
 فصلنامه علمي و پژوهشي انجمن مهندسي عمران                                         اساس

 1400 پاییز/  64/ شماره سهسال بیست و   16

واکاوی و اولویت بندی عوامل ادعا و اختالف بین کارفرما و پیمانکار در 

  های ساختپروژه

 *پوریا ایلدرآبادی محمود رحیمی 

 مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت –دانشجوی دکترا مهندسی عمران   استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 

 چکیده

های منفی در اهداف مالی و زمانی پروژه به همراه دارد. ادعا پیامدوجود دارد. بروز ها از سوی طرفین قرارداد ن بروز ادعا در اکثر پروژهامکا

ست شوند. برای انجام این کار، نخارزیابی می ساخت هایدر این مقاله عوامل ایجاد ادعا و اختالف در روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه

های احتمال رخداد و شدت اثر، بین ، با تهیه و توزیع پرسشنامهشوند. سپسهای ساخت شناسایی میعوامل به وجود آورنده ادعا در پروژه

 ارزیابی ،SPSSن فریدمن و نرم افزار ادامه با بکارگیری آزموشود. در کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران صنعت ساخت، نظرهای آنها دریافت می

فرآیندی، رتبه بندی عوامل ایجاد ادعا بین کارفرما و پیمانکار با استفاده از پرسشنامه  ننتیجه چنی پذیرد.های جمع آوری شده انجام میداده

ت و تاخیر در پرداخت مطالبا بینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود حاصل از آنهای غیرقابل پیشباشد. بر این اساس عاملارائه شده می

 اثرگذارترین عوامل در شکل گیری ادعا شناسایی شدند. ،مالی پیمانکار بابت کارکردها

  

 .SPSSهای ساخت، ادعا، کارفرما، پیمانکار، پروژه: کلیدی ی ها اژهو

Investigation and prioritization of claims and disputs 

between employers and contractors in construction projects 
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ABSTRACT 

There are some claims between the contract parties of construction projects. Claims are likely to be 

raised by both sides of a contract in most of the construction projects. These claims can pose negative 

effects on the financial and time-related goals of the project. In this study, the sources of dispute and 

claim in the relations between contractors and employers of a construction project are evaluated. To 

achieve this goal, the sources leading to claims in construction projects are identified first. Consequently, 

the viewpoints of employers, consultants and contractors in the construction industry are gathered through 

probability of occurrence and intensity of effect questionnaires. The gathered data is then processed using 

the Friedman examination method and the SPSS software. As an outcome of this procedure, the sources 

of claims between employers and contractors will be ranked based on the presented questionnaire. 

According to the results, unpredictability of economic conditions, inflation and its subsequent recession 

as well as delays in statement payments to contractors in return of their work are recognized as the most 

effective sources of claim. 
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 مقدمه 

های عمرانی بخش عظیمی از اعتبارات و منابع مالی یک پروژه
های همزمان با گسترش پروژه دهند.کشور را به خود اختصاص می

احتمال تغییر  نوین،ی هایشرفت صنعت و پیدایش تکنولوژیعمرانی، پ
-ها و روشافزون بر این با ورود فناوری .بایددر اهداف پروژه افزایش می

ساخت، احتمال بروز حوادث و خطاها در فرآیند ساخت های نوین 
ترین سرمایه عنوان اصلیرو نیروی انسانی بهاز اینیابد. افزایش می

برای تحقق  زیستهمچنین توجه به محیطو صنعت ساخت و ساز 
صنعت در پذیری معیارهای رقابت جمله از ،ی پایداراهداف توسعه

تغییر در  هایی مانندموضوع پیامد [. این1د]نروساختمان به شمار می
 .اجرای پروژه را به همراه خواهد داشت فرآیندبرنامه زمانبندی و 

 ساز بروز ادعا و دعاویتواند زمینهمی پروژه تغییرات در اهدافپیدایش 
به منظور مدیریت و های عمرانی باشد. در قراردادها و پروژه حقوقی
 راهکارهای مناسبیتوان میاد ادعا و اختالف بین طرفین قرارد کاهش

 [. 2] .اتخاذ کرد در متن قرارداد

ها، ن مسئولیتیی تعیتنظیم قراردادهای ساختمانی به منزله
پروژه برای  ذینفعاننقش  مشخص نمودن تبیین شرح وظایف و

توان به عنوان قرارداد را می بیان دیگربه باشد. می هاتخصیص فعالیت
نظر ص کردن وظایف افراد درگیر پروژه درمناسب برای مشخ ابزاریک 

در برابر  هر یک از ذینفعان پروژه مسئولیتگرفت. عالوه بر این، 
د. قرارداد در فرآیند گردتعریف میدر قرارداد  ی پیش روهاریسک

 .کندآغازین پروژه با تهیه و تنظیم اسناد مناقصه نمود عینی پیدا می
ناشی از  یهاعدم قطعیت بیانگر قرارداد اهداف بیان شده در نیهمچن
 باشد. آنچه در مطالعات اولیه قرارداد بایدبفرد پروژه میمنحصر  اهداف

-یهای پروژه به تناسب توانمندفعالیت تخصیص مورد توجه قرار گیرد،
گذاری طرفین قرارداد است. تخصیص ی اختیارات و اثرها، محدوده

-شود، بهط کارفرما انجام میها معموال در اسناد مناقصه توسفعالیت

مسئولیت اجرای  پروژه اهدافبه ابی یای که کارفرما برای دستگونه
 [. 3کند]پروژه را به وسیله قرارداد به پیمانکار واگذار می

 طوریکهبهباشد. پیچیده می یقرارداد فرآیند تنظیم متن
ه، های هزینتواند عاملمی ها در قراردادلیتتخصیص نامناسب مسئو

تاثیر قرار دهد. در واقع ها را تحتزمان، کیفیت و محدوده فعالیت
برای انجام دهند، که کارفرما و پیمانکار یک قرارداد را شکل میزمانی
عهده گرفتن مسئولیت هسپس با ب .اندهای پروژه به توافق رسیدهفعالیت
قرارداد باید در جهت تحقق و دستیابی اهداف پروژه،  موضوعی اجرا

 ،مفاد قراردادبه بیان دیگر مطابق با تعهدات خود را انجام دهند. 
پروژه با کمترین انحراف در ی هافعالیتبه انجام متعهد  طرفین قرارداد

گونگی طورکلی کارفرما بر مبنای چبه. باشندمیمسیر رسیدن به اهداف 
با این وجود انتقال  .کندساختار قرارداد را تنظیم می ،تخصیص ریسک

ها به طرف مقابل وجود ندارد و هر یک از ارکان قرارداد مامی ریسکت
طور مناسب آنها را بپذیرند و به رامرتبط با خود  هایریسکباید 

 [.3-4مدیریت نمایند]

کززم گززرفتن برخززی مززوارد فززوا، نادیززده و یززا دسززت افزززون بززر

های سیاسی، اقتصزادی، تکنولزوژیکی،   بینیها و شرایط )پیشمسئولیت
 فرآینزد شزود  ییرات عرضه و تقاضا و مواردی مانند اینها( باعز  مزی  تغ

 ه دانش، تجربه، منزابع و ظرفیزت  روبرو شود ک شرایطیاجرای پروژه با 
باعز  افززایش   . این شرایط کافی برای مدیریت آنها وجود نداشته باشد

-در پروژه می اادعکاهش کیفیت و این موارد باع  بروز و  زمانهزینه، 

توانزد  ر مفاد قرارداد مزی د صیص مناسب ریسکاین رو عدم تخاز  شود.
 در پروژه درنهایت توقف فرآبند اجراو  های اصلی مشاجراتاز علت یکی
 [.3باشد]

تنظیم قرارداد از لحاظ حقوقی و قانونی باید هماهنگ با قوانین و 
های اقتصادی کشور باشد. همچنین تصمیمات صحیح و سیاست

تواند از بروز بسیاری از اختالفات و مون پروژه میمطالعات دقیق پیرا
مشکالت حقوقی در زمان اجرای قرارداد جلوگیری نماید. در این 
خصوص نکاتی از قبیل انتخاب تکنولوژی طرح، تامین سرمایه پروژه، 

، ران خارجی، انتخاب سیستم قراردادانتخاب نوع قرارداد با پیمانکا
مین منابع و مصالح پروژه و مسائلی تا هایروشانتخاب روش پرداخت، 

تعهدات  انعقاد مرحله [. در3باید در نظر گرفته شود]از این دست 
 ، قراردادگردد و پس از امضای آنطرفین نسبت به یکدیگر مشخص می

ساس در هنگام تنظیم کند. براین احقوقی و قانونی پیدا می یجنبه
باع  بروز مشکالت بین تواند که می و موضوعاتی قرارداد تمام شرایط

شوند. برخی از این موارد شامل:  بینیپیشطرفین قرارداد شود باید 
طرفین قرارداد، موضوع قرارداد، مدت اجرا، برنامه  دقیقمشخصات 

ی پرداخت، تعدیل، شرایط دوره تضمین، بندی، قیمت، نحوهزمان
مه ها، مالیات، بیمه، حق واگذاری، جریشرایط تحویل، ضمانت نامه
دات طرفین، تغییرات احتمالی، کمیته حل عهتاخیرات، پاداش تسریع، ت

اختالف، شرایط بحران اقتصادی، حوادث قهری، شرایط فسخ، شرایط 
باشد. با این حال عوامل تعلیق، مجوزها و مسائلی از این دست، می

مشاجرات، ادعا و اختالف بین طرفین  تواند باع  ایجادمختلفی می
با توجه  . این عوامل به طور کامل قابل شناسایی نیستند وقرارداد شود

 [.5]د.نکنتغییر می هبه ماهیت پروژ
 امری هپروژ اجرای حین در مشاجره بین کارفرما و پیمانکار 

 هایمسئولیت با تواند مرتبطباشد. این مشاجرات میمی ناپذیراجتناب
های ها، حوادث کارگاهی، حوادث قهری، بحرانریسک طرفین،

کارگیری رو باید با به[. از این5اقتصادی و مواردی از این دست باشد]
ابزارهای مدیریتی در تدوین و تنظیم اسناد قرارداد از بروز این 

یابی به این هدف در پژوهش مشاجرات جلوگیری نمود. برای دست
حاضر سعی شده است به بررسی عوامل بروز ادعا بین کارفرما و 

 ید با تهیهاین فرآینهای ساختمانی پرداخته شود. روژهپیمانکار در پ
 سپس گیرد.انجام می مباح  قراردادی برپایه نامهپرسش یک

با توجه به نظر کارشناسان و مجریان صنعت  نامه تهیه شدهپرسش
به  SPSSگردد. در ادامه با استفاده از روش آنالیز ساختمان تکمیل می

شود. در نهایت شده پرداخته میهای شناسایی بندی عاملرتبه
شوند و راهکارهایی برای کاهش بروز ها شناسایی میترین عاملبحرانی
 .گرددبین کارفرما و پیمانکار ارائه می اختالف
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 پیشینه پژوهش 

شود استفاده از لغت ادعا باع  ایجاد یک نوع برخورد احساسی می
توان خواسته را میکه معموال با اتهام و تالفی همراه است. ادعا یا 

ها درخواست یا حرکت یک جانبه طرفین قرارداد برای دریافت خواسته
در  اادع پیامدهایداشته باشد.  حقوقیتواند مبنای که می ،دانست

خوردن روابط، مراجعه به داوری یا  برهمبسیاری از موارد به صورت 
اساس  بر ادعا ،باشد. همچنین در بسیاری از مواردمیدادرسی قضایی 
اولین  .گیردشکل میشرایط موجود و  از مفاد قراردادارزیابی شخصی 

آن است. درک وقایع برای پیش عوامل ادعا، شناسایی  کاهشقدم برای 
های مشابه بینی ادعاهای آینده و  به حداقل رساندن تاثیر آنها در پروژه

ررسی ب ه منظورب تواند در کاهش بروز ادعا نقش اساسی داشته باشد.می
در مطالعات بسیاری های عمرانی در پروژهشناخت عوامل ایجاد ادعا 

ها به بررسی برخی از این پژوهش کشورهای مختلف انجام شده است.
مالزی، ایران، ترکیه، امارات متحده عربی،  در کشورهایمدیریت ادعا 

-اند. بطوریکه در اکثر این تحقیقات از روشکنگ و هند پرداختههنگ

-7-8-9-10]ای و آنالیزهای عددی استفاده شده استنامهسشهای پر
5 .] 

، پژوهشی مشکالت موجود در کشور مالزی در بح  مدیریت ادعا
مشکالت وابسته به  پژوهشار داده است. در این را مورد مطالعه قر

 عوامل ادعا بر اساس نظرات پیمانکاران صنعت ساختمان شناسایی شده
نامه نظرات مشاوران و پیمانکاران صنعت ی پرسش. سپس با تهیهاست

بندی رتبهبا توجه به  در نهایتاست.  گردیده آوریساختمان جمع
است. بر اساس نتایج شده  شناسایی مهمترین عاملنامه عوامل پرسش

این پژوهش عامل عدم دسترسی به اسناد ادعاهای مطرح شده، 
 [.7]باشدمیمل بیشترین امتیاز را دریافت کرده است و مهمترین عا

به  دیگری پژوهشهمچنین به منظور جلوگیری از بروز ادعا 
پرداخته است. این  های سبزساختماندر  های حقوقیارزیابی ریسک

 و همچنین ی را مورد ارزیابی قرار داده استپروژه ساختمان 18پژوهش 
نامه انجام شده است. منطقه مورد مطالعه در پرسش براساسارزیابی 
 تجزیه و تحلیل عوامل ادعامنظور بهباشد. وهش کشور ترکیه میاین پژ
. در این مطالعه استفاده شده استنمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا  از

 سپسسهم مشارکت هر یک از عوامل تاثیرگذار مشخص شده است. 
بدست نتایج  براساس درنهایت اند.بندی شدهعوامل ایجاد ادعا دسته

ادعا را  ایحادبیشترین عوامل  های مربوط به ساختماننامههیگواآمده 
 [.8]اندادهدبه خود اختصاص 

ی شناسایی عوامل بروز ادعا و اختالف در پژوهش دیگری در زمینه
در  را قراردادهای نفتی انجام شده است. این مطالعه عوامل بروز ادعا

ی کرده بررس (از مقدماتی تا بهره برداری)مراحل مختلف اجرای پروژه 
نظر  و سپس جمع آوری نامهفرآیند با تنظیم پرسشاست. این 

-نرم ها ازدر ادامه برای تحلیل داده. انجام شده استکارشناسان خبره 

بدست آمده منشاء بروز مطابق با نتایج  .استفاده شده است spssافزار 
تورم و رکود  ،بینی بودن شرایط اقتصادیغیر قابل پیش ؛عوامل ادعا

، مطالبات مالی پیمانکار بابت کارکردها پرداخت اخیر در، تاز آن حاصل

 همچنین و دوباره کاری ناشی از ضعف و خطای پیمانکار در اجرای کار
مهمترین  ،های متفاوت طرفین ناشی از ابهام در متن قراردادبرداشت

 [.9]نداهعوامل شناسایی شد
کشور امارات در این بین پژوهش دیگری ادعاهای ساخت و ساز در 

مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه نیز با شناسایی را متحده عربی 
پیشنهادهایی  درنهایت .به آنالیز آنها پرداخته استایجاد ادعا عوامل 

های مورد بررسی برای کاهش و جلوگیری از ادعا ارائه کرده است. پروژه
 هاودگاهها، فرگاههای ساختمانی، راه، آب و فاضالب، نیروشامل پروژه

عامل تغییر در دستور کارها ، باشد. بر اساس نتایج بدست آمدهیم
ترین عامل بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و بحرانی

 .[10]شناسایی شده است
برای  پژوهشی به مطالعه و شناسایی عوامل و منشاء اصلی بروز ادعا

اخته است. در این پرد هاختالف بین ذینفعان پروژ کاهش احتمال
های ساخت با استفاده از مطالعات ایجاد ادعا در پروژه پژوهش عوامل

ساختار یافته با خبرگان و نیز بررسی اسناد ای و مصاحبه نیمکتابخانه
شده است. عوامل شناسایی شده در چهار  شناساییهای پیشین پروژه
 نوع خواسته ادعاو  نوع ادعا، علل ایجاد ادعا، منشاء بروز ادعابخش، 

بر اساس چهار بخش  پرسشنامهبا تهیه گردآوری شدند. سپس 
هر بخش در مهمترین موارد  ،میان خبرگانو توزیع آن  شناسایی شده
 [.11]ه استمشخص گردید

اردادهای های حل اختالفات در قرهمچنین به منظور بررسی شیوه
مقاله سعی شده است است. در این  ای ارائه شدهپیمانکاری دولتی مقاله

قراردادها مشخص  نوع ماهیت حقوقی، نحوه و شیوه رسیدگی این
های مرسوم حل اختالفات گردد. برای دست یابی به این منظور شیوه

انجام شده  سی قرار گرفته است. همچنین پژوهشمورد بح  و برر
های قضایی در های قانونی نحوه ارائه شکایات و پیگیریها ومادهبند
 [.12های دولتی را مورد مطالعه و بح  قرارداده است ]گاهدست

پژوهش دیگری در زمینه مدیریت ادعای پیمانکاران در قراردادهای 
انجام شده است.  کلیدگردان فیدیک تحت شرایط فسخ و اختتام پروژه

ماژور و غیرمترقبه  فورس ی پیمانکار را در شرایطاین پژوهش ادعا
یند با استفاده از تحقیقات میدانی و آماری بررسی کرده است. این فرآ

. است های جمع آوری شده از پرسشنامه انجام شدهبراساس داده
تجربه اجرای  دارایها بین پیمانکاران ایرانی طوریکه پرسشنامهبه

های عمرانی تحت شرایط فیدیک تکمیل شده است. در نهایت پروژه
سازی سیستم پویا و شبیههای گردآوری شده از روش برای آنالیز داده
برای  است. درنهایتبهره گرفته شده   Vensimسازی نرم افزار شبیه

 [.13ها از نظریه استرمن استفاده شده است ]ارائه مدل

افزون بر موارد فوا پژوهشی با هدف شناسایی و سطح بندی 
های عمرانی کشور انجام شده است. مهمترین علل ایجاد ادعا در پروژه

اختاری تفسیری استفاده شده از رویکرد مدلسازی سمقاله  در این
اشد. بپیمایشی می-ها، توصیفیآوری دادههمچنین روش جمعاست. 

 در علت ادعا 34ای تشکیل شده از نامهبطوریکه با استفاده از پرسش
های ساخت این فرآیند انجام شده است. در ادامه برای آنالیز پروژه
های رگرفته شده است. در نهایت راهکا کارهب SPSSها نرم افزار داده



 فصلنامه علمي و پژوهشي انجمن مهندسي عمران                                         اساس

 19 1400 پاییز/  64سال بیست و سه / شماره

زمان برگزاری ، قبل برگزاری مناقصهمدیریت ادعا در چهار مرحله، 
 ه استارائه گردید بعد از عقد قراردادو  حین عقد قرارداد، مناقصه

[14.] 
ه بررسی و تحلیل ای ب، مقالهدر زمینه قراردادهای طرح و ساخت

های پروژه ی طرح و ساختقراردادهادر  علل ایجاد ادعای پیمانکار
 یهستفاده از مطالعازیرزمینی پرداخته است. این پژوهش با 

به ، و مدارکای، مصاحبه با خبرگان و بررسی دقیق اسناد کتابخانه
 در این مقاله. همچنین است پرداختهز های مورد نیادادهجمع آوری 

سایی مینی شناهای طرح و ساخت زیرزایجاد ادعا در پروژه علت 250
و عوامل درگیر  ذینفعانبین  هاشده است. در نهایت با توزیع پرسشنامه

مهمترین عوامل ایجاد ادعا شناسایی و  های طرح و ساختدر قرارداد
 [.15]ه استارزیابی گردید
های ساخت پرداخته است. در های به ارزیابی ریسک مالی پروژمقاله

وامل اثرگذار هزینه ساخت پروژه این مقاله ریسک مالی با شناسایی ع
عملکرد و بکارگیری  صورت گرفته است. این فرآیند با ارائه یک تابع

شبیه سازی مونت کارلو انجام شده است. از جمله نتایج این مقاله 
توان به محاسبه عددی میزان ریسک مالی صنعت ساخت اشاره می
  [.16کرد]

همسان مورد  پژوهش دیگری به بررسی و تحلیل قراردادهای
های عمرانی پرداخته است. این فرآیند با شناسایی استفاده در پروژه

تعامل ارکان مختلف پروژه انجام شده است. درنهایت با استفاده از 
چرخه علت و معلول موجود در محیط پروژه و در نظرگیری قوانین 

های حاکم بر قراردادهای همسان، علل و ضعف در مدیریت پروژه
 .[17شناسایی شده است ]عمرانی 
 

 روش پژوهش 

 عوامل بروز ادعا 

پیشگیری و کاهش  فرآیند انجامدعاوی به معنای ادعا و مدیریت 
همچنین براساس  .باشدعلت ایجاد اختالف و کنترل آن در پروژه می

شده  مطرح موضاعات "گردد، ، ادعا اینگونه تعریف میPMIاستاندارد 
محلی از مناقشات بوده و برای آنها  هباشد کمیذینفعان پروژه بین 

مفاهیم تاخیر، ادعا و اختالف همواره همراه با  ."اجماع وجود ندارد
یکدیگر هستند. ادعا قابلیت تبدیل به اختالف را دارد و اختالف برابر با 

از مهمترین مواردی که  تاخیر و افزایش هزینه است. از این رو برخی
 :[2-5-7-10]باشدشود به شرح زیر میباع  ایجاد ادعای پیمانکار می

 ی پروژه:تغییر در محدوده -

های کارفرما و یا شرایطی که خارج از هنگامی که بر اساس خواسته
 تغییر نسبت به ی پروژه مجبور بهمحدودهکنترل طرفین قرارداد باشد، 

به دلیل افزایش و  حتمال ایجاد ادعاا شرایطدر این  .باشد مفاد قرارداد
زیرا در اثر افزایش یا کاهش  .وجود داردی پروژه هش محدودهیا کا

 به قرارداد اضافه و یا از آن حذفهایی ی پروژه فعالیتمحدوده
با دیدگاه  پیمانکار یتغییرات باع  بروز ادعا ، ایجاد. در نتیجهگرددمی

تمدید مدت  پیامدهایتواند میاین موضوع . هزینه خواهد شدزمان و 
ید نظر در قیمت قرارداد، اصالح نرخ تعدیل و مواردی از قرارداد، تجد
 باشد. داشته همراه بهرا  این دست

 مباح  مربوط به زمان پروژه: -
طرفین از کنترل که خارج  مجاز تاخیرات پیمانکار متناسب با

-را مطالبه میهزینه غیر مستقیم و هزینه مستقیم ، باشدمی قرارداد

ناشی از قصور  که ت غیر مجازتاخیرا در مقابل کارفرما به علت کند.
سود از دست رفته، از دست دادن بازار  هایهزینه ،باشدپیمانکار می

عنوان خسارت ها را بهو مواردی مانند این ، افزایش قیمت منابعرقابت
   نماید.میاز محل مطالبات پیمانکار کسر 

 های پروژه:مباح  مربوط به هزینه -

جدید درج  یط تعدیل یا نرخ اصالح قیمترازمانیکه در قرارداد ش
ی ی پروژه، تاخیرات، هزینهی ناشی از تغییر محدودهنشده باشد، هزینه

مانند و مواردی  افزایش قیمت منابع، هاکارهای اضافی، دوباره کاری
ایجاد زمینه ساز  ،شودمیپروژه و هزینه زمان  افزایشکه باع  اینها 

 باشد.میقرارداد ادعا برای طرفین 

 مباح  مربوط به متن قرارداد: -

و جامع نسبت به شرایط  گاهدید متن قرارداد و عدمضعف نوشتن 
 این موضوع .شودقرارداد میمفاد  باع  ایجاد ابهام در پروژهاهداف 
های ابهام همراه دارد.بهمتفاوت از متن قرارداد را  هایبرداشت
و اهداف  موضوعبهم بودن پروژه، م محدودهتواند شامل: می پدیدآمده

های کلیدی پروژه طرفه بودن قرارداد، وظایف طرفین، تاریخقرارداد، یک
، شرایط و )تاریخ تحویل زمین، پیش پرداخت، مبنای شروع قرارداد(

 مواردی از این دست باشد. وتامین منابع  هایها، روشنوع پرداخت
ی شود و درنتیجهشخصی باع  بروز اختالف و ادعا می نظر و برداشت
 شدن تردانند. همچنین با پیچیدهطرفین خود را محق می موضوعاین 

مرحله اثرات آنها در که گردد مفاد قرارداد مسائلی مطرح می
باشد. بسیاری از این پروژه کامال مشخص نمیریزی و اجرای برنامه
شوند و کارفرما در این می شناسایی با پیشرفت فیزیکی پروژهموارد 
 .نیازها و انتظارات خود را به صورت دقیق تعریف نماید تواندمی زمان

 داده های آماری 

از طریق مصاحبه با خبرگان به  نیاز در این پژوهش های موردداده
این فرآیند با توزیع  .آوری شده استروش مطالعات میدانی جمع

پرسشنامه بین متخصصان و مهندسان عرصه ساخت انجام شده است. 
ای و مصاحبه گیری از مطالعات کتابخانهتوزیع شده با بهره نامهشپرس
  تهیه و تدوین شده است.شناسان متخصص در این زمینه با کار

 طراحی پرشسنامه 

آوری داده است. این پرسشنامه ابزاری کارآمد و مفید برای جمع
های پیشین دگیری از تجربهروش ابزاری قدرتمند برای اطمینان یا

های پروژه و رخدادهای چک لیست فهرستی از رویدادها. باشدمی
شناسایی  ،مزیت دیگر استفاده از چک لیست شود.شامل میرا پیشین 
یادگیری از  این موضوع فرآیند. های پیشین استبا پروژهمرتبط  عوامل
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 .نمایدرا تسهیل می های پیشینتجربه
 اطمینان از کسبسودمند برای  یروش لیست چک درنهایت

باشد. های یک موضوع میعوامل و شاخص تمامشناسایی و ارزیابی 
ی هرگونه لیست نباید موجب محدود شدن دامنه استفاده از چک
 هربسشنامه از استانداردها و تجهمان پر یا لیست و بازنگری شود. چک

که پتانسیل  مباحثیپرسشنامه در  کاربردشود. عملیاتی استخراج می
مسلط به  افرادلیست توسط  . چکیابدفزایش میاوجود دارد اشتباه 
منظور بهشود. سپس ها و استانداردهای سازمانی تهیه می، رویهقوانین
چک همچنین  .شودروزآوری میجدید، بازنگری و به رخدادهای ثبت
 بطوریکه .دنباش و جزئی راساس کاربرد ممکن است کلیبها لیست
به یا و را مورد بررسی قرار دهد را در یک منطقه، شهر، کشور  اپیامده
 .بپردازد جزئیات و مطالعه موردی تحلیل

ای است تدوین شدهدر حقیقت پرسشنامه مجموعه سواالت از قبل 
انتخاب  هاای از گزینههای خود را درون دامنهپاسخ دهکه پاسخ دهن

ترین ابزارها برای جمع در واقع پرسشنامه یکی از کاربردیند. کمی
 باشد.مورد نیاز پژوهشگر می العاتاطآوری 

عمده پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل دو بخش 
شخصی و جمعیت شناختی  اطالعاتباشد. بخش اول مربوط به می
: جنسیت، سن، میزان تحصیالت و حوزه شامل هااین پرسش. باشدمی

شد. بخش دوم پرسشنامه مربوط به بامیپاسخ دهندگان فعالیت 
بندی باشد. برای تعیین اهمیت و رتبهتخصصی می هایشپرس

تواند نظر خود را در یکی از دهنده میپاسخ ،)ارزیابی( هر عامل
 یک بیانگر بطوریکه امتیاز موجود از یک تا پنج ثبت کند.های گزینه

بیشترین اهمیت نشان دهنده  پنج و امتیاز باشدمی کمترین اهمیت
 [.18]باشدمی

 ابخانه ای مطالعات کت 

های جمع آوری اطالعات و جامعه آماری استفاده از روشاز  یکی
تهیه  یحاضر برا پژوهش. در باشدیم ایکتابخانهمطالعه و  یمنابع علم
با توجه به  تیشده است. در نها دهاستفا یااز روش کتابخانه پرسشنامه
 یهاعوامل ادعا موجود در پروژه نیشیو مطالعات پ علمیمقاالت 

 شدند. ییساخت شناسا
 یبحران ییو شناسا یبند-تیاولو منظوربهدر نهایت پژوهش حاضر 

 یاپرسش نامه مانکار،یکارفرما و پ نیعوامل ادعا در روابط ب نیتر
شامل تدوین شده شده است. پرسشنامه  نیتدو (6)مطابق با جدول 

رائه ا پرسشنامه .شودیم مانکاریکارفرما و پ نیادعا ب جادیا عامل 55
-عرصه نیخصصتو مشورت با م ایاستفاده از مطالعات کتابخانه با شده

 [.18-14]شده است نیو تدو هیصنعت ساخت ته ی

 مطالعات میدانی 

و  به افراد بایدهای میدانی محقق برای گردآوری اطالعات روشدر 
ا استفاده از ب محقق در واقع .جعه کندهای اطالعاتی سازمان مرابانک

به جمع آوری  با افراد و مطالعه اسنادمصاحبه  و مناسبش ابزار سنج
 های آنالیزسپس با استفاده از روش .پردازدهای مورد نیاز میداده

های انجام ها بپردازد. یکی از روشبه تحلیل و طبقه بندی داده عددی
در  . براین اساس[18]باشدمطالعه میدانی استفاده از پرسشنامه می

میدانی  مطالعاتاز روش  جامعه آماریگردآوری  رایپژوهش حاضر ب
نامه بین کارفرمایان، با توزیع پرسش این فرآیند. شودمیاستفاده 

 .شودانجام میمشاوران و پیمانکاران صنعت ساختمان 

تجزیه تحلیل داده ها 

تحلیلی  -از روش توصیفی حاضر برای آنالیز داده ها در پژوهش 
های آماری مانند، فراوانی وصیفی مشخصهشود. در مرحله تاستفاده می
ی پیدا براهمچنین د. گردن برای جامعه آماری محاسبه میو میانگی

های فریدمن و برای تحلیل داده آزمون هاکردن روابط میان متغیر
 .شوداستفاده می SPSSآماری از نرم افزار 

 SPSSافزار نرم 

SPSS  ی و یک پذیر آمارکننده جامع و انعطاف حلیلتیک
ها و تبدیل دهدریافت دا با  SPSSسیستم مدیریت داده است. نرم افزار

به ها آماری و رفتار مرکب داده هایتوصیفی، تحلیل هایآنها به گزارش
 در SPSSبا استفاده از  هاتحلیل داده پردازد.آنالیز دادهای ورودی می

خام وارد های . نخست باید دادهشودانجام میاساسی  یسه مرحله
. در نهایت برونداد و یا ب گرددسپس باید تحلیل مورد نیاز انتخاشوند. 
.[19]گیردتحلیل مورد بح  و بررسی قرار میخروجی 

 آمار توصیفی 

آمار  ،جامعه آماریو توضیح خصوصیات  سازیخالصه  فرآیند
آوری جمع اطالعات تفکیک ه بیان دیگرب. شودیده میتوصیفی نام

در این پژوهش . [20]دشوآمار توصیفی نامیده میامه براساس پرسشن
دهندگان شامل جنسیت، ها، ابتدا مشخصات پاسخپس از گردآوری داده

اطالعات بدست  شوند.میتحصیالت، زمینه شغلی و سابقه افراد ارزیابی 
 .ارائه شده است 3و  2، 1آمده در نمودارهای

 

 
 یک جنسیتنمودار درصد پاسخ دهندگان به تفک -1شکل 

 



 فصلنامه علمي و پژوهشي انجمن مهندسي عمران                                         اساس

 21 1400 پاییز/  64سال بیست و سه / شماره

 فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت -1جدول 
 درصد تعداد جنسیت

 7/76 28 مرد
 3/23 9 زن
 100 37 کل

 

 
 نمودار درصد پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیالت -2شکل 

 

 
 

فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سطح  -2جدول 
 تحصیالت

 درصد تعداد تحصیالت

 32/24 9 لیسانس
 16/62 23 فوا لیسانس
 52/13 5 دکترا
 100 37 کل

 
 
 

 
 نمودار درصد پاسخ دهندگان به تفکیک زمینه شغلی -3شکل 

 
 
 
 

فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک زمینه  -3جدول 
 شغلی

 درصد تعداد زمینه شغلی

 22/16 6 کارفرما

 05/54 20 پیمانکار

 73/29 11 مشاور

 100 37 کل

 
 

 نمودار درصد سابقه شغلی پاسخ دهندگان -4شکل 

 
 

فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه  -4جدول 
 شغلی

 درصد تعداد سابقه شغلی

 13/35 13 5تا  1
 22/16 6 10تا  6
 11/8 3 15تا  11
 54/40 15 به باال 16

 100 37 کل

 ارزیابی پایایی پرسشنامه 

به بررسی پایایی آلفای کرونباخ  در این پژوهش با استفاده از روش
مبح   دو همچنین در پژوهش حاضر. شودپرسشنامه پرداخته می

احتمال رخداد و شدت اثر عوامل در روابط بین کارفرما و پیمانکار مورد 
  احتمال برای دو مبحر آلفای کرونباخ ارزیابی قرار گرفته است. مقدا

 شایان توجه است. شدبامیثبت  5جدول مطابق با رخداد و شدت اثر 
بیانگر پایایی مناسب برای  7/0ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 

 .باشدمی پرسشنامه
 

 آلفای کرونباخ – 5جدول 

 آلفای کرونباخ شرح

 89/0 احتمال رخداد

 876/0 شدت اثر



 فصلنامه علمي و پژوهشي انجمن مهندسي عمران                                         اساس

 1400 پاییز/  64/ شماره سهسال بیست و   22

آلفای کرونباخ محاسبه شده برای دو موضوع  5جدول  براساس
. در نتیجه پایایی باشدمی 7/0 احتمال رخداد و شدت اثر بزرگتر از

 .است یافتهحقق تپرسش نامه طراحی شده 

 نتایج تحلیل پرسشنامه با آزمون فریدمن 

های تکراری درون معادل آنالیز واریانس با اندازه آزمون فریدمن
 k ها در بینبرای مقایسه میانگین رتبه آزمونز این ا گروهی است

برای مقایسه چند گروه  فریدمن نآزمو شود.متغیر )گروه( استفاده می
قرارگیری  در این آزمون شود.بکار گرفته میاز نظر میانگین رتبه 

توانند از ها میگروه آیا)شودداده میها در یک جامعه تشخصی گروه
ای همچنین مقیاس در این آزمون رتبه(. یک جامعه باشند یا خیر

است و  F ( متناظر آزمونپارامتری )ناپارامتریکباشد. این آزمون غیرمی
  شود.میگرفته کار ب F آزمون به جایای های رتبهمعموال در مقیاس

در  و این موضوعها وجود داشته باشد گنی واریانسباید هم F آزمون در

آزمون  افزون برموارد فوا شود.ای کمتر رعایت میهای رتبهمقیاس
 ویرپارامتری( های غفریدمن برای تجزیه واریانس دو طرفه )داده

های مختلف مورد استفاده قرار بندی گروهمقایسه میانگین رتبه
 .[20]گیردمی

و  با استفاده از آزمون فریدمن تحلیل جامعه آماری نهایتدر

و  احتمال رخداد. فرآیند تحلیل برای دو مبح  شودمی بررسی

نای آزمون فریدمن بر مب شایان توجه است. گیردصورت می شدت اثر
 واملعبندی تاثیر برای رتبه. از این رو کندها عمل میانگین رتبهمی

. در نهایت بر اساس شده استاستفاده  فریدمون پرسشنامه از آزمون

و  رخداد احتمال مهمترین عامل سپس .گیردمیبندی انجام رتبه

عوامل بر بروز ادعا  درنهایت میزان تاثیر. شودمیشناسایی   شدت اثر
 عوامل دینتایج رتبه بن گردد.میبندی و پیمانکار نیز رتبهبین کارفرما 
 .ثبت شده است( 5و ) (6های )درجدول

 

 نتایج حاصل از تحلیل احتمال رخداد عوامل بین کارفرما و پیمانکار – 6جدول 

 رتبه عوامل ایجاد ادعا و اختالف بین کارفرما و پیمانکار در پروژه های عمرانی ردیف
میانگین 
 رتبه

 یانگینم
 پاسخ

نتیجه 
 نهایی

سطح معنا 
 داری

 001/0 تایید 4.43 37.41 2 تاخیر در پرداخت مطالبات مالی پیمانکار بابت کارکردها 1
 008/0 تایید 4.27 40.34 1 غیر قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود حاصل از آن 2
 141/0 تایید 3.67 36.07 3 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه کار فرما 3
 011/0 تایید 3.38 27.68 28 نامناسب بودن جریان نقدینگی پروژه ) عدم تعریف صحیح ساختار شکست مالی پروژه ( 4
 045/0 رد 2.70 30.85 14 ضعف مالی دستگاه پیمانکار 5
 001/0 رد 2.73 26.39 39 تغییر محدوده مبالغ سرمایه گذاری در حین پروژه 6
 003/0 رد 3.00 28.62 24 ش بینی مناسب نحوه تصویب قیمت های جدید و تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنیعدم پی 7
 406/0 تایید 3.32 29.36 21 عدم وجود مکانیسم صحیح جبران تاخیرات مالی کارفرما در قرارداد 8
 198/0 رد 2.46 21.19 52 عدم پیش بینی مناسب پیش پرداخت در قرارداد 9
 136/0 رد 2.97 18.23 55 دم پیش بینی مناسب نحوه جریمه تاخیر و پاداش تعجیل در قراردادع 10
 000/0 رد 2.08 23.78 46 عدم اخذ مناسب تضامین انجام تعهدات ، شرکت در مناقصه و حسن انجام کار 11

12 
ن بخشنامه عدم پیش بینی صحیح نحوه تعدیل قیمت ها و پرداخت ما به تفاوت مصالح و کارا نبود

 های موجود
 105/0 تائید 3.16 31.05 12

13 
نظارت ضعیف بر اجرای پروژه توسط دستگاه نظارت و یا کارفرما )عدم حضور مستمر دستگاه نظارت 

 در پروژه(
 035/0 رد 2.95 28.53 25

 079/0 ئیدتا 3.05 33.96 5 بکارگیری روش های نامناسب اجرایی برای انجام امور پروژه توسط پیمانکار 14
 005/0 رد 2.92 29.92 17 ضعف مدیریت پیمانکار در هماهنگی بین نیروهای موجود پروژه )اتالف انرژی نیروهای کار( 15

16 
عدم برگذاری جلسات و مذاکرات مفید و مستمر توسط پیمانکار و کارفرما جهت حل مشکالت پیش 

 آمده و مشکالت احتمالی پیش رو
 001/0 تائید 3.16 26.96 31

 046/0 تائید 3.22 32.15 8 عدم رعایت نکات ایمنی و به وجود آمدن حوادث کارگاهی 17

18 
ضعف در مطالعات توجیهی پروژه و مشکالت ایجاد شده در حین ساخت با شرایط اقلیمی و 

 اجتماعی پروژه
 070/0 تائید 3.05 25.08 43

 031/0 تائید 3.08 35.55 4 ناصحیح پیمانکاران در تناسب با پروژه عدم بکارگیری پیمانکاران واجد صالحیت بعلت ارزیابی 19
 080/0 تایید 3.32 27.96 26 در نظر نگرفتن محدودیت های اجرایی کار در زمان طراحی 20
 630/0 تایید 3.54 32.65 7 برآورد غیر دقیق اسناد مناقصه )توسط مهندسین مشاور( 21
 453/0 تائید 3.24 30.96 13 اردادمشخصات و جزییات فنی ناقص در قر 22
 013/0 رد 3.14 30.08 16 عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح بودجه مورد نیاز پروژه توسط پیمانکاران 23
 008/0 رد 2.30 19.86 54 عدم پیش بینی صحیح تجهیز مورد نیاز کارگاه در تناسب با پروژه 24
 055/0 رد 3.00 26.84 35 در اجرای عملیات پیماندوباره کاری های ناشی از ضعف پیمانکار  25
 005/0 تایید 3.32 23.62 47 عدم تناسب برآورد زمان فعالیت ها نسبت به احجام کاری 26

27 
عدم تسلط کافی مشاوران و کارفرمایان در تهیه مفاد قرارداد که باع  برداشت های متفاوت طرفین 

 می شود
 199/0 رد 2.78 26.96 31



 فصلنامه علمي و پژوهشي انجمن مهندسي عمران                                         اساس

 23 1400 پاییز/  64سال بیست و سه / شماره

 363/0 تائید 3.03 25.97 41 پیش بینی حقوا پیمانکار بصورت عادالنه درتهیه اسناد مناقصه بصورت یکطرفهعدم  28
 003/0 رد 2.59 26.93 33 تناقض در بخش ها و فصول مختلف قرارداد 29
 000/0 رد 2.65 25.15 42 عدم آگاهی کارفرما یا مشاور به قوانین و مقررات در حل و فصل موارد قراردادی 30

31 
عدم تعیین اختیارات قانونی و منطقی برای فسخ قرارداد توسط طرفین ) در صورت عدم اجرای 

 تعهدات هر یک از طرفین (
 035/0 رد 2.76 27.80 27

 615/0 تایید 3.54 33.46 6 یک طرفه بودن پیش از حد متن قرارداد ) توزیع ناعادالنه ریسک های پروژه ( 32
 125/0 تایید 3.43 21.91 51 ح شرایط برخورد با تغییرات در محدوده پروژهعدم پیش بینی صحی 33
 255/0 تائید 3.19 29.34 22 شفاف نبودن اهداف پروژه ) تغییرات در حین اجرای پروژه ( 34
 035/0 رد 2.73 26.89 34 عدم پیش بینی صحیح برای شرایط و مکانیسم خاتمه پیمان 35
 003/0 رد 2.54 26.55 38 خاتمه و یا ادامه پیمان در برخورد با معارضات عدم پیش بینی صحیح نحوه 36
 363/0 رد 2.76 23.12 48 عدم تعیین حکمیت و داوری در قرارداد، برای زمان بروز اختالف )کمیته حل اختالف( 37
 005/0 رد 2.46 27.01 30 مشخص و شفاف نبودن حیطه وظایف و مسئولیت های کارفرما و پیمانکار 38
 141/0 رد 2.54 19.97 53 عدم رعایت سلسله مراتب جهت انجام مکاتبات ) ضعف در مکاتبات و ارتباطات ( 39
 001/0 تایید 3.30 26.32 40 تاخیرات ناشی از اخذ مجوز ها و طوالنی شدن بروکراسی 40
 016/0 تائید 3.24 29.32 23 تاخیر در ابالغ دستور کارها و تغیرات توسط کارفرما 41
 070/0 رد 2.78 31.72 9 عدم تحویل به موقع زمین و رفع معارض و موانع موجود 42
 119/0 رد 2.70 26.66 37 تغییر در قوانین وضع شده توسط سازمان های خارجی اثرگذار 43
 004/0 تایید 3.32 27.53 29 ضعف شرایط عمومی پیمان که در بسیاری از قراردادها حاکم است 44
 000/0 رد 2.46 24.34 45 نرخ مالیات تغییر 45
 004/0 تائید 3.03 24.46 44 عدم آشنایی به نحوه پیاده سازی مدیریت کیفیت در پروژه توسط پیمانکاران 46
 001/0 تایید 3.84 26.76 36 دخالت های زیاد و بیش از حد کارفرما در امور پیمانکاری 47
 001/0 تائید 3.03 22.68 50 میانی در قرارداد عدم وجود مکانیسم صحیح تحویل شدنی های 48

49 
عدم وجود مدیریت برنامه ریزی صحیح زمانبندی توسط پیمانکاران به لحاظ پیش بینی صحیح 

 مواد،مصالح و نیروی انسانی
 287/0 تایید 3.62 31.62 10

50 
پیمانکار یا  عدم وجود مدیریت صحیح منابع انسانی و بکارگیری افراد واجد صالحیت در سازمان

 کارفرما )تعریف نامناسب جایگاه افراد نسبت به تخصص آنها(
 040/0 تایید 3.73 29.68 18

 301/0 رد 2.97 22.96 49 عدم  تعیین دقیق مشخصات کیفی نحوه کنترل کیفیت محصول در مفاد قرارداد 51
 004/0 تایید 3.46 30.41 15 عدم بکارگیری صحیح مدیریت ریسک در پروژه ها 52

53 
های پروژه و هزینه های واکنش به آنها )شناسایی و کنترل و پایش عدم شناسایی صحیح ریسک

 ریسک ها(
 000/0 تایید 3.62 31.23 11

 000/0 تایید 3.76 29.62 19 فساد و ارتشا در دستگاه اجرایی 54
 027/0 تایید 3.59 29.54 20 عدم رعایت اخالا مهندسی 55

 
-پاسزخ نظرات عوامل پرسشنامه بر اساس رتبه بندی  بیانگر (6)جدول 

 (6). بزا توجزه بزه جزدول     باشدمی SPSSدهندگان و تحلیل نرم افزار 

 تاخیر در پرداخت مطالبات مالی پیمانکار بابت کارکردهاا عامزل  
در اکثزر  بر ایزن اسزاس    .متیاز را به خود اختصاص داده استبیشترین ا

ر در پرداخت مطالبات ماالی  تاخیاحتمال رخداد های ساخت پروژه
  وجود دارد. پیمانکار بابت کارکردها

 

 نتایج حاصل از تحلیل شدت اثر عوامل در بروز ادعا بین کارفرما و پیمانکار - 7جدول 

 رتبه عوامل ایجاد ادعا و اختالف بین کارفرما و پیمانکار در پروژه های عمرانی ردیف
میانگین 
 رتبه

 میانگین
 پاسخ

نتیجه 
 ینهای

سطح معنا 
 داری

 001/0 تایید 4.43 46.05 1 بابت کارکردها پیمانکارتاخیر در پرداخت مطالبات مالی  1
 008/0 تایید 4.27 43.75 2 غیر قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود حاصل از آن 2
 141/0 تایید 3.67 37.44 4 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه کار فرما 3
 011/0 تایید 3.38 32.41 7 نامناسب بودن جریان نقدینگی پروژه ) عدم تعریف صحیح ساختار شکست مالی پروژه ( 4
 045/0 رد 2.70 21.85 38 ضعف مالی دستگاه پیمانکار 5
 001/0 رد 2.73 22.86 35 تغییر محدوده مبالغ سرمایه گذاری در حین پروژه 6

7 
قیمت های جدید و تغییرات در نقشه ها و مشخصات  عدم پیش بینی مناسب نحوه تصویب

 فنی
 003/0 رد 3.00 26.56 26

 406/0 تایید 3.32 32.41 7 عدم وجود مکانیسم صحیح جبران تاخیرات مالی کارفرما در قرارداد 8
 198/0 رد 2.46 18.71 45 عدم پیش بینی مناسب پیش پرداخت در قرارداد 9
 136/0 رد 2.97 24.71 31 ریمه تاخیر و پاداش تعجیل در قراردادعدم پیش بینی مناسب نحوه ج 10



 فصلنامه علمي و پژوهشي انجمن مهندسي عمران                                         اساس

 1400 پاییز/  64/ شماره سهسال بیست و   24

 000/0 رد 2.08 13.11 48 عدم اخذ مناسب تضامین انجام تعهدات ، شرکت در مناقصه و حسن انجام کار 11

12 
عدم پیش بینی صحیح نحوه تعدیل قیمت ها و پرداخت ما به تفاوت مصالح و کارا نبودن 

 بخشنامه های موجود
 105/0 تایید 3.16 29.05 17

13 
نظارت ضعیف بر اجرای پروژه توسط دستگاه نظارت و یا کارفرما )عدم حضور مستمر دستگاه 

 نظارت در پروژه(
 035/0 رد 2.95 25.39 28

 079/0 تایید 3.05 26.66 24 بکارگیری روش های نامناسب اجرایی برای انجام امور پروژه توسط پیمانکار 14
 005/0 رد 2.92 24.73 30 ت پیمانکار در هماهنگی بین نیروهای موجود پروژه )اتالف انرژی نیروهای کار(ضعف مدیری 15

16 
عدم برگذاری جلسات و مذاکرات مفید و مستمر توسط پیمانکار و کارفرما جهت حل مشکالت 

 پیش آمده و مشکالت احتمالی پیش رو
 001/0 تایید 3.16 28.86 18

 046/0 تایید 3.22 28.61 19 ایمنی و به وجود آمدن حوادث کارگاهیعدم رعایت نکات  17

18 
ضعف در مطالعات توجیهی پروژه و مشکالت ایجاد شده در حین ساخت با شرایط اقلیمی و 

 اجتماعی پروژه
 070/0 تایید 3.05 25.89 27

 031/0 تایید 3.08 25.37 29 تناسب با پروژهعدم بکارگیری پیمانکاران واجد صالحیت بعلت ارزیابی ناصحیح پیمانکاران در  19
 080/0 تایید 3.32 31.42 12 در نظر نگرفتن محدودیت های اجرایی کار در زمان طراحی 20
 /630 تایید 3.54 35.23 5 برآورد غیر دقیق اسناد مناقصه )توسط مهندسین مشاور( 21
 453/0 ییدتا 3.24 29.89 15 مشخصات و جزییات فنی ناقص در قرارداد 22
 013/0 تایید 3.14 28.43 20 عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح بودجه مورد نیاز پروژه توسط پیمانکاران 23
 008/0 رد 2.30 15.64 47 عدم پیش بینی صحیح تجهیز مورد نیاز کارگاه در تناسب با پروژه 24
 055/0 رد 3.00 26.57 25 اندوباره کاری های ناشی از ضعف پیمانکار در اجرای عملیات پیم 25
 005/0 تایید 3.32 30.85 14 عدم تناسب برآورد زمان فعالیت ها نسبت به احجام کاری 26

27 
عدم تسلط کافی مشاوران و کارفرمایان در تهیه مفاد قرارداد که باع  برداشت های متفاوت 

 طرفین می شود
 199/0 رد 2.78 23.67 32

 363/0 تایید 3.03 27.98 21 کار بصورت عادالنه درتهیه اسناد مناقصه بصورت یکطرفهعدم پیش بینی حقوا پیمان 28
 003/0 رد 2.59 19.54 42 تناقض در بخش ها و فصول مختلف قرارداد 29
 000/0 رد 2.65 20.69 40 عدم آگاهی کارفرما یا مشاور به قوانین و مقررات در حل و فصل موارد قراردادی 30

31 
ختیارات قانونی و منطقی برای فسخ قرارداد توسط طرفین ) در صورت عدم عدم تعیین ا

 اجرای تعهدات هر یک از طرفین (
 035/0 رد 2.76 23.16 33

 615/0 تایید 3.54 34.08 6 یک طرفه بودن پیش از حد متن قرارداد ) توزیع ناعادالنه ریسک های پروژه ( 32
 125/0 تائید 3.43 32.29 9 غییرات در محدوده پروژهعدم پیش بینی صحیح شرایط برخورد با ت 33
 255/0 تایید 3.19 29.46 16 شفاف نبودن اهداف پروژه ) تغییرات در حین اجرای پروژه ( 34
 035/0 رد 2.73 23.08 34 عدم پیش بینی صحیح برای شرایط و مکانیسم خاتمه پیمان 35
 003/0 رد 2.54 19.35 44 مان در برخورد با معارضاتعدم پیش بینی صحیح نحوه خاتمه و یا ادامه پی 36
 363/0 رد 2.76 22.86 35 عدم تعیین حکمیت و داوری در قرارداد، برای زمان بروز اختالف )کمیته حل اختالف( 37
 005/0 رد 2.46 18.28 46 مشخص و شفاف نبودن حیطه وظایف و مسئولیت های کارفرما و پیمانکار 38
 141/0 رد 2.54 19.96 41 سله مراتب جهت انجام مکاتبات ) ضعف در مکاتبات و ارتباطات (عدم رعایت سل 39
 001/0 تایید 3.30 30.98 13 تاخیرات ناشی از اخذ مجوز ها و طوالنی شدن بروکراسی 40
 016/0 تایید 3.24 31.59 11 تاخیر در ابالغ دستور کارها و تغیرات توسط کارفرما 41
 070/0 رد 2.78 22.57 37 موقع زمین و رفع معارض و موانع موجود عدم تحویل به 42
 119/0 رد 2.70 20.78 39 تغییر در قوانین وضع شده توسط سازمان های خارجی اثرگذار 43
 004/0 تایید 3.32 32.16 10 ضعف شرایط عمومی پیمان که در بسیاری از قراردادها حاکم است 44
 000/0 رد 2.46 19.42 43 تغییر نرخ مالیات 45
 004/0 تایید 3.03 27.78 22 عدم آشنایی به نحوه پیاده سازی مدیریت کیفیت در پروژه توسط پیمانکاران 46
 001/0 تایید 3.84 38.96 3 دخالت های زیاد و بیش از حد کارفرما در امور پیمانکاری 47
 001/0 تایید 3.03 27.67 23 عدم وجود مکانیسم صحیح تحویل شدنی های میانی در قرارداد 48

49 
عدم وجود مدیریت برنامه ریزی صحیح زمانبندی توسط پیمانکاران به لحاظ پیش بینی 

 صحیح مواد،مصالح و نیروی انسانی
 287/0 تایید 3.62 35.79 8

50 
عدم وجود مدیریت صحیح منابع انسانی و بکارگیری افراد واجد صالحیت در سازمان پیمانکار 

 )تعریف نامناسب جایگاه افراد نسبت به تخصص آنها(یا کارفرما 
 040/0 تایید 3.73 37.28 5

 301/0 رد 2.97 26.50 33 عدم  تعیین دقیق مشخصات کیفی نحوه کنترل کیفیت محصول در مفاد قرارداد 51
 004/0 تایید 3.46 33.85 12 عدم بکارگیری صحیح مدیریت ریسک در پروژه ها 52

53 
های پروژه و هزینه های واکنش به آنها )شناسایی و کنترل و یح ریسکعدم شناسایی صح

 پایش ریسک ها(
 000/0 تایید 3.62 36.80 7

 000/0 تایید 3.76 36.82 6 فساد و ارتشا در دستگاه اجرایی 54
 027/0 تایید 3.59 34.17 10 عدم رعایت اخالا مهندسی 55
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ثبت نتایج باشد. ا میبیانگر شدت اثر عوامل بروز ادع (7)جدول 
دهندگان و تحلیل نرم افزار پاسخ نظراتبر مبنای  (7) جدولدر  شده

SPSS غیر قابل پیش براساس تحلیل صورت گرفته عامل باشد. می
بیشترین بینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود حاصل از آن 

داده را به خود اختصاص گیری ادعا بین کارفرما و پیمانکار در شکل اثر
 .است

بر اساس طیف لیکرت با توجه به درنظر گرفتن پنج گزینه برای 
حذف  باع  3و یا مساوی  ی کوچکترها کسب نمرههریک از پرسش

ستون نتیجه نهایی در ) گرددآن پرسش از عوامل تایید شده می
رد شدن یک عامل به معنای  شایان توجه است .(7و  6های جدول

بیانگر شد و بانمیامل در تبدیل به ادعا حذف و بی اثر بودن آن ع

بر این اساس عواملی  باشد.اولویت کمتر در تبدیل آن عامل به ادعا می
 گیرند.میبندی قرار اند مورد ارزیابی و اولویتکه تائید شده

 

رتبه بندی عوامل 

 (8)جدول در شکل گیری ادعا در  شدت اثررتبه بندی بیشترین 

شدت ی این عوامل بر اساس میانگین رتبهباشد. ل مشاهده میابق
متناظر آن  احتمال رخداد. همچنین اندبندی شدهرتبه (9)جدول اثر

 شده است. ثبت احتمال رخداددر ستون عامل 

 

 بندی نتایج حاصل از تحلیل شدت اثر عوامل در بروز ادعا بین کارفرما و پیمانکاررتبه – 8جدول 

 رتبه ف بین کارفرما و پیمانکار در پروژه های عمرانیعوامل ایجاد ادعا و اختال ردیف
 میانگین رتبه

 احتمال رخداد شدت اثر

 37.41 46.05 1 بابت کارکردها پیمانکارتاخیر در پرداخت مطالبات مالی  1

 40.34 43.75 2 غیر قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود حاصل از آن 2

 26.76 38.96 3 بیش از حد کارفرما در امور پیمانکاری دخالت های زیاد و 47

 36.07 37.44 4 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه کار فرما 3

50 
عدم وجود مدیریت صحیح منابع انسانی و بکارگیری افراد واجد صالحیت در سازمان پیمانکار یا کارفرما 

 )تعریف نامناسب جایگاه افراد نسبت به تخصص آنها(
5 37.28 29.68 

 29.62 36.82 6 فساد و ارتشا در دستگاه اجرایی 54

 31.23 36.80 7 های پروژه و هزینه های واکنش به آنها )شناسایی و کنترل و پایش ریسک ها(عدم شناسایی صحیح ریسک 53

49 
د،مصالح و عدم وجود مدیریت برنامه ریزی صحیح زمانبندی توسط پیمانکاران به لحاظ پیش بینی صحیح موا

 نیروی انسانی
8 35.79 31.62 

 32.65 35.23 9 برآورد غیر دقیق اسناد مناقصه )توسط مهندسین مشاور( 21

 29.54 34.17 10 عدم رعایت اخالا مهندسی 55

( 9)جدول  مطابق بادر ایجاد ادعا  احتمال رخدادبندی بیشترین رتبه

 احتمال رخدادی میانگین رتبه ( برمبنای9عوامل جدول ) باشد.می
در ستون  هر عاملشدت اثر متناظر همچنین  .اندبندی شدهرتبه

 .ثبت شده است شدت اثر

 نتایج حاصل از تحلیل احتمال رخداد عوامل بین کارفرما و پیمانکاربندی رتبه – 9جدول 

 رتبه عوامل ایجاد ادعا و اختالف بین کارفرما و پیمانکار در پروژه های عمرانی ردیف
 میانگین رتبه

 شدت اثر احتمال رخداد

 43.75 40.34 1 غیر قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود حاصل از آن 2

 46.05 37.41 2 بابت کارکردها پیمانکارتاخیر در پرداخت مطالبات مالی  1

 37.44 36.07 3 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه کار فرما 3

 25.37 35.55 4 گیری پیمانکاران واجد صالحیت بعلت ارزیابی ناصحیح پیمانکاران در تناسب با پروژهعدم بکار 19

 26.66 33.96 5 بکارگیری روش های نامناسب اجرایی برای انجام امور پروژه توسط پیمانکار 14

.4633 6 یک طرفه بودن پیش از حد متن قرارداد ) توزیع ناعادالنه ریسک های پروژه ( 32  34.08 

 35.23 32.65 7 برآورد غیر دقیق اسناد مناقصه )توسط مهندسین مشاور( 21

 28.61 32.15 8 عدم رعایت نکات ایمنی و به وجود آمدن حوادث کارگاهی 17

 22.57 31.72 9 عدم تحویل به موقع زمین و رفع معارض و موانع موجود 42

49 
ی توسط پیمانکاران به لحاظ پیش بینی صحیح مواد،مصالح و عدم وجود مدیریت برنامه ریزی صحیح زمانبند

 نیروی انسانی
10 31.62 35.79 
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 شدت اثرو  احتمال رخدادنتایج و مقایسه به منظور بررسی 
 .رسم شده است( 5شکل ) درمیزان پراکندگی عوامل بحرانی 

 

 
 هانمودار پراکندگی پاسخ – 5شکل 

 
( رسم شده 9( و )8ای )ه( با درنظرگیری نتایج جدول5شکل )

( با استفاده از ستون احتمال رخداد و 5است. به بیان دیگر شکل )
( رسم شده است ) نقاط قرمز 9( و )8های )شدت اثر در جدول
 باشد(.( می8( و نقاط آبی مربوط به جدول )8مربوط به جدول )

ایجاد ادعا بین  درپتانسیل زیادی از  (9( و )8های )وامل جدولع
 (5با توجه به شکل )همچنین  باشند.رما و پیمانکار برخوردار میکارف

 انسجام بوده و از دارای آوری شدههای جمعپاسخنتایج حاصل از 
تواند تایید کننده میموضوع  این .پراکندگی کمی برخوردار می باشد

 نامه باشد.روایی پرسش

احتمال رخداد و  بندی عوامل با درنظرگیریرتبه 

 ادعا ایجاد درامل شدت اثر عو

غیرقابل پیش بینی  دو عامل (9و  8)های با توجه به جدول

تاخیر و عامل  بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود حاصل از آن
بیشترین دارای  در پرداخت مطالبات پیمانکار بابت کارکردها

کمبود نقدینگی و ضعف مالی در . همچنین عامل باشندمیامتیاز 
برآورد غیر دقیق اسناد مناقصه )توسط مل و عا بدنه کارفرما

 هایمشترک در جدول رتبه برتر 10 شامل، مهندسین مشاور(

 . باشدمی (9احتمال رخدا )جدول و  (8شدت اثر )جدول 
و اثرگذار  چهار عامل مهم بدست آمدهاز این رو بر اساس نتایج 

تبه ادعا و اختالف بین کارفرما و پیمانکار به شرح زیر ر ایجاد در
 شوند:بندی می
غیر قابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود  -1

 حاصل از آن.

 تاخیر در پرداخت مطالبات مالی پیمانکار بابت کارکردها. -2

 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه کارفرما. -3

 .برآورد غیر دقیق اسناد مناقصه )توسط مهندسین مشاور( -4

ینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و غیرقابل پیش بعامل 
ی اول رتبه و احتمال رخدادی دوم در رتبه رکود حاصل از آن

. براین اساس این عامل به عنوان بحرانی قرار گرفته است شدت اثر
های تعدیل نرخ دلیل ایجاد این موضوع ترین عامل انتخاب شده است.

نرخ  بطوریکه .دباشمیسازمان برنامه ریزی بودجه از سوی اعالم شده 
ها پاسخگوی تورم شرایط اقتصادی کشور و تحریمهاب اعالم شده 

  .باشدنمی

تاخیر در پرداخت مطالبات مالی پیمانکار بابت عامل 
ی دوم در شدت ی اول در احتمال رخداد و رتبهنیز رتبه کارکردها

اثر در بروز ادعا را به خود اختصاص داده است. این عامل نیز درگیر 
ها گر پرداختدرنتیجه ا .باشدها میتصادی و نوسانات قیمتایط اقشر

کاهش تاخیرات مجاز و ادعای  تواندمی پیمانکار با تاخیر مواجه شود
 .نمایدمطرح ها ان قیمتارزش مالی مطالبات خود را با توجه به نوس

در  کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه کارفرماعامل 

قرار دارد. این  احتمال رخدادی پنجم رتبهو  شدت اثری سوم رتبه
-های مالی پیمانکار اثرگذار باشد و پرداختتواند در پرداختعامل می

شامل مسائل و  این موضوعپیامدهای  د.شوها با تاخیر انجام 
مشکالت مربوط به عامل تاخیر در پرداخت مطالبات مالی پیمانکار 

باع  طوالنی تر  این عامل همچنین د.داربابت کارکردها را به همراه 

ی مبود نقدینگی و ضعف در بدنهکپروژه شود.  مدت زمان شدن
شود جریان نقدینگی پروژه با برنامه زمان میباع  مالی کارفرما 

ها نوسان قیمتبا توجه به  و به تبعیت از آن هماهنگ نباشدبندی 
ن موضوع ای . درنتیجه با ایجادشودمیتاخیر انجام  تامین منابع پروژه
 .یابدافزایش می مدت زمان پروژه

برآورد غیر دقیق اسناد مناقصه )توسط مهندسین عامل 
 رتبه نهم و احتمال رخداددر جدول  هفتی رتبهدارای  مشاور(

یک جانبه به سود  برنامه ریزی این عامل در اثر. باشدمی شدت اثر
اد و این موضوع باع  کاهش قیمت قرارد شود.کارفرما ایجاد می
همچنین با توجه به شرایط رقابتی برگزاری  مناقصه می شود.

قیمت اعالم شده از سوی پیمانکاران با ریسک و عدم  مناقصات
قطعیت بسیار همراه است.  درنتیجه با ایجاد تورم و افزایش قیمت 
منابع قیمت اعالم شده از سوی پیمانکار پاسخگوی شرایط جدید 

 باشد.نمی
های انجام شده، در مقایسه با سایر پژوهشنتایج بدست آمده 

در تامین تغییر قیمت ارز و عدم توانایی تورم زیاد به سبب نرخ  بیانگر
در  باشد.می پرداخت تعهدات مالی توسط کارفرماو عدم منابع 
بروز ادعا و اختالف بین  های پیشین این عامل زمینه سازپژوهش

ها و عدم زایش قیمتهمچنین اف باشد.کارفرما و پیمانکار می
های مالی و های کارفرما در موعدهای مقرر، باع  درخواستپرداخت

 [.11-13شود]زمانی از سوی پیمانکار می
های ها و عدم تزریق منابع در تاریخمتافزایش قی باهمچنین 

گردد. همراه می مشکل با مالی و زمانی پروژههای ریزیبرنامه مقرر،
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قانون آیین  522ی مادهبا بق اطم وضوع،در هنگام رخداد این م
فرما را به تواند کارقانون مدنی، حاکم می 228دادرسی مدنی و ماده 

ت ی دین )تاخیر در پرداخخایر تادیهجبران خسارت حاصل از ذ
پیمانکاران از این  با این وجود مطالبات پیمانکار( محکوم نماید.

ا اخذ خسارات منوط زیر ،ع نبوده و یا تمایل به آن ندارندموضوع مطل
اعتبار  یبه وجههاین موضوع ریق دادگاه است و به پیگیری از ط

 [.15کند]پیمانکار و کارفرما خسارت وارد می
چهار عامل،  انجام شدههای با توجه پژوهش افزون بر موارد فوا

تر بدون درنظر گرفتن انتخاب پیمانکار بر مبنای قیمت پایین"
قیمت پایین قرارداد به دلیل رقابت "، "صالحیت و توانایی

، تغییرات شدید ابهام و تناقض در اسناد یا مفاد قرارداد"، "باال
 ایجاداز باالترین قدرت نفوذ و اثرگذاری در  "نرخ ارز و بهره بانکی

 [.14باشد]ادعا بین کارفرما و پیماکاران می
ارز،  های پیشین، نوسانات نرخبا توجه به نتایج پژوهش درنتیجه

ها از جمله مهمترین ضعف مالی در بدنه کارفرما و تاخیر در پرداخت
همچنین باشد. دالیل دعاوی و ادعا بین کارفرما و پیمانکار می

پیمانکار در خصوص افزایش  درصورت بروز موارد بیان شده ادعای
 د.گردمطرح می پروژههزینه  و مدت زمان

پیشین و نتایج پژوهش های هشتایج پژونبا توجه به  در نهایت
ادعا و اختالف در روابط بین کارفرما و  ایجادمهمترین عامل  حاضر،

تورم بطوریکه . وابسته به شرایط اقتصادی دانست توانمی پیمانکار را
رو را غیر قابل پیش بینی پیشاقتصادی شرایط  هاینوسان حاصل از

 شود.یم های تجاریبازاردر رکود باع  ایجاد  . این موضوعکند
مالی  منابع باع  شود کارفرما با کمبود همچنین اقتصاد ناپایدار

ما ضعف مالی در بدنه مالی کارفر باع  ایجاد و در نهایت مواجه شود
ها پرداختتعهدات کارفرما در تامین منابع پروژه این عامل  شود.می

 ی زمانبندیبرنامهدرنهایت پیشرفت پروژه از  خواهد بود. اثرگذار
در برخی از موارد با توقف کامل پروژه همراه وی نخواهد کرد و پیر
 .شودمی

 نتایج و راهکارها 

های این پژوهش روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه در
ابتدا،  . برای انجام این فرآینده استساخت مورد بررسی قرار گرفت
د. سپس شناسایی شدن پیمانکار و کارفرماعوامل اثرگذار بر روابط بین 

به تهیه و تدوین پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده 
بین کارشناسان و  پرسشنامهدر ادامه با توزیع  پرداخته شده است.

-های جمعداده .گردیدآوری مجریان صنعت ساخت نظرات آنها جمع

 باشد.فرما، مشاور و پیمانکار میرگروه شغلی کا شامل آوری شده
صورت پدیرفته ها بر اساس طیف لیکرت ملاوزن دهی ع همچنین
بیانگر خیلی زیاد  5بیانگر خیلی کم و عدد  1بطوریکه عدد  است.
 باشد.می

 احتمال رخدادهای پرسشنامه براساس دو فاکتور عامل در ادامه

ها با استفاده از نرم افزار ارزیابی شدند. ارزیابی داده شدت اثرو 

SPSS براساس نتایج پژوهش برایفت. و آزمون فردیمن صورت پذیر 

مشخص  عامل بحرانی 10 شدت اثرو  احتمال رخداددو فاکتور 
 8های )جدول های بحرانیعاملو مقایسه بررسی درنهایت با گردید. 

عامل بحرانی در ایجاد ادعا بین پیمانکار و کارفرما  چهار (9و 
 د:نباشزیر می به شرحاین عوامل  شناسایی گردید.

بل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی، تورم و رکود غیر قا -1
 حاصل از آن،

 تاخیر در پرداخت مطالبات مالی پیمانکار بابت کارکردها، -2

 کمبود نقدینگی و ضعف مالی در بدنه کارفرما، -3

 .برآورد غیر دقیق اسناد مناقصه )توسط مهندسین مشاور( -4
 ادعا و کاهش برایتوان میبا توجه به عوامل بحرانی  درنهایت

دعاوی حقوقی کارفرمایان و پیمانکاران موارد زیر را در هنگام عقد 
 در نظر گرفت؛ قرارداد
هنگام برآورد و تخمین بودجه مورد نیاز پروژه باید شرایط  -1

های عمرانی بررسی شوند، همچنین شرایط اقتصادی کشور و طرح
 یرد.های گذشته مورد ارزیابی قرار گاقتصادی کشور در دهه

ی تامین منابع و مصالح مورد نیاز پروژه تعیین شود، زیرا نحوه -2
در تامین ها و تغییر نرخ ارز تحریم، وارداتی های نازمند منابعدر پروژه

 آنها اثر گذار خواهد بود.
های ی جنبهمتن قرارداد و بررسی تمامنگارش دقت در  -3

درنظر گرفته شود.  بطوریکه اهداف مالی و زمانی پروژه حقوقی پروژه
ها و دستورالعمل مطابق باهای مختلف قرارداد پیوستهمچنین 
های ابالغی از سوی سازمان برنامه و بودجه ریاست جمهوری بخشنامه

 کشور باشد. 
محاسبه پیشرفت پروژه و مطابقت با برنامه ریزی مالی و  -4

زمانی زمانی اولیه پروژه بطوریکه میزان انحراف از اهداف مالی و 
ی مورد نیاز برامنابع  میزان ا انجام این فرآیندپروژه برآورد گردد. ب

 .گرددمیبرآورد  جبران تاخیرات احتمالی پروژه
های طرفین رعایت انصاف و عدالت در بررسی درخواست -5

 د.گردقرارداد، هنگامی که پروژه با حوادث قهری مواجه می
حقوقی طرفین  یعااد رسیدگی به  و خساراتجبران  نحوه -6

کمیته در متن قرارداد همچنین  درنظر گرفته شود. قرارداددر متن 
 .معرفی گرددحقوقی بی طرف  و کارشناسحل اختالف 
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