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 چکیده

سوب می شور مح شرفت یک ک صاد و پی شود و اتمام به پروژه های عمرانی، یکی از عامل های اثرگذار بر اقت

گردد. در حال حاضغغر پروژه های میالی، صغغرفه یویی در منابع مالی موقع آن باعث ایجاد شغغ،ل، گردم م

ساخت  سفانه با تاخیر در زمان  ساز بوده و اکثر این پروژه ها متا ساخت و  شور در حال  عمرانی زیادی در ک

موایه هسغغتند. لیکن شغغناخت دتیل تاخیرال اولین قدم برای رسغغیدن به موفقیت بیشغغتر در کاه  زمان 

صرفه ی شد. ویی مالی میساخت و  ساخت و درک مدیریت پروژه ها با شرفت در تکنیک های  سعه و پی با تو

همواره اثرال تاخیرال رو به افزای  اسغغت. ایرای موفقیت آمیز پروژه و تحویل به موقع آن با کیفیت و هزینه 

زمانی بیشتر از  دی صحیح دارد. در واقع تاخیر، ایرای پروژه درنمشخص شده بستگی به برنامه ریزی و زمانب

شده در قراردادمی شدزمان تعیین  شدن  با سری به دلیل طوتنی تر  شدن هزینه های بات ضافه  و به معنای ا

این پژوه  با اسغغتفاده از  باشغغد.زمان انجام کار، گرانتر شغغدن مواد و مصغغالح و افزای  هزینه های کار می

مصاحبه های غیر ساختار یافته با عوامل ساخت پروژه های بیمارستانی استان تهران که از طریق نمونه گیری 

زیر مجموعه بودند که  29شناسایی کرد که شامل پنج دسته با علل بروز تاخیرال را  شدندانتخاب  برفیگلوله

 بندی شدند.و تاپسیس اولویت AHPاز طریق روشهای تحلیل سلسله مراتبی 
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 بیان مسئله

ای عمرانی           صغغغنعت سغغغاخت ایران سغغغاتنه حجز زیادی از بودیه کشغغغور را صغغغرپ سغغغاخت و تکمیل پروژه

پروژه های عمرانی به ذال خود می تواند در بخ  های مختلف اقتصغغغادی (. 1388کند)محفوظی موسغغغوی، می

اثرال مثبت داشته باشد، تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی های سرمایه ای و در مسیر توسعه قرار گرفتن سرمایه 

پروژه عمرانی در  474هزار و  20 حاکی از این است که ها. گزارمهای ملی از ویژگی های این گونه طرح هاست

پروژه عمرانی  4296است؛ از این میان برنامه چهارم توسعه ناتمام مانده و همه به برنامه پنجز توسعه موکول شده

ست 178هزار و  16ملی و  ستانی بوده ا شته خود، مرکز پژوه  .پروژه عمرانی ا سال گذ های مجلس در گزارم 

هزار میلیارد( ریال بودیه  2000تریلیون ) 2000طرح نیمه تمام دولت نیاز به  2906اعالم کرده بود برای اتمام 

دارد. اما با تویه به اینکه این میزان بودیه در حال حاضغغغر در اختیار دولت نیسغغغت و ایرای طرح های عمرانی 

اله با در نظر گرفتن س 10تا  8معموت بی  از یک سال زمان نیاز دارد برای پایان یافتن این طرح ها در یک دوره 

ضریب تعدیل، این عدد به  شد هزینه ها و  سد. یعنی دو برابر زمان فعلی. یعنی دولت  4000ر تریلیون ریال می ر

)مرکز پروژه را به اتمام برسغغاند 2906هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار داشغغته باشغغد تا بتواند این  4000باید 

ن مالی یکی از دتیل تاخیر بویود آمده در تکمیل این پروژه ها اسغغغت. (. عدم تامی1395پژوه  های مجلس، 

کوشغغد با مصغغاحبه با عوامل این پژوه  در قالب یک مطالعه موردی با اسغغتفاده از  دو رویکرد کیفی و کمی می

را شغغغوند تمام دتیل بروز تاخیرال در این پروژه ها سغغغاخت پروژه که از طریف نمونه گیری هدفمند انتخاب می

و تاپسیس آنها را اولویت بندی  AHPشناسایی کرده و با استفاده از تکنیک تحلیل تصمیز گیری سلسله مراتبی 

 نماید. 

 مرور ادبیات

 کلیه آبادانی و عمران صنعت در مویود سیستماتیک ضعفهای مهمترین از یکی عمرانی های پروژه شدن طوتنی

شورهای ست یهان ک شتر مالی منابع صرپ بر عالوه زیرا ، ا  ، قیمتها افزای  و تورم ایجاد همچون دتیلی به بی

سائل این گرفتن نظر در با که ، دارد همراه به مقرر زمان در را ها پروژه از برداری بهره امکان عدم  می نظر به م

 پذیر توییه و اقتصغغادی ، کارآمد مدیریتی ویود بدون البته و آن بودن داریپا بدون پروژه یک شغغرو  که رسغغد

 ی هزینه شدن برابر چند ایرا و مدل شدن طوتنی کشور، عمرانی طرحهای اکثر به مبتال مسائل از یکی . نیست

 سغغرمایه میزان در عمرانی طرح یک ایرای مدل . اسغغت اولیه برآوردهای به نسغغبت عمرانی  طرحهای تکمیل

شده سرمایه بازدهی و گذاری صرپ  ستقیز اثر طرح آن در م  عمرانی، حهای طر ایرای مدل افزای  با .دارد م



سانی نیروی عمرانی، اعتبارال از اعز سرمایه زیادی صص ان شین و ماهر و متخ  ها پروژه در و تجهیزال آتل ما

 می کاه  ایرا دسغغت در کارهای و برداری رسغغیده ه بهر به کارهای ارزم نسغغبت نتیجه در و شغغده بلوکه

به  کشور فیزیکی و مالی منابع اتالپ باعث هها پروژ انجام در تاخیر اینکه به تویه (. با1384یابد)شاکری، قربانی، 

 یگر د که رسغند می به پایان تاخیر با چنان ها پروژه بعضغی گاه حتی و گردند می تمام نیمه طرحهای صغورل

 و بررسغغی با تا اسغغت تزم کند،نمی برآورد را اهداپ اولیه هز کاربردی نظر از حتی و نداشغغته اقتصغغادی توییه

شرفت نیزکندی و رکود و به توقف منجر که عواملی شناخت  این عوامل تاثیر از گردند، می عمرانی های پروژه پی

بر  1990در سال  Turnerتوسط  گرفته صورل مطالعال در .کرد پیشگیری آینده ههای پروژ نیز و پروژه ادامه در

 2.5سغغاخت حدود  زمان و واقعی سغغاخت زمان بین اختالپ میانگین متحده ایاتل پروژه سغغاخت در 400روی 

 زمان از هها پروژ از درصد 50 حدود انگلیس در  باشد.می %48 شده محاسبه ساعت نفر اختالپ میانگین و هفته

در  Aymanتحقیقال  .باشدمی ماه یک از بیشتر آنها سرریز زمان مدل که هستند تر عقب شده خود ریزی برنامه

 تویه .باشغغدمی کشغغور آن در ها پروژه درصغغد 40 تاخیر از پروژه کشغغور اردن حاکی 130بر روی  2000سغغال 

شهای و آن یل دت و ها پروژه به تاخیرال اردن فزاینده سالهای ساخت تاخیرال کاه  برای دولت تال  اخیر در 

سیار شمگیر ب ست بوده چ ضعیف، که اند دریافته اردن محققان . ا  طرح، ت،ییرال کارفرما، های کوتاهی طراحی 

 .هستند تاخیر اصلی دتیل دقیق، ریزی برنامه عدم از ناشی کار در کمیت افزای  اقتصادی، شرایط

. دادند انجام طراحی و ریزی برنامه فازهای در تأخیر علل بندی رتبه و شناسایی هدپ با تحقیقی ،(2008)دیناکار

 طراحی و ریزی برنامه فازهای در تأخیر، عامل مهمترین کارفرما های خواسغغغته در ت،ییرال که داد نشغغغان نتایج

شد  را مورد آنها سطح اهمیت و ترکیه ساز و ساخت صنعت در تأخیر علل تحقیقی (، در2012 مارزوک) .میبا

سی صالح، ت،ییر و طراحی نتایج، به باتویه .دادند قرار برر  در آن، تأخیر دنبال به و تأخیر فاکتور در مؤثرترین م

شکالل و پرداخت سایی کمتر تأثیر با نقدی، یریان م  در گروه های عاملی اهمیت سطح لحاظ از .شدند شنا

 .تأخیر داشغغتند در را تأثیر کمترین محیطی عوامل حالی که در .گرفتند قرار اول گروه در مالی عوامل تأخیر،

 حالی در .شوند پروژه ها می در تأخیر باعث یافته توسعه هز و حال توسعه در کشورهای در هز مدیریتی عوامل

 .میشوند تأخیر باعث توسعه حال در در کشورهای فقط مالی عوامل که

سی منظور به مطالعهای (،2012) همکاران و مهامید  در کرانه یاده ساز و ساخت پروژههای زمان عملکرد برر

 .دادند مشاوران انجام و پیمانکاران از نظرسنجی اساس بر ها آن شدل و تأخیر علل شناسایی برای فلسطین غرب

 شده به آنها پرداخته  ذیل در که شده شناسایی درپروژهها شدید تأخیر علل پنج نظرسنجی، از حاصل نتایج در

 .است



 سیاسی اوضا  •

 عامل بانکهای طرپ از مویود های ناهنجاری •

 پیشنهادی قیمت ترین پایین با درمناقصال شدن برنده •

 مالک توسط پیشرفت تأخیر •

 تجهیزال کمبود •

برای تحلیل تاخیر پروژه ها  DASکند سغغیسغغتمی به نام عنوان می Yatesبه نقل از  1382وطن خواه در سغغال 

و همکاران  Assafویود دارد که نتایج آن عبارل اسغغت ازم مهندسغغی، تجهیزال، نیروی کار و شغغرایط اقتصغغادی. 

 اند. بزرگترین دتیل تاخیرال پروژه های ساختمانی عربستان را عوامل زیر عنوان کرده

شه تائید شکلپیمانکاران به پرداخت در کارگاهی؛ تاخیر های نق طراحی؛  ساخت؛ ت،ییرال طول در نقدینگی ؛ م

شها شمک صمیز پیمانکاران کار زمانبندی در ک سی گیری فرعی؛ ت  نیروی کارفرما؛ کمبود سازمان در کند؛ بروکرا

 کار. نیروی ناقص و مهارتهای طراحی کار؛ اشتباهال

سی همکاران و مزهر سان و پیمانکار دیدگاه کارفرما، از لبنان در ساختمان صنعت در را تاخیر دتیل برر  مهند

شاور سی م شان داد که . کردند برر شکالل کارفرما، نگاه از : نتایج ن  ها پروژه در تاخیر دتیل ین مهمتر مالی، م

شد. می شاور نظر از و ی قرارداد روابط پیمانکار نظر از با  می ها پروژه در تاخیر مهمترین دتیل پروژه یریت مد م

شد.   سط وطن خواه تحت عنوان، با سی"تحقیقی دیگری تو سا سی علل ا تاخیر پروژه های عمرانی )مطالعه  برر

 .انجام گرفته است 1382در دانشگاه تربیت مدرس در سال  "کشور( موردیم پروژه های سازمان نوسازی مدارس

کشغغور از اهمیت باتیی برخور  یدر این تحقیق ذکر شغغده که پروژه های عمرانی در نظام اقتصغغادی و بودیه بند

شور را نیز به صاص می دهند. دار بوده و بخ  عمده ای از بودیه ک  ،(1391) همکاران و عادلی مهدوی خود اخت

سایی به تحقیقی در ضالب و آب های پروژه ایرای زمان بر تأثیرگذار مدیریتی عوامل شنا  نتیجه در و پرداخته فا

 مکردند معرفی تأخیرال بر مؤثر مدیریتی عوامل مؤثرترین عنوان به را عامل 13

 کارفرما تعهد در تجهیزال مصالح، مواد، موقع به تأمین عدم -1

  مجوز اخذ و مناسب زمان در معارضین رفع عدم -2

 کارفرما طرپ از کار ایرای ضمن ت،ییرال -3

 برآورد و متره در مناسب دقت عدم -4

 پروژه مکان با ها نقشه نداشتن وهمخوانی طراحی در دقت عدم -5

 متخصص نیروی گیری بکار عدم و پیمانکار مدیریتی و فنی ضعف -6



 یدید متدهای از استفاده عدم و نامناسب ایرای روشهای -7

 میشود کاری دوباره مویب که پیمانکار توسط ایرا بد کیفیت-8

 پیمانکار تجهیزال و ماشینآتل ضعف -9

 مبنا نقاط دیگر و پیمانکار به زمین موقع به تحویل عدم 10

 آن نکردن روز به و زمانبندی برنامه اساس بر کار پیشرفت روند پیگری و کنترل عدم -11

 کارگاهی مجالس صورل به رسیدگی عدم و کارها دستور ارائه در تأخیر -12

 پیمانکار مطالبال در تأخیر-13

ضرر و زیان فراوانی به منافع ملی وارد مینماید، حکایت از  رکود و عدم پیشرفت در ایرای پروژه های عمرانی که 

اقتصادی کشور  مشکالل ریشه ای در ایرای طرحهای سرمایه ای کشور دارد که بازسازی و توسعه ویود موانع و

ان پروژه های عمرانی نام برد . اگر بهره برداری بحر را بطور یدی در معرض تهدید قرار می دهد و از آن می توان

شوند، صادی خود را از  از پروژه ها با تأخیر موایه  سرمایه های ملی، برخی از آنان توییه فنی و اقت ضمن اتالپ 

مطالعال میدانی خود ر ا بر  خواهند داد . به منظور شناسایی عوامل مؤ ثر در تأخیر پروژه های عمرانی، وی دست

همچنین گزارشهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز  پروژه ملی سازمان نوسازی مدارس انجام داده روی سه

ساس مورد بررسی قرار داده چارچوب نظام  است. در بررسی پروژه های موردی مراحل تهیه و ایرای پروژه ها برا

 .فنی و ایرایی طرحهای عمرانی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند

 روش تحقیق

کوشغغد دتیل های  بیمارسغغتانی اسغغتان تهران در قالب دو رویکرد کیفی و کمی میاین پژوه  با تمرکز بر پروژه

و  AHPها  را شغغناسغغایی کرده و آنها را با اسغغتفاده از تحلیل سغغلسغغله مراتبی اصغغلی بروز تاخیرال در این پروژه

های غیر آماری تاپسغغیس اولویت بندی نماید. تحقیق کیفی با مفاهیز سغغروکار داشغغته و در تالم اسغغت از روم

آوری داده اسغغتفاده کند. این تحقیق در تالم اسغغت با اسغغتفاده از این رویکرد عوامل بروز تاخیرال را برای یمع

ستفاده از روم میدآوری دادهشناسایی کند. یمع های غیر ساختار یافته با انی و از طریق مصاحبههای کیفی با ا

پذیرد و به منظور آشغغغنایی با شغغغوند، انجام میعوامل این پروژه که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب می

ها با آوری شغغده از مصغغاحبههای کیفی یمعای اسغغتفاده خواهد شغغد. دادهتحقیقال انجام شغغده از روم کتابخانه

ستفاده از تحلیل سی و تحلیل قرار میکیفی داده ا ضمون مورد برر گیرند. این نو  از تحلیل ها به روم تحلیل م

شوند و بعد از مشخص ها به متن تبدیل میها است. در این روم مصاحبهروشی برای تعیین الگوهای درون داده



علل بروز تاخیرال  شغغوند. در این مرحلهبندی میها مشغغخص و دسغغتههای مضغغمونشغغدن کدهای اولیه، قالب

 شوند.شناسایی می

 آوری و تفسیر دادهجمع

های درمانی مصغغاحبه با خبرگان آوری اطالعال کیفی برای شغغناسغغایی عوامل بروز تاخیرال پروژهبه منظور یمع

شکیل یامعه آماری روم نمونه 15این حوزه با حداقل  ستور کار قرار گرفت. به یهت ت سابقه در د گیری سال 

گلوله برفی که یک روم غیر تصغغادفی اسغغت، انتخاب شغغد. در این روم در ابتدا پژوهشغغگر یک نفر را که دارای 

ساخت پروژه22حداقل  سابقه در حوزه  ساختار یافته انتخاب کرد، سال  صاحبه غیر  ست برای م های درمانی ا

 که یزماناین روند تا  شغغخص انتخاب شغغده در پایان مصغغاحبه، شغغخص دیگری را برای مصغغاحبه معرفی کرد و

نفر که همگی از  16ها  موایه شغغد، ادامه یافت. پس از مصغغاحبه با های تکراری در مصغغاحبهپژوهشغغگر با داده

ها فرا رسغغید. در ابتدا های درمانی بودند)پیوسغغت یک(، زمان تحلیل مصغغاحبهمدیران و کارشغغناسغغان حوزه پروژه

یل مضمون عوامل موفقیت شناسایی شدند. نتایج حاصل از تحلیل ها به متن تبدیل شده و به روم تحلمصاحبه

سیزعامل برای تاخیرال پروژه 29اطالعال دریافتی، حاکی از ویود  سته تق بندی های درمانی بودند که به پنج د

 شدند که به شرح ذیل است.

 

 

 

 

 

 

 م عوامل بروز تاخیرال1شکل

دسغغته عدم اسغغتفاده از مدیران با سغغوابق بیمارسغغتانی،  9نی به های درماعوامل مدیریتی در بروز تاخیرال پروژه

های غیر وری در نیروی کار، تصغغویب سغغاخت بیمارسغغتانمدیریت ضغغعیف سغغرپرسغغت کارگاه، سغغطح پایین بهره

ضغغروری، عدم اسغغتفاده از نیروی متخصغغص عملیال بیمارسغغتانی، عدم اسغغتفاده از تجربیال قبلی، فرآیند کند 

صمیز ضروری، عدم هماهنگی کارفرما و بهرهگیری کافرما ت ساس و  شور در مقاطع ح صادی ک شرایط اقت بردار و 

تاخیرات

قوانین

عوامل 
مهندسی

عوامل 
اجرایی

عوامل 
مالی

عوامل 
مدیریتی



های درمانی باید از اشخاصی به عنوان مدیر پروژه استفاده کرد که قبال در پروژه 1شود. به نظر پبندی میتقسیز

 ها را داشته باشند.سابقه مرتبط با اینگونه از پروژه

اند ازم ت،ییرال در های درمانی از ده منظر قابل بررسی است که عبارلتاخیرال در پروژهعوامل مهندسی در بروز 

های بیمارستانی، عدم تطابق زمان، برآورد نقشه های ایرایی، ت،ییر محدوده کار، فقدان مطالعال اولیه، کپینقشه

ستفاده ا سنتی و عدم ا صالح  ستفاده از م شه، ا ضعف در طراحی و هزینه، عدم تطابق زمین و نق صالح نوین،  ز م

ترین دتیل بروز یکی از مهز 4های ایرایی. به نظر پمشغغغاور، برنامه زمانبندی ضغغغعیف و تاخیر در ابال  نقشغغغه

ها به دتیل ها فقدان مظالعال اولیه اسغغت. وی معتقد اسغغت که تصغغویب اینگونه از پروژهتاخیرال در بیمارسغغتان

کند که حتی بیان می 2سنجی انجام نشود. پشود مطالعال اولیه و امکانعث میسیاسی، انتخاباتی و تبلی،اتی با

 اگر این مطالعال انجام شود، مطالعال کاملی نیست و فقط از روی ایبار است.

شتباه عوامل ایرایی در تاخیرال پروژه شین آتل و تجهیزال، ا سترس نبودن ما سته در د های درمانی به چهار د

بندی اخیر در تحویل به موقع مصغغالح و معارضغغین و مشغغکالل با مجاورین کارگاه تقسغغیزدر عملیال سغغاخت، ت

شیناعتقاد دارد پیمانکاران علی 4شوند. کمی سابقه بودن گاهی در تامین ما صالح دچار رغز ادعای با آتل و م

 3شغغود. ممی شغغوند. نبود یک ماشغغین خاص در پروژه گاهی منجر به تعطیلی کل کارگاه در آن روزمشغغکل می

ستند. پی  شکل ه صالح نیز دچار م ست پیمانکاران در خرید م صوص قیمت و خرید معتقد ا شتباه در خ بینی ا

 شود.مصالح باعث معطل ماندن پیمانکاران یزء می

ست که عبارل سه دیدگاه قابل بحث ا ضعیت، عدم تامین بودیه و عوامل مالی از  صورل و اند تاخیر در پرداخت 

های درمانی الخصغغغوص پروژههای عمرانی علیبرای تمام پروژه 4و ک 2، ک1ودیه. به نظر کعدم تخصغغغیص ب

صوب و تامین می صورلبودیه م ضعیتشود، دلیلی که منجر به تاخیر در پرداخت  صیص ها میو شود عدم تخ

 باشد.بودیه است که ناشی از ضعف کارفرما در این حوزه می

انی نق  قابل تویهی دارد و به سغغغه دسغغغته نقص در قوانین مناقصغغغال، نبود های درمقوانین در تاخیرال پروژه

سیز ستانی و عدم تعهد به ایرای قوانین و قرارداد تق ست بهاء بیمار ستم  1شود. پمی فهر اتن ما "قویا معتقد ا

با مدرسه یکیه های بیمارستان سازیز به یه فهرست بها. مگه آیتزمدرسه، دانشکده، موزه، پاساژ و بیمارستان می

صف آیتز سازیز ن ستان می سازیز آخه. بیمار ساژ می سر خب چه کاریه میریز پا شه قیمت یدید با کلی درد ها می

شتره شز بی صوص  3. پ"سود ست بهای مخ ستانی فهر ست باید برای کارهای بیمار با تایید نظرال فوق معتقد ا

 میشه با تاخیر موایه خواهیز شد.تهیه شود و تا زمانیکه از فهارس بها مویود استفاده کنیز ه

های درمانی و تحلیل آنها به روم تحلیل مضغغغمون عوامل نفر از خبرگان حوزه پروژه 16پس از مصغغغاحبه با 



صلی  با  شده بروز تاخیرال به پنج دسته ا سایی  شده  زیر عامل تقسیز 29شنا سایی  شنا شدند. از عوامل  بندی 

 استفاده شد. پرسشنامه مذکور AHPبندی این عوامل با استفاده از روم برای ساخت پرسشنامه به یهت اولویت

 باشد.بین پنج نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد که نتایج آن به شرح ذیل می

 امتیاز عامل

 0.4952 عوامل مهندسی

 0.263 عوامل مدیریتی

 0.1327 عوامل ایرایی

 0.0764 عوامل مالی

 0.0327 قوانین
 م وزن عوامل اصلی1یدول

 امتیاز عوامل اولویت

 0.2075 فقدان مطالعال اولیه 1

 0.0925 تصویب ساخت بیمارستان های غیر ضروری 2

 0.0792 اشتباهال در عملیال ساخت 3

 0.0748 کپی نقشه های بیمارستانی 4

 0.0704 در طراحی مشاورضعف  5

 0.0472 عدم تخصیص بودیه  6

 0.0436 عدم استفاده از مدیران پروژه با سوابق بیمارستانی 7

 0.0403 عدم تطابق زمان، برآورد و هزینه  8

 0.0361 عدم تطابق زمین و نقشه 9

 0.0294 مدیریت ضعیف سرپرست کارگاه   10

 0.0283 شرایط اقتصادی کشور 11

 0.0274 معارضین شخصی و مشکالل با مجاورین کارگاه 12

 0.0265 عدم هماهنگی کافرما و بهره بردار )تاخیر در تصمیز گیری ها( 13

 0.0227 عدم تامین بودیه 14

 0.0213 نبودن فهرست بهاء پایه برای کارهای بیمارستانی 15

 0.0212 ت،ییرال در نقشه های ایرایی 16

 0.0195 ت،ییر محدوده کار  17

 0.018 تاخیر در تحویل به موقع مصالح به کارگاه 18

 0.0163 عدم استفاده از  نیروی متخصص عملیال بیمارستانی 19

 0.014 فرایند کند تصمیز گیری کارفرما در مقاطع حساس و ضروری 20

 0.0107 تاخیر در ابال  نقشه های ایرایی 21

 0.0081 نبودن تجهیزال و ماشین آتلدر دسترس  22

 0.0075 استفاده از مصالح سنتی و عدم استفاده از مصالح نوین   23

 0.0073 نقص در قوانین مناقصال 24

 0.0072 عدم استفاده از تجربیال قبلی 25

 0.0072 برنامه زمانبندی ضعیف 26



 0.0065 تاخیر در پرداخت صورل وضعیت 27

 0.0054 سطح پایین بهره وری در نیروی کار  28

 0.0041 عدم تعهد به ایرای درست قوانین و قرارداد 29

 م وزن دهی و اولویت بندی زیر عوامل2یدول 

بندی کلی این عوامل به شغغرح یدول برای تمام زیر عوامل، اولویت AHPپس از محاسغغبال انجام شغغده به روم 

های غیر ضغغروری با امتیاز ، تصغغویب سغغاخت بیمارسغغتان0.2075مطالعال اولیه با امتیاز فوق اسغغت که فقدان 

ساخت با امتیاز 0.0925 شتباهال در عملیال  سوم قرارگرفتهدر اولویت 0.0792و ا اند که بیانگر این های اول تا 

مطالعال اولیه اسغغت. در های بیمارسغغتانی به دلیل فقدان ویود آمده در پروژهحقیقت اسغغت که اکثر تاخیرال به

ست 0.0227بندی عدم تامین بودیه با امتیاز میانه این اولویت سازی با و فقدان فهر ستان  بهای پایه برای بیمار

خورند و در انتهای این یدول و در به چشز می 0.0212های ایرایی با امتیاز و ت،ییرال در نقشه 0.0213امتیاز 

وری و عدم تعهد به ایرای درست قوانین و مقررال قرار دارند. به ح پایین بهرهام به ترتیب سط29ام و 28اولویت 

ست با  سازگاری برابر ا شاخص نا سبه قرار گرفت.  صلی مورد محا سازگاری ماتریس ا سی اعتبار نتایج  منظور برر

تماد نیست. به های فوق ناسازگار است و نتایج قابل اعاست، ماتریس 0.1و مقدار به دست آمده بیشتر از  0.213

بندی شغغغود. برای اولویتاسغغغتفاده می Topsisبندی عوامل بروز تاخیرال از روم همین منظور به یهت اولویت

 عوامل با روم تاپسیس پرسشنامه دیگری تهیه و پخ  شد که نتایج آن به شرح ذیل است.

 وزن عامل  اولویت

 0.0943 فقدان مطالعال اولیه 1

 0.0747 بیمارستانیکپی نقشه های  2

 0.0737 ت،ییرال در نقشه های ایرایی 3

 0.0650 تصویب ساخت بیمارستان های غیر ضروری 4

 0.0557 عدم تخصیص بودیه  5

 0.0547 عدم تطابق زمان، برآورد و هزینه  6

 0.0536 ضعف در طراحی مشاور 7

 0.0521 ت،ییر محدوده کار  8

 0.0434 تجربیال قبلیعدم استفاده از  9

 0.0361 عدم تطابق زمین و نقشه 10

 0.0346 شرایط  اقتصادی کشور 11

 0.0308 عدم تامین بودیه 12

 0.0304 مدیریت ضعیف سرپرست کارگاه   13



 0.0282 نقص در قوانین مناقصال 14

 0.0276 عدم استفاده از مدیران پروژه با سوابق بیمارستانی 15

 0.0245 پرداخت صورل وضعیتتاخیر در  16

 0.0245 برنامه زمانبندی ضعیف 17

 0.0235 تاخیر در ابال  نقشه های ایرایی 18

 0.0226 عدم تعهد به ایرای درست قوانین و قرارداد 19

 0.0210 نبودن فهرست بهاء پایه برای کارهای بیمارستانی 20

 0.0207 بیمارستانیعدم استفاده از نیروی انسانی متخصص کارهای  21

 0.0203 اشتباهال در عملیال ساخت 22

 0.0199 معارضین شخصی و مشکالل با مجاورین کارگاه 23

 0.0199 استفاده از مصالح سنتی و عدم استفاده از مصالح نوین   24

 0.0165 فرایند کند تصمیز گیری کارفرما در مقاطع حساس و ضروری 25

 0.0142 سطح پایین بهره وری در نیروی کار  26

 0.0099 عدم هماهنگی کافرما و بهره بردار )تاخیر در تصمیز گیری ها( 27

 0.0038 تاخیر در تحویل به موقع مصالح به کارگاه 28

 0.0038 در دسترس نبودن تجهیزال و ماشین آتل 29
 م اولویت بندی زیر عوامل به روم تاپسیس3یدول 

قرار دارد که بیانگر اهمیت ویژه این عامل 0.0943یدول فوق در اولویت اول فقدان مطالعال اولیه با امتیاز طبق 

شهدر کاه  بروز تاخیرال و موفقیت پروژه ست. کپی نق شههای درمانی ا ستانی و ت،ییرال در نق های های بیمار

دهد عدم انجام مطالعال میر دارند که نشغغاندر اولویت دوم و سغغوم قرا 0.0737و  0.0747ایرایی با امتیازهای 

های ایرایی ها به دلیل نبود مطالعال و بالطبع ت،ییرال به ویود آمده در نقشغغغهاولیه در کنار کپی کردن نقشغغغه

شتر در اینگونه از پروژه ستانباعث تاخیرال بی ساخت بیمار صویب  شد. ت ضروری به دتیل ها خواهد  های غیر 

سبی برای تاخیرال فراهز میتبلی،اتی و انتخابا ستر منا صیص بودیه ب ضعیف تی در کنار عدم تامین و تخ کند. 

ها از دتیل دیگری است که باعث بروزتاخیرال مشاورها در کنار تخمین اشتباه برآورد و عدم تطابق زمین و نقشه

انند عدم شایسته ساتری بندی مدیریت ضعیف سرپرست کارگاه که به دتیلی مخواهد شد. در میانه این اولویت

دهد منشغغغا دیگر دتیل تاخیرال مانند و انتخاب آنها بر اسغغغاس حقوق کمتر یا انتخاب بر اسغغغاس روابط ر  می

ضعیتکاه  بهره صورل و شد. تاخیر در پرداخت  ساخت خواهد  شتباه در  ها در کنار برنامه زمانبندی وری و ا

شغغیدن آت  تاخیرال خواهد شغغد. نبود فهرسغغت بهای مخصغغوص ها باعث زبانه کضغغعیف و تاخیر در ابال  نقشغغه



ساخته می سه، منازل مسکونی و مرکز خرید  ستفاده از فهرست بهایی که با آن مدر سازی و ا ستان  شود از بیمار

بندی نیز در دسغغترس نبودن های بیمارسغغتانی اسغغت. در انتهای این اولویتدیگر دتیل بروز تاخیرال در پروژه

قرار دارد. تویه به مطالعال اولیه و بررسی دقیق همه ابعاد پروژه، تویه  0.0038تجهیزال با امتیاز  آتل وماشین

تر برآورد به زمین پروژه، یمعیت و ترافیک منطقه باعث طراحی بهتر توسط مشاورین خواهد شد. تخمین صحیح

های ه توسغغط کارفرما و انتخابو تویه به قوانین و مقررال از سغغوی مهندسغغین مشغغاور، تامین و تخصغغیص بودی

سرپرست کارگاه توسط پیمانکار از بروز تاخیرال  ساتری برای مدیر پروژه و  سته  شای ساس تجربه و  درست و برا

یلوگیری خواهد کرد و باعث صرفه یویی در زمان و هزینه خواهد شد و شانس موفقیت پروژه را افزای  خواهد 

 داد. 
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 م یدول یمعیت شناسی1پیوست شماره

 گرای  رشته و مقطع تحصیلی سازمان ش،ل سابقه )سال( کد ردیف

 یامدال لیسانس مکانیک پیمانکار مدیر داخلی 22 1پ  1

 مدیریت ساخت فوق لیسانس عمران پیمانکار مدیر پروژه 26 2پ  2

 ------------ لیسانس عمران پیمانکار سرپرست کارگاه 19 3پ  3

 معماری فوق لیسانس معماری پیمانکار مدیر عامل 31  4پ  4

 ------------ لیسانس مکانیک پیمانکار مدیر عامل 36 5پ  5

 سازه فوق لیسانس عمران پیمانکار مدیر پروژه 29 6پ  6

 معماری دکتری معماری مهندسین مشاور مدیر عامل 36 1م  7

 زلزله دکتری عمران مهندسین مشاور مدیر پروژه 26 2م  8

 ------------ لیسانس برق مهندسین مشاور مدیر عامل 37  3م  9

 ------------ لیسانس مکانیک مهندسین مشاور مدیر پروژه 18  4م  10

 ------------ لیسانس عمران مهندسین مشاور ناظر 20 5م  11

 سازه فوق لیسانس عمران کارفرما مدیر پروژه 17 1ک  12

 ------------ لیسانس مدیریت کارفرما مدیر پروژه 25 2ک  13

 صنایع فوق لیسانس صنایع کارفرما کنترل پروژه 24 3ک  14

 سازه فوق لیسانس عمران کارفرما کارشناس 31 4ک  15

 ------------ لیسانس عمران کارفرما کارشناس 23 5ک  16

 


