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چکیده
با توجه به اهمیت تأخیرات و عوامل افزایش دهنده هزینه های پروژه های راهسازی ،بررسی علل تأخیرات و میزان اهمیت آن ها ضروی
میباشد .در این مقاله عوامل ایجاد کننده تأخیرات تعیین و در گام بعدی اهمیت و وزن هر عامل در ایجاد تأخیر و افزایش هزینه کلی با
استفاده از مقایسه زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده و در نهایت با استفاده از ضریب اهمیت نسبی این علل رتبه بندی
شدند .نتایج نشان می دهد در مقایسه کلی ،تأخیرات و افزایش هزینه ناشی از عوامل "کارفرما" با حدود  52درصد وزن کل ،عامل اصلی و
بعد از آن عامل "پیمانکار" با حدود  91درصد می باشد و وزن علل ناشی از "مصالح" و "عوامل خارجی" هر کدام  91درصد میباشد .با
توجه به وزن تجمعی می توان گفت که  2عامل نخست با آنکه حدود  99درصد عوامل تشکیل دهنده تأخیرات و افزایش هزینه را تشکیل
می دهند ،در حدود  15درصد تأخیرات را ایجاد می کنند که نشان دهنده تاثیر زیاد این عوامل می باشد .همچنین نتایج نشان می دهد که
 2عامل اصلی ایجاد کننده تأخیرات که حدود  15درصد تأخیرات و افزایش هزی نه در پروژه های راهسازی را ایجاد می کنند بنابراین می
توان گفت که در پروژههای راهسازی با بررسی چند عامل ایجاد کننده تأخیر و افزایش هزینه میتوان تأخیر کلی پروژه را کاهش داد.

واژه های کلیدی :پروژه راهسازی ،افزایش هزینه ،تاخیرات پروژه ،مقایسه زوجی ،تحلیل سلسله مراتبی

أ

-1مقدمه
هر ساله بخش عظیمی از اعتبارات و منابع مالی کشور ،صرف سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ عمرانی و زیر بنایی میشود .مهم ترین شاخص
موفقیت این پروژه ها عالوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر و مقرون به صرفه بودن ،اتمام آن در زمان پیش بینی شده می باشد.
در صنعت ساخت ،تأخیر میتواند به عنوان افزایش زمان خواه فراتر از زمان مشخص شده در قرارداد یا فراتر از تاریخی که گروههای درگیر در پروژه
توافق کردهاند تا پروژه را انجام دهند ،تعریف شود .گذشت زمان و تحوالت فن آوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی ،ممکن است طرح هایی را که در
یک مقطع زمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده اند ،در شرایط جدید توجیه ناپذیر سازد .عدم تحقق زمانی پروژه ها با ایجاد موانع و مشکالت بسیار در
ایجاد بستر مناسب برای آغاز طرح های جدید ،کشور را با لطمات جدی مواجه میسازد .همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه،
افزایش زمان اغلب منجر به افزایش هزینه ها میشود[.]9
انجام موفقیت آمیز پروژه های ساخت و نگه داری آنها در حیطه هزینه تخمین زده شده و زمان بندی تعیین شده بستگی به روش هایی دارد که نیاز به
قضاوت های مهندسی درست دارد .با توجه به اهمیت تأخیرات و عوامل افزایش دهنده هزینه های پروژههای راهسازی ،هدف از این مقاله تحلیل این عوامل و
تعیین علل تأخیرات و افزایش هزینه در پروژه های ساخت میباشد[.]5
مطالعه محققان نشان می دهد که بسیاری از پروژه ها تأخیرات گستردهای را تجربه میکنند و بنابراین از زمان اولیه و تخمین هزینه اولیه فراتر میروند.
تأخیر ات ساخت به عنوان یکی از مشکالت در صنعت ساخت شناخته شده است و اثر معکوس بر موفقیت پروژه به لحاظ زمان ،هزینه ،کیفیت و ایمنی
دارد[.]1
لین هارد و وندال ( )5192عنوان کردند که با توجه به اینکه پروژههای ساخت پیچیدهگیهای گستردهای دارند ایجاد زمان بندی قابل اطمینان مشکل
است .یک سیستم طرح پایانی به منظور تولید طرح و سیستم کنترل برای افزایش قابلیت اطمینان زمانبندی وظایف مورد استفاده قرار گرفته است .با دسته
بندی علل تأخیرات شش علت به عنوان دالیل غالب تعیین شدهاند :اتصال کارها ،تغییر در طرح کار ،نیروی کار ،شرایط خارجی ،مصالح و طراحی ساخت[.]2
آقایان احدی و سپاهی ( )9115در بررسی های خود با بیان اهمیت تأخیر به عنوان یکی از مسئله های مشترک در تمام پروژه های عمرانی 2 ،عامل
عدم تامین به موقع اعتبار از سوی کارفرما ،تورم و شرایط نامطلوب اقتصادی ،ضعف در سیستم برنامه ریزی و اجرایی کشور ،کسری بودجه ،عدم برنامه ریزی
صحیح منابع را از جمله اوامل تاخیرات پروژه معرفی کردند [.]2
ادی ( )5111علل تأخیر در  911پروژه های عمومی در اردن را بررسی کرده است و یافته است که علل اصلی تأخیر مربوط به طراح ،شرایط آب و هوایی
 ،شرایط سایت ،تحویل های دیر هنگام ،شرایط اقتصادی و افزایش در کمیت هستند[.]6
سمبسیوان و سون ( 91 )5112علل اصلی تأخیرات در صنعت ساخت مالزی را مشخص کردند که شامل طرح نادرست پیمانکار ،مدیریت سایت ضعیف
پیمانکار ،تجربه ناکافی پیمانکار ،پرداخت و شرایط مالی ناکافی کارفرما برای کامل کردن کار ،مشکالت با پیمانکاران جز ،کمبود در مصالح ،پشتیبانی کارگران،
در دسترس بودن تجهیزات و خرابی آنها ،فقدان ارتباط بین گروه ها و اشتباهات در طول مرحله ساخت می گردند[.]2
کامانگا و استیر ( )5191با مطالعه علل تأخیر در اتمام پروژههای ساخت جاده در مالدیو 25 ،علل تأخیر را تعیین کردند .نتایج با استفاده از شاخص
اهمیت نسبی و ضریب تصحیح رتبه اسگیرمن  91علل اصلی تأخیر شامل کمبود سوخت ،جریان مالی ناکافی پیمانکار ،کمبود ارز خارجی برای واردات مصالح
و تجهیزات ،روش پرداخت آ رام که به وسیله کارفرما در نظر گرفته شده در انجام پرداخت ها تجهیزات ناکافی ،تأخیر در جابجایی تسهیالت ،کمبود مصالح
ساختمانی ،تأخیر در پرداخت غرامت به مالکان زمین ،کمبود اشخاص فنی ،و تأخیر در آماده سازی زمین می باشند[.]8
با توجه به آنچه مطرح گردید در این مقاله عوامل مهم تاخیرات و افزایش هزینه از منظر کارفرما ،پیمانکار ،مشاور ،مصالح ،روابط قراردادی و عوامل
خارجی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار می گیرد.

 -2تحلیل داده ها با مقایسه زوجی روش سلسله مراتبی
به طور کلی فرآیند تصمیم دارای سه بخش اصلی است که این بخش ها شامل شناخت هدف مسأله ،تعیین معیار های مرتبط با هدف و مقایسه گزینه
های پیشنهادی براساس مدل تحلیلی و انتخاب بهترین گزینه می باشد .برای ایجاد مدلی برای تصمیم گیری در مورد علل تأخیرات و افزایش هزینه در پروژه
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های راهسازی نیاز به مشخص کردن علل ایجاد کننده تأخیر و افزایش هزینه و اهمیت آنها و میزان وقوع آنها می باشد که در گام اول وزن معیارها با استفاده
از روش مقیاس زوجی  AHPتعیین و در گام دوم میزان وقوع علل مختلف با استفاده از ضریب اهمیت نسبی بیان می گردد.
روش تحلیل سلسله مراتبی ،یک نمایش گرافیکی از مسأله پیچیده واقعی می باشد که در رأس آن هدف کلی مسأله و در سطوح بعدی معیارها و گزینه
ها قرار دارد .در واقع این روش تحلیل یک تکنیک ساخت یافته به منظور سازماندهی کردن فرآیند تصمیمگیری مسائل پیچیده است .به طورکلی پروسه
انتخاب یک گزینه ،به عنوان گزینه برتر نیاز به چند عامل اصلی دارد .فرد یا گروه تصمیم گیرنده باید دارای تخصص ویژه در تحلیل و ارزیابی گزینه ها داشته
باشد .دارا بودن دانش فنی مرتبط ،از مهم ترین اصول این فرآیند میباشد .هم چنین اصل انتخاب بر پایه قضاوتهای منطقی و مبتنی بر علوم ریاضیات و
روانشناسی انجام می پذیرد .در سال های اخیر مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است و محققان با استفاده از این روش سعی در بهینه سازی فرآیند
انتخاب داشتهاند .در همین راستا ،روش تحلیل سلسله مراتبی به عنوان روشی مدون ،تحلیل مناسب با دقت باال از معیار ها به منظور انتخاب بهینه گزینه برتر
انجام میدهد[.]1
تحلیل در دو مرحله صورت می گیرد :در مرحله اول وزن و اهمیت هر یک از تأخیرات در فرایند ایجاد تأخیر پروژه های راهسازی تعیین می گردد .که
این کار با استفاده از مقیاس زوجی روش تحلیل سلسله مراتبی صورت می گیرد .در مرحله وزن این تأخیرات رتبه بندی می شود که این کار با استفاده از
شاخص اهمیت نسبی انجام می گردد.
در کنار اهمیت علل عنوان شده ،میزان وقوع آنها نیز دار ای اهمیت است .این کار با استفاده از شاخص اهمیت نسبی حاصل میگردد .روش کار به این
صورت است که شاخصی به عنوان شاخص اهمیت نسبی تعیین گردید که به صورت زیر میباشد.
RII = ∑2i=9 wi xi ÷ ∑2i=9 xi
)(9
که در رابطه فوق  iشاخص پاسخ ان که  9به معنی عدم وقوع و  2به معنی وقوع مداوم است 𝑤𝑖 ،وزن اختصاص داده به پاسخ  iو و  xiبه معنای پاسخ
داده شده به عنوان درصدی از پاسخ کلی می باشد[.]91
با توجه به تعیین وزن ها و میزان وقوع آنها با توجه به اطالعات شاخص اهمیت نسبی تعیین می گردند و علل مهم تأخیرات و افزایش هزینه مشخص
می گردند و در نهایت روش های کاهش علل اصلی بیان می گردد.

-3تعیین علل تأخیرات تجزیه و تحلیل داده ها
تعیین علل و معیار های انجام تحلیل تصمیم چند معیاره از اهمیت باالیی برخوردار است .تعداد معیار و شاخص اندازه گیری در نظر گرفته شده باید
حداقلی را شامل گردد که تمام جنبه های مهم تصمیم گیری را در بر می گیرد و از حداکثری فراتر نباشد که دید جامع وارد بر مسئله را از بین نبرد و امکان
مقایسه معیارها را از دست رود .جهت رسیدن به این مقصود توصیه گردیده که در حدود  11تا  21معیار در نظر گرفته شود و این معیارها به زیرگروه های با
متوسط  8معیار تقسیم شوند .علت در نظر گرفتن سرگروه در یک گروه قرار دادن علل تأخیراتی می باشد که مربوط به یک بخش میشوند .با توجه به این
مطلب در این تحقیق  22تأخیر در نظر گرفته می شود که برای کارفرما به از جمله تاخیرات مهم می توان به تامین مالی و پرداخت کار انجام شده ،تداخل
مالک ،تصمیم گیری کند توسط مالکان ،زمان غیر واقعی اعمال شده در قرارداد توسط کارفرمایان ،تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما،تأخیر در تهیه و
تحویل زمین به پیمانکار و برای پیمانکار می توان به قرارداد های جزء ،مدیریت سایت ،روش های ساخت ،طرح و زمان بندی نادرست و اشتباهات در خالل
ساخت اشاره نمود همچنین برای مشاوران نیز می توان به علل مدیریت قرارداد ،آماده سازی و تائید نقشه ها ،کنترل کیفیت ،زمان انتظار برای تائید آزمایشات
و بازرسی و سایر موارد اشاره نمود.
در ارتباط با تاخیرات مربوط به مصالح نیز می توان مواردی همچون کمبود مصالح ساخت در بازار ،تغییرات در انواع مصالح و مشخصه ها در طول
ساخت ،تأخیر در تحویل مصالح را در نظر گرفت .در ارتباط با تاخیرات مربوط به امور قرار داد تاخیرات شامل تغییر در سفارشات ،اشتباهات در اسناد مناقصه،
تأخیر ناشی از بحث ها و مذاکرات بزرگ ،ساختار سازمانی کلی نامناسب و فقدان ارتباطات بین گروه های پروژه می باشند .عالوه بر موارد فوق می توان به
شرایط آب و هوایی ،تغییرات آیین نامه و الزامات ساختمانی ،مشکل در تملک زمین های اطراف و شرایط پیش بینی نشده زمین به عنوان عوامل خارجی
اشاره نمود.
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برای تحلیل داده ها در گام نخست پرسشنامهای تهیه شده و توزیع میشود .این پرسش نامه دارای دو بخش است .در بخش نخست برای تعیین اهمیت
علل مختلف در ایجاد تأخیر و افزایش هزینه در پروژههای راهسازی پرسش نامهای تهیه شده است  .در بخش دوم برای تعییین میزان وقوع هر عامل پرسش
نامه ای دیگری تهیه شده است .در گام دوم با استفاده از شاخص اهمیت نسبی علل مختلف رتبه بندی می گردند.
همان طور که در شکل شماره  9نشان داده شده است از علل مربوط به کارفرما عامل "تامین مالی و پرداخت کار انجام شده" در رتبه نخست قرار می
گیرد به عبارت دیگر تامین منابع توسط کارفرما دارای تاثیر گذاری زیادی می باشد .در رتبه دوم "تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما" قرار داد که نشان
دهنده این نکته است که در صورت در اختیار داشتن منابع مالی ،تأخیر در پرداخت به گروه های دیگر تأخیرات کلی را در پروژه ایجاد خواهد کرد.
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شکل شماره  - 1وزن علل تأخیرات و افزایش هزینه گروه کارفرما
در مورد وزن علل ناشی از پیمانکار با توجه به شکل شماره  5علت "اشتباهات در خالل ساخت" بیشترین وزن را داراست و در رتبه بعدی "طرح و
زمان بندی نادرست" قرار میگیرد.
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تاخیر در تجهیز سایت

کیفیت پایین گروه فنی
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در دسترس نبودن تجهیزات
و خرابی

بازده کارگران

پشتیبانی از کارگر

تجربه ناکافی پیمانکار

اشتباها ت در خالل ساخت

طرح و زمان بندی
نادرست

روش های ساخت

مدیریت سایت

قراردادهای جزء

0

شکل شماره  - 2وزن علل تأخیرات و افزایش هزینه گروه پیمانکار
در مورد علل ناشی از فعالیت مشاوران(شکل شماره  )1باالترین وزن به "اماده سازی و تائید نقشه ها" اختصاص دارد و در رتبه دوم "تأخیر در پذیرش
تغییرات بزرگ" در حیطه کار بوسیله مشاور قرار می گیرد.

وزن مشاوران

تجربه ناکافی مشاور

انعطاف ناپذیر بودن مشاور

تاخیر در پذیرش تغییرات
بزرگ در حیطه کار بوسیله
مشاور

زمان انتظار برای تائید
ازمایشات و بازرسی

کنترل کیفیت

اماده سازی و تائید نقشه ها

مدیریت قرارداد

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

شکل شماره  - 3وزن علل تأخیرات و افزایش هزینه گروه مشاوران
با توجه به شکل شماره  2در میان عامل های ایجاد کننده تأخیرات در گروه مصالح عامل "کمبود مصالح ساخت در بازار" باالترین وزن را داراست و در
رتبه بعد "تغییرات در انواع مصالح و مشخصه ها در طول ساخت" قرار می گیرد.
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وزن مصالح

تاخیر در انتخاب مصالح
به واسطه در دسترس
بودن انواع در بازار

تدارکات دیرهنگام مصالح

تاخیر در ساخت مصالح
ساختمانی خاص

خسارت به مصالح
ضروری

تاخیر در تحویل مصالح

تغییرات در انواع مصالح
و مشخصه ها در طول
ساخت

کمبود مصالح ساخت در
بازار

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

شکل شماره  - 4وزن علل تأخیرات و افزایش هزینه گروه مصالح
در مورد علل موجود در قرارداد و روابط قراردادی بیشترین وزن مربوط به تأخیرات ناشی از "بحث ها و مذاکرات بزرگ" می باشد و در رتبه بعدی
"جریمه تأخیر فاقد کارامد" قرار می گیرد(شکل شماره .)2

قرارداد و روابط قراردادی

نوع مناقصه پروژه(مذاکره،
حداقل پیشنهاد)

نوع قرارداد ساخت(کلید
گردان ،فقط ساخت)

جریمه تاخیر بدون کارامد

فقدان ارتباطات بین گروه
های پروژه

ساختار سازمانی کلی
نامناسب

تاخیرات ناشی از بحث ها و
مذاکرات بزرگ

اشتباهات در اسناد مناقصه

تغییر در سفارشات

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

شکل شماره  - 5وزن علل تأخیرات و افزایش هزینه گروه روابط قراردادی
با توجه به شکل شماره  6در میان عوامل خارجی "شرایط اب و هوایی" در رتبه اول قرار می گیرد و بعد از ان "شرایط پیش بینی نشده زمین" قرار می
گیرد

5

عوامل خارجی

شرایط پیش بینی نشده زمین

مشکل در تمکین زمین های
اطراف

شرایط آب و هوایی

تغییرات آیین نامه و
الزامات ساختمانی

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

شکل شماره  - 6وزن علل تأخیرات و افزایش هزینه گروه عوامل خارجی
با توجه به شکل های شماره  2و  8در مقایسه کلی ناشی از گروه های ایجاد کننده تأخیر و افزایش هزینه عوامل "کارفرما" با حدود  52درصد کل
عامل اصلی و بعد از ان "پیمانکار" با حدود  91درصد می باشد و گروهی های که کمترین اثر را بر ایجاد تأخیر دارد "مصالح" و "عوامل خارجی" هر کدام با
 91درصد میباشد.

وزن سر گروه ها
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
عوامل خارجی

قرارداد و روابط

مشاوران

مصالح

پیمانکار

قراردادی

شکل شماره  - 7وزن علل تأخیرات و افزایش هزینه گروه های کلی

6

کارفرما

درصد وزنی سرگروه ها
عوامل خارجی
%13

کارفرما
%25

قرارداد و روابط قراردادی
%13

مصالح
%13

پیمانکار
%19

عوامل خارجی

مشاوران
%17
مشاوران
مصالح

قرارداد و روابط قراردادی

پیمانکار

کارفرما

شکل شماره  - 8درصد وزنی علل تأخیرات و افزایش هزینه سرگروه
با تعیین وزن هر یک از عوامل ایجاد کننده تأخیر ات و افزایش هزینه در پروژه های راهسازی و میزان وقوع هر یک از عوامل ضریب اهمیت نسبی تعیین
گردید و بررسی ها نشان داد که رتبه یک به "تأخیر ناشی از تامین مالی و پرداخت کار انجام شده توسط کارفرما" مربوط می گردد و در رتبه دوم "شرایط آب
و هوایی از عوامل خارجی" قرار دارد .عامل "تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما" در رتبه سوم قرار می گیرد.
با توجه به وزن تجمعی محاسبه شده برای علل مختلف می توان نتیجه گرفت که  2عامل نخست با آنکه حدود  99درصد عوامل تشکیل دهنده تأخیرات
و افزایش هزینه را تشکیل می دهند در حود  15درصد تأخیرات را ایجاد می کنند که نشان دهنده تاثیر زیاد این عوامل می باشد.
با توجه به تحقیق صورت گرفته نشان داده شد که  2عامل اصلی ایجاد کننده تأخیرات که حدود  15درصد تأخیرات و افزایش هزینه در پروژه های
راهسازی را ایجاد می کنند موارد زیر هستند:
تامین مالی و پرداخت کار انجام شده
شرایط آب و هوایی
تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما
شرایط پیش بینی نشده زمین
کمبود مصالح ساخت در بازار

 - 4نتیجه گیری
امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع و بازار رقابتی شدید ،جهت استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بیشتر ،به
دنبال ریشه یابی علل تأخیر در پروژه ها هستند تا با ارائه راهکارهایی از میزان تأخیر در پروژه های آتی بکاهند .لذا شناسایی علل تأخیرات و ریشه یابی آن
ها در پروژه ها امری ضروری می باشد تا بتوان تأثیرات منفی آن را به حداقل رساند.
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در این مقاله سعی گردید که تاخیرات موجود در پروژه های راهسازی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی شناسایی شود و میزان تأثیر هر یک
از آن ها بر اهداف اصلی پروژه یعنی زمان ،هزینه و کیفیت و احتمال وقوعشان با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره ،تعیین و ضریب اهمیت کلی
عوامل محاسبه شود .نتایج تحقیق نشان می دهد از علل مربوط به کارفرما عامل "تامین مالی و پرداخت کار انجام شده" در رتبه نخست قرار می گیرد به
عبارت دیگر تامین منابع توسط کارفرما دارای تاثیر زیادی می باشد .در رتبه دوم "تأخیر در فرایند پرداخت توسط کارفرما" قرار داد که نشان دهنده این نکته
است که در صورت در اختیار داشتن منابع مالی  ،تأخیر در پرداخت به گروه های دیگر تأخیرات کلی را در پروژه ایجاد خواهد کرد.
در مورد وزن علل ناشی از پیمانکار علت "اشتباهات در خالل ساخت" بیشترین وزن را داراست و در رتبه بعدی "طرح و زمان بندی نادرست" قرار می-
گیرد .در مورد علل ناشی از فعالیت مشاوران باالترین وزن به "آماده سازی و تائید نقشه ها" اختصاص دارد و در رتبه دوم "تأخیر در پذیرش تغییرات بزرگ"
در حیطه کار بوسیله مشاور قرار میگیرد.
همچنین در میان عامل های ایجاد کننده تأخیرات در گروه مصالح عامل "کمبود مصالح ساخت در بازار" باالترین وزن را داراست و در رتبه بعد
"تغییرات در انواع مصالح و مشخصه ها در طول ساخت" قرار می گیرد.
در مورد علل موجود در قرارداد و روابط قراردادی بیشترین وزن مربوط به تأخیرات ناشی از "بحث ها و مذاکرات بزرگ" می باشد و در رتبه بعدی
"جریمه تأخیر فاقد کارامد" قرار می گیرد.
در میان عوامل خارجی نیز "شرایط اب و هوایی" در رتبه اول قرار می گیرد و بعد از ان "شرایط پیش بینی نشده زمین" قرار می گیرد.
در مقایسه کلی ناشی از گروه های ایجاد کننده تأخیر و افزایش هزینه عوامل "کارفرما" با حدود  52درصد کل عامل اصلی و بعد از ان "پیمانکار" با
حدود  91درصد می باشد و گروهی های که کمترین اثر را بر ایجاد تأخیر دارد "مصالح" و "عوامل خارجی" هر کدام با  91درصد میباشد .در مطالعه
موردی(نمودار( )96-2و نمودار( ))92-2توزیع وزن یکنواختر شده است که به معنای تاثیر گذاری یکسان عوامل میباشند .کارفرما و پیمانکار با وزن  59درصد
باالترین و عوامل خارجی با  99درصد کمترین عامل ایجاد کننده تأخیر و افزایش هزینه می باشند.
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