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Abstract
Today, energy supply is one of the most important axes of the strategy of different countries
due to its vital role in the continuation of technological and economic development of
countries. The Petroleum industry, as one of the most important industries producing energy,
has become an important and special industry due to the complexities of its production and
extraction. Therefore, classification and prioritization of changes have taken place, and
presenting a model of how to deal with changes can play an important and fundamental role
in managing changes in executive projects. Of course, no project can completely eliminate the
risk of change, but it can be largely prevented by identifying the underlying causes of change.
In this study, an attempt has been made to compile a study and present a questionnaire and
interview with experts and specialists in the oil industry, information, and existing records,
which resulted in finding 20 of the most effective changes in EPC projects in the field of the
petroleum industry. For this purpose, after reviewing and analyzing the changes, the model of
dealing with the changes in EPC projects is presented and then according to the main parts of
EPC projects, the most effective cases of each part are determined by using multi-criteria
decision-making methods consisting of series. Analysis Hierarchy Process (AHP) and Gray
Relationship Analysis (GRA) have been proposed to provide a change management structure
in EPC projects in the oil industry. Based on the obtained results, it was found that the design
and engineering (E) phase has the greatest impact on the changes made in EPC projects,
followed by the manufacturing and construction (C) and procurement (P) phases. This
research could be useful for prioritizing and managing change and minimizing the impact of
unintended changes on EPC projects in the petroleum industry.
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در دنياي امروز تأمين انرژي با توجه به نقش حياتی آن در استمرار پيشرفت و توسعه از مهمترین اهداف دولتها به شمار
میرود .در این راستا صنعت نفت با توجه به معضالت و پيچيدگیهاي استخراج ،توليد ،انتقال و بهرهبرداري نقش مهم و
راهبردي در جهان پيدا نموده است .بدینمنظور برنامهریزي جهت اجراي پروژههاي صنعت نفت و اطمينان از انجام دقيق و
به موقع آنها از حساسيت باالیی برخوردار میباشد .لذا از آنجایی که تغييرات و دوبارهکاريها میتواند اهداف پروژه را
تحت تأثير قرار دهد ،بنابراین بسياري از دستاندرکاران صنایع گوناگون ،تغييرات و دوبارهکاريها را از مهمترین
ریسكهاي موجود در پروژههاي اجرایی میدانند و بدین سبب طبقهبندي و اولویتبندي تغييرات حادث شده و ارائه
الگوي نحوه برخورد با تغييرات میتواند نقش مهم و اثرگذار در مدیریت پروژه به وجود آورد.
در این پژوهش سعی گردیده با بررسیهاي مطالعاتی ،ارائه پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت ،اطالعات
موجود گردآوري گردد که نتيجه آن یافتن  20مورد از تأثيرگذارترین تغييرات ایجادشده در پروژههاي طرح و ساخت همراه
با تأمين کاال ( )EPCدر حوزه صنعت نفت بوده است .دراین راستا ،پس از بررسی و تحليل تغييرات ،الگوي برخورد با
تغييرات در پروژههاي  EPCارائه گردیده و سپس با توجه به بخشهاي اصلی پروژههاي  ،EPCتأثيرگذارترین موارد هر
قسمت مشخص و با استفاده از روش ترکيبی تصميمگيري چند معياره تحليل سلسلهمراتبی و تحليل رابطه خاکستري ،نسبت به
ارائه ساختار مدیریت تغييرات در پروژههاي  EPCحوزه صنعت نفت اقدام گردیده است .با توجه به نتایج به دست آمده
مشخص گردید که بخش طراحی و مهندسی بيشترین تأثير را بر تغييرات ایجاد شده در پروژههاي  EPCداشته و پس از آن
بخشهاي اجرا و پس از آن تأمين کاال قرار دارند .این پژوهش میتواند به منظور اولویتبندي و مدیریت تغييرات و به کمينه
رساندن تأثير منفی ناشی از تغييرات ناخواسته در پروژههاي  EPCحوزه صنعت نفت مفيد واقع گردد.

تاریخ پذیرش1400/09/22 :

چکیده
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 .9مقدمه
همانگونه که می دانيم پروژه تالشی است موقتی در جهت رسيدن و یا توليد یك محصول
تعریف شده و اثر این تالش با استفاده از محدودیتها و پارامترهاي تعریفشده در بستر
مدیریت پروژه قابل بررسی میباشد( .کابيريفر و همکاران 1)2019 ،پروژهها غالباً توسط
تيم پروژه به عنوان وسيلهاي براي دستيابی به برنامههاي مهم سازمان (توليد یا خدمات)
انجام میشود .پروژههاي در حال اجرا در حوزه انرژي و صنعت نفت شامل چندین
عملياتهاي چندوجهی و ساختاریافته میباشد که جهت رسيدن به یك محصول خاص و
منحصر به فرد نظير ساخت یك واحد پاالیشگاهی و یا احداث سکوي نفتی متمرکز
میباشد( .مارتنس و همکاران 2)2017 ،هزینه ،زمان و دامنه سالها محدودیت سهگانه مثلث
مدیریت پروژه بودهاند و با اندازهگيري عملکرد در مدیریت پروژه در ارتباط میباشند.
3
(جوزلين و همکاران)2016 ،
صنعت نفت در اغلب کشورها درصد قابل توجهی از توليد ناخالص داخلی را نشان
میدهد ،بنابراین موفقيت در صنعت نفت اغلب به ارتقاء ،رشد و ثبات اقتصادي منجر
میشود .در سالهاي اخير تالشهاي متعددي براي بهبود بهرهوري در پروژههاي حوزه
صنعت نفت ایران و ميزان موفقيت آنها انجام شده است که اغلب بيانگر رعایت اصول اساسی
مدیریت پروژه در اجراي موفقيتآميز پروژهها میباشد .استفاده از دانش مدیریت،
برنامهریزي و کنترل پروژه میتواند باعث موفقيت در بهينهسازي پروژههاي این حوزه گردد.
پروژههاي تعریف شده در صنعت نفت عموماً شامل چندین فعاليت چندوجهی و غير
متمرکز میباشند که توسط متخصصين پروژه انجام میشود ،این موارد شامل مراحل
طراحی و مهندسی ،تأمين و تدارک کاال و ساخت و اجرا میباشد .این پروژهها
دربرگيرنده فعاليتها و زیر پروژههاي تأسيساتی ،فرآیندي ،عمرانی و زیربنایی هستند و
براي رسيدن به موفقيت به هماهنگی دقيق بين ارکان پروژه احتياج است .بر این اساس،
صنعت نفت و حوزه انرژي در فرآیندهاي خود اغلب با معضالتی روبهرو هستند که در
برخی موارد باعث عدم توفيق کامل در موفقيت پروژهها میشود .بنابراین موفقيت در
صنعت نفت و حوزه انرژي تحت تأثير راندمان و بهرهوري انجام این پروژهها قرار دارد
1. Kabirfar et al.
2. Martens et al.
3. Joslin et al.
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(اولنریواجو و همکاران 1)2015 ،اهميت این معضالت در این صنعت از نظر افزایش هزینه
و تطویل زمان قابل بررسی میباشد.
اجراي موفقيتآميز پروژههاي نفتی در حوزه رقابتی بازار نفت ،نقش مهمیدر موفقيت
شرکتهاي پيمانکاري در این صنعت دارد .در همين حال ،شرکتهاي نفتی که قادر به
مدیریت منابع خود (اعتباري ،پرسنلی ،مالی ،تجهيزاتی و زمانی) هستند ،به راندمان باالیی
دست خواهند یافت .پروژههاي اجرایی حوزه صنعت نفت باتوجه به تنوع کار ،بودجه ،مدت
زمان و تعداد پرسنل و عوامل درگير در آنها در زمره پروژههاي پيچيده قرار میگيرند.
صنعت نفت مانند هر صنعت دیگر ،نياز به پيشرفت مستمر دارد .اصل این پيشرفت مداوم از
چرخه برنامهریزي -انجام  -کنترل  -اقدام 2ناشی شده است که در ابتدا در بحث اجرا و ساخت
و ساز معرفی شده و بعداً در صنعت نفت و حوزه انرژي مورد استفاده قرار گرفته است .چرخه
برنامهریزي  -انجام  -کنترل  -اقدام به اندازهگيري مداوم شاخصها وابسته است .این روش
یك روش مدیریت تکراري چهار مرحلهاي است که در سازمانها و شرکتها براي کنترل و
3
بهبود مستمر فرآیندها و محصوالت از آن استفاده میشود( .اوکلند و همکاران)2017 ،
افزایش تغييرات در پروژههاي اجرایی با اهداف اصلی سهگانه مدیریت پروژه ،یعنی
زمان ،هزینه و کيفيت رابطه معکوس دارد ،به طوري که افزایش تغييرات و دوباره کاريها
اثرات منفی در متغيرهاي سهگانه فوق ایجاد مینماید .ازاینرو با توجه به دانش و تجربه
اجرایی پيمانکاران و به منظور تسریع در انجام و بهرهبرداري از طرحها ،نياز به استفاده از
روشهاي نوین قراردادي و مدیریت پروژه نظير اجراي پروژهها تحت قراردادهاي طرح و
ساخت همراه با تأمين کاال 4متداول گردیده است .همچنين با توجه به سابقه نهچندان
طوالنی مدت اجراي این نوع پروژهها ،امکان ایجاد تغييرات و تضاد نگرشها بين عوامل
آن امري اجتنابناپذیر خواهد بود .بنابراین در این مقاله بررسی تغييرات در پروژههاي اجرا
شده با روش طرح و ساخت همراه با تأمين کاال در یکی از مهمترین حوزههاي انجامدهنده
پروژه ،یعنی حوزه صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته است.
با وجود بهکارگيري تئوريها ،تکنيكها و ابزارهاي مختلف ،پروژههاي صنعت نفت
همچنان از نظر زمان ،هزینه و کيفيت در سطح جهان از ناکارآمدي رنج میبرد که این امر
1. Olanrewaju et al.
2. Plan Do Check Act
3. Oakland et al
)4. Engineering Procurement Construction (EPC
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میتواند منجر به ایجاد تأخير ،اختالفات و خسارات شود( .تاميلين و همکاران)2015 ،

1

صنعت نفت و حوزه انرژي ایران نيز از این قاعده مستثنا نبوده و داراي معضالتی است که
از عوامل مختلفی نشأت می گيرد و در نهایت بر زمان ،هزینه و دامنه پروژه تأثير میگذارد.
از آنجایی که تغييرات و تعارضات در پروژههاي اجرایی کشور بسيار متداول میباشند،
ازاینرو در این پژوهش پس از بررسی و تحليل محتواي ادبيات ،مدارک و مستندات
مرتبط با ایجاد تغييرات در پروژههاي طرح و ساخت همراه با تأمين کاال حوزه صنعت نفت
کشور مد نظر قرار گرفته و پس از آن رویکرد و الگوي نحوه برخورد و مواجهه با تغييرات
ایجاد شده در پروژههاي طرح و ساخت همراه با تأمين کاال تعریف میگردد .همچنين با
استفاده از روش ترکيبی تحليل سلسله مراتبی 2و تحليل رابطه خاکستري 3به عنوان
روشهاي تلفيقی تصميم گيري گروهی چند معياره سعی گردیده تا نسبت به تحليل،
وزندهی و رتبهبندي مبانی اصلی ایجاد تغييرات به وجود آمده در پروژههاي طرح و
ساخت همراه با تأمين کاال حوزه صنعت نفت اقدام شود تا بتوان به شناخت بهتري از
تغييرات و تضادهاي ایجاد شده در راستاي جلوگيري از ایجاد تغييرات ناخواسته در
پروژه هاي آینده دست یافت .از آنجایی که بحث تغييرات و تعارضات در قراردادهاي
طرح و ساخت همراه با تأمين کاال مغقول مانده است و پژوهش مدونی درخصوص
تغييرات و تعارضات ایجاد شده در پروژههاي اجرایی صنعت نفت کشور که با قراردادهاي
طرح و ساخت همراه با تأمين کاال در حال اجرا میباشند صورت نگرفته است و این موضل
از اصلیترین چالشها فی مابين کارفرمایان و پيمانکاران فعال در این پروژههاي تبدیل شده
است ،لذا این تحقيق با هدف شناسایی ،اولویتبندي و رتبهبندي تغييرات مؤثر بر مثلث
مدیریت پروژه باتوجه به بخشهاي مختلف پروژههاي طرح و ساخت همراه با تأمين کاال،
شامل بخش طراحی و مهندسی ،تأمين و تدارک کاال و ساخت و اجرا در پروژههاي
اجرایی حوزه صنعت نفت در ایران انجام پذیرفته است.
براي دستيابی به هدف این پژوهش در بخش دوم مبانی نظري ،در بخش سوم روش
تحقيق ارائه شده است .در بخش چهارم نتایج مدل مورد تحليل قرارگرفته و در بخش پنجم
نتيجهگيري ارائه شده است.
1 . Tommelein et al.
)2. Analytic Hierarchy Process (AHP
)3. Grey Relational Analysis (GRA
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 .2مبانی نظری
اولين قدم براي غلبه بر مشکل تغييرات ،جستجو و شناسایی آن میباشد .استنباط این
موضوع براي پيش بينی تغييرات آینده و براي به کمينه رساندن تأثير آنها در پروژههاي آتی
به منظور اتخاذ راهکار براي مقابله با آن مفيد به نظر میرسد .بنابراین در این راستا،
مطالعات گوناگونی براي بررسی شناخت تغييرات انجام شده است که از آن جمله میتوان
به تحقيقات انجام شده در کشورهاي کانادا ،چين ،تایلند ،کره ،امارات و پرتغال (ادوین،
 1)2006و بررسی تغييرات و ادعاهاي قراردادي در حين انجام کار اشاره کرد .در داخل
کشور ایران نيز پژوهشهایی در رابطه با تغييرات ،صورت گرفته است که از آن جمله
میتوان به مبانی و زمينه ایجاد تغييرات در پروژههاي ساختمانی و نيمهصنعتی (ویدوگاه و
همکاران 2)1997 ،و تحقيق انجام شده توسط هروي با محتواي بررسی ادعاها ،کليمها،
تغييرات و تعارضات در پروژه و اثر آن بر حذف ،ایجاد ،تجدید نظر و اصالح اهداف و
دامنه پروژه بدون در نظر گرفتن این مطلب که زمان پروژه را کاهش یا افزایش دهد
(هروي 3)2013 ،اشاره کرد.
با دقت در قراردادهاي منعقدشده در پروژههاي حوزه انرژي و صنعت نفت ،تغييراتی
در این قراردادها و پروژهها رخ داده است که به طور عمده این تغييرات در یکی از
محورهاي زیر میباشد (ابراهيمی و همکران:4)2015 ،
 . 1تغييرات مربوط به محدوده کار :تغييراتی که در آن پيمانکار به دليل اختالف نظر
درخصوص محدوده واقعی پروژه و اختالف آن با زمان انعقاد قرارداد ،ادعا در محدوده را
مطرح میکند که به طور طبيعی به افزایش زمان و هزینه منتهی میشود .به عنوان مثال،
تغييرات درباره با حدود زمين و شرایط کارگاهی بعد از عقد قرارداد.
 . 2تغييرات زمانی :معموالً با هدف تجدیدنظر در مدت زمان قرارداد و یا با درخواست
مجاز نمودن تغييرات قبلی منتسب به پيمانکار مطرح میشود.
 .3تغييرات هزینهاي :تغييراتی که در آن پيمانکار به دليل نقص در عملکرد کارفرما و یا
به دليل تغيير شرایط محيط و یا به دليل عملکرد پيمانکاران ثالث تحت قرارداد با کارفرما،
1 . Edwin
2 . Vidogah et al.
3 . Heravi.A.
4 . Abrahimi et al.
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متضرر شده و تقاضاي جبران خسارت میکند .به عنوان مثال پيمانکار مدعی میشود که به
دليل تورم و یا تحریمها قادر به تأمين تجهيزات پروژه با قيمت قرارداد نيست و خواستار
افزایش رقم قرارداد میباشد.
 .4تغييراتی کيفی :تغييراتی که در آن پيمانکار مدعی میشود که منابع و تجهيزاتی که از
سوي کارفرما در اختيار پيمانکار قرار گرفته است ،کيفيت مورد توافق با کارفرما را ندارد.
زمانی که یك تغيير یا دوباره کاري مطرح میشود ،ارزش آن معموالً به عنوان هزینه
تغيير شناخته میشوند .این موارد ،هزینههایی هستند که در آن مدعی احساس میکند
سزاوار دریافت مبالغی مازاد بر قرارداد می باشد .باید گفت زمينه هاي جبران این هزینهها
بر اساس قرارداد هر پروژه متفاوت می باشد .تحقيقات انجام شده در پروژههاي غير
صنعتی در کانادا ،نشان داد که از دست دادن بهره وري ،به عنوان مهمترین خسارت ایجاد
تغييرات میباشد.
زمان ،هزینه و کيفيت سه عنصر اساسی اجراي پروژه میباشند که براي تعيين و
اندازهگيري راندمان پروژه استفاده میشود .این سه عنصر در طول چرخه عمر پروژه ،1با
شروع برنامهریزي آغاز و در مرحله تحویل به اوج خود میرسند .تضمين جریان مالی
پایدار در بين این عناصر بسيار مهم است ،به ویژه آنکه به اجراي وظایف مورد نياز و
اهداف تعيين شده براي ذینفعان اصلی پروژه (پيمانکاران و فروشندگان فرعی) متصل است.
این ذینفعان غالباً در صورت عدم تحقق اهداف تعيين شده پروژه در موعد مقرر ،بار مالی
قابل مالحظهاي به پروژه تحميل مینمایند .برخی از ریسكهاي دیگري که میتوانند باعث
ایجاد تغيير شوند و بر موفقيت پروژه تأثير بگذارند (به غير از افزایش زمان و هزینه) عبارتند
از حوادث ،نوسان قيمت ،عدم کفایت مواد و مصالح مصرفی ،وضعيت جوي نامناسب،
محدودیتهاي بينالمللی ،شرایط محيط زیستی ،بهداشتی و ایمنی.
چاو ایروان 22013 ،تحقيقاتی در مورد دانش حرفة مدیریت پروژه انجام داده است ،در
این مطالعه الگویی ارائه شده است که در آن تأثير عوامل مختلف در موفقيت پروژه در
ارتباط با حوزههاي مختلف کاري مورد مطالعه قرار گرفته است .این حوزههاي کاري
شامل محدوده ،زمان ،هزینه ،کيفيت ،مدیریت ،تأمين و تدارکات ،ریسك ،منابع انسانی و
ارتباطات میباشد.
1. Project Life Cycle
2. Chou Irawan
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در پژوهشی رضایت ذینفعان ،به عنوان یك شاخص اضافی و در عين حال مهم براي
سنجش عملکرد پروژهها معرفی شده است .مؤلفه رضایت ذینفعان به اندازه مؤلفههاي
اصلی مدیریت پروژه یعنی ،هزینه ،زمان و کيفيت در رابطه با اندازهگيري معيارهاي
بهره وري پروژه اهميت دارد .همچنين در تحقيقی دیگر ،این شاخصه را به عنوان مؤلفه
1

مهم رضایت ذینفعان متقابل ذکر کردهاند( .دميرکسن و همکاران)2017 ،
محققان دیگر «زمان» را به عنوان عامل تمایز مشخص بين «موفقيت پروژه» و «موفقيت
در مدیریت پروژه» ذکر کرده اند ،جایی که عبارت اول تأکيد بر اندازهگيري در برابر
موفقيت کلی اهداف کلی پروژه داشته و عبارت دوم بيشتر به روشهاي اندازهگيري سنتی
متکی است.
مطالعات بسياري در سالهاي اخير در رابطه با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش زمان و
ایجاد هزینههاي اضافه در پروژههاي عمرانی و صنعتی در سراسر جهان انجام شده است .این
عوامل شامل نقص در مدیریت قرارداد ،بررسی اشتباهات انجام شده در کارها ،انتخاب اشتباه
متریال و مصالح اختصاصی پروژه ،تغيير در طراحی و نقص در انتخاب پيمانکاران فرعی بوده
است .عالوه بر عوامل یاد شده ،ترکيبی از متغيرها شامل بهرهوري ،ضعيف نيروي کار،
کمبود مواد و مصالح ،عدم دقت در برآورد مصالح و متریال مورد نياز ،نوسانات در هزینه
مصالح ،عدم وجود تجربه کافی مشاور و پيمانکار با نوع کار و وضعيت جغرافيایی پروژه
عواملی هستند که بر موفقيت یا عدم موفقيت پروژه مؤثر میباشد .همچنين سایر عواملی که
باعث کاهش راندمان پروژهها میشود عبارتند از اشتباهات و اختالفات در طراحی ،مدیریت
و نظارت ضعيف در کارگاه و تأخير در نهاییسازي صورت جلسات.
همچنين چندین مطالعه در پروژههاي صنعت نفت بر روي تأثير کنترل پروژه در
موفقيت پروژه انجام شده است .هدف از کنترل پروژه تأیيد این است که پروژهها به موقع و
مطابق با بودجه مصوب به پایان رسيده و اهداف مورد توافق را برآورده میکنند یا خير .به
طور کلی ،برنامهریزي و کنترل پروژه یك ضرورت مورد نياز براي کليه پروژههاي صنعتی
و عمرانی می باشد .هر فعاليت در حوزه پروژه هاي صنعت نفت شامل چندین فعاليت
کوچكتر می باشد .بنابراین برنامهریزي تکنيکی است که مشخص می کند چه وظایفی
باید در چه زمانی شروع و به اتمام برسد ،منابع مورد نياز (نيروي کار ،مواد ،مصالح،
1 . Demirkesen et al.
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ابزار ،ماشين آالت و تجهيزات) را مشخص می نماید و زمان مورد نياز به آنها را تعيين
می کند .هر برنامه ،کليت طرح را به صورت نمودار نشان میدهد که میتواند در قالب
نمودار خطی گانچارت و یا ميله اي باشد .طرح و برنامه به طور معمول قبل از شروع
مرحله ساخت توسط تيم آناليز و مدیریت پروژه که تجربه کافی دارند بررسی و نهایی
میشود( .مبارک)2015 ،

1

عالوه بر موارد بيانشده قبلی ،مواردي نظير انتخاب اشتباه پيمانکاران ،مشاوران و
مدیریت پروژه و همچنين ناکارآمدي مدیریت سایت ونيز عوامل دیگر همچون مشکالت
مربوط به پيمانکاران فرعی ،برنامهریزي ضعيف ،مشکالت مالی کارفرما ،پرسنل کمتجربه
و یا ناآگاه ،نيز باعث اتالف زمان پروژه و ضعف در بهرهوري و عملکرد پروژه میشوند.
عالوه بر این ،دالیل دیگري نيز وجود دارد که باعث تأخير میگردد که تحت کنترل
عوامل درگير در پروژه نمیباشد ،مانند بیثباتی اقتصادي ،بالیاي طبيعی ،انقالب ،کودتا،
وضعيت جوي غير قابل پيشبينی ،جنگ ،شورش و اعتصاب و نيز دالیلی که توسط
ذینفعان و تصميمگيران ایجاد میشود ،مانند تغيير در طراحی یا تأخير در پرداختها.
با بررسی ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش مشخص میشود که در زمينه مدیریت
تغييرات در پروژههاي طرح و ساخت همراه با تأمين کاال حوزه صنعت نفت در کشور
پژوهشی انجام نگرفته است که این مطلب ضرورت انجام پژوهش را مشخص مینماید.
همچنين در مطالعات مربوط به تغييرات انجام شده ،صرفاً به یك بعد از تغييرات «سببها یا
مبانی ایجاد تغييرات یا زمينههاي بروز خسارت و یا به بحث کلی انواع تغييرات» پرداخته
شده است .وليکن این پژوهش با توجه به بررسیهاي صورت گرفته  ،تغييرات را از نظر
زمان ،هزینه و کيفيت در پروژههاي اجرایی صنعت نفت ایران شناسایی و اولویتبندي
نموده است .در این تحقيق بعد از جمعآوري دادهها و تجزیه و تحليل محتواي آنها ،الگو
مدیریت تغييرات بسط می یابد که نشان دهنده الگو جامع از مدیریت تغييرات میباشد.
الزم به ذکر است که در پژوهش هاي قبلی در ارتباط با تغييرات ،همواره یك جنبه از
تغييرات مورد توجه بوده و جداسازي و طبقه بندي آنها هيچ گاه مورد بررسی قرار نگرفته
است .در جدول ( )1قسمتهاي گوناگون مدیریت تغييرات مرتبط با یك تغيير فرضی
نشان داده میشود.
1. Mubarak, S.A
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جدول  .9قسمتهای گوناگون مدیریت تغییرات
فرض :تغييرات افزايش هزينه باالسری به دليل افزايش زمان به دليل تأخير در تحويل زمين پروژه توسط كارفرما
نوع تغييرات

تغييرات زمانی

نوع خواسته تغييرات

افزايش هزينه به دليل افزايش زمان

مبانی و مبادی ايجاد تغييرات

عدم دقت و انجام مطالعات اوليه قبل از واگذاری طرح

علت ايجاد تغييرات

اشتباه در خواستههای كارفرما

اثر تغييرات

تأثير در ساير بخشهای اصلی پروژه

برخی مطالعات رویکردهاي تصميمگيري چند معياري ساده را در ارزیابی و بررسی
اثرات سایر عوامل بر روي تصميمات در انتخاب مد نظر قرار داده است که شامل روش
فرآیند تحليل سلسله مراتبی و روش فرآیند تحليل سلسله مراتبی فازي میباشد .عالوه بر
این ،برخی از روشهاي ترکيبی تحقيق نيز توسط برخی محققين اتخاذ شده که شامل
روشهاي ترکيبی ،مدل ارزیابی نسبت فازي ،مدلهاي فازي و تاپسيس و روشهاي
آنتروپی میباشد.
روشهاي تصميمگيري چند معياره میتوانند براي تشخيص و شناسایی معيار ارزیابی
کمّی و کيفی به کار روند و روشهاي تحليل سلسلهمراتبی و تحليل رابطه خاکستري طی
سالهاي اخير به صورت گستردهاي در تحقيقات آکادميك مورد استفاده قرار گرفتهاند.
پوفالی نشان دادند که تحليل سلسله مراتبی و رابطه خاکستري ابزارهاي قدرتمندي هستند
که میتوانند براي تعيين جایگزینیهاي مناسب تصميمهاي چند هدفه مورد استفاده قرار
گيرند (پوفالی .1)2011 ،لين و هسو 2در سال  2003از روش تحليل سلسلهمراتبی براي
تشخيص شبکههاي آگهی اینترنتی استفاده کردند .ما  32016و همکاران از تحليل
سلسلهمراتبی و تحليل رابطه خاکستري براي انجام انتخابهاي شبکه و ترمينال استفاده
کردند .لو و ليو  42012از تحليل سلسله مراتبی و تحليل رابطه خاکستري براي یافتن عوامل
تعيينکننده توسعه خدمات حمل و نقل هوایی در تایوان استفاده نمودند.

1 . Pophalie, M.
2. Lin and Hsu
3. Ma
4. Lu and Liu
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عوامل ارزیابی مدیریت تغييرات که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ،از
طریق بررسی متون و تحقيقات انجام شده قبلی و پژوهشهاي آکادميك و عملياتی انجام
شده و بر اساس نقطه نظر خبرگان و دستاندرکاران پروژههاي طرح و ساخت همراه با
تأمين کاال حوزه صنعت نفت در  3بعد (فازهاي) طراحی و مهندسی ،تأمين و تدارک کاال،
ساخت و اجرا در جدول شماره  2درج و طبقهبندي گردیده است.
جدول  .2معیار اصلی ارزیابی تغییرات
بُعد(فاز)

معيار ارزيابی
ضعف در طراحی

فاز طراحی و مهندسی
E

تأمين و تدارک كاال
P

ساخت و اجرا
C

ضعف در مديريت و برنامهريزی پروژه
برآورد ضعيف
طراحی ناقص
عدم مشاركت ذينفعان در تصميمگيریها
اختالف نظر و سليقه در انتخاب كاال
از دست دادن اعتبار
تحويل كاال با صرف زمان طوالنی
نظارت ضعيف كارگاه و سايت
ضعيف در كنترل پروژه
تغيير در نحوه اجرای پروژه
تحويل ديرهنگام مصالح و مواد
كيفيت پايين مصالح و مواد
دوباره كاریها
تجهيزات يا ماشينآالت ناكافی يا ناكارآمد
شرايط نامناسب پيمانکاران اجرايی
نيروی كار ناكارآمد و يا غير ماهر
ترک كار توسط نيروهای كاری و متخصصين و يا پيمانکاران جزء
حوادث غير مترقبه
بروكراسی بيش از حد

منبع :یافتههای محقق

 .6روش تحقیق
چندین نهاد ایرانی وجود داشتند که در این تحقيق به منظور دریافت اطالعات مطالعاتی و
آماري و توزیع پرسشنامه شرکت داشتند ،از جمله شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی مناطق
نفتخيز جنوب ،شرکت پخش و پاالیش ،پيمانکاران شاغل در صنعت نفت ،اداره واحدهاي
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بهرهبرداري ،مجري طرحهاي نفت و گاز ،واحد نفتی بیبی حکيمه ،شرکتهاي مهندسی و
مشاور فعال در صنعت نفت و سایر شرکتهاي فعال در بخش پروژههاي صنعت نفت.
روش تحقيق با تدوین بيانيه مسئله و مشخص کردن اهداف مطالعه آغاز گردیده و در
اولين مرحله نسبت به شناسایی عوامل اصلی مؤثر در عملکرد اجراي پروژههاي اجرایی
صنعت نفت اقدام می گردد .سپس براساس عوامل موجود و جهت تعيين تأثيرات آنها بر
بهرهوري پروژه ،پرسشنامهاي مبنی بر تغييرات ایجاد شده در پروژهها و تأثير آنها بر
عملکرد پروژه تنظيم گردید .پس از آن ،آزمون پایلوت پرسشنامه انجام و فرم توسعه یافته
پرسشنامه شکل گرفت .پرسشنامه تدوین شده شامل عوامل مؤثر بر تغييرات و
دوبارهکاريها در بخش اجراي پروژههاي نفتی در ایران با توجه به مراحل قراردادهاي
طرح و ساخت همراه با تأمين کاال ،این پرسشنامه بين خبرگان توزیع و پاسخها و
بازخوردهاي آنها دریافت گردید.
این تحقيق از منظر روش تحقيق بر مبناي آماري و استفاده از نرمافزارهاي آماري و
سپس رتبهبندي و تحليل آنها براساس روشهاي تصميمگيري چند معياره ترکيبی میباشد.
براي شروع تحقيق نخست به توسعه الگو مدیریت تغييرات از روش کيفی و در ادامه به
منظور شناخت و رتبهبندي هریك از قسمتهاي الگو ،از روش کمی از ابزار پرسشنامه و
الگوهاي تصميمگيري چند معياره ترکيبی استفاده شده است .ازاینرو در این پژوهش
نخست با استفاده از مطالعات بر روي منابع و مأخذ و مصاحبه با خبرگان و نيز بررسی اسناد
و مدارک مربوط با بروز تغييرات در چندین پروژه در حوزه صنعت نفت ،اطالعات مربوطه
جمعآوري گردیده که نتيجه آن تعيين  20مورد از اصلیترین موارد مرتبط با ایجاد
تغييرات در این پروژهها میباشد .سپس با بررسی و تجزیه و تحليل محتواي این موارد،
الگوي مدیریت تغييرات ارائه میگردد و پس از آن براساس تجميع نظرات گردآوري شده
از خبرگان صنعت نفت ،موارد با استفاده از تحليل آماري و داده کاوي و سپس با استفاده
از روش ترکيبی تصميمگيري چند معياره تحليل سلسلهمراتبی و تحليل رابطه خاکستري،
وزندهی و رتبهبندي گردید.
با توجه به موارد فوق و به منظور نظاممندسازي رویکرد برخورد با تغييرات حادث شده
در قراردادهاي طرح و ساخت همراه با تأمين کاال و علیالخصوص پروژههاي اجرایی
تعریف شده در صنعت نفت ،مدل و الگوي ابتکاري زیر جهت استفاده کارفرمایان،
پيمانکاران و مشاوران ارائه میگردد:
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شکل  .9الگو و مدل پیشنهادی تحقیق به منظور رویکرد برخورد با تغییرات حادثشده

جامعه آماري این پژوهش سازمانهاي بزرگ فعال در قراردادهاي طرح و ساخت
همراه با تأمين کاال حوزه نفت کشور از جمله شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی مناطق
نفتخيزجنوب ،شرکت پخش و پاالیش ،پيمانکاران شاغل در صنعت نفت ،اداره واحدهاي
بهرهبرداري و مجري طرحهاي نفت و گاز ،واحد نفتی بیبی حکيمه ،شرکتهاي مهندسی
و مشاور فعال در صنعت نفت و سایر شرکتهاي فعال در بخش پروژههاي صنعت نفت
میباشد که داراي رتبه یك از سازمان مدیریت و برنامهریزي کشور هستند .البته با توجه به
محدودیت دسترسی به تمام جامعه آماري و خبرگان ،نمونه مناسب با استفاده از نمونهگيري
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غيرتصادفی به دست آمده است .شرایط خبرگی عبارت است از کارشناسان کنترل پروژه و
امور پيمان رسيدگی ،قراردادها ،مدیران شرکتها ،مدیران سازمانهاي کارفرمایی و
مشاوران کارفرما و شرکتهاي پيمانکار و سایر عواملی که در بحث تغييرات در
قراردادهاي طرح و ساخت همراه با تأمين کاال ،صاحبنظر و داراي حداقل  15سال تجربه
کافی میباشند .تعداد  20عدد پرسشنامه به صورت ایميلی و یا از طریق اپليکيشنهاي
ارتباطی به کليه طرفهاي درگير در حوزه انرژي و صنعت نفت در ایران ازجمله ذینفعان،
مشاور ،پيمانکار ،پيمانکاران فرعی و تأمينکنندگان ،مهندسين و مدیران پروژه و
دستاندرکاران فعال در پروژهها ،ارسال گردید .شرکتکنندگان در نظرسنجی همچنين
شامل مهندسين و مدیران و افراد با تجربه کاري با بيش از  15سال سابقه کاري و سطح
تحصيالت حداقل کارشناسی گرفته تا دکتري میباشند.
روش بررسی و رتبهبندي اثرگذارترین موارد هر قسمت در مدیریت تغييرات قراردادهاي
طرح و ساخت همراه با تأمين کاال به منظور رتبهبندي تغييرات و خواستههاي تغييرات ،فراوانی
آنها سنجيده شده و ميانگين تغييرات مطابق رابطه زیر ،براي رتبهبندي آنها به دست میآید.
∑

فرمول ميانگين فراوانی انواع تغييرات و خواسته تغييرات
پس از آن با استفاده از روش ترکيبی تحليل سلسلهمراتبی و تحليل رابطهاي خاکستري
نسبت به رتبهبندي هریك از عوامل تغييرات اقدام میگردد .روش تحليل سلسلهمراتبی
براي تعيين وزنهاي نسبی معيارهاي کلی ارزیابی تغييرات استفاده میشود که پس از
بررسی و مصاحبه با متخصصان این حوزه ،انتخاب شده است .رابطهاي خاکستري براي
تعيين رتبهبندي تغييرات حادث شده بر اساس اهميت نسبی معيار ارزیابی که با استفاده از
روش تحليل سلسلهمراتبی تعيين میگردد استفاده میشود .از آنجا که تحليل سلسلهمراتبی
یك روش تحليلی متداول در تحقيقات آکادميك میباشد ،در ادامه به توضيح روش
تحليل رابطهاي خاکستري میپردازیم.
تحليل رابطهاي خاکستري توسط یوالنگ دنگ در سال  12000به عنوان بسط تئوري
خاکستري ارائه گردید که بعدها نشان داده شد روشی ساده و دقيق براي حل مسائل
تصميمگيري با ویژگیهاي چندگانه است.
تئوري سيستم خاکستري مزایاي الزامات حداقل دادهها ،سهولت استفاده و نتایج منطقی
مورد انتظار را ارائه میدهد ،در حالی که تحليل رابطهاي خاکستري شامل نخستين تفسير تئوري
1. Julong Deng
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سيستم خاکستري به درون یك توالی قياسی است .روش رابطهاي خاکستري یك روش
پردازش دادهها است که براي تعيين درجه همبستگی ميان عوامل تأثيرگذار بر یك سيستم
داراي اطالعات نامعلوم (غيرمسلم) استفاده میشود .براي فائق آمدن بر محدودیتهاي اندازه
کوچك نمونه ،تحليل رابطهاي خاکستري میتواند براي گروهبندي شاخصهاي اوليه ارزیابی و
انتخاب مرتبطترین شاخصها استفاده شود .این مقاله ،یك بررسی مختصر از فرمول رابطهاي
خاکستري ارائه داده که توسط دِنگ به شرح زیر ارائه گردیده است:
 min.   max.
  x 0  k  , x i  k  
oi  k    max.
که در آن:
a  i  1, 2,3,..., m / k  1, 2,3,.., n. j  i
( : :)bتوالی مرجع و  :توالی بررسی
( : Δ0i =│x0 (k) - xi (k)│ :)cتفاوت ميان  x0و xi
min.
,
d   min.  min.
j i k x  k   x  k 
i

 max.   j i k x

max.

 k x i  k 

( :)eضریب تشخيص میباشد ،و ]

0

0

max.

[

 .1درجه رابطهاي خاکستري :ميانگين ضریب رابطهاي خاکستري:

n

1
   x 0  k  , x i  k 
n k 1

oi 

از آنجایی که وزنهاي عوامل مختلف برابر نمیباشد ،میتوانيم معادله قبل را به صورت
زیر بنویسيم:

  x i , x j    k   x i  k  , x j  k 
n

k 1

n

که در آن  βkوزن هر عامل و   βk  1میباشد.
k 1

میباشد .در حالی
و
 .2ضریب تشخيص :هدف اصلی تعدیل تفاوت ميان
که میتواند هر مقدار مطلوبی را به خود اختصاص دهد ،معموالً مقدار  0/5را میگيرد.
این امر در یك برهان ریاضی حاکی از آن است که یك تغيير در مقدار رتبه مربوط به
درجه رابطه خاکستري را تغيير نخواهد داد.
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 .3تخصيص رتبه رابطه اي خاکستري :پس از آنکه درجات رابطه اي خاکستري محاسبه
شد ،می توانيم توالی را با توجه به مقادیر رتبه بندي نمایيم .این رویه باعث رتبهبندي رابطهاي
خاکستري میشود.

 .8نتایج و تحلیلها
این مقاله به دنبال تعيين اهميت معيار ارزیابی کلی تغييرات قراردادي در بخشهاي مختلف
پروژههاي طرح و ساخت همراه با تأمين کاال صنعت نفت است که توسط شرکتهاي فعال و
داراي سابقه در این زمينه ابراز شده است .پرسشنامهها ميان خبرگان انتخاب شده از شرکتهاي
فعال و داري سابقه در این حوزه توزیع گردید .پس از بازگشت پرسشنامههاي پاسخ داده شده،
تحليل دادهها با استفاده از روش تصميمگيري چند معياره مرکب انجام و رتبهبندي گردید.

 .8-9تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
نسبت پایایی ساختار سلسلهمراتبی مورد آزمون قرار گرفت که نشان میدهد بر اساس
محاسبات نرمافزار نتایج پيمایش داراي اعتبار (روایی) و سازگاري میباشد .عالوه بر این،
اوزان  3فاز (بُعد) ارزیابی براساس نظرات پاسخدهندگان در مورد اهميت نسبی فازها و
معيارهاي مختلف ارزیابی ،استفاده گردید .سپس وزن کلی براي هر معيار ارزیابی با
استفاده از ضرب معيار فردي ارزیابی در وزن فاز مربوط به آن به دست میآید .در نهایت
براساس وزنهاي کلی رتبهبندي میشوند .در این مطالعه از روش تحليل سلسلهمراتبی براي
محاسبه اوزان  3بُعد (فاز) ارزیابی و همچنين رتبهبندي  20معيار ارزیابی که براساس نظرات
پاسخدهندگان به اهميت نسبی ابعاد مختلف آنها وزندهی شدهاند استفاده گردیده است.
سپس با استفاده از وزن هر یك از فازها توسط اوزان عوامل ارزیابی فردي تحت یك فاز،
براي به دست آوردن وزن کلی آن فاز(بُعد) با استفاده از روش تحليل رابطه خاکستري
استفاده میشود .جدول ( )3حاوي اوزان کلی فازها و معيار ارزیابی از نقطه نظر
پاسخدهندگان میباشد .همانطور که در جدول ( )4نشان داده شده است ،فاز طراحی و
مهندسی به ميزان  0/433میباشد که توسط فاز ساخت و اجرا  0/313و فاز تهيه و تدارک
کاال  0/273دنبال میشود 5 .معيار برتر ارزیابی ،برنامهریزي ضعيف  ،0/0796ضعف در
کنترل پروژه  ،0/0722طراحی ضعيف  ،0/0693کيفيت پایين مصالح و مواد  0/0662و
تخمين و برآورد ضعيف  0/0633میباشند .این نتایج نشان دادند که فاز تهيه و تدارک
کاال داراي کمترین اهميت بوده و داراي پایينترین رتبهبندي رزیابی میباشد.
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جدول  .6وزنهای کلی معیار ارزیابی از دیدگاه کلیه پاسخدهندهگان
فاز (بعد) )(A

معيار ارزيابی
ضعف در طراحی

فاز طراحی و ضعف در مديريت و برنامهريزی پروژه
مهندسی
برآورد ضعيف
E

0/18

0/0960

0

0/60

0/0969

8

0/97

0/0900

5

طراحی ناقص

0/56

0/0505

88

عدم مشاركت ذينفعان در تصميمگيریها

0/09

0/0089

89

0/58

0/0709

80

0/06

0/0007

89

تحويل كاال با صرف زمان طوالنی

0/79

0/0060

87

نظارت ضعيف كارگاه و سايت

0/95

0/0559

1

ضعيف در كنترل پروژه

0/15

0/0971

7

تغيير در نحوه اجرای پروژه

0/77

0/0059

85

تحويل ديرهنگام مصالح و مواد

0/97

0/0571

6

كيفيت پايين مصالح و مواد

0/91

0/0991

7

دوباره كاریها

0/98

0/0577

80

0/50

0/0757

87

شرايط نامناسب پيمانکاران اجرايی

0/91

0/0510

9

نيروی كار ناكارآمد و يا غير ماهر

0/98

0/0901

9

ترک كار توسط نيروهای كاری و متخصصیين و
يا پيمانکاران جزء

0/05

0/0000

81

حوادث غير مترقبه

0/07

0/0768

86

بروكراسی بيش از حد

0/07

0/0797

70

تأمين و تدارک اختالف نظر و سليقه در انتخاب كاال
كاال
از دست دادن اعتبار
P

ساخت و اجرا تجهيزات يا ماشينآالت ناكافی يا ناكارآمد
C

وزن ()B

وزن كلی
()C=A×B

رتبه

منبع :يافتههای پژوهش

 .8-2تحلیل رابطه خاکستری
در اجراي تحليل رابطهاي خاکستري در این تحقيق ،ابتدا از دادهها براي محاسبه مقدار
ميانگين کلی رضایت پاسخدهندگان از هریك از معيارها استفاده گردیده ،سپس ماتریس
مربوطه تشکيل و ميزان رضایت از هریك از معيارهاي ارزیابی را نرمالسازي نموده و از
مقادیر نرمالشده براي انجام محاسبات سري افتراقی استفاده گردیده است .سپس حد باال و
حد پایين بهترین معيار ارزیابی انتخاب و در نهایت ضرایب رابطه خاکستري به دست میآید و
درجه رابطه خاکستري از ضرب ضرایب رابطه خاکستري در اوزان رابطه سلسلهمراتبی حاصل
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میگردد .موارد به دست آمده براي هریك از تغييرات شناسایی شده را جهت مقایسه و
رتبهبندي در هر بعد (فاز) در جدول شماره  5ثبت مینمایيم .نتایج حاکی از آن است که
بخش طراحی و مهندسی بيشترین ميزان تأثير بر تغييرات را از آن خود ساخته است و
بخشهاي ساخت و اجرا و تهيه و تدارک کاال به ترتيب در رتبههاي بعدي قرار دارند.
جدول  -8مرتبه (درجه)های  GRAبرحسب پاسخهای دریافتی
معيار ارزيابی

وزن كلی

E

P

C

ضعف در طراحی

8/000

0/100

0/501

0/0960

ضعف در مديريت و برنامهريزی پروژه

8/000

0/977

8/000

0/0969

برآورد ضعيف

8/000

0/110

0/088

0/0900

طراحی ناقص

8/000

0/580

0/799

0/0505

عدم مشاركت ذينفعان در تصميمگيریها

0/579

8/000

0/580

0/0089

اختالف نظر و سليقه در انتخاب كاال

0/190

8/000

0/700

0/0709

از دست دادن اعتبار

0/017

8/000

0/919

0/0007

تحويل كاال با صرف زمان طوالنی

0/000

8/0000

0/090

0/0060

نظارت ضعيف كارگاه و سايت

0/195

0/777

8/000

0/0559

ضعيف در كنترل پروژه

8/0000

0/705

8/000

0/0971

تغيير در نحوه اجرای پروژه

0/605

0/700

8/000

0/0059

تحويل ديرهنگام مصالح و مواد

0/909

0/090

8/000

0/0571

كيفيت پايين مصالح و مواد

0/166

0/710

8/000

0/0991

دوباره كاریها

0/679

0/799

8/000

0/0577

تجهيزات يا ماشين آالت ناكافی يا ناكارآمد

0/970

0/979

8/000

0/0757

شرايط نامناسب پيمانکاران اجرايی

0/679

0/519

8/000

0/0510

نيروی كار ناكارآمد و يا غير ماهر

0/689

0/587

8/000

0/0901

0/960

0/077

8/000

0/0000

حوادث غير مترقبه

0/799

0/999

8/000

0/0768

بروكراسی بيش از حد

0/996

0/707

8/000

0/0797

شاخص GRA

0/1708

0/9757

0/1899

رتبه بندی مرتبه

8

0

7

ترک كار توسط نيروهای كاری و متخصصين و يا
پيمانکاران جزء

W.F8

.1 Weight Factor
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 .5نتیجهگیری
اگرچه تعدادي از محققان برخی از دالیل ضعف در عملکرد ضعيف پروژههاي صنعتی و
عمرانی در ایران را مورد بررسی قرار دادهاند ،وليکن در شناسایی ،طبقهبندي و
اولویتبندي و ارزیابی معيارهاي تغييرات در پروژههاي طرح و ساخت همراه با تأمين کاال
در حوزه صنعت نفت که هدف اصلی این پژوهش بوده است ،تحقيق مدون و کاملی
صورت نگرفته است .از آنجایی که پروژههاي اجرایی حوزه صنعت نفت باتوجه به ذینفعان
و منابع درگير در آن نقش اقتصادي قابل توجهی را براي هر کشور دارد .ضعف در
مدیریت ،برنامهریزي و کنترل از مهمترین مؤلفههاي مؤثر بر عدم موفقيت میباشد .این
پژوهش بر مبناي مطالعات انجامشده با هدف شناسایی و اولویتبندي تغييرات مؤثر بر
مؤلفههاي اصلی مدیریت پروژه باتوجه به مراحل پروژههاي طراحی و ساخت توام با تأمين
و تدارک کاال در حوزه صنعت نفت ایران انجام پذیرفته است.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که عمده خبرگان و دستاندکاران این صنعت بر این
باورند که انجام دقيق فعاليتهاي طراحی و مهندسی مهمترین عامل در موفقيت پروژه
می باشد و عدم انجام دقيق این فعاليت منجر به بروز بيشترین تغييرات و دوباره کاريها در
پروژه خواهد شد .عدم انجام دقيق فعاليتهاي طراحی و مهندسی منجر به بروز بيشترین
تغييرات مالی و دوبارهکاريها در پروژه خواهد شد .این پژوهش تأکيد میکند که ضعف
برنامهریزي در توالی و زمانبندي تهيه نقشهها مهمترین معيار در جهت تحميل تغييرات
ناخواسته به پروژههاي طراحی و ساخت توام با تأمين و تدارک کاال در صنعت نفت
میباشد و به دليل ضعف این عوامل ،بسياري از پروژههاي صنعتی و اجرایی در حوزه نفت
در ایران موفقيتآميز نبوده اند .در حقيقت بيشترین تغييرات به دليل عدم دقت در مرحله
طراحی و مهندسی در پروژههاي مذکور بوده و در این مطالعه به مقام اول رسيده است .این
پژوهش تأکيد میکند که مدیریت و برنامهریزي و طراحی دقيق در ابتداي پروژه بسيار
مهم بوده و در صورت عدم توجه و دقت در این مهم ،بسياري از پروژههاي صنعتی و
اجرایی در حوزه نفت دچار مشکل شدهاند .از آنجایی که منابع مالی عموماً مهمترین نقش
را در شروع یك پروژه در صنایع مختلف بر عهده دارند ،در برخی مواقع کارفرمایان و
پيمانکاران به منظور شتاب و تعجيل در شروع پروژه ،بدون برنامهریزي و برآورد دقيق
احجام و مقادیر کار ،فعاليتهاي اجرایی را آغاز مینمایند که در این صورت عمدتاً پروژه
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با شکست مواجه میشود .باتوجه به معيارهاي تعيين شده ،پيمانکاران شرکتکننده در این
تحقيق و نيز مهندسين مشاور ،مجریان و کارفرمایان معتقدند که براي جلوگيري از نقصان و
ایجاد انحراف از اهداف باید با برنامهریزي دقيق در بخشهاي طراحی و مهندسی و کنترل
در حين اجرا و برنامهریزي در تأمين کاالهاي پروژه از کاستیها و تغييرات ناخواسته
جلوگيري نمود.
این مطالعه جهت ارزیابی و مدیریت تغييرات پروژه هاي طراحی و ساخت توام با تأمين
و تدارک کاال در حوزه صنعت نفت بر روي مجموعاً  20معيار اصلی ارزیابی در  3بعد با
روشهاي تحليل سلسهمراتبی و تحليل رابطه خاکستري براي ارزیابی تأثير تغييرات بر
فازهاي طراحی و مهندسی ،تأمين و تدارک کاال ،ساخت و اجرا انجام گرفته است.
رتبهبندي تحليل رابطه خاکستري نشان داد که بخش طراحی و مهندسی بيشترین ميزان تأثير
بر تغييرات را با شاخص  0/2401به خود اختصاص داده است و پس از آن بخش ساخت و
اجرا با شاخص  0/2176و بخش تهيه و تدارک کاال با شاخص  0/6254در رتبه بعدي قرار
دارند.
نتایج حاصل از این تحقيق قابل استفاده براي کليه ذینفعان پروژه اعم از کارفرمایان،
پيمانکاران ،مشاورین ،برنامهریزان ،تحليلگران ،و شرکتهاي مرتبط با پيمانکاري حوزه
صنعت نفت و انرژي و به ویژه شرکت ملی نفت ایران و شرکت پخش و پاالیش خواهد
بود و شرکتهاي مذکور میتوانند با استفاده از الگو و مدل ارائه شده در این تحقيق با
تغييرات ایجاد شده در پروژههاي طراحی و ساخت توام با تأمين و تدارک کاال حوزه
صنعت نفت برخورد نمایند و براساس الگوي ارائه شده تغييرات ایجاد شده را آناليز،
بررسی ،وزندهی ،رتبهبندي و مدیریت نمایند.
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