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چکیده
هدف :ارزیابی عملکرد پروژههای عمرانی بر اساس موانع اجرایی شناسایی و خوشهبندیشده با استفاده از تحلیل پوششی
دادهها
روششناسی :ا ین پژوهش با بررسی مطالعات پیشین به شناسایی موانع اجرایی پروژههای عمرانی پرداخته است.
شناسایی موانع اجرایی پروژههای عمرانی این امکان را فراهم می کند تا میزان اهمیت و عملکرد هر یک از این موانع با
استفاده از پرسشنامه دوسویه در زمان اجرای پروژه بررسی شود .این پژوهش اطالعات گردآوریشده از طریق پرسشنامه
دوسویه را خوشهبندی نموده است .استفاده از خوشهبندی برای سهولت در حل مدل تحلیل پوششی دادهها انجامگرفته
است .ارزیابی عملکرد نحوه اجرای هر یک از پروژههای موردمطالعه با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها انجام
گرفت.
یافتهها :در این پژوهش پروژههای واحد موردمطالعه با استفاده از پرسشنامه موانع اجرایی پروژههای عمرانی مورد ارزیابی
قرار گرفتند و پروژههای کارا و ناکارا واحد موردمطالعه مشخص شدند.
اصالت/ارزشافزوده علمی :این پژوهش قادر است با شناسایی موانع اجرایی پروژههای عمرانی ،اطالعات کاملتری از
نحوه عملکرد اجرای پروژههای عمرانی ارائه نماید .با استفاده از این اطالعات دقیق میتوان میزان موفقیت پروژهها را
نسبت به یکدیگر سنجید و تصمیمگیری راحتتری برای پوشش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ارائه نمود .این پژوهش
در حالی به ارزیابی عملکرد پروژههای عمرانی میپردازد که اطالعاتی از موانع اجرای این پروژهها در دست دارد .بهاینترتیب
ارزیابی عملکرد منجر به ایجاد نتایج مطلوب در اجرای پروژههای آتی خواهد شد.
کلیدواژهها :ارزیابی عملکرد ،خوشهبندی ،پروژههای عمرانی ،تحلیل پوششی دادهها ،موانع اجرایی پروژههای عمرانی.
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 1گروه مهندسی صنایع ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.

 -1مقدمه
پروژههای عمرانی كارهای پیچیدهای هستند .این پروژهها به ناگزیر با مجموعهای از نقشهها و مشخصات فنی تشریح
میشوند و توسط پیمانكاران اصلی و تعدادی پیمانكار دست دوم (جزء) اجرا میشوند .اكثر پروژهها با وجود داشتن
مشاور ،پیمانكار و نظارت كارفرما ،با تنگناها و نارسائیهایی از قبیل افزایش هزینه ،تأخیر در اجرا و دیگر مسائل جانبی
مواجه شدهاند و این امر ،سبب سنگین شدن گردش كار و در برخی موارد منجر به توقف پروژه میشود .بنابراین،
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پیشرفت ،رفاه و تعالی یك ملت وابستگی بسیاری به موفقیت طرحهای عمرانی آن كشور دارد .موفقیت در اجرای
طرحهای عمرانی ،سازوكارها و عواملی را میطلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با كمترین هزینه و بیشترین سود به
پایان برسد.
سیستم ارزیابی عملکرد پروژه ،سیستمی است که به سنجش و اندازهگیری کار میپردازد و نتیجه بهدستآمده را با
مقیاس شاخصی که بتواند کمیت و کیفیت موردنظر را با دقت و بهگونهای عینی و به دور از داوری شخصی و مالکهای
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مبهم بررسی کند ،اطالق میشود.
شناسایی موانع اجرایی پروژههای عمرانی که باعث تاخیرات مکرر پروژهها میشوند ،بسیار مهم و حیاتی میباشد .با
برطرف نمودن این موانع اجرایی میتوان پروژهها در زودترین زمان ممکن و با باالترین کیفیت و کمترین هزینه انجام
داد و در راستای تأمین منافع سازمان گام برداشت .این پژوهش با شناسایی این موانع به بررسی علل عدم موفقیت
پروژههای عمرانی پرداخته است .استفاده از پرسشنامه دوسویه اهمیت و عملکرد در این پژوهش منجر به بررسی
دقیقتر عملکرد پروژهها خواهد شد .تأخیر در پروژههای عمرانی هزینههای زیادی را به مجری طرح تحمیل مینماید.
با بررسی نحوه عملکرد مجری طرح در حین اجرای پروژه و همچنین سایر عوامل تأثیرگذار در زمان اجرا پروژه میتوان
به ارزیابی عملکرد پروژهها پرداخت ،به همین منظور از روش تحلیل پوششی دادهها در این پژوهش استفادهشده
است .ارزیابی عملکرد پروژههای اجرا شده این امکان را فراهم مینماید که با توجه به ماهیت پروژه ،نقاط قوت و نقاط
ضعف مشخص گردد .خوشهبندی موانع اجرایی پروژههای عمرانی در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه دوسویه
منجر به سهولت در انجام ارزیابی عملکرد به روش تحلیل پوششی دادهها خواهد شد.

 -2ساختار مقاله
 -2-1مقدمه

با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها به بررسی کارایی گروههای آموزشی دانشگاه در چهار بعد کمیت آموزشی،
کیفیت آموزشی ،فعالیت پژوهشی و خدمات علمی پرداختهشده است .همچنین با طراحی این سناریوها دالیل اصلی
و منشأ کارآمدی و ناکارآمدی هر یک از گروههای آموزشی و درجهی تأثیر این عوامل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته
است.
زنجیرچی و همکاران )1513( 1از تلفیق دو روش تاگوچی و تاکسونومی خاکستری بهمنظور پیشبینی میزان پیشرفت
پروژه ها استفاده و معیارهای مناسب در این زمینه را تعیین و وزندهی نموده است از میان  13معیار مؤثر بر
پیشرفتهای عمرانی ،معیار پرداختهای انجام شده توسط کارفرما و انواع اضافهکاریها اهمیت وزنی بیشتری را به
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خود اختصاص داده است و به روش تاکسونومی خاکستری میزان پیشرفت پروژههای عمرانی پیشبینی شد .هنگامی
یک پروژه موفقیتآمیز خواهد بود که با توجه به بودجه مورد نظر به موقع به پایان برسد و رضایت را در پی داشته
باشد.
سبط و همکاران )1511( 1فهرستی از پرکاربردترین شاخصهای ارزیابی عملکرد برای مدیریت ابعاد مختلف پروژههای
صنعت ساخت از جمله مدیریت هزینه ،تأمین مالی ،دعاوی ،محیطزیست و سایر حوزههای مدیریت پروژههای عمرانی
را منطبق بر مطالعات پژوهشگران بینالمللی و شرایط پروژههای داخلی ارائه میدهد .شاخصها در  15حوزهی
مدیریت پروژه ازجمله :مدیریت منابع انسانی ،مدیریت ذینفعان ،مدیریت دعاوی ،مدیریت ایمنی و مدیریت
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محیطزیست شناساییشده است.
افشاری نیا و همکاران )1511( 1بیان نموده که امروزه بسیاری از سازمانها ،سازمانهای پروژه محور میباشند
بهطوریکه حیات آنها به انجام درست پروژهها وابسته است .در این پژوهش از تکنیک تحلیل پوششی دادهها برای
ایجاد فرصتهای تعالی در سازمان شود .تکنیک تحلیل پوششی دادهها دارای چنین قابلیتی است که میتواند معیارها
با واحدهای مختلف را به کار ببندد و با تعریف ورودیها و خروجیهای مناسب کارای هر پروژه را محاسبه کند .تحلیل
پوششی دادهها از مجموعه واحدهای تصمیمگیرنده تعدادی را بهعنوان کارا معرفی مینماید و به کمک آنها مرز
کارایی را تشکیل میدهد.
بوند و همکاران )1511( 7تأکید اصلی بر اهمیت سطح باالی اعتماد و همکاری برای افزایش احتمال موفقیت پروژه
دارد .ولی با این حال ارتباط این سه مورد هنوز مشخص نشده است .نتایج نشان میدهد که موفقیت مدیریت پروژه
با همکاری بهبود مییابد؛ که بهنوبهی خود تحت تأثیر افزایش سطح اعتماد بین اعضای تیم قرار دارد .انتظار میرود
نتایج این مطالعه بینشی برای متخصصان پروژه جهت افزایش احتمال موفقیت مدیریت پروژه با عواملی همچون
همکاری و اعتماد فراهم آورد .این مطالعه یک دیدگاه جدید برای بررسی موفقیت مدیریت پروژه است.
مولین و همکاران )1513( 7ارزیابی با کارت امتیازی متوازن عمومی در سراسر مرزهای سازمان بررسی نموده .تعدادی
از عوامل موفقیتهای حیاتی برای مدیریت عملکرد و بهبود در این پژوهش بیان شده است .این پژوهش یک چارچوب
مؤثر برای کمک به بهبود سازمانها است .نتایج این پژوهش نشان میدهد کاربران خدمات و سهامداران بدون
پرداخت هزینه کلی میتوانند اقدامات عملکردی را بهبود بخشند و کیفیت موردنظر را برای رسیدن به اهداف فراهم
آورند .این پژوهش با ترسیم کارت امتیازی متوازن و نحوه کار آن تعدادی از عوامل کلیدی موفقیت برای مدیریت
عملکرد کارآمد بررسی میکند .مدیریت عملکرد هنگامیکه به بهترین شیوه انجام شود میتواند کارکنان را برای بهبود
عملکردشان انگیزه دهد.
باباتانده )1510( 7به شناسایی و دستهبندی مطالعات در راستای موانع عمومی پروژههای شرکتهای خصوصی در
نیجریه بهصورت تجربی پرداخته است .این مطالعه  05شناسایی نموده است که کلیه موانع شناسایی شده بهعنوان
موانع جدی بر روی پروژهها در نظر گرفته شدهاند 15 .مانع اصلی شناسایی شده شامل :کمبود ظرفیت شرکتهای
عمومی و خصوصی ،ضعف در تمایالت سیاسی و تنگناهای اداری ،شرایط اقتصادی ضعیف و مشکالت مرتبط با
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ارزیابی عملکرد پروژههای عمرانی بر اساس موانع اجرایی شناسایی و خوشهبندی شده با استفاده از تحلیل پوششی دادهها

ارزیابی عملکرد پروژه استفاده شده است .بهبود مستمر عملکرد سازمان میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و

محیطزیست  ،مشکالت اجتماعی مرتبط ،فساد و اقدامات ناکافی دولت ،عدم پذیرش اجتماعی ،مشکالت قانونی،
روابط ضعیف ذینفعان داخلی و خارجی و تأخیر و سیاسی شدن امتیازات ،میباشند .خالصه پیشینه پژوهش در
جدول  1آمده است.
جدول  -1پیشینه پژوهش.
Table 1-Research background.
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نام نویسنده

رویکرد
ارزیابی عملکرد

تحلیل پوششی دادهها

موفقیت پروژه

زنجیرچی و همکاران ()1513



سبط و همکاران ()1511



افشاری نیا و همکاران ()1511






بوند و همکاران ()1511
مولین و همکاران ()1513

موانع پروژه
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باباتانده ()1510




 -2-2روش پژوهش
 -1-1-1شناسایی موانع اجرایی پروژه های عمرانی
موانع اجرایی پروژههای عمرانی با استفاده از اطالعات جمعآوریشده از بررسی مطالعات پیشین شناسایی شد ،سپس
جهت بررسی وجود هر یک از موانع اجرایی پروژههای عمرانی ،پرسشنامهای تهیه گردید .این پرسشنامه در ابتدا در
خصوص وجود هر یک از موانع اجرایی در پروژههای عمرانی سؤال میکند و درصورتیکه آن مانع وجود داشته باشد
شدت مانع را با طیف  0تایی لیکرت موردسنجش قرار میدهد .پس از بررسی روایی پرسشنامه ،به توزیع این پرسشنامه
در بین پرسنل محل موردپژوهش ،شاغلین در پروژهها و خبرگان دانشگاهی پرداخته شد.
 -1-1-1بررسی اهمیت و عملکرد موانع در پروژهها
پرسشنامه بررسی میزان اهمیت و عملکرد هر یک از موانع اجرایی پروژههای عمرانی در محل موردمطالعه برای
پروژههای اجرا شده در سال  1731تهیه و توزیع گردید .از این پرسشنامه برای بررسی نحوه عملکرد پروژههای
موردمطالعه به نسبت اهمیت این موانع استفاده شد .محل موردمطالعه در این پژوهش امور اجرایی بنیاد مسکن
استان چهار محال و بختیاری است .جدول  1پروژههای موردمطالعه بیان نموده است.

جدول  -2پروژههای موردمطالعه.
Table 2- Study projects.

شماره پروژه

نام پروژه

شماره پروژه

نام پروژه

1

مسکن شهری

11

عمران روستایی

1

کارخانه سیمان

11

عمران روستایی

7

منابع طبیعی

17

عمران روستایی

4

پروژه محالت منظریه

14

عمران روستایی

0

عمران روستایی

10

عمران روستایی

5

عمران روستایی

15

عمران روستایی

3

بازسازی

13

عمران روستایی

1

عمران روستایی

11

فرمانداری کوهرنگ

3

عمران روستایی

13

فرمانداری کوهرنگ

15

عمران روستایی

15

فرمانداری کوهرنگ

خوشهبندی موانع اجرایی پروژههای عمرانی با استفاده از اطالعات جمعآوریشده از پرسشنامه اهمیت و عملکرد
انجام شد .میزان پاسخدهی به سؤاالت عملکرد مبنای این خوشهبندی قرار گرفت .خوشهبندی به روش
انجام گردید .این خوشهبندی منجر به انجام مرحله ارزیابی عملکرد با روش
وجود  11شاخص انجام روش

راحتتر محقق گردد ،زیرا به دلیل

بهراحتی میسر نخواهد بود و به همین دلیل از خوشهبندی جهت نتیجهگیری

مطلوبتر استفادهشده است.
 -1-1-4ارزیابی عملکرد
این مرحله به ارزیابی عملکرد پروژههای عمرانی اجرا شده در سال  1731پرداخته است .پس از استفاده از اطالعات
عملکرد ،پرسشنامه اهمیت و عملکرد پروژههای موردمطالعه خوشهبندی صورت گرفت .اطالعات با استفاده از روش
خوشهبندی شدند و در نهایت با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها به ارزیابی عملکرد پروژهها پرداخته
شد .با استفاده از این روش کارا و یا ناکارا بودن پروژههای اجرا شده مشخص خواهد شد .بر اساس این روش پروژههای
که توانسته باشند با موانع بیشتر خروجی بهتری را کسب نمایند ،کارا شناخته میشوند.
 -2-3یافتههای پژوهش

-1-7-1پرسشنامه موانع اجرایی پروژههای عمرانی
یکی از روشهای متداول گردآوری اطالعات ،روش پرسشنامهای است که از طریق آن میتوان جمعآوری اطالعات را
در سطح وسیع انجام داد .پسازآنکه مفاهیم اولیه و سؤاالت پژوهش بهگونهای شفاف شکل گرفتند و اطالعات اولیه
و ضروری در ارتباط با موانع اجرایی پروژههای عمرانی فراهم و آماده گردید ،زمان تهیه پرسشنامه میرسد .در این
پژوهش از طیف پنجدرجهای لیکرت برای پرسشنامه استفاده شده است که عدد یک مبین کمترین امتیاز (کمترین
میزان تأثیرگذاری مانع بر روی پروژه) و عدد پنج نشاندهنده بیشترین امتیاز (بیشترین میزان تأثیرگذاری مانع بر روی
پروژه) میباشد .پرسشنامه موانع اجرایی پروژههای عمرانی شامل  11مانع است .پرسشنامه در بین شاغلین در پروژهها
با مدارک تحصیلی کارشناسی و باالتر و حداقل سابقه کار  7سال توزیع شده است.
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 -1-1-7خوشهبندی موانع اجرایی پروژههای عمرانی
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 -1-7-1اهمیت و عملکرد موانع اجرایی پروژههای عمرانی
اهمیت و عملکرد هر یک از پروژههای اجراشده در محل موردمطالعه در سال  1731با استفاده از پرسشنامه دوسویه
مشخص گردید .تعداد پروژههای موردمطالعه  15پروژه میباشد .سپس با توجه به اطالعات بهدستآمده از عملکرد
انجام گردید .نتایج پرسشنامه

هر یک از پروژهها خوشهبندی موانع اجرایی پروژههای عمرانی ،به روش
اهمیت و عملکرد در جدول  7بیانشده است.
31

جدول  -3میانگین پاسخ پرسشنامه دوسویه اهمیت و عملکرد.
Table 3- Mean response of two-way questionnaire of importance and performance.

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه11-37 :

شاخص

اهمیت

عملکرد

شاخص

اهمیت

عملکرد

1

3.67

3.93

15

3.67

3.7

2

3.38

3.78

16

4.22

4.17

3

2.8

3.2

17

3.03

3.12

4

3.9

4.18

18

3.3

3.58

5

3.83

3.8

19

3.92

4.1

6

4

3.78

20

3.53

3.58

7

3.77

3.98

21

3.27

3.25

8

3.63

3.77

22

3.58

3.22

9

4.12

4.48

23

3.03

3.17

10

4.02

3.68

24

3.55

3.98

11

4.3

4.13

25

3.8

4.13

12

4.05

4.15

26

3.87

3.28

13

3.37

3.62

27

3.9

3.92

14

3.38

3.57

28

3.78

4.12

 -1-7-7خوشهبندی موانع اجرای
خوشهبندی به روش

انجام گردید که بهمنظور بهبود تعداد خوشهها از شاخص

1

استفادهشده است .این

شاخص کمک میکند تا اطالعات مشابه در یک خوشه قرار گیرند .این شاخص از شباهت بین دو خوشه
میکند که بر اساس پراکندگی یک خوشه
نرمافزار

و عدم شباهت بین دو خوشه

استفاده

تعریف میشود .خوشهبندی با

انجامشده است .تعداد مناسب خوشهها ،چهار خوشه معین شد .نتایج خوشهبندی به روش
برای  15پروژه موردمطالعه در جدول  7آمده است.

1

Davies Bouldin index

جدول  -4پروژههای جداگانه.
Table 4- Separate projects.

ردیف

شماره شاخص

شماره خوشه

1

26،23،22،21،17،3

1

2

20،18،10،8،6،5

2

3

27،24،19،15،14،13،4،2،1

3

4

28،25،16،12،11،9،7

4
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 -1-7-4ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد پروژههای عمرانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای ورودی محور

1

انجام گردید.

شرایط استفاده از این تکنیک دارا بودن تعدادی واحدهای تصمیمگیرنده با ورودی و خروجی میباشد .برای انتخاب
ورودیهای این روش از موانع اجرایی پروژههای عمرانی خوشهبندیشده استفاده شده است و برای خروجی این مدل
عمرانی در هر خوشه برای هر پروژه بهصورت جداگانه میباشد و زمان و هزینه واقعی نسبت به زمان و هزینه پیشبینی
میباشد .نحوه محاسبه

شده نیز خروجی مدل هستند .نرمافزار مورداستفاده برای ارزیابی عملکرد
ورودی و خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در جدول  7آمده است.
جدول  -5ورودی و خروجی مدل برای ارزیابی عملکرد پروژههای عمرانی.

Table 5- Model input and output to evaluate the performance of construction projects.

شاخص

شاخص خروجی

ورودی
میانگین
موانع
اجرایی
هرخوشه

زمان

𝐵1 = | 1
|
زمان واقعی  −زمان پیش بینی⁄

زمان پیش بینی
هزینه

𝐵2 = | 1
|
هزینه واقعی  −هزینه پیش بینی⁄

هزینه پیش بینی

محاسبات انجام شده برای حل مدل تحلیل پوششی دادهها در جدول  7آمده است.
جدول  - 6محاسبات مدل تحلیل پوششی دادهها.
Table 6- Data Envelopment Analysis Model Calculations.

ورودی مدل

DMU

خروجی مدل
زمان

هزینه

𝐵1

𝐵2
1.25
28.42

(پروژهها)

1

2

3

4

DMU1

1.78

2.22

1.70

1.76

0.36

DMU2

1.89

0.94

1.41

0.76

7.50

...
DMU20

...
1.50

1.22

0.63

0.90

0.91

15.00

Bancker, Charnes and Cooper

1
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نیز زمان و هزینه هر پروژه مدنظر قرار گرفته است .ورودی مدل شامل میانگین عملکرد موانع اجرایی پروژههای

با استفاده از نرمافزار

پروژههای کارا و ناکارا مشخص گردید .پروژههای ،15 ،10 ،14 ،11 ،11 ،5 ،1

 15 ،13 ،13پروژههای کارا میباشند و پروژههای  11 ،17 ،15 ،3 ،1 ،3 ،0 ،4 ،7 ،1ناکارا میباشند .پروژههای کارا
15

توانستهاند با بیشترین موانع اجرایی پروژههای عمرانی (کمترین ورودی) به باالترین خروجی مناسب دست پیدا
نمایند .به همین دلیل پروژههای کارا شناختهشدهاند .در این پروژهها فاکتورهای خروجی یعنی زمان و هزینه بیشترین
مقدار را داشتهاند؛ اما سایر پروژههای موردمطالعه با توجه به ورودیها و خروجیها ،ناکارا شناسایی شدهاند.

 -3بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای پروژه محور با استفاده از تحلیل پوششی دادهها
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،1صفحه11-37 :

انجامگرفته است .در این پژوهش در ابتدا به شناسایی موانع اجرایی پروژهها بهخصوص پروژههای عمرانی پرداخته
شد و سپس بعد از شناسایی این موانع از طریق پرسشنامه به بررسی اهمیت و عملکرد هر یک از موانع اجرایی پرداخته
شد .با استفاده از اطالعات پرسشنامه دوسویه ،خوشهبندی موانع اجرایی پروژههای عمرانی جهت حل مدل تحلیل
پوششی دادهها انجام گردید .در روش تحلیل پوششی دادهها موانع اجرایی پروژههای عمرانی بهعنوان ورودی مدل و
زمان و هزینه بهعنوان خروجی مدل در نظر گرفتهشدهاند .درنهایت دادهها با استفاده از نرمافزار
موردبررسی قرار گرفت.
در بررسیهای انجامشده میتوان به این نتیجه رسید که هرچقدر پروژهها دارای مسافت طوالنیتر نسبت به مرکزیت
استان و همینطور دارای شرایط آب و هوایی نامساعد و مشکالت اجتماعی بیشتری باشند ،موانع بیشتری جهت
اجرا خواهند داشت .بهطور مثال پروژههای ناکارا ازجمله پروژه شماره  1دارای مشکالت اجتماعی و آبوهوای نامساعد
طوالنیمدتی در حین اجرا بوده است .البته باید در نظر داشت که پروژههایی با مبالغ باالتر مثل پروژه شماره  7به
دلیل وسعت پروژه ،مشکالت بیشتری خواهد داشت که عملکرد پروژه را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین به نظر
میرسد اجرای پروژهها در نقاط دوردست استان موجب ضعف اجرایی خواهند شد اما انجام پروژههایی با مبالغ باالتر
و در مرکزیت استان نقطهی قوتى برای اجرای موفقیتآمیز پروژهها میباشد.
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