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Abstract 

Reduction in project implementations is one of the most important challenges in construction 

management. In our country, after the revolution, there has been a significant leap forward in the 

construction of national civilization projects. However, despite the increase in the number of projects 

being implemented or commissioned, the problem facing these types of projects is the lack of start-ups 

and their operation on time according to the schedule. These delays also increase the cost of construction 

and reduce their quality. Comprehensive Quality Management (TQM) is the process by which 

management, with the participation of employees, customers and creditors, continuously improves 

quality. In other words, the final product in any industry must be tailored to the standards required by 

that industry to bring customer satisfaction. The construction industry is not an exception to this rule, 

and even the high cost of construction in this industry makes it necessary to ensure the control of the 

final product more than other industries. On the other hand, one of the goals and perspectives of TQM 

is to satisfy the customer completely with the least cost and attention to the optimal point of life cycle 

costs. In some cases, it increases so much that it takes the plan out of the being economic. In this article, 

while defining the basic topics of management, it deals with the role and position of time management, 

in the occurrence of delays and providing appropriate solutions to solve them. The aim of this study was 

to investigate the effect of quality management on optimal changes in construction costs for the 

construction projects. 
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 ت یفیبه ارتقاء جامع ک یو زمان با نگاه  نهیدر کاهش هز یعمران یهاپروژه تیریمد

 ی معصومه پازان

 ران ینور تهران شمال، تهران، ا  امیپروژه، دانشگاه پ  تیریمد  ی رشته مهندس  ،یکارشناس  یدانشجو 
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 چکیده

در    یاملحظه. در کشور ما بعد از انقلب جهش قابلباشد یساخت م   ت یریمد  ی هاچالش  نیترها از مهمپروژه    یکاهش در اجرا

 یبرداربه بهره ایدر دست اجرا و  یها  تعداد پروژه شیافزا رغمیعل حالنیصورت گرفته است. با ا ی مل یعمران  یهاساخت پروژه

گر  ی مشکل  ده،یرس پروژه  نیا   ریگ  بانیکه  منوع  بهره  باشد یها  و  اجرا  آن  یبردارعدم شروع  برنامه  از  طبق  مقرر  موعد  در  ها 

 ادیچنان ز یدر موارد گردد،یها م آن تیفیساخت و کاهش ک نهیهز شیباعث افزا نکهیضمن ا راتیتاخ نی. اباشدیم یبندزمان

 انیبا مشارکت کارکنان و مشتر  تیریاست که براساس آن مد  یندیفرآ  TQM.  کندیخارج م  یکه طرح را از حالت اقتصاد  شودیم

  ی متناسب با استاندارد ها  دی محصول تمام شده درهر صنعت با  یپردازند. به عبارت  یم  تیفیو اعتباردهندگان به بهبود مستمرک

  ست ین  ین قاعده مستثنیاز ا  زیرا به همراه داشته باشد. صنعت ساخت وساز ن  یمشتر تیآن صنعت ساخته شود تا رضا  ازیمورد ن

سازد.    یم   یضرور  گرید  عیاز صنا  شتریرا ب  یی از کنترل محصول نها  نانیبه اطم  ازی صنعت ن  نیساخت در ا  ی باال  یها  نهیهز  یوحت

 ی ها نهیهز نهیو توجه به نقطه به نهیهز نیبا کمتر یکامل مشتر تیجلب رضا  TQM یازاهداف وچشم انداز ها یکی یاز طرف

و اراِئه   راتیزمان،در بروز تاخ  تیریمد  گاهیبه نقش و جا  تیریمد  هیمباحث اول  فیمقاله ضمن تعر  نیاست . در ا  اتیچرخه ح

  ی عمران  یها  نهیهز  نهیبه  راتییدر تغ  تیفیک  تیریمد   ریتاث  یو هدف از پژوهش بررس  پردازدیمناسب جهت رفع انها م  یراهکارها

 است. ی در پروژه ساختمان

 :کلیدی  کلمات

 (TQMجامع) تیفیک تی ریمد ،یعمران  یها  و اقتصاد، پروژه نهیهز ر،یتأخ ،یزیردر اجرا برنامه ش یزمان، کاهش و افزا تیریمد
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 مقدمه . 1

طورجدی مورد توجه ترین مسائلی است که بههای علمی و فنی، زمان رسیدن به هدف معموالً یکی از مهم  در تمام پروژه

پروژهها قرار میاندرکاران آن دست   اصوالً  بهرهای که در زمان مو گیرد.  به  نتواند  نقایص موجود در یک  ردنظر  برداری برسد و 

رسد. هرچند که  موقع خود نتواند رفع کند، پروژه چندان موفقی به نظر نمی واسطه موجودیت به  سیستم فنی یا اجتماعی را به

نتیجه و کم اثر جلوه داد. به همین های مرتبط با آن را بیسازی پروژه نتوان کلیه اقدامات و تلششاید تنها با تأخیر زمانی آماده

 ( 1388های آینده داشت .) محمدی،صولتی فر،توان با تکیه به همان روش قبل، امید به موفقیت در پروژهترتیب نمی

 امروزه بخش که.گرددمی محسوب آن های عمرانیپروژه اجرای در موفقیت جامعه هر اقتصادی توسعه و رشد عوامل از یکی 

 اختصاص دارد.  آن بنایی زیر و عمرانی هایپروژه به توسعهدرحال  کشورهای خصوص به کشور، هر هسرمای یعمده

 باشدمی پروژه کار اتمام درنهایت  و فازهای مختلف تأخیر هستند، مواجه آن با بزرگ هایپروژه اغلب که معضلی ترینعمده

 واسطهبه  را اجتماعی یا فنی سیستم یک در  موجود و نقایص برسد برداریبهره  به نتواند موردنظر زمان در که  ایی پروژه اصوالً که

 راهبرد هاآن از ملی،برخی سرمایه اتلف اینکه ضمن رسدنمی به نظر موفقی چندان پروژه کند، رفع نتواند خود موقعبه  موجودیت

 و اقدامات کلیه  نتوان پروژه، سازیآماده در زمانی تأخیر تنها با که شاید هرچند.داد خواهند دست از را خود اقتصادی و فنی

 از منظور که است این کندمی  خطور ذهن به که ایی مسئله اولین ولی  .داد جلوه اثر کم و نتیجهبی را آن با مرتبط هایتلش

 دارد قرار بودجه و انسانی نیروی چون منابعی تأمین ازلحاظ پروژه های اجرایمحدودیت یادآوری چیزی، چنین کشیدن پیش

 یک طبق کار، انجام برای متخصص نیروی و بودجه تخصیص نظیر، مسائلی ، یک پروژه ملزومات برآوردن هنگام در قطعاً که  چرا.

با مشخص قاعده و روال  شدن طوالنی و دهنده تأخیر عوامل که.گیردمی انجام پروژه اجرای  زمان تخمین نظر گرفتن، در و 

شود  می مشاهده هایی تفاوت آن رتبه یا و مقدار در صرفاً  و بوده هم شبیه بیش و  کم استانی ملی و سطوح در عمرانی هایپروژه

بودجه برای تضمینی که الحق،  .ندارد   وجود اضافی هایزمان جبران  برای اضافی تخصیص  ( 1385)داعی 

 (1392)شاکری،اتحادی،امیری،

 مشکلت مدیریت کیفیت در صنایع عمران مانند کیفیت پایین اجرا ،عدم توجه به محیط کار و نیروی انسانی و هزینه های

خش  دوباره کاری باعث توجه به ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در این صنایع شده است . صنایع عمرانی با توجه به اختصاص ب

عمده ای از بودجه ی کشورها به خود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشند و اعمال مدیریت کیفیت بر آنها به منظور 

توانمند سازی مستمر،برآورده کردن نیازهای متقاضیان ،کاهش دوباره کاری ،افزایش مشارکت کارکنان و کار گروهی منجر به 

 ( 1386یسچیان،مشتری دوست،رحیمی آلوقره،سودآوری قابل توجهی می گردد. )هر

تجربیات گذشته نشان می دهد عدم اطلع از معیارها و عوامل موثر بر ارتقا کیفیت بناها موجب اعمال سیاست های نادرست 

و فراهم نمودن زمینه الزم جهت حضور افراد فرصت طلب در این صنعت شده است . بطوری که امروزه این صنعت با مشکلت  

ه ای اعم از : از دست دادن منابع  ومعادن تجدید ناپذیرمصالح ساختمانی،خسارات مالی وجانی گسترده به دلیل عدم توجه عدید

به طراحی و اجرای صحیح آنها در برابر شرایط محیطی وسوانح طبیعی ،عدم تامین شرایط آسایش و پاسخ یه نیازهای واقعی آنها  

 و... 

فوق، فقدان مدیریت، برنامه ریزی وآینده نگری صحیح در صنعت ساختمان بوده است.   از مهم ترین دالیل بروز مشکلت

امروزه علم مدیریت کیفیت این امکان را فراهم نموده است تا با برنامه ریزی اصولی زیر ساخت این صنعت ،از بروز خسارات و 

 (1383مشکلتی که شرح آن گذشت جلوگیری کند .)خرمی،رفیعی،شفایی، 

 تعریف مدیریت پروژه  . 2

عنوان یک جایگاه ساختاری مهم واصلی در  مدیریت پروژه از دو کلمه مدیریت و پروژه تشکیل گردیده که ترکیب آن دو به  

های مختلف صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  نماید. یکی از تحوالتی که در اثر انقلب اجرای هرگونه  فعالیت ایفای نقش می
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های بهتر و مؤثرتر جهت انجام دادن کارها و افزایش  جای گذارد نهضت مدیریت علمی بود که با بکار بستن آن شیوهبهتأثیر زیادی  

 تولید و کارایی را به دنبال داشت. 

پروژه پروژه فن  مدیریت  نیز درک فرایند طراحی و ساخت است. مدیریت  نوین و  از مدیریت  آگاهی  های عمرانی مستلزم 

که طوریهای مدرن مدیریت است، بهکردن منابع انسانی و مصالح در طول عمر یک پروژه با استفاده از روش هدایت و هماهنگ

رضایت   نحو  به  تعیینبتوان  قبل  از  اهداف  به  .  بخش  آمد  نائل  مشارکت  و  کیفیت  زمان،  هزینه،  کار،  حدود  مورد  در  شده 

 (1394،علمایی،)صادقی 

 تعریف مدیریت زمان . 3

استفاده   عبارت از آن جایبه  است بهتر کنیم اداره را آن تا  باشد ما اختیار در که نیست چیزی زمان عموماً درس مبین نظر

از   بیشتر  چه هر  گیریبهره به اینکه برای.است خویشتن بر مدیریت  اصل در زمان مدیریت چون.ببریم کار به را زمان از  بهینه

 استفاده برای خالی زمانی فضای ایجاد سبب که است پروژه در موجود هایفعالیت کردن مانند: مرتب زمان مدیریت درواقع زمان

 (1395شود .)صالحی پور،می جدید فعالیتی در جدید

 کنیم:می تقسیم دودسته به را آن زمان مدیریت نقش از بررسی برای

  اجرایی و فنی هایپروژه  در زمان الف( اهمیت

  هاپروژه  در زمان کنترل تخصصی نسل بر ب( اهمیت

 تعریف کیفیت . 4

ابزاری برای دستیابی به مجموعه ای از قانون ونیاز های زیبایی وعملکردی پروژه ها تعریف   کیفیت را می توان به عنوان 

باشد.کیفیت  کرد.کیفیت بدین معناست که آیا نیازهای عنوان شده برآورده شده وآیا پروژه به صورت کامل با نیاز ها منطبق می  

هم چنین از نقطه عملکرد وچگونگی انطباق با نیازهای پروژه نیز قابل تعریف است.بر اساس مطالعات کیفیت را به شکل زیر  

 ( Arditi, Gunaydin,1997 توصیف می شود .)

بهره گیری   . دستیابی به خواسته های متخصصین طراحی مانند ایجاد تعریف مناسب از محدود کرار.برآورد دقیق بودجه و1

 از کارکنان با تجربه وآموزش دیده 

 . اجرای کارها بر اساس برنامه زمانبندی منطقی با منافع منطقی 2

 . تفاسیر منصفانه از خواسته ها و موارد پیمان3

 کیفیت  هزینه تعریف و مفهوم. 5

 گونه که هیچ حالتی واقعی لتحا در خدمت یک ارائه  محصول یا یک تولید های هزینه بااختلف  است برابر کیفیت هزینه

 (1380)ابراهیمی، . باشد نداشته مورد نظروجود خدمت محصول یا در نقصی و عیب

 دهد.  می رخ پایین کیفیت دلیل به که است هایی هزینه کیفیت های هزینه

 .انجام نادرست کارهاست یا مشتری نیازهای نشدن آورده بر هزینه کیفیت هزینه

 هزینه های کیفیت عنوان به  هستند، نیاز  مورد سازمان کیفی اهداف از پشتیبانی برای  مستقیم به طور  که هایی فعالیت همه

 شوند. می گرفته نظر در
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 های فنی و اجرایی نقش مدیریت زمان در پروژه . 6

موقع انجام شدن  ای، نقش مدیریت زمان در به  های توسعهامروزه با توجه به گستردگی موضوعی و افزایش روزافزون پروژه

های درست را داده بینیشود. مدیریت زمان به کارفرمایان توان کنترل و پیشها پیش از هر زمان دیگری احساس میاین پروژه

و به کارکنان و پیمانکاران آگاهی الزم را جهت دانستن کاری که باید انجام دهند و زمانی که برای انجام آن باید صرف کنند می  

ها را زیر نظر گرفت و دیگر الزم  خوبی پیشرفت آن  توان بهکارها میع با استفاده از مدیریت زمان و تنظیم درستدهد. درواق

شود یا خیر و در هرلحظه بتوانیم بفهمیم آیا موقع تمام مینیست کار به مراحل پایانی یا زمان پایان برسد تا متوجه شویم که به 

یا خیر و اگر خیر چه باید کرد و در چه قسمتی از کارها باید تغییراتی ایجاد کرد تا پروژه به    شودپروژه در زمان معین انجام می

وجود، تعین محدوده  رسند، بااینشده به اتمام میها خارج از محدوده زمانی تعیینموقع به اتمام برسد هرچند امروزه اغلب پروژه

ای نزدیک زمان اصلی به پایان رسد بسیار  احتمال اینکه پروژه در محدودهزمانی اهمیت دارد. اگر محدوده زمانی تعیین نشود،  

 ( 1388،صولتی فر،ناچیز خواهد بود.) محمدی

 ها   عنوان عاملین مدیریت زمان در پروژه نقش نیاز به متخصصین کنترل پروژه به . 7

بر مدیریت  به بررسی نقش مدیریت زمان ها در این قسمتی مدیریت و کنترل پروژهبا توجه به نقش مدیریت دانش در نحوه

بایست بخشی کامل و قوی برای  محور برای بهبود وضعیت کارهای تحت مدیریت خود میپردازیم. یک مدیریت دانشدانش می

های آن عمل کند تا بتواند در جهت پیشرفت گام بردارد. ها در سازمان خود ایجاد کرده و به توصیهکنترل و رفع اشکال پروژه 

ها و ترمز کاری و  این واحد که درواقع بخش تحقیق و توسعه زمان است، بررسی نحوه گردش کار در سازمان و تشخیص گلوگاه

بایست متشکل از افرادی باشد دانا، توانا، آگاه و باتجربه تا بتواند  رو میارائه راهکار جهت رفع این مشکلت را بر عهده دارد. ازاین

نه   و  عملی  توصیهراهکارهای  اعتبار  رفتن  باال  باعث  روزه  هر  خود  این  که  دهند  ارائه  تئوری  میفقط  واحد  آن  .)  های  گردد 

 (1388محمدی،صولتی فر،

 رابطه هزینه و زمان . 8

 .کندمی تغییر زمان و هاهزینه  اجرایی، هایپروژه  در  که شودمی سبب  همواره عمرانی پروژه یک ها و مشکلتپیچیدگی

 را هاآن باید  که هستند عواملی ازجمله زمان و هزینه دارد بنابراین بستگی آن زمان به پروژه یک آغاز هایهزینه  هازآنجاکه هموار

فر، شود اجرایی قرارداد فسخ یک  تغییر به منجر توانندمی تغییرات این که.نظر گرفت در )توکلن 1388.) محمدی،صولتی   )

 (1387،زهرایی،

 پروژه همواره یک پایانی و اولیه مطالعات و هزینه و زمان از مناسب درک و بینیپیش یا صحیح ریزیبرنامه یک لزوم بنابراین

 آالتو ماشین انسانی نیروی نگهداری و برداریبهره کاهش باعث  پروژه اجرای زمانمدت است.افزایش برخوردار باالیی اهمیت  از

 پایان و برداریبهره آغاز از پروژه انجام  که یابد می افزایش قدریبه هاهزینه این اوقات گاهی که.شود  می منابع مالی و تجهیزات و

 (1395،شود .)صالحی پورمی  مواجه با سؤال آن

زیر رابطه زمان و هزینه در یک پروژه از آغاز مطالعات اولیه  تا بهره برداری و نگهداری نشان داده شده    1در نمودار شکل  

 است.

 زمان نقش ایفای در پروژه  یک . عنصر9

زمان  و هزینه فعالیت یمحدوده عنصر  سه همواره ولی دارد نیاز زمان فعالیتی هر انجام برای هایپروژه  در رسدمی  نظر به

 کافی زمان و بودجه ایی پروژه در اگر شک است. بدون زمان عامل همان نیست ما اختیار در که آنچه میان از ولی باشد درتعامل

 بایستی که هاپروژه  ریزی موثردربرنامه از عبارت زمان برای اهمیت اصلی موضوع شودمی مواجه شکست با پروژه آن باشد نداشته
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 کارشناسی،تجربه هایآید داوری می به دست زیر هایروش  با هر فعالیت انجام واقعی زمان تعیین باشیم مسلط  خود فعالیت بر

 است. دادهرخ  ریزیبرنامه پاالیش به مربوط

 که.گانه است سه اهداف به جهت دستیابی پروژه سازمان توسط سازیبهینه  و  میزان ها، برقراریپروژه  در ضروریات از یکی

 محیط در شدن سودمند دگرگون  و تغییر  ایجاد جهت  پروژه اهداف و باشدمی پروژه مهم هایمحدودیت به فقط عنصر سه این

 یقاعده این  است. ازآنجاکه متفاوت دیگر  پروژه به نسبت پروژه هر در  تعادل که کرد معین را  پروژه محدوده یدامنه  توانمی

 آسیب قید شده دو عنصر به پروژه یک که دارد قرار زمانی باشد موفقیتمی اهداف به یابیدست جهت دامنه منظوربه گانهسه 

 (1395،باشد . )صالحی پورمی فعالیت ازجمله: زمان،هزینه، که شودعنصر تهدید می سه به آهنین مثلث هرم قاعده این که نرساند

 
 هزینه. _. رابطه زمان 1شکل 

 های عمرانی فرسایش در اجرای پروژه . 10

پروژه زمانی پیش می باعث  مسئله فرسایش و فرسایشی شدن یک  عاملی دیگر شده و  اول دقت فدای  آید که در مرحله 

چندین و  تهدید  تنها عامل زمان در پایان یک پروژه محقق نشود، بلکه اتخاذ سیاست نادرست در تحقق آن باعث   نهشود تا  می

تدریج اهداف و انگیزه ادامه کار را دچار فرآیند فرسایشی یا زوال تدریجی نماید. یکی از عوامل چندباره آن شود و درنتیجه به  

ازی در اهداف آن پروژه این عامل از دو جهت در فرسایشی شدن یک پروژه تأثیر مهم در فرسایشی شدن یک پروژه، بلندپرو

کند که گذشته  قدری طوالنی و درگیر جزئیات آرمانی میطرف، زمان تخمین و طراحی اولیه پروژه را به    گذارد از یکمستقیم می

دهد. از طرف دیگر، پس از شروع مرحله اجرایی ش میاز منابع، حوصله و انگیزه مجریان را نیز برای آغاز عملیات اجرایی آن کاه

از پیش تعریف   پروازانه  بلند  اهداف  به  نوعی فرسایش زمانی میپروژه، دسترسی کند  را دچار  پروژه  کند و به وضعیتی  شده، 

شود،  اختلفات میرساند که اکثر زمان فعالیت افراد در آن صرف رفع اشکال، تغییر روش و رویکرد، و برطرف نمودن شبهات و  می

 (  1388.) محمدی،صولتی فر،تا پیشرفت واقعی پروژه حاصل شود

 :نمود بندی تقسیم توان می زیر عناوین به را کیفیت مدیریت استقرار در مشکلت

 آن  عناصر و جامع کیفیت مدیریت مقوله با مدیران آشنایی عدم.  1

 ساخت وساز صنعت در مالی مشکلت.  2

 عمرانی طرحهای در پیمانکار و طراح انتخاب سیستم مناسب وجود عدم.  3

 اجرا  و ساخت سنتی های سیستم و ساخت وساز صنعت در گری ای حرفه عدم.  4

 سالم  رقابتی بستر وجود . عدم5

 .مشاور و پیمانکار دستگاه های بین اختلفات.  6
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 عمرانی  طرحهای در جامع کیفیت مدیریت اجرای سازی زمینه. 10

 های طرح  در مدیریتی سیستم  این اجرای  برای  الزم زمینه های است الزم  جامع کیفیت مدیریت اجرای  مزایای به توجه با

 زیر موارد به توجه با الزم الزم است زمینه های سیستم این پیاده سازی در مطروحه مشکلت به توجه . با شود  فراهم  عمرانی

 شود: ایجاد

 انگیزش و آموزش مانند TQMمفاهیم از  آنها آگاهی و کیفیت کنترل مفاهیم با وساز  ساخت بخش مدیران آشناسازیالف (

 جزوات.  و آموزشی دوره های سمینارها، برگزاری طریق از ایزو مانند کیفی استانداردهای و ارتباطات گروهی،،کارکارکنان

 .شرکتها مدیران در عمرانی کارهای مستمر در  بهبود فرهنگ ایجادب(

 .اقتصادی پذیری توجیه و مادی مسائل به توجه با عمرانی طرحهای صحیح سنجی امکانج(

 انجام جهت کیفی استانداردهای کسب لزوم و عمرانی طرحهای در مشاور و پیمانکار انتخاب مناسب سیستم بوجود آوردن  د(

 .ساختمانی توسط وشرکتهای عمرانی طرحهای

 .ساختمان صنعت در سالم رقابتی بستر ایجاده(

 رشتة ساختمان. مخصوص تربیت کارگران با وساز ساخت صنعت در گری ای حرفهو(

 عمرانی  صنایع در جامع کیفیت  مدیریت اعمال. 11

 
 .در بهبود مدیریت کیفیت جامع ISO 9001مدل. 2شکل 

 توانمندی استاندارد کیفی ایزو در پیاده سازی مدیریت کیفیت در پروژه های عمرانی . 12

ارزیابی بندهای مختلف استاندارد ایزو حکایت از اهمیت تمامی این بند ها در ارتقای کیفی پروژه های عمرانی دارد .پاره ای  

از عوامل دیگر که در کیفیت صنعت ساختمان تاثیر دارد که در استاندارد ایزو نیامده است. از جمله این عوامل می توان به موارد 

 زیر اشاره کرد: 

 یالف( ایمن

 ب( بودجه طراحی و اجرا 

 ج( بازرسی توسط کارفرما وطراح در قسمت اجرا  

 د( انتخاب توسط پیمانکاران فرعی در قسمت اجرا 

 ه( فرآیند اجرایی 
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 و( تهیه برنامه زمان بندی  

 ز( تهیه برنامه ماشین آالت و نیروی انسانی 

 ح( بررسی تکنیک اجرایی 

 تحقیق  سابقه. 13

 داخلی تحقیقات.  1.13

عمرانی پرداختند.   های پروژه در طرحی، ارائه و  زمان کاهش جهت تعویق علل بررسی ( به1388سال ) در نوری و فرجی

 و ها زمین شدن مالک مشکلت مالی، مشکلت جمله از عامل سه به که دهد می نشان مطالعات این کنندگان تحقیق نتایج

 ( 1388،نوری،.)فرجی  باشد می تعویق عوامل مهمترین از یکی،  سازی مدل و بررسی مشکلت

 تامین های شیوه از و استفاده ها پروژه قوانین  و قالب کردن درست با که  گفت توان  می تعویق عوامل از طراحی با همچنین

 مانند :   مالی

(Bot) build                                          Operate                                             Transfer 

 

(EPC)   Engineering                      Procurement                                     Construction 

 مراحل بستگی هم عدم و اجرا قابل  سنتی های روش از ناشی که را ها پروژه مقدار افزایش و  مالی مشکلت حل بر علوه  که

 داد.  خواهد کاهش زیادی حد تا را ها مینز تصرف مشکلت و رسانده حداقل به و است ساخت و طرح

 انجام های بررسی . پرداخته اند شده ساخت های پروژه در تعویقات عوامل بررسی به ) 1388 (سال در موالیی ونیا  غضنفری  

شده   بینی پیش اولیه زمان مدت در افزایش صد در 50 از بیش به نزدیک دنیا،  در بزرگ های پروژه اکثر می دهد که نشان گرفته

 اجتماعی،  مسائل فرهنگی، به وابسته که دهد می نشان مختلف کشورهای در شود. می پروژه های  هزینه افزایش سبب  که .است

 ی مسئله  جهت نگریها در پایان اندیشیدن و ساخت های پروژه در  علل تعویق پیگیری که باشد  می وغیره سیاسی مدیریتی،

 ( 1388است .)غضنفری نیا،موالیی، گرفته قرار  توجه مورد دنیا تمام در که آنهاست کاهش در جدی

 خارجی تحقیقات.  2.13

 داده اند که اندونزی صورت  کشور  در ساز  و ساخت  های پروژه در  تعویق  عوامل زمینه در بررسی در همکارانش و  کمینگ

 ساخت مشکلت مدیریت حال  عین در باشد ما کشور  خاص اینکه نه  و گردد می بر حاضر زمان به نه عمرانی، های پروژه در  تعویق

 میزان و ،فرهنگ منابع اعتباری نوع  به بسته  مختلف  کشورهای آثار به توجه با  .باشد می پیشرفت حال در کشورهای کل در وساز

 ( Sweis G.,Sweis R., Abu Hammad A., Shboul A.,2008 است .) متفاوت آنها پیشرفت

 تعویق در عوامل که.پرداخت  اردن کشور در عمرانی های پروژه در تعویق علل بررسی به) 2008(سال در همکاران و سوییز

 مجموعه موجود از اجرا دست در ها پروژه از بسیاری که.است شده بندی طبقه و شناسایی دروین سیستم طبق ها پروژه اجرای

 عاملی کارفرما مهم ترین ی  وسیله به الزم سفارشات بودن متغیر  و پیمانکاران مالی مشکلت که.روند می جلوتر زمان و هزینه

 کارفرمایان و مشاوره با مهندسین کردن صحبت و میدانی شده آوری  جمع تحقیقات باشد می پروژه اجرای  در تعویق  به که هست

 ( Peter F. Kamikg., Paul O .Olomolaiye., Gray D. Holt., Frank C. Harris.,1997 ).شود  می انجام و ارزیابی پروژه

 کیفیت  های هزینه محاسبه مزایای و اهداف. 14

 :است زیر طرق  از مدیریت به رسانی اطلع و کمک کیفیت ابزارهای عنوان به کیفیت های هزینه محاسبه اساسی هدف
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 ضایعات کردن منظور برطرف  به شده انجام کیفیت کننده تضمین اقدامات نمایش -

 افزایش بهره وری دیگر عبارت به و محصول های هزینه منظورکاهش به بهبود و اصلحی اقدامات برای پیشنهادات ارائه -

 ها  هزینه ایجاد علل بررسی -

 استاندارد و واقعی های هزینه بررسی امکان -

  سازمان مدت بلند اقدامات ریزی برنامه -

هدف اصلی از برنامه هزینه های کیفیت کاهش زمینه های شکست و جایگزینی هزینه های ارزیابی از طریق شاخ های    -

 پیشگیری است. 

 از:  عبارتند کیفیت های  هزینه شناسایی  مزایای -

 . هستند کیفیت کاهش  موجب که هزینه مراکز محصول یا شناسایی -

 محصول  شده  تمام  بهای به کاهش کمک -

 ( 1380،رقبا )ابراهیمی مقابل در بیشتر رقابتی توازن ایجاد -

 گیرینتیجه. 15

شود. محسوب می ملی، هایپروژه جزء دارند اکثرا اجرا در که باالیی هایهزینه  اهمیت علت به عمرانی هایپروژه  در طورکلیبه

استراتژیک و اجتماعی برای کشور مهم است، همانقدر و حتی بیشتر از لذا همانقدر که افزایش کمیت این نوع پروژه ها از لحاظ  

 هایپروژه در که مشکلتی ترینمهم از آن اجرا و بهره برداری به موقع و با کیفیت مهم می باشد. . همان طور که اشاره شد یکی

 حتی و قرارگرفته کارفرما یعهده بر که پروژه کردن غیرضروری از ناشی هایهزینه  کردن تحمیل آید،می وجود به عمرانی

 محدودیت یک عمرانی هایپروژه  در زمان دادن دست از  درواقع است  حائز اهمیت کارفرما توسط موقعبه   اجرای  و  برداریبهره

 خوبی بسیار نتایج اجرایی فاز هایکارگاه در موارد این شود که تمام گران بسیار پروژه مورد نظر برای تواندمی و آیدمی حساببه

 صحیح اجرای که.باشدمی آن بیشتر هرچه کردن بهینه  جهت مدیران خلقیت و ابتکار به منجر داشت، این عمل خواهد دنبال به

 کرد در خواهد مالی جلوگیری  منابع رفتن هدر از ناشی بیهوده، هایهزینه  و  بودجه امر در زیادی هایصرفه جویی در موارد این

با   و کارآمد کارشناسی تیم همراه به و مورد نظر معیارهای گرفتن نظر در با باید مناقصه انجام از قبل پیمانکاران امراین   اجرای

 قطعی الزم، کارشناسی بررسی با پروژه اجرای محل تعیین مورد نظر اجرایی عملیات انجام شروع از پذیرد قبل تجربه صورت

 ازلحاظ هاپروژه  نوع این  که کندمی ارائه و دریافت را عرصه بودن  بلمعارض و قرارگرفته  دولت مالکیت بر دال و مدارک شودمی

ازلحاظ زمانی کنترل جهت مناسبی روش آن در تواند می باشد ومی مهم کشور برای اجتماعی و راهبردی مدیریت  و پروژه، 

 .باشد قرارگرفته زمان مدیریت

است   کیفیت  بر موثر عوامل کامل شناسایی آن از پس و اجرا  دوره حین ورفع نواقص کیفیت افزایش راستای در گام نخستین

می   کلی دسته دو در را عوامل این خبرگان نظر  از استفاده با اقتصادی خاص شرایط و ایران در ساخت کنونی شرایط به با توجه

دو  می توان در انطباق را عوامل شوند می نتیجه انطباق  عدم که عواملی اما و شوند می انطباق  باعث که عواملی داد جای توان

 داد. جای بازرسی عوامل و پیشگیری عوامل کلی دسته
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