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خالصه
به دلیل پیچیدگی و گستردگی عوامل موثر در پروژههای ساختمانی در مراحل مختلف طراحی ،اجرا ،بهره برداری و نگهداری و نیز ارتباط تنگاتنگ
آنها با یکدیگر ،تصمیمگیری کار سهل و آسانی نخواهد بود.
از سوی دیگر ،وجود تخصصهای متعدد فنی ،اقتصادی و بازرگانی و تاثیرگذاری شدید شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی بر صنعت
ساختمان ،نیاز به بهرهگیری از روشهای نوین و جامعتری به شدت احساس میشود که بتواند تمام عوامل و خواستهها را در برگیرد.
در این مقاله ،تالش بر آن بوده است که روشهای مختلف تصمیمگیری بررسی گردد و در انتها روشهایی مورد پذیرش قرار گیرد که امکان
بررسی عوامل مورد نیاز را داشته باشد .یکی از مهمترین عوامل ،مدلسازی خواستههای صاحبان منافع به منظور برقراری تعادل منافع به قسمی که هر
یک از آنان به بیشترین منافع ممکن برسند .عوامل موثر دیگر ،بررسی و مدلسازی عوامل فنی موثر ،تاثیر زمان ،هزینه و کیفیت ،بررسی شرایط
اجرایی (عوامل انسانی ،ماشین آالت ،مصالح) و بررسی شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه می باشند.
استفاده از "نظریه بازی" یا علم تصمیمگیری ،میتواند بهترین و عملیترین گزینه برای انتخاب بهترین گزینه توسط "مدیران پروژه" باشد.
کلمات کليدي :مهندسی ارزش ،دارندگان منافع ،صنعت ساختمان ،نظریه بازي ،مدیریت ساخت

.1

مقدمه

صنعت ساختمان ،سابقهای به قدمت تاریخ و گسترهای به وسعت کره خاکی دارد .ایجاد هر ساختمان ،نیازمند مشارکت مالی ،هماندیشی و عملیات
مشترک و هماهنگ اشخاص متعددی میباشد .این اشخاص با سرمایه گذاری مالی ،اتکا به تجارب و دانش روز ،به کار بردن مصالح و نیز استفاده از
ماشینآالت و نقش تعیین کننده نیروی انسانی تحت یک مدی ریت منسجم و در زمان الزم قادر به ایجاد محصولی به نام ساختمان هستند.
تعدد عملیات و تکثر گزینهها و تفاوت در ورودیها ،منجر به خروجیهایی با نتایج کامال متمایز میگردد .این امر "مدیریت ساخت" را با شرایط
پیچیدهای مواجه میسازد.
تصمیمگیریها و انتخابها باید متکی به شرایط اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز وضعیت خاص پروژه باشد.
لذا مدیریت ساخت،برای تعیین گزینه ای که بتواند تعادل بین منافع ذی نفعان را بر قرار سازد،نیازمند راه کار های بدیع و کامل تری دارد که تمام عوامل
موثر ر اپوشش دهد.
نظریه بازی "  "Game Theoryیا علم تصمیم گیری که در عرصههای دیگر علمی و اجتماعی نقش موثر خود را اثبات نموده است ،برای
اولین بار به عنوان بهترین و عملیترین ابزار "مدیریت ساخت" معرفی میگردد.

 1کارشناس ارشد مدیریت ساخت
 2استاد دانشگاه فردوسی مشهد
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نظریه بازی ""Game Theory

این نظریه توسط یکی از نوابغ علم ریاضیات به نام جان فوننیومان 1پایهگذاری گردید .او در سال  1291قضیه "کم و بیش" را که اساس این نظریه
جدید میباشد ،ارائه کرد .در سال  1211در مقالهای که با اقتصادانی به نام اسکار مونگسترن 9منتشر کرد ،مفاهیم اولیه را بسط داد .کاربرد این نظریه را
در علم اقتصاد تشریح نمود .از آن پس "نظریه بازی" در علوم مختلف از جمله جامعه شناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی ،علم تکامل و محیط زیست
استفاده شد ).(Zou and Kumaraswamy, 2009
مسائلی که دارای تعدد مراکز تصمیمگیری باشد و در بین انتخابهای متعدد ،تنها یک استراتژی باید به قسمی مورد پذیریش قرار گیرد که
منافع همه در آن لحاظ گردد ،توسط "نظریه بازی" قابل حل میباشد.
" -1-9نظریه بازی" چیست؟
"نظریه بازی" مطالعه شکل برخورد و همکاری بین افراد است .مفاهیم نظریه بازی زمانی به کار میرود که عمل و نقش چند عامل روی هم
تاثیر میگذارند .این عوامل ممکن است افراد ،گروهها ،شرکتها و یا ترکیبی از آنها باشد" .نظریه بازی" زبانی را ارائه میدهد که بتوان گزینههای
استراتژیک را فرموله کرد و ساختار آن را معین نمود ،و با تجزیه وتحلیل آنها کرد و درک درستی نسبت به موضوع پیدا کرد .(Madani and
)Lund, 2011
در سال  1291جان فوربز نش نشان داد که بازیهای محدود کننده همواره دارای یک نقطه تعادل است .در این نقطه همه بازیگران با توجه به
نقش حریفان خود ،گزینه هایی را انتخاب میکنند که برای آنها بیشترین منفعت ممکن را به همراه دارد.
 -9-9بازی دو نفره با برآیند صفر:
منظور از برآیند صفر این است که برد یک بازیکن به باخت دیگری منجر میشود و برعکس.
 -3-9بازی دونفره با برآیند غیر صفر:
بازیهایی که برآیندشان صفر نیست ،بیشتر در واقعیت کاربرد دارند و در عین حال تجزیه و تحلیل آن نیز مشکلتر است .در این بازیها،
استراتژی برتر وجود ندارد و امکان پیش بینی قطعی بازی در بسیاری از موارد ممکن نیست و به عوامل دیگر بستگی دارد.
 -1-9سیستمهای اطالعاتی:
ثبات درونی و پایه ریاضی نظریه بازی ،موجب شد که به عنوان بهترین وسیله در مدلسازی و طراحی فرایندهای تصمیمگیری خودکار در
محیطهایی که مستلزم تعامل نیروها است ،مورد استفاده قرار گیرد.
قدرت و توانایی "نظریه بازی" به عنوان یک ابزار ریاضی برای تصمیم گیری  ،به دلیل روش شناسایی آن،از نظر ساخت و تجزیه و تحلیل
مشکالت و مسایلی است که بشر در انتخابهای استراتژیک با آن مواجه است ) .(Lo and Chang, 2010فرایند مدلسازی یک وضعیت به صورت
یک بازی ،مستلزم آن است که تصمیم گیرنده به طور شفاف ،دیگر بازیگران و گزینههای استراتژیک آنها را به حساب آورد و اولویتها و
واکنشهای آنها را مد نظر قرار دهد .نظم موجود در ساخت یک چنین مدلی ،دارای این توان بالقوه است که نگاه واضحتر و وسیعتری از موقعیت را
در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد.
تصمیمگیری مهمترین وظیفه مدیریت ساخت است .انتخاب گزینه مطلوب از میان گزینههای متعدد به روش نظریه بازی ،پیشنهاد جدیدی
است که دارای ویژگیهای ذیل است:
 -1تعیین و شناخت دارندگان منافع
 -9تعیین معیارها و ضرایب وزنی آن از دیدگاه هر یک از دارندگان منافع
 -3الگوریتم منسجم و مدلسازی براساس کلیه دادهها
 -1تعیین گزینه مطلوب با در نظر گرفتن شرایط محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در حال و آینده
 -9تعادل بین منافع دارندگان منافع

John Von Neumann
Oskar Mongenstern
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ساختمان (آشنایی با مساله)

ایجاد هر ساختمان ،نیاز به صدها عملیات ریز و درشت دارد .هر عملیات به طرق مختلف قابلیت اجرا دارد .به دلیل اهمیت وگستردگی ساختوساز،
ارتباط مستقیم با ایمنی افراد ،نقش سرمایه ملی و عوامل متعدد دیگر ساختمان ،تمام جامعه را متاثر میسازد.
مستقل از این که چارت تشکیالتی یک پروژه ساختمانی به چه قسمی تعریف شده باشد ،از سوی ذینفعال ،باید چهار دسته اقدامات اساسی
صورت گیرد .این اقدامات اساسی عبارتند از:
 -1-3تصمیمگیری و هدفگذاری :
از صفر تا صد هر پروژه به طور پیوسته نیاز به تصمیمگیری و انتخاب میباشد .اما مهمترین تصمیمگیریها عبارتند از:
1-1-3

تعریف پروژه :با توجه به مطالعات انجام شده پروژه از نظر کاربری ،موقعیت ،کمیت و کیفیت تعریف میگردد.

9-1-3

انتخاب زمین :با توجه به تعریف پروژه ،ابعاد زمین ،هزینه پیشبینی شده ،تراکمهای مورد نیاز ،موقعیتها و محدودیتهای مورد نظر
تعیین میگردد.

3-1-3

زمان ساخت :با توجه به منابع مالی ،طرح توجیهی ،امکانات و شرایط ،زمان تکمیل پروژه برآورد و برنامه زمانبندی تهیه میشود.

1-1-3

تامین منابع مالی :مشاوران اقتصادی با توجه به توان مالی سرمایه گذاران ،اعتبار آنان ،شرایط و روند اقتصادی جامعه ،نسبت به تامین مالی
پروژه از روشهای متعدد نظیر اخذ وام ،پیش فروش ،تهاتر ،مشارکت و زمانبندی پروژه بهره میبرند.

9-1-3

روش ساخت

6-1-3

نوع قراردادهای مشاوره و اجرا و نظارت

7-1-3

تامین مصالح ،تجهیزات ،تدارکات و نیروی انسانی

1-1-3

واگذاری پروژه :نحوه ،زمان و نوع واگذاری ،انتخاب بهرهبرداران ،روشهای اطالعرسانی و تبلیغات نیز از موضوعات مهمی است که
در سود حاصله بسیار تاثیرگذار میباشد.

 9-3تامین مالی:
از عوامل بسیار موثر در تاخیر ،رکود و یا پیشرفت پروژهها ،تامین منابع مالی در زمان مناسب میباشد .عمده منابع مالی صرف موارد ذیل میگردد:
خرید زمین ،هزینههای اخذ مجوز ،هزینههای طراحی ،هزینههای تجهیز کارگاه ،هزینه تامین مصالح ،دستمزدها و هزینههای مدیریتی،
عوارض ،بیمه ،مالیات و هزینههای تفکیکی و سند.
 3-3اقدام:
برای آن که در عمل اتفاقی رخ دهد و پروژه به اهداف و برنامههای تعیین شده برسد ،باید اقدام صورت گیرد .این اقدامها به صورت پیوسته و با رعایت
تقدم و تاخر مطابق برنامهزمانبندی پروژه باید انجام گیرد .اقدامات را میتوان به موارد ذیل تقسیم نمود:
1-3-3

تهیه زمین :تهیه زمین مناسب نیازمند پیگیری و تالش همهجانبهای میباشد.

9-3-3

انتخاب مشاوران ،تهیه طرح ،اخذ مجوزهای الزم ،انتخاب سازنده و نوع قراداد از اقداماتی هستند که قبل از شروع پروژه باید انجام
شود.

3-3-3

اجرای پروژه :اجرای پروژه یعنی انجام تمامی عملیات الزم طبق برنامه زمانبندی که در صورت مهیا بودن تمام عوامل زیر میسر
میباشد:
الف -تامین مالی
ب -تامین مصالح
پ -تهیه ماشینآالت
ت -نیروی انسانی
ث -مدیریت

 1-3واگذاری:
اقدامات درست براساس سیاست برنامه ریزی شده و واگذاری پروژه در زمان مناسب و برگشت سرمایه به موقع میتواند عالوهبر سود بیشتر ،امکان
اجرای پروژههای بعدی را فراهم میسازد.
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 9-3مدیریت:
مدیریت منابع مالی :به دلیل اهمیت و نقش تعیین کننده آن.
مدیریت اجرا :یعنی فراهم نمودن تمام امکانات در زمان الزم و کنترل فعالیتها
مدیریت واگذاری :به معنای بازگشت سرمایه در زمان مناسب با باالترین سود

شناخت ذینفعان

.4

ساختمان محصولی است که با استفاده از مصالح و به یاری ماشینآالت وتوان نیروی انسانی روی زمین و براساس قوانین و ضوابط و به کمک علم و هنر
میتواند به کاالیی بس ارزشمند تبدیل شود .بدیهی است تمام کسانی که در این چرخه نقش دارند و دارای منافع هستند را به عنوان ذینفعان شناخته
میشود .ذینفعان ساختمان به چهار دسته اصلی تقسیم میگردد:
 -1-1سرمایهگذار:
سرمایهگذار به عنوان محور اصلی فعالیت ساخت وساز است که توان مالی و قدرت جذب سرمایه را دارد .سرمایهگذار میتواند شخص حقیقی یا حقوقی
و یا مجموعهای از شرکا باشد.
 -9-1سازندگان:
سرمایه گذار باید بستر اجرای پروژه را فراهم سازد .پس از اخذ مجوزها و تعیین طرح توسط مشاوران ،سازندگان وارد عمل میشوند .سازنده شخص
حقیقی یا حقوقی است که به دلیل داشتن تجربه کافی ،برخورداری از امکانات و ماشینآالت الزم ،دارا بودن دانش فنی ،توان جذب و مدیریت نیروی
انسانی ،برخورداری از تکنولوژی ساخت ،امکان تامین مصالح ،توان برنامهریزی و قبول مسئولیت اجرای پروژه و مدیریت آن را عهدهدار میگردد.
 -3-1بهرهبردار:
هر محصول یا خدمتی نیازمند مشتری است .اگر بهترین محصول تولید شود و کسی رغبتی به استفاده یا تملک آن را نداشته باشد ،یا نتواند بهای آن را
پرداخت کند ،یا متناسب با نیازش نباشد ،فاقد ارزش است .گرچه بهرهبردار آخر حلقه ساختوساز است اما بدون بهرهبردار این چرخه از حرکت باز
میایستد.
 -1-1جامعه:
ایجاد ساختمان و گستردگی آن از جهات مختلف بر جامعه تاثیگذار میباشد .برای درک بهتر جامعه به چهار بخش عمده تقسیم میگردد:
1-1-1

حکومت :به دلیل اهمیت ساختمان و حفظ حقوق و امنیت شهروندان ،حکومتها نسبت به ساختوساز،کنترلهای الزم را به عمل می
آورند .از طرفی هر فعالیتی تابع قوانین حاکم بر آن کشور میباشد .حکومتها از دو طریق بر ساختوساز تاثیر گذارند:
الف -قوانین :قوانین اعم از قوانین مدنی ،قوانین مالی (مالیات ،بیمه ،عوارض ،سود بانکی و  ،)...مقررات ملی ساختمان ،قوانین
کارگری و غیره.
ب -نهادهای نظارتی و کنترلی :نهادهایی نظیر شهرداری ،سازمان نظام مهندسی ،محیط زیست ،میراث فرهنگی ،گردشگری و
سازمانها و شرکتهای تاسیسات شهری مانند برق ،آب و فاضالب ،مخابرات ،گاز و غیره.

9-1-1

مردم :در واقع جامعه از مردم تشکیل شده است .افراد شاغل در پروژه ،تامینکنندگان مصالح و افرادی که از وجود ساختمان متاثر
میشوند از دینفعان میباشند .از سوی دیگر ،ساختوساز با تاثیر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی محیط ،بر زندگی سایر افراد نقش
بازی میکند.

3-1-1

طبیعت :اجرای هر پروژه هم می تواند ساختار طبیعی منطقه را برهم زند و به دلیل تامین مصالح ،در طبیعت خلل وارد نماید .حفظ ذخایر
و منابع طبیعی برای ایجاد تعادل در طبیعت نقش حیاتی دارد .تولید مصالح غیرطبیعی همراه با آالیندهها و اثرات شیمیایی میباشد.
مصنوعات غیرقابل بازیافت نیز به طبیعت ضررهای غیرقابل جبرانی وارد میسازند.

1-1-1

فرهنگ :ارتباط فرهنگ یعنی اعتقادات ،آداب و رسوم و سنت ها با ساختمان یک رابطه و تعامل دوطرفه است .حفظ این هماهنگی و
شناخت آن بسیار مهم است.
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سرمایه گذار

جامعه

بهره بردار

سازنده

شکل  :1نمودار تقابل بين ذينفعان ساختمان

.5

ذینفعان و ارزش افزوده

با توجه به شخصیت و نقش هر یک از ذینفعان و تفاوت نگرشها و منافع آنان ،نسبت به ساختمان ،الزم است منافع و معیارهای هر یک و نحوه توزیع
ارزش افزوده بین آنان تحت شرایط مختلف اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی با دقت زیاد مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد .طبق تعریف مهندسی ارزش ،با
تمرکز بر کارکرد به عنوان عامل راهبردی ،به شکل زیر تعریف میگردد:
کارکرد
هزینه

= ارزش

شاخص ارزش برای مواقعی که میتوان کارکرد را به معادل ریالی محاسبه نمود:
بهای کارکرد
هزینه کارکرد

= شاخص ارزش

تعیین ارزش برای هر یک از ذینفعان کار سخت و پیچیدهای میباشد .زیرا شاید نتوان تمام کارکردها و هزینهها را به معادل ریالی تبدیل نمود .عواملی
نظیر افزایش اعتبار ،رشد و توسعه ،ایجاد فرصتهای جدید ،تداوم اشتغال ،اعتبار ،توان اجرایی ،توان جذب سرمایه ،حفظ سرمایههای ملی ،تامین نیازهای
جامعه ،اثرات وارد بر طبیعت و فرهنگ و نظایر آن به سادگی قابل تبدیل به واحد پولی نمیباشد .شاید بتوان ارزش از منظر دارندگان منافع را مطابق
جدول ( )1تعریف نمود.
جدول  :1ارزش از منظر ذينفعان

هزینه کارکرد /بهای

هزینه /کارکرد= ارزش

ذینفعان

کارکرد=شاخص ارزش
سرمایه  /سودساالنه

سود +معادل ریالی (افزایش اعتبار+رشد وتوسعه  +ایجاد فرصت های جدید )

سرمایه گذار

سرمایه  +معادل ریالی (امکانات  +مدیریت +اعتبار+توان جذب سرمایه )
هزینه  /سودساالنه

سود  +معادل ریالی (رشد وتوسعه +افزایش اعتبار+تداوم سازندگی )

سازنده

هزینه +معادل ریالی (اعتبار+توان اجرایی +امکانات )
هزینه مالکیت  /سود

معادل ریالی (کیفیت +ارزش افزوده)

بهره بردار

هزینه مالکیت
توسعه +آبادانی +حفظ سرمایه های ملی +ارزش افزوده+اشتغال +تامین نیازجامعه
صدمات وارده برحکومت  ،مردم ،طبیعت وفرهنگ
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برای آن که بتوان با یک معیار ثابت و شاخص واحد بحث نمود .از جدول ماتریس تصمیمگیری وزنی رتبهای استفاده مینماییم .در جدول
ماتریس تصمیمگیری برای هر دارنده منافع چند معیار اصلی تعریف میگردد و برای هر معیار وزن مورد نظر وی را مشخص میکنیم (عددی بین  1تا
 .)11حال چنانچه چند گزینه برای تصمیمگیری وجو داشته باشد ،به منظور مقایسه آنها با یکدیگر ،برای هر معیار عددی بین  1تا  11به هر گزینه
اختصاص میگیرد که پس از ضرب در وزن معیار ،وزن معیاری هر گزینه به دست میآید .مجموع وزن معیاری برای هر گزینه ،جمع کل وزن معیاری
میباشد.
با داشتن هزینه هر گزینه ،شاخص ارزش از تقسیم جمع کل وزن معیاری بر هزینه آن گزینه به دست میآید .با مقایسه شاخص ارزش بین گزینههای
مختلف ،امکان مقایسه و اولویتبندی گزینهها فراهم میگردد (جدول (.))9

جدول  :2جدول ماتریس تصميمگيري وزنی رتبهاي
گزینه اول
معیارها

وزن معیار

نمره از معیار

(1تا)11

( 1تا)11

گزینه دوم

وزن معیاری

نمره از معیار

گزینه آخر
نمره ازمعیار

وزن معیاری

( 1تا)11

وزن معیاری

( 1تا)11

جمع کل وزن معیاری
هزینه کل هرگزینه ()LCC
شاخص ارزش= جمع کل
وزن معیاری بخش بر هزینه
کل
اولویت

تعیین معیارها:
معیارهای اصلی برای هر یک از دارندگان منافع باید مشخص گردد .هر یک از دارندگان منافع در شرایط زمانی ،مکانی و یا نوع پروژه ،دارای معیارهای
متفاوت و یا وزن معیار متفاوتی میباشند .جدول ( )3معیارهای ذینفعان را به تفکیک بیان نموده است.

جدول  :3معيارهاي ذينفعان

سرمایهگذار
معیار

سازنده
وزن معیار

معیار

وزن معیار

معیار

زمان

زمان

کیفیت

کیفیت

توان اجرایی

ارزش افزوده

سرمایه مورد نیاز

کیفیت

انعطاف کاربری

نحوه پرداخت

صعوبت کار

قابلیت واگذاری مجدد

سود

تکنولوژی مورد نیاز
سود
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تعیین هزینه:
هزینه برای هر یک از ذینفعان نیز متفاوت میباشد .برای هر گزینه ،هزینه باید برآورد گردد.
هزینه سرمایهگذار:
هزینههای زمین ،ساخت ،طراحی ،اخذ مجوز و خواب سرمایه و هزینههای ثابت
هزینه سازنده:
هزینه مصالح ،دستمزد ،کرایه ماشینآالت ،هزینههای مدیریت ،ایمنی و باالسری
هزینههای بهرهبردار:
هزینه تملک برابرست با هزینه اولیه بعالوه هزینه تکمیل ،راهاندازی و هزینههای تعمیرات و نگهداری در طول بهرهبرداری
× 100

بهای کارکرد
هزینه کارکرد

= شاخص ارزش

مقدار شاخص ارزش نیز از جدول ماتریس تصمیمگیری برای هر یک از ذینفعان به ازای هر گزینه به دست آمده است .ضریب  111برای
یکسانسازی مقادیر میباشد.
شاخص ارزش برای جامعه:
تعیین شاخص ارزش برای جامعه ،از جدول ماتریس تصمیمگیری میسر نمیباشد .زیرا کارکرد و هزینه برای جامعه به دلیل گستردگی و کیفی
بودن ،قابل اندازهگیری نمیباشد .لذا پیشنهاد میگردد از نمودار "ساختار شکست" استفاده شود.
در این حالت مطلوبیت کامل  111واحد فرض شود .با تقسیم  111از کل به جزء ،ارزش تمام معیارها مشخص میگردد .برای هر گزینه ،از
جزء به کل حرکت کرده و با توجه به میزان مطلوبیت ،امتیاز متناسب با گزینه داده میشود تا در نهایت مطلوبیت گزینه در مقیاس با  111به دست آید.
شکل ( )9نمونهای از "ساختار شکست" برای تعیین مطلوبیت میباشد.
 1مقررات ملی ساختمان 11
 7قوانین شهرسازی 11

 91قوانین 31

 6قوانین کار 11

 19نظارت 91

 9امنیت اجتماعی 9

 1آرامش 9

 9امنیت جانی 3
 1آلودگی صوتی 9
 1آالینده ها 1

 36حکومت 91

 3منافع 9

 2مردم 19
 69جامعه 111

 9آسایش 9

 1ترافیک 9
 1فضای سبز 11

 19محیط زیست 19
 3عقاید 9
 1سقف ها 9

 91طبیعت 99
 7فرهنگ 11

شکل  :2نمودار شکست ارزش جامعه براي هر گزینه

با انتقال شاخص ارزش برای هر یک از ذینفعان و به ازای هر گزینه جدول ( )1مطلوبیت به دست میآید.
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جدول  :4جدول شاخص ارزش یا مطلوبيت

ذینفعان

گزینه "الف"

گزینه "ب"

گزینه "ج"

سرمایهگذار

31

31

33

سازنده

13

17

12

بهرهبردار

19

17

16

جامعه

11

11

73

اعداد داخل جدول شاخص ارزش است که به صورت فرضی در نظر گرفته شده است.
تعیین نقطه تعادل (طبق نظریه بازی):
از نظر جامعه گزینه "الف" ،از نظر بهرهبردار و سرمایهگذار گزینه "ب" و از نظر سازنده گزینه "ج" بیشترین مطلوبیت را دارد .با فرض رونق
ساختوساز و تمایل زیاد به سرمایهگذاری ،مشتریان و بهرهبرداران در صف میباشند .سازندگان نیز سال پرکاری پیشرو دارند .چنانچه گزینه "الف"
انتخاب شود ،سازندگان رغبت کمتری داشته لذا یا تقاضای سود بیشتری دارند یا باید از سازندگان کم تجربهتر استفاده شود .سازندگان ضعیفتر
کیفیت را کاهش داده و مطلوبیت بهرهبردار را کم میکنند و بهرهبردار به دلیل تمایل کم ،تقاضای کاهش قیمت را میدهد و در نهایت سرمایهگذار نیز
با کاهش منافع مواجه است .چنانچه گزینه "ج" انتخاب شود ،به دلیل آن که از سوی جامعه دارای کمترین مطلوبیت میباشد ،ممکن است با موانعی
روبهرو گردد .گزینه "ب" که مطلوب سرمایهگذار و بهره بردار است و حتی اگر مقداری به سود سازنده پرداخت شود و از نظر جامعه نیز دارای
مطلوبیت نسبی است ،میتواند نقطه تعادل باشد.

.6

نتیجهگیری

استفاده از "نظریه بازی" برای تصمیمگیریهای مدیریت ساخت بسیار دقیق و کارشناسی میباشد زیرا:
-

معیارها و وزن معیار ،ذینفعان مورد مطالعه قرار میگیرد.

-

شرایط خاص پروژه از نظر کمیت ،کیفیت ،زمان پروژه مدنظر میباشد.

-

امکانات ،شرایط و وضعیت منطقه از نظر تامین مصالح ،ماشینآالت و نیروی انسانی و نیز قوانین و ضوابط حاکم ملحوظ میگردد.

-

گزینههای بیشتری را میتوان مورد بررسی قرار داد.

-

امکان مدلسازی دقیق و تبدیل نظرات ،خواستهها و معیارها به مقادیر عددی قابل مقایسه

-

اثرات و نتایج حاصله از انتخاب هر گزینه قابل پیشبینی و برآورد میباشد.

.7
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