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سخن نخست

و  و کاهش خسارات  از هدر رفت سرمایه ها  پیشگیري  تهران،  اختیار شهرداری  در  مالی  منابع  بودن  محدود 
هزینه های مالی ناشي از تأخیر پروژه ها را به موضوعي اساسي تبدیل کرده است. ریشه یابي علل تأخیر در پروژه هاي 
به انجام رسیده، مي تواند منجر به ارائه راهكارهایي مؤثر شود و سهم عوامل مؤثر را به منظور کنترل مشخص نماید. 
با توجه به حجم قابل توجه فعالیت های عمرانی شهرداری تهران در چند سال اخیر و تعریف مجموعه ای از پروژه های 
زیربنایی و محرک توسعه که هرکدام به نوعی مستلزم مجموعه ای از پروژه های تكمیلی هستند، موضوع توجه به 
اثرات تأخیر پروژه های عمرانی در دو محور امكان ایجاد نارضایتی عمومی و افزایش هزینه های مالی بسیار درخور 
توجه هست. در مواردی مشاهده می شود که بار مالی ناشی از تأخیر پروژه های عمرانی عالوه بر تحمیل هزینه های 
جانبی زیاد ادامه سایر پروژه ها را نیز با تأخیر مواجه می سازد. اطالع از نقش عوامل تأثیرگذار بر تأخیر پروژه ها و 
بهره برداری از شاخص های مستخرج در کنترل عوامل مؤثر بر تأخیر می تواند سهم قابل توجهی در کاهش اثرات 
نامطلوب جانبی آن داشته باشد؛ لذا با استفاده از مطالعات به انجام رسیده در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تهران و استفاده از نظرات صاحبنظران و مدیران شهرداری تهران گزارشی در این خصوص تهیه و تدوین شده است 

تا به عنوان راهنمای عمل در اختیار همكاران و عالقه مندان قرار گیرد.

بابک نگاهد   اری
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
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چکید   ه
شهرداري تهران با انبوهي از پیچیدگي هاي مراودات یك مجموعه انساني میلیونی روبرو است که خواست ها 
پایتخت  نقش  تهران،  جاري  وضعیت  در  به عالوه  می باشد.  پیچیده  و  انبوه  نسبت  همان  به  نیز  آنان  انتظارات  و 
بودن آن نیز از جهات مختلف بر مشكالت و پیچیدگی های مسائل می افزاید. این پویایی و پیچیدگی مستلزم ارائه 
خدمات مستمر به ویژه در بخش عمران شهری در دو بخش خدمات زیربنایی و خدمات جاری می باشد. در این میان 
سرمایه گذاری های عظیمي نیز طي سالیان اخیر در طرح های بزرگي از قبیل مترو و بزرگراه ها و مشابه آن صورت 
گرفته که گرچه زیربنایي و حائز اهمیت است ولی مستلزم هزینه های زیادی است. لذا با توجه به حجم فعالیت ها 
هرگونه برنامه ریزی و آینده نگری به منظور کاهش هزینه ها در نهایت می تواند موجب ارتقای حجم و کیفیت خدمات 
شود. با توجه به حجم قابل توجه فعالیت های عمرانی شهرداری تهران در چند سال اخیر و تعریف مجموعه ای از 
را مستلزم هستند،  تكمیلی  پروژه های  از  نوعی مجموعه ای  به  توسعه که هرکدام  و محرک  زیربنایی  پروژه های 
موضوع توجه به اثرات تأخیر پروژه های عمرانی در دو محور امكان ایجاد نارضایتی عمومی و افزایش هزینه های 
مالی بسیار درخور توجه می باشد، به نحوی که در مواردی مشاهده می شود که بار مالی ناشی از تأخیر پروژه های 
عمرانی باعث به هم خوردن تراز مالی بودجه عمرانی شده و ادامه سایر پروژه ها را نیز با تأخیر مواجه می سازد. 
اطالع از نقش عوامل تأثیرگذار بر تأخیر پروژه ها و بهره برداری از شاخص های مستخرج در کنترل عوامل مؤثر بر 
تأخیر می تواند سهم قابل توجهی در کاهش اثرات نامطلوب جانبی آن داشته باشد. لذا در این پژوهش با استفاده از 
مطالعات به انجام رسیده در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و استفاده از نظرات صاحب نظران و مدیران 
شهرداری تهران به ویژه جناب آقای دکتر کامبیز مصطفی پور، گزارشی در این خصوص تهیه و تدوین گردیده است 

تا به عنوان راهنمای عمل در اختیار همكاران و عالقه مندان قرار گیرد.

متداول  روش هاي  بیان  به  داخلي  و  خارجي  موجود  تجربیات  مرور  و  اسنادي  مطالعات  پایه  بر  پژوهش  این 
به منظور شناسایي علل مختلف تأخیر پروژه هاي عمراني پرداخته است. مجموعه شاخص هاي استفاده شده جهت 
تشخیص علل تأخیر پروژه های عمراني مشتمل بر190 شاخص بر اساس تجارب و مطالعات جهاني و 36 شاخص 
بیان شده  از عوامل، شاخص هاي  نتایج هر یك  بیان روش هاي تحلیل و  این پژوهش ضمن   داخلي می باشد. در 
وزن دهي و رتبه بندی شده اند. نتایج پژوهش در چارچوب جداول تلفیقي به تفكیك بیان شده اند و به عنوان ابزار 
مفیدي جهت شناسایي، بررسي و تجزیه وتحلیل نقش عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه ها قابل استفاده حوزه هاي مرتبط 

می باشند.

نتایج این بررسي نشان دهنده آن است که پنج عامل عدم تخصیص بودجه کافي، عدم تخصیص به موقع بودجه، 
عدم تأمین اعتبار به موقع، تمایز قیمت کارشناسي ملك باقیمت واقعي و ضعف پیگیري دستگاه اجرایي، مهم ترین 

علل تأخیر از نگاه مجموعه گروه هاي مورد بررسی است. 

از نگاه مطالعات موجود، اثرات تأخیر از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانكار شامل افزایش هزینه، ازدیاد زمان، 
ترک کار، معامالت و موارد قانوني و اختالف ها مي باشند که در این میان افزایش زمان )مدت زمان پروژه( و هزینه 

بیشترین اثر را در تأخیر داشته اند.
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مقدمه
با توجه به محدود بودن منابع در اختیار شهرداری تهران و بازار رقابتي شدید پیشگیري از هدر رفت سرمایه هاي 
در  تأخیر  علل  ریشه یابي  است.  تبدیل شده  اساسي  موضوعي  به  پروژه ها  تأخیر  از  ناشي  خسارات  کاهش  و  ملي 
ارائه راهكارهایي مؤثر شود و سهم عوامل مؤثر را به منظور کنترل  انجام رسیده مي تواند منجر به  پروژه هاي به 
مشخص نماید. نگاهي کوتاه به پروژه های عمراني برنامه چهارم توسعه کشور بیانگر این است که حدود 20 هزار از 
پروژه های عمراني ناتمام مانده و به برنامه چهارم موکول شده است که از این تعداد 4296 پروژه عمراني و 16178 
پروژه ملي بوده اند. این شرایط در فعالیت های عمراني شهرداري تهران نیز به نحوي محسوس قابل مشاهده است. 
اتمام برسد موکول به فروردین 1392  به طور مثال پروژه طبقاتي صدر که مقررشده بود در بهمن ماه 1391 به 
گردید. بخش زیادي از پروژه هاي عمراني شهرداري  ها را مي توان به مفهوم عام به عنوان پروژه هاي عمراني یا آنچه 
در ادبیات این حوزه با عنوان طرح  هاي توسعه از آن یاد مي شود محسوب نمود. با توجه به حجم وسیع این پروژه ها 

اطالع از شاخص هاي دقیق به منظور ارزیابي عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه ها از اهمیت بسیاري برخوردار است.

بنابراین یكي از متداول ترین مسائل در مدیریت پروژه های شهرداري تهران مشكل تأخیر در پروژه هاست. تأخیر 
در پروژه ها می تواند ناشـي از عوامـل متعددي باشد که بسیاري از آن ها را مي توان با مدیریت مناسب کنترل کر د. 
از آن ها در سطح کنترل و مدیریت  ابزارهاي متعددي براي برنامه ریزی مناسب پروژه ها وجود دارند که هرکدام 
پروژه ها  تأخیر  براي کنترل  اگرچه  بكـار مي روند.  پروژه ها  بهبود عملكرد زمان بندی  به منظور  انفرادي  پروژه های 
اصلي  که مشكل  می رسد  نظر  به  اما  است  گرفته  پروژه صورت  مدیریت  در سطح  فراواني  مطالعات  و  تالش ها 
تأخیر پروژه ها عمدتًا به ماهیت خود پروژه ها مربوط نمي شود؛ بلكه بایـد از یـك سـطح بـاالتر یعنـي از طریق 
برنامه ریزي در سطح مدیریت پروژه هاي چندگانه هدایت شود. در واقع اگر یـك الگـوي تصمیم گیری مناسـب 
کرد.  جلوگیري  آن ها  تك تك  تأخیر  از  زیادي  حد  تا  مي توان  باشد  موجود  پروژه ها  از  مجموعه ای  کنترل  بـراي 
توانایی ها و محدودیت های سازمان در اجراي پروژه ها، تغییـرات محیطي و تكنولوژیكي ایجاب مي کند تا روش هاي 

پویاتر، انعطاف پذیرتر و مؤثرتری براي زمان بندی و کنترل پروژه ها طراحي شوند.

متأسفانه در موارد متعددي شاهد پروژه هایي هستیم که برنامه ریزي و شروع می شوند لـیكن علی رغم زمان بندی 
و تخـصیص منـابع، در مراحلي این پروژه ها نیمه کاره رهاشده و با ادامه این روند با تأخیر زیادي خاتمه می یابند و یا 
اینكه پس از خاتمه آن ها کیفیـت مورد نظر و اهداف تعیین شده به طور کامل تأمین نمی شوند. با توجه به هزینه های 
بسیار فراواني که این پروژه ها در پی دارند؛ هرگونه تأخیر در انجام آن ها به منزله استفاده نكردن و بی ثمر گذاشتن 
حجم عظیمي از سرمایه ها به مدت طوالني است. شكي نیست که این امـر منجـر بـه وارد آمـدن خسارت های 
اقتصادي فراواني به جامعه می شود و عدم برنامه ریزی براي پیشگیري از این مشكالت براي جامعه بسیار زیان بار 
با استفاده از سرمایه و منابع موجود در راستاي توسعه اقتصادي و رفاه جامعه گام  خواهـد بـود . وقتي می توان 
برداشت بسیار تأسف بار است اگر همین منابع به گونه ای مصرف شوند که نتیجه مناسبي دربر نداشته باشد. طبعًا 
تأخیر در انجام پروژه ها به منزله استفاده نادرسـت از منـابع و سرمایه هاست که باید براي حل این مشكل چاره ای 
راهكار  به عنوان یك  پروژه ها  تأخیر  از  پیشگیري  به منظور  الگویي مناسب و کارآمد  ازاین رو طرح  اندیشیده شود. 
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پروژه ها  تأخیری در  اینكه  با فرض  تاکنون  پروژه ها،  تأخیر  با مشكل  رابطه  در  اجتناب ناپذیر است.  امري  اساسي 
رخ داده است با استفاده از رویكردهـاي مختلـف بـراي مقابلـه موردي با آن ها تدابیري اندیشیده شده و عوامل مؤثر 

بر آن بررسي، شناسایي، تحلیل شوند و راه حل مشكل ارائه شود. 

شاخص هایی که در این پژوهش به دست آمده است متأثر از تجارب و مشكالتي که قباًل بروز کرده اند بیان شده 
است. لیكن باید در نظر داشت که بسیاري از تأخیرهایی که در پروژه ها رخ می دهند صرفًا به ماهیت خود پروژه ها 
مربوط نمی شوند؛ بلكه ناشي از عواملي هستند که از ابعاد بیروني بر آن ها تأثیر می گذارند. لـذا مـا شناخت جامعي 

(Lowell D.Dye.2000) .هستیم که براي کنترل و هدایت مجموعه ای از پروژه ها قابل استفاده باشد

 اگرچه مطالعات گسترده اي در سطح جهان و در هر دو مورد کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته به بررسي 
عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي عمراني پرداخته اند، اما، با توجه به جستجوهاي گسترده به عمل آمده، در هیچ یك 
از مطالعات داخلي موجود به طور جامع و با در نظر گرفتن شاخص های دقیق و رتبه بندي شده این موضوع مورد 

بررسی قرار نگرفته است. 

اهداف اصلي پژوهش
بیان روش ها و تجارب موجود استفاده شده در زمینه اثرات تأخیر پروژه های عمراني- 

بررسي نتایج حاصل از مطالعات داخلي و خارجي صورت گرفته- 

استخراج چك لیست عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه ها- 

تعاریف و مفاهیم
پروژه هاي  به مجموعه  یا طرح هاي توسعه ملي  بزرگ  پروژه هاي  پروژه هاي بزرگ )طرح هاي توسعه ملي(: 
زیربنایي گفته مي شود که به منظور توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي کشور به اجرا درمی آیند. پروژه هایي هستند 
که جدا از موقعیت جغرافیایي، گستره تأثیر آن ها فرا استاني و فرامنطقه اي ؛ حوزه بهره مندي از آن ها ملي بوده و 
عموم مردم از نتایج آن ها بهره مند مي شوند و معمواًل حجم عظیمي از منابع مالي، انساني و تجهیزات براي ساخت 
آن بسیج شده و به همین دلیل ضرورتًا بودجه آن ها از منابع ملي تخصیص مي یابد. )فراهاني م، نوري س، 1384(

اهمیت زمان: زمان ارزشمندترین سرمایه ملي هر کشور مي باشد، ممكن است بتوان سایر اشكال سرمایه را بازیافت 
یا به صورت دیگري تبدیل کرد یا جایگزیني براي آن  ها در نظر گرفت و یا مدت بهره برداري از آن ها را افزایش داد، اما 
هرلحظه از زماني که هر نفر به نحو مطلوبي از آن استفاده نمي کند گوهر گران بهایی است که هرگز نمي توان جایگزیني 
براي آن یافت و یا از بین رفتن آن را به تأخیر انداخت، لذا شاید بتوان گفت هر فرد، در صورت عدم بهره گیري مناسب 

از زمان اجازه مي دهد تا بخشي از یك گنجینه باارزش ملي از بین برود. )اسدي، سحر، 1385(

تأخیر: عمل یا رویدادي است که زمان مورد اشاره در قرارداد براي انجام عملي خاص را طوالني تر کند. به 
طور کلی تأخیرات، ناشي از علل مختلفي هستند که از عملكرد گروه ها و نهاد هاي درگیر در پروژه  ایجاد مي شوند. 

)زارعي ، 1384( 
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بررسي تجارب جهاني و مروري بر ادبیات موجود
صورت  کشور  توسعه  برنامه های  عمراني  پروژه های  تأخیر  با  ارتباط  در  که  آسیب شناسي هایي  به  توجه  با 
پذیرفته است، نتایج بررسی های انجام شده بیانگر این است که تأخیر در انجام پروژه هاي عمراني اعم از پروژه هاي 
درون شهری یا برون شهری و نیز پروژه هاي ملي یا منطقه اي امري بسیار رایج بوده است. تأخیر زماني انجام پروژه ها 
مي تواند زمینه آسیب هاي اقتصادي و اجتماعي فراواني را به دنبال داشته باشد. بسیاري از آسیب ها و پیامدهاي 
اجتماعي ناشي از تأخیر در پروژه هاي عمراني درون شهري تنوع و پیچیدگي بیشتري نسبت به آسیب هاي اقتصادي 
دارند و به لحاظ منطق اقتصادي غیر قابل محاسبه مي باشند. نارضایتي عمومي و عدم اعتماد به کارگزاران پروژه هاي 
عمراني از مصطلح ترین پیامد اجتماعي تأخیر در انجام پروژه هاي عمراني درون شهری است. ازاین رو، بررسي این 
موضوع و شناسایي عوامل مؤثر بر تأخیر و نیز آسیب هاي اقتصادي و اجتماعي ممكن در مطالعات متفاوتي مورد 
کلي  به صورت  عمراني  پروژه هاي  در  تأخیر  سنجش  موضوع  اگرچه  ایران  در  بااین وجود،  است.  قرارگرفته  توجه 
و  تأخیر  بر  مؤثر  عوامل  شناسایي  که  یافت  مي توان  را  مدوني  مطالعه ی  کمتر  اما  بوده،  متعدد  مطالعات  موضوع 
ارزیابي آسیب هاي اقتصادي و اجتماعي احتمالي آن را در پروژه هاي عمراني درون شهری مورد توجه قرار داده باشد. 
بااین وجود، این پژوهش مي کوشد تا در این فصل با مروري بر مطالعات انجام شده به بررسي عوامل مؤثر بر تأخیر 
در پروژه هاي عمراني در خارج از ایران و همچنین مرور برخي از تجارب داخلي بپردازد و از طریق جمع آوری اهم 

تجارب جهاني راهنمایي براي عمل مدیران فراهم نماید. 

عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي عمراني )تجارب سایر کشورها(

مطالعات آیبینو و جاگبرو در کشور نیجریه
  آیبینو و جاگبرو1 )2002( با استفاده از روش میداني و تكنیك پرسشنامه براي جمع آوري داده ها، به بررسي 
اثرات تأخیر در تحویل پروژه  صنعت ساخت وساز نیجریه پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان مي دهد که ازدیاد زمان 
و هزینه، اثرات همیشگي تأخیر بوده و تأخیر اثر معني داري را برافزایش هزینه و زمان تكمیل 61 پروژه  ساخت وساز 
در این کشور بر جاي گذاشته است. بر اساس بررسي اولیه، شش اثر اصلي تأخیر در تحویل پروژه شامل ازدیاد 
زمان، ازدیاد هزینه، تضارب آرا2، داوري ها3، واگذاري هاي کلي، و دادخواهي4 در پرسشنامه ها مورد سؤال قرارگرفته 
 B بر خصوصیات عمومي پاسخگو و بخش A است. پرسشنامه هاي موجود در دو بخش تقسیم شده اند که در بخش
بر شش اثر تعریف شده تأخیر تمرکز دارد. از پاسخگوها خواسته شده است تا تأثیرات هر تأخیر را جداگانه بر اساس 
فراواني جواب ها طبق پاسخ هاي خودشان و تجربه کاري محلي در ساخت وساز نیجریه طي سال هاي 1990-99 
رتبه بندي کنند. نویسنده ها براي تحلیل از مقیاسي در دامنه ي 4-0 استفاده نموده اند به گونه ای که عدد چهار بیانگر 
همیشه، عدد سه نماینده تقریبًا، عدد دو نشان دهنده  بعضي وقت ها، عدد یك بیان کننده  به ندرت و در نهایت صفر 
متصدیان  به  پرسشنامه ها  و  بوده  تصادفي طبقه بندی شده  نمونه گیري  استفاده شده،  تكنیك  است.  بر هرگز  مبني 

1. Aibinu, G.O. Jagboro, (2002)
2. Disputes
3. Arbitration
4. Litigation

https://mcivil.ir/


مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران 12

ساخت وساز )شامل سه گروه طراحان، معماران/ مهندسان و پیمانكاران( تحویل داده شده است. پرسشنامه  تدویني 
براي 200 نفر ارسال شده و درمجموع 102 پرسشنامه برگشت داده شده است. در این مطالعه آیبینو و جاگبرو همسو 
بامطالعه ی چان و کوماراسوامي5 )1997(، نیز از روش شاخص اهمیت نسبي براي رتبه بندي استفاده کرده اند. این 
روش با تحلیل داده هاي جمع آوری شده از پرسشنامه سازگار است. این تحلیل براي هر سه گروه )طراحان، معماران/ 
دلیل  براي هر شش  نسبي  اهمیت  به شاخص  تعریف شده  مقیاس  پنج  است.  انجام شده  پیمانكاران(  و  مهندسان 
تأخیر ساخت وساز منتقل و این شاخص براي محاسبه  رتبه هر اثر تعریف شده است. این رتبه بندي سبب شده بتوان 
شاخص هاي اهمیت نسبي را در هر سه گروه و به صورت زوجي باهم مقایسه کرد. متوسط وزن هر مورد براي هر 
 )6RII( سه گروه پاسخگو تعریف و رتبه ها براي هر مورد ارائه شده از هر گروه تعیین شده اند. شاخص اهمیت نسبي

به صورت زیر تعریف مي شود: 

)1(

که در آن:

n1= تعداد پاسخ ها به گزینه  همیشه؛- 

n2= تعداد پاسخ ها به گزینه  تقریبًا؛- 

n3= تعداد پاسخ ها به گزینه  بعضي وقت ها؛- 

n4= تعداد پاسخ ها به گزینه  به ندرت؛- 

n5= تعداد پاسخ ها به گزینه  هرگز؛- 

N= تعداد کل پاسخگوها. -

درمجموع نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده آن است که:

تأخیر اثرات معني داري بر مدت زمان واقعي اجراي پروژه داشته و مدل مرتبط با تأخیر در پروژه ها، یك مبنا - 
براي تحقیقات آینده فراهم نموده و همچنین مقایسه بین کشورها را تسهیل مي کند.

درخواست )مطالبه( خسارت و هزینه، سبب افزایش تأخیر و نوسان مدت زمان دوره  تأخیر مي شود که افزایش - 
هزینه را نیز در پي دارد.

درخواست )مطالبه( خسارت و هزینه، دالیل تأخیری که توسط کارفرما و یا نماینده اش تأییدشده را افزایش - 
مي دهد. این تأیید نتیجه  یكي از مطالعات پیشین است که دلیل تأخیر مرتبط با کارفرما را معني دار مي داند.

در -  نیز  پیشین  بخش هاي  در  تأخیر  جبران  براي  بعدي  فعالیت هاي  در  شتاب  و  تسریع  جهت  در  تالش 
پروژه هاي ساختماني نیجریه کارا نبوده است.

5. Chan, D. W. and M. M. Kumaraswamy (1997)
6. Relative Importance Index
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مجموع هزینه هاي پیش بینی نشده و احتیاطي که در قراردادهاي اولیه  پروژه هاي نیجریه برآورد شده براي - 
جبران افزایش هزینه ها کافي نبوده اند. 

   بر اساس نتایج این مطالعه افزایش زمان و هزینه )مدت زمان پروژه( بیشترین آسیب ناشي از تأخیر در صنعت 
ساخت وساز نیجریه است.

مطالعات فریمپانگ و همکاران در کشور غنا 
عوامل مؤثر بر تأخیر و افزایش هزینه ها در پروژه هاي عمراني آب هاي سطحي در کشورهاي در حال توسعه، 
موضوع مطالعه فریمپانگ و همكاران )2003(7 است که این بخش از مطالعات در کشور غنا به انجام رسیده است. 
این پژوهش نیز با دو هدف اصلي: ارزیابي عوامل مؤثر بر تأخیر و افزایش هزینه ها و تعیین عوامل اصلي به انجام 
رسیده است. به منظور بررسي از پرسشنامه اي که در آن 26 عامل تأخیر منظور شده و این عوامل نیز بر اساس 
مطالعات پیشین و جستجوهاي محقق جمع آوری شده، استفاده شده است و هر گزینه با طیف پنج گزینه اي لیكرت 
)بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد( مورد سنجش قرارگرفته است. عالوه بر آن، پرسشنامه ها بین سه گروه در 
سازمان هاي عمومي و خصوصي توزیع شده اند که شامل مالكان8 پروژه هاي آب هاي زیرزمیني، مؤسسه هاي مشاور 
و پیمانكاران درگیر در پروژه  آب هاي زیرزمیني هستند. پرسشنامه ها به طور تصادفي بین 55 مالك، 40 پیمانكار و 

30 مشاور توزیع و نمونه انتخاب شده براي هر سه گروه به صورت زیر تعریف شده اند:

مالكان دولتي )تصمیم گیران کلیدي(، سازمان هاي خصوصي )صنایع( و مالك فردي- 

مشاوران درگیر در پروژه هاي ساخت وساز- 

پیمانكاران درگیر در پروژه هاي حفاري- 

از مجموع 125 پرسشنامه توزیع شده، 72 مورد برگشت داده شده اند )25 نفر از مالكان، 19 نفر از مشاوران و 25 
نفر از پیمانكاران(. در این مطالعه، ارزش هر عامل توسط جمع ارزش هاي معین شده توسط پاسخگوها محاسبه شده 
است. بنابراین سطح اهمیتي که هر یك از مالكان، مشاوران و پیمانكاران تعیین نموده اند، وزن نسبي هر عامل را 
اندازه گیري مي کند. براي رتبه بندي و وزن دهی عوامل نیز از شاخص وزني اهمیت نسبي )RIW9( و از رابطه )2( 

استفاده شده است. 

)2(

در این رابطه:

7. Frimponga, Y., J. Oluwoyeb, et al. (2003).

8. الزم به یادآوري است در ادبیات این حوزه از واژه Client و Owner براي بیان بهره بردار نهایي پروژه هاي عمراني که مي توان آن را کارفرما 
قلمداد نمود استفاده شده است. بر این اساس، در سرتاسر این مطالعه نیز واژه هاي مالك و مشتري به عنوان بهره بردار نهایي یا همان کارفرما به کار 

گرفته شده و واژگاني مترادف قلمداد  شوند.
9. Relative Importance Weight 
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Xj= مجموع jامین عامل- 

 -j=1,2,…, N

N= تعداد کل عوامل -

ai= وزن هاي ثابت 1-5 (i= 1,2,3,4,5) که هر پاسخگو به عوامل داده  است.- 

a1= خیلي زیاد )5(، a2= زیاد )4(، a3= متوسط )3(، a4= کم )2( و a5= خیلي کم )1(- 

ni= تعداد پاسخ هاي i امین اهمیت - 

n1= تعداد پاسخ ها به گزینه ي خیلي زیاد- 

n2= تعداد پاسخ ها به گزینه ي زیاد- 

n3= تعداد پاسخ ها به گزینه ي متوسط- 

n4= تعداد پاسخ ها به گزینه ي کم- 

n5= تعداد پاسخ ها به گزینه ي خیلي کم- 

عالوه بر آن، براي سنجش میزان توافق بین نظرات گروه هاي سه گانه مذکور از ضریب کندال استفاده شده 
است. این ضریب قادر است تا میزان توافق نظرات ارائه شده را بین سه گروه مورد بررسی اندازه گیري کند. این 
ضریب در دامنه صفر و یك قرارگرفته که در رابطه )3( نشان داده شده است. همچنین، مي توان میزان توافق را با 

آزمون فرضیه هاي ذیل انجام داد.

)3(

که در آن:

n= تعداد عوامل -

m= تعداد گروه ها- 

 -j= 1, 2, …, N

فرضیه H0: بین سه گروه از حیث رتبه بندي عوامل مورد مطالعه توافق وجود ندارد.- 

فرضیه H1: بین سه گروه از حیث رتبه بندي عوامل مورد مطالعه توافق وجود دارد.- 

نتایج این پژوهش و رتبه هر یك از عوامل مورد بررسی در تأخیر پروژه هاي عمراني مورد بحث از نگاه سه گروه 
مالكان، مشاوران و پیمانكاران و درمجموع، در جدول )1( نشان داده شده است.
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جدول 1: رتبه بندي دالیل تأخیر و افزایش هزینه هاي پروژه هاي عمراني از نگاه مالكان، مشاوران و پیمانكاران کشور غنا

عامل
کلمشاورپیمانکارکارفرما

%RIWرتبه%RIWرتبه%RIWرتبهرتبه

52/4317/45/106/448نقص در برنامه ریزي و زمان بندي

29/45/813/45/1214/41010تخمین هزینه نامناسب

75/31878/35/1662/35/1919فرآیند کنترلي ناکافي

67/32087/31562/35/1918تأخیر در تصویب کار

97/25/2422/32345/35/2224توقف براي دریافت اطالعات 

48/35/2196/2245/32122اشتباهات در طول دوره ساخت

97/25/2487/22522/32425تأخیر در نظارت و بازرسي

44/4648/4648/45/57جریان نقدینگي در طول ساخت

02/41465/35/1985/31616تخریب متناوب تجهیزات و ماشین آالت

48/35/2165/35/1979/31720کمبود نیروي متخصص

09/32357/32145/35/2221کمبود نیروي کار

44/4596/4188/411مشكالت در پرداخت هاي ماهانه

91/413/4777/422مدیریت ضعیف قراردادها

09/41378/35/1608/41115کمبود تجهیزات

13/4127/45/365/435مشكالت مالي پیمانكار

94/31613/45/1296/31414مناقصه ضعیف

71/4278/4231/493تأمین مصالح

82/31774/31891/31517مصالح وارداتي

21/41109/41402/45/1211تحویل تأخیری مصالح و تجهیزات

48/4457/4537/45/76افزایش در قیمت مواد

96/22681/22678/22626تصمیم گیری دیرهنگام

36/477/45/348/45/54تورم

98/31517/45/1002/45/1213مشكالت دریافت مصالح ساخت باقیمت های رایج رسمي

71/31926/32281/22523مشكالت زمین

29/45/822/4937/45/79شرایط نامساعد جوي

25/41026/4868/31812شرایط زمین شناسی پیش بینی نشده

منبع: فریمپانگ و همكاران )2003(  

نتایج این پژوهش نشان داده که بر اساس نظر پیمانكاران و مشاوران، مشكالت پرداخت ها مهم ترین عامل 
تأخیر در انجام پروژه هاي عمراني این مطالعه است. این در حالي است که از نگاه خبرگان حوزه کارفرمایي، مدیریت 
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ضعیف پیمانكاران مهم ترین عامل تأخیر شناخته شده است. بااین وجود، نتایج این مطالعه نشان داده است که در بین 
نظرات ارائه شده در بین سه گروه درزمینه عوامل مؤثر بر تأخیر و رتبه آن ها توافق معني داري وجود دارد.

مطالعات آسف و الحجي در پروژه ی زیرساختي کشور عربستان سعودي
 آسف و الحجي10 )2006( فراواني و دالیل تأخیر در پروژه  زیر ساختي در عربستان سعودي را مورد بررسی قرار 
داده اند. طي مطالعات 73 دلیل تأخیر مشخص و آن ها را در 9 گروه ترکیب کرده است. در این زمینه 23 پیمانكار، 
19 مشاور و 15 مالك حضور داشتند. 76 درصد پیمانكاران و 56 درصد از مشاوران بیان نمودند که متوسط زمان 
اضافه شده بین 10 تا 30 درصد مدت اصلي است و از دیدگاه بهره برداران دالیل تأخیر با پیمانكاران و نیروي کار 
مرتبط است. این مطالعه نشان مي دهد که مالكان و مشاوران معتقدند اعطاي پروژه به پایین ترین پیشنهادکننده 
قیمت بیشترین فراواني عامل تأخیر را دارد که با مالكان مرتبط است. تحقیقات بر روي 70 درصد از پروژه هایی 
که بازمان اضافه انجام شده نیز نشان داده است که 45 مورد از 76 پروژه  مورد بررسی با تأخیر روبرو است. دالیل 

مشترکي که بین هر دو گروه مشترک هستند عبارت اند از:

تأخیر در برنامه ریزي پرداخت؛. 1

برنامه ریزي نامناسب و زمان بندي توسط پیمانكار؛. 2

کمبود نیروي کار؛. 3

سختي در تأمین مالي توسط پیمانكار.. 4

در این مطالعه 73 دلیل تأخیر از ادبیات موضوع و بحث هاي پیشین تعریف و پرسشنامه  مورد نظر طراحی شده که 
در این پرسشنامه فراواني دالیل، شدت و اهمیت آن ها مورد ارزیابي قرارگرفته است. اطالعات پیمانكاران از طریق 
ادبیات و اتاق بازرگاني استخراج و اطالعات مشاوران از ادبیات و از طریق راهنماي مشاوران مهندسي و ساختماني 

توسط کمیته مهندسي در وزارت بازرگاني عربستان سعودي جمع آوری شده است.

مالكان،  نگاه  از  تأخیر  دالیل  اهمیت  و  شدت  فراواني،  و  جمع آوري  تحقیق  توسط  پژوهش  این  داده هاي 
پیمانكاران و مشاوران مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین، میزان موافقت رتبه بندي عوامل بین گروه ها مورد 

آزمون واقع شده است. 

پرسشنامه  مورد نظر در دو بخش اصلي تدوین شده  که در بخش اول اطالعات عمومي هم براي شرکت و هم 
براي پاسخگو آمده است. از پیمانكاران و مشاوران با توجه به تجربیات آن ها در صنعت ساخت وساز در مورد درصد 
زمان تأخیر در پروژه ها پرسش و در قسمت دوم لیستي از دالیل تأخیر تعریف شده در پروژه هاي ساخت وساز در نه 
گروه تقسیم بندي و این نه گروه با توجه به سرمنشأ تأخیر به صورت عوامل مرتبط با پروژه، مالك، پیمانكار، مشاور، 

تیم طراحي، مواد، تجهیزات، نیروی کار و عوامل خارجي دسته بندی شده اند. 

برای رأی هر دلیل دو سؤال در مورد فراواني هر دلیل و درجه شدت آن روي تأخیر در پروژه پرسیده شده است. 

10. Assaf, S. A. and S. Al-Hejji (2006).
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فراواني دالیل تأخیر بر اساس مقیاسي بین یك تا چهار به ترتیب همیشه، اغلب، گاهي اوقات و به ندرت و به طور 
مشابه درجه شدت به ترتیب خیلي زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندي شده اند. داده هاي جمع آوری شده از طریق 

تكنیك ها و شاخص هاي آماري مورد تحلیل قرارگرفته  و شاخص فراواني از طریق رابطه )4( تعریف می شود: 

)4(

که در آن:

a= وزن هاي تعریف شده براي هر پاسخ )از یك به ندرت تا چهار همیشه( -

n= فراواني هر پاسخ -

N= کل تعداد پاسخگوها -

در این مطالعه شاخص شدت تأثیر نیز به صورت رابطه )5( تعریف شده است: 

)5(

که در آن:

a= وزن هاي تعریف شده براي هر پاسخ )از یك بااهمیت کم تا چهار بااهمیت خیلي زیاد( -

n= فراواني هر پاسخ -

N= کل تعداد پاسخگوها -

عالوه بر آن، شاخص اهمیت از حاصل ضرب شاخص فراواني و شاخص شدت به دست آمده است:

)6(

در این پژوهش براي سنجش درجه  هماهنگي پاسخ افراد مختلف از ضریب همبستگي اسپیرمن استفاده شده 
است. این ضریب قدرت و جهت رابطه بین بخش هاي مختلف را اندازه گیري مي نماید و بین 1+ و1- نوسان دارد. 
را نشان مي دهد و  توافق(  رابطه  منفي کامل )عدم  )توافق( و 1-  رابطه  مثبت کامل  این در حالي است که 1+ 
ارزش هاي نزدیك به صفر بر رابطه  کم و یا نبود رابطه داللت مي کنند. این ضریب رابطه  بین دو بخش را مشخص 

مي نماید و رابطه )7( محاسبه مي شود:

)7(

از 66 پیمانكار، 51 مشاور و 27 مالك، به ترتیب 23، 19 و 15 نفر پرسشنامه ها را پاسخ گفته و دیده شده است 
که متوسط تجربه  کاري پیمانكاران 23 سال و مشاوران 21 سال بوده است. 76 درصد از پیمانكاران درصد تأخیر 
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پروژه نسبت به زمان اصلي اتمام پروژه را بین 10 تا 30 درصد بیشتر از زمان اصلي بیان کرده و حدود 56 درصد 
از مشاوران نظر مشابه ای داشته اند. 25 درصد از مشاوران ازدیاد زمان را بین 30 تا 50 درصد از زمان اصلي مطرح 
نموده و هیچ کدام زمان تأخیر را بیشتر از 100 درصد زمان اصلي قرارداد پروژه اعالم نكرده اند. این پژوهش هم 

پروژه هاي عمومي و هم خصوصي که تقریبًا و یا کاماًل تكمیل شده اند را تحت ارزیابي قرار داده است. 

تقسیم بندي  کوچك  گروه هاي  در  را  عربستان  کشور  بزرگ  پروژه هاي ساخت وساز  در  تأخیر  بر  مؤثر  عوامل 
نموده اند که ممكن است شامل مالك11، پیمانكار، مشاور، عوامل خارجي، پروژه، مواد، نیروي کار و تجهیزات شود. 

نتایج تحقیق آن ها دالیل تأخیر را در موارد زیر برمي شمارد:

مسائل اقتصادي و دشواري هاي مالي؛- 

مسائل مالي؛- 

نظارت دیر و کندي در تصمیم گیري؛- 

کندي در ارائه ي دستورالعمل ها؛- 

کمبود مواد در بازار؛- 

مدیریت ضعیف مكاني؛- 

کمبود مواد در محل؛- 

اشتباهات ساخت وساز و کار ناقص؛- 

تأخیر در تحویل مواد در محل؛- 

کندي در تصمیم گیري.- 

مطالعات سامباسیوان و همکاران کشور مالزي
 سامباسیوان و همكاران12 )2007( عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختی صنعتي را در کشور مالزي به 
تصویر کشیده  اند. داده هاي این مطالعه با روش میداني و با تكنیك پرسشنامه  جمع آوری شده و حدود 150 نفر از 
مشاوران، پیمانكاران و کارفرمایان در آن شرکت داشته اند. در این مطالعه با استفاده از تكنیك پرسشنامه، آگاهي 
کارفرما یان13، مشاوران و پیمانكاران در مورد اهمیت علل و اثرات تأخیر در صنعت ساخت وساز مالزي ارزیابی شده 
 است. این پرسشنامه در سه بخش اطالعات پاسخگوها، علل تأخیر )28 عامل( و اثرات تأخیر )شش اثر( تنظیم شده  
است. بخش دوم و سوم به صورت پرسشنامه باز ارائه شده تا پاسخگوها بتوانند موارد بیشتري از علل تأخیر و اثرات 
آن ها را برشمارند. در این تحقیق از نمونه گیري گلوله برفي استفاده شده تا پرسشنامه ها بین افراد درگیر در پروژه هاي 
عمومي به صورت تصادفي از فردي به فرد دیگر منتقل  و بر تعداد اضافه شود. براي رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر 

11. Owner
12. SambaSIvan, M. and Y. W. Soon (2007).
13. Clients
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اهمیت نسبي هر یك از عوامل، با توجه به داده هاي به دست آمده از پرسشنامه از فرمول زیر استفاده شده است:

RII=∑ W / A*N )8(

که در آن:

W: وزن هر پاسخ به دست آمده از پرسشنامه- 

A: باالترین وزن که معادل پنج واحد است -

N: تعداد کل پاسخگوها -

این روش رتبه بندي این امكان را دارد که اهمیت نسبي هر فاکتور را دوبه دو توسط سه گروه پاسخگو )کارفرما، 
مشاور، پیمانكار( مقایسه کند. با توجه به دالیلي که تمام پاسخگوها بیان کرده اند، یك تصویر کلي از رتبه بندي 
عوامل مؤثر بر تأخیر در ساخت وساز مالزي ترسیم شده است. نتیجه به دست آمده از این تحقیق ده مورد از مهم ترین 

دالیل تأخیر را در موارد زیر برمي شمارد:

تصمیم گیري نامناسب پیمانكاران. 1

مدیریت ضعیف مكان ساخت توسط پیمانكار. 2

تجربه ناکافي پیمانكار. 3

تأمین مالي و پرداخت نامناسب براي تمام کردن کار. 4

مشكالت پیمانكار دست دوم. 5

کمبود مواد. 6

کمبود عرضه نیروي کار. 7

عدم قابلیت استفاده از تجهیزات. 8

فقدان ارتباط بین بخش ها و . 9

خطا ها در طول مراحل ساخت. 10

همین طور با توجه به داده هاي به دست آمده از قسمت سوم پرسشنامه، تحلیل و رتبه بندي اثرات تأخیر در این 
پژوهش از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانكار شش مورد زیر را به ترتیب اهمیت شامل مي شود: 

افزایش زیاد از حد زمان14. 11

افزایش زیاد از حد هزینه15. 12

14. Time Overrun
15. Cost Overrun
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تضارب آرا16. 13

داوري17. 14

دادخواهي ها18. 15

ترک کارهاي کلي19. 16

مطالعه  لي هوآي و همکاران در کشور ویتنام
مطالعه  لي هوآي و همكاران20 )2008(، در کشور ویتنام از دیگر مطالعاتي است که به بررسي عوامل مؤثر بر 
تأخیر در پروژه هاي عمراني و از نگاه سه گروه مشاوران، پیمانكاران و مالكان21 و با استفاده از تكنیك پرسشنامه 
انجام شده است. این مطالعه نه تنها مي کوشد عوامل مؤثر بر تأخیر را مورد ارزیابي قرار دهد، بلكه تأثیر تأخیر را 
 24IMPI 23 و

 FI،22SI برافزایش هزینه هاي عمراني پروژه بررسي می کند. براي این منظور محقق از سه شاخص
استفاده نموده است.

جدول 2: عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي عمراني با استفاده از سه شاخص FI25،26SI و 27IMPI در کشور ویتنام

عوامل تأخیرردیف
مجموعمجموعمجموع

FIرتبهSIرتبهIMPIرتبه

81/0182/0166/01نظارت و مدیریت مكاني ضعیف1

8/0281/0264/02ضعف مساعدت مدیریت پروژه2

78/038/0362/03مشكالت مالي مالك3

77/0478/046/04مشكالت مالي پیمانكار4

71/0572/0551/05تغییرات طراحي5

65/0665/0642/06شرایط غیرقابل پیش بینی زمین6

65/0765/0742/07سرعت اندک تكمیل کارها7

64/0864/0841/08تخمین هاي نامناسب8

16. Disputes
17. Arbitration
18. Litigation
19. Total Abandonment
20. Le-Hoai, L., Y. D. Lee, et al. (2008).
21. Owner
22. Severity Index
23. Frequency Index
24. Importance Index
25. Frequency Index
26. Severity Index
27. Importance Index
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عوامل تأخیرردیف
مجموعمجموعمجموع

FIرتبهSIرتبهIMPIرتبه

63/0964/094/09کمبود مواد اولیه9

63/01063/0104/010خطاهاي طراحي10

61/01163/01138/011مدیریت قرارداد ضعیف11

61/01262/01238/012نوسانات قیمتي12

59/01361/01336/013روش هاي ساخت نامناسب و منسوخ13

59/01361/01436/013پیمانكاران دست دوم بي کفایت14

59/01559/01534/015سرعت اندک نظارت بر تكمیل کارها15

56/01657/01632/016خطاها در طول ساخت16

56/01757/01732/017سرعت اندک جریان اطالعات بین گروه ها17

55/01857/01831/018کارهاي اضافه شده18

52/01953/01927/019کمبود نیروی کار بامهارت19

45/02046/0202/020شرایط بد آب و هوایي 20

4/02141/02117/021موانع دولتي21

منبع: لي هوآي و همكاران )2008(

عالوه بر آن، این مطالعه 21 عامل را به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر مورد ارزیابي قرار داده است. با احتساب سه 
گروه پاسخگو و سه روش محاسبه، این مطالعه کوشیده تا عوامل مؤثر بر تأخیر را از نگاه گروه ها و با استفاده از 
روش هاي متفاوت مورد ارزیابي قرار دهد. نكته قابل توجه آن که در هر سه روش و تقریبًا از نگاه اکثریت گروه هاي 

مورد بررسی، مدیریت ضعیف عمده ترین عامل تأخیر در پروژه هاي عمراني شناخته شده است.

مطالعات فوگار و آگیاکوآ باه در کشور غنا
باه28 )2010(  تأخیر در پروژه هاي زیرساختی در کشور غنا عنوان مطالعه اي است که توسط فوگار و آگیاکوآ 
صورت گرفته است. همسو با مطالعات پیشین این حوزه، این مطالعه نیز 32 عامل ممكن بر تأخیر را شناسایي و 
با استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع آوري داده ها اقدام کرده است. در این بررسي سه گروه، کارفرما، مشاور و 
پیمانكاران به ترتیب 37، 54 و 39 پرسشنامه را تكمیل نموده و 130 نفر به پرسشنامه هاي ارسالي پاسخ داده اند. 

الزم به یادآوری است 32 عامل مورد بررسی نیز مطابق جدول )3( در نه گروه طبقه بندی شده است.

28. Fugar, F. D. K. and A. B. Agyakwah-Baah (2010).
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جدول 3: رتبه بندي عوامل تأخیر در پروژه هاي زیرساختی از نگاه خبرگان حوزه کارفرمایي، مشاوران و پیمانكاران کشور غنا

رتبهکلرتبهمشاوررتبهکارفرمارتبهپیمانکارعوامل تأخیر

87/018/0178/018/21گروه مالي

93/083/085/001/3تأخیر در گواهي انجام تعهد

86/08/076/076/2مشكل دسترسي به اعتبار بانكي

81/076/074/064/2نوسان قیمت ها

85/0268/0675/0361/22گروه مواد

85/07/076/066/2کمبود مواد

84/066/073/056/2تأخیر در تحویل مواد

75/0374/0275/0259/23گروه برنامه ریزي و کنترل

86/074/077/073/2نظارت ضعیف

49/055/057/087/1حوادث در طول ساخت وساز

74/08/075/064/2مدیریت مكاني ضعیف

71/073/077/056/2فقدان برنامه ي کاري

79/074/074/061/2روش هاي ساخت وساز

85/082/079/082/2برآورد کمتر از حد هزینه های پروژه

82/078/079/076/2برآورد کمتر از حد دشواري پروژه

76/076/08/069/2برآورد کمتر از حد زمان پروژه

74/0472/0371/0449/24گروه رابطه  قراردادي

73/08/076/065/2مدیریت حرفه اي ضعیف

63/072/065/03/2اختالفات قانوني

73/066/068/039/2رابطه ي غیر مؤثر بین بخش ها

83/071/071/057/2تأخیر در ساخت وساز از طرف مشاوران

79/07/073/055/2تأخیر توسط پیمانكار دست دوم

68/077/0469/0538/25تغییرات

76/076/071/051/2تغییرات ابتدایي کارفرما

69/07/067/036/2تغییرات الزم

57/066/065/018/2اشتباهات تحقیقات خاک

61/066/071/03/2شرایط اساسي مواجه در مكان

76/073/073/055/2طراحي ضعیف
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رتبهکلرتبهمشاوررتبهکارفرمارتبهپیمانکارعوامل تأخیر

69/0568/0565/0632/26گروه تجهیزات

64/06/059/01/2اپراتورهاي تجهیزات غیر ماهر

75/076/07/053/2خرابي تجهیزات

69/0667/0762/0726/27محیط

71/064/06/022/2شرایط بد آب وهوا

67/07/064/03/2شرایط مكاني نامطلوب

6/0859/0858/0903/29فعالیت دولت

72/069/068/04/2اخذ مجوز از شهرداري

65/064/066/026/2اختالف بین خصوصیات طراحي و کد ساختمان

41/043/04/043/1تعطیالت عمومي

51/0958/0959/0896/19نیروی کار

58/069/072/032/2کمبود نیروی کار ماهر

45/047/047/06/1کمبود نیروی کار غیرماهر

منبع: فوگا و آگیاکوآ باه )2010( براي محاسبه  اهمیت هر یك از متغیرهاي مورد بررسی نیز از شاخص RII استفاده شده و نتایج این بررسي در 

جدول  )4( قابل مشاهده است.

جدول 4: شاخص اهمیت نسبي (RII) و رتبه بندي عوامل تأخیر از نگاه کارفرما، پیمانكاران و مشاوران کشور غنا

عوامل
مجموعمشاورپیمانکارکارفرما

رتبهRIIرتبهRIIرتبهRIIرتبه

183/0193/0185/01تأخیر در گواهي انجام تعهد

282/0585/0379/02برآورد کمتر از حد هزینه های پروژه

678/0882/0379/03برآورد کمتر از حد دشواري پروژه

480/0286/0276/04مشكل در دسترسي به اعتبارات بانكي

1074/0286/0976/04نظارت ضعیف

876/01276/0280/06برآورد کمتر از زمان براي تكمیل پروژه توسط پیمانكاران

1770/0485/0876/07کمبود مواد

380/01773/0776/08مدیریت حرفه اي ضعیف

876/0981/01174/08نوسان قیمت ها / افزایش هزینه مواد

480/01574/01075/010مدیریت مكاني ضعیف

1074/01079/01174/010روش هاي ساخت وساز
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عوامل
مجموعمشاورپیمانکارکارفرما

رتبهRIIرتبهRIIرتبهRIIرتبه

160.7.9783/01771/012تأخیر در دستورالعمل ها را از مشاوران

2566/0684/01373/012تأخیر در تحویل مواد

1271/02071/0677/014فقدان برنامه کاري

1770/01079/01373/014تأخیر توسط پیمانكار دست دوم

1273/01476/01507/016طراحي ضعیف

776/0774/02074/017خرابي تجهیزات

1472/01208/01771/017تغییرات ابتدایي کارفرما

2169/01972/02268/017اخذ مجوز از شهرداري

2366/01773/01768/017ارتباط ناکافي بین بخش ها

1770/02269/02367/021تغییرات الزم

1769/01658/01672/021کمبود نیروی کار ماهر

1472/02863/02565/023اختالفات حقوقي

1770/02667/02764/023شرایط نامطلوب مكان

2566/02361/01771/025شرایط اساسي مواجه در مكان

2764/02465/02466/025اختالف بین خصوصیات طراحي و کد ساختمان

2864/02071/02860/027شرایط بد آب و هوایي

2366/02958/02665/028اشتباهات تحقیقات خاک

2960/02564/02959/029اپراتورهاي تجهیزات غیر ماهر

3055/03049/03057/030حوادث در طول ساخت وساز

3147/03145/03147/031کمبود نیروی کار ماهر

3243/03241/03240/032تعطیالت عمومي

منبع: فوگا و آگیاکوآ باه )2010(

همان گونه که مشاهده مي شود مانند بسیاري از مطالعات این حوزه، تملك اراضي و معارضین ملكي در این 
مطالعه نیز به عنوان عامل تأخیر منظور نشده است. بااین وجود و بر اساس نتایج، پنج عامل:

تأخیر در گواهي انجام تعهد؛. 1

برآورد کمتر از حد هزینه هاي پروژه؛. 2

برآورد کمتر از حد دشواري پروژه؛. 3
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مشكل در دسترسي به اعتبارات بانكي؛. 4

نظارت ضعیف.. 5

که  است  حالی  در  این  است.  شناخته شده  فوق  گروه  سه  مجموع  نگاه  از  تأخیر  عوامل  مهم ترین  به عنوان 
همان گونه که از جداول فوق مشاهده مي شود، تمایزات اندکي بین نظرات کارفرما، مشاور و پیمانكار وجود دارد. 
براي سنجش میزان توافق نظرات بین سه گروه مورد بررسی، نویسندگان این مقاله از شاخص اسپیرمن و به صورت 

رابطه  ذیل استفاده کرده اند: 

)9(

نتایج این مطالعه نشان داده است که ضریب همبستگي عوامل تأخیر از نگاه سه گروه کارفرما و مشاور، کارفرما 
و پیمانكار، پیمانكار و مشاور به ترتیب برابر با 69%، 82% و 70% بوده و ازاین رو، مي توان توافق باالیي را ازنظر 
رتبه بندي عوامل بین این سه گروه مشاهده کرد. بنابراین و درمجموع از نگاه هر سه گروه 10 عامل اساسي تأخیر 

در کشور غنا به قرار زیر است:

تأخیر در گواهي انجام تعهد؛. 1

برآورد کمتر از حد هزینه های پروژه؛. 2

برآورد کمتر از حد دشواري پروژه؛. 3

مشكل در دسترسي به اعتبارات بانكي؛. 4

نظارت ضعیف؛. 5

برآورد کمتر از زمان براي تكمیل پروژه توسط پیمانكاران؛. 6

کمبود مواد؛. 7

مدیریت حرفه اي ضعیف؛. 8

نوسان قیمت ها/ افزایش هزینه مواد؛. 9

مدیریت مكاني ضعیف.. 10

مطالعات حصیب و همکاران کشور پاکستان
حصیب29 و همكاران )2011( در تحقیق خود از طریق تكنیك پرسشنامه دالیل و اثرات تأخیر در پروژه هاي 
ساخت وساز پاکستان را از دیدگاه پیمانكار، مشاور و کارفرمایان30 مورد بررسی قرار داده  و از طریق مصاحبه با نیروي 
کار، پرسشنامه ها تكمیل شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها و به وسیله  فرمول رتبه بندي اهمیت 
29. Hasseb et al., 2011
30. Clients
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نسبي، دالیل و اثرات تأخیر رتبه بندي شده اند. در این تحقیق 150 پرسشنامه بین پاسخگوها باسابقه های مختلف 
توزیع و نتایج جمع آوری شده است. این پرسشنامه ها بین کارمندان دولت مرتبط با ساخت وساز پروژه هاي بزرگ، 
کارفرمایان خصوصي، پیمانكاران، مشاوران و مهندسان و نیروي کار توزیع و 100 مورد آن برگردانده شده است. 

براي رتبه بندي دالیل و اثرات اخیر از رابطه )10( استفاده شده است.

)10(

که در آن:

RIR= شاخص اهمیت نسبي )محدوده ي صفر تا یك(- 

PR= درصد پاسخگوها- 

I= اهمیت- 

TR= کل پاسخگوها- 

با توجه به نتایج به دست آمده از رابطه  فوق دالیل تأخیر به ترتیب در 16 مورد اصلي زیر تقسیم بندی شده است.

مالي و پرداختي؛. 1

تخمین نادرست زمان؛. 2

کیفیت مواد؛. 3

تأخیر در پرداخت به عرضه کننده؛. 4

پیمانكار دست دوم؛. 5

مدیریت مكاني ضعیف؛. 6

تكنولوژي قدیمي؛. 7

حوادث طبیعي؛. 8

شرایط مكاني غیرقابل پیش بینی؛. 9

کمبود مواد؛. 10

تأخیر پیمانكار دست دوم؛. 11

تغییرات در طراحي؛. 12

تجهیزات نامناسب؛. 13

تخمین نادرست هزینه؛. 14

تغییر سفارش ها؛. 15
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تغییرات سازماني و تغییرات قوانین و مقررات.. 16

نتایج به دست آمده از اثرات و آسیب هاي اقتصادي و اجتماعي تأخیر از گروه هاي پاسخگو، شامل پیمانكار، 
مشاور و کارفرما یان به ترتیب در 5 مورد زیر آمده است: 

افزایش هزینه. 1

ازدیاد زمان. 2

ترک کار. 3

معامالت و موارد قانوني. 4

اختالف ها. 5

مطالعات حمزه و همکاران در کشور مالزي
حمزه31 و همكاران )2011( در مطالعه  خود چارچوب نظري دالیل تأخیر در ساخت وساز را بررسي کرده اند. آن ها 
بر این باورند که در پروژه هاي ساخت وساز، مخصوصًا در پروژه هاي دولتي در مالزي عامل تأخیر اجتناب ناپذیر است. 
دالیل تأخیر در پروژه هاي ساخت وساز با توجه به مطالعات پیشین در دو دسته قابل اغماض و غیرقابل اغماض 
تقسیم شده  و چارچوب مطالعه  حاضر از نتایج تحقیق سه نویسنده دیگر شكل گرفته است که در ادامه این نتایج 

مرور می شوند:

نقشه هاي نامناسب پیمانكار؛. 1

تجربه ناکافي پیمانكار؛. 2

وضعیت نامناسب کارفرما؛. 3

پرداخت براي کامل کردن کارها؛. 4

مشكالت پیمانكار دست دوم؛. 5

کمبود هرچه بیشتر مواد؛. 6

عرضه نیروی کار؛. 7

دسترسي و عدم دسترسي به تجهیزات؛. 8

کمبود ارتباط بین بخش ها؛. 9

اشتباهات در طول مرحله ساخت وساز.. 10

این تحقیق با بررسي مطالعات پیشین و پروژه هاي عمراني مالزي به این نتیجه رسیده است که در سال هاي 
اجراي  در  به کندی  تمایل  آن  قابل توجه   اثرات  و  مطرح  مالزي  ساخت وساز  پروژه هاي  در  تأخیر  موضوع  زیادي 
تصمیمات در مالزي را نشان مي دهد. با توجه به نتایج تحقیقات مطرح شده مشاهده می شود که دامنه  عوامل مؤثر 
31. Hamzah, N. et al. (2011)
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بر تأخیر تنها در فاکتورهاي تكنیكي محدود نیست و از دیدگاه مدیریت پروژه هم از طرف جریان کار و هم از طرف 
رفتارهاي مهارتي و روحي انسان این موضوع مورد توجه قرار مي گیرد. 

چارچوب تأخیر در شكل )1( خالصه شده است. 

شكل 1: چارچوب تأخیر در پروژه هاي ساخت وساز
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مطالعه دولوي در کشور هندوستان
در کشورهاي در حال توسعه مطالعه دولوي و همكاران32 )2012( از جدیدترین مطالعاتي است که به بررسي 
عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي کشور هندوستان به عنوان کشوري در حال توسعه پرداخته است. این 
در حالي است که از نگاه نگارندگان این مقاله، پروژه هاي زیرساختي این کشور تأخیرهای گسترده اي دارند. براي 
انجام چنین مطالعه اي، تخمین این مطالعه با استفاده از مطالعات پیشین انجام شده است. این مطالعه نیز به تدوین 
پرسشنامه مناسب اقدام نموده و این پرسشنامه توسط عوامل مختلف و طیف گسترده اي از افراد مرتبط با پروژه هاي 
عمراني تكمیل شده است. انتخاب طیف گسترده اي از پاسخگویان به این دلیل بوده تا بتوان عوامل مؤثر بر تأخیر 
را از زوایاي مختلف مورد ارزیابي قرارداد. در پرسشنامه طراحی شده توسط محققین این مطالعه، 6 گروه از عوامل و 

درمجموع 45 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر و مطابق با جدول )5( مشخص شده است.
جدول 5: گروه هاي مؤثر بر تأخیر و عوامل آن در پروژه هاي زیرساختي بر اساس مطالعات پیشین، معرفی شده توسط دولوي و همكاران )2012(

منبععوامل تأخیررتبهگروه

پروژه

افزایش در محدوده  کار1

Sempel et al(1994), SambaSIvan(2007), 
Satyaranayana and Iyer(1996)

ابهام در مشخصات و تعبیر اختالفات بخش ها2

نقصان گزارش بررسي خاک3

دوباره کاري براي تغییر طراحي و انحراف از سفارش ها 4

زمان بندي غیرواقعي برنامه ریزی شده در قرارداد5

عدم در دسترس بودن طراحي / طراحي در زمان6

دوباره کاري به دلیل خطا در اجرا7

مکان

محدودیت دسترسي در مكان8

Aibinu and Odeyinka (2006); Lo et al. 
(2006); Satyanarayana and Iyer (1996)

شرایط بد آب و هوایي9

کندي در تصمیم گیري مالكان10

تأخیر در تحویل مواد توسط فروشندگان11

حوادث مكاني به علت سهل انگاري12

حوادث مكاني به دلیل فقدان اقدامات ایمني13

شرایط پیش بینی نشده زمین14

شرایط سیاسي خصمانه15

مشخصات نادرست از وضعیت مكان16

32. Doloi, H., A. Sawhney, et al. (2012).
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منبععوامل تأخیررتبهگروه

روند)فرآیند(

تأخیر در عرضه  مواد توسط مالك17

Iyer and Jha (2005); Satyanarayana and 
Iyer (1996)

تأخیر در تصویب کار تكمیل شده توسط مشتري )به  عنوان  مثال مرحله عبور(18

تأخیر در تهیه مواد پیمانكار19

تأخیر در تصویب نقشه کشي و نمونه20

تأخیر در پرداخت صورت حساب در حال اجرا به پیمانكار21

تأخیر در توزیع از مكان22

تأخیر در نرخ نهایي براي موارد اضافي23

ذخیره سازي نادرست مواد و تخریب آن ها24

عوامل 
انساني

بي میلي براي تغییر از سوي مشاور و یا معمار25

Iyer and Jha (2005); Satyanarayana 
and Iyer (1996); SambaSIvan and Soon 

(2007)

مدیریت و نظارت ضعیف محل کار26

اختالف بین مالكان و دیگر بخش ها27

نبود اپراتورهاي ماهر براي تجهیزات تخصصي28

هماهنگي ضعیف بین بخش ها29

تغییر مكرر پیمانكاران فرعي30

مقامات 
مربوطه

اخذ مجوز از مقامات محلي31

Assaf et al. (1995); Iyer and Jha (2005); 
Satyanarayana and Iyer (1996);

بوروکراسي در سازمان مشتري32

ساختار سازماني ضعیف براي مشتري و یا مشاور33

تغییرات در مقررات و قوانین دولتي34

عدم کنترل پیمانكار فرعي35

بندهاي نامطلوب قرارداد36

موضوعات 
تکنیکي

عدم تشویق پیمانكار براي پایان کار پیش از موعد زمان بندی37

Chan and Kumaraswamy (1997); 
SambaSIvan and Soon (2007);
FarIDi and El-Sayegh (2006)

برنامه ریزي نامناسب پیمانكار در مرحله مناقصه38

محدودیت هاي مالي پیمانكاران39

بهره وري پایین نیروی کار40

تجربه ناکافي پیمانكار41

تغییر در قیمت مواد یا افزایش قیمت42

استفاده ناکارآمد از تجهیزات43

روش هاي ساخت نامناسب و منسوخ44

روش هاي بازرسي و تست غیرواقعی پیشنهادشده در قرارداد45

منبع: دولوي و همكاران )2012(
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تیم  عضو  نفر   51 کارفرمایي،  حوزه  خبره   16 شامل  که  نفر   77 توسط  پرسشنامه  این  درمجموع،  همچنین 
پیمانكاري و 10 نفر عضو تیم طراحي مي باشد، تكمیل شده است.

محققین این مطالعه بر این باورند، اگرچه حجم نمونه مورد بررسی در این مطالعه حجمی نسبتًا کوچك است، 
اما، ازآنجاکه انتخاب این افراد بر اساس تجارب و شناخت آن ها صورت گرفته و در نهایت افرادي با باالترین سطح 
اعتماد مورد سؤال قرارگرفته اند، ازاین رو مي توان به نتایج آن اعتماد کرد. مانند مطالعات متعدد این حوزه، دولوي 
و همكاران براي رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر از شاخص RII )شاخص اهمیت نسبي( استفاده کرده اند و این 

شاخص به صورت فرمول زیر و نتایج و رتبه بندي عوامل در جدول )6( ارائه شده است.

)11(

که در آن:

W= وزن داده شده برحسب عوامل- 

A= باالترین وزن -

N= تعداد کل عوامل -
جدول 6: رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر بر اساس شاخص RII در پروژه هاي زیرساختي کشور هندوستان

رتبهشاخص RIIویژگي

74/01تأخیر در تحویل مواد توسط فروشنده

74/02عدم در دسترس بودن طراحي/ طراحي در زمان

73/03محدودیت هاي مالي پیمانكار

72/04افزایش در محدوده کار

72/05اخذ مجوز از مقامات محلي

72/06تأخیر در عرضه مواد توسط مالك

71/07کندي تصمیم گیری از سوي مالك

70/08مدیریت و نظارت ضعیف محل کار

70/09تأخیر در تهیه مواد )اقدام پیمانكار(

69/010برنامه زمان بندي غیرواقعي در قرارداد تحمیل

69/011بهره وري پایین نیروی کار

69/012تجربه ناکافي پیمانكار

68/013تأخیر در تصویب نقشه و نمونه

68/014تأخیر در پرداخت صورت حساب در حال اجرا به پیمانكار
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رتبهشاخص RIIویژگي

68/015دوباره کاري به دلیل تغییر طراحي و یا انحراف در سفارش 

67/016تغییر مكرر پیمانكار دست دوم

67/017تأخیر در به دست آمده آوردن زمین

67/018همكاري ضعیف بین بخش ها

66/019برنامه ریزي نامناسب پیمانكار در مرحله مناقصه

66/020عدم کنترل بر پیمانكار دست دوم

64/021دوباره کاری به دلیل خطا در اجرا

64/022استفاده از ساخت وساز نادرست و یا منسوخ 

64/023شرایط آب و هوایي خیلي بد

64/024شرایط سیاسي خصمانه

62/025تأخیر در نرخ نهایي براي موارد اضافي

62/026بي میلي براي تغییر از سمت مشاور و یا معمار

62/027حوادث به علت سهل انگاري در مكان

61/028اختالف بین مالك و دیگر بخش ها

61/029تأخیر در تصویب پایان کارفرما )مثال مرحله عبور(

61/030ابهام در مشخصات و تعبیر اختالفات بخش ها

61/031حوادث مكاني به علت  فقدان اقدامات ایمني

61/032بندهاي نامطلوب قرارداد

61/033شرایط پیش بینی نشده زمین 

60/034تغییر در قیمت مواد/ افزایش قیمت

59/035نقصان گزارش بررسي خاک

59/036بوروکراسي در سازمان کارفرما

59/037نبود اپراتورهاي ماهر براي تجهیزات تخصصي

58/038دسترسي محدودشده در مكان

58/039ساختار ضعیف سازمان کارفرما یا مشاور

57/040استفاده نامناسب از تجهیزات

56/041مشخصات نامناسب از وضعیت مكان

55/042تخریب به دلیل ذخیره سازي نادرست از مواد

55/043روش هاي بازرسي و آزمون غیرواقعی پیشنهادشده در قرارداد

52/044عدم تشویق پیمانكار براي پایان کار پیش از موعد زمان بندي

51/045تغییرات در مقررات و قوانین دولتي

منبع: دولوي و همكاران )2012(
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از ضریب  مطالعه  این  بررسی،  مورد  متغیرهاي  بین  همبستگي  براي مشخص شدن ضریب  و  آن  عالوه  بر 
همبستگي اسپیرمن سود جسته است. این ضریب در دامنه صفر و یك قرار دارد و مقادیر نزدیك به صفر نشان دهنده 
عدم همبستگي و مقادیر بیشتر نماینده همبستگي بیشتر است. همچنین، این مطالعه با استفاده از روش تحلیل 
عاملي کوشیده است تا از متغیرهاي مورد بررسی عوامل محدودتري را که با یكدیگر همبستگي نداشته استفاده 
نماید )براي مطالعه بیشتر در این زمینه به دولوي 2012 و دیساي و بهات، 33 2013 مراجعه شود(. در این راستا و 
براي سنجش اعتماد داده هاي جمع آوری شده از تست هاي KMO و بارتلت استفاده شده است )براي مطالعه بیشتر 

به سوئیس34 )2008( مراجعه شود(.

با استفاده از آزمون KMO مقادیر به دست آمده براي این آزمون از مجموع 45 متغیر مورد بررسی، 18 متغیر 
کنار گذاشته شده و در نهایت 27 متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر در نظر گرفته شده است. مقدار KMO براي 

27 متغیر انتخاب شده 0/78 درصد بوده که نشان دهنده مقدار مناسب براي انجام تحلیل ها است.

کاهش مؤلفه ها قدم دیگري بوده که در این پژوهش با استفاده از روش مؤلفه های اصلي انجام و در نهایت 7 
عامل انتخاب شده است. این فاکتورهاي انتخابي توانسته اند حدود 71 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کنند. 
هر فاکتور توسط تعدادي از متغیرهاي انتخابي )27 متغیر( بیان  و نتایج به دست آمده نیز در جدول )7( مشخص شده 

است.
جدول 7: گروه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي کشور هندوستان 

واریانس توضیحيبار عامليعامل تأخیرگروه

عدم تعهد

61/11%82/0حوادث مكاني به دلیل فقدان اقدامات ایمني

63/0عدم تشویق پیمانكار براي پایان کار پیش از موعد زمان بندي

54/0استفاده از روش هاي ساخت وساز نادرست و یا منسوخ

54/0تأخیر در تحویل مواد توسط فروشنده

مدیریت مكاني غیر مؤثر

97/10%76/0ابهام در مشخصات و تعبیر اختالفات بخش ها

74/0بهره وري پایین نیروی کار

58/0عدم کنترل بر پیمانكار دست دوم

52/0تجربه ناکافي پیمانكار

همكاري ضعیف در مكان

90/10%75/0عدم در دسترس بودن طراحي / طراحي در زمان

72/0کندي تصمیم گیري مالك

65/0برنامه زمان بندي غیرواقعي در انعقاد قرارداد 

40/0مدیریت مكاني و ارزیابي ضعیف

33. Desai & Bhatt, 2013
34. Sweis, G., R. Sweis, et al. (2008.)
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واریانس توضیحيبار عامليعامل تأخیرگروه

تصمیم گیري غیر مؤثر

84/10%77/0شرایط آب و هوایي خیلي بد

64/0نبود اپراتورهاي ماهر براي تجهیزات تخصصي

60/0استفاده نامناسب از تجهیزات

56/0همكاري ضعیف بین بخش ها

49/0تأخیر در تهیه مواد )توسط پیمانكاران(

عدم شفافیت 
در محدوده پروژه

57/10%84/0دوباره کاري به دلیل تغییر طراحي و یا انحراف در سفارش

66/0دوباره کاری به دلیل خطا در اجرا

56/0تغییر مكرر پیمانكار دست دوم

50/0افزایش در محدوده کار

48/0تخریب به دلیل ذخیره سازي نادرست از مواد

فقدان ارتباط

66/8%78/0اخذ مجوز از مقامات محلي

77/0تأخیر در تصویب کار تكمیل شده توسط کارفرما )به  عنوان  مثال مرحله عبور(

76/0بی میلی براي تغییر از سمت مشاور و یا معمار

قرارداد زیر استاندارد
09/7%86/0بندهاي نامطلوب قرارداد

72/0برنامه ریزی نامناسب پیمانكار در مرحله مناقصه

منبع: دولوي و همكاران )2012(

یافته هاي آن درزمینه عوامل مؤثر  داده است که  مقاله نشان  این  نتایج  ارائه شده  بر اساس مجموعه مطالب 
بر تأخیر در تضاد با یافته هاي پیشین است. درحالی که مطالعات پیشین نشان داده است، مسائل مالي پیمانكاران 
عمده ترین دلیل تأخیر قلمداد مي شود، بااین وجود، نتایج این یافته مبین چنین مطلبي است. نتایج این مطالعه برحسب 

معیار RII نشان داده است که کمبود مواد مورد نیاز مهم ترین عامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي است.

مطالعات پروژه های پیمانکاري شهر کوپانگ اندونزي
با مروري بر مطالعات انجام شده در حوزه تأخیر مشاهده می شود که تنها مطالعات اندکي تأکید خود را بر بررسي 
دالیل تأخیر در پروژه هاي عمراني شهرداري ها متمرکز کرده اند. بااین وجود، فینگیدي35 )2012(، در مطالعه اي با 
عنوان  »تحلیل فاکتورهاي دالیل تأخیر در پروژه هاي راه سازي در شهرداري کوپانگ« که باهدف تحلیل و تعریف 
عوامل غالب مؤثر بر تأخیر در پروژه ها در دپارتمان پروژه هاي عمومي شهر کوپانگ36 طراحی شده دالیل تأخیر در 
پروژه هاي بزرگراه را بررسي نموده است. داده هاي این پژوهش نیز از طریق تكنیك پرسشنامه جمع آوری شده و 
نتایج این مطالعه سه دلیل اصلي را شامل فاکتورهاي مدیریتي پیمانكار، شرایط نامطمئن و فاکتورهاي مرتبط با 

35. FanggIDae
36. Kupang

https://mcivil.ir/


35عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه های عمرانی با تاکید بر تجارب

ضعف مالكان مي داند. از این سه عامل شش متغیري که سبب تأخیر در تكمیل پروژه هاي ساخت وساز در شهرداري 
کوپانگ شده اند، عبارت اند از:

کمبود مواد. 1

تأخیر در تحویل مواد. 2

برخورد با اغتشاشات. 3

شرایط مكاني متفاوت. 4

ناتواني مدیران پروژه. 5

مشكالت مالي مالك. 6

در حوزه  کشورهاي در حال توسعه، مطالعات متعددي در کشور مصر در زمینه تأخیر در طرح هاي عمراني و 
زیرساختي صورت گرفته است. به عنوان مثال تحلیل عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي عنوان مطالعه اي 
است که توسط مرزوک و الرصاص37 در سال 2013 انجام شده است. تكنیك جمع آوري داده هاي مورد نیاز در این 
مطالعه نیز تكنیك پرسشنامه بوده و عوامل مؤثر بر تأخیر در این مطالعه در هفت گروه و 43 عامل تقسیم بندي 
 IMPI و FI، SI شده است. براي رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر مانند بسیاري از مطالعات دیگر از سه شاخص

استفاده شده و روش محاسبه این سه شاخص در فرمول هاي )12(، )13( و )14( نشان داده شده است.

)12(

)13(

)14(

بر اساس نتایج این مطالعه 10 عامل مؤثر بر تأخیر با توجه به هر یك از سه شاخص مذکور در جداول )8(، )9( 
و )10( ارائه شده است.

FI جدول 8: عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه سازي شهرداري کوپانگ بر اساس شاخص

رتبهشاخص FIعلل تأخیرگروه تأخیر

94/681نوع مناقصه و برنده جایزهگروه مالك

94/681برنامه ریزي و زمان بندي غیر مؤثر پروژه توسط پیمانكارگروه پیمانكار

67/662سفارش های متنوع و تغییر زمینه ي کار توسط کارفرما در طي ساختگروه مالك

37. Marzouk, M. M. and T. I. El-Rasas (2013).
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رتبهشاخص FIعلل تأخیرگروه تأخیر

15/653تأخیر در اصالح و تأیید مدارک طراحي شده توسط مالكگروه مالك

39/644مسائل مالي و پرداخت در تكمیل کار توسط مالكگروه مالك

39/644مدیریت مكاني و ارزیابي ضعیفگروه پیمانكار

39/644بهره وري پایین نیروي کارگروه نیروی کار و تجهیزات

63/645مشكالت مالي پیمانكارگروه پیمانكار

12/626اثرات شرایط زیرسطحي )خاک، ایستایي آب و ... .(گروه پروژه

58/577کندي تصمیم گیريگروه مالك

منبع: مرزوک و الرصاص )2012(

SI جدول 9: عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه سازي شهرداري کوپانگ بر اساس شاخص

رتبهشاخص SIعلل تأخیرگروه تأخیر

90/931نبود مواد اولیه در بازارگروه مواد

70/912نوسان هزینه هاگروه خارجي

90/903مسائل مالي و پرداخت در تكمیل کار توسط مالكگروه مالك

90/903اثرات شرایط زیرسطحي )خاک، ایستایي آب و ... .(گروه پروژه

60/884کمبود نیروی کارگروه نیروی کار و تجهیزات

40/865تجربه ناکافي مشاوران مدیریت مكاني و ارزیابي ضعیفگروه مشاور

40/865مشكالت مالي پیمانكار گروه پیمانكار

40/865بهره وري پایین نیروي کارگروه نیروی کار و تجهیزات

60/856نیروی کار ناشایستگروه نیروی کار و تجهیزات

80/847سفارش های متنوع و تغییر زمینه ي کار توسط مالك در طي ساختگروه مالك

منبع: مرزوک و الرصاص )2012(

IMP.I جدول 10: عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه سازي شهرداري کوپانگ بر اساس شاخص

رتبهشاخص IMP.Iعلل تأخیرگروه تأخیر

58/541مسائل مالي و پرداخت در تكمیل کار توسط مالكگروه مالك

57/562سفارش های متنوع و تغییر زمینه ي کار توسط مالك در طي ساخت نوسان هزینه هاگروه مالك

47/563اثرات شرایط زیرسطحي )خاک، ایستایي آب و ... .(گروه پروژه

61/554بهره وري پایین نیروي کارگروه نیروی کار و تجهیزات

36/555برنامه ریزی و زمان بندي غیر مؤثر پروژه توسط پیمانكارگروه پیمانكار
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رتبهشاخص IMP.Iعلل تأخیرگروه تأخیر

96/546مشكالت مالي پیمانكار تجربه ناکافي مشاوران مدیریت مكاني و ارزیابي ضعیفگروه پیمانكار

27/537نوع مناقصه و برنده جایزهگروه مالك

24/518نبود مواد اولیه در بازارگروه مواد

84/509تأخیر در اصالح و تأیید مدارک طراحي شده توسط مالكگروه مالك

64/4810نیروی کار ناشایستگروه نیروی کار و تجهیزات

منبع: مرزوک و الرصاص )2012(  

کشور فلسطین
در حوزه کشورهاي در حال توسعه و در بخش حمل ونقل جاده اي مطالعه  عوامل مؤثر بر تأخیر در بخش راه از 
نگاه پیمانكاران آن در کشور فلسطین از مطالعات بسیار جدید در این حوزه است. این مطالعه که توسط مهامید38 
)2013( انجام شده، ادعا نموده که صنعت زیرساخت در سطح جهاني نشان دهنده پروژه هاي متعددي است که از دو 
بعد هزینه اي و زماني با افزایش و تأخیر مواجه بوده اند. بر این اساس، این مطالعه بر آن است تا این موضوع را در 
کشور فلسطین و از نگاه پیمانكاران آن مورد ارزیابي قرار دهد. مطالعه  میداني انجام شده در این حوزه 34 پیمانكار 
را در برگرفته و درنتیجه  52 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر در این مطالعه شناخته شده  است. ده مورد مهم از 

عوامل تأخیر در این پژوهش به صورت زیر بیان گردیده  است.

قطعه بنديWest Bank و حرکت محدود بین نواحي. 1

موقعیت سیاسي . 2

فرایند پرداخت با تأخیر توسط مالك . 3

کمبود تجهیزات کارآمد. 4

سختي در پرداخت پروژه توسط پیمانكار . 5

درگیري هاي شخصي بین نیروی کار. 6

ارتباط ضعیف توسط مشاور با بخش هاي ساخت وساز. 7

اختالف بین پیمانكار و دیگر بخش هاي ساخت وساز. 8

اعطاي پروژه به پایین ترین پیشنهادکننده قیمت. 9

چارچوب زماني غیرمنطقی پروژه توسط مالك. 10

38. MahamID, I. (2013).
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جدول 11: گروه ها و عوامل مؤثر بر تأخیر از نگاه پیمانكاران در فلسطین

عوامل مؤثر بر تأخیرگروه هاي اصلي مؤثر بر تأخیر

گروه پروژه

اعطاي پروژه به پایین ترین پیشنهاددهنده  قیمت

تعرض به فعالیت هاي عمومي

محدودیت فضاي ساخت وساز

دسترسي مكاني محدود

ضعف شرایط زمین )موقعیت ضعیف زمین(

کیفیت ضعیف خاک

شرایط ضعیف ناحیه

گروه مالكان

تأخیر در فرایند پرداخت توسط مالكان

تأخیر در تصمیم گیري مالكان

ارتباط ضعیف مالكان با دیگر بخش هاي ساخت وساز

چارچوب زماني غیرمنطقي پروژه

موقعیت مالي مالك

به تأخیر انداختن توسط مالك

تأخیر در تأیید نمود مواد

محدوده ي تعریف نشده ی کار

تأخیر در به دست  آوردن زمین از مالكان

تغییر در سفارش ها در طول پروژه توسط مالكان

تأخیر در صدور مدارک تأیید توسط مالك

گروه تجهیزات و مواد

فقدان تجهیزات کارا

کمبود تجهیزات

تغییر در نوع و خاصیت مواد در طول ساخت وساز

کمیابي مواد ساخت وساز

گروه نیروی کار

بهره وري پایین نیروی کار

سطح پایین مهارت متصدي )عملگر( تجهیزات

نیروی کار غیرکارا

اختالفات شخصي بین نیروی کار و تیم مدیریتي

اختالفات شخصي میان نیروی کار
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عوامل مؤثر بر تأخیرگروه هاي اصلي مؤثر بر تأخیر

گروه خارجي

قطعه بندي West Bank و حرکت محدود بین نواحي

وضعیت سیاسي

نوسان نرخ مبادله

تغییر سیاست بانكدارها در پرداخت وام

شرایط آب و هوایي

انحصار

بالیاي طبیعي

گروه طراحي

تأخیر در کارهاي طراحي

خطا در طراحي

طراحي نامناسب

گروه پیمانكار

سختي در تأمین مالي توسط پیمانكاران

ارتباط ضعیف پیمانكاران با دیگر بخش ها

اختالف بین پیمانكار و دیگر بخش ها

مدیریت ضعیف منابع

دوباره کاري ناشي از خطاها در طول ساخت وساز

جدول زمان بندي غیر مؤثر توسط پیمانكار

صالحیت پایین کارمندان تكنیكي پیمانكار

تأخیر در شروع پروژه

نظارت مكاني ضعیف توسط پیمانكار

روش نامناسب ساخت وساز

گروه مشاور

انعطاف ناپذیري مشاوران

ارتباط ضعیف مشاوران با دیگر بخش ها

تأخیر مشاور در انجام نظارت 

ناظران ناتوان

ناظران غیرکارا

منبع: مهامید )2013(  

براي رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر از نگاه پیمانكاران از شاخص فراواني (FI) بر اساس رابطه )15( استفاده شده 
است: 
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)15(

که در آن:

a= نشان دهنده  وزن هر پاسخ -

n= بیانگر تعداد پاسخ ها  -

N= مجموع تمام پاسخ ها است.  -

الزم به یادآوري است در این فرمول عدد پنج به این علت مفروض شده است که طیف سنجش اهمیت عوامل 
طیفي پنج گزینه اي است. همچنین، در این مطالعه عوامل مؤثر بر تأخیر نه تنها در سطح کلي، بلكه در هر یك از 
گروه هاي هشت گانه نیز مورد ارزیابي قرارگرفته و عالوه بر آن در این مطالعه رتبه  هر یك از گروه هاي هشت گانه نیز 
در تأخیر مورد سنجش قرارگرفته است. این در حالي است که تأخیر در تملك اراضي در گروه مالكان قرارگرفته است.

با توجه به جداول ذیل، نتایج کلي مطالعه که در آن تأخیر در تملك نیز به عنوان یكي از معیارها قرار داشته است، 
نشان دهنده آن است که این موضوع نتوانسته در گروه مالكان از اهمیت چنداني برخوردار باشد و در بین عوامل 
12گانه این گروه که در جدول  )12( نشان داده شده است، داراي رتبه  یازدهم است. بر این اساس، این موضوع در 

تأخیر پروژه هاي راه کشور فلسطین از موضوعیت چنداني برخوردار نیست.

FI جدول 12: رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه در گروه مالكان در کشور فلسطین با استفاده از شاخص

رتبهشاخص فراوانيعوامل

82/781تأخیر در فرایند پرداخت توسط مالكان

53/632اعطاي پروژه به پایین ترین پیشنهاددهنده ي قیمت

94/623چارچوب زماني غیرمنطقي پروژه

53/624ارتباط ضعیف مالكان با دیگر بخش هاي ساخت وساز

18/615موقعیت مالي مالك

65/576تأخیر در تصمیم گیري مالكان 

47/467محدوده ي تعریف نشده ی کار 

47/368به تأخیر انداختن توسط مالك

71/349تأخیر در تأیید نمود مواد 

71/3410تأخیر در صدور مدارک تأیید توسط مالك 

59/3011تأخیر در به دست آوردن زمین از مالكان

24/2812تغییر در سفارش ها در طول پروژه توسط مالكان

منبع: مهامید )2013(
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FI جدول 13: رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه در گروه پروژه در کشور فلسطین با استفاده از شاخص

رتبهشاخص فراوانيعوامل

12/441محدودیت فضاي ساخت وساز 

53/432دسترسي مكاني محدود تعرض به فعالیت هاي عمومي

12/343موقعیت ضعیف زمین

35/324کیفیت ضعیف خاک

305شرایط ضعیف ناحیه

منبع: مهامید )2013(

FI جدول 14: رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه در گروه پیمانكاران در کشور فلسطین با استفاده از شاخص

رتبهشاخص فراوانيعوامل

65/671سختي در تأمین مالي توسط پیمانكاران

29/652اختالف بین پیمانكار و دیگر بخش ها 

06/573مدیریت ضعیف منابع

88/554ارتباط ضعیف پیمانكاران با دیگر بخش ها

82/485دوباره کاري ناشي از خطاها در طول ساخت وساز

12/446صالحیت پایین کارمندان تكنیكي پیمانكار 

35/427تأخیر در شروع پروژه

41/398جدول زمان بندي غیر مؤثر توسط پیمانكار

29/359نظارت مكاني ضعیف توسط پیمانكار

76/3110روش نامناسب ساخت وساز

منبع: مهامید )2013(

FI جدول 15: رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه در گروه مشاوران در کشور فلسطین با استفاده از شاخص

رتبهشاخص فراوانيعوامل

65/671ارتباط ضعیف مشاوران با دیگر بخش ها 

65/572انعطاف ناپذیري مشاوران

53/433تأخیر مشاور در انجام نظارت 

88/354ناظران ناتوان

18/315ناظران غیرکارا

منبع: مهامید )2013(  
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FI جدول 16: رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه در گروه طراحي در کشور فلسطین با استفاده از شاخص

رتبهشاخص فراوانيعوامل

59/501تأخیر در کارهاي طراحي
76/312خطا در طراحي
41/293طراحي نامناسب

منبع: مهامید )2013(

FI جدول 17: رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه در گروه خارجي در کشور فلسطین با استفاده از شاخص

رتبهشاخص فراوانيعوامل

35/821قطعه بندی West Bank و حرکت محدود بین نواحي 
00/802وضعیت سیاسي

29/553تغییر سیاست بانكدارها در پرداخت وام
94/524نوسان نرخ مبادله

59/505شرایط آب و هوایي
18/416تعرض به فعالیت هاي عمومي

53/337انحصار
24/288بالیاي طبیعي

منبع: مهامید )2013(

FI جدول 18: رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه در گروه نیروي کار در کشور فلسطین با استفاده از شاخص

رتبهشاخص فراوانيعوامل

65/671اختالفات شخصي میان نیروی کار 

76/612سطح پایین مهارت متصدي )عملگر( تجهیزات

18/613نیروی کار غیرکارا

12/544اختالفات شخصي بین نیروی کار و تیم مدیریتي

94/425بهره وري پایین نیروی کار

منبع: مهامید )2013(

FI جدول 19: رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي راه در گروه مواد و تجهیزات در کشور فلسطین با استفاده از شاخص

رتبهشاخص فراوانيعوامل

82/681فقدان تجهیزات کارا
71/542تغییر در نوع و خاصیت مواد در طول ساخت وساز 

76/513کمبود تجهیزات
65/474کمیابي مواد ساخت وساز

منبع: مهامید )2013(
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کشور مصر
عزیز39 )2013( در جدیدترین مطالعه  این حوزه عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي مصر را بعد از 
انقالب این کشور مورد تحلیل قرار داده است. همسو بامطالعه  پیشین او نیز از روش توأمان مصاحبه و پرسشنامه 
براي جمع آوري داده ها استفاده کرده است. بااین وجود، عوامل مؤثر بر تأخیر در این مطالعه به نه گروه تقسیم و این 
عوامل در 99 مورد معرفی شده است. نتایج رتبه بندي عوامل مذکور و نیز شاخص اهمیت نسبي کلي هر متغیر در 

جدول )20( نشان داده شده است.
(ORII) جدول 20: عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي مصر بر اساس شاخص اهمیت نسبي کلي هر عامل

شاخص اهمیت )40ORII( %مربوط به گروهعوامل تأخیرIDرتبه

880/85مالكتأخیر در پیشرفت پرداخت )مشكالت مالي(178

688/85بیرونيشیوه هاي مختلف رشوه242

256/84تجهیزاتکمبود تجهیزات338

912/83پیمانكاربرنامه ریزي و زمان بندي غیر مؤثر پروژه413

896/83پیمانكارمدیریت و نظارت ضعیف محل کار516

304/82پیمانكارکنترل اقتصادي ضعیف محل کار621

122/82پیمانكارتكرار کار به دلیل خطا717

120/82مالكانتخاب نامناسب پیمانكاران893

112/82خارجيخرابي هاي ناگهاني948

792/79مالكبرنامه ریزي ناکافي1087

632/79پیمانكارتیم کار فاقد صالحیت1112

616/79پیمانكارتجربه ناکافي پیمانكار1210

264/79تجهیزاتخرابي مكرر تجهیزات1334

744/78خارجيبحران جهاني اقتصاد1446

368/78پروژهپیچیدگي پروژه )نوع پروژه، میزان پروژه و غیره(1594

200/78پروژهاختالف حقوق بین شرکاي پروژه1697

856/77مالكتغییر سفارش1775

496/77پیمانكارروش هاي ساخت نامناسب1811

480/77نیروي کارتجربه ناکافي/فاقد صالحیت نیروي کار1964

472/77مالكاختالف بین مالكان2076

320/77مالكکندي در تصمیم گیري2185

39. Aziz, R. F. (2013)
40. Overall Relative Importance Index
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شاخص اهمیت )40ORII( %مربوط به گروهعوامل تأخیرIDرتبه

304/77مشاورتأخیر در تأیید تغییرات عمده در حوزه کار توسط مشاور2203

152/77پیمانكارپیمانكاران فرعي نامعتبر2318

944/76نیروي کارکمبود نیروي کار2461

944/76مالكتعلیق کار توسط مالك2586

769/76طراحيتغییرات طراحي به وسیله مالك یا نماینده مالك طي ساخت وساز2623

768/76طراحيسوءتفاهم نیاز مالك توسط مهندس طراح2728

767/76مالكشیوه مالي و پرداخت برای کار تمام شده2888

752/76طراحيخطاهاي طراحي و قصور طراحان2924

432/76موادکمبود مواد ساخت وساز3073

416/76طراحيطراحي ناقص پروژه3131

272/76نیروي کاربازدهي کم نیروي کار3259

240/76خارجيتأخیر در فراهم کردن ملزومات )آب، برق و غیره(3345

232/76طراحيمجموعه اطالعات و ارزیابي قبل طراحي ناکافي3425

72/76تجهیزاتمشكل مختص تجهیزات3533

872/75مشاورعدم تجربه مشاور در پروژه هاي ساختماني3601

864/75طراحيطراحي ناقص توسط طراح3732

536/75طراحيعدم تجربه گروه طراح در پروژه ساختماني3826

368/75پروژهجریمه تأخیر غیر مؤثر3996

176/75موادتأخیر در تحویل مواد4070

160/75طراحياشتباهات و تأخیرهای پرونده هاي طراحي کار4127

968/74مالكمطالعه نامناسب پروژه4280

816/74مالكشرایط سطح و زیرسطحي غیرمنتظره )خاک، آب هاي زیرزمیني و غیره(4352

800/74خارجيبي ثباتي قیمت4449

648/74پیمانكارتغییر مكرر پیمانكاران فرعي4509

448/74خارجيتأخیر درگرفتن جواز از شهرداري4643

264/74تجهیزاتبازدهي پایین تجهیزات4737

104/74مشاورارتباط و هماهنگي ضعیف بین مالك و پیمانكار4808

80/74مشاوربررسي نادرست محل کار4905

928/73موادتأخیر در تولید مواد5068
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شاخص اهمیت )40ORII( %مربوط به گروهعوامل تأخیرIDرتبه

920/73موادعرضه کنندگان غیر معتبر5174

560/73مالكتأخیر در تأیید پرونده هاي طراحي5277

184/73پروژهمدت قرارداد اصلي کوتاه باشد5398

512/72موادخسارت مواد5467

504/72مشاورتأخیر در بازبیني و تأیید پرونده هاي طراحي5507

488/72پیمانكارخط مشی نامناسب پیمانكار5620

320/72تجهیزاتفراهم کردن آهسته تجهیزات5739

304/72پیمانكارارتباط و هماهنگي ضعیف بین مالك و مشاور5815

936/71موادتهیه مواد ساختماني ضعیف5971

920/71پروژهتعریف نامناسب خاتمه کار6095

776/71موادافزایش قیمت مواد6169

616/71مالكتأخیر در تحویل محل کار6279

600/71موادکیفیت ضعیف مواد ساختماني6372

424/71تجهیزاتتجهیزات نامناسب6435

80/71مشاوراختالف بین مشاور و مهندس طراح6502

72/71طراحيپیچیدگي طراحي پروژه6622

64/71پیمانكاربررسي نامناسب محل کار6719

56/71پروژهبندهاي نامطلوب قرارداد6899

898/7خارجيتولید ناکافي مواد خام در کشور6954

888/7نیروي کارتجهیز کند نیروي کار7062

715/7طراحيجزییات ناکافي و غیرواضح در نقشه7130

712/7موادتغییر در نوع مواد و مشخصات فني طي ساخت وساز7266

710/7مالكدوره طوالني بین طراحي و زمان مزایده7389

0/7مشاورمعاونت پروژه نامناسب7406

792/69مالكارتباط و هماهنگي ضعیف بین مشاور و پیمانكار7584

664/69خارجيتغییر در مقررات دولت و قوانین7641

280/69مالكعدم تشویق پیمانكار براي پایان کار پیش از موعد زمان بندی7783

264/69نیروي کاراعتصاب هاي نیروي کار به دلیل انقالب7863

584/68خارجيسیاست هاي نادرست دولت7955
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شاخص اهمیت )40ORII( %مربوط به گروهعوامل تأخیرIDرتبه

648/67نیروي کارغیبت کارگران8057

488/67مالكفقدان نماینده توانا8181

312/67تجهیزاتتجهیزات مدرن ناکافي8236

128/67مشاورتأخیر در اجراي بازرسي و آزمایش8304

792/66پیمانكارتكنولوژي منسوخ8414

790/66نیروي کارانگیزه و روحیه پایین نیروي کار8558

56/66مالكکارهاي اضافي8691

904/65مالكدیوان ساالري در مزایده/ روش مزایده8792

856/65مالكروش هاي نامناسب قراردادي8890

536/65خارجيشرایط نامساعد آب و هوایي8953

160/65طراحياستفاده ضعیف از نرم افزارهاي طراحي مهندسي پیشرفته9029

808/64خارجيتأخیر در بازرسي پایاني و صدور گواهینامه توسط فرد سوم9144

896/63خارجيمشكل با همسایه ها9250

864/62مالكعدم تجربه مالك در پروژه ساختماني9382

440/61خارجيحوادث در طي ساخت وساز9440

896/6خارجياز دست دادن زمان توسط کنترل ترافیك و محدودیت ها در کار9547

712/6نیروي کاراختالف هاي شخصي بین نیروي کار9660

536/6خارجيسرقت از محل کار9756

392/6خارجيترخیص آهسته محل کار9851

216/58نیروي کارمصدومیت نیروي کار در محل کار9965

منبع: فائق عزیز )2013(

همان گونه که مشاهده مي شود، بر اساس نتایج این مطالعه پنج عامل تأخیر در فرآیند پرداخت )مسائل مالي(، 
الگوهاي مختلف در پرداخت نامشروع، کمبود تجهیزات، برنامه ریزي و زمان بندي غیر مؤثر پروژه و مدیریت مكاني 
و ارزیابي ضعیف به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي مصر تلقي شده است. عالوه بر 
آن این مطالعه عوامل مؤثر بر تأخیر را در هر یك از گروه هاي نه گانه نیز رتبه بندي نموده است. نتایج این رتبه بندي 

در جدول )21( ارائه شده است.
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RII جدول 21: عوامل تأخیر از نگاه گرو ه هاي نه گانه مختلف در پروژه هاي زیرساختي مصر بر اساس شاخص

شاخص RIIعوامل تأخیررتبهگروه

اور
مش

وه 
گر

304/77تأخیر در تأیید تغییرات عمده در حوزه کار توسط مشاور1

872/75عدم تجربه مشاور در پروژه هاي ساختماني2

104/74ارتباط و هماهنگي ضعیف بین مالك و پیمانكار3

080/74بررسي نادرست محل کار4

504/72تأخیر در بازبیني و تأیید پرونده هاي طراحي5

080/71اختالف بین مشاور و مهندس طراح6

000/70معاونت پروژه نامناسب7

128/67تأخیر در اجراي بازرسي و آزمایش8

كار
مان

ه پی
گرو

912/83برنامه ریزي و زمان بندي غیرمؤثر پروژه1

896/83مدیریت و نظارت ضعیف محل کار2

304/82کنترل اقتصادي ضعیف محل کار3

122/82تكرار کار به دلیل خطا4

632/79تیم کار فاقد صالحیت5

616/79تجربه ناکافي پیمانكار6

496/77روش هاي ساخت نامناسب7

152/77پیمانكاران فرعي نامعتبر8

648/74تغییر مكرر پیمانكاران فرعي9

488/72خط مشی نامناسب پیمانكار10

304/72ارتباط و هماهنگي ضعیف بین مالك و مشاور11

064/71بررسي نامناسب محل کار12

792/66تكنولوژي منسوخ13
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شاخص RIIعوامل تأخیررتبهگروه

حي
طرا

وه 
گر

769/76تغییرات طراحي به وسیله مالك یا نماینده مالك طي ساخت وساز1

768/76سوءتفاهم نیاز مالك توسط مهندس طراح2

752/76خطاهاي طراحي و قصور طراحان3

416/76طراحي ناقص پروژه4

232/76مجموعه اطالعات و ارزیابي قبل طراحي ناکافي5

864/75طراحي ناقص توسط طراح6

536/75عدم تجربه گروه طراح در پروژه ساختماني7

160/75اشتباهات و تأخیرهای پرونده هاي طراحي کار8

072/71پیچیدگي طراحي پروژه9

715/70جزییات ناکافي و غیرواضح در نقشه10

160/65استفاده ضعیف از نرم افزارهاي طراحي مهندسي پیشرفته11

ات
هیز

 تج
روه

گ

256/84کمبود تجهیزات1

264/79خرابي مكرر تجهیزات2

072/76مشكل مختص تجهیزات3

264/74بازدهي پایین تجهیزات4

320/72فراهم کردن آهسته تجهیزات5

424/71تجهیزات نامناسب6

312/67تجهیزات مدرن ناکافي7
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شاخص RIIعوامل تأخیررتبهگروه

جي
خار

وه 
گر

688/85شیوه هاي مختلف رشوه1

112/82خرابي هاي ناگهاني2

744/78بحران جهاني اقتصاد3

240/76تأخیر در فراهم کردن ملزومات )آب، برق و غیره(4

800/74بي ثباتي قیمت5

448/74تأخیر درگرفتن جواز از شهرداري6

898/70تولید ناکافي مواد خام در کشور7

664/69تغییر در مقررات دولت و قوانین8

584/68سیاست هاي نادرست دولت9

536/65شرایط نامساعد آب و هوایي10

808/64تأخیر در بازرسي پایاني و صدور گواهینامه توسط فرد سوم11

896/63مشكل با همسایه ها12

440/61حوادث در طي ساخت وساز13

896/60از دست دادن زمان توسط کنترل ترافیك و محدودیت ها در کار14

536/60سرقت از محل کار15

392/60ترخیص آهسته محل کار16

688/85شیوه هاي مختلف رشوه17

کار
ی 

یرو
وه ن

گر

944/76تجربه ناکافي/فاقد صالحیت نیروي کار1

272/76کمبود نیروي کار2

888/70بازدهي کم نیروي کار3

264/69تجهیز کند نیروي کار4

648/67اعتصاب هاي نیروي کار به دلیل انقالب5

790/66غیبت کارگران6

712/60انگیزه و روحیه پایین نیروي کار7

216/58اختالف هاي شخصي بین نیروي کار8

944/76مصدومیت نیروي کار در محل کار9
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شاخص RIIعوامل تأخیررتبهگروه

واد
ه م

گرو

432/76کمبود مواد ساخت وساز1

176/75تأخیر در تحویل مواد2

928/73تأخیر در تولید مواد3

920/73عرضه کنندگان غیر معتبر4

512/72خسارت مواد5

936/71تهیه مواد ساختماني ضعیف6

776/71افزایش قیمت مواد7

600/71کیفیت ضعیف مواد ساختماني8

712/70تغییر در نوع مواد و مشخصات فني طي ساخت وساز9

ان
الك

وه م
گر

120/82انتخاب نامناسب پیمانكاران1

792/79برنامه ریزي ناکافي2

856/77تغییر سفارش3

472/77اختالف بین مالكان4

320/77کندي در تصمیم گیري5

944/76تعلیق کار توسط مالك6

767/76شیوه مالي و پرداخت برای کار تمام شده7

968/74مطالعه نامناسب پروژه8

816/74شرایط سطح و زیرسطحي غیرمنتظره )خاک، آب هاي زیرزمیني و غیره(9

560/73تأخیر در تأیید پرونده هاي طراحي10

616/71تأخیر در تحویل محل کار11

710/70دوره طوالني بین طراحي و زمان مزایده12

792/69ارتباط و هماهنگي ضعیف بین مشاور و پیمانكار13

280/69عدم تشویق پیمانكار براي پایان کار پیش از موعد زمان بندي14

488/67فقدان نماینده توانا15

056/66کارهاي اضافي16

904/65دیوان ساالري در مزایده/ روش مزایده17

856/65روش هاي نامناسب قراردادي18

864/62عدم تجربه مالك در پروژه ساختماني19

https://mcivil.ir/


شاخص RIIعوامل تأخیررتبهگروه

وژه
ه پر

گرو

368/78پیچیدگي پروژه )نوع پروژه، میزان پروژه و غیره(1

200/78اختالف حقوق بین شرکاي پروژه2

368/75جریمه تأخیر غیر مؤثر3

184/73مدت قرارداد اصلي کوتاه باشد4

920/71تعریف نامناسب خاتمه کار5

056/71بندهاي نامطلوب قرارداد6

منبع: فائق عزیز )2013(.

همچنین، در این پژوهش گروه هاي مرتبط با عوامل تأخیر نیز با استفاده از معادله  )16( رتبه بندي شده اند که 
نتایج آن در جدول )22( مشاهده می شود.

)16(

ERII جدول 22: رتبه بندي گروه هاي مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي مصر با استفاده از شاخص

شاخص ERIIگروه تأخیررتبه

79/91پیمانكار1

77/49تجهیزات2

76/54مالكان3

76/05پروژه4

76/77طراحي5

74/34مشاور6

74/28خارجي7

73/99مواد8

72/64نیروي  کار9

منبع: فائق عزیز )2013(

تأخیر در پروژه هاي عمراني و عوامل مؤثر بر آن: جمع بندي و نتیجه گیري از مجموعه مطالعات خارجي
همان گونه که به تفصیل در این بخش مشاهده شد و همان طور که در ابتداي این بخش نیز یادآوري شده است، 
بر اساس دانسته هاي محققین این مطالعه، هیچ یك از مطالعات موجود در دو حوزه کشورهاي توسعه یافته و در حال 
توسعه، موضوع تملك اراضي را به عنوان موضوعي مستقل در تأخیر پروژه هاي عمراني به طور کلی و پروژه هاي 
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راه هاي درون شهری به صورت ویژه معرفي نكرده اند. این در حالي است که تنها مطالعات اندکي و به صورت نمونه 
مطالعه مهامید )2013( در بخش حمل ونقل جاده اي کشور فلسطین، این عامل را به عنوان عاملي مؤثر بر تأخیر 
معرفي نموده است. همان گونه که مشاهده شد، نتایج کلي این مطالعه که در آن تأخیر در تملك نیز به عنوان یكي 
از عوامل مؤثر بر تأخیر قرار داده شده، نشان دهنده آن است که این عامل نتوانسته در گروه مالكان از اهمیت چنداني 

برخوردار باشد.

عالوه بر آن و از مجموع مطالب خارجي مشاهده مي شود که حتي براي بیان گروه هاي مؤثر بر تأخیر و نیز 
عوامل مؤثر در هر یك از گروه ها و در نتیجه مجموعه عوامل مؤثر بر تأخیر توافق چنداني وجود ندارد. این نیز بدان 
دلیل است که نوع پروژه مورد بررسی و مكان آن بر گروه هاي مؤثر بر تأخیر و در نتیجه عوامل آن ها مؤثر است. 
بااین همه و بر اساس مجموعه مطالعات موجود مي توان گروه هاي زیر را به عنوان مجموعه گروه هاي مورد بررسی 

در مطالعات این حوزه قلمداد کرد. 

گروه کارفرما؛. 1

گروه مشاور؛. 2

گروه پیمانكار؛. 3

گروه پروژه؛. 4

گروه طراحي؛. 5

گروه نیروي کار؛. 6

گروه مواد و تجهیزات؛. 7

گروه عوامل خارجي؛. 8

گروه مالي؛. 9

گروه برنامه ریزي و کنترل؛. 10

گروه رابطه  قراردادي؛. 11

گروه تغییرات؛. 12

گروه محیط؛. 13

گروه فعالیت دولت.. 14

این در حالي است که بر اساس مطالعات موجود 190 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر در مجموعه پروژه هاي 
عمراني در سطح جهان معرفی شده است. تملك اراضي یكي از مجموعه 190 عاملي این موارد است. عوامل مؤثر 

بر تأخیر در جدول )23( ارائه شده است.
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جدول 23: عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه ها از نگاه گروه هاي 14 گانه مختلف بر اساس مطالعات موجود

عوامل تأخیر بر اساس مطالعات خارجيردیفعوامل تأخیر بر اساس مطالعات خارجيردیف

تعلیق کار توسط مالك29تأخیر در فرایند پرداخت توسط مالكان1

شیوه مالي و پرداخت براي کار تمام شده30اعطاي پروژه به پایین ترین پیشنهاددهنده  قیمت2

مطالعه نامناسب پروژه31چارچوب زماني غیرمنطقي پروژه3

شرایط سطح و زیرسطحي غیرمنتظره )خاک، آب هاي زیرزمیني و غیره(32ارتباط ضعیف مالكان با دیگر بخش هاي ساخت وساز4

تأخیر در تحویل محل کار33مشكالت مالي مالك5

دوره طوالني بین طراحي و زمان مزایده34تأخیر در تصمیم گیري مالكان6

ارتباط و هماهنگي ضعیف بین مشاور و پیمانكار35محدوده  تعریف نشده  کار 7

عدم تشویق پیمانكار براي پایان کار پیش از موعد زمان بندي36انتخاب نامناسب پیمانكاران8

فقدان نماینده توانا37تأخیر در تأیید کردن مواد 9

کارهاي اضافي38تأخیر در پیشرفت پرداخت )مشكالت مالي(10

دیوان ساالري در مزایده/ روش مزایده39تأخیر در به دست آوردن زمین از مالكان11

روش هاي نامناسب قراردادي40پیچیدگي طراحي پروژه12

عدم تجربه مالك در پروژه41جزییات ناکافي و غیرواضح در نقشه13

تخمین هزینه نامناسب42استفاده ضعیف از نرم افزارهاي طراحي مهندسي پیشرفته14

فرآیند کنترلي ناکافي43اختالفات شخصي میان نیروی کار 15

تأخیر در تصویب کار44سطح پایین مهارت متصدي )عملگر( تجهیزات16

ارتباط ضعیف مشاوران با دیگر بخش ها 45نیروی کار غیرکارا17

انعطاف ناپذیري مشاوران46اختالفات شخصي بین نیروی کار و تیم مدیریتي18

تأخیر مشاور در انجام نظارت 47بهره وري پایین نیروی کار19

ناظران ناتوان48نیروی کار ناشایست20

ناظران غیرکارا49تجربه ناکافي/فاقد صالحیت نیروي کار21

تجربه ناکافي مشاوران مدیریت مكاني و ارزیابي ضعیف50کمبود نیروي کار22

تأخیر در تأیید تغییرات عمده در حوزه کار توسط مشاور51مسائل مالي و پرداخت در تكمیل کار توسط مالك23

ارتباط و هماهنگي ضعیف بین مالك و پیمانكار52نوع مناقصه و برنده جایزه24

بررسي نادرست محل کار53سفارش های متنوع و تغییر زمینه  کار توسط کارفرما در طي ساخت25

تأخیر در بازبیني و تأیید پرونده هاي طراحي54تأخیر در اصالح و تأیید مدارک طراحي شده 26

اختالف بین مشاور و مهندس طراح55برنامه ریزي ناکافي27

معاونت پروژه نامناسب56اختالف بین مالكان28

https://mcivil.ir/


عوامل تأخیر بر اساس مطالعات خارجيردیفعوامل تأخیر بر اساس مطالعات خارجيردیف

عدم قابلیت استفاده از تجهیزات86تأخیر در اجراي بازرسي و آزمایش57

قطعه بندی West Bank و حرکت محدود بین نواحي87سختي در تأمین مالي توسط پیمانكاران58

وضعیت سیاسي88اختالف بین پیمانكار و دیگر بخش ها 59

تغییر سیاست بانكدارها در پرداخت وام89مدیریت ضعیف منابع60

نوسان نرخ مبادله90ارتباط ضعیف پیمانكاران با دیگر بخش ها61

جریان نقدینگي در طول ساخت91بازدهي کم نیروي کار62

تعرض به فعالیت هاي عمومي92تجهیز کند نیروي کار63

انحصار93اعتصاب هاي نیروي کار به دلیل انقالب64

بالیاي طبیعي94غیبت کارگران65

نوسان هزینه ها95انگیزه و روحیه پایین نیروي کار66

شیوه هاي مختلف رشوه96مصدومیت نیروي کار در محل کار 67

خرابي هاي ناگهاني97اپراتورهاي تجهیزات غیر ماهر68

بحران جهاني اقتصاد98فقدان تجهیزات کارا69

تأخیر در فراهم کردن ملزومات )آب، برق و غیره(99تغییر در نوع و خاصیت مواد در طول ساخت وساز 70

تأخیر درگرفتن جواز از شهرداري100کمبود تجهیزات71

دوباره کاري ناشي از خطاها در طول ساخت وساز101مشكل مختص تجهیزات72

صالحیت پایین کارمندان تكنیكي پیمانكار 102نبود مواد اولیه در بازار73

تأخیر در شروع پروژه103خرابي مكرر تجهیزات74

مدیریت مكاني و ارزیابي ضعیف104کمبود مواد ساخت وساز75

مدیریت و نظارت مكاني ضعیف توسط پیمانكار105تأخیر در تحویل مواد76

روش نامناسب ساخت وساز106بازدهي پایین تجهیزات77

برنامه ریزي و زمان بندي غیر مؤثر پروژه توسط پیمانكار107تأخیر در تولید مواد78

مشكالت مالي پیمانكار108عرضه کنندگان غیر معتبر79

کنترل اقتصادي ضعیف محل کار109خسارت مواد80

تكرار کار به دلیل خطا110فراهم کردن آهسته تجهیزات81

تیم کار فاقد صالحیت111افزایش قیمت مواد82

تجربه ناکافي پیمانكار112کیفیت ضعیف مواد83

پیمانكاران فرعي نامعتبر113تجهیزات نامناسب84

تغییر مكرر پیمانكاران فرعي114تجهیزات مدرن ناکافي85
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عوامل تأخیر بر اساس مطالعات خارجيردیفعوامل تأخیر بر اساس مطالعات خارجيردیف

مشكالت دریافت مصالح ساخت باقیمت های رایج رسمي144خط مشی نامناسب پیمانكار115

تأخیر در بازرسي پایاني و صدور گواهینامه توسط فرد سوم145ارتباط و هماهنگي ضعیف بین مالك و مشاور116

مشكل با همسایه ها146تكنولوژي منسوخ117

شرایط زمین شناسی پیش بینی نشده147اشتباهات در طول دوره ساخت118

از دست دادن زمان توسط کنترل ترافیك و محدودیت ها در کار148تأخیر در نظارت و بازرسي119

سرقت از محل کار149محدودیت فضاي ساخت وساز 120

ترخیص آهسته محل کار150دسترسي مكاني محدود 121

اخذ مجوز از مقامات محلي151موقعیت ضعیف زمین122

روش هاي بازرسي و تست غیرواقعی پیشنهادشده در قرارداد152کیفیت ضعیف خاک123

بوروکراسي در سازمان مشتري153شرایط ضعیف ناحیه124

ساختار سازماني ضعیف براي مشتري و یا مشاور154اثرات شرایط زیرسطحي )خاک، ایستایي آب و ...(125

تغییرات در مقررات و قوانین دولتي155پیچیدگي پروژه )نوع پروژه، میزان پروژه و غیره(126

تأخیر در نرخ نهایي براي موارد اضافي156اختالف حقوق بین شرکاي پروژه127

ذخیره سازي نادرست مواد و تخریب آن ها157جریمه تأخیر غیر مؤثر128

بي میلي براي تغییر از سوي مشاور و یا معمار158کوتاه بودن مدت قرارداد اصلي 129

حوادث مكاني به علت سهل انگاري159تعریف نامناسب خاتمه کار130

حوادث مكاني به دلیل فقدان اقدامات ایمني160بندهاي نامطلوب قرارداد131

تأخیر در گواهي انجام تعهد161تعرض به فعالیت هاي عمومي132

مشكل دسترسي به اعتبار بانكي162ابهام در مشخصات و تعبیر اختالفات بخش ها133

نوسان قیمت ها163دوباره کاري براي تغییر طراحي و انحراف از سفارش ها134

نظارت ضعیف164زمان بندي غیرواقعي برنامه ریزی شده در قرارداد135

حوادث در طول ساخت وساز165دوباره کاري به دلیل خطا در اجرا136

مدیریت مكاني ضعیف166تأخیر در کارهاي طراحي137

فقدان برنامه ي کاري167طراحي ناقص پروژه138

روش هاي ساخت وساز168طراحي نامناسب139

برآورد کمتر از حد هزینه های پروژه169تولید ناکافي مواد خام در کشور140

برآورد کمتر از حد دشواري پروژه170تغییر در مقررات دولت و قوانین141

برآورد کمتر از حد زمان پروژه171سیاست هاي نادرست دولت142

مدیریت حرفه اي ضعیف172شرایط نامساعد آب و هوایي143
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عوامل تأخیر بر اساس مطالعات خارجيردیفعوامل تأخیر بر اساس مطالعات خارجيردیف

مجموعه اطالعات و ارزیابي قبل طراحي ناکافي182اختالفات قانوني173

عدم تجربه گروه طراح در پروژه183رابطه  غیر مؤثر بین بخش ها174

اشتباهات و تأخیرهای پرونده هاي طراحي کار184تأخیر در ساخت وساز از طرف مشاوران175

اشتباهات تحقیقات خاک185تأخیر توسط پیمانكار دست دوم176

شرایط اساسي مواجه در مكان186تغییرات ابتدایي کارفرما177

طراحي ضعیف187تغییرات الزم178

اخذ مجوز از شهرداري188تغییرات طراحي به وسیله مالك یا نماینده مالك طي ساخت وساز179

اختالف بین خصوصیات طراحي و کد ساختمان189سوءتفاهم نیاز مالك توسط مهندس طراح180

تعطیالت عمومي190خطاهاي طراحي و قصور طراحان181

با نگاهي دیگر و از مجموعه مطالب ارائه شده مي توان نتایج زیر را به عنوان جمع بندي عنوان کرد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته در حوزه بررسي عوامل مؤثر بر تأخیر مشاهده مي شود که در بسیاري از - 
این مطالعات، عامل تملك اراضي و تعارضات ملكي به عنوان عامل تأخیر منظور نشده است و این موضوع 

نتوانسته اهمیت چنداني به خصوص در گروه کارفرما داشته باشد.

نتایج به دست آمده از مطالعات موجود نشان مي دهد که باوجود استفاده از روش ها و شاخص هاي مختلف - 
براي بررسي عوامل مؤثر بر تأخیر و متفاوت بودن نتایج آن ها، نتایج به دست آمده تا حدودي به هم نزدیك 

مي باشند. 

از نگاه مطالعات موجود، اثرات تأخیر از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانكار شامل افزایش هزینه، ازدیاد زمان، - 
ترک کار، معامالت و موارد قانوني و اختالف ها مي باشند که در این میان افزایش زمان و هزینه )مدت زمان 

پروژه( بیشترین اثر را در تأخیر داشته اند.

نتایج مروري بر مطالعات موجود نشان دهنده آن است که باوجود همه تمایزاتي که بین نظرات گروه هاي - 
سه گانه کارفرما، مشاور و پیمانكار وجود دارد، اما، بر اساس مطالعات موجود مي توان عوامل مدیریت ضعیف، 
کمبود تجهیزات، برنامه ریزي و زمان بندي غیر مؤثر و مسائل مالي را به عنوان مهم ترین عوامل تأخیر در 

انجام پروژه هاي عمراني قلمداد کرد.

عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي عمراني با تأکید بر پروژه هاي داخلي
به شدت  نیز  ایران  در  موضوع  این  و  بوده  توجه  مورد  همواره  مختلف  زوایاي  از  عمراني  طرح هاي  بررسي 
موضوعیت داشته است. بااین وجود عمده تأکید و مطالعات این حوزه در زمینه ي طرح هاي عمراني دولتي قرارگرفته 
و به عنوان مثال توکلي )1385( با دیدي انتقادي و در مقاله اي با عنوان »با طرح هاي ناتمام عمراني چه کنیم؟«، 
وضعیت طرح هاي ناتمام عمراني کشور و به عبارتي طرح هاي عمراني با تأخیر در این حوزه را به چالش مي کشد. 
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نتایج این مطالعه نشان داده است تأخیر در انجام طرح هاي عمراني داراي زیان هاي اقتصادي و اجتماعي متعددي 
انساني،  عوامل  ماندن  بیكار  تأخیر،  از  ناشي  عدم النفع  تمام شده،  هزینه هاي  افزایش  محدود،  منابع  ائتالف  است. 
بیكار ماندن ماشین آالت و تجهیزات، اثرات تورمي، کاهش بازدهي سرمایه، کاهش بهره وري بخش دولتي، کاهش 
بهره وري بخش خصوصي، کاهش نسبي رفاه، ناعادالنه ترشان توزیع درآمد برخي از زیان هاي اقتصادي تأخیر در 
انجام طرح هاي عمراني از نگاه توکلي )1385( است. این در حالي است که نارضایتي اجتماعي ناشي از فاصله ي 
بین انتظارات و واقعیات، بي اعتمادي به کفایت سیاستمداران، کاهش اعتبار دولت، بی اعتباری قانون، بی اعتباری 
مجلس قانون گذاری نیز، برخي از آسیب هاي اجتماعي از نگاه توکلي است. مطالعه ي توکلي راه برون رفت از این 
موضوع را به دودسته میان مدت و بلندمدت تقسیم مي کند. در میان مدت اصالح نظام فني و اجرایي راهكار برون رفت 
پیشنهادي این مطالعه است. عالوه بر آن و از نگاه توکلي )1385(، امساک در تصویب طرح هاي جدید، دقت و 
وسواس در تصویب آن ها و اصالح نسبت عملیات به منابع پیشنهاد او در کوتاه مدت است. این نسبت در شرایط فعلي 
بزرگ تر از 1 بوده و این نشان دهنده ي آن است که عملیات طرح هاي عمراني بسیار فراتر از منابع انجام آن ها است. 

بررسي زیان هاي ناشي از تأخیر و دالیل آن در پروژه هاي عمراني در ایران نه تنها موضوعي آکادمیك بوده 
بلكه به صورت گسترده در رسانه هاي جمعي نیز مورد توجه و بحث قرارگرفته است. به عنوان مثال، خبرنگار وطن 
امروز طي گزارشي در تاریخ 1391/12/09 ): 1082( ضمن اشاره به سوابق اجراي پروژه هاي عمراني در برنامه هاي 
توسعه اي در ایران، به بررسي علل تأخیر در اجراي پروژه های عمراني طي برنامه هاي سوم تا پنجم توسعه کشور 

پرداخته و وضعیت پروژه هاي ناتمام را مطابق با جدول )24( ارائه کرده است:
جدول 24: وضع پروژه هاي عمراني و اعتبارات مصوب در برنامه هاي توسعه

وضعیت پروژه  
برنامه

پروژه هاي
اجرایي ملي

پروژه هاي
اجرایي استاني

پروژه هاي
ناتمام ملي

پروژه هاي
ناتمام استاني

9292138465444225376سوم

2665201741429616178چهارم

منبع: وطن امروز، 1391، گزارش 1082

بنا بر اذعان خبرنگار وطن امروز، تأخیر در اجراي پروژه ها نسبت به برنامه زماني پیش بیني شده از مهم ترین 
مشكالت عملیات عمراني است و مهم ترین دالیل این تأخیرها به صورت زیر برشمرده شده است:

عدم تخصیص مناسب و به موقع اعتبارات عمراني و ضعف در جذب اعتبارات الزم. 1

ضعف دستگاه هاي اجرایي: با توجه به شرایط سخت تحریم، دولت عالوه بر این که به تعهدات خود نسبت . 2
به پرداخت به موقع اعتبارات عمل نكرده؛ بلكه با برگزاري مناقصات جدید اقدام به شروع پروژه هاي تازه 

کرده است.

و . 3 کرایه  تجهیزات،  مصالح،  بخش  در  به ویژه  افسارگسیخته  تورم  و  گراني  پیمانکاران:  از  برخي  ناتواني 
دستمزدها ازیك طرف و کمبود منابع مالي براي اجرا از طرف دیگر، شرایط سختي را براي پیمانكاران و 
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فعاالن بخش عمران کشور رقم زده است.

همان گونه که مشاهده مي شود عدم تخصیص مناسب و به موقع اعتبارات و ضعف در جذب آن مهم ترین عامل 
تأخیر قلمداد شده است. 

آن  در  که  جمعي  رسانه هاي  در  آن  دالیل  و  عمراني  پروژه هاي  در  تأخیر  موضوع  بازتاب  از  دیگري  نمونه 
ارائه شده  گزارش  است  قابل مشاهده  تأخیر  بر  مؤثر  عاملي  به عنوان  نیز  ملكي  معارضان  موضوع  و  اراضي  تملك 
توسط خبرنگار مهر است. خبرنگار مهر در ساري به بهانه سفر دولت به استان مازندران، در طي گزارشي در تاریخ 
1387/8/10 )کد خبر: 2046( دالیل تأخیر در انجام پروژه هاي عمراني این استان را به صورت زیر عنوان مي نماید:

عدم تأمین منابع و هزینه هاي نظارت بر برخي پروژه ها و طرح هاي عمراني توسط پیمانكاران؛. 1

فقدان یا عدم نظارت کافي در پروژه هاي عمراني استان؛. 2

فعالیت اندک یا فقدان گروه هاي نظارتي قوي در استان و شهرستان ها؛. 3

فقدان پیمان کاران قوي ازنظر فني و تجهیزاتي در استان و ارجاع کار به پیمانكاران سنتي و غیر مجرب؛. 4

عدم به کارگیری نیروهاي کار مناسب و کافي در پروژه ها توسط پیمانكاران به خاطر برخورداري از سود . 5
بیشتر؛

تعدد پروژه هاي در اختیار پیمانكاران؛. 6

به کارگیري روش هاي غیرمعمول در جلب رضایت ناظران و مسئوالن؛. 7

اعمال فشارهاي اجتماعي و سیاسي غیرمعمول؛. 8

فقدان روش هاي تشویقي در اجراي به موقع پروژه ها؛. 9

فقدان روش هاي تنبیهي براي تأخیر زیاد در زمان بهره برداري از پروژه ها و یا عملیاتی نشدن این روش ها . 10
در صورت وجود؛

نیمه تمام . 11 پروژه هاي  از  بهره برداري  از  قبل  سیاسي،  و  اجتماعي  مسائل  خاطر  به  جدید  پروژه هاي  شروع 
سنوات گذشته؛

عدم تعیین تكلیف پروژه هاي قبلي؛. 12

عدم تأمین اعتبار کافي )براي اعتبارات پیش بیني شده در اسناد قانوني( براي پروژه ها بر اساس جدول زماني . 13
مشخص شده و یا عدم تخصیص کل اعتبارات مصوب؛

تأثیر شرایط جغرافیایي و آب و هوایي خاص استان؛. 14

عدم تأمین مصالح مناسب و مرغوب؛. 15

مشكالت مالي و اجتماعي جهت تملك )اراضي و امالک( براي اجراي پروژه هاي عمراني؛. 16
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عدم هماهنگي بین برخي دستگاه هاي اجرایي؛. 17

اعمال خواسته هاي شخصي افراد و گروه هاي غیرمتخصص در اجراي پروژه ها؛. 18

فقدان بانك اطالعاتي فني و نظارتي مناسب؛. 19

به روز نبودن اطالعات پروژه ها جهت ارزیابي به موقع و مستمر آن ها؛. 20

اتكا به منابع مالي ثابت سالیانه استاني و ضعف در پیگیري سهم بري بیشتر از منابع ملي.. 21

عامل  مازندران،  استان  عمراني  پروژه هاي  تأخیر  بر  مؤثر  عوامل  میان  در  مي شود،  مشاهده  که  همان گونه 
مشكالت مالي و اجتماعي جهت تملك )اراضي و امالک( براي اجراي پروژه هاي عمراني به عنوان یكي از عوامل 

.41
اساسي در اتمام این پروژه ها شناخته شده است40

عالوه بر تأخیر در پروژه هاي عمراني در سطح استاني و ملي، تأخیر در پروژه هاي عمران شهري نیز مورد بحث 
در رسانه هاي جمعي است. بااین وجود، همانند پروژه هاي ملي و منطقه اي، در اکثر اظهارنظرهای صورت گرفته در 
زمینه علل تأخیر در پروژه هاي عمران شهري نیز کمبود نقدینگي به عنوان علت اصلي تأخیر قلمداد مي شود. به 
عنوان مثال رئیس اسبق کمیسیون اقتصادي و برنامه وبودجه شوراي شهر تهران )رسول خادم( بر این باور است که 
35/5 درصد علل تأخیر پروژه هاي عمراني شهرداري تهران در سال 1391 مربوط به کمبود نقدینگي بوده است. این 
در حالي است که تأمین زمین، تغییر نقشه، افزایش قیمت مصالح، تعلل دستگاه هاي اجرایي و مشكالت مطالعاتي به 
ترتیب 15/6 درصد، 11 درصد، 9 درصد، 8/5 درصد و 2/6 درصد علل تأخیر را به خود اختصاص داده اند. اگرچه در 
این اظهارنظر ضعف پیمانكاران و معارضین ملكي نیز از دیگر دالیل تأخیر در اجراي پروژه هاي عمراني شهرداري 
42. بر این اساس سهم تملك اراضي 

نام برده شده است اما، سهم این عوامل در این اظهارنظر مشخص نشده است41
در پروژه هاي عمران شهري سهمي پراهمیت بوده و در جایگاه دوم قرار داشته است. بنابراین و بي شك نمي توان 

41. به عنوان مثال، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور در« گزارش نظارتي پروژه هاي عمراني ملي سال86«، جلد اول ص58 به 
بررسي مهم ترین علل تأخیر در پروژه هاي عمراني مي پردازد. در این گزارش، هشت عامل به عنوان عوامل تأخیر در پروژه هاي عمراني شناسایي و 
سهم هر یك را مشخص کرده که در جدول زیر ارائه شده است. همان گونه که مشاهده مي شود کمبود تخصیص اعتبار و کمبود اعتبار مصوب در صدر 
عوامل مؤثر تأخیر قلمداد گردیده و این دو عامل به تنهایی بیش از 52 درصد عامل تأخیر را به خود اختصاص داده اند. این در حالي است که تهیه و 

تدارک زمین با 5/5 درصد همراه با عامل ناتواني پیمانكاران در جایگاه نازل تري قرارگرفته اند.
مهم ترین علل تأخیر در پروژه هاي عمراني

درصدعلل تأخیرردیفدرصدعلل تأخیرردیف

5/5ناتواني پیمانكاران30/25کمبود تخصیص اعتبار1

9/4کمبود مصالح22/56کمبود اعتبار مصوب2

3/7مشاور طراح11/87ضعف دستگاه هاي اجرایي3

15/9سایر5/58تهیه و تدارک زمین4

http://www.shahriran.ir/fa/newsagency/714 42. به نقل از
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کمبود نقدینگي را تنها عامل تأخیر در پروژه هاي عمراني و به ویژه در پروژه هاي عمران شهري قلمداد کرد.. ازاین رو، 
شناسایي سهم هر عامل در تأخیر چنین پروژه هایي از اهمیتي اساسي برخوردار است. عوامل مذکور و سهم هر 
عامل نیز خود به عوامل متعددي مانند زمان، مكان و نوع پروژه بستگي دارد. تأخیر در انجام پروژه هاي عمراني و 
عوامل مؤثر بر آن در محافل دانشگاهي کشور نیز مورد توجه بوده و از زوایاي متعددي به آن ها پرداخته شده است. 
بااین وجود، بررسي این موضوع تنها در سال هاي اخیر مورد توجه جدي در این محافل بوده است. بررسي مهم ترین 

مطالعات این حوزه و نتایج آن موضوع ادامه مطالب این بخش است. 

بررسي علل تأخیرات در پروژه هاي ساخت با مروري بر مطالعه موردي داخلي و خارجي، عنوان مطالعه اي است 
پیمانكار،  را در سه دسته  تأخیرات  این مطالعه منشأ  نیا )1388( منتشرشده است.  که توسط موالئي و غضنفری 

کارفرما و شخص ثالث و مطابق با الگوي زیر قرار داده است.

نمودار 1: تقسیم بندي عوامل مؤثر بر تأخیر بر اساس منشأ تأخیر

انجام شده در این حوزه، تأخیرات را به  با مطالعات متعدد  با نگاهي دیگر، این مطالعه همسو  عالوه بر آن و 
دودسته تأخیرات قابل اغماض و غیرقابل اغماض و همچنین تأخیرات قابل اغماض را به دودسته تأخیرات قابل 

جبران و غیرقابل جبران مطابق با نمودار )2( تفكیك کرده است. 

نمودار 2: تقسیم بندي بر اساس جبران پذیر بودن

منبع: موالئي و غضنفری نیا )1388(

عالوه بر آن، محققین این پژوهش روش هاي متعددي را براي شناسایي تأخیر معرفي کرده اند  که روش هاي 
زیر از آن جمله است.

روش مقایسه برنامه زمان بندي با زمان بندي واقعي؛- 

روش افزایش برنامه زمان بندي مبنا )رهیافت What -If(؛- 
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روش کاهش زمان بندي واقعي )رهیافت But-For(؛- 

روش تحلیل بازه هاي زماني؛- 

روش منطق فازي؛- 

روش تأثیر تأخیرات.- 

در نهایت محقق با در نظر گرفتن عوامل 26  گانه تأخیر از نگاه سه گروه کارفرما، پیمانكار و مشاور و بر اساس 
مطالعات پیشین به رتبه بندي عوامل مذکور پرداخته است. نتایج این مطالعه نیز در جدول )25( ارائه شده است.

جدول 25: رتبه بندي دالیل تأخیر و افزایش هزینه ها

عامل
کلمشاورپیمانکارکارفرما

%RIWرتبه%RIWرتبه%RIWرتبهرتبه

4/5234/1710/54/648نقص در برنامه ریزي و زمان بندی

4/298/54/1312/54/141010تخمین هزینه نامناسب

3/75183/7816/53/6219/519فرآیند کنترلي ناکافي

3/67203/87153/6219/518تأخیر در تصویب کار

2/9724/53/22233/4522/524توقف براي دریافت اطالعات

3/4821/52/96243/52122اشتباهات در طول دوره ساخت

2/9724/52/87253/222425تأخیر در نظارت و بازرسي

4/4464/4864/485/57جریان نقدینگي در طول ساخت

4/02143/6519/53/851616تخریب متناوب تجهیزات و ماشین آالت

3/4821/53/6519/53/791720کمبود نیروي متخصص

3/09233/57213/4522/521کمبود نیروي کار

4/4454/9614/8811مشكالت در پرداخت های ماهانه

4/9114/374/7722مدیریت ضعیف قراردادها

4/09133/7816/54/081115کمبود مصالح و تجهیزات

4/13124/73/54/6535مشكالت مالي پیمانكار

3/94164/1312/53/961414مناقصه ضعیف

4/7124/7824/3193تأمین مصالح

3/82173/74183/911517مصالح وارداتي

4/21114/09144/0212/511تحویل تأخیري مصالح و تجهیزات

4/4844/5754/377/56افزایش در قیمت مواد
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عامل
کلمشاورپیمانکارکارفرما

%RIWرتبه%RIWرتبه%RIWرتبهرتبه

2/96262/81262/782626تصمیم گیری دیرهنگام

4/3674/73/54/485/54تورم

3/98154/1710/54/0212/513مشكالت دریافت مصالح ساخت باقیمت های رایج رسمي

3/71193/26222/812523مشكالت زمین

4/298/54/2294/377/59شرایط نامساعد جوي

4/25104/2683/681812شرایط زمین شناسی پیش بینی نشده

منبع: موالئي و غضنفری نیا )1388(

همان گونه که مشاهده مي شود در بین عوامل مورد بررسی از عاملي به عنوان تملك اراضي نام برده نشده و این 
در حالي است که درمجموع، مشكالت مالي و به صورت مشخص مشكل در پرداخت هاي ماهانه رتبه نخست را به 
خود اختصاص داده است. مدیریت ضعیف قراردادها و تأمین مصالح، دو عامل دیگر تأخیر قلمداد شده که به ترتیب 

در رتبه هاي دوم و سوم جاي گرفته اند.

نوري و فرجي )1388(؛ با بررسي پنج پروژه بزرگ عمراني در استان هاي گیالن، مازندران و آذربایجان به 
شناسایي و اولویت  بندي مهم ترین عوامل تأخیر در این پروژه ها پرداخته  و با بررسي تعامل این عوامل و مدل سازي 
آن، الگویي جهت کاهش تأخیر با تكیه بر اصالح ساختار و قوانین ارائه داده اند. از دیدگاه محققان این پژوهش و 
سایر پژوهش هاي مرتبط عوامل مؤثر در تأخیر پروژه هاي عمراني را مي توان به دودسته عوامل موجه و غیرموجه 
دارند  اندکي  پیش بیني  قابلیت  احتمااًل  است که  نوع عوامل طبیعي  از  بیشتر  نیز خود  نمود. عوامل موجه  تقسیم 
بااین حال، عوامل غیرموجه معمواًل ناشي از ساختار یا ضعف هاي مدیریتي و اجرایي مي باشند. این در حالي است که 
طبق گزارش های ارائه شده توسط سازمان برنامه وبودجه  وقت، مشكالت طراحي و مطالعه و افزایش مقادیر هزینه اي 
ازجمله عوامل تأخیر ریشه داري است که در کشور نهادینه شده است. ازاین رو عمده ترین عوامل مؤثر بر تأخیر در 

طرح هاي عمراني بر طبق گزارش های مذکور عواملي غیرموجه است.

جامعه  آماري این تحقیق را کلیه مشاوران، کارفرمایان و پیمانكاران درگیر در بخش هاي مختلف پروژه هاي 
عمراني با بیش از 10 سال سابقه در بخش هاي مختلف عمراني در استان هاي گیالن، مازندران و آذربایجان شامل 
مي شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان مي دهد که طرح هاي عمراني مورد بررسی به طور میانگین دو برابر مدت 
43 عوامل مؤثر در تأخیر و مجموع 

قرارداد تأخیر داشته اند که تأخیر قابل مالحظه ای را نشان مي دهد. طبق اصل پار تو42

43. اصل پارتو یا قانون 80:20 بیان مي کند 20 درصد از عوامل 80 درصد مسائل را مي آفرینند و هشتاد درصد از عوامل سبب بیست درصد از مسائل 
هستند . اصل پارتو به این معناست که تنها با انجام 20% کار مفید می توان به نتیجه ی 80% رسید. این اصل به قانون 80:20 نیز معروف است.این 
اصل توسط دانشمندي به نام ویلفردو پارتو بیان شده که با اعمال آن مي توان به نتیجه ای شگرف رسید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده 
در انگلستان، 80% ثروت در بین مردم انگلیس تنها در دست 20% آن هاست. این امر نیز اثبات کننده ی این است که تنها 20% عوامل در زمره عوامل 

اصلي بروز مسائل و مشكالت قرار مي گیرد و 80% عوامل دیگر از عوامل غیر اصلي به شمار مي آیند.
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روزهاي تأخیر متأثر از هر عامل، به سه دسته تقسیم مي شوند که مشكالت ناشي از عدم تملك اراضي بافاصله 
بسیار کمي از عامل نخست، در رتبه دوم قرارگرفته است. نتایج مطالعات توصیفي این پژوهش نشان دهنده آن است 
که عامل تملك اراضي باالترین میانگین را در میان اولویت بندي عوامل تأثیرگذار بر تأخیر در پروژه هاي عمراني به 
خود اختصاص داده است. نتایج مستخرج از تحلیل مسیر گویاي این است که سه عامل مشكالت کارفرما، ساختار 
و قوانین بر تأخیر در تملك اراضي تأثیرگذارند. این در حالي است که احتمااًل مهم ترین علت عدم تملك به موقع 
اراضي جهت پروژه هاي عمراني، عدم تأمین اعتبار و تخصیص بودجه کافي و زمان بندي اختصاص یافته به آن است. 

سایر عوامل تأخیر در تملك اراضي عبارت اند از:

ضعف اطالع رسانی دستگاه اجرایي پیرامون فواید و مزایاي طرح عمراني براي منطقه؛- 

ضعف فرهنگ سازی واگذاري زمین، - 

قیمت کارشناسي غیرواقعی؛- 

عدم انتخاب بهترین مسیر خط پروژه هنگام طراحي و مشكالت مرتبط با چندتكه شدن زمین و عدم تعیین - 
تكلیف قطعات غیرقابل استفاده؛

ضعف پیگیري دستگاه اجرایي براي خرید زمین؛- 

بوروکراسي در سازمان کارفرما؛- 

قوانین تملك و در نتیجه آن سردرگمي واگذارنده زمین؛- 

فقدان سند مالكیت براي اثبات حقوق واگذاري؛- 

مشكالت مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعي؛- 

عدم اجراي قوانین مرتبط با تملك اراضي توسط دستگاه هاي قضایي؛- 

زمان بر بودن فرآیند.- 

به نظر می رسد، براي کاهش اثرگذاري تأخیر در تملك اراضي بر تأخیر در پروژه هاي عمراني مي توان قبل از 
اجراي پروژه ابتدا مشكل تملك اراضي را حل وفصل نمود، اعتبار الزم براي پرداخت خسارات اراضي قبل از شروع 
قوانین روشني جهت کوتاه نمودن زمان تملك در محاکم قضایي تدوین نمود و  تأمین کرد،  را  اجرایي  عملیات 
همچنین هماهنگي بین ارگان ها جهت تملك اراضي را افزایش داد. بر این اساس و درمجموع، تملك قبل از اجراي 

پروژه هاي عمراني رویكرد و نتیجه ي اصلي این مطالعه است.

ایران منش و همکاران؛ براي بررسي علل تأخیر در پروژه هاي نیروگاهي، ایران منش و همكاران )1388( مطالعه 
»مقایسه روش هاي آنالیز تأخیرات پروژه هاي ساخت و به کارگیری روش پنجره هاي زمان بندي براي یك پروژه 
واقعي« را به انجام رسانده اند. این مطالعه هزینه هاي ناشي از تأخیر در پروژه ها را به دودسته کلي هزینه هاي کمي 
و کیفي تقسیم کرده و این در حالي است که از نگاه محققین در صورتی که مي توان هزینه هاي کمي را برآورد 
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کرد، برآورد از هزینه هاي کیفي امري ساده نیست. از نگاه محققین این مطالعه، برخي از هزینه هاي کمي شامل 
موارد زیر است:

هزینه دیر رسیدن به بهره برداري یا سود ازدست رفته؛- 

هزینه ناشي از گران شدن منابع مصرفي )مصالح و...(؛- 

افزایش هزینه منابع کاري )نیروي انساني و تجهیزات و...(؛- 

هزینه بهره سرمایه صرف شده.- 

این در حالي است که هزینه هاي کیفي را موارد زیر تشكیل مي دهند:

ضرر از دست دادن بازار رقابت در مدت زمان تأخیر؛- 

ضرر از دست رفتن اعتبار شرکت؛- 

یا -  و  پروژه مي شوند  باعث غیراقتصادی شدن  پروژه مشابه  انجام  با  رقبا  یا  پروژه که  غیراقتصادی شدن 
ماهیت پروژه وابسته به زمان است )اکثر پروژه هاي وابسته به اینترنت و تكنولوژي هایي جدید که سریع 

تغییر مي کنند(؛

ضرر ناشي از کاهش درآمد دولت و رفاه اجتماعي مردم؛- 

ضررها و مشكالت غیرمالی اجتماعي، فرهنگي و سیاسي )پروژه هایي با کارکرد رفاه عمومي مانند ساخت - 
نیروگاه ها(.

تقسیم تکنیک هاي تحلیل:

زمان بندي واقعي در مقابل زمان بندي اولیه؛. 1

روش افزایش زمان بندي اولیه؛. 2

روش کاهش زمان بندي واقعي؛. 3

روش پنجره هاي زمان بندي.. 4

با استفاده از روش پنجره هاي زمان بندي که تأکید این مطالعه بر آن واقع شده، نتایج این مطالعه نشان داده است 
که ذی نفعان پروژه هر یك تقریبًا سهم یكساني در ایجاد تأخیرات پروژه دارند. عوامل محیطي مثل بدي آب وهوا، 

قوانین دولتي و ... نیز داراي سهم یكساني با طرفین درگیر در پروژه در ایجاد تأخیرات پروژه مي باشند.

نیکجو و همکاران )1388(؛ در مطالعه خود با عنوان »مدیریت دانش بررسي علل تأخیرات پروژه EPC خط 2 
قطار شهري تبریز با استفاده از ابزار درخت تصمیم« عوامل مؤثر بر تأخیر را در این پروژه معرفي کرده اند. آنان با 

تدوین پرسش نامه اي با 26 گزینه مطابق با جدول )26(، عوامل مؤثر بر تأخیر را در چهار گروه جای داده اند. 
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جدول 26: بررسي میزان تأثیر علل تأخیر در پروژه

بسیار مؤثرمؤثرکمي مؤثربی تأثیرعلل تأخیرردیف

ضعف سیستم انگیزشي کارکنان1

ضعف سیستم کنترل و نظارت منابع انساني2

ضعف سیستم کنترل و نظارت مشاوران3

ضعف سیستم مدیریت پروژه4

عدم داشتن تجربه کافي )مدیر- اعضاي تیم(5

ناکارآمد بودن ساختار تیمي پروژه و فرآیندهاي درون سازمانی ایمن سازان6

فرآیندهاي درون سازمانی ایمن سازان7

تغییرات مكرر در اطالعات و مدارک ارائه شده پیمانكار8

طوالني بودن زمان بررسي و تأیید پیشنهادها و نقشه ها و عقد قرارداد9

10TEAM WORK ضعف روحیه

عدم تعریف دقیق از شرح مسئولیت ها و وظایف11

نداشتن شناخت کافي از فرآیندهاي پروژه12

ضعف سیستم برنامه ریزي و کنترل پروژه13

مشكالت سیاسي ایران با کشورهاي مشاوران14

عدم جذب تأخیر در جذب نیروهاي متخصص15

تغییر زمان بندی انجام پروژه16

ضعف راهبري موسسه17

ضعف مشاوران و پیمانكاران ایمن سازان18

نداشتن برنامه کالن و استراتژیك انجام پروژه )یا استراتژي ناصحیح انجام پروژه(19

تأخیر در پرداخت به موقع وجوه مالي مشاوران از طرف ایمن سازان20

عدم برآورد صحیح هزینه ها و خدمات مشاوره اي21

هماهنگي ضعیف22

عدم دانش کافي مدیر - اعضاي تیم23

دخالت سایر پروژه ها )تهیه اسناد مناقصه مشهد(24

تأخیر به علت کمي بودجه و اعتبار ) تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها(25

تأخیر در نهایي نمودن اسناد و مناقصه26

نتایج این مطالعه نشان داده است که بیشترین علل تأخیر به ترتیب در چهار عامل ذیل تمرکزیافته است:

تغییرات مكرر در اطالعات و مدارک ارائه شده کارفرما . 1
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طوالني بودن زمان بررسي و تأیید پیشنهادها و نقشه ها و عقد قرارداد. 2

تأخیر به علت کمي بودجه و اعتبار )تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها(. 3

ضعف سیستم انگیزشي کارکنان. 4

عمراني  پروژه هاي  در  تأخیر  موضوع  یا 1388 خورشیدي(؛  میالدي  و همکاران )2009  اثني عشري  مقاله  
زیرساختي را مورد بررسی قرار داده و براي این موضوع عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي را به هفت 
با شكل )2(  اقتصادي، سیاسي، تكنولوژیكي، محیطي، لجستیكي، مدیریتي و سهامداران مطابق  دسته ي عوامل 

تقسیم کرده است:

شكل 2: عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي زیرساختي

منبع: اثني عشري و همكاران )2009(

لجستیكي  و  محیطي  عوامل  تكنولوژیكي،  عوامل  مدیریتي،  عوامل  گروه  چهار  مطالعه،  این  در  بااین وجود 
به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه های عمراني ایران که هر یك خود به چند بخش تقسیم شده اند، مورد تحلیل 
قرارگرفته اند. همان گونه که در شكل )2( مشاهده مي شود در بخش مدیریتي دو عامل الگوي مدیریت و زمان بندي 
در بخش تكنولوژیكي سه عامل واردات، ریسك و ماشین آالت، در بخش عوامل محیطي تعطیالت عمومي، آب 
و برق و شرایط آب و هوایي و در بخش عوامل لجستیكي چهار عامل انبارداري، بسته بندي، الزامات اندک قانوني 
و خرید منظور شده اند. نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که مدیران نقش اساسي و معني داري بر تأخیر در 
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پروژه هاي عمراني داشته اند. این نیز به آن دلیل است که مدیریت سنتي با ساختار چندالیه و تیمي غیر مؤثر زمینه 
را براي تأخیر به وجود مي آورد. این در حالي است که از نگاه محققین این مطالعه، مدیران مي توانند با تقسیم وظایف 
در بین اعضاي تیم، زمینه را براي کاهش تأخیر فراهم آورند. عالوه بر آن از نگاه محققین این مطالعه برنامه ریزي و 
جدول زمان بندي با داده هایي واقعي، کلیدي ترین عنصر کاهش تأخیر در انجام طرح هاي زیرساختي در ایران است. 
نتایج این مطالعه نشان داده است مراحل متعددي براي خرید تجهیزات و ماشین هاي مورد نیاز در ایران وجود داشته 
و ازاین رو، این خود مي تواند زمینه را براي تأخیر بیشتر فراهم آورد. بر اساس نتایج این پژوهش، اگرچه تكنولوژي 
ایجاد آموزش و  اما بدون  ایران به  وجود آورد،  مي تواند زمینه را براي کاهش تأخیر در پروژه هاي زیرساختي در 
مهارت مناسب، این موضوع چندان مؤثر نخواهد بود. بر این اساس دسترسي به نیروي ماهر و آماده سازي آن قبل 
از انجام هر پروژه و به کارگیري تكنولوژي هاي جدید در حوزه  طرح هاي زیرساختي بسیار اساسي است. همچنین، 
تأخیر در پروژه هاي زیرساختي در ایران بر اساس نتایج به دست آمده به نوع منطقه انجام پروژه بستگي دارد. این 
نیز به همین دلیل است که مناطق بسیار سرد و بسیار گرم به شرکت هاي فعال اجازه نمي دهند تا به صورت کامل از 
زمان مورد نظر استفاده نمایند؛ عالوه بر آن کار در شرایط سخت )مثاًل کار در بیابان(، ضرایب نا اطمینانی و ریسك 

و در نتیجه تأخیر در انجام پروژه را فراهم مي سازد. 

محفوظي و همکاران )1388(؛ در مطالعه خود به بررسي کمي مهم ترین عوامل ایجادکننده تأخیر در اجرا و 
بهره برداري از پروژه هاي عمراني ملي و نیز بررسي رابطه میان تطابق اجراي پروژه هاي عمراني ملي با برنامه هاي 
از پیش تعیین شده و عوامل ایجادکننده تأخیر با تعداد پروژه هاي تأخیري پرداخته اند. آن ها براي انجام مطالعه خود 
فعالیت های عمراني ملي را به شش طبقه تقسیم کرده که عبارت اند از: مسكن، حمل ونقل، منابع آب، صنعت و 
معدن، انرژي و کشاورزي و منابع طبیعي. همچنین، در این شش گروه، عوامل ایجادکننده تأخیر در اجراي پروژه هاي 
به  تأخیري  پروژه هاي  تعداد  نیز  و  پروژه ها  فیزیكي  پیشرفت  پیش بینی شده  و حجم  ملي، حجم عملكرد  عمراني 
تفكیك سال هاي 1381 تا 1385 در نظر گرفته شده  است. در این پژوهش علل ایجادکننده تأخیر پروژه های عمراني 

ملي به نه گروه زیر تقسیم شده است:

تأخیر ناشي از مطالعه و امكان سنجی پروژه ها؛. 1

تأخیر ناشي از شرایط زمین و محیط اجراي پروژه؛. 2

مشكالت ایجادشده توسط دستگاه اجراکننده؛. 3

تأخیر به وجود آمده توسط مشاور طراح؛. 4

تأخیر به وجود آمده توسط مشاور ناظر؛. 5

تأخیر به وجود آمده توسط پیمانكار؛. 6

تأخیر ایجادشده به دلیل مشكالت ماشین آالت و تدارکات؛. 7

مشكالت تخصیص اعتبار؛. 8
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سایر مسائل که شامل کلیه عوامل ایجادکننده تأخیر به جز گروه هاي ذکرشده مي باشد.. 9

نشان مي دهد مشكالت تخصیص  پژوهش  این  در  تأخیر  از شناسایي مهم ترین عوامل  آمده  به دست  نتایج 
اعتبارات به عنوان مهم ترین عامل تأخیر شناخته شده و سپس به ترتیب سایر عوامل، دستگاه اجرایي، پیمانكار، زمین، 
مشاور طراح و مشكالت ماشین آالت و تدارکات در رده هاي بعدي و در نهایت عامل مشاور ناظر در پایین ترین رتبه 
نسبت به سایر عوامل تأخیر قرارگرفته است. همچنین، در این پژوهش درصد پیشرفت فیزیكي پیش بینی شده و 
تحقق یافته هر یك از شش گروه عنوان شده مورد بررسی واقع شده و نتایج نشان دهنده آن است که گروه صنعت و 
معدن بیشترین درصد پیشرفت فیزیكي را دارا بوده، اما گروه انرژي بهترین عملكرد را طي سال هاي مورد بررسی 

به خود اختصاص داده است.

مقاله »بررسي و شناسایي عوامل مؤثر در تأخیر اجرایي پروژه سد مروک« مطالعه  اي است که در سازمان جهاد 
دانشگاهي لرستان و توسط نژادسبزي )1389( به انجام رسیده است. این پژوهش اذعان مي کند که در کشور، اکثر 
پروژه هاي عمراني با داشتن مشاور، پیمانكار، ناظر و کارفرما با تنگناها و نارسایي  هایي از قبیل افزایش هزینه و تأخیر 

در اجرا مواجه بوده است و دو موضوع فوق حتي مي تواند پروژه را متوقف کند.

پیمان )1389(؛ در مطالعه اي با عنوان »ارائه مدلي جهت شناسایي و مدیریت عوامل تأثیرگذار بر تأخیر زمان 
پروژه هاي راه سازي با رویكرد فازي«، عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه هاي راه سازي را مورد بررسی قرار داده است. این 
مطالعه براي بررسي عوامل مؤثر بر تأخیر، 30 متغیر را به عنوان ریسك هاي تأخیر در پروژه هاي راه سازي معرفي 

کرده که متغیرهاي مورد بررسی بر اساس میزان اهمیت در تأخیر و به صورت زیر رتبه بندي شده اند:

عدم تأمین بودجه کافي براي اجراي طرح در زمان مناسب و تأخیر در پرداخت هاي پیمانكاران. 1

عدم کفایت توانایي مالي پیمانكاران. 2

تورم اقتصادي و افزایش قیمت ها. 3

اولویت دادن به گرفتن کار بدون در نظر گرفتن اجراي به موقع و اتمام کار که منجر به پیشنهاد قیمت پایین . 4
و برنده شدن در مناقصه و مشكالت مالي حین اجراي پروژه خواهد شد

عدم رفع معارضین در زمان مناسب )قبل از واگذاري پروژه به پیمانكار(. 5

غیرواقع بینانه بودن زمان اجراي پروژه در قرارداد. 6

عدم تناسب بین توانایي فني و اجرایي پیمانكار انتخاب شده با پروژه توسط کمیسیون ارزیابي پیمانكار. 7

استفاده از نیروهاي کم تجربه و ناکارآمد در اجراي پروژه. 8

شرایط آب و هوایي. 9

عدم ارائه به موقع دستور کارها توسط کارفرما. 10

عدم ارائه به موقع دستور کارها توسط مشاور. 11
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عدم وجود استراتژي در اجراي طرح هاي مطالعاتي و تصمیم گیري هاي فوري در به اجرا درآوردن آن ها و در . 12
نتیجه تهیه اسناد مناقصه با مطالعات ناقص

ضعف در برنامه ریزي مطالعات توسط کارفرما و اتالف زمان و فشردگي در انتهاي کار مطالعات و در نتیجه . 13
پایین آمدن کیفیت مطالعات

ضعف در برنامه ریزي مطالعات توسط مشاور و اتالف زمان و فشردگي در انتهاي کار مطالعات و در نتیجه . 14
پایین آمدن کیفیت مطالعات

نداشتن دید اجرایي و کارگاهي طراحان کارفرما. 15

نداشتن دید اجرایي و کارگاهي طراحان مشاور در زمینه تهیه نقشه و مشخصات و برآورد پروژه ها. 16

هماهنگي هاي ضعیف کارفرما در رفع مشكالت موجود در راستاي پیشرفت پروژه. 17

عدم به کارگیری نیروي انساني کارآمد در بخش هاي فني مشاور. 18

تغییرات نقشه و مشخصات بیش از 25 درصد پیش بینی شده در شرایط عمومي پیمان به دلیل مطالعات و . 19
برآورد نادرست پروژه توسط کارفرما

در نظر نگرفتن روش اجرا و ماشین آالت مناسب براي اجراي کار. 20

ضعف فني کارفرما در نظارت بر عملیات اجرایي پیمانكاران )در پروژه هایي که نظارت کارگاهي و عالیه . 21
آن ها توسط کارفرما انجام مي شود(

ضعف در مدیریت اجرایي مشاور. 22

عدم دقت پیمانكار در خصوص در نظر نگرفتن بار مالي و زماني دستور کارهاي صادرشده توسط دستگاه هاي . 23
نظارت )کارفرما یا مشاور(

تأخیر در صدور حواله مصالحي که فروش آن ها نیاز به تأیید کارفرما دارد. 24

عدم شناخت کافي پیمانكار از منابع و مصالح موجود در منطقه جهت اجراي پروژه. 25

عدم شناخت کافي پیمانكار از شرایط اقلیمي، اجتماعي و ... منطقه پروژه. 26

ضعف کارفرما در رفع مشكل تأخیر در ارائه نتایج آزمایشگاهي. 27

تأخیر در تحویل پروژه به پیمانكار. 28

عدم شناخت کافي مشاور از شرایط اقلیمي، اجتماعي و ... منطقه در زمینه تهیه نقشه و مشخصات و برآورد ها. 29

عدم پرداخت دستمزد واقعي نیروهاي فني توسط مشاور. 30

همان گونه که مشاهده مي شود عدم رفع معارضین در زمان مناسب به عنوان ریسك تأخیر در اجراي پروژه در 
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این حوزه شناخته شده است. با شناسایي چنین ریسك هایي محقق سه پرسشنامه را با عناوین رخداد شكست، شدت 
شكست و احتمال کشف شكست طراحي و براي تكمیل آن ها از نظرات خبرگان این حوزه استفاده کرده است.

بر اساس نتایج به دست آمده در میان عوامل 30 گانه مورد بررسی، عدم رفع معارضین در زمان مناسب به عنوان 
پنجمین عامل مؤثر بر تأخیر شناخته شده است. نكته قابل توجه آن که، این عامل با سایر روش هاي ارائه شده در این 

مطالعه نیز داراي همین جایگاه در بین عوامل سي گانه مورد بررسی بوده است.

طالقاني و همکاران )1389(؛ در مطالعه اي با عنوان » شناسایي و اولویت بندي عوامل تأخیر در اجراي پروژه هاي 
راه سازي در ایران«، عوامل عمده بروز تأخیر در اجراي پروژه هاي راه سازي را شناسایي و اولویت بندي کرده اند. در 
این پژوهش، پس از بیان ادبیات این حوزه به تشریح عوامل تأخیر در پروژه هاي راه سازي پرداخته شده است. بر این 

اساس، 35 عامل در قالب چهار بخش عمده شناسایي و به صورت زیر بیان شده اند:

الف( عوامل مرتبط با کارفرما

کمبود دانش فني و مهندسي در زمینه اجراي پروژه؛. 1

فرآیند طوالني تصمیم گیري؛. 2

عدم هماهنگي و ایجاد ارتباط متقابل بین عوامل و ارکان پروژه؛. 3

اصالحات قراردادي )تغییر در مشخصات پروژه، اضافه کردن کارهاي جدید به پروژه(؛. 4

عدم تأمین منابع مالي؛. 5

عدم تخصیص کامل و به موقع بودجه )تأخیر در پرداخت ها(؛. 6

عدم تأمین زیرساخت ها )راه هاي ارتباطي، خدمات عمومي نظیر آب و برق و ...(؛. 7

نحوه نامناسب انتخاب پیمانكار؛. 8

ضعف مطالعات اولیه؛. 9

برآورد غیرواقعی مدت زمان اجراي پروژه.. 10

ب( عوامل مرتبط با پیمانکار

تأخیر در تحویل مصالح کارگاهي؛. 1

روش هاي نامناسب اجرا؛. 2

اشتباهات ساخت؛. 3

کمبود مصالح در کارگاه؛ . 4

کارگران بي تجربه یا کم مهارت؛. 5
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بهره وري پائین نیروي انساني؛. 6

مشكالت مالي؛. 7

مشكالت هماهنگي با سایر عوامل اجراي پروژه؛. 8

مدیریت ضعیف کارگاهي؛. 9

انتخاب نادرست پیمانكاران دست دوم؛. 10

کمبود وسایل و تجهیزات در کارگاه؛. 11

عدم شناسایي و توجه به ریسك هاي پروژه.. 12

ج( عوامل مرتبط با مشاور

فقدان پرسنل مشاور در کارگاه. 1

کم تجربگی بخش مهندسي مشاور. 2

کم تجربگی بخش مدیریتي و نظارتي مشاور در کارگاه. 3

فرایند طوالني تصمیم گیری. 4

اسناد فني ناقص و تكمیل نشده. 5

ضعف مدیریتي مشاور. 6

د( عوامل خارجي

کمبود یا فقدان مصالح در بازار. 1

کمبود یا فقدان تجهیزات و ماشین آالت در بازار. 2

شرایط نامساعد جوي. 3

شرایط نامساعد کارگاهي)محل پروژه، شرایط توپوگرافي و ...( . 4

شرایط نامساعد اقتصادي)نرخ تورم، نرخ تبدیل ارز و ...(. 5

تغییر در شرایط محیط سیاسي. 6

تغییرات قوانین و مقررات. 7

همچنین، در این مطالعه پس از شناسایي خبرگان و صاحب نظران در این حوزه، پرسشنامه ها توزیع و ضمن 
مجموعه  کل  از  پایان  در  شد.  پرداخته  آن ها  با  مصاحبه  انجام  به  پرسشنامه ها  کردن  پر  نحوه  و  مسئله  تشریح 
در  تأخیر  برحسب مسئولیت  این تحقیق  نتایج  دریافت شد.  پاسخ  تعداد 23 عدد  راه سازي  پروژه هاي  کارفرمایان 
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پروژه ها نشان مي دهد که کارفرما بیش ترین سهم را داراست و پس از آن به ترتیب پیمانكار، عوامل خارجي و مشاور 
باعث بروز تأخیر در پروژه ها شده اند. بر این اساس 12 عامل که به ترتیب از مهم ترین عوامل تأخیر در پروژه هاي 

راه سازي بوده اند در جدول )27( ارائه شده است.
جدول 27: اولویت بندي عوامل تأخیر در احداث پروژه هاي راه سازي

منشأمیانگین اثرعاملاولویت

خارجي93/4شرایط نامساعد اقتصادي )نرخ تورم، نرخ تبدیل ارز(1

کارفرما86/4عدم تأمین منابع مالي2

کارفرما54/4عدم تخصیص کامل و به موقع بودجه )تأخیر در پرداخت ها(3

پیمانكار67/3مشكالت مالي4

پیمانكار46/3عدم شناسایي و توجه به ریسك هاي پروژه5

خارجي43/3تغییر در شرایط محیط سیاسي6

کارفرما34/3اصالحات قراردادي )تغییر در مشخصات پروژه، اضافه کردن کارهاي جدید به پروژه(7

پیمانكار31/3مدیریت ضعیف کارگاهي8

مشاور23/3فرایند طوالني تصمیم گیري مشاور9

کارفرما22/3فرآیند طوالني تصمیم گیري کارفرما10

خارجي2/3کمبود یا فقدان تجهیزات و ماشین آالت در بازار11

کارفرما2/3برآورد غیرواقعی مدت زمان اجراي پروژه12

منبع: طالقاني و همكاران )1389(

عالوه بر آن، بر اساس نتایج این پژوهش، کم اهمیت ترین عوامل در ایجاد تأخیر پروژه هاي راه سازي عبارت اند 
از:

ضعف مطالعات اولیه- 

نحوه نامناسب انتخاب پیمانكار- 

کمبود دانش فني و مهندسي در زمینه اجراي پروژه- 

کارگران بی تجربه یا کم مهارت- 

انتخاب نادرست پیمان کاران دست دوم- 

تأخیر در تحویل مصالح کارگاهي- 

روش هاي نامناسب اجرا- 

فقدان پرسنل مشاور در کارگاه- 
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کم تجربگی بخش مدیریتي و نظارتي مشاور در کارگاه- 

کم تجربگی بخش مهندسي مشاور- 

شرایط نامساعد کارگاه )محل پروژه، شرایط توپوگرافي و ...(- 

تغییرات قوانین و مقررات- 

شرایط نامساعد جوي- 

صفوي و همکاران )1389(؛ در مطالعه ای با عنوان »بررسي علل تأخیر زمان اجراي پروژه هاي عمراني شهري 
تهران  شهر  تونل  و  پل  راه،  پروژه هاي  از  تعدادي  در  زمان  افزایش  علل  بررسي  به  پروژه«  عوامل  به  توجه  با 
پرداخته اند. در این پژوهش، در ابتدا نمونه اي از وضعیت افزایش زمان و هزینه در پروژه هاي کشور آمریكا ارائه شده 

است که در جدول )28( مشاهده می شود. 
جدول 28: هزینه و زمان پیش بینی شده و نهایي تعدادي از پروژه ها در کشور آمریكا

هزینه نهایي )دالر( و سال تکمیلهزینه )دالر( و سال اتمام پیش بینی شدهپروژه

14/6 میلیارد دالر )2002(2/6 میلیارد دالر )1985(تونل زیرزمیني شهري بستون

4/8 میلیارد دالر )1995(1/7 میلیارد دالر )1989(فرودگاه بین المللی دنور

676 میلیون دالر )2003(241 میلیون دالر )1994(پل های بزرگراه شهري ویرجینیا

2/6 میلیارد دالر )2002(1/7 میلیارد دالر )1996(قطار سبك شهري سیاتل

منبع: صفوي و همكاران )1389(

همان طور که از جدول )28( مشاهده می شود، تأخیر در انجام پروژه هاي عمراني این کشور موجب افزایش چند 
برابري هزینه هاي تمام شده انجام پروژه شده است. در این پژوهش نقش سه عامل کارفرما، مشاور و پیمانكار در 

افزایش زمان اجراي پروژه ها مورد بررسی قرارگرفته است.

الف( عوامل مرتبط با کارفرما

ضعف مدیران پروژه؛. 1

عدم رفع به موقع معارضین )ملكي، تأسیساتی، ترافیكي و فضای سبز(؛. 2

طرز نگرش غلط کارفرمایان از پیمانكاران؛. 3

حاکمیت روابط به جای ضوابط در نظام برگزاري مناقصات؛. 4

عدم وجود مرجع حل اختالف بین کارفرما و پیمانكار؛. 5

عدم تأمین منابع اعتباري مالي مطمئن؛. 6

عدم بهینه سازی هزینه اجراي پروژه؛. 7
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عدم مدیریت صحیح فني و اجرایي مشاور و پیمانكار؛. 8

روان نبودن ارتباطات اجرایي؛. 9

سرپرستي نامناسب وعدم کنترل روند اجرا؛. 10

عدم تأمین مصالح، تحویل کارگاه، نقاط مبنا و نقشه ها.. 11

ب( نقش مهندسان مشاور در افزایش مدت اجراي پروژه هاي شهري

ضعف مهندسان مشاور در بررسي توجیه اقتصادي طرح ها؛. 1

عدم تمایل مهندسان مشاور به کاهش هزینه های ساخت پروژه؛. 2

ضعف نقشه های اجرایي مهندسان مشاور؛. 3

ناآشنایي مهندسان مشاور با شرایط پروژه.. 4

ج( نقش پیمانکاران در افزایش مدت اجراي پروژه های شهري

ضعف مالي، تدارکاتي و اجرایي پیمانكاران؛. 1

پیشنهاد قیمت پایین تر از حد معقول پیمانكاران در مناقصه؛. 2

فقدان شرکت های پیمانكاري بزرگ؛. 3

4 .EPC کمبود شرکت های پیمانكاري باتجربه در قراردادهاي

پیمانكاران مؤسسات و نهادهاي دولتي؛. 5

ضعف مدیریت پروژه در نظام پیمانكاري.. 6

در این پژوهش، به منظور شناسایی علل افزایش مدت زمان اجرا در پروژه هاي شهري، پرسشنامه اي در قالب 5 
گروه شامل قوانین و مقررات، کارفرما، مشاور، پیمانكار و متفرقه تنظیم و بین مدیران و تعدادي از کارشناسان مطلع 
و صاحب نظر درگیر پروژه ها )با حداقل 6 سال سابقه کار در پروژه هاي راه و پل شهري( و شاغل در سیستم هاي 
کارفرما، مشاور و پیمانكار توزیع شده است. نتایج این مطالعه نشان مي دهد، بیشترین دالیل تأخیر پروژه ها مربوط به 
کارفرما بوده به طوری که از دیدگاه کارفرمایان، مشاوران و پیمانكاران دالیل مربوط به کارفرمایان به ترتیب 34/76، 
37/04 و 35/52 درصد و باالترین سهم را در تأخیر پروژه هاي شهري داشته است و در این میان، عامل عدم رفع 
معارضین در زمان مناسب )ترافیكي، ملكي، تأسیساتی، ...( با متوسط 7/16 درصد با اختالف اندک نسبت به عامل 
عدم تأمین بودجه کافي براي طرح در زمان مناسب، بیشترین نقش را در تأخیر پروژه هاي عمراني شهري داشته اند. 
همان طور که مشاهده مي شود این عامل در مقایسه با عوامل تأخیر گروه هاي دیگر نیز در جایگاه دوم قرار دارد. 

نتایج این برآورد در جدول )29( ارائه شده است.
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جدول 29: بررسي نقش عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه هاي راه، پل و تونل شهر تهران

وه
علتگر

متوسط از دیدگاه 
کارفرما

متوسط از دیدگاه 
مشاور

متوسط از دیدگاه 
پیمانکار

متوسط کل

)درصد از کل()درصد از کل()درصد از کل()درصد از کل(

ات
قرر

 و م
ین

قوان

2/75ضعف در قوانین و مقررات مربوط به ارجاع کار به پیمانكاران

1/36

2/79

9/76

3/3

12/23

2/86

1/78

961/31/451/15عدم ابالغ به موقع بخشنامه های مورد نیاز بر اساس شرایط جامعه

2/621/431/861/97نبودن فهرست بهای پایه براي کارهاي درون شهری

1/231/231/31/16ضعف قوانین مدون و ضمانت اجرایي قوانین در خصوص جریمه تأخیر

عدم استفاده از قراردادهاي نوین مهندسي همچون:
… ,BOO, BOT, EPC, EP1/21/162/21/52

1/91/31/651/26ضعف موجود در قراردادهاي سه عاملي

521/9187نامشخص بودن ماده 53 شرایط عمومي پیمان )حل اختالف(

رما
کارف

3/65عدم تعیین مدت زمان مناسب بر اساس مطالعات علمي

34/76

3/36

37/4

2/75

35/52

3/25

35/77

ضعف فني کارفرما در کنترل و بررسي مطالعات انجام شده توسط مشاور که 
منجر به آن خواهد شد که طرح ها با اشكاالت فني به اجرا مي روند و در 

نهایت منجر به تغییرات طرح در حین اجرا مي شود.
2/422/482/592/5

تعجیل در افتتاح پروژه ها به دلیل مسائل سیاسي و اجتماعي و نتایج 
2/274/23/843/38معكوس آن

6/937/786/777/16عدم رفع معارضین در زمان مناسب )ترافیكي، ملكي، تأسیساتی، ...(

7/577/827/247/54عدم تأمین بودجه کافي براي طرح در زمان مناسب

ضعف فني نماینده کارفرما در هماهنگي بین مهندسین مشاور و پیمانكار و 
1/471/821/621/63رفع به موقع مشكالت فني و اجرایي پروژه

1/851/92/81/94تغییر در سطوح مختلف مدیریتي کارفرما در طول مدت اجراي پروژه

1/271/811/831/63تأخیر در تحویل به موقع زمین و نقاط مبناي پروژه

1/451/551/441/48ضعف دانش فني پرسنل مرتبط و مدیران کارفرما

1/481/541/271/43تأخیر در تهیه مصالح و یا مواردي که در تعهد کارفرماست

2/951/862/972/59تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانكار به دلیل ضعف در رسیدگي اسناد مالي

1/451/121/131/23عدم وجود یا عدم اطالع کافي کارشناسان کارفرما از برنامه ریزي و کنترل پروژه
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وه
علتگر

متوسط از دیدگاه 
کارفرما

متوسط از دیدگاه 
مشاور

متوسط از دیدگاه 
پیمانکار

متوسط کل

)درصد از کل()درصد از کل()درصد از کل()درصد از کل(

اور
مش

2/13دقت پایین در برآورد احجام

19/66

1/61

15/10

2/12

22/3

1/95

18/93

1/52821/551/3عدم نظارت کافي و مناسب در زمان انجام مطالعات ژئوتكنیك

1/921/341/581/62ضعف فني بخش هاي طراحي که منجر به تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد.

کمبود نیروي انساني مجرب درزمینه روش اجرا که منجر به واقعي نبودن 
1/661/141/481/43زمان اجرا مي گردد

1/421/1981/17عدم اشراف دستگاه نظارت به مسائل فني، قراردادي و اجرایي

1/741/612/171/84نداشتن دید اجرایي و کارگاهي طراحان

تأخیر در رسیدگي به اسناد پیمانكار اعم از دستور کار، صورت جلسات و 
1/9791/621/17صورت وضعیت

ضعف فني و مدیریتي سر ناظر در هماهنگي بین دستگاه نظارت مقیم و 
1/31/161/831/43نظارت عالیه و رفع به موقع مشكالت فني و اجرایي کارگاه

1/43921/811/39ضعف در شناسایي معارضین پروژه

1/28661/491/14ضعف در کنترل به موقع برنامه زمان بندی

1/421/532/51/67تأخیر در تهیه نقشه هایی که در طول اجرا نیاز مي باشد

1/621/212/171/67تأخیر در تصمیم گیري به هنگام در مقاطع حساس و موارد ضروري

ضعف در برنامه ریزي مطالعات که منجر به از دست دادن زمان مطالعات و 
1/131/211/151/16فشرده شدن کار در زمان انتهاي مطالعات می شود

كار
یمان

پ
عدم قیمت دهی مناسب پیمانكاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر 

4/63به مشكالت مالي و افزایش مدت اجرا مي شود.

26/48

5

25/48

3/74

19/53

4/45

23/83

2/892/892/322/7عدم تناسب ماشین آالت و امكانات با نوع و حجم کار

1/881/731/411/67مشكالت تجهیز کارگاه اعم از زمان تجهیز، مكان و امكانات

3/643/322/453/14ضعف در مدیریت اجرایي پیمانكار

4/573/462/943/65ضعف در منابع مالي پیمانكار

3/152/611/952/57ضعف در تعداد و یا سابقه پرسنل فني و اجرایي پیمانكار

عدم برنامه ریزي و یا ضعف در برنامه ریزي و کنترل پروژه جهت اتمام 
2/542/822/172/51پروژه در تاریخ مورد نظر

عدم توجه به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعایت مشخصات فني 
1/822/31/491/87و به کارگیری مصالح نامناسب

1/41/351/61/27عدم اطالع رساني به موقع پیمانكاران به مشاور و کارفرما جهت حل مشكل
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وه
علتگر

متوسط از دیدگاه 
کارفرما

متوسط از دیدگاه 
مشاور

متوسط از دیدگاه 
پیمانکار

متوسط کل

)درصد از کل()درصد از کل()درصد از کل()درصد از کل(

رقه
متف

ثبت نكردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه نكردن گزارش های مختلف 
1/19هفتگي و ...

8/74

94

12/62

1/24

1/7

1/12

1/69

3/225/623/23/95وجود پیمانكاران دولتي یا خصوصي و حمایت عوامل پروژه

56689172حوادث قهریه مانند: سیل، زلزله، طوفان و ...

1/612/321/881/94توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها

طوالني شدن بوروکراسي اداري در نهادهاي دولتي در خصوص معارضین 
2/163/63/652/96مرتبط با پروژه

منبع: صفوي و همكاران )1389(

شناسایي و اولویت بندي ریسك پروژه بر مبناي استاندارد PMBOC با رویكرد فازي و با تأکید بر پروژه هاي 
ساخت تقاطع غیر هم سطح در استان بوشهر توسط الفت و همكاران )1389( به انجام رسیده است. این مطالعه 
کوشیده است تا با شناسایي و تجزیه وتحلیل ریسك هایي که مي تواند بر تأخیر در پروژه هاي راه تأثیرگذار باشد، 
آن ها را رتبه بندي کند. براي این رتبه بندي نیز از دو روش AHP و تاپسیس فازي استفاده شده است. در این مطالعه 
ریسك هاي تأثیرگذار بر پروژه هاي مورد بحث به چهار دسته و بر اساس استاندارد PMBOC تقسیم بندي شده اند:

ریسك هاي بیروني به آن دسته از ریسك هایي اطالق مي شود که در محدوده اختیار مدیران پروژه نبوده و - 
مدیران باید آمادگي الزم جهت رویارویي با آن را داشته و تا حد ممكن اثرات آن را تقلیل دهند. سیاست هاي 
پولي و مالي، نرخ تورم، نرخ مالیات، عوامل محیطي مانند آب وهوا و رخدادهاي اجتماعي از این دسته قلمداد 

مي شوند.

برنامه مناسب جهت -  منابع سازماني که  اثر کمبود  در  ریسك هاي درون سازمانی ریسك هایي هستند که 
کاهش آن ها پیش بینی نشده است به وجود مي آیند. این ریسك ها نیز مي تواند بر تأخیر انجام پروژه مؤثر 

باشند، کمبود منابع و عدم اولویت بندي سازماني مصادیقي از این ریسك هاست.

ریسك هاي فني- کیفي- عملكردي: ریسك هایي هستند که در اثر فناوري به کار گرفته شده و یا محیط - 
کاري پروژه به وجود مي آید. ریسك هاي مربوط به طراحي از این جمله محسوب مي شود.

ریسك هاي مدیریت پروژه چهارمین دسته از ریسك هاي مؤثر بر تأخیر را تشكیل مي دهد. عدم تخصیص - 
زمان، استفاده از برنامه نامناسب و کنترل ضعیف از مصادیق این گروه است.

الفت و همكاران با نگاه و رتبه بندي مذکور، ریسك هاي پروژه هاي تقاطع غیر هم سطح استان بوشهر را طبق 
جدول )30( معرفي و وزن و رتبه ریسك را با استفاده از روش هاي مذکور محاسبه کرده اند. 
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جدول 30: رتبه بندي ریسك هاي پروژه هاي تقاطع غیر هم سطح در استان بوشهر

طبقه
ریسک

توصیف ریسک

رتبه بندي
هر طبقه

رتبه بندي
کلي

رتبهوزنرتبهوزن

دي
كر

عمل
ي-

کیف
ي-

ك فن
یس

56735731خرابي دستگاه حفارير
556456212ریزش چاه در حین حفاري

519552614خرابي دستگاه تهیه بتن در حین عملیات شمع ریزی و ناتمام ماندن عملیات بتن ریزی شمع
482649416تغییر مداوم کیفیت مصالح در حین عملیات و ناتواني در تهیه بتن با مشخصات الزم
78817762عدم دقت در هنگام عملیات قالب بندي و احتمال انحراف قالب از موقعیت تعیین شده

73427275نامناسب بودن تكنولوژي ساخت

تي
یری

 مد
ك

یس
ر

425331319برآورد نامناسب هزینه و عدم تطابق هزینه ها با منابع تخصیصي توسط مهندس مشاور
67116128برنامه ریزي غیر فني بدون توجه به موقعیت مكاني پروژه

520249815عدم توانایي مالي پیمانكار در تهیه اقالم مصرفي مورد نیاز جهت شروع پروژه
226524820عدم استفاده از نیروي متخصص و باتجربه کاري توسط پیمانكار

331460210اولویت بندي غیر صحیح در تخصیص منابع مالي

تي
یری

 مد
ك

یس
68317563عدم تصویب به موقع طرح ها و اصالحات پیشنهادي در زمان اجراي پروژهر

66127444تغییر مدیران و مسئولین مرتبط با پروژه
324447718استفاده از مهندسین مشاور باتجربه ناکافي در امر نظارت و کنترل پروژه

414355913کمبود نیروي متخصص و آشنا با تكنولوژي هاي جدید در پیكره نیروي کارفرما

ني
یرو

ك ب
یس

ر
417549017عدم تخصیص مناسب و به موقع منابع مالي توسط سازمان مدیریت برنامه وبودجه

64536817اختالل در تهیه مصالح مورد نیاز نظیر سیمان، میلگرد، قیر و ...
90318811وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل

54746069احتمال برخورد محل پروژه با تأسیسات زیربنایي نظیر آب، برق و ... و مشكالت مختلف در رفع این معارضین
65426946معارضین ملكي

منبع: الفت و همكاران )1389(

همان گونه که مشاهده مي شود معارضین ملكي در این پژوهش در گروه ریسك هاي بیروني قرارگرفته و ازنظر 
رتبه بندي پس از عامل وقوع حوادث غیرمترقبه، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. این عامل در کل نیز داراي 
رتبه ششم بوده است. بااین وجود و چنانچه حوادث غیرمترقبه از مجموعه عوامل تأثیرگذار بر تأخیر نادیده انگاشته 
شود، آن گاه معارضین ملكي نخستین جایگاه را از این حیث در بین ریسك هاي بیروني به خود اختصاص مي دهد.

شرایط آب و هوایي )شرایط اقلیمي و محیطي( به عنوان یكي از عوامل اساسي بر تأخیر در پروژه هاي عمراني 
پروژه هاي  در ساخت  تأخیر  در مطالعه »برآورد  خانزادي و همکاران )1390(؛  اساس،  این  بر  است.  شناخته شده 
راه سازي براثر شرایط آب و هوایي با تحلیل فازي- احتماالتي« به بررسي این عامل بر تأخیر در پروژه هاي راه سازي 
درجه  )برحسب  دما  و  میلي متر(  )برحسب  بارش  متغیر  دو  از  هوایي  و  آب  شرایط  تأثیر  بررسي  براي  پرداخته اند. 
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سلسیوس( استفاده و در هر مورد تأخیرهاي صورت گرفته محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که 
مقدار تأخیر به مقدار بارش و دماي متوسط روزانه و نیز به مرحله ساخت بستگي دارد.

از دیگر مطالعات انجام شده در این حوزه گزارش بازدید نظارتي احداث قطار شهري شیراز است که در سال 
1390 توسط دفتر نظارت بودجه معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري صورت گرفته است. این 
در حالي است که سال شروع عملیات احداث قطار شهري شیراز سال 1380 بوده و انتظار بر آن بوده است که 
این پروژه در طي پنج سال به بهره برداري برسد اما این موضوع هرگز محقق نشده و مشكالت تملك اراضي و 
امالک واقع در مسیر مترو و محدوده هاي ایستگاه هاي آن به عنوان مهم ترین دلیل تأخیر در انجام کل پروژه قلمداد 
شده است. این در حالي است که مسائل مالي، وجود تأسیسات شهري مانند آب و برق و گاز در مسیر پروژه، عدم 
همكاري و هماهنگي دستگاه هاي مرتبط، عدم امكان برخورد قانوني با پیمانكاران متخلف، کمبود مصالح مورد نیاز 
و افزایش قیمت آن ها و همچنین مشكالت تحریم به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر پروژه نسبت به برنامه ي زمان بندي 

آن اعالم شده است.

توحید پوررستمي و امیرالدین )2011 میالدي یا 1390 خورشیدي(؛ در تحقیق خود با عنوان »عوامل مؤثر 
قابل توجه و اثرات تأخیر در پروژه هاي زیرساختي ایران«، دالیل تأخیر را ازنقطه نظر مشاور و پیمانكار در 10 عامل 
کلي دسته بندی نموده  و عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي عمراني را از دیدگاه دو گروه مشاور و پیمانكار و طي 
سال هاي 2011-2000 مورد بررسی قرار داده اند. الزم به ذکر است که در بین 27 عامل ارائه شده در مورد عوامل 
تأخیر در پروژه هاي عمراني در این مطالعه، عاملي با عنوان تأخیر در تملك اراضي پروژه مشاهده نمي شود. این 
RII43 رتبه بندي عوامل 27گانه را بر تأخیر از نگاه دو گروه مشاوران و پیمانكاران مورد 

محقق با استفاده از روش 44
ارزیابي قرار داده و عالوه بر آن این رتبه بندي به صورت کلي نیز انجام گرفته است. نتایج این رتبه بندي در جدول 

)31( نشان داده شده است. 
جدول 31: خالصه نتایج شاخص اهمیت نسبي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر

عوامل تأخیرردیف
مجموعپیمانکارانمشاوران

رتبهشاخصرتبهشاخصرتبهشاخص

3.2013.2613.231مدیریت مكاني ضعیف1

3.1822.9273.064تصمیم گیري غیر مؤثر و زمان بندي پروژه توسط پیمانكار2
3.1032.9463.025مشكالت مالي توسط پیمانكار3

2.64112.70112.6713کمبود نیروی کار4
2.58132.46152.5218تأخیر در دریافت مواد اولیه به مكان پروژه5

2.9853.1833.083تغییر سفارش توسط مشتري در طي ساخت6
2.54152.18202.3622نبود مواد اولیه در بازار7

2.78102.7892.7811عدم ارتباط بین گروه ها8
2.04192.42162.2323عدم تجربه مشاور9

44. Relative Importance Index
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عوامل تأخیرردیف
مجموعپیمانکارانمشاوران

رتبهشاخصرتبهشاخصرتبهشاخص

2.00202.30182.1524تخمین هاي غیردقیق10

2.8092.7892.7910بدي آب وهوا11
2.8482.84142.6614عدم صالحیت پیمانكار دست دوم12

2.44162.54132.4919اشتباه طي ساخت13
2.8482.46152.6515شیوه ساخت نامناسب توسط پیمانكار دست دوم14

2.9853.2023.092تأخیر در پرداخت توسط مشتري15
2.8872.76102.829مشكل با پیمانكارهاي دست دوم16

2.62122.48142.5517عدم دسترسي تجهیزات17
2.54152.24192.3921مشكل با همسایگان و شرایط مكاني18

1.96211.90211.9325نوع مناقصه و برنده جایزه19
2.36172.62122.4919بهره وري پایین نیروي کار20

2.62123.0452.838مدیریت قرارداد ضعیف توسط مشاور21
2.12182.8282.4720موانع از سوي دولت22

2.9063.0452.976سرعت اندک فرآیند تصمیم گیري توسط مشتري23
2.56142.9272.7412اختالفات و اشتباهات در طراحي مدارک24

3.0442.8282.937تأخیر در بررسي و تصویب مدارک طراحی شده توسط مشاور25
2.78103.0842.937تأخیر در تهیه مدارک طراحي شده26

2.8092.36172.5816تجربه ناکافي پیمانكار27

منبع: توحید پوررستمي و امیرالدین )2011 میالدي یا 1390 خورشیدي(

همان گونه که از این جدول مشاهده مي شود، از نگاه هر دو گروه و درمجموع، مدیریت ضعیف پروژه به عنوان 
اصلي ترین عامل تأخیر در پروژه هاي عمراني زیرساختي ایران قلمداد شده است. این در حالی است که توافقي براي 
اهمیت سایر معیارها در تأخیر بین این دو گروه وجود ندارد. بااین وجود درمجموع و پس از عامل نخست تأخیر در 
پرداخت ها به عنوان دومین عامل تأخیر و تغییر در تصمیم گیري در طول ساخت به عنوان سومین عامل تأخیر در 
پروژه هاي زیرساختي ایران بر اساس این مطالعه شناخته شده است. عالوه  بر آن با توجه به بررسي هاي انجام شده، 

محقق شش اثر منفي ذیل را ناشي از عوامل تأخیر در پروژه هاي زیرساختي مي داند:

ازدیاد زمان؛. 1

افزایش هزینه؛. 2

44؛. 3

اختالفات )تضارب آرا(45

45. Dispute
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4 .45

داوري ها؛46

5 .46

واگذاري ها؛47

6 .47

دادخواهي.48

بررسي مطالعه ي تأخیر در پروژه هاي گاز  عنوان مطالعه اي است که توسط فالح نژاد )2013( و در ایران صورت 
پذیرفته است. در این تحقیق تأخیر در تملك اراضي به عنوان یكي از عوامل مؤثر بر تأخیر در حوزه  خطوط لوله ي 
گاز عنوان شده است. این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر تأخیر را تعیین کرده و سپس از طریق تكنیك پرسشنامه، 
داده هاي مورد نیاز در این پژوهش جمع آوری شده است. در این پژوهش نیز مانند سایر مطالعات پیشین در این حوزه 

از شاخص فراواني نسبي براي رتبه بندي عوامل مؤثر بر تأخیر استفاده شده که در رابطه )17( قابل مشاهده است.

)17(

عوامل مؤثر بر تأخیر در این مطالعه به نه گروه ویژگي هاي مشتریان، مشاوران، پیمانكاران، مواد، عوامل خارجي، 
تأخیر  عوامل  به عنوان  عامل   43 درمجموع  و  تقسیم شده  تجهیزات  و  کار  نیروی  و  قرارداد  واسطه ها،  ارتباطات، 
معرفی شده اند. از بین 52 پرسشنامه ارسال شده براي بررسي عوامل مؤثر بر تأخیر، درمجموع 25 پرسشنامه ) 48 
درصد( برگشت داده شده و ازاین رو تحلیل ها و یافته هاي پژوهش بر اساس انواع پرسشنامه ها صورت گرفته است. 
نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که پنج عامل ذیل از عمده ترین عوامل مؤثر بر تأخیر در انجام پروژه هاي 

خطوط لوله ي گاز در ایران مي باشند.

توانایي اندک پیمانكاران در ارائه ی مواد وارداتي؛. 1

برآورد غیرواقعي زمان قراردادها؛. 2

سرعت اندک انتقال مواد توسط مشتریان؛. 3

سرعت اندک در اختیار گرفتن اراضي مسیر طرح از مالكان )تملك اراضي(؛. 4

اضافه شدن کارهاي جدید در حین انجام پروژه.. 5

تأخیر در پروژه های عمراني و عوامل مؤثر بر آن

جمع بندي و نتیجه گیري از مجموعه مطالب مطالعات داخلي
از مجموعه مطالب ارائه شده در حیطه مطالعات داخلي مي توان موارد زیر را به عنوان جمع بندي ارائه نمود. 

بر اساس مجموعه مطالب ارائه شده و همان گونه که مشاهده شد، هیچ یك از مطالعات صورت گرفته صرفًا - 
مطالعات  در  تنها  بلكه  نپرداخته اند،  ملكي  تعارضات  و  اراضي  تملك  در  تأخیر  بر  مؤثر  عوامل  بررسي  به 

46. Arbitration
47. AsSIgnment
48. Litigation
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محدودي این عامل را به عنوان یكي از عوامل مؤثر بر تأخیر منظور کرده اند.

با در نظر گرفتن مورد اول و با توجه به مجموع مطالب ارائه شده مي توان گروه هاي 11گانه زیر را به عنوان - 
مجموعه گروه هاي مؤثر بر تأخیر در مطالعات داخلي معرفي نمود.

تأخیر به وجود آمده توسط کارفرما )با نام دستگاه اجراکننده نیز در مطالعات آورده شده است(. الزم به . 1
یادآوري است عوامل تأخیر ناشي از ارتباطات، قرارداد، عوامل مدیریتي )شامل الگوي مدیریت و زمان بندي(، 
تأخیر به وجود آمده توسط مشتریان و سهامداران که در مطالعات گوناگون ارائه شده نیز در این گروه قابل 

جاي دادن است.

تأخیر به وجود آمده توسط مشاور )مشاوران( طراح )که بانام های مهندسین مشاور، مشاور ناظر نیز در . 2
مطالعات آورده شده است(

تأخیر به وجود آمده توسط پیمانکار )تأخیر ناشي از تهیه مواد و تأخیر به وجود آمده توسط نیروی کار و نیز . 3
تأخیر ناشي از واسطه ها را مي توان در این گروه جاي داد(

تأخیر ایجادشده به دلیل مشکالت ماشین آالت، تدارکات و تجهیزات )تأخیر ناشي از عوامل لجستیكي . 4
مانند عوامل انبارداري، حمل ونقل، بسته بندي و خرید و تأخیر ناشي از عوامل تكنولوژیكي در این گروه قرار 

دارند(.

تأخیر ناشي از عوامل اقتصادي )مانند مشكالت مالي(. 5

تأخیر ناشي از عوامل سیاسي. 6

از . 7 ناشي  تأخیر  یا   )... و  هوایي  و  آب  شرایط  عمومي،  تعطیالت  )شامل  محیطي  عوامل  از  ناشي  تأخیر 
متغیرهاي غیرقابل کنترل و یا عوامل خارجي )که با نام تأخیر ناشي از شرایط زمین و محیط اجراي پروژه 

نیز در مطالعات آورده شده است(. 

تأخیر ناشي از شرایط فرهنگي و ساختار اجتماعي حاکم بر منطقه . 8

تأخیر ناشي از قوانین و مقررات )مانند الزامات اندک قانوني(. 9

تأخیر ناشي از بوروکراسي اداري. 10

تأخیر به دلیل سایر مسائل )که شامل کلیه عوامل ایجادکننده تأخیر به جز گروه هاي ذکرشده مي باشد(.. 11

بر اساس مجموعه مطالعات صورت گرفته در ایران مي توان عوامل مؤثر بر تأخیر را براي گروه هاي 11گانه - 
فوق مطابق با جدول )32( ارائه کرد. بر اساس این جدول و همان گونه که مشاهده مي شود درمجموع بیش 

از 170 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه هاي عمراني معرفی شده است.
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جدول 32: گروه ها و عوامل مؤثر بر تأخیر بر اساس مطالعات داخلي

عوامل مؤثر بر تأخیرردیفگروه ها

رما
ارف

- ک
1

کمبود دانش فني و مهندسي در زمینه اجراي پروژه1-1

فرآیند طوالني تصمیم گیري2-1

عدم هماهنگي و ایجاد ارتباط متقابل بین عوامل و ارکان پروژه3-1

اصالحات قراردادي )تغییر در مشخصات پروژه، اضافه کردن کارهاي جدید به پروژه(4-1

تعجیل در افتتاح پروژه ها به دلیل مسائل سیاسي و اجتماعي و نتایج معكوس آن5-1

عدم تخصیص کامل و به موقع بودجه )تأخیر در پرداخت ها(6-1

عدم تأمین زیرساخت ها )راه هاي ارتباطي، خدمات عمومي نظیر آب و برق و ...(7-1

نحوه نامناسب انتخاب پیمانكار8-1

ضعف مطالعات اولیه9-1

برآورد غیرواقعی مدت زمان اجراي پروژه10-1

ضعف مدیران پروژه11-1

عدم رفع به موقع معارضین )ملكي، تأسیساتی، ترافیكي و فضاي سبز(12-1

طرز نگرش غلط کارفرمایان از پیمانكاران13-1

حاکمیت روابط به جای ضوابط در نظام برگزاري مناقصات14-1

عدم وجود مرجع حل اختالف بین کارفرما و پیمانكار15-1

عدم تأمین منابع اعتباري مالي مطمئن16-1

عدم بهینه سازی هزینه اجراي پروژه17-1

عدم مدیریت صحیح فني و اجرایي مشاور و پیمانكار18-1

روان نبودن ارتباطات اجرایي19-1

سرپرستي نامناسب وعدم کنترل روند اجرا20-1

عدم تأمین مصالح، تحویل کارگاه، نقاط مبنا و نقشه ها21-1

عدم تعیین مدت زمان مناسب بر اساس مطالعات علمي22-1

ضعف فني کارفرما در کنترل و بررسي مطالعات انجام شده توسط مشاور 23-1

عدم تأمین بودجه کافي براي طرح در زمان مناسب24-1

عدم ارائه به موقع دستور کارها توسط کارفرما25-1

تأخیر در تحویل به موقع زمین و نقاط مبناي پروژه26-1

ضعف فني نماینده کارفرما در هماهنگي بین مهندسین مشاور و پیمانكار و رفع به موقع مشكالت فني و اجرایي پروژه27-1

تغییر در سطوح مختلف مدیریتي کارفرما در طول مدت اجراي پروژه28-1
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عوامل مؤثر بر تأخیرردیفگروه ها

رما
ارف

- ک
1

تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانكار به دلیل ضعف در رسیدگي اسناد مالي29-1

عدم وجود یا اطالع کافي کارشناسان کارفرما از برنامه ریزي و کنترل پروژه30-1

تأخیر در تهیه مصالح و یا مواردي که در تعهد کارفرما است31-1

نداشتن برنامه کالن و استراتژیك انجام پروژه )یا استراتژي ناصحیح انجام پروژه32-1

ضعف سیستم انگیزشي کارکنان33-1

تخمین هزینه نامناسب34-1

فرآیند کنترلي ناکافي35-1

تأخیر در تصویب کار36-1

طوالني بودن زمان بررسي و تأیید پیشنهادها و نقشه ها و عقد قرارداد37-1

عدم تعریف دقیق از شرح مسئولیت ها و وظایف38-1

عوامل تأخیر مرتبط با کارفرمایان )مانند تغییرات در دامنه و کیفیت کار(39-1

نداشتن دید اجرایي و کارگاهي طراحان کارفرما40-1

عدم برآورد صحیح هزینه ها و خدمات مشاوره اي41-1

دخالت سایر پروژه ها )تهیه اسناد مناقصه(42-1

تأخیر در جذب نیروهاي متخصص43-1

سرعت اندک در اختیار گرفتن اراضي مسیر طرح از مالكان )استمالک اراضي(44-1

اضافه شدن کارهاي جدید در حین انجام پروژه45-1

عوامل تأخیر مرتبط با برآوردهاي کیفي و کمي نیروي انساني و زمان46-1

عوامل تأخیر مرتبط با برنامه ریزي و مدیریت منابع انساني همچون سیستم تخصیص نیروي کار و پاداش47-1

عوامل تأخیر مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلي در تمام سطوح پروژه از مراحل طراحي تا اجرا48-1

عوامل تأخیر مرتبط با پیمانكاران فرعي )گزینش پیمانكاران فرعي و همچنین نحوه و مسئولیت کنترل کیفیت آن ها(49-1

عدم تناسب بین توانایي فني و اجرایي پیمانكار انتخاب شده با پروژه توسط کمیسیون ارزیابي پیمانكار50-1

غیرواقع بینانه بودن زمان اجراي پروژه در قرارداد51-1

عدم وجود استراتژي در اجراي طرح هاي مطالعاتي و تصمیم گیري هاي فوري در اجرا و در نتیجه تهیه اسناد مناقصه با مطالعات ناقص52-1

مدیریت مكاني ضعیف53-1

تغییر سفارش توسط مشتري در طي ساخت54-1

تأخیر در پرداخت توسط مشتري55-1

عدم ارتباط بین گروه ها56-1

تخمین هاي غیردقیق57-1
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عوامل مؤثر بر تأخیرردیفگروه ها

ور
شا

- م
2

فقدان پرسنل مشاور در کارگاه1-2

مدیریت ضعیف قرارداد توسط مشاور2-2

تأخیر در بررسي و تصویب مدارک طراحی شده توسط مشاور3-2

فرآیند طوالني تصمیم گیری4-2

اسناد فني ناقص و تكمیل نشده5-2

ضعف مدیریتي و نظارتي مشاور6-2

ضعف مهندسان مشاور در بررسي توجیه اقتصادي طرح ها7-2

عدم تمایل مهندسان مشاور به کاهش هزینه هاي ساخت پروژه8-2

ناآشنایي مهندسان مشاور با شرایط پروژه9-2

ضعف در برنامه ریزي مطالعات توسط مشاور و اتالف زمان و فشردگي در انتهاي کار مطالعات و در نتیجه پایین آمدن کیفیت مطالعات10-2

عدم تجربه مشاور11-2

عدم نظارت کافي و مناسب در زمان انجام مطالعات ژئوتكنیك12-2

ضعف فني بخش هاي طراحي که منجر به تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد13-2

کمبود نیروي انساني مجرب در زمینه روش اجرا که منجر به واقعي نبودن زمان اجرا مي گردد14-2

عدم اشراف دستگاه نظارت به مسائل فني، قراردادي و اجرایي15-2

نداشتن دید اجرایي و کارگاهي طراحان16-2

تأخیر در رسیدگي به اسناد پیمانكار اعم از دستور کار، صورت جلسات و صورت وضعیت17-2

عدم ارائه به موقع دستور کارها توسط مشاور18-2

ضعف در شناسایي معارضین پروژه19-2

ضعف در کنترل به موقع برنامه زمان بندي20-2

عدم شناخت کافي مشاور از شرایط اقلیمي، اجتماعي و ... منطقه پروژه در زمینه تهیه نقشه و مشخصات و برآورد پروژه ها21-2

تأخیر در تصمیم گیري به هنگام در مقاطع حساس و موارد ضروري22-2

تأخیر در پرداخت به موقع وجوه مالي مشاوران23-2

عدم پرداخت دستمزد واقعي نیروهاي فني توسط مشاور24-2

نداشتن شناخت کافي از فرآیندهاي پروژه)مپ(25-2

ضعف سیستم انگیزشي کارکنان26-2

تخمین هزینه نامناسب27-2

فرآیند کنترلي ناکافي28-2

عدم تعریف دقیق از شرح مسئولیت ها و وظایف29-2

تأخیر ناشي از مطالعه و امكان سنجی پروژه ها30-2

عوامل تأخیر مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلي در تمام سطوح پروژه از طراحي تا اجرا31-2
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عوامل مؤثر بر تأخیرردیفگروه ها

کار
مان

 پی
-3

تأخیر در تحویل مصالح کارگاهي1-3

روش هاي نامناسب اجرا2-3

اشتباهات ساخت3-3

کمبود مصالح در کارگاه4-3

کارگران بي تجربه یا کم مهارت5-3

بهره وري پایین نیروي انساني6-3

تجربه ناکافي پیمانكار7-3

مشكالت هماهنگي با سایر عوامل اجراي پروژه8-3

مشكالت تجهیز کارگاه اعم از زمان تجهیز، مكان و امكانات9-3

انتخاب نادرست پیمانكاران دست دو10-3

کمبود وسایل و تجهیزات در کارگاه11-3

عدم شناسایي و توجه به ریسك هاي پروژه12-3

ضعف مالي، تدارکاتي و اجرایي پیمانكاران13-3

پیشنهاد قیمت پایین تر از حد معقول پیمانكاران در مناقصه14-3

فقدان شرکت هاي پیمانكاري بزرگ15-3

16-3EPC کمبود شرکت هاي پیمانكاري با تجربه در قراردادهاي

پیمانكاران مؤسسات و نهادهاي دولتي17-3

ضعف مدیریت پروژه در نظام پیمانكاري18-3

عدم قیمت دهی مناسب پیمانكاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر به مشكالت مالي و افزایش مدت اجرا مي شود.19-3

عدم تناسب ماشین آالت و امكانات با نوع و حجم کار20-3

عدم اطالع رسانی به موقع پیمانكاران به مشاور و کارفرما جهت حل مشكل21-3

تغییرات مكرر در اطالعات و مدارک ارائه شده پیمانكار22-3

ضعف در منابع مالي پیمانكار23-3

ضعف در تعداد و یا سابقه پرسنل فني و اجرایي پیمانكار24-3

عدم برنامه ریزي و یا ضعف در برنامه ریزي و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر25-3

عدم توجه به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعایت مشخصات فني و به کارگیري مصالح نامناسب26-3

عدم شناخت کافي پیمانكار از منابع و مصالح موجود در منطقه جهت اجراي پروژه27-3

تصمیم گیري غیرمؤثر و زمان بندي پروژه توسط پیمانكار28-3

عدم تناسب ماشین آالت و امكانات با نوع و حجم کار29-3
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عوامل مؤثر بر تأخیرردیفگروه ها

کار
مان

 پی
-3

عدم صالحیت پیمانكار دست دوم30-3

شیوه ساخت نامناسب توسط پیمانكار دست دوم31-3

مشكل با پیمانكارهاي دست دوم32-3

توانایي اندک پیمانكاران در ارائه مواد وارداتي33-3

ضعف سیستم انگیزشي کارکنان34-3

تخمین هزینه نامناسب35-3

فرآیند کنترلي ناکافي36-3

عدم تعریف دقیق از شرح مسئولیت ها و وظایف37-3

اشتباهات در طول دوره ساخت38-3

تأخیر در نظارت و بازرسي39-3

عوامل تأخیر مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلي در تمام سطوح پروژه از طراحي تا اجرا40-3

برآورد غیرواقعي زمان قراردادها41-3

عوامل تأخیر مرتبط با پیمانكاران فرعي )گزینش پیمانكاران فرعي و همچنین نحوه و مسئولیت کنترل کیفیت آن ها(42-3

 و 
ت

آال
ن 

شی
 ما

-4
ت

رکا
تدا

کمبود یا فقدان تجهیزات و ماشین آالت در بازار1-4

تأخیر ایجادشده به دلیل مشكالت ماشین آالت و تدارکات2-4

تخریب متناوب تجهیزات و ماشین آالت3-4

تحویل تأخیري مصالح و تجهیزات4-4
ي

صاد
اقت

ل 
وام

- ع
شرایط نامساعد اقتصادي )نرخ تورم، نرخ تبدیل ارز و ...(51-5

مشكالت دریافت مصالح ساخت باقیمت های رایج رسمي2-5

افزایش در قیمت مواد3-5

جریان نقدینگي در طول ساخت4-5

سي
سیا

ل 
وام

- ع
تغییر در شرایط محیط سیاسي61-6

مشكالت سیاسي ایران با کشورهاي مجاور2-6

موانع از سوي دولت3-6
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عوامل مؤثر بر تأخیرردیفگروه ها

طي
حی

ل م
وام

- ع
7

شرایط نامساعد جوي1-7

شرایط نامساعد کارگاهي )محل پروژه، شرایط توپوگرافي و ...(2-7

حوادث قهریه مانند: سیل، زلزله، طوفان و ....3-7

تأخیر ناشي از شرایط زمین و محیط اجراي پروژه4-7

مشكل با همسایگان و شرایط مكاني5-7

مشكالت زمین6-7

شرایط زمین شناسی پیش بینی نشده7-7

کمبود نیروي متخصص8-7

بهره وري پایین نیروي کار9-7

ي 
نگ

ره
ط ف

رای
 ش

-8
عي

ما
جت

و ا

وضعیت درآمدي ساکنان منطقه 1-8

وضعیت آموزشي و سطح تحصیالت ساکنین و عامالن و کارکنان پروژه2-8

وضعیت ساکنین منطقه پروژه از حیث مهاجرت3-8

ت
ررا

مق
 و 

ن
وانی

- ق
9

ضعف در قوانین و مقررات مربوط به ارجاع کار به پیمانكاران1-9

عدم ابالغ به موقع بخشنامه هاي مورد نیاز بر اساس شرایط جامعه2-9

نبودن فهرست بهای پایه براي کارهاي درون شهری3-9

ضعف قوانین مدون و ضمانت اجرایي قوانین در خصوص جریمه تأخیر4-9

5-9… ,BOO,BOT,EPC,EP :عدم استفاده از قراردادهاي نوین مهندسي همچون

ضعف موجود در قراردادهاي سه عاملي6-9

نامشخص بودن ماده 53 شرایط عمومي پیمان )حل اختالف(7-9

تغییرات قوانین و مقررات8-9

ي
دار

ي ا
اس

کر
رو

 بو
-1

0

تأخیر در نهایي کردن اسناد و مناقصه1-10

تأخیر در تحویل پروژه به پیمانكار2-10

تحویل تأخیري مصالح و تجهیزات3-10

تصمیم گیری دیرهنگام4-10

توقف براي دریافت اطالعات5-10

عوامل تأخیر مرتبط با نارسایي سیستم هاي اطالع رساني بخش هاي مهندسي و گردش نامناسب اطالعات در سطوح مختلف پروژه6-10

عوامل تأخیر مرتبط با تبادل اطالعات با سازندگان )مانند مراحل سفارش و خرید(7-10

8-10
عوامل تأخیر مرتبط با مشارکت در پروژه )مسائل و توافقات قراردادي بین ذی نفعان در مورد هزینه، زمان، محدوده و کیفیت 

پروژه و ...(

تعدد نهادهاي دولتي در خصوص معارضین مرتبط با پروژه و در نتیجه طوالني شدن بوروکراسي اداري9-10

سرعت اندک فرآیند تصمیم گیري توسط مشتري )کارفرما(10-10
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عوامل مؤثر بر تأخیرردیفگروه ها

مل
عوا

یر 
سا

 -1
کمبود یا فقدان مصالح در بازار11-11

ثبت نكردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه نكردن گزارش های مختلف هفتگي و...2-11

وجود پیمانكاران دولتي یا خصوصي و حمایت عوامل پروژه3-11

توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها4-11

منبع: برگرفته از مجموع مطالعات داخلي

y  با توجه به نتایج موجود، روش هاي متعددي براي بررسي عوامل مؤثر بر تأخیر به کار گرفته شده است. اگرچه
نتایج این روش ها اندکي از یكدیگر متمایز است، اما، همخواني اساسي در بین نتایج آن ها مشاهده مي شود. 

y  نتایج مروري بر مطالعات موجود نشان دهنده آن است که بین نظرات گروه هاي مختلف )کارفرما، مشاور و
پیمانكار(، همسویي کاملي وجود نداشته و این نظرات با توجه به نوع طرح از یكدیگر متمایز است. همچنین 
پیمانكاران وجود داشته و گاهي  بین نظرات مشاوران و  بیشتري  بر اساس مطالعات موجود، همسویي  و 
این نظرات در تقابل با نظرات کارفرما است. بااین وجود، با همه تمایزاتي که بین نظرات گروه هاي سه گانه 
کارفرما، مشاور و پیمانكار وجود دارد، اما، بر اساس مطالعات موجود مي توان عوامل مدیریتي )که در هر سه 
سطح کارفرما، مشاور و پیمانكار قابل مشاهده است( را به عنوان مهم ترین عامل تأخیر در انجام پروژه هاي 

عمراني و به ویژه پروژه هاي بخش راه قلمداد کرد.
y  آسیب هاي بررسي  که  مي دهد  نشان  داخلي  مطالعات  بر  مروري  ارائه شده،  مطالب  مجموعه  اساس  بر 

اقتصادي تأخیر تنها در مطالعات اندکي صورت گرفته است. بااین وجود، مشكالت اقتصادي ناشي از تأخیر 
در پروژه هاي عمراني شامل مواردي چون عدم پرداخت به موقع خسارات ناشي از اجراي پروژه و از دست 

رفتن منابع و منافع افراد ساکن در مناطق اجراي پروژه و در نتیجه ایجاد بیكاري براي آن ها مي باشد.
y  بررسي مروري بر مطالعات پیشین نشان دهنده آن است که آسیب هاي اجتماعي با توجه بیشتري نسبت به

آسیب هاي اقتصادي در مطالعات این حوزه مورد توجه قرارگرفته است. به عنوان مثال آسیب هاي اجتماعي 
ناشي از تأخیر در تملك اراضي پروژه هاي عمراني عبارت اند از:

مشكالت عبور و مرور در حیطه انجام پروژه؛- 
آلودگي هاي صوتي ناشي از تردد وسایل نقلیه؛- 
محدود شدن امكانات در مناطق اجراي پروژه؛- 
ناآرامي هاي محیطي؛- 
خسارات به منابع محیطي ناشي از انجام پروژه؛- 
تردد افراد غیربومي در منطقه اجراي پروژه و مشكالت و تنش هاي اجتماعي ناشي از آن.- 

هیچ  تاکنون  که  مي شود  مشاهده  کشور،  داخل  در  انجام شده  مطالعات  مجموعه  بر  مروري  با  و  نهایت  در 
مطالعه اي به بررسي و شناسایي عوامل مؤثر بر تأخیر در تملك اراضي و موضوع معارضان ملكي نپرداخته و عالوه 
بر آن، آسیب هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن نیز به صورت جامع مورد تحلیل قرار نگرفته است. ازاین رو، این 
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مطالعه مي تواند در نوع خود گامي نخستین در این راستا قلمداد شود.

جمع بندی و نتیجه گیري
y  نتایج به دست آمده در هر دودسته از مطالعات داخلي و خارجي نشان مي دهد که با همه تمایزاتي که بین

نظرات گروه هاي مختلف وجود دارد، اما، بر اساس مطالعات موجود مي توان عامل ضعف مدیریتي را به عنوان 
مهم ترین عامل تأخیر در انجام پروژه هاي عمراني و به ویژه پروژه هاي بخش راه قلمداد نمود.

y  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات داخلي و خارجي مشاهده مي شود که اگرچه روش هاي متعددي
با یكدیگر  تا حدودي  این روش ها  نتایج  اما،  به کار گرفته شده است،  بر تأخیر  براي بررسي عوامل مؤثر 

همخواني دارد.
y  از نگاه مطالعات داخلي و خارجي موجود، اثرات ناشي از تأخیر که آسیب هاي اقتصادي و اجتماعي را در

برمی گیرد، به ندرت مورد بررسی قرارگرفته و تنها به ذکر آن ها اشاره شده است.
y  بر اساس مجموعه مطالب ارائه شده در مطالعات داخلي و خارجي مشاهده مي شود که عامل تملك اراضي

و تعارضات ملكي تنها در مطالعات معدودي )به ویژه در مطالعات داخلي( به عنوان عامل مؤثر بر تأخیر مورد 
بررسی قرارگرفته و عاملي مهم و مؤثر بر تأخیر شناخته شده است، درحالی که در اکثر مطالعات انجام شده 

این عامل نسبت به سایر عوامل، عامل مهم و مؤثری قلمداد نشده است.
y  بررسي نتایج مطالعات داخلي و خارجي نشان دهنده آن است که براي بیان گروه هاي مؤثر بر تأخیر و نیز

عوامل مؤثر در هر یك گروه ها و در نتیجه مجموعه عوامل مؤثر بر تأخیر توافق چنداني وجود ندارد. این نیز 
بدان دلیل است که نوع پروژه مورد بررسی و مكان آن بر گروه هاي مؤثر بر تأخیر و در نتیجه عوامل آن ها 
مؤثر است. ازاین رو، مجموعه مطالب به دست آمده از مطالعات داخلي و خارجي، گروه هاي ذیل را به عنوان 

گروه هاي مؤثر بر تأخیر در نظر گرفته اند: 
کارفرما؛. 1
مشاور؛. 2
پیمانكار؛. 3
ماشین آالت و تدارکات؛. 4
عوامل اقتصادي؛. 5
عوامل سیاسي؛. 6
عوامل محیطي؛. 7
شرایط فرهنگي و اجتماعي؛. 8
قوانین و مقررات؛. 9

بروکراسي اداري؛. 10
سایر عوامل.. 11
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:48

همچنین، عوامل مؤثر بر تأخیر در هر دو نوع مطالعه داخلي و خارجي عبارت اند از49

جدول 33: عوامل مؤثر بر تأخیر بر اساس مجموع مطالعات داخلي و خارجي

عوامل مؤثر بر تأخیرردیفعوامل مؤثر بر تأخیرردیف

فرآیند کنترلي ناکافي23عدم هماهنگي و ایجاد ارتباط متقابل بین عوامل و ارکان پروژه1

تأخیر در تصویب کار24تغییر در مشخصات پروژه و اضافه کردن کارهاي جدید به پروژه2

ارتباط ضعیف مشاوران با دیگر بخش ها 25تعجیل در افتتاح پروژه ها به دلیل مسائل سیاسي و اجتماعي 3

انعطاف ناپذیري مشاوران26عدم تخصیص کامل و به موقع بودجه )تأخیر در پرداخت ها(4

5
عدم تأمین زیرساخت ها )راه هاي ارتباطي، خدمات عمومي نظیر آب و 

برق و ...(
تأخیر مشاور در انجام نظارت 27

ناظران غیرکارا28برآورد غیرواقعی مدت زمان اجراي پروژه6

تأخیر در تأیید تغییرات عمده در حوزه کار توسط مشاور29عدم رفع به موقع معارضین )ملكي، تأسیساتی، ترافیكي و فضاي سبز(7

ارتباط و هماهنگي ضعیف بین مالك و پیمانكار30طرز نگرش غلط کارفرمایان از پیمانكاران8

بررسي نادرست محل کار31حاکمیت روابط به جای ضوابط در نظام برگزاري مناقصات9

تأخیر در بازبیني و تأیید پرونده هاي طراحي32عدم وجود مرجع حل اختالف بین کارفرما و پیمانكار10

اختالف بین مشاور و مهندس طراح33عدم تأمین منابع اعتباري مالي مطمئن11

تأخیر در اجراي بازرسي و آزمایش34عدم بهینه سازی هزینه اجراي پروژه12

تأخیر در تحویل به موقع زمین و نقاط مبناي پروژه35عدم مدیریت صحیح فني و اجرایي مشاور و پیمانكار13

تغییر در سطوح مختلف مدیریتي کارفرما در طول مدت اجراي پروژه36روان نبودن ارتباطات اجرایي14

تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانكار به دلیل ضعف در رسیدگي اسناد مالي37سرپرستي نامناسب وعدم کنترل روند اجرا15

عدم وجود یا اطالع کافي کارشناسان کارفرما از برنامه ریزي و کنترل پروژه38عدم تعیین مدت زمان مناسب بر اساس مطالعات علمي16

تأخیر در تهیه مصالح و یا مواردی که در تعهد کارفرما استعدم تأمین بودجه کافي براي طرح در زمان مناسب17

40ارتباط و هماهنگي ضعیف بین مشاور و پیمانكار18
نداشتن برنامه کالن و استراتژیك انجام پروژه )یا استراتژي ناصحیح 

انجام پروژه(

طوالني بودن زمان بررسي و تأیید پیشنهادها و نقشه ها و عقد قرارداد41عدم تشویق پیمانكار براي پایان کار پیش از موعد زمان بندي19

عدم تعریف دقیق از شرح مسئولیت ها و وظایف42دیوان ساالري در مزایده/ روش مزایده20

دخالت سایر پروژه ها )تهیه اسناد مناقصه(43روش هاي نامناسب قراردادي21

تأخیر در جذب نیروهاي متخصص44تخمین هزینه نامناسب22

49. همان گونه که مشاهده شد در مطالعات صورت گرفته عوامل بسیار متعددي به عنوان عوامل مؤثر بر تأخیر در ادبیات این حوزه معرفي گردیده، این 
در حالي است که به استثنای مطالعه مهامید )2013( در هیچ یك از مطالعات مذکور تملك اراضي به عنوان عاملي در تأخیر قلمداد نگردیده است. این 
نیز بدان دلیل است که تملك نه به عنوان بخشي از انجام پروژه هاي عمراني بلكه به عنوان مرحله اي قبل از آن که سازوکاری کاماًل مجزا مي طلبد، 

محسوب مي شود. 
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عوامل مؤثر بر تأخیرردیفعوامل مؤثر بر تأخیرردیف

دوباره کاري ناشي از خطاها در طول ساخت وساز74ضعف در شناسایي معارضین و سرعت اندک تملك اراضي45

تأخیر در شروع پروژه75اضافه شدن کارهاي جدید در حین انجام پروژه46

روش نامناسب ساخت وساز76عدم تناسب بین توانایي فني و اجرایي پیمانكار انتخاب شده با پروژه 47

برنامه ریزي و زمان بندي غیر مؤثر پروژه توسط پیمانكار77تغییر سفارش توسط مشتري در طي ساخت48

مشكالت مالي پیمانكار78تخمین هاي غیردقیق49

تجربه ناکافي پیمانكار79فقدان پرسنل مشاور در کارگاه50

پیمانكاران فرعي نامعتبر80تأخیر در بررسي و تصویب مدارک طراحی شده توسط مشاور51

تغییر مكرر پیمانكاران فرعي81اسناد فني ناقص و تكمیل نشده52

خط مشی نامناسب پیمانكار82عدم تمایل مهندسان مشاور به کاهش هزینه هاي ساخت پروژه53

ارتباط و هماهنگي ضعیف بین مالك و مشاور83ناآشنایي مهندسان مشاور با شرایط پروژه54

اشتباهات در طول دوره ساخت84عدم نظارت کافي و مناسب در زمان انجام مطالعات ژئوتكنیك55

تأخیر در نظارت و بازرسي85کمبود نیروي انساني مجرب در زمینه روش اجرا 56

دسترسي مكاني محدود 86تأخیر در رسیدگي به اسناد پیمانكار 57

موقعیت ضعیف زمین87عدم شناخت کافي مشاور از شرایط اقلیمي منطقه پروژه58

شرایط ضعیف ناحیه88تأخیر در تصمیم گیري به هنگام در مقاطع حساس و موارد ضروري59

اثرات شرایط زیرسطحي )خاک، ایستایي آب و ...(89تأخیر در پرداخت به موقع وجوه مالي مشاوران60

پیچیدگي پروژه )نوع پروژه، میزان پروژه و غیره(90عدم پرداخت دستمزد واقعي نیروهاي فني توسط مشاور61

اختالف حقوق بین شرکاي پروژه91تأخیر ناشي از مطالعه و امكان سنجی پروژه ها62

جریمه تأخیر غیر مؤثر92تأخیر در تحویل مصالح کارگاهي63

تعریف نامناسب خاتمه کار93مشكالت هماهنگي با سایر عوامل اجراي پروژه64

بندهاي نامطلوب قرارداد94مشكالت تجهیز کارگاه اعم از زمان تجهیز، مكان و امكانات65

ابهام در مشخصات و تعبیر اختالفات بخش ها95کمبود وسایل و تجهیزات در کارگاه66

زمان بندي غیرواقعي برنامه ریزی شده در قرارداد96عدم شناسایي و توجه به ریسك هاي پروژه67

دوباره کاري به دلیل خطا در اجرا97پیشنهاد قیمت پایین تر از حد معقول پیمانكاران در مناقصه68

69EPC سوءتفاهم نیاز مالك توسط مهندس طراح98کمبود شرکت هاي پیمانكاري باتجربه در قراردادهاي

اشتباهات و تأخیرهای پرونده هاي طراحي کار99پیمانكاران مؤسسات و نهادهاي دولتي70

پیچیدگي طراحي پروژه100سختي در تأمین مالي توسط پیمانكاران71

جزییات ناکافي و غیرواضح در نقشه101اختالف بین پیمانكار و دیگر بخش ها 72

استفاده ضعیف از نرم افزارهاي طراحي مهندسي پیشرفته102ارتباط ضعیف پیمانكاران با دیگر بخش ها73
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وضعیت آموزشي و سطح تحصیالت ساکنین و عامالن و کارکنان پروژه132اختالفات شخصي میان نیروی کار 103

وضعیت ساکنین منطقه پروژه از حیث مهاجرت133اختالفات شخصي بین نیروی کار و تیم مدیریتي104

عدم ابالغ به موقع بخشنامه هاي مورد نیاز بر اساس شرایط جامعه134تجربه ناکافي/ فاقد صالحیت نیروي کار105

نبودن فهرست بهای پایه براي کارهاي درون شهری135کمبود نیروي کار106

نامشخص بودن ماده 53 شرایط عمومي پیمان )حل اختالف(136عدم قیمت دهی مناسب پیمانكاران جهت برنده شدن در مناقصه107

تغییرات قوانین و مقررات137عدم تناسب ماشین آالت و امكانات با نوع و حجم کار108

تأخیر در نهایي کردن اسناد و مناقصه138تغییرات مكرر در اطالعات و مدارک ارائه شده پیمانكار109

تصمیم گیری دیرهنگام139عدم رعایت مشخصات فني و به کارگیري مصالح نامناسب110

توقف براي دریافت اطالعات140عدم شناخت کافي پیمانكار از منابع و مصالح موجود در منطقه 111

طوالني شدن بوروکراسي اداري141تصمیم گیري غیر مؤثر و زمان بندي پروژه توسط پیمانكار112

سرعت اندک فرآیند تصمیم گیري توسط مشتري )کارفرما(142شیوه ساخت نامناسب توسط پیمانكار دست دوم113

اعتصاب هاي نیروي کار به دلیل انقالب143مشكل با پیمانكارهاي دست دوم114

غیبت کارگران144برآورد غیرواقعي زمان قراردادها115

انگیزه و روحیه پایین نیروي کار145کمبود یا فقدان تجهیزات و ماشین آالت در بازار116

مصدومیت نیروي کار در محل کار 146تأخیر ایجادشده به دلیل مشكالت ماشین آالت و تدارکات117

اپراتورهاي تجهیزات غیر ماهر147تخریب متناوب تجهیزات و ماشین آالت118

تغییر در نوع و خاصیت مواد در طول ساخت وساز 148شرایط نامساعد اقتصادي )نرخ تورم، نرخ تبدیل ارز و ...(119

مشكل مختص تجهیزات149مشكالت دریافت مصالح ساخت باقیمت های رایج رسمي120

خرابي مكرر تجهیزات150افزایش در قیمت مواد121

تأخیر در تولید و تحویل مواد151تغییر در شرایط محیط سیاسي122

بازدهي پایین تجهیزات152مشكالت سیاسي ایران با کشورهاي مجاور123

عرضه کنندگان غیر معتبر153شرایط نامساعد جوي124

خسارت مواد154شرایط نامساعد کارگاهي )محل پروژه، شرایط توپوگرافي و ...(125

تجهیزات نامناسب155حوادث قهریه مانند: سیل، زلزله، طوفان و ....126

تجهیزات مدرن ناکافي156مشكل با همسایگان و شرایط مكاني127

وضعیت سیاسي157مشكالت زمین128

تغییر سیاست بانكدارها در پرداخت وام158کمبود نیروي متخصص129

نوسان نرخ مبادله159بهره وري پایین نیروي کار130

جریان نقدینگي در طول ساخت160وضعیت درآمدي ساکنان منطقه 131
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تأخیر در به دست  آوردن زمین از مالكان190تعرض به فعالیت هاي عمومي161

نوع مناقصه و برنده جایزه191انحصار162

سفارش های متنوع و تغییر زمینه  کار توسط کارفرما در طي ساخت192بالیاي طبیعي163

تأخیر در اصالح و تأیید مدارک طراحي شده 193نوسان هزینه ها164

برنامه ریزي ناکافي194شیوه هاي مختلف رشوه165

اختالف بین مالكان195بحران جهاني اقتصاد166

تعلیق کار توسط مالك196تأخیر در فراهم کردن ملزومات )آب، برق و غیره(167

شیوه مالي و پرداخت براي کار تمام شده197تأخیر درگرفتن جواز از شهرداري168

مطالعه نامناسب پروژه198تولید ناکافي مواد خام در کشور169

شرایط سطح و زیرسطحي غیرمنتظره )خاک، آب هاي زیرزمیني و غیره(199سیاست هاي نادرست دولت170

تأخیر در تحویل محل کار200شرایط نامساعد آب و هوایي171

دوره طوالني بین طراحي و زمان مزایده201مشكالت دریافت مصالح ساخت باقیمت های رایج رسمي172

تعطیالت عمومي202تأخیر در بازرسي پایاني و صدور گواهینامه توسط فرد سوم173

اخذ مجوز از مقامات محلي203مشكل با همسایه ها174

روش هاي بازرسي و تست غیرواقعی پیشنهادشده در قرارداد204شرایط زمین شناسی پیش بینی نشده175

بوروکراسي در سازمان مشتري205از دست دادن زمان توسط کنترل ترافیك و محدودیت ها 176

ساختار سازماني ضعیف براي مشتري و یا مشاور206سرقت از محل کار177

تأخیر در نرخ نهایي براي موارد اضافي207ترخیص آهسته محل کار178

ذخیره سازي نادرست مواد و تخریب آن ها208کمبود یا فقدان مصالح در بازار179

بي میلي براي تغییر از سوي مشاور و یا معمار209توقف پروژه از سوي نهادها و سازمان ها180

حوادث مكاني به دلیل فقدان اقدامات ایمني و یا سهل انگاری210تأخیر در فرایند پرداخت توسط مالكان181

تأخیر در گواهي انجام تعهد211اعطاي پروژه به پایین ترین پیشنهاددهنده  قیمت182

مشكل دسترسي به اعتبار بانكي212چارچوب زماني غیرمنطقي پروژه183

نوسان قیمت ها213ارتباط ضعیف مالكان با دیگر بخش هاي ساخت وساز184

حوادث در طول ساخت وساز214مشكالت مالي مالك185

فقدان برنامه ي کاري215تأخیر در تصمیم گیري مالكان186

روش هاي ساخت وساز216انتخاب نامناسب پیمانكاران187

برآورد کمتر از حد هزینه های پروژه217تأخیر در تأیید کردن مواد 188

برآورد کمتر از حد دشواري پروژه218تأخیر در پیشرفت پرداخت )مشكالت مالي(189

https://mcivil.ir/


عوامل مؤثر بر تأخیرردیفعوامل مؤثر بر تأخیرردیف

تغییرات ابتدایي کارفرما223اختالفات قانوني219
اشتباهات تحقیقات خاک224رابطه  غیر مؤثر بین بخش ها220
اخذ مجوز از شهرداري225تأخیر در ساخت وساز از طرف مشاوران221
اختالف بین خصوصیات طراحي و کد ساختمان226تأخیر توسط پیمانكار دست دوم222

https://mcivil.ir/


منابع و مآخذ
 y Aibinu, A. A. and G. O. Jagboro (2002). "The Effects of Construction Delays on Project Delivery 

in Nigerianconstruction Industry." International Journal of Project Management20: 593–599.
 y Aibinu, A. A. and H. A. Odeyinka (2006). "Construction Delays and Their Causative Factors in 

Nigeria." Journal of Construction Engineering and Management132: 667–677.
 y Alaghbari, W., M. R. A. Kadir, et al. (2007). "The SIgniFIcant Factors CauSIng Delay of Build-

ing Construction Projects in MalaySIa. Engineering." Construction and Architectural Manage-
ment 1414(2): 192-206.

 y Al-Khalil, M. I. and M. A. Al-Ghafly (1999). Delay in Public Utility Projects in Saudi Arabia. 
International Journal of Project Management. 17: 101-106.

 y Assaf, S. A. and S. Al-Hejji (2006). "Causes of Delay in Large Construction Projects." Interna-
tional Journal of Project Management24: 349–357.

 y Ayman H, Al-Momani, (2000), "Construction delay: a quantitative analySIs", International Jour-
nal of Project Management, No. 18, PP51-59.

 y Aziz, R. F. (2013). "Ranking of Delay Factors in Construction Projects After Egyptian Revolu-
tion." Alexandria Engineering Journal.

 y Chan, D. W. and M. M. Kumaraswamy (1997). "A Comparative Study of Causes of Time Over-
runs in Hong Kong Construction Projects." International Journal of Project Management15: 
55–63.

 y Dennison Becky, Rickey Mantley, Anisa Mendizabal, Pete White, (2001) Downtown Woman’s 
Nedds Assessment FIndings and Recommendations Downtown Woman’s Action Coalition Oc-
tober 2001

 y Doloi, H., A. Sawhney, et al. (2012). "AnalySIng Factors Affecting Delays in Indian Construc-
tion Projects." International Journal of Project Management30: 479–489.

 y Dr. Ralph D. Ellis, J. and D. H. R. Thomas (2002). The Root Causes of Delays in Highway Con-
struction. Annual Meeting of the Transportation Research Board. Washington, D.C.

 y FarIDi, A. S. and S. M. EL-Sayegh (2006). "SIgniFIcant Factors CauSIng Delay in The UAE 
Construction Industry." Construction Management and Economics24: 1167-1176.

 y Frimponga, Y., J. Oluwoyeb, et al. (2003). "Causes of Delay and Cost Overruns in Construction 
of Groundwater Projects in a Developing Countries; Ghana as a Case Study." International Jour-
nal of Project Management21: 321-326.

 y Fugar, F. D. K. and A. B. Agyakwah-Baah (2010). "Delays in Building Construction Projects in 
Ghana." AustralaSIan Journal of Construction Economics and Building10.

 y Hamzah, et al.(2011), “Cause of Construction Delay – Theoretical Framework”, The 2nd Inter-
national Building Control Conference 2011.

 y Haseeb, M, (December, 2011), "Causes and Effects of Delays in Large Construction Projects of 
Pakistan", Kuwait Chapter of Arabian Journal of BuSIness and Management Review, Vol. 1, 4: 
18-42.

 y Marzouk, M. M. and T. I. El-Rasas (2013). "Analyzing Delay Causes in Egyptian Construction 
Projects." Journal of Advanced Research.

 y Megha, D. and D. B. Rajiv (2013). "A Methodology for Ranking of Causes of Delay for ReSI-
Dential Construction Projects in Indian Context." International Journal of Emerging Technology 
and Advanced Engineering2(3).

 y SambaSIvan, M. and Y. W. Soon (2007). "Causes and Effects of Delays in MalaySIan Construc-
tion Industry." International Journal of Project Management.,25: 517–526.

 y Sweis, Ghaleb J. (2013). " Factors Affecting Time Overruns in Public Construction Projects: The 

https://mcivil.ir/


Case of Jordan." International Journal of Project Management, 23: 120-129.
 y Sweis, G., R. Sweis, et al. (2008). "Delays in Construction Projects: The Case of Jordan." Inter-

national Journal of Project Management.,26: 665-674.
y  ایران منش، حسین، مهدي پیلتن و همكاران. مقایسه روش های آنالیز تأخیرات پروژه های ساخت و به کارگیری روش پنجره هاي

زمان بندی براي یك پروژه واقعي. اولین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتي. اردیبهشت 1388.
y  پیمان، بي تا .کمل )1389(. ارائه مدلي جهت شناسایي و مدیریت عوامل تأثیرگذار بر تأخیر زماني پروژه های راه سازی با رویكرد

فازي . کارشناسي ارشد. آزاد اسالمي کردستان دانشگاه.
y  .15-42 توکلي، احمد، )1385(، »با طرح  هاي ناتمام عمراني چه کنیم؟«، پژوهشنامه اقتصادي، صص
y  دفتر نظارت بودجه معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري، 1390، گزارش بازدید نظارتي احداث قطار شهري

شیراز. 
y  صفوي، سید علیرضا، محسن علی شایان فر و همكاران. بررسي علل تأخیر زمان اجراي پروژه های عمراني شهري با توجه به عوامل

پروژه. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه. 1389
y  طالقاني، سید علي، مهدي شهبازنیا و همكاران. )1389(. شناسایي و اولویت بندی عوامل تأخیر در اجراي پروژه های راه سازی در

ایران. ترافیك.
y  ،»موالیي، مریم و جواد غضنفري نیا، »بررسي علل تأخیرات در پروژه هاي ساخت با مروري بر مطالعه ي موردي داخلي و خارجي

 .1388 ،news. imIDro.org
y  .24 ،فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ششم
y  پنجمین تأخیر.  زمان  کاهش  جهت  الگویي  ارائه  و  عمراني  پروژه های  تأخیر  عوامل  بررسي  فرجي.  حمیدرضا  و  سیامك  نوري، 

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه. 1388
y  ،واعظ مهدوي، محمدرضا و محسن اسدي الري )1388(، سنجش عدالت در شهر تهران، جلسه هم اندیشي معاونت هماهنگي

تیرماه 1388. 
y  ،EPC فراهاني م، نوري س، 1384، استانداردسازي فرآیندها و دانش فني بخش مهندسي مدیریت پروژه هاي بزرگ به روش

دومین کنفرانس بین المللي مدیریت پروژه، تهران، 14 و 15 اسفندماه
y  اسدي، سحر، 1385، بررسي و تبیین اهم دالیل تأخیر پروژه ها با استفاده از رویكرد مدیریت دانش در سازمان پتروشیمي شهید

تندگویان
y  پهلواني، ع، زارعي، ب، 1384، طراحي یك متدولوژي براي شناسایي تأخیرات پروژه هاي بزرگ و ارائه راهكارهاي بهبود مطالعه

موردي: پروژه هاي ساخت تجهیزات پتروشیمي، دومین کنفرانس بین المللي مدیریت پروژه، تهران، 14 و 15 اسفند

https://mcivil.ir/


عناوین انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال 1393: 

طرح جامع شهر تهران- مبانی نظری حسابد                 اری و گزارشگری مالی شهرد                 اری   ها؛ جلد                  اول و د                 وم- کتب: 
 -Strategic-structure comprehensive plan of Tehran city -1                  حسابد                 اری محیط زیست د                 ر شهر تهران- چكید                 ه مقاالت همایش ملی شهر جهانی- تولید                  فضا- جهان شهر  ها- جهان مسطح است- مد                 یریت محلی و حكمروایی شهری- قوانین شهرد                 اری کالن شهر لند                 ن- قوانین مد                 یریت شهری ترکیه و جمهوری کره- قانون خود                 گرد                 انی محلی کالن شهر توکیو- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی بود                 جه جلد                  7- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی شهرسازی، معماری، اراضی و امالک جلد                  6- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی مالی و اد                 اری جلد                  5- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی فنی و عمرانی جلد                  4- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی حمل و نقل و ترافیك جلد                  3- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی فرهنگی اجتماعی جلد                  2- مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی خد                 مات شهری جلد -(SOE) زنان و زند                 گی شهری )8 جلد                 (- مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه اد                 اری و سرمایه انسانی شهرد                 اری تهران- مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه رسانه( - مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه د                 یپلماسی عمومی( - بازآرایی مناسبات مالی د                 ولت و شهرد                 اری )2 جلد                 (- مجموعه نشست   های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )3 جلد                 (- نقشه راه جهان شهر تهران- نقشه راه اقتصاد                  مقاومتی و راهبرد                   های اجرایی آن د                 ر شهرد                 اری تهران- نقشه راه شهر اسالمی - ایرانی- تحول جامع مد                 یریت شهری؛ توسعه و تعالی فرهنگی اجتماعی- نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )رسانه(- نقشه راه تحول به سوی تعالی- نقشه راه تحول گروه اد                 اری و سرمایه انسانی شهرد                 اری تهران- نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )د                 یپلماسی عمومی(- نقشه راه تحول گروه اقتصاد                  شهری و د                 رآمد                  پاید                 ار- مجموعه مقاالت برنامه ریزی و مد                 یریت ریسك، سوانح و شرایط اضطراری شهری- مجموعه مقاالت د                 ر موضوع جهانی شد                 ن، شهر  های جهانی و نقش فراملی شهر  ها- الگوی مد                 اخله د                 ر منطقه 12 مبتنی بر طرح توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی- ابرشهر  ها فرم شهری حكمروایی و پاید                 اری- اولین نمایشگاه فناوری   های نوین مد                 یریت شهری؛ پاید                 اری شهری و شهر آیند                 ه )2 جلد                 (- گزارش تحوالت اقتصاد                 ی ایران و جهان )19 جلد                 (- نرخ سفرسازی کاربری   های شهر تهران- توسعه اجتماعی د                 ر شهر تهران- سیاست گذاری اجتماعی د                 ر خاورمیانه د                 ینامیسم   های اقتصاد                 ی، سیاسی و جنسیتی- سند                  راهبرد                 ی بحران و پد                 افند                  غیرعامل شهر تهران- د                 ستورالعمل پایش تونل  های شهر تهران د                 ر زمان ساخت- د                 ستورالعمل پایش تونل  های شهر تهران د                 ر زمان بهره برداری- مبانی توسعه پاید                 ار با تاکید                  بر محیط زیست شهری- گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران

ارائه چارچوب مد                 یریت بصری د                 ر شهر تهران- رفتار  ها و واکنش   های اجتماعی تجربه شد                 ه د                 ر هنگام وقوع سوانح- گزارش   های د                 انش شهر:  نقش حاکمیتی شهرد                اری د                ر مد                یریت و اولویت بند                ی پروژه   های شهری )روش  ها و ابزار  ها( - آسیب شناسی د           فاتر خد           مات نوسازی محله - الزامات شناسایی نقاط پر تصاد     ف شبكه معابر شهر تهران - کیفیت زندگی گروه های اجتماعی در شهر تهران- مصالح نوین در ارتقاء کیفیت بصری و محیطی در بناهای عمومی و ساختمان های شهر- تحلیل پراکند گی پارک  ها و بوستان   ها، مكان یابی آن  ها د ر سطح شهر تهران با رویكرد  توسعه همگون - بررسی رهیافت پیشایندی و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری -
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آشنایی با توسعه شهری بد                 ون خود                 رو )نمونه مورد                 ی: محله کن(- نقش احد                 اث و توسعه ساختمان   های سبز و بهبود                  وضعیت محیط زیست شهری- پیامد                   های زیست محیطی ناشی از فعالیت   های عمرانی با نگاه ویژه به ژئوتكنیك- مطالعه ی جایگزینی روسازی بتنی د                 ر ساخت معابر شهری به جای روسازی آسفالتی- واکاوری مفهوم عد                 الت د                 ر توسعه و بهره برداری از پروژه   های حمل ونقل شهری- ساماند                 هی و مكان یابی ایجاد                  و توسعه مراکز سوخت رسانی- ساماند                 هی و توسعه ی میاد                 ین میوه و تره بار شهر تهران- خاطره ی جمعی د                 ر شهر تهران )تحلیل فضای گورستان: هتراتوپیا و مكان خاطره(- بررسی تمایل به مشارکت شهروند                 ان د                 ر مد                 یریت و توسعه ی فضای سبز پارک  های محل  های شهر تهران- بررسی علل ترافیك د                 ر روز  های بارانی و برفی و راهكار  های کاهش آن- روش  های نوین مد                 یریت رواناب   های سطحی شهری- بررسی و آسیب  شناسی اختیارات شورا  ها و شهرداری  ها د                 ر وضع و وصول عوارض محلی- بازیافت ضایعات الستیك- ایمنی د                 ر زمین بازی- مفاهیم و اصول مد                 یریت منابع د                 ر بالیا و حواد                 ث طبیعی- مطالعه و بررسی الگو  های مناسب رفتاری شهروند                 ان د                 ر برابر زلزله )با تاکید                  بر پناه گیری(- وند                 الیسم؛ زمینه   های ایجاد                  و پیامد                   های آن د                 ر محیط شهری- رهیافتی بر شناخت مد                 ل   ها و تكنیك   های مكان یابی ارائه خد                 مات شهری- هد                 ف گذاری اقتصاد                 ی کالن شهر  ها، نگاهی مقایس  های به تجارب جهانی و تهران- الزامات تعیین معیار  های طراحی فیزیكی مراکز عملیات شرایط اضطراری (EOC)- بررسی انطباق سند                  طرح جامع شهر تهران با اصول ارتقای کیفیت زند                 گی شهری- جایگاه علم جامعه  شناسی د                 ر تبیین مسائل و مد                 یریت زیست محیطی شهر تهران- مجموعه عملیات حفاظتی پیشنهاد             ی برای زمان وقوع بحران- مطالعه و بررسی ابعاد                  زیباشناختی نقاشی   های د                 یواری د                 ر سطح شهر تهران- جایگاه روش فعالیت مبنا د                 ر برنامه ریزی شهری- ارزیابی خطر سیل خیزی شهر تهران و ارائه راهكار  های مد                 یریتی- نقش ژئوسنتتیك   ها د                 ر کاهش ترک و روکش   های آسفالتی- مطالعه و بررسی نقش پایش تونل  ها د                 ر مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری- بررسی عوامل موثر د                 ر طراحی المان   ها و مجسمه   های شهری د                 ر فضا  های عمومی شهر تهران- مقد                 م  های بر شناخت تحوالت الگوی محله د                 ر قرن بیستم و چشم اند                 از آن د                 ر قرن حاضر- فرصت   ها و تهد                 ید                   ها د                 ر انتخاب شیوه حمل ونقل سفر  های تحصیلی- مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالكیت خود                 رو تهران بزرگ- بررسی پتانسیل آب گرفتگی معابر و سیل خیزی شهر تهران و راه   های کنترل آن - بررسی شاخص   های توسعه پاید                 ار شهری د                 ر شهر تهران )با تاکید                  بر رویكرد                  اجتماعی( - آسیب   های اجتماعی کارگران میاد                 ین میوه و تره بار د                 ر شهر تهران: با تاکید                  بر تجربه زند                 گی روزمره - راهكار  های ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیك د                 ر شهر تهران - گزارش   های مد                 یریتی:  خورد                 گی مواد                  د                 ر هوای شهری روش  های مطالعه خورد                 گی و پایش د                 ر کالن شهر تهران )فاز سوم( - تحلیل نقش و عملكرد                  فروشگاه شهروند                  د                 ر فرآیند                  مشتري مد                 اري - الزامات اقلیمي د                 ر برنامه ریزی و طراحي شهر  ها و ارائه راهكار براي شهر تهران - تحلیل ترافیك تهران از منظر جامعه شناختی - مقد م های بر الگوی کاربری زمین د                ر راستای کاهش مصرف انرژی - امنیت اجتماعی د                ر شهر تهران )مرور نظام مند                 تحقیقات انجام شد                ه د                ر موضوع امنیت اجتماعی شهر تهران( - بررسی فناوری   های نوین د                ر ساخت و بهره برداری از پیاد                ه رو  های شهری- رویكرد                  های کنترل رشد                 افقی شهر  ها؛ نمونه مورد                 مطالعه: تهران - طراحی مد            ل مفهومی د            یپلماسی شهری - کاربرد             بتن  خود             تراکم (SCC) د            ر پروژه   های عمرانی شهری - مقایسه تطبیقی سند            طرح جامع شهر تهران با اصول و ویژگی  های رهیافت اند           ک افزای برنامه ریزی شهری - بررسی و امكان سنجی تأسیس مجتمع   های خد           ماتی د           ر د           روازه   ها و مباد           ی ورود           ی شهر تهران - معرفی روش  های ارزیابي پس از اجرا برنامه   های توسعه شهري )با تأکید           بر سند           طرح جامع تهران( - نقش شبكه پایش د   ر مد   یریت کمیت و کیفیت آب  های سطحی شهری - شهرسازی اسالمی »روش شناسی و طرح مسئله« - بررسی عملكرد ساختمان ها در برابر گسیختگی سطحی ناشی از گسل ها در محیط های شهری- شهر رویداد-مدار؛ گردشگری و اقتصاد فرهنگ در کالنشهرها؛ مروری بر تجربه های جهانی- اهمیت حمایت اجتماعی )مطالعه موردی تحلیل مقایسه ای مناطق 17 و 12 در شهر تهران(- بازنگری در الگوی قیمت گذاری بیمه خودرو- شهرسازی اسالمی )گفتاری پیرامون کالن نظریه شهرسازی عبادت محور(- نظام پشتیبان تصمیم (DSS) در مدیریت شهری تهران با تأکید بر حوزه شهرسازی- تبیین اجتماع محوری د  ر مد  یریت بحران با تأکید   بر زلزله - ارزیابی راهبردی زیستمحیطی (SEA) راهبردهای سند طرح جامع )راهبردی- ساختاری( شهر تهران - چالش ها و فرصت های احداث پیاده راه در تهران- بررسی نظام کنترل و پایش آالینده ها در محصوالت کشاورزی درمیادین میوه و تره بار و راه های ارتقاء آن- بررسي الزامات و چالش های حقوقی و اجرایی واگذاري میادین میوه و تره بار به مدیریت محالت - نقش تحلیل هزینه چرخه عمر (LCCA) در مدیریت روسازی معابر -
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