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After contract between public sector organizations and contractors, events often 

occur that can cause project cost overrun from a system’s perspective. The 

purpose of this paper is to study the causes of project cost overrun from a 

system’s perspective, with an exploratory and confirmatory factor analysis 

approach. This study is practical in nature and is considered as a descriptive-

exploratory correlation study. The required data were collected through the 

distribution of questionnaires among 270 people who employed in the public 

sector and contracting companies in three cities of Tehran, Uremia and 

Sanandaj. The results of exploratory factor analysis led to the discovery of four 

factors: poor contract planning and supervision, lack of effective coordination 

among the contracting parties, weak institutional and economic environment of 

projects, changes in contract and processes. The first-order confirmatory factor 

analysis indicated the correct measurement of the four latent variables identified. 

The second-order confirmatory factor analysis shows that the effects of each of 

the latent variables are significant and their rank in terms of their impact on the 

formation of the main construct are: lack of effective coordination among the 

contracting parties (0.70), poor contract planning and supervision (0.48), 

changes in contract and processes (0.31), lack of effective coordination among 

the contracting parties (0.27). Also, the effects of six demographic variables 

(gender, age, education, years of service, field of study, type of organization), on 

all four factors were studied. For example, contractors are more likely to change 

orders than public sector organizations. The findings of this study can play an 

effective role in better understanding the factors affecting the cost overruns and 

then managing them. 
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 عاملی تحلیل: عمومی بخش در ساز و ساخت هایهزینه ناخواسته افزایش علل

 تاییدی و اکتشافی
 2نشاط بهنورد ،*1محمد نظری پور

  ایران سنندج، کردستان، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم استادیار، گروه حسابداری، دانشکده -1

 ایران سنندج، کردستان، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده ارشد، گروه حسابداری، کارشناسی دانشجوی -2

 چکیده
 پروژه یک هایهزینه افزایش باعث تواندمی که افتدمی اتفاقاتی پیمانکار و عمومی بخش دستگاههای بین قرارداد انعقاد از پس مواقع اغلب

 عاملی تحلیل رویکرد با را عمومی بخش ساز و ساخت هایهزینه ناخواسته افزایش علل تا دارد تالش حاضر پژوهش. گردد کارفرما منظر از
 هاداده گردآوری روش لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش این. دهد قرار بررسی و مطالعه مورد تاییدی و اکتشافی
 شرکتهای و عمومی بخش در شاغل فرد 272 بین نامهپرسش توزیع طریق از پژوهش هایداده. است همبستگی نوع از پیمایشی،_توصیفی

-برنامه و نظارت: عامل چهار کشف به منجر اکتشافی عاملی تحلیل نتایج. است شدهآوریجمع سنندج و ارومیه تهران، شهر سه پیمانکاری
. گردید اجرایی فرایندهای و قرارداد مفاد در تغییر ضعیف، ساختاری و اقتصادی شرایط قرارداد، طرفین بین ناهماهنگی ضعیف، ریزی

 نشان دوم مرتبه تاییدی عاملی تحلیل. بود شده شناسایی مکنون متغیر چهار گیریاندازه صحت بیانگر اول مرتبه تاییدی عاملی تحلیل
 افزایش) اصلی سازه تبیین و تشکیل در گذاری تاثیر میزان ترتیببه نیز آنها رتبه و بوده معنادار مکنون متغیرهای از هریک اثرات دهدمی

 ضعیف ساختاری و اقتصادی شرایط ،(72/2) قرارداد طرفین بین ناهماهنگی: از عبارتند( عمومی بخش ساز و ساخت هایهزینه ناخواسته
-جمعیت متغیر اثرات ششهمچنین (. 27/2) ضعیف ریزیبرنامه و نظارت ،(11/2) اجرایی فرایندهای و قرارداد مفاد در تغییر ،(84/2)

بر روی هر چهار سازه مورد مطالعه و بررسی قرار  (سازمان نوع و تحصیلی رشته خدمتی، سنوات تحصیالت، سن، جنسیت،) شناختی
های پژوهش گرفت. برای نمونه در مقایسه با دستگاههای بخش عمومی، پیمانکاران تمایل بیشتری به تغییر در مفاد قرارداد دارند. یافته

  ها و سپس مدیریت آنها نقش موثری داشته باشد. تواند در درک هرچه بهتر عوامل موثر بر افزایش ناخواسته هزینهحاضر می

 عاملی پیمانکاری، تحلیل عمومی، بخش ساز، و ساخت ها،هزینه ناخواسته افزایش :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1
اجتماعی هر کشوری ایفا نماید. به تواند نقش بسزائی در رشد اقتصادی و صنعت ساخت و ساز از جمله صنایع مهم بوده که می

تولید ناخالص  از مسکن لحاظ اقتصادی، نقش این صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورها قابل توجه است. برای مثال در ایران سهم

ها، ده. همچنین صنعت ساخت و ساز از طریق توسعه زیرساختهایی همچون جا]1[است  درصد 12 حدود نیز اشتغال از و درصد 7داخلی، 

های ساخت و ساز در زمان تواند منجر به افزایش کیفیت زندگی گردد. لذا اتمام پروژهبیمارستانها، مدارس و سایر امکانات مورد نیاز، می

محور، صنعت . بهرحال، به عنوان یک فعالیت پیچیده، گسترده و زمان]2[مقرر، با بودجه مصوب و با کیفیت مورد انتظار بسیار مهم است 

ها، طوالنی شدن زمان ساخت مواجه وری پایین، افزایش ناخواسته هزینهاخت و ساز همواره با مشکالت مزمنی همچون کیفیت و بهرهس

 . ]1[تواند بر توسعه کالن هر کشوری تاثیرگذار باشد ها از جمله مشکالت جدی بوده که میباشد. البته افزایش ناخواسته هزینهمی

شود، لذا نظارت و ارزیابی ساز میوهای ساختتوجهی از بودجه عمومی کشورهای درحال توسعه صرف پروژه از آنجائیکه سهم قابل

روی کشورهای در های مالی پیشها با هدف اطمینان از مصرف بهینه منابع عمومی ضروری است. باتوجه به وجود چالشعملکرد این پروژه

های ساز نیز دارای شاخصوناپذیر است. همانند سایر صنایع، صنعت ساختضرورت اجتنابها یک حال توسعه، اینگونه نظارت و ارزیابی

ساز در بازه زمانی مقرر وهای ساختهای کلیدی عملکرد در اتمام پروژهکلیدی عملکرد مختص بخود )همچون شاخص هزینه( است. شاخص

زینه به همراه دو شاخص دیگر )زمان و کیفیت( جزو شاخصهای کلیدی و با بودجه مشخص موثر هستند. در ادبیات مدیریت پروژه، معیار ه

توان تحت عنوان مثلث آهنی یاد نمود. از این سه شاخص کلیدی عملکرد می ]8[ نسونیاتک شود. به اعتقادها محسوب میعملکرد پروژه

دهند. این بدین مدت مورد ارزیابی قرار میکوتاه ساز( را دروهای ساختها، عملکرد پروژه )مخصوصاً پروژهدرحالت کلی اینگونه شاخص

ای در زمان مقرر و با کیفیت از پیش تعیین شده تکمیل شود لزومًا به معنای تحقق نیازهای کارفرما و یا تامین معنی است اگر پروژه

-تامین کنندگان مالی ممکن است خواستهمدت و یا بلندمدت نیست. کارفرمایان و یا مندی در میانکنندگان مالی پروژه و یا ایجاد رضایت

مدت و یا بلندمدت( در خصوص پروژه مربوطه داشته باشند. سایر شاخصهای عملکردی )همچون زمان و کیفیت( های دیگری )در میان

ت و یا بلندمدت مدمدت، بر بازه زمانی میانوساز بجای تمرکز بر بازه زمانی کوتاههای ساختگیری عملکرد پروژهممکن است در اندازه

 متمرکز شوند. 

بهرحال، معیار هزینه در اکثر تعاریف مرتبط با عملکرد مدیریت پروژه )مخصوصاً بعنوان معیار موفقیت( مورد توجه جدی بوده 

تعریف شود. هرچند سازی محسوب میومعتقدند معیار هزینه مرکز ثقل موفقیت هر پروژه ساخت ] 5[است. برای مثال اورتیز و همکاران 

. ]6[دهد موفقیت پروژه با هدف دربرگرفتن سایر عوامل موثر مورد بازنگری قرار گرفته، هنوز هم معیار هزینه بخش اصلی آن را تشکیل می

ای از مهارت الزم برای مدیریت های مربوطه است، لذا ضرورت دارد مدیر هر پروژهاز آنجائیکه بخشی از ریسک هر پروژه ناشی از هزینه

 . ]7[ه پروژه بعنوان یکی از ده دانش مورد نیاز برخوردار باشد هزین

ها شناخته شده است، هنوز هم افزایش ناخواسته هرچند در نیم قرن گذشته، معیار هزینه بعنوان یک معیار کلیدی موفقیت پروژه

ها تشخیص دالیل افزایش مداوم هزینه ]4[ران شود. به اعتقاد اهلل و همکاوساز محسوب میهای اصلی صنعت ساختها از جمله دغدغههزینه

ها یک معضل جهانی در صنعت ساخت و ساز کار پایدار برای غلبه بر آنها ضروری است. افزایش ناخواسته هزینهبا هدف دستیابی به یک راه

بِرگ و ال طبق نتایج پژوهش فالیای با بودجه از پیش تعیین شده به اتمام برسد. برای مثافتد پروژهبوده، بطوریکه بندرت اتفاق می

پروژه با مشکل افزایش ناخواسته  9پروژه صنعت ساخت و ساز،  12المللی انجام گردیده، مشخص شد از هر . که در سطح بین]9[همکاران 

ساز، وساخت هایرغم وجود شواهد فراوان در خصوص افزایش هزینهدرصد مواجه بوده است. علی 122تا  52هم در مقیاس ها آنهزینه

رسد دالیل این افزایش؛ متعدد، متغیر و متاثر از محققان و مجریان در مورد دالیل این پدیده نامطلوب جهانی اجماع نظر ندارند. بنظر می

 ها باشد. خصوصیات کشورها و حتی بخش
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ست، در اکثر این پژوهشها ها در کشورهای مختلف انجام شده اهرچند پژوهشهایی در خصوص شناسایی دالیل افزایش هزینه

صورت یک مجموعه واحد و متاثر از یکدیگر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تالش صورت موردی و نه بهعوامل موثر به

د مورد مطالعه هم بصورت یک مجموعه واحساز را در بخش عمومی آنوهای ساختهای مرتبط با پروژهدارد تا عوامل موثر بر افزایش هزینه

ساز در وهای ساختو بررسی قرار دهد. بعبارت دیگر، هدف پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای پنهان و ناشناخته موثر بر افزایش هزینه

-تواند منجر به ارائه راهساز میوهای صنعت ساختمابین عوامل موثر بر افزایش هزینهبخش عمومی است. شناسایی چنین روابط متقابل فی

 هایی شود. کارهای موثر برای مدیریت چنین هزینه

 : پژوهش ادبیات -2

گردد. این موضوع نه تنها بیانگر جنبه صرفه اقتصادی، بلکه ای محسوب میعملکرد هزینه مهمترین شاخص موفقیت هر پروژه

-قابل مشاهده بوده و شاخصی است برای اندازه وری هر مرحله از فرایند پروژه است. عملکرد هزینه از طریق حساب پروژهبیانگر جنبه بهره

تواند حاکی از عدم تکمیل . درکل، صنعت ساخت و ساز با معضل عملکرد ضعیف هزینه مواجه بوده، که این امر می]2[گیری عملکرد پروژه 

به مبانی نظری این موضوع توان برای این موضوع متصور شد. در این بخش پروژه در چارچوب بودجه مصوب باشد. دالیل مختلفی را می

 شود.    پرداخته می

 ها:وقوع بیش از حد هزینه -2-1

ساز معرفی وهای ساختساز تعداد قابل توجهی عوامل دخیل در افزایش هزینه پروژهودر ادبیات مرتبط با مدیریت پروژه ساخت

( ارائه نادرست 2؛ )]12[( ریسک و ابهامات 1توان به چهار دسته کلی زیر تقسیم نمود: )ها را میشده است. عوامل دخیل در افزایش هزینه

 یا تعهدات نشدهمدیریت ( خزش حدود، یعنی افزایش1؛ )]11[بینانه یا غیرواقعی های خوشاطالعات )باهدف تصویب پروژه( و سوگیری

  .]11[های مشکوک و فساد مالی ( حقه8)؛ ]12[پروژه  اولیه تعهدات از بیش میزان به اجرایی، کارهای

ریسک جزء الینفک تمامی فعالیتهای بشری منجمله ساخت و ساز است. ریسک در صنعت ساخت و ساز به معنای تحمل ضرر و 

و و چیلیشه تیانک-. به اعتقاد یرینکی]18[باشد بینی نادرست رویدادهای آتی میبینی نشده و یا پیشزیان اقتصادی بواسطه رویدادهای پیش

تواند ناشی از عوامل محیطی، فرایند طراحی و یا فرایند ساخت باشد. های ساخت و ساز پرریسک بوده، بطوریکه این عامل میپروژه ]15[

تواند باعث تضعیف عملکرد صنعت ساخت و ساز شوند. در اکثر اغلب اوقات اینگونه ریسکها به نحو مناسبی مدیریت نشده و در نتیجه می

 شوند.  ای نیز محقق نمیموقع ریسکهای مربوطه، اغلب اهداف بودجههای ساخت و ساز بواسطه عدم شناسایی صحیح و بهژهپرو

یابند. الف( فریب )ارائه های ساخت و ساز افزایش میهای پروژهبه دو دلیل اولیه هزینه ]16[برگ و همکاران به اعتقاد فالی

-ها صورت میریزان با هدف اطمینان از ادامه پروژهدستکاری اطالعات بوده و از سوی سیاستمداران و برنامهنادرست اطالعات(؛ که نوعی 

ریزی شده بینی بیش از حد نسبت به نتایج اقدامات برنامهگیران به خوشبینانه؛ بیانگر تمایل سیستماتیک تصمیمگیرد. ب( سوءگیری خوش

-احتمال وقوع رویدادهای مثبت و برآورد کمتر از حد احتمال وقوع رویدادهای ریسکی و ضرر و زیان باشد. این شامل برآورد بیش از حدمی

 .   ]17[باشد های احتمالی می

باشد. خزش حدود باعث افزایش خزش حدود به معنای افزودن بخشهای اضافی به پروژه بوده که عموماً فراتر از توافقات اولیه می

تواند بواسطه دالیلی همچون عدم تعریف دقیق ده و لذا تحمل آن برای مدیران پروژه سخت است. خزش محدود میها شزمان و هزینه پروژه

های بندی ویژگیحدود پروژه، عدم مشارکت فعاالنه کارفرما در فرایند ساخت پروژه، عدم ثبت و واکاوی تغییرات درخواستی و عدم اولویت

 . ]14[وقوع بپیوندد پروژه به
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باشد. معموال تامین مالی و مالی( در صنعت ساخت و ساز بیشتر از سایر صنایع می فساد و مشکوک هایوقوع تقلب )حقه احتمال

توان شاهد تعامالت و شفافیت در این صنعت بود. عالوه های ساخت و ساز از نظم خاصی برخوردار نبوده و بندرت میسیستم پرداخت پروژه

های ساخت و ساز نه تنها . درکل، تقلب در پروژه]19[های ساخت و ساز فراوان است سوءاستفاده در هر بخش از پروژهبر موارد فوق راههای 

 تواند باعث تحمیل خسارات مالی فراوانی نیز گردد.     منجر به ناامیدی و ناراحتی گشته، بلکه می

-شوند، نمودهوساز میهای ساختهای پروژهاعث افزایش هزینهبرخی از پژوهشها اقدام به شناسایی عوامل ناشناخته بیشتری که ب

سیاسی و دالیل -تواند ناشی از سه دلیل احتمالی دالیل فنی، دالیل اقتصادیهای یک پروژه میافزایش هزینه ]22[وبرگ اند. به اعتقاد فالی

شود های یک پروژه محسوب میترین دالیل افزایش هزینهله شایعروانی باشد. به اعتقاد بسیاری از مدیران و ارزیابان پروژه، دالیل فنی از جم

بینی ناقص، اشتباهات سهوی، مشکالت ذاتی مرتبط با تواند شامل فقدان تجربه برخی از ارزیابان، تکنیکهای پیش. دالیل فنی می]21[

تواند ناشی از ها همچنین میی بزرگ، افزایش هزینههای زیربنایدر پروژه ]22[وبرگ آینده، اطالعات ناقص و غیره باشد. به اعتقاد فالی

ریزان و تامین کنندگان مالی پروژه بطور استراتژیک سیاسی و روانی باشد. مالحظات سیاسی بدین معنی است که برنامه-مالحظات اقتصادی

نمایند. مالحظات نس تامین مالی پروژه میها با هدف حداکثرسازی شابینی بیش از حد منافع و کمتر از حد هزینهو عامدانه اقدام به پیش

بینانه و تواند ناشی از سوگیری خوشاین عدم دقت می ]21[تواند شامل عدم دقت در برآوردها باشد. به اعتقاد لووالو و کانمن روانی می

تواند تر از آنچه که میگونه بسیار مثبتبینی و ارزیابی رویدادهای آتی به بینانه به معنای پیشریزی باشد. سوگیری خوشمغالطه در برنامه

گیری هیجانی گیری منطقی اقدام به تصمیمریزان بجای تصمیمریزی بدین معناست که برنامهدر واقعیت اتفاق افتد، است. مغالطه در برنامه

انه معادل ارائه نادرست اطالعات بینگردد. سوگیری خوشها میبینی بیش از حد منافع و کمتر از حد هزینهنمایند. این کار باعث پیش

 کارانه نیست.               نبوده، چرا که ناشی از نیت فریب

-سیاسی و روانی( می-وساز )فنی، اقتصادیهای ساختگانه مرتبط با افزایش هزینه پروژهدر کشورهای در حال توسعه، دالیل سه

. در بیشتر کشورهای در حال ]28[گیرد، شود صادی و ساختاری آنها نشات میهای اقتکه از محیط "شرایط خال مضاعف"تواند باعث تقویت 

های تخصصی و مکانیزمی که توسعه خالهای ساختاری و منابع وجود دارد. خال ساختاری ناشی از عدم وجود نهادهای بازارمحور، واسطه

از فقدان منابع انسانی کارآمد، منابع مالی مکفی و سایر  شود. خال منابع نیز ناشیبتواند طرفین را وادار به اجرای قرارداد کند، می

وساز در کشورهای در حال توسعه داشته های ساخترسد هر دو خال سهم بسزائی در افزایش هزینه پروژه. بنظر می]25[توانمندیهاست 

سیاسی -های ناشی از مالحظات اقتصادیچالش توانباشند. برای مثال در جاهائیکه نهادهای قوی و کارآمدی وجود دارد، به مقدار زیادی می

تواند وساز را کنترل و یا تعدیل نمود. بکارگیری نیروی انسانی ماهر و توانمندسازی آنها میهای ساختو روانی دخیل در افزایش هزینه پروژه

 های ناشی از مالحظات فنی را به حداقل ممکن برساند. چالش

 کارانه و توهمی:فریبدالیلی فراتر از مالحظات  -2-2

های بالقوه با هدف تواند چارچوبی را برای شناسایی و ارزیابی ریسکمدیریت موثر ریسک می ]26[به اعتقاد دیویس و بروکس 

های در خصوص درک هرچه بهتر دالیل افزایش هزینه پروژه ]22[وبرگ سازی اثرات آنها ارائه نماید. هرچند دالیلی از سوی فالیحداقل

های متوسطی شامل پروژه ]27[ربنایی مطرح شده، هنوز این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتری است. دامنه پژوهش الو و همکاران زی

های زیربنایی بزرگ همچون جاده بوده شامل پروژه ]21[ و همکاران وبرگها و دامنه پژوهش فالیهمچون مدارس، بیمارستانها و موزه

های تواند بیانگر دالیل بالقوه افزایش هزینهبینانه و ارائه نادرست اطالعات میگرچه سوگیری خوش ]17[اران است. به اعتقاد الو و همک

وساز تعمیم داد. اهداف نرم و عمدتاً نامشهود های ساختتوان به همه پروژهوساز در بخش عمومی باشد، این دالیل را نمیهای ساختپروژه

-توانند منجر به بروز چالشاند، میکه باهدف تحقق استانداردهای حداقلی زندگی برای شهروندان طراحی شدههای زیربنایی اجتماعی پروژه
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ها و افکار عمومی در کل های بزرگتر نیازمند توجه رسانههای کوچکتر، پروژههایی گردند. یکی از دالیل اساسی این است که برخالف پروژه

 . ]29[جامعه در تامین مالی آنها قابل توجه است شان بوده، زیرا سهم فرایند اجرایی

های اولیه بوده و در بینیها به مراتب بیشتر از پیشبهای تمام شده نهایی تعداد قابل توجهی از پروژه ]24[از دید الو و همکاران 

پوشی نمود. اما نسبت دادن طالعات( چشمبینانه( و فریب )ارائه نادرست اتوان از تاثیرگذاری دو عامل توهم )سوگیری خوشاین راستا نمی

-انگارانه بلکه گمراهبینانه و ارائه نادرست اطالعات( نه تنها سادههای یک پروژه به این دو عامل )سوگیری خوشتمام دالیل افزایش هزینه

توجه به نتایج پژوهش فوق، تغییر . با]24[اند کننده است، چراکه در طول فرایند ساخت یک پروژه متغیرهای زیادی با یکدیگر در تعامل

های این محققان نشان ها ضروری است. یافتهای موثر بر افزایش هزینهجهت از تمرکز صرف بر توهم و فریب به اقدامات و رویدادهای واسطه

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های زیربنایی گردند. وساز پروژهتوانند باعث ایجاد اختالالتی در فرآیند ساختداد عوامل پیرامونی نیز می

داند، همخوانی چندانی نداشته و های مشکوک و فساد مالی میهای یک پروژه را ناشی از حقهکه دلیل افزایش هزینه ]11[وبرگ فالی

ای یک پروژه داشته باشد. هتواند تاثیر بسزائی بر افزایش هزینهدرعوض این محققان معتقدند که رویدادهایی قبل و بعد از انعقاد قرارداد می

مشابهت دارد. عوامل داخلی و خارجی  ]11[و کرید و همکاران  ]12[نتایج پژوهش فوق به مقدار زیادی با نتایج پژوهش احسن و گوناوان  

تواند اثرات وژه میوساز یک پروژه تاحدود زیادی پویا و مبهم بوده و لذا تغییرات احتمالی در بازه زمانی ساخت یک پرموثر بر فرایند ساخت

های ساخت یک پروژه یک . ازآنجائیکه افزایش ناخواسته هزینه]29[های آن داشته باشد بینی و مهمی بر مدیریت و هزینهغیرقابل پیش

پروژه،  تواند از عوامل متعددی همچون موقعیت جغرافیایی، تکنولوژی مورد استفاده، نوع مشتری، اندازهمعضل جهانی بوده، در عین حال می

فرهنگ عمومی و غیره تاثیرپذیر باشد. بهرحال بسیاری از تکنیکهای مدیریت ریسک که از سوی پیمانکاران و مشاوران آنها مورد استفاده 

. درنتیجه، تبیین و درک ریسکهای مختلف در ]12[تحلیل و ارزیابی ریسکهای مختلف برخوردار نیستند وبوده، از پویایی الزم برای تجزیه

 گیرد. وساز بصورت ضعیف، ناقص و ناسازگار صورت میفرایند ساخت کل

 مبانی نظری عوامل استخراج شده: -3-2

های صنعت ساخت و ساز که از نتایج پژوهش در این بخش مبانی نظری چهار عامل اصلی تاثیرگذار بر افزایش ناخواسته هزینه

 گیرند.   اند، مورد اشاره قرار میاستخراج شده

های ساخت و ساز هستند. در صورت نبود های پروژهای بودن از جمله ویژگیطوالنی و چند مرحله ریزی ضعیف:نظارت و برنامه

های ساخت و ساز . در پروژه]11[ها اثرات نامطلوبی داشته باشند توانند بر عملکرد هزینه پروژهریزی صحیح، این عوامل میمدیریت و برنامه

های همراه داشته باشد. همچنین هرچه فرایند تکمیل پروژهتواند مزایای اقتصادی فراوانی بهمند بوده و مدیریت آن میزمان بسیار ارزش

-ساخت و ساز طوالنی شود، بازدهی اقتصادی آنها به تاخیر افتاده و حتی ممکن است به یک زیان محض تبدیل گردند. مدیریت و برنامه

 .   ]18[تاخیرها دارند ریزی صحیح نقش بسزائی در کاهش 

تغییر در مفاد قرارداد یکی از موضوعات مبتالبه صنعت ساخت و ساز است. این  :قرارداد ییاجرا یندهایدر مفاد و فرا رییتغ

بایست مورد توافق طرفین قرارداد موضوع به معنای هر نوع تغییر رسمی در مشخصات پروژه )مانند محدوده، قیمت و زمان( بوده که می

. عموماً اصطالح تغییر در مفاد قرارداد برای طرفین قرارداد دارای بار معنایی منفی است. برای مثال کارفرمایان احساس ]15[واقع گردد 

یجاد اختالل در روند کاری کنند که این مورد باعث اکنند. یا پیمانکاران احساس میکنند آنان هزینه اشتباهات دیگران را پرداخت میمی

های مستقیم انجام تغییرات و یا . تغییر در مفاد قرارداد بیانگر هزینه]16[آنان شده و نیازمند بورکراسی اداری و صرف زمان زیادی است 

 اشد. بهای اضافی تحمیل شده از بابت تاخیرها و اختالالت ناشی از تغییرات میکارهای اضافی نبوده، بلکه بیانگر هزینه
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به اعتقاد بنت محیط پیرامونی )مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و   ی:رامونیپ یو ساختار یاقتصاد فیضع طیشرا

بینی کمتری های ساخت و ساز ایجاد نماید. هرچه محیط پیرامونی از قابلیت پیشتواند اختالالتی را در فرایند پیشرفت پروژهاداری( می

. در کشورهای در حال توسعه محیط ]17[های ساخت و ساز بیشتر خواهد بود احتمال تاثیرگذاری نامطلوب آن بر پروژهبرخوردار باشد، 

ها و زمان ساخت گردد. این تواند باعث افزایش هزینهکندکه این امر به نوبه خود میها ایجاد میهایی را برای مدیران پروژهپیرامونی چالش

های اداری ناسالم و فقدان زیرساختهای مناسب همچون حمل و نقل، ثباتی سیاسی، رویههای ذاتی مانند بیریسکها عمومًا بواسطه چالش

 . ]14[آیند نیرو و ارتباطات بوجود می

های ساخت و ساز محسوب شده و نقش هماهنگی از جمله عوامل اساسی در مدیریت پروژه  ناهماهنگی بین طرفین قرارداد:

آید، موضوعاتی همچون نحوه برقراری ارتباط و تعامل با نها غیرقابل انکار است. زمانی که سخن از هماهنگی پیش میآن در موفقیت آ

ای از رویدادها همچون طرح تفصیلی تدارکات، های ساخت و ساز هماهنگی بیانگر مجموعه. در خصوص پروژه]19[شوند یکدیگر مطرح می

ها، جلسات و گزارشات مرتبط با یک فرایند هماهنگ با هدف مابین وظایف و اجزاء همچون برنامهوابستگی فیبندی منابع، شناسایی اولویت

 . ]82[باشد ایجاد یک محیط کاری هماهنگ می

 شناسی پژوهشروش -3

 رانیمد ،یمال رانیمد مانکاران،یپپژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع اکتشافی و تاییدی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 

بودند، که به تهران ارومیه و سنندج،  یشهرها واقع در یمانکاریپ یهاو شرکت یدولتهای سازمانفعال در  نیو ناظر نیمهندس بودجه،

( 1گیری در دسترس انتخاب شدند. با توجه به نبود آمار رسمی، تعداد جامعه آماری نامحدود فرض گردید. بنابراین از رابطه )روش نمونه

 برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید. 

2(1.96) = 384 1رابطه  ∗ .5 ∗ .5

(.05)2
 

= (𝑍2 ∗ p ∗ q)

𝑑2
 

= n 

 

 توضیحات فرمول فوق

n تعداد نمونه = z  درصد خطای معیار =

 ضریب اطمینان قابل قبول

p  نسبتی از جامعه =

 فاقد صفت معین

q = 1-p d  درجه اطمینان یا =

 دقت احتمالی مطلوب

 

پرسشنامه قابل استفاده برگشت  272پرسشنامه توزیع شده  148های صورت گرفته، از توجه شرایط کرونایی کشور با تالشبا 

های ساخت و ساز های موثر بر افزایش ناخواسته هزینهدرصد(. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مولفه 72داده شد )نرخ برگشت 

 بخش عمومی در دو گام طراحی و اجرا شده است. 

و آسیدو و آداکا  ]82[، آموزان و همکاران ]81[گام اول: از طریق مطالعه و بررسی منابع موجود، از سه پژوهش ِممون و همکاران 

 سواالت پژوهش  استخراج و سپس مورد استفاده قرار گرفتند.  ]81[

ای توسط خبرگان دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت تا سواالت مستخرج از مرحله قبل، در قالب پرسشنامه گام دوم: در این مرحله

اطمینان حاصل گردد، آیا سواالت استخراج شده از توانمندی الزم برای سنجش اهداف پژوهش برخوردارند هستند یا خیر؟ بدین منظور 

نفر از کارشناسان خبره توزیع گردید. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات  5ین برای اطمینان از روایی ابزار پژوهش، پرسشنامه ب
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کارشناسان؛ با اعمال تغییراتی در نسخه اولیه، پرسشنامه نهایی و آماده توزیع شد. بدین طریق روایی محتوایی و صوری پرسشنامه مورد 

د، لذا اعتبار محتوایی پرسشنامه تضمین و پایایی آن نیز با استفاده از تایید قرار گرفت. از آنجائیکه افراد مذکور از کارشناسان مجرب بودن

 محاسبه گردید، که این امر بیانگر پایایی باال و مطلوب ابزار پژوهش است.    459/2ضریب آلفای کرونباخ مقدار 

 5تا  1صورت طیفی از اعداد به ای(پرسشنامه مورد استفاده دارای جوابهای بسته بود که با معیار پاسخگویی لیکرت )پنج گزینه

( 2سوال بود؛ و ) 6دهندگان شامل ( سواالت مرتبط با اطالعات شخصی پاسخ1گذاری شده است. پرسشنامه شامل دو بخش زیر بود: )نمره

 سوال بود.  26های ساخت و ساز بخش عمومی نیز شامل سواالت مرتبط با عوامل موثر بر افزایش ناخواسته هزینه

رسانهایی همچون واتساپ و تلگرام در اختیار اعضای جامعه آماری قرار گرفت. ها از طریق حضوری و همچنین پیامهپرسشنام

 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد.    272همانگونه که قبال اشاره گردید، 

بندی اولیه برای ن هیچگونه تقسیمبنابراین، در گام دوم با هدف اطمینان از صحت فرایند گام اول و مشاهده تغییرات؛ بدو

 عاملهای مستخرج از گام اول تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. 

 های پژوهشیافته -4

های گردآوری شده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شده است. قبل از انجام تحلیل عاملی، جهت تجزیه و تحلیل داده

های اصلی اولکین( و آزمون بارتلت محاسبه شد. سپس از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مولفه-میر-گیری )کیزرآزمون کفایت نمونه

عمومی استفاده شد. همچنین از روش چرخش واریماکس برای رسیدن به  بخش در ساز و ساخت هایهزینه ناخواسته افزایش مرتبط با علل

شود. بدین معنی که در های ریاضی حفظ میشد. در این روش استقالل بین مدلهای تفسیرپذیر بهره گرفته حلیک ساختار ساده با راه

است. در این بخش ابتدا  28نسخه  AMOSو  26نسخه  SPSSافزارهای مورد استفاده مانند. نرمموقع چرخش، محورها متعامد باقی می

 شود. ها ارائه میها و تحلیل یافتهآمار توصیفی، سپس آزمون فرضیه

 شناختی: اطالعات جمعیت1شماره جدول 

 درصد گویه  متغیر درصد گویه  متغیر

بخش مورد  6/79 مرد جنسیت

 فعالیت

 1/66 سازمانهای دولتی

 7/11 شرکتهای پیمانکاری 8/22 زن

 

 سن

رشته  2/51 سال 82کمتر از 

 تحصیلی

 6/19 معماری 

 8/87 مهندسی 7/11 سال 52تا  82

 2/11 حسابداری 1/11 سال 52بیشتر از 

 

 تحصیالت

سنوات  7/82 لیسانس و کمتر

 خدمتی

 9/24 سال  12کمتر از 

 8/12 سال  16تا  12 6/52 فوق لیسانس

 7/82 سال 16بیشتر از  7/6 دکترا

 

تحصیلی بیشتر درصد آنان نیز زن بودند. سن و مدرک  22دهندگان مرد و درصد پاسخ 42(، در حدود 1با توجه به جدول شماره )

دهندگان درصد( بود. رشته تحصیلی بیشتر درصد پاسخ 6/52لیسانس )درصد(، و فوق 2/51سال ) 82ترتیب کمتر از دهندگان بهپاسخ

دهندگان در درصد پاسخ 66درصد( و حدود  1/59سال ) 16دهندگان کمتر از درصد( مهندسی بود. سنوات خدمتی بیشتر پاسخ 8/87)

 بخش دولتی مشغول به فعالیت بودند.  
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 گیرند. های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میهای زیرین یافتهدر بخش

بررسی نرمال ها روشهای متعددی وجود دارد. در این پژوهش برای آزمون نرمال بودن دادهبرای ها: آزمون نرمال بودن داده

 شده است. استفاده ها سی چولگی و کشیدگی دادهآزمون برربودن توزیع متغیرها از 

 بررسی چولگی و کشیدگی سواالتنتایج آزمون (: 2جدول شماره )

 کشیدگی چولگی سوال کشیدگی چولگی سوال کشیدگی چولگی سوال

1 284/2- 166/1- 11 215/2- 514/1- 11 252/2- 521/2- 

2 247/2 661/2- 11 598/2- 754/2 21 261/2- 152/1- 

3 174/2 721/2- 12 262/2 221/2- 21 128/2- 661/2- 

4 142/2 482/2- 13 284/2- 166/1- 22 178/2- 141/1- 

5 215/2 149/2 14 228/2 428/2- 23 115/2 662/2- 

6 242/2 751/2- 15 122/2 861/2- 24 225/2- 942/2- 

7 217/2 158/2- 16 278/2 682/2- 25 256/2 125/2- 

8 827/2- 671/2- 17 222/2- 527/1- 26 112/2- 258/1- 

1 278/2 827/2- 18 164/2- 215/1-    

قرار دارد. بنابراین به  -2+ و 2با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق، مقدار چولگی مشاهده شده برای تمامی سواالت در بازه 

قرار دارد.  -2+ و 2لحاظ کجی تمامی سواالت نرمال بوده و لذا توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی تمامی سواالت نیز در بازه 

 ن است که توزیع سواالت به لحاظ کشیدگی نیز نرمال هستند. این امر بیانگر آ

 بررسی برای KMO-Bartlett از آزمون اکتشافی ابتدا الزم است عاملی استفاده از تحلیل منظور بهگیری: اندازه مدل برازش

 عاملی اکتشافی انجام تحلیل برای پژوهش هایداده تعداد آیا بدین معنی است که هاداده گردد. کفایت استفاده هاداده گیرینمونه کفایت

ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی ( بوده که بیانگر کفایت نمونه476/2) KMO( مقدار 1خیر؟ طبق جدول شماره ) یا هستند مناسب

بارتلت استفاده شده های پژوهش با یکدیگر از آزمون کرویت است. همچنین برای سنجش کفایت همبستگی بین متغیرها و همبستگی داده

ها با یکدیگر همبستگی داشته و درنتیجه امکان (؛ لذا داده222/2است )یعنی  25/2است. از آنجائیکه سطح معناداری این آزمون کمتر از 

مناسب های جدید براساس همبستگی بین متغیرها وجود دارد. بنابراین تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار الگو شناسایی و تعریف عامل

 است. 

 (:  نتایج آزمون بارتلت3جدول شماره )

 آزمون
KMO-Bartlett 

 آزمون بارتلت

 سطح معناداری درجه آزادی تقریب کای دو

476/2 212/1821 125 222/2 

مناسبی شده به نحو  استخراج عاملهای باشد، این نوع اشتراک بزرگتر مقادیر چه است. هر 1( بیانگر اشتراک استخراجی8) جدول

از  شده تعیین لذا تمامی عاملهای هستند، 52/2 از باالتر اشتراکهای استخراجی هستند. از آنجائیکه قریب به اتفاق قادر به تبیین متغیرها

 مثال برایتفاوتهایی وجود دارد.  اشتراک، مقادیر برخوردار هستند. با این حال بین مطالعه مورد متغیرهای واریانس توانایی الزم برای تبیین

 است.  664/2و سوال بیست و پنجم  612/2سوال هفتم  به مربوط اشتراک مقدار

                                                           
1- Extraction Communalities     
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 عاملی تحلیل در شده وارد متغیرهای برای عاملها استخراج از بعد اشتراك (: میزان4جدول شماره )

 اشتراک سوال

  استخراجی

 اشتراک سوال

  استخراجی

 اشتراک سوال

  استخراجی

 اشتراک سوال

  استخراجی

1 578/2 4 662/2 15 599/2 22 894/2 

2 761/2 9 662/2 16 582/2 21 592/2 

1 145/2 12 511/2 17 572/2 28 611/2 

8 671/2 11 724/2 14 626/2 25 664/2 

5 721/2 12 577/2 19 618/2 26 541/2 

6 595/2 11 672/2 22 652/2   

7 612/2 18 621/2 21 841/2   

 ها برابر با یک است. لذا از درج آنها در جدول فوق صرف نظر شده است.از استخراج( تمامی گویه قبل های)اشتراک اولیه اشتراک نکته:

ها در ( تحلیل عاملی نهایی منجر به استخراج چهار عامل گردیده است. این عامل5شماره ) طبق جدولتحلیل عاملی اکتشافی: 

ها به تر، چرخش دادهس کل هستند. در این تحلیل به منظور دستیابی به ساختار عاملی سادهدرصد از واریان 151/61مجموع قادر به تبیین 

 و پایایی معناداری، با هدف بهبود هاعامل ( منعکس شده است. چرخش6روش واریماکس صورت گرفته که نتایج آنها در جدول شماره )

 نیافته چرخش حل راه از اولیه هایتر همبستگیدقیق یافته، باعث پدیدار شدن چرخش هایلذا عامل .گیردمی انجام هاتحلیل تکثیرپذیری

برخالف روش بدون چرخش  .کنندمی تبیین را( هاهمبستگی) مشترک واریانس اولیه، حل راه خوبی به یافته، چرخش هایعامل. گردندمی

ها در تبیین تغییرات تعدیل کند؛ در روش چرخش سهم عاملدرصد( را تعیین می 114/28که در آن عامل اول درصد بیشتری از تغییرات )

 ها بصورت یکنواخت توزیع کند.   تواند تغییرات را میان عاملگردد. بواسطه این ویژگی، چرخش واریماکس میمی

 مختلف  هایعامل ویژه مقادیر و واریانس درصد (:5جدول شماره )

تعداد  عامل

 گویه

 مقادیر ویژه بعد از چرخش واریماکس واریماکسمقادیر ویژه قبل از چرخش 

درصد تبیین  ارزش ویژه

 واریانس

درصد 

 تجمعی

ارزش 

 ویژه

درصد تبیین 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

 955/17 955/17 664/8 985/21 985/21 226/6 4 اول

 246/18 111/16 286/8 625/19 642/15 277/8 7 دوم

 754/84 872/18 761/1 869/52 488/12 419/2 6 سوم

 716/62 954/11 129/1 716/62 287/12 668/2 5 چهارم

اند. بارهای عاملی های استخراج شده، مشخص شدهبارهای عاملی هر کدام از سواالت پرسشنامه مرتبط با مولفه 4الی  6در جداول 

این جداول مقدار آلفای کرونباخ هر کدام از  جهت اختصاص هر سوال به یک مولفه در نظر گرفته شده است. همچنین در 8/2باالتر از 

بوده و لذا پایایی سواالت مرتبط با هر عامل در حد مطلوبی قرار داشته و  7/2ها نیز محاسبه شده است؛ که همگی آنها باالتر از مقدار عامل

محاسبه شده که  459/2باخ کل پرسشنامه عالوه مقدار آلفای کرونتوان از بابت همبستگی درونی آنها نیز مطمئن گردید. بهدرنتیجه می

 ها براساس سواالت لحاظ شده در آنها صورت گرفته است.       گذاری هر کدام از عاملبیانگر مطلوب بودن پایایی کل پرسشنامه است. نام
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 ریزی ضعیف( (: بارهای عاملی و مقدار آلفای کرونباخ عامل اول )نظارت و برنامه6جدول شماره )

 عنوان سواالت آلفای کرونباخ بار عاملی سوال

11 418/2  

 

 

495/2 

 

 نامناسب بندیو زمان یزریبرنامه

 مناقصه یپس از برگزار مانکاریدر انعقاد قرارداد با پ ریتاخ 421/2 22

 ریزی ها در فرایند برنامهنهیبرآورد کمتر از حد هز 747/2 14

 مشاور نیمهندس یاز سوعدم نظارت موثر و مکرر  751/2 1

 نامناسب و سخت یجو طیشرا 787/2 26

 مشاور ناظر نیمهندس تیریو سوءمد یکم تجربگ 715/2 17

 تشریفات قانونیشدن  ییمناقصه قبل از نها یبرگزار 726/2 12

 به موقع اعتبارات مرتبط با پروژه صیعدم تخص 699/2 22

 

 (: بارهای عاملی و مقدار آلفای کرونباخ عامل دوم )ناهماهنگی بین طرفین قرارداد( 7جدول شماره )

 عنوان سواالت آلفای کرونباخ بار عاملی سوال

2 451/2  

 

 

448/2 

 

فهرست  ،ایو سازه یمعمار یهمچون طراح مانیمستندات پ برآورد نادرست

 کار ریبها و مقاد

 همه طرفها یمفاد قرارداد از سو یعدم اجرا 411/2 8

 کار یمکرر مصالح پا یکمبودها 779/2 18

 نیو مهندس مانکاری)کارفرما، پ مانیپ نیطرف نیگردش کند اطالعات ب 754/2 28

 مشاور(

 ارائه شده هایتیکارفرما در پرداخت مبالغ مربوط به صورت وضع ریتاخ 751/2 6

 مانکارانپی و مصالح کنندگاندر پرداخت مطالبات عرضه مانکارانیپ ریتاخ 719/2 21

 یفرع

 ندیمشاور و کارفرما در فرا نیمهندس نیو تعامل الزم ب ینبود هماهنگ 597/2 1

 پروژه یطراح

 

 ی( رامونیپ یو ساختار یاقتصاد فیضع طیشرا(: بارهای عاملی و مقدار آلفای کرونباخ عامل سوم )8جدول شماره )

 عنوان سواالت آلفای کرونباخ عاملیبار  سوال

5 422/2  

 

479/2 

 

 پروژه یاجرا یکار در بازه زمان یرویمصالح و ن متیاز حد ق شیب شیافزا

 مانکارانیپ ینگیمشکالت نقد 427/2 25

 مانکاریپ یو فن یمال هایییضعف توانا 428/2 9

 ت تعهدا موقعبه یفایضعف کارفرما در ا 756/2 15

 پروژه یطراح ندیدر فرا هانهیبرآورد نامناسب هز 751/2 7

 انجام شده یاز بابت کارها هایپرداخت ندیدر فرا بازییموثر بودن رشوه و پارت 712/2 16
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 ( قرارداد ییاجرا یندهایدر مفاد و فرا رییتغ(: بارهای عاملی و مقدار آلفای کرونباخ عامل سوم )1جدول شماره )

 عنوان سواالت آلفای کرونباخ بار عاملی سوال

11 487/2  

 

418/2 

 

 پروژه یاجرا ندیدر فرا یو مشخصات فن یباالسر بیضرا رییامکان تغ

 در مشخصات پروژه راتییبواسطه تغ یاضاف یو کارها التیتعد 429/2 4

 مانکارانیو پ یمشاور، مقامات دولت نیمهندس نیب یتبان 745/2 19

در ” مبالغ مشروط در قرارداد“ ایو ” قرارداد لیتعد“همچون  ییوجود بندها 782/2 12

 مانیپ

 یاسیس هایاز مصلحت یناش یاضاف یو کارها التیتعد 642/2 21

 

شناسایی  های پژوهش تلخیص و سپس تعداد چهار متغیر مکنون )سازه(داده ،اکتشافی عاملی تحلیل وشاز طریق بکارگیری ر

تحلیل  گیری شده هستند. به عبارت دیگر، روشها( بیانگر علل زیربنایی متغیرهای اندازهگردید. به لحاظ نظری متغیرهای مکنون )سازه

 تبیین و بندیدسته محدودی کلی هایعامل قالب در را آنها متغیرها، از زیادی تعداد درونی همبستگی عاملی اکتشافی از طریق بررسی

 رسد که هدف آن تایید ساختار عاملی شناسایی شده است. پس از این مرحله نوبت به تحلیل عاملی تاییدی می. کندمی

عمومی،  بخش در ساز و ساخت هایهزینه ناخواسته افزایش به منظور تدوین مدل عللتحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول: 

و از طریق تحلیل عاملی تاییدی  28نسخه  AMOSافزار افی( با استفاده از نرممتغیرهای مکنون شناسایی شده )مرحله تحلیل عاملی اکتش

منعکس شده است. براساس اطالعات حاصله بارهای عاملی  11و  12( و جداول 1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل در شکل )

شان بیشتر گیریهای مربوطه از واریانس خطای اندازهها و شاخصبوده و لذا واریانس بین سازه 5/2تمامی متغیرهای مشاهده شده بیشتر از 

 (. 1بوده و درنتیجه پایایی در مورد مدل اندازه قابل قبول است )شکل 

است. ( پذیرمشاهده متغیرهای) هاگویه با( پنهان متغیرهای) عامل)ها( سنجش رابطه اول مرتبه تاییدی عاملی هدف تحلیل

گیری اندازه از اطمینان برای درنتیجه این روش صرفاً . گیردنمی قرار بررسی مورد توجه و پنهان متغیرهای بین طهراب روش این بنابراین در

 قرار مطالعه و بررسی مورد گویه چند با )یا چند( عامل یک رابطه اول مرتبه تاییدی عاملی تحلیل است. درکل، در پنهان متغیرهای درست

 گیرد.می
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 گیری برازش یافته )تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول( براساس ضرایب استانداردمدل اندازه(: 1شکل شماره )

های پژوهش ها نیز بیانگر گویهها بوده و همچنین مستطیلگانه( بیانگر متغیرهای مکنون و یا عامل 8در شکل فوق دوایر بزرگ )

گانه( به  8های یک سویه رسم شده از سمت دوایر بزرگ )دهد. پیکانمیها را نشان های دو سویه همبستگی میان عاملباشند. پیکانمی

ها با هر یک ها بوده و اعداد مندرج بر روی آنها نیز نشان دهنده ضریب همبستگی گویهها بیانگر بار عاملی هر کدام از گویهسمت مستطیل

دهد که چه میزان از واریانس هر کدام از تعیین بوده و نشان میها نیز بیانگر ضریب از عوامل مربوطه است. اعداد مندرج بر روی مستطیل

ها بیانگر واریانس گانه( به سمت مستطیل 26های یک سویه از سمت دوایر کوچک )ها توسط عامل مربوطه قابل تبیین است. پیکانگویه

بوده بطوریکه  1 عدد از شده تبیین هایواریانس حاصل تفریق خطا باقیمانده )خطا( بوده که توسط عامل مربوطه تبیین نشده است. مقادیر

 است.       17/2برابر با  11برای مثال مقدار خطای سوال 

و همچنین  1شده استخراج واریانس میانگین و 2مرکب گیری از دو شاخص پایاییابزار اندازه در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی

 (.   12استفاده شده است )جدول شماره  5و روایی واگرا 8روایی همگرا گیری از دو شاخصبرای سنجش روایی ابزار اندازه

                                                           
2 Composite Reliability (CR) 
3 Average Variance Extracted (AVE) 
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 مدل روایی و پایایی با مرتبط نتایج: 11 شماره جدول

 

CR AVE MSV ASV 

تغییر در 

مفاد قرارداد 

و فرایندهای 

 اجرایی

ناهماهنگی 

بین 

طرفین 

 قرارداد

نظارت و 

-برنامه

ریزی 

 ضعیف

شرایط 

اقتصادی و 

ساختاری 

 ضعیف

-تغییر در مفاد قرارداد و فرایند

 های اجرایی

481/2 517/2 252/2 225/2 719/2    

   717/2 227/2 266/2 124/2 581/2 491/2 ناهماهنگی بین طرفین قرارداد

  721/2 198/2 215/2 222/2 214/2 522/2 496/2 ریزی ضعیفنظارت و برنامه

شرایط اقتصادی و ساختاری 

 ضعیف

474/2 584/2 124/2 251/2 151/2 129/2 189/2 781/2 

 افزار اکسل انجام شده است.محاسبات با استفاده از ماکرو طراحی شده توسط جیمز گسکین و در قالب نرم نکته:

 های مورد نیاز مرتبط با پایایی و روایی مدل: حداقل11جدول شماره 

 مقادیر آستانه عنوان

 CR>0.7 شرط پایایی مدل

 CR>AVE ؛ AVE>0.5 همگرای مدلشرط روایی 

 ASV < AVE ؛ MSV < AVE شرط روایی واگرای مدل

بیشتر از مقادیر آستانه هستند، لذا مدل پژوهش از پایایی و روایی  12با توجه به اینکه مقادیر محاسبه شده در جدول شماره 

 5/2و یا تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده بیشتر از  7/2مناسبی برخوردار است. برای مثال تمامی مقادیر پایایی مرکب بیشتر از 

 کوچکتر از میانگین واریانس استخراج شده هستند.  7و میانگین واریانس مشترک 6هستند. همچنین حداکثر واریانس مشترک

ده است. الزم به منعکس ش 12های مختلف برازندگی در جدول شماره های پژوهش در خصوص آزمون برازش مدل و شاخصیافته

های مرتبط با برازش در حد مناسب باشند، مدل مورد نظر از برازش مناسبی برخوردار است شاخص از شاخص 8الی  1ذکر است اگر حداقل 

]88[   . 

 گیریهای اندازهگیری با شاخص: نتایج میزان انطباق مدل اندازه12جدول شماره 

𝑋2 شاخص

𝑑𝑓
 

IFI RMR CFI GFI NFI RMSEA 

 ≤ 24/2 92/2 ≤ 92/2 ≤ 92/2 ≤ ≤ 24/2 92/2 ≤ ≤ 1 مالک

 221/2 927/2 917/2 947/2 216/2 947/2 185/1 میزان

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب  تفسیر )برازش(

 

                                                                                                                                                                                                       
4 Convergent Validity 
5 Divergent Validity 
6 Maximum Shared Variance (MSV) 
7 Average Shared Variance (ASV) 
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اثرات علّی در مدل پس از اجرای تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول، در این بخش با توجه به تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم: 

بندی این متغیرها براساس میزان تاثیر آنها در مفهومی پژوهش و به منظور بررسی معناداری اثر هریک از متغیرهای مکنون اصلی و نیز رتبه

شده  های ساخت و ساز بخش عمومی( از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفادهتشکیل و تبیین سازه اصلی )افزایش ناخواسته هزینه

ای که فرض بر آن است که خود متغیرهای پنهان در واریانس هاست به گونهاست. هدف این شیوه دستیابی به یک روش معنادارتری از داده

منعکس شده است. مقادیر مربوط  11و جدول شماره  2مشترک، ناشی از یک یا چند عامل باالتر است. نتایج حاصل از اجرای آن در شکل 

گیری تحلیل عاملی مرتبه دوم همانند مقادیر محاسبه شده برای تحلیل عاملی مرتبه اول بوده و لذا از ذکر آنها اندازه به برازش مدل

 گردد.  خودداری می

 

 گیری برازش یافته )تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم( براساس ضرایب استاندارد(: مدل اندازه2شکل شماره )

نظارت و  و( 72/2) عاملی بار ناهماهنگی بین طرفین بیشترین دوم، بین بارهای عاملی مرتبه( در 2با توجه به شکل شماره )

 باشند.  می های ساخت و ساز داراافزایش ناخواسته هزینه سازه را روی( 27/2) عاملی بار ریزی کمترینبرنامه

( محاسبه شده برای هر چهار متغیر .C.Rگردد مقادیر نسبت بحرانی )مشخص می 11براساس نتایج مندرج در جدول شماره 

گیری سازه اصلی بوده و درنتیجه این متغیرهای مکنون دارای اثر مثبت و معناداری در تبیین/شکل 54/2مکنون مورد بررسی بیشتر از 

شده برای سنجش هستند. به عبارت دیگر، چهار متغیر مکنون انتخاب  "های ساخت و ساز بخش عمومیافزایش ناخواسته هزینه"پژوهش 

سازه اصلی پژوهش درست بوده و موید اعتبار مبانی تئوریک استفاده شده است. از سوی دیگر، براساس اندازه/شدت مقادیر ضرایب استاندارد 
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 توان بیان داشت که متغیرهای مکنون به ترتیب( در تحلیل رگرسیون است، می4که همان مقادیر بتا )یا ضریب رگرسیون استاندارد شده

گیری سازه اصلی پژوهش عبارتند از: ناهماهنگی بین طرفین قرارداد، شرایط اقتصادی و ساختاری ضعیف، تغییر تاثیرگذاری در تبیین/شکل

 ریزی ضعیف.  در مفاد قرارداد و فرایندهای اجرایی و نظارت و برنامه

 : خالصه نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم13جدول شماره 

ضرایب  رابطه ردیف

غیر 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد

نسبت 

بحرانی 

(C.R.) 

سطح معناداری 

(P-Value) 

تغییر در مفاد قرارداد و فرایندهای اجرایی             1

 ساخت و ساز هاینهیناخواسته هز شیافزا

184/2 285/2 111/2 128/1 222/2 

شرایط اقتصادی و ساختاری ضعیف                     2

 ساخت و ساز هاینهیناخواسته هز شیافزا

218/2 251/2 875/2 882/8 222/2 

ناهماهنگی بین طرفین قرارداد                           1

 ساخت و ساز هاینهیناخواسته هز شیافزا

181/2 267/2 728/2 256/5 222/2 

ریزی ضعیف                             برنامهنظارت و  8

 ساخت و ساز هاینهیناخواسته هز شیافزا

299/2 211/2 271/2 997/2 221/2 

توان اظهار است، لذا می 54/2(، از آنجائیکه نسبت بحرانی هر سه رابطه بیشتر از 12( و جدول شماره )2با توجه به شکل شماره )

درصد  99گیری مفاهیم مورد نظر از همسویی باالیی برخوردار بوده و ثانیًا در سطح اطمینان پرسشنامه برای اندازهداشت که اوال پرسشهای 

توان انتظار داشت بهبود در مراحل تغییر در مفاد قرارداد و فرایندهای اجرایی، شرایط اقتصادی و ساختاری ضعیف، ناهماهنگی بین می

 های ساخت و ساز بخش عمومی گردد.        تواند منجر به ممانعت از افزایش ناخواسته هزینهریزی ضعیف میطرفین قرارداد و نظارت و برنامه

 ها:سایر یافته

شناختی بر روی هر کدام از متغیرهای پژوهش شود با استفاده از رگرسیون اثرات هر کدام از متغیرهای جمعیتدر این بخش تالش می

 گیرد.مورد مطالعه و بررسی قرار 
  پژوهش متغیرهای از کدام هر شناختی بر روی: میزان تاثیر متغیرهای جمعیت14جدول شماره 

 محل اشتغال رشته تحصیلی سنوات خدمتی تحصیالت سن جنسیت متغیر

ضریب 
B 

Sig.  ضریب
B 

Sig.  ضریب
B 

Sig.  ضریب
B 

Sig.  ضریب
B 

Sig.  ضریب
B 

Sig. 

F1 129/2  242/2  225/2-  594/2  212/2  822/2  281/2  121/2  212/2-  199/2  227/2  622/2  

F2 271/2  124/2  264/2  228/2  246/2-  255/2  211/2  779/2  218/2-  195/2  211/2-  426/2  

F3 259/2  812/2  226/2  655/2  214/2-  721/2  244/2  277/2  272/2-  291/2  228/2-  951/2  

F4 272/2  862/2  129/2  276/2  126/2  217/2  254/2-  157/2  221/2-  669/2  187/2-  262/2  

  (F4( و تغییر در مفاد و فرایندهای اجرایی )F3وضیت اقتصادی و ساختاری ضعیف )(، F2(، ناهماهنگی بین طرفین قرارداد )F1ریزی ضعیف )نظارت و برنامه: 1نکته 

 است. 12/2( .Sigسطح معناداری ) :2نکته 

 از هریک در واحد یک تغییر اثر بر( وابسته متغیر) پژوهش متغیرهای از کدام هر تغییر میزان بیانگر( B) غیراستاندارد ضریب

 در متغیرها؛ سایر ماندن ثابت فرض با و فوق جدول در مندرج نتایج به توجه است. با( مستقل متغیرهای) شناختیجمعیت متغیرهای

های ساخت و ساز تر هستند. از آنجائیکه اکثر کارگران شاغل در پروژهریزی ضعیفمتغیر نظارت و برنامه خصوص در زنان مردان، با مقایسه

 فقط سن های زنان توجه جدی نمایند معموال در سطح مناسبی قرار ندارد. متغیرنظارتها و توصیهمردان هستند، لذا احتمال اینکه آنان به 

                                                           
8- Standardized Regression Weights 
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احتمال تغییر مفاد و فرایندهای اجرایی  سنی، رده یک افزایش با که معنی بدین. است تاثیرگذار تغییر در مفاد و فرایندهای اجرایی متغیر بر

یابد. بدین معنی که با افزایش سن، آشنایی افراد با خالهای قانونی و اداری افزایش یافته و از یواحد افزایش م 129/2قرارداد از سوی افراد 

گردد، لذا تمایل آنان به این موضوع اند که با تغییر مفاد قرارداد عواقب بدی متوجه کسی نمیطرفی نیز شاید به کرّات مشاهده نموده

 یابد. افزایش می

 که معنی بدین. است ناهماهنگی بین طرفین قرارداد و تغییر در مفاد و فرایندهای اجرایی تاثیرگذار متغیرهای بر تحصیالت متغیر

یابد. بنابراین هرچه سطح تحصیالت باالتر باشد درک کاهش می واحد 246/2ناهماهنگی بین طرفین قرارداد  تحصیلی مقطع یک افزایش با

تحصیلی، تغییر مفاد و  مقطع یک افزایش باعث کاهش ناهماهنگی بین طرفین قرارداد گردد. باتواند افراد افزایش یافته و لذا این عامل می

یابد. بدین معنی که با افزایش سطح تحصیالت درک آنان از نادرست بودن برآوردهای افزایش می 126/2فرایندهای اجرایی از سوی افراد 

 یابد.  نی و اداری افزایش یافته، لذا تمایل آنها به تغییر مفاد قرارداد افزایش میاولیه بیشتر شده و همچنین آشنایی افراد به خالهای قانو

 رده یک افزایش با که معنی بدین. است تاثیرگذار وضعیت اقتصادی و ساختاری ضعیف متغیر بر سنوات خدمتی فقط متغیر

معنی که با افزایش سنوات خدمتی، شاغالن بخش عمومی یابد. بدین واحد افزایش می 244/2احتمال تغییر در این متغیر  سنوات خدمتی،

های کوتاه مدت تمرکز نمایند. لذا تمایل آنان به اختصاص شوند که برای دیده شدن و ارائه کارنامه جذاب آنان باید بر روی پروژهمتوجه می

ر کشور ایران طرحهای عمرانی فراوانی وجود دارد یابد. شاید به همین دلیل باشد که امروزه دهای بلندمدت کاهش میمنابع کافی به پروژه

 شان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارند. که بعد از گذشت چندین سال از شروع

در مقایسه با  که معنی بدین. است تاثیرگذار تغییر در وضعیت اقتصادی و ساختاری ضعیف متغیر بر رشته تحصیلی فقط متغیر

واحد بهتر است. بدین معنی که در مقایسه با معماران و  272/2عملکرد رشته حسابداری در این متغیر های معماری و مهندسی، رشته

محل  های مناسب بیشتر است. در نهایت متغیرها از طریق تخصیص بودجهمهندسان، تمایل حسابداران به بهبود وضعیت اقتصادی پروژه

تمایل شاغالن  شاغالن بخش دولتی، با مقایسه در که معنی بدین. است تاثیرگذار راییتغییر در مفاد و فرایندهای اج متغیر بر فقط اشتغال

تغییر مفاد و فرایندهای اجرایی بیشتر است. زیرا آنها هستند که بواسطه شرایط بد اقتصادی و تورم فزاینده  خصوص شرکتهای پیمانکاری در

 وژه نبوده و لذا اصرار دارند که مفاد قرارداد تغییر کند.   کنند با قرارداد فعلی قادر به اتمام به موقع پراحساس می

 گیریبحث و نتیجه -5

 گیرند. در این بخش هر یک از متغیرهای پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می

متغیر برای این عامل استخراج شد که در مجموع  4بر اساس الگوی عامل چرخشی،  ریزی ضعیف(:عامل اول )نظارت و برنامه

متغیر  4های ساخت و ساز در بخش عمومی را تبیین کنند. ارزیابی دقیق درصد از دالیل افزایش ناخواسته هزینه 28توانستند در حدود 

 های جدی هستند. مومی دارای ضعفهای ساخت و ساز بخش عریزی و کنترل پروژهدهد برنامهمذکور نشان می

های ساخت و ساز از کارآمدی الزم برخوردار نیست. نتایج ریزی و کنترل پروژهبنابراین شاید بتوان اظهار داشت در ایران برنامه

نتایج  دهد بخش عمومی ایران دارای یک برنامه استراتژیک و جامع نیست. همچنین طبقنشان می ]85[زاده و خسروی پژوهش سمیعی

های پژوهش های بخش عمومی دارای اشکاالت و نواقص قابل توجهی هستند. براساس یافتهمناقصه ]86[پژوهش شاکری و همکاران 

دالیلی همچون نداشتن های ساخت و ساز است. بنابراین بهروی پروژهریزی و کنترل یکی از موانع پیشضعف برنامه ]87[افشاری و حمزه 

های واقعی و عدم بکارگیری بینی و برآورد نادرست هزینهبندی در اجرا، پیشحدود کار، عدم رعایت برنامه زمانیک درک روشن از 

های ساخت و ساز در سطح مناسبی قرار ندارد. بنابراین توان استنباط نمود که دانش فنی افراد دخیل در پروژهتکنیکهای نظارتی موثر؛ می
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های ساخت و ها را تقویت نماید. با این حال اکثر پروژهتواند جنبه نظارت و کنترل پروژهبازخورد منظم میاستقرار یک فرایند گزارشگری و 

های تواند باعث افزایش ناخواسته هزینهساز بخش عمومی ایران فاقد مکانیزمهای نظارتی و کنترلی موثری بوده که این امر به نوبه خود می

 ها گردد. اینگونه پروژه

های ساخت و ساز بخش عمومی تعامل و ارتباط موثری وجود ندارد، و لذا یج پژوهش حاضر بین طرفین قرارداد در پروژهطبق نتا

فر های پژوهش خانجانی و الهیتواند باعث به تاخیر افتادن اقدامات اصالحی پیمانکاران در موعد مقرر گردد. براساس یافتهاین عامل می

ساز با مشکالت عدیده نظارتی مواجه بوده که نتایج پژوهش حاضر نیز موید این موضوع است. شاید یکی از های بخش ساخت و پروژه ]84[

ها باشند. بدین معنی که اکثر شرکتهای نظارتی در شهرهای بزرگ مستقر بوده و در مقابل بسیاری دالیل این موضوع دوری ناظران از پروژه

خوردار در حال اجرا هستند. همچنین بواسطه رقابت شدید بین ناظران ساختمانی، اکثر فعاالن این ها در مناطق دورافتاده و کم براز پروژه

یک عامل موثر بر ناکارآمدی  ]27[گردند. براساس نتایج پژوهش الو و همکاران های غیرواقعی میحوزه مجبور به پذیرش کارها با هزینه

الزحمه آنان است. هم بواسطه پایین بودن حقساز، ضعف عملکرد مهندسان ناظر آنریزی و نظارت در بخش صنعت ساخت و فرایند برنامه

های ساخت و ساز مستلزم مشارکت فعاالنه ناظران در خصوص شناسایی فعالیتها و منابع مورد نیاز برای ریزی و نظارت موثر بر پروژهبرنامه

تواند اثربخشی عملکرد ناظران را تضعیف نماید. های پرداختی ناکافی میالزحمهباشد. با این حال حقتحقق اهداف از پیش تعیین شده می

گردد. این موضوع ها میها و درنهایت باعث افزایش هزینهریزی و نظارت باعث تاخیر در فرایند برگزاری مناقصه پروژهبنابراین ضعف برنامه

ریزی و نظارت در بخش ساخت و ساز تا بیشتر مشهود است. ضعف برنامهدر شرایطی که متغیرهای کالن اقتصادی ناپایدار و تورم باال باشد 

ها در بخش عمومی بدون مطالعه و کاری مسئوالن دولتی و فساد باشد. بدین معنی که برخی از پژوهتواند ناشی از سیاسیحدی نیز می

 شوند.  می نگری الزم در خصوص منابع مالی مورد نیاز و فقط بواسطه یک سری مصلحت شروعآینده

وری و تاخیر در پیشرفت فیزیکی تواند باعث کاهش بهرهشرایط نامساعد جوی نیز می ]89[های پژوهش المومنی براساس یافته

ها گردد. در فصل زمستان در شمال، شمال شرق و شمال غرب ایران، دمای هوا کمتر از صفر درجه و در فصل تابستان دمای هوا در پروژه

وری نیروی کار تاثیرگذار باشد. عمومًا اکثر مهندسان ناظر و تواند بر بهرهدرجه است. هر دوی این دما می 85شتر از جنوب ایران بی

ها باعث تواند از طریق برآورد پایین هزینهها توجه چندانی به موضوع شرایط آب و هوایی ندارند. این موضوع میپیمانکاران در برآورد هزینه

های زیادی بدون توجیه ریزی و نظارت مناسب، پروژهها در مراحل بعدی گردد. در نهایت بواسطه فقدان برنامهزینهافزایش ناخواسته ه

این موارد  ]52[شوند ها، اجرا میبینانه، طراحی ناقص و برآورد کمتر از حد هزینهاقتصادی و فقط براساس مواردی همچون تعصبات خوش

 گردند.  بعدی میها در مراحل باعث افزایش هزینه

 642/15کننده متغیر استخراج گردید که در مجموع تبیین 7برای عامل دوم عامل دوم ناهماهنگی بین طرفین قرارداد: 

دهد بین طرفین قرارداد هماهنگی موثر برقرار نیست. عدم وجود یک ارتباط درصد از واریانس کل هستند. ارزیابی این متغیرها نشان می

تواند مانع دسترسی این مشاوران به اطالعات کلیدی گردد. این عامل به نوبه خود مهندسان مشاور و کارفرما در فرایند طراحی میموثر بین 

 ]51[ها و یا تغییرات مکرر در مفاد قرارداد در مرحله اجرا شود. به اعتقاد الو و همکاران  تواند باعث برآورد کمتر از حد هزینهمی

 تواند طرفین قرارداد را به نقص مفاد قرارداد در مراحل بعد وادار نماید.     رایند طراحی میهای فناهماهنگی

-، چشم9نامه طراحی جامعای، برای رفع هرگونه ابهامات احتمالی درخصوص موضوعاتی همچون تفهیمقبل از شروع هر نوع پروژه

-خصات، نوع قرارداد، ضرورت پروژه و تاریخ تکمیل آن طرفین قرارداد می، مش12های آتی قابل تخصیص، طرحهای اقتضائی مالیانداز بودجه

                                                           
 دهد.را شرح می پروژه یک هایویژگی و نیازی است که مکتوب سند 1

  دهد. را شرح می غیره و انسانی نیروی کمبود تاسیسات، در وقفه مانند اضطراری حوادث وقوع صورتها در نحوه تامین مالی پروژه 11
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تواند هماهنگی بین اعضای دخیل در یک پروژه را بنحو قابل توجهی افزایش دهد. عدم بایست با یکدیگر بحث و گفتگو کنند. شفافیت می

تواند احتمال بروز اشتباهات و مغایرت در طراحی می ارتباط و هماهنگی موثر بین مهندسان مشاور و دستگاههای بخش عمومی در فرایند

و سند قرارداد را افزایش دهد. این عامل بر عملکرد پیمانکاران در فرایند اجرا تاثیر منفی گذاشته و باعث بروز اختالفاتی بین پیمانکار 

 شود. تر شدن مدت تکمیل پروژه میکارفرما و درنتیجه طوالنی

توانند باعث افزایش هزینه اشتباهات و مغایرتها منشاء ایجاد تغییرات در آینده بوده و لذا می ]52[ان به اعتقاد چودری و همکار

تواند زمینه ها را تضعیف نموده و میتغییر در مفاد قرارداد صحت و دقت برآورد هزینه ]52[کارفرمایان و پیمانکاران شوند. به اعتقاد ولز 

نامه مخصوصا از جانب پیمانکاران را فراهم نماید. مهارت و توانمندی مشاوران تا حد زیادی به قوت تفهیم های احتمالیمذاکره و سوءاستفاده

موانع ارتباطی از طریق اثرگذاری منفی بر برآورد  ]52[طراحی کارفرما و درنتیجه به یک پروتکل ارتباطی روشن بستگی دارد. به اعتقاد ولز 

تواند منجر به برآورد غیرمنطقی قیمتهای مناقصه گردد. این امر به نوبه خود باعث اتخاذ انعقاد قرارداد( میهای یک پروژه )قبل از هزینه

ها ضمن گردد. ابهامات و تاخیرهای طوالنی در خصوص پرداخت مبلغ صورت وضعیتها میتصمیمات نادرست در خصوص تامین مالی پروژه

تواند باعث طوالنی شدن از جمله دالیل اصلی عدم اجرای قراردادهاست. این عامل می زنی دستگاههای بخش عمومی،کاهش قدرت چانه

ها گردد. از جمله تبعات منفی پرداخت با تاخیر برای پیمانکاران عبارتند از: ناامیدی، کاهش سودآوری، تضعیف وجدان فرایند ساخت پروژه

های جایگزین از بابت تاخیر ه مشکالت و مشورت با پیمانکار در خصوص یافتن راهبیان صادقانموقع تعهدات. انگیزگی در انجام بهکاری و بی

همچنین پرداخت غرامت از بابت  ها داشته باشد. تواند نقش موثری در کاهش مشکالت و درنتیجه تسریع در تکمیل پروژهدر پرداخت می

 د. تواند مشوق خوبی برای پیمانکاران محسوب گردتاخیرهای صورت گرفته می

عواملی همچون کیفیت نامناسب مواد و مصالح ساختمانی، کمبود انرژی )مانند آب، برق و گاز( و نبود یک رابطه حسنه و 

مشکل های ساخت و ساز گردد. تواند باعث افزایش ناخواسته هزینهبلندمدت بین پیمانکاران و عرضه کنندگان مواد و مصالح ساختمانی می

مسئله تحریم است که دارای اثرات سوء زیادی برای این صنایع منجلمه صنعت ساخت و ساز است. برای مثال  دیگر صنایع تولیدی ایران

ای کاهش یافته و همچنین نقل و انتقال ارز نیز با مشکالت جدی روبرو شده آالت و تجهیزات سرمایهها حجم واردات ماشینبواسطه تحریم

 شوند.   ها میاست. این موارد باعث افزایش هزینه

کننده متغیر استخراج گردید که تبیین 6برای این عامل  :(پیرامونی ساختاری و اقتصادی ضعیف شرایط) سوم عامل

ها با نوعی ضعف ساختاری و اقتصادی دهد محیط پیرامونی پروژهعامل مذکور نشان می 6درصد از کل واریانس هستند. ارزیابی  488/12

های بخش عمومی حاکی از ظرفیت سازمانی ضعیف )بویژه منابع انسانی( و حاکم بر محیط پروژهمواجه است. ساختارهای ضعیف 

ها در این بخش است. به لحاظ برخوداری از کارکنان توانمند؛ نه تنها پیمانکاران و مهندسان های مرتبط با فرایند اجرای پروژهناکارآمدی

ای تا حد زیادی به صالحیت فنی عمرانی( نیز در مضیقه هستند. موفقیت هر پروژهناظر، بلکه خود دستگاههای بخش عمومی )معاونتهای 

ها از سوی دستگاههای بخش . عواملی همچون ضعف در برآورد صحیح بودجه مورد نیاز پروژه]51[کارکنان درگیر در پروژه وابسته است 

های عمومی و پیمانکاری را بیش از پیش نان شاغل در بخشتواند لزوم تقویت دانش فنی کارکعمومی و ضعف دانش فنی پیمانکاران می

 ضروری سازد. 

( دستگاههای بخش عمومی مجاز به انتخاب پیمانکارانی هستند که 1161قانون برگزاری مناقصات )مصوب سال  22طبق ماده 

ی در انتخاب پیمانکاران و مهندسان ناظر کمترین قیمت را پیشنهاد داده باشند. تاکید بیش از حد بر قیمت پیشنهادی به عنوان عامل اصل

روی بازی و فساد نقش زیادی داشته باشد. این عوامل از جمله مشکالت اساسی پیشگیری مواردی همچون سوءنیت، پارتیتواند در شکلمی

صول سال تمایل دارند ها هستند. توجه صرف به قیمتهای پیشنهادی پرریسک است، زیرا پیمانکاران برای داشتن شغل در تمام فپروژه

تراشی( و یا انجام کارها با کیفیت قیمتهای پایینی را پیشنهاد دهند؛ البته به این امید که در فرایند اجرا از طریق افزایش تعهدات )هزینه
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دارکات )چه در . همچنین ضعف فنی واحدهای ت]58[تر بتوانند ضرروزیانهای ناشی از قیمت پایین پیشنهاد شده را جبران نمایند پایین

تواند در این فرایند موثر باشد. کارشناسان واحد عمرانی دستگاههای بخش عمومی در برآورد و بخش کارفرما و چه در بخش پیمانکار( می

کاری این پیشنهاد مبلغ مورد نیاز طرحهای عمرانی جهت لحاظ شدن در بودجه عمومی نقش بسزائی دارند. ضعف دانش فنی و یا اهمال

 ها در سنوات بعد گردد. تواند از طریق تاثیرگذاری بر تصویب بودجه غیرواقعی باعث افزایش هزینهکارشناسان می

-های ساخت و ساز بخش عمومی میبورکراسی اداری مرتبط با فرایند پرداخت مطالبات پیمانکاران یکی دیگر از مشکالت پروژه

کننده به صورت وضعیت پیمانکاران و یا برخورد غیرمنطقی رت کافی کارشناسان رسیدگیباشد. برای مثال مواردی همچون عدم تبحر و مها

تواند فرایند پرداخت را با مشکالت جدی مواجه سازد. طبق دستورالعمل تهیه صورت و اعمال نظر شخصی و یا غیرکارشناسانه آنان می

ظرف ده روز پرداخت نماید، اما در عمل به دالیل مختلفی این های تایید شده را های موقت، کارفرما موظف است صورت وضعیتوضعیت

تواند شائبه وقوع فساد )البته در سطح جزئی( را تقویت نماید. ممکن است برخی از مقامات افتد؛ که همین عامل میپرداخت به تاخیر می

دسته از د؛ بدین معنی که ابتدا مطالبات آنها را نادیده بگیرندولتی که تمایل به دریافت رشوه دارند ترتیب ارسال صورت وضعیت

 پیمانکارانی که حاضر به پرداخت رشوه بیشتری هستند را پرداخت نمایند. 

بواسطه ساختارها و شرایط اقتصادی ضعیف، کشورهای در حال توسعه همچون ایران شاهد افزایش مداوم قیمت مواد، مصالح و 

  های ساخت و ساز را در پی دارند.ای پروژههدستمزدها هستند. این موارد افزایش هزینه

متغیر بوده و شامل تغییر در مفاد قرارداد )مانند اضافات،  5عامل چهارم مشتمل بر عامل چهارم )تغییر در مفاد قرارداد(: 

ین عامل به عنوان دهد. در حالت سنتی ادرصد از واریانس کل را توضیح می 287/12گردد. این عامل در مجموع حذفیات و اصالحات( می

تواند باعث بروز مشکالتی در فرایند اجرا شود. تغییرات در مفاد قرارداد اولیه میها محسوب مییکی از دالیل اصلی افزایش ناخواسته هزینه

ها طبق تغییر در مفاد قرارداد به این معنا است که در پروژه ساخت و ساز برخی از بخش ]55[. به اعتقاد النعیمی و همکاران ]24[گردد 

ها، تغییر در مفاد قرارداد از بابت برنامه پیش نرفته و لذا ممکن است مستلزم هزینه اضافی، زمان اضافی و یا هر دو باشد. برای اکثر پروژه

-های فیدیک )فدارسیون بین. براساس دستورالعمل]56[ناپذیر است اجرا امری اجتناب اصالح/تعدیل طرح اولیه و حدود کار در طی فرایند

تواند در مفاد تواند باعث مخدوش شدن قرارداد اولیه گردد. با این حال کارفرما میالمللی مهندسان مشاور( هیچ تغییری در مفاد قرارداد نمی

ه از بابت قیمت و مدت نیز تعدیالتی در قرارداد اولیه برای رعایت حقوق پیمانکار اعمال قرارداد تغییراتی را ایجاد نماید، البته به شرط آنک

 گردد. 

-ای مورد نیاز، نحوه انتخاب مشاوران و میزان حقکیفیت هر قرارداد ساخت و ساز متاثر از عواملی همچون میزان خدمات مشاوره

ها و عدم دقت کافی در فرایند ه و تغییرات پروژه در حین اجرا بیانگر کاستی. خطاها و مغایرتها از طرح اولی]24[الزحمه پرداختی است 

های سیاسی با عجله شروع شده، بطوریکه در فرایند پیشنهاد ها بدلیل مصلحت. متاسفانه برخی از پروژه]57[باشد ریزی میطراحی و برنامه

تواند احتمال ها در مرحله اجرا شده و لذا میده باعث افزایش هزینهگیرد. این پدیو طراحی به تمامی جوانب کار توجه کافی صورت نمی

دلیل وقوع تبانی این است که پیمانکاران تمایل  ]52[تبانی بین مهندسان ناظر، پیمانکاران و مقامات دولتی را افزایش دهد. به اعتقاد ولز 

معتقد هستند استفاده از یک سیستم  ]54[د. بُردات و همکاران های پرداختی را جبران نمایندارند تا ضرر و زیانهای احتمالی و رشوه

تواند در این زمینه موثر واقع گردد. اگر دالیل وقوع تغییرات در مفاد قرارداد به خوبی تبیین نگردد، مدیریتی برای تغییر در مفاد قرارداد می

 .ها بسیار محتمل استاحتمال خزش حدود پروژه و درنتیجه افزایش هزینه
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 گیرینتیجه -6

های ساخت و ساز در بخش عمومی )سازه اصلی( بود. نتایج پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل موثر بر افزایش ناخواسته هزینه

 272های مورد نیاز از تواند مورد استفاده کارفرمایان )دستگاههای بخش عمومی(، پیمانکاران و مشاوران قرار گیرد. دادهپژوهش حاضر می

آوری گردید. براساس تحلیل عاملی دهند که در دستگاههای بخش عمومی و شرکتهای پیمانکاری مشغول به فعالیت بودند، جمعپاسخ

ریزی ضعیف، شرایط اقتصادی و سوال طراحی شده در چهار دسته )تغییر در مفاد قرارداد و فرایندهای اجرایی، نظارت و برنامه 26اکتشافی 

درصد از عوامل موثر بر  61رفته این چهار عامل قادر به تبیین حدود همبین طرفین قرارداد( قرار گرفتند. روی ساختاری ضعیف، ناهماهنگی

های ساخت و ساز در بخش عمومی بودند. براساس تحلیل عاملی تاییدی مشخص گردید سازه اصلی پژوهش از افزایش ناخواسته هزینه

 ساختار عاملی مناسبی برخوردار است.   

توان اظهار داشت اگر هماهنگی بین طرفین قرارداد یک واحد های پژوهش در بخش تحلیل عاملی تاییدی میساس یافتهبرا

یابد. به همین ترتیب اگر شرایط اقتصادی طرفین قرارداد و همچنین جامعه واحد کاهش می 18/2ها افزایش یابد، افزایش ناخواسته هزینه

یابد. اگر در تنظیم قرارداد دقت الزم صورت گیرد و در مراحل بعدی واحد کاهش می 21/2ها واسته هزینهیک واحد بهبود یابد، افزایش ناخ

ها بود. درنهایت با افزایش واحد کاهش در هزینه 15/2توان به ازای یک واحد افزایش در این بخش شاهد مفاد آن براحتی تغییر نکند، می

 ها بود.   واحدی در هزینه 12/2توان شاهد کاهش میریزی یک واحدی در بخش نظارت و برنامه

عنوان یک عامل موثر بر ریزی ضعیف )بهپایین بودن سطح پاسخگویی دستگاههای بخش عمومی منشاء اصلی نظارت و برنامه

ریزی صحیح و برنامه ها است. تدوین یک پروتکل مناسب در زمینه نظارتهای ساخت و ساز در بخش عمومی( پروژهافزایش ناخواسته هزینه

توانند تواند مشکل فوق را حداقل نماید. سازمانهای نظارتی حاکمیتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی میبرای بخش عمومی می

ت و سازی فرایند نظارهایی از سوی سازمانهای بخش عمومی ایفا نمایند. پاسخگویی  از طریق برجستهنقش مهمی در رعایت چنین پروتکل

ریزی ضعیف که ها گردد. همچنین برای فائق آمدن بر معضل نظارت و برنامهسازی افزایش ناخواسته هزینهتواند باعث حداقلریزی میبرنامه

های بخش توان از طریق تصویب قانونی در مجلس شورای اسالمی موضوع نظارت و ارزیابی پروژهنشات گرفته از عدم پاسخگویی است، می

ها نه تنها مسئولیت پاسخگویی بخش های عمرانی باشد. ارزیابی پروژهاجباری نمود. هدف چنین قانونی باید حسابرسی پروژه عمومی را

نماید. تغییرات بعدی در طرح )نقشه( اولیه از جمله دالیل ها را نیز فراهم مینماید، بلکه امکان اصالح و بهبود پروژهعمومی را تقویت می

ریزی صحیح و همچنین قوانین مصوب مورد نیاز، ضمن های بخش عمومی است. نظارت و برنامههای پروژهناخواسته هزینهتاخیر و افزایش 

توانند باعث هماهنگی هرچه بیشتر طرفین قرارداد گردند. گنجاندن فرمی در مستندات قرارداد کاهش تغییرات احتمالی بعدی؛ می

پذیری فرد یریت و کنترل این موضوع کمک نماید. این فرم باید بیانگر دالیل تغییر و مسئولیتتواند به مددرخصوص تغییرات احتمالی می

های عمرانی ها در پروژهتوان مانع تغییرات غیرضروری و افزایش ناخواسته هزینه)افراد( درخواست کننده تغییر باشد. از این طریق می

 گردید.  

اید تدابیری اتخاذ شود تا از طریق تقویت ظرفیت دستگاههای بخش عمومی و در خصوص شرایط اقتصادی و ساختاری ضعیف ب

سازی، وزارت های عمرانی بخش عمومی بود. در راستای ظرفیتهمچنین پیمانکاران بتوان شاهد کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر پروژه

های آموزشی مورد نیاز گاهها جهت تدوین برنامهتواند از متخصصان امور ساختمانی و اعضای هیات علمی دانشمسکن و شهرسازی می

های نامه برای دورههای عمرانی بخش عمومی درخواست کمک نماید. صدور گواهیبرحسب ضعفها و مشکالت شناسایی شده در پروژه

توان داشتن گواهینامه را می تواند بر مقبولیت و غنای هرچه بیشتر آنها بیفزاید. سپسآموزشی که از استانداردهای الزم برخوردار است، می

توان برای کارکنانی که قصد عنوان یکی از شروط شرکت در مناقصات بخش عمومی مدنظر قرار داد. همچنین داشتن این گواهینامه را میبه
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های عمرانی پروژههای های عمرانی بخش عمومی را دارند، الزامی نمود. ازآنجائیکه متغیرهای کالن اقتصادی بر هزینهفعالیت در پروژه

 های عمرانی بخش عمومی گردید. توان مانع افزایش ناخواسته هزینهتاثیرگذارند، لذا با ایجاد ثبات در این متغیرها می

 محدودیتها و پیشنهادات پژوهش -7

استفاده از ( 1های این پژوهش عبارتند از: )همانند هر پژوهش دیگر ، پژوهش حاضر نیز عاری از محدودیت نیست. محدودیت

-های پژوهش حاضر را کاهش دهد. تحقیقات آتی میتواند قابلیت تعمیم یافتهگیری تصادفی میجای نمونهگیری در دسترس بهروش نمونه

های ( استفاده از داده2پذیری نتایج بیفزایند. )گیری تصادفی و انتخاب حجم نمونه بیشتر بر قابلیت تعمیمتوانند با استفاده از روش نمونه

شود برای درک و اعتباربخش های پژوهش حاضر گردد. بنابراین پیشنهاد میتواند باعث محدود شدن قابلیت استنباط عّلی یافتهمقطعی می

( محدود شدن دامنه پژوهش به دستگاههای بخش عمومی و پیمانکاران 1هرچه بیشتر به نتایج پژوهش تحقیقا آینده پژوهش انجام شود. )

کنندگان مواد و مصالح تر شده و شامل عرضهشود دامنه پژوهشهای آتی گستردهدودیت دیگر این پژوهش باشد. لذا پیشنهاد میتواند محمی

های ساخت و ساز بخش تواند باعث تبیین هرچه بهتر عوامل موثر بر افزایش ناخواسته هزینهساختمانی، بانکها و غیره گردد. این موضوع می

              عمومی گردد.        
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