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 های عمرانیبررسی علل تأخیر پروژه
 (اعمار سیستم فاضالب شهری شهرداری هرات ۀپروژموردی:  ةمطالع) 

 

 1دکتر محسن گرامی :گانهنگارند

 2محمد عابد انور

 چکیده
یکشورها محسوب م رفتشیاز عوامل اثرگذار بر اقتصاد و پ یکی ،یعمران یهاپروژه

شهروندان خوود، دسوت بوع اعموار  یالزم برا التیتسه جادیا یبرا ایتمام ممالک دن. شوند
موورد ضورورت در قالو   یهاسوتمیاعموار س ،یامور نی. الزمة چنزنندیعامع م التیتسه
و  یشولل، گوردم موال جوادیموقع آن باعو  ابوع اتموامکوع  باشود،یم یعمران یهاپروژه
 یهواپروژه قیودر امور تط  یتوجوع الزم و کواف . عودمگرددیم یدر منابع مال ییجوصرفع
از  یاریرا در بسوو یدیصوودمات فووراوان و شوود توانوودیالزم آن، موو یارهووایبووا مع یعمرانوو
وجود آورد. در واقوع مردم بوع تیو کس  رضا یوربهره ،ییزامانند اشتلال گر،ید یهابخش
 یو بوع معنوا باشودیدر قرارداد مو شدهنییاز زمان تع ترشیب یپروژه در زمان یاجرا ر،یتأخ

شدن مواد و مصوال  و ترزمان انجام کار، گران شدنتریطوالن لیبع دل هانعیشدن هزاضافع

 .باشدیکار م یهانعیهز شیافزا

هوا، بوده و نظر بع نوع داده یکع از لحاظ هدف کاربرد ،یلتحلی – یفیتوص قیتحق نیا
بوا عوامول سواخت  افتع،یساختارمعین یهاه از مصاح عبا استفاد باشد،یم یاکتشاف -ی یترک
انتخواب  یبرفگلولوع یریگنمونوع قیهرات، کع از طر یفاضالب شهر ستمیاعمار س ۀپروژ

بودند، کع  رمجموععیز 29کرد، کع شامل پنج دستع با  ییرا شناسا راتیشدند، علل بروز تأخ

است کوع ن وود  نیاز ا یحاک جیشدند. نتا یبندتیاولو AHP یمرات سلسلع لیاز روم تحل
 یابیوارز سوتمیکشوور، نقود در س یاقتصواد طیرونود تودارکات، شورا یبروکراسو ت،یامن
 نیتورهرات، از مهم یبا کار در شهردار  و نداشتن کارمندان متخصد در تناس مانکارانیپ

 .است راتیعوامل بروز تأخ

فاضوالب  و AHPهورات،  یهورات، شوهردار ،یعمرانو ۀپوروژ :یدیکل گانواژه
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البنامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غفصل  

 مقدمه

فرد انجوام بوعمنحصور ییتولید محصول، خدمت یا نتیجع منظوربعکع  ،استموقتی تالم ،پروژه
بورای رسویدن بوع اهوداف  را گیری و کواربرد منوابعتخصید، پی (.PMBOK; 2008: 4) شودمی

کارگیری بع ،مدیریت پروژه ،گریدانیببع ؛گویندزمانی خاص مدیریت پروژه می ۀمشخد در یک دور
تحقوق الزاموات پوروژه اسوت.  منظوربعهای پروژه ها برای فعالیتها، ابزارها و تکنیکدانش، مهارت

ریزی، اجرایوی، پایشوی و چون فرایندهای آغازین، برناموعمدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم
 (.جاهمان) پذیرداختتامی انجام می
هوای کنوون پروژهحکومت جدید در افلانستان )بعد از سوقو  رژیوم طال وان( توا از زمان تشکیل

های مالی کشورهای متعدد، برای بازسوازی افلانسوتان آغواز عمرانی زیادی در سراسر کشور با کمک
کالت ها با مش... باع  گردیده تا پروژه آوری روز، مدیریت درست وگردیده؛ اما ن ود دانش کافی، فن

های بزرگ، بنود آب های این نوع پروژهتوقف مواجع گردند. یکی از نمونع تأخیر و حتا ازجملع فراوانی
بورداری بع بهره 1385باشد، کع قرار بود با کمک مالی کشور هندوستان در سال ی هرات می«سلما»

توا اسوت کوع « انپاشود»گوردان ت. نمونة دیگر بند آباین امر تحقق نیاف 1396برسد؛ ولی تا سال 
 برداری نرسیده است.اکنون بع بهره

کع مسائل محیط ط یعی و  ،باشندهای شهرسازی میشهری، یک دستع از طرح ةهای توسعطرح

هوای (. پروژه75: 1390 ؛فورو شوایان )نورایی دهندمصنوع را در مقیاس شهری مورد مطالعع قرار می
هوا بورای باشود. دولتتمامی کشوورها میوی و انکشافی توسععمهم های طرحجزو  ،عمرانی شهری

های شهری بوع علوت دهند. پروژههای عمرانی زیادی را انجام میتکمیل روند انکشافی کشور پروژه
هوای شوهری یعنوی اعموار پروژه ،طل د. این روندبر بودن هزینع زیادی را نیز میو زمان بزرگ بودن

های کشور را در گردم و از طرف دیگر هزینع روند توسعة طرفکیازدر زمان آن  درست و صورتبع
 .(15: 1395فلانی؛ دهد )ها کاهش میمازاد را برای اعمار این پروژه
و بازسوازی در سوط  والیوت هورات  ویدولتوی توسوعع ترین سازمانشهرداری هرات کع اصلی

هوای پروژه ،رانکشوافی کشوو ةبراساس برنامة استراتیژیک خود و براسواس برنامو سالعهمعباشد؛ می
های عمرانی زیادی را کع شوامل سواخت نماید. این سازمان پروژهزیربنایی را در سط  هرات اجرا می

کواران خصوصوی در شود، توسوط پیموانالمنفعع میها و سایر تسهیالت عامها، کانالها، خیابانپارک
های موازادی را هوا، هزینوعنماید. تأخیر در ساخت و مدیریت نامطلوب ایون پروژهشهر هرات اجرا می

های زیاد باعو  گردیوده کوع از وجود آورده است. مدیریت نامطلوب و هزینعبرای شهرداری هرات بع
ایون سوازمان عوو   شوهردار در 10زمان تشکیل حکومت جدید )بعد سقو  رژیم طال ان(، حوداقل 
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ن ت دیل گردیده و باید تعموق ین سازماا بع یک مشکل بنیادی در« هاتأخیر در پروژه»گردد. این امر 
 لع صورت پذیرد.أزیادی برای حل این مس

هوای بوع کمک ،انکشوافی کشوور ةعوادی و بودجو ةبوودن بودجوتوجع بع متکیبا ،تحقیق حاضر
تووان مصورف بودجوع را هرچوع میترتیو  بدین ؛از اهمیت زیادی برخوردار است ،کشورهای خارجی

 بودجوة عمودۀ ریزی کرد. بخوشبرنامعتر بعهای انکشافی نامعرا برای بر تر بهینع ساخت و آنبیش

محودود انسوانی  منوابع از اعوم ،آن محودود منوابع از ییعموده بخوش چنوینهم و شهرداری هرات
 ۀاسوتفاد عودم د،نشوومی ملی های عمرانیپروژه صرف وارداتی و تجهیزات و مصال  )متخصصان(،

پویش عودم و نودروند کُ زد. خواهد شهرداری هرات رقم برای را بدی سرنوشت ،منابع این از اصولی
نماید، می وارد شهرداری هرات منافع بع را فراوانی زیان و ضرر کع ،عمرانی هایپروژه اجرای در رفت

شوهرداری  در یویسرمایع های رفاه عامع وطرح اجرای دریی ریشع مشکالت و موانع وجود از حکایت
 از ؛دهودمی قورار تهدیود معر  در یطورجدبع را اقتصادی هرات توسعة و بازسازی کع دارد، هرات

 اقودام مراحول تورینمهم از یکوی تأخیر ۀکنندایجاد عمدۀ دالیل بع بردنپی یطورکلبع ،دیگر سوی

 انجوام مودت بوودنعلت طووالنی بع است.یهایپروژه چنین در تأخیر از جلوگیری جهت گیرانعپیش

هوم و نموده تهدید را هاآن فقوم انجام متعددی عوامل ،سوی شهرداری هراتعمرانی از  هایپروژه
 و هزینوع بوا و موقعبوع سواخت یعنی ،هاطرح این در شدهریزیبرنامع حصول اهداف عدم باع  واره

یابی عوامول توأخیر در زیادی خواهد توانست در ریشع این تحقیق تا حد .است شده بینیپیش کیفیت
های عمرانی، شهرداری هرات کمک نموده و در جهوت به وود وضوعیت آن مفیود واقوع شوود. پروژه

هوای فوراوان گیعزیرا بوا وابسوت ؛رسدنظر میضرورت انجام چنین تحقیقی در زمان کنونی حیاتی بع
 ها وجود ندارد.خرجی در برنامععای اضافهای بیرونی، دیگر جکشور افلانستان بع کمک

ها بوع کع از آن ،من ع معت ر مند از میان چندیناثر ارزم چندبع  توان، میتحقیق ةدر مورد پیشین
توأخیر در حی  سرچشمع نیز در این تحقیق کار گرفتع شده است اشاره کرد، کع تا حدودی بع م ح  

 اند:در زمینع بع بح  پرداختع های عمرانیپروژه
 کورداز روی اسوتفاده بوا عمرانوی هوایپروژه در توأخیر موانوع و علول بنودیرت ع و شناسوایی»

 اسوت ازییمقالع ،«بیمارستان( ساخت عمرانی هایپروژه: موردی ة)مطالع  AHP-TOPSISترکی ی
در  ،3 ۀدورۀ چهارم، شومار ،داریمطالعات مدیریت و حساب ةنامدر فصلکع  کارانفرزانع خلیلی و هم

هوای عمرانوی سواخت ثر تأخیر در پروژهؤعوامل م ،خود ۀبع چاپ رسیده است، در چکید 1397خزان 
 ؛عامل دانستع است 34را ها بیمارستان
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 و زموانهزینوع،  برمعیارهای هاآن ثیرتأ میزان تعیین و عمرانی هایپروژه در تأخیر علل بررسی»
و  حیدریوعاست از سوید ع ودا  یی، مقالع«(AHPبا استفاده از روم تحلیل سلسلع مرات ی ) ،کیفیت

 ۀداری و بشریت در شوروع هوزارالمللی مدیریت، اقتصاد، حسابدر کنفرانس بینعلی خیراندیش، کع 
 23در نتوایج تحقیوق خوود  گانارائع گردیده است. نگارنوده دایر گردیده بود، 1395در سال کع  ،سوم

 پوشوش تحوت ۀمحودود آوری فاضالب درجمع ةش ک ةتوسع ۀثر بر ایجاد تأخیر در پروژؤعامل را م

دسوت آموده از عهوای بوهوا بعود از تحلیول دادهاند. آنتهران دانستع 3 ةمنطق فاضالب و آب شرکت
 د:انین پروژه را بیان نمودها تأخیر در ۀین پروژه، هفت عامل عمدا عوامل تأخیر در ،گاننظریات خ ره
کارفرما،  کار، دستور تلییراتپیمان مدیریت طراحی، ضعف در خطا کارفرما، تلییر و مالی مشکالت

 ؛مجوزها اخذ در کار، مشکالتپیمان مالی کار، مشکالتپیمان ناکافی ةتجرب

هوای عمرانوی اسوتان کارهای مناس  در اجرای پروژهراه ئةبررسی علل و مشکالت تأخیر و ارا»
اسوت از شوهریار ییمقالع ،«کل نوسوازی مودارس خوزسوتان( ۀهای ادارخوزستان )با نگاهی بر پروژه

ارائع گردیده  1395المللی نوآوری در علوم و تکنالوژی بارسلونا در سال در کنفرانس بینوحیدزاده، کع 
، مشواور و کارفرموامحوور  3ثر بر توأخیر را حوول ؤعوامل متحقیق خود در بخش دوم نگارنده  است.
 است؛عامل یافتع 21کار پیمان
، «(AHPکورد )روی اسواس بور صونعتی هوایپروژه توأخیر علول بنودیاولویت و شناسوایی»
المللوی جوامع علووم مهندسوی در کنفرانس بین ةدر اولین مسابق کع ،مهران میرزایی است ازییمقالع

 دررا ثر در بروز تأخیر ؤعوامل منتایج تحقیق خود نگارنده در  ارائع گردیده است. 1395ایران، در سال 
 ؛عامل دریافتع است 16 ،داشت عوامل داخلی و خارجینظرها با درین پروژها

 ةمجلوکوع ، Sunitha, et al اسوت ازییمقالع، «سازی مالیزیواعلل تأخیر در صنعت ساختمان»
بع چاپ رسیده  ،م 2015سال بع  ،کشور مالزی Springer Science+Business Mediaعلمی 

ناپذیر دانستع، علل تأخیر در هور ها را گاهی اجتنابتأخیر در پروژهنتایج تحقیق خود  دراست. نگارنده 
اسوت کاری ،مشوابع یهوادانسوتن علول توأخیر در پروژهمشترک د و حتادارپروژه را متفاوت بیان می

 است.ترین عامل برای کس  موفقیت پروژه دانستعریزی را مهمنادرست و برنامع
کع در فوق ذکر گردید، ارت ا  تنگاتنگ با موضوع داشتع و در شویوۀ  ،مندتمام این کارهای ارزم

سواختار یافتوع و نیمع ةیی، مصواح خانوعکار با تحقیق حاضر تفاوت دارند. این تحقیق با مطالعع کتاب
 تری خواهد داشت.ها متفاوت بوده و نتایج قابل تعمیمبا تمام آن AHP ةنامپرسش

 عمرانی هایپروژه اجرای مدت شدنطوالنی بع منجر کع استعللی  هدف اصلی تحقیق، بررسی

بنودی اولویتگوردد؛ نیوز الب شهری شهرداری هورات( میضپروژه اعمار سیستم فا :موردی ة)مطالع
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اسوت کوع مودنظر نگارنوده در ایون یی، هودف فرعیهای عمرانیعوامل مؤثر بر بروز تأخیر در پروژه
 تحقیق است.

چوع عوواملی ها مطرح اسوت کوع: هدف فرعیِ این تحقیق، این پرسشبا توجع بع هدف اصلی و 
و  گردیوده اسوت  هورات اعمار سیستم فاضالب شهری شهرداری ۀپروژ شدنتأخیر در اجرایی س  

 دارد  ترین تأثیر را روی زمان انجام پروژهکدام عوامل بیش
ی بورای ایون تحقیوق تحلیل -کند کع از روم توصیفیها و اهداف این تحقیق ایجاب میپرسش

اکتشوافی -هوا ترکی ویداده استفاده گردد. بع لحاظ هدف این تحقیق از نوع کاربردی و بع لحاظ نوع
های منظور شناسایی عوامل و سپس با استفاده از دادهبدین معنی کع نخست از داده کیفی بع باشد؛می
ی عمرانوی شوهرداری هورات اسوتفاده هابندی عوامل تأثیر گذار بر تأخیر پروژهمنظور اولویتبع کمی

 .(242 :1391)خاکی؛  خواهد شد
 در کوع یمقواالت و هاناموعپایان ها،گزارم ها،کتاب مانند ،موجود ذمأخ و منابع ازدر این تحقیق 

نوشوتع  موجوود کارهایراه و جهان مختلف نقا  های عمرانی درخیر پروژهأموضوع عوامل ت خصوص
 است. است، استفاده گردیده شده

منظور دریافوت کار )شرکت بهسازان شرق( و عوامل شهرداری هرات بوعمصاح ع با عوامل پیمان
 ، صورت گرفتع است.سازی شهری هراتکانال ۀبر تأخیر پروژ رگذاریتأثعوامل 
هوا توسوط دهوی آناز مصواح ع و وزن شدههای حاصلبا استفاده از داده AHP ةنامپرسش ةتهی
 است کع در این تحقیق استفاده شده است.ر مواردیاز دیگ، گانخ ره

 ،های عمرانی شهرداری هراتگذار بر تأخیر پروژهثیرأمنظور دریافت عوامل تبع ،در تحقیق کنونی
کار پوروژه و عوامول شوهرداری هورات برفی با عوامل پیمانشکل گلولع یافتع بعساختارنیمع ةمصاح 

 نمایندمی انتخاب رسدست در صورت بع را افراد از تعدادی، محققان ،روم این صورت پذیرفت. در

سلسلع صورت بع و نموده معرفی محقق بع نمونع برای گروه را موردنظر افراد باقی افراد این سپس و
 برسود تحقیوق بورای الزم نصواب حود بع نمونع ،گروه اعضای تعداد تا شودمی تکرار امر این مرات ی
نیمع ةآمده از مصاح دستعدهی عوامل ببندی و وزنمنظور اولویتسپس بع(؛ 141: 1389 ؛گرد)بیابان
توسوط  ،بودتر در بخش عمران بیشسال  10ها از کاری آن ةکع سابق ،گانتن خ ره 7یافتع با ساختار
 .فتپذیربندی عوامل صورت نامع اولویتپرسش
های عمرانی شهرداری هرات، ابتدا مصاح ع با عوامول پروژهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر تأخیر بع
 .گرفتگذاری صورت دمند کُفرایند نظام ،کار و عوامل شهرداری هرات صورت پذیرفتع و بعدپیمان



     62 

 

 غالب
خورشیدی 1399 زمستان. چهارم. شمارة یکموسینشراتی. سلسلة  نهمِسال   

البنامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غفصل  

مند های عمرانی شهرداری هرات، بعد از فرایند نظامبندی عوامل مؤثر بر تأخیر پروژهبرای اولویت
 لیوتحلعیوتجزگان قرار گرفتوع و از روم دهی عوامل در اختیار خ رهوزن نامع برایگذاری پرسشدکُ

برای بررسی آثوار  AHP. تکنیک گردیداستفاده  Expert Choiceافزار و نرم AHPمرات ی سلسلع
هوا ها را بع شکل ساده ت دیل کرده و بع حل آنکار رفتع و آنعدیگر بمتقابل مسائل پیچیده روی هم

 پردازد.می
 

 مضمون تحلیل

 مضومون، تحلیول درواقع، مضمون است. تحلیل کیفی، تحلیل کارآمد و ساده هایروم از یکی

 نیاز مورد اساسی هایروم، مهارت این. بگیرند یاد باید محققان کع ،است کیفی تحلیل روم اولین

 کیفوی هایداده تحلیل برای فرایندی روم کند. اینمی فراهم را کیفی هایتحلیل از بسیاری برای

 صرفاً مضمون، تحلیل کند.می ت دیل مفصل و هایی غنیداده بع را متنوع و پراکنده هایداده و است

 رود کواربوع کیفوی هوایروم اکثور در تواندمی کع ،است فرایندی کعبل ؛نیست خاصی کیفی روم
(Braun & Clark, 2006: 88)ی:است برا روشی مضمون، تحلیل ،یطورکلبع ؛ 

 متن؛ دیدن .1

 نامرت ط؛ ظاهراً اطالعات از مناس  درک و برداشت .2

 کیفی؛ اطالعات تحلیل .3

 فرهنگ؛ یا و سازمان موقعیت، گروه، تعامل، شخد، مندنظام مشاهده .4

 کمی. هایداده بع کیفی هایداده ت دیل .5

 و معرفوی کوارانشهم و Joseph Wassouf توسوط 1967 سوال در باراولین ،مضمون تحلیل
 مختلوف هایرشتع محققان کع ،است کیفی رایج هایروم از یکی مضمون د. تحلیلداده ش توسعع

 علووم محققوان کنند.می استفاده آن از اجتماعی علوم و اقتصاد شناسی،دیریت، روانادبیات، م مانند

 بوا مورت ط کودهای ةتهی و کیفی الگوهای شناخت جهت مضمون از تحلیل غال اً انسانی، و اعیاجتم

 .(78: 1393)خضری؛  کنندمی استفاده هاآن

 

 AHP مراتبیسلسله تحلیل

 Analytical Hierarchy) مرات ویسلسلع تحلیل فرایند نام بع هاتکنیک کارآمدترین از یکی

Process: AHP) توسوط بواراولوین بورای تکنیک . اینباشدمی Satty و مطورح 1980 سوال در 
 ثیرأتو از ناشوی هایگیپیچیوده چنینهم روم این است. شده بنا نهاده زوجی هایمقایسع براساس
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 ایون نتوایج کوردنترکی  سپس و عوامل این بر مرحلعبعمرحلع تمرکز با را لعأمس بر مختلف عوامل

 ت ودیل بعودییوک ةلأمسو یوک بوع را عدیبُچند ةلأمس یک AHP درواقع کند.می حل را هابررسی

 هواآن نظور اهمیت بع توجعبا افراد نظرات کردنیکی و ترکی  برای توانمی گیویژه از این کند.می

 .(51: 1389 ؛پور)قدسی کرد استفاده
 

 تحقیق اطالعات کیفی

 درموانی هایپروژه تأخیر عامل برای 29 وجود از حاکی دریافتی، اطالعات از تحلیل حاصل نتایج
 :است ذیل شرح بع کع شدند بندیدستع تقسیم پنج بع کع بودند

 عوامل بروز تأخیر (1) نمودار

 های کمیتحلیل داده

عوامول  ،مضومون تحلیل روم بع هاآن تحلیل و پروژه ۀحوز عوامل از نفر 13 با مصاح ع از پس
شناسایی عوامل از شدند. بندیتقسیم عاملزیر 29 با اصلی ةدست پنج بع خیراتأت بروز ،شدهشناسایی

 اسوتفاده AHP روم از اسوتفاده با ،عوامل این بندیاولویت جهت بع نامعپرسش ساخت شده برای

 توزیع گانخ ره از نفر هفت بین مذکور ةنامپرسش است. شده آورده الف پیوست آن در ةنمون کع ،شد

 باشد.می ذیل شرح بع آن نتایج و روند محاس ات کع ،شد
 
 
 

شهرداریتأخیر

پیمان کار

نیروی انسانی و 
تجهیزات

قوانین

محیطی
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 س اوزان عوامل اصلیکجدول ماتری

 محیطی تجهیزاتنیروی انسانی و  قوانین کارپیمان شهرداری ماتریس اوزان

 1.0884 1.7587 1.0016 2.3696 1.0000 شهرداری

 0.5492 0.7421 0.4218 1.0000 0.2420 کارپیمان
 0.9649 1.0238 1.0000 2.3710 0.9984 قوانین

 0.8429 1.0000 0.9767 1.3476 0.5686 تجهیزاتوی انسانی و نیر

 1.0000 1.1864 1.0364 1.8208 0.9188 محیطی
 

 بندی عوامل اصلیاولویت جدول

 عامل امتیاز )وزن(

 0.2601 شهرداری

 0.2287 قوانین

 0.2212 محیطی

 0.1763 نیروی انسانی و تجهیزات

 0.1138 کارپیمان

ها و انجام محاسو ات بوع نامعآوری پرسششود، پس از جمعطور کع در جدول باال دیده میهمان
 0.2287امتیاز، عوامول قووانین بوا  0.2601عوامل مرت ط با شهرداری  ،مشخد گردید AHPروم 

امتیاز در ردیف اول تا سوم عوامل تأخیر در پروژه گردیدند.  0.2212امتیاز و عوامل مرت ط با محیط با 
و امتیواز  0.1763و پنجم نیز عوامل مرت ط با نیوروی انسوانی و تجهیوزات بوا  های چهارمدر اولویت

بندی نیز امل هر دستعزیر ع ،بعدی ةامتیاز قرار گرفتند. در مرحل 0.1138کار با عوامل مرت ط با پیمان
 شوند.بندی میهمین روم اولویتبع

 
 AHPبندی کلی عوامل بع روم اولویت جدول

 امتیاز عوامل اولویت
 0.1037 ن ود امنیت 1
 0.0783 بروکراسی روند تدارکات 2

 0.0705 اقتصادی کشورشرایط  3
 0.0682 کارنقد در سیستم ارزیابی پیمان 4

 0.0484 نداشتن کارمندان متخصد در تناس  با کار 5
 0.047 اقلیم 6
 0.046 موجودیت فساد در شهرداری 7

 0.0372 مشکالت داللی در قراردادها 8
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 0.0348 شهرداری هایعدم انسجام درست بین اداره 9
 0.0341 کافی ةمهندسان باتجرب عدم موجودیت 10
 0.034 ن ود تعهد 11
 0.0324 عدم موجودیت مطالعات اولیع 12
 0.0297 هاوضعیت تأخیر در پرداخت صورت 13
 0.0286 ردادعدم موجودیت مواد و مصال  استان 14
 0.0282 ضعف دانش فنی منابع انسانی 15
 0.0276 ضعف مدیریت شهرداری 16
 0.0274 ن ودن تجهیزات الزمرسدر دست 17
 0.0255 گذاریمناقصع ۀنوع و شیو 18
 0.0239 عدم مراعات موارد ایمینی در کارگاه 19
 0.0239 مشکالت مالی شهرداری 20
 0.0196 اشت اهات در عملیات ساخت 21
 0.0195 ضعف در قوانین 22
 0.0183 کاران فرعیمشکالت پیمان 23
 0.018 خطا در طراحی 24
 0.0171 ریزی درستعدم برنامع 25
 0.0164 کارانرقابت ناسالم بین پیمان 26
 0.0151 مدیریت ضعیف کارگاه 27
 0.0139 کارناکافی پیمان ةتجرب 28
 0.0133 کارضعف مدیریت پیمان 29

بنودی کلوی ایون عوامول برای تمام زیور عوامول، اولویت AHPروم پس از انجام محاس ات بع
امتیواز و  0.0783امتیاز، بروکراسی روند تدارکات بوا  0.1037جدول فوق است. ن ود امنیت با شرح بع

های اول تا سوم قرار گرفتند. با نگاه کلی بوع ایون امتیاز در اولویت 0.0705شرایط اقتصادی کشور با 
شوهرداری و  هوای عمرانویدر پروژه هاشود اوضاع کنونی افلانستان دلیل اصلی تأخیردیده می ،نتایج
 ةیون میوان عوامول تجربوا خصوص اعمار سیستم فاضالب شهری شهرداری هرات بوده است. دربع

ترین قسومت امتیاز در پایین 0.0133کار با امتیاز و ضعف مدیریت پیمان 0.0139کار با ناکافی پیمان
توانوایی بواالی پیموان ۀدهنداند، کع نشانخود اختصاص دادهرا بع اُم 29و  اُم 28 ییجدول فوق رت ع

منظور اعت ارسونجی نتوایج ناسوازگاری یون قسومت بوعا دهود. درکاران در اجرای پروژه را نشان می
 کع بع شرح ذیل است. ،ماتریس اصلی مورد محاس ع قرار گرفت
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 جدول محاس ات سازگاری

 A*W λ max Average λ عوامل

max 

I.I I.R 
  5.0349 1.3095 شهرداری

 
 

5.0339 
 

 

0.0085 

 

 

0.0076 

 

 5.0306 0.5723 کارپیمان

 5.0377 1.1520 قوانین

 5.0320 0.8873 نیروی انسانی و تجهیزات

 5.0346 1.1134 محیطی

و مقودار  0.0076شود، شاخد ناسوازگاری برابور اسوت بوا دیده می ،طور کع در جدول باالهمان
 قابل اعتماد است. ،سازگار بوده و نتایج ،های فوقماتریس تر است. بناءًکم 0.1دست آمده از عب

بوا تفواوت  کع گرفت قرار بازبینی مورد نیز چویس اکسپرت افزارنرم با بندیاولویت این چنینهم
 کند.می ییدتأ را اکسل افزارنرم با شدهبندی انجاماولویت ،بسیار ناچیز

 

 Expert Choice افزاربا نرم بندی اولیت تصویر

 

 گیرینتیجه
بوع  ،نقش دارنود هاپنج عامل اصلی در بروز تأخیر ،براساس نتایج تحقیق :م تنی بر پرسش اصلی

 تجهیوزات و خوودِکشور، عوامل محیطی، نیروی انسوانی، شهرداری هرات، قوانین موجود در  :ترتی 
 ،و خود شهرداری بع عنوان کارفرما ها بع ترتی  نوشتع استآنکار. میزان تأثیرگذاری هر کدام پیمان
 ین پروژه بوده است.ا ترین عامل در بروز تأخیر دراصلی

باید گفت امنیوت، بروکراسوی رونود تودارکات و  ،توجع بع نتایج تحقیق: بام تنی بر پرسش فرعی
بوروز  ترین عاملاصلی ،یعنی امنیت اند؛ین بخش گرفتعا باالترین امتیاز را در ،شرایط اقتصادی کشور
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ترتی  مربو  بوع دیگر نیز بع همین اعمار سیستم فاضالب شهری بوده است. دوعامل ۀتأخیر در پروژ
 گیرد.تری صورت ین زمینع تأمل بیشا و الزم است تا در ،خصوص افلانستان استقوانین و شرایط بع

 ۀدر پوروژهوا تأخیرامل بروز ع امتیاز در اولویت نخست و 0.1037ن ود امنیت با  ،در نتایج تحقیق
ترین عامول ترین و مهماست کع اصلیی هرات قرار گرفت. این بدان معناعمار سیستم فاضالب شهر

 باشد.طور کلی در تمام کشور میعن ود امنیت در محل اجرای پروژه، یا ب ،بروز تأخیر
مین عامل مهوم یعنی دو وم قرار گرفتع است؛د ةدر رت  0.0783روند تدارکات با امتیاز  بروکراسی

گویود تودارکات کار میپیمان کراسی روند تدارکات بوده است، حتابرو ،ین پروژها برای ایجاد تأخیر در
سال مطال ات خود را از دولت طل  نموود. در  2یا  1توان در کع نمی ،ند استحدی کُدر افلانستان بع

 0.0705ت اقتصوادی کشوور بوا اعمار سیستم فاضالب شهری وضعی ۀمل تأخیر در پروژ، عاسوم ةرت 
توان گفوت مشوکالت جواری در کشوور و قووانین می ،امتیاز قرار دارد. تنها با نگاه بع سع عامل فوق

روند کنونی  ةاند. ادامهای عمرانیترین عوامل بروز مشکالت در سکتور یا بخش پروژهاصلی ،ناکارآمد
بر تموام شوود. رفوت کشوور بسویار هزینوعپیشهوا و انکشواف و تواند برای اعمار پروژهمی ،در کشور

های سرمایع رفتنازبین علتهای خارجی بوده و این وضع در کشور نع تنها افلانستان وابستع بع کمک
و کشور را در یک بحوران  شد؛ها نیز خواهد این کمک رفتنازبینبع منجر  کعبل شود؛می ملی کشور
کوردن چواره داران ما بع فکر پیوداالزم است تا حکومتپس  و خطرناک فرو خواهد برد؛ بسیار عمیق

 ندیشند و افلاستان را از وضع کنونی بیرون آورند.تر بیمشکل بیششده و برای این 
 

 هاسرچشمه
 تهوران: .تربیتی علوم و شناسیروان در تحقیق هایروش(. 1389) اسماعیل. بیابانگرد،. 1

 دوران. نشر

 هیایپروژه در تیخییر علی  بررسیی»(، 1395خیرانودیش، علوی. )حیدریع، سیدع دا  و . 2

کنفرانس جهانی «. و کیفیت هزینه، زمان برمعیارهای هاتخثیر آن میزان و تعیین عمرانی

 .SID .1-8داری و بشریت در آغاز هزارۀ سوم. ، اقتصاد، حسابمدیریت

. چواپ دهوم. نویسیمهناپایان به کردیروی با تحقیق روش(. 1391غالمرضوا. ) خاکی،. 3

 درایت. کانون انتشاراتی کشور، علمی تحقیقات ایران: مرکز

 ارائی  مشهد و شهر عمرانی هایپروژه تخییر عل  بررسی(. »1393خضری، فرشاد. ). 4

 نامة کارشناسی ارشد.گاه فردوسی، واحد مشهد. پایاندانش«. آن از رفتبرون کارهایراه
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 در تیخییر موانی  و علی  بنیدیرتبه و شناسیایی(. »1397کاران. )همخلیلی، فرزانع و . 5

 هایموردی: پروژه )مطالع   TOPSIS-AHPترکیبی کرداز روی استفاده با عمرانی هایپروژه

 .194-183داری. نامة مطالعات مدیریت و حسابایران: فصل «.بیمارستان( سایت عمرانی

 با های عمرانیپروژه در تخییرات عل  بندیاولویت و شناسایی(. »1396فلانی، اللع. ). 6
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