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 تحليل موارد ادعا و اختالف قراردادهاي پروژه هاي عمرانی در صنعتیادداشت فنی: 

 نفت و گاز ایران و ارائه راهکارها 

 2، فرخ سرمست شوشتري*1سيدفتح اله ساجدي

 ، ایراناهواز، دانشگاه آزاد اسالمی ،اهوازواحد  ،گروه مهندسی عمران، دانشيار -1

 ، ایراناهواز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، ،گروه مهندسی عمران شجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران،دان -2

 چکيده

قراردادهای پروژه های عمرانی در صنعت نفت و گاز در ذات خود پيچيده اند. برای تأمين هدف قراردادها ضروری است توسط گروه متشکل 
ها دهنده هر گروه کاری که بسياری از آنتشکيل هر پروژه و مجموعه فردبه منحصرهای از کارفرما، مشاور و پيمانکار اجراء شوند. جنبه

های پروژه در مراحل طراحی و تهيه توان انتظار داشت که تمام جنبهگردد. نمیها میاند، منجر به عدم توافقبا یکدیگر کار نکردهنيز  قبالً
آید، حتی امکان دارد بر سر تفسير مواردی هایی در اسناد قرارداد پيش میبينی شده باشند. لذا غالبا در مواردی تناقضاسناد مناقصه پيش

ها اشاره شده، از سوی طرفين توافق نباشد. ریشه عدم توافق هرچه باشد، منجر به بروز ادعا و نهایتا اختالف اد قرارداد به آنکه در مف
چنين آگاه نبودن ارکان پروژه نسبت به شرایط، تعهدات و بينی و یا درج متون مبهم در برخی از مفاد قرارداد و همگردد. عدم پيشمی

 رممکنيغی گاهافتد را پيچيده و ها اتفاق میارداد، توافق در راه حل مشکالتی که هنگام اجراء و عموماً در پایان پروژهقوانين حاکم بر قر
کامل به  صورت بهکاران و یا کارفرما بعضاً نيز کار پروژه سازد. لذا ادعاها به اختالفات منجر شده و ضمن اعمال خسارات مالی به پيمانمی

قراردادهای نفتی، مطالعات اندکی صورت  های مختلف و به ویژه در حوزهدر ایران در زمينه ادعاها و اختالفات در گرایش  رسد.انجام نمی
 گرفته، لذا در این تحقيق به آن پرداخته شد. ابتدا با بررسی سابقه، نسبت به شناسایی عوامل بروز ادعا و اختالف در مراحل مختلف اجرای

آوری و نامه نظر کارشناسان خبره در خصوص این عوامل جمعبرداری اقدام، و سپس با تنظيم پرسشمقدماتی تا بهرهپروژه های نفتی از 
ها اقدام گردید. نهایتا عوامل بروز آن منشأچنين نسبت به تعيين عوامل تأیيد شده و هم SPSSافزار با نرم هاآنپس از تجزیه و تحليل 

  ها از نظر اهميت طبقه بندی شدند.بروز آن منشأاختالف و مورد تأیيد در ایجاد ادعا و 
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  مقدمه -1

حاضر  یاصل گرانیباز نيتنگاتنگ ب یهایدر وهله اول در گرو تعامالت و همکار نفتی، قراردادهایاز جمله  یعمران یهااجرای پروژه

 یهاتيدر مورد تعهدات و مسئول یاز متون و ضوابط قرارداد هاها و برداشتکار هست. هرچه نگاهپيمان و مشاور ،کارفرما یعنیها در پروژه

 یهاهدر اغلب پروژ یبروز دعاو امکانخواهد بود.  ترآسان یعمران یهادر پروژه تيموفق دیتر باشد، بدون ترددر قرارداد روشن ضرحا نيطرف

منجر به اختالف  تواندیم تیو در نها کندیتر فراهم مبيش وقوع آن ها یرا برا نهيها زمبه آن یتوجهیاست و ب ریناپذاجتناب یامر نفتی

 نیاز ا یاريبس. دیمواجه نما یاعمده راتييها را با تغآن ایشده خود دور سازد و  نييتع شيبه اهداف از پ دنيرا از رس ها پروژهو  گردیده

امکان بروز  ،هادرخواست نیا تیریمد یمناسب برا ستميس کیدر صورت وجود  که شوندیدرخواست مطرح م کیدر ابتدا به شکل  یدعاو

طور کلی در تمام به دهد.یکار تمام شده ندارد، کاهش م تيفيزمان و کاهش ک نه،یجز صرف هز یاجهيتر را که نتو اختالفات بيش یدعاو

های نفتی نيز از این قاعده مستثنی نيستند. باشند. پروژهو تغيير مواردی بسيار مرتبط با هم می ريتأخهایی مانند ادعا، اختالف، مقولهها پروژه

 . دیکمک نما هاآنگيری از بروز پيش یهاو اتخاذ روش ییتواند به شناسایاختالفات م ادعاها و شناخت عوامل بروز

 بيان مسأله  -1-1
دست آمده از اطالعات به بر اساسو  اقدام شد نفتی یهااختالف در پروژه ادعا و جادیانواع عوامل ا یبه مطالعه و معرف قيتحق نیدر ا

نظر  حاصل ازدر ادامه با استفاده از اطالعات  .گردیدند یبندعوامل طبقه نیا صنعت نفت ایران،شده در  اجراء یهاپروژه زيو ن یقبل قاتيتحق

 .شدند یبندو رتبه مشخص یعوامل اصل سپسو  اقدام شدموارد  این منشأو  ريتأثخصوص ميزان تکرار، کشور در و متخصصين  کارشناسان

 آن ها گردیده و به اتخاذ راهکار برای کاهش عوامل منجر خواهد شد. نیرگذارتريتأثبندی عوامل تعيين شده موجب شناسایی رتبه

 مروري بر تحقيقات انجام شده -2-1

ها پروژه یديشده است. در گذشته افراد کل نفتی یدر انواع قراردادها جیرا یها، موضوعآن امديو اختالفات پ ريتأخ یمروزه ادعاهاا    

 یدي. اما امروزه، افراد کلکردندیپروژه م یو راهبر تیرینظارت، کنترل و در مجموع مد ،یزیربرنامه ،یاز کار خود را وقف طراح یادیزمان ز

هستند که در  یموارد ر،يادعا، اختالف و تأخ کنند.یو اختالفات صرف م ريتأخ یحل و فصل ادعاها یاز کار خود را برا یادیاغلب زمان ز

را کاهش و  یاضاف یهانهیتوان هزیم آن ها،تر و شناخت بيش ییشوند، که با آشنایم یتلق تيساخت پراهم تیریمد قاتيمطالعات و تحق

 داد. شیها را افزاپروژه یرراندمان کا

ناپذیر از یک قرارداد است که در راستای اجرای طرف در مقابل طرف دیگر قرارداد، همواره بخشی اجتنابادعاهای قراردادی یک

جهت درج های الزم بينیچنين پيشجویانه به ادعاها نگردد، و همصحيح و سالمت یک پروژه بروز می کند. چنانچه نگاه احساسی و تالفی

رویه زمان و هزینه خواهد شد. های رسيدگی به این ادعاها در قرارداد صورت گيرد، موجب بهبود روند پروژه و جلوگيری از تطویل بیروش

 شود. عواقبگردد و موضوع به مراجع حل اختالف کشيده میصورت توافق بر این ادعاها مشکل و در نهایت ادعا به اختالف منجر میدرغير این

 است. در آن هایهزینه و تأخيرها تمام با قضایی دادرسی یا به داوری مراجعه روابط، دار شدنخدشه صورتبه  موارد از بسياری در ادعاها این

 کار اجرای زمان تمدید پيمان، نقض در مقابل خسارت مطالبه اضافی، پرداخت برای کارپيمان مطالبه کشور، اجرایی و فنی نظام فرهنگ واژگان

که چنين اختالف در پيمان عبارت است از ایناست. هم شده تعریف دارد، را آن پيمان استحقاق اساس بر وی اعتقاد به که دیگر خواسته یا و

 همين منظور در موضوع مدیریتبه . ]1[که طرف مقابل آن را قبول نداشته باشدیکی از طرفين قرارداد حقی را برای خود قائل باشند در حالی

در ادامه برخی از این تحقيقات و نتایج  تحقيقات و مطالعات زیادی در سطح دانشگاهی صورت گرفته است. ها،ادعاها و اختالفات در پروژه

 ها ارائه می گردد: آن

ن بررسی . در ایپرداختندکنگ در تحقيقی به اثبات و ارزیابی ادعاهای تاخيرات زمانی در کشور هنگ ]2[ یوگسوارن و کوماراسوامی

 نامه استفاده شده است. برخی از نتایج حاصل از این تحقيق به شرح زیر است: از روش پرسش
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 ناتوانی در شناسایی وسعت و اندازه تأخير در شروع رخداد منجر به تأخير. 

 کار برای تمرکز روی پيشرفت کارتمایل پيمان. 

  ی ارائه شدهدعاوفقدان جزئيات و وضوح ناکافی در. 

شد نه کنگ تطویل زمان در انتهای پروژه تعيين میها در هنکطبق بررسی انجام شده مشخص شد که در اکثر پروژهچنين هم

 ر شده است. منجر به تأخي ی کهبالفاصله بعد از وقوع رویداد

ها ند پرداختند. آنهای هوشمند برای حل اختالفات صنعت ساخت در کشور هدر تحقيقی به معرفی سيستم ]3[یوشی و همکاران 

 پس از بررسی قراردادهای ساخت منعقد شده در هند موارد زیر را  به ترتيب اهميت به عنوان دالیل بروز اختالف مطرح نمودند:

 نهایی. هایاختيارات یک طرفه در تصميم گيری 

 .زمان، تأخير و تطویل 

 .فسخ قرارداد 

 گذاری کارهای اضافی توسط عوامل کارفرما.قيمت 

 ها.ایش قيمتافز 

های ساخت در کشور هند پرداختند. در این تحقيق از روش در پروژه ريتأخدر پژوهشی به بررسی عوامل  ]4[و همکاران  دولوی

های در پروژه ريتأخهای آماری بر اساس نظرات متخصصين صنعت ساخت، هفت عامل اصلی نامه استفاده شد. پس از تحليل یافتهپرسش

 به ترتيب اهميت به صورت زیر معرفی شدند: ساخت در کشور هند

 در تحویل مصالح توسط فروشندگان. ريتأخ 

 ها و مدارک فنی.آماده نبودن به موقع نقشه 

 کار.های مالی پيمانمحدودیت 

 پروژه. افزایش محدوده 

 .اخذ جواز از مقامات محلی 

 باشند.کارفرما می مصالح و تجهيزاتی که به عهده نيتأمدر  ريتأخ 

 گيری توسط کارفرما.در تصميم ريتأخ 

در مطالعه مشکالت مدیریت ادعاهای ساخت در کشور مالزی ضمن غير قابل پرهيز دانستن بروز ادعا در  ]5[نورعظمی و همکاران 

 یک قرارداد ساخت، مهم ترین دالیل ایجاد ادعا در قراردادهای ساخت را به شکل زیر شناسایی نمودند.

 راحی پس از برگزاری مناقصه و واگذاری کاراعمال تغييرات در ط 

 های الزم و الزم در کارگاه، طراحی هایتسریع در انجام موضوع قرارداد و کوتاه نمودن زمان اجراء بدون انجام رسيدگی

 تهيه مدارک.

 .نقص در تعاریف و شرح کار، مشخصات فنی و قيمت کارهای موضوع قرارداد 

  های طراحی.بخشکامل نبودن و یا نا هماهنگی در 
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های عمرانی کاران پروژهدر خصوص مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پيمان ]6[در تحقيقی که توسط شاکری و همکاران

ترین عامل زیر مهم 5ها شناسایی شدند که از این ميان کاران در پيمانگيری ادعاهای پيمانعامل اصلی در شکل 50در ایران انجام گرفت، 

 مل شناخته شدند. عوا

 کار.وجود معارض در زمين تحویلی به پيمان 

 بندی تصویب شده.نبود اعتبار عمرانی الزم جهت پيشرفت فيزیکی متناسب با برنامه زمان 

 .اشتباه یا ناقص بودن برآورد اوليه و در نتيجه عدم تطابق کار 

 های اجرایی.اشتباه در نقشه 

 افزایش سقف قرارداد. 

 و روش تحقيقمبانی نظري  -2

تواند نقش مهمی در توسعه کمی و کيفی جوامع بازی تردید میگيرد بیهایی که بر پایه تحقيقات علمی صورت میگيریتصميم

های منطقی توان گفت که تحقيق عبارت است از مجموعه فعاليتکند. برای یک تحقيق علمی تعاریف گوناگون موجود است. به طور کلی می

 :]7[گيردی زیر به صورت فردی یا گروهی صورت میهاخواستهبه یک یا ترکيبی از  یابیو هدفمند که در پی دست

 .)به دست آوردن شناخت )تحقيق بنيادی 

 ای از افراد )تحقيق پيمایشی(.توصيف یکی از شرایط یا نگرش عده 

 جستجوي راه حل یک مشکل واقعی )تحقيق کاربردي( -1-2

شوند و سپس ها به طور عينی و معتبر مشاهده، بررسی و استخراج میهای جمع آوری، دادهکارگيری ابزاردر طی فرآیند تحقيق با به

ها های علمی اوليه، آزمون شده و در نهایت فرضيهشود که ادعاها و حدسبا استفاده از فنون تجزیه و تحليل توصيفی و استنباطی سعی می

 پذیرد.گيری نهایی صورت شوند و نتيجهرد یا پذیرفته 

عنوان این تحقيق عبارت است از بررسی و تحليل عوامل و موارد اختالف در قراردادهای نفتی ایران و ارائه راهکارها. در این تحقيق 

بندی انواع عوامل بروز ادعا پرداخته شد و با توجه به اطالعات به دست آمده، نظرات خبرگان و کارشناسان کشور را در مورد امکان به طبقه

بندی شدند. لذا برای ها از حالت ادعا به اختالف، و نيز منشأ بروز این عوامل بررسی و رتبهعوامل به ادعاها و هم چنين تبدیل آن تبدیل این

رسيدن به اهداف تحقيق دو مرحله پيش بينی شده است. مرحله اول با توجه به سوابق فنی مرتبط و مطالعه موارد و اعمال نظر اساتيد صورت 

های مورد نياز این مرحله با استفاده از توزیع مرحله دوم جهت اولویت بندی و نظر سنجی تحليل آماری انجام گردیده که داده گرفته و در

 آوری شده است.های نفتی، جمعنامه بين کارشناسان و خبرگان پروژهپرسش

 عوامل منجر به ادعا و اختالف -2-2

گيری به عمل آورد دوره ساخت پيش نيح یتوان از دعاویها مت که به موجب آناس ییهافرآیند حیتشر یبه معنا ویدعا تیریمد

، ادعا و اختالف همواره ريتأخمفاهيم  [.7کنترل و اداره کرد] یرا به سرعت و به طور موثر هاآنرا که رخ خواهد داد کاهش داده و  یو اثر دعاو

رو مطالعه و ها است. از اینو افزایش هزینه ريتأخباشد و هر اختالفی برابر با همراه هم هستند. هر ادعایی قابليت تبدیل به اختالف را دارا می

 نماید.ها میآشنایی در مورد تاخيرات پروژه کمک شایانی به شناسایی عوامل ایجاد اختالف در پروژه
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 باشند:کار به شرح زیر میقرارداد، مبانی ادعای پيمان در یک

   یو دامنه کار طیاقرارداد، در شر نيخارج از کنترل طرف یطیشرا ایبر اساس درخواست کارفرما و  :يو دامنه کار طیدر شرا رتغيي

 رخ دهد. یرييموضوع قرارداد نسبت به متن قرارداد تغ

از کمبود در  ینشده و ناش ینيبشيکه در قرارداد پ یاضاف یانجام کارها یزمان الزم برا ایو  متيادعا درباره ق :یاضاف يکارها

 بوده است. یعدم دقت در مطالعات طراح ایو  ییاجرا یهانقشه

کارگاه  ینگهدار ،یباالسر یهانهیجبران هز یخارج باشد، ادعا یکه از کنترل و یراتيدر خصوص تاخ کارمانيپ :یزمان راتيتاخ

 .کندیشده به خود را مطالبه م ليتحم یهانهیهز ریو سا

که به  را یت انجام کار ضربتدر انجام پروژه به صور عیمنظور تسربه  نهیجبران هز یادعا کارمانيممکن است پ گریحالت د در

 .دیاست را مطرح نما دهیگرد هانهیهز شیدستور کارفرما بوده و موجب افزا

ادث شده در ح راتييمدت قرارداد را بر اساس تغ دیبر تمد یخود مبن یتقاضا مانکاريقرارداد پ دتمدی زمان در :قرارداد مدت

گرفته و منجر به بروز نکارفرما قرار  دیيممکن است مورد تا طیشرا نیا کند،یم ميخارج از کنترل و قصور خود تنظ راتيتاخ ایکار و  طیشرا

 اختالف گردد.

 :دیمطرح نما کارمانيرا در مقابل پ ییادعاها ریز طیممکن است در شرا زيمقابل کارفرما ن در

 یکارفرما برا کند،یبا مشخصات مندرج در قرارداد مطابقت نم کارمانيپ کیکه کار  یزمان :وبيناقص و مع يکارها يادعا برا

 . دینمایطلب خسارت را مطرح م یجبران خسارت محق بوده و ادعا

النفع شدن کارفرما دممنجر به ع دهد،یپروژه رخ م ليدر تکم کار،مانياز روش کار پ یناش یراتيکه تاخ یتوق :ريتأخ يادعا برا

 [.8]دینمایخسارت محق م افتیدر یو کارفرما را برا دهیگرد

ی ليتفض یمهندس ای یاز طراح یکه ناش دهدیدر پروژه رخ م یمشکالت یزمان :یو مهندس یکارفرما در مقابل طراح يادعاها

 را مطرح کند: ریز یادعاها تواندیاست، کارفرما م

 کارفرما یبرا ريتأخ جادیا یهانهیهز -

 از قلم افتاده یدر کارها هانهیهز شیافزا -

 روش تحقيق  -3-2

مورد قيق در با توجه به پيشينه علمی مطالعه شده در ادبيات تحقيقی و مقاالت ارائه شده در سایر کشورها دو روش برای تح

 ها وجود دارد:گيری از آنیابی و ارائه راهکار برای پيشعلت

ا توجه به مستنداتی بهای نفتی کشور انتخاب کرد. سپس در روش اول ابتدا باید یک نمونه با حجمی مناسب از جامعه  آماری از پروژه

ها را استخراج کرد کننده آن ه و سابقه اختالف و عوامل ایجادباقی مانده انواع مشکالت، ادعاهای مطرح شده، اختالفات حل نشد هاپروژهکه از 

نامه فاده از پرسشروش دوم است و با تجزیه و تحليل، سهم هر یک از عوامل را در بروز اختالفات تعيين نمود و راهکار متناسب با آن را ارائه کرد.

ع اطالعاتی تجربه و رویکرد افراد ن و قابل اعتمادترین منابباشد. یکی از بهتریجهت نظرسنجی از خبرگان و متخصصين صنعت ساخت می

های باشد. لذا در این تحقيق با در نظر گرفتن روشهای گذشته در این زمينه میچنين استفاده از نتایج پژوهشمتخصص و کارشناس و هم

های آماری استفاده گردیده ها از نمونهآوری دادهی جمعنامه به عنوان ابزار تحقيقعلمی تحقيقی در مدیریت و تحقيقات مشابه آماری، از پرسش

 است.
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گو هستند، ی تحقيقی است که در آن اطالعات از طریق افرادی که پاسخهادادههای جمع آوری یکی از روش 1روش تحقيق پيمایشی

 شوند و به دالیل زیر برای این تحقيق انتخاب گردید: گردآوری می

يمایش با توجه به مقدار ن برای بررسی مشکالت در شرایط واقعی استفاده کرد. دوم آن که هزینه پتواکه از آن مینخست این

ورد، آتوان به طریق آسانی از افراد مختلف به دست ها را میین که مقدار زیادی از دادهاشود، معقوالنه است. سوم اطالعاتی که جمع آوری می

 .]9[حقيق پيمایشی یک روش کامل نيستکند. با این حال روش تها را محدود نمیمایشهای جغرافيایی، اکثر پيچنين مرزبندیهم

 ابزار تحقيق  -4-2

و مقاالت(، تحقيقات  هاکتابنامه استفاده شد. در ابتدا با مطالعه منابع علمی )در این تحقيق از دو ابزار اسناد و مدارک و پرسش

نامه تدوین گردید. چنين برگزاری جلسات مشاوره با برخی اساتيد و خبرگان در زمينه صنعت نفت، پرسشها و همگذشته، مستندات پروژه

ین ابزار ترنامه به عنوان مناسبتها صورت گرفت. پرسشها از بين خبرگان و کارشناسان پروژهنامهآوری پرسشسپس پيمایش به صورت جمع

ترین عوامل بروز ادعا و اختالف در قراردادهای نفتی با توجه به فراوانی نامه تنظيم شده تعيين و شناسایی مهمهدف از پرسشبه کار برده شد. 

مقياس  مربوطه یهاتحقيق و ارزیابی شاخص يرهایبرای متغ وده است. به عالوه،ها در وقوع اختالف بها و تاثيرگذاری آنها در پروژهوقوع آن

مقياس  .]7[کنندینامه، از طيف ليکرت تبعيت مها در پرسشدر نظر گرفته شده برای ارزیابی شاخص هایياسمقشد. معينی به کار گرفته 

بودن دليل مثبت ه در این تحقيق ب شوند.یبرابر تلقی م یباًها تقرکه بار نگرشی یا ارزشی همه آن استاز سؤاالت  یاليکرت شامل مجموعه

 نسبت داده شده است. پنجعدد  ترینیبه قو و یک،مقياس ارزیابی عدد  ترینيفبه ضع ،سؤاالت

 

 

 

 

 

 هادادهروش تجزیه و تحليل   -2-5

. در سطح توصيفی با استفاده پرداخته استدست آمده ههای بتوصيفی و استنباطی به تجزیه و تحليل داده روش هایاین تحقيق به 

و در سطح استنباطی به منظور پرداخته شده های جامعه ميانگين به تحليل و توصيف ویژگی و های آماری نظير فراوانی، درصداز مشخصه

 گردید. استفاده  3فریدمنو  2استيودنت -ی تی هاای مطرح شده و یافتن روابط خاص ميان متغيرهای جامعه، از آزمونهفرضيه بررسی

ای با ميانگين جامعه در حالتی به کار قوارگی یا یکسان بودن و نبودن ميانگين نمونهبرای ارزیابی ميزان هم استيودنت -آزمون تی   

توان می .شودهای کوچک با استفاده از درجات آزادی تعدیل میدر مورد نمونه تی چون توزیع ،مجهول باشد رود که انحراف معيار جامعهمی

مواقعی که خطای استاندارد جامعه نامعلوم و خطای استاندارد تی چنين آزمون هم .های بسيار کوچک استفاده نمودبرای نمونهتی از آزمون 

آزمون . ای و شکل توزیع آن نرمال باشد، متغير مورد مطالعه باید در مقياس فاصلهتی آزمون استفاده ازی نمونه معلوم باشد، کاربرد دارد. برا

 .]10[زیر کاربرد دارد یهااستيودنت در حالت -تی

 مقایسه یک عدد فرضی با ميانگين جامعه نمونه. 

                                                             
1 Survey research 

2 T- student test 

3 Fridman test 

 ]7[ اي از سنجه در مقياس ليکرتنمونه : 1جدول

 کامالً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامالً مخالفم

5 4 3 2 1 

1 2 3 4 5 

2- 1- 0 1+ 2+ 
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 مقایسه ميانگين دو جامعه. 

 است. ست آمدهدمقایسه یک نسبت فرضی با نسبتی که از نمونه به 

 مقایسه دو نسبت از دو جامعه. 

 هاي تحقيقتجزیه و تحليل یافته -3

، خالصهپاالیش، اند آوری شدههایی که از طرق مختلف جمعای است که طی آن دادهها فرآیندی چند مرحلههتجزیه و تحليل داد

ها فراهم شود. در ها و انجام تحليل علمی به منظورآزمون فرضيهشوند تا زمينه برقراری روابط بين دادهبندی و در نهایت پردازش میدسته

گر به دنبال به دست آوردن نتایج مطلوب درباره جامعه آماری مورد بررسی به وسيله مشاهداتی که از نمونه تجزیه و تحليل اطالعات، پژوهش

 شده است: انجام  همرحلها در سه در این پژوهش تجزیه و تحليل داده باشد.می ،استخراج گردیده

  های آمار توصيفی خالصه آوری شده با استفاده از شاخصهای جمعهای نمونه، دادهبه منظور توصيف ویژگیاول  مرحلهدر

 د.شوها بررسی میگویان و درصد فراوانی آنهای جمعيت شناختی پاسخویژگی و طبقه بندی شده،

  تحقيق مورد بررسی و آزمون  هایههای آماری فرضيآزمونهای آمار استنباطی و با شاخصدر مرحله دوم با استفاده از

 .گرفته و به رد یا تأیيد عوامل پرداخته شده است.قرار 

  شوندبندی و تحليل میهای به دست آمده جمعیافته سومدرمرحله. 

 گویانمعيت شناختی پاسخجهاي بررسی ویژگی -1-3

گویان که در واقع همان سواالت های جمعيت شناختی پاسخ، ویژگیبررسی مورد آماری جامعه هایویژگی تشناخ برایدر این بخش 

 به اطالعاتشوند. ، مورد بررسی و تجزیه و تحليل واقع میباشدمی سابقه کار و جنسيت، تحصيالت هستند  که شامل نامهپرسشتوصيفی 

 .است شده ارائه 3تا  1نمودارهای  و 4تا  2 فراوانی جداول قالب در زمينه این در آمده دست

 
 .جنسيتگویان به تفکيک فراوانی و درصد پاسخ : 1نمودار 
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 جنسيتگویان به تفکيک فراوانی و درصد پاسخ : 2جدول

 درصد هر طبقه فراوانی هر طبقه شرح

  5/8 13 زن

  5/91 139 مرد

  100  152 جمع
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 .سابقه کارگویان به تفکيک فراوانی و درصد پاسخ :2نمودار                      

 

 .سطح تحصيالتگویان به تفکيک فراوانی و درصد پاسخ  : 3نمودار               

 نامهارزیابی روایی و پایایی پرسش -2-3

های کهن، مورگان و کرجسای جدولی را ارائه کردند که در آن تعداد نمونه با توجه به تعداد اعضای جامعه آماری سه دانشمند به نام

گویان بر اول به صورت محافظه کارانه تعيين شده و در صورتی که تعداد پاسخشود. توجه شود که تعداد نمونه براساس این جدمشخص می

. بر اساس جدول مورگان و با توجه به جامعه آماری ]10[تری حاصل خواهد شدهای آماری محاسبه گردند، معموال عدد کوچکاساس فرمول

اند، نفر در نظر گرفته شده 250کاری که جمعا های پيمانشرکتنين مدیران ارشد چها و همتحت بررسی شامل مدیران و سرپرستان پروژه

 آوری گردد که بر همين اساس نيز عمل شده است.نامه جمعپرسش 152بایست تعداد می

 نامهروایی پرسش -3-2-1

نامه وانایی پرسشبایست از روایی الزم برای موضوع مورد تحقيق برخوردار باشد. مفهوم روایی عبارت است از تنامه مییک پرسش

 نامه مورد استفاده در این تحقيق بر اساس سه منبع اصلی طراحی شده است:پرسشگيری موضوع تحقيق. در اندازه
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سابقه گویان به تفکيک فراوانی و درصد پاسخ : 3جدول

 کار

 سن
فراوانی هر 

 طبقه
 درصد هر طبقه

  4/1 2 سال 5تا  1

 6/4 7 سال 10تا  6

  33 50 سال 15تا  11

 61 93 سال 15بيش از 

 100 152 جمع

سطح گویان به تفکيک فراوانی و درصد پاسخ : 4جدول

 تحصيالت

 تحصيالتسطح 
فراوانی هر 

 طبقه

درصد هر 

 طبقه

 7/0 1 دیپلم

  3/3 5 دیپلمفوق 

  5/64 98 کارشناسی

 27 41 کارشناسی ارشد

  5/4 7 دکتری

 100 152 جمع
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  هانامهپرسشل شناسایی و مطرح شده در علالگو گرفتن از مطالعات اخير در سایر کشورها و استفاده از  

  هاپروژهتطبيق موارد شناسایی شده با منابع ریسک از 

  هابر اساس قضاوت افراد آگاه مانند استاد راهنمای تحقيق و برخی مدیران پروژه سؤاالتانتخاب 

 با توجه به موارد فوق اعتبار ابزار تحقيق از نوع صوری خواهد بود. 

 با رعایت موارد زیر نهایی گردید: نامهپرسش

 دهندگان خارج باشد، زمان با پرهيز از حجم نامتعارف و باال که از حوصله پاسخبه منظور پوشش و طرح حداکثری عوامل منجر به دعاوی هم

 تعداد پنجاه سوال منظور گردید.

 گرا در جهت شناسایی عوامل و موارد منجر به اختالف انتخاب شدند.سواالت مرتبط و به صورت هم 

 پوشانی در ف سواالت نزدیک به هم اقدام گردید به نحوی که همبا بررسی و بازخوانی سواالت و استفاده از نظرات کارشناسان نسبت به حذ

 سواالت حذف گردد.

نامه های تکميل گویان است. با مشاهده پرسشآوری شده از پاسختواند تأیيدی بر کار انجام شده باشد، پاسخ جمعچه که میآن

 "کم"و  "خيلی کم"باشد و از انتخاب گزینه های وسط به باال میهای متگویان غالبا مربوط به گزینهگردد که انتخاب پاسخشده مشاهده می

 نامه این تحقيق باشد.گر و تأیيدی بر روایی پرسشاستفاده نشده است. این مطلب می تواند بيان

 پایایی پرسش نامه به روش آلفاي کرونباخ  -2-2-3

 5در جدول  SPSSافزار کرونباخ انجام شد و نتایج حاصله در نرمهای توزیع شده با استفاده از روش آلفای نامهبررسی پایایی پرسش

ارائه گردیده است. از آنجا که برای هر یک از عوامل سه پرسش مختلف پرسيده شده، آلفای کرونباخ برای هر یک از این سه پرسش به صورت 

 7/0تر از ئه شده است. ضریب آلفای کرونباخ بزرگارا 5نامه محاسبه شده که نتایج آن در جدول جداگانه و هم چنين برای تمام پرسش

 نامه محقق گردیده است.که برای تمام سواالت این پرسش ]10[نامه خواهد بوددهنده پایایی نتایج حاصل از یک پرسشنشان

 

 

 

 

 وليو -تست و پی -تحليل نتایج با آزمون هاي تی -3-3

وليو بررسی شدند. مشخص  -تست و پی  -ها با استفاده از آزمون های تینامههای گردآوری شده از طریق پرسشدر این بخش پاسخ

های مطرح شده در خصوص تبدیل یک عامل از حالت ادعا به اختالف دارای سطح معنی داری مناسب بوده و پرسشیک از گردید که کدام

مورد تائيد است. نکته قابل توجه در نتایج این است که رد شدن یک عامل به معنی بی اثر بودن تبدیل این عامل به ادعا یا اختالف نيست، 

های تأیيد شده نمره متوسط رو به پایينی کسب نموده است. به بيان دیگر یعنی مطابق نسبت پرسشدهنده این مطلب است که به بلکه نشان

، 3ها، کسب نمره مساوی یا کوچک تر از چه که در سنجه ليکرت گفته شد، با توجه به در نظر گرفتن پنج گزینه برای هر یک از پرسشآن

های زیاد و خيلی زیاد کسب فقط عواملی که توسط پاسخ دهندگان معادل گزینه گردد ومنجر به حذف آن پرسش از عوامل تأیيد شده می

 ارائه گردیده است.  6وليو در جدول  -تست و پی  -حاصل از آزمون های تی هاییافتهاند. نتایج اند، تائيد شده محسوب گردیدهنموده

 نامهپایایی پرسش : 5جدول 

 آلفای کرونباخ بخش

 958/0 ادعا به تبدیل عوامل احتمال

 953/0 اختالف به ادعا تبدیل احتمال

 775/0 زا اختالف عوامل منشاء

 962/0 نامهکل پرسش
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 وليو -تست و پی  -حاصل از آزمون هاي تی هايیافتهنتایج  : 6جدول 

 تبدیل عوامل به ادعا تبدیل ادعا به اختالف

ف سواالت
دی

ر
 

 نتيجه

 نهایی

سطح 

معنی 

 داری

 نميانگي

 پاسخ

 نتيجه

 نهایی

سطح 

معنی 

 داری

 نميانگي

 پاسخ

 1 تاخير در پرداخت مطالبات مالی پيمانکار بابت کارکردها 03/4 000/0 تایيد 16/3 107/0 رد

 13/3 159/0 رد 78/2 007/0 رد
در تصميم گيری، بررسی و تصویب مدارک فنی، نقشه های ساخت و  تأخير

 نمونه مصالح توسط کارفرما
2 

 3 تأخير در آماده سازی و تحویل محل احداث پروژه از سوی کارفرما 03/3 791/0 رد 81/2 091/0 رد
 4 های قرارداد توسط کارفرماتأخير در پرداخت پيش پرداخت 16/3 085/0 رد 82/2 085/0 رد

 5 غير قابل پيش بينی بودن شرایط اقتصادی و تورم و رکود حاصل از آن 67/3 000/0 تایيد 57/3 000/0 تایيد
 6 ربط توسط کارفرماهای ذیتاخير در اخذ جواز از دستگاه 13/3 125/0 رد 67/2 001/0 رد
 7 کار به مشاورضعف قوانين در نحوه انتخاب پيمانکار یا ارجاع  19/3 067/0 رد 93/2 465/0 رد

 39/2 000/0 رد 18/2 000/0 رد
بينی تشویق و یا جریمه در قرارداد برای پيمانکار جهت اتمام کار عدم پيش

 زودتر از زمان مقرر و یا تاخير غير موجه
8 

 9 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه پيمانکار 84/3 000/0 تایيد 29/3 002/0 تایيد
 10 کاری ناشی از ضعف و خطای پيمانکار در اجراءی کاردوباره 36/3 000/0 تایيد 99/2 883/0 رد
 11 کاهش اختيارات کارفرمایی در مدیریت پروژه و بروز پدیده چند کارفرمایی 95/2 644/0 رد 11/3 297/0 رد
 12 کاران و مشاورانناکآرامدی نظام تأیيد صالحيت پيمان 36/3 000/0 تایيد 95/2 541/0 رد
 13 کاران و مشاوران توسط کارفرماضعيف بودن نظام ارزیابی فنی و کيفی پيمان 46/3 000/0 تایيد 98/2 830/0 رد

 44/3 000/0 تایيد 08/3 398/0 رد
های اجراءیی نامناسب انجام کارهای ناقص و با کيفيت کم و یا اتخاذ روش

 توسط پيمانکار
14 

 70/3 000/0 تایيد 59/3 000/0 تایيد
های پرهزینه مبانی و معيارهای فنی و حقوقی در تخمين احجام ردیف فقدان

 پروژه
15 

 16 بازدهی پایين و غير تخصصی بودن نيروهای پيمانکار 35/3 000/0 تایيد 07/3 472/0 رد
 17 توجهی به تهيه مستندات قویضعف عوامل دستگاه نظارت کارفرما و بی 27/3 003/0 تایيد 11/3 273/0 رد

 91/2 316/0 رد 78/2 024/0 رد
عدم برگزاری جلسات و مذاکرات مفيد و مستمر ميان طرفين قرارداد قبل و 

 درحين اجراءی پروژه جهت اتخاذ راهکار
18 

 19 عدم آشنایی عوامل کارفرما با قوانين حقوقی و عدم اخذ مشاوره حقوقی 95/2 636/0 رد 99/2 951/0 رد
 20 های مختلف قراردادتناقض در مطالب فصول و بخش 18/3 109/0 رد 42/3 000/0 تایيد
 21 های پروژه در متن قراردادتوزیع ناعادالنه ریسک 91/2 372/0 رد 76/2 012/0 رد

 22 تأخير در ابالغ کتبی دستورات تغييرات کارها از سوی کارفرما یا مشاور 26/3 000/0 رد 001/0 001/0 تایيد
 23 ضعف در طراحی و ارائه جزئيات اجراءیی 41/3 000/0 تایيد 000/0 000/0 تایيد
 24 کم کارکنان مقيم کارگاه کارفرما در بخش کنترل کيفيت تجربه 91/2 224/0 رد 001/0 001/0 رد
 25 عدم حضور مستمر گروه نظارت کارفرما در کارگاه 79/2 028/0 رد 002/0 002/0 رد
 26 تطابق معيارهای طراحی با شرایط خاص و اقليمی پروژهعدم  84/2 091/0 رد 024/0 024/0 رد
 27 کار در زمان طراحی اجرایدر نظر نگرفتن محدودیت های روش  34/3 000/0 تایيد 054/0 054/0 رد

 28 کارحل نشدن مشکالت مربوط به تحصيل اراضی قبل از ابالغ شروع به 73/3 000/0 تایيد 000/0 000/0 تایيد
 29 اعتصاب نيروی کار ناشی از سوء مدیریت پيمانکار 88/2 112/0 رد 331/0 331/0 رد

 30 کار و تغيير محدوده پروژههای خارج از قرارداد به پيمانتحميل اضافه کاری 68/3 000/0 تایيد 000/0 000/0 تایيد
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 وليو به روش آزمون فریدمن -رتبه بندي نتایج پی -4-3

 ارائه شده اند.  8و  7با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی عوامل منجر به ادعا و اختالف در جداول  

 31 متن قراردادبرداشت های متفاوت طرفين ناشی از ابهام در  86/3 000/0 تایيد 000/0 000/0 تایيد
 32 ينی و اثرات ناشی از آنبينی عوارض زیرزمعدم پيش 85/2 105/0 رد 005/0 005/0 رد
 33 وقوع حادثه در حين ساخت 45/2 000/0 رد 000/0 000/0 رد
 34 به وجود آمدن مشکالت بومی، اجتماعی و فرهنگی در زمان اجراء 52/2 000/0 رد 000/0 000/0 رد
 35 ناکارآمدی شرایط عمومی پيمان 93/2 451/0 رد 190/0 190/0 رد
 36 ها برای کاهش زمان پروژه با توجه به نظر کارفرماافزایش هزینه 10/3 347/0 رد 747/0 747/0 رد
 37 های مختلف توسط کارفرمااستفاده از شرح خدمات یکسان جهت پروژه 20/3 011/0 رد 889/0 889/0 رد
 38 های نظارتی در سيستم کارفرماییترس از دستگاه 44/2 000/0 رد 000/0 000/0 رد
 39 های دیگرتغييرات ناشی از اصالحات توسط سازمآن 78/2 014/0 رد 515/0 514/0 رد
 40 تغيير به دليل اعتراض ساکنين منطقه 63/2 000/0 رد 001/0 001/0 رد

 41 بردار پروژهدرخواست بهرهاعمال تغييرات به دليل  47/3 000/0 تایيد 031/0 031/0 تایيد

 59/2 000/0 رد 000/0 000/0 رد
تغيير در روش ساخت برای تسریع در اجراء و هماهنگ شدن با برنامه 

 بندی توسط پيمانکارزمان
42 

 43 تغيير محدوده مبالغ پروژه در حين ساخت 39/3 000/0 تایيد 075/0 075/0 رد
 44 در گروه مدیریت پروژه در بدنه کارفرماهای دولتی تغييرات 87/2 164/0 رد 000/0 000/0 رد

 45 هاتغييرات قيمت مصالح و مواد در بازار و یا کمياب شدن آن 70/3 000/0 تایيد 000/0 000/0 تایيد
 46 خاتمه پيمان توسط کارفرما 99/2 944/0 رد 000/0 000/0 تایيد
 47 گذاری قرارداد  توسط کارفرمابرآورد و قيمتاشکال در  26/3 002/0 تایيد 000/0 000/0 تایيد
 48 عدم انتخاب نوع قرارداد مناسب با پروژه 81/2 037/0 رد 386/0 386/0 رد
 49 زمان قرار داد نامعقول و تحميلی 16/3 136/0 رد 655/0 655/0 رد
 50 تعجيل در مناقصه قبل از تکميل فرآیند طراحی 93/2 529/0 رد 071/0 071/0 رد
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 ادعا رتبه بندي عوامل منجر به : 7جدول 

 عامل شرح عامل ميانگين رتبه

 1 تاخير در پرداخت مطالبات مالی پيمانکار بابت کارکردها 68/12 1

 9 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه پيمانکار 08/12 2

 31 برداشت های متفاوت طرفين ناشی از ابهام در متن قرارداد 94/11 3

 28 کارحل نشدن مشکالت مربوط به تحصيل اراضی قبل از ابالغ شروع به 17/11 4

 15 ژههای پرهزینه پروفقدان مبانی و معيارهای فنی و حقوقی در تخمين احجام ردیف 03/11 5

 30 کار و تغيير محدوده پروژهاد به پيمانهای خارج از قراردتحميل اضافه کاری 73/11 6

 5 غير قابل پيش بينی بودن شرایط اقتصادی و تورم و رکود حاصل از آن 59/11 7

 45 هامصالح و مواد در بازار و یا کمياب شدن آنتغييرات قيمت  36/10 8

 13 ط کارفرماکاران و مشاوران توسضعيف بودن نظام ارزیابی فنی و کيفی پيمان 80/9 9

 41 بردار پروژهاعمال تغييرات به دليل درخواست بهره 43/9 10

 23 ضعف در طراحی و ارائه جزئيات اجراءیی 38/9 11

 14 های اجرایی نامناسب توسط پيمانکارناقص و با کيفيت کم و یا اتخاذ روشانجام کارهای  27/9 12

 43 تغيير محدوده مبالغ پروژه در حين ساخت 26/9 13

 10 ر اجراءی کارکاری ناشی از ضعف و خطای پيمانکار ددوباره 18/9 14

 43 تغيير محدوده مبالغ پروژه در حين ساخت 09/9 15

 23 و ارائه جزئيات اجراییضعف در طراحی  08/9 16

 27 در نظر نگرفتن محدودیت های روش اجرای کار در زمان طراحی 76/8 17

 47 گذاری قرارداد )نوع قرارداد( توسط کارفرمااشکال در برآورد و قيمت 18/8 18

 17 توجهی به تهيه مستندات قویضعف عوامل دستگاه نظارت کارفرما و بی 01/8 19

 اختالف رتبه بندي عوامل منجر به : 8جدول

 عامل شرح عامل ميانگين رتبه

 30 کار و تغيير محدوده پروژههای خارج از قرارداد به پيمانتحميل اضافه کاری 99/7 1

 45 هاتغييرات قيمت مصالح و مواد در بازار و یا کمياب شدن آن 89/7 2

 28 کاراز ابالغ شروع به حل نشدن مشکالت مربوط به تحصيل اراضی قبل 84/7 3

 31 برداشت های متفاوت طرفين ناشی از ابهام در متن قرارداد 50/7 4

 46 خاتمه پيمان توسط کارفرما 44/7 5

 5 غير قابل پيش بينی بودن شرایط اقتصادی و تورم و رکود حاصل از آن 14/7 6

 15 های پرهزینه پروژهردیففقدان مبانی و معيارهای فنی و حقوقی در تخمين احجام  96/6 7

 47 گذاری قرارداد )نوع قرارداد( توسط کارفرمااشکال در برآورد و قيمت 92/6 8

 20 های مختلف قراردادتناقض در مطالب فصول و بخش 59/6 9

 23 ضعف در طراحی و ارائه جزئيات اجراءیی 38/6 10

 9 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه پيمانکار 21/6 11

 22 تأخير در ابالغ کتبی دستورات تغييرات کارها از سوی کارفرما یا مشاور 13/6 12

 41 بردار پروژهاعمال تغييرات به دليل درخواست بهره 02/6 13
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 منشاء عوامل ایجاد ادعا و اختالف  -5-3

عوامل منجر به ادعا و اختالف جلوگيری نماید، تواند به مدیریت یک شرکت کمک نماید تا از وقوع ترین اطالعاتی که مییکی از مهم

که عوامل منجر به بروز ادعا و اختالف شناسایی شدند، دست اندرکاران شناخت زمان و منشاء ایجاد این عوامل است. به بيان دیگر پس از آن

رو در ای ایجاد این عوامل اقدام نمایند. از اینریشهها باید منشاء ایجاد آن ها را نيز شناسایی نمایند تا نسبت به حذف دالیل قراردادها و پروژه

تعداد  9گویان خواسته شد تا برای هر عامل، منشاء زمانی آن را نيز تعيين نمایند. در جدولنامه تنظيم شده برای این تحقيق، از پاسخپرسش

 شده درج گردیده است. ترین منشاء با قيد درصد اخذها به هر گزینه قيد و در نهایت در ستون آخر مهمپاسخ

 عوامل منشاء به مربوط هاي یافته : 9جدول 
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 136 1 15 0 0 تاخير در پرداخت مطالبات مالی پيمانکار بابت کارکردها 1
بودجه و تخصيص اعتبار 

%5/89 

2 
تأخير در تصميم گيری، بررسی و تصویب مدارک فنی، نقشه 

 های ساخت و نمونه مصالح توسط کارفرما
26 63 4 59 0 

 طراحی

%4/41 

3 
تأخير در آماده سازی و تحویل محل احداث پروژه از سوی 

 کارفرما
86 4 12 46 4 

مطالعات اوليه و امکان 

 6/56%سنجی 

 124 8 8 0 12 های قرارداد توسط کارفرماتأخير در پرداخت پيش پرداخت 4
بودجه و تخصيص اعتبار 

%6/81 

5 
غير قابل پيش بينی بودن شرایط اقتصادی و تورم و رکود 

 حاصل از آن
 9/53قرارداد % و مناقصه 34 20 82 0 16

 4 50 21 4 73 کارفرماربط توسط های ذیتاخير در اخذ جواز از دستگاه 6
مطالعات اوليه و امکان 

 48سنجی%

 1/92مناقصه و قرارداد % 0 0 140 4 8 ضعف قوانين در نحوه انتخاب پيمانکار یا ارجاع کار به مشاور 7

8 
بينی تشویق و یا جریمه در قرارداد برای پيمانکار عدم پيش

 جهت اتمام کار زودتر از زمان مقرر و یا تاخير غير موجه
 3/80قرارداد % و مناقصه 7 8 122 4 11

 9/53قرارداد % و مناقصه 29 35 82 0 6 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه پيمانکار 9

 9/80اجراء  % 0 123 13 16 0 کاری ناشی از ضعف و خطای پيمانکار در اجرای کاردوباره 10

11 
پدیده چند کاهش اختيارات کارفرمایی در مدیریت پروژه و بروز 

 کارفرمایی
 8/40قرارداد % و مناقصه 4 54 62 12 20

 3/74قرارداد % و مناقصه 0 0 113 0 39 کاران و مشاورانناکآرامدی نظام تأیيد صالحيت پيمان 12

13 
کاران و مشاوران ضعيف بودن نظام ارزیابی فنی و کيفی پيمان

 توسط کارفرما
 75قرارداد  % و مناقصه 0 4 114 3 31

14 
های انجام کارهای ناقص و با کيفيت پایين و یا اتخاذ روش

 کاراجرای نامناسب توسط پيمان
 77اجراء % 0 117 23 8 4

15 
فقدان مبانی و معيارهای فنی و حقوقی در تخمين احجام 

 های پرهزینه پروژهردیف
43 83 22 4 0 

 طراحی

%6/54 

 4/72اجراء % 0 110 35 4 3 پيمانکاربازدهی پایين و غير تخصصی بودن نيروهای  16

17 
توجهی به تهيه ضعف عوامل دستگاه نظارت کارفرما و بی

 مستندات قوی
12 34 4 102 0 

 اجراء

%1/67 

18 
عدم برگزاری جلسات و مذاکرات مفيد و مستمر ميان طرفين 

 قرارداد قبل و درحين اجراءی پروژه جهت اتخاذ راهکار
0 23 34 95 0 

 اجراء

%5/62 
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19 
شاوره عدم آشنایی عوامل کارفرما با قوانين حقوقی و عدم اخذ م

 حقوقی
12 6 72 62 0 

قرارداد   %  و    مناقصه

4/47 

 7/73قرارداد % و مناقصه 0 0 112 20 20 های مختلف قراردادتناقض در مطالب فصول و بخش 20

 52قرارداد  % و مناقصه 0 8 79 26 39 های پروژه در متن قراردادتوزیع ناعادالنه ریسک 21

22 

تأخير در ابالغ کتبی دستورات تغييرات کارها از سوی کارفرما 

 یا مشاور

 

8 38 19 87 0 
 اجراء

%2/57 

 0 6 0 127 19 ضعف در طراحی و ارائه جزئيات اجرایی 23
 طراحی

%6/83 

 0 136 8 0 8 کم کارکنان مقيم کارگاه کارفرما در بخش کنترل کيفيت تجربه 24
 اجراء

%5/89 

 7/94اجراء   % 0 144 4 4 0 عدم حضور مستمر گروه نظارت کارفرما در کارگاه 25

 8/65طراحی  % 4 0 0 100 48 عدم تطابق معيارهای طراحی با شرایط خاص و اقليمی پروژه 26

27 
در نظر نگرفتن محدودیت های روش اجرای کار در زمان 

 طراحی
 7/69طراحی  % 0 12 10 106 24

28 
حل نشدن مشکالت مربوط به تحصيل اراضی قبل از ابالغ 

 کارشروع به
 4/47قرارداد % و مناقصه 3 28 72 9 40

 4/68اجراء  % 20 104 28 0 0 اعتصاب نيروی کار ناشی از سوء مدیریت پيمانکار 29

30 
کار و تغيير های خارج از قرارداد به پيمانتحميل اضافه کاری

 محدوده پروژه
 2/38طراحی  % 4 47 16 58 27

 9/55اجراء  % 4 85 16 43 4 برداشت های متفاوت طرفين ناشی از ابهام در متن قرارداد 31

 0 31 0 43 78 بينی عوارض زیرزمينی و اثرات ناشی از آنعدم پيش 32
امکان  و اوليه مطالعات

 %3/51سنجی %

 6/79%اجراء   0 121 23 4 4 وقوع حادثه در حين ساخت 33

 3/51اجراء  % 11 78 12 12 39 ایجاد مشکالت بومی، اجتماعی و فرهنگی در زمان اجراء 34

 5/89قرارداد  % و مناقصه 0 4 136 4 8 ناکارآمدی شرایط عمومی پيمان 35

 3/49اجراء  % 9 75 36 20 12 ها برای کاهش زمان پروژه با توجه به نظر کارفرماافزایش هزینه 36

37 
های مختلف توسط استفاده از شرح خدمات یکسان در پروژه

 کارفرما
 9/34قرارداد % و مناقصه 0 4 53 53 42

 2/59اجراء% 4 90 42 4 12 های نظارتی در سيستم کارفرماییترس از دستگاه 38

 0 39 16 46 51 تغييرات ناشی از اصالحات توسط سازمان های دیگر 39
مطالعات و امکان سنجی  

%6/33 

 0 60 11 4 77 تغيير به دليل اعتراض ساکنين منطقه 40
مطالعات و امکان سنجی  

%7/50 

 7/44طراحی  % 0 26 4 68 54 بردار پروژهاعمال تغييرات به دليل درخواست بهره 41

42 
تغيير در روش ساخت برای تسریع در اجراء و هماهنگ شدن با 

 بندی توسط پيمانکاربرنامه زمان
 4/66اجراء  % 0 101 4 40 7

 26مناقصه و قرارداد  % 28 18 40 31 35 تغيير محدوده مبالغ پروژه در حين ساخت 43

 3/80اجراء  % 0 122 23 3 4 تغييرات در گروه مدیریت پروژه در بدنه کارفرماهای دولتی 44

 8/38قرارداد % و مناقصه 40 38 59 7 8 هاتغييرات قيمت مصالح و مواد در بازار و یا کمياب شدن آن 45

 7/48قرارداد % و مناقصه 12 66 74 0 0 خاتمه پيمان توسط کارفرما 46

47 
گذاری قرارداد )نوع قرارداد( توسط اشکال در برآورد و قيمت

 کارفرما
 8/63قرارداد % و مناقصه 8 0 97 20 27

 5/64قرارداد % و مناقصه 0 1 98 16 37 عدم انتخاب نوع قرارداد مناسب با پروژه 48

 9/57قرارداد % و مناقصه 0 6 88 31 27 زمان قرار داد نامعقول و تحميلی 49

 9/53قرارداد % و مناقصه 1 8 82 17 44 تعجيل در مناقصه قبل از تکميل فرآیند طراحی 50
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 هادسته بندي عوامل بر اساس بحرانی بودن آن -6-3

عوامل مورد بررسی در این تحقيق عواملی هستند که به تکرار در بروز ادعا و یا اختالف در قراردادهای نفتی بروز کرده اند. ليکن 

های مندرج در بينیگيری طرفين در نهایت بدون اختالف و با توجه به پيشنمایند و با پیصرفا در مرحله ادعا بروز میبرخی از این عوامل 

گيرند. برخی از عوامل مذکور منجر به اختالفات ميان طرفين قرارداد گردیده و چنانچه راه حل مربوطه در متن قرارداد مورد توافق قرار می

ای موارد به نشده باشد، برای حل این مشکالت نياز به مراجعه به مراجع حل دعاوی درون سازمان کارفرما و در پاره بينیقرارداد نيز پيش

گيری از بروز این موارد چنين پيشخارج از سازمان و قوه قضایيه می باشد. بدیهی است رویکرد مدیران یک سازمان در ارائه راه حل و هم

 بایست روش مناسب با آن را اتخاذ نمود.از این عوامل میمتفاوت بوده و برای هر نوع 

 شوند.میذیل تقسيم به شرح به چهار ناحيه  هاآن، تحليل عوامل در این تحقيقجهت 

 باالها به اختالف احتمال تبدیل آنطرح ادعا، هم در صورت و ها عواملی هستند که هم احتمال وقوع آن) الف( ناحيه عوامل بحرانی

 .(است

 ترو احتمال وقوع کم باالب( ناحيه عوامل با احتمال تبدیل به اختالف 

 ترج( ناحيه عوامل با احتمال وقوع زیاد و احتمال تبدیل به اختالف کم

 د( ناحيه عوامل غير بحرانی

الف نمرات متفاوتی کسب اند، این تعداد عامل از منظر تبدیل به ادعا و اختعاملی که مورد تایيد قرار گرفته 22با توجه به تعداد 

وليو دارای سطح معنی داری  -ها صورت گيرد. تمام عواملی که با محاسبه ميزان پی بندی الزم ميان آننماید طبقهنمودند که ایجاب می

  ترسيم شده اند. 1اند، در شکل دهندگان کسب نمودهمناسب و تأیيد شده هستند، با توجه به ميانگين پاسخی که از سوی پاسخ

عامل تأیيد شده که منجر به بروز ادعا و اختالف در قراردادهای نفتی شده اند، نتایج زیر حاصل شده که در  22از  1بر اساس شکل 

 ارائه گردیده اند.  14تا  11جداول 

 هایرتبهارائه گردیده است. شدت رتبه فریدمن از حاصلضرب  15ها در جدول با توجه به اهميت عوامل بحرانی رتبه بندی آن

 فریدمن حاصل شده در ایجاد ادعا و تبدیل ادعا به اختالف منتچ گردیده است.

 

 دو منشاء مهم بروز عوامل : 10جدول

 شرح منشاء بروز عامل منشاءتعداد عوامل ناشی از این  عوامل ناشی از منشاء )%( رتبه

 مناقصه و قرارداد 20 40 1

 اجراء 16 32 2
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 .توزیع عوامل منجر به ادعا و اختالف به دست آمده در تحقيق : 1شکل 

عامل تأیيد شده که منجر به بروز ادعا و اختالف در قراردادهای نفتی شده اند، نتایج زیر حاصل شده که در  22از  1بر اساس شکل 

 ارائه گردیده اند.  14تا  11جداول 
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تبدیل به اختالف

 عوامل بحرانی منجر به ادعا و اختالف : 11جدول

 شرح عامل شماره عامل ردیف

 اقتصادی و تورم و رکود حاصل از آن بينی بودن شرایطغير قابل پيش 5 1

 های پرهزینه پروژهفقدان مبانی و معيارهای فنی و حقوقی در تخمين احجام ردیف 15 2

 کارحل نشدن مشکالت مربوط به تحصيل اراضی قبل از ابالغ شروع به 28 3

 کار و تغيير محدوده پروژههای خارج از قرارداد به پيمانکاریتحميل اضافه 30 4

 های متفاوت طرفين ناشی از ابهام در متن قراردادبرداشت 31 5

 هاتغييرات قيمت مصالح و مواد در بازار و یا کمياب شدن آن 45 6

 

 تر در اختالفعوامل موثر در ادعا ولی با تاثير کم : 12جدول

 شرح عامل شماره عامل ردیف

 کارکردها کار بابتتاخير در پرداخت مطالبات مالی پيمان 1 1

 کارکمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه پيمان 9 2
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 نتایج و راهکارها -4

 نتایج -4-1
 کليدی حاصل از تحقيق به شرح زیر است:نتایج 

 عوامل با تاثير کم در ادعا ولی موثر در اختالف : 13جدول

 شرح عامل شماره عامل ردیف

 خاتمه پيمان توسط کارفرما 46 1

 عوامل غير بحرانی در بروز ادعا و اختالف : 14جدول

 شرح عامل شماره عامل ردیف

 کار در اجرای کارکاری ناشی از ضعف و خطای پيماندوباره 10 1

 کاران و مشاورانناکآرامدی نظام تأیيد صالحيت پيمان 12 2

 رفرماکاران و مشاوران توسط کاضعيف بودن نظام ارزیابی فنی و کيفی پيمان 13 3

 کارنامناسب توسط پيمانهای اجرایی انجام کارهای ناقص و با کيفيت کم و یا  اتخاذ روش 14 4

 کاربازدهی پایين و غير تخصصی بودن نيروهای پيمان 16 5

 توجهی به تهيه مستندات قوی ضعف عوامل دستگاه نظارت کارفرما و بی 17 6

 های مختلف قراردادتناقض در مطالب فصول و بخش 20 7

 کارفرما یا مشاورتأخير در ابالغ کتبی دستورات تغييرات کارها از سوی  22 8

 ضعف در طراحی و ارائه جزئيات اجرایی 23 9

 در نظر نگرفتن محدودیت های روش اجرای کار در زمان طراحی 27 10

 بردار پروژهاعمال تغييرات به دليل درخواست بهره 41 11

 تغيير محدوده مبالغ پروژه در حين ساخت 43 12

 قرارداد )نوع قرارداد( توسط کارفرماگذاری اشکال در برآورد و قيمت 47 13

 رتبه بندي شش عامل بحرانی منجر به ادعا و اختالف : 15جدول

شماره 

 عامل
 شرح عامل

 رتبه حاصل از

 شدت رتبه آزمون فریدمن

 فریدمن
 رتبه

 ایجاد ادعا
 ادعا به

 اختالف

 1 55/89 50/7 94/11 برداشت های متفاوت طرفين ناشی از ابهام در متن قرارداد 31

 2 57/87 84/7 17/11 کارحل نشدن مشکالت مربوط به تحصيل اراضی قبل از ابالغ شروع به 28
 3 73/85 99/7 73/10 کار و تغيير محدوده پروژههای خارج از قرارداد به پيمانتحميل اضافه کاری 30
 4 74/81 89/7 36/10 هاتغييرات قيمت مصالح و مواد در بازار و یا کمياب شدن آن 45
 5 77/76 96/6 03/11 های پرهزینه پروژهفقدان مبانی و معيارهای فنی و حقوقی در تخمين احجام ردیف 15

 6 61/75 14/7 59/10 بينی بودن شرایط اقتصادی و تورم و رکود حاصل از آنغير قابل پيش 5
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  چنين در بخش ایجاد تبدیل ادعا به عامل تایيد گردیدند، هم 19عامل موثر بر تحقيق، مربوط به تبدیل به ادعا،  50از ميان

 عامل نيز تایيد شدند. 13اختالف، 

 موضوع داشتند.  ترین فراوانی را بربيش "اجراء"و  "مناقصه و قرارداد"های بخش 

  :بر اساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن به رتبه بندی عوامل اقدام شد که در این ميان 

 هاکار بابت کارکردتاخير در پرداخت مطالبات مالی پيمان -

 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه پيمانکار -

 های متفاوت طرفين ناشی از ابهام در متن قراردادبرداشت -

 های اول تا سوم قرار گرفتند.در رتبه در بخش تبدیل عوامل به ادعا،

 ر بخش تبدیل ادعا به اختالف، عوامل:د -

 پروژه محدوده تغيير و کارپيمان به قرارداد از خارج هایکاری اضافه تحميل -

 هاآن شدن کمياب یا و بازار در مواد و مصالح قيمت تغييرات -

 های اول تا سوم شدند.حائز رتبه کاربه شروع ابالغ از قبل اراضی تحصيل به مربوط نشدن مشکالت حل -

 در قراردادهای نفتی به شرح زیرند: شش عامل بحرانی منجر به بروز ادعا و اختالف 

 برداشت های متفاوت طرفين ناشی از ابهام در متن قرارداد -

 کارحل نشدن مشکالت مربوط به تحصيل اراضی قبل از ابالغ شروع به -

 کار و تغيير محدوده پروژهقرارداد به پيمانهای خارج از کاریتحميل اضافه -

 هاتغييرات قيمت مصالح و مواد در بازار و یا کمياب شدن آن -

 های پرهزینه پروژهفقدان مبانی و معيارهای فنی و حقوقی در تخمين احجام ردیف -

 غير قابل پيش بينی بودن شرایط اقتصادی و تورم و رکود حاصل از آن -

  باشند:شده، مشخص گردید که دو عامل زیر در بروز ادعا موثر ولی دارای تأثير کم در ایجاد اختالف میعامل بررسی  50از مجموع 

 هاتاخير در پرداخت مطالبات مالی پيمانکار بابت کارکرد -

 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه پيمانکار -

  شد:عامل زیر با تأثير کم در بروز ادعا ولی موثر در ایجاد اختالف شناسایی 

 خاتمه پيمان توسط کارفرما -

 13 گردند:عامل زیر به صورت غيربحرانی منجر به ایجاد ادعا و اختالف در قراردادهای نفتی می 

 کار در اجرای کارکاری ناشی از ضعف و خطای پيماندوباره -

 کاران و مشاورانناکآرامدی نظام تأیيد صالحيت پيمان -

 کاران و مشاوران توسط کارفرمامانضعيف بودن نظام ارزیابی فنی و کيفی پي -

 کارهای اجرایی نامناسب توسط پيمانانجام کارهای ناقص و با کيفيت پایين و اتخاذ روش -

 کاربازدهی پایين و غير تخصصی بودن نيروهای پيمان -

 توجهی به تهيه مستندات قویضعف عوامل دستگاه نظارت کارفرما و بی -

 تلف قراردادهای مختناقض در مطالب فصول و بخش -

 تأخير در ابالغ کتبی دستورات تغييرات کارها از سوی کارفرما یا مشاور -

 ضعف در طراحی و ارائه جزئيات اجرایی -

 های روش اجرای کار در زمان طراحیدر نظر نگرفتن محدودیت -

 بردار پروژهاعمال تغييرات به دليل درخواست بهره -

 تغيير محدوده مبالغ پروژه در حين ساخت -
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 گذاری قرارداد )نوع قرارداد( توسط کارفرمادر برآورد و قيمت اشکال -

 راهکارها -4-2

 راهکارها بر اساس نوع عامل -4-2-1

 ها.گيری از وقوع آنعوامل بحرانی: برنامه ریزی دقيق جهت پيش

 ها.عوامل کم ادعا و پر اختالف: برنامه ریزی جهت جلوگيری از وقوع آن

 های حل این ادعاها در صورت بروز.بينی روشاختالف: پيشعوامل پر ادعا و کم 

 گيرد.ریزی خاصی صورت نمیعوامل غير بحرانی: برنامه

 راهکارها بر اساس منشاء بروز عوامل -4-2-2

 "مناقصه و قرارداد"الف: راهکارهای مربوط به عوامل ناشی از مرحله 

 دقت در نگارش صحيح متن قرارداد -

 سازی قراردادبرگزاری جلسات شفاف  -

 دقت در برآورد صحيح هزینه و زمان انجام کار -

 کار و احراز صالحيت اودقت در انتخاب پيمان -

 "اجراء"ب: راهکارهای مربوط به عوامل ناشی از مرحله 

 استقرار نظام مستند سازی در پروژه -

 محدود کردن بازه زمانی طرح دعاوی -

 کارپيمانگيری کارهای انجام شده و یا پيش روی گزارش -

 ای از نحوه انجام کارانجام بازدیدهای دوره -

 راهکارهاي خاص براي عوامل بحرانی -4-2-3

 15ها بر اساس جدول در این قسمت به ارائه راهکارهای خاص برای شش عامل بحرانی منجر به ادعا و اختالف به ترتيب اهميت آن

 شود. پرداخته می

  رفين ناشی از ابهام در متن قرارداد: برداشت هاي متفاوت ط31عامل شماره 

 های مختلف آن هاها و پيوستاعمال نهایت دقت در تنظيم متن قرارداد، متن بخش 

  تشکيل هيأت های کارشناسی جهت برگزاری جلسات به منظور تنظيم متن قرارداد و شفاف نمودن حداکثری متن آن قبل از

 برگزاری مناقصه

 بين جهت تنظيم قراردادهای ماهای کارفرما و پيمانکار و برگزاری جلسات مشترک فیبخش های متخصص و مجرب درتشکيل گروه

 خاص 

  کار: حل نشدن مشکالت مربوط به تحصيل اراضی قبل از ابالغ شروع به28عامل شماره 

 کار قبل از تحصيل اراضیجلوگيری از برگزاری مناقصه و واگذاری پروژه به پيمان 

 هایی که به هر دليل کار، برای پروژههای مربوطه قبل از اعالم شروع به کار پيمانو اخذ تمامی استعالم های تفصيلیتهيه نقشه

 امکان تحصيل اراضی قبل از آغاز پروژه وجود ندارد.

 منظور کاهش زمان تحصيل اراضیبرداری و امور اراضی و حقوقی بهتقویت واحدهای نقشه 



 پژوهشی ))مهندسی سازه و ساخت(( –نشریه علمی  انجمن مهندسی سازه ایران

 

 192 1396، تابستان 2سال چهارم، شماره 

 

  کار و تغيير محدوده پروژههاي خارج از قرارداد به پيمان: تحميل اضافه کاري30عامل شماره 

 کاریهای اضافهشفافيت کامل در متن قرارداد به منظور نحوه محاسبه هزینه 

 ها و جزئيات اجرایی، صورت برداری و تعيين دقيق احجام کار انجام شده و در نهایت تهيه کاری، تهيه نقشهابالغ کتبی دستور اضافه

 ساخت در زمان اجراءهای عين نقشه

 کاری، افزایش مبلغ ایجاد ساختار مناسب در بدنه کارفرما به منظور تسریع در روند بررسی، تأیيد، برآورد هزینه، تنظيم الحاقيه اضافه

 کامنظور جلوگيری از تضعيف بنيه مالی پيمان الحاقيه به مبلغ قرارداد، تهيه صورت وضعيت الحاقيه، و در نهایت پرداخت آن به

   ها: تغييرات قيمت مصالح و مواد در بازار و یا کمياب شدن آن45عامل شماره 

 نيازی از سازندگان خارجیافزایش توان توليدات داخلی و بی 

 بينی تامين کاالی پروژه از منابع مطمئن و داخلیپيش 

 منظور جلوگيری از توقف کاران به پيمانهای مناسب جهت پرداخت تعدیل و جلوگيری از ضرر و زیان بينی و تنظيم روشپيش

 قرارداد و تحميل خسارت

  هاي پرهزینه : فقدان مبانی و معيارهاي فنی وحقوقی درتخمين احجام ردیف15عامل شماره 

 های خاص در پروژهاستفاده از معيارهای مناسب فنی و حقوقی و کارشناسان مجرب جهت برآورد احجام و ردیف 

 منظور جلوگيری از ادعاهای آتی و غير قابل بررسی. رافی اوليه و برداشت وضعيت موجود کارگاه بهتهيه نقشه های توپوگ 

  غير قابل پيش بينی بودن شرایط اقتصادي و تورم و رکود حاصل از آن5عامل شماره : 

 های جبران آثار سوء شرایط اقتصادی و قوای قهریهها و روشهنگام بخشنامهتنظيم به 

 ه مستندات الزم و درخواست تعدیل توسط پيمانکارتسریع در تهي 

 ها قبل از زمين گير شدن پروژه در بدنه کارفرماایجاد ساختار مناسب جهت سهولت در بررسی و پرداخت تعدیل 
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