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 خالصه

شهر مشهد  یو شهر یعمران یدر پروژه ها ریتأخ یا نهیو هز یعلل اقتصاد یش حاضر بررسهدف پژوه
علل  نیاز ا یکیباشد و  یم ریکالن کشور تأخ یباشد. از آنجا که از معضالت مهم در ساخت و سازها یم
شنامه با پرس و شیمایپژوهش به روش پ نیاست. ا افتهی تیپژوهش اهم نیا یاست، اجرا یعلل اقتصاد زین

مشهد، انجام شده  یشهر یعمران یپروژه ها نینفر از متخصص 88از  یمحقق ساخت و مصاحبه در نمونه ا
توان به  یم یشهر یدر پروژه ها ریتأخ یدهد که از جمله علل اقتصاد یپژوهش نشان م یها افتهیاست. 
 یجهان متیو ق ینفت یهابودجه کشور به درآمد یوابستگ ،یبودن بخش خصوص فیهمچون ضع یموارد

 جیترو ،یزیو برنامه ر تیریتمام، ضعف سازمان مد مهین یبودجه به پروژ ها صیتخص ستمینفت، ضعف س
 یگذاران، مخالفت گروه ها هیو ضعف در جذب سرما یضعف در جذب مشارکت بخش خصوص ،یفساد مال

محدود کننده  نیبازار،قواندر اقتصاد  یتیریمد یضعف مهارت ها یو کارکنان بخش دولت رانیمد ،یقو نفعیذ
و  یاهداف و فرهنگ بخش عموم انیدر پروژه ها، تفاوت م نیتعارض منافع طرف ن،یسنگ یها اتیو مال

بودجه  صیو تخص یده تیاولو ،یگذاران خصوص هیو سرما انیبه کارفرما یسوءظن عموم ،یبخش خصوص
 یدر پروژه ها نیوجود معارض زمها،  تیعانداختن صورت وض قیبه تعو ،یبراساس نفوذ عوامل انسان

مهندسان  لیعدم تما ،یزیطرحها و برنامه ر یاقتصاد هیتوج یضعف مهندسان مشاور در بررس ،یعمران
 نییپا متیق شنهادیپ مانکاران،یپ ییو اجرا یتدارکات ،یساخت پروژه، ضعف مال یها نهیمشاور به کاهش هز

پژوهش  جیاشاره نمود. نتا یدالل ستمیبزرگ در س یشرکتها شدن وارددر مناقصه،  مانکارانیتراز حد معقول پ
راهکار در ابعاد  نیپروژه ها داشته و محقق با ارائه چند ریدر تأخ یابعاد اقتصاد یباال تینشان از اهم

رسانده  انیپروژه ها مقاله را به پا ریکاهش تأخ یدر راستا طیو با هدف بهبود شرا یو ساختار یاقتصاد
 .است.

 

 مشهد ،یشهر یپروژه ها ،یعمران یها، پروژه هادر پروژه ریتأخ: کليديکلمات 
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  مقدمه .1

 

های عمرانی ملی که توسط سازمان های نظارتی پروژهبررسی وضعیت طرح های عمرانی، با توجه به اطالعات و گزارش
ها طی منتشر شده است، بیانگر آن است که تحقق خاتمه پروژه 4784تا  4731های ریزی کشور طی سالمدیریت و برنامه

های عمرانی در ( بوده است. میانگین وزنی مدت اجرای پروژه4734درصد )سال  5/14های یاد شده، در بهترین حالت سال
بینی های صورت گرفته در دوره طراحی( بوده است. از سال ) تقریباً دو برابر پیش 3/3های مورد اشاره، در بهترین حالت سال

درجه کیفی ، 4784افته در سال های خاتمه یدرصد از پروژه 7/2مناسب نبوده و تنها ها نیز سوی دیگر، کیفیت اجرای پروژه
هزار میلیارد  031)به عنوان نمونه( نشان می دهد که در این سال  4781اند. بررسی آمار مربوط به سال عالی دریافت کرده

بینی درصد اعتبارات عمرانی پیش 4/01پروژه در نظر گرفته شده است. در این سال حدود  8842ریال اعتبار برای اجرای 
تحقق های یك ساله طرح های ملی ،درصد از هدف 3/54( و 4734درصد کم تر از سال  41ص داده شده است )شده، تخصی
 .[4]یافته است

امل متعددی باشد که بسیاری از آن ها را می توان با مدیریت تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی می تواند ناشی از عو
مناسب کنترل کرد. یکی از مهم ترین شاخص های موفقیت پروژه ها عملکرد زمان بندی آنهاست و ابزارهای متعددی نیز 

وانی در سطح برای برنامه ریزی مناسب پروژه ها وجود دارد. اگرچه برای کنترل تأخیر پروژه ها تالش ها و مطالعات فرا
مدیریت پروژه صورت گرفته است اما به نظر می رسد که عمدتا مشکل اصلی طوالنی شدن مدت اجرای پروژه ها عالوه بر 
عدم توجه به برنامه زمان بندی و کنترل به موقع آن، به شرایط خاص، محدودیت ها و عوامل ناشناخته هر پروژه نیز مربوط 

تر و با تفکری سیستمی به موضو  نگاه کرد تا با مدیریت، برنامه ریزی و کنترل صحیح می شود. لذا باید از یك سطح باال
بتوانیم نسبت به رفع علل افزایش مدت اجرای پروژه های عمرانی اقدام نماییم. چرا که افزایش مدت زمان اجرا، افزایش 

ه عمرانی در میزان سرمایه گذاری و بازدهی هزینه ها را به دنبال خواهد داشت و باید توجه داشت که مدت اجرای یك پروژ
 سرمایه مصرف شده در آن پروژه اثر مستقیم دارد.

 عوامل شناسائی انجام گردد تا با یوسیع تر دید با ها پروژه بر عوامل حاکم سیستماتیك نگرشی با که دارد جا بنابراین

 کمك آن ها از یك هر تأثیر تعیین و آورنده تأخیرات عوامل بوجود بخشی اثر میزان و های عمرانی پروژه تأخیر در مشترک

اجرای در طول سال های برنامه های عمرانی اول تا پنجم پیش از انقالب میانگین  .گردد های آتی پروژه مدیریت بزرگی به
طرح های عمرانی حدود سه سال بوده است که پس از انقالب در طول برنامه اول تا چهارم توسعه این مقدار رفته رفته 

سال رسیده است. در حال حاضر به طور متوسط اجرای یك طرح عمرانی بین دو تا سه برابر مدت  1/4افزایش یافته و به 
 .[2]پیش بینی شده به طول می انجامد

نهایت اتمام کار پروژه  عمده ترین معضلی که اغلب پروژه های بزرگ با آن مواجه هستند تأخیر در فازهای مختلف و در
بصورت  میباشد.تأخیر، عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طوالنیتر کند و

 .[7]فعالیت ویا به تعویق افتادن تاریخ شرو  آن ظاهر میگرددطوالنی کردن مدت زمان 
اگر بهره برداری از پروژه ها با تأخیر مواجه شوند، ضمن اتالف سرمایه های ملی برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود 

[. در این منظر توسعه شبکه راهها در پروژه های درون شهری)راه،پل وتونل(نیز از اهمیت بسزائی 1خواهند داد] را از دست
رای موفق و به موقع این پروژه ها از نظر زمان و هزینه بهینه، عالوه بر پیامدهای که عدم اج برخورداربوده و بدیهی است

نامناسب، اخالل ترافیکی در شبکه عبور و مرور و... موجب سلب اعتماد  منفی اعم از: منظر نامطلوب شهری، کیفیت
ان مختلف شهری می بایست در مسئوالن، متخصصان وکارشناس شهروندان از مسئولین نیز خواهد شد.به همین منظور تالش

صرف گردد. چراکه از نظر جایگاه و ارزش علمی نیز، با  جهت اجرای موفق چنین پروژه هایی در چهارچوب زمانی تعیین شده
به اهداف زمانی یکی از مهمترین  توجه به شاخصه های مدیریت پروژه و عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها، دستیابی

برخی از این مطالعات  میگردد. تا کنون مطالعات متنوعی در مورد تأخیرات انجام شده است که شاخصهای موفقیت محسوب
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 .[7اند] درصدد تبدیل تأخیرات پروژه ها به مقادیر کمی بوده اند و به کمك روشهای مختلف این موضو  را بررسی نموده
بخصوص پرداخته اند که میتوان به بررسی دالیل برخی دیگر از تحقیقات به بررسی تأخیرات در یك صنعت یا یك کشور 

[، بررسی 0[، شناسایی دالیل تأخیرات در صنعت ساخت لبنان]5و افزایش هزینه ها در پروژه های ساختمانی نیجریه] تأخیر
 .اشاره کرد[، 8عربستان ] -[، بررسی علل تأخیر 3در اردن ] پروژه های بزرگ

و بهره برداری به کالن شهر مشهد نیز در سالیان اخیر با گسترش و رشد پروژه های عمرانی و نیاز جامعه به تکمیل  در
موقع و با هزینه های پیش بینی شده از این طرح ها و باال رفتن سطح تفکر و توقع نسبی افراد و ارتباط مستقیم افراد جامعه 

 علل یپژوهش بررس نیا یهدف اصل علل تأخیرات پروژه ها احساس می گردد. با پروژه های درون شهری، نیاز به بررسی
و پس از مشخص  ییگردد و شناسا یم یدرون شهر یعمران یپروژه ها یشدن مدت اجرا یکه منجر به طوالناقتصادی 
باشد. لذا، هدف از  ینها مآ یبند تی(، اولومانکاریعوامل پروژه )کارفرما، مشاور و پ دگاهیهر علت از د یرگذاریتأث زانیشدن م

 یباشد. بررس یعوامل م یاثر بخش زانیو م یدرون شهر یعمران یپروژه ها ریمشترک در تأخ واملع ییشناسا قیتحق نیا
انجام هر چه بهتر  یبرا تیریبه مد یتواند کمك بزرگ یاز آن ها م كیهر  ریتأث نییو تع راتیعوامل به وجود آورنده تأخ

 .باشد یآت یپروژه ها

 

 و تأخیر پروژه اقتصاد .2
رود و همانگونه  یم یناقتصاد از ب یتصورت عقالن ینا یرمافوق خود باشد در غ یاقتصاد یرتابع مالحظات غ یدنبا اقتصاد
 یشرفتشوند. پ ینتام یدگذار در اقتصاد با یرعوامل تاث یها یشهر یندر غرب باعث رشد اقتصاد شد بنابرا یدار یهکه سرما
است. پس در ابتدا  یعلم محصول و زاده رشد اقتصاد یشود به عبارت یحاصل م دیه جامعه و رفاه از رشد اقتصاعلم از رفا

 یدو رانت م یلاست. و یتوسعه اقتصاد یبرا یعامل یدکه علم به رشد رس یزمان یعلم آغازگر رشد اقتصاد نبوده است ول
 یازمندیهایکه در فکر رفع نینا یپژوهشگران بجا ینبنابرا "در غرب توسعه تجارت و صنعت باعث تکامل علم شد "یسدنو

جامعه و در درجه اول  یبرا یکنند و رفاه اقتصاد یاپژوهش آنان مه یرا برا یطشرا یدروزمره خود باشند، جامعه و دولت با
 قشر پژوهشگر فراهم شود. یبرا

معاون  ی،قضاو ینحس یگردد که آقا یم یرغلط به دستاورد ز یاقتصاد یها یاستاعمال س یجهنمونه در نت بعنوان
 4783در سال  یرانا یکنند که نرخ رشد اقتصاد یبانك رسماً اعالم م ینا ینشست رسم یكکه در  یبانك مرکز یاقتصاد

 یقتلف یرومندن یسیونکم یسرئ ینطوراست و هم یاسالم ورایمجلس ش یباهنر که معاون نظارت یدرصد بوده و بعد آقا یمت
در  یردچار تاخ یعمران یکه طرحها زمانی. درصد بوده یمو ن یك یرانا ینرخ رشد اقتصاد 4788رد که در سال اعالم ک یزن

سازند تا از  یکشور را وادار م ییانداخته و نظام اجرا یضرا به تعو یاز منابع مصرف یشوند، بازده یخود م یهاول یزمان بند
 کاهشکشور  یرشد اقتصاد یزو ن یهسرما ی. در هر دو مورد بازدهیده نمااستفاد یابد،اختصاص  یدجد یکه به طرح ها یمنابع

 .یابد یم
 ینجهان سوم، دور باطل فقر است منظور از دور باطل فقر ا یدر کشورها یشود که علت تداوم عقب ماندگ یم تصور

 یلبودن سطح درآمدها مانع تشک ینیاز پا یفقدان پس انداز ناش یراتواند خود را از فقر رها سازد ز ینم یراست که جامعه فق
داند و  یم یرا منتق یتوسعه اقتصاد یدر واقع راه حل درون زا برا یهنظر اینشود  یم یشترب یدو تول یگذار یهو سرما یهسرما

 یها یو استراتژ یهنظر ینکند. ا یم یشنهاددرهم شکستن دور باطل فقر پ یرا برا یروناز ب یهسرما یقتزر یا یکمك خارج
گذاشته شد  یخیو تار یتجرب مونآز یرفق یاز کشورها یاریدوم در بس یپس از جنگ جهان یعه مرتبط با آن در دهه هاتوس
تر  یچیدهپ یاربس یاقتصاد یشرفتشرط پ یشبه عنوان پ یهاست که عامل سرما ینا یتبخش نبود. واقع یدچندان ام یجهاما نت

نشود،  یلامر درون زا در اقتصاد جامعه تبد یكبه  یهسرما یلکه تشک یمانتا ز ید،آ یامر به نظر م یاز آن است که در باد
تنها شرط  ینههز یتکم بنابراین. یفزایدبلکه چه بسا ممکن است بر مشکالت ب یستنه تنها چاره ساز ن یروناز ب ایهصرف سرم
 تواند راهگشا باشد. یمنابع است که م ینصرف ا یبلکه چگونگ یستاقتصاد ن
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طبق تعریف، واریانس بین زمان برنامه ریزی شده تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آن را تأخیر پروژه  :تأخير پروژه

زمان  ینب یشکاف زمان یباشد به عبارت یم یپروژه نسبت به برنامه زمانبند یها یتفعال یا یتعقب افتادن فعالمی گویند. 
. یگرددتا زمان کنترل مشخص م یرتاخ یزانزمان کنترل م در نامند. یم یرشده را تاخ یزیانجام پروژه و زمان برنامه ر یواقع
بدست  یرتاخ یالیر . مقدارشده یزیبا ارزش برنامه ر یسهو مقا یکه با برآورد ارزش کسب شده در آن مقطع زمان یبترت ینبد
 یمخواه یشچگونه پ یکنون یبا روند اجرائ شود که یباشد و مشخص م یجهت شناخت عملکرد م یابزار یكتکن ینا یدآ یم

وصاً کنترل پروژه صو مخ یزیبرنامه ر یباال یتمسئله نشان دهنده اهم ین. ایرخ یا  یمبه اصالح عملکرد دار یازن یارفت و آ
 نمود. یریشود از ادامه عملکرد غلط جلوگ یپروژه م یانیبه موقع عملکرد در مراحل م ائیباشد و با شناسیم

از  یقسمت یاتمام  ینتام یکه برا یاعتبارات یزانها، م یاستهدف ها، س یاست جامع حاو یا برنامه: یعمران برنامه

چند طرح  یا یكشده و مشتمل بر  ینمدت تدو یانم ی( در قالب برنامه هایفرهنگ ی،اجتماع ی،)اقتصاد یازنو  ن یك
 باشد. یعمران

 یو اقتصاد یفن یهیخدمات مشخص است که بر اساس مطالعات توجو  یاتمجموعه عمل یطرح عمران: یطرح عمران

 یك یاجرا یبرا یین،شده،و اعتبار مع یینتع یلاز قب یدوره زمان یكمعلوم و در  یاییجغراف یتموقع یكدر  ی،و اجتماع
-هن بافقمثل طرح راه آ یداجرا در آ هبه مرحل ی،در قلب برنامه عمران یبخش اقتصاد یك یتهایقسمت مشخص از فعال

 یلاز قب یدی،و تول یربناییز یطرحها اصطالحاً .یانرژ یندر برنامه تام ینرام یروگاهن یاو  یبندرعباس در برنامه راهساز
 یعمران یمختلف و... را طرحها یهابزرگ خاص و ساختمان یعصنا بنادر، ، راهها، یکشاورز یساتو تاس یاریسدها، شبکه آب

 گردند. یم یمتقس یو استان یمل یعمران یبه دو دسته عمده طرح ها یمرانع یحال حاضر طرحها در نامند. یم

بوده و طبق  یبترت یشود که دارا یاطالق م ییهمتا یو ب یچیدهمرتبط، هدفمند، پ یاتپروژه به مجموعه عمل: پروژه

به مرحله  یینمعمدت  یكدر قالب با چند قرارداد در  یو با بودجه مشخص به صورت خدمات و ساخت طراح یمشخصات فن
 شود. یاجرا گذاشته م

که کار  یخارج یا یخصوص ی،تعاون ی،دولت یبه صورت موسسه ا یحقوق یا یقیحق یمجموعه ا: مهندس مشاور

 یم یدهمشاور نام یردگ یبه عهده م ییرا به عقد قرارداد از طرف دستگاه اجرا یپروژه عمران یاطرح  یكمطالعه و نظارت 
 شود.

را  یعمران یاتعمل یك یحمل و نصب و اجرا یه،ته یتکه با عقد موافقتنامه مسئول یحقوق یا یقیحق همجموع: يمانکارپ

کامل  یتساخت پروژه با کار فرما قرارداد دارد و مسئول یاست که برا پیمانکاری شود. یم یدهنام یمانکارپ یردگ یبه عهده م
از  ییقسمتها یرا دارد که اجرا یاراخت ینحال ا ین. در عنام داردیرد، پیمانکار عمومی گ یکار را به عهده م یلانجام و تکم
را به  ییاجرا هایکل بخش  یو هماهنگ یاجرا، سرپرست یتمسئول یعموم یمانکار. پیدنما یضجزء تفو یمانکارانپروژه را به پ

 ینچن یمتخصص را برا نکارانیماپ یدرا ندارند و با یتخصص یاجازه انجام کارها یعموم یمانکاراناز پ یاریعهده دارد. بس
 .یندو... استخدام نما یو لوله کش یمانند برق کار ییکارها

 باشد. یآنها م یاراتو حدود تعهدات و اخت یمانکارروابط کارفرما و پ ینمب یمانپ یعموم شرایط: يمانپ یعموم یطشرا

گردد،  یممجدداً تنظ یو دوران بازساز یدجد یتوضع یبرا یستیبا یو م یدهگرد یهته یشسال پ یحدود س یطچه شرا اگر
 یمانپ یعموم یطبه مفاد شرا یقاًدق یدبا یمانکاراست. کارفرما و پ یمانکارروابط کارفرما و پ یمتنظ یبرا یخوب یمبنا یکنل

 احاطه داشته باشند.
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کنند، تا  یم یمسمرحله تق ینباشند، معموالً پروژه را به چند یپروژها م یکه متول ییسازمان ها: چرخه عمر پروژه

وجود دارد که تمام  یدهعق ینو کنترل پروژه بهتر انجام گردد. مراحل پروژه به چرخه عمر موسوم است. معموالً ا یریتمد
 است.  یرز شرحمراحل به  ینکنند که ا یفاز عبور م یاپروژه ها از چهار مرحله 

در  یان،شود. در پا یانجام م یبو تصو یكژبرنامه استرات ی،مرحله مطالعات امکان سنج ین: در ایامکان سنج .4

 شود. یم یریگ یمعدم انجام پروژه تصم یاخصوص انجام 

 ینو تخم یزمانبند ی،مرحله طراح ینبدست آمده از مرحله اول، در ا یج: بر اساس نتایزيو برنامه ر یطراح .2

 گردد. یقرارداد، انجام م یطشرا ینو تدو ینههز

 شود. یداده م یهدر طرح پا ییراتیروژه انجام شده و در صورت بروز مشکالت، تغمرحله، پ ین: در اساخت و اجرا .7

 شود. یداده م یلشده و پروژه به کارفرما تحم یدهمرحله، اتمام پروژه طبق تائ ین: در ایلاتمام و تحو .1

و  تعریف متفاوت نمود است. یسنت یریتپروژه را با مد یریتمد یعمران یخاص پروژه ها پیچیدگی: پروژه یریتمد

را به شرح  یریتمد یفتوان وظا یم یمختلف ارائه شده است اما به طور کل یبه صورت ها یاتپروژه در ادب یریتمد یفوظا
 .مشخص کرد یرز

اهداف پروژه حاصل  یحصح یزیبرنامه ر یكاست و براساس  یریتمد یاز بخش ها یزیر : برنامهیزي. برنامه راول

 یصتخص ینه،رابطه زمان هز یجادا ی،شود که از جمله زمان بند یم یلتشک یمختلف یااز بخش ه یزیگردد برنامه ر یم
 توان نام برد. یمنابع و تراز کردن منابع را م

 ینتر یاساس یانسان یرویدارد. ن ییپروژه نقش به سزا یشرفتدر پ یانسان یروین : سازماندهیکردن ی. سازماندهدوم

در  یدکردن و در نظر گرفتن تعداد ساعات کار در حد مطلوب با یقاحترام گذاشتن، تشو ینپروژه است. بنابرا یتعامل در موفق
 منظور شود. یانسان یروین یسازمانده

 است. یرانمد یفوظا یگرها از د یتفعال یو نحوه اجرا یانسان یروی، عمل کرد ن ینههز : کنترل. کنترل کردنسوم

 یروین یتاما هدا یردو مطلوب انجام پذ یقبه طور دق یزماندهو سا یزیاگر برنامه ر حتی :کردن یت. هداچهارم

بخش به اتمام برسد. به طور  یترضا یجپروژه با نتا یاتها و عمل یتانتظار داشت که فعال یدنبا یرد،صورت نپذ یبا آگاه یانسان
 ینیب یشوژه با بودجه پبه موقع پر یلکرد؛ تکم صهجمله خال یكتوان به صورت شفاف در  یهدف پروژه را م یاکل مفهوم 
 یینپروژه تع یاست که قبل از اجرا یکارفرما همان مشخصات فن یازهایکارفرما که در واقع ن یتو رضا یازهاشده طبق ن
 شده است.

 

  روش پژوهش .4
 

ده با توجه به اینکه در این پژوهش در صدد گردآوری اطالعات از جامعه مهندسین ساختمان هستیم از روش پیمایش استفا
در مورد موضو   ییهابه پرسش یجامعه آمار یاست که در آن اعضا یاجتماع یقتحق یهااز روش یکی یمایشپمی شود. 

 یاو  گیردیها قرار مآن یارکه در اخت "یاپرسشنامه"پرکردن  یقاز طر یاکار را  ینها ا. آندهندیمورد مطالعه محقق، پاسخ م
مصاحبه  یقها از طرداده یآورجمع یستماتیكس یوهش یمایشپ یگر. به عبارت ددهندیانجام م "مصاحبه" یقشفاهاً از طر
و باز  شودیفرستاده م یجامعه آمار یاعضا یپست برا یقپرسشنامه خوداجرا است که از طر یاو  یرودررو، تلفن

شهد می باشند. که سابقه جامعه آماری کلیه مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان شهر م (.405: 4788گردد)عضدانلو، یم
نمونه تحقیق مهندسین ساختمان می  نفر می باشد. 4251سال می باشند. تعداد تقریبی آنها حدود  45فعالیت آنها باالتر از 

باشند که از بین جامعه آماری انتخاب شده اند. روش نمونه گیری با توجه به در دست داشتن لیست مهندسان و مشخصات 
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می باشد. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تخمین زده شده است. این فرمول به آنها تصادفی ساده 
 شرح زیر است:

 
ابزار پژوهش  نفر تخمین زده شده است. 88درصد قرار داده ایم حجم نمونه  41با توجه به اینکه سطح خطا را به میزان 

 انده شده است:پرسشنامه می باشد که در آن بخش های زیر گنج
 بخش جمعيت شناختی .1

 با محوریت قوانين و مقررات بخش علل اقتصادي تأخير .2

 کارفرما یتبا محور يرتأخ اقتصادي بخش علل .3

 یت مشاوربا محور يرتأخ اقتصادي بخش علل .4

 پيمانکار یتبا محور يرتأخ اقتصادي بخش علل .5

 یت منابع انسانی و شخصيتیبا محور يرتأخ اقتصادي بخش علل .6

 ير با تأکيد بر مشهدتأخ اقتصادي عللبخش  .7

 اعتبار ابزار پژوهش به دو روش زیر تعیین شده است:

به  یهتا چه حد در ظاهر شب پرسشنامه های مطلب را مد نظر دارد که سؤال ینا یاعتبار صور: الف: اعتبار صوري

 یكباشد، بلکه تنها  ییروا ینوع تواندی نم یصور روایی واقع در. اند شده یهآن ته گیری اندازه یهستند که برا یموضوع
در این پژوهش نیز اعتبار ابزار با نظرات استادان راهنما و مشاور  است. یدمواقع وجود آن مف ای آزمون است که در پاره یژگیو

 و مهندسین صاحب نام تعیین گردید.

صفت مورد نظر را اندازه  یا یزه سازه نظرکه آزمون تا چه اندا ی کندم یدمطلب تأک ین: اعتبار سازه بر ااعتبار سازهب: 

کند. در  یلصفت مورد نظر را به دقت تحل یداست: در ابتدا سازنده آزمون با یسنجش مستلزم سه اقدام اساس ین. ای گیردم
 نیا یامعلوم کند که آ یشآزما یقرا مورد توجه قرار دهد و بعد از طر یگرد یرهایارتباط صفت با متغ یمرحله بعد، چگونگ

عاملی تك تك ابعاد بررسی در این پژوهش نیز اعتبار ابزار با استفاده از روش تحلیل  نه. یاواقعا وجود دارند  یروابط فرض
 شده است.

ی هر آنچه اندازه م گیری آن در اندازه بینییشپ یتو قابل یعبارت است از درجه ثبات، همسان یری،گابزار اندازه یك یاییپا
کمتر از توان با روش های مختلف سنجید که معروفترین آنها آلفای کرنباخ است. مقدار این ضریب نباید  پایایی را می .گیرد
در این پژوهش نیز پایایی با  باشد، چرا که در این صورت ابزار پایا نبوده و نمی توان در پژوهش از آن استفاده نمود. 1/ 31

 بدست آمد.  1013قدار آن باالتر از ماستفاده از آلفای کرنباخ اندازه گیری شده است و 
پس از طراحی پرسشنامه، تکثیر و در اختیار نمونه تعیین شده قرار گرفت. پرسشنامه ها پس از تکمیل گردآوری و بازنگری 

 SPSSگردید. پس از بازنگری پرسشنامه ها به صورت استاندارد کدگذاری شدند. و در نهایت پاسخ ها وارد نرم افزار آماری 
 ید.گرد

داده ها پس از ورود به نرم افزار مجدداً مورد ویرایش، کدگذاری مجدد و کدگذاری نهایی شد. سپس داده ها در دو بخش 
توصیفی و استنباطی ارائه گردید. در بخش توصیفی با ارائه جداول و نمودارهای آماری توصیف جمعیت شناختی و همچنین 

استنباطی نیز اولویت بندی شاخص ها و مؤلفه های آنها صورت گرفته و توصیف شاخص های اصلی انجام گرفت. در بخش 
 همچنین بین مؤلفه ها و برخی از متغیرهای جمعیت شناختی به بررسی رابطه پرداخته شده است.

 

 

  یافته های پژوهش  .5   
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ل و میانگین تعداد سا 45یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین سابقه کار پاسخگویان : بخش جمعيت شناختی

در گردآوری پرسشنامه های سعی گردید که از تنو  خاصی در تکمیل پرسشنامه ها استفاده  .پروژه می باشد 4پروژه ها نیز 
 گردد و این مهم در یافته ها به خوبی نشان داده شد.

 در بخش اصلی یافته ها نیز به تفکیك زیر نتایج ارائه می گردد:: بخش اصلی
 : یافته هاي اصلی پژوهشیکجدول شماره 

 عوامل فرعی عامل اصلی

 بخش علل اقتصادي تأخير با محوریت قوانين و مقررات
 نبود چارچوب قانونی مشخص در تخصیص اعتبار

 نبود چارچوب قانونی مناسب در برآوردهای اقتصادی
 نبود دستورالعل مناسب در ارزیابی اقتصادی پروژه

 کارفرما یتربا محو يرتأخ اقتصادي بخش علل

 عدم تصفیه حساب به موقع توسط کارفرما
 کاهش هزینه های برآوردی به صورت رایج

 ضعف نظارت اقتصادی کارفرما حین انجام کار
 ضعف توجیه پذیری کارفرما در هزینه های اجرا

 یت مشاوربا محور يرتأخ اقتصادي بخش علل

 ضعف در تدوین بسته پیشنهادی اقتصادی پروژه
 یه اقتصادی پروژهضعف در توج

 ترکیب و تداخل هزینه های اجرای پروژه ها
 برآورد نامناسب و فاصله دار از واقعیت

 پيمانکار یتبا محور يرتأخ اقتصادي بخش علل

 تغییر کیفیت مصالح مصرفی با توجه به هزینه های متغیر
 برآورد بیشتر از نظر کارفرما و مشاور در اجرا

 تغییر آنهاتغییر دستمزدهای کارکنان و 
 عدم برآورده شدن انتظارات در بخش اقتصادی

 یت منابع انسانی و شخصيتیبا محور يرتأخ اقتصادي بخش علل
 باال بودن انتظارات کارکنان و کارگران

 ضعف توانایی کارکنان و مهندسان در پیش بینی هزینه ها
 تغییرات پروژه و ضعف مدیریت زمان و هزینه توسط مهندسان

 ير با تأکيد بر مشهدتأخ اقتصادي بخش علل

 تفاوت باالی هزینه های اجرای پروژه در مشهد و تهران
 ضعف کارفرمایان مشهد در پذیرش توجیه مشاوران

 ضعف مشاوران و پیمانکاران
 پایین بودن دسترسی به مصالح درجه یك 

 هزینه بر بودن حمل و نقل مصالح

از بخش های شش گانه پژوهش حاضر ضعف ها و مشکالتی وجود  مشخص است که در هر یك با توجه به جدول فوق
دارد، در این جدول آمده است که، ضعف در مشاوره، پیمانکاری و کارفرمایی و ضعف توجیه اقتصادی در هر سه بخش و از 

ی مشکالت منبعث از آن در بخش اقتصاد حمل و نقل و تغییر قیمت هاسوی دیگر مشکالت بومی شهر مشهد و همچنین 
 مصالح و از سوی دیگر نظارت اقتصادی نامشخص از جمله مشکالت این حوزه می باشد.

 گیرینتیجه .6  
 

در پایان با توجه به یافته های پژوهش می توان به جمع بندی یافته ها پرداخت. پژوهش حاضر با رویکرد مدیریت پروژه به 
پرداخته است.  شهر مشهد یعمران هایپروژها مطالعه بر روی ، بیکالن شهــر هـای پروژه ـریتأخ یعلـل اقتصـاد یبررسـ

نفر از مهندسان با سابقه در پروژه های کالن انجام گرفت. یافته ها  88این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از نظرات 
و در نهایت  یتیو شخص یانمنابع انس، مانکاریپ، مشاور، کارفرما، و مقررات نیقواننیز نشان داده است که در کلیه بخش های 
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، ضعف هایی وجود دارد و همت مهندسان و مدیران شهری را جهت کاهش آن می طلبد. مشهدبا تأکید بر مشکالت شهر 
 جزئیات یافته ها در بخش مربوطه آورده شده است و در اینجا به ارائه چندین پیشنهاد اکتفا می گردد:

  نامه و دستورالعمل جامع در حوزه برآورد اقتصادی پروژه های شهریآیین تدوین 
  پروژه های شهری اجرای اقتصاد نامه و دستورالعمل جامع در حوزهآیین تدوین 
  اقتصادی پروژه های شهری نظارتعمل جامع در حوزه و دستورالنامه آیین تدوین 
  (ارکارفرما، مشاور و پیمانکجلسات مداوم بین مثلث اجرای پروژه ها)برگزاری 
 آثار منفی اقتصادی تأخیر پروژه و گوشزد نمودن به مدیرانخمین ت 
  بسته های حمایت اقتصادی باالخص به پیمانکارانارائه 
  پروژه ها و تناسب اجرای آن با بودجه بندی توسط کارفرماکاهش 
  مناسب و استفاده از تجربیات سایرین توسط مشاوربراورد 
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