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شناسایی علل تأخیر در پروژههای عمرانی استان قم
محمدحسن ملکی ،1مجید نیلی احمدآبادی ،2سرور حصاری

3

-1دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم
-2استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم
-3کارشناس ارشد مدریت پروژه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم
چکیده
هرگونه تأخیر در اجرای برنامه توسعه و عدم بهر برداری از پروژههای عمرانی دقیقاً مصداق اتالف منابع است .مهمترین منبع ملی که در
این راستا از دست میرود عامل زمان است لذا هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی علل تأخیر زمانی در پروژههای
عمرانی استان قم میباشد .در رابطه با روش تحقیق فعلی میتوان گفت جهتگیری این مطالعه کاربردی میباشد ،پژوهش به روش
چندگانه و بهصورت ترکیبی از دادههای کیفی و کمی است و بهمنظور تحلیل دادهها ،روش فراترکیب ،فن مشابهت بهکاررفته شدهاند.
جامعه آماری شامل مقاالت و همچنین پایاننامههای چاپشده در پایگاههای معتبر و خبرگان ،حوزه عمرانی ،کار و افراد باتجربه و
متخصص با استفاده از پرسشنامه و نمونهگیری قضاوتی و به روش هدفمند بوده است .یافتهها نشان میدهد که  33علت بهعنوان
مهمترین علل در  6دسته طبقهبندی شدند که این طبقات شامل علل مربوط به کارفرما ،پیمانکار ،مشاور ،منابع ،طراحی و عوامل محیطی
میباشد سپس علل موجود در هر طبقه با استفاده از فن مشابهت اولویتبندی شدهاند.

واژگان کلیدی :تأخیر زمانی ،پروژه ،پروژههای عمرانی ،فراترکیب ،فن مشابهت
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مقدمه
صنعت ساختوساز یکی از بزرگترین صنایع در دنیا به شمار میرود که نقش عمدهای در توسعه کشورها ایفا میکند.
درواقع تأثیرگذاری این صنعت در کشورها به حدی است که رکود در کل اقتصاد آن کشور و رونق آن زمینهساز رونق در
کل اقتصاد آن کشور گردد (سبط و مختاریان  .)1395یک پروژه ساختوساز هرچند کوچک یا بزرگ میتواند سهم
فوقالعادهی در اقتصاد کشورهای درحالتوسعه داشته باشد .معیارها و متغیرهای مهمی در یک پروژه نقش دارد که در طول
اجرای پروژه باید موردتوجه قرار گیرند ازجمله این موارد زمان است .زمان یکی از مهمترین مالحظات در طول چرخه حیات
مدیریت پروژه است و میتواند آن را بهعنوان یکی از مهمترین پارامترهای یک پروژه و نیروی محرک موفقیت پروژه در نظر
گرفت .تأخیر زمانی یک پدیده بسیار رایج و تقریباً با تمام پروژههای ساختوساز مرتبط است (عزیز )2013،1و ایران هم از
این امر مستثنی نیست .تأخیر را یک عمل یا رویدادی تعریف میکنند که زمان موردنیاز برای انجام فعالیتها بیشتر از
مدتزمانی است که طبق قرارداد مقررشده است .تا خیرات در ساختوساز جزئی جداییناپذیر از چرخه حیات پروژه است.
با پیشرفت تکنولوژی و درک مدیریت از تکنیکهای مدیریت پروژه همچنان پروژههای ساختوساز دچار تأخیر میشوند و
تاریخ تکمیل پروژه به عقب رانده میشود (ستومپفه .)2000،2تأخیر در بیشتر پروژههای ساختوساز چه ساده و چه پیچیده رخ
میدهد .تا خیرات در پروژه شامل موضوعات متنوع و فراوانی است که همه آنها دائماً تکرار میشوند و به میزان قابلتوجهی
به طرفین قرارداد بستگی دارد (کینساال.)1996 ،3تأخیر در هر پروژه ساختمانی اتفاق میافتد و میزان آن از پروژهای به پروژهی
دیگر بسیار متفاوت است .برخی از آنها تنها چند روز پس از برنامه انجام میشوند و برخی دیگر بیش از یک سال تأخیر
دارند؛ بنابراین ضروری است که علل واقعی آنها را برای به حداقل رساندن یا اجتناب از تأخیر شناسایی کنیم (االقباری و
همکاران.)2007،4طبق ادعای سازمان برنامهوبودجه  %90طرحهای عمرانی افزایش زمان و هزینه داشتهاند و  %60پروژههای
نیمهکاره نیاز به طی  15سال دارند تا به اتمام برسند .گفتنی است در حال حاضر متوسط عمر پروژههای عمرانی در ایران
حدود  9سال است که فاصله زیادی با استاندارد دارد (صفوی و همکاران.)1389،
مقاالت و مطالعات بسیاری در مورد علل تأخیر در پروژههای عمرانی هم در سطح منطقهای و هم در سطح بینالمللی
موردبررسی قرارگرفته است ازجمله دولوی و همکاران )2012( 5در این تحقیق هفت عامل مهم در پروژههای ساختوساز
هند شناسایی شدند که برای کاهش تا خیرات باید موردتوجه قرا گرفته شود.گارد زی و همکاران )2014( ، 6نتایج نشان داده
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است از عوامل شناساییشده ازنظر مشتریان ،مشاوران و پیمانکاران در کشور پاکستان مهمترین عامل مسائل داخلی کشور
منجر به تأخیر افتادن پروژهها میشود و در مطالعه دیگری که توسط سوئیس و همکاران )2008( ، 1دادههای جمعآوریشده
در کشور اردن از دیدگاه خبرگان این کشور ،مشکالت مالی پیمانکاران ،تغییر دستورات مالکان ،شرایط آب و هوایی و
تغییرات قوانین و مقررات دولتی از مهمترین عوامل تأخیر بودهاند.
در پروژههای ساختوساز هرگونه تأخیر در اجرا و عدم بهرهبرداری از آنها مصداق اتالف منابع است و مهمترین منبع که در
این راستا از دست میرود عامل زمان است که در دنیای پرشتاب امروز باارزشترین سرمایه ملت است (فرداد )1395 ،بنابراین
تأخیر در اتمام و بهرهبرداری از پروژهها زیانهای متعددی را در پی دارد که برخی از آنها عبارت است از:
✓ اگر بهرهبرداری از پروژههای عمرانی با تأخیر موا جهه شود باعث اتالف سرمایه ملی شده و توجیه فنی اقتصادی آن
طرح از دست خواهد رفت (یوسفی و همکاران.)1395،
✓ تأخیر در پروژهها میتواند بر اهداف کیفی آنها تأثیر داشته باشد و مجریان پروژه بهمنظور جلوگیری از جریمه
ناشی از تأخیرهای غیرمجاز و تکمیل در موعد مقرر رون د اجرای پروژه را در یک بازه زمانی تسریع کنند که در
بعضی از موارد برای دستیابی به این هدف کیفیت اجرای پروژه بهطور چشمگیری کاهش مییابد (نصیرپور
ناوهکش و همکاران.)1395،
✓ تأخیر در پروژه باعث افزایش هزینه ،راه اندازی مجدد و یا تکمیل آن ،اختالف بین طرفین قرارداد ،دادرسی و
اقدامات قانونی و رها کردن کامل پروژه میشود (میدن و همکاران.)2014،2
✓ ازهمگسیختگی برنامهریزیها انجامشده و ناکار آ شدن آنها
✓ اجرای پروژه های عمرانی تأثیر فراوانی بر کیفیت زندگی ،شرایط اجتماعی .اقتصادی جامعه دارد به همین دلیل هر
چه تأخیر در اجرا پروژه کمتر باشد اثرات مثبت ناشی از پروژهها زودتر نمایان میشود (کالهان و همکاران.)1394،
✓ شناسایی علل تأخیر در پروژهها باعث کاهش اثرات منفی در اجرایی پروژههای آتی میشود.
امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه با علم محدود بودن منابع و بازار رقابتی شدید جهت استفاده از منابع و کسب
سود بیشتر به دنبال شناسایی علل تأخیر در پروژهها هستند تا با ارائه راهکارهایی از میزان تأخیر در پروژههای آتی بکاهند.
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روش تحقیق
ازلحاظ هدف ،این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار میگیرد ،چراکه عالوه برداشتن جنبههای تئوریک و نظری،
قابلیت بهرهگیری در مسائل دنیای واقعی را دارد و همین امر ،جنبهای کاربردی و عملی به مقاله حاضر بخشیده است .و با
توجه به ابزار گردآوری که شامل مطالعه کتابخانهای  ،وب کاوی  ،پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان است این پژوهش دارای
استراتژی پیمایشی میباشد برای شروع فرایند جمعآوری اطالعات ابتدا به برخی از سایتهای معتبر و شناختهشده علمی
مراجعه و در مورد موضوع علل تأخیر در پروژهها مقاالت و اطالعات مفیدی جمعآوری شد .در طول فرایند تحقیق
درمجموع تعداد  126مقاله مرتبط با علل تأخیر در پروژهها انتخاب شد .در مرحله بعد با استفاده از فرایند فیلتر مقاالت این
تعداد به  80مقاله کاهش یافت و درنهایت با استفاده از روش CASP1و رسیدن به اشباع تئوریک به  71مقاله نهایی رسید
علل تأخیر در پروژه از مقاالت استخراج شد نتایج حاصل از فراترکیب توسط پرسشنامه خبر سنجی در اختیار گروهی از
خبرگان که دارای سابقه اجرای پروژه های عمرانی در شهر قم داشته و با محیط کاری و اجرای این شهر آشنایی دارند مورد
ارزیابی قرارگرفته و درنهایت از  61علت تأخیر در پروژهها تعداد  33علت در قالب  6عامل بهعنوان پراهمیتترین علل
شناساییشده و سپس با استفاده از فن مشابهت رتبهبندی هر دسته از عوامل انجامشده.جامعه آماری این پژوهش از دو بخش
تشکیلشده است که بخش اول که جهت شناسایی علل تأخیر زمانی بوده است از روش فراترکیب که استفادهشده است که
شامل مقاالت و پایاننامههای چاپشده در پایگاههای معتبراست که مالک اندازه نمونه کفایت تئوریک بوده است و پایایی
داده از طریق آزمون کاپاکوهن سنجیده شده و برای یخش دوم که در جهت رتبهبندی علل شناسایی جامعه آماری شامل کار
شناسان و خبرگان حوزهای عمرانی است نمونهگیری بهصورت هدفمند انتخابشده است جهت جمعآوری دادها از
پرسشنامه که دارای روایی محتوایی پایایی پرسشنامه خبره سنجی از آزمون آماری نا پارامتریک ویلکاکسون استفادهشده است
پرسشنامه مذکور در دو مرحله و در فاصله زمانی  2هفته توزیعشده است نتایج دو آزمون نشانگر این است که در سطح
اطمینان  95درصد خروجی کار در دو مرحله همبستگی زیادی باهم دارند.
مراحل انجام فراترکیب
فراترکیب مستلزم آن است که پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیقی نسبت به پژوهشهای موردمطالعه انجام دهد و یافتههای
پژوهش های قبلی را با یکدیگر ترکیب کند بنابراین فراترکیب به بازبینی نتایجی بیش از هر یک از مطالعات قبلی کمک
میکند سندلوسکی و باروسو الگوی هفت مرحلهای را به این منظور ارائه انجام دادهاند (سندولوسکی و باروسو)20072
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تنظیم سؤال

بررسی متون نظاممند
جستوجو بررسی مقاالت مرتبط
استخراج اطالعات مقاالت
تجزیهوتحلیل یافتههای کیفی

کنترل کیفی

ارائه یافتهها

شکل ( )1مراحل انجام فراترکیب (سندلوسکی و بارسو)2007،

)1تنظیم سؤال پژوهش :نخستین سؤال برای شروع فراترکیب چه چیزی ) (whatاست در پژوهش حاضر علل تأخیر در
پروژه مورد سؤال قرارگرفته است در ادامه سؤالهایی نظیر چه کسی؟ چه وقت و چگونه طرح میشود؟
جدول ( .)1سؤاالت متداول در فرا ترکیب
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پارامترها

سؤاالت پژوهش

چه چیزی؟)(what

علل تأخیر در پروژههای عمرانی

جامعه موردمطالعه؟)(who

پایگاه دادها ،ژورنال و مقاالت

چه وقت؟)(when

از سال  2000تا  2018و  1387تا 1397

چگونه؟)(How

روش تحلیل اسنادی از طریق شناسایی مقاالت
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 )2بررسی متون نظام مند :در این مرحله پژوهشگر به جستجوی سیستماتیک مقاالت در مجالت علمی مختلف تمرکز میکند.
وی کلمات کلیدی مرتبط را گزینش میکند .در سراسر پژوهش تعاریف ویژههای جستجو یا چارچوب زمانی بهطور مستمر
دوباره ارزیابی میشود در انتها پژوهشگر مجموعهای از نسخهای کامل مقاالت همراه با فهرستی از تمام منابع دانلود میکند
سپس مقاالت دیگر را موردبازنگری قرار میدهد و همچنین کلیدواژههای جدید برای جستجوی در اینترنت شناسایی میکند.
 )3جستجوی مقاالت مرتبط :در ابتدا فرآیند جستجو پژوهشگر مشخص میکند که آیا مقاالت یافت شده متناسب با سؤال
پژوهش می باشد یا خیر برای همین کار مقاالت را چندین بار مورد بازبینی قرار می دهد و در هر بازبینی تعدادی از مقاالت را
رد می کند پژوهشگر پارامترهای مختلفی را مانند عنوان ،چکیده ،محتوا ،جزییات مقاله (نام نویسنده ،سال) را در نظر میگیرد
به این صورت که ابتدا عنوان را بررسی می کند اگر مقاالت با سؤال و هدف پژوهش تناسب نداشته باشد رد میشود سپس
چکیده مقاالت باقیمانده را موردبررسی قرار میدهد در این مرحله نیز مقاالت نامرتبط را رد میکند و پسازآن محتوا و به
عبارتی که متن را موردمطالعه قرار میدهد در حین انجام این فرآیند تعداد مقاالت کاهش مییابد و در انتها مقاالت باقیمانده
دوباره با دقت بررسی میشود و آنهایی که فاقد نام نویسنده یا جزییات مربوط به مقاله است را کنار میگذارد .ابزاری که
معموالً برای ارزیابی کیفیت مطالعه اولیه پژوهش کیفی استفاده میشود برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی  CASPاست
براساس شاخص CASPاهداف پژوهش ،منطق پژوهش ،طرح پژوهش ،نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها ،انعکاسپذیری،
مالحظات اخالقی ،دقت در تجزیهوتحلیل ،بیان روشن یافتهها ،ارزش پژوهش موردبررسی قرار میگیرد.
جدول ( .)2ابزار  CASPبرای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیه
CASP

اهداف پژوهش
منطق روش
نمونهبرداری
جمعآوری دادها
انعکاسپذیری
مالحظات اخالقی
دقت تجزیهوتحلیل
بیان روشن
ارزش پژوهش
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منطق گزینش مقاالت بدین ترتیب است که با اعطای امتیاز به هر یک از شاخصها از ضعیف ( )1تا عالی ( )5در هر
یک از شاخصهای  10گانه امتیازی داده میشود .سپس مقاالت به  5طبقه دستهبندی میشوند.

جدول ( .)3رتبهبندی مقاالت براساس شاخص (CASPقاسمی)1392 ،
رتبه

امتیاز

وضعیت

E

41-50

عالی

VG

40-31

خیلی خوب

G

21-30

خوب

F

10-21

متوسط

P

10-0

ضعیف

 )4استخراج اطالعات مقاالت :در فرا ترکیب پژوهشگر بهطور مستمر مقاالتی را که انتخابشده است را بهمنظور
دستیابی به یافتههای درون محتوای مجزایی در آنها مطالعات اصلی و اولیه انجام میشود.
)5تجزیهوتحلیل و ترکیب یافته های کیفی :هدف فرا ترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدید از یافتهها هست .این روش
جهت آشکارسازی مفاهیم و الگوها ،نتایج در پاالیش حالتهای موجود دانش و ظهور مدلهای عملیاتی و نظریههای
پذیرفتهشده است (فینفگلد .)2006،1در طول تجزیهوتحلیل موضوعها یا تمهایی جستجو میکند که در میان مطالعات
موجود در فراترکیب پایدار شدهاند .به این مورد تحت عنوان «بررسی موضوعی» اشاره میکند و به این صورت است که
پژوهشگر موضوعات را مشخص میکند و به محض اینکه موضوعات شناسایی شدند پژوهشگر یک طبقهبندی را شکل
میدهد و طبقهبندیهای مشابه و مربوط را موضوعی قرار میدهد که آن را به بهترین نحو توصیف میکند این تمها
اساس و پایهای برای توضیحات و مدلها ارائه میدهند.

Finfgeld
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)6کنترل کیفیت :درروش فرا ترکیب محقق رویههای زیر را برای حفظ کیفیت در مطالعه خود در نظر میگیرد (سید
محمد عرب.)1393،
• در سراسر پژوهش محقق تالش می کند تا با فراهم کردن توضیحات روشن ،واضح برای گزینههای موجود برای
اجرای شدن گامهای اتخاذشده بردارد
• پژوهشگر به دو روش الکترونیکی و دستی جستجو انجام میدهد تا مقاالت مربوط را پیدا کند
• پژوهشگر روشهای کنترل کیفیت استفادهشده در مطالعههای تحقیق کیفی اصلی را به کار میبرد
• برای ترکیب مطالعات اصلی محققان از ابزار CASPبرای ارزیابی استفاده میکند
ارائه یافتهها :در این مرحله از فراترکیب یافتههای حاصل از مراحل قبل ارائه میشود.
مراحل روش مشابهت
این روش توسط دنگ )2007( 1برای رتبهبندی تغیرهای چند شاخصه از طریق ترکیب گرادیان و مقدار متغیر ارائه میشود.
مفهوم راهحل ایدئال در مسیری استفاده میشود که تغییر دارای رجحان باال ،باید باالترین درجه همسانی درراه حل ایدئال
مثبت و پایینترین درجه همسانی درراه حل ایدئال منفی داشته باشد
گام اول :تعریف ماتریس تصمیم
در این مرحله یک ماتریس  n×mرا تشکیل میدهیم
رابطه ()1

گام دوم :تعریف ماتریس وزنها
در این مرحله وزن هر معیار را مشخص میکنیم بهطوریکه مجموعه وزنها برابر با یک شود.

Deng
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رابطه ()2
W

گام سوم :نرمالسازی ماتریس تصمیم
رویکرد رتبهبندی بهوسیله نرمالسازی ماتریس تصمیم آغاز میشود تا اطمینان حاصل شود که همه معیارهای بهکاررفته
مناسب است در این مرحله برای نرمالسازی از نرم اقلیدسی استفادهشده است.
رابطه ()3

درنتیجه ماتریس تصمیم نرمال شده به دست میآید.
رابطه ()4

گام چهارم :محاسبه ماتریس عملکرد
ماتریس وزنی عملکرد ( )Yکه منعکس کنند عملکرد هر یک از متغیرها نسبت به هر یک از معیارها است که از طریق
حاصلضرب ماتریس تصمیم نرمال شده در ماتریس وزنها محاسبه میشود.
رابطه ()5
=

=Y

گام پنجم :تعیین راهحل ایدئال مثبت و راهحل ایدئال منفی
مفهوم ایدئال مثبت (منفی) شامل بهترین (بدترین) ارزش معیار در دسترس از همه معیارها است اگر هر یک از معیارها بهطور
همسان ارزششان کاهش یا افزایش یابد (دنگ و همکاران .)2000،این مفهوم بهطور وسیعی در مدلهای تجزیهوتحلیل چند
شاخصه متفاوت برای حل مسائل تصمیمگیری در عمل استفادهشده است این به جهت الف) سادگی و قابلفهم بودن آن ب)
اثربخشی محاسبهاش توانایی آن در اندازهگیری عملکرد نسبی متغیرها در شکل ریاضی ساده است (صفری و خان محمدی،
.)1396
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رابطه ()6
رابطه ()7
که در آن:
رابطه ()8

رابطه ()9
گام ششم :محاسبه شاخص اختالف بین گزینهها با راهحل ایدئال مثبت و منفی
درجه تعارض میان هر یک از متغیرهای

www.SID.ir

و راهحل ایدئال مثبت (راهحل منفی) براساس رابطهی زیر تعیین میشود.
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رابطه ()10

,…,m

=i

رابطه ()11

گام هفتم :محاسبه درجه مشابهت گزینهها با راهحلهای ایدئال مثبت و منفی
رابطه ()12

,m

رابطه ()13

www.SID.ir

=, i

Archive of SID

گام هشتم :محاسبه شاخص عملکرد کلی برای هر گزینه در قبال هریک از معیارها
رابطه ()14

گام نهم :رتبهبندی گزینهها بهطور نزولی بر مبنای شاخص عملکرد کلی
در این گام با توجه به میزان شاخص شباهت ،گزینهها رتبهبندی میشوند ،بهطوریکه گزینههای با شاخص عملکرد کلی
بیشتر در اولویت قرار دارند .درواقع باال بودن اندازه شاخص ،گویای متغیر دادهای رجحان باال است .
یافتهها
بنا به بررسیها و تحقیقات انجامگرفته درباره علل تأخیر در پروژهها مرور پیشینههای داخلی و خارجی انجامشده و یافتههای
فصل چهار با استفاده از روش فراترکیب بهطور خالصه و بدون تکرار  61گزینه (کد) شناساییشده در قالب  4مقوله تأثیر بر
طوالنی شدن پروژه ،تأثیر بر هزینههای پروژه ،تأثیر بر سطح رفاه مردم منطقه و تأثیر بر اشتغال نیروی کار و در  9دسته
کارفرما ،پیمانکار ،مشاور ،عامل طبیعی ،عامل خارجی ،تجهیزات ،مصالح ،نیروی انسانی و طراحی سپس با مصاحبه با خبرگان
که سابقه اجرای پروژههای عمرانی در شهر قم داشتهاند  33عامل در قالب  6دسته کارفرما ،پیمانکار ،مشاور ،عوامل محیطی،
طراحی و منابع بهعنوان مهمترین علل تأخیر در پروژههای عمرانی شناختهشده است که این  33عامل شامل موارد جدول()4
میباشد:
جدول ( )4علل تأخیر در پروژههای عمرانی قم
دسته

علل تأخیر در پروژههای عمرانی قم
 -1کندی بیشازحد در تصمیمگیری و فقدان تجربه کارفرما در تصمیمگیری
 -2عدم هماهنگی و ارتباطات صحیح با ارگانهای دولتی و خصوصی
 -3عدم انتخاب صحیح پیمانکار
 -4عدم رفع بهموقع مشکالت پیمانکار از سوی کارفرما

کارفرما

 -5عدم تأمین بهموقع منابع مالی توسط کارفرما با توجه به مدتزمان اجرای پروژه
 -6دخالتها و سختگیریهای بیمورد کارفرما
 -7تأخیر در بررسی صورتوضعیتها ،دستورالعمل کارها و تحویل کارهای تکمیلشده
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 -8عدم پرداخت صورتوضعیتها ،تعدیلها و سایر هزینهها توسط کارفرما
 -9محدودیت مالی کارفرما و عدم تأمین بودجه کافی طرح در زمان مناسب
 -10عدم دقت کارفرما در برآورد حجم عملیات و زمان پروژه
 -11تأخیر درباز بینی و تأیید اسناد و نقشههای طراحیشده توسط کارفرما
 -12روش مناقصهگذاری سنتی و انتخاب پیمانکار (کمترین قیمت)
 -1ضعف در منابع مالی پیمانکار
 -2تجربه و دانش ناکافی پیمانکار
 -3انتخاب نادرست پیمانکار و قیمت دهی نامناسب پیمانکار
پیمانکار

 -4برنامهریزی ضعیف پیمانکار جهت اجرای پروژه
 -5عدم اطالعرسانی بهموقع پیمانکاران به مشاور و کارفرما جهت حل مشکل
 -6تأخیرهای ناشی از عملکرد ضعیف پیمانکار فرعی

مشاور

 -1عدم بررسیهای کافی در مراحل مقدماتی (مطالعاتی) پروژه
 -2عدم دقت در برآورد حجم عملیات زمان پروژه و پیشنیازهای مالی وسط مشاور
 -3عدم اشراف کامل به شرایط و مقررات پیمان
 -4عدم همکاری بهموقع دستگاه مشاور در جهت رفع مشکالت مالی و اجرای پیمانکار
 -5عدم تخصص کافی مشاور
 -1تغییرات پرسنل کلیدی پروژه
 -2بهرهوری پایین کارگران

منابع

 -3عدم در دسترس بودن تجهیزات و یا مشکالت تهیه قطعات یدکی
 -4کمبود و خرابی ماشینآالت
 -5تأخیر در تأمین مصالح
 -6کمبود نیروی کار ماهر

طراحی

 -1تأخیر در تهیه نقشه در طول اجرا
 -2تأخیر به دلیل طراحی ناقص

عوامل محیطی

 -1تورم و افزایش قیمتها
 -2نامساعد بودن شرایط جوی منطقه
 -3تغییرات در قوانین و یا استانداردها
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویتبندی علل مؤثر بر تأخیر پروژههای عمرانی در قم انجامشده است  .ازجمله دسته
عوامل که در این پژوهش شناساییشده است شامل :کارفرما ،پیمانکار،مشاور ،منابع  ،طراحی و عوامل محیطی همچنین در
این پژوهش31،عامل بهعنوان عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژههای عمرانی قم شناخته شدند سپس علل مربوط به هر دسته را
اولویتبندی کرده که طبق جدول ( )4اولویت مربوط به هر دسته به ترتیب شامل موارد زیر میباشد:
دسته کارفرما
• کندی بیشازحد در تصمیمگیری و فقدان تجربه کارفرما
دسته پیمانکار
• ضعف در منابع مالی پیمانکار
دسته مشاور
• عدم بررسیهای کافی در مراحل مقدماتی
دسته منابع
• تغییرات کارکنان کلیدی پروژه
دسته طراحی
• تأخیر در تهیه نقشه در طول اجرا
دسته عوامل محیطی
• تورم و افزایش قیمتها
طبق نتایج بهدستآمده  6علت بهعنوان مهمترین علت تأخیر در پروژههای عمرانی شهر قم شناختهشده  .خلیلی و
همکاران( )1397پژوهشی در خصوص شناسایی و رتبهبندی علل و موانع تأخیر در پروژههای عمرانی( مطالعه موردی ساخت
پروژههای عمرانی:بیمارستان) .در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه  34علت و مطابق با  4معیار اشتغال،
زمان ،هزینه و سالمت مردم ارزیابی و وزن دهی قرار گرفتند و استفاده از رویکرد تصمیمگیری چند معیارِ نتایج نشان میدهد
مهمترین علل تأخیر در تهیه نقشهها در طول اجرای پروژه ،عدم نظارت کافی و مناسب ضعف در طراحی و نقشهکشی بوده
است و همچنین کماهمیتترین علل تأخیر در پروژههای ساخت بیمارستان عدم قیمت دهی مناسب پیمانکاران شناساییشده
است .در پژوهش عطافر و اقبالی( )1392در خصوص شناسایی و آسیبشناسی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژههای عملیات
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انتقال گاز ایران انجام دادند .با مصاحبه با خبرگان این حوزه ،عوامل تأخیر در  8دسته تقسیمبندی شده و طبق آزمون تی،
اولویتبندی شدند .براساس نتایج حاصل از این پژوهش ،مؤثرترین عامل در تأخیر پروژهها از دیدگاه پاسخدهندگان
عواملی چون توان مالی ضعیف پیمانکار ،بوروکراسی اداری( تصمیمگیریهای کند) در سازمان کارفرما ،تجربه و دانش
ناکافی پیمانکار و عدم استفاده از کارشناسان مجرب در تهیه پیمانها است.فتحی و نجفیان( )1388مطالعه و بررسی علل
تأخیر پروژههای عمرانی در استان کرمانشاه انجامگرفته در این راستا بهمنظور شناسایی عوامل اصلی تأخیر پروژهها به بررسی
موردی  10پروژه عمرانی در این استان پرداختهشده است برای این منظور در ابتدا پرسشنامهای شامل  15عامل اصلی تأخیر
تهیه و سپس بین پیمانکاران ،مشاوران و کارفرمایان متعدد توزیع شد .با تجزیهوتحلیل پرسشنامه اولویتبندی این عوامل
ازنقطهنظر کارفرما ،پیمانکار و مشاور به دست آمد نتایج نشان میدهد  7عامل اصلی ایجاد تأخیر را شناسایی کردند .تقی زاده
و الله( )1387بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در اجرای پروژههای عمرانی شهرداری ،مطالعه موردبررسی عوامل مؤثر بر تأخیر
در اجرای پروژههای عمرانی شهرداری ،مطالعه موردی(شهرداری منطقه یک تبریز) ابتدا بامطالعه منابع مختلف و بررسی
تحقیقات انجامگرفته عوامل تأثیرگذار در چه ار گروه کارفرما ،مشاور ،پیمانکار و عوامل محیطی شناسایی و در قالب
پرسشنامه تدوین گردیده است درنهایت با استفاده از آزمون تفاوت رتبه فریدمن تأثیر هر یک از عوامل چهارگانه تأخیر
پروژهها مشخصشده است نتایج حاصل نشان می دهد که براساس آزمون فریدمن هر یک از عوامل چهارگانه به یک اندازه
در تأخیر پروژههای عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز مؤثر هستند طبق بررسی مقاالت گوناگون ،عوامل تأخیر در پروژههای
عمرانی در مقاالت و پروژههای عمرانی مختلف ،دیده میشود علل تأخیر مربوط به کارفرما،پیمانکار و مشاور منابع ،طراحی
دیده میشود نکته قابلتوجه اینکه خود سازمان اجرای پروژههای عمرانی میتواند عواملی که بر تأخیر در پروژههای عمرانی
بیشترین تأثیر را دارد کنترل کنند برای نمونه این سازمان میتواند با انتخاب پیمانکاران توانمندتر و ارائه آموزشهای الزم به
آنان در رابطه با برآورد حجم دقیق هزینههای انجام پروژه و تأمین بهموقع منابع مالی و اصالح فرآیندهای اداری و کاری و
افزایش سطح دانش کارشناسان مربوطه بهعنوان مشاوره از طریق برگزاری دورههای آموزشی مناسب عوامل را کنترل کنند.
این بدان معناست که نتایج حاصل از این پژوهش حاضر در حد قابل قبولی عملیاتی و اجرایی است و میتوان بهصورت
کاربردی از آن بهرهبرداری کرد.
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منابع
• تقی زاده ،هوشنگ و الله ،امیر ( .)1387بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر در اجرای پروژههای عمرانی شهرداری (مطالعه
موردی) .فصلنامه علوم مدیریت ،سال دوم77-109 ،)5( ،
• خلیلی ،فرزانه ،قلی زاده ،یاسر و جوکار ،صدف ( .)1397شناسایی و رتبهبندی علل و موانع تأخیر در پروژههای
عمرانی با استفاده از رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSISمطالعه موردی :پروژههای عمرانی ساخت بیمارستان).
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