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يرانا يليخطوط ر سي پي ي ايها پروژه يراتخأبر ت يرگذارثأعوامل ت ييشناسا  

 (در فاز مهندسي، فاز تداركات و فاز اجرا)
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51- 58صفحه  
 

  چكيده

از جمله گردند هاي پيمانكاري واگذار ميبه شركت  EPCرتآهن جمهوري اسالمي ايران به صويي كه از سوي راهها پروژه 
باشد. در اين ميان مشكالت موجود در فازهاي مختلف اين پروژه از جمله فاز مهندسي، فاز  هاي مهم در كشور ايران مي پروژه

ه ايبرانگيز بوده و ار يار بحثها يعني زمان پروژه، هزينه پروژه و كيفيت پروژه بس تداركات و فاز اجرا در فاكتورهاي اصلي پروژه
هاي ريلي  خيرات در پروژهوهش پس از شناسايي عوامل ايجاد تأها بسيار حائز اهميت است. در اين پژنبراي آراهكارهايي 

بسياري از  معموالً .ها با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي اقدام خواهد شدبندي آن سي كشور، نسبت به الويت پي اي
اثرات بسياري را به همراه دارد. افزايش زمان تكميل پروژه،  ،خيراتو اين تأعمراني كشور همراه با تأخير هستند  يها پروژه

تواند موجب ايجاد خير است. اين مشكالت ميبروز تأ عواقب جمله ازهاي پروژه، عدم رسيدن به كيفيت موردنياز  ينههزافزايش 
بندي  باشند. بنابراين شناسايي و الويتگي مستلزم صرف زمان، هزينه و انرژي ميپروژه شده و هم نفعانيذبين  نظر اختالف

هاي تحقيقاتي موجود در اينگونه خأل هاي اجراي اين تحقيق است. هاي خطوط ريلي از ضرورت خيرات در پروژهايجاد تأعوامل 
  سازد. هاي اجراي اين تحقيق را نمايان مي ها، ضرورت پژوهش

  

  سي پي تأخير، خطوط ريلي، اي كليدي: هايواژه

 

   مقدمه -1

) در حقيقت مخفف كلمات EPCسي ( پي اي

Engineering ،Procurement وConstruction  

باشد. اين نوع از قراردادها با عنوان قراردادهاي مهندسي،  مي

شوند. در اين نوع قراردادها كه  اجرا شناخته مي وكات رتدا

ت، در واقع يك شخصيت بسيار مورد توجه قرار گرفته اس

حقوقي مستقل مسئوليت طراحي و اجراي پروژه را بر عهده 

دارد كه ممكن است يك شركت تنها يا مشاركت چند 

دار طراحي پروژه از  كه پيمانكار عهده شركت باشد. به طوري

مين تمامي مصالح و تجهيزات أپايه تا تفصيلي و همچنين ت

در  باشد. ي آن، ميپروژه و همچنين مجري عمليات ساختمان

آهن ايران زمان، هزينه و كيفيت  سي راه پي هاي اي پروژه

اي بوده است كه به جهت برخي عملكردهاي  اصول پايه

پيمانكار (و مشاور همكار) و كارفرما، يا هردو، سبب عدم 

توافق شده در قرارداد و يا با  زمان مدتتكميل پروژه در 

گردد. در اين رويكرد، هزينه و كيفيت توافق شده در آن مي

يك مشكل و خطر جدي در راه  عنوان  بهوقوع هر تأخير 

آيد كه تمام اركان بدست آمدن نتايج پروژه به حساب مي

دهد.  پروژه از جمله كافرما و پيمانكار را تحت تأثير قرار مي

سي انجام  پي هاي ريلي كه به روش اي از جمله مزاياي پروژه

تباط كوتاه و سريع بين كارفرما و ار"توان به  شود مي مي

كاهش زمان و هزينه اجراي كار و افزايش كيفيت "، "پيمانكار

كاهش "، "آن با توجه به تلفيق كار طراحي با خريد و اجرا

الزحمه به دليل سرعت بيشتر  زمان دستيابي پيمانكار به حق

پذيري و يكپارچكي بيشتر در اجراي  انعطاف"و  "انجام كار
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ه نمود. تمامي اين موارد در صورتي قابل دسترسي اشار "كار

هاي صحيح و منطقي  پيمانكاران از طريق روش است كه اوالً

ترين قيمت  انتخاب شده باشند (نه لزوماً براساس پايين

ها، الزامات و  در زمان برگزاري مناقصه، ثانياً پيشنهادي)

ريف هاي كارفرما با دقت الزم و جزئيات مورد نياز تع خواسته

بعد از انعقاد ثالثاً  شود تا پيمانكار، قيمت قطعي ارائه نمايد.

قرارداد، تغييرات عمده و اساسي در الزامات و نيازهاي پروژه 

ايجاد نشده، از ناحيه كارفرما (يا مشاورانش) در كار پيمانكار 

سي دخالت نشود. با اين حال نظارت كامل انجام شده  پي اي

 و همكاران، اطيخ( دادي پيش برودتا كار مطابق مفاد قرار

 ،مراحل كار با يكديگرسي،  پي هاي اي پروژهدر  .)1393

هاي مختلف مهندسي،  همزماني دارند. تمركز مسئوليت

اجرا در يك پيمان منفرد  مين تجهيزات و نهايتاًأتداركات و ت

ريزي مناسب  آورد كه پيمانكار با برنامه اين امكان را فراهم مي

هاي داخلي بتواند مراحل متوالي پروژه را  اهنگيو اعمال هم

هاي پروژه به  فعاليت انجام دهد. اجرايبه صورت موازي 

سبب كوتاه كردن زمان پروژه و  صورت موازي طبيعتاً

  ).1395 وفا، ياحي(ر گردد ها مي كاهش هزينه درنتيجه

ي تحليل تأخير در داخل كشور تحقيقاتي در حوزه       

 يبآس ي،به بررس وفا ياحي، ر1395در سال . انجام شده است

 يراتخأثر در بروز تؤعوامل م بندي يتو اولو يشناس

شركت آب و فاضالب تهران  يخطوط اصل ياجرا يها پروژه

عوامل  يننشان داد كه مهمتر يجپرداخت. نتا يمانكارتوسط پ

 يخطوط اصل ياجرا يها در پروژه يراتخأثر در بروز تؤم

 ياز مسائل مال يعوامل ناش هران،ت شركت آب و فاضالب

عوامل، عدم پرداخت به موقع  ينا يارهايمع يناست و در ب

آن  ينتر كم يندارد. همچن يباالتر يتاولو يمانكارمطالبات پ

به  يافته يصاعتبارات تخص يزانمربوط به عدم تناسب در م

 يببه ترت يارهامع ير. ساباشد يم يمانكارپروژه توسط پ

 يمانكارانمناسب پ دهي يمتها عبارت از عدم ق رتبه يانگينم

 يمانكار،پ يجهت برنده شدن در مناقصه، ضعف در منابع مال

پروژه و مشكالت و مسائل  ياجرا ينههز يبرآورد ناكاف

 وفا، ياحي(ر باشند يساخت م ينددر طول فرا ينقد يانجر

 يبه بررس 2017سورندران و همكاران در سال  ).1395

 يلها بر اساس تحل در پروژه يرخأت يجادا ثر درؤعوامل م

شده  ييمطالعات، عوامل شناسا ينها پرداختند. بر طبق ا لفهؤم

كارفرما، مواد و  ي،عبارتند از مسائل طراح يتاهم يببه ترت

، 2014كار ( يروين ي،مصالح، مسائل قرارداد

Surendran(. هاي  به بررسي روش ،2010 ويليامز در سال

هاي بزرگ  ات در افزايش زمان پروژهموجود اثر تأخير

هاي موجود  هاي روش پرداخته و نكاتي را در مورد نارسايي

 هاي بزرگ خاطر نشان كرده است تحليل تأخير در پروژه

يابي علل بروز  در تحقيق ديگري به ريشه). 2010، ويليامز(

ساز كشور مالزي پرداخته شده  و تأخير در صنعت ساخت

تأثير هر يك از علل نيز مورد بررسي  است و اهميت ميزان و

قرار گرفته است و در نهايت رابطه علت و معلولي بين آنها 

   ).Braimah، 2008( شناسايي شده است

روشي را براي  2008كاسترو و همكارانش در سال      

هاي ارزيابي  تقسيم مشكالت مالي تأخيرات پروژه در شبكه

 ).Castro، 2008( اند هها توسعه داد برنامه و بازبيني روش

به  يگريد يقدر تحق 2007و سان در سال  يوانسانواس

در صنعت ساخت و ساز كشور  يرعلل بروز تأخ يابي يشهر

از  يكهر  يرو تأث يزانم يتپرداخته شده است و اهم يمالز

رابطه  يتقرار گرفته است و در نها يمورد بررس يزعلل ن

، 2007است (شده  ييها شناساآن ينب يعلت و معلول

Sambasivan(. را  يروش 2010و همكاران در سال  يآران

آن  يها يتاز فعال يكپروژه و هر  يراتتأخ يزانم يينتع يبرا

  ).Arani ،2010اند ( ارائه داده

 ايجاد، أمنش چون معيارهايي براساس توان مي را تأخيرات     

 بندي تقسيم آنها جبران پذيري قابليت و رخداد زماني حالت

 است، آن به پاسخگويي مسوول پيمانكار، كه خيريتأ .نمود

 را كار اجزاي ميان هماهنگي عدم و پايين توليد توان مانند

 زمان خيراتتأ اينگونه براي پيمانكار گويند. غيرقابل اغماض

 قابل خيراتتأ ديگر، دسته د.كن درخواست تواند نمي را اضافي

 است. خيرتأ اصلي دليل كارفرما ها آن در كه جبران هستند

 غيرقابل نباشد، پاسخگو كارفرما نه و پيمانكار نه كه خيريتأ

 و آب بودن نامساعد و طبيعي بالياي. شود مي ناميده جبران

  ).Doloi ،2012( هستند خيراتتأ اين نمونه هوا

  روش تحقيق -2
روش تحقيق مناسب كه در اين پژوهش به كار گرفته شده    

باشد. در  اي و تحقيق توصيفي مي هاست، مطالعات كتابخان

توان جامعه مورد مطالعه را از طريق  تحقيقات توصيفي مي

پيمايش تحت بررسي و آزمون قرار داد. پيمايش عبارت 

آوري اطالعات كه با طرح و نقشه و به عنوان  است از جمع
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بيني و يا به منظور تجزيه  راهنماي عملي توصيف، پيش

گيرد. در يك  ها صورت ميوتحليل روابط برخي متغير

توان گفت كه تحقيق حاضر، يك تحقيق  بندي كلي مي جمع

باشد. همچنين از آنجايي كه  توصيفي از نوع پيمايشي مي

تواند به طور عملي، مورد استفاده قرار  نتايج اين تحقيق مي

  باشد. گيرد، يك تحقيق كاربردي نيز مي

و بررسي اسناد  از سه ابزار پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده     

اي و  و مدارك استفاده شده است. در ابتدا از روش كتابخانه

از  يكيدر ادامه از روش ميداني استفاده گرديده است. 

است كه در آن  يمايشپ يقتحق يها داده يآور جمع يها روش

 يهو ته يا انجام مطالعات كتابخانه يقاطالعات از طر

كه  يقتحق ينهزم افراد خبره در يپرسشنامه و ارسال برا

دهند  يشوند و به سؤاالت جواب م يم يدهدهنده نام پاسخ

 شاز هر رو يشترروش، كه ب ينشوند. از ا يم يگردآور

ساخت مورد استفاده  يريتدر مطالعات مد يگريد يقتحق

 يفي،توص ي،توان در انواع مطالعات اكتشاف يم يردگ يقرار م

روشي است براي  پيمايش، استفاده كرد. يابيو ارزش يينيتب

ها، باورها، نظرات،  آوردن اطالعاتي درباره ديدگاه بدست

ها يا مشخصات گروهي از اعضاي يك جامعه،  رفتارها، انگيزه

اين روش آماري است كه از راه انجام تحقيق و پژوهش 

توان روشي  شود. همچنين پيمايش را مي علمي ميسر مي

هاي  شامل، روشعلمي در تحقيقات اجتماعي قلمداد كرد كه 

آوري اطالعات درباره افراد،  منظم و استاندارد براي جمع

هاي مختلف  هاي بزرگتري از گروه ها يا مجموعه خانواده

توان هم به ابزار  جامعه است. در حقيقت پيمايش را مي

هاي بكار  ها و هم به فرايند آوري داده استفاده براي جمع

تمام  در زار تلقي كرد.گيري از آن اب گرفته شده هنگام بهره

سؤال در ارتباط با  يبه تعداد يددهندگان با ها پاسخ يمايشپ

پاسخ دهند. سؤال ممكن است شامل  يقموضوع تحق

چند  يچيدهپ هاي ياسمق يا اي يهگو ساده تك يها شاخص

ها به هر شكل كه باشند،  حال سؤال ينباشند. با ا اي يهگو

به  خكه مردم در پاسهستند  يزيهمان چ يمايشيپ يها داده

االت از نظام ؤجهت پاسخگويي به س .يندگو يسؤال محقق م

امتيازدهي با استفاده از مقياس ليكرت با درجات بسيار كم، 

كم، متوسط، زياد و بسيار زياد استفاده گرديد. طراحي 

نمايد تا ضمن تكميل  پرسشنامه با رويكرد مناسب كمك مي

ال در آن ؤمورد نظر كه س هاي ه، از زيرگروهنمودن پاسخنام

مطرح گرديده نيز آگاه شويم و طراحي پرسشنامه بدين شيوه، 

هاي فوق و  بندي نتايج و امكان شناسايي حوزه در جمع

 ثير بسزايي دارد.أمباحث كيفي در فرآيندهاي مزبور تضعف 

هاي بسته  هاي پيمايش از نظر شكل به دو نوع پرسش پرسش

هاي بسته  شوند. در پرسش يم يبند يمهاي باز تقس و پرسش

اي مشخص شود كه از مجموعه يدهندگان خواسته م از پاسخ

هاي بسته  ها، يكي را انتخاب كند. انواع پرسشاز پاسخ

خير   - هاي بلي هاي چند انتخابي، پرسش عبارتند از: پرسش

هاي باز  بندي عددي. در پرسش هايي با مقياس درجه و پرسش

هند كه به زبان خود و هرچقدر كه خوا دهنده مي  از پاسخ

ها عبارتند از  خواهد پاسخ بدهد. انواع اين پرسش مي

هاي كوتاه، مقاله، توضيح و  هاي پركردني، پاسخ پرسش

هاي بسته در پيمايش هاي سازماني  استفاده از پرسش تشريح.

دهندگان به سرعت و  بسيار مطلوب و جذاب هستند. پاسخ

هاي بسته پاسخ دهند و در زمان  رسشتوانند به پ به راحتي مي

هاي مربوط به اهداف  كنند و از طرفي دامنه پاسخ جويي صرفه

 مهپيمايش را محدود كرده و الگوي واحدي را در اختيار ه

دهندگان اين امكان را  هاي بسته به پاسخ دهند. پرسش قرار مي

ها را تفسير كنند و به آنها پاسخ  دهد تا به خوبي پرسش مي

  . دهند

مربوط به  ييپرسشنامه نها يهدر ته يد،گرد يانهمانطور كه ب  

منظور  يناز سؤاالت بسته استفاده شده است. بد يقتحق ينا

مورد  ينهد با عالمت زدن گزتوان يدهنده به سهولت م پاسخ

استفاده از سؤاالت  يگرعلل د ين. همچنيدنظر را انتخاب نما

  بسته عبارتند از:

 يهپرسشنامه كه كل ينبسته در مورد ااستفاده از سؤاالت  .1

 يشترممكن قابل تصورند نسبت به سؤاالت باز كه ب يها پاسخ

جهت  يكه به ما اطالعات نظر يمطالعات اكتشاف يبرا

  تر است.  مناسب يمها ندار محدود كردن پاسخ

سؤاالت بسته نسبت به سؤاالت باز  يحترج يگرعامل د .2

 يسؤاالت باز را گاهها است.  داده يلو تحل يهسهولت تجز

مشكل  يككرد.  يلو تحل يهتوان تجز يم ياوقات به دشوار

شفاف  ياندهندگان در ب پاسخ يناتوان يادست خط بد 

  است. يشانها پاسخ

از  ياست كه برخ ينباز ا يها سؤال يگرمشكل د .3

پاسخ  يكاز  يشسؤال ب يكدهندگان ممكن است به  پاسخ

  بدهند. 



 

1399بهار دوره اول، ،102، شماره ، سال هجدهمفصلنامه علمي جاده  

 

54 
 

كه سؤاالت  يدهگرد يپرسشنامه سع يهتمام مراحل ته در     

باشد جهت رفع ابهامات  يواضح و فاقد هرگونه ابهام

 يارشماره تماس محقق در اخت يپرسشنامه و سؤاالت احتمال

امر پاسخ به  يجهپاسخ دهندگان قرار گرفت كه نت يهكل

و  يلكارشناسان محترم در تكم ياتابهامات و استفاده از نظر

شنامه مورد استفاده شامل چهار اصالح پرسشنامه بود. پرس

دهندگان و  بخش نامه همراه، دستورالعمل، مشخصات پاسخ

از  يكباشد. هر  ها مي امتيازدهي به گزينه ياها  بخش سوال

  .گردد يم يفقسمت توصاين ها در  بخش ينا

  : اجزاي اصلي پرسش نامه عبارتند از

الف) نامه همراه: در اين قسمت هدف از گردآوري      

دهنده  ها به وسيله پرسشنامه و ضرورت همكاري پاسخ داده

هاي مورد نياز توضيح داده شده و مشخصات در عرضه داده

پژوهشگر به عنوان مجري تحقيق و محل انجام تحقيق مطرح 

  گرديده است. 

يك  ب) دستورالعمل: در اين قسمت سعي شده در حد     

هاي  صفحه پاسخ دهنده با چگونگي پاسخ دادن به سؤال

ها و  پرسشنامه آشنا شود. در اين بخش از مديران شركت

مؤسسات پاسخ گو خواسته شده كه جهت عرضه نتايج بهينه 

پرسشنامه توسط مديران يا كارشناساني كه داراي تجربه كافي 

 خطوط ريلي هستند سي پي ايهاي  در زمينه اجراي پروژه

  تكميل شود. 

هاي پرسشنامه پس از نامه همراه  ج) سؤال ها: سؤال     

(معرفي نامه) براي پاسخ دهندگان ارسال گرديد. در اين 

تحقيق در مرحله پيمايش ميداني، تهيه پرسشنامه و تحليل 

اي با  با استفاده از مقياس مرتبه SPSSافزار  ها از نرم عامل

و طبق  زياد و خيلي زيادپنج گزينه خيلي كم، كم، متوسط، 

 استفاده شده است.  )2(جدول 

عبارتست از كليه عناصر و افرادي  تحقيق جامعه آماري     

كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص داراي يك يا چند 

تر باشد صفت مشترك باشند. هرچه جامعه آماري كوچك

تر از يك جامعه آماري بزرگتر مطالعه نمود.  توان آنرا دقيق مي

در تحقيق حاضر جامعه آماري مورد نظر، مديران و 

هاي همكار در  و شركت يليخطوط ر يها كارشناسان پروژه

باشند. در اين تحقيق بر پايه تعداد  مي ها اين سازمان

جامعه آماري در نظر گرفته شده و  ،هاي مورد بررسي شركت

كه در ) 1389 ،نيا سپس با توجه به جدول مورگان (حافظ

در  .گردد يحجم نمونه تعيين مشود،  مالحظه مي )1(جدول 

 Sو  يجامعه آمار يامعرف حجم جامعه  Nجدول،  ينا

  .باشد يمعرف حجم نمونه م

  
  جدول مورگان .1جدول 
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 يانمتفاوت كارفرما دستهبه سه  يقتحق ينا يجامعه امار     

جمهوري اسالمي ايران)، آهن  راه(شركت  يليبخش خطوط ر

يلي و خطوط ر يها پروژه ينهاور در زممش ينمهندس

يلي احداث خطوط ر ينهمتخصص در زم يمانكارپ يها شركت

پرسشنامه اين تحقيق طوري طراحي شده  .شود يم يمتقس

تواند تبديل به مقايسات زوجي شود. بر اين  است كه مي

اساس جدول مقايسه از اطالعات پرسشنامه استخراج 

 AHPالعات روش گردد. روش تجزيه و تحليل اط مي

هاي چندمعياره به  گيري باشد كه كارايي خود را در تصميم مي

اثبات رسانده است. به علت پيچيدگي زياد محاسبات در اين 

 استفاده شده است Expert Choise افزار روش از نرم

هاي زيادي  افزار داراي توانايي ). اين نرم1385 ،(اصغرپور

باشد و  وترهاي شخصي مياست و قابل استفاده بر روي كامپي

عالوه بر امكان طراحي نمودارهاي سلسله مراتبي 

ها و محاسبه وزن  گيري، تعيين ترجيحات و اولويت تصميم

نهايي، قابليت تحليل حساسيت نسبت به تغييرات پارامترهاي 

باشد. همچنين از بسياري از نمودارها و  مسئله را نيز دارا مي

ايج سود جسته و واسط ه نتيهاي مناسب جهت ارا گراف

هاي اشاره  افزار فوق و تكنيك نرم ،اي دارد، لذا كاربري ساده

. گيري از معيارها و تحليل استفاده خواهد شد شده جهت بهره

هاي  بندي گزينه در نهايت به صورت گرافيكي و عددي رتبه

 نمايد. ه مييذكرشده را ارا
  

  طيف ليكرد .2جدول 

  ثيرأميزان ت تأثير خيلي كم تأثير كم بي تأثير ادتأثير زي تأثير خيلي زياد

  شمارنده 1 2 3 4 5

  احتمال وقوع عامل  10  30  50  70  90

  

     

صورت ه در اين تحقيق سئواالت پرسشنامه پس از طرح ب

مصاحبه با افراد متخصص در زمينه مذكور مورد بررسي قرار 

ه گرديده يارا هاي نهايي گرفته و در نهايت در قالب پرسشنامه

  است.

هاي گردآوري  اگر روشي از پايايي برخوردار نباشد، داده     

  شده روايي (اعتبار) نيز نخواهند داشت. 

نزديك بودن نتايج حاصل به يكديگر نشان دهنده پايايي      

باشد. براي تعيين پايايي اين پرسشنامه از  ابزار پرسشنامه مي

گردد.  ستفاده ميشاخص ضريب پايايي (آلفاي كرونباخ) ا

) ابداع شده و 1951ضريب آلفاي كرونباخ توسط كرونباخ (

گيري اعتمادپذيري و يا  هاي اندازه ترين روش يكي از متداول

ها است. با استفاده از تعريف آلفاي كرونباخ  پايائي پرسشنامه

  توان نتيجه گرفت:  مي

االت بيشتر شود، ميزان ؤهمبستگي مثبت بين س يزانهر م )1

  ي كرونباخ بيشتر خواهد شد.آلفا

االت بيشتر شود آلفاي ؤهر قدر واريانس ميانگين س )2

  كرونباخ كاهش پيدا خواهد كرد. 

(بسته به نوع  ثير مثبت و يا منفيأاالت تؤداد سافزايش تع )3

االت) بر ميزان آلفاي كرونباخ خواهد ؤهمبستگي بين س

  گذاشت. 

ونه باعث كاهش واريانس ميانگين افزايش حجم نم )4

االت در نتيجه باعث افزايش آلفاي كرونباخ خواهد ؤس

  شد. 

 1است هر قدر شاخص آلفاي كرونباخ به  بديهي     

تر باشد، همبستگي دروني بين سواالت بيشتر و در نزديك

تر خواهند بود. كرونباخ ضريب پايايي  ها همگن نتيجه پرسش

 را 8/0را قابل قبول،  7/0را قابل بحث،  6/0را كم،  5/0

گيرد.  را بسيار خوب در نظر مي 9/0خوب و بيش از 

درصورت پايين بودن مقدار آلفا، بايستي بررسي شود كه با 

  توان افزايش داد. ها مقدار آن را مي حذف كدام پرسش

براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس      

ن) هاي پرسشنامه (يا زيرآزمو هاي هر زيرمجموعه سوال نمره

و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير 

  مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد. 



 

1399بهار دوره اول، ،102، شماره ، سال هجدهمفصلنامه علمي جاده  

 

56 

 

)1(                                                                                                       

  :كه در آن باشد يم زيردر رابطه فوق پارامترها به شرح 

  هاي پرسشنامه يا آزمون. زيرمجموعه سوال تعداد

  ام.  jواريانس زيرآزمون      

  .است واريانس كل آزمون

  هايافتهبحث و  -3
مورگان، با توجه به اينكه تعداد جامعه  جدول مطابق با     

نفر تشخيص داده شده است، ميزان حجم  25آماري برابر با 

 توزيع از پس. تاس گرديده نفر تعيين 24نمونه برابر با 

 صحيح، صورت به ها نفر، پرسشنامه 24بين  ها پرسشنامه

از آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي  ده شد.بازگردان و تكميل

ه يپروژه ارا نماييم و براي سه فاز از عوامل استفاده مي

هاي غيرمعتبر ضروري است  گردند. پس از حذف داده مي

يرد. بدين منظور و با پايايي پاسخ ها مورد بررسي قرار گ

هاي دريافتي  به آزمون پاسخ  Spssاستفاده از آناليز نرم افزار

خواهيم پرداخت. بر اساس اين تجزيه و تحليل، در صورتي 

دهنده پايايي  باشد نشان 9/0كه ضريب آلفاي كرونباخ باالي 

باشد  8/0هاي آماري است. اگر ضريب آلفا باالي  عالي داده

قابل  7/0شود، باالي  آماري خوب برآورد ميهاي  پايايي داده

بيانگر  5/0ضعيف و ضريب آلفاي كمتر از  5/0قبول، باالي 

نتايج  )3(جدول . هاي آماري است پايايي غير قابل قبول داده

 دهد. حاصل شده را نشان مي

 

 ها براي مراحل مختلف پروژه آزمون پايايي داده .3جدول

  فاز پروژه خيراد تأايج تعداد عوامل آلفاي كرونباخ

  يمهندس مرحله 10 825/0

  تداركات مرحله  19 742/0

  اجرا مرحله  19 880/0

 
مهندسي مرحله خير مربوط به تعداد كل عوامل ايجاد تأ     

شود  عدد بوده است. همانطور كه از جدول مشاهده مي 10

 80بوده و بيشتر از  825/0 برابر با مرحلهضريب آلفاي اين 

هاي  دهنده پايايي خوب داده ت لذا نتايج نشاندرصد اس

مرحله خير مربوط به عوامل ايجاد تأآماري هستند. تعداد كل 

عدد بوده است و همانطور كه از جدول مشاهده  19تداركات 

درصد بوده و  70بيشتر از مرحله شود ضريب آلفاي اين  مي

ستند. هاي آماري ه قبول داده دهنده پايايي قابل لذا نتايج نشان

اجراي پروژه مرحله خير مربوط به عوامل ايجاد تأتعداد كل 

شود ضريب  عدد بوده است و همانطور كه مشاهده مي 19

درصد است لذا نتايج نشاندهنده پايايي  50آلفا بيشتر از 

  .هاي آماري هستند خوب داده
 

   گيرينتيجه -4
در اين پژوهش پس از شناسايي عوامل و زيرمعيارها،      

شوندگان كه  هيه پرسشنامه و توزيع آن بين مصاحبهت

سي ريلي كشور  پي هاي اي متخصصان امر در زمينه پروژه

ها از  بودند، انجام گرفت. با دريافت پرسشنامه

ها اجرا شد. در اين  شوندگان، عمليات تحليل پاسخ مصاحبه

مورد  هاي جمعيت شناختي نمونه آماري ويژگيزمينه در ابتدا 

هاي  ار گرفت. پس از آن، پايايي پاسخبررسي قر

شوندگان با استفاده از روش آلفاي كرونباخ تحليل  مصاحبه

شد. در نهايت به منظور انجام تحليل سلسله مراتبي جهت 

بندي معيارها و زيرمعيارها، ساختار سلسله مراتبي  الويت

تشكيل گرديده، ماتريس مقايسات زوجي بين تمام 

ها با كمك اين روش  وزن نهايي آن زيرمعيارها تهيه شده و
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تعيين گرديد. نتايج حاكي از آن است كه با استفاده از روش 

 يبخش مهندس يرخأبا ت ييپاسخگو"آل، عوامل  تلفيق ايده

در  ها در نقشه يازمورد ن ييرات(مشاور) نسبت به تغ يمانكارپ

مذاكرات  يتعدم مشخص بودن وضع"، "پروژه ياجرا ينح

 هاي يتدولت بر روند فعال ينها و قوان برنامه يرثأت"، "يا هسته

 ياز جانب برخ يرانا يمتحر"، "مصالح ينمأبخش ت

در زمان مناقصه توسط  يواقعيرغ يمتق يهارا "، "كشورها

 ييپاسخگو"، "فقط با هدف برنده شدن در مناقصه يمانكار،پ

 يازمورد ن ييراتكارفرما نسبت به تغ يبخش مهندس يرخأبا ت

 گذاري يهعدم سرما"، "ها و مدارك پروژه وص نقشهدر خص

 با سي پي يا هاي پروژه  ينهدر زم يا حرفه يخارج يمانكارانپ

شدن  يطوالن"، "يراندر ا يوجود ثبات اقتصاد  عدمبه توجه 

، "يمدت زمان افتتاح حساب و فعال شدن اعتبارات اسناد

در وصول مطالبات  يرخأت"، "كادر نظارت يفعملكرد ضع"

و كارشناسان  يرانبودن مد يردرگ"، "توسط كارفرما يمانكارپ

آنها  يپروژه و عدم تمركز كاف يكاز  يشپروژه كارفرما در ب

و  يكاف ينداشتن منابع مال ياردر اخت"و  "پروژه يندر ا

از  يرغ هايي يتكردن بودجه پروژه در فعال ينههز ينهمچن

ازده الويت به ترتيب دو "يمانكارپروژه مورد اشاره توسط پ

آهن  سي راه پي هاي اي برتر براي رفع اين مشكالت در پروژه

شود  در راستاي ادامه اين تحقيق پيشنهاد مي باشد. كشور مي

بندي عوامل در سطح دنيا  هاي ديگر تحليل و الويت از روش

استفاده كرده و نتايج آن با نتايج اين  غيرههمچون تاپسيس و 

ه قرار داده شود. همچنين با مطالعه مورد بررسي و مقايس

هاي  توجه به اينكه روش تحليل سلسله مراتبي كمتر در پروژه

توان به  سي ديگر در سطح كشور استفاده شده است، مي پي اي

هاي ديگر كشور  بندي مشكالت پروژه منظور بررسي و الويت

نيز از اين روش استفاده نمود. بحث ديگر استفاده از اين 

بندي  سي، الويت پي هاي اي كالت پروژهروش در بررسي مش

آهن  هاي راه نهايت انتخاب يك گزينه از پروژه آنها و در

عنوان گزينه منتخب با كمترين مشكالت و كشور به

سي  پي ها به روش اي بندي خطوط جهت توسعه آن الويت

  اي برخوردار است. باشد، كه به نوبه خود از اهميت ويژه مي

     
 مراجع -5

عوامل موثر  يبندتيو اولو ييشناسا" ،)1393( ق.، ،اطيخ-

 نيدر شهر اهواز، اول يساختمان يهاپروژه يدر اجرا ريبر تاخ

 هيسرما كرديكالنشهرها با رو يتوسعه عمران يكنفرانس مل

  .  واحد اهواز ياهواز، دانشگاه آزاد اسالم ،يگذار
 

و  يشناس بيآس ،يبررس" ،)1395، (وفا ياحير- 

 ياجرا يهاپروژه راتيعوامل موثر در بروز تاخ يندب تياولو

، "مانكاريشركت آب و فاضالب تهران توسط پ يخطوط اصل
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ABSTRACT 

The projects that the Islamic Republic of Iran Railways, in the form of EPC, is entrusted to 

parent company companies are among the most important projects in Iran. In the 

meantime, the problems in the various phases of the project, including the engineering 

phase, the procurement phase, and the implementation phase, are very controversial in the 

project's main factors, such as project time, project cost, and project quality, and it is very 

important to provide solutions for them. In this research, after identifying delays in Iranian 

Railways projects, their hierarchical analysis will be applied to their prioritization. Usually 

many of the country's development projects are delayed, and these delays have many 

effects. Increasing project completion time, increasing project costs, not achieving the 

required quality, including the consequences of delay. These problems can cause 

disagreements between project stakeholders and all require time, cost and energy. 

Therefore, identifying and prioritizing delays in rail project projects is a prerequisite for the 

implementation of this research. The research gaps in these studies reveal the need for this 

research. 
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