
 

 ساخت و ساز در صنعت وریبهرهراه افزایش  7

 

ساختمانی تغییرات  هایپروژهدرصد از تمام  35، بیش از هزار پروژه انجام شده 12000ش از روی بی اخیراًای که طبق مطالعه

افزایش با  هاپروژهدرصد از  25: خواهد داشت وریبهرههر تغییری در ساخت و ساز اثر منفی بر  تقریباً. کنندمیعمده را تجربه 

 .کندمیدرصد هم افزایش پیدا  30که در عمل تا  شوندمیرو روب هاهزینهدرصدی  25تا  20

بیش از  ایهزینهایش با افز هاپروژهدرصد این  98، دکنمیبسیار بزرگ افزایش هم پیدا  هایپروژهاین آمار با در نظر گرفتن 

 .کنندمیرا تجربه درصد افزایش زمان  40بزرگ حداقل  هایپروژهدرصد از  77همچنین د. رو هستندرصد روب 30

 



 

درصد از  80 تا میانگین صورتبه هاهزینهافزایش پروژه، بیشترین نقش را در  طوالنی شدنمانند افزایش زمان و  مشکالتی

 دارند.پروژه  یاولیه یهزینه

 عنوانبه عموماً وریبهرهاست.  وریبهرهکاهش عامل اصلی  اما شوندمی هاهزینه افزایشبه  منجر حالی که عوامل زیادیدر 

یگر د در در حالی کهشده است.  توجهیبیو در طول تاریخ ساخت و ساز به آن  شودمیتعریف  کار انجام شده میزانمقیاسی از 

 بدون تغییر مانده است. در واقع ساخت و ساز یکی ازصنعت ساخت و ساز همچنان  اما شده استبرابر  دو وریبهرهصنایع 

در دیجیتالی شدن را  تأخیرتنها الزم است سال گذشته دارد.  60کمتری نسبت به  وریبهرهامروزه صنایعی است که  معدود

 ازجملهاز هر بخش دیگری  تریلیون دالری 10صنعت ساختمان  .است وریبهرهگزینه در دستیابی به بررسی کنیم که یک 

 .کندمیدرصد از درآمد خود را صرف فناوری اطالعات  1معدن، گاز و نفت عقب افتاده است و کمتر از 

ی هاهزینهبه  منجرکوچک هم  هایناکارآمدی. حتی معطوف شده است وریبهرههم به صنعت ساختمان  توجه باالخرهاما 

 یطالعهمیک . احساس شوداسناد  نامناسب به دلیل کنترل کاریدوبارهنیاز به  ستممکن ا مثالً ؛ شودمی خیلی سنگین منجر

 در تأخیر. شوندمیدالر در سال  اردیلیم 4.2بالغ بر  ایهزینهبه منجر  متحدهایاالتفقط در  هاکاریدوبارهمستقل نشان داد که 

 خألهایبگوییم که  توانیممی. برداردمیلیارد دالر هزینه در هزار  1.6 متحدهایاالتدر  وریبهرهافزایش  انجام اقداماتی برای

 تواننمیکه دیگر به حدی باال رفته  هاهزینهاین  .گذارندمی جابهرا ی سنگینی هاهزینهبا هم جمع شده و  وریبهرهکوچک در 

 را نادیده گرفت. هاآن

 :انپیمانکار خصوصبه، برندمیساز افزایش پیدا کند، همه سود  ساخت و وریبهرهاما نکته اینجاست که اگر 

  شودمیپروژه زودتر تمام. 

 یابدمیی پروژه کاهش هاهزینه. 

  شودمیبیشتر در مناقصه پیمانکاران رقابت. 

  داشتخواهد  سودآوری بیشتریدر کل پروژه. 

ی سنگینی منجر شود، پس حتی هاهزینهبه  تواندمیجزئی در کار  هایناکارآمدیبر خوب این است که از آنجا که خ

 هفت به در اینجا ما. به دنبال خواهد داشترا برای پیمانکار  زیادیمالی و زمانی  جوییصرفه ،وریبهرهجزئی  هایپیشرفت

 اشاره خواهیم کرد.و افزایش سود  هاهزینه، کاهش ترسریعتکمیل در  مؤثر هایراهاز بهترین  مورد

 (ترسریعاستفاده از تکنولوژی ) .1

ت. سرمایه اس برگشت بیشترینین راه با ترسریعجدید  هایفناوری، استفاده از آیدمیپیش  وریبهرهقتی بحث افزایش و

اطالعات ساختمان  سازیمدل افزارهاینرممدیریت پروژه و  افزارهاینرم، وریبهره مرتبط با افزارهاینرمجدید مانند  هایفناوری

 ی پرهزینه را کاهش دهند.هاریکادوبارهانتظار را حذف کرده و  هایزمان توانندمی

 بیشتر هایدادهبا  ریزیبرنامهبهبود  .2

با تحلیل کل فرآیند ساختمان برای  این کار را توانیدمیرا افزایش خواهد داد.  وریبهره ،ریزیبرنامهکه بهبود  بدیهی است

اگر مشکالت یا تغییراتی در طول ساخت و ساز پیش بیاید، توصیه شروع کنید.  وریبهرهو قوت ضعف  اطنق شناسایی و تعیین



 

که از  هاییتیمبرای ضروری است.  وریبهرهزایش ی افبرا هادادهاز درست استفاده انجام شود.  مجدداً ریزیبرنامهکه  شودمی

BIM  کاهش شدید  منجر بهو ارزیابی آن  اجازه دادن به هر عضو تیم برای وارد کردن اطالعات به مدل، کنندمیاستفاده

یمانکاران پموجود کافی نیست.  ریزیبرنامه فرآیندهایبیشتر در  هایدادهاستفاده از  تنها .شودمیفرآیند ساختمانی در ضایعات 

 را کشف کرده و از بین ببرند. وریبهرهتا موانع  کنندتحلیل را  قبلی هایپروژه هایدادهید به دنبال آن باشند که با

 وریبهره آموزش بهبود .3

 به سرانجام برسانند یا نرسانند.را دارند که یک کار را قابلیت این  هاسرپرستچه دوست داشته باشید یا نداشته باشید، 

در حالی که صنعت  ، سود زیادی را به دست خواهند آورد.کنندمی گذاریسرمایهخود  پیمانکارانی که در آموزش کارکنان

ی خود را در مورد هاسرپرست واقعاًپیمانکاران کمی  اما داندمیآموزش کارکنان را یک امر ضروری برای تکمیل پروژه  معموالً

اگر دارد، آیا پروژه در دارد؟  ایشدهتعریفهداف مهم آیا پروژه ا. دهندمییا در نظر داشتن آن آموزش  وریبهرهافزایش  ینحوه

ویان دانشج ملزم کردناز  تواندمی، کل صنعت عالوهبهمقرر برسد؟  یبودجهقرار دارد که بتواند به این اهداف در زمان و  ایمرحله

ک به طراحان برای انجام کاهش تعارض بین طراحان و پیمانکاران و کم وکارآموزی در محل کار  یدورهبرای گذراندن 

 ، سود ببرد.قابل ساخت تر هایطراحی

 ساختهپیشقطعات افزایش استفاده از  .4

ی با این وجود بسیار. ساخته شوددر محل تا اینکه هر عضو  بهتر است اعضایی که تعداد زیادی دارند، در کارخانه ساخته شوند

. شودمی، بلکه باعث افزایش کیفیت هم دهدمیی ساخت را کاهش هاهزینه تنهانه ساختهپیشکه استفاده از اجزای  دانندنمی

اگر بتوانید طراحی مناسب برای پیش »، زیستمحیطمهندسی عمران و  یبازنشستهپائول تیکولز،  یگفتهدر واقع طبق 

 «.به دست بیاورید ایمالحظهقابلبهبودهای  توانیدمیدر طراحی بگنجانید،  ساختگی را از ابتدا

 ترکوتاهو  تردوستانهحرکت به سمت قراردادهای  .5

ه وقتی یکی از طرفین به دنبال این است ک. گذارندمیمنفی  تأثیرشده و بر پروژه  وریبهرهمانع  گیرانهسختراردادهای خیلی ق

طا کرده و احتمال خ ترسختاعضای تیم را همکاری مصونیت قانونی بیشتری برای خود ایجاد کند، تا هر اندازه که ممکن است 

 .شودمیکه خود باعث ایجاد ناکارآمدی  دهدمیو نقص را افزایش 

 بهبود آموزش ایمنی و افزایش آن .6

ده تا دا ارائهایمنی بیشتری  هایآموزشپیمانکاران باید ی آن هستند. هاهزینهدر پروژه و افزایش  تا خیراتعلت اصلی وادث ح

ایمنی جدید استفاده کنند.  هایروشباشند و کارکنان را تشویق کند تا از  خود آگاهکارکنان نسبت به خطرات محیط کار 

جدیدی  هایروشپیوسته  صورتبهبه اثبات رسیده است، پس پیمانکاران باید  تأثیرشانایمنی قدیمی عدم  هایروشبسیاری از 

 ینامهبرایجاد کاهش پیدا کند. افزایش آگاهی در مورد ایمنی و  هاپذیریآسیبه کار بگیرند تا خطرات و روزانه ب اتیعملرا در 

آموزش ایمنی ایجاد  یبرنامهساخت و ساز کمک خواهد کرد. در کل فقط  وریبهرهبهتر به بهبود ایمنی و افزایش  سازیآگاه

 هم باشد. روزبهمطمئن شوید که این برنامه  –نکنید 

 ارتباطات را بهتر کنید .7

ی در رویکرد پویای توانندمی، اما پیمانکاران دهدمیقرار  تأثیرتمام افراد در محل کار را تحت  وریبهرهیاز به گفتن ندارد که ن

ران از کارگشرکت ساختمانی باید  ضمناًکنند.  با تمام تیم گفتگو وریبهرهخود به کار بگیرند و در مورد اهمیت  هایپروژه



 

 وانیدتمیاما ؛ کنند هاآناز به استفاده را تشویق  هاآندهند و  ارائه وریبهرهدرخواست کند که پیشنهادات خود را در مورد بهبود 

اده کنید و ارتباطات بین اعضای در ساخت و ساز استف وریبهرههمکاری یا  افزارهاینرمآنالوگ هم فراتر رفته و از  هایروشاز 

خطا  یا غییرآنی یک ت صورتبهبه کارگر این امکان را بدهد که  تواندمی یافزارنرمچنین استفاده از تیم خود را افزایش دهید. 

 دهد.را به مدیران اطالع 

 ایهمالحظقابل یهزینهکه به افزایش زمان و  دهندمیقرار  تأثیرتحت  را، عملکرد شوندمیتغییراتی که به ناکارآمدی منجر 

 یهافناوریاستفاده از وجود دارد. ن آسریع و راحتی برای بهبود  هایراه واست  این موارد عامل اصلی کم وریبهره. شودمیمنجر 

 هستند. هاناکارآمدیابزار بسیار ضروری برای کاهش تنها دو  ریزیبرنامهبیشتر در فرآیند  هایدادهجدید و استفاده از 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://blog.plangrid.com/7/05/2017-easy-ways-to-increase-construction-

productivity/?mkt_tok=eyJpIjoiT1RjNVlqVTRNREkxWVRJMCIsInQiOiJsWkpNVVp4bVA1c1ZhQ0JMNU

5NSURjUm1LNHlEdGFDQ1piOGdQb2dGZVNCOEVUUE94dFhcL2hiclAyVWgrZFEyN01taFBxZThhbVh4

VklESitFdTM4YXc3aFd0dGNzUEpnOWMrVUxtWmpQN2lVZkR1WG5IZ0dMTkduSEM0NUkwbTAifQ3%
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