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73  1393 زمستان ،36، شمارهيازدهمسال  فصلنامه مديريت،) پژوهشگر(

  پروژه هاي بخش آب كشورشناسايي و تبيين موانع موجود در عدم تحويل به موقع

  )شركت آب منطقه اي استان مازندران: مطالعه موردي(

   2، حميدرضا آزادي1كالييمهران مختاري بايعدكتر
 )نويسنده مسئول(هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس استاديار و عضو -1

M.Mokhtari44@yahoo.com Email;  
  كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزكوه -2

 Azadi.pst@gmail.com  
 

 چكيده

   و به محقق دولتي  گذاريهاي  طرحها، سرمايه اعتبار اين . هستند  اقتصاد جامعه  طرحهاي عمراني در حكم نبض 
اگر بهره برداري از پروژه با تاخير مواجه .شوند  مي را موجب   رشد اقتصادي  خصوصي  بخش گذاريهاي  سرمايه  همراه

هدف كلي از انجام . شوند، ضمن اتالف سرمايه ها برخي از آنها توجيه فني و اقتصادي خود را از دست خواهند داد
اين تحقيق استخراج عوامل بحراني به منظور شناسايي و ريشه يابي علل تاخير در اجراي طرحها و پروژه هاي 

بنابراين، در اين پژوهش . عمراني با هدف بهينه سازي مديريت پروژه هاي عمراني و كاهش تاخير زماني مي باشد
پروژه هاي بخش آب كشور در شركت آب منطقه اي  تالش شده است كه موانع موجود در عدم تحويل به موقع

پيمايشي و جامعه آماري اين پژوهش،  -روش تحقيق، توصيفي. استان مازندران مورد كنكاش و بررسي قرار گيرد
هاي مختلف پروژه هاي عمراني بخش آب كشور در  مديران، كارشناسان، كارفرمايان و پيمانكاران درگير در بخش

نفر اعم از  169تصادفي ساده و تعداد نمونه شامل  روش نمونه گيري.شركت سهامي آب منطقه اي مازندران 
هاي مختلف پروژه هاي عمراني بخش آب كشور در   و پيمانكاران درگير در بخشمديران، كارشناسان، كارفرمايان

يافته هاي پژوهشي اين تحقيق نشان مي دهند كه بين متوسط . است شركت سهامي آب منطقه اي مازندران
ا در ه  مالي و متوسط رتبه- سوال موانع اقتصادي8ها در مجموع  ها در حوزه موانع مديريتي و متوسط رتبه رتبه

 -ها در حوزه موانع حقوقي ها در حوزه موانع محيطي و متوسط رتبه زيرساختي و متوسط رتبه/ حوزه موانع فني
ها در حوزه موانع انساني رابطه مثبت و   قانوني و متوسط رتبه-ها در حوزه موانع حقوقي قانوني و متوسط رتبه
  .معناداري وجود دارد

/ زير ساختي، موانع انـساني، موانـع محيطـي، موانـع حقـوقي            / مالي، موانع فني  / انع اقتصادي موانع مديريتي، مو  :  كليد واژه ها  
  موانع سياسي، قانوني
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  مقدمه

 اعتبارات حجم دليل به عمراني طرحهاي امروزه
 حياتي شريانهاي مثابه به اجتماعي حساسيتهاي و مصروفه
 دهه در كه خصوص به هستند؛ دولتها سياسي و اقتصادي

 و معنا ما، كشور فعاليتهاي از حوزه اين راخي هاي
 وجود با و حال اين با .است يافته اي ويژه حساسيت
 و ويژه هاي نامه آيين و قوانين قالب در خاص توجهات

 روبرو شماري كم بسيار هاي پروژه با هم باز تخصصي،
 و كيفيت با و مطلوب هزينه با و مقرر موعد در كه هستيم

 ازجمله. باشند شده تحويل اراتانتظ با منطبق مشخصات
 محيطي تالطمات اغلب كه است آن ناكاميها اين علل

 از و شود نمي گرفته نظر در واقعگرايانه طور به ها پروژه
 از ناشي عمدتاً كه ذينفعان درخواستهاي تغييرات سويي
 لذا ميشود، ديده وفور به است اصولي غير هاي سنجي نياز

 را خواستها با نامنطبق نتايجي دست اين از عواملي برآيند
 جامعه اقتصاد  نبض حكم در عمراني طرحهاي .دارد پي در

  محقق  دولتي  گذاريهاي سرمايه طرحها،  اين اعتبار. هستند  
 رشد  خصوصي  بخش  گذاريهاي  سرمايه  همراه  به و

  طرحهاي  به مربوط  فعاليتهاي.شوند مي  موجب را  اقتصادي
  توسعه  هاي برنامه  گيري شكل از  پس مدتاع كشور،  عمراني

  عمومي  درآمدهاي  محل از و  دنبال  اجتماعي ـ  اقتصادي
 رو،  اين از.  است  شده  تأمين  دولت  بودجه  به مربوط

 و  سنجش در  اي برجسته معيار  به مزبور  طرحهاي  موفقيت
 از  بازتابي و شود مي  تبديل دولتها عملكرد در  قضاوت

 شمار  به كشور در  مديريت  هاي شيوه  اثربخشي و  راييكا
 شوند، مواجه تاخير با پروژه از برداري بهره اگر. رود مي

 و فني توجيه آنها از برخي ها سرمايه اتالف ضمن
 سطح در ها پروژه. داد خواهند دست از را خود اقتصادي

 صرفه و هستند بر هزينه عموما و مالحظه قابل كشور
. است عمومي منفعت در نوعي به ها پروژ اين در جويي

 جديد هاي پروژه كنترل براي پروژه تاخير عوامل شناسايي
 شناسايي عوامل تكرار از و بود خواهد مفيد اجرا دست در

 آورد خواهد عمل به جلوگيري جديد هاي طراحي در شده
 مفيد ها پروژه ديگر براي ها بررسي اين نتايج از استفاده و

 هاي پروژه بر مديريت). 1382 يوسفيان،(دبو خواهد
 روند در فعاليتها اين اهميت به توجه با كشور در عمراني

 است برخوردار بسزائي اهميت از كشور در گذاري سرمايه
 طرح يا پروژه هر شده بيني پيش هزينه با و موقع به اتمام

 عدم .ميشود محسوب آن موفقيت اصلي معيارهاي جمله از
 پروژه يا طرح شده بيني پيش هزينه با و عموق به اتمام
 يا طرح اهداف و كارفرما هاي خواسته نشدن برآورده باعث
 در عمراني طرحهاي ها، پروژه اجراي در ميگردد پروژه
 چنداني اهميت پيمانكاران و مجريان متاسفانه ايران كشور

 آن اندازي راه براي الزم زمان و پروژه شده تمام قيمت به
 نمي صورت جدي توجه امر اين به راجع و دهند نمي

 و فني و ريزي بودجه و برنامه نظام به ضرر باعث و پذيرد
 محقق تحقيق اين اهميت دليل به. شود مي كشور اجرايي
 پروژه موقع به تحويل درعدم موجود موانع است تا برآن
مورد كنكاش قرار  را شركت اين در كشور آب بخش هاي
 تا است پرداخته موضوع اين بررسي به محقق لذا.گيرد

هدف  .بيابد خود تحقيق در سواالت اين براي پاسخي
 به تحويل عدم در موجود موانع وتبيين شناسايي :اصلي
 آب سهامي شركت در كشور آب بخش هاي پروژه موقع

  .مازندران اي منطقه

در تحقيق حاضر با مطالعه ي منابع كتابخانه اي در 
 طرحهاي عمراني و نظرخواهي از رابطه با نحوه اجراي

كارشناسان و خبرگان امر الگوي زير به عنوان چارچوب 
نظري براي بررسي آسيبهاي اجراي طرحهاي عمراني از 
ديدگاه مديريت، معاونين و كارشناسان بخش آب كشور در 
نظر گرفته شده است و اهداف و سواالت تحقيق براساس 

 .مدل مفهومي طراحي شده است

   مديريتيموانع -1-4-1

   مالي/  اقتصادي موانع-1-4-2

  زير ساختي/  فني موانع-1-4-3

   انساني موانع-1-4-4

   محيطي موانع-1-4-5

  قانوني/  موانع حقوقي-1-4-6

   موانع سياسي-1-4-7
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هر مدل مفهومي به عنوان نقطه شروع و مبنايي جهت 
اي كه متغيرهاي  انجام مطالعات و تحقيقات است به گونه

كند   نظر تحقيق و روابط ميان آن ها را مشخص ميمورد
)Edwards et al, 2000 .(توان گفت كه  به عبارت ديگر مي

آل، مدل مفهومي يا همان نقشه ذهني و  به صورتي ايده
ابزار تحليلي، يك استراتژي جهت شروع و انجام تحقيق 

رود در حين اجراي تحقيق،  اي كه انتظار مي است به گونه
روابط و تعامالت بين آن ها مورد بررسي و آزمون متغيرها، 

قرار گرفته، و حسب ضرورت تعديالتي در آن ها انجام 
شده و عواملي نيز از آن ها كم و يا به آن ها اضافه شود 

)Sautter & Leisen, 1999.(  

مدل مفهومي اين پژوهش، مدلي پژوهشگر ساخته و 
ه توسط مبتني بر مدل ها و الگو هاي علمي ارائه شد

موانع بخشي از مدل مفهومي كه . صاحب نظران است
پروژه هاي بخش آب كشور  موجود در عدم تحويل به موقع

مالي، /اجتماعي، اقتصادي/ مديريتي، عوامل فرهنگيموانع(
زيرساختي، عوامل / قانوني، عوامل فني/عوامل حقوقي

را بيان مي كند، كه متغير مستقل تحقيق را ) انساني
عدم بخش ديگر مدل مفهومي كه شامل .  دهدتشكيل مي

است و متغير پروژه هاي بخش آب كشور  تحويل به موقع
  . وابسته تحقيق را در خود جاي داده است

موانع موجود در عدم 
پروژه  تحويل به موقع

در هاي بخش آب كشور 
شركت سهامي آب 

  انسانيموانع موانع مديريتی

 موانع موانع محيطی
 مالی/اقتصادی

 زير/ موانع فنی
 ساختی

/ حقوقیموانع 
 قانونی

  سياسيموانع

  مدل مفهومي تحقيق-1شكل

/ فنـي  عوامـل .5 قـانوني، /حقـوقي  عوامـل .4 مـالي، /تـصادي اق.3 اجتمـاعي، /فرهنگـي  عوامل.2 مديريتي، موانع.1 تحقيق دراين
 وابـسته  متغيـر  عنـوان  كـشور بـه    آب بخش هاي پروژه موقع به تحويل عدم و مستقل انساني متغيرهاي  عوامل.6 زيرساختي،

 است شده گرفته درنظر
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  ادبيات موضوع تحقيق

بررسي علل و "در تحقيقي با عنوان ) 1385(دهقان 
، نتايج و "عوامل تاخيرات در پروژه هاي عمراني استان يزد

ي كه از اين تحقيق حاصل شد نشان داده كه يافته هاي
عمده عوامل اصلي در تاخير پروژه هاي عمراني استان يزد 
از نظر دست اندركاران و عوامل ارايي پروژه هاي انتخابي 

مسئله اعتبار و نقدينگي، : به ترتيب اهميت عبارتند از
كمبود مصالح در حين اجرا، تغييرات كار و نيازهاي خارج 

 قرارداد از پيمانكار، توان و بنيه مالي پيمانكار، از محدوده
ضعف در مطالعات بيش از سرمايه گذاري، و ارزيابي طرح 

و همچنين عواملي نظير شرايط . هاي اقتصادي بوده است
اقليمي، جغرافيايي و جوي منطقه، مسائل اجتمايي، 
فرهنگي، سياسي، آيين نامه ها و مقررات فني و اجرايي در 

 مختلف، شرايط عمومي و خصوصي پيمان به زمينه هاي
منظور بستن قراردادها، همسايگيها و شرايط مربوط به 
سايت از اهميت كمتري برخوردار بوده و در رده هاي 
پايين قرار دارند كه اين الويت بندي عوامل تاخير در 
نهايت به منظور تبيين راهكارها به ارائه پيشنهاداتي در 

رات در سه بخش بودجه و تامين جهت رفع و بهبود تاخي
 .اعتبار، مديريتي، فني، تخصصي و تجربي منجر شد

 مفاهيم و اصول"در تحقيقي با عنوان ) 1385(نوري 

 موردي مطالعه هاي  در يافته"پروژه مديريت و ريزي برنامه

 موقت هاي وضعيت صورت پرداخت در تأخير كه داد نشان

مشكالت (پيمانكار به پرداخت پيش موقع به پرداخت عدم و
 به پروژه مقادير افزايش و اراضي موقع به تملك عدم ،)مالي

 عمراني هاي پروژه تاخير عوامل مهمترين عنوان به ترتيب

 نيز يابي زمينه مطالعه نتايج همچنين. شوند مي محسوب

 از ناشي مطالبات موقع به پرداخت عدم عوامل ترتيب به

 موقع اراضي، به تملك عدم پيمانكار، وضعيت صورت

 مهمترين عنوان به پروژه مقادير افزايش و تورم افزايش

  مهمترين.شدند شناخته عمراني هاي پروژه تاخير عوامل

 صورت موقع به پرداخت عدم و پرداخت پيش تاخير دليل

 اراضي مشكل تملك همانند بايد را پيمانكار وضعيتهاي

 در يصتخص يا و ناكافي بودجه تخصيص و اعتبار تامين عدم

 عدم چون عواملي حال اين با .دانست نامناسب زمان

 توزيع در اجرايي دستگاه ضعف دستگاه اجرايي، پيگيري

 تحميل و پروژه شده تمام قيمت ناصحيح برآورد تخصيص،

 مي دولت ضعف نقدينگي و تورم كارفرما، به مالي فشارهاي

 بنيه كه است بديهي .باشد گذار اثر مالي مشكالت بر تواند

  .است اثرگذار تاخير بر نيز پيمانكار مالي

 مطالعه بكارگيري با تحقيقي در نيز )1387( گندمي

و  بررسي را تأخير عامل 47يابي زمينه مطالعه و موردي
 مشكالت اعتبار، تأمين عدم عامل وي .كرد بندي اولويت

 ترتيب به را پيمانكاران پرداختهاي در تأخير و اراضي تملك

 كرده قلمداد عمراني هاي أخير پروژهت عوامل مهمترين

  .است

 بررسي نيز در تحقيقي به) 1387(  رهنما و خسروي

شهري  توسعه هاي پروژه تحقق در عمران مديريت نقش
 تحقيق رو اين از .اند مشهد پرداخته شهرداري 9 منطقه

 طي كه  پروژه10اول تعداد  بخش در .است بخش دو شامل

 از حاصله نتايج بودند، هشد اجرا1387 و 1386 هاي سال

 هاي منتخب پروژه از % 60 كه است آن از حاكي بخش اين

 پرسشنامه 30 دوم بخش در .باشند مي زماني تأخير داراي

زمينه  در شهري عمران هاي پروژه پيمانكاران و مديران از
 .شد تكميل شهري هاي پروژه هاي حل راه و مشكالت

 به شهرداري ديريتم سيستم ضعف بيانگر بخش، اين نتايج

 در كه باشد مي زماني تأخير ايجاد در عامل عنوان مهمترين

 مديريت سيستم بايستي عامل اين ساختن مرتفع جهت

 مديريت ايجاد :شود تقويت ذيل با راهكارهاي شهرداري

 و طرح تصويب نامناسب و طوالني روند رفع شهري، واحد
 و ورمشا انتخاب آن، اجراي بر و مناسب صحيح نظارت

 موقع، به تخصيص مناسب، و اصلح شرايط با پيمانكار

 تصميم و ريزي برنامه در بودجه، ثبات كافي و مناسب

 خدمات هاي دستگاه با هماهنگي شهري، مديران گيري

 موفقيت اينكه، ؛ نهايت...و زمين تحصيل شهري، رسان

 جانبه چند مشاركت نيازمند شهري عمران مديريت

  .است ذينفعان و شهروندان

در تحقيقي به بررسي علل تاخير زمان ) 1387(صفوي 
هاي راه، پل و تونل در شهر تهران  اجرا در تعدادي از پروژه

پرداخته و به اين نتيجه رسيد علت اصلي افزايش زمان 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  ... شناسايي و تبيين موانع موجود در عدم تحويل به موقع پروژه هاي بخش آب -مختاري بايع كاليي، آزادي

 
 

77

آمده  بدست نتايج در. ها ضعف كارفرما بوده است پروژه
 به مرتبط داليل دهندگان پاسخ اكثر كه گرديد مشخص

 دانند مي ها پروژه زمان اصلي افزايش علت را كارفرما ضعف

 قرار بعدي هاي رده در مشاور و به پيمانكار مربوط داليل و

 براي راهكارهايي ارائه و نتايج اين تحليل به آخر در .دارند

 برخي اصالح نتايج آن كه است شده پرداخته ضعفها اين

 بتواند كه است شهري مديريت امر در باورها و ساختارها

 شهري ايجاد راستاي در شهري بهتر ريزي برنامه سبب

  .پايدار گردد

بررسي عوامل "پژوهشي تحت عنوان ) 1387(يعقوبي
باز دارنده اجراي موافقت هاي اصولي صادره از سوي اداره 

-72(كل صنايع مازندران در برنامه پنج ساله اول توسعه
ي و هدف كلي اين تحقيق، شناساي.  انجام داد")1368

احداث (بررسي عوامل بازدارنده در اجراء موافقت اصولي
مشكالت موجود : ها نشان داد كه يافته. بود) واحد صنعتي

در سيستم اداري مملكت ما و بروكراسي اداري، متغير 
بودن قوانين و مقررات و تشريفات زائد اداري حاكم بر 
سازمان هاي ذيربط در صنعت استان عامل باز دارنده 

 موافقت ها اصولي دانسته و در روند توسعه صنعتي اجراي
مضافاً بر اينكه . استان مازندران تاثير منفي داشته است

پايين بودن سطح آگاهي هاي علمي و فني و تخصصي و 
عدم هماهنگي ميان سازمان هاي ذيربط درصنعت 

در به نتيجه نرسيدن ...) محيط زيست، كشاورزي،(نظير
اشته كه با توجه به رتبه بندي موافقت نامه ها تاثير د

عوامل باز دارنده، به ترتيب متغيرعدم هماهنگي سازمان 
هاي ذيربط داراي رتبه اول و كمبود تسهيالت داراي رتبه 

  . است1368-72دوم را طي سالهاي

 عوامل در تحقيقي به بررسي)1388(نوري، فرجي
 زمان كاهش جهت الگويي ارائه و عمراني هاي پروژه تاخير

 مطالعه موردي يك در منظور اين براي .خير پرداخته اندتا
 بندي اولويت و شناسايي عمراني پروژه 5 تاخير عوامل
 مطالعه نتايج .گردند مي استخراج آنها مهمترين و شده
 تملك مشكالت مالي، مشكالت عامل سه كه دهد مي نشان
 عوامل تاخير مهمترين طراحي و مطالعه مشكالت و اراضي

 عوامل كنش برهم مدل ساخت با همچنين .باشند مي

 پروژه قوانين و ساختار اصالح با كه دريافت توان مي تاخير
 و BOT مانند مالي تامين شيوه هاي از استفاده و ها

EPCFمشكل حل بر عالوه توان مي ها پروژه اجراي  در 
 سنتي و روشهاي از ناشي كه را پروژه مقادير افزايش مالي،
 به است ساخت و طرح مراحل پارچگييك عدم و اجراء

 حد تا نيز را اراضي استمالك مشكالت و رسانده حداقل
  .داد كاهش زيادي

علل تأخير در انجام طرح هاي ) 1389(صالحي ابهري
صنعتي نفت و گاز در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

هدف اين تحقيق، شناسايي عوامل . را مورد بررسي قرار داد
رح ها و پروژه ها ي صنعتي نفت و گاز در موثر بر تأخير ط

شركت ملي نفت مناطق نفت خيز جنوب و تعيين اولويت 
توجه به آنها در بهبود زمان انجام پروژه و كاهش زمان 
هاي تأخير و وقفه در طرح ها و پروژه هاي صنعتي نفت و 

نتايج پژوهش، گواهي . گاز شركت مورد مطالعه مي باشد
ر قرار دادها، كمبود نيروي انساني مي دهد، وجود ابهام د

كارآمد و متخصص در تيم پروژه، واگذاري پيمان به صورت 
مناقصه، كم توجهي به سوابق، تجربيات و حسن انجام 
كارهاي گذشته پيمانكاران از هم دالئل تأخير در تكميل 

  .پروژه ها مي باشد

پژوهشي با عنوان بررسي و ) 1389(نژاد سبزي
ثر در تأخير اجرايي پروژه سد مروك از شناسايي عوامل مو

هدف اين پژوهش . جهاد دانشگاهي لرستان انجام داد
شناسايي و تعيين عوامل تأخير در اجراي پروژه سد مروك 
است و نيز تعيين ارتباط بين تعهدات كار فرمايي وتأخير 
در اجراي پروژه، تعهدات پيمانكار، تعهدات مهندسين 

رافيايي، شرايط فرهنگي و مشاور، شرايط محيطي و جغ
نتايج بدست آمده . بومي و عوامل غير قابل كنترل است

 شاخص آن به 56 شاخص دارد كه 91نشان ازشناسايي
عنوان علل تأخير مورد تأييد قرار گرفت به طوريكه تجزيه 
و تحليل شاخص هاي مذبور، عوامل تأخير مربوط به 

 درصد 39/67 درصد كارفرما 26/57پيمانكار را معين 
 درصد و 19/54نشان مي دهد و مسائل مربوط به مشاور

 درصد، مسائل مربوط به 38/27عوامل غير قابل كنترل 
 درصد را نشان مي دهد بنابراين با 35/74شرايط فرهنگي

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  1393زمستان، 36شماره دهم،يازسال  فصلنامه مديريت،) پژوهشگر(

 

78 

توجه به يافته هاي فوق بيشترين علل در تأخير پروژه ها 
مربوط به حوزه كارفرما و كمترين آن مربوط به حوزه 

 .است ه بودهمشاور

  

 روش تحقيق 

و از نظر ديدگاه هدف كاربردي اين تحقيق از  
. روش،اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي مي باشد

عه آماري عبارتست از تعدادي از عناصر مطلوب مورد مجا
متمايز باشند  و نظر كه حداقل داراي يك صفت مشترك

 ن،كارشناسا مديران، شاملدراين تحقيق جامعه آماري .
 پروژه مختلف هاي بخش در درگير پيمانكاران و كارفرمايان

 منطقه آب سهامي شركت در كشور آب بخش عمراني هاي
   .باشند مي نفر 300 تعداد به مازندران اي

روشي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرد 
است كه درآن به تعدادي از تصادفي ساده نمونه گيري 

سپس با استفاده از  . .اده شده استپرسشنامه د كاركنان
نمونه بطور تصادفي انتخاب و  169جدول مورگان تعداد 

  .پرسشنامه را بين آنها توزيع گرديد

به طوركلي روشهاي گردآوري اطالعات را مي توان به 
دوطبقه روشهاي كتابخانه اي وروش هاي ميداني تقسيم 

دراين تحقيق درخصوص جمع آوري اطالعات از .نمود
مصاحبه و پرسشنامه  -مشاهده  -وش هاي كتابخانه اي ر

 پرسشنامه دراين تحقيق براي سنجش .استفاده شده است
كه مقياسي پنج گزينه .ازمقياس ليكرت استفاده مي شود

، تا  ) 4نمره ( ، زياد )5نمره (خيلي زياد : به صورت ي
   ) 1نمره ( و خيلي كم  )2نمره ( ، كم  ) 3نمره ( حدودي 

محقق جهت سنجش روايي ): اعتبار ( ايي رو
پرسشنامه ها از روش روايي قضاوتي استفاده نموده است 
،بدين ترتيب كه پس از مطالعه وبررسي ادبيات وپيشينه 

 و دانشگاه اساتيد بين متخصصان،تحقيق پرسشنامه اوليه 
 و نظرات كسب با و گرديد توزيع خبره كارشناسان

 و آمد بعمل الزم اصالحات شده، ياد افراد با مصاحبه

 مورد خصيصه همان پرسشنامه كه گرديد حاصل اطمينان
  .است شده استاندارد و سنجد مي را نظرمحقق

در اين تحقيق بمنظور محاسبه پايايي  :پايايي
اين  .پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است

 روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري بكار
   ).211، 1386مؤمني،( مي رود 

بنابراين قابليت اعتماد پرسشنامه ي مورد استفاده در 
به  .اين تحقيق به كمك آلفاي كرونباخ ارزيابي شده است

منظور سنجش پايايي پرسشنامه اوليه درتحقيق مذكور 
 پرسشنامه در اختيار كاركنان واساتيد راهنما ومشاور 20

مع اوري شده از طريق آزمون وداده هاي ج .قرار داده شد 
كه نتايج بدست آمده .آلفاي كرنباخ سنجيده شده است 

حاكي از آن است كه پرسشنامه از پايائي بااليي برخوردار 
 %83 برابر معادل مقدار آلفاي كرونباخ پرسشنامه .است 

بدست امده است كه نشان دهنده آن است كه ابزار انداز ه 
  . يي برخورداراستگيري ازاعتماد نسبتاً باال

در اين تحقيق از دو روش آمار توصيفي و آمار 
استنباطي مي توان داده ها و اطالعات گردآوري شده را 

  .تجزيه و تحليل نمود 

 در اين نوع تحليل پژوهشگر با توجه :آمار توصيفي
با . به اطالعات بدست آمده به توصيف آن ها مي پردازد

ص هاي مركزي و پراكندگي شاخ spssاستفاده از نرم افزار 
از جمله ميانگين، واريانس، فراواني جداول و نمودار ها 

  .استخراج و توصيف مي شود

 طرح تحليل استنباطي مهم ترين :آمار استنباطي
تحليل پژوهش است كه به وسيله آن تحقيق علمي تر 

در اين  شده و نتايج آن به اصول علمي تحقيق مي انجامد
 دو كاي و آزمون كرونباخ ي آلفايتحقيق از آزمون ها

  .فريدمن و استفاده مي شود 

 ها  نتايج و يافته

در ذيل، نتيجه گيري بر اساس آمار توصيفي و 
   .استنباطي بيان خواهد شد
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موانع : نتيجه وبحث سوال پژوهشي فرعي اول
مديريتي در عدم تحويل به موقع پروژه هاي عمراني بخش 

  آب كشور كدامند؟

ويي به سوال پژوهشي فوق به نقاط قوت و در پاسخ گ
ضعف موانع مديريتي در عدم تحويل به موقع پروژه هاي 

بيشترين متوسط . اشاره شده است عمراني بخش آب كشور
ها مربوط به فقدان هماهنگي الزم بين بخشي براي  رتبه

باشد كه بزرگترين مانع مديريتي در در  انجام عمليات مي
 هاي عمراني بخش آب كشور وژهعدم تحويل به موقع پر

دومين عامل اصلي در موانع مديريتي . معرفي شده است
در عدم تحويل به موقع پروژه هاي عمراني بخش آب 

 چندگانگي مراكز تصميم گيري براي انجام عمليات كشور
هاي  و سومين مانع مديريتي در عدم تحويل به موقع پروژه

تگي در شركت فقدان نظام شايس عمراني بخش آب كشور
و به همين ترتيب چندگانگي مراكز تصميم گيري، فقدان 
انگيزه و حمايت الزم از مديران، اعمال مديريت ناكارامد و 

هاي  ضعف برنامه ريزي كالن و بلندمدت مديران در رديف
  بعدي موانع مديريتي قرار گرفته است 

ترين مانع مديريتي در عدم  وجود ساختار سنتي ضعيف
به . است موقع پروژه هاي بخش آب كشور شده تحويل به

توان نتيجه گرفت كه گذر از روش هاي  عبارت ديگر مي
سنتي در پروژه هاي عمراني در حال حاضر انجام گرديده 
است و عامل تاثير گذار در موانع مديريتي در عدم تحويل 

  . به موقع پروژه هاي عمراني بخش آب كشور نشده است

باشد   مي701/31 فريدمن برابر با آماره آزمون كاي دو
 05/0داري عددي كوچكتر از  كه چون سطح معني

ها در حوزه موانع  باشد لذا تفاوت بين متوسط رتبه مي
  .باشد دار مي مديريتي معني

هاي حاصل از  نتايج حاصله از پژوهش حاضر با يافته
، مورالي و همكاران ) 2002(تحقيقات سونوگا و همكاران 

مطابقت داشته و پشتيباني ) 2007(تومي و ) 2006(
  .شود مي

  

نتيجه وبحث مربوط به سوال پژوهشي فرعي 
مالي در عدم تحويل به موقع پروژه / موانع اقتصادي: دوم

  هاي عمراني بخش آب كشور كدامند؟

بندي نقاط قوت  در پاسخگويي به سوال فوق براي رتبه
موقع مالي، در عدم تحويل به / و ضعف موانع اقتصادي

اي فريدمن  پروژه هاي عمراني بخش آب كشور روش رتبه
فقدان بسترسازي مناسب در اجراي  .استفاده شده است

 داراي مهمترين مانع 5,75پروژه ها با متوسط رتبه 
مالي در عرصه نظام مهندسي و عمليات پروژه ها / اقتصادي

شده است دومين عامل كليدي پس از فقدان بسترسازي 
توان به عدم  هاي عمراني مي مناسب در اجراي پروژه

ه هاي عمراني اشاره موجود در پروژ تخصيص اعتبارات الزم
آب منطقه اي  سومين عامل موثر كه سر راه شركت. نمود

پايين بودن  باشد مالي مي/ از نقطه نظر موانع اقتصادي
  .باشد مي توان مالي در جهت انجام عمليات

 با سطح 32,222آماره آزمون كاي دو فريدمن برابر با 
 است 05/0 كه عددي كوچكتر از 0001/0داري  معني

 8ها در مجموع  دهد كه تفاوت بين متوسط رتبه ان مينش
در مجموع  .باشد دار مي  مالي معني-سوال موانع اقتصادي

پاسخ دهندگان بيشتر به مسائل كالن اقتصادي و اجتماعي 
كه بعنوان مانع و سر راه در حوزه بوده است رتبه باالتري 

  .اند قائل شده

ي حاصل از ها نتايج حاصله از پژوهش حاضر با يافته
مورالي و همكاران  ،) 2003(تحقيقات فريم وپونگ 

و المومني ) 2007(و تومي ) 1998( و مرژ وتاويل) 2006(
  .مطابقت داشته و پشتيباني مي شود) 2000(

  

نتيجه و بحث مربوط به سوال پژوهشي فرعي 
زيرساختي در عدم تحويل به موقع پروژه / موانع فني:سوم

  شور كدامند؟هاي عمراني بخش آب ك

در پاسخگويي به سوال پژوهشي فوق الزمست كه 
زيرساختي، كه بعنوان سد / نقاط قوت و ضعف موانع فني

راه در عدم تحويل به موقع پروژه هاي عمراني بخش آب 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  1393زمستان، 36شماره دهم،يازسال  فصلنامه مديريت،) پژوهشگر(

 

80 

/ در حوزه موانع فني. شود مشخص گردد مي كشور
آالت  زيرساختي، عدم تكنولوژي وارداتي نظير ماشين

 در رتبه اول قرار گرفته 6,28ط رتبه وتجهيزات با متوس
هاي الزم فناوري نوين به  عدم گسترش زيرساخت. است

 در رتبه دوم 5,39با متوسط رتبه  منظور تحول و نوسازي
و به ترتيب فقدان امكانات و تجهيزات با متوسط رتبه 

 و عدم ايجاد مراكز تحقيق و توسعه با متوسط رتبه 5,30
  . هاي چهارم و پنجم قرار دارند   در رتبه4,96 و5,20هاي

 با سطح 42,691آماره آزمون كاي دو فريدمن برابر با
دار بين متوسط   تفاوت معني05/0داري كوچكتر از  معني
  .دهد زيرساختي نشان مي/ ها در حوزه موانع فني رتبه

هاي حاصل از  نتايج حاصله از پژوهش حاضر با يافته
و مورالي ) 2002(ران چان وهمكا ،)2007(تحقيقات تومي 

مطابقت ) 2002(و آبينو وهمكاران ) 2006(وهمكاران 
  .داشته و پشتيباني مي شود

  

نتيجه وبحث مربوط به سوال پژوهشي فرعي 
موانع انساني در عدم تحويل به موقع پروژه هاي : چهارم

  عمراني بخش آب كشور كدامند؟

در پاسخگويي به سوال پژوهشي فوق الزمست كه 
ت و ضعف موانع انساني، كه بعنوان سد راه در عدم نقاط قو

بخش آب كشور  تحويل به موقع پروژه هاي عمراني در
در حوزه موانع انساني، عدم  .شود مشخص شده است مي

ها با متوسط رتبه  رضايت كاركنان از سيستم پرداخت
ناتواني در جذب و .  در رتبه اول قرار گرفته است60/7

 در رتبه 59/7نمند با متوسط رتبه نگهداري كاركنان توا
دوم و به ترتيب عدم برخورداري از نيروي انساني با تجربه 

 و فقدان برنامه جامع 45/7و دانش آموخته با متوسط رتبه 
هاي سوم و چهارم   در رتبه36/7آموزش با متوسط رتبه 

  . قرار دارند

 با سطح 32,692آماره آزمون كاي دو فريدمن برابر با 
دار بين متوسط   تفاوت معني05/0اري كوچكتر از د معني
  .دهد ها در حوزه موانع انساني نشان مي رتبه

نتايج حاصله از پژوهش حاضر با يافته هاي حاصل از 
و ) 2007( تومي ،) 2006( مورالي وهمكاران تحقيقات

مطابقت داشته وپشتيباني ) 2000(مانسفيلد و همكاران
  .مي شود

  

ط به سوال پژوهشي فرعي نتيجه وبحث مربو
موانع محيطي در عدم تحويل به موقع پروژه هاي : پنجم

  عمراني بخش آب كشور كدامند؟

در پاسخگويي به سوال پژوهشي فوق الزمست كه 
نقاط قوت و ضعف موانع، كه بعنوان سد راه در عدم تحويل 

شود  به موقع پروژه هاي عمراني در بخش آب كشور مي
وزه موانع محيطي، شرايط در ح. مشخص شده است

 در رتبه اول قرار 4,04نامناسب جوي با متوسط رتبه 
ها رودخانه ها در مسير پروژه ها با  وجود كوه. گرفته است

 در رتبه دوم و به ترتيب عدم پيش 3,52متوسط رتبه 
 و 2,98بيني الزم در هنگام بروز حادثه با متوسط رتبه 

الياي طبيعي با عدم پيش بيني الزم در هنگام بروز ب
. هاي سوم و چهارم قرار دارند  در رتبه2,86متوسط رتبه 

 با سطح 795/27آماره آزمون كاي دو فريدمن برابر با 
دار بين متوسط   تفاوت معني05/0داري كوچكتر از  معني
  .دهد ها در حوزه موانع محيطي نشان مي رتبه

نتايج حاصله از پاسخ گويي به سئوال پژوهشي فوق با 
 ،)2002( هاي حاصل از تحقيقات چان و همكاران افتهي

مطابقت ) 1998(و مرژ و تاويل ) 2003( فريم و پونگ
  .داشته و پشتيباني مي شود 

  

نتيجه وبحث مربوط به سوال پژوهشي فرعي 
قانوني در عدم تحويل به موقع پروژه / موانع حقوقي: ششم

هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي در بخش آب 
  كدامند؟كشور

در پاسخگويي به سوال پژوهشي فوق الزمست كه 
نقاط قوت و ضعف ، كه بعنوان سد راه در عدم تحويل به 
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شود  موقع پروژه هاي عمراني در بخش آب كشور مي
قانوني كه / حقوقي در حوزه موانع. مشخص شده است

فقدان جامع نگري در تدوين وتنظيم قوانين با متوسط 
همچنين دومين . ول قرار گرفته است در رديف ا70/7رتبه 

 قانوني كاغذسازي و تشريفات -مانع بعنوان مانع حقوقي
 در رتبه دوم قرار گرفته 93/6زائد اداري با متوسط رتبه 

سومين مانع فقدان نظام و سازوكارهاي مناسب . است
 در رتبه 79/6جهت پيگيري اجراي قوانين با متوسط رتبه 

ترتيب عدم تدوين قوانين سوم قرار گرفته است و به 
حقوقي مناسب، عدم حمايت نظام و فرهنگ سازان جامعه 

هاي  كننده با متوسط رتبه و عدم تصويب قوانين تسهيل
. هاي بعدي قرار گرفته شد  در رديف69/6، 73/6، 79/6

 با سطح 839/41آماره آزمون كاي دو فريدمن برابر با 
باشد   مي05/0 كه عددي كوچكتر از 0001/0داري  معني

ها در  دار بين متوسط رتبه دهد كه تفاوت معني نشان مي
  . قانوني برقرار است-حوزه موانع حقوقي

نتايج حاصله از پژوهش حاضر با يافته هاي حاصل از 
و ) 2006(مورالي و همكاران  ،) 2007(تحقيقات تومي 

و سونوگا و همكاران ) 2003(فريم پونگ و همكاران 
  .شته و پشتيباني مي شودمطابقت دا) 2002(

  

نتيجه وبحث مربوط به سوال پژوهشي فرعي 
موانع سياسي در عدم تحويل به موقع پروژه هاي : هفتم

  كدامند؟ عمراني دستگاه هاي اجرايي در بخش آب كشور

براي اينكه بتوان به سوال پژوهشي فوق پاسخ داد الزم 
ت و بندي فريدمن نقاط قو است با استفاده از روش رتبه

ضعف موانع سياسي در عدم تحويل به موقع پروژه هاي 
  .عمراني مشخص شده است 

در حوزه موانع سياسي كه كنترل هاي بيش از حد 
 در رديف اول قرار گرفته 4,88دولتي با متوسط رتبه 

همچنين دومين مانع بعنوان موانع تشريفات دولتي . است
.  استدر رتبه دوم قرار گرفته 3,98با متوسط رتبه 

 در 3,83رتبه  سومين مانع بكارگيري شركت هاي وابسته

رتبه سوم قرار گرفته است و خط قرمزهاي دولتي با 
  .  بعدي قرار گرفته شد در رديف ،3,71  متوسط رتبه

 با سطح 839/41آماره آزمون كاي دو فريدمن برابر با 
باشد   مي05/0 كه عددي كوچكتر از 0001/0داري  معني

ها در  دار بين متوسط رتبه دهد كه تفاوت معني نشان مي
  .  قانوني برقرار است-حوزه موانع حقوقي

نتايج حاصله از پژوهش حاضر با يافته هاي حاصل از 
) 2006(، مورالي و همكاران )2000(تحقيقات مرژ و تاويل

  .مطابقت داشته و پشتيباني مي شود

  

 نتيجه گيري و پيشنهادات

 فرضيه بررسي از حاصل آمده دست به نتايج بر اساس

  :شود مي ارائه ذيل كاربردي پيشنهادهاي تحقيق، هاي

   استراتژيك و راهبردي مديريت نظام وجود-

 دست و مديران توسط مدت بلند و كالن ريزي برنامه -
   اندركاران

   پروژه انجام جهت در الزم اعتبارات تخصيص-

  ها شركت در الزم هاي گذاري سرمايه -

   تجهيزات و امكانات دادن قرار راختيا در-

   توسعه و تحقيق مراكز ايجا -

  انساني منابع دانش به توجه-

 دانش و باتجربه انساني نيروهاي از برخورداري -
  آموخته

  طبيعي بالياي بروز هنگام در الزم هاي بيني پيش -

  حادثه بروز هنگام در الزم هاي بيني پيش-

  جامعه سازان فرهنگ و نظام حمايت-

  شفاف اجرايي دستورالعمل و حقوقي قوانين تدوين -
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  دولتي حد از بيش هاي كنترل كردن كمتر-

  دولتي تشريفات شدن كمتر -

  

  مديريتي كاربردي پيشنهادهاي

به مديران ارشد در سازمان مديريت و برنامه ريزي 
شود كه ايجاد نظام هماهنگ وپيوسته در  پيشنهاد مي

منظور تصميم گيري صحيح برنامه ريزي و تفكر عميق به 
 . باشد هاي عمراني مي مهمترين عامل موفقيت پروژه

پيش از اعالم  توصيه مي شود كه به مديران ارشد
ترين قيمت ارائه شده به عنوان برنده مناقصه، مطالعه  پايين

دقيقي در خصوص تجربه و امكانات پيمانكار مزبور به عمل 
زني كار و ميزان پرداختها را بر اساس درصد و. آورند

پيشرفت پروژه پرداخت نمايند و دستورات تغيير كار را به 
شود كه با  به پيمانكاران نيز توصيه مي. حداقل رسانند

برنامه ريزي دقيق و زمانبندي كارها، منابع خود را 
مديريت نمايند، از نيروهاي كاري متخصص و به تعداد 

 مالي، جريان كافي استفاده كنند، با بهبود سيستم مديريت
نقدينگي و پرداختها و دريافتهاي خود را به صورت نسبتي 

  .هاي كارفرما تنظيم نمايند از پرداخت

اصالح ضوابط در خصوص معيار هاي انتخاب 
پيمانكاران از نظر توانايي مال، دانش فني و اجرايي، سابقه 

  .كار مرتبط در زمينه پروژه هاي عمراني

عمراني از بخش درخواست مجريان پروژه هاي 
 مديريت و برنامه ريزي سازمان مبني بر تدوين فهرست بها

تشكيل واحد برنامه ريزي و زمان بندي به منظور 
با ) بر اساس مطالعات علمي(مدت الزم و مناسب  تعيين

توجه به شرايط و محدوديت هاي پروژه هاي عمراني جهت 
 .جلوگيري از تعجيل در افتتاح پروژه ها

يربط و مسئول امور اعتباري بايد در نهاد هاي ذ
تخصيص كامل، بهنگام و متناسب با حجم برآورد ريالي 

همچنين با توجه به دوره . پروژه ها پيگيري و اقدام نمايند

مالي ضروري است در ابتداي دوره مالي وضعيت اعتبار 
بدين منظور بايستي براي . پروژه ها مشخص و ابالغ گردد

رچوب ضوابط بودجه سنواتي پروژه هاي مصوب در چا
همچنين با . پيش پرداخت تكميلي پروژه تخصيص يابد

انتخاب مديراني با تخصص مديريتي و آشنا به نظام فني و 
اجرايي طرح هاي عمراني ، مي توان ضعف ها و نواقص 

 .پروژه ها را به حداقل رساند

 .افزايش توان علمي مهندسان در برآورد پروژه

ور در صورت تأخير در تهيه جريمه مهندسين مشا
 .نقشه ها

از اجراي پروژه هاي عمراني توسط دستگاه هايي كه 
ماهيتاً وظيفه اجراي پروژه هاي عمراني را ندارند، 
جلوگيري گردد و الزام دستگاه ها به رعايت مفاد بخشنامه 
ها در خصوص پرهيز از انعقاد قرارداد قبل از تخصيص 

ن زمين و نقشه هاي اجرايي و اعتبار مورد نياز و فراهم شد
بدون معارض بودن اجراي طرح مورد توجه و نظارت قرار 
گيرد و نيز قبل از اتمام پروژه هاي نيمه تمام ، پروژه هاي 

 .جديد تصويب نگردد

يكپارچه كردن و هماهنگي عوامل اجرايي، برنامه ريزي 
و بودجه ريزي طرح هاي عمراني و الزام دستگاه ها به 

اد بخشنامه ها در خصوص پرهيز از انعقاد قرارداد رعايت مف
قبل از تخصيص اعتبار مورد نياز و فراهم شدن زمين و 
نقشه هاي اجرايي و بدون معارض بودن اجراي طرح مورد 

 .توجه قرار گيرد

سازمان هاي نظام مهندسي ذيربط و ناظران پروژه بايد 
 دهند جنبه هاي نظارت در اجراي پروژه را مورد توجه قرار

و به عنوان مشاوران امين در راستاي اجراي مطلوب پروژه 
 .تالش نمايند

آشنا كردن مديران با نحوه برنامه ريزي و كنترل پروژه 
و نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني با استفاده از دوره 

نيروي  هاي آموزشي و برنامه ريزي جهت توانمندسازي
وزشي در راستاي انساني از طريق اجراي دوره هاي آم
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افزايش مهارت كارشناسان وارتقاء بهره وري نيز از عوامل 
 .مهمي هستند كه در كاهش تأخيرات نقش دارد

سازمان ها و نهادهاي ذيربط در توانمندسازي 
پيمانكاران از طريق اجراي دوره هاي آموزشي و بازديد 
هاي علمي به عنوان عوامل اصلي اجراي پروژه هاي 

نمايند و براي ارتقاي مهارت هاي فني و نيز عمراني تالش 
 .ارائه خدمات مشاوره اي به پيمانكاران اقدام نمايند

الزام مراجع صدور گواهي صالحيت پيمانكاران جهت 
نظارت بر عملكرد شركت هاي پيمانكاري و ارزيابي آن ها 

 .براي تمديد صالحيت مورد توجه قرار گيرد

تي، ترافيكي و تشكيل كميته رفع معارضين تأسيسا
فضاي سبز و در نظر گرفتن جريمه تأخير در رفع 

 .معارضين تأسيساتي

 

  آينده محققان براي هايي توصيه

پيرامون موضوع فوق پيشنهادهايي بر اثر تجربياتي كه 
محقق در هنگام تحقيق با آن روبرو شده و به عنوان 

  .دارد توصيه ها براي محققان آتي اعالم مي

حقيق مشابه در جامعه آماري ديگر انجام موضوع ت -
  ها استان

  هاي ديگر  انجام موضوع تحقيق مشابه در سازمان-

 شناسايي متغييرها و پارامترهايي غير از پارامترهاي -
  مطرح شده در تحقيق حاضر

هاي   انجام تحقيق مشابه با موضوع مشابه در شركت-
  بخش خصوصي

   كشور انجام تحقيق مشابه با موضوع مرتبط با كل-

 با توجه به ميزان تأثيرگذاري عوامل موثر بر تأخير -
در اجراي پروژه هاي عمراني در اين تحقيق، هر يك از اين 
عوامل خود به تنهايي مي تواند عنواني براي تحقيق در 

  .آينده باشد

 حاضر در خصوص عوامل مؤثر بر تأخير در  تحقيق-
قق اهداف اجراي پروژه هاي عمراني بوده فلذا بررسي تح

نيز مي تواند مورد .... دولت اعم از اجتماعي، اقتصادي و 
  .بررسي قرار گيرد

 با توجه به اينكه اين تحقيق، بصورت موردي در يك -
دستگاه اجرايي استان مازندران مورد بررسي قرار گرفته 

پيشنهاد مي گردد چنين بررسي براي ديگر است 
  .ام گيردشركتهاي دولتي مستقر در استان نيز انج

 با توجه به اهميت پروژه هاي عمراني پيشنهاد مي -
گردد تحقيقاتي در اين زمينه با استفاده از خبرگان رشته 
هاي مختلف جهت بررسي زواياي گوناگون اين اهم اقدام 

كار تيمي متشكل از متخصصين رشته هاي مختلف (گردد 
  ).درگير اجراي طرح هاي عمراني
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  منابع و ماخذ
ل ، مومني، منصور، آمار وكاربرد آن در آذر، عاد -1

  . ، تهران، انتشارات سمت1377مديريت، 

 ، ترجمه 1380، مديريت پروژه، .پيت.  اسپينر، ام -2
  . .محمود زرگر و مهدي علي نيا ، ناشرآشتيان

 حكيميان، محمدحسين، طرحهاي عمراني پاشنه  -3
 ، مجله مديرساز، 1382آشيل اقتصاد ايران، 

  .12شماره

، 1373ي، عبداله، اصول و مباني مديريت،  جاسب -4
  .تهران، انتشارات دانشگاه آزاد

بررسي علل و عوامل "، )1385( دهقان، وحيد -5
تاخيرات در پروژه هاي عمراني استان 

دانشگاه تهران پرديس هنرهاي زيبا دانشكده "يزد
  .معماري

 عوامل مؤثر "، )1390( ذوالفقاري، محمدمهدي،  -6
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