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 چكیده 
ها بندی شاخصاستان ایالم و رتبه کشور با تمرکز برهای گازرسانی هدف از این تحقیق بررسی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر تاخیر پروژه

شاخص تاثیرگذار بر تاخیر  11براساس درجه اهمیت آنها می باشد. برای این منظور ابتدا براساس نظر خبرگان یک پرسشنامه با طرح 
شنامه توزیع شد. با پرس 07ها از طیف لیکرت و با اخذ نظر از هر سه عامل موثر در پروژه )مشاور، کارفرما و پیمانکار( به تعداد پروژه

میزان آلفای  گیری وحاکی از کفایت نمونه 020/7بررسی و سطح  KMOروایی تحقیق براساس شاخص SPSS استفاده از نرم افزار
گیری از نظرات با توجه به تغییرپذیری سازی پرسشنامه و میانگینحاکی از تایید پایایی پرسشنامه است. بعد از کمی 531/7کرونباخ 
های رضایت بخش و مطلوب تحقیق از روش تحلیل رابطه خاکستری به و به منظور کاهش اثرات کیفی و کسب خروجی معیارها

دهد ضعف مالی، فنی و تدارکاتی پیمانکاران، عدم بکارگیری نیروهای منظور رتبه بندی عوامل استفاده شده است. نتایج نشان می
ترین عوامل تاثیرگذار زمانبندی مناسب و ضعف عدم وجود مدیر پروژه توانمند از مهممشاور خبره و متخصص، عدم استفاده از برنامه 

 های گازرسانی استان ایالم است.بر تاخیر پروژه
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 مقدمه  -1
رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو اجرای موفق پروژه های زیربنایی و صنعتی است و بخش عمده ای از بودجه ساالنه کشور به اجرای 

وژه ها عالوه بر عدم امکان بهره برداری به پروژه های متعدد آب، برق، گاز، راه، توسعه کشاورزی، مسکن و...اختصاص دارد و هرگونه تاخیر در اجرای پر
ا و عدم موقع و در نتیجه کندی رشد توسعه اقتصادی مملکت، هزینه و تبعات منفی فراوانی بدنبال دارد و متاسفانه امروزه تاخیر در اجرای پروژه ه

های ت. تاخیر در اجرا و تکمیل و بهره برداری پروژهتکمیل طبق برنامه زمانبندی به یک امر رایج و متداول در دستگاههای اجرایی تبدیل شده اس
ها، راکد ماندن سرمایه و تعویق در برگشت سرمایه و افزایش قیمت تمام شده پروژه شده و به دلیل عدم های جاری پروژهعمرانی موجب افزایش هزینه

قبیل نارضایتی ذینفعان پروژه و  ها باعث بروز مشکالت اجتماعی ازمدیریت به موقع عوامل سازنده و زمینه ساز تاخیرات، عدم اجرای به موقع پروژه
های گازرسانی به دلیل نقش بارز آنها به عنوان یکی از محورهای اصلی در گردد. اجرای پروژهمشکالت اقتصادی متعدد برای عوامل کارفرما و پیمانکار می

ها روز به روز با های انرژی بعد از هدفمند شدن یارانهی کشور و افزایش قیمت سایر حاملتوسعه اقتصادی کشور با توجه به افزایش سهم گاز در سبد انرژ
ها به صورت خاص گستردگی بیشتری در ها عالوه بر تبعات عمومی هرگونه تاخیر در اجرای پروژهگردد و هرگونه تاخیر در اجرای این پروژهتر میاهمیت

های گازرسانی استان ایالم با استفاده ن مطالعه سعی شده است تا دالیل و عوامل کلیدی تاثیرگذار بر اجرای پروژهآورد. در اینارضایتی ذینفعان بوجود می
بعد از از نظر خبرگان شناسایی و سپس با یک پرسشنامه محقق ساخته نظرات هر سه عامل درگیر در اجرای پروژه )کارفرما، مشاور، پیمانکار( اخذ و 

ری و تحلیل پایایی و روایی پرسشنامه در مدل تحلیل رابطه خاکستری داده ها بررسی و سپس براساس خروجی روابط خاکستری اجرای بررسی های آما
 بندی گردد.ها رتبهبه ترتیب اهمیت، شاخص های تاثیرگذار بر تاخیر پروژه

 
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

 پروژه تأخیر دالیل (2772و همکاران ) تاخیر در اجرای پروژه ها انجام گرفته است. اسافالمللی، تحقیقات مختلفی در خصوص علت ر سطح بیند 
 بوروکراسی و ساختاری پیمانکار، مشکالت مالی مشکالت پیمانکاران، پرداختهای در تأخیر طرح، تغییرات و طراحی اشتباهات را عربستان عمرانی های

 مصالح و انسانی نیروی کمبود قوانین، و ساختار مالی، مشکالت طراحی، مشکالت نیز (2773و همکاران ) پونگ فریم. اند کرده عنوان کارفرما سازمان در
یکدیگر  با را کشور یازده در ها پروژه تأخیر علل (2772کوماراسوامی ) و چان. اند دانسته غنا در کشور هاپروژه تأخیر اصلی عوامل از را تجهیزات و

 و برآورد طراحی کشورها این در مثال عنوانه ب. باشد می یکسان توسعه حال در کشورهای در مخصوصاً تأخیر، عوامل که گرفتند نتیجه و کردند مقایسه
 همانند توسعه یافته کشورهای در تأخیر عوامل آنکه حال. آید می شماره ب تأخیر مهم عوامل جمله از مصالح کمبود و ضعیف پروژه مدیریت نادرست،

 در (2772همکاران ) و سونوگا .باشد می انسانی نیروی عملکرد و نامساعد هوای و آب مانند تأخیر موجه عوامل نوع از بیشتر انگلستان و متحده ایاالت
. دانند می کشور این در پروژه تأخیر مهم دالیل از را مدیریت پروژه ضعف و مالی مشکالت و فساد طراحی، مشکالت تورم، قوانین، مشکالت نیجریه کشور

 عدم و کمیت در افزایش اقتصادی، شرایط طرح، تغییرات کارفرما، کوتاهی ضعیف، که طراحی دریافت اردن عمرانی های پروژه بررسی با (2777المومنی)
 انسانی، نیروی مصالح، و مواد را لبنان ساخت صنعت در تأخیر علل مهمترین ( 1995تاویل) و مژِر. هستند تأخیر اصلی دالیل صحیح ریزی برنامه

 و قراردادی مناسبات محیطی، مسایل کارگاهی، شرایط پروژه، مدیریت به مربوط مسایل های دولتی،وابستگی طراحی، در تغییرات مالی، تامین تجهیزات،
  اند. کرده ذکر قراردادها نوع

 از بیش پژوهش این از آمده دست به پرداختند. نتایججنوبی  پارس ماهه در 31 پروژه های تأخیر ( به بررسی دالیل1392اهری پور و همکاران )
 آمده به وجود زمانی تأخیرات در مهندسی و اجراء قراردادی، مالی، مباحث سایر البته تأثیر. دارد مدیریت اشاره  و تحریم دو مبحث ویژه اهمیت بر همه
 ها این بخش در موجود معضالت حل برای اساسی تمهیدات بایستی ها پروژه این آتی در تأخیرات کاهش برای و نیست پوشی چشم قابل و نبوده کم

 نشان مطالعه نتایج .پرداختند تاخیر زمان کاهش جهت الگویی ارائه و عمرانی های پروژه تاخیر عوامل ( به بررسی1359نوری و فرجی ) .شود سنجیده
( به 1359نادری و همکاران ) .باشند می عوامل تاخیر مهمترین طراحی و مطالعه مشکالت و اراضی تملک مشکالت مالی، مشکالت عامل سه داد که

در روند بررسی آنالیز دالیل تاخیرات در پروژه های پتروشیمی پرداختند. در این تحقیق پس از بررسی طرح های پتروشیمی و روند اجرا، اجزای موثر 
له ای و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سه نهاده اصلی سازندگان، پیمانکاران و پیشرفت طرح شناسایی شد. عوامل تاخیرات براساس الگوریتم چهار مرح

 کارفرمایان اولویت بندی گردید. 

 پیمانکار ضعف نادرست، برآورد و ناقص طراحی و مطالعه قوانین، و ساختار را به فرودگاهی شبکه عمرانی های پروژه تأخیر ( عوامل1350قطبی )
 با نیز (1350گندمی ). است کرده بندی تقسیم کارفرما تعهدات اجرای و عدم الزم اعتبارات موقعه ب تخصیص و تأمین عدم ،آنها پروژه مدیریت و

 تأخیر و اراضی تملک مشکالت اعتبار، تأمین عدم عامل وی. کرد بندی و اولویت بررسی را تأخیر عامل 70 یابی زمینه مطالعه و موردی مطالعه بکارگیری
 عمرانی پروژه سه موردی مطالعه با (1352است. وطنخواه ) کرده قلمداد عمرانی های تأخیر پروژه عوامل مهمترین ترتیب به را پیمانکاران پرداختهای در

 از هاپروژه دقیق ارزیابی و طراحی عدم و بندی و بودجه ریزی برنامه ساختار، ضعف ناکارآمد، اطالعات سیستم مناسب، کار نیروی فقدان که کرد گزارش
 این اما است، کرده قلمداد پروژه اجرای مدت افزایش اصلی را علت کافی بودجه تخصیص عدم وی اینکه با. شوند می محسوب تأخیر عوامل مهمترین

 را هاپروژه تأخیر عوامل مهمترین (1351آزاد ) فهیمی. داندمی اجرایی کشور و فنی نظامهای ساختاری مشکالت و مدیریت سوء تأثیر تحت را عامل
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 های پروژه تأخیر عوامل مهمترین نیز (1351عالیی ). است کرده گزارش مقادیر افزایش و مالی منابع، مشکالت تخصیص پیمانکار، پروژه مدیریت
است. عمیدی  دانسته ناقص طراحی و اجراء سنتی شیوه اجرایی، دستگاه قراردادها، نامناسب ساختار دانش مدیریت، با مدیران آشنایی عدم را سدسازی

 مشکالت طبقه در پیمانکار مشکالت و مالی مشکالت که تقسیم کرد غیرمستقیم و مستقیم عوامل به را عمرانی های پروژه تأخیر علل نیز (1303)
 . است گرفته قرار غیرمستقیم عوامل طبقه در و تورم کارفرمایی مشکالت قوانین، و ساختار طراحی، و مطالعه مشکالت و مستقیم
 

 ای خاكستریتحلیل رابطه -3
yiصورت توان بهامین گزینه را می iشاخص است،  nگزینه و  mگیری چند شاخصه که دارایدر یک مسأله تصمیم = (𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2, … , 𝑦𝑖𝑗 , … , 𝑦𝑖𝑛) بیان نمود، به طوری که𝑦ij عبارت است از ارزش عملکردی شاخصj   برای گزینهi عبارت .Yi کمک یکی توان به را می

Xiای ( به سری مقایسه3( و یا )2(، )1از روابط ) = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑗 , … , 𝑥𝑖𝑛) .تبدیل نمود 

(1)                                                       𝑥𝑖𝑗 = 𝑦𝑖𝑗−𝑀𝑖𝑛{𝑦𝑖𝑗,𝑖=1,2,…,𝑚}
𝑀𝑎𝑥{𝑦𝑖𝑗,𝑖=1,2,…,𝑚}−𝑀𝑖𝑛{𝑦𝑖𝑗 ,𝑖=1,2,…,𝑚} 

𝑖 = 1,2, … , 𝑚              𝑗 = 1,2, … , 𝑛  
 

(2 )                                                   𝑥𝑖𝑗 = 𝑀𝑎𝑥{𝑦𝑖𝑗,𝑖=1,2,…,𝑚}−𝑦𝑖𝑗
𝑀𝑎𝑥{𝑦𝑖𝑗,𝑖=1,2,…,𝑚}−𝑀𝑖𝑛{𝑦𝑖𝑗 ,𝑖=1,2,…,𝑚} 

𝑖 = 1,2, … , 𝑚              𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

 

(3  )                                       𝑥𝑖𝑗 = |𝑦𝑖𝑗−𝑦𝑗∗|
𝑀𝑎𝑥{𝑀𝑎𝑥{𝑦𝑖𝑗,𝑖=1,2,…,𝑚}−𝑦𝑖𝑗∗ ,𝑦𝑖𝑗∗ −𝑀𝑖𝑛{𝑦𝑖𝑗,𝑖=1,2,…,𝑚}} 

𝑖 = 1,2, … , 𝑚              𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

 
برای حالتی که هرچه به ارزش ( 3رابطه )و  "بهتر ،ترهرچه کوچک"برای شاخص ( 2، رابطه )"بهتر ،ترهرچه بزرگ"برای شاخص ( 1رابطه )

 .دنگیربهتر است، مورد استفاده قرار می دتر باشنزدیک ∗𝑦jمطلوب 
و  7های عملکردی در مقیاس ](، تمامی ارزش3( و یا )2(، )1پس از ایجاد روابط خاکستری با استفاده از معادالت ) های هدف مرجعتعریف سری

بوده یا از ارزش مربوط به هر 1که از فرایند ایجاد رابطه خاکستری ایجاد شده، برابر با       𝑥ij، ارزش iدر گزینه  jگیرند. اگر برای یک شاخص[ قرار می1
می ای تماها بهتر است. بنابراین، اگر برای گزینهاز سایر گزینه  jدر شاخص iنزدیکتر باشد، بدین معناست که عملکرد گزینه  1گزینه دیگری به 

X7صورت این گزینه، بهترین انتخاب خواهد بود. این مقاله، سری مرجع هدف را به ؛های عملکردی، یک باشدارزش = (𝑥71, 𝑥72, … , 𝑥7𝑗 , … , 𝑥7𝑛) = (1,1, … 1, … تر اش، نزدیکایپردازد که سری های مقایسهای میکند و آنگاه به جستجوی گزینهتعریف می (1,
 .به این سری هدف باشند

هرچه ضریب . گیردمورد استفاده قرار می𝑥7𝑗به      𝑥ij ای خاکستری برای تعیین نزدیکیضریب رابطه :ای خاكستریضریب رابطهمحاسبه 
 :محاسبه نمودتوان می( 7)ای خاکستری را با استفاده از رابطه ضریب رابطه.تر استنزدیک𝑥7𝑗به     𝑥ij تر باشدبزرگ ،ای خاکستریرابطه

 

(7                        ) 
 
 

𝛾(𝑥7𝑗،(7رابطه)در  , 𝑥𝑖𝑗)ای خاکستری میانضریب رابطه 𝑥ij     و𝑥7𝑗که در آندهد را نشان می: ∆𝑖𝑗= 𝑥7𝑗 − 𝑥𝑖𝑗  ∆𝑀𝑖𝑛 = 𝑀𝑖𝑛{∆𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛} ∆𝑀𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥{∆𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛} ζ 𝜖[7,1]= ضریب تشخیص 
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 است.هدف از به کارگیری ضریب تشخیص، گسترش یا محدود ساختن دامنه ضریب رابطه خاکستری 
γ(𝑥7𝑗ای خاکستری پس از محاسبه تمامی ضرائب رابطه: ای خاكستریمحاسبه رتبه رابطه , 𝑥𝑖𝑗)ای خاکستری را با استفاده از رابطه ، رتبه رابطه

 :توان محاسبه نمودمی (1)
                             (1                    )𝛤(𝑥7, 𝑥𝑖) = ∑ 𝑤𝑗𝛾𝑛𝑗=1 (𝑥7𝑗 , 𝑥𝑖𝑗)                  𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

 
را ای و سری مقایسه میزان همبستگی سری مرجع هدف ،این عبارت ،در واقع. دهدنشان می 𝑥7و𝑥𝑖ای خاکستری را بینتبه رابطه، ر(1رابطه)

-همان .،به عالوه.گیرنده یا به ساختار مساله پیشنهادی بستگی داردبه قضاوت تصمیم است که معموالjًوزن شاخص، 𝑤𝑗.دهدنشان می
. ای قابل حصول استهای مقایسهدهنده بهترین عملکردی است که در میان سریان، نشطور که پیشتر ذکر شد، بر روی هر شاخص، سری مرجع هدف

بدین معناست که این سری  ،داشته باشد ای خاکستری را با سری مرجع هدفای برای یک گزینه، باالترین رتبه رابطهاگر یک سری مقایسه ،بنابراین
 .بهترین انتخاب است ،این گزینهلذا است و  دارای بیشترین شباهت با سری مرجع هدف ،ایمقایسه

 
 تحقیق روش -4

در  روشنی کاربردهای تحقیق این نتایج. است شده انجام میدانی و موردی مطالعه شکل دو به و است یابی زمینه هایپژوهش نوع از تحقیق این
و کارمندان شرکت گاز استان ایالم به عنوان  پیمانکاران مشاوران، کلیه تحقیق این در آماری جامعه .دارد گازرسانی هایپروژه تاخیر کاهش زمینه

 .شود می شامل ایالم را استان در گازرسانی های پروژه مختلف هایبخش در درگیر کارفرما
 
 گیریاندازه ابزارهای -4-1

مشخصات  بخش دو دارای پرسشنامه این. شودمی استفاده ساخته محقق پرسشنامه یک از تحقیق این در نهایی اطالعات گردآوری منظور به
 مرحله اول در. گرددمی استانداردسازی و شده ساخته مرحله چند طی مذکور پرسشنامه. باشد می ها آزمودنی دیدگاه از تاخیر دالیل ارزیابی و فردی
 از اولیه های پرسشنامهسوال ساخت جهت موردی مطالعه از آمده بدست جدید تاخیر عوامل همراه به و شده مشخص گذشته تحقیقات در تاخیر عوامل

 مذکور جهت پرسشنامه. باشد می 1به شرح جدول  (زیاد خیلی تا کم خیلی) ایگزینه پنج لیکرتی سوال 11 دارای پرسشنامه این. شودمی استفاده آنها
آلفای  روش توسط پرسشنامه این پایایی. شود تایید آن محتوای روایی که گرفته قرار اساتید و متخصصین از نفر چند اختیار در محتوا روایی تعیین

 .شود می محاسبه ، 71/7سطح  در کرونباخ
 : پرسشنامه1جدول 

یف
رد

 
 خیلی شاخص

 خیلی کم متوسط زیاد زیاد
 کم

      عدم وجود برنامه زمان بندی مناسب 1
      عدم وجود مدیر پروژه خبره 2
      عدم رسیدگی و پرداخت به موقع صورت وضعیت ها 3
      ضعف مالی پیمانکار 7
      ضعف فنی و تدارکاتی پیمانکاران 1
      عدم اخذ به موقع مجوز از دستگاههای ذیربط )اداره راه، جهاد کشاورزی .. 2
      تحریمهای بین المللی )تاثیرگدار بر تامین کاال( 0
      عدم تحصیل به موقع اراضی 5
      ضعف در پکیج اولیه )مسیریابی، طراحی ، بازاریابی( 9

      ...(ضعف های قراردادی )برآورد پیمانی و  17
      توپوگرافی منطقه )بافت زمین و ...( 11
      شرایط آب و هوایی 12
      عدم هماهنگی عوامل کارفرما و مشاور 13
      عدم حمایت مسئولین استانی در تعامل بین دستگاهی 17
      عدم بکارگیری نیروی مشاور خبره و متخصص 11
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 آماری تحلیل و تجزیه -5

نفر می  27نفر، و پیمانکار  32نفر، مشاور  17پرسشنامه بین کارمندان، پیمانکاران و نیروهای مشاوره قرار گرفت . تعداد کارمندان  07تعداد 
 باشند.نفر فوق لیسانس و باالتر می  12نفر لیسانس و  30نفر تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم،  21نفر زن می باشند.  7نفر مرد و  20باشند. از این تعداد 

است که حاکی از کفایت نمونه گیری و مناسب بودن  KMO  ،020/7ابتدا به بررسی روایی و پایای پرسشنامه تحقیق می پردازیم. مقدار شاخص 
رابر با جهت بررسی پایای پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ ب داده های مورد نظر جهت انجام تحلیل عاملی است.

نتایج آزمون نرمال بودن نمره شاخص های بررسی شده  می باشد که نشان می دهد پرسشنامه این تحقیق از پایایی قابل قبولی برخوردار است. 531/7
 گانه است. 11است که حاکی از نرمال بودن توزیع شاخص های  %1طبق احنمال آماره کولموگروف اسمیرنف بزرگتر از 

 جهت شروع فرایند 2گانه را از دیدگاه کارفرما، مشاور و پیمانکار نشان می دهد. از اطالعات جدول 11ر یک از شاخصهای میانگین ه 2جدول 
 استفاده می گردد. خاکستری تحلیل

 
 :  میانگین نمره هر یک از شاخص ها از دیدگاه كارفرما، مشاور و پیمانكار2جدول 

 

 شاخص

 

1 2 3 7 1 2 0 5 9 17 11 12 13 17 11 

 3491 3417 2459 2477 2427 2427 2457 3457 2407 3457 7471 7417 3410 7417 3471 كارفرما

 2479 3431 3417 2401 3422 3473 3422 3410 2479 3432 7473 7412 3452 2457 3412 مشاور

رپیمانكا  3433 3417 7410 3417 3452 7415 3452 7477 3417 3417 3415 3421 3411 3401 7477 

 
 

، رابطه خاکستری هریک از شاخص ها ایجاد و در 1به نرم افزار تحلیل خاکستری طراحی شده، با توجه به فرمول  2پس از ورود داده های جدول 
 ارائه می گردد.  3جدول 

اطالعات حاصل از  به منظور دقت در انجام محاسبات نرم افزاری جهت انجام تحلیل رابطه خاکستری طراحی و برنامه نویسی شد. با دریافت
نسبت به تهیه ماتریس ایجاد رابطه خاکستری شاخص ها و سپس محاسبه ضرایب خاکستری اقدام می کند. در این تحقیق با  SPSSخروجی نرم افزار 

محاسبه  %37و  %21، %71های کارفرما ، پیمانکار و مشاور به ترتیب استفاده از نظر خبرگان، استفاده از تکنیک مقایسات زوجی وزن هرکدام از عامل
 شده است. که در نهایت با ورود این اوزان به نرم افزار رتبه شاخص ها به ترتیب مشخص می گردد.

 7]های عملکردی در مقیاس ، تمامی ارزش(3)و یا ( 2) ،(1) پس از ایجاد روابط خاکستری با استفاده از معادالت :1های هدف مرجعتعریف سری
 گانه را نشان می دهد.  11شاخص های  برای هریک از خاکستری رابطه ایجاد نتایج 3جدول  ارائه گردیده است. 1ه در جدول ک گیرندقرار می[ 1و 

 
 

 برای هریک ازشاخص ها خاكستری رابطه ایجاد : نتایج3جدول 
  شاخص 

11 17 13 12 11 17 9 5 0 2 1 7 3 2 1  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OX 

 کارفرما 1 1 7 7490 1 74271 74115 74131 7 7 7 7 7 7 74920
 مشاور 7 7 74753 1 74913 7 7 7 742 74922 1 74125 74309 74351 7
 پیمانکار 74152 74175 1 7 7 1 1 1 1 1 74931 1 1 1 1

 
 
 

                                                 
1. Reference Sequence Definition 
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 محاسبه ضریب رابطه خاکستری:
ضریب  محاسبه 7تمامی ضرایب خاکستری به وسیله فرمول  ∆minو  ∆ij∆  ،maxپس از محاسبه  توالی مرجع می باشد. 7X،  1در جدول 

 نشان داده شده است.  7. نتایج به دست آمده برای ضریب رابطه خاکستری در جدول در نظر گرفته شد 1/7برابر  ζتشخیص 
 

 : نتایج محاسبه ضریب خاكستری4جدول 
 شاخص  

 1 2 3 7 1 2 0 5 9 17 11 12 13 17 11 

 74935 74333 74333 74333 74333 74333 74333 74127 74301 74119 1 74973 74333 1 1 كارفرما

 74333 74775 74772 74132 1 74521 74170 74333 74333 74333 745 1 74792 74333 74333 مشاور

 1 1 1 1 74911 1 1 1 1 1 74333 74333 1 74172 74170 پیمانكار

 
پیمانکار مشخص می شود.  %21مشاور و  %31کارفرما،  %71، رتبه خاکستری هریک از شاخص ها با توجه به اوزان 1سپس با استفاده از فرمول 

 ارائه گردیده است.  1نتایج در جدول 
 

 هر یک از شاخص ها برای خاكستری رتبه محاسبه : نتایج5جدول 
 11 17 13 12 11 17 9 5 0 2 1 7 3 2 1 اولویت

 7 13 14 3 12 9 8 6 11 11 2 1 15 5 4 شاخص

1881 ضریب
7 

1878
8 

1877
2 

1868
6 

1867
5 

1867
1 

1865
9 

18611 

1858
3 

1856
6 

1856
1 

1854
7 

1853
4 

1853
3 

1851
7 

 
 در اولویت اول تا سوم قرار دارند. 11و 1،  7، شاخص 1با توجه به نتایح جدول 

 
 نتیجه گیری -6

موردی علل تاثیرگذار بر تاخیر پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان ایالم نشان می دهد ضعف مالی و فنی و  یافته های تحقیق  و مطالعه
های اول و سوم قرار گرفته، عدم وجود برنامه تدارکاتی پیمانکاران و عدم بکارگیری نیروی مشاور خبره و متخصص بیشترین تاثیر را داشته و در رتبه

برای رفع این مشکالت پیشنهاد می گرددبرای پروژه های با درجه  جود مدیر پروژه خبره در رتبه های بعدی قرار گرفته است.زمان بندی مناسب، عدم و
پروژه و اهمیت بهتر است از مناقصات دو مرحله ای استفاده شود و در مرحله ارزیابی و مالی پیمانکاران وزن شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت اجرای 

نظر به اینکه امروزه مطالعات اولیه و  موثر بر تجهیز کارگاه مناسب و بررسی میزان بنیه و توان مالی پیمانکاران بیشتر در نظر گرفته شود.ارتقا عوامل 
میدانی حضور  مسیریابی و طراحی و بازار یابی پکیج های گازرسانی توسط نیروهای مشاور انجام می شود. لذا لزوم بکارگیری نیروهای متخصص و خبره و

ل صرفا در محل انجام پروژه بسیار مهم است. در بعضی موارد مشاهده شده است بسیاری از نقشه های بدون حضور نیروهای مشاور و نقشه برداری از مح
جه بسیاری از عوارض با برداشت از تصاویر ماهواره ای موجود در سایتها اقدام به برداشت اولیه و طراحی عوارض و مسیرهای گازرسانی شده است. در نتی

ده است. در مورد طبیعی )عبور از جاده ها، پل ها، رودخانه ها...( در مراحل طراحی از قلم افتاده است که در حین اجرا مشکالتی را برای پروژه بوجود آور
های حین انجام کار و الزام نیروهای ضعف نیروهای مشاور و کارگاهی عالوه بر بررسی صالحیت های حرفه ای اولیه پیشنهاد می گردد که با آموزش

لیه این عوامل به مشاور به مطالعه استانداردهای گازرسانی از تاثیرات منفی آنها بر اجرای پروژه های گازرسانی کاسته شود. در نهایت با توجه به اینکه ک
پیمانکار و مشاور ضمن داشتن برنامه زمانبندی  -رفرمانوعی براساس نظر خبرگان تاثیرگذار بر پیشرفت پروژه ها هستند الزم است هر سه عامل کا

گانه مدیریت پروژه نسبت به مدیریت موضوع اقدام وتاخیرات غیر موجه پروژه  را به حداقل ممکن  17مناسب و کنترل به موقع در چارچوب دانشهای 
 رساند.
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