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  سازيپل هايپروژه هزينه اثرگذار بر افزايش عوامل كاهش در ثروم اقدامات
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05/11/99پذيرش:  -28/04/99دريافت:   

  43- 52صفحه

  چكيده

  . كندمي ايجاد كشور اقتصاد در مثبتي نقش عمراني هايپروژه گسترش و شهري توسعه مختلف هايطرح تدريجي افزايش

 بروز بحراني و جدي خطر معرض در كه شوند مي تصويب زيادي عمراني هايپروژه ساالنه ساز، و ساخت صنعت پيشرفت با

 هزينه ايجاد عوامل كاهش بر موثر اقدامات شناسايي پژوهش، اين از هدف. دارد قرار كشور سازي پل بخش در ويژه به هاهزينه

 اساس بر پرسشنامه يك سپس گرفت قرار دقيق بررسي مورد مشابه مطالعات ابتدا تحقيق اين در. است سازيپل هايپروژه در

 ميان در شده انتخاب دهندگان پاسخ از نفر 30 به آماري پرسشنامه. شد برداشت و شناسايي هزينه از مشترك عامل 58

 و تجزيه مورد شده آوري جمع هايداده. شد توزيع بودند سازيپل زمينه در مناسب تجربه داراي كه مشاور و پيمانكار مشتري،

   تحليل از پس كردند كسب را امتياز بيشترين شده شناسايي عامل 58 ميان در عامل 15 و گرفت قرار تحليل

 داراي نهايي عامل 5 شاخص 15 بين از كه داد نشان نتايج SPSS آماري افزار نرم در عاملي تحليل روش از استفاده با هاداده

 خود به را درصدي  269/84 واريانس كه شدند مشخص هزينه افزايش اصلي عوامل عنوان به بودند يك باالي ويژه مقادير

 هزينه افزايش عوامل از يك هر كاهش جهت در موثر اقدامات تا شد داده متخصص نفر 30 به پرسشنامه سپس. دادند اختصاص

 اقدامات تا گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد محتوا تحليل و تجزيه روش از استفاده با شده آوري جمع هايداده. دهند انجام را

 مفيد سازي پل هاي پروژه براي مطالعه اين نتايج. كنند بنديرتبه شوندگان پرسش ديدگاه از ها آن اهميت به توجه با را كاهش

  مرجع عنوان به پل ساخت هايپروژه باالي هايهزينه كنترل در مناسب اقدامات برداشتن جهت در كه بود خواهد

  .شود مي استفاده

  

  ، تحليل عامليپل سازي هاي پروژه هزينه،عوامل افزايش  كاهشي، اقدامات :كليدي هايهواژ

  مقدمه -1
 خصوص به كشور، هر سرمايه عمده بخش امروزه

 و عمراني هايپروژه به توسعه حال در كشورهاي
شهرنشيني و دارد. گسترش  اختصاص آن زيربنايي

توسعه شهرها و نياز به دسترسي سريع و آسان در بخش 
هاي زميني حمل و نقل، بشر را ناگزير به ايجاد راه

طوالني نموده است. باتوجه به افزايش جمعيت و 
 هايپلاهميت سرعت حمل و نقل در جهان، ايجاد 

هاي سخت مثل براي عبوري ايمن از مكان متعدد
ها، مناطق كوهستاني و كاهش اتالف ها، درهرودخانه

شهرها نياز بيشتري وجود  هاي اصليشريانزمان در 

 به عنوان مشكلي با جهان سراسر درها پل ساخت دارد.
 هزينه افزايش به منجر كه است مواجه هزينه مديريت

   توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي در پروژه
 از يكي انگلستان مثال، عنوان به. )2014 ،امو ابان( شودمي

 مواجه هزينه بروز مشكل با يافته، توسعه كشورهاي
 ادعا عمراني هايپروژه كارفرمايان از درصد 75 است،

 بروز مشكل با ساز و ساخت هايپروژه كه كنندمي
 بانك مطالعه طبق )2017 پارن،( هستند روبرو هاهزينه

 با كشورها تمامي در هاپروژه درصد 40 تا 30جهاني
 بهره اگر )1390 شاكري،( شوندمي مواجه هزينه افزايش
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 اتالف ضمن شوند، مواجه تأخير با هاپروژه از برداري
 اقتصادي و فني توجيه هاآن از برخي ملي هاي سرمايه

 صنعت )1387 وطنخواه،(. داد خواهند دست از را خود
 محسوب  هر كشوردر  مهم صنايع از پل سازي يكي

 اقتصاد رشد در مهمي نقش زيادي داليل بهكه  مي شود
 هزينه در ويژه به بسياري هايچالش باو  دارد هاكشور
 براي متعددي مطالعات .است مواجه بزرگ هايپروژه

 جهان در عمراني هايپروژه انواع هايهزينه بررسي
  ؛)1393 لطيفي،)(1394 عزمي، نور( است شده انجام

 عوامل  بررسي براي مطالعه جامعي حال، اين با

 اقدامات تعيين و شده ايجاد حد از بيش هايهزينه
 هايهزينه افزايش بر موثر عوامل كاهش براي مناسب
 است. نشده انجام كشور سازيپل بخش درها پروژه

 براي كمي رويكرد از استفاده با 2012كاسيما در سال 
 شده انجام انگليس در حد از بيش هزينه علل كردن پيدا

 در تغيير( هزينه افزايش عوامل 10 مجموع. است
 بين درگيري پروژه، ارزيابي نامناسب زمان طراحي،
 آثار ديرهنگام پرداخت تجربه، عدم تورم، طرفين،
 ضعيف مديريت كار، پيچيده ماهيت و شده تكميل
 علل بزرگترين عنوان به) تجربهبي پيمانكار و قرارداد
 كه ديگري تحقيق در )2012 كاسيما،( حد از بيش هزينه
انجام شده  1393حقيقي و همكاران در سال  توسط

 از بيش هاهزينه افزايش علل از  است، گزارش شد كه
 مورد هزينه و منابع از غلط برآوردهاي مصوب، بودجه

 هزينه كنترل ريزيبرنامه در ضعف كار، انجام براي نياز
 كنترل در ضعف پروژه، هايفعاليت بنديبودجه و

 مديريت در ضعف كلي بطور و پروژه ايهزينه عملكرد
 ) 1393 حقيقي و همكاران،( .است پروژه هزينه كنترل و

 اصلي ، علل2017بر اساس مطالعات سوسان در سال 
 كنيا، در ايجاده هايپروژه ساخت در هزينه افزايش
 محدوده ضعيف، پروژه مديريت پروژه، بنديزمان برنامه
 قرارداد مديريت و منابع دولت، هاي سياست پروژه،
 و ابوالمطي توسط ايپرسشنامه )2017 سوسان،(. است

 افزايش اصلي علل شد كه انجام 2017همكاران در سال 
  پيمانكار، فني كاركنان اي،جاده پروژه در هزينه

   پروژه اجراي و ريزيبرنامه تهيه و نامناسب ريزيبرنامه
 هاي يافته و نتايج اساس بر 2017 ابوالمطي،( .باشدمي

 پيمانكار انتخاب در دقت ، عدمشول و ق رياحيتحقي

 بر پروژه مديريت بر را تأثير بيشترين شرايط واجد
 اخذ و داراست را پروژه در زمان و هزينه كنترل اساس

 اجرايي پرسنل در ناكافي تخصص نيز و الزم مجوزهاي
 كاهش بر مؤثر پارامترهاي بعدي هاياولويت داراي

 مهمترين از يكي تأخير )1397 رياحي،( باشند.هزينه مي
 ترينعمده نيز  و است هاپروژه در رايج هايپديده

 فازهاي در بزرگ هايپروژه اغلب كه است معضلي
 تأخير هستند مواجه آن با كار اتمام نهايت در و مختلف

   )1397 نقوي،( )1394 مختاري،( باشدمي پروژه
 عوامل مورد در مطالعات بودن به توجه با )1395(مبيني، 

 اين سازي،هاي پلپروژه هايهزينه افزايش در موثر
 كاهش جهت مناسب اقدامات تعيين هدف با مطالعه
پل  ساخت هايپروژه در هزينه افزايش در مؤثر عوامل
 هدف پژوهش، به دستيابي منظور به. است شده انجام

  است: استوار زير اهداف بر مطالعه اين
پل  هايپروژه در هزينه بروز مهم عوامل شناسايي - 1

  سازي
 هزينه افزايش بر مؤثر عوامل با مقابله اهداف تعيين - 2

  سازي پل هايپروژه

 

  تحقيق روش -2

شناسايي  براي جامع هايبررسي در اين پژوهش  

 تحقيق . روشانجام گرفتافزايش هزينه پروژه  عوامل

 يهادادهاطالعات و  و بوده تحليلي نوع از مقاله اين در

 نتيجه باشد.مي اسنادي به صورت شده آوريجمع

 از عامل 58 اي شاملمجموعه شناسايي در بررسي

 اينپس از شناسايي . كرد كمك هزينه افزايشعوامل 

 در مهم عوامل تعيين براي ايپرسشنامه، تهيه عوامل

 صورت پذيرفت.سازي پل هايپروژه هزينه افزايش

 واجد دهندگانپاسخ بين در يافته توسعه پرسشنامه

 ،انمشتري نفر از ميان 30 شامل تجربه با و شرايط

 شده توزيع سازيپل هايپروژه پيمانكاران و انمشاور

 اساس بر ها. پرسشنامهشدند بررسي و ثبت كه است

 كم، كم، خيلي: پنجگانه مقياس (يك ليكرت طيف

 برايكه شدند  زياد) طراحي خيلي زياد، متوسط،

 دهنده پاسخ هر از. شد استفاده عامل هر ارزيابي
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و دانش  تجربه به توجه با را عامل هر كه شد درخواست

 پرسشنامه از آمده بدست هايداده. كند ارزيابي خودفني 

 تحليل روش از استفاده با تجزيه و ارزيابي منظور به

 در .گرفت قرار استفاده مورد SPSS افزار نرم در عاملي

موثر  اقدامات شناسايي براي كيفي رويكرد دوم، بخش

 اين بر است؛ شده استفاده هزينه مهم عوامل كاهشدر 

 مهمي عوامل آن در قبلي كه نتايج پرسشنامه اساس،

 پاسخ از و شده سازماندهيبودند  شده شناسايي

 هر كاهش اقداماتي كه سبب تا شد خواسته دهندگان

 نفر 30 ميان شده درهاي توزيع پرسشنامه اهداف از يك

 ثبتشود را مي پل سازي هايپروژه دهندگان پاسخ از

  . دكنن

 روش تحليل عاملي 

اين روش به بررسي همبستگي دروني تعداد زيادي    

ها را در قالب پردازد و در نهايت، آن مي از متغيرها

كند. بندي و تبيين مي تعدادي عوامل محدود دسته

كالنتري، ( تزير اسمراحل تحليل عاملي به صورت 

2012(  

از  پستشكيل ماتريس اوليه اطالعات:  مرحله اول:

اوليه اطالعات  ماتريسمورد نظر  عواملاستخراج 

  .مي شود تشكيل

بررسي مقادير اشتراكات مربوط به هر  مرحله دوم:

  متغير با ساير متغيرهاي مربوطه: يكي از اولين 

اشتراكات جدول  هاي روش تحليل عاملي،خروجي

 دهد ميزانمربوط به هر متغير است كه نشان مي

واريانس مشترك يك متغير با ساير متغيرهاي به كار 

  .در تحليل چقدر است گرفته شده

 ، آزموننبررسي مقادير كايزر ميير اولكي مرحله سوم:

كرويت بارتلت و ماتريس همبستگي: اولين خروجي 

ت. مقدار ضرايب همبستگي اس تحليل عاملي، ماتريس

KMO  در صورتي كه . است 1و  0بين عددي همواره

ها براي تحليل عاملي باشد، داده 5/0كمتر از  مقداراين 

 69/0تا  5/0نخواهند بود و اگر مقدار آن بين  مناسب

احتياط بيشتر به تحليل عاملي پرداخت. اما  باد باشد، باي

 هادادهبين باشد، همبستگي موجود  7/0بيشتر از اگر 

ديگر براي  از سوي .تحليل مناسب خواهد بود براي

بايد  ها براي تحليل عاملي،اطمينان از مناسب بودن داده

از آزمون بارتلت استفاده كرد. آزمون بارتلت اين فرضيه 

شده، متعلق به  هاي مشاهدهماتريس همبستگي را كه

آزمايد. آزمون متغيرهاي وابسته است، مي اي با جامعه

 هنگامي معنادار است كه احتمال وابسته به آنبارتلت 

باشد. اگر آزمون بارتلت معنادار باشد،  05/0كمتر از 

وجود دارد كه ماتريس همبستگي ماتريسي  اين خطر

 )عناصر غيرقطري صفر و 1 با عناصر قطري(واحد 

 .است نامناسب باشد و براي تحليل بيشتر

 موضوع وشده  بررسي واريانس تبيين مرحله چهارم:

زماني كه چرخش عاملي  تعيين تعداد عوامل منتخب: 

هاي اول و مقادير واريانس بين عامل شود،انجام مي

شود. به همين دليل  توزيع مي هاي بعدي مجدداًعامل

ها براي توسط عامل شده اگرچه كل واريانس تبيين

ثابت باقي  يافته نيافته و ماتريس دوران ماتريس دوران

ها عامل تك شده توسط تك ما واريانس تبيينماند، امي

 به دليل توزيع مجدد واريانس در )يعني مقادير خاص(

   .يابدها تغيير مي بين عامل

و  يافته محاسبه ماتريس عاملي دوران مرحله پنجم:

 ها با عوامل منتخب برايتعيين مقادير ارتباط شاخص

ماتريس عوامل مربوطه: در محاسبه  نامگذاري و تفسير

يافته، دست يافتن به بهترين تركيب  چرخش عاملي

مد نظر بوده است. منظور از بهترين  خطي متغيرها

متغيرهاي اصلي است كه  تركيب خطي، تركيبي از

ها، نسبت به هر داده بيشترين واريانس را در مجموعه

  .نوع تركيب خطي ديگر، تبيين كند

محاسبه ماتريس امتيازات عاملي در  مرحله ششم:

مقايسه با مراحل پيشين، مرحله محاسبه ماتريس 

توان مهمترين مرحله تحليل عاملي عاملي را مي امتيازات

 )2014)(اسماعيني، 2013)(زبردست، 2011(خليلي، .قلمداد كرد

 نشان 2و1 شكل در دهندگانپاسخ شناسي جمعيت  

 موقعيت و سازمان تجربه، تحصيلي، شرايط كه دهدمي



  1400، دوره اول، بهار 106هم، شماره نوزد، سال فصلنامه علمي جاده

 

46 

 

در . باشدمي برخوردار خوبي شرايط از دهندگان پاسخ

 و سال 25 دهندگان پاسخ تجربه اين پرسشنامه حداكثر

 تجربه هايسال مجموع. است سال 10 تجربه حداقل

 سال18 ميانگين با نفر 58 شده انتخاب دهندگان پاسخ

 دهندگان پاسخ همه. پروژه است با برخورد در تجربه

 باپل سازي  هايپروژه در حاضر حال در شده انتخاب

 مدارك. كنندمي كار مديريت و اجرايي هايپست

 ،كارشناسي مدرك داراي دهندگان پاسخ تحصيلي

 در  عمران مهندسي و دكتري در ارشد كارشناسي

و...  ساخت، سازه مديريتعمران، هاي مانند: گرايش

 بوده اعتماد قابل شده انتخاب هايپاسخگويي كه است

 هايپروژه در هزينه افزايش مسئله بررسي به قادر و

 بررسي با و هاپرسشنامه آوريجمع از بعد .است بزرگ

 در نهايي عوامل عنوان به عامل 15 كارشناسان، نظر

 اين شدند؛ انتخاب سازيپل هايپروژه در هزينه افزايش

  .است شده آورده 1 جدول در عوامل

 
 سازمان در پرسشنامه توزيع تعداد .1 شكل

 

 
 دهندگان پاسخ تحصيلي شرايط. 2 شكل

 
 

. عوامل شناسايي شده بر افزايش هزينه1جدول  

  عوامل  رتبه  عوامل  رتبه  عوامل  رتبه

  تجربهي كاركنان ب  11  و ضوابط كار طيشرا  6  پروژه يمشكالت مال  1

  قيمت ارزدر  رييتغ  12  در محدوده پروژه رييتغ  7  نامناسب يزيبرنامه ر  2

  نوسانات مواد  13  مانكاريتوسط پ زاتيتجه ريتأخ  8  فيقرارداد ضع تيريمد  3

4  
مداخله مؤسسات و افراد در 

  مراحل مختلف پروژه
  مردم نيب يناسازگار  14  مواد نيدر تأم ريتأخ  9

5  
و  يضعف در امكان سنج

  پروژه يطراح
  سطح رقابت  15  خطاها در برآورد زمان پروژه  10

  
): اولكين–مير–كيزر( KMO گيرينمونه كفايت شاخص
 KMO مقدار شودمي مشاهده 2 جدول در كه همانطور

 تحليل براي هاداده دهدمي نشان كه است62/0 برابر
 با برابر بارتلت آزمون ميزان. هستند مناسب عاملي

8

18

4
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 مناسب و معنادار آزمون دهدمي نشان كه است 35/116
 بارتلت آزمون مقدار مورد در. است عاملي تحليل براي
   نشان كه بوده 05/0 از بزرگتر آن معناداري سطح

 واحد و هماني هاگويه بين همبستگي ماتريس دهدمي
 عامل هر داخل هايگويه بين طرف يك از يعني. است

   بين ديگر طرف از و ندارد وجود بااليي همبستگي
 همبستگي ديگر عامل هايگويه با عامل يك هايگويه

 تبيين در عامل هر سهم شناخت 3 جدول. دارد وجود
 معيار اساس بر. است هاگويه تمامي واريانس مجموع

  ويژه مقدار كه شوندمي انتخاب هاييعامل تنها كيزر

 15 از عامل 5 پژوهش اين در. باشند يك از باالتر هاآن
 يك از باالتر ويژه مقادير داراي بررسي مورد عامل

 عامل 5 توانمي ،هيگو 15 مجموع از بنابراين. هستند
 مفهومي فضاهاي با عامل 5 اين به را هاآن و ساخت

 15 واريانس تبيين در عامل هر سهم. داد كاهش كامل
 بااليي درصد با اول عامل پنج كه كندمي مشخص گويه

 اين مجموع در و كنندمي تبيين را گويه 15 واريانس از
 گويه 15 واريانس از درصد 269/84 اند توانسته عامل 5
   نشان عاملي تحليل از حاصل نتايج. كنند تبيين را

  . است اول عامل روي گويه 5 بار باالترين كه دهدمي
 پنجم تا دوم هايعامل در هاگويه ساير بنديدسته در 

   مالحظه هاعامل و هاگويه بين همبستگي اين وجود نيز
  شود.مي

  

  بارتلت و KMO آزمون. 2 جدول

 62/0 اولكين-مير- شاخص كيزر

  مقدار آزمون بارتلت

 35/116  خي دو تقريبي

 106  درجه آزادي

 000/0  ضريب معناداري

  ها  سهم هر عامل در تبيين مجموع واريانس تمامي گويه .3جدول

 

ويژه مقادير   
مجموع مجذورات بارهاي 

شده استخراج عاملي  

يعامل يجموع مجذورات بارهام  

 چرخش يافته

Total %مجموع واريانس%  Total انسيوار% %مجموع   Total انسيوار% %مجموع   

1 4.371 28.371 28.371 4.371 28.371 28.371 3.543 23.182 23.182 

2 3.546 20.278 52.276 3.546 22.278 47.624 2.863 19.132 42.535 

3 2.740 15.234 58.452 2.740 16.216 59.739 2.323 13.234 53.265 

4 1.624 12.074 64.854 1.624 12.231 68.701 1.233 10.236 67.462 

5 1.215 8.312 75.164 1.215 4.123 75.668 1.126 9.164 75.456 

6 0.845 4.123 82.986       

7 0.726 3.643 86.985      

8 0.691 2.034 91.654 

9 0.648 1.374 93.652 

10 0.481 1.237 95.238 

11 0.321 1.012 97.346 

12 0.218 0.895 98.342 

13 0.139 0.654 99.048 

14 0.073 0.442 99.652 

15 0.024 0.317 100/000      
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بحث و نتايج -3  

شده،  آوري جمع هايداده تحليل و تجزيه از پس   

 4 جدول درهاي پل سازي پروژه هزينهبر  موثر عوامل

 افزايش بر مؤثر عوامل تعيين از پس .آورده شده است

 توزيع بعدي دوره بزرگراه، هايپروژه در هزينه

   از و شد انتخاب دهندگان پاسخ همان با پرسشنامه

 را بازپرداخت هايپرسش هايپاسخ شد خواسته هاآن

 تكنيك از استفاده با. دهند ارائه نظر مورد پرسشنامه در

 تفسير را شده آوري جمع كيفي هايداده محتوا، تحليل

 با مطابق موانع رفع اقدامات با رابطه در نتايج. كرد

 شده بررسي مهم، عامل هر براي متخصصان پيشنهادات

 به مربوط اقدامات با همراه مهم عوامل پنج اين است.

 5 جدول در پاسخ ميزان باالترين با مطابق آن كاهش

عوامل  از يكي مثال، عنوان به. آورده شده است

است، پنج راهكار  "پروژه مالي مشكالت" كه تاثيرگذار

. است شده به آن مطرح يافتن جهت كاهش از اقدامات

 پاسخ از درصد 97,5 تدريجي، كاهش اقدام پنج اين از

 براي بودجه كافي تخصيص" عدم گزارش دهندگان

 به هاپاسخ عوامل، بقيه براي. اندكرده گزارش را "پروژه

 پاسخ ميزان كمترين تا بيشترين كه اندشده مرتب ترتيب

 "نامناسب ريزيبرنامه" مانند ديگر عوامل .دارند را

 داده شده كه كاهش آن پاسخ اقدام جهت هفت توسط

  عدم كه است شده ذكر كارشناسان از درصد 92

 از يكي پروژه، اهداف به رسيدن براي دقيق ريزيبرنامه

 "قرارداد ضعيف مديريت" عامل. است اصلي داليل

 به موضوع اين كه دادند پاسخ كارشناسان درصد 90

قرارداد  مفاد جزئيات و كليات در دليل عدم شفافيت

 " افراد و نهادها يمداخله" كارشناسان از درصد 93.است

پروژه  تاثيرگذار هايپست در تغيير است بايد از گفته

 كه دادند نشان كارشناسان درصد 95,3. اجتناب شود

 امكان در ضعف دليل تواندناكافي مي تحقيق و ارزيابي

  . پروژه باشد طراحي و سنجي

 هزينه افزايشبر  مهم عوامل. 4 جدول

Total رديف عوامل 

پروژه يمشكالت مال 4.371  1 

نامناسب يزيبرنامه ر 3.546  2 

فيقرارداد ضع تيريمد 2.740  3 

 4 مداخله مؤسسات و افراد در مراحل مختلف پروژه 1.624

پروژه يو طراح يضعف در امكان سنج 1.215  5 

   

 

  هااقدامات موثر بر كاهش هزينه. 5 جدول

  درصد  ياقدامات كاهش  عوامل

 مالي مشكالت

  پروژه

  بودجه كافي تخصيص -1

  طرح مجريان به پرداخت فرايند در تسريع -2

  ديگر پروژه به پروژه مالي منابع انتقال عدم -3

  هزينه كنترل هايروش از گيري بكار -4

  مشابه هايپروژه مالي سوابق از گيري بهره -5

97.5 

91 

82.4 

78.3 

65.5  
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 ريزي برنامه

  نامناسب

  پروژه اهداف به رسيدن براي دقيق ريزي برنامه -1

مناقصه برگزاري از قبل پروژه ديدن  2-  

پروژه زمان مدت محاسبه  3-  

هزينه صحيح بيني پيش طرح هاي  4-  

نظارتي مقامات در تغيير عدم -5  

مناسب كاري پيشينه با كارمندان استخدام  6-  

  ساخت نوين و مناسب اجرايي هايروش از استفاده -7

92 

86.2 

83.8 

81 

75 

72.5 

65.8  

 ضعيف مديريت

  قرارداد

قرارداد مفاد جزئيات و كليات در شفافيت  1-  

مناقصه برگزاركننده تيم كافي صالحيت برخورداري  2-  

شايسته افراد به قرارداد واگزاري  3-  

مناسب آالت ماشين و تجهيزات مصالح، موقع به تامين -4  

پروژه صحيح و موقع به اجراي بر نظارت -5  

كافي تخصص و تجربه با مشاور استخدام -6  

گرايي فريب از اجتناب -7  

  ناظر توسط مكرر جلسات برگزاري -8

90 

87.2 

84 

82.7 

74.3 

70 

68.2 

62.7  

 و نهادها مداخله

 مراحل در افراد

  پروژه مختلف

پروژه تاثيرگذار هاي پست در تغيير از اجتناب  

سياسي مسائل نفوذ از جلوگيري  

پروژه برنامه در تغييرات عدم  

  پروژه در وقفه ايجاد از اجتناب

93 

88.5 

81 

75.2  

 امكان در ضعف

 طراحي و سنجي

  پروژه

پروژه محل از الزم تحقيق و ارزيابي -1  

طرح توسعه و نگري آينده -2  

احتمالي تغييرات و هوايي و آب شرايط بيني پيش -3  

مختلف منابع به دسترسي تعيين -4  

محيطي زيست مسائل گرفتن نظر در -5  

پروژه مكان انتخاب در سياسي اهداف از اجتناب -6  

95.3 

91 

85 

79.2 

74.5 

71.3  

 

  گيرينتيجه -4

هاي پروژه هزينه افزايش مهم عوامل پژوهش اين در   

 شدهها شناسايي آن كاهش بر مؤثر اقدامات وسازي پل

 از هاپرسشنامه تحليل از به دست آمده نتايج طبق. است

با  هزينه بر افزايش مهم عامل 15 ، اوليه عامل 58 بين

. پس از شد تعيينها توجه به نتايج حاصل از پرسشنامه

 هاي بدست آمده به روشتجزيه و تحليل شاخص

از عوامل  عامل پنج SPSSنرم افزار  در عاملي تحليل

 مشكالت شاملهاي پل سازي افزايش هزينه در پروژه

 ضعيف مديريت نامناسب، ريزيپروژه، برنامه مالي

پروژه  مختلف مراحل در افراد و نهادها مداخله قرارداد،

پروژه به عنوان  طراحي و سنجي امكان در و ضعف

تاثيرگذار در  اقدامات عوامل اصلي مشخص شدند.

 هزينه توجه قابل افزايش عوامل از يك هر كاهش

 باساخت پل  هايپروژه با تجربه متخصصان توسط

. است گرفته صورت ساختاري نيمه پرسشنامه از استفاده

 ساختاري نيمه پرسشنامه از شده آوري جمع هايداده

و درصد تاثيرگذاري  محاسبه محتوا تحليل از استفاده با

 براي تواندمي كاهش اقدامات اين. شدها تعيين آن

  .شود استفاده هزينه افزايش از توجهي قابل عوامل كنترل
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ABSTRACT 

The gradual increase of various urban development projects and the expansion of 

development projects play a positive role in the country's economy.With the development 

of the construction industry, many construction projects are approved annually, which are 

at serious and critical risk of costs, especially in the country's bridge construction sector. 

The purpose of this study is to identify effective measures to reduce cost factors in bridge 

construction projects. In this study, first similar studies were carefully examined, then a 

questionnaire was identified and collected based on 58 common factors of cost. A 

statistical questionnaire was distributed to 30 selected respondents among the customer, 

contractor and consultant who had appropriate experience in the field of paving. The 

collected data were analyzed and 15 factors scored the highest score among the 58 

identified factors. After analyzing the data using factor analysis method in SPSS statistical 

software, the results showed that among 15 indicators The final 5 factors had special 

values above one and were identified as the main factors of cost increase, which had a 

variance of 84.269%. The questionnaire was then given to 30 experts to take effective 

measures to reduce each of the cost-increasing factors. The collected data were analyzed 

using content analysis method to rank the reduction measures according to their 

importance from the respondents' point of view. The results of this study will be useful for 

bridge construction projects that are used as a reference to take appropriate measures to 

control the high costs of bridge construction projects. 

Keywords: Mitigation Measures, Cost Factors, Bridge Construction Projects, Factor 

Analysis 


