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In recent years, there is a growing interest in using the design-build delivery system and EPC 

contracts in the country's construction industry. In this delivery system, performing the design 

and execution phase by a single organization helps the integration of different phases of the 

project. In design-build delivery system, due to the overlap of different phases of the project, this 

integration is more important and the need for proper management becomes more urgent. The 

experience of the project parties shows that this delivery system in Iran has not fully achieved its 

desired interests and not managed in the integration different phases, due to lack of 

understanding of this field and its issues. This research tries to understand the factors affecting 

the integration due to the high importance of design and execution phases in EPC projects in 

the country's construction industry, helping to better understand this field and to suggest 

solutions. This research is a quantitative-qualitative research and in terms of data collection 

method, is a descriptive-analytical research.  For this purpose, after reviewing the background, 

In the first stage, statistical analysis methods were used to analyze the raw data obtained from 

the questionnaires, and thus screening the identified factors was determined. In the next step, 

the Analytic Hierarchy Process (AHP) method and Expert choice software was used to prioritize 

the factors. Analysis of the data showed that the 10 factors include (1) Integrated management 

of project challenges and risks,  (2) integrated management of stakeholder interests, (3) 

presentation of a checklist of potential project risks, (4) control of integration of possible project 

changes, (5) quality and quantity control and monitoring Progress, (6) Integration of processes 

in the areas of knowledge of cost, time and risk management, (7) Continuous and advanced 

reporting to achieve performance goals, (8) Application of knowledge integration In the 

exchange of information between all project factors, (9) contract management between different 

project elements and (10) project cost estimation, were identified as the most important factors 

in the integration of design and execution of EPC projects in the construction industry and were 

prioritized. 
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 عوامل موثر بر بهبود یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای

 )طرح و ساخت( کشور EPCهای پروژه
 *3 ور، بهنود برمایه2 ساریمحمدحسین محمودی ،1مهدی محراجی

 معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده  -1

 دانشیار و عضو هیات علمی گروه فناوری معماری )مدیریت پروژه و ساخت(، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. -2  
 شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.  هیات علمی گروه فناوری معماری )مدیریت پروژه و ساخت(، دانشکده معماری و استادیار و عضو  -3

 چکیده
 این ساخت کشور با اقبال زیادی روبرو شده است. در صنعت در EPC از قراردادهای استفاده و ساخت و روش طرح اخیر هایسال در

 و طرح هایپروژه در کند.پروژه کمک می مختلف فازهای به یکپارچگی واحد، سازمانی توسط اجرا و طراحی فاز انجام اجرا، سیستم
 ضروری پیش از بیش را آن درست مدیریت به نیاز و بوده بیشتر یکپارچگی این اهمیت پروژه، مختلف فازهای پوشانیهم دلیل به ساخت

 و نیافته دست کامل طور به خود مورد نظر منافع به ایران در پروژه اجرای روش این که دهدمی نشان ارکان پروژه سازد. تجربهمی
باشد. این می آن مسائل و فضا این درست شناخت عدم از ناشی که است نشده انجام آن مختلف فازهای یکپارچگی در خوبی مدیریت
 عوامل موثر بر بهبود یکپارچگی شناخت به ساخت، و طرح هایپروژه در اجرا و طراحی فاز باالی اهمیت دلیل به تا سعی دارد پژوهش

 کمک فضا این بهتر به درک عوامل موثر بر یکپارچگی بررسی کمک به تا های طرح و ساخت کشور بپردازدپروژهفازهای طراحی و اجرا در 

رود. برای این تحلیلی به شمار می -ها، جزو تحقیقات توصیفیکیفی و از نظر شیوه گردآوری داده-نماید. پژوهش حاضر یک پژوهش کمی
گیری از ابزار پرسشنامه در دو مرحله به سنجش این عوامل پرداخته های پیمایشی و بهرهشمنظور پس از مرور پیشینه با استفاده از رو
های تحلیل آماری استفاده و بدین طریق عوامل مهم ها، از روشهای خام حاصل از پرسشنامهشده است. در مرحله اول برای آنالیز داده

بندی عوامل برای اولویت Expert choiceکارگیری نرم افزار ( و بهAHP)تعیین گردید. در مرحله بعد، از روش تحلیل سلسله مراتبی 
های طرح و ساخت پروژه اجرای و یکپارچگی طراحی بر بهبود ترین عوامل موثرعامل به عنوان مهم 11 هاداده استفاده شد. از تحلیل

 . بندی گردیدو الویت کشور شناسایی

 (AHP). مراتبی  سلسله تحلیل فرآیند فاز طراحی و اجرا، ساخت، و کپارچگی، پروژه، طرح :کلمات کلیدی

 شناسه دیجیتال: سابقه مقاله:
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 مقدمه -1

های مختلف به خصوص سازمان الزامات و نیازها جوابگوی سنتی موجود هایروش کار، و کسب دنیای تغییر در امروزه با

محور،  پروژه هایسازمان از سوی دیگر با توجه به افزایش روزافزون تعداد باشند.نمی آنها های پروژه محور در برآورده کردن اهدافسازمان

ها را پروژه مدیریت برای جدیدتری هایروش به نیاز اجتماعی و اقتصادی توسعه و کسب درآمد رقابت پذیری، بازارهای تجاری، در بقاء

 نگاه اهداف تحقق گزینه راهبردی برای یک عنوان ها بهمحور فعال در صنعت ساخت و ساز، به پروژه پروژه هایشرکت آنجا که طلبد. ازمی

  است. بسیاری برخوردار اهمیت از هاشرکت این در هاپروژه مدیریتکنند، عملکرد می

 تیخود بر اهم قاتیمحققان در تحق شتریب د،یآیم میانصنعت ساخت به  یهاپروژه تیریعملکرد مد یابیصحبت از ارز یوقت

 نیشده در ا یمعرف یهااگر چه شاخص. دهندیسه حوزه ارائه م نیخود را در ا یابیارز یهاو شاخص کنندیم دیتأک تیفیو ک نهیزمان، هز

پروژه را  تیریمد یعملکرد یهاپوشش همه جنبه ییحال توانا نیدر عی، ول پروژه هستند یکل تیموفق یابیارز یبرا ییسه حوزه، مبنا

با تمرکز روی زمان، هزینه و کیفیت، توجه مدیران پروژه از مسئله . باشندیعملکرد نماین  یابیالزم در ارز یریانعطاف پذدارای و  ندارند

 ها منحرف شده است و آن، نیاز به مدیریت یکتایی، منحصربفرد بودن، گذرا بودن و ریسک ذاتی و نیاز به یکپارچگیی پروژهاصلی درباره
از  یکی خیر، یا هستند سازمان هایراستای راهبرد در هاپروژه که این مطلب از رو آگاهیاز این .[1]آورند ها به وجود میاست که آن1

ها ها قرار دارد و لذا نقش یکپارچگی مدیریت پروژه جهت همراستاسازی قابلیتها در شرکتمدیران پروژه که فراروی مسائلی است ترینمهم

 ،یکپارچگیعنوان کرد که  طور نیا دیبا یکپارچگمفهوم ی یآن بسیار حائز اهمیت خواهد بود. درباره حیات ادامهو اهداف شرکت جهت 

از . باشدیمتقابل م تیواحد منسجم بوده که الزمه آن حما کیمختلف به  یهاو فرهنگ ازهایبا اهداف، ن ییهاسازمان ایها ادغام تخصص

 .[2] کارفرما باشد تیمورد رضا یارائه شده و به صورت اثربخش یبه درست تواندیمقصود و اهداف پروژه م ،یسازکپارچهی ندیفرآ قیطر

های عمرانی زیرساختی کشور در میان کارفرمایان و پیمانکاران منعقد یکی از انواع قراردادهایی که امروزه در بیشتر پروژه

ها از طراحی پروژه گرفته تا شود که در آن تمام فعالیتقراردادهایی اطالق می به قرارداداین روش باشد. می 2EPCگردد، قراردادهای می

ندازی کامل پروژه به طور کامل بر عهده پیمانکار بوده و به طور خالصه ااندازی و راهراهورد نیاز، نصب، اجرا، پیشخرید تمامی اقالم م

ار پیمانکار پس از عقد قرارداد و طی زمان معین شده، پروژه را باید به صورت کامل به کارفرما تحویل دهد. در این بین کارفرما با تسهیل ک

علیرغم گستردگی روزافزون  .[3] نمایدام تمام کارها به پیمانکار عمالً تنها نقش مدیریتی و نظارتی پروژه را ایفا میخود و محول کردن انج

تمامی  که طراحی و ساخت در است داده نشان های صنعت ساخت و ساز، تحقیقاتگیری از این سیستم قراردادی در اجرای پروژهبهره

و همچنین با توجه  [0] نبوده ها، از یکپارچگی الزم برخوردارهای اجرای  پروژه از جمله روش متعارف و طرح و ساخت و دیگر روشسیستم

نقش یکپارچگی در فازهای مختلف اجرای این روش  [0] به مطالعات صورت گرفته مبنی بر یکپارچگی نامناسب بین طراحی و ساخت

های طرح و ساخت به دلیل هم پوشانی ها به خصوص در فازهای طراحی و اجرا بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در پروژهقراردادی در پروژه

شود. فاز  طراحی،  به  دلیل  یریت درست آن بیشتر احساس میفازهای مختلف پروژه، اهمیت این یکپارچگی بیشتر شده و نیاز به مد

هایی که بر فازهای بعدی اثرگذاری زیادی دارد و فاز  اجرا  که  به  منزله  خلق  محصول  گیریها و تصمیمسازی آنتعریف نیازها، کمی

و شناخت  یکپارچگی این دو فاز، پتانسیل باالیی برای بهبود داشته. [5] باشد  از  اهمیت  بسیار  باالیی  برخوردار  هستندمورد  نظر  می

 ک کرده و نتایج پروژه را بهبود  بخشد.تواند به مدیریت یکپارچگی کمآن مینقش 

رسد در کشور ما هنوز آن گونه که باید ها، به نظر میرغم اهمیت حیاتی نقش مدیریت یکپارچگی پروژه در اجرای بهینه پروژهعلی

شود، بدین سبب است که هزینه سنگینی ها توجه نمیها و اجرای پروژهنبه اهمیت و نقش راهبردی مدیریت یکپارچگی پروژه در سازما

. [6]شود ها به کشور تحمیل میبرداری از پروژهها و در نتیجه تاخیر در بهرههای قابل قبول و تغییرات بیش از اندازه در پروژهبابت ریسک

 هایفعالیت مثبت هایجنبه از بتوانند پروژه مدیران تا شود درک خوبی به ها و فازهای مختلف آنپروژه در یکپارچگی تأثیر باید بنابراین،

                                                           
1 Integration 

2 Engineering/Procurement/Construction 
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 به کشور ساخت صنعت مختلف هایهپروژ در حوزه، این مختلف در هایپژوهش و مطالعات شوند. کمبود مندبهره پروژه شده هماهنگ

 زمینه در بیشتری مطالعات تا آوردمی وجود به را نیاز این هستند، برخوردار زیادی اهمیت که از ساخت و طرح هایپروژه خصوص

 شود. آن در فازهای طراحی و اجرا انجام و به خصوص عوامل موثر بر ساخت های صنعتهپروژ در یکپارچگی

 ی تحقیقپیشینه -2

 ی طرح و ساختپیشینه-2-1
 مرور است. به داشته فراوان کاربرد ساخت هایپروژه در سازنده( – کارفرما) عاملی دو اجرایی روش دور بسیار هایگذشته در

 (عاملی چهار روش بعدها و گردید عاملی دو روش جایگزین پیمانکار( – مشاور – کارفرما) 3عاملی سه روش هاپروژه شدن پیچیده و زمان

 تحت عاملی دو اجرای روش 21 قرن اوایل شد. در مطرح ساخت هایپروژه اجرای جهت پیمانکار( – مشاور – طرح مدیریت – کارفرما

های تحویل پروژه است و در ترین روش. روش طرح و ساخت یکی از برجسته[0] گردید کاربردی و مطرح توام 0ساخت و طرح عنوان

 .[0]سب کرده است ک های اخیر محبوبیت زیادیدهه

برقراری ارتباط  .[9] دهد افزایش 5همزمان مهندسی طریق از را سرعت که است این روش طرح و ساخت از استفاده اولیه هدف

ز طریق احترام و همدلی که در بین متخصصین سختکوش بیشتر خواهد شد، به بهبود تواند امنظم و نزدیک بین طراحان و سازندگان می

 تسهیل را شودمی شناخته تغییر ستورد عنوان به که رسمی قراردادی بدون فرآیند طراحی خطاهای . تصحیح[11] بازده پیشبرد کمک کند

 حتم، طور به طرح و ساخت،  هایپروژه هستند، برنامه در تاخیر و هاهزینه افزایش اصلی منابع تغییرات که دستور این به توجه کند. بامی

بیش از هر نوع تغییر ساختاری دیگری، شرکت یکپارچه طرح و ساخت دارای شاید  [9] است جنبه دو هر در سه عاملی هایاز پروژه بهتر

ای واقعی تحت یک شرکت واحد هستند، این قالب ای برای رشد باشد. برای مالکانی که به دنبال قراداد یک مرحلهپتانسیل فوق العاده

 هستند، بزرگ هایپروژه برای طراحی تکمیل در جویی صرفه دنبال پذیری، که به افزایش انعطاف با منطقی . مالکان[11] آل استایده

های بیشتری برای درگیر شدن در مرحله طراحی، فرصتدر روش طرح و ساخت، پیمانکار با . [9] کنندانتخاب می را روش طرح و ساخت

ها برای مالک پروژه و روش طرح و ساخت وظیفه واحدی را برای کاهش ریسک(، ارتقاء کیفیت پروژه دارد. بر خالف روش سنتی )سه عاملی

تواند یکپارچگی تیم می طرح و ساخت  روش .[11] دهدکوتاه کردن زمان تحویل با همپوشانی مرحله طراحی و ساخت پروژه اختصاص می

بی به یک نقطه مسئولیت واحد نسبت به برای دستیا مالکانلذا بسیاری از  .[12] روش سه عاملی داشته باشد پروژه بیشتری نسبت به

به طور کلی روش طرح و ساخت هنگام اجرای پروژه، . [11] کنندیکپارچگی فازهای طراحی و ساخت، روش طرح و ساخت را انتخاب می

تواند به عنوان یک می طرح و ساخت افتد.بخشد، این یکپارچگی به طور عمده بین تیم طراحی و پیمانکار اتفاق میمی ءرا ارتقا یکپارچگی

  .[12] و ارتباطات داخلی تلقی شود از نظر یکپارچگی  6گام اولیه برای رسیدن به ساخت و ساز ناب

 این از بندیدسته تریناست. کامل رفته کار به و شده ابداع عمرانی عملیات قراردادهای عقد در متفاوتی هایروش تاکنون

 سیستم دسته در پروژه، اجرای سیستم نظر از پژوهش این در بررسی مورد هایپروژهاند. شده بندیطبقه 1جدول در متفاوت رویکردهای

  گیرند.قرار می یکپارچه

 یکپارچگی مدیریتی پیشینه -2-2
 در اگر که باشدمی پروژه مدیریت دانش از ایناحیه پروژه، مختلف مراحل پوشانیهم با رابطه در ویژه به پروژه یکپارچگی مدیریت

 متقابل تاثیرات که هاییپروژه در پروژه یکپارچگی مدیریت نقش بود. خواهد گذار تاثیر پروژه هزینه و زمان در کاهش شود رعایت هاژهپرو

 مدیریت هایحوزه سایر نمودن هماهنگ و است. یکپارچگی ترپررنگ باشد، زیاد یکدیگر بر پروژه مدیریت دانش های مختلفهحوز از هریک

   .[13]باشد می پروژه در انتظار مورد نتایج کسب شرط یکپارچگی، مدیریت قالب در پروژه

                                                           
3 Design-Bid-Build  (DBB) 

4  Design-Build  (DB) 
5 Concurrent engineering  
6 Lean Construction  
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های مختلف به یک واحد هایی با اهداف، نیازها و فرهنگیا سازمانها بیان گردید یکپارچگی، ادغام تخصصقباًل همانطور که 

تواند به درستی ارائه شده و به سازی، مقصود و اهداف پروژه میمنسجم بوده که الزمه آن حمایت متقابل می باشد. از طریق فرآیند یکپارچه

کنند، ای متعددی برای وجوه فنی و اجتماعی فراهم میصورت اثربخشی مورد رضایت کارفرما باشد. بی شک، رویکرد یکپارچه شده مزای

مدیریت یکپارچگی  .[2] های ساخت، ارتباطات بهتر، دستیابی به بهترین ارزش و انتقال تجارب بین تمامی ارکان پروژهمانند بهبود راه حل

گیرد. مدیریت یکپارچگی پروژه هماهنگی موفق بین های یک پروژه را در بر میترین عناصر مدیریت پروژه است که تمام جنبهیکی از مهم

بنابراین، تاثیر مدیریت یکپارچگی بر موفقیت پروژه باید به خوبی درک شود تا مدیران پروژه بتوانند از  .کندهای پروژه را تضمین میفعالیت

های مختلف در ای از سازمانتواند به عنوان یک شبکه. یکپارچگی می[10] مند شوندهای هماهنگ شده پروژه بهرههای مثبت فعالیتجنبه

. کنندگان تولید شوندای با هم مرتبط هستند تا با کیفیت و ارزش در خدمات و محصوالت برای مصرفنظر گرفته شود که در زنجیره

یکپارچگی به منظور بهبود صنعت ساخت و ساز است. به عنوان مثال، یکپارچگی زنجیره تامین بر روی نوآوری و تخصص متمرکز است، و نه 

تواند به طور غیرمستقیم به حداقل های پروژه میهای جدید در یکپارچگی زنجیره تامین، هزینهگذاری مستمر در مهارتهزینه. با سرمایه

 .[2] دبرس

 [15]پروژه  اجرای هایسیستم بندیدسته -1جدول
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system Accelerated Method 

Design/Build 

Design/Build 

Integrated System 2 سیستم یکپارچه 

Joint Venture (Architect and 

Contractor) 

Package Deal 

 
Variant of 

Design/Build 

System 

Turnkey Method: EPC 

(Engineering, Procurement, 

Construction) 

 

Build/Operate/Transfer (BOT) 

Variant of 

Design/Build 

System (Turnkey) 

Build/Own/Operate/Transfer 

(BOOT) 

Build/Transfer/Operate (BTO) 

Design/Build/Operate/Maintain 

(DBOM) 

Lease/Develop/Operate (LDO) Variant of 
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Wraparound (Public–Private 

Partnership) 

Design/Build 

System (Funding 

Option) 

Build/Own/Operate (BOT) Variant of 

Design/Build 

System Buy/Build/Operate (BBO) 

Project Manager (Program 

Management) 

Management 

Contracting 
Management-

Oriented System 
 3 سیستم مدیریت محور

Agency Construction Manager 
Construction 

Management 
Construction Manager-at-Risk 

IPD 
Integrated Form of 

Contract 

Integrated Project 

Delivery System 

 تجمیعی سیستم انجام

 پروژه
0 

 سوی ها ازهتأخیر پروژ بر مؤثر عوامل شناخت به نسبت ساخته محقق پرسشنامه بر تکیه با (،1391) همکاران و عادلی مهدوی

 تأخیر عوامل نظر صاحب و تجربه با با افراد مصاحبه از پس و پرداخته اجرا و طراحی فازهای به هاآن تفکیک به و مشاور مهندسین

 بین یکپارچگی عدم و اجرا سنتی شکل از فاضالب و آب هایاجرای پروژه سیستم تا گردید پیشنهاد فوق نواقص رفع جهت و شناسایی

صادقی تهرانی و . [16] شود عاملی سه روش جایگزین ، EPCروش و شده خارج عاملی، سه وجود نظام دلیل به طراحی و ساخت مراحل

های موردی در شرکتهای تولیدی صنعتی های فرآیند مدیریت یکپارچگی پروژه مطالعهتحت عنوان تبیین چالش ایمقاله (،1395)صبحیه 

های نوسازی در شرکتهای تولیدی/ صنعتی دولتی در بستر فرآیند مدیریت یکپارچگی ی انجام پروژهیاببه عارضهکه ، نمودنددولتی ارائه 

به صورت مطالعه تک موردی در شرکت فوالد الف صورت گرفته است. پژوهش با رویکردی کیفی، ماهیتی توصیفی  وپردازد پروژه می

های انجام این پروژه ناشی از عدم وجود منشور پروژه و ترین چالشها، مهمهای کیفی انجام شده است. طبق یافتهتحلیلی و جمع آوری داده

تواند ناشی از ماهیت شرکت الف که شرکتی غیر پروژه محور است، ناشی باشد که میی مدیریت پروژه به صورت جامع میی برنامهتهیه

ها همانند ت طرح برای بهبود روند اجرای پروژه در این شرکتگیری از متخصصان مدیریت پروژه به صورت عامل چهارم یا مدیریگردد. بهره

  .[6]شده است مشاوران مهندسی، پبشنهاد 

کند.  جادیو بودجه پروژه ا یرا در برنامه زمان یدیممکن است عواقب  شد راتیینشان دادند که تغ (2111) 0میتروپولیستاتم و 

و  ازهاینامشخص و ن یهاتیدر محدوده، اولو نانیتواند عدم اطمیپروژه م یزیردر برنامه یکپارچگیاظهار داشتند که عدم  نینها همچنآ

( در تحقیق خود 2110) 0. فروئیز و هافوی[10]د شو راتیو تاخ یمنجر به دوباره کاراست کند که ممکن  جادیناشناس را ا یهاتیمحدود

ی ساختمان یهاپروژهی و ساخت در مهندس ی،معمار یکپارچه یهاستمیس یساز ادهیپ یبرااقدام به توسعه یک چارچوب مؤلفه محور 

معامالت،  تیری، مدهاداده تیریمدفاکتورهای کلیدی یکپارچگی همچون از  یتعداداند. در چارچوب توسعه یافته توسط این محققین، نموده

 استمورد بررسی قرار گرفته اطالعات پروژه  یتماممتمرکز و یکپارچه  یسازرهیخحوه ذنشده و عمال اگردش کار  تیریاسناد و مد تیریمد

ممکن است پتانسیل ادعاها را کاهش دهد،  EPC( بیان کردند که از منظر مدیریت یکپارچگی، رویکرد 2112) 9بزرگی-گرزا و پیشداد. [10]

تواند ادعاهای مرتبط با اشتباهات، غفلت و سوء تفاهم را کاهش کنندگان عضو تیم پیمانکار هستند که در نتیجه میزیرا طراحان و تامین

ای، با هدف ایجاد یک چارچوب یکسان برای یکپارچگی پروژه با شناسایی و همکاران در مقاله 11اوسپینا، 2116. در سال [19] دهد

ای در بین نظرات پاسخ دهندگان به های عمدههای اصلی موفقیت و سطوح مختلف اهمیت ویژگی و تعیین اینکه آیا تفاوتویژگی

                                                           
7 Tatum & Mitropoulos 

8  Froese & Halfawy   

9  Garza & Pishdad-Bozorgi 

10 Ospina 
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پاسخ دهندگان، پنج سطح اهمیت یکپارچگی از بسیار مهم  ریافت ازداساس بر وجود دارد پرداختند. ،شاننظرسنجی، بسته به نقش صنعت

مورد نیز به عنوان عوامل مهم برای دستیابی  ششویژگی مورد مطالعه به عنوان عوامل بسیار مهم و  05مورد از  19تا خنثی مشخص شد.  

های اساسی برای دستیابی به یکپارچگی ی از ویژگیااصلی این مطالعه شناسایی مجموعه یافته موفقیت آمیز در یکپارچگی پروژه بودند.

ها با توجه به نظر صاحبان و مدیران ساخت، معماران، ترین ویژگیکه به طور عمده مهم ،دهندگان بودهپروژه با توجه به درک پاسخ

ه بر این، سطوح مختلف نیز به مهندسین یا مشاوران تخصصی و پیمانکاران عمومی و جزء برای دستیابی به یکپارچگی پروژه  است. عالو

دمیرکسن و  .[21] هایی که در یکپارچگی پروژه با ابعاد مختلف نقش دارند، به دست آمدتری از ویژگیدلیل اهمیت یک مجموعه گسترده

ارائه دادند به بررسی تاثیر مدیریت یکپارچگی در عملکرد مدیریت پروژه ساخت و ساز پرداختند.  2110ای که در سال در مقاله 11اوزورهون

ها با مدیریت های ساخت و ساز  و رابطه بین این مولفههای مختلف مدیریت یکپارچگی در پروژهدر این مطالعه به ارزیابی تاثیر مولفه

 .[10]. نتایج نشان داد مدیریت یکپارچگی تاثیر زیادی بر عملکرد مدیریت پروژه ساخت دارد یکپارچگی پرداخته شد

 

 های ساختهای طراحی و اجرا در پروژهیکپارچگی مولفه -2-3

 مجموعه، یک که ساخت، جایی و طراحی مراحل بین همپوشانی تا دهدمی اجازه که است هاییگزینه از یکی ساخت و طرح

 فراهم طراحی تکمیل از قبل را ساخت عملیات مسئولیت، آغاز واحد نقطه دهد. اینمی انجام را خدمات دو هر ساخت، و طراحی پیمانکار

های اجرای های طراحی و ساخت و همچنین سیستمتغییر نیازهای صنعت در دو دهه گذشته جهش بزرگی داشته است. روش. [9] کندمی

رکاران پروژه را ترغیب کرده است تا مراحل طراحی و اند. این امر به شدت بسیاری از دست انداپروژه به سمت یکپارچگی حرکت کرده

ساخت را همزمان در فازهای متوالی در نظر بگیرند. با کاستن فاصله بین طراحی و ساخت از طریق یکپارچگی، قابلیت ساخت پروژه 

آمیز یک پروژه ساخت مستلزم درک کاملی از تمام مراحل و فازهای پروژه است و می توان از . اتمام موفقیت[21] تواند بسیار بهبود یابدمی

طریق یکپارچگی طراحی و ساخت در مرحله پیش از ساخت افزایش داد. در مرحله پیش از ساخت، یک عامل مهم که منجر به مشکالت 

های ریزی و طراحی است. مدلارچگی دانش و تجربه ساخت در فرآیندهای برنامهفقدان یکپ ،شودقابلیت اجرایی در مرحله ساخت می

مختلف راه حل برای بهبود قابلیت اجرایی برای کمک به تیم پروژه در یکپارچگی دانش و تجربه ساخت در مرحله قبل از ساخت به کار 

  .[21] گرفته شد

 و داشته پروژه ریزیبرنامه و اتالف کلی کاهش بر زیادی تاثیر بعدی، فازهای به نسبت طراحی فاز که دهدمی نشان حقیقاتت

 موثر نیز ساخت بعدی مراحل بر تصمیمات این که بوده موثر فاز این در شده اتخاذ تصمیمات قالب در پروژه کلی موفقیت بر همچنین

یفیت طراحی پایه و اساس مراحل بعدی ک .[10] شودیکپارچگی وظایف و منابع انسانی در فرآیند طراحی موجب ایجاد ارزش می .باشندمی

است و بیشترین تأثیر را در یک پروژه ساختمانی دارد. کیفیت طراحی نشانگر آن است که تا چه اندازه طراحی تسهیالت با نیاز و رضایت 

( 2( برای جلوگیری از مشکالت در فرآیندهای بعدی، )1یکپارچگی در مرحله طراحی به دو دلیل مهم است: ) .[22] کارفرما مطابقت دارد

به عنوان  12مشارکت پیمانکاران و تامین کنندگانکنند. این به سازی میهایی که عملکرد کلی پروژه را بهینهبرای انتخاب این گزینه

ها و گیری مشترک، و نه تنها تبادل اطالعات و دانش است. البته، نیازها، محدودیتدر طراحی نیاز دارد و خواستار تصمیم« شرکای برابر»

  .[10] کندگیری و حل منازعات را فراهم میهای تصمیمهای کارفرما، دستورالعملاولویت

تواند در مرحله اول با شناسایی مسائل زمان و  هزینه در مراحل طراحی و اجرا شروع شود که اغلب یکپارچگی طراحی و اجرا می

، های بهبودبخش مانند مدیریت ارزش، مهندسی ارزشحلبایست راهباشد. به منظور حل مسئله، میو ادعا آفرین میزا دو شاخص تنش

با انتخاب شود تا فازهای طراحی و اجرای پروژه بتواند  پایدارسازی و مدیریت ایمنی، 13کیفیتجامع قابلیت ساخت، مدیریت ، مشارکت

 این ایجاد . در[2] (1)مطابق مدل مفهومی، شکل پروژه فراهم نمایدفنی و اجتماعی ی وجوه رویکرد یکپارچه شده مزایای متعددی برا

                                                           
11 Demirkesen & Ozorhon 
12 Vendors  

13 Total Quality Management (TQM) 
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 مرحله در کارفرما توسط الزامات و کار محدوده تعریف داشت؛ خواهند عهده به هایینقش پروژه مختلف ارکان از یک هر یکپارچگی

 ارزیابی کارفرما، توسط ساخت از پیش و طراحی مرحله در هامحدودیت و نیازها با مطابق روشن هایدستورالعمل کردن فراهم ریزی،برنامه

 غیر مشکالت حل کند، برآورده را کارفرما الزامات بتواند تا تدارکات و ساخت از پیش طراحی، مرحله در طراح توسط مختلف هایگزینه

 توسط ریزیبرنامه مرحله در تدارکات و زمانبندی برای الزم هایورودی و ساخت هایروش بررسی اجرا، مرحله در طراح توسط منتظره

 ساخت، از پیش و طراحی مرحله در سازنده توسط تدارکات هایمحدودیت و زمان هزینه، با رابطه در مختلف هایگزینه ارزیابی سازنده،

 .[10]دیگر  موارد از بسیاری و اجرا مرحله در سازنده توسط تسهیالت ساخت

های اجرای پروژه از جمله روش متعارف و طرح و ساخت و دیگر است که طراحی و ساخت در تمامی سیستمتحقیقات نشان داده 

و یکپارچگی این دو فاز از پروژه پتانسیل باالیی برای بهبود عملکرد پروژه دارند. جدا دیدن  [0] ها، از یکپارچگی الزم برخوردار نبودهروش

طراحی و ساخت و همچنین هماهنگی کم بین طراحان و سازندگان، هر گونه تالشی در به حداقل رساندن زمان کلی پروژه را بی ثمر 

با این حال، رویکرد ساخت و . زمان تحویل پروژه، صنعت ساخت باید به سمت یکپارچگی طراحی و ساخت حرکت کندکند. بنابراین در می

ای برخوردار است. در های ساخت مناسب، از اهمیت ویژههای طراحی و اجرای یکپارچه از طریق روشساز توسط پیمانکاران، برای پروژه

برداری ممکن است رخ دهد، قابلیت ساخت و ساز، دانش دست رفته و دوباره کاری در طول فاز بهره حالی که مقدار قابل توجهی از هزینه از

 باشد. های فنی میکند که این امر منعکس کننده اهمیت جنبهساخت و تکنولوژی و تجربه دستیابی به اهداف پروژه را ترغیب می

 

 

 [2]های طرح و ساخت روژهمدل مفهومی یک روند یکپارچه طراحی و اجرا در پ -1شکل

 بر یکپارچگی در سیستم اجرای طرح و ساخت عوامل موثر  -2-4

با توجه به مطالعات انجام یافته در زمینه سیستم اجرای طرح و ساخت و همچنین مدیریت یکپارچگی، در این بخش به جمع 

مقاالت منتخب و  ین،محققشود. صنعت ساخت پرداخته می EPCهای بندی عوامل موثر در یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای پروژه

شوند، چندبار مرور نموده سپس یانجام م هیو اول یاصل یهاکه در آنها مطالعه ییدرون محتوا یهاافتهیبه  یابیبه منظور دست  شده را یینها

 لیها، و وساهیمانند: هدف پژوهش، روش، رو یدیکل یشده مربوط به هر مقاله ثبت و اطالعات روش شناخت یبنداطالعات مقاالت دسته
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مقاله و کتاب و منبع به عنوان منابع  مرجع شامل 111بیش از در مجموع  است. هدیشده و عوامل مهم استخراج گرد ادداشتیسنجش 

منابع انتخاب شده، در خصوص بحث  دهیانتخاب شد. در مرحله بعد، براساس مطالعه چک قیتر با موضوع و اهداف تحقمرتبط و مناسب

ژورنال، عنوان مقاله،  52تعداد  تیدر نها ،یمراجع انتخاب یو اجرا و پس از مطالعه کامل محتوا یفاز طراح یکپارچگیو  EPC یدادهاقرار

های و برای این مهم از حداکثر ظرفیت انتخاب ییاستخراج اطالعات نها یمرتبط با موضوع پژوهش حاضر برا یپژوهش ادداشتیکتاب و 

مشابه به همراه  ریو موارد غ قیه، تلفشده، موارد مشاب یآوراسناد جمع یمحتوا لیپس از تحل .شناسی علمی استفاده شدجستجو و روش

متخصص  ای توسط مصاحبه با پنج نفر از خبرگان. در مرحله بعد، عوامل بدست آمده از مطالعات کتابخانهدیگرد یبنددسته شانیهارگروهیز

فلوچارت مربوطه ارائه و اخذ تایید عوامل بدست آمده توسط ایشان اقدام گردید که روش تحقیق در بخش سوم به طور مفصل به همراه 

های مورد های انتخابی، کیفیت مقالهسطح کیفی ژورنال، ای این پژوهشگردیده است. شایان ذکر است که در روند مطالعات کتابخانه

است، به های علمی و به طور کلی اعتبار عوامل شناسایی شده به دقت مورد توجه قرار گرفته استفاده، میانگین استناد و ارجاع در پورتال

 Internationalالمللی و معتبر علمی مانند های بینعنوان مثال عمده عوامل بدست آمده از مطالعات، توسط مقاالت موجود در ژورنال

Journal of Project Management Construction Engineering and Management ,  مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب گردیده است. بر

که از بررسی پیشینه و اخذ تاییدیه از طریق   EPCهایتوان عوامل موثر در یکپارچگی پروژهی پژوهش، میانجام گرفتهاساس مطالعات 

در فاز طراحی و ساخت و فرآیندهای مدیریت  EPCمصاحبه با خبرگان حاصل گردیده است را با در نظرگیری مراحل قرارداد سیستم اجرای 

 ارائه شده است. 2زیرعامل( که در جدول  02و عامل اصلی  0پروژه مطرح نمود  )

 های طرح و ساخت عوامل شناسایی شده موثر بر یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای پروژه -2جدول

 مرجع عامل نماد

GSP 

 EPCمرحله تعیین اهداف و استراتژی در سیستم اجرای 

(Goals and Strategy setting Phase) 
GSP1 [6]و  [10]و  [1] بر اساس توسعه منشور پروژه صدرو مجوزهای ساخت 

GSP2 [10]و  [21]و  [5]  تعریف مرزهای پروژه 

GSP3  [21] و [10]  سابقه رسمی از پروژهایجاد یک 

GSP4 [21]و  [1] پذیرش مستقیم  پروژه از سوی مدیریت ارشد 

GSP5  [10]و  [21] و درخواست کننده ییاجرا یسازمان ها نیمشارکت بایجاد 

DPP 
 EPCمرحله تعریف برنامه در سیستم اجرای 

(Definition of the Program Phase) 
DPP1 [21] ارائه اسناد پروژه 

DPP2 [10]و  [23] ارائه برنامه کامل مدیریت پروژه 

DPP3 [21]و  [10] کاربرد یکپارچگی دانش در تبادل اطالعات بین همه عوامل پروژه 

DPP4 [20] بررسی تمام شرایط و عوامل محیطی 

DPP5 [10]و  [2]  ارائه پیشنهادات اولیه بودجه و زمان پروژه 

DPP6 [21] ارائه لیست فرضیات پروژه 

DPP7 [20] ارائه چک لیست ریسک های احتمالی پروژه 

DPP8 
آنها در برنامه  یسازکپارچهیو  یفرع یتمام برنامه ها یو هماهنگ یتعریف، آماده ساز

 پروژه تیریمد
 [21]و  [1]

DPP9  تعیین روش اولیه اجرایی پروژه بر اساس قراردادEPC [21] 

CSP 

 EPCمرحله انتخاب تامین کننده در سیستم اجرای 

(Choice of Supplier Phase) 

CSP1 [10] اعالن آگهی مناقصه پیمانکاران 
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CSP2 [21] سازماندهی تیم های طراحی و اجرایی براساس جوابگویی به نیازهای اعالم شده 

CSP3 [10] اخذ طرح و هزینه پیشنهادی پیمانکاران 

CSP4 [20] ای، مشخصات کارکردی، اطالعات کارگاهی تامین کنندهبررسی نیازهای برنامه 

CSP5 [10] های کاری تامین کننده و پیمانکارانتشریح تیم 

BSP 
 مرحله تعیین بودجه و زمان بندی

(Budgeting and Scheduling Phase) 

BSP1 [10]و  [1]  برآورد هزینه پروژه 

BSP2 [10]و  [1]  برآورد زمان پروژه 

BSP3 [21] ارائه شماتیک پروژه از سوی شرکت ها و تیم های طراحی و اجرا 

EPP 
 مرحله ارزیابی طرحهای پیشنهادی

(Evaluate Proposals Phase) 
EPP1 [21]و  [10]  ارزیابی طرح بر اساس معیارهای کیفیت عوامل پروژه توسط مدیریت پروژه 

EPP2 [21]و   [10] ارزیابی پیشنهادات بر اساس معیارهای کمیت و نیازها 

EPP3 [10] مدیریت و ارزیابی نهایی طرح برگزیده 

SCP 
 مرحله عقد قرارداد

(Signing Contract Phase) 

SCP1  [10]و  [21] قرارداد فی مابین ارکان مختلف پروژهمدیریت انعقاد 

SCP2 [23]و  [1]  مدیریت یکپارچه منافع ذینفعان 

SCP3 [23]و  [6]و  [2]  مدیریت یکپارچه تیم پروژه 

SCP4 [10]و  [10] های مدیریت پروژهبه روز رسانی نهایی برنامه 

DEP 

 اجرایی طرح تعیین مرحله

(Determining the Executive plan Phase) 

DEP1 [10] های اجراییها و طرحنظارت بر نقشه 

DEP2 [10] های فرآیند سازمانبروزرسانی نهایی سرمایه 

DEP3 [25] کنترل کامل مراحل اجرای پروژه با زمان بندی 

DEP4 [10] کنترل تجهیزات و روش کار با هزینه 

DEP5 [10] سکیزمان و ر نه،یهز تیریدانش مد یهاها در حوزهندیفرآ یساز کپارچهی 

CP 

 مرحله ساخت

(Construction Phase) 

CP1 [6]و  [10]و  [2]  ایجاد هماهنگی عوامل با مدیریت یکپارچه پروژه 

CP2 [10] کنترل و نظارت کیفیت و میزان پیشرفت کار 

CP3 [10] گزارش مستمر و پیشرفته در راستای تامین اهداف عملکردی 

CP4 [20]و  [21] های پروژهها و ریسکمدیریت یکپارچه چالش 

CP5  [25] مطابقت اجرا و ساخت با اهداف پروژه و برنامه ابتدایی پیمانکاربررسی 

CP6 [20]و  [0] تضمین کیفیت و کارایی پروژه طی مدت نگهداری توسط پیمانکار 

CP7 [6]و  [10]و  [10]  کنترل یکپارچگی تغییرات احتمالی پروژه 

CP8 [23]و  [1]  های پروژهمدیریت نهایی کردن تمام فعالیت 
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 روش تحقیق -3

باشد. در می یگریها و موارد مرتبط دداده لیها، روش تحلداده یآورپژوهش، جمع رحط رامونیپ یپژوهش شامل اطالعات روش

و در ادامه  رد،یصورت بگ دیبا ایصورت گرفته  یپژوهش چه اقداماتیابی به اهداف برای دستپردازد که یم نیبه شرح ا بخش نیا قتیحق

 دهد.فلوچارت کلی پژوهش را ارائه می 2شکل  شوند.یم لیتحل و با چه روشی اقدامات چگونه نیا

 

 
 فلوچارت کلی پژوهش -2شکل

 

 

شروع پروژه
انتخاب موضوع اولیه تحقیق•

موضوع اولیه 
تحقیق

مطالعات کتابخانه ای جهت شناسایی مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق•

تعیین اهداف، سواالت، خالء ها و مسئله تحقیق•

مطالعات 
کتابخانه ای

ساختصنعتEPCهاى یکپارچگى فازهاى طراحى و اجراى پروژهبررسی •

مطالعات میدانی

جراى عوامل موثر بر یکپارچگى فازهاى طراحى و اجستجوی سازمان یافته مطالعات و مقاالت و انتخاب مهم ترین •
صنعت ساختEPCهاى پروژه

مصاحبه با خبرگان برای تایید عوامل•

مطالعات میدانی

به منظور دریافت اطالعات از کارشناسان و خبرگان مربوطه با مطالعه تنظیم پرسشنامه اولیه کارشناسی شده •
میدانی در پروژه های ساخت

غربال مهم ترین عوامل شناسایی شده براساس اهمیت دهی خبرگان به آنها با طیف لیکرت و انجام آزمون های•
آماری بر روی داده های جمع آوری شده

مطالعات 
میدانی

به منظور دریافت اطالعات از خبرگان مربوطه با مقایسات زوجی عوامل مهم تنظیم پرسشنامه های کارشناسی شده •
بدست آمده

جمع بندی 
نتیجه گیری

AHPبر اساس روش EPCاولویت بندی مهم ترین عوامل یکپارچگی فازهای •

بحث و بررسی درخصوص نتایج بدست آمده•

پایان
جمع بندی و نگارش نهایی پژوهش•
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 هاتجزیه و تحلیل داده -4

 گام اول: معرفی عوامل نهایی موثر -4-1

های همانگونه که پیش از این نیز بیان شد در مرحله اول پژوهش ابتدا عوامل موثر بر یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای پروژه

EPC  ،تساواالصنعت ساخت، استخراج و سپس توسط مصاحبه با خبرگان تایید گردیده و در ادامه براساس عوامل نهاایی باه دسات آماده 

عامال  02، هشت مرحله اصلی به عنوان عامال اصالی و در مجماوع 2عه آماری قرار گرفته است. مطابق جدول تنظیم شده و در اختیار جام

 یبار مبنااهای آماری ارزیابی شده و بدین منظور عوامل شناسایی شاده فرعی استخراج شد. عوامل شناسایی شده با استفاده از روش تحلیل

 ، متوسط(2) مک، (1) کم یلیخای شامل رفت. در این طیف، یک مبنای سنجش پنج گزینهمورد مقایسه قرار گ لیکرت ایپنج گزینه اسیمق

عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه مورد اساتفاده قارار گرفتاه  نیترمهمبندی برای شناسایی و اولویت، (5) ادیز یلیو خ( 0)، زیاد (3)

 .است

 گام دوم: تایید عوامل )پایایی و روایی( -4-2

صنعت ساخت،  EPCهای ترین عوامل درخصوص عوامل موثر بر یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای پروژهشناسایی مهم ازپس 

له اقدام به تعیین روایی و پایایی آنها شده است. بدین منظور  با استفاده از کدگذاری عوامال شناساایی شاده، اقادام باه تنظایم حدر این مر

و  (CVR)های روایی محتوایی و پایایی آلفای کرونباخ گردیاده، مقادار ضاریب روایای محتاوایی بر آزمون های بسته پاسخ مبتنیپرسشنامه

های تعیین پایایی و روایی، ابتدا عوامال برای هر یک از مراحل اصلی و عوامل فرعی  تعیین شد که بر اساس روش( rα) ضریب آلفای کرونباخ

 1409بیشتر از  CVRنفر، به ازای این تعداد پاسخ دهنده، مقدار  15برای تعداد  CVRول متخصص خبره ارزیابی شد که طبق اص 15توسط 

به ازای تمامی عوامل استخراج شده، بیشتر از حاداقل مقادار قابال  αrدهد که مقدار نتایج بدست آمده نشان می باشد.بود که قابل قبول می

هاا  که عوامل شناسایی شده مرتبط با هر یک از فازهای طراحی و اجارای پروژه توان گفت( به دست آمده است. بر این اساس می140قبول )

های تهیه شده بدین منظور از روایای و پایاایی کاافی و مطلاوبی به عنوان فازهای مناسب و ضروری در این پروژه شناخته شده و پرسشنامه

 باشند.برخوردار می

 صصین نمونه آماریهای جمعیت شناختی متخگام سوم: بررسی شاخص -4-3

نفر  01نفر کارشناس برای جامعه آماری انتخاب شد که نمونه آماری مطابق رابطه کوکران برابر  111در این پژوهش تعداد 

در پژوهش حاضر به عنوان افراد مطلع در زمینه پژوهش که  یافرادانتخاب گردید و بنابراین در مجموع این تعداد پرسشنامه کامل نیاز بود. 

های صنعت در پروژه یسازمان رانیمد ایپروژه و  تیریو کارکنان دفتر مد رانیمدبین متخصصین، از ضرورتاً  ،شدانجام مصاحبه  آنهاا ب

 باشند.اند، میو یکپارچگی فازهای اجرایی پروژه ساخت داشته EPCساخت که آشنایی کافی با بحث 

باشاد. از ها مهام میبه منظور تعیین اعتبار مناسب پاسخ سواالت پرسشنامههای کارشناسان در راستای پاسخگویی ارزیابی ویژگی

های جمعیت شناختی افراد پاسخ دهنده شاامل اطالعاات شخصای تجربای و کااری آنهاا باا روش آماار رو در این قسمت نتایج شاخصاین

نفار کارشاناس پاساخگو باه ساواالت از  01ود که شهای جمعیت شناختی، مشاهده میتوصیفی ارائه شده است. مطابق نتایج توزیع ویژگی

 (.3طیف وسیع بوده و توزیع نرمالی از پارامترهای جمعیت شناختی دارند )شکل
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 های کاری پاسخ دهندگاننمودار شاخص -3شکل

 گام چهارم: بررسی رتبه عوامل فرعی با روش آماری -4-4

تحلیال  افازارنارممورد استفاده در ایان مرحلاه،  ابزارهای آماری ارزیابی گردیده و عوامل شناسایی شده با استفاده از روش تحلیل

وارد های تهیه شده برمبنای روش طیف لیکارت، از طریق پرسشنامهشده  یآورهای جمعدادهبوده است.  SPSS V.18های آماری یعنی داده

هایی نظیار از آزمون یبندتیاولو یمرحله برا نید. در اموارد مشخص شو نیترآن و مهم تی، اولوعاملهر  یتا فراوان دهیگرد مذکور نرم افزار

عامال بدسات آماد کاه در  26برای انتخاب عوامل برتر تعاداد  21شده است. بدین منظور با در نظر گرفتن عدد فریدمن  استفاده 10دمنیفر

 اند.به صورت نمودار سلسله مراتبی مشخص گردیده 0شکل

                                                           
14 Friedman Test 
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 AHPدرخت سلسله مراتبی عوامل و زیرعوامل در  -0شکل

 AHP بندی عوامل ارجح به روشگام پنجم: اولویت -4-5

 AHPعامل در مرحله قبل، پرسشنامه مقایساات زوجای  02تر از بین عامل مهم 26ها، پس از انتخاب در این بخش از تحلیل داده

، به مقایسه AHPنفر از خبرگان متخصص قرار داده شد. کارشناسان براساس عبارات زبانی معرفی شده برای  15طراحی گردیده و در اختیار 

 ،عوامل شناسایی شده و زیر عواملاهمیت  صورت زوجی اقدام نمودند. به منظور تعیین وزن وهر عامل اصلی به  های فرعی مهمزوجی عامل

مختلاف هاای گردیدند. سپس با استفاده از تکنیاکبا یکدیگر مقایسه اند ی شدهحطرازوجی  ها که به صورتماتریسازطریق  آنهاکلیه  ابتدا

به منظور مقایسه و تعیین وزن نسبی هر عامل و زیرعامال نسابت  .شدند وزن نسبی آنها تعیین عنوانت حعوامل تو زیر عوامل تک تک وزن

استفاده گردیده است. میانگین هندسی عبارات زبانی تخصیص ها های زوجی شاخصمقایسه شدت ارجحیت گذاریارزشبه دیگری از روش 

افزار محاسبات مرباوط شده و در ادامه این نرم EXPERT CHOICEافزار نرم داده شده از سوی کارشناسان به ماتریس مقایسات زوجی وارد

 بندی آنها پرداخته است.ها را انجام داده و در نهایت به اولویتبه تعیین وزن عوامل و همچنین سازگاری ماتریس

 تحلیل ماتریس مقاسیات زوجی -4-6

دهی گردید، و  اهمیت AHPسط خبرگان بر مبنای عبارات زبانی های مقایسات زوجی که توبا استفاده از گردآوری پرسشنامه

شد. الزم به ذکر است که  EXPERT CHOICEافزار میانگین هندسی اعداد ماتریس مقایسات زوجی مختص عوامل اصلی و فرعی وارد نرم

افزار، هر ماتریس مقایسه زوجی یک نتیجه برای عدد ناسازگاری ارائه داده است. عدد مطلوب ها در نرمپس از واردسازی میانگین اهمیت

به دست  141و کمتر از آن است که در این پژوهش تمامی مقایسات زوجی در این تحقیق سازگار بوده و عدد حاصل کمتر از  141برابر با 

 آمده است.

 هامحاسبه وزن -4-7

نتایج وزن بدست  5ها تعیین گردید. شکلهای میانگین مقایسات زوجی، در این بخش وزن دادهپس از بدست آوردن ماتریس

رتبه اول،  14203با وزن نهایی  (CP)دهد که در بین مراحل اصلی، مرحله ساخت آمده برای ارجحیت عوامل اصلی نسبت به هم را نشان می

رتبه سوم، مرحله  14153با وزن  EPC (DPP)رتبه دوم، مرحله تعریف برنامه در قرارداد  14210با وزن نهایی  (SCP)مرحله عقد قرارداد 

رتبه پنجم، مرحله ارزیابی  14100با وزن  (BSP)رتبه چهارم، مرحله تعیین بودجه و زمان  14111با وزن  (DEP)تعیین طرح اجرایی 
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رتبه هفتم و  14150با وزن  (GSP)رتبه ششم، مرحله  تعیین اهداف و استراتژی در قرارداد  14169با وزن  (EPP)های پیشنهادی طرح

 رتبه هشتم را کسب نموده است. 1415با وزن EPC (SCP ) مرحله انتخاب تامین کننده در قرارداد

 

 صنعت ساختEPC های پروژهو اجرای  وزن عوامل اصلی موثر بر یکپارچگی فازهای طراحی -5شکل

 ی عامل اصلی مربوطه وزن عوامل فرعی در بازه - 3جدول

 عاملعنوان  وزن عامل فرعی عامل اصلی

GSP 
GSP4 14221  پذیرش مستقیم  پروژه از سوی مدیریت ارشد 

GSP5 14001 های اجرایی و درخواست کنندهایجاد مشارکت بین سازمان 

DPP 

DPP2 14100 ارائه برنامه کامل مدیریت پروژه 

DPP3 14311 کاربرد یکپارچگی دانش در تبادل اطالعات بین همه عوامل پروژه 

DPP7 14001 های احتمالی پروژهارائه چک لیست ریسک 

DPP8 14111 های فرعی و یکپارچه سازی آنها در برنامه مدیریت پروژهسازی و هماهنگی تمام برنامهتعریف، آماده 

CSP 

CSP2 14631 های طراحی و اجرایی براساس جوابگویی به نیازهای اعالم شدهسازماندهی تیم 

CSP4 14221 کنندهای، مشخصات کارکردی، اطالعات کارگاهی تامینبررسی نیازهای برنامه 

CSP5 14151 کننده و پیمانکارانهای کاری تامینتشریح تیم 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

GSP

DPP

CSP

BSP

EPP

SCP

DEP

CP

وزن

ل
عام

GSP DPP CSP BSP EPP SCP DEP CP

وزن 0.054 0.153 0.05 0.087 0.069 0.204 0.11 0.273

وزن عوامل اصلی
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BSP 
BSP1 14601  پروژهبرآورد هزینه 

BSP2 14319 برآورد زمان پروژه 

EPP 

EPP1 14310 ارزیابی طرح بر اساس معیارهای کیفیت عوامل پروژه توسط مدیریت پروژه 

EPP2 14111 ارزیابی پیشنهادات بر اساس معیارهای کمیت و نیازها 

EPP3 14591 مدیریت و ارزیابی نهایی طرح برگزیده 

SCP 

SCP1 14260  انعقاد قرارداد فی مابین ارکان مختلف پروژهمدیریت 

SCP2 14509 مدیریت یکپارچه منافع ذینفعان 

SCP3 14155 مدیریت یکپارچه تیم پروژه 

DEP 

DEP3 14265 کنترل کامل مراحل اجرای پروژه با زمان بندی 

DEP4 14111 کنترل تجهیزات و روش کار با هزینه 

DEP5 14636 های دانش مدیریت هزینه، زمان و ریسکفرآیندها در حوزهسازی یکپارچه 

CP 

CP1 14100 ایجاد هماهنگی عوامل با مدیریت یکپارچه پروژه 

CP2 14166 کنترل و نظارت کیفیت و میزان پیشرفت کار 

CP3 14155 گزارش مستمر و پیشرفته در راستای تامین اهداف عملکردی 

CP4 14301  های پروژهها و ریسکچالشمدیریت یکپارچه 

CP5 14150 بررسی مطابقت اجرا و ساخت با اهداف پروژه و برنامه ابتدایی پیمانکار 

CP7 14160 کنترل یکپارچگی تغییرات احتمالی پروژه 

 

 تحلیل فرآیند در شده محاسبه هایروش اساس ی عامل اصلی مربوطه، بردر بازه فرعی عامل هر به مربوط شده محاسبه وزن

های عوامل فرعی، و با وارد کردن وزن EXPERT CHOICEپس از این مرحله، توسط نرم افزار  .است شده ارائه 3 جدول در مراتبی سلسله

 ارائه شده است. 6بندی زیرعوامل نسبت به هدف تحقیق اقدام شد که نتایج آن در نمودار شکل به تعیین الویت
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 تحقیق هدف به نسبت زیرعوامل نهایی وزن -6شکل

 گیریبندی و نتیجهجمع -5

تارین عوامال ماوثر بار بهباود یکپاارچگی در فازهاای طراحای و اجارای در این پژوهش هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی مهم

پاروژه صنعت ساخت و سپس تعیین میزان اهمیت و اولویت بندی این معیارها در راستای تعیین اساتراتژی هاای ساازمانی  EPCهای پروژه

ه بود. بدین منظور ابتدا به بیان مسئله تحقیق پرداخته شد و در ادامه  مروری بر مطالعات انجام یافته در ارتباط با موضاوع پاژوهش پرداختا

شناسی تحقیق پرداخته شد و پس از ارائه شرح کامل روش تحقیق، ابزار و روش گردآوری اطالعاات، متغیرهاا و جامعاه شد. سپس به روش

ها، ابتدا مشخصات و ویژگی های جامعه آماری تحقیق تحلیل شاده، پاس از آن تعیین گردید. در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل دادهآماری 

صنعت ساخت شناسایی شد. بر  EPCهای هپروژ اجراى و طراحى فازهاى موثر بر بهبود یکپارچگى در ترین عواملمطابق اهداف تحقیق، مهم

هاا بارای شناساایی زیرعامل انتخاب شد. تحلیل داده 02مرحله از تنظیم قرارداد تا مرحله ساخت انتخاب و در مجموع ها، هشت اساس داده

بنادی آنهاا باا صنعت سااخت، باه ارزیاابی و اولویات EPCهاى هپروژ اجراى و طراحى فازهاى موثر بر بهبود یکپارچگى در ترین عواملمهم

بنادی عوامال باا اساتفاده از آزماون ا درخصوص اولویاتهآماری پرداخته شد. براساس نتایج این تحلیلهای تحلیل کمی و استفاده از روش

( مادیریت 2های پاروژه هاا و ریساک( مدیریت یکپارچاه چالش1تر به شرح: عامل مهم 11تر تعیین شده و در نهایت فریدمن، عوامل ارجح

( کنتارل و نظاارت 5( کنترل یکپارچگی تغییرات احتماالی پاروژه 0احتمالی پروژه های ( ارائه چک لیست ریسک3یکپارچه منافع ذینفعان 

( گزارش مستمر و پیشرفته در 0 سکیزمان و ر نه،یهز تیریدانش مد یهاها در حوزهندیفرآ یسازکپارچه( ی6کیفیت و میزان پیشرفت کار 

( مدیریت انعقاد قارارداد فای ماابین 9( کاربرد یکپارچگی دانش در تبادل اطالعات بین همه عوامل پروژه 0راستای تامین اهداف عملکردی 

 .بندی گردیداولویت AHPگیری چندمعیاره ( برآورد هزینه پروژه، با روش تصمیم11ارکان مختلف پروژه 
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