها از باال به پایین لیست ،هزینه گردند (دینگ و
کاو.)8662 ،8
وجود روش مؤثری که بتواند به درستی و به طور علمی ،عملكرد پروژهها را نسبت به هم
ارزیابی نماید ،بسیار ضروری و حیاتی است و این امر در قالب پژوهشهای میدانی و اخذ نظرات
خبرگان مشغول به خدمت در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با پیادهسازی مدیریت
سبد پروژه و اولویتبندی پروژهها بر اساس شاخصهای ارزیابی عملكردی سازگار با شرایط این
سازمان ،به منظور برنامهریزی و تخصیص صحیح منابع محدود در اختیار ،صورت میپذیرد و
موجب افزایش بهرهوری سازمانی میگردد .حال این سؤال مطرح است :چگونه میتوان با کمک
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،9پروژههای عمرانی سازمان مورد مطالعه را بر اساس میزان
اهمیت شاخصهای ارزیابی ،رتبهبندی کرده و به سبد بهینه پروژه 1دستیافت؟
 -2پیشینه تحقیق
اولین بار موضوع سبد پروژه ،در دهه  4316به عنوان یک ابزار برنامهریزی معرفی شد .چند
سال بعد محققان از مدیریت سبد پروژه ،جهت افزایش کارایی پروژههای محصول جدید
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استفاده کردند (ایمراناتاکول و دیگران .)8662 ،4از اوایل دهه نود ،رشد این شاخصه علمی
سرعت بیشتری پیدا کرد تا آنكه در سال  4333روشهای کاربردی برای این حوزه ارائه شد
(نیکپی و ترابی .)4934 ،گاردین و رابرت 8در سال  4332مدیریت سبد پروژه را یک ابزار برای
پیادهسازی راهبردها ،نامیدند (ارسنجانی و دیگران .)4934 ،در سال  8668دای و پنیپكر 9این
عبارت را بابیان اینكه رویكرد مدیریت سبد پروژه ،پیادهسازی راهبردها را با همسوسازی
پروژهها با اهداف ،فرهنگ و توانمندیهای سازمانی همچنین تمرکز بر نتایج بلندمدت و مثبت
مالی انجام میدهد ،کامل کردند (دای و پنیپكر .)8668 ،بونهم )8661( 1مدیریت سبد پروژه را
ایجادکننده سبدی از پروژهها میداند که درون محدودیتهای سازمان همسو با اهداف و
راهبردهای سازمانی میباشد (بونهم .)8661 ،طبق استاندارد مدیریت سبد پروژه ،5مدیریت
متمرکز یک یا چند سبد ،از طریق شناسایی ،اولویتبندی ،تفویض ،مدیریت و کنترل پروژهها و
برنامههای آن در جهت دستیابی به اهداف راهبردی مشخص کسب و کار را مدیریت سبد پروژه
مینامند (استاندارد مدیریت سبد پروژه .)8660 ،لیم و محمد )4333( 0به پروژههای ساختمانی
و عمرانی از دیدگاه جزئی و کلی نگاه کردهاند که بررسی جزئی پروژهها از دیدگاه فازهای پروژه
است و در این حالت معیارهای زمان ،هزینه و کیفیت مورد ارزیابی قرار میگیرند ،در حالی که
بررسی اینگونه پروژهها از دیدگاه کلی به ارزیابی رضایت مشتریان و ذینفعان میپردازند (لیم
و محمد .)4333 ،چان )8661( 1دو گروه از معیارها را برای ارزیابی پروژههای ساخت مشخص
نمود که اولین آن ،گروه بنیادین معیارها بودند که شامل زمان ،هزینه و ایمنی بود و گروه دوم
معیارهایی هستند که از تحت تأثیر معیارهای گروه اول قرار میگیرند که شامل کیفیت و
کارآمدی میباشد (چان و چان .)8661 ،شنهار و وایدمن )4330( 2بر این عقیدهاند که
معیارهای سنتی ارزیابی پروژهها (زمان ،هزینه و کیفیت) با یكدیگر همگن نیستند ،همچنین
وی اضافه کرد که زمانی که در مورد ارزیابی صحبت میکنیم معیارهای زمان و هزینه دارای
یک جنس هستند و کیفیت از نوع دیگری است (شنهار و وایدمن .)4330 ،در این خصوص با
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توجه به مطالعات صورت گرفته و بررسی منابع کتابخانهای ،معیارهای ارزیابی عملكردی
پروژههای عمرانی در جدول  4ذکرشده است.
جدول  -1معیارهای ارزیابی عملکردی پروژههای عمرانی
ردیف

معیارهای ارزیابی عملکردی

منابع
قجری و امیری4936 ،؛
پانگسیری8645 ،4؛ شنهار و دویر 8661 ،

1

تطابق تکنولوژی ساخت با توانایی سازمان

2

تازگی و نو بودن پروژهها نسبت به یکدیگر شنهار و دویر8661 ،؛ قجری و امیری4936 ،

3

پیچیدگی مراحل ساخت

4

تطابق با اهداف استراتژیک

5

زمان انجام پروژه

6

هزینهی ساخت

8

قجری و امیری4936 ،؛
زاوادسكاس و دیگران8641 ،9؛ شنهار و دویر8661 ،
استاندارد مدیریت سبد پروژه8662 ،؛
5
مارتینسو و لتونن8661 ،1؛ دوگ و بابمبنگ 8646 ،
فرزانه4919 ،؛ علی نژاد و سیمیاری4938 ،؛
بزی و دیگران4936 ،؛ فیض پور و دیگران4931 ،؛
احدزی و بادو8644 ،0؛ زاوادسكاس و دیگران8641 ،؛
زاهدی سرشت و دیگران8641 ،1؛ تایالن و دیگران8641 ،2
زاوادسكاس و دیگران8641 ،؛
بزی و دیگران4936 ،؛ لیم و محمد4333 ،؛
روزاریو برناردو8641 ،3؛ احدزی و بادو8644 ،؛
زاهدی سرشت و دیگران8641 ،؛ تایالن و دیگران8641 ،

ابونیا عمران در سال  4921چارچوبی برای انتخاب سبد پروژه در شرکتهای عمرانی را
مطرح نمود که در ابتدا به بررسی برخی چارچوبهای موجود پرداخته و نكات لحاظ شده در
آنها را بررسی و سپس چارچوب پیشنهادی خود را شرح میدهد (ابونیاعمران .)4921 ،قجری
و امیری ( )4936جهت اولویتبندی پروژهها برای انتخاب سبد پروژه از تكنیک تحلیل پوششی
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دادهها 4استفاده مینماید (قجری و امیری .)4936 ،نادعلی و دیگران ( )4936اولویتبندی
پروژههای عمرانی را توسط تكنیک تاپسیس 8انجام دادهاند (نادعلی و دیگران .)4936 ،حسنپور
و دیگران ( )4938با استفاده از فرآیند تحلیل شبكهای ،9پروژههای منتخب را بر مبنای معیارها
اولویتبندی کردهاند (حسنپور و دیگران .)4938 ،اورک سلیمانی و نوابخش ( )4938با
استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها به ارزیابی عملكرد واحدهای اجرایی پروژههای عمرانی و
رتبهبندی آنها پرداختهاند (اورک سلیمانی و نوابخش .)4938 ،مرادی و حسنپور ()4939
فرآیند انتخاب و اولویتبندی سبد پروژههای عمرانی را بر اساس فرآیند تحلیل شبكهای در
مؤسسهی مهندسین مشاور طاها انجام دادهاند (مرادی و حسنپور .)4939 ،امانی ( )4939از
روش تاگوچی 1فازی به منظور ارزیابی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر میزان پیشرفت پروژههای
عمرانی استفاده کرده است (امانی .)4939 ،امیری و دیگران ( )4939با ارائه مدلی ،به رتبهبندی
روشهای اجرای پروژه بر اساس روش تحلیل سلسلهمراتبی 5پرداختهاند (امیری و دیگران،
 .)4939نصراللهی ( )4931مجریان پروژههای عمرانی را با روش پرامتی 0رتبهبندی کرده است
(نصراللهی .)4931 ،کینگوا و دیگران )8645( 1پیچیدگیهای ساخت پروژههای عمرانی چین را
با روش دلفی 2و تحلیل شبكه فازی ارزیابی و رتبهبندی نمودهاند (کینگوا و دیگران.)8645 ،
زاهدی سرشت و دیگران ( )8641با کمک روش تحلیل پوششی دادهها به رتبهبندی پروژههای
عمرانی پرداخته است (زاهدی سرشت و دیگران .)8641 ،احدزی و بادو ( )8644رتبهبندی
معیارهای موفقیت پروژههای ساخت و ساز در کشور غنا را با روش میانگین دادهها انجام دادهاند
(احدزی و بادو .)8644 ،زاوادسكاس و دیگران ( )8641رتبهبندی پروژههای ساختمانی را با
روش ضرب توابع نمایی ،3انجام دادهاند (زاوادسكاس و دیگران .)8641 ،پانگسیری ( )8645با
استفاده از تكنیکهای تحلیل سلسلهمراتبی و تاپسیس پروژههای عمرانی را اولویتبندی
نمودهاند (پانگسیری .)8645 ،در ادامه شرح مختصر تحقیقات صورت گرفته در جدول 8
بیانشده است.
1

)Data Envelopment Analysis (DEA
)Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
3
)Analytical Network Process (ANP
4
Taguchi
5
)Analytical Hierarchy Process (AHP
6
)Preference Ranking Organization METhod for Enrichment Evaluations (PROMETHEE
7
Qinghua
8
Delfi
9
)Multiplicative Exponential Weighting (MEW
2

تعیین سبد بهینه پروژههای عمرانی ،مبتنی بر رویكرد تلفیقی تحلیل سلسهمراتبی 1 / ...
جدول  -2شرح مختصر تحقیقات صورت گرفته و انجام مقایسه با این تحقیق
تحقیقات صورت گرفته

موضوع تحقیق و شاخصهای ارزیابی

رتبهبندی پروژهها با شاخصهای تازگی و نو بودن،
قجری و امیری ()4936
پیچیدگی ،تكنولوژی و سرعت ساخت
رتبهبندی پروژههای شهری با شاخصهای هزینه،
نادعلی و دیگران ()4936
رضایت ذینفعان و اثرات زیستمحیطی
دستیابی به سبد پروژه با شاخصهای بازگشت سرمایه،
علی نژاد و سیمیاری ()4938
زمان و هزینه
رتبهبندی پروژه ساخت مجتمعهای مسكونی مسكن
اورک سلیمانی و نوابخش ()4938
مهر با استفاده از شاخصهای کارایی و هزینه
اولویتبندی پروژههای شرکت پیمانكار عمومی با
معیارهای فنی ،سودآوری ،ریسک ،منابع انسانی و
حسنپور و دیگران ()4938
معیارهای اجتماعی
رتبهبندی روشهای اجرای پروژههای عمرانی در شرایط
امیری و دیگران ()4939
عدم قطعیت
رتبهبندی معیارهای موفقیت پروژههای ساختوساز در
کشور غنا با شاخصهای فنی ،هزینه ،زمان و اثرات
احدزی و بادو ()8644
زیستمحیطی
رتبهبندی پروژههای ساختمانی با شاخصهای هزینه،
زاوادسكاس و دیگران ()8641
پیچیدگی ساخت ،زمان و ریسکهای فردی
رتبهبندی پروژههای عمرانی با شاخصهای زمان،
زاهدی سرشت و دیگران ()8641
هزینه ،کیفیت و رضایت مشتری
رتبهبندی پروژههای عمرانی با شاخصهای ارزیابی
تایالن و دیگران ()8641
زمان ،هزینه ،کیفیت و پایداری زیستمحیطی
رتبهبندی پیچیدگیهای ساخت پروژههای عمرانی چین
کینگوا و دیگران ()8645
با شاخصهای ریسک ،هزینه و مسائل فنی
رتبهبندی پروژههای ساختمانی با شاخصهای هزینه،
پانگسیری ()8645
تكنولوژی ساخت و نیروی انسانی

این پژوهش

روش
تحلیل پوششی دادهها
تاپسیس
تحلیل پوششی دادهها
4
و دیمتل
تحلیل پوششی دادهها

تحلیل شبكهای
تحلیل
فازی

سلسلهمراتبی

میانگین دادهها

ضرب توابع نمایی
تحلیل پوششی دادهها
تحلیل سلسلهمراتبی
فازی و تاپسیس
دلفی و تحلیل شبكهای
فازی
تحلیل سلسلهمراتبی و
تاپسیس

رتبهبندی پروژههای عمرانی یک رده نظامی با
شاخصهای زمان انجام ،هزینهی ساخت ،تطابق با
تحلیل سلسلهمراتبی و
اهداف استراتژیک ،میزان پیچیدگی مراحل ساخت،
ارزیابی نسبت تجمعی8
تازگی و نو بودن پروژهها نسبت به هم و تطابق
تكنولوژی ساخت با توانایی سازمان
)Decision Making Trial and Evaluation (DEMATEL
)Additive Ratio Assessment (ARAS

1
2
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با توجه به مرور پیشینهی بیانشده ،نوآوریهای این تحقیق ،شامل پیشنهاد و ارائه یک
رویكرد دومرحلهای جهت تعیین سبد بهینه پروژههای عمرانی یک رده نظامی با استفاده از
شاخصهای ارزیابی متنوع ،متعارض ،مستخرج از تحقیقات گوناگون و مورد تائید خبرگان آن
رده و همچنین بهرهگیری از تكنیک نوین تصمیمگیری چندمعیاره ارزیابی نسبت تجمعی
( ،)ARASجهت رتبهبندی پروژهها است.
 -3روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی است چراکه هدف از انجام آن ،به دست آوردن
درک و دانش الزم جهت تعیین سبد بهینه پروژههای عمرانی با کمک روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره ،جهت بهبود عملكرد در برنامهریزی و تخصیص اعتبارات در اختیار معاونت
مهندسی و مجری طرحهای عمرانی یک رده نظامی از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
است .همچنین این پژوهش بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز ،از نوع
تحقیقات توصیفی -پیمایشی است .بعد از جمعآوری دادهها جهت تحلیل از روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره استفاده میشود .وزن شاخصهای ارزیابی با کمک روش فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی تعیینشده و برای رتبهبندی پروژههای عمرانی از روش ارزیابی نسبت تجمعی
استفاده میشود .خالصه مراحل انجام پژوهش در شكل  4بیانشده است.
بررسی منابع و انجام مطالعات کتابخانهای و شناسایی شاخصهای ارزیابی پروژههای عمرانی

انجام نظرسنجی جهت تعیین اوزان شاخصهای ارزیابی با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی

انجام نظرسنجی جهت رتبهبندی پروژهها با استفاده از روش ارزیابی نسبت تجمعی

ارائه لیستی از پروژههای عمرانی رتبهبندی شده در قالب سبد بهینهی پروژه
به یک رده نظامی از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
شکل  -1خالصه مراحل انجام پژوهش
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جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پرسشنامه اول که جهت تعیین اوزان شاخصهای ارزیابی توزیع گردید ،شامل
 98نفر از مسئولین ارشد معاونتهای مهندسی و مجری طرحهای عمرانی یک رده نظامی
مستقر در تمامی استانها میباشد که نمونه آماری به صورت سرشماری انتخاب گردید .جهت
رتبهبندی پروژهها ،پرسشنامه دوم به  05نفر از مسئولین ارشد ،مدیران اجرایی ،ناظران و
کارشناسان معاونت مهندسی و مجری طرحهای عمرانی که وظیفه اجرا و نظارت بر نحوه
ساخت پروژههای عمرانی نیروهای مسلح را به عهده دارند و حداقل دارای یكی از شرایط ذیل
بودند به صورت نمونهگیری قضاوتی و هدفمند توزیع گردید.
الف) دارای حداقل پنج سال سابقه کار در زمینهی مدیریت ساخت پروژههای عمرانی.
ب) دارای حداقل پروانه پایه سه اشتغال به کار در سازمان نظام مهندسی کشور.
ج) دارای حداقل پنج سال تجربه کارگاهی و امورات فنی با حداقل مدرک کاردان فنی.
معرفی و نحوه کمی نمودن شاخصهای شناساییشده ارزیابی پروژههای عمرانی

از دیرباز تا کنون ،شاخصهای مختلفی برای ارزیابی عملكرد پروژهها ارائه گردیده است؛ که از
مهمترین این شاخصها زمان و هزینه است که در چارچوب دامنه کاری یک پروژه مطرح
میشود .حال مهمترین نكته این است که باید شاخصهای ارزیابی ساخت پروژههای عمرانی به
صورت کاربردی و کامل شناسایی ،تعریف و سپس به صورت یک شاخص کلی ترکیب شده و در
نهایت پروژهها بر اساس این شاخصهای کلی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند (بزی و دیگران،
.)4936


تطابق تکنولوژی ساخت با توانایی سازمان

تطابق تكنولوژی ساخت با توانایی سازمان ،تكنولوژی مورد نیاز برای اجرای پروژه را با
تكنولوژی موجود در سازمان مقایسه میکند و به طور کلی هرچه میزان تكنولوژی مورد نیاز
جهت ساخت پروژه کمتر باشد ،مراحل ساخت با سهولت بهتری انجام میپذیرد (شنهار و دویر،
8661؛ قجری و امیری .)4936 ،جهت کمی نمودن این معیار از مقیاس  6تا  46استفاده
میشود که مقدار  46یعنی تطابق مطلق تكنولوژی ساخت پروژه با توانایی سازمان و عدد  6به
معنای عدم تطابق میباشد.
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تازگی و نو بودن پروژهها نسبت به هم

بعد تازگی ،محصول نهایی پروژه را با محصوالت قبلی مقایسه مینماید (شنهار و دویر،
 .)8661جهت کمی نمودن این معیار از مقیاس  6تا  46استفاده میشود که مقدار  46یعنی
بیشترین تنوع و تازگی پروژه با پروژههای قبلی و عدد  6به معنای عدم تنوع میباشد.


پیچیدگی مراحل ساخت

پیچیدگی مراحل ساخت به میزان و درجه پیچیدگی مراحل ساخت محصول نهایی توجه
دارد .به بیان دیگر ،پروژههای با پایینترین سطح پیچیدگی و کوتاهترین مراحل ساخت،
مطلوبتر هستند (شنهار و دویر .)8661 ،جهت کمی نمودن این معیار ،از مقیاس  6تا 46
استفاده میشود که مقدار  ،46به معنای بیشترین پیچیدگی مراحل ساخت در پروژه و عدد ،6
به معنای کمترین حد پیچیدگی میباشد.


تطابق با اهداف استراتژیک

تطابق استراتژیک ،میزان تطابق میان استراتژی پروژه با استراتژی سازمان است به بیان
دیگر اجرای یک پروژه ،چقدر سازمان را به اهداف راهبردی تعیینشده نزدیک میکند؟
(مارتینسو و لتونن .)8661 ،جهت کمی نمودن این معیار ،از مقیاس  6تا  46استفاده میشود
که مقدار  46به معنای تطابق مطلق ساخت پروژه با اهداف استراتژیک سازمان و عدد  6به
معنای عدم تطابق میباشد.


زمان انجام پروژه

بعد زمان ،طول اجرای پروژه یا اهمیت زمان انجام پروژه را مدنظر قرار میدهد (بزی و
دیگران .)4936 ،تأخیر در انجام پروژههای عمرانی را میتوان به عنوان مشكل اساسی در قریب
به اتفاق پروژههای عمرانی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،مشاهده کرد (فیضپور و
دیگران4931 ،؛ فرزانه.)4919 ،


هزینه ساخت

میزان هزینه صرف شده جهت تكمیل و بهرهبرداری از پروژه را مدنظر قرار میدهد (بزی و

دیگران .)4936 ،از میان شاخصهای ذکرشده ،جهت رتبهبندی و ارزیابی سبد پروژه ،شاخص
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زمان و هزینه ساخت ،بر اساس استانداردهای موجود و تجربیات مندرج در اسناد در سال 39
قابل تعیین هستند که در جدول  9ذکر شده است.
جدول  -3معرفی و مشخصات اجمالی پروژههای معاونت مهندسی در سال 1333
متراژ (مترمربع)

زمان انجام (ماه)

هزینه (میلیون تومان)

ردیف

نام پروژهها

1

ستاد اداری

028

3

066

2

سالن تیراندازی

4406

3

186

3

بازداشتگاه

066

3

166

4

سوله ورزشی

156

0

156

5

ستاد خبری

56

1

95

6

هتل یا زائرسرا

4466

42

266

استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPجهت تعیین اوزان شاخصها

واژه  AHPمخفف عبارت  Analytical Hierarchy Processبه معنی فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی است .فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی یكی از کارآمدترین تكنیکهای تصمیمگیری
که اولین بار توسط توماس ال ساعتی 4در  4326مطرح شد (ساعتی .)4326 ،فرآیند تجزیه و
تحلیل سلسله مراتبی یک روش تصمیمگیری است که توسط آن میتوان تصمیماتی که وابسته
به معیارهای مختلف و یا تصمیمات چندمعیاره است ،اتخاذ نمود .اینكه میتوان گفت توسط
 ،AHPمسئله تصمیمگیری ابتدا ساختار داده شده و سپس گزینههای مختلف موجود بر اساس
معیارهای مطرح در تصمیمگیری ،باهم مقایسه شوند و بعد اولویت انتخاب هر یک از آنها
مشخص شود (نصیری باری و پیوسته .)4934 ،ارجحیت یک گزینه نسبت به خودش مساوی با
یک است ،لذا اصل معكوس بودن یک عامل نسبت به دیگری و ارجحیت یک برای یک عامل یا
گزینه نسبت به خودش ،دو خاصیت اصلی ماتریس مقیاسهای دوبهدویی در فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی هستند .این دو خاصیت باعث میشود که برای مقایسه  nمعیار یا گزینه،
تصمیمگیرنده تنها به

)𝟏𝒏(𝒏−
𝟐

سؤال پاسخ دهد (فیلی و دیگران.)4934 ،

Saaty

1
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در مقایسههای زوجی ،تصمیمگیرندگان از قضاوتهای شفاهی استفاده میکنند ،به گونهای
که اگر عنصر  iبا عنصر  jمقایسه شود ،تصمیمگیرنده خواهد گفت که اهمیت  iبر  jیكی از
حاالت جدول  1است که توسط توماس ساعتی ارائه گردیده است .بعد از تعیین اهمیت معیارها
نسبت به یكدیگر ،نباید نرخ سازگاری )CR( 4سیستم از  6/4بیشتر باشد که نرخ سازگاری از
تقسیم شاخص سازگاری )CI( 8بر شاخص سازگاری تصادفی محاسبه میشود ،یعنی
 ،CR=CI/RIمقدار  RIنیز توسط ساعتی در سال  4334برای ماتریسهای در ابعاد مختلف
آماده شده است که در جدول  5ذکرشده است و مقدار  CIنیز از رابطه ( )4محاسبه میشود.
λmax −n

() 4

n−1

= CI

که  nتعداد معیارها و 𝑥𝑎𝑚 بزرگترین مقدار ویژه است .اگر مقدار  CRاز  6/4بیشتر شود
باید در وزنها تجدید نظر کرد (مقیمی و دیگران.)4934 ،

جدول  -4میزان ارجحیت مقایسات زوجی
ارزش

توضیح

ارجحیت

1

ترجیح یكسان

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد ندارند.

3

کمی ترجیح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

5

خیلی مرجح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

7

خیلی زیاد مرجح گزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی بیشتر از  jاست.

3

کامالً مرجح

گزینه یا شاخص  iاز  jمطلق مهمتر و قابلمقایسه با  jنیست.

2 ،4 ،6 ،8

بنیامین

ارزشهای بین ارزشهای ترجیحی را نشان میدهد.

جدول  -5میزان شاخص سازگاری تصادفی برای ماتریسهایی در ابعاد مختلف
3

8

7

6

5

4

3

1 2

0 0/58 0/3 1/12 1/24 1/32 1/41 1/45

n

 0شاخص سازگاری تصادفی

)Consistency Ratio (CR
)Consistency Index (CI

1
2
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استفاده از روش ارزیابی نسبت تجمعی ( )ARASجهت اولویتبندی پروژهها

مسائل رتبهبندی تعداد متناهی از گزینههای موجود در طول زمان ،توسط تعداد زیادی از
روشهای مختلف تصمیمگیری چندمعیاره حلشده است ،مانند روش ساو( 4مک کریمِن،8
 ،)4320روش تجزیه و تحلیل سلسلهمراتبی (ساعتی ،)4326 ،روش تاپسیس (هوانگ و یون،9
 ،)4324روش کاپراس( 1زاوادسكاز و دیگران ،)4331 ،5روش ویكور( 0اُپریكوویچ .)4332 ،1با
استفاده از هر یک از این روشها ،میتوان مسائل تصمیمگیری چندمعیاره را به صورت
تصمیمگیری تکمعیاره تبدیل نمود و بر این اساس ،بسیاری از آنها به سادگی حلشدنی
میشوند (استانویچ و جوانوویچ .)8648 ،2روش ارزیابی نسبت تجمعی ( ،)ARASیكی از
تكنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است که به منظور رتبهبندی ،با استفاده از یک تابع
بهینگی ،میزان کارایی نسبی گزینهها را برحسب میزان تأثیرگذاری نسبی وزن معیارها مشخص
میکند .این روش توسط زاوادسكاز و تورسكیز 3طراحی شد و میتواند به عنوان یكی از
جدیدترین ،مؤثرترین و در عین حال سادهترین روشها ،در تصمیمگیری چندمعیاره مورد
استفاده قرار گیرد .این روش همچنین میتواند به شكل فازی و خاکستری طراحی شود که به
آراس -اف( 46تورسكیز و زاوادسكاز )8646 b ،و آراس  -جی( 44تورسكیز و زاوادسكازa ،
 )8646نامگذاری شدهاند.
فرآیند حل مسئله با استفاده از روش ارزیابی نسبت تجمعی

فرآیند حل مسئله با استفاده از روش ارزیابی نسبت تجمعی میتواند به صورت خیلی دقیق با
استفاده از گامهای زیر شرح داده شود:

1

)Simple Additive Weighting (SAW
MacCrimon
3
Hwang & Yoon
4
)Complex Proportional Assessment Of Projects (COPRAS
5
Zavadskas et al
6
)VlseKriter ijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR
7
Opricovic
8
Stanujkic & Jovanovic
9
Zavadskas & Turskis
10
)ARAS-F (Fuzzy Additive Ratio Assessment
11
)ARAS-G (Grey Ad`ditive Ratio Assessment
2
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گام اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری

اولین گام در حل هر مسئله تصمیمگیری چندمعیاره ،تشكیل ماتریس تصمیمگیری است.
در تصمیمگیری چندمعیاره گسسته ،هر مسئلهای که باید حل شود با ماتریس تصمیمگیری که
در شكل  8نمایش داده میشود ،برای  mگزینه ممكن ارزیابیشده (سطر) روی  nمعیار معین
(ستون) تنظیم میشود (زاوادسكاز و تورسكیز.)8646 ،
𝑛… 𝑥1

𝑛… 𝑥2

)(j=1,2,….,n؛)(i=1,2,….,m

.
.
.

] 𝑛𝑚𝑥 …

𝑥12
𝑥22
.
.
.
𝑥𝑚2

𝑥11
𝑥21
.
𝑥𝑖𝑗 = .
.
[𝑥𝑚1

شکل  -2ماتریس تصمیمگیری

معموالً ،مقادیر ماتریس تصمیمگیری و وزن شاخصها به عنوان ورودی در ماتریس
تصمیمگیری نمایش داده میشود .مقادیر وزنهای شاخصها به وسیلهی کارشناسان و خبرگان
تعیین میشود و این مقادیر میتوانند به وسیلهی اشخاص ذینفع ،با توجه به اهداف و
فرصتهای آنان تصحیح شوند (زاوادسكاز و تورسكیز.)8646 ،


گام دوم :تعیین مقدار بهینهی هر معیار

گام بعدی در این روش بعد از تشكیل ماتریس تصمیمگیری ،تعیین مقدار بهینهی هر معیار
میباشد (زاوادسكاز و تورسكیز)8646 ،؛ که با توجه به نوع شاخص از رابطه ( )8و ( )9تعیین
میگردد:
اگر شاخص از نوع مثبت (سود) بود و مقدار بیشینه برتری داشت ،آنگاه:
()8

اگر شاخص از نوع منفی (زیان) بود و مقدار کمینه برتری داشت ،آن گاه:
()9
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گام سوم :محاسبهی ماتریس تصمیم بی مقیاس شده (نرمال شده)1

معموالً شاخصهای ارزیابی گزینهها نسبت به هم دارای اهمیت ،اندازه و مقیاسهای
متفاوتی هستند و به منظور جلوگیری از مشكالت ناشی از ابعاد مختلف شاخصها ،از نسبت
(نرخ) ارزش بهینه استفاده میشود .نظریههای مختلفی در توصیف نسبت ارزش بهینه وجود
دارد .در این روش مقادیر ماتریس تصمیم بیمقیاس شده ̅
( Xشكل  )9با استفاده از روابط ()1
و ( )5در بازه فاصلهی [ 4و  ]6محاسبه میشوند (زاوادسكاز و تورسكیز.)8646 ،
𝑛̅1
…x

𝑛̅ 2
…x
)𝑛( 𝑗=1,2,...,؛)𝑚(𝑖=1,2,...,

.
.
.

x̅12
x̅22
.
.
.

] 𝑛𝑚̅x̅𝑚2 … x

x̅11
x̅21
.
= 𝑗𝑖̅x
.
.
[x̅𝑚1

شکل  -3ماتریس تصمیمگیری بی مقیاس شده

اگر شاخص از نوع مثبت بود ،مقادیر ماتریس تصمیم بیمقیاس شده مربوط به آن شاخص
از رابطه ( )1محاسبه میشوند:
)𝑛, (𝑗=1,2,...,

() 1

ij

̅ 𝑖𝑗 = m𝑥ij
X
𝑥 ∑
1

اگر شاخص از نوع منفی بود ،مقادیر ماتریس تصمیم بیمقیاس شده مربوط به آن شاخص
از رابطه ( )5محاسبه میشوند:
() 5

)𝑛, (𝑗=1,2,...,

1
𝑥ij
1
∑m
𝑥 1
ij

= 𝑗𝑖 ̅
X

همهی معیارهایی که در ابتدا دارای مقیاسهای متفاوتی بودند ،میتوانند پس از
بیمقیاسسازی با یكدیگر مقایسه شوند (زاوادسكاز و تورسكیز.)8646 ،


گام چهارم :محاسبهی ماتریس تصمیم نرمال وزندار

در گام چهارم این روش ،ماتریس نرمال وزندار شده ̂
 Xکه در شكل  1نمایش داده شده
است ،تعیین میگردد .در این روش باید وزنهای کامالً سنجیده (به درستی تعیین شده)
Normalized

1
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استفاده گردد ،زیرا وزنها همیشه ذهنی هستند و در جواب نهایی مسئله تأثیر گذارند .میزان
اوزان شاخصها (  )wjمعموالً به وسیلهی روشهای ارزیابی توسط کارشناسان و خبرگان تعیین
میگردند و مجموع وزن شاخصها باید برابر با یک گردد (زاوادسكاز و تورسكیز.)8646 ،
̂
̂
𝑛… X 2
)𝑛 ( 𝑗=1,2,...,؛ )𝑚. (𝑖=1,2,...,
.
.
̂
X
] 𝑛𝑚 …

𝑛… X1

̂12
X
̂ 22
X
.
.
.
̂ 𝑚2
X

̂11
X
̂ 21
X
̂ 𝑖𝑗 = .
X
.
.
̂ 𝑚1
[X

شکل  -4ماتریس تصمیمگیری نرمال وزندار

مقادیر ماتریس نرمال وزندار شده از رابطه ( )0محاسبه میگردد:
)𝑚 𝑋̂𝑖𝑗 =𝑋̅𝑖𝑗 𝑤𝑗 , (𝑖 = 1,2, . . . ,

()0

که در آن  wjوزن هر شاخص و  x̅ijمقادیر ماتریس بیمقیاس شدهاند (تورسكیز و
زاوادسكاز.)8646 ،


گام پنجم :تعیین مقادیر تابع بهینگی هر گزینه

تعیین مقادیر تابع بهینگی هر گزینه ،میتواند به صورت مجموع مقادیر ماتریس نرمال
وزندار به روش مذکور در رابطه ( )1محاسبه گردد:
)𝑚 , (𝑖 = 1,2, . . . ,

()1

𝑗𝑖̂𝑋 𝑆𝑖 =∑𝑛1

در رابطه ( ،Si )1بیانگر مقدار تابع بهینگی هر گزینه است و بزرگترین مقدار آن،
نشاندهنده بهترین گزینه و کمترین مقدار آن نشاندهنده بدترین گزینه است .با توجه به روند
محاسبهشده ،مقادیر تابع بهینگی  Siدارای یک رابطه متناسب با مقادیر ماتریس تصمیمگیری
(  )xijو وزنهای معیارهای ارزیابی (  )wjاست و اولویتهای گزینهها با توجه به مقدار  Siتعیین
میگردد (زاوادسكاز و تورسكیز.)8646 ،


گام ششم :رتبهبندی گزینهها

ارزشهای محاسبهشدهی  𝑆iدر بازهی [4و ]6است و گزینههای موجود با غربال گری  Siها
رتبهبندی میگردند به طوریکه گزینهای که بزرگترین  Siرا دارد مطلوبترین گزینه و
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بهترین رتبه را دارد و رابطه ( )2بیانگر این توضیح است( .زاوادسكاز و تورسكیز8646 ،؛
استانویچ و جوانوویچ.)8648 ،
() 2

)𝑚 , (𝑖 = 1,2, . . . ,

𝑖𝑆 𝑋𝐴𝑀 = ∗ 𝑆

با توجه به شرح گامهای روش تحلیل سلسلهمراتبی و ارزیابی نسبت تجمعی ،ساختار کلی
پیشنهادی تعیین سبد بهینه پروژههای عمرانی در این پژوهش ،در شكل  5نمایش داده شده
است.

شکل  -5ساختار کلی پیشنهادی تعیین سبد بهینه پروژههای عمرانی در این پژوهش
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 -4یافتههای تحقیق
وزنبندی شاخصها
چون تعیین درجه اهمیت و وزن شاخصهای ارزیابی ،مسئله بسیار مهمی است و بر رتبهبندی
نهائی پروژهها نیز تأثیر مستقیم میگذارد ،روش معقول و منطقی آن است که درجه اهمیت
شاخصهای ارزیابی بر اساس اجماع نظرات مجریان و مسئولین ارشد ساخت پروژههای عمرانی
به دست آید تا عالوه بر ایجاد اطمینان به نتایج به دست آمده ،بتوان در تعیین سبد بهینه
پروژه به آن استناد کرد .به همین منظور پرسشنامهای تدوین شد تا با استفاده از تصمیمگیری
گروهی بر اساس روش تحلیل سلسلهمراتبی ،شاخصهای ارزیابی به صورت زوجی ،مقایسه
شوند .در بخش اول پرسشنامه ،مشخصات فردی کارکنان و در بخش دوم پرسشنامه ،با توجه
به اینكه میزان شاخصهای زمان و هزینهی ساخت هر پروژه مشخص میباشد ،شش سؤال
مربوط به چهار شاخص ارزیابی دیگر ،به صورت مقایسه زوجی و میزان ارجحیت ذکرشده در
جدول  1جهت پاسخ و اخذ نظر برای مسئولین ارشد معاونتهای مهندسی وابسته به رده
نظامی مورد مطالعه ،در تمامی استانها ارسال گردید .از  98پرسشنامه توزیعشده ،تعداد 82
نسخه از پرسشنامهها تكمیل گردید و چهار نفر از پاسخگویی انصراف دادند که مشخصات افراد
پاسخدهنده به پرسشنامه اول به شرح مذکور در جدول  0میباشد .برای تجزیه و تحلیل
دادههای تحقیق و افزایش دقت و سرعت انجام محاسبات ،از نرمافزار Expert choice11
استفاده گردید .با واردکردن دادههای به دست آمده در نرمافزار مذکور ،وزن هر شاخص
مشخص گردید که مقدار آن در جدول  1بیان است.
روایی پرسشنامههای توزیعشده ،توسط چهار تن از اساتید صاحبنظر تأیید شد و نرخ
سازگاری پرسشنامه اول  6/62محاسبه گردید که نشاندهنده سازگاری ماتریس روابط بین
شاخصها است.
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جدول  -6وضعیت جمعیت شناختی پاسخدهندگان پرسشنامه اول جهت تعیین وزن شاخصهای ارزیابی

متغیر

مشخصات

فراوانی درصد فراوانی
6
46/1
23/82
12/51
41/25
9/51
6

کمتر از ده سال 6
 44تا  86سال 9
سابقه کاری
85
 84تا 96
88
لیسانس
5
میزان تحصیالت فوقلیسانس
4
دکترا
6
افسر جز
درجه
82
افسر ارشد

466

جدول  -7وزن و رتبه شاخصهای ارزیابی پروژههای عمرانی
رتبه

وزن شاخص

شاخصها

ردیف
4

تطبیق تكنولوژی ساخت

9

6/41

8

تازگی و نو بودن

0

6/60

9

زمان انجام

1

6/48

1

پیچیدگی نحوه ساخت

5

6/4

5

تطابق با اهداف استراتژیک

4

6/98

0

هزینه ساخت

8

6/80

جمع اوزان

4

به منظور سنجش اعتبار خروجی پرسشنامه اول عالوه بر محاسبه نرخ سازگاری ،نتایج
توسط پنج نفر از خبرگان مشغول به خدمت در سازمان هدف ،مورد رؤیت و تائید قرار گرفت.
این نتایج که حاصل برآیند تفكرات خبرگان مشغول در امر سازندگی در آن سازمان است ،نشان
داد ،شاخص تطابق با اهداف استراتژیک نسبت به دیگر شاخصهای ارزیابی ،دارای اهمیت
بیشتری است و این انتخاب با نتایج تحقیق صورت گرفته توسط دوگ و بابمبنگ ( )8646و
استاندارد مدیریت سبد پروژه ( )8662که تحقق اهداف استراتژیک سازمان را مهمترین الزمه
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یک سبد بهینه پروژه میدانند ،مطابقت دارد و برتری شاخص هزینه نسبت به شاخص زمان در
این تحقیق با نتایج تحقیق تایالن و دیگران ( )8641همسو است.
رتبهبندی پروژههای عمرانی بر اساس مراحل روش ارزیابی نسبت تجمعی

از  05پرسشنامه توزیعشده جهت رتبهبندی پروژههای عمرانی معاونت مهندسی و مجری
طرحهای عمرانی ،تعداد  06پرسشنامه تكمیل گردید و پنج نفر از تكمیل این پرسشنامه
انصراف دادند و میزان آلفای کرونباخ آن  6/21محاسبه گردید که نشاندهنده پایایی
پرسشنامه دوم میباشد .جزئیات افراد شرکتکننده در این نظرسنجی در جدول  2ذکر شده
است.

جدول  -8وضعیت جمعیت شناختی پاسخدهندگان پرسشنامه دوم جهت رتبهبندی پروژهها
مشخصات

متغیر

پنجتا ده سال
 44تا  86سال
سابقه کاری
 84تا 96
فوقدیپلم
لیسانس
میزان تحصیالت
فوقلیسانس
دکترا
افسر جز
درجه
افسر ارشد


فراوانی درصد فراوانی
1
85
82
5
94
84
9
43
14

44/00
14/00
10/00
2/99
54/00
95
5
94/00
02/99

مرحله اول :تشکیل ماتریس تصمیمگیری و تعیین مقدار بهینهی هر معیار

به منظور انجام گام اول و دوم روش ارزیابی نسبت تجمعی ،برآیند نظرات افراد شرکتکننده
در پرسشنامه دوم به همراه مقادیر هزینه ساخت و زمان اجرای پروژه (جدول  )9و میزان اوزان
شاخصهای ارزیابی (جدول )1در قالب ماتریس تصمیمگیری ،در جدول  3ذکر گردید.

تعیین سبد بهینه پروژههای عمرانی ،مبتنی بر رویكرد تلفیقی تحلیل سلسهمراتبی 84 / ...
جدول  -3ماتریس تصمیمگیری و میزان مقدار بهینه هر معیار
ماتریس

تطبیق

زمان

تازگی و نو

تطابق با

هزینه

پیچیدگی

تصمیمگیری

تکنولوژی

انجام

بودن

اهداف

ساخت

ساخت

Max
6/41

Min
6/48

Max
6/60

Max
6/98

Min
6/80

Min
6/4

مقدار بهینه

3/22

1

2/11

3/44

95

8/15

ستاد اداری

3/19

3

1/05

3/44

066

1/88

بازداشتگاه

2/15

3

5/41

2/45

166

2/09

سوله ورزشی

0/35

0

0/09

5/90

156

1/32

سالن تیراندازی

1/89

3

2/11

2/11

186

2/49

هتل یا زائرسرا

0/48

42

1/84

5/08

266

3/15

ستاد خبری

3/22

1

0/40

2/11

95

8/15

12/906

55

14/596

15/456

8165

16/206

جهت بهینه

1

وزن شاخص

جمع



مرحله دوم :تشکیل ماتریس بیمقیاس شده

2

جهت ادامه فرآیند و انجام گام سوم روش ارزیابی نسبت تجمعی ،محاسبات مربوط به
بیمقیاسسازی ماتریس تصمیمگیری صورت پذیرفت و نتایج آن در جدول  46ذکر گردید.
جدول  -10ماتریس تصمیم نرمال و بیمقیاس شده
ماتریس تصمیم

تطبیق

زمان

تازگی و نو

تطابق با

هزینه

پیچیدگی

بیمقیاس شده

تکنولوژی

انجام

بودن

اهداف

ساخت

ساخت

وزن شاخص

6/41

6/48

6/60

6/98

6/80

6/4

ستاد اداری

6/8648

6/4913

6/4218

6/8642

6/6198

6/4802

بازداشتگاه

6/4111

6/4913

6/4892

6/4265

6/6012

6/4604

سوله ورزشی

6/4191

6/8603

6/4553

6/4421

6/6510

6/4293

سالن تیراندازی

6/4135

6/4913

6/8465

6/4210

6/6041

6/4480

هتل یا زائرسرا

6/4800

6/6036

6/4190

6/4815

6/6981

6/6303

ستاد خبری

6/8619

6/9469

6/4129

6/4203

6/1161

6/9191

Optimum Direction
Normalized

1
2
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مرحله سوم :تهیه ماتریس بیمقیاس شده وزندار

به منظور انجام گام چهارم روش ارزیابی نسبت تجمعی محاسبات مربوطه انجام و نتایج آن
در جدول  44ذکر گردید.
جدول  -11ماتریس نرمال وزندار
ماتریس نرمال

تطبیق

زمان

تازگی و نو

تطابق با

هزینه

پیچیدگی

وزندار

تکنولوژی

انجام

بودن

اهداف

ساخت

ساخت

ستاد اداری

6/6828

6/6400

6/6444

6/6010

6/6448

6/6481

بازداشتگاه

6/6815

6/6400

6/6611

6/6512

6/6402

6/6460

سوله ورزشی

6/6864

6/6812

6/6630

6/6926

6/6456

6/6421

سالن تیراندازی

6/6863

6/6400

6/6480

6/6066

6/6406

6/6449

هتل یا زائرسرا

6/6411

6/6629

6/6461

6/6932

6/6621

6/6631

ستاد خبری

6/6820

6/6918

6/6623

6/6532

6/4358

6/6911



مرحله چهارم :تعیین مقدار تابع بهینگی هر گزینه

جهت تعیین مقدار تابع بهینگی هر گزینه و انجام گام پنجم فرآیند روش ارزیابی نسبت
تجمعی ،محاسبات الزم صورت پذیرفت که نتایج آن در جدول  48ذکر گردید.
جدول  -12مقدار تابع بهینگی هر پروژه
پروژهها
مقدار تابع بهینگی



ستاد
اداری
6/4118

بازداشتگاه
6/4991

سوله

سالن

هتل یا

ورزشی

تیراندازی

زائرسرا

6/4853

6/4911

6/6311

ستاد خبری
6/9011

مرحله پنجم :رتبهبندی پروژهها بر اساس بیشترین مقدار تابع بهینگی

روشن است که با توجه به ارزشهای محاسبهشدهی  Siدر بازهی [4و ]6و ترتیب آن به
صورت صعودی (گام ششم) رتبهبندی پروژهها صورت میپذیرد که نتایج این رتبهبندی در
جدول 49ذکرشده است.
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جدول -13رتبهبندی پروژههای عمرانی بر اساس بیشترین مقدار تابع بهینگی
پروژهها

مقدار تابع بهینگی

رتبه

ستاد خبری

6/9011

1

ستاد اداری

6/4118

2

سالن تیراندازی

6/4911

3

بازداشتگاه

6/4991

4

سوله ورزشی

6/4853

5

هتل یا زائرسرا

6/6311

6

 -5نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها

توسعهی پروژههای عمرانی میتواند به عنوان خطمشی سریع ،برای تحقق اهدافی همچون
ساخت و تحكیم مراکز استقرار حیاتی ،افزایش آستانه مقاومت ملی ،تقویت مؤلفههای مقاومت
در مقابل تهدیدات ،کسب امنیت پایدار و نمایان نمودن اقتدار ملی به کار گرفته شود .در این
مقاله به منظور تعیین سبد بهینه پروژههای عمرانی یک رده نظامی از نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران ،عملكرد پروژهها نسبت به هم با شاخصهای ارزیابی شناسایی شده و با کمک
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره از جمله تحلیل سلسلهمراتبی و ارزیابی نسبت تجمعی،
سنجیده شد .تحلیل نتایج پرسشنامه اول و محاسبهی میزان اوزان شاخصهای ارزیابی نشان
داد تطابق ساخت پروژه ها با اهداف استراتژیک سازمان و میزان هزینه ساخت پروژههای عمرانی
از دید خبرگان و مجریان امر سازندگی در این رده نظامی دارای اهمیت بسیار است .در این
صورت پروژهای که دارای همسویی بیشتر با اهداف راهبردی سازمان است و هزینهی کمتری
در اجرا دارد ،باید در اولویت اول ساخت آن رده قرار گیرد و این نتایج نشاندهنده اهمیت ادامه
فعالیتهای سازمان هدف به سمت اهداف راهبردی از پیش تعیینشده و وجود محدودیت مالی
و اعتباری در ساخت پروژههای عمرانی مربوطه میباشد.
تحلیل و خروجی پرسشنامه دوم بیانگر این بود که ساخت پروژهی ستاد خبری به علت
تطابق زیاد با اهداف استراتژیک سازمان (از دیدگاه خبرگان) و کم بودن هزینه ساخت و زمان
اجرا نسبت به دیگر پروژهها باید در اولویت اول و پروژههای ستاد اداری و سالن تیراندازی در
اولویتهای دوم و سوم برنامه عمرانی سالهای آینده آن رده نظامی قرار گیرند .در نهایت سبد
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بهینه پروژه سازمان مورد مطالعه به ترتیب اولویت ساخت شامل ستاد خبری ،ستاد اداری،
سالن تیراندازی ،بازداشتگاه ،سوله ورزشی و هتل یا زائرسرا است.
در راستای باال بردن سطح کیفی پروژههای عمرانی نیروهای مسلح از دیدگاه شاخصهای
ارزیابی پیشنهاد میگردد:
 -4به منظور تحقق اهداف نیروهای مسلح و ادامه انجام فعالیت در شرایط بحران از اصول
پدافند غیرعامل ،در ساخت پروژههای عمرانی نیروهای مسلح استفاده گردد ،مانند:
 رعایت اصل پراکندگی و عدم تمرکز پروژههای اجراشده در پادگانهای نظامی.
 شناخت تهدیدات سازه مورد نظر و نمرهدهی برحسب قدرت تخریب احتمالی.
 افزایش مقاومت مصالح ساختمانی و طراحی اصولی جهت مقاومت در بالیای طبیعی
مانند :زلزله.
 تطبیق نمای پروژههای اجراشده در بافت شهر با نوع معماری پیرامونی.
 رعایت مكانیابی در حوزه ساختمانسازی به منظور کاهش آسیبپذیری نیروی انسانی
با حفظ حریم شبكههای برق و لولههای گاز و نفت.
 ساخت پناهگاههای امن در سازههای احداثی با رعایت اصول مهندسی و مصالح مقاوم به
منظور ادامه فعالیتهای ضروری در شرایط بحرانی و کاهش تلفات جانی.
 احداث سایتهای کاذب و بدون فصل مشترک با سایت اصلی و لزوم فاصله کافی بین
سایت اصلی و کاذب ،جهت تردید ذهنی و فریب دشمن.
 استفاده از فضای سبز در محوطه پروژهها جهت پوشش و استتار.
 -8بهمنظور کاهش هزینههای ساخت و بهرهبرداری پروژههای عمرانی و تحقق بند هشتم
ابالغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند هفتم ابالغیه سیاستهای کلی اصالح الگوی
مصرف فرمانده معظم کل قوا از مصالح ایرانی و تجهیزات کاهنده انرژی در ساخت پروژههای
عمرانی نیروهای مسلح استفاده گردد.
 -9به منظور کاهش زمان ساخت پروژههای عمرانی پیشنهاد میگردد:

تعیین سبد بهینه پروژههای عمرانی ،مبتنی بر رویكرد تلفیقی تحلیل سلسهمراتبی 85 / ...

 از مدیران پروژهی باتجربه جهت سرپرستی و کنترل روند اجرا در طول فرآیند ساخت
استفاده گردد.
 در پروژههای شهری ،معارضین ساخت (ملكی ،تأسیساتی ،ترافیكی و فضای سبز) به
موقع مرتفع گردد.
 نسبت به تأمین اعتبار مطمئن جهت ساخت سریع اقدام گردد.
 -1با توجه به اینكه پروژههای ساختمانی نظامی در نقاط مختلف شهر و کشور اجرا
میشوند الزم است نقشههای معماری جهت تطبیق با شرایط هر اقلیم و استعداد نیرو انسانی
هر قسمت با هماهنگیهای الزم با بهرهبردار ،تائید و اجرا گردد.
پیشنهادهایی در خصوص انجام تحقیقات آتی به صورت ذیل ارائه میگردد:
 شناسایی و رتبهبندی ریسکهای ساخت پروژههای عمرانی نیروهای مسلح.
 شناسایی علل و عوامل تأخیر در ساخت پروژههای عمرانی نیروهای مسلح.
 بررسی نقش به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در کاهش تهدیدات مربوط به حوزههای
ساختمانی.
 بررسی تأثیر به کارگیری مقررات ملی ساختمان در کاهش هزینههای آتی تعمیر و
نگهداری پروژههای عمرانی نیروهای مسلح.
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 .4ابونیاعمران ،بهزاد ،)4921( ،ارائه چارچوبی برای انتخاب سبد پروژه در شرکتهای عمرانی،
چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور ،سمنان ،دانشگاه سمنان.
 .8ارسنجانی ،محمدعلی ،ارشادی ،محمود ،احمدوند ،علیمحمد و قاضیزاده فرد ،سید
ضیاءالدین ،)4934( ،تحلیل پویای مشكالت ناشی از عدم وجود نظام مدیریت سبد پروژه
در سازمانهای پروژه محور ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال هفتم ،شماره  ،81ص ص
.14-38
 .9امانی ،مریم ،)4939( ،ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت پروژههای عمرانی با تكنیک
طراحی آزمایشهای تاگوچی فازی ،اولین همایش ملی حسابداری ،حسابرسی و مدیریت،
اصفهان ،مؤسسه آموزش عالی جامی.
 .1امیری ،فضلاهلل ،روغنیان ،عماد و شیخان ،عماد ،)4939( ،ارائه مدلی برای رتبهبندی
روشهای اجرای پروژه بر اساس تحلیل سلسلهمراتبی گروهی در شرایط عدم قطعیت،
کنفرانس بینالمللی مدیریت در قرن  ،84تهران ،مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 .5اورک سلیمانی ،آرش و نوابخش ،مهرزاد ،)4938( ،ارزیابی عملكرد واحدهای اجرایی
پروژههای عمرانی و رتبهبندی آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها DEA
(مطالعه موردی پروژه ساخت مجتمعهای مسكونی مسكن مهر) ،کنفرانس بینالمللی
عمران ،معماری و توسعه پایدار شهری ،تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.
 .0بزی ،حمیدرضا ،زاهدی ،آرمین و شاهحسینی ،کاوه ،)4936( ،به کارگیری شاخص طالیی
در ارزیابی عملكرد پروژههای عمرانی ،هفتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه ،تهران،
انجمن مدیریت پروژه ایران.
 .1حسنپور ،حسینعلی ،احمدوند ،علیمحمد و شاکری ،علیمحمد ،)4938( ،انتخاب و
اولویتبندی پروژه های سبد در شرکت پیمانكار عمومی بر اساس فرآیند تحلیل شبكه،
دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،کارآفرینی و توسعه اقتصادی ،قم ،دانشگاه پیام نور.
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 .2روحی میرحسینی ،معصومه ،بیک زاده عباسی ،فرزانه و پور نامداری ،مژگان،)4939( ،
بررسی نحوه انتخاب پورتفولیوی بهینه ،کنگره بینالمللی فرهنگ و اندیشه دینی ،قم ،مرکز
راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر.
 .3زارع اشكذری ،جاللالدین ،)4921( ،سیستم مدیریت سبد پروژه ،مفاهیم و مبانی رویكرد،
دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه ،تهران ،گروه پژوهشی آریانا.
 .46علی نژاد ،علیرضا و سیمیاری ،کاووس ،)4938( ،انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از
رویكرد تلفیقی  ،DEA/DEMATELفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی
سال یازدهم ،شماره .82
 .44فرزانه ،مسعود ،)4919( ،مدیریت زمان گامی مؤثر در افزایش بهرهوری طرحهای عمرانی،
مجله برنامه بودجه ،شماره  ،1ص ص .466-03
 .48فیض پور ،محمدعلی ،دهقانی بزرگآبادی ،فاطمه ،مهدی زاده شاهی ،مینا ،پوش دوز
باشی ،هانیه ،کماسی ،حسین و زیدی زاده ،سمیرا ،)4931( ،رتبهبندی علل تأخیر در
تملک اراضی پروژههای عمرانی ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال هفتم،
شماره بیست و پنجم ،ص ص .416-484
 .49فیلی ،حمیدرضا ،نصراللهی ،احسان و قمی ،مجتبی ،)4934( ،کاربرد فرآیند تحلیل
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