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 ١٠

  چکیده
 زیـادي از اعتبـارات عمرانـی در         بخـش به دلیل اهمیت فراوان، نقش حـساس و اختـصاص           

هاي عمرانی وزارت راه و ترابري و با توجـه بـه اثـرات زیـان      ه پروژهب کل کشور    هاي ساالنه  بودجه

این موضوع با طرح   بررسینماید ها به منافع ملی تحمیل می  این پروژه   باري که تکمیل نشدن به موقع     

  : سه فرضیه تحت عنوان

  اي عوامل بودجه -1

 نظارت عملیاتی  -٢

 مدیریت اجرایی -٣

این تحقیق شناسـایی میـزان تـأثیر و یـا             به عبارت دیگر هدف اصلی    . مورد توجه قرار گرفت   

هـاي عمرانـی وزارت راه و ترابـري     این عوامل در تکمیل نشدن به موقع پـروژه  عدم تأثیر هر یک از   

ها به ترتیـب    به همین منظور جهت جمع آوري اطالعات مورد نیاز براي هر یک از فرضیه             . باشد می

هاي  اي و در قالب طیف لیکرت طراحی و در اختیار گروه  ده، نه و یازده سؤال به صورت پنج گزینه        

هـا،   براساس اطالعات به دست آمـده و نتـایج حاصـل از آزمـون فرضـیه             . انتخاب شده قرار گرفت   

بـه  . باشـد  ي تحقیق به طور کلی حاکی از تأیید هر سه فرضیه بـا میـزان تـأثیر متفـاوت مـی                  ها  یافته

اي داراي بیشترین تـأثیر و پـس از آن بـه ترتیـب      اي که در تأخیر به وجود آمده، عوامل بودجه       گونه

ریـزي   به عبارتی ضعف در سیستم بودجـه      . اند  عامل مدیریت اجرایی و نظارت عملیاتی نقش داشته       

هاي عمرانی و فرآیندهاي آن هم چون عدم تخصیص به موقع اعتبار، قوانین مربوطه و سیستم               طرح

ریـزي و در نهایـت    هـاي مـدیریتی و برنامـه    ها، فـراهم نبـودن زیرسـاخت      آماري و اطالعاتی پروژه   

تـوان از موانـع اساسـی      ریـزي را مـی      هاي مرتبط با وظایف نظارتی سازمان مدیریت و برنامه          کاستی

  .هاي عمرانی وزارت راه و ترابري دانست  نشدن به موقع پروژهتکمیل
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  مقدمه
اي کشـــور داراي اهمیــت به      اي و بودجه   هاي توسعه  هاي عمــرانی همواره در برنامه     پروژه

هاي سالیانه را به خـود اختـصاص داده و بـه     سزایی بوده به طوري که بخش قابل توجهی از بودجه        
یکـی از  . شـود  ها به کار گرفته می هاي انسانی و مادي براي اجراي آن     االیی از سرمایه  تبع آن حجم ب   

باشد به عبارتی بین زمـان   ترین عوامل در افزایش راندمان و اثر بخشی یک پروژه عامل زمان می       مهم
گـذاري و بـازدهی سـرمایه مـصرف شـده در آن پـروژه             اجراي یک پروژه عمرانی و میزان سـرمایه       

هـاي عمرانـی باعـث وارد شـدن ضـرر و       تأخیر در اجراي پروژه  . ي کامالً مستقیم وجود دارد    ا رابطه
هـایی بیـشتر، باعـث       هاي ملی و تحمیل هزینه      زیان فروان به منافع ملی شده و ضمن اتالف سرمایه         

هاي عمرانـی وزارت راه   در همین راستا پروژه. شود ها می  کاهش توجیه فنی و اقتصادي برخی از آن       
ایـن قاعـده مـستثنی     گیـرد، از   این تحقیق مورد بررسی قرار می       رابري نیز که به صورت خاص در      و ت 

این بخش در توسعه زیربنایی حمل و نقل و کمـک بـه افـزایش       نبوده و با توجه به نقش بسیار موثر       
هـاي مربوطـه    هاي عمرانی، بررسی عوامل موثر در افزایش زمـان اتمـام پـروژه    اثربخشی سایر پروژه 

  .باشد ایز اهمیت میح
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 ١٣

   موضوع تحقیق -1-1
   و ترابريعمرانی وزارت راههاي  بررسی علل و عوامل عدم تکمیل به موقع پروژه

  

   بیان مسأله -1-2
هاي عمرانی وزارت راه و ترابري بالغ بر نود طرح بـوده و             هاي بعمل آمده پروژه     طبق بررسی 

هـا در   تقریباً ده هزار میلیارد ریال اعتبار بـراي آن  که  . گردد  هر طرح نیز از تعدادي پروژه تشکیل می       
یابـد    هایی که از طریق دولـت اختـصاص مـی          عالوه بر بودجه  . شود  قوانین بودجه سالیانه منظور می    

ها در نظر  این پروژه   منابعی نیز بعضاً از طریق فروش اوراق مشارکت و سایر منابع نیز براي برخی از              
ها در زمان پیش بینـی     این پروژه   رشات موجود تقریباً تعداد زیادي از     شود ولی براساس گزا     گرفته می 

ها به صورت ملی بوده و اعتبار و سایر عوامـل           این طرح   از آنجایی که تمام   . شده به اتمام نمی رسند    
شـود کـه علـل     این سئوال مطرح مـی    باشد،  جانبی آن به صورت متمرکز در اختیر وزارت مذکور می         

توان جستجو نمود؟ براي رسیدن بـه پاسـخ           ها را در چه عواملی می       این پروژه   تکمیل نشدن به موقع   
اي ـ مدیریتی و نظارتی مورد بررسی قرار خواهنـد    الزم و پی بردن به عوامل موثر، متغیرهاي بودجه

این تحقیق پی بردن به عواملی است که بر سر           به عبارتی منظور  . ها مشخص گردد    گرفت تا نقش آن   
  .ها قرار دارد این پروژه ه موقعراه تکمیل ب

  

   پیشینه تحقیق-1-3
هـاي گونـاگونی درخـصوص تـأخیر در      هاي اخیر با توجه به اهمیت موضوع بررسی  در سال 

هاي عمرانی انجام شده است که در هر کدام از زوایاي مختلفی به موضوع پرداخته شده است           پروژه
این تحقیق دارند پرداخته خواهـد   تري با موضوع دیکهایی که ارتباط نز این رو در ادامه به پژوهش       از

  .شد
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 ١٤

  : پژوهش اول-1-3-1
هاي فاضـالب   هاي عمرانی تصفیه خانه  شناسایی عوامل موثر در تأخیر پروژه     : موضوع تحقیق 

 توسط آقاي قاسـم علـی خـدا بخـشی بـه           1384این پژوهش در سال       استان چهار محال و بختیاري    
ایشان آقـاي دکتـر سـید     استاد راهنماي. ه شهید بهشتی ارایه گردیده استعنوان پایان نامه در دانشگا    

  .اند پور و آقاي دکتر محمدعلی شفیعا به عنوان استاد مشاور بوده مجتبی حسین علی
  

  :فرضیات محقق) الف
 .گردد ها می ها توسط ارکان پروژه باعث تأخیر در خاتمه آن عدم انجام صحیح فعالیت .1

هـا   اسب شرکت آب و فاضالب استان باعث بروز تـأخیر در پـروژه        ساختار سازمانی نامن   .2
 . گردد می

  

  :تحلیل فرضیه ها) ب
پس از آزمون فرضیه اول نتیجه به دست آمـده سـاختار سـازمانی نامناسـب در دسـتگاه                  .1

هـاي   هاي مجري طرح سازماندهی خوب در شرکت. داند ها می اجرایی را موجب تأخیر پروژه 
پس به سـازمان و مـدیریت نـو بایـستی        . باشد  ها می   این شرکت    رشد عمرانی مهم ترین عامل   

 .اهمیت داده شود

این نتیجه رسید که نقص در انجـام وظـایف ارکـان              توان به   پس از آزمون فرضیه دوم می      .2
دهـد کـه بـا بهبـود      متغیرهاي بررسی شده نشان مـی . شود ها می   ها موجب تأخیر پروژه     پروژه

ها تا حـد   توان از تأخیر در طرح    دورة تهیه مطالعات واجرا می     مدیریت و برنامه ریزي در سه     
 .زیادي جلوگیري نمود

هاي عمرانی را در سه فرآیند بـه شـرح زیـر     این تحقیق عوامل موثر در تأخیر پروژه        هاي  یافته
  .طبقه بندي کرده است

 نامه ریزي و تخصیص منابع مرحله بر .1

 ح مرحله مطالعات، طراحی، ارزیابی و انتخاب طر .2

 مرحله ساخت و اجرا  .3
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   پژوهش دوم -1-3-2
بررسی علل تأخیر و پیامدهاي ناشی از عدم تحویل به موقع سدها در استان          : موضوع تحقیق 

 توسط آقاي حسین فهیمی آزاد به عنوان پایـان نامـه کارشناسـی              1381این تحقیق در سال       خراسان،
اسـتاد  . ت نیـرو ارایـه گردیـده اسـت        ارشد در مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزار         

  .اند ایشان آقاي دکتر جلیل ابریشمی و آقاي مصطفی کاظمی به عنوان استاد مشاور بوده راهنماي
  

  هاي تحقیق  فرضیه) الف
 .هاي سدسازي کارفرما است عامل تأخیر در پروژه .1

 .هاي سدسازي مشاوران هستند عامل تأخیر در پروژه .2

 .دسازي پیمانکاران هستندهاي س عامل تأخیر در پروژه .3

 .هاي سدسازي عوامل عمومی است عامل تأخیر در پروژه .4
  

  نتیجه گیري تحقیق) ب
هاي سدسازي به چهـار       مطابق مباحث مطرح شده در ادبیات موضوع، عوامل مرتبط با پروژه          

دسته کلی تقسیم شدند، عامل مشاور، عامل پیمانکار، عامل کارفرمـا و عوامـل عمـومی، هـر کـدام                    
هـا، عامـل مربوطـه را تـشکیل      این مؤلفـه   داراي تعدادي مؤلفه هستند که مجموع        این عوامل خود    زا

  :این تحقیق اما در. این تأخیر زمانی موثر هستند این عوامل به نوعی در از طرفی هر کدام از. دهند می
، مـشاور و  هاي انجام شده و نتایج به دست آمده هر سه عامل کارفرما         مطابق تجزیه و تحلیل   

. داري بـر آن نـدارد   ها داشتند امـا عوامـل عمـومی اثـر معنـی          داري بر تأخیر پروژه    پیمانکار اثر معنی  
براساس نتایج به دست آمده از دیـدگاه کارفرمـا سـهم تـأثیر عوامـل مـشاور و پیمانکـار در تـأخیر           

  .گیرد ل عمومی قرار میها بیشترین و پس از آن با کمی اختالف عامل کارفرما و در انتها عوام پروژه
بیـشترین سـهم را   % 8/30و کارفرمـا  % 7/35براساس دیدگاه صرفاً مشاوران، عوامل پیمانکار       

% 5/13و در انتــها عامـل مـشـاور         % 20ها داشته اند و بعد ازآن عـوامل عمـومی            در تـأخیر پـروژه  
  .گیرد قـرار می

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦

 کارفرما، مشاور، پیمانکار و عمـومی       براساس دیدگاه صرفاً پیمانکاران، همه عوامل چهارگانه      
و پـس از آن  % 5/31ها نقش داشتند به نحوي که عامـل مـشاور بیـشترین سـهم بـا               در تأخیر پروژه  

  .گیرند تأثیر قرار می% 6/20و پیمانکاران با % 23، عمومی با %9/24عوامل کارفرما با 
% 9/24و % 4/29یـب بـا   براساس دیدگاه صرفاً کارشناسان، عوامل مـشاور و کارفرمـا بـه ترت         

اثرگـذاري و در انتهـا عامـل عمـومی بـا      % 6/27تأثیر، بیشترین سهم و بعد از آن عامل پیمانکـار بـا    
هـا   از دیـدگاه کلـی سـهم مـشاور در تـأخیر پـروژه      . ها سهم داشته انـد  تأثیر در تأخیر پروژه  % 3/18
  .باشد می% 21وامل عمومی و در انتها سهم ع% 3/25، سهم کارفرما %8/26، سهم پیمانکار 9/26%

  

   پژوهش سوم -1-3-3
هـاي خطـوط انتقـال و فـوق توزیـع       شناسایی عوامل موثر در تـأخیر پـروژه  : موضوع تحقیق 

  .اي غرب و راهکارهاي کاهش آن شرکت برق منطقه
 توسط آقاي بروز یوسفیان به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشـد در  1382این تحقیق در سال    

ایـشان دکتـر سـید مجتبـی      اسـتاد راهنمـاي  .  و آموزش مدیریت ارایه شـده اسـت      مؤسسه تحقیقات 
  .اند علی پور و آقاي عبدالخالق نقشی به عنوان مشاور بوده حسین
  : هاي تحقیق فرضیه) الف

 .ها است  سازمانی موجود در شرکت برق غرب باعث تأخیر پروژهساختاري .1

) ا، مشاور، پیمانکـار و دسـتگاه نظـارت   کارفرم(عدم هماهنگی بین عوامل درگیر در پروژه     .2
 . ها است باعث تأخیر پروژه

هـا بـراي عوامـل درگیـر در پـروژه باعـث            ابهام در حوزه وظایف و اختیارات و مسئولیت        .3
 .تأخیر است

 .عدم تخصیص منابع کافی باعث تأخیر پروژه است .4

نتقـال دلیـل   هـاي خطـوط ا      محدود بودن تعداد پیمانکاران و مشاوران با تجربـه در پـروژه            .5
 ها است  افزایش زمان و هزینه پروژه

 .ها است شرایط جغرافیایی باعث تأخیر پروژه .6

 .ها است برآورد غلط حجم کار پروژه و ضعف طراحی باعث تأخیر پروژه .7
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 .ها است ها باعث تأخیر پروژه کلید در دست نبودن پروژه .8

 .ها است ژهضعف در مدیریت و تجربه پیمانکاران باعث تأخیر در اجراي پرو .9
  

  : گیري تحقیق نتیجه) ب
هـاي بـرق غـرب     توان چنین برداشت کرد که علت اصلی تأخیر پـروژه  ها می   از نتایج بررسی  

و فرضیه هشت اجراي کار توسط پیمانکاران متعدد و خرد کردن کـار      ) ضعف پیمانکار (فرضیه نهم   
ز مجمـوع علـل تـأخیر و      ا. باشـد   پروژه که همان عدم اجراي پروژه به صورت کلید در دسـت مـی             

اي در کوتاه مدت قابـل رفـع هـستند           هاي خطوط انتقال و فوق توزیع دسته        افزایش هزینه در پروژه   
نظیر به مناقصه رفتن به صورت کلید در دست کامل و یا استفاده از مشاوران و پیمانکار قـوي ولـی        

د در دراز مدت برنامـه ریـزي      ها بای   تعدادي از علل در میان مدت قابل حل نبوده بلکه براي حل آن            
  ها تابع شرایط اقتصادي، سیاسی و اجتماعی  کشور است  شود و رفع آن

  

  : پژوهش چهارم-1-3-4
هـاي سـازمان     هاي عمرانی مطالعـه مـوردي پـروژه         بررسی علل تأخیر پروژه   : موضوع تحقیق 

 درجـه   توسط آقاي رضا وطن خواه جهـت اخـذ       1382این پژوهش در سال       نوسازي مدارس کشور  
ایشان   استاد راهنماي . کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان پایان نامه ارایه شده است            
  .آقاي دکتر محمدرضا بمانیان و استاد مشاور آقاي کوروش پرویزیان بوده اند

  

  : فرضیات تحقیق) الف
 .ها موثر هستند ایجاد تأخیر در پروژه وجود قوانین و مقررات نامناسب در .1

 .باشد ها موثر می ایجاد تأخیر در پروژه نارسایی اعتبارات در .2

 .باشند ایجاد تأخیر موثر می عوامل اجرایی پروژه در .3
  

  :گیري تحقیق نتیجه) ب
هـاي الزم از قبیـل       دهد که فراهم نبودن زیـر سـاخت         هاي تحقیق به طور کلی نشان می        یافته

م و کارآمد و هم چنـین ضـعف سیـستم           فقدان نیروي مجرب کارشناسی و سیستم اطالعاتی منسج       
اجرایی و برنامه ریزي کشور، از هم گسیختگی عوامل برنامه ریزي و بودجه ریـزي یـا بـه تعبیـري              
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ها و هم چنـین عـدم تعهـد و التـزام      اي و ارزیابی طرح هاي کالن، بخشی و منطقه عدم ارتباط برنامه 
هـا   وسعه از موانع اساسی تـأخیر در پـروژه  هاي مناسب ت  عملی الزم و کافی در تهیه و اجراي برنامه        

هـا    این پژوهش عدم تخصیص بودجه کافی را علت اصـلی افـزایش مـدت اجـراي پـروژه                   .باشد  می
هاي  ها که خود ناشی از عدم شناخت از نظام      این پروژه   قلمداد نموده ولی عملکرد نامناسب مدیریت     

وژه است نیز به عنوان عامل مهم مد نظـر         هاي عمرانی و برنامه ریزي و کنترل پر         فنی واجرایی طرح  
   .قرار داده شده است

  

   اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق-1-4
هاي عمرانی وزارت راه و ترابري به دلیل اهمیت ونقش حـساس حمـل ونقـل                  پروژهاجراي  

هـاي انـسانی،توزیع    هاي توسعه وتاثیرآن دررشد وتکامـل فعالیـت    وارتباطات درتحقق اهداف برنامه   
ها از اهمیت وجایگاه خاصی    ها به عنوان زیرساخت سایر بخش       وکاالها واجراي انواع طرح   خدمات  

توان ارزش و ضرورت انجام آن را در آغاز کـار توجیـه نمـود کـه در                    برخوردار بوده و هنگامی می    
ایـن جهـت اهمیـت و     لذا موضوع تحقیق از. زمان مقرر تکمیل شده و به مرحله بهره برداري برسند         

هاي عمرانی عامل زمان یک محدودیت است کـه از دسـت دادن               ارد که در اجراي پروژه    ضرورت د 
  .ها بسیار گران تمام شود تواند براي پروژه آن می

   اهداف تحقیق -1-5
اي کشور به وجـود آمـده        هاي توسعه   یکی از مشکالتی که طی سالیان اخیر و در حین برنامه          

ها در زمان پیش بینـی شــده اولیـه            و عدم تکـمیل آن    هاي عمرانی   طوالنی شدن زمان اجراي پروژه    
هاي عمرانی وزارت راه و ترابري نیز به دلیل حجم زیاد اختـصاص بودجـه و نقـش              پروژه. باشد  می

  .باشند ها با مشکل عنوان شده درگیر می ها در سایر بخش حیاتی و زیربنایی آن
عواملی است که منجر بـه طـوالنی   این تحقیق بررسی وشناسایی دقیق  لذا هدف کلی از انجام  

هاي عمرانی وزارت راه و ترابـري و عـدم تکمیـل در زمـان پـیش بینـی اولیـه و ارایـه                       شدن پروژه 
هـا طبـق برنامـه زمـان بنـدي          بـرداري از آن    این عوامـل و بهـره       راهکارهایی براي جلوگیري از بروز    

  .باشد می
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   چارچوب نظري تحقیق -1-6
چارچوب نظـري  . شود ه تمام تحقیق بر روي آن قرار داده میچارچوب نظري مبنایی است ک   

تـرین   لـذا یکـی از مهـم   . باشد یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرها می        
  .1کارکردهاي چارچوب نظري ارایه متغیرهاي مرتبط با مسأله تحقیق است

هـاي عمرانـی وزارت     موقع پروژهاولین متغیر مورد نظر متغیر وابسته است که عدم تکمیل به   
اي، نظارت عملیاتی و عوامل مدیریتی      راه بوده و تغییرات آن توسط سه متغییر مستقل عوامل بودجه          

  .بررسی خواهد شد
هاي عمرانی  کـه       هر چه نظام تهیه و تصویب بودجه و اختصاص اعتبارات مصوب به پروژه            

ارنـد بـه صـورت غیرواقعـی و از درجـه      هـا و مخـارج دولـت د      گذاري سهم چشمگیري در سرمایه   
  .ها بیشتر خواهد شد کارشناسی کمتري برخوردار باشد احتمال طوالنی شدن مدت اجراي پروژه

 قـانون برنامـه و بودجـه نظـارت عملیـاتی            34 قانون محاسبات عمومی و ماده       90طبق ماده   
ابی و مطابقت عملیـات و  از طریق سازمان مدیریت و به منظور ارزشی ) این تحقیق   نظارت مورد نظر  (

هاي تعیین شده در قـوانین بودجـه و برنامـه عمرانـی و مقایـسه           ها و سیاست    نتایج حاصله با هدف   
باشـد و بعـد    اي مـی  این بعد نظـارت برنامـه   شود که  هاي زمان بندي انجام می      پیشرفت کار با جدول   

هـاي    نداردهاي طـرح  دیگر که نظارت فنی است به لحاظ رعایت مشخصات فنـی، معیارهـا و اسـتا               
هـا از اهمیـت بـاالیی     با توجه به موارد فوق نظارت و کنترل موثر بر طرح        . گیرد  عمرانی صورت می  

باشد که در صورت اجرا نشدن صحیح و بـه موقـع آن احتمـال افـزایش مـدت زمـان             برخوردار می 
عامـل مـدیریت    متغیر مستقل دیگر    . هاي وزارت راه و ترابري دور از ذهن نخواهد بود           اجراي طرح 

است که در قالب وظایف غیرقابـل واگـذاري کـار فرمـا و بـه صـورت سیاسـت گـذاري، تـصمیم               
ریزي و کنترل کالن نمـود پیـدا نمـوده و تـابعی از تـوان و قابلیـت افـراد                 هاي اساسی، برنامه    گیري

ر یـک  ریزي فرایندي است که طی آن مدیریت اهداف مورد نظـر را د  برنامه. باشد  تصمیم گیرنده می  
گیري براي رسیدن به اهـداف تعیـین شـده بـا توجـه بـه        هاي تصمیم   زمان تعیین شده در چارچوب    

  .کند ها در طی یک برنامه مدون مشخص می محدودیت

                                                
  .،1382ـ غالمرضا خاکی،روش تحقیق، 1
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ریزي و کنترل  از بین سه متغیر مستقل، عامل مدیریت به سبب نقش مهمی که در زمینه برنامه       
باشد به طوري که اگـر عوامـل مـدیریتی      تأثیرگذار میکالن بر عهده دارد بر روي دو متغیر دیگر نیز  

ایجاد نماید به عبارتی هر سـه متغیـر     تواند در روند حرکت دو عامل دیگر نیز خلل          ضعیف باشد می  
  .باشند مستقل به نوعی با هم در ارتباط می

اي،نظارت عملیـاتی   بدیهی است هر چه عوامل سه گانه متغیر مستقل که شامل عوامل بودجه       
هـاي    مدیریت اجرایی است ضعیف عمل نمایند بـر روي متغیـر وابـسته تـأثیر گذاشـته و پـروژه                   و  

بینـی اولیـه فراتـر خواهـد        عمرانی وزارت راه و ترابري با مشکل زمانی مواجه ودوره تکمیل ازپیش           
  . رفت
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 ٢١

   مدل تحلیلی تحقیق-1-7

  
  )1-1(شکل 

  

   هاي تحقیق  فرضیه-1-8
اي رابطه   هاي عمرانی وزارت راه و ترابري و عوامل بودجه           بین عدم تکمیل به موقع پروژه      .1

 . وجود دارددار معنی

هاي عمرانی وزارت راه ترابري و نظـارت عملیـاتی رابطــه     بین عدم تکمیل به موقع پروژه    .2
 .  وجود دارددار معنی

رابري و مدیریت اجرایی رابطـه      هاي عمرانی وزارت راه و ت       بین عدم تکمیل به موقع پروژه      .3
 .دار وجود دارد معنی

  

عــدم تکمیل بـه 
 پروژه هاي مـوقع

عمرانی وزارت راه و 
 ترابري

 متغیرهاي مستقل

 عوامل بودجه اي

  عملیاتینظارت

  اجراییمدیریت

 متغیر وابسته
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٢٢

   روش تحقیق-1-9
روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده و گردآوري اطالعـات براسـاس روش میـدانی انجـام      

  .گیردمی
ها را بدون هیچ دخل و تصـرفی تـشــریح         از آن جهت تحقیــق توصیفی است که واقعیـت

ت کـه متکـی بـه فـن خاصـی جهـت جمـع آوري اطالعـات              نماید و از آن جهت پیمایشی اسـ         می
شود اما ابزاري چون مصاحبه هـم در آن بـه کـار        نامه استفاده میاگر چه عمدتاً از پرسش. باشدنمی
  .رودمی

  

  ـ قلمرو  مکانی تحقیق1-10
باشد که در سراسـر  هاي عمرانی وزارت راه و ترابري میاین تحقیق شامل پروژهقلمرو مکانی

  . شوندجرا میکشور ا
  

   قلمرو زمانی تحقیق-1-11
هـا  هاي مختلفی اسـت کـه زمـان اجـرا وخاتمـه آنچارچوب زمانی تحقیق مربوط به پروژه

بینی شدهدرمدت زمان پیشلی بوده و1385 تا سال60هاي اواخر دهه    طور متناوب در خالل سال  به
  .اندمانی مواجه شدهها به اتمام نرسیده و با تاخیر زاولیه عملیات اجرایی آن

  

   ابزارهاي گردآوري اطالعات-1-12
  .باشدروش گردآوري اطالعات پرسش نامه و به صورت موردي مصاحبه می
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