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مدیریت چابک در اصل برای توسعه سیستمهای نرم افزاری ایجاد و ریشه در این صنعت دارد ،اما باتوجه به موفقیت های آن ،درحالحاضر
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 -1مقدمه
پروژه های ساختمانی در طول تاریخ به طور کلی در اکثر مواقع توانسته اند به اهداف مد نظر خود دست یابند اگرچه ممکن است
انحرافاتی در حوزه زمان و هزینه وجود داشته باشد اما به طور کلی سودآوری الزم را برای سرمایه گذاران به همراه داشته است  ،لذا این
موضوع باعث شده است که انگیزهی تغییر روش مدیریت انجام پروژههای ساختوساز کمتر ایجاد شود .با اینحال ،الزم به قبول این واقعیت
است که همواره بازار ونیاز تجاری ساختو ساز در حال تغییر بوده ،و برای حفظ بازار شرکت های فعال در این عرصه نیاز به اقدامات الزم برای
مدیریت تغییرات دارند] .[1صنعت ساختوساز به عنوان کسبوکاری که از رویه های قدیمی و مرسوم گذشته تا حدود زیادی پیروی می کند
در تالش برای تغییر رویه مدیریت پروژه های ساختو ساز خود با مشکالتی روبرو خواهد شد .رویه های مرسوم و قدیمی دیگر پاسخگوی
مناسب مدیریت پروژه ها به خص وص در پروژه های پیچیده نیستند که دلیل این امر نیز تطویل زمان و افزایش هزینه پروژه ها می باشد .لذا
الزم است که از رویه های جدید مدیریتی به منظور مدیریت پروژه های پیچیده استفاده نمود]  .[2تقریبا از اوایل سال های  1990تا کنون
میزان پیچیدگی پروژه ها مرتبا در حال افزایش می باشد]  .[3تمامی افراد فعال در حوزه مدیریت پروژه به دلیل طبیعت یکتایی و ویژه هر
پروژه دریافته اند که تمامی اتفاقات در حین اجرای پروژه مطابق با پیش بینی ها رخ نداده و لذا تغییرات اجتناب ناپذیر است ] .[4لذا بایستی
به دنبال بکارگیری سیستم های نوی ن مدیریت برای کار با چنین پیچیدگی ها و تغییرات بود .یکی از این سیستم ها مدیریت چابک یا چابکی
در مدیریت پروژه می باشد .گابریل عقیده دارد که مدیریت چابک توانایی کار کردن با پیچیدگی ها و تغییراتی که در پروژه ها بوجود می آیند
را دارد ] .[5چابکی به عنوان توانایی " تغییر سریع طیف گسترده ای از ویژگی های عملیاتی"" ،استفاده از فرصت های پیش بینی نشده بازار
" ،و "پاسخ به تهدیدات رقابتی غیر منتظره" تعریف می شود ،که کارایی در "تغییر" یا توانایی در "انطباق ماهرانه دریک تغییر مداوم ،محیط
کسب و کار غیر قابل پیش بینی" از ویژگی های آن است.با توجه به شرایط متغیر بازار ،مدیریت چابک ،با هدف کمک به شرکتها در مواجهه
با تنوع باال و محیط بازار غیرقابل پیشبینی که در آن تقاضا (از نظر نوع کاال و حجم) به راحتی باعرضه همسان نمی شود ،کاربرد دارد ]. [6
اولین بار مدیریت چابک در صنعت  ITبرای مدیریت پروژه های نرم افزاری مورد استفاده قرار گرفت .کاربرد مدیریت چابک در صنعت IT
باعث شد بسیاری از مشکالت این صنعت مانند تاخیرات ،افزایش هزینه ،کاهش کیفیت و حتی افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان را پوشش
دهد] .[7مزایای این روش باعث گردید این روش در سایر صنایع و زمینه های مختلف پروژه نیز مورد استفاده قرار گیرد ][8مدیریت چابک
سعی در تغییر نگاه از برنامه ریزی کالن و ابتدایی به برنامه ریزی مرحله به مرحله را دارد و تالش دارد تا با این رویکرد اوال از تمامی اطالعات
موجود جهت برنامه ریزی استفاده نماید و همچنین در مقابل تغییرات تاثیرپذیری کمتری داشته باشد.
اگرچه امروزه استفاده از مدیریت چابک به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت پروژه های پیچیده مطرح می باشد اما استفاده از روش
چابک در یک سازمان و تطبیق موفقیت آمیز با آن چالش برانگیز است .همینطور که روشهای چابک بالغ و استفاده از آنها گسترده تر می
شود ،ماهیت چالش هایی که متخصصان و سازمان ها با آن ها مواجه می شوند در حال تغییر است  .چالش های جدید در حال ظهور اند و
تمرکز چالش های موجود در حال تغییر و منعکس کننده وضعیت فعلی این تخصص می باشند ] .[9لذا مسئله اساسی تحقیق حاضر این است
که با توجه به اینکه رویکرد مدیریتپروژهچابک برای صنعت ساختوساز به خصوص در ایران کمی بیگانه و جدید است ،چالش های مربوط
به تطبیق این رویکرد در پروژه های ساختوساز مورد بررسی قرار گرفته تا سازمان ها و شرکت های فعال در صنعت ساخت و ساز با رویکردی
مناسب اقدام به انتخاب و بکارگیری آن نمایند .با توجه به موارد ذکر شده ،به طور مشخص پژوهش حاضر قصد دارد اوال به بررسی موانع و
معیارهای اجرای مدیریت چابک در پروژه های ساختوساز در سه فاز مهندسی ،تدارکات و اجرا بپردازد زیرا به نظر می رسد بدون توجه به
چالش های ی که در پیاده سازی و بکار گیری مفهوم چابکی در یک سازمان پروژه محور در صنعت ساخت و ساز می تواند بروز پیدا کند،
نمی توان نه تنها دیدگاه واقع بینانه ای در هنگام تصمیم گیری داشت بلکه پیش نیازهای این رویکرد شناسایی نشده و نهایتا نمی توان اتخاذ
تصمیم مناسب را صو رت داد ضمنا با توجه به بررسی هایی که نگارندگان در حوزه موضوع انجام داده اند پژوهشی جامع در باب بررسی این
موضوع به خصوص در صنعت ساخت و ساز ایران وجود نداشته و بیشتر پژوهش ها به معرفی و بررسی روند اجرای این روش پرداخته اند و
مهمترین معیارها و موانع عدم اجرای مدیریت چابک در صنعت ساخت و ساز در سه فاز مذکور بررسی نشده است .در دومین گام ،این پژوهش
سعی دارد تا با بررسی میزان پتانسیل هر شرکت ساختمانی در رفع و یا ایجاد چالش های پیاده سازی مدیریت چابک اقدام به ارائه یک مدل
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تعالی جهت سنجش میزان بلوغ هر شرکت به منظور استفاده از مدیریت چابک را داشته باشد .در این پژوهش سعی بر آن است که اطالعات
مورد نیاز برای دو گام مورد اشاره با بررسی میدانی و بهره گیری از متخصصان فعال در صنعت ساختوساز جمع آوری گردد .به طور کلی،
این پژوهش با گردآوری مقاالت و پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش و مطالعه و بررسی آنها جهت پرهیز از موازی کاری و ارائه
پژوهشی جامعتر و کاربردی تر شروع  ،سپس با تعیین روش پیشبرد پژوهش به انتخاب شرکتهای پیمانکار (بعنوان جامعه آماری و نمونه) و
همچنین تهیه پرسشنامه مناسب و ارسال و جمعآوری پاسخنامه ،به جمعبندی و بررسی پاسخنامه ها و انجام تحلیل های آماری روی داده
های بدست آمده ،ثبت و درج اطالعات کلی و نهایی در متن پایان نامه ،ارائه مدل جهت رتبه بندی شرکتها براساس آمادگی پذیرش روش
مدیریتپروژهچابک و در نهایت تدوین و نتیجه گیری می پردازد بر این اساس ادامه این پ ژوهش بدین ترتیب خواهد بود :در قسمت بعد
مطالعه ای بر پیشنیه موضوع انجام خواهد شد سپس روش کار و مفهوم مساله ارائه می گردد .نتیجه تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه بخش
بعدی خواهد بود و مدل ارائه شده نیز بعد از این قسمت به تفصیل توضیح داده خواهد شد .به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان و روش ارائه
شده مثال کاربردی بیان خواهد گردید و نهایتا نتیجه گیری شرح داده خواهد شد.

 -2پیشینه تحقیق
مانند هر مفهوم فراگیر دیگر ،نمیتوان یک تعریف خاص را به عنوان تعریف جهان شمول چابکی معرفی کرد .هرمحققی براساس نوع
تحقیق خود ،تعریفی خاص ازچابکی ارائه داده که باوجود بیان متفاوت ،همه آنها به نحوی به تغییر وعدم اطمینان دنیای کنونی اشاره میکنند
وسرعت در وفق یافتن با آنها را شرط چابکی میدانند .واژه چابک در فرهنگ لغات به معنای حرکت سریع ،چاالک ،توانایی حرکت سریع و آسان
و قادر بودن به تفکر سریع با یک روش هوشمندانه است]. [10باتوجه به مرورادبیات انجام شده ،کالرا آنتلوا در پی بررسیهای خود نشان میدهد
که شرکت های نرم افزاری و اینترنتی نسبت به دیگر شرکتهای تولیدی و خدماتی بیشتر از روشهای چابک استفاده میکنند ] .[11ازطرفی
مانوئل فرناندز ،به ارائه یک مدل جهت اولویتبندی سیستمهای مدیریت پرداخته ،این مقاله نشان میدهد که استدالل خوبی برای مطالعه و
بررسی متدهای چابک در ساختوساز وجود دارد ] .[12روبرت اون وهمکاران به بررسی امکان پیادهسازی مدیریت چابک در ساختوساز
پرداخته ،و درنتیجه ارزیابی نشان میدهند مدیریتپروژهچابک پتانسیل قابل توجهی برای استفاده در فاز پیشطراحی وطراحی دارد ،که
باتوجه به طبیعت پراکنده وموقت سازمانهای ساختوساز ،موانع قابل توجهی برای تطبیق آن در فاز اجرا وجود داردکه باید برطرف شوند،
البته این موانع را بررسی نکرده است ] .[13کیان چن وهمکاران با معرفی مفهوم جدید مدیریت تعامالت و مزایای آن در مدیریت ساختوساز،
بیان میکنندکه ساختوساز ناب و مدیریتپروژهچابک  ،دو نماینده اصلی فلسفه های مدیریتی تازه ظهور هستند ،که به تدریج توسط صنعت
ساختوساز پذیرفته و اجرا شده اند ][14حسن فارسیجانی وصدیقه قیومی قهرودی با بررسی وجوه تمایز مدیریت و تولید ،به شناسایی موانع
چابکی در صنعت خودرو و اولویتبندی آنها با روش سلسله مراتبی پرداختهاند ] .[10خزاعی امین وهمکاران ضمن مرورادبیات موضوع ،اهمیت
چابکی ،دالیل نیازسازمانها به تشکیل سازمان چابک و درنهایت مزایا و قابلیتهای چابکی را موردبررسی قرار دادهاند ] .[15پدرو سرادورو
جفریکیپینتو بامعرفی روشچابک به عنوان ابزاری برای مقابله باخطرات ناشی از روشهای برنامهریزی سنتی،که درابتدای پروژه ،برای
کلپروژه برنامهریزی ودرنتیجه منجربه توسعه مشکالت درسطوح پایین میشود ،به گسترش این روش در پروژههای غیر ITوصنایعمختلف
اشاره کرده ،و اثر استفاده ازچابکی در سازمان را بر احتمال موفقیت آنها بررسی نموده است ] .[16چارلزجیکاب با معرفی جنبش چابک به
عنوان یک انقالب درمقابل شیوههای توسعه سنتی ،به درک اینکه چگونه میتوانند از این روشها به طور موثر در استراتژی کلی برای به دست
آوردن تعادل مناسب در هر دو کنترل وچابکی استفاده کنند کمک میکند ] .[17نگین ظهوری زنگنه وسیدعلیرضامیرمحمدصادقی به بررسی
مدیریتپروژهچابک در پروژه های نفتی در ایران پرداختهاند .وی در مقالهخود پساز بیان مشخصات مدیریتپروژهچابک ،در مورد پروژه
پارسجنوبی مطالبی ارائه داده ونهایتاً پتانسیل مدیریتپروژهچابک را برای پروژههای پارسجنوبی ارزیابی و درخاتمه نتیجهگیری میکند که
مدیریتپروژهچابک مزایای بالقوهای برای کاربرد درفاز طراحی ،تدارک وساخت این پروژه ها ارائه میدهد که البته در راستای پیاده سازی این
روش ممکن است مشکالتی چون بحران های سازمانی ممکن در نتیجه ی افزایش دید افراد ،مشکالت شروع پروژه در نتیجه ی طرح های مبهم
و تقاضای زیاد و فقدان استقالل در نتیجه ی دخالت زیاد مشتری گریبانگیر پروژه شود ] .[18اصغرسلیمی چگنی با هدف بیان
مدیریتپروژهچابک و بررسی مشخصات آن در مراحل مختلف پروژه و ارزیابی قابلیت اجرای این مشخصات در پروژه های  35ماهه پاالیشگاهی،
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برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده نموده است .در نتیجه این تحیق آمده است که اگرچه باتوجه به ارزیابی انجام شده ،میتوان در
هر  3مرحله طراحی) مهندسی( ،تهیه /تدارک و ساخت از مشخصات مدیریتپروژهچابک سود برد اما امکان پذیرش و اجرای این مشخصات در
مرحله ساخت ،با توجه به پرهزینه و زمانبر بودن امکان ایجاد تغییرات در این مرحله به مراتب خیلی کمتر است]  . [19ماتیاس وایلن جوهانسون
با انجام مطالعات کتابخانهای ومطالعه موردی ،اجرای مدیریت پروژه چابک در مرحله طراحی پروژه های ساختوساز را بررسی و درنتیجه تز
خود آورده است که اجرای این روش میتواند به کاهش عدم اطمینان ومدیریت ریسک کمک کند ].[1رادان تومک و سرجئی کالینی چوک
ترکیبی از مدیریت پروژه چابک و مدلسازی اطالعات ساختمان در صنعت ساختوساز و کاربرد عملی آن را با تاکید بر انگیزه های اقتصادی
اجرای آنها به عنوان مهمترین عامل ،معرفی و یک مفهوم در دنیای واقعی براساس رویکرد چابک برای فشرده سازی برنامه زمانبندی ارائه
میکنند .تمرکز اصلی این کار بر روی کاربرد عملی جدیدترین فنآوریها و رویکردها در صنعت ساختوساز باتاکیدبرمشوق های اقتصادی
اجرای آنها می باشد ] .[20پگی گرگوری و همکاران به بررسی دو پرسش پژوهشی می پردازند :متخصصان چابک با چه چالش هایی مواجه
هستند؟ و چالش های متخصصان چگونه خود را در یک محیط سازمانی نشان می دهند؟ درنتیجه تحقیقات برای پاسخ به این سواالت
چالشهای جمعآوری شده از مجموعه چالش ها به  27موضوع فرعی وهفت تم ،گروه بندی شدند :ادعاها و محدودیت ها ،سازمان ها ،پایداری،
فرهنگ ،تیم ،مقیاس ،و ارزش ] .[9ادیواندرو کارلوس کانفورتو وهمکاران یک تعریف کامل از ساختار چابکی ،به دست آمده از ترکیب مرور
ادبیات و معناشناسی در چارچوب روش سیستماتیک ارائه نموده اند .همچنین در بررسی  171پروژه با سطوح نوآوریها و بخش های صنایع
مختلف از تحلیل عاملی برای اولین اعتبارسنجی ساختار چابکی استفاده شد که نتایج نشان می دهد ساختار چابکی در زمینه های مختلف
مفید می باشد ] .[21تامک و همکاران درپژوهش خود به بررسی مزیت های اقتصادی کاربرد توامان مدیریت چابک و مدلسازی اطالعات
ساختمان پرداختند [ . ]22آنها از مدلسازی اطالعات ساختمان هم به عنوان فرایند یکنواخت کننده و هم به عنوان نوعی نرم افزار در فرایند
مدیریت چابک استفاده کردند .نتایج مدل آنها که در پروژه های نفتی پیاده سازی شد توانست مزایای خوبی را نشان دهد .کوهن در کتاب
خود توضیح می دهد که پیاده سازی موثر مدیریت چابک نیازمند دو مرحلهه برنامه ریزی شامل برنامه کوتاه مدت و بلند مدت می باشد]23[.
در مرحله کوتاه مدت معموال سعی می شود که با سعی و خطا اف راد با مفاهیم آشنا شوند اما در برنامه بلند مدت هدف درک مفاهیم به صورت
نهادینه خواهد بود .لو و همکاران در مقاله ای سعی کردند با استفاده از مدل چابکی – ناب برای سازندگان ساختمان ابزاری را ایجاد کنند تا
امکان مدیریت ساخت و سازها از منظر بازار را ایجاد کنند [.]24
وینوژ و همکاران مدلی را به منظور ارزیابی میزان تطابق شرکت های مختلف با اصول مدیریت چابک ارائه کردند[ .]25آنها در مقاله خود از
 20معیار استفاده کردند که ابزار بکار برده شده توسط آنها یک روش فازی چند مرحله ای بود.
همانگونه که مشاهده شد غالب پژوهش های گذشته در حوزه مدیریت چابک یا اوال در صنایع دیگری خارج از صنعت ساخت و ساز
تعریف شده اند و ثانیا پژوهشی که بتواند به نحو مقتضی چالش های پیاده سازی مدیریت چابک را در صنعت ساخت و ساز ارائه نماید و بر
مبنای آن مدل تعالی ارزی ابی شرکت ها جهت پیاده سازی مدیریت چابک را ارائه دهد وجود ندارد.

 -3طراحی مفهومی مساله مورد مطالعه
با توجه به اینکه نتایج این تحقیق می تواند به نحو مناسبی در شرکت های مختلف مورد استفاده قرار گیرد ،این تحقیق از نوع
تحقیق کاربردی بوده و از روش تحقیق موردی و زمینه(گذشته نگر و حال نگر) استفاده میکند .در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری
اطالعات از روش میدانی  -که یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطالعات در تحقیقات کاربردی است -و با توجه به لزوم بهره گیری از نظر
متخصصان و کارشناسان از پرسشنامه و همچنین به منظور جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری از کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک
تاریخی استفاده شده است .روش کلی کار در این پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا با استفاده از معیارهای استخراج شده از مرور ادبیاتی
گذشته لیستی از چالش های پیاده سازی مدیریت چابک تهیه می شود و پس از اعتبارسنجی لیست مورد نظر توسط افراد متخصص در این
زمینه پرسشنامه ای طراحی و ن ظرات افراد پیرامون اهمیت چالش های مورد بررسی اخذ خواهد شد .سپس با استفاده از نتایج پرسشنامه و
استفاده از تکنیک آنتروپی شانون مدلی بر مبنای روش های تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس به منظور ارزیابی سطح بلوغ یک سازمان در
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صنعت ساخت و ساز ایران به منظور بکارگیری تک نیک مدیریت چابک ارائه خواهد شد .مراحل اجرای این پژوهش در شکل ( )1نشان داده
شده است.
پرسشنامه تهیه شده در این پژوهش شامل سه قسمت است که در قسمت ابتدایی پرسشنامه مشخصات فردی افراد تمکیل کننده
از جمله نوع رشته تحصیلی  ،مقطع تحصیلی ،جنسیت ،سابقه کار ،سمت کاری ،در قسمت دوم مشخصات سازمان و همچنین سواالتی
درخصوص نظرسنجی از وضعیت کنونی مدیریت پروژه در شرکت های ساختمانی و میزان رضایتمندی افراد از آن ،همچنین میزان تمایل آنها
به سبک جدید مدیریت پروژه و میزان پیچیدگی پروژه های رشته های مختلف مورد سنجش قرار گرفت .سپس در بخش سوم با توجه به
معیارهای شناسایی شده در قسمت مروری بر ادبیات گذشته 21 ،سوال در خ صوص فاکتورهای شناسایی شده ،در سه بخش طراحی ،تهیه و
تدارک و ساخت مطرح و نظرات افراد درخصوص هدف اصلی پژوهش که" بررسی چالشهای پیاده سازی رویکرد مدیریت پروژه چابک در
شرکتهای ساختمانی در بخش طراحی ،تهیه و تدارک و ساخت" بود مورد سوال واقع گردید .جامعه آماری برای بررسی این موضوع شرکت
های پیمانکاری پایه یک ابنیه ( منطبق بر تشخیص صالحیت انجام شده سازمان برنامه و بودجه کشور) در منطقه دو تهران درنظر گرفته شده
که با فرآیند برنامه ریزی و مدیریت پروژه درگیر هستند و به صورت کامال رسمی در سازمان خود آنرا پیاده سازی می کنند .تعداد شرکتهای
ساختمانی پایه یک منطقه دو تهران که دارای شرایط مذکور بودند حدود 40شرکت بود که با استفاده از محاسبات فرمول کوکران] [26تعداد
نمونه با ضریب اطمینان  95درصدی  36شرکت برآورد گردید .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ][27که بین تعدادی از
جامعه آماری به صورت تصادفی توزیع شد مورد بررسی قرار گرفت .مقدارضریب آلفای کرونباخ برابر  0/866محاسبه شد که چون باالتر از 0/7
می باشد پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است.
بخش یک و دو
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شکل : 1روند کلی پژوهش.
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 -4تحلیل کیفی و کمی پرسشنامه
در نتیجه انجام مرور ادبیات و بررسی نظرات محققان و مطالعات انجام شده مانند هر مفهوم فراگیر دیگر ،نمیتوان یک تعریف خاص
را بهعنوان تعریف جهان شمول چابکی معرفی کرد .هرمحققی براساس نوع تحقیق خود ،تعریفی خاص از چابکی ارائه داده است که مختصری
از آن در جدول ( )1ارائه شده است ،باوجود بیان متفاوت ،همه آنها به نحوی به تغییر و عدم اطمینان دنیای کنونی اشاره میکنند و سرعت در
وفق یافتن با آنها را شرط چابکی میدانند ،معیارهای موردنظر برای پیاده سازی این متد در سازمانها شناسایی و استخراج شد و مهمترین
معیار های شناسایی شده با توجه به تعداد تکرار در مطالعات گذشته شامل  :تفویض اختیار ،عدم قطعیت ،پاسخگویی به تغییرات خواسته
های مشتری ،فرهنگ سازمانی ،افزایش مشارکت کارفرما،تشکیل جلسات مستمر ،تقسیم کار به بسته های کاری و زمانی کوچکتر ،فناوری و
اطالعات و تشکیل تیم های چندتخصصی و خودسازمانده و موانع پیاده سازی از جمله قراردادها و قوانین حکومتی ،باال بودن هزینه تغییرات
در طی اجرای پروژه ،تغییرات برنامه زمانبندی و موقتی بودن نیروی کار ؛ شناسایی شده و نهایتا توسط پرسشنامه توزیع شده توسط خبرگان
و متخصصان جامعه آماری مورد نظر سنجی قرار گرفت.
در نتیجه بررسی معیارهای مختلف پیاده سازی چابکی مشکالتی که ممکن است در حین اجرای مدیریت پروژه چابک با آنها مواجه
شویم عبارت اند از :بحرانهای سازمانی در نتیجه افزایش دید پرسنل پروژه،مسائل بودجه ریزی به دلیل دوره های زمانی کوتاه  ،مشکالت شروع
پروژه به دلیل مبهم بودن طرح ،تقاضای زیاد در نتیجه مشارکت و درگیری زیاد کارفرما و فقدان بالقوه استقالل پیمانکاران در اجرا .همچنین
روش مدیریت پروژه چابک در سالهای اخیر به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای مقابله با خطرات ناشی از ،روشهای برنامهریزی سنتی
که درابتدای پروژه برای کل پروژه برنامهریزی ودرنتیجه منجربه توسعه مشکالت در سطوح پایین میشود استفاده میگردد.
در نتیجه آنالیز توصیفی بخش اول پرسشنامه در بررسی رشته تحصیلی پاسخ دهنگان مطابق شکل-1الف با توجه به ماهیت کار
شرکت های ساختمانی  ،نوع رشته های تحصیلی افراد مشغول به کار در این نوع شرکت ها به ترتیب اولویت رشته های مهندسی عمران،
معماری و مهندسی مکانیک و مهندسی برق می باشد .یکی دیگر از آماره های توصیفی مطرح شده در پرسشنامه نوع جنسیت فرد پاسخ
دهنده در نظر گرفته شد .با توجه به آمار بدست آمده از نمونه همانطور که در شکل -2ب مشاهده می شود بیشترین افراد نمونه را با 88/9
درصد مردان و کمترین درصد افراد را زنان با  11/11درصد به خود اخت صاص دادند .جهت بررسی سابقه کاری افراد در پرسشنامه سوالی با
این مضمون مطرح و مطابق شکل -2ج مشخص نتایج آن مشخص گردید اکثریت افراد در این نمونه ( 16نفر) دارای سابقه کاری بین  10الی
 15سال می باشند .پس از بررسی سمت افراد شاغل در شرکتهای ساختمانی نمونه گیری شده طبق شکل -2د مشخص گردید 19نفر در
سمت سرپرست فنی شرکت ساختمانی مشغول به فعالیت بودند که اکثریت نمونه را به خود اختصاص دادند.
در نتیجه آمار توصیفی سواالت بخش دوم پرسشنامه ،میزان رضایتمندی افراد از سبک کنونی مدیریت پروژه ها مورد سوال واقع
شد که در شرکت های ساختمانی در سطح "متوسط" این رضایتمندی تعیین شد .با این حال برخی از افراد در سطح "زیاد" از سبک مدیریت
پروژهها رضایتمند بودند .اما با نگاهی به سطح رضایتمندی "خیلی زیاد" مشخص می شود افراد به طور کامل از سبک مدیریت پروژه ها
رضایت ندارند .با بررسی نظرات بیان شده درباره سوال دوم" چقدر با پیاده سازی یک سیستم مدیریتی جدید در شرکت موافقید؟"
می توان گفت سطح موافقت با پیاده سازی مدیریت جدید پروژه در سطح "زیاد" قرار دارد(شکل-1ث) .با بررسی پاسخ ها به سوال سوم در
مقایسه میزان پیچیدگی پروژهها ،رشته های مختلف( ابنیه ،آب ،راه وتاسیسات) با هم مقایسه گردید .همانطور که مشاهده می شود پیچیدگی
پروژه ها در اکثر رشته ها از نظر افراد در سطح متوسط و زیاد قرار گرفته که در این بین رشته"آب" و"ابنیه" وسپس"راه" بیشترین فراوانی
را در سطح "پیچیدگی زیاد" به خود اختصاص داده اند(شکل -2و).
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جدول  : 1ادبیات موضوع و معیارهای مستخرج شده
موضوع مقاله

نام نویسنده

معیارهای شناسایی شده

شناسایی و اولویتبندی موانع چابکی بنگاههای اقتصادی برای دستیابی
به تولید در کالس جهانی
استفاده از مدیریت پروژه چابک برای اجرای پروژه های  35ماهه پارس
جنوبی

حسن فارسیجانی و صدیقه قیومی
قهرودی
نگین ظهوری زنگنه و
سیدعلیرضامیرمحمدصادقی

3

بررسی اجرای مدیریت پروژه چابک در پروژه های پاالیشگاهی

اصغرسلیمی چگنی

4

آیا چابک کار میکند؟  -تجزیه و تحلیل کمی موفقیت پروژه چابک

پدرو سرادور  ،جفری کی پینتو

5

رویکرد چابک در مدیریت پروژه شرکت های چک

کالرا آنتلوا

6

همکاری برای موفقیت پروژه ساخت و ساز چقدر مهم است؟

فلورانس تی تی فوا و استیو راولینسن

7

مقدمه ای بر چابکی سازمان ها

غالمرضا خوشسیما

8

بعد انسانی چابکی سازمان

بهنام شهایی

9

ضرورت توجه به چابکی سازمانی در سازمان های کنونی

خزاعی امین ،خزاعی اصفهانی و آقائی

10
11

آگاهی از مدیریت پروژه چابک :ایجادکننده توازن کنترل و چابکی
نظریه ساختار چابکی مدیریت پروژه

چارلز جی کاب
ادیواندرو کارلوس کانفورتو و همکاران

12

مدیریت پروژه چابک در صنعت ساخت و ساز

ماتیاس وایلن جوهانسون

عدم قطعیت ،تغییر خواسته هایمشتری ،افزایش
مشارکت ،تشکیل تیم چندتخصصی
عدم قطعیت ،افزایش مشارکت ،فرایند توسعه گام به
گام
افزایش مشارکت کارفرما ،تفویض اختیار ،بازه زمانی
کوچک تر ،عدم قطعیت
تغییرات برنامه زمانبندی ،افزایش مشارکت و رضایت
ذینفعان
تقسیم کار به بسته های کاری و زمانی کوچکتر،
جلسات مستمر ،تشکیل تیم چندتخصصی،
افزایش مشارکت
افزایش مشارکت ،تشکیل تیم چندتخصصی
تحویل ارزش به مشتری ،پاسخ به تغییرات،
توجه به مهارت ها و دانش فنی ،مشارکت مجازی
فرهنگ سازمانی ،فناوری و اطالعات ،مشارکت های
تیمی
انعطاف و انطباق پذیری ،پاسخ به تغییرات ،فرهنگ
سازمانی
تغییرات برنامه زمانبندی
سرعت تغییرات برنامه ریزی ،مشارکت فعال
افزایش مشارکت و رضایت مشتری ،مدیریت ریسک و
عدم قطعیت
تفویض اختیار ،تقسیم کار به بسته های کاری و زمانی
کوچکتر

13

بررسی روش های چابک در شرکت های ساخت و ساز کوچک و
متوسط

مانوئل فرناندز

12

آیا مدیریت پروژه اجایل قابل پیاده سازی در ساخت و ساز هست؟

روبرت اون و همکاران

1
2

15
16

17

" مدیریت پروژه چابک و مدلسازی اطالعات ساختمان  :روش برنامه
ریزی ترکیبی برای یک پروژه ساخت و ساز فن آورانه
مدیریت تعامالت تسهیل کننده مدیریت ناب و چابک پروژه ساخت و
ساز
چالش هایی که به چالش می کشند :پرداختن به نگرانی متخصصان
چابکی

سال چهارم ،شماره  ،3پاییز 1396

رادان تومک و سرجئی کالینی چوک

فرهنگ سازمانی ،انعطاف پذیری ،فن آوری ،سرعت
نگرش سازمانی ،پاسخ به تغییرات ،عدم قطعیت ،تحویل
ارزش،
نیروی کار متخصص و تیم محور ،موقتی بودن نیروی
کار
افزایش مشارکت و رضایت کارفرما،
تغییرات برنامه زمانبندی ،فناوری

کیان چن  ،جورج ریچارد و وایون
بیالیوو

افزایش مشارکت ،جلسات مستمر

پگی گرگوری و همکاران

فرهنگ سازمانی ،پذیرش تغییرات ،قراردادهای
حکومتی
فناوری و اطالعات ،تیم های چند تخصصی
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شکل -2و -میزان پیچیدگی

شکل : 2نتایج آمار توصیفی.

در قسمت آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی در سه بخش طراحی  ،تهیه و تدارک و ساخت بر اساس 21سوال پرسیده
شده در بخش سوم پرسشنامه از  36نمونه انتخابی شرکت های پیمانکاری رتبه یک ابنیه منطقه  2تهران پرداخته شد .با استفاده از طیف
لیکرت به پاسخ های داده شده امتیازدهی شد و در نهایت میانگینی از کلیه سواالت در راستای نظرسنجی پاسخ دهندگان بدست آمد .بااستفاده
از آزمون کلموگروف اسمیرنوف میزان نرمال بودن داده ها در هر سه بخش اندازه گیری شد.
که نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف مطابق جدول ، 2نشان دهنده نرمال بودن داده های بخشهای مهندسی(طراحی) ،تدارکات
و ساخت می باشد.
جدول : 2نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
نتیجه

آماره آزمون

آزمون

فرضیه صفر

درستی فرض صفر
درستی فرض صفر
درستی فرض صفر

0.091
0.200
0.200

آزمون کلوموگروف اسمیرنوف یک نمونهای
آزمون کلوموگروف اسمیرنوف یک نمونهای
آزمون کلوموگروف اسمیرنوف یک نمونهای

توزیع داده ها نرمال با میانگین  6.898و انحراف معیار  0.09میباشد
توزیع داده ها نرمال با میانگین  5.493و انحراف معیار  0.43میباشد
توزیع داده ها نرمال با میانگین 7.284و انحراف معیار  0.13میباشد

فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3

پس از بررسی نرمال بودن داده های آماری در این قسمت با استفاده از آزمون  tمیانگین تک نمونه ای به بررسی آزمون فرض
"رویکرد مدیریت پروژه چابک در شرکتهای ساختمانی قابل پیاده سازی نیست" پرداخته شده که نتایج آن در جدول  3مشاهده می شود.
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جدول : 3نتایج آزمون میانگین یک نمونه ای
آزمون یک طرفه

فاصله اطمینان از میانگین با درصدخطای 5درصد
حدپائین
حدباال
-0/0730
0/6378
0/3282

-0/1307
0/3490
0/2406

تفاضل میانگینآماره آزمون دوطرفه sigدرجه آزادیآماره آزمون tنمره آزمون
-0/10185
0/49339
0/28439

0/000
0/000
0/000

35
35
35

-7/164
6/938
13/173

7
5
7

مهندسی
تدارکات
ساخت

بنابراین نتایج بدست آمده فرض پژوهش رد شده و لذا مدیریت پروژه چابک قابلیت پیاده سازی در شرکت های ساختمانی را دارد.
براساس آنالیز نتایج رویکرد مدیریت پروژه چابک در شرکتهای ساختمانی در بخش طراحی به میزان "زیاد" ،در بخش تهیه و تدارک درحد
"متوسط" و در بخش ساخت درحد "زیاد" قابل پیاده سازی است.
به منظور تعیین اوزان معیا رها و تعیین دقیق تر میزان اهمیت نسبی اوزان در پرسشنامه حاضر از روش آنتروپی شانون به همراه
تلفیق با نتایج حاصل از میانگین گیری امتیازات پرسشنامه استفاده شد] .[28روش کلی تکنیک بدین ترتیب می باشد که :
گام اول :نرماالیز سازی ماتریس تصمیم با استفاده از رابطه زیر:
rkj

r

p kj 

kj

r
در فرمول فوق  kjنظر  kامین پاسخ دهنده در رابطه با معیار  jام می باشد.
گام دوم :تعیین آنتروپی هر معیار با استفاده از فرمول زیر:

 1  K
E j   
   p kj ln p kj
 ln  K   k 1
در فرمول فوق  Kتعداد کل پاسخ دهندگان می باشد
گام سوم :تعیین میزان اهمیت و یا وزن معیار مورد نظر از رابطه زیر:
d j  1 E j

گام چهارم :از آنجاییکه معموال وزن معیارها برابر با یک در نظر گرفته می شود لذا اوزان حاصله از گام سوم به صورت زیر نرماالیز می
شوند:

dj
m

j

d

wj 

j 1

گام پنجم :می توان چنانچه نظراتی در خصوص اهمیت هریک از معیارها وجود دارد به طور ضمنی در آنتروپی شانون لحاظ کرد .این
قسمت در مقاله حاضر با استفاده از میانگین گیری نظرات افراد و نرماالیز کردن آن انجام می شود.

 j w j

w j
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j 1
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در فرمول فوق

j

انجمن مهندسی سازه ایران

اولویت ذهنی تصمیم گیرندگان در خصوص معیارهای مسئله می باشد.

نتایج پیاده سازی آنتروپی شانون در شکل زیر برای هریک از سه فاز طراحی ،تدارکات و ساخت قابل رویت می باشد.

شکل : 3وزن نهایی معیارها و موانع پیاده سازی مدیریت پروژه چابک.
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شکل : 4مدل عنکبوتی معیارها و موانع شناسایی شده در بخش طراحی.

شکل : 5مدل عنکبوتی معیارها و موانع شناسایی شده در بخش تدارکات.

سال چهارم ،شماره  ،3پاییز 1396

101

نشریه علمی – پژوهشی ((مهندسی سازه و ساخت))

انجمن مهندسی سازه ایران

شکل : 6مدل عنکبوتی معیارها و موانع شناسایی شده در بخش ساخت.

با توجه به خروجی های بدست آمده از این پژوهش که در شکل  2مشاهده گردید ،درفاز طراحی(مهندسی) معیارهایی چون تغییرات
خواسته های مشتری ،فرهنگ سازمانی ،فناوری و اطالعات و هزینه تغییرات موثر بر این بخش و همچنین معیارهایی چون افزایش مشارکت
کارفرما ،تقسیم کار به بسته های کاری و زمانی کوچکتر ،تشکیل تیمهای چندتخصصیوخودسازمانده و برگزاری جلسات مستمر فاکتورهایی
هستند که تا حد زیادی قابل پذیرش و موثر بر بهبود روند این بخش شناسایی شده اند .به بیان دیگر شرکت هایی که در معیارهای فوق
عملکرد مناسبی را دارند می توانند مدیریت چابک را به نحو مقتضی در سازمان خود پیاده سازی نمایند.
در فاز تدارکات معیارهایی چون تغییرات خواستههای مشتری ،فرهنگ سازمانی و فناوری و اطالعات ،هزینه تغییرات و ...فاکتورهای
تاثیرگذار براین بخش و معیارهایی چون تفویض اختیار ،افزایش مشارکت کارفرما ،تقسیم کار به بسته های کاری و زمانی کوچکتر ،تشکیل
تیمهای چندتخصصیوخودسازمانده عواملی هستند که تاحد متوسط موثر بر بهبود روند این بخش میباشند.
در فاز ساخت معیارهایی چون عدم قطعیت ،تغییرات خواستههای مشتری ،فرهنگ سازمانی ،تغییرات برنامه زمانبندی ،افزایش
هزینه تغییرات فاکتورهای موثر بر این بخش و فاکتورهای تفویض اختیار ،تقسیم کار به بسته های کاری و زمانی کوچکتر ،برگزاری جلسات
مستمر می توانند تا حد زیادی بر بهبود روند این بخش موثر باشند ،درحالی که عواملی چون قراردادها و قوانین حکومتی و موقتی بودن
نیروی کار می توانند موانعی برای اعمال این فاکتورها و استفاده بهینه از معیارهای شناسایی شده مدیریت پروژه چابک باشند.
در ادامه در شکلهای  4 ،3و  5به ارائه مدل عنکبوتی معیارهای بدست آمده پرداخته شده است.همانگونه که در شکل ( )3نشان
داده شده است موقتی بودن نیروی کار تاثیر بسیار زیادی در پیاده سازی مدیریت چابک دارد چراکه به نظر می رسد در حوزه طراحی به دلیل
متکی ب ودن زیاد این مرحله به نیروی انسانی از یک سو و درک مفاهیم مدیریت چابک توسط نیروهای انسانی از سویی دیگر  ،موقتی بودن
نیروی کار بسیار تاثیر گذار است .در شکل  4فناوری اطالعات بیشترین تاثیر را در حوزه پیاده سازی مدیریت چابک در حوزه تدارکات دارد
چراکه استفاده از فناوری اطالعات در تامین تدارکات مورد نیاز یک پروژه بسیار می تواند روند تغییرات و پیچیدگی هایی که در تامین وجود
دارد را که یکی از اهداف اصلی مدیریت چابک است مدیریت کند و نهایتا در شکل  5نوع قراردادهای حکومتی و عدم قطعیت های موجود
بسیار در ترغیب مسئولین شرک ت ها به استفاده از مدیریت چابک موثر است .چنانچه قراردادهای حکومتی اجبار به پیاده سازی مدیریت
چابک را داشته باشند قطعا شرکت های بسیار زیادی به سمت این رویکرد اشتیاق نشان خواهند داد.
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 -5ارائه مدل سنجش میزان آمادگی شرکت ها برای پیاده سازی مدیریت چابک
در این م رحله مدلی جهت ارزیابی شرکت ها برای پذیرش معیارها و آمادگی پیاده سازی مدیریت پروژه چابک ارائه گردید .در این
قسمت جهت توسعه مدل از یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره به نام تاپسیس استفاده می شود .تاپسیس اولین بار توسط هوانگ و
یون در سال  1981ارائه شد] [29روش تاپسیس یکی از قوی ترین مدل ها در مسائل تصمیم گیری می باشد که گزینه بهتر را به نحوی
تعیین می کند که عالوه بر اینکه کمترین فاصله را از حد ایده آل داشته باشد بیشترین فاصله را از حد غیر ایده آل داشته باشد .در این
پژوهش نیز از این مفهوم استفاده می شود و سع ی می گردد شرکت ها به نحوی رتبه بندی شوند که دارای بیشترین فاصله از گزینه های
منفی و کمترین فاصله از گزینه های مثبت باشند .جهت ارائه مدل طبق گام های روش اجرای مدل تاپسیس که بصورت زیر است پیش رفته
و نتایج بدست آمده ارائه شده است.

 )1شناسایی معیارهای ارزیابی
ابتدا بایستی معیارهایی که قرار است گزینه ها (شرکت ها) براساس آن مورد ارزیابی قرار گیرند مشخص شوند .در این پژوهش
معیارها در جدول  4نشان داده شده اند.

 )2ارزیابی گزینه ها و تشکیل ماتریس تصمیم
در این قسمت بایستی عملکرد گزینه های مطرح براساس معیارهای ارائه شده مورد ارزیابی قرار گیرند .نحوه ارزیابی می تواند با هر
مقیاسی صورت گیرد اما به نظر می رسد استفاده از یک مقیاس  10عددی از یک (به عنوان کمترین امتیاز) تا ده (بیشترین امتیاز) می تواند
مناسب باشد .تخصیص امتیازهای مذکور به هر گزینه نیز می تواند براساس نظرات افراد خبره که با شرایط شرکت آشنایی دارند صورت پذیرد.
نظرات افراد در خصوص عملکرد گزینه iام در معیار  jام با  x ijنشان داده می شود .این نظرات می توانند ماتریس تصمیم  Dرا تشکیل دهند.

)(1

 x 11 x 12 ... x 1m 


x 21 x 22
x 2m 

D
 .
.
.
. 


 x n 1 x n 2 ... x nm 

 )3نرمالیزه کردن ماتریس تصمیم گیری
از آنجا که داده های ماتریس تصمیم گیری  Dممکن است دارای مقیاس های مختلفی باشند بایستی نرمالیزه (بی بعد) شوند تا
بتوان معیارها را باهم مقایسه کرد  .برای این کار از نرمالیزه کردن غیرخطی استفاده می کنیم .

 :ماتریس تصمیم گیری نرمالیزه شده

)(2

x ij

j  1, 2,..., m
2

x 
n

ij

rij 

R ij   rij 

i 1

)4تشکیل ماتریس تصمیم گیری نرمالیزه شده ی وزین
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با توجه به اینکه هرکدام از معیارها دارای وزن مشخصی می باشند لذا عملکرد گزینه ها در معیارهای مختلف دارای وزن های
متفاوتی می باشد لذا بایستی ماتریس نرمال وزن دار را محاسبه نمود که از طریق رابطه زیر این کار صورت می گیرد:
 :ماتریس تصمیم گیری نرمالیزه شده ی وزین

i  1, 2,..., n

)(3

Pij   pij 

pij  rij w j

)5بدست آوردن گزینه ی ایده آل وغیرایده آل
محاسبات در روش تاپسیس بدین ترتیب است که گزینه ایده آل (  ) A در عین حالیکه بایستی باالترین امتیاز را داشته باشد
بایستی دارای کمترین فاصله از حد غیر ایده آل (  ) A باشد لذا الزم است حد ایده آل و غیر ایده آل تعیین شود.

)(4



)(5



i



i



 :گزینه ایده آل

p j  max pij , j  J 1;min pij , j  J 2
i

 :گزینه غیرایده آل

p j  min pij , j  J 1;max pij , j  J 2
i

A    p1 , p 2 ,..., p m 

A    p1 , p 2 ,..., p m 

در فرمول های فوق (  ) J 1مجموعه معیارهای مثبت (امتیاز بیشتر مناسب تر است) و مجموعه (  ) J 2مجموعه معیارهای منفی
(امتیاز کمتر مناسب تر است ) می باشد.

)6محاسبه فاصله هرگزینه از گزینه های ایده آل وغیرایده آل
محاسبه عملکرد هر گزینه از گزینه های ایده آل و غیر ایده آل مطابق رابطه های زیر صورت می گیرد.

 :فاصله گزینه  iازگزینه ایده ال

)(6

i  1, 2,..., n

2

)(7

i  1, 2,..., n

2

 p j 

ij

 p

d i 

 p j 

ij

 p

d i 

m

j 1

 :فاصله گزینه  iازگزینه غیرایده ال
m

j 1

)7محاسبه شاخص اولویت بندی
شاخص اولویت بندی نزدیکی به راه حل ایده آل را برای هریک ازگزینه ها و دوری هر گزینه از جواب غیرایده آل را به صورت
همزمان با توجه به رابطه زیر محاسبه می کند.
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8

d i
d i  d i

Ci 

)8اولویت بندی گزینه ها
گزینه ها ر ابا توجه به شاخص بدست آمده ازمرحله ی قبل رتبهبندی می کنیم به گونهای که گزینهای که دارای  Ciبیشتری باشد
رتبه بهتری را به خود اختصاص می دهد چرا که به راه حل ایده آل نزدیکتر و درعین حال از راه حل غیر ایده آل دورتر می باشد .

 -6پیاده سازی مدل در یک مثال عملی
به منظور درک بهتر روش ارائه شده در این مقاله مدل پیشنهادی در جامعه آماری مورد نظر پژوهش پیاده سازی شد .در این مثال
 36شرکت ساختمانی رتبه یک در منطقه دو تهران انتخاب شده و با توجه به معیارهای پیش زمینه مدیریت چابک ،ارزیابی صورت پذیرفت.
طبق توضیحات داده شده ،از طریق نظر سنجی از  6متخصص و میانگین نظرات خبرگان درباره هرمعیار بعنوان وزن هریک از
معیارها مشخص گردید و اوزان بدست آمده زیر در ماتریس نرماالیز اعمال و ماتریس نرماالیز وزین بدست آمده است.
()9

)W=(8.5 , 9.5 , 7.8 , 5.3 , 9 , 7 , 6.8 , 8.7 , 7.5 , 7.2 , 7 , 7.2 , 8.5



بنابر وزن های مشخص شده به تعریف گزینه ی ایده آل مثبت  Aو  Aپرداخته می شود.

A    0.54 , 0.201 , 0.165 , 0.336 , 0.571 , 0.280 , 0.432 , 0.552 , 0.476 , 0.051 , 0.444 , 0.152 , 0.060 10 
A   0.300, 0.603, 0.495, 0.150, 0.127, 0.444 , 0.240, 0.184, 0.194, 0.457, 0.247, 0.457, 0.540 11


در این مرحله پس از بدست آوردن فاصلهی هندسی تک تک گزینه ها نسبت به  Aو  ، Aدر نتیجه رتبه بندی گزینهها به صورت
نزولی،با توجه به مقدار شاخص  ،Ciشرکت ها برمبنای نگرش و آمادگی آنها برای پذیرش روش چابک در بخش طراحی(مهندسی) ،تدارکات
و ساخت به صورت زیر می باشد:

جدول : 4رتبه بندی شرکت ها براساس شاخص زدیکی به راه حل ایده آل در بخش طراحی(مهندسی)
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جدول : 5رتبه بندی شرکت ها براساس شاخص زدیکی به راه حل ایده آل در بخش تدارکات

جدول : 6رتبه بندی شرکت ها براساس شاخص زدیکی به راه حل ایده آل در بخش ساخت

با بررسی میزان آمادگی پذیرش شرکت های نمونه برای روش مدیریت چابک در بخشهای مختلف ،درنتیجه آن طق جدول7
شرکتهای  27 ،26 ،25 ،1و  13در بخش طراحی و مهندسی،بین  36شرکت پاسخ دهند ،شرکت های  27 ،26 ،25 ،1و  16در بخش
تدارکات و شرکت های  31 ،16 ،28 ،22و 32در بخش ساخت بیشترین آمادگی جهت پذیرش مدیریت چابک را دارا می باشند .همانطور که
مشخص است شرکت شماره  1در دو دسته طراحی و تدارکات باالترین آمادگی را جهت پذیرش و پیاده سازی مدیریت چابک در شرکت خود
دارد حال آنکه در قسمت ساخت این شرکت حتی در  5دسته اول نیز وجود ندارد .به عبارت دیگر سطح تفاوت در دسته بندی شرکت ها در
حوزه ساخت نشان از تفاوت های آشکار در پیاده سازی مدیریت چابک در حوزه ساخت با دو حوزه دیگر دارد .از طرفی می توان به منظور
نهایی سازی نتایج با توجه به نوع پروژه ای که هر شرکت در آن در حال فعالیت می باشد وزن مشخصی به سه حوزه طراحی ،ساخت و
تدارکات داد و نهایتا از امتیاز کسب شده هر شرکت در هر قسمت و اعمال وزن مربوط به هر قسمت نمره نهایی هر شرکت را محاسبه نمود.
نکته دیگری که با یستی در نظر داشت ارتقای سطح بلوغ یک سازمان به منظور پذیرش مدیریت چابک می باشد .سوال اولی که
بایستی در این فرایند به آن پاسخ داد این است که شرکت در کدام حوزه طراحی ،تدارکات و یا ساخت دارای تمرکز فعالیت بوده و یا ضعف
بیشتری در آن دارد .پس از پاسخگویی به این سوال می توان با در نظر گرفتن اولویت معیارهای شناسایی شده در هر حوزه اقدامات الزم را
صورت داد .به عنوان مثال چنانچه حوزه کاری شرکت در طراحی بوده و ضعف نیز در این قسمت باشد می توان روی معیار اول که موقتی
بودن نیروی کار است تمرکز کرد .به عنوان مثال شرکت می تو اند قراردادهای بلند مدت تری نسبت به سابق با افراد منعقد کند تا بتواند امتیاز
اکتسابی را افزایش دهد.
جدول : 7رتبه بندی پنج شرکت اول بین  36شرکت
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ردیف

بخش

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

1
2
3

طراحی(مهندسی)
تدارکات
ساخت

شرکت 1
شرکت 1
شرکت 22

شرکت 25
شرکت 25
شرکت 28

شرکت 26
شرکت 26
شرکت 16

شرکت 27
شرکت 27
شرکت 31

شرکت 17
شرکت 16
شرکت 32
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 -7نتیجه گیری
مدیریت چابک که در واقع کنش سریع به تغییرات ایجاد شده در صنعت می باشد اولین بار در صنعت  ITمورد استفاده قرار گرفت
و به علت مزایای آن کاربرد گسترده ای در سایر علوم پیدا کرد .تعدادی از محققان براین باورندکه مدیریت چابک قابل پیادهسازی در
شرکتهای ساختوساز نیست و عده ای دیگر معتقدند که این شرکت ها پتانسیل خوبی برای پذیرش این متد دارند .پژوهش حاضر اوال به
بررسی فرضیه ای با عنوان "رویکرد مدیریت پروژه چابک در شرکت های ساختمانی قابل پیاده سازی نیست" ،از طریق توزیع پرسشنامه میان
خبرگان این حوزه در ایران و انجام تحلیل های آماری مناسب پرداخت که نهایتا این فرضیه رد شد .سواالت بعدی که برای پژوهشگران مطرح
گردید این بود که پیاده سازی مدیریت چابک در کدام رویکردهای پروژه شامل طراحی و مهندسی ،تدارکات و یا ساخت اثرگذاری بیشتری
دارد که با توجه به بررسی مطالعات گذشته و تعیین معیارهایی به منظور سنجش فرضیه و انجام آزمون های آماری مانند آزمون میانگین تک
نمونه ای ن تایجی بدین ترتیب حاصل گردید :رویکرد مدیریت چابک در شرکت های ساختمانی در بخش های طراحی ،تدارکات و ساخت به
ترتیب به میزان "زیادی"" ،متوسط" و "زیادی" قابل پیاده سازی می باشد .از آنجاییکه نتایج قسمت اول پژوهش نشان داد که مدیریت
چابک در شرکت های پیمانکاری و صنع ت ساخت و ساز می تواند موثر باشد ،بررسی سطح آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی این روش به
عنوان هدف دوم پژوهش در نظر گرفته شد .در این راستا مدلی به منظور ارزیابی بلوغ سازمان ها برای اجرای مدیریت چابک ارائه گردید .در
راستای تهیه مدل مذکور ابتدا با انجام مروری برادبیات پژوهش به بررسی نظرات محققان ومطالعات انجام شده آنها در گذشته و معیارهای
موردنظر آنها به منظور سنجش میزان آمادگی سازمان در پیادهسازی این متد پرداخته شد .روش استفاده شده در این پژوهش برای توسعه
مدل مذکور با استفاده از تکنیک تلفیقی آنتروپی شانون (به منظور رتبه دهی هب معیارها) و تاپسیس (برای سنجش عملکرد شرکت ها) بود
که خروجی مدل ،امتیاز هر شرکت در هر حوزه طراحی مهندسی ،تدارکات و ساخت می باشد که امتیاز مذکور میزان آمادگی شرکت ها را
نشان می دهد .مدل مذکور در یک نمونه عملی بین چندین شرکت رتبه یک پیاده سازی شد و نتایج نشان داد که میزان آمادگی هر شرکت
می تواند در هر حوزه متفاوت باشد .مدل ارائه شده در این مقاله به راحتی می تواند اوال در هر شرکتی حسب نوع و دغدغه های آن شرکت
به روز رسانی شود و ثانیا ارزیابی سطح بلوغ را به سادگی ارائه خواهد نمود .مدل های بلوغ متفاوتی در ادبیات مدیریت پروژه وجود دارد که
یکی از مهمترین آنها مدل بلوغ  OPM3است .به عنوان مثال مهمترین وجه افتراق مدل ارائه شده و  OPM3در نحوه پیاده سازی و محاسبات
می باشد .در مدل حاضر اصل بر منعطف بودن معیارهای ارزیابی بوده به طوریکه می توان معیارهای موجود را مجدد بررسی و به روز رسانی
نمود در حالیکه در مدل  OPM3این انعطاف وجود ندارد .در وجه دوم محاسبات این مدل بر مبنای روش های تصمیم گیری چندمعیاره و به
صورت کمی بوده در حالیکه در مدل  OPM3براساس یکسری چک لیست هایی این فرایند صورت می گیرد .نهایتا  OPM3مدلی به منظور
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه می باشد در حالیکه مدل حاضر صرفا به منظور ارزیابی سطح بلوغ شرکت های ساختمانی جهت بکارگیری
مدیریت چابک را دارد .با توجه به تحقیقات اندک انجام شده حول محور مدیریت پروژه در شرکت های ساختمانی و محدود کردن آن به
پروژههای نرم افزاری در بسیاری از مطالعات انجام شده ،با توجه به اینکه نتایج این پژوهش گویای پتانسیل شرکتهای ساختمانی برای پذیرش
این رویکرد میباشند ،انجام پژوهشهایی حول این محور را پیشنهاد میکند ،همچنین این پژوهش با بررسی چالشهای پیادهسازی مدیریت
چابک در شرکتهای ساختمانی ،زمینهای را برای بررسی و ارائه راهحلهای رفع موانع و پیادهسازی معیارهای آن را ایجاد نموده است.
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