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مقاالت تحلیلي-كاربردي

طراحي مدل نقشه شناختي فازي عوامل تأثيرگذار بر هزینه-زمان-کيفيت در 
پروژه هاي نفت و گاز مطالعه موردی: پاالیشگاه 15 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

الزمه  ي موفقیت هر پروژه، دس��تیابي هم زمان به هر س��ه عامل زمان، هزينه و کیفیت معین است و خارج شدن 
هريک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده، مي تواند به انجام پروژه اي ناموفق منجر شود. براي انجام به موقع و 
با هزينه پیش بیني شده و با کیفیت مطلوِب طرح و اجتناب از ضرر و زيان هاي ناشي از تأخیرات و افزايش هزينه ها، 
راهي جز تحلیل و بررس��ي و ش��ناخت اين عوامل و برخورد مناسب با آن ها و باالخره مديريت آن ها وجود ندارد. 
در اين تحقیق، با مدل س��ازي عوامل مؤثر در هزينه، کیفیت و زمان در پروژه ها با استفاده از نقشه هاي شناختي 
فازي )FCMs(، به رتبه بندي عوامل با در نظرگیري اندرکنش بین آنان پرداخته شده است. براساس نتايج تحلیل 
استاتیک FCM مبتنی بر اطالعات مطالعه پااليشگاه 15 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی،" برنامه ريزی کاری غیر 
واقع بینانه و محیط کاری پُرفشار " تأثیرپذيرترين داليل در میان عوامل موثر بر هزينه-زمان-کیفیت و " در دسترس 
نبودن مصالح و ابزار کار و نقش��ه و اطالعات" تأثیرگذارترين عامل بر س��اير عوامل موثر بر هزينه-زمان-کیفیت 
می باشد. به عبارت ديگر، در دسترس بودن مصالح موردنیاز و ابزار کار و نقشه و اطالعات صحیح و قابل قبول منجر 

به بهینه سازی عوامل سه گانه هزينه-زمان- کیفیت می گردد.
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پروژه های نفت و گاز
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اتمام به موقع هر پروژه یا طرح، با کیفیت 
مطلوب و با هزینه پیش بیني ش��ده از جمله 
معیاره��اي اصل��ي موفقیت آن محس��وب 
مي ش��ود. ع��دم اتم��ام به موقع و ب��ا هزینه 
پیش بیني ش��ده ي ط��رح یا پ��روژه، باعث 
ب��رآورده نش��دن خواس��ته هاي کارفرما و 
اهداف ط��رح یا پروژه مي گ��ردد. افزایش 
زم��ان و هزین��ه ي اتمام پ��روژه باعث وارد 
ب��ه بهره بردار  آم��دن خس��ارات عدم النفع 
حت��ي  م��وارد  از  بس��یاري  در  مي گ��ردد. 
تأخیرات بیش از حد به وجود آمده در پروژه 
یا طرح، باع��ث از توجیه افتادن اقتصادي و 
فني پروژه مي ش��ود. با افزایش مدت اتمام 
پروژه، هزینه هاي باالسري افزایش مي یابد. 
تورم ایجاد ش��ده در بازار، هزینه هاي انجام 
فعالیت هاي انجام نش��ده را بیش تر مي کند. 
احتمال انجام پروژه هاي مشابه توسط رقبا و 
از دست دادن بازار و از توجیه افتادن پروژه 
در بازار جدید زیاد مي شود. تکنولوژي هاي 
جدید وارد بازارشده و احتمال یافت نشدن 
مصال��ح و تجهی��زات مورد نی��از طرح و یا 
عدم توجیه اس��تفاده از آن ه��ا باال مي رود. 
به عبارات دیگر، ضرر وزیان ناش��ي از عدم 
اتم��ام به موقع پ��روژه، هزینه ه��اي هنگفتي 
بر پ��روژه یا طرح تحمی��ل مي نماید. گاهي 
این هزینه ها آن قدر زیاد مي ش��ود که طرح 
یا پ��روژه دیگ��ر توجیه پذیر نخواهد ش��د. 
عوامل��ي مانند تغیی��ر مقادی��ر کار، ضعف 
پیمان��کار، عدم پرداخ��ت به موقع مطالبات 
پیمان��کار و... باعث افزای��ش زمان و هزینه 
و پایین آمدن کیفیت انجام پروژه مي شود. 
بررسي، شناسایي و ارایه راهکارهایي براي 
رفع علل نامبرده عواید قابل توجهي را براي 
اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. از این 
رو، با توجه به اینکه تاکنون تحقیق جامعی 
در این خصوص و همچنین عوامل مؤثر در 
هزینه، کیفیت و زمان پروژه ها انجام نشده و 

ب��ا توجه به اهمیت این موضوع در وضعیت 
اقتصادی کش��ور و همچنین م��ردم، در این 
مقاله ضمن شناس��ایي، تحلیل و جمع بندي 
دالی��ل مربوطه از دی��دگاه عوامل مختلف 
درگیر در این طرح ها  )به تفکیک کارفرما، 
مشاور و پیمانکار( راهکارهایي براي بهبود 

این وضعیت ارایه خواهد گردید.

1- پيشينه تحقيق
تاریخچه مدیریت پروژه در دنیای جدید 
به س��ال های ابتدایی دهه 1900 میالدی باز 
می گ��ردد جایی که هنری گانت با توس��عه 
نم��ودار میل��ه اِی ابداع��ی خ��ود آغازگ��ر 
حرکت پُرشتاب بعدی طی دهه هاي 1950 
و 1960 می��الدی ابتدا در پروژه های نظامی 
و هوا فضای آمریکا و س��پس در انگلستان 
گردی��د. هرچند نام پ��رآوازه هنری گانت1 
به عن��وان پ��در تکنیک ه��ای برنامه ریزی و 
کنترل پروژه در تاریخ ثبت گردیده است، 
لیکن سال های دهه 1950 و 1960 به عنوان 
س��ال های آغازین رش��د و توسعه مدیریت 

پروژه در دنیای معاصر شناخته می شود ]3[.
در چند ده��ه ي اخیر، روش هاي مختلفي 
جه��ت بهینه س��ازي ت��وأِم زم��ان، هزینه و 
کیفیت ساخت در پروژه ها ارائه شده است. 
باتوجه ب��ه اینک��ه در نظر گرفت��ن کیفیت 
ب��ه عن��وان معی��ار بهینه س��ازي در انتخاب 
روش هاي اجراي پ��روژه اخیراً مورد توجه 
جدي قرار گرفته است، بیش تر مقاالت این 
موضوع به بهینه سازي توأم زمان و هزینه ي 

اجرا، اختصاص یافته اند.
از جمله تحقیقات��ي که درمباحث مرتبط 
ب��ا موازنه هزین��ه و زمان در فشرده س��ازي 
زمان اتمام پروژه و با رویکرد هاي متفاوت 
صورت گرفته، مي توان به موارد زیر اشاره 

نمود:
* جعفرن��ژاد و همکارانش در مقاله ای با 

عنوان "بهینه س��ازي زمان-هزینه-کیفیت با 
اس��تفاده از الگوریتم جست وجوي مستقیم 
ش��بکه تطبیقي" از الگوریتمي تحت عنوان 
الگوریتم جستجوي شبکه تطبیقي براي حل 
مسأله ي بهینه سازي زمان-هزینه-کیفیت در 

پروژه هاي عمراني استفاده کردند]2[. 
* لیو وهمکارانش2 با استفاده از الگوریتم 
ژنتیک با رویکرد فازي ، اثرات عدم قطعیت 
در زمین��ه تب��ادل هزینه و زمان را بررس��ي 

نمودند]13[.
* آذرون و توکل��ي مقدم یک مدل چند 
هدفه براي مسأله ي تبادل بین هزینه و زمان 
را در یک ش��بکه ي پرت پویا با استفاده از 

یک روش واکنشي گسترش دادند]6[.
* هنگ لي و س��ائو3 درمقاله ای با ترکیب 
 Learning Machine الگوریتم ژنتی��ک و
تکنیک��ي به ن��ام MLGAS ایج��اد نمودند 
ک��ه در صورتي ک��ه رابطه بی��ن هزینه ها و 
فعالیت ها غیرخطي باشد، این روش جواب 

بهتري خواهد داد]12[.
*  آتکینس��ن4 در مقال��ه اي با درنظر قرار 
دادن س��ه عام��ل هزین��ه، کیفی��ت و زمان، 
ب��ا عن��وان معیارهاي  چارچ��وب جدیدي 

موفقیت در پروژه ها ارائه کرد]5[. 
* چان��گ وي5 طي مقاله اي ب��ه ارائه ي 
ی��ک روش احتمالي با اس��تفاده از رویکرد 
شبیه س��ازي به حل مس��أله ي تبادل هزینه و 

زمان پرداخت]9[.
* چان��گ و همکاران��ش6 در مقاله اي با 
ارائه یک الگوریتم براي کوتاه کردن زمان 
پروژه ه��ا با فرض فازي بودن داده ها و با در 
نظر گرفتن شاخص ریسک انجام دادند]8[.
در  همکاران��ش  و  امی��ری  مقص��ود   *
مقاله ای با عنوان "ارائه یک الگوریتم براي 
فشرده س��ازي زمان اتمام پروژه با اس��تفاده 
از تصمیم گی��ري چن��د ش��اخصه ف��ازي" 
شاخص هاي ریسک وکیفیت را در انتخاب 
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فش��رده ترین زمان ختم پ��روژه وارد نمودند 
چراکه فشرده س��ازي زماِن انج��ام فعالیت ها 
عواملي چون ریسک وکیفیت را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد]1[.
* اسکندری و جیجر در سال 2008 میالدی، 
در مقال��ه ای ب��ا تحلیل نتایج به دس��ت آمده از 
مطالعات پیش��ین نش��ان دادند که آستانه های 
بودجه ای در سطوح مختلف کیفیت از منحنی 
زمان-هزینه وجود دارد. از این رو، یک روش 
فراکاوش��ی برای مسأله توازن کیفیت، هزینه و 

زمان گسسته ارائه نمودند]10[.
* اس��دی پور و ایران منش در س��ال 2008 
می��الدی مس��أله اي را در خص��وص موازن��ه 

زمان، هزینه و کیفی��ت ارائه نمودند که یکی 
از مهمتری��ن مس��ائل مدیریت پروژه اس��ت. 
آن ها مس��أله را بدین ص��ورت در نظر گرفتند 
 ک��ه تمام��ی فعالیت ه��ای پ��روژه می توان��د 
در حاالت مختلف��ی از زمان، هزینه و کیفیت 

اجرا شود]4[.
* بارت��ز7 در س��ال 2011 میالدی، تحلیلی 
را ارائ��ه نمودند که در آن، هدف، بررس��ی 
ریس��ک برای یک پروژه معل��وم در مرحله 
مهندس��ی ارزش و مدیریت رس��یک بود. بر 
اساس ارزیابی هزینه و برنامه زمان بندی برای 
گروه ه��ای کاری مجزا، انحرافات از زمان و 

هزینه برای هر فعالیت مشخص گردید]7[.

2- روش تحقيق
 ،)FCMs(8فازی شناختی  نقشه های  روش 
یکی از ابزارهای تحلیل ش��ناختی اس��ت که 
به عنوان یک موتور استنباطی کارآمد توانایی 
مدل سازی کیفی و کمی روابط سببی پیچیده 
را دارا می باش��د. FCM ابزاری ترکیبی است 
ک��ه از ویژگی ه��ای منط��ق ف��ازیFL( 9( و 
 )ANNs( 10مصنوع��ی عصب��ی  ش��بکه های 
بهره مند می باش��د. به دلی��ل تمرکز FCM بر 
حلقه های بازخ��وردی، می توان آن را نوعی 
روش پویایی سیستم دانس��ت. ویژیگی های 
پوی��ا و قابلیت ه��ای یادگی��ری FCM باعث 
مي ش��ود تا به ابزاری فوق العاده مناسب برای 

1  عوامل فنی - اجرایی

شرح عوامل تأثیر گذار
میزان اثر بخشی

رتبه از میان نمره
36 عامل اهمیت مهمخیلی مهم

اهمیت ناچیزكم اهمیتمتوسط

259103139602ضعف در نوآوری و استفاده از تکنولوژی های جدید
8615145284023طراحي یک طرح قابل اجرا

14101176326014ارتباط دقیق و مرتب بین پیمانکاران، مهندساِن طراحی و كارفرما
5941713240035نگه داري و انبار مناسب ابزار و مصالح

191784039005دوباره كاري ها
35101416218036پیچیدگي روش اجرا

211843239403برنامه دقیق نظارت و كنترل
6871215244033دخالت هاي فنِي عوامل كارفرما در اجرا

2  عوامل اقتصادی و مالی

شرح عوامل تأثیر گذار
میزان اثر بخشی

نمره
رتبه از 

میان 36 
عامل اهمیت مهمخیلی مهم

اهمیت ناچیزكم اهمیتمتوسط

8713128278025عدم  توجه برگزاركنندگان مناقصات به برآورد قابل اعتماد مالي
6616146272028عدم پرداخت به موقع حقوق ها توسط پیمانکاران

1485813292021عدم رابطه مالي مناسب و ضابطه مند بین كارفرما، مشاور و پیمانکار
1812846352010توان مالي نامناسب شركت پیمانکار

17107104340012نبود ثبات اقتصادي و تغییرات مرتب قیمت ها
67131111260030راضي نبودن كارگران از نظر میزان حقوق دریافتي

10912134304018در نظر گرفتن تشویق هاي مالي براي مهندسان، مجریان و كارگران
1811793352011استفاده از كارمندان، مجریان و كارگران كم تجربه ي ارزان

11111088306016ضعف در پرداخت به موقع صورت وضعیت ها توسط كارفرما



33

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 125 / مرداد ماه 1394

پیش بینی  تصمیم گیری،  تحلیل،  مدل سازی، 
و ... تبدیل شود )گادااله، 2012(. 

 FCM اولین گام در مدل س��ازی با کمک
شناس��ایی گره هاس��ت. از ای��ن رو، در ای��ن 
مقال��ه در گام اول الزم اس��ت عوام��ل موثر 
بر هزینه-زمان-کیفیت توس��ط کارشناس��ان 
شناس��ایی می ش��د. در ابتدا با مطالعه و مرور 
ب��ر ادبی��ات موج��ود در زمینه تغیی��رات در 
پروژه های ساخت، لیس��ت اولیه ای از عوامل 

موثر شناس��ایی گردید. در مرحله بعدی، در 
طی جلسات حضوری با صاحب نظران خبره 
در پاالیش��گاه-15 پیرامون وق��وع تغییرات و 
هم چنین بحث پیرامون دالیل اولیه ي شناخته 
شده، لیست اولیه اصالح شد. لذا، با جمع بندی 
نهای��ی، عوامل موثر در 4 حوزه  ش��امل فنی-

اجرایی، اقتصادی-مالی، قراردادی-قانونی و 
محیطی-فرهنگی شناسایی و پرسش نامه های 
طراحی شده با نظر خبرگان از روایی مناسبی 

برخ��وردار گردی��د  )جداول- 1ت��ا4(. از نظر 
پایایی نی��ز آلف��ای کرونباِخ به دس��ت آمده 
در جامعه ي مورد پرس��ش نش��انگر پایا بودن 

سواالت در حوزه های مورد مطالعه بود.

2-1-عوامل فنی- اجرایی
هش��ت موضوع در حیط��ه عوامل فنی در 
پرس��ش نامه ي طراحی شده مورد سوال قرار 
گرفت. آلفای کرونباِخ پرس��ش نامه 0/895 

3  عوامل قراردادی و قانونی

شرح عوامل تأثیر گذار
میزان اثر بخشی

نمره
رتبه از 

میان 36 
عامل اهمیت مهمخیلی مهم

اهمیت ناچیزكم اهمیتمتوسط

EPC 7712166274027عقد قرارداد به صورت

91010118290022درنظر گرفتن انگیزش در قرارداد

171476435609مطالعه ریسک هاي پروژه و دیدن راه حل آنها در قرارداد
ایجاد قراردادهاي استاندارد با عبارت هاي دقیق حقوقي در سطح 

9911910284024سازماني و ملي

8614137278026توجه به شفافیت و صداقت در قراردادها

8971410270029نبود یک سیستم درجه بندي مهندسان و استادكاران

191774138606عدم توجه به معقوله بهره وري در مناقصات و آیین نامه هاي آن

4  عوامل محیطی و فرهنگی

شرح عوامل تأثیر گذار
میزان اثر بخشی

نمره
رتبه از 

میان 36 
عامل اهمیت مهمخیلی مهم

اهمیت ناچیزكم اهمیتمتوسط

5791512244034شرایط نامناسب آب و هوایي
1198128294020چابکي سازمان و روحیه پاسخگویي سریع به تغییرات

1013898304019طرح جانمایي كارگاه و شلوغي محوطه كاري
7671810252032فضاي نامحترمانه كاري

181586137407برنامه ریزي كاري غیر واقع بینانه و محیط كاري پر فشار
1312986324015عدم گزینش نیروها بر اساس توانمندي

211665039404وجود سركارگرهاي جدي و ُپرتجربه
12131292336013عدم وجود روحیه انگیزشي در مدیران

569244256031عدم وجود فرهنگ و روحیه كار در مردم منطقه
1614132336408عدم وجود روحیه همکاري بین گروه هاي كاري مختلف

عدم تمیزي كارگاه ساختماني از نظر بهداشتي )صوتي، گرد و خاک، 
رادیویي(

10121097306017

221763040401در دسترس نبودن مصالح و ابزار كار و نقشه و اطالعات
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بوده که نتیجه ي این نظرسنجی در جدول-1 
ارائه گردیده است

2-2-عوامل اقتصادی و مالی
نُه موض��وع در حیط��ه عوام��ل اقتصادی 

طراح��ی  پرس��ش نامه ي  در  مال��ی  و 
ش��ده م��ورد س��وال ق��رار گرف��ت. آلفای 
 کرونب��اخ ای��ن پرس��ش نامه 0/905 بوده که 
نتیج��ه ای��ن نظرس��نجی در ج��دول-2 ارائه 

گردیده است.

2-3-قراردادی و قانونی
هفت موض��وع در حیطه عوامل قراردادی 
و قانون��ی در پرس��ش نامه ي طراح��ی ش��ده 
مورد س��وال ق��رار گرفت. آلف��ای کرونباخ 
پرس��ش نامه 0/912 ب��وده که نتیج��ه ي این 

نظرسنجی در جدول-3 ارائه شده است.

2-4-محيطی و فرهنگی
دوازده موضوع در حیطه عوامل محیطی و 
فرهنگی در پرسش نامه ي طراحی شده مورد 
سوال قرار گرفت. آلفای کرونباخ پرسشنامه 
0/886 ب��وده ک��ه نتیجه این نظرس��نجی در 

جدول-4 نشان داده شده است.
 دومی��ن گام در مدل س��ازی ب��ا کم��ک 
FCM، تعیی��ن میزان فعال ب��ودن هریک از 

گره هاس��ت. هر گ��ره در FCM دارای یک 
مقدار)وضعی��ت( فازی بوده ک��ه میزان فعال 
ب��ودن آن گ��ره را در سیس��تم کلی نش��ان 
می ده��د. این مق��دار معموالً در ب��ازه نرمال 
)1،0( یا )1+،1-( قرار دارد. جهت ترسیم در 
ای��ن مرحله، مهم ترین عوامل موثر بر هزینه-

زمان-کیفی��ت ک��ه در مرحله قبل به دس��ت 
آمد، به شرح زیر شناسایی گردید:

1( دردسترس نبودن مصالح و ابزار کار و  
نیز، نقشه و اطالعات

از  اس��تفاده  و  ن��وآوری  در  ضع��ف   )2
تکنولوژی ساخت جدید

3( برنامه ریزی دقیق نظارت و کنترل
4( وجود کارگرهای کارآمد

5( دوباره کاری ها
6( ع��دم توج��ه به مقول��ه به��ره وری در 

مناقصات و آیین نامه های آن
7( برنامه ری��زی کاری غیرواق��ع بینان��ه و 

محیط کاری پُرفشار
8( ع��دم وج��ود روحی��ه هم��کاری بین 

گروه های کاری
9( مطالع��ه ریس��ک های پ��روژه و دیدن 

FCM 6  رتبه بندی عوامل موثر بر هزینه-زمان-كیفیت براساس مركزیت هر یک در ماتریس مجاورت در

)CEN(OUT)CI(IN)CI(رتبهكد عاملعوامل

5/8361/5514/285
برنامه ریزی كاری غیر واقع بینانه و محیط كاری 

ُپرفشار
C71

C32برنامه ریزی دقیق نظارت و كنترل5/8062/4623/344

C103توان مالی نامناسب شركت پیمانکار5/4393/372/069

C54دوباره كاری ها4/5940/4844/11

4/4333/8930/54
در دسترس نبودن مصالح و ابزار كار و نقشه و 

اطالعات
C15

3/9192/4351/484
ضعف در نوآوری و استفاده از تکنولوژی ساخت 

جدید
C26

2/5351/3221/213
مطالعه ریسک های پروژه و دیدن راه حل آن ها 

در قرارداد
C97

C48وجود كارگرهای كارآمد2/4641/8720/592

2/2121/630/582
عدم توجه به معقوله بهره روی در مناقصات و 

آیین نامه ها
C69

C810عدم وجود روحیه همکاری بین گروه های كاری1/9960/5981/398

5  ماتریس مجاورت نهایی

10987654321

00/56400/57300/7340/5920/6780/75201

00/64900/500/59200/694002

0/564000/6930/5870/63800003

0000/50300/82800/541004

0/4840000000005

0/469000/66300/47100006

000/704000/84700007

0000/5980000008

0/5430000000/779009

000/6940/7520000/6520/7320/5410
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7  مقایسه نتایج حاصل از نظرات اولیه خبرگان، نتایج تحلیل FCM با یکدیگر

FCM نظرات اولیهتحلیل
كدعوامل

رتبهاهمیترتبهمركزیت

C1در دسترس نبودن مصالح و ابزار كار و نیز نقشه و اطالعات4/433540401

C2ضعف در نوآوری و استفاده از تکنولوژی ساخت جدید3/919639602

C3برنامه ریزی دقیق نظارت و كنترل5/439239403

C4وجود كارگرهای كارآمد2/464839404

C5دوباره كاری ها4/594439005

C6عدم توجه به معقوله بهره روی در مناقصات و آیین نامه ها2/212938606

C7برنامه ریزی كاری غیر واقع بینانه و محیط كاری ُپرفشار5/836137407

C8عدم وجود روحیه همکاری بین گروه های كاری1/9961036408

C9مطالعه ریسک های پروژه و دیدن راه حل آن ها در قرارداد2/535735609

C10توان مالی نامناسب شركت پیمانکار5/8063352010

1  اندركنش عوامل موثر بر هزینه-زمان-كیفیت با یکدیگر

7 

 

  
  گريكدي با كيفيت- زمان- هزينه بر موثر عوامل اندركنش 1-شكل

	

  نتايج تفسير -3
 از ،كيفيت- زمان- هزينه بر موثر عوامل بين موجود اندركنش سازييكم جهت قبل، بخش در شده داده توضيحات با مطابق

 فازي زبانيِ متغيرهاي از استفاده با را داليل ساير بر تغيير داليلِ از هريك ثيرگذاريأت ميزان تا شد درخواست خبرگان
 در كه است ذكر به الزم .نمايند مشخص ")VH(زياد خيلي" و ،"(H)زياد" ،")M(طمتوس"،")(VLكم خيلي" شامل

از استفاده با ،هانامهپرسش آوري جمع از پس .شد نظرگرفته در يكديگر با داليل مستقيم كنشاندر فقط ،روابط سازيِيكم 
 مقادير از گيريميانگين با .شد فازيغير خبرگان از هريك انتخابي مقادير ،"مركزسطح" سازيِغيرفازي روش
 اندركنشِ به مربوط نهايي مجاورت ماتريس خبرگان، تمامي توسط شده تشكيل مجاورت يهاماتريس يشدهفازيغير

	آمد. دستهب يكديگر با تغييرات مختلف داليل
  

  نهايي مجاورت ماتريس 5:-جدول

  
  

 ارائه مدل توانمي "گراف تئوري" به مربوط مفاهيم از ستفادها چنينهم و روابط گراف يا و مجاورت ماتريس از استفاده با
 كه است استاتيكي يهاتحليل از يكي هاگره مركزيت محاسبه .نمود ارزيابي و تحليل استاتيكي طوربه را FCM توسط شده
 كيفيت،- زمان- ههزين بر موثر عوامل استاتيك تحليل جهت .شودمي انجام هاگره از هركدام نسبي اهميت ارزيابي جهت

2  تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل مختلف

8 

 

 ،6- جدول .گرديد محاسبه كيفيت- زمان-هزينه بر موثر عوامل مجاورت ماتريس از استفاده با هاگره از هريك مركزيت
 مطلققدر مجموع چنينهم و ،IN(CI) گره هر به ورودي سببيِ روابط وزن قدرمطلق مجموع به مربوط مقادير دهندهنشان
 و داليل ساير از داليل از هريك ثيرپذيريأت هندهدنشان IN(CI) .است OUT(CJ) گره هر از خروجي سببي روابط وزن

OUT(CJ)، باشدمي سايرين بر داليل از هريك ثيرگذاريأت دهندهنشان.	
 به مربوط مقادير ،شكل اين در .داده شده است نشان مجاورت ماتريس در داليل ثيرگذاريأت و ثيرپذيريأت ،2-شكلدر 

 در افقي محور .است گرديده نرمال ،مقدار ترينبزرگ بر تقسيم با مختلف داليل OUT(CJ(ثيرگذاريأت و IN(CI)ثيرپذيريأت
  .ستهاآن ثيرپذيريأت ميزان دهندهنشان عمودي محور و مختلف داليل ثيرگذاريأت ميزان دهندهنشان شكل اين

  
	FCM در مجاورت ماتريس در يك هر مركزيت براساس كيفيت- زمان- هزينه بر موثر عوامل بنديرتبه :6-جدول

(CEN)  OUT(CI)  IN(CI)	رتبه  عامل كد عوامل  
  1	C7  رفشارپكاريمحيطوبينانهواقعغيركاريزييربرنامه 4,285  1,551 5,836

  C3  2 كنترلونظارتدقيقريزيبرنامه 3,344  2,462 5,806
  C10  3  پيمانكار شركت نامناسب مالي توان  2,069  3,37  5,439
  C5  4 هاكاريدوباره 4,11  0,484  4,594
  C1  5  اطالعاتونقشهوكارابزارومصالحنبودندسترسدر 0,54  3,893  4,433
  C2  6  جديد ساخت تكنولوژي از استفاده و نوآوري در ضعف  1,484  2,435  3,919

  C9  7  قرارداد در هاآن حلراه ديدن و پروژه هايريسك مطالعه  1,213  1,322  2,535
  C4  8 كارآمدكارگرهايوجود 0,592  1,872 2,464
  C6  9  هانامهآيينومناقصاتدررويبهرهمعقولهبهتوجهعدم 0,582  1,63  2,212

  C8  10  كاري هايگروه بين همكاري روحيه وجود عدم  1,398  0,598  1,996
  

  
  مختلف عوامل ثيرگذاريأت و ثيرپذيريأت :2-شكل

  

راه حل آن ها در قرارداد
10( توان مالی نامناسب شرکت پیمانکار

 FCM سومین گام در مدل سازی با کمک
تعیین روابط س��ببی بین گره هاست. بردارها 
در FCM، با متصل نمودن گره های مختلف 
به یکدیگر روابط س��ببی موج��ود بین آنان 
را نش��ان می دهد. هرکدام از بردارها دارای 
مق��دار وزن��ی از ب��ازه )1+و 1-( ب��وده که 
معموالً توس��ط خبرگان و به طور توصیفی به 
بردارها تعلق مي گیرد. این مقدار وزنی بیانگر 
ش��دت اثرگذاری گره ها بر یکدیگر است. 
جهت تعیین ارتباطات س��ببی بین گره ها در 
مدل س��ازِی دالیل وقوع تغییرات، با مصاحبه 
با 12 نفر از خبرگان پاالیش��گاه-15، روابط 
علی-معلول��ی بین گره ها مطابق با ش��کل-1 

شناسایی گردید.

3- تفسير نتایج
مطاب��ق با توضیحات داده ش��ده در بخش 
قب��ل، جهت کّمی س��ازی اندرکنش موجود 
ب��ر هزینه-زمان-کیفیت،  بین عوامل موث��ر 
می��زان  ت��ا  ش��د  درخواس��ت  خب��رگان  از 
تأثیرگذاری هریک از دالیِل تغییر بر س��ایر 
دالیل را با اس��تفاده از متغیرهای زبانِی فازی 
 ،")M(متوس��ط"،")VL( ش��امل "خیلی کم
"زیاد)H("، و "خیلی زیاد)VH(" مش��خص 
نمایند. الزم به ذکر است که در کّمی سازِی 
رواب��ط، فقط اندر کن��ش مس��تقیم دالیل با 
یکدیگ��ر در نظرگرفته ش��د. پ��س از جمع 
آوری پرس��ش نامه ها، ب��ا اس��تفاده از روش 
مقادی��ر  "مرکزس��طح"،  غیرفازی س��ازِی 
انتخابی هری��ک از خبرگان غیر فازی ش��د. 
ب��ا میانگین گیری از مقادیر غیر فازی ش��ده  ي 
ماتریس های مجاورت تش��کیل شده توسط 
تمامی خب��رگان، ماتریس مج��اورت نهایی 
مرب��وط به اندرکنِش دالیل مختلف تغییرات 

با یکدیگر به دست آمد.
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با استفاده از ماتریس مجاورت و یا گراف 
روابط و هم چنین اس��تفاده از مفاهیم مربوط 
به "تئوری گراف" می توان مدل ارائه ش��ده 
توس��ط FCM را به طور اس��تاتیکی تحلیل و 
ارزیابی نمود. محاسبه مرکزیت گره ها یکی 
از تحلیل ه��ای اس��تاتیکی اس��ت که جهت 
ارزیابی اهمیت نسبی هرکدام از گره ها انجام 
می شود. جهت تحلیل استاتیِک عوامل موثر 
بر هزینه-زمان-کیفیت، مرکزیت هریک از 
گره ها با استفاده از ماتریس مجاورت عوامل 
موثر بر هزینه-زمان-کیفیت محاسبه گردید. 
ج��دول-6، نش��ان دهنده مقادی��ر مربوط به 
مجموع قدرمطلق وزن روابط سببِی ورودی 
به ه��ر گ��ره )IN)CI، و هم چنی��ن مجموع 
قدر مطلق وزن روابط س��ببی خروجی از هر 
گره )CJ(OUT اس��ت. )IN)CI نشان دهنده 
تأثیرپذیری هریک از دالیل از سایر دالیل و 
)OUT)CJ، نشان دهنده تأثیرگذاری هریک 

از دالیل بر سایرین می باشد.
در ش��کل-2، تأثیرپذی��ری و تأثیرگذاری 
دالی��ل در ماتری��س مج��اورت نش��ان داده 
شده اس��ت. در این ش��کل، مقادیر مربوط به 
 OUT)CJ(و تأثیرگذاری IN)CI( تأثیرپذیری
دالیل مختلف با تقسیم بر بزرگ ترین مقدار، 
نرمال گردیده است. محور افقی در این شکل 
نشان دهنده میزان تأثیرگذاری دالیل مختلف 
و محور عمودی نشان دهنده میزان تأثیرپذیری 

آن هاست.
هرچه تأثیرپذیری یک دلیل بیش تر باشد، 
بدین معناست که آن دلیل تحت تأثیر دالیل 
بیش تری قرار داشته و درصورت وقوع سایر 
دالیل مرتبط ب��ا آن، احتمال وقوع آن دلیل 
افزایش می یابد. از ای��ن رو، مدیریت نمودن 

آن دلیل مشکل تر است. 
از طرف دیگر، هرچ��ه تأثیرگذاری یک 
دلی��ل بر س��ایر دالی��ل بیش تر باش��د، بدین 
معناس��ت که دلیل موردنظ��ر یکی از دالیل 

مبنایی ب��وده و مدیریت آن می تواند احتمال 
وقوع س��ایر دالی��ل مرتبط ب��ا آن را کاهش 

دهد.
بر مبنای شکل-2، دالیل مختلف به چهار 

منطقه تقسیم بندی شده است:

* ناحیه اول 
 ناحیه اول مربوط به دالیلی است که دارای 
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری زیادی بر سایر دالیل 
می باشند. "برنامه ریزی دقیِق نظارت و کنترل"، 
در این ناحیه واقع ش��ده اس��ت. بدین معنی که 
ای��ن دالیل، ه��م دارای تأثیرگ��ذاری زیادی 
برسایر دالیل بوده و هم تأثیرپذیری زیادی از 
سایر دالیل دارد. تأثیرگذاری باالی این دلیل 
بر سایر دالیل نشان می دهد که مدیریت موثر 
این دلی��ل عالوه بر اینکه خود منج��ر به بهینه 
نم��ودن هزینه-زمان-کیفیت می گردد، زمینه 
را برای کاهش تأثیرات منفِی برخی دالیل نیز 

فراهم می آورد.

* ناحیه دوم 
ناحیه دوم شامل آن دس��ته از دالیل است 
که تأثیرگذاری کمی بر سایر دالیل دارند اما 
تأثیرپذیری آنان از س��ایر دالیل باالتر است. 
"برنامه ریزی کاری غی��ر واقع بینانه و محیط 
کاری پُرفش��ار" و "دوباره کاری ه��ا" در این 
ناحیه قرار گرفته اند. به این دالیل الزم است 
توجه ویژه ای داش��ت زیرا مدیریت این دسته 
از دالیل مش��کل بوده و وقوع س��ایر دالیل، 

زمینه را برای وقوع آنان مهیا می نماید.

* ناحیه سوم
ناحیه سوم ش��امل آن دسته از دالیل است 
که تأثیرگذاری آنان بر سایرین زیاد بوده اما 
تأثیرپذیری شان از س��ایرین کمتراست. "در 
دس��ترس نبودن مصالح و ابزار کار و نقشه و 
اطالعات" ، "ضعف در نوآوری و اس��تفاده 

از تکنولوژی س��اخت جدید" و "توان مالی 
نامناسب شرکت پیمانکار" در این ناحیه قرار 
می گیرند. از نظر تحلیل اس��تاتیکی، اهمیت 
ای��ن دالیل نس��بت به س��ایرین، در مدیریت 

تغییرات کمتر است.

* ناحیه چهارم 
ناحیه چهارم شامل آن دسته از دالیل است 
که تأثیرگذاری آنان بر س��ایرین و همچنین، 
تأثیرپذیری ش��ان از س��ایرین کمت��ر اس��ت. 
"وجود کارگرهای کارآمد"، "عدم توجه به 
معقوله بهره روی در مناقصات و آیین نامه ها"، 
"عدم وجود روحیه همکاری بین گروه های 
کاری" و "مطالعه ریسک های پروژه و دیدن 
راه حل آن ها در قرارداد" دالیلی هس��تند که 
در این ناحیه ق��رار مي گیرند. بدین معنی که 
تأثیرگذاری این دالیل بر س��ایر دالیِل وقوع 

تغییرات، زیاد است. 

در جدول-7، مقایسه ای بین نتایج حاصل 
از تحلیل FCM و نظرات اولیه خبرگان انجام 
ش��ده است. در این مقایسه، ترتیب رتبه بندِی 
 FCM مهمترین عوامل موثر براساس تحلیل
ب��ا رتبه بندی مهمترین عوامل موثر براس��اس 
نظرات خبرگان به طور کامل متفاوت است. 

نتيجه گيری
 ،FCM براس��اس نتای��ج تحلیل اس��تاتیک
"برنامه ری��زی کاری غی��ر واقع بینانه و محیط 
کاری پُرفشار " تأثیرپذیرترین دالیل در میان 
عوامل موث��ر ب��ر هزینه-زمان-کیفیت و "در 
دس��ترس نب��ودن مصالح و ابزار کار و نقش��ه 
و اطالع��ات" تأثیرگذارترین عامل بر س��ایر 
عوامل موثر بر هزینه-زمان-کیفیت می باشد. 
از ای��ن رو، می ت��وان بدین گونه تفس��یر نمود 
که وقوع هری��ک از این دالی��ل نهایتاً منجر 
به برنامه ریزی کاری غی��ر واقع بینانه و محیط 
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کاری پُرفش��ار می گردد. بنابراین، موثرترین 
عامل بر هزینه-زمان-کیفیت از نظر مدیریتی، 
برنامه ری��زِی کاری غیرواقع بینان��ه و  عام��ل 
محیط کاری پُرفش��ار اس��ت. از طرف دیگر، 
تأثیر گذاری باالی"در دسترس نبودن مصالح 
و ابزار کار و نقشه و اطالعات " بر سایر عوامل 
موثر نشان می دهد که این عامل نقش زیادی 
در بهینه س��ازی هزینه-زمان- کیفیت داشته و 
کنترل آن سبب افزایش بهینه سازی می گردد. 
به عب��ارت دیگر، در دس��ترس ب��ودن مصالح 
مورد نی��از و اب��زار کار و نقش��ه و اطالع��ات 

صحیح و قابل قبول، منجر به بهینه سازی عوامل 
س��ه گانه ي هزینه-زمان- کیفی��ت مي گردد. 
با جم��ع مقادی��ر مرب��وط ب��ه تأثیرپذیری و 
 )CEN( تأثیرگذاری دالیل مختلف، مرکزیت
هری��ک از عوام��ل موثر محاس��به می گردد. 
مرکزیِت یک عامل، نشان دهنده اهمیت نسبی 
آن از نظ��ر تأثیرگذاری بر س��ایر دالیل و یا، 
تأثیرپذیری ازآنان می باش��د. به عبارت دیگر، 
می توان گفت مرکزیت یک گره، نشان دهنده 
میزان فع��ال ب��ودن آن در ماتریس مجاورت 
اس��ت. در ج��دول-6، مرکزی��ت هریک از 

عوامل نشان داده ش��ده است. در این جدول، 
دالیل براس��اس مرکزیت رتبه بندی شده اند. 
همان طورکه مشاهده می ش��ود، "برنامه ریزِی 
کاری غیر واقع بینانه و محیط کاری پُرفشار"، 
نامناس��ب  مالی  " ت��وان  "دوباره کاری ه��ا"، 
شرکت پیمانکار"، " برنامه ریزی دقیق نظارت 
و کنترل"، " در دسترس نبودن مصالح و ابزار 
کار و نقش��ه و اطالع��ات "، 5 دلیل��ی اس��ت 
که دارای بیش تری��ن مرکزیت بوده و از نظر 
تحلیل اس��تاتیک، اهمیت نسبی آنان نسبت به 

سایر دالیل بیش تر است.


