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 چکیده      

در حال حاضر طرحهای بسیاری در کشور در دست اجراست که بخش عمده آنها دارای تاخیر قابل تووجه  در  

برنامه زمان بندی م  باشند، بدین معن  که سرمایه گذاری انجام شده در زمان تعیین شده به بازده  نم  رسد، 

اجرای آنها را منتف  نم  سازد ول  نتایج مطالعات و طوالن  شدن زمان اجرا هر چند درطرحهای مل  ضرورت 

توجیه مال  و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و هزینه های اضاف  به طرح تحمیل م  گردد. بنابراین اگر طرح 

با بررسو    صرفاً بر اساس توجیه مال  به اجرا درآمده باشد، در مواردی فاقد توجیه و یا باعث زیان خواهد شد.

پروژه های  که در شرکت گاز استان کرمان به انجام م  رسند، مشاهده م  شود که اکثریت آنها، به ویژه اجمال  

پروژه های بزرگتر با تاخیر همراه م  باشند. بنابراین در راستای دستیاب  به اهودا  پوژوهش و پاسوه بوه ایون      

ه ها در شرکت گاز استان کرمان پرداخته پرسشها بر آن شده تا به بررس  علل مال  تاخیر در اجرای بهنگام پروژ

پرسش برای آزمون فرضیات در نظر گرفته شده که  92فرضیه مطرح و پرسشنامه ای شامل  7شود. بدین منظور 

بر طبق آن آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بین متغیرها رابطه معنو  دار و مسوتقیو وجوود دارد. و یافتوه     

ر در مبادله و ابالغ موافقتنامه ها ، عدم تخصیص بهنگام منابع مال  بوه طرحهوا ،   های پژوهش نشان داد که تاخی

عدم پرداخت بهنگام پیش پرداخت به پیمانکار، عدم پرداخت بهنگام صورت وضعیتها ، زمان انجوام مناقصوه و   

 ست.انتخاب پیمانکار ، اثرات تورم  بیش از میزان تعدیل از علل عمده تاخیر در اجرای پروژه ها ا
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تاخیر دراجرای طرح  –علل مال  تاخیر در اجرای پروژه ها  -علل مال  تاخیر -عوامل تاخیر واژه های کلیدی:

 پروژه های عمران   -شرکت گاز  -ها 

 

Abstract      

     Currently, Many projects are underway in the country the majority of them have a 

considerable delay in the schedule are. Meaning that the investments are not scheduled to return 

the results of financial and economic feasibility studies to be affected and the additional costs 

imposed plan. So if the plan is implemented based solely on financial justification, in some cases 

without justification or cause losses will be. Overview projects in the Kerman gas company to 

arrive observed that the majority of them especially larger projects are delayed. So in order to 

achieve the objectives of the research and answer the questions It was decided to review the 

financial reasons for the delay in the timely implementation of projects in the Kerman gas 

company. For this purpose, 7 hypothesized and a questionnaire consisting of 29 questions 

intended to test hypotheses according to which hypothesis test showed there is a direct 

correlation between the variables  And the findings of the study showed: delay in notification 

exchange agreements, lack of timely allocation of financial resources to the project, failure to 

pay on time payment to the contractor, lack of timely payment statements, time bidding and 

contractor selection, inflationary effects of adjustments is a major cause of delay in project 

implementation. 

Keywords    : Factors delay, Financial causes delays, Financial reasons for delay in project 

implementation, Delays in implementation of projects, Gas Company, Civil projects 
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 مقدمه  

ترین دارای  انسان در طول زندگ  است. امروزه توجه به زمان در کنار هزینه در پروژه های عمرانو  بسویار    زمان با ارزش          

حائز اهمیت م  باشد. به همین دلیل اجرای طرحها در چارچوب برنامه زمان بندی و کنترل پروژه یک  ازمسوائل بسویار   سازنده و 

مهو به شمار م  رود . بطور معمول هر برنامه شامل چند طرح و هر طرح چندین پروژه را در بر م  گیرد. هرگونه ناهماهنگ  بین 

 (1831توسعه پایدار و همه جانبه مل  تأثیر نامناسب برجای م  گذارد. )فرزیب،زمان، هزینه و کیفیت پروژه ها بر روند 

در حال حاضر طرحهای بسیاری در کشور در دست اجراست که بخش عمده آنهوا دارای تواخیر قابول تووجه  در برناموه                

بازده  نم  رسود، و طووالن  شودن زموان      زمان بندی م  باشند، بدین معن  که سرمایه گذاری انجام شده در زمان تعیین شده به

اجرا هر چند در طرحهای مل  ضرورت اجرای آنها را منتف  نم  سازد ول  نتایج مطالعات توجیه مال  و اقتصادی را تحوت تواثیر   

باشود، در  قرار داده و هزینه های اضاف  به طرح تحمیل م  گردد. بنابراین اگر طرح صرفاً بر اساس توجیه مال  به اجورا  درآموده   

 (1878مواردی فاقد توجیه و یا باعث زیان خواهد شد.)شفاعت، 

هر ساله با توجه به رشد سالیانه مصر  انرژی گاز در بخشهای مختلف صنعت ، کشاورزی، خانگ ، تجاری وعموم ، ن            

الزم است که پوروژه هوای پویش بینو      تامین گاز مورد نیاز مصر  کنندگان فوق الذکر و همچنین حفظ پایداری شبکه گازرسان ، 

شده بهنگام اجرا شده و در مدار شبکه بهره برداری قرار گیرند. باتوجه به اینکه شبکه گاز کشور شبکه ای بهو پیوسته م  باشد کوه  

رحها موجوب  بطور مستقیو یا غیر مستقیو در فعالیت سایر بخشها نقش مهم  را ایفا  م  کند، بنابراین هر گونه تاخیر در اجرای ط

تضعیف پایداری این شبکه یکپارچه خواهد شد . با توجه به همه این موارد در این پژوهش سع  شده به بررس  علل مال  تواخیر  

 گاز استان کرمان بپردازد. در اجرای بهنگام پروژه ها درشرکت
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 پژوهش های مرتبط با موضوع

خیر دراجرای پروژه های خطوط انتقوال نیوروی بورق آاربایجوان وارائوه      شناسای  علل تا"(درتحقیق 1838جعفرزاده یگانه)         

ای آاربایجان سالیانه میلیاردها ریال در مورد توسعه و نوسوازی خطووط   عنوان م  نماید شرکت برق منطقه  "راهکارهای اصالح 

یکو  در بخشوهای مختلوف پاسوه داده و     نماید و وظیفه دارد به موقع به درخواستهای متقاضویان انورژی الکتر  انتقال نیرو هزینه م 

نسبت به تأمین برق مورد نیاز آنها اقدام نماید. هر گونه تأخیر در تامین برق متقاضیان سبب تحمل خسارات ناش  از رکود سورمایه  

یر های مردم و در نهایت منابع مل  شده و از طر  دیگر نارضایت  عموم  را بدنبال خواهد داشت. جهوت شناسوای  عوامول توأخ    

 فرضیه های زیر مطرح شده است :

 در ایجاد تاخیر پروژه های خطوط انتقال نیرو پیمانکاران بیشترین تاثیر را دارند . – 1

 در ایجاد تاخیر پروژه های خطوط انتقال نیرو نقش مشاور کمتر از پیمانکاران م  باشد . – 9

 در ایجاد تاخیر پروژه های خطوط انتقال نیرو نقش مشاور کمتر از کارفرما م  باشد . – 8

 در سه عامل فوق نقش اجزا  موثر یکسان م  باشد . – 4

 باشد:گیری و پیشنهادات بشرح زیر م محاسبات آماری و آزمون فرضیه ها و تحلیل واریانس انجام شده نتیجه بر پایه

آالت و تجهیزات پیمانکواران  انکار توانای  مال  پیمانکاران اجرای  و توانای  فن  پیمانکاران اجرای و ماشیندر مورد عوامل پیم -1

 های   انتقال نیرو دارد .اجرای  بیشترین تاثیر را در جلوگیری از تأخیرات پروژه

بنودی واقعو  بیشوترین تواثیر را     و برنامه زموان در مورد عوامل مشاور ، توانای  مدیریت  مدیر پروژه، توانای  فن  مشاور و تنظی -9

 دارند .

در مورد عوامل کارفرما حمایت قاطع و مؤثر مسئولین کارفرما در رفع مشوکالت حوریو خطووط و توانوای  مودیریت  مجریوان        -8

 های خطوط انتقال نیرو دارد .ها و توانای  فن  آنها بیشترین تأثیر را در جلوگیری از تأخیر پروژهپروژه

 "شناسای  و تحلیل عوامل موثر تاخیر دراجرای طرحهای توسعه منابع آب کشاورزی دراسوتان کردسوتان  "( در مقاله1834شانظری)

تاخیرات قابل توجه در اجرای طرحهوای توسوعه منوابع آب در اسوتان کردسوتان پژوهشوگر را بور آن داشوت کوه           عنوان م  نماید

ه ها با هد  تامین و استحصال آب را با توجه به اهمیت سوه عامول سورعت اجورا ،     شناسای  و تحلیل علل تاخیر در اجرای پروژ
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سووال بوه شورح زیور در دو بخوش بررسو         7کاهش هزینه و کیفیت اجرا  در استان کردستان به انجام برساند. پژوهشگر با طرح 

 مستندات و تحلیل آماری به موضوع پرداخته است :

 توان مال  پیمانکاران از علل عمده تاخیرات بوده است ؟ آیا م  توان ادعا نمود که ضعف – 1

 آیا م  توان ادعا نمود که پایین بودن توان فن  و اجرای  پیمانکاران از دالیل عمده تاخیرات بوده است ؟ – 9

 آیاعدم دقت درانجام مطالعات توسط مشاور م  تواند از دالیل عمده تاخیرات باشد ؟ – 8

آیا م  توان ادعا نمود که عدم برخورد جدی مشاور با پیمانکار مطابق اختیارات اعطا  شده از طور  کارفرموا از علول عموده      – 4

 تاخیرات بوده است ؟

 آیا م  توان ادعا نمود که ساختار وظیفه ای دستگاه اجرای  از علل عمده تاخیرات بوده است ؟ – 5

هنگ  ارکان اصل  پروژه) کارفرموا، مشواور و پیمانکوار(از دالیول عموده تواخیر در اجورای        آیا م  توان ادعا نمود که عدم هما – 6

 طرحها م  باشد ؟

 آیام  توان ادعا نمود که عوامل پیش بین  نشده و غیر قابل برنامه ریزی ازعوامل تاخیر در  پروژه ها م  باشند؟ – 7

ای  و در بررس  آماری به صورت کم  و توصیف  موورد تجزیوه و   در بررس  مستندات، کلیه عوامل مرتبط با تاخیرات طرح شناس

 تحلیل قرار گرفت .

پرسش اول پژوهش در رابطه با پایین بودن توان مال  پیمانکاران در دسته عوامل تاخیر ناش  از پیمانکار بوه عنووان یوا شواخص     

را بوه   5از  7/9ر بررس  نتایج پرسشنامه ها امتیاز تاخیر آمده است ، مستندات به طور کامل اثر شاخص فوق را تایید و هو چنین د

م  باشود لوذا     % 55خود اختصاص داده است که اگرچه از متوسط تاثیر عوامل پیمانکار پایین تر بوده اما درصد تاثیر آن بیشتر از 

 ن اثر آن قابل قبول نیست .نتیجه گیری م  شود شاخص مورد نظر تاثیر معن  داری بر تاخیر پروژه ها داشته اما عمده بودن میزا

پرسش دوم پژوهش در رابطه با عدم توان فن  و اجرای  پیمانکار نیز در بررس  مستندات تایید گردیده است و تاثیر این شواخص  

پروژه بررس  شده که نشان از تاثیر منف  آن بر روندزمان بندی پروژه ها بوده ، به طوری که در صورت قوی بودن توان فنو    6در 

اجرای  تاثیر منف  شاخص های دیگر بر زمان اجرای پروژه کاهش خواهد یافت . ضمن اینکه در امتیاز بنودی بوا روش لیکورت     و
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بوده که باالتر از متوسط میزان تاخیر بدست آمده شاخص های تاخیر پیمانکوار مو     87/8میزان تاثیر این شاخص بر تاخیرات عدد 

 ده تاخیر پروژه ها قابل قبول است .باشد و لذا به عنوان یک  از علل عم

در پرسش سوم پژوهش نیز ساختار وظیفه ای دستگاه اجرای  به عنوان یک  از علل عمده تاخیر مورد سئوال بوده اسوت . بررسو    

مستندات نشان از عدم وجود ساختار مدیریت پروژه و عدم اختیارات کاف  مدیر پروژه از طر  کارفرما مو  باشود . عودم امکوان     

تصمیو گیری بهنگام ، عدم پرداخت بهنگام صورت وضعیتها ، تایید یا رد بهنگام دعاوی پیمانکار از تبعات وجوود سواختار وظیفوه    

ای گزارش شده و لذا به عنوان علل تاخیر در انجام پروژه ها از مستندات استخراج گردیوده اسوت . در بررسو  نتوایج پرسشونامه      

محاسبه شده است که این میزان از متوسط میزان تاثیر عوامل کارفرما بور   5از  5/9عوامل مختلف  میزان تاثیر این شاخص از دیدگاه

کمتر م  باشد . لذا اگرچه به عنوان یک  از علل تاخیر به تایید رسیده است لیکن نم  توان ادعوا نموود کوه     67/9تاخیرات ، یعن  

 د .به عنوان یک  از علل عمده تاخیر پروژه ها مطرح م  باش

در رابطه با پرسش چهارم پژوهش یعن  عدم برخورد جدی مشاور با پیمانکار اگرچه در مسوتندات و مصواحبه هوای انجوام شوده      

 % 9/44یعنو    91/9مورد تایید قرار گرفته است اما نتایج بررسیهای آماری میزان تاثیر این شاخص را بر تاخیرات از روش لیکرت 

عوامل مرتبط با مشاور پایین تر بوده و لذا ضمن قبول نمودن شاخص موذکور بوه عنووان یکو  از     نشان م  دهد و از متوسط تاثیر 

 علل   تاخیرات ، نم  توان ادعا کرد که به عنوان یک  از دالیل عمده تاخیرات مدنظر باشد .

تاخیرات نیز مشوخص مو    پاسه پرسش پنجو پژوهش در رابطه با عدم دقت در انجام مطالعات توسط مشاور به عنوان دلیل عمده 

پروژه، عدم دقت درانجام مطالعات توسط مشاور به عنوان دلیل عمده تواخیرات نیوز اکور گردیوده      6باشد. در بررس  مستندات هر

پروژه عدم دقت در انجام مطالعات و پایین بودن برآورد ریال  پروژه ها را نسبت به میوزان واقعو     6است. بررس  مستندات درهر 

د. از عمده تبعات این شاخص اضافه شدن زمان اجرای پروژه، افزایش مقادیر کار و بواال رفوتن هزینوه هوای اجرایو       نشان م  ده

پروژه ها م  باشد. پرسشنامه های تکمیل شده درصد تاثیر این شاخص را به وضوح نشان داده، بوه طووری کوه از دیودگاه عوامول      

رابه خوداختصاص داده واز متوسط میزان تاثیر  %79یعن   46/8بندی لیکرت عدد مختلف مشاور، کارفرماو پیمانکار براساس امتیاز 

به میزان قابل توجه  باالتر م  باشد. بنابراین م  توان این شاخص را بوه عنووان یکو  از دالیول عموده       66/9عوامل مشاور یعن  

 تاخیر در پروژه ها قبول کرد .
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صل  پروژه به عنوان عامل  موثر برتواخیر دراجورای پوروژه هوا دارد کوه ایون       پرسش ششو نیز اختصاص به عدم هماهنگ  ارکان ا

به عنوان علت تاخیر پروژه ها موورد قبوول واقوع شوده اسوت . نتیجوه        1شاخص نیز دربررس  مستندات و نتایج پرسشنامه شماره 

د که نسبت به متوسط درصود تواثیر عوامول    م  باش %67یعن   54/8نیز حاک  از میزان تاثیر این عامل به اندازه  9پرسشنامه شماره 

از تاثیر باالی  برخوردار است . لذا م  توان این شاخص را نیز به عنوان یک  از دالیول عموده تواخیرات قابول      66/9کارفرما یعن  

 قبول دانست .

گرفتوه شوده اسوت کوه      در پرسش هفتو پژوهش نیز عوامل پیش بین  نشده و غیر قابل کنترل به عنوان علت عمده تواخیر در نظور  

بررس  مستندات موارد متعددی از مشکالت محیط  و غیر قابل کنترل در حین اجرای پروژه را تایید نموده است که این عوامل در 

شاخص  13کنترل کارفرما ، مشاور و پیمانکار بوده و تاثیرات قابل توجه  بر مدت زمان اجرای پروژه دارند . در بررس  مستندات 

شواخص دیگور بوا     19به عنوان علل تاخیر مورد تایید قورار نگرفتوه و    1شاخص در بررس  نتایج پرسشنامه شماره  6که شناسای  

در تاخیر پروژه ها دخیل بوده اند که از متوسط درصد تاثیر عوامل چهارگانه کارفرما ،  %69به میزان  5از  19/8متوسط درصد تاثیر 

 باالتر م  باشد . لذا به عنوان علل عمده تاخیرات پذیرفته م  شود . 33/9  رقو مشاور ، پیمانکار و عوامل محیط  یعن

به ایون   "بررس  دالیل تأخیر طرح های عمران  در ایران و راه های برون رفت آن"( در مقاله 1825خانزادی ، دبیریان و پیروز فر)

تراتژیا در خاور میانوه، منوابع سرشوار نفوت و گواز،      نتیجه رسیدندکه ایران کشوری است در حال توسعه که با وجود موقعیت اس

موقعیت ترانزیت عال  در منطقه و برخورداری از نیروی انسان  توانمند و مبتکر، از پتانسویل الزم بورای جهوش سوریع در عرصوه      

و گواز، تبودیل   جهان  و تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته برخوردار است. استفاده از درآمد ارزی حاصل از فروش منوابع نفوت   

منابع پایان پذیر به ارزش افزوده و فرصت سازی در مناطق مختلف همواره یک  از دغدغه های دولتمردان و سیاسوتگذاران کشوور   

در سطح کالن بوده و م  باشد. این مهو میسر نم  شود مگر با توجه ویژه به طرح های عمران  مل  و زیربنای  که در خوط مقودم   

سعه نیافتگ  هستند. لذا با درك اهمیت طرح های عمران  بخصوص طرح های عمرانو  ملو  در مسویر توسوعه     مبارزه با فقر و تو

کشور، بررس  زوایای مختلف و شناسای  نتایج آنها م  تواند راهگشا باشد. اگر اجرای به موقع طرح های عمران  فرصوت  اسوت   

را به تعدیدی برای توسعه تبدیل م  کند. از بوین رفوتن توجیوه    برای جهش سریع توسعه کشور، تأخیر در اجرای آنها این فرصت 

پذیری طرح، افزایش قیمت تمام شده طرح، تحمیل نرخ تورم بر کشور، زیان حاصل از عودم بهوره بورداری و ... هموه از نتوایج       
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احول مختلوف طورح هوای     هستند که با تأخیر طرح های عمران  کشور از قبل آنها متضرر م  گردد. در این مقاله ضمن بررس  مر

عمران  و شناسای  عوامل  اصل  تأثیر گذار در افزایش زمان طرح های عمران  مل ، بر اساس نظرات خبرگان مربوط بوه تعودادی   

از پروژه های به اتمام رسیده با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته، بوه طبقوه بنودی دالیول توأخیر طرحهوای زیربنوای         

 حسب اهمیت و ارائه راهکارهای  برای برون رفت از وضعیت موجود م  پردازد.عمران ، بر

بررس  عوامل مؤثر بر تأخیر در اجرای طرح های عمران  دردستگاه  "(  درمقاله ی باعنوان 1821عل  یداله زاده طبری ورحمان  )

ور با مشکل طوالن  شدن زمان اجرا و بعضواً نیموه   بیان م  نمایند پروژه های عمران  و زیربنای  کش "های اجرای  استان مازندران

کاره ماندن آنها مواجه هستند، بطوری که هو اکنون با تعداد بیشماری پروژه نیمه کار و یا پروژه های  که توجیه اقتصوادی خوود را   

ان  در برنامه پنج ساله از دست داده اند مواجه هستیو. این پژوهش با هد  بررس  عوامل مؤثر بر تأخیر در اجرای طرح های عمر

چهارم توسعه در دستگاههای اجرای  در استان مازندران انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران، معواونین و کارشناسوان   

کلیه دستگاه های اجرای  استان که از اعتبارات استان  برخوردار بوده اند شامل س  و نه دستگاه اجرای  و یکصدو هفتاد نفور مو    

شد. یافته های تحقیق نشان داده است که عوامل موثر بر تاخیر در اجرای طرح های عمران  به ترتیب اولویت عبارتند از: عوامول  با

سازمان  و ضعف عملکرد مدیریت دستگاه اجرای ، عوامل اعتباری )ضعف سیستو مال  و ثبوت حسوابداری(، ضوعف و نارسوای      

 رات م  باشد.سیستو برنامه ریزی و تعدد قوانین و مقر

بررس  و تحلیل آماری علل تاخیر در اجرای پروژه هوای عمرانو  ریلو  و ارائوه     "(در مقاله ای تحت عنوان1829احدی وسپاه  )

عوامل موثر در بروز تاخیر در اجرای پروژه های ریل  شناسای  و با استفاده از روشوهای   "مدل برآورد خسارت اقتصادی تاخیرات

 اقتصاد مهندس  خسارات ناش  از این تاخیرات محاسبه، ارزیاب  و تحلیل م  گردد. 

 فرضیه های پژوهش

 یریت و برنامه ریزی رابطه دارد.تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تاخیر در مبادله موافقتنامه ها از سوی سازمان مد – 1

 تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تاخیر در ابالغ موافقتنامه ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رابطه دارد. – 9

 تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با عدم تخصیص بهنگام به طرحها رابطه دارد. – 8
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 تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تاخیر در پرداخت بهنگام پیش پرداخت )تجهیز کارگاه پیمانکار( رابطه دارد. – 4

 تاخیر دراجرای بهنگام پروژه ها باتاخیر درپرداخت بهنگام صورت وضعیتها به پیمانکار رابطه دارد . – 5

 رابطه دارد . تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با زمان انجام مناقصه – 6

 تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با اثرات تورم  بیش از میزان تعدیل رابطه دارد . – 7

 جامعه آماری پژوهش 

نفور در طورح هوای     155جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارشناسان ، مدیران و مجریان طرح ها م  باشند. تعوداد  

مشغول به فعالیت بوده اند که پرسشنامه های پژوهش در بین آنها  1828عمران  در دست اجرای شرکت گاز استان کرمان در سال 

پرسشونامه   35امه تکمیل شده برگشت داده شد . بنابراین تجزیه و تحلیل ها  بر مبنای تعوداد  پرسشن 35توزیع گردیده و در نهایت 

 که تکمیل شده بودند صورت گرفته است . 

 روش جمع آوری اطالعات

جزئیات پوروژه هوای   در این پژوهش اطالعات به دو روش کتابخانه ای و میدان  گردآوری شده است . بدین صورت که            

دست اجرا و یا اجرا شده در شرکت گازاستان کرمان از روی قراردادها ، اسناد و مدارك در دسترس و موجود موورد بررسو  و   در 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای تایید و یا رد فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است . 

 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:

اسمیرنو  یا نمونوه ای  -تحقیق باید نرمال بودن متغیر های تحقیق توسط آزمون کولموگرو  در ابتدا قبل از بررس  فرضیه های

  بررس  شود.

 ای برای متغیرهای تحقیق اسمیرنو  یا نمونه -آزمون کولموگورو  -جدول الف

 نتیجه معن  داری zآماره  انحرا  استاندارد میانگین تعداد متغیر

 نرمال است 678/5 798/5 93/5 68/8 35 تاخیر در اجرای بهنگام پژوژه ها
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 نرمال است 145/5 146/1 55/5 85/8 35 تاخیر در مبادله موافقتنامه ها

 نرمال است 891/5 255/5 55/5 49/8 35 تاخیر در ابالغ موافقتنامه ها

 نرمال است 176/5 159/1 46/5 62/8 35 عدم تخصیص بهنگام به طرحها

 نرمال است 925/5 277/5 65/5 73/8 35 پرداختتاخیر در پرداخت بهنگام پیش 

 نرمال است 962/5 551/1 55/5 36/8 35 تاخیر در پرداخت بهنگام صورت وضعیتها

 نرمال است 567/5 854/1 54/5 59/8 35 زمان انجام مناقصه

 نرمال است 565/5 979/1 41/5 38/8 35 اثرات تورم  بیش از میزان تعدیل

 (مقدارم  باشد)نرمال  55/5در سطح  

 ای، فور  نرموال بوودن بورای تموام متغیرهوا برقورار اسوت        اسمیرنو  یوا نمونوه   -بر اساس نتایج جدول آزمون کولموگورو 

(55/5p>.)

الزم به اکر است از آنجا که فر  نرمال بودن برای متغیرها برقرار م  باشد برای بررس  فرضیه های رابطوه ای عوالوه برضوریب    

 پیرسون نیز استفاده م  شود )متغیرها کم  نرمال(. اسپیرمن از ضریب

 متغیرها بر تاخیر در اجرای بهنگام پروژه هانتایج رگرسیون هو زمان  -جدول ب

ضوووووووووریب  ضریب استاندارد نشده 

استاندارد شوده  

Beta 

t P R 2R 
(adj)

2R 
 خطای معیار Bضریب  بینمتغیرهای پیش

 229/5 228/5 227/5 439/5 757/5 - 583/5 597/5 ثابت

551/5* 465/98 976/5 556/5 181/5 تاخیر در پرداخت بهنگام پیش پرداخت>   

 

551/5* 553/99 955/5 556/5 188/5 تاخیر در ابالغ موافقتنامه ها>   

551/5* 156/95 996/5 553/5 156/5 اثرات تورم  بیش از میزان تعدیل>   

551/5* 566/94 938/5 557/5 161/5 تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها>   
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551/5* 836/91 945/5 556/5 186/5 تاخیر در مبادله موافقتنامه ها>   

551/5* 615/98 962/5 556/5 142/5 زمان انجام مناقصه>   

551/5* 514/99 941/5 557/5 149/5 عدم تخصیص بهنگام به طرحها>   

 (p<55/5دار )معن  55/5در سطح                 *بهنگام پروژه هاتاخیر در اجرای متغیر مالك: 

بر اساس نتایج رگرسیون هو زمان، متغیر تاخیر در پرداخت بهنگام پیش پرداخت به صورت مثبت تواخیر در اجورای بهنگوام    

در ابالغ موافقتنامه ها به صوورت  همچنین متغیر تاخیر (. =B 181/5و  p<551/5) کند و اثر افزایش  داردبین  م پروژه ها را پیش

(. همچنوین متغیور اثورات    =B 188/5و  p<551/5) کند و اثر افزایشو  دارد بین  م مثبت تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها را پیش

و  p<551/5)کند و اثر افزایش  دارد بین  م تورم  بیش از میزان تعدیل به صورت مثبت تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها را پیش

156/5 B=   بینو   (. همچنین متغیر تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها به صورت مثبت تاخیر در اجرای بهنگام پوروژه هوا را پویش

(. همچنین متغیر تاخیر در مبادله موافقتناموه هوا بوه صوورت مثبوت تواخیر در       =B 161/5و  p<551/5کند و اثر افزایش  دارد )م 

(. همچنین متغیر زموان انجوام مناقصوه بوه     =B 186/5و  p<551/5کند و اثر افزایش  دارد )بین  م یشاجرای بهنگام پروژه ها را پ

(. همچنوین متغیور   =B 149/5و  p<551/5کند و اثر افزایش  دارد )بین  م صورت مثبت تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها را پیش

کنود و اثور افزایشو  دارد    بینو  مو   ی بهنگوام پوروژه هوا را پویش    عدم تخصیص بهنگام به طرحها به صورت مثبت تاخیر در اجورا 

(551/5>p  142/5و B= و بر اساس مقدار .)2R 22     درصد از تغییرات تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها توسوط متغیرهوا توضویح

 شود. مدل رگرسیون  مورد نظر به صورت زیر است:داده م 

( 156/5 ( + ) اثرات تورم  بیش از میزان تعدیل161/5 در پرداخت صورت وضعیتها = )تاخیر تاخیر دراجرای بهنگام پروژه ها

 (142/5 ( + )عدم تخصیص بهنگام به طرحها186/5 ( + )تاخیر در مبادله موافقتنامه ها149/5 + )زمان انجام مناقصه

 اولویت بندی مولفه ها 

برای مقایسه میانگین رتبه ها یا الویت بندی مولفه های مورد بررس  )تاخیر در مبادله موافقتنامه ها، تاخیر در ابالغ موافقتناموه هوا،   

عدم تخصیص بهنگام به طرحها، تاخیر در پرداخت بهنگام پیش پرداخت، تاخیر در پرداخت بهنگوام صوورت وضوعیت هوا، زموان      
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نتایج حاصول از ایون آزموون در     بیش از میزان تعدیل( از آزمون فریدمن استفاده شد )متغیرها کیف (. انجام مناقصه و اثرات تورم 

 جدول )ج( آمده است.

 

 

 آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین مولفه های مورد بررس  -جدول ج 

 معنی داری درجه آزادی آماره کای دو میانگین رتبه ها متغیر

 35/9 موافقتنامه هاتاخیر در مبادله 

216/38 6 **551/5> 

 96/8 تاخیر در ابالغ موافقتنامه ها

 39/8 عدم تخصیص بهنگام به طرحها

 53/4 تاخیر در پرداخت بهنگام پیش پرداخت

 36/4 تاخیر در پرداخت بهنگام صورت وضعیتها

 24/8 زمان انجام مناقصه

 75/4 اثرات تورمی بیش از میزان تعدیل

 دارمعن  551/5در سطح **دار،  معن  55/5در سطح *

است که نشان دهنده این اسوت میوانگین مولفوه هوای موورد       216/38بر اساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن، آماره کای دو برابر 

بهنگوام صوورت وضوعیتها بوا     (. و باالترین رتبه مربوط به تواخیر در پرداخوت   >55/5pبررس  به طور معنا داری متفاوت هستند )

 است. 35/9است و کمترین رتبه مربوط به تاخیر در مبادله موافقتنامه ها با میانگین  36/4میانگین 

ها با استفاده از همبستگ  پیرسوون  های دموگرافیا و متغیرهای، همچنین تحلیل دادههمچنین نتایج حاصل از توصیف شاخص

 م  دهد که بین متغیرها رابطه معن  دار و مستقیو وجود دارد. و اسپیرمن )متغیرها کم  نرمال( نشان

 تعبیر و تفسیر نتایج آزمون فرضیات 
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تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تواخیر در مبادلوه موافقتناموه هوا از سووی سوازمان نظوارت و         :فرضیه اول

 راهبردی رئیس جمهور رابطه دارد.

 419/5و ضریب همبستگ  اسوپیرمن برابور    495/5ضریب همبستگ  پیرسون برابر  بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگ ،

است که نشان دهنده این است بین تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تأخیر در مبادله موافقتنامه ها رابطوه معنو  داری وجوود    

(. و از آنجا که ضریب های همبستگ  محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطه مسوتقیو بوین ایون دو متغیور     >55/5pدارد )

 است یعن  با افزایش تأخیر در مبادله موافقتنامه ها، تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها نیز افزایش پیدا م  کند. 

الغ موافقتناموه هوا از سووی سوازمان نظوارت و      تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تواخیر در ابو   فرضیه دوم:

 راهبردی رئیس جمهور رابطه دارد.

 475/5و ضریب همبستگ  اسوپیرمن برابور    574/5بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگ ، ضریب همبستگ  پیرسون برابر 

افقتنامه ها رابطوه معنو  داری وجوود    است که نشان دهنده این است بین تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تأخیر در ابالغ مو

(. و از آنجا که ضریب های همبستگ  محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطه مسوتقیو بوین ایون دو متغیور     >55/5pدارد )

 است یعن  با افزایش تأخیر در ابالغ موافقتنامه ها، تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها نیز افزایش پیدا م  کند. 

 اخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با عدم تخصیص بهنگام به طرحها رابطه دارد.ت :فرضیه سوم

 435/5و ضریب همبستگ  اسوپیرمن برابور    457/5بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگ ، ضریب همبستگ  پیرسون برابر 

بوه طرحهوا رابطوه معنو  داری     است که نشان دهنده این است بین تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با عدم تخصویص بهنگوام   

(. و از آنجا که ضریب های همبستگ  محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطوه مسوتقیو بوین ایون دو     >55/5pوجود دارد )

 متغیر است یعن  با افزایش عدم تخصیص بهنگام به طرحها، تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها نیز افزایش پیدا م  کند.

 تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تاخیر در پرداخت بهنگام پیش پرداخت )تجهیز کارگاه پیمانکار( رابطه دارد.  فرضیه چهارم:

 656/5و ضریب همبستگ  اسوپیرمن برابور    645/5بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگ ، ضریب همبستگ  پیرسون برابر 

است که نشان دهنده این است بین تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تاخیر در پرداخت بهنگام پویش پرداخوت رابطوه معنو      
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های همبستگ  محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیو بین ایون  (. و از آنجا که ضریب >55/5pداری وجود دارد )

دو متغیر است یعن  با افزایش تاخیر در پرداخت بهنگام پیش پرداخت، تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها نیز افزایش پیودا مو    

 کند.

وضعیتها به پیمانکار رابطوه  تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تاخیر در پرداخت بهنگام صورت  فرضیه پنجو:

 دارد.

 554/5و ضریب همبستگ  اسوپیرمن برابور    688/5بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگ ، ضریب همبستگ  پیرسون برابر 

است که نشان دهنده این است بین تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با تاخیر در پرداخت بهنگام صورت وضعیتها رابطه معنو   

(. و از آنجا که ضریب های همبستگ  محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیو بین ایون  >55/5pدارد ) داری وجود

دو متغیر است یعن  با افزایش تاخیر در پرداخت بهنگام صورت وضعیتها، تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها نیوز افوزایش پیودا    

 م  کند.

 دارد. ها با زمان انجام مناقصه رابطه فرضیه ششو: تاخیر در اجرای بهنگام پروژه

 555/5و ضریب همبستگ  اسوپیرمن برابور    595/5بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگ ، ضریب همبستگ  پیرسون برابر 

است که نشان دهنده این است بین تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها بوا زموان انجوام مناقصوه رابطوه معنو  داری وجوود دارد        

(55/5p<و از آنجا که ضریب های همبستگ  محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطه مستقیو بین این دو متغیر است .) 

 فرضیه هفتو : تاخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با اثرات تورم  بیش از میزان تعدیل رابطه دارد .

 619/5و ضریب همبستگ  اسوپیرمن برابور    653/5بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگ ، ضریب همبستگ  پیرسون برابر 

است که نشان دهنده این است بین تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها با اثرات تورم  بیش از میوزان تعودیل رابطوه معنو  داری     

(. و از آنجا که ضریب های همبستگ  محاسبه شده مثبت است نشان دهنده رابطوه مسوتقیو بوین ایون دو     >55/5pوجود دارد )

 یر است یعن  با افزایش اثرات تورم  بیش از میزان تعدیل، تأخیر در اجرای بهنگام پروژه ها نیز افزایش پیدا م  کند. متغ

 نتایج حاصل از پرسش های باز
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برای آگاه  از نقطه نظرات پاسه دهندگان در مورد اینکه آیا اجرای پروژه ها با تاخیر همراه است یوا خیور و   

 آنها ، دو پرسش با همین عنوان در پرسشنامه مطرح شده است . دالیل تاخیر در اجرای

درصد جامعه آماری مورد نظر به این پرسش که آیا پروژه هوای  کوه    155بر اساس بررس  های به عمل آمده 

انجام م  شوند بهنگام خاتمه م  یابند ، پاسه خیر داده و معتقدند که عوامل مال  همچون کمبوود نقودینگ  ،   

فزایش بیش از حد قیمتها ، عدم تحویل بهنگام صورت وضعیتها ، عدم تخصیص بهنگام منابع موال  و  تورم و ا

تامین اعتبار ، تاخیر در ابالغ موافقتنامه ها از علل تاخیرها به شمار م  رونود . البتوه الزم بوه اکور اسوت کوه       

عارضین ، تحریو های اقتصادی تعدادی از پاسه دهندگان در کنار علل مال  از عوامل دیگری همچون وجود م

 و شرایط بین الملل  ، شرایط جوی و حوادث غیرمترقبه ، ضعف و ناکارآمدی پیمانکاران نام برده اند .

 پیشنهادهایی برای جلوگیری از تاخیرها

با توجه به نتایج حاصله و تایید تمام  فرضیه های در نظر گرفته شده به عنوان علول موال  تواخیر در اجورای     

 ژه ها در شرکت گاز کرمان ، برای کاهش تاخیر موارد زیر پیشنهاد م  گردد :پرو

اگر موافقتنامه ها و اعتبارت عمران  همانند اعتبارات جاری از ابتدای هر سال به دستگاههای اجرایو  ابوالغ    -

 شوند عملیات مربوط به آن طرحها تسریع خواهد شد .

 طول سال مال  باید اندك و تغییرات جزئ  داشته باشد . مبادله اصالحیه ها و موافقتنامه ها در -

عدم تخصیص کاف  و بهنگام به طرحهای عمران  ، لطمات جبران ناپذیری در جهت رسیدن به برنامه هوای   -

تعیین شده و دستیاب  به اهدا  کالن کشور وارد م  سازد . بنابراین به منظور جلوگیری از ایون امور ، قوانون    

( نمووده اسوت توا     1858تصویب آئین نامه نحوه درخواست تخصویص اعتبوار )مصووب سوال      گذار اقدام به

دستگاههای اجرای  نیازهای واقع  طرح را بهنگام اعالم و سوازمان نظوارت و راهبوردی رئویس جمهوور هوو       

تخصیص های الزم را بر همان اساس صادر نماید . عمل به آئین نامه یاد شده کما مووثری در دسوتیاب  بوه    

زمانهای پیش بین  شده در قانون نموده و عالوه بر آن تاثیر مطلوب  هو بور اوضواع اقتصوادی کشوور خواهود      
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داشت . از آنجای  که تشخیص نیاز واقع  طرح با دستگاههای اجرای  م  باشود و بوه طوور معموول سوازمان      

  از نیواز واقعو    نظارت و راهبردی رئیس جمهور که متول  صدور درخواست تخصیص اعتبار اسوت اطالعو  

طرح ندارد بنابراین با پیروی از این آئین نامه ، طرح  که برای اجرا  نیاز به تجهیزات دارد با گرفتن تخصیص 

اعتبار بیش از یا فصل ، تجهیزات الزم را تهیه و طرح را اجرا  خواهد نمود . همچنین طرحهای  که از نظور  

د ، در همان فصل مورد نظر تخصیص اعتبا ر طورح را دریافوت   اقلیم  قابلیت اجرا  در فصول مختلف را دارن

 م  نمایند . بدین ترتیب اعتبارات در فصل غیرکاری طرح در حسابهای دستگاه اجرای  بلوکه نم  شوند . 

البته تخصیص اعتبار پیوند مستقیو با وضعیت درآمدهای کشور دارد بنابراین دستگاههای مسئول وصول درآمد 

امه ریزی به وصول درآمدهای پیش بین  شده در قانون بودجوه کول کشوور اقودام توا تخصویص       بایست  با برن

 بهنگام ابالغ و اغلب کارهای اجرای  به پایان سال مال  موکول نگردد .

درباره طرحهای نیمه کاره فعل  ، از آنجای  که بوا محودودیت اعتبوار رو بوه رو مو  باشوند، بایسوت  ابتودا          -

ز نظر اهمیت آنها طبقه بندی نموده و بعد بر اساس درآمدهای واقع  کشور ، اعتبوار الزم  طرحهای موجود را ا

برای اتمام طرحها را تعیین کرده و سپس کل اعتبار مصوب طرح بهنگام تخصیص داده شود تا با کمبود اعتبار 

بوه طرحهوای دیگور     مواجه نشده و در زمان تعیین شده به اتمام برسد و پس از اتمام ایون دسوته از طرحهوا ،   

بپردازیو . در این صورت حداقل تعدادی از طرحهای سنوات قبل به بهره برداری خواهند رسید کوه ایون امور    

 خود پرداخت هزینه های تعدیل در سالهای آت  را منتف  خواهد نمود .

وم  کشوور  تهیه و تنظیو بودجه به صورت برنامه ای و عملیات  به استناد مواده یوا قوانون محاسوبات عمو      -

توسط سازمان نظارت و راهبردی رئیس جمهور برای دستیاب  به اهدا  برنامه، چون درحوال حاضور بودجوه    

 کل کشور به صورت نیمه برنامه ای تهیه م  شود و بنابراین فقط به صورت شکل  قابل رسیدگ  م  باشد .

ردی رئویس جمهوور ناچوار نباشود     بودجه کل کشور بایست  به نحوی تعیین گردد که سازمان نظارت و راهب -

بخش  ازاعتبارات را کاهش داده و از تخصیص کل اعتبار به طرحها خودداری نمایود. در اینصوورت تعهودات    
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ایجاد شده ناش  از اعتبارات مصوب مندرج در موافقتنامه توسط دستگاه های اجرای  بهنگام پرداخت خواهند 

 شد . ) پیش پرداختها و صورت وضعیتها (

 سا ناش  ازعدم تامین منابع مال  به بهنگام ، در اجرای طرحها به طور کامل پیش بین  شود.ری -

اصالح نظام برگزاری مناقصات ، که گاه  اوقات حت  مراحل برگزاری آنها در پروژه های کوچا بویش از   -

 اجرای پروژه به طول م  انجامد .
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