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  چکيده

مانند آید. متأسفانه این تجربیات در ذهن افراد پروژه میمی دستبهها روزانه در ایران اطالعات و تجربیاتی فراوان و ارزشمندی در مدیریت ساخت پروژه

د ی واقعی )سروی افزایش زمان و هزینه در یک پروژه هادر این مقاله عوامل تأخیر و اثر آن ،شوند. با این نگاهو جهت یادگیری دیگران مستند و چاپ نمی

آمده  وجودبا سه قرارداد ساخت متفاوت دارای تجربیات ارزشمندی است. میزان تأخیر به این پروژهشوند. آباد( در صنعت سدسازی کشور بررسی مینعمت

ریزی ها در برنامهاز علت عدم موفقیت شدهگرفتههای شوند. درسحضوری با عوامل درگیر در پروژه تحلیل می و علل آن با بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه

آمار توصیفی و استنباطی ها از وتحلیل دادهجهت تجزیهشوند. های سدسازی ارائه میعال در مدیریت پروژهجهت کمک به مهندسان ف پروژهو کنترل 

شاور و آباد داشته اما متوجه برافزایش زمان و هزینه سد نعمتقابل تأثیرد که کارفرما، قوانین و مقررات و پیمانکاران نده. نتایج نشان میشودمیاستفاده 

 اند.مذکور نداشته هایبرافزایشتوجه تأثیر قابل دیگرهای عامل
 

 .، مطالعه موردیسازیسدهای ، پروژهتأخیرافزایش زمان و هزینه،  :هاکليدواژه

 
 مقدمه -1

های ترین مشکالت در مدیریت پروژهتأخیر یکی از مهم

های . در طول دهه(0520)کاظمی و همکاران،  عمرانی کشور است

 ساختمانی تا پیچیده های سادهگذشته این مشکل در پروژه

و  Kim. است شده دیدهکشور در  و نیروگاه پتروشیمی، سدسازی

 برنامةگویند که میعمل یا رویدادی بهرا تأخیر  (9883همکاران )

 کند. تر میزمانی یک پروژه را طوالنی

و  شدهیزیربرنامهحدفاصل زمان را تأخیر  (9802حسینیان )

( عقیده دارد 0502توکلی ). ندکمیبیان  های پروژهواقعی فعالیت

های عمرانی موجب از دست رفتن توجیه تأخیر در اجرای پروژهکه 

های مازاد به دولت و نارضایتی مردم ، تحمیل هزینهاقتصادی پروژه

ای اهمیت بوده و شناخت عوامل تأخیر دار گردد.میبرداران و بهره

و  Sweis) های مشابه شودها در پروژهتواند مانع از تکرار آنمی

 .(9880 همکاران،

تحقیقات موضوع های ساخت و اهمیت آن، تأخیر در پروژه

ی هاایجادکننده تأخیر در پروژه عوامل بهکه عموماً  بودهمختلفی 

مثال، شاکری عنواناند. بههای ایجاد تأخیر پرداختهعمرانی و علت

های عمرانی تأخیر در پروژهاصلی علل  (0529 و 0520) و همکاران

موقع ها توسط کارفرما و تخصیص بهعدم تأمین مالی پروژه را

 نژادظمی. در همین راستا، عربی و اعکنندبیان میاعتبارات 

های عمرانی کشور را عدم ترین علل تأخیر در پروژهمهم (0500)

ات یئمدیریت ساخت و تعلل در تصویب جز تأمین مالی، ضعف در

دانش ناکافی از  ،در نگاهی متفاوت. دانندمیو ترسیمات فنی 

ای هدر پروژه تأخیرعلت اصلی  ماهیت کار ساخت بین عوامل پروژه

این . (9805 ،و همکاران Abbasnejad)شود ایران ذکر میعمرانی 

مشکالت  (9808) و همکاران Khoshgoftar در حالی است که

ریزی نامناسب، مدیریت کارگاه، مدیریت قرارداد و عدم مالی، برنامه

دانند. در می تأخیرارتباط مناسب بین عوامل پروژه را دلیل 

 های مسکونی شهر مشهد، الوانچی و همکارانپروژه ای رویمطالعه

عدم تأمین اعتبار، مشکالت مالی کارفرما و پیمانکار و  (0520)

های عمرانی قلمداد پروژهدر ترین عوامل تأخیر مهماز تورم را 

 . کنندمی

 Pourrostam وIsmail (9809) ای روی اثرات در مطالعه

افزایش هزینه، نزاع، تعلیق کار، ادعاهای قانونی ها وژهدر پر تأخیر
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قی دانند. در تحقیمی تأخیرو شکایت در محاکم قضایی را از نتایج 

فوالد خوزستان، طوالنی بودن صدور مجوزها و  میدانی در کارخانه

ر د تأخیرترین دالیل مهماز کارخانه  نیاز به تولید بدون وقفه

 (.9802 و همکاران، Saeb) شوندمیهای این کارخانه ذکر پروژه

در کشورهای مختلف دنیا نیز تحقیقاتی در مسئله تأخیر در 

مثال، در کشور اردن  عنوانشده است. به های ساخت انجامپروژه

مشکالت مالی و تأخیر در تأمین اعتبار توسط کارفرما و پیمانکار 

 Sweis) شوندبیان میهای این کشور از دالیل مهم تأخیر در پروژه

دالیل اصلی  ،های میدانی در نروژبررسیدر  (.9880، و همکاران

شوند ذکر میافزایش زمان و هزینه اشتباهات و مشکالت طراحی 

( Torp9802همکاران،  و).  از طرفی در مصر عدم تأمین مالی

ر ها به پیمانکار دتأخیر در پرداخت هزینه و توسط پیمانکارپروژه 

های از عوامل مهم افزایش هزینه و زمان در پروژه حین ساخت

 و همکاران، Abd El-Razek) شونداین کشور عنوان می ساخت

9880) . 

 افزایش هزینه و زمان یک پروژهای در آمریکا روی مطالعهدر 

محدودیت در تأمین بودجه، تغییر شرایط بازار محققین  ،سدسازی

و  Barrasso)دانند و تغییرات طراحی را از دالیل اصلی تأخیر می

ها، محدودیت مالی و . در کویت تغییر درخواست(9802 همکاران،

های اصلی تأخیر و افزایش علت عدم تجربه کافی در امر ساخت

ای در مطالعه. (9883 و همکاران Koushki) شوندهزینه ذکر می

 بندی نامناسب و تجربهعدم تأمین بودجه، زماندیگر در مالزی 

ور کشاین وسازهای ناکافی پیمانکار عوامل اصلی تأخیر در ساخت

در همچنین  .(Soon ،9882 و Sambasivan) شونداعالم می

و عدم تأمین بودجه های کارفرما عودی تغییر درخواستسعربستان 

( Assafو Al-Hejji، 9882)  اندونزی تغییرات طراحی، و در

 وجود تورم و عدمنامناسب، ریزی وری پایین نیروی کار، برنامهبهره

وند شهای عمرانی ذکر میدالیل اصلی تأخیرت پروژهتأمین بودجه 

(Kaming 0222 ،و همکاران). 

 درحقیق ت پیشینهدهد که نگاهی به تحقیقات گذشته نشان می

تر کم. اما، و عمیق است جامع ای ساختهدر پروژه تأخیر زمینه

تحقیقی به بررسی تأخیر و افزایش هزینه در یک پروژه واقعی 

-آن جهت مستندسازی تجربیات و درسسدسازی و تحلیل دالیل 

پرداخته است. تأخیر در در ایران ها گیری از عدم موفقیت

وارد شدن خسارت  ها وهای سدسازی عالوه بر هدر رفتن آبپروژه

به بخش کشاورزی و اقتصاد کشور، عدم امنیت ناشی از خطر سیل 

دنبال دارد. در ایران اطالعات و تجربیات ها بهرا در بعضی منطقه

 دستبهها روزانه فراوان و ارزشمندی در مدیریت ساخت پروژه

هت و ج مانندمی. متأسفانه این تجربیات در ذهن افراد پروژه آیدمی

 مقاله در این د. با این نگاه،نشودگیری دیگران مستند و چاپ نمییا

                                                 
1. Kolmogorov-Smirnov 
2. One-sample T-test 

 عوامل تأخیر و اثر آن روی افزایش زمان و هزینه در یک پروژه

وند. شآباد( در صنعت سدسازی کشور بررسی میواقعی )سد نعمت

تجربیات و  دارایبا سه قرارداد و پیمانکار متفاوت  این پروژه

تحقیقات پیشین با توجه به عدم  است. یمستندات ارزشمند

ها را در نظر تحلیل موردی به نظر شرایط بومی و خاص در پروژه

ساخت سد  پروژهوجود آمده در اند. میزان تأخیر بهنگرفته

شده و با  آوریو علل آن با بررسی اسناد و مدارک جمع آبادنعمت

های شوند. درستحلیل میپروژه مصاحبه حضوری با عوامل 

ریزی زمان و هزینه جهت ها در برنامهاز عدم موفقیت شدهگرفته

های سدسازی ارائه کمک به مهندسان فعال در مدیریت پروژه

 -های کولموگروفها از آزمونوتحلیل دادهشوند. جهت تجزیهمی

 4طرفهو تحلیل واریانس یک 5، فریدمن9ایتک نمونه t، 0اسمیرنوف

، و همکاران Montgomery) شودبین آزمودنی استفاده می

9809) . 

در ابتدا توضیحاتی در مورد افزایش هزینه و مقاله  ادامهدر 

د. سپس روش تحقیق و نشوآباد ارائه میسد نعمتپروژه زمان در 

ها و وتحلیل دادهدنبال آن تجزیهشوند. بهمی بیانپژوهش  سؤاالت

 آباد ارائهسد نعمت پروژهعوامل اثرگذار در افزایش هزینه و زمان 

 شوند.شده و سؤاالت پژوهش پاسخ داده می

 

 آبادسد نعمت -5
از نوع مخزنی خاکی همگن بوده و  ،(0)آباد، شکل سد نعمت

کیلومتری شمال  09کیلومتری غرب شهرستان همدان و  45در 

شده است. راه دسترسی به سد از  غربی شهرستان اسدآباد واقع

ست. هدف از اکیلومتر،  22به طول  اسدآباد، -همدان طریق جاده

جهت بهبود  سطحیهای آب گیری از جریانسد، بهرهاین اجرای 

 تأمین آب برایهای زراعی دشت اسدآباد آبیاری در زمین و توسعه

 های کشاورزی است. برای توسعه فعالیت شدهنیتضمزراعی 

 

 
 

 آبادسد مخزنی نعمت -1شکل 

3. Freadman 
4. One-way analysis of variance 
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متر، عرض  255متر از پی، طول  99ارتفاع این سد دارای 

هزار مترمکعب و یک تونل انحراف آب  098متر، حجم بدنه  0تاج 

  متر است. 588به طول 

 

 آبادافزايش هزينه و زمان در ساخت سد نعمت -5-1
 شروع، اسناد مناقصه و 0508 پاییز در آبادنعمت طراحی سد 

 خرداد در کار ساخت و تهیه 0500 در اسفند اجرایی هاینقشه

 عام( به مبلغ اولیه از طریق قراردادی )به روش مناقصه 0505

در این قرارداد میلیون ریال به پیمانکاری واگذار گردید.  23888

میلیون مترمکعب در نظر  00آن  مخزنمتر و حجم  59ارتفاع سد 

های و گزارش هاتیوضعصورت ،مدارک ،اسناد شده بود. گرفته

 هد کندهنشان می آبادماهیانه موجود در بایگانی کارگاه سد نعمت

 تعلیق کار ساخت ماههسه کمبود اعتبارات یک دوره موجببه

فیزیکی  پیشرفت درصد 05 با حدود 0502در شهریور  وشود می

با شرایط عمومی پیمان، قرارداد  40 متوقف و طبق مادهپروژه 

 دلیل تأثیرحین توقف ساخت به . دریابدمیخاتمه  پیمانکار

باالدست و  در مصارف و هابرداشت توسعه ممتد، هایسالیخشک

 سد، محل درموجود  رودخانه آورد کاهش موضوع بررسی منظوربه

با  .یابدکاهش میمترمکعب  میلیون 0 حدود به مخزن حجم

 مناقصهاری زاز طریق برگ 0502در پایان سال  هاتکمیل طراحی

میلیون ریال  003888کار ساخت در قراردادی به مبلغ  عام ادامه

. عملیات اجرایی سد در شودمیپیمانکار جدید واگذار یک به 

 دلیل عدمدرصد پیشرفت فیزیکی به 48قرارداد دوم با رسیدن به 

حدود دو سالی غیرفعال و در  موقع اعتبارات عمرانی،تخصیص به

آن مجدداً  از بعد. یابدمیرداد دوم نیز خاتمه قرا 0525پایان سال 

در بازنگری جدید حجم سد  وطرح مطرح در ضرورت بازنگری 

. برای ادامه کار ساخت بدیامیمتر کاهش  99به  آنکاهش و ارتفاع 

میلیون  023888 عام( به مبلغ اولیه قرارداد سوم )از طریق مناقصه

زمان ت اجرایی سد در . عملیاشودمیمنعقد  0525ریال در سال 

 .بوددرصد در حال اجرا  20با پیشرفت فیزیکی  تحقیقاین 

دهند که این پروژه نسبت به نشان می (5)و  (9)های شکل

و  020 ترتیبریزی اولیه، بدون و با در نظر گرفتن تعدیل بهبرنامه

 درصد افزایش زمان داشته است. 928درصد افزایش هزینه و  000

 

 تحقيقروش  -3

منظور انجام این تحقیق اسناد و مدارک موجود در نزد به

قرار  یموردبررسعوامل پروژه )پیمانکاران، مشاور و کارفرما( 

ای روس حضوری، با مدیران پروژه، دنبال آن با مصاحبهگرفتند. به

موانع و  ،های پیمانکارانکارگاه، کارشناسان مشاور و نماینده

مشکالت مربوط به افزایش زمان و هزینه سد بررسی گردیدند. با 

                                                 
5. Content validity ratio 

بط های مرتمقاالت و نوشته در نظر گرفتن مشکالت فوق و مطالعه

در کار ساخت  تأخیرعامل جهت تعیین دالیل  28ای با پرسشنامه

فوق جهت تعیین روایی  حی گردید. پرسشنامهآباد طراسد نعمت

خبره قرار گرفت و از روش روایی  08سؤاالت در اختیار تعداد 

شد و اهمیت آن خارج ( سؤاالت کمLawshe ،0223) 3محتوایی

فرمول زیر  باقی ماند. تأخیرعامل اصلی مربوط به  58درنهایت 

 د:بدین منظور استفاده ش
 

𝑅𝐶𝑉 =
𝑛𝑒−

𝑛

2
𝑛

2

(0)                                                     
 

را ضروری  موردنظرهایی است که سؤال تعداد خبره enکه 

تعداد کل اعضای گروه خبره است. حداقل  nتشخیص دادند و 

از (. Lawshe ،0223درصد است ) 29خبره  08برای  RCVمقدار 

عامل  4عامل مربوط به کارفرما،  0، شدهانتخابعامل  58بین 

عامل مربوط به  0عامل مربوط به پیمانکار،  0مربوط به مشاور، 

به غیر بودند. پاسخ سؤاالت عامل مربوط  9قوانین و مقررات و 

گردید.  دهیوزن 2تیکریلها بر اساس طیف پرسشنامه

حضوری در اختیار افراد درگیر در  صورت مصاحبهها بهپرسشنامه

مصاحبه  49پروژه )جامعه آماری موجود( قرار گرفت و درنهایت 

در این تحقیق در جایی که به پیمانکار  ماه انجام شد. 4در طول 

شود منظور عملکرد هر سه پیمانکار است، هرچند که ارجاع می

پروژه ممکن است متفاوت باشد. جهت کمک نقش هر پیمانکار در 

از  ولقبقابلدهندگان پرسشنامه جهت رسیدن به پایایی به پاسخ

ها خود آنان خواسته شد که اثرات هر سه پیمانکار را در جواب

مدنظر بگیرند. بر این اساس نقش هر سه پیمانکار در آمار توصیفی 

امل ها شدادهوتحلیل تجزیه و تحلیلی مشترک در نظر گرفته شد.

دو بخش آمار توصیفی و آمار تحلیلی یا استنباطی است. برای 

ویرایش  SPSSافزار های استخراج شده، از نرمداده لیوتحلهیتجز

 استفاده شد. 93

 

 
 مقدار افزايش هزينه و زمان بدون تعديل -5شکل 

6. Likert 



78-26(، 1041 ابستانت) 5، شماره 25مهندسی عمران و محيط زيست، جلد  س. م. حسينيان، ص. استجلو /  نشريه    

 

 

68 

 
  مقدار افزايش هزينه و زمان با تعديل -3شکل 

 

 پژوهشسؤاالت و فرضيه  -0
 :هستندشرح زیر اصلی این پژوهش به سؤاالت

 سد تأخیر در اجرای پروژه مربوط به کارفرما باعثچه عواملی  -0

 اند؟آباد شدهنعمت

سد  چه عواملی مربوط به مشاور باعث تأخیر در اجرای پروژه -9

 اند؟آباد شدهنعمت

د س چه عواملی مربوط به پیمانکار باعث تأخیر در اجرای پروژه -5

 اند؟آباد شدهنعمت

اد آبآیا قوانین و مقررات باعث تأخیر در اجرای پروژه سد نعمت -4

 اند؟شده

آباد سد نعمت آیا عوامل دیگری باعث تأخیر در اجرای پروژه -3

 اند؟شده

 شرح زیر است:فرضیه این پژوهش به

لیت فعا کنندگان در تحقیق بر اساس حوزه: نظرات شرکت0Hفرض 

آباد دارای تفاوت سد نعمت در اجرای پروژه تأخیردر خصوص ها آن

 ت.داری نیسمعنی

کنندگان در تحقیق براساس حوزه فعالیت : نظرات شرکت1Hفرض 

آباد دارای تفاوت سد نعمت در اجرای پروژه تأخیردر خصوص ها آن

 .داری استمعنی

 

و روايی محتوايی و بررسی کفايت حجم نمونه پايايی  -2

 هاپرسشنامه

 دستهب 020/8برابر ها پرسشنامه یراب 2کرونباخآلفای ضریب 

بیشتر است پرسشنامه از پایایی مورد  2/8آمد و چون این عدد از 

 پذیری به جامعه را داردقبولی برخوردار است؛ لذا قابلیت تعمیم

 (.0522 ،مومنی)

ارائه  (0)روایی محتوایی و کفایت حجم نمونه در جدول 

 شوند.می

                                                 
7. Cronbach 
0. Bartlett's test of Sphericity 

 روايی محتوايی و کفايت حجم نمونه -1جدول 
درصد تبیین 

 واریانس
 ضریب
KMO 

 آزمون

 بارتلت
 درجه آزادی

 سطح

 معناداری

0/00 22/8 323/204 453 880/8 

 

  KMOدهد که مقدار ضریب نشان می (0)جدول 

(Kaiser-Meyer-Olkin ) باشد که در می 22/8برای پرسشنامه

میزان  KMOباشد. ضریب دار میمعنی  P< 880/8سطح 

. دهد، نشان میشدهگرفتههمبستگی بین متغیرها را در نمونه 

دهنده این است که تحلیل نشان 2/8تر از بزرگ KMOضریب 

و  Hintonباشد )عاملی مفید بوده و حجم نمونه دارای کفایت می

میزان ارتباط بین  0(. آزمون کرویت بارتلت9884همکاران، 

دهد. سطح معناداری کوچکمتغیرها را، در صورت وجود، نشان می

ها تحلیل عاملی توان روی دادهدهد که مینشان می 83/8تر از 

(. سپس، از روش 9884و همکاران،  Hintonانجام داد )مناسب 

برای تعیین بارگذاری عاملی هر گویه بر هر  2واریماکسچرخش 

شود. استفاده می 3/8ی بیش از عامل هایعامل با حفظ بارگذاری

واریانس  %0/00توانند به میزان ها میپرسشنامه سؤاالتهمچنین 

 سؤاالترا تبیین نمایند. این گویای این مطلب است که 

 ها از روایی محتوایی باالیی برخوردار هستند.پرسشنامه

 

 آمار توصيف  -6

 دهندگانهای جمعيت شناختی پاسخويژگی -6-1

نفر  03نفر کارفرما،  2 کننده در تحقیق،نفر مشارکت 49از 

 0نفر پیمانکار جزء بودند. از این افراد  2نفر پیمانکار و  09مشاور، 

نفر غیره  2نفر کارشناس و  90نفر مدیر اجرایی،  4نفر مدیر پروژه، 

کنندگان تجربه خوبی در صنعت سدسازی باشند. مشارکتمی

درصد  50سال،  08تا  2ها بین درصد از آن 0/95داشته طوری که 

 سال تجربه داشتند. 90درصد باالی  2/02سال و  03تا  00بین 

در این پژوهش،  کنندهشرکتدرصد از کل افراد  00از سوی دیگر، 

 میلیارد تومان بوده است. 98های اخیر آنان باالی مبلغ پروژه

 

 هابندی دادهتنظيم و طبقه -6-5

 تأثیرگذار زیر عواملمیزان اطالعات آماری مربوط به (9)جدول 

دهد. جدول را نشان می آبادنعمتدر پروژه ساخت سد  تأخیربر 

مربوط  22/5ترین میانگین با گویای این مطلب است که بیش (9)

مربوط به  02/9ترین میانگین با کارفرما است و کم زیر عاملبه 

 زیر عاملتوان گفت که باشد. همچنین میمشاور می زیر عامل

 غیرهدرصد،  24درصد، پیمانکار به میزان  4/25کارفرما به میزان 

درصد و مشاور  22میزان درصد، قوانین و مقررات به 25به میزان 

9. Varimax 
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 آبادنعمتدر انجام پروژه سد  تأخیردرصد سبب  0/32میزان به

-ترین میزان پراکندگی بهترین و کماند. از سوی دیگر، بیششده

و کارفرما  غیره زیر عواملمربوط به  520/8و  032/8ترتیب با 

زیر هستند. همچنین مقادیر چولگی و کشیدگی برای تمامی 

است؛ بنابراین  -3و  3و نیز بین  -5و  5ترتیب بین به عوامل

کنند و برای نامه از توزیع نرمال تبعیت میسؤاالت پرسش

 تک tی پارامتریک مانند هاهای استنباطی استفاده از آزمونتحلیل

جدول . (9809و همکاران،  Montgomery) ای مجاز استنمونه

میزان عوامل تأثیرگذار بر تأخیر در ، اطالعات آماری مربوط به(5)

های مختلف را نشان آباد در زیر عاملپروژه ساخت سد نعمت

 دهد.می

 تأثيرگذار زير عواملاطالعات آماری مربوط به ميزان  -5جدول 

 در پروژه تأخيربر 

 درصد میانگین زیرعامل
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی واریانس

 -422/8 802/8 520/8 280/8 4/25 22/5 کارفرما
قوانین و 

 مقررات
5/5 22 224/8 440/8 052/8- 050/8 

 -802/8 80/8 430/8 222/8 24 9/5 پیمانکار

 -522/8 895/8 032/8 292/8 25 03/5 غیره

 022/8 224/8 482/8 252/8 0/32 02/9 مشاور

 

 آبادساخت سد نعمتدر کار  تأخيرگرفته در عامل در نظر  34آمار توصيفی مربوط به  -3جدول 

 شماره
زیر 

 عامل
 درصد میانگین عامل

انحراف 

 معیار
 واریانس

0 

رما
ارف

ک
 

 354/8 250/8 4/29 29/4 عدم اختصاص بودجه کافی از طرف دولت در طول انجام پروژه

 252/8 220/8 29 2/4 عدم تأمین منابع اعتباری مالی مطمئن 9

 022/8 250/8 0/04 94/4 های سردسیر کشورموقع اعتبارات به استانعدم تخصیص به 5

 43/8 220/8 04 9/4 یافته سالیانهدلیل کمبود اعتبارات تخصیصتأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار به 4

 522/0 022/0 4/23 92/5 هاعدم تفویض اختیار اعتبارات سالیانه و تخصیص آن به استان 3

 233/8 222/8 0/29 04/5 دستیعدم تفویض اختیار تصویب طرح از طرف وزارت نیرو به مراجع پائین 2

2 
 موقع یا زودتر پروژه را به اتمامعدم ایجاد انگیزه و تشویق مالی کارکنان و پیمانکاران که به

 رسانندمی
00/9 2/32 542/0 003/0 

 592/0 035/0 2/42 40/9 بازنگری در طرح 0

2 

ور
شا

م
 

 042/0 82/0 0/25 22/5 انتخاب و امتیازدهی نادرست به پیمانکار ینحوه

 040/8 290/8 4/20 82/5 هاگیریفرایند طوالنی در تصمیم 08

 054/0 823/0 38 3/9 دقت پائین در برآورد احجام و مبلغ اولیه پیمان 00

 200/8 234/8 2/42 55/9 نشده در فهرست بهاءبینیپیشهای بینی ردیفعدم پیش 09

05 

کار
مان

پی
 

 292/8 034/8 22 23/5 موقت یهاتیوضعصورتبه تعویق افتادن پروژه در صورت پرداخت نشدن 

 939/0 002/0 4/25 22/5 عدم قیمت دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه و پیشنهاد قیمت اشتباه 04

03 
آالت و امکانات با نوع و حجم کار و ضعف در اجرای صحیح اصول تناسب ماشین عدم

 آالت و تجهیزاتتعمیرات و نگهداری ماشین
32/5 4/20 803/0 020/0 

 42/0 905/0 2/20 45/5 ضعف مالی، تدارکاتی و اجرایی پیمانکار 02

 222/8 200/8 28 5 کارکنان فنی و باتجربهکارگیری ضعف و کمبود استادکاران و کارگران ماهر و عدم به 02

 000/0 832/0 2/32 05/9 موقع در مواقع ضروریگیری صحیح و بهعدم تصمیم 00

 254/0 920/0 0/35 22/9 شرایط اجتماعی و غیره منطقه ،عدم شناخت کافی پیمانکار از منابع و مصالح موجود 02

 005/0 800/0 38 3/9 ریزی و کنترل پروژهبرنامه ،بندیزمانعدم آشنایی پیمانکار با برنامه  98

90 

ت
ررا

مق
 و 

ن
انی

قو
 

 89/0 80/0 2/22 05/5 ها در طول اجراهای تعدیل نسبت به افزایش هزینهپایین بودن شاخص

 202/8 224/8 9/22 00/5 شدهتر از قیمت تمامهای کمانتخاب پیمانکار باقیمت 99

 592/0 039/0 20 33/5 های واقعیفهرست بهاء با هزینهمتناسب نبودن  95

 222/8 202/8 9/23 92/5 شرایط نامناسب انجام مناقصه و کمبود ضوابط برای انتخاب پیمانکار 94

 59/0 042/0 9/23 92/5 اجراعمرانی در حال  هایطرحثیرات آن بر أها و تنوسانات قیمت ،تغییرات نرخ ارز 93

 223/8 222/8 4/20 82/5  و اجرا نشدن کارضعف در ضمانت اجرایی قوانین در خصوص جریمه تأخیر  92

 080/0 842/0 9/32 02/9 ضعف در قوانین و مقررات مربوط به تشخیص توانایی فنی و اجرایی پیمانکار 92

 000/0 832/0 2/32 05/9 نبود امکان استفاده از قراردادهای نوین مهندسی 90

92 

ره
غی

 

 803/0 849/0 0/25 02/5 ها از طرف کشورهای خارجیاعمال تحریم

 494/0 025/0 4/29 09/5 ای و معارضین محلیفرهنگ بومی و منطقه 58
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ترین میانگین با در زیر عامل کارفرما بیش (5)جدول بر اساس 

بودجه کافی از طرف دولت عدم اختصاص »مربوط به عامل  29/4

مربوط به  40/9ترین میانگین با است و کم« در طول انجام پروژه

-مترین و کباشد. از سوی دیگر، بیشمی« بازنگری در طرح»عامل 

مربوط به عوامل  43/8و  003/0ترتیب با ترین میزان پراکندگی به

موقع هعدم ایجاد انگیزه و تشویق مالی کارکنان و پیمانکاران که ب»

تأخیر در پرداخت »و « رسانندیا زودتر پروژه را به اتمام می

« الیانهیافته سدلیل کمبود اعتبارات تخصیصمطالبات پیمانکار به

 هستند. 

ترین میانگین با ، در زیر عامل مشاور بیش(5)مطابق جدول 

نحوه انتخاب و امتیازدهی نادرست به »مربوط به عامل  22/5

عدم »مربوط به عامل  55/9ترین میانگین با و کم« پیمانکار

اشد. از بمی« نشده در فهرست بهاءبینیهای پیشبینی ردیفپیش

ب با ترتیترین میزان پراکندگی بهترین و کمسوی دیگر، بیش

نحوه انتخاب و امتیازدهی »مربوط به عوامل  040/8 و 042/0

 «هایریگفرایند طوالنی در تصمیم»و « نادرست به پیمانکار

دهد که در زیر عامل همچنین نشان می (5)جدول  هستند.

به تعویق »مربوط به عامل  23/5ترین میانگین با پیمانکار بیش

و « وضعیت موقتافتادن پروژه در صورت پرداخت نشدن صورت

عدم آشنایی پیمانکار با »مربوط به عامل  3/9ترین میانگین با کم

 باشد. از سویمی« ریزی و کنترل پروژهبرنامهبندی و زمان برنامه

و  254/0ترتیب با ترین میزان پراکندگی بهترین و کمدیگر، بیش

عدم شناخت کافی پیمانکار از منابع و »مربوط به عوامل  292/8

به تعویق »و « مصالح موجود، شرایط اجتماعی و غیره منطقه

« موقت وضعیتافتادن پروژه در صورت پرداخت نشدن صورت

نشان ( 5)جدول در زیر عامل مربوط به قوانین و مقررات  هستند.

پایین »مربوط به عامل  05/5ترین میانگین با دهد که بیشمی

 «ها در طول اجراهای تعدیل نسبت به افزایش هزینهبودن شاخص

نبود امکان استفاده »مربوط به عامل  05/9ترین میانگین با و کم

ن تریباشد. از سوی دیگر، بیشمی« مهندسی از قراردادهای نوین

مربوط به  222/8و  592/0ترتیب با ترین میزان پراکندگی بهو کم

و « های واقعیمتناسب نبودن فهرست بهاء با هزینه»عوامل 

شرایط نامناسب انجام مناقصه و کمبود ضوابط برای انتخاب »

میانگین  در زیر عامل غیره، (5)جدول هستند. مطابق « پیمانکار

بیشتر  02/5با « ها از طرف کشورهای خارجیاعمال تحریم»عامل 

با  «ای و معارضین محلیفرهنگ بومی و منطقه»از میانگین عامل 

فرهنگ بومی و »است. از سوی دیگر میزان پراکندگی عامل  09/5

اعمال »بیشتر از عامل  494/0با « ای و معارضین محلیمنطقه

 باشد.می 803/0با « ای خارجیها از طرف کشورهتحریم

                                                 
10. Kolmogorov–Smirnov 

 آمار تحليلی يا استنباطی -7

-تک tهای پژوهش از آزمون پارامتریک جهت پاسخ به پرسش

شود. این آزمون هنگامی معتبر است که ای استفاده مینمونه

ها( دارای مقیاس کمی بوده و از پرسشنامه هایمتغیرها )جواب

 میانگین نمونه معموالًتوزیع نرمال تبعیت کنند. در این آزمون 

)در این تحقیق حد  شدهنییتعبا یک مقدار از پیش  موردمطالعه

 Montgomery) شودمقایسه می«( گزینه متوسط» 5استاندارد = 

 (. 9809و همکاران 

 

 بررسی نرمال بودن متغيرها -7-1
 هایجهت اطمینان از نرمال بودن متغیرهای )جواب

 استفاده و دو 08رنفیاسم -کولموگروفاز آزمون ها( پرسشنامه

 گیرد:قرار می یموردبررسفرضیه 

 : توزیع متغیرهای پژوهش نرمال هستند.0Hفرض 

 : توزیع متغیرهای پژوهش نرمال نیستند.1H فرض

دهد که سطوح معناداری تمامی متغیرها نشان می (4)جدول 

رد  1Hید و فرض أیت 0Hباشند؛ لذا فرض می 83/8بیشتر از 

 نرمال هستند. متغیرهالذا گردد و می

 

 بررسی نرمال بودن متغيرها -0جدول 
 سطح معناداری Zآماره  متغیرها

 9/8 822/8 کارفرما

 03/8 002/8 مشاور

 9/8 823/8 پیمانکار

 9/8 084/8 قوانین و مقررات

 03/8 000/8  غیره

 

پاسخ سؤاالت پژوهش با توجه به آزمون پارامتريك  -7-5

t ایتك نمونه 
که چه عواملی مربوط مبنی بر اینپژوهش در پاسخ به سؤال اول 

اند؟ آباد شدهبه کارفرما باعث تأخیر در کار ساخت سد نعمت

عدم اختصاص بودجه »پیداست عوامل  (3)جدول طور که از همان

عدم تأمین منابع مالی »، «کافی از طرف دولت در طول انجام پروژه

ر های سردسیموقع اعتبارات به استانعدم تخصیص به»، «مطمئن

دلیل کمبود تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار به»و « کشور

تر از مداری کدارای سطوح معنی« یافته سالیانهاعتبارات تخصیص

تر از مقدار ارزشی یا عدد ها بزرگبوده و چون میانگین آن 83/8

های کارفرمایی در )گزینه متوسط( است؛ بنابراین این عامل 5

 توجه دارند.قابل تأثیرآباد تأخیر در کار ساخت سد نعمت
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 آباد بر اساس آمار تحليلی يا استنباطیها برافزايش زمان و هزينه سد نعمتتأثير عامل -2جدول 

 متغیر
ارزش 

 آزمودن
 میانگین

انحراف 

 معیار
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 222/8 880/8 40 582/2 280/8 22/5 5 زیر عامل کارفرما

 202/0 880/8 40 533/04 250/8 29/4 5 عدم اختصاص بودجه کافی از طرف دولت در طول انجام پروژه

 323/0 880/8 40 235/09 220/8 2/4 5 عدم تأمین منابع اعتباری مالی مطمئن

 944/0 880/8 40 232/0 250/8 94/4 5 های سردسیر کشورموقع اعتبارات به استانعدم تخصیص به

دلیل کمبود اعتبارات پرداخت مطالبات پیمانکار بهتأخیر در 

 یافته سالیانهتخصیص
5 9/4 220/8 342/00 40 880/8 023/0 

 920/8 043/8 40 402/0 022/0 92/5 5 هاعدم تفویض اختیار اعتبارات سالیانه و تخصیص آن به استان

عدم تفویض اختیار تصویب طرح از طرف وزارت نیرو به مراجع 

 دستیپائین
5 04/5 222/8 240/8 40 542/8 045/8 

ا موقع یکه به یعدم ایجاد انگیزه و تشویق مالی کارکنان و پیمانکاران

 زودتر پروژه را به اتمام برسانند.
5 00/9 542/0 325/8- 40 32/8 002/8- 

 -394/8 883/8 40 -243/9 035/0 40/9 5 بازنگری در طرح

 -080/8 582/8 40 -85/0 252/8 02/9 5 زیر عامل مشاور

 22/8 880/8 40 00/4 82/0 22/5 5 ی انتخاب و امتیازدهی نادرست به پیمانکارنحوه

 820/8 200/8 40 385/8 290/8 82/5 5 هاگیریفرایند طوالنی در تصمیم

 -3/8 884/8 40 -845/5 823/0 3/9 5 دقت پائین در برآورد احجام و مبلغ اولیه پیمان

 -222/8 880/8 40 -390/4 234/8 55/9 5 نشده در فهرست بهاءبینیهای پیشبینی ردیفپیشعدم 

 983/8 832/8 40 222/0 222/8 9/5 5 زیر عامل پیمانکار

 239/8 880/8 40 992/2 034/8 23/5 5 وضعیت موقتبه تعویق افتادن پروژه در صورت پرداخت نشدن صورت

پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه و عدم قیمت دهی مناسب 

 پیشنهاد قیمت اشتباه
5 22/5 002/0 020/5 40 880/8 222/8 

آالت و امکانات با نوع و حجم کار و ضعف در اجرای عدم تناسب ماشین

 آالت و تجهیزاتصحیح اصول تعمیرات و نگهداری ماشین
5 32/5 803/0 409/5 40 880/8 320/8 

 492/8 892/8 40 920/9 905/0 45/5 5 تدارکاتی و اجرایی پیمانکارضعف مالی، 

کارگیری کارکنان ضعف و کمبود استادکاران و کارگران ماهر و عدم به

 فنی و باتجربه
5 5 200/8 880/8 40 0 880/8 

 -022/8 505/8 40 -899/0 832/0 05/9 5 موقع در مواقع ضروریگیری صحیح و بهعدم تصمیم

شناخت کافی پیمانکار از منابع و مصالح موجود و شرایط اجتماعی و عدم 

 غیره منطقه
5 22/9 920/0 322/0- 40 094/8 50/8- 

 -3/8 883/8 40 -222/9 800/0 3/9 5 ریزی و کنترل پروژهبندی و برنامهعدم آشنایی پیمانکار با برنامه زمان

 582/8 884/8 40 802/5 224/8 5/5 5 زیر عامل قوانین و مقررات

 055/8 880/8 40 542/3 80/0 05/5 5 ها در طول اجراهای تعدیل نسبت به افزایش هزینهپایین بودن شاخص

 00/8 880/8 40 90/3 224/8 00/5 5 شدهتر از قیمت تمامهای کمانتخاب پیمانکار باقیمت

 340/8 884/8 40 800/5 039/0 33/5 5 های واقعیمتناسب نبودن فهرست بهاء با هزینه

 929/8 824/8 40 202/0 202/8 92/5 5 شرایط نامناسب انجام مناقصه و کمبود ضوابط برای انتخاب پیمانکار

عمرانی در  هایطرحثیرات آن بر أها و تتغییرات نرخ ارز و نوسانات قیمت

  اجراحال 
5 92/5 042/0 422/0 40 042/8 929/8 

خصوص جریمه تأخیر و اجرا نشدن ضعف در ضمانت اجرایی قوانین در 

 کار
5 82/5 222/8 424/8 40 243/8 820/8 

ضعف در قوانین و مقررات مربوط به تشخیص توانایی فنی و اجرایی 

 پیمانکار
5 02/9 842/0 009/8- 40 505/8 045/8- 

 -022/8 505/8 40 -899/0 832/0 05/9 5 نبود امکان استفاده از قراردادهای نوین مهندسی

 032/8 900/8 40 829/0 292/8 03/5 5 غیرهزیر عامل 

 02/8 945/8 40 003/0 849/0 02/5 5 ها از طرف کشورهای خارجیاعمال تحریم

 099/8 309/8 40 229/8 025/0 09/5 5 ای و معارضین محلیفرهنگ بومی و منطقه
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کشورهای مختلف دنیا، مشکل بر اساس تحقیقات پیشین، در 

ه شد ها ذکرترین علت تأخیر در پروژهعدم تأمین منابع مالی مهم

( در 9802و همکاران ) Azizتوان به تحقیقات که از آن جمله می

و  Frimpong، آفریقا( در 9805و همکاران ) Akogbeمصر، 

( در مالزی، 9805و همکاران ) Tawil( در غنا، 9885همکاران )

Akinsiku ( در نیجریه، 9809و همکاران )Haseeb  و همکاران

( در ویتنام و 9802و همکاران ) Kim( در پاکستان، 9800)

Abbasnejad  وIzadi (9805 در ایران اشاره کرد. تأخیر در )

عنوان پیمانکار نیز در تحقیقات مختلف در دنیا بهپرداخت مطالبات 

شده که  ساخت شناخته هایتأخیر در پروژه ترین عاملمهم

( در مصر، 9805) Rankingو  Azizکار هتوان بمثال می عنوانبه

Amoatey ( در غنا، 9803و همکاران )Seboru  و همکاران در کنیا

(9803 ،)Al-Kharashi ( در عربستان، 9882و همکاران )

Ayudhya (9800 ،در سنگاپور )Kazaz ( در 9809و همکاران )

 Bongaو  Nyoni( در زامبیا، 9882و همکاران ) Kaliba ترکیه،

( در ایران 9808و همکاران ) Khoshgoftar( در زیمباوه و 9802)

 اشاره کرد. 

عدم تفویض »های در زیر عامل کارفرما عامل( 3)مطابق جدول 

، «دستیاختیار تصویب طرح از طرف وزارت نیرو به مراجع پائین

« هاانه و تخصیص آن به استانعدم تفویض اختیار اعتبارات سالی»

عدم ایجاد انگیزه و تشویق مالی کارکنان و پیمانکارانی که »و 

داری سطوح معنیدارای « موقع یا زودتر پروژه را به اتمام برسانندبه

ها داری بین میانگین آنبوده و بنابراین تفاوت معنی 83/8بیشتر از 

د ندارد و این عوامل )گزینه متوسط( وجو 5با مقدار ارزشی یا عدد 

. از آباد نیستندتأثیرگذار بر ایجاد تأخیر در کار ساخت سد نعمت

تر از کوچک« بازنگری در طرح»داری عامل طرفی سطح معنی

)گزینه  5تر از مقدار ارزشی یا عدد است، اما میانگین آن کم 83/8

متوسط( است و لذا این عامل نیز دلیلی بر تأخیر در کار ساخت 

 یست.سد ن

هایی مربوط به در پاسخ سؤال دوم، مبنی بر اینکه چه عامل

مشاور باعث تأخیر در انجام پروژه شده است؟ با استفاده از جدول 

 دارای« نحوه انتخاب نادرست و امتیازدهی به پیمانکار» ، عامل(4)

تر بوده و چون میانگین آن بزرگ 83/8تر از داری کمسطوح معنی

از مقدار ارزشی است، درنتیجه تنها عامل مؤثر در زیر عامل مشاور 

 باشد. این موضوعکه سبب تأخیر در پروژه شده است، این عامل می

 El-Rasas (9804 ،)Mansfieldو  Marzoukدر توافق با تحقیقات 

ها است. آن Kruger (9802)و  Oshungade( و 0224و همکاران )

مسائل مربوط به انتخاب پیمانکار را تأثیرگذارترین مسئله بر تأخیر 

، (3)دانند. این در حالی است که بر اساس جدول ها میدر پروژه

« هاگیریفرایند طوالنی در تصمیم» عاملدر زیر عامل مشاور، 

داری بین و تفاوت معنی 83/8داری بیشتر از دارای سطح معنی

با مقدار ارزشی وجود ندارد و از طرفی سطوح  انگین آنمی

ه نشدبینیهای پیشبینی ردیفعدم پیش»های داری عاملمعنی

 دقت پائین در برآورد احجام و مبلغ اولیه»و « در فهرست بهاء

)گزینه  5تر از عدد ها کمو میانگین آن 83/8تر از کوچک« پیمان

مشاور تأثیرگذار بر مربوط به  باشند؛ لذا این عواملمتوسط( می

 ایجاد تأخیر در پروژه نیستند.

که چه عواملی مربوط به در پاسخ به سؤال سوم مبنی بر این

؟ آباد شده استپیمانکار باعث تأخیر در انجام کار ساخت سد نعمت

دهی عدم قیمت»، در زیر عامل پیمانکار عوامل (3)طبق جدول 

مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه و پیشنهاد قیمت 

آالت و امکانات با نوع و حجم کار و عدم تناسب ماشین»، «اشتباه

آالت و ضعف در اجرای صحیح اصول تعمیرات و نگهداری ماشین

به تعویق افتادن پروژه در صورت پرداخت نشدن »، «تجهیزات

تدارکاتی و اجرایی الی، ضعف م»و « های موقتوضعیتصورت

بوده و چون  83/8تر از داری کمدارای سطح معنی« پیمانکار

)گزینه متوسط(  5تر از مقدار ارزشی یا عدد ها بزرگمیانگین آن

آباد هستند؛ بنابراین این عوامل در تأخیر در کار ساخت سد نعمت

 نظیر یعوامل مذکور در تحقیقاتتوجه دارند. قابل تأثیر

Al-Momani (9888)، Odeh  و Battaineh (9889) ،Elawi  و

عنوان به( 9805)و همکاران  Gunduz( و 9803)همکاران 

 گزارش ی ساختهاتأخیر در پروژهدر عوامل  تأثیرگذارترین

گیری عدم تصمیم»های عاملدر زیر عامل پیمانکار اند. اما شده

ضعف و کمبود استادکاران »، «موقع در مواقع ضروریصحیح و به

عدم »و « کارگیری کارکنان فنی و باتجربهو کارگران ماهر و عدم به

شناخت کافی پیمانکار از منابع و مصالح موجود و شرایط اجتماعی 

و بوده  83/8داری بیشتر از دارای سطوح معنی« و غیره منطقه

ها با مقدار ارزشی وجود ندارد؛ داری بین میانگین آنتفاوت معنی

بر ایجاد تأخیر در کار ساخت سد  تأثیرگذاربنابراین این عوامل 

 عدم آشنایی»داری عامل آباد نیستند. از طرفی سطح معنینعمت

تر از کوچک« ریزی و کنترل پروژهبرنامه ی،زمان پیمانکار با برنامه

)گزینه متوسط(  5تر از مقدار ارزشی یا عدد ین آن کمو میانگ 83/8

موردنظر  باشد و لذا این عامل نیز دلیلی بر تأخیر در پروژهمی

 نیست.

که آیا قوانین در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش مبنی بر این

آباد شده است؟ با و مقررات باعث تأخیر در کار ساخت سد نعمت

سب نبودن فهرست بهاء با متنا»، عوامل (3)توجه به جدول 

 ترین قیمت پیشنهادیانتخاب پیمانکار با کم»، «های واقعیهزینه

های تعدیل پایین بودن شاخص»و « شدهتر از قیمت تمامو کم

داری دارای سطح معنی« ها در طول اجرانسبت به افزایش هزینه

 تر از مقدار ارزشیها بزرگبوده و چون میانگین آن 83/8تر از کم

 املزیر ع)گزینه متوسط( هستند؛ بنابراین این عوامل در  5یا عدد 
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آباد قوانین و مقررات مؤثر در تأخیر در کار ساخت سد نعمت

ها، در تحقیقات گذشته در پروژه تأخیرباشند. اثر قوانین بر می

ترین عامل عنوان مهمگرفته و در برخی مطالعات به قرار موردبحث

اند که از آن جمله شده شناختهی ساخت هاوژهمؤثر بر تأخیر در پر

 Alaghbari ؛9804 ،و همکاران Rahmanتوان به کارهای نظیر می

 Mansfield ؛Radford، 9882و  Omoregie ؛9882 ،و همکاران

،  Weiو  Yang ؛9803 ،و همکاران Emam ؛0224 ،و همکاران

،  Ismaiو Pourrostam ؛9885 ؛همکارانو  Ahmed ؛9808

در زیر عامل قوانین و اشاره کرد. این در حالی است که  ،9809

نبود امکان استفاده از »های عامل ،(3)، طبق جدول مقررات

شرایط نامناسب انجام مناقصه و »، «قراردادهای نوین مهندسی

ضعف در قوانین و مقررات »، «کمبود ضوابط برای انتخاب پیمانکار

در  ضعف»، «اجرایی پیمانکارمربوط به تشخیص توانایی فنی و 

 «ضمانت اجرایی قوانین در خصوص جریمه تأخیر و اجرا نشدن کار

 یهاطرحآن بر  تأثیراتها و نرخ ارز و نوسانات قیمت تغییرات»و 

بوده  83/8داری بیشتر از دارای سطوح معنی« اجراعمرانی در حال 

 ؛دجود ندارها با مقدار ارزشی وداری بین میانگین آنو تفاوت معنی

این عوامل دلیلی بر ایجاد تأخیر در کار ساخت سد  بنابراین

اعث آیا عواملی دیگر ب"در پاسخ به سؤال پنجم  .نیستندآباد نعمت

 (3)جدول  "؟نداشده آبادتأخیر در انجام کار ساخت سد نعمت

ای و معارضین فرهنگ بومی و منطقه»های عامل دهد کهنشان می

دارای « ها از طرف کشورهای خارجیاعمال تحریم»و « محلی

 داریبوده و بنابراین تفاوت معنی 83/8داری بیشتر از سطوح معنی

)گزینه متوسط( وجود  5ها با مقدار ارزشی یا عدد بین میانگین آن

آباد ار ساخت سد نعمتها بر ایجاد تأخیر در کندارد و این عامل

 توجه نداشتند. قابل تأثیر

طورکلی کارفرما و دهد که بهنشان میهمچنین  (3)جدول 

 83/8تر از داری کمدلیل دارا بودن سطح معنیقوانین و مقررات به

آباد تأثیر در کار ساخت سد نعمت تأخیردر  5تر از و میانگین بزرگ

و با  832/8داری سطح معنی. پیمانکار نیز در رندتوجه داقابل

نشان  (3)جدول تأثیرگذار است. اما  تأخیربر  5تر از میانگین بزرگ

در کار ساخت  تأخیردر  5تر از مشاور با میانگین کوچککه دهد می

ه کآن نیز با غیرههای توجه ندارد. عاملآباد تأثیر قابلسد نعمت

ها مقایسه با سایر گروه، ولی در هستند 5تر از دارای میانگین بزرگ

( در 582/8) 83/8تر از داری بزرگدلیل دارا بودن سطح معنیبه

 .توجه ندارندتأثیر قابلمذکور  تأخیر

 

 هابندی عاملاولويت -8

زیر  2بندی با استفاده از آزمون فریدمن به اولویت (2)جدول 

باد آساخت سد نعمت عملیاتشده در تأخیر در در نظر گرفته عامل

  د.پردازمی

ها در ها بر اساس سهم آنعاملزير بندی اولويت -6جدول 

 آبادافزايش هزينه و زمان سد نعمت

زیر 

 عامل

 میانگین

 رتبه

درصد 

 سهم

 اولویت

 بندی

آماری 

کای 

 اسکور

 درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

 0 42/92 09/4 کارفرما

025/48 4 880/8 

قوانین 

 و

 مقررات

82/5 42/98 9 

 5 42/02 29/9  پیمانکار

 4 55/02 2/9 غیره

 3 92/05 22/0 مشاور

 

ترین درصد بیش 3/92دهد که کارفرما با نشان می( 2)جدول 

 42/98سهم در تأخیر را دارد. به دنبال آن قوانین و مقررات با 

درصد  55/02درصد، زیر عامل غیره با  42/02درصد، پیمانکار با 

 گیرند.درصد قرار می 92/05و مشاور با 

 58بندی با استفاده از آزمون فریدمن به اولویت (2)جدول 

آباد عامل در نظر گرفته بر تأخیر در کار ساخت سد نعمت

عدم اختصاص »دهد که عامل این جدول نشان می .پردازدمی

د درص 89/00با « بودجه کافی از طرف دولت در طول انجام پروژه

و  Sweisاین نتیجه با تحقیقات  ترین سهم را در تأخیر دارد.بیش

 و Assaf ؛9880 ،و همکاران Abd El-Razek ؛9880 ،همکاران

Al-Hejji ،9882؛ Alinaitwe  ،؛9805و همکاران Tumi  و

توافق دارد. شاید  ،0528 ،حقانی و همکاران ؛9882 ،همکاران

قبل از  هااعتبار پروژه برای کاهش این مشکل، تأمینحل راه یک

واند تمینیز . انتخاب پیمانکار با توان مالی باال باشد هاشروع آن

)واگذاری  BOOTکمکی به حل این مشکل باشد. استفاده از روش 

اشد. بمؤثر عدم تخصیص بودجه مشکل حل  درتواند امتیاز( نیز می

در  فروش باقابلیتاستفاده از اسناد خزانه اسالمی یا اوراق صکوک 

 باشد. کمکیتواند در این راستا می نیز هیبازار سرما

درصد( در تأخیر  55ترین سهم )های مشاور بیشدر عامل

 ت.اس« انتخاب و امتیازدهی نادرست به پیمانکار نحوه»مربوط به 

انتخاب کیفی با اولویت دادن به بنیه برای تدوین معیارهای مناسب 

ی به تواند کمکمالی پیمانکار و کنترل آنالیز قیمت پیمانکار می

های مربوط به پیمانکار با توجه به حل این مشکل باشد. در عامل

به تعویق افتادن پروژه در صورت پرداخت نشدن »، (2)جدول 

ا در درصد( ر 2/02سهم )با  ینبیشتر« موقت هایوضعیتصورت

 دارد. آبادنعمتتأخیر در کار ساخت سد 

Assaf  و Al-Hejji ،9882؛ Tumi به بحث 9882 ،و همکاران ،

پردازند. در مورد ها میدر اهمیت این عامل در تأخیر در پروژه

انتخاب پیمانکار »های مربوط به قوانین و مقررات، عامل عامل

ترین درصد بیش 2/03با « شدهتر از قیمت تمامهای کمباقیمت

 را دارد. آبادنعمتسهم در تأخیر در کار ساخت سد 
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بندی عوامل مربوط به کارفرما، مشاور، پيمانکار، قوانين و مقررات و غيرهاولويت -7 جدول

 عامل گروه سؤال
 میانگین

 رتبه

درصد 

 سهم
 بندیاولویت

آماری کای 

 اسکور

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

0 

 
رما

ارف
ک

 

 0 89/00 42/2 عدم اختصاص بودجه کافی از طرف دولت در طول انجام پروژه

52/034 2 880/8 

 9 05/02 49/2 عدم تأمین منابع اعتباری مالی مطمئن 9

 5 03 4/3 کشورهای سردسیر موقع اعتبارات به استانعدم تخصیص به 5

4 
تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار به دلیل کمبود اعتبارات 

 یافته سالیانهتخصیص
50/3 24/04 4 

 3 08 2/5 هاعدم تفویض اختیار اعتبارات سالیانه و تخصیص آن به استان 3

2 
موقع عدم ایجاد انگیزه و تشویق مالی کارکنان و پیمانکاران که به

 زودتر پروژه را به اتمام برسانند.یا 
92/5 80/2 2 

2 
عدم تفویض اختیار تصویب طرح از طرف وزارت نیرو به مراجع 

 دستیپائین
03/5 23/0 2 

 0 50/2 5/9 بازنگری در طرح 0

2 

 
ور

شا
م

 

 0 55 5/5 انتخاب و امتیازدهی نادرست به پیمانکار ینحوه

994/48 5 880/8 
 9 2/92 22/9 هاگیریطوالنی در تصمیمفرایند  08

 5 0/90 00/9 دقت پائین در برآورد احجام و مبلغ اولیه پیمان 00

 4 5/00 05/0 نشده در فهرست بهاءبینیهای پیشبینی ردیفعدم پیش 09

05 

 
کار

مان
پی

 

وضعیت به تعویق افتادن پروژه در صورت پرداخت نشدن صورت

 موقت
02/2 02/02 0 

09/20 2 880/8 

04 
دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه و عدم قیمت

 پیشنهاد قیمت اشتباه
52/3 20/04 9 

03 
آالت و امکانات با نوع و حجم کار و ضعف در عدم تناسب ماشین

 آالت و تجهیزاتاجرای صحیح اصول تعمیرات و نگهداری ماشین
55/3 0/04 5 

 4 42/04 90/3 مالی، تدارکاتی و اجرایی پیمانکارضعف  02

02 
کارگیری ضعف و کمبود استادکاران و کارگران ماهر و عدم به

 کارکنان فنی و باتجربه
02/5 0/08 3 

 2 89/08 20/5 موقع در مواقع ضروریگیری صحیح و بهعدم تصمیم 00

02 
مصالح موجود و شرایط عدم شناخت کافی پیمانکار از منابع و 

 اجتماعی و غیره منطقه
49/5 34/2 2 

98 
 ریزی و کنترلبندی و برنامهعدم آشنایی پیمانکار با برنامه زمان

 پروژه
20/9 92/0 0 

90 

ت
ررا

مق
 و 

ن
انی

قو
 

 0 24/03 24/3 شدههای کمتر از قیمت تمامانتخاب پیمانکار باقیمت

200/35 2 880/8 

99 
ل ها در طوهای تعدیل نسبت به افزایش هزینهشاخص پایین بودن

 اجرا
2/3 05/03 9 

 5 40/04 02/3 های واقعیمتناسب نبودن فهرست بهاء با هزینه 95

94 
های ثیرات آن بر طرحأها و تتغییرات نرخ ارز و نوسانات قیمت

 عمرانی در حال اجرا
52/4 00/09 4 

93 
مناقصه و کمبود ضوابط برای انتخاب شرایط نامناسب انجام 

 پیمانکار
02/4 25/00 3 

92 
ضعف در ضمانت اجرایی قوانین در خصوص جریمه تأخیر و اجرا 

 نشدن کار
80/4 05/00 2 

92 
ضعف در قوانین و مقررات مربوط به تشخیص توانایی فنی و 

 اجرایی پیمانکار
33/5 02/2 2 

 0 89/2 93/5 قراردادهای نوین مهندسی نبود امکان استفاده از 90

92 

ره
غی

 

 032/8 0 859/8 0 54/38 30/0 ها از طرف کشورهای خارجیاعمال تحریم
 9 22/42 42/0 ای و معارضین محلیفرهنگ بومی و منطقه 58
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دهد که عامل نشان می (2)در مورد عوامل غیره جدول 

نسبت به عامل « ها از طرف کشورهای خارجیاعمال تحریم»

در اولویت قرار دارد. « ای و معارضین محلیفرهنگ بومی و منطقه»

ها از طرف کشورهای اعمال تحریم»که سهم عامل طوریبه

فرهنگ بومی و »درصد و سهم عامل  54/38حدود « خارجی

درصد است. از طرفی،  22/42تقریباً « ای و معارضین محلیمنطقه

آمده از آزمون فریدمن، گویای این مطلب  دستسطح معناداری به

ید اثر معناداری آزمون فوق با سطح أیاست که درصد خطای ت

بندی عوامل باشد؛ لذا اولویتدرصد معنادار نمی 23اطمینان 

مربوط به زیر عامل غیره مؤثر در تأخیر در پروژه ساخت سد 

ید این أیگیرد. علت عدم تقرار نمیید أیتآباد مورد متنع

آماری  لحاظ ازآن است که درصد سهم هر دو عامل  بندیاولویت

 .باشندمیهم بسیار نزدیک به

 

 بررسی فرضيه پژوهش -6
جهت بررسی فرضیه این پژوهش از آزمون پارامتریک تحلیل 

 گردد. علت استفاده ازبین آزمودنی استفاده می طرفهیکواریانس 

ساخت سد  در انجام پروژه تأخیرآزمون فوق آن است که متغیر 

 مقیاسی کمی با توزیع نرمال دارد ،متغیر وابسته عنوانبه آبادنعمت

و متغیر مستقل یا همان گروه )حوزه فعالیت(، متغیری با مقیاس 

. (9809و همکاران،  Montgomery)ترتیبی و چندوجهی است 

با استفاده از آزمون تحلیل واریانس به بررسی تفاوت  (0)جدول 

در بین افراد با  آبادنعمتساخت سد  در انجام پروژه تأخیر

گویای این مطلب  (0)جدول  پردازد.مختلف می های فعالیتیحوزه

قوانین و  غیراز متغیربه 00لونداری آزمون معنیاست که سطوح 

دویی بوده؛ بنابراین برای مقایسه دوبه 83/8تر از مقررات، بزرگ

ساخت سد  فعالیت در خصوص تأخیر در انجام پروژه حوزه

عنوان آزمون تعقیبی خنثی به به 09بیآباد، از آزمون توکینعمت

که برای شود. درحالیهای فعالیت استفاده میحجم نمونه در حوزه

ر از تداری آن کمسطح معنی کهدلیل آنمقررات بهمتغیر قوانین و 

های فعالیتی برابر نبوده و لذا ها در حوزهباشد، واریانسمی 83/8

 05فعالیت از آزمون تعقیبی گابریل دوی حوزهدوبه برای مقایسه

 های نابرابر )این نابرابری نبایدعنوان آزمون تعقیبی برای نمونهبه

 شود.استفاده می واحد باشد( 38بیشتر از 

 

 بررسی فرضيه پژوهش -8جدول 

 متغیر

 (ANOVA) آزمون آنووا (Levene) لون آزمون

مقدار 

 آزمون

درجه 

آزادی 

 اول

درجه 

آزادی 

 دوم

سطح 

 معناداری

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
آماره 

F 

سطح 

 معناداری

222/8 کارفرما  5 50 304/8  223/8  5 959/8  295/8  284/8  

232/9 مشاور  5 50 829/8  320/0  5 39/8  509/0  903/8  

233/8 پیمانکار  5 50 494/8  405/0  5 424/8  802/0  522/8  

380/5 قوانین و مقررات  5 50 894/8  805/0  5 520/8  082/8  420/8  

502/0 غیره  5 50 909/8  303/3  5 050/0  530/9  800/8  

 

 آبادنعمتدر انجام پروژه ساخت سد  تأخير لحاظ ازفعاليت های حوزهبندی گروه -6جدول 
 اول تعداد حوزه فعالیت متغیر اول تعداد حوزه فعالیت متغیر

 کارفرما

32/5 2 پیمانکاران جزء  

 قوانین و مقررات

20/9 2 پیمانکاران جزء  

32/5 2 کارفرما 52/5 2 کارفرما   

20/5 03 مشاور 52/5 03 مشاور   

02/5 09 پیمانکار 50/5 09 پیمانکار   

 مشاور

22/9 03 مشاور  

 غیره

05/9 03 مشاور  

05/9 2 پیمانکاران جزء 23/9 09 پیمانکار   

82/5 09 پیمانکار 20/5 2 کارفرما   

00/5 2 کارفرما  

 پیمانکاران جزء

2 22/5  

 پیمانکار

24/9 09 پیمانکار  

90/5 03 مشاور  

92/5 2 پیمانکاران جزء  

42/5 2 کارفرما  

                                                 
11. Levene 
12. Tukey B 

13. Gabriel 
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، برای تمامی متغیرها 04همچنین سطوح معناداری آزمون آنووا

درصد  23باشند؛ بنابراین با سطح اطمینان می 83/8تر از بزرگ

 کننده در خصوص تأخیر در انجام پروژهنظرات چهار گروه شرکت

داری نیست. پس فرضیه آباد دارای تفاوت معنیساخت سد نعمت

نندگان کگردد. این یعنی شرکتمیید أیتپژوهش رد و فرضیه صفر 

ی فعالیت مختلف نظرات مشابهی در خصوص هاتحقیق با حوزهدر 

آباد دارند؛ لذا نظرات منصفانه دالیل تأخیر در کار ساخت سد نعمت

 جانبه قضاوت نشده است.بوده و یک

بی و گابریل، های تعقیبی توکیبا استفاده از آزمون (2)جدول 

سد  های فعالیت را ازلحاظ تأخیر در انجام پروژه ساختحوزه

دهد که نظرات نماید. این جدول نشان میبندی میآباد گروهنعمت

هر چهار حوزه فعالیت در هر پنج متغیر تأثیرگذار بر انجام پروژه 

آباد یکسان بوده و در یک گروه قرار دارند و تفاوت ساخت سد نعمت

 های فعالیت در هر پنج متغیر وجود ندارد.داری بین حوزهمعنی

 

 گيرینتيجه -14
در این مقاله عوامل تأخیر و اثر آن روی افزایش زمان و هزینه 

شدند. تحقیقات پیشین با آباد بررسی سد نعمتکار ساخت در 

توجه به عدم تحلیل موردی به نظر شرایط بومی و خاص در 

وجود آمده در این اند. میزان تأخیر بهها را در نظر نگرفتهپروژه

و با مصاحبه  پروژهبررسی اسناد و مدارک پروژه و علل آن با 

سؤال  28. ندتحلیل شد در پروژه کنندهمشارکتحضوری با عوامل 

اهمیت خارج روایی محتوایی، سؤاالت کم روشطراحی و بر اساس 

عامل  0عامل،  58سؤال یا عامل انتخاب شد. از این  58و درنهایت 

امل مربوط به ع 0عامل مربوط به مشاور،  4مربوط به کارفرما، 

عامل مربوط به  9عامل مربوط به قوانین و ضوابط و  0پیمانکار، 

کننده در پروژه . پرسشنامه در بین افراد مشارکتندبود غیره

مورد مصاحبه انجام  49)جامعه آماری موجود( توزیع و درنهایت 

-های کولموگروفها از آزمونوتحلیل دادهشد. جهت تجزیه

ین طرفه بای، فریدمن و تحلیل واریانس یکتک نمونه t اسمیرنوف،

 .گردیدآزمودنی استفاده 

عدم »که در بین عوامل کارفرمایی  دهندمینتایج نشان 

عدم »، «اختصاص بودجه کافی از طرف دولت در طول انجام پروژه

موقع عدم تخصیص به»، «تأمین منابع اعتباری مالی مطمئن

تأخیر در پرداخت »و « ر کشورهای سردسیاعتبارات به استان

« سالیانه یافتهدلیل کمبود اعتبارات تخصیصمطالبات پیمانکار به

ر د تأخیر. بودند تأثیرگذارآباد در تأخیر در کار ساخت سد نعمت

ها ناشی از مشکالتی مالی به نظر در بسیاری از کشورهای پروژه

ها وژهمالی پر تأمیندنیا وجود دارد. مشارکت بخش خصوصی در 

انتخاب  نحوه»حل باشد. در مورد عوامل مشاور، شاید یک راه

                                                 
14. ANOVA 

تنها عامل مؤثر است که سبب « نادرست و امتیازدهی به پیمانکار

آباد شده بود. ارزیابی کیفی تأخیر در کار ساخت سد نعمت

پیمانکاران شاید کمکی به کاهش این مشکل باشد. در بین عوامل 

دهی مناسب پیمانکاران جهت یمتعدم ق»مربوط به پیمانکار، 

 عدم تناسب»، «برنده شدن در مناقصه و پیشنهاد قیمت اشتباه

آالت و امکانات با نوع و حجم کار و ضعف در اجرای صحیح ماشین

به تعویق »، «آالت و تجهیزاتاصول تعمیرات و نگهداری ماشین

 «موقت هایوضعیتافتادن پروژه در صورت پرداخت نشدن صورت

کار در  تأخیردر « عف مالی، تدارکاتی و اجرایی پیمانکارض»و 

وتاه ک هایفهرستبودند. استفاده از  تأثیرگذارآباد ساخت سد نعمت

بلند در مناقصات و استفاده از پیمانکاران با  هایفهرستجای هب

توان مالی باال تا حدودی کمک به حل این مشکالت است. در مورد 

های متناسب نبودن فهرست بهاء با هزینه»قوانین و مقررات 

ر از تترین قیمت پیشنهادی و کمانتخاب پیمانکار با کم»، «واقعی

عدیل نسبت به های تپایین بودن شاخص»و « شدهقیمت تمام

در تأخیر در کار ساخت  تأثیرگذار« ها در طول اجراافزایش هزینه

عیین تر در تآباد تشخیص داده شدند. شاید ارزیابی دقیقسد نعمت

و کنترل آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار بها های تعدیل شاخص

ه کدهند میباشد. نتایج نشان  مؤثربتواند در حل این مشکالت 

دلیل دارا بودن سطح کارفرما و قوانین و مقررات به طورکلیبه

آباد سد نعمت برافزایش زمان و هزینه 83/8تر از داری کممعنی

 یرتأخدهد که حل مشکل توجه داشتند. این نشان میتأثیر قابل

د گردد. شایبه دولت و قوانین برمی عمدتاًدر کارهای عمرانی کشور 

جود کمکی به ح قوانین موهای جاری و اصالبازنگری سیاست

که دهند مینشان همچنین . نتایج باشد تأخیرکاهش مشکل 

تأثیرگذار برافزایش  832/8داری پیمانکاران نیز در سطح معنی

نتایج مشاور و بر اساس . اما بودندآباد زمان و هزینه سد نعمت

آباد تأثیر زمان و هزینه سد نعمت برافزایش غیرههای عامل

 .نداشتندتوجه قابل

ها، مانند سد در پروژه تأخیرشده از علل  های گرفتهدرس

ها و فعاالن صنعت گیرندهگذاران، تصمیمآباد، برای قانوننعمت

 و تأخیرجهت نگرش مجدد به دالیل  ایتواند پنجرهسدسازی می

توان  توجهقابلد. با توجه به رشد نها باشکمک برای کاهش آن

کشور شاید در مدیریت ساخت فنی در صنعت سدسازی 

 نبوده است. قبولقابلها پیشرفت

 

 مراجع -11
ارزیابی و پیشنهاد راهکار "یخچالی س، الوانچی ا، فرمانی ن، حاجی

های در روند اجرای پروژه تأخیربر  مؤثرمقابله با عوامل 

 .0520، مهندسی عمران، "مسکونی در شهر مشهد
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پژوهشنامه  "؟عمرانی چه کنیمهای ناتمام با طرح"توکلی ا، 

 .(92) 2 ،0502 اقتصادی،

شناسایی عوامل تأخیر در "م، قربانی و، کلباسی م،  حقانی

، بیست و ششمین کنفرانس "ای تهرانهای برق منطقهپروژه

 .0528، المللی برق، تهرانبین

ها بررسی علل طوالنی شدن پروژه"اتحادی س. امیری ا،  ،شاکری ا

ناشی از آن و ارائه راهکارهای مناسب )با نگاهی های و هزینه

و  0، "های اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان(بر پروژه

 ،های ساختی مدیریت پروژهآبان ماه، اولین کنفرانس ملّ 2

 .0529دانشگاه فردوسی، مشهد، 

های بررسی علل تأخیر پروژه"، اامیری  ،کارآموزیان ح ،شاکری ا

 ،اردیبهشت 04و  05 ،"رد عدم تأمین مالیعمرانی با رویک

دانشگاه  ،ی مهندسی و مدیریت ساختدومین کنفرانس ملّ

 .0520صنعتی امیرکبیر، پردیس بندرعباس، 

ترین عامل تأخیر عدم تأمین مالی، مهم"نژاد ب، عربی س. اعظمی

 90و  98 ،"توسعه های عمرانی در کشورهای درحالپروژه

دانشگاه  ،اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت ،خرداد

 .0500صنعتی امیرکبیر، تهران، 

 ،، چاپ سوم، تهرانspssافزار وتحلیل آماری با نرممومنی م، تجزیه

 .0522کتاب نو، 

بندی عوامل مؤثر بر تأخیر اولویت"، کاظمی ع ،کاتبی ع ،ح کاظمی

از فرایند تحیلی وساز در ایران با استفاده های ساختدر پروژه
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1. Introduction 

In construction projects, a huge amount of daily data is created. However, such valuable data are not 
documented, analyzed and interpreted so that the construction community can learn from the experience of 
previous projects. Project experiences generally remain in the minds of the personnel, and when they leave the 
project, such a project experience is lost. This paper examines and analyzes the causes of the delay and their 
impact on the cost of the project in the construction of a dam project (Nemat-Abad dam) in Iran. This project 
with three different contracts and contractors has a great experience and valuable data. The extent and reasons 
for the delay are analyzed based on the involvement of project personnel in designed interviews.  Lessons 
learned from failure in project planning and control are provided. The paper is for those who are interested in 
dam projects. Delay is known as one of the most important problems of the construction industry in Iran. 
Although there is advanced literature on delays in construction projects, little work has been conducted to 
address the impact of delays on dam projects. The term delay is used in this paper in the sense of Hosseinian 
(2016) to refer to the difference between the planned completion time and the actual completion time of the 
project. Identifying the causes of delay helps the project manager learn from the mistakes of previous projects. 

 

2. Nemat- Abad dam 

The Nemat-Abad dam is a soil reservoir and is located 43km west of Hamadan city and 12km northwest of 
Assadabad city. The purpose of this dam is to use the surface water flow to improve and develop irrigation in 
the agricultural lands of Asadabad plan to provide guaranteed agricultural water for the development of 
agricultural activities. 

The design of the dam began in 2001, the first contractor was selected based on a public tender process, 
and construction of the dam began in 2004 with a contract price of 75,000 million Rials (Iranian currency). The 
height of the dam was 32 m, its length was 633 m, width was 8 m, and the volume of the reservoir was 18 Mm3. 
Four years later, the construction with 13 percent progress was suspended due to financial issues, and the first 
contract was terminated at the contractor request. Due to the effects of the continuous drought, the 
development of upstream and downstream uses, and the reduction of the river at the dam site, the reservoir 
volume was reduced to 8 Mm3. Accordingly, the dam was redesigned and its construction was awarded to 
another contractor with a contract price of 115,000 M Rials. Six years later due to financial difficulties, the 
second contract with 40 percent completion of the project was terminated. Then, due to the drought, the dam 
was redesigned again and the height of the dam was reduced to 22 m. The third contract was signed with 
another contractor with a contract price of 195,000 M Rials and now the project is almost completed. These 
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data show that the project's cost and time overruns are, respectively, 118 times of planned cost and 260 times 
of planned time. 

 

3. Methodology 

The causes of the delay were identified based on a review of project documents and interviews with key 
project personnel. A questionnaire with 70 delayed project factors was then designed.  In the next step, for the 
validity of the questionnaire, 10 experts were interviewed and the content validity ratio was calculated 
(Lawshe, 1975). 30 factors were selected as the main factors of delay. Among these 30 factors, 8 are related to 
the owner, 4 are related to consultants, 8 are related to contractors and 2 are related to other cases. The 
questioners were presented to the main personnel through face-to-face interviews and 42 interviews were 
conducted over four months. Kolmogorov-Smirnov, one-sample T, Freadman and one-way analysis of variance 
tests were conducted (Montgomery, 2012). 
 

4. Research questions and hypothesis 

The research questions are: 

1. What factors related to the owner have caused the delay in the construction of the dam? 
2. What factors related to the consultants have caused the delay in the construction of the dam? 
3. What factors related to the contractors have caused the delay in the construction of the dam? 
4. Have the laws and regulations delayed the construction of the dam? 
5. Have other cases delayed the construction of the dam? 

The research hypothesis is:  

H0: There is no significant difference in the opinions of the participants in the research based on their field 
of activity regarding the delay in the construction of the dam. 

H1: There is a significant difference in the opinions of the participants in the research based on their field of 
activity regarding the delay in the construction of the dam. 

 

5. Results  

The results show that:  
1. Among the owner factors, “insufficient allocation of funds by the government during the project”, “lack 

of reliable financial resources”, “failure to allocate funds in a timely manner to the cold provinces” and 
“delay in payment of contractor claims due to lack of annual allocated funds” were significant in delaying 
the construction of Nemat-Abad Dam. 

2. Among the consultant factors, “designing inappropriate criteria for selecting the contractors” was the 
only significant factor that has delayed the construction of the Nemat-Abad dam. 

3. Among the factors related to the contractors, “lack of proper pricing for contractors to win the tender 
and to offer a wrong price”, “inadequacy of machinery and facilities related to the work requirements 
and poor repair and maintenance of machinery and equipment”, “postponement of the project due to 
the delay in payments from the owner” and “financial difficulties of contractors” were significant in 
delaying the construction of Nemat-Abad Dam. 

4. Regarding the laws and regulations, “the incompatibility of the government price list with the real costs”, 
“the selection of a contractor with the lowest bid price” and “low adjustment indicators to increase costs 
during construction due to inflation” were significant in delaying the construction of Nemat-Abad dam.  

 

6. Conclusions 

It can be concluded that the cause of the problems of delays in construction projects in Iran is mainly related 
to the government and the laws.  Perhaps revising current policies and amending existing laws will help reduce 
the problem of delay. 
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