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چکیده
انـد کـه بسـیاري از ذینفعـان     هاي ذاتی در صـنعت سـاخت تبـدیل شـده    ادعاها و در پی آن اختالفات به ویژگی

هـاي مختلـف انجـام    ها بـا سیسـتم  در بیشتر پروژهدانند.ین صنعت میترین اتفاقات اها، آن را از مخربپروژه
اي خصـوص پیمانکـاران وجـود دارد. اگرچـه در هـیچ پـروژه      پروژه، امکان بروز ادعاهایی از سوي طرفین، به

ا توان با شناسایی علل و منشـأ اصـلی بـروز ادعاهـا، تـ     توان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، اما مینمی
مطالعـات  زیادي از وقوع آنها در پروژه جلوگیري کرد. در همین راستا محققان ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از     حد

هـاي  ساختار یافته بـا خبرگـان مـرتبط و نیـز بررسـی اسـناد مربـوط بـه آن، داده        مصاحبه نیمهاي وکتابخانه
هـاي  مورد مـرتبط بـا ایجـاد ادعـا در پـروژه     400اند که نتیجه آن یافتن آوري کردهمرتبط با این زمینه را جمع

وسـیله  باشد. بـه ایـن ترتیـب بعـد از مقایسـه و تجزیـه و تحلیـل ایـن مـوارد بـه          طرح و ساخت غیرصنعتی می
دهنده مدل چهار بخشی از ادعاهاسـت کـه در ادامـه تحقیـق،     مدل بسته ادعا توسعه پیدا کرد که نشانمحققان،

منشأ بـروز ادعـا، بخـش دوم    48بخش اول شامل ار بخش شناسایی شدند. عوامل مرتبط با هر کدام از آن چه
باشـند.  مـی نوع خواسـته ادعـا   6نوع ادعا و بخش چهارم شامل 4علل ایجاد ادعا، بخش سوم شامل 43شامل 

اسـاس  سپس این چهار بخش مدل بسته ادعا به کمک پرسشنامه میان خبرگان ایـن زمینـه توزیـع گردیـد و بـر     
بینی ادعاهـاي آینـده و بـراي بـه حـداقل      درك این وقایع براي پیشموارد هر بخش مشخص شد. ترینآن مهم

باشد.هاي مشابه آتی مفید میرساندن تأثیر آنها در پروژه

هاي طرح و ساخت غیرصنعتی.: بسته ادعا، پروژههاي کلیديواژه

ادعا
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مقدمه - 1
کشـور  هـر اقتصـادي توسـعه هـاي خصـه مشازعمرانی به عنوان یکیهايطرحموفقیتارزیابیدر

عوامـل اسـت شود؛ با این حـال ممکـن  معموالً از سه پارامتر اصلی زمان، هزینه و کیفیت استفاده می
باشـند کـه یکـی از ایـن عوامـل      داشـته ايبرجسـته ومهـم نقـش رسند،مینامرئیبه نظرکهدیگري

ـلی       هافزایش ادعاها در پـروژ ]. 73، ص 1هستند [1نامرئی ادعاها هـاي سـاخت بـا حصـول اهـداف اص
کـه افـزایش   طـوري  مدیریت پروژه (زمان، هزینه و کیفیت)، رابطه معکـوس داشـته اسـت؛ بـه     گانه سه

بـه از این رو بـا توجـه بـه اینکـه نیـاز     . ]2[ادعاها اثرهاي منفی در سه متغیر مذکور ایجاد کرده است
بـه موجـب نیـاز  پیمانکـاران، اجرایـی تجربهودانشازکارگیريبهها وطرحازترسریعبرداريبهره

دلیـل  و نیـز بـا توجـه بـه اینکـه بـه      ] 3ها شده است [از روش طرح و ساخت در اجراي پروژهاستفاده
ناپـذیر خواهـد   ها و اختالفات بین عوامل آن امري اجتنـاب ها، بروز ادعاسابقه کم اجراي این نوع پروژه

هاي اجرا شده با روش طرح و ساخت غیرصنعتی مـد نظـر   ا در پروژهدر این مقاله بررسی ادعاهبود،
رسـد دلیـل ایـن امـر، عـدم درك      در صنعت ساخت کشور رایج هستند. به نظـر مـی  ادعاهابوده است.

دقیق پیچیدگی و فعل و انفعال بین متغیرهاي ایجاد یک ادعـا باشـد. از ایـن رو در ایـن تحقیـق پـس از       
هـاي طـرح و   ات موضوع، مدارك و مستندات مرتبط با ادعاها در پـروژه بررسی و تحلیل محتواي ادبی

ساخت غیرصنعتی کشور، مدل چهار بخشی بسـته ادعـا شـامل منشـأ، علـت، نـوع و خواسـته ادعـا،         
هاي مـدل بتـوان بـه شـناخت     توسعه پیدا کرده است. در ادامه نیز سعی شده است تا با بررسی بخش

هاي آینده دست پیدا کرد.بروز آن در پروژهبهتري از ادعا در جهت جلوگیري از

ادبیات موضوع- 2
هاي طرح و ساخت غیرصنعتیپروژه- 1- 2

که به منظور کاهش زمـان اجـرا و نزدیـک کـردن کارفرمـا بـه       2هاي انجام پروژهیکی از سیستم
نخست1شکل در این سیستم براساس ].4باشد [پیمانکار شناخته شده است، طرح و ساخت می

فنـی اسـناد آناساسبرودادهانجامرامطالعاتازدرصد30حدودبایدارفرما یا مشاور اوک
و برگـزاري مناقصـه  3RFPیـا  مبنـا فنـی اسـناد بعـد از تهیـه  کارفرماکند. مشاورتهیهرامبنا

وظیفـه کنـد و سازنده (یا گـروه مشـارکت پیمانکـار و مشـاور) را انتخـاب مـی      - طراح پیمانکار

ادعا
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گیرد.میبر عهدهرااوهاي اجراییفعالیتبرنظارتها وب طراحیتصوی

هاي طرح و ساختساختار کلی عوامل درگیر در انجام پروژه1شکل 

هـاي صـنعتی و غیرصـنعتی (عمرانـی) در ایـران، دو نـوع       پـروژه با توجه به تفاوت ماهیـت  
هاي ) و دیگري براي پروژه5490هاي صنعتی (نشریه قرارداد طرح و ساخت یکی مختص پروژه

المللـی  گیـرد. در سـطح بـین   تدوین و مورد استفاده قرار می)EPC-PAKAGE84غیرصنعتی (
هـاي صـنعتی   المللی (فیدیک) دو نوع قرارداد، یکـی بـراي پـروژه   نیز جامعه مهندسان مشاور بین

)EPC\TURNKEY(4تیصـنع هاي غیـر ) و یکی دیگر براي پروژهايیا همان کتاب نقرهDB  یـا
هـاي صـنعتی و   هـاي پـروژه  تفـاوت 1همان کتاب زرد) تدوین و ارائـه کـرده اسـت. در جـدول     

غیرصنعتی و انجام آنها به روش طرح و ساخت نشان داده شده است.

]5[صنعتیهاي طرح و ساخت صنعتی و غیرهاي پروژهتفاوت1جدول 

رح و ساخت صنعتیي طهاپروژهي طرح و ساخت غیرصنعتیهاپروژهردیف

70(مبلغ عمده قرارداد تجهیزات و تدارکات است.درصد)70(مبلغ عمده قرارداد ساخت است1
.درصد)

2
قابل غیردرصورت شکست پروژه خسارت

.باشدجبران می

در صورت شکست پروژه، خسارت قابل جبران 
.است

3
براي شروع پروژه به اطالعات اولیه زیاد نیاز 

است.
نیاز شروع پروژه به اطالعات اولیه چندانیبراي 

نیست.
.داردلی نیاز به نظارت در سطح ک.نیاز به نظارت در سطح وسیع دارد4

کارفرما

کارفرمامشاور
تهیه اسناد فنی مبنا-

تصویب طراحی ها و نطارت بر اجراي  -
پروژه

سازنده-طراحپیمانکار
مشارکت مهندس مشاور و پیمانکار-

انجام مطالعات، طراحی و اجراي -
پروژه
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ادعا- 2- 2
شود که معموالً با اتهـام و تالفـی   استفاده از لغت ادعا باعث ایجاد یک نوع برخورد احساسی می

د به صورت به هم خوردن روابط، مراجعه بـه  همراه است. عواقب این ادعاها در بسیاري از موار
(کـه در ایـن   Claim. کلمـه  ]6[هاي آن اسـت  داوري یا دادرسی قضایی با تمام تأخیرها و هزینه

شـود)، در فرهنـگ   تحقیق و نیز سایر تحقیقات به عنوان معادل فارسی ادعـا در نظـر گرفتـه مـی    
پرداخـت اضـافی، مطالبـه خسـارت در     واژگان نظام فنی و اجرایی کشور، مطالبه پیمانکار بـراي 

اسـاس پیمـان   مقابل نقض پیمان، تمدید زمان اجراي کار و یا خواسته دیگر که به اعتقـاد وي بـر  
. ]7[استحقاق آن را دارد، تعریف شده است 

بینـی  اولین قدم براي غلبه بر مشکل ادعا، شناسـایی آن اسـت. درك ایـن وقـایع بـراي پـیش      
وسـیله اتخـاد   هاي مشـابه آتـی، بـه   ه حداقل رساندن تأثیر آنها در پروژهادعاهاي آینده و براي ب

در راستاي این شناسایی، مطالعات گوناگونی بـراي  ].1، ص 8[رسد راهکارهایی مفید به نظر می
تـوان بـه   بررسی شناخت ادعـا در کشـورهاي مختلـف انجـام شـده اسـت کـه از آن جملـه مـی         

اشـاره کـرد. در   ]8[و پرتغال ]13[، امارات ]12[، کره]11[لند ، تای]10[، چین ]9[کشورهاي کانادا 
تـوان بـه   داخل کشور نیز تحقیقاتی در رابطه با ادعاها صورت گرفته اسـت کـه از آن جملـه مـی    

، یوسـفی (ادعاهـاي   ]14[هـاي صـنعت نفـت ایـران)     نسب (منشأ مهم اولیه ادعا در پروژههاشمی
وانی (شناسایی ادعاهاي طرفین قرادادهـاي متعـارف سـاخت    ، کی]15[هاي زیربنایی ایران) پروژه
، فتحی (دالیل بـروز  ]17[هاي سه عاملی)، کتابی (علل وقوع دعاوي پیمانکار در پروژه]16[ایران)

هـاي  ، قربانی (منشأ اختالفات و ادعاهاي پیمانکاران در پروژه]18[هاي شهري)دعاوي در پروژه
] اشاره کرد.  1[سه عاملی)

پیمانکـاري قراردادهـاي درکـه متعـارفی ادعاهايهاي عمرانی، دقت در معیارهاي پروژهبا 
بود:محورهاي زیر خواهدازیکیعمده دربه طورشود،میطرح

اخـتالف نظـر  بـه دلیـل  پیمانکـار آندرکـه کار: ادعاهـایی محدودهبهمربوطادعاهاي- 1
تغییـر در  ادعـاي قـرارداد، انعقـاد نزمـا بـا آناخـتالف وپـروژه واقعـی محدودهدرخصوص

مثـال عنـوان بـه شـود، منتهی میهزینهوزمانافزایشبهطبیعیبه طورکند کهمیرامحدوده
، 19[رایج این گروه اسـت  ادعاهايازیکیقراردادعقدازبعدکارگاهیشرایطتغییردربارهادعا
].5ص 

سطح متغیر 
ها
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مطـرح  قـرارداد زمـان مـدت درتجدیـدنظر این ادعاها، معموالً بـا هـدف  : زمانیادعاهاي- 2
].5، ص 19[شوند می

بـه یـا وکارفرمـا نقص عملکـرد دلیلبهپیمانکارآندرکهاي: ادعاهاییهزینهادعاهاي- 3
کنـد، بـه  میخسارتجبرانتقاضايوشدهمتضررمحیطشرایطتغییردلیلبهوقهريشکل

پروژهمورد نیازتجهیزاتتهیهبهقادرهاتحریملدلیبهکهشودمیمدعیپیمانکارمثالعنوان
].6، ص 19[باشد میقراردادرقمافزایشخواستارنیست وبینی شدهپیشقیمتبه

وامکانـات کهشودمیمدعیپیمانکارآن به عنوان مثالدرکهکیفی: ادعاهاییادعاهاي- 4
مورد توافقکاراییوکیفیتاست،گرفتهقرارپیمانکاراختیاردرکارفرماسويازکهتجهیزاتی

].6، ص 19[ندارد راقرارداددر
اي را هاي گنجانده شده در قالب هر ادعـا نتـایج جالـب توجـه    تجزیه و تحلیل هزینهاز طرفی 

به چند دسته غرامـت تقسـیم   شود، ارزش ادعا معموالًزمانی که یک ادعا مطرح می. دهدارائه می
کند سـزاوار  هایی هستند که در آن مدعی احساس میها، خسارتغرامتاین.شوندو شکسته می
تواند در یک پـروژه خـاص کـامالً    جبران خسارت میهايباید گفت زمینهاست.ها دریافت هزینه

هـاي کانـادا، نشـان داد کـه جبـران از      ادعاي ساختمانی در پـروژه 24متفاوت باشد. تحقیقی در 
].790، ص 9[باشدترین خسارت مین مهموري، به عنوابهرهدادندست

توان به موارد زیر تقسیم کرد:ها را میانواع این خسارت
: این ادعا ناشی از عـواملی چـون   6هاي مستقیم ناشی از تغییر در دامنه کاريادعاي هزینه- 1

هـاي مسـتقیم صـورت گرفتـه بـراي      دامنه کاري جدیـد و... اسـت و هزینـه   تغییر در کیفیت کار،
العمـل و... را در  حـق اندازي،ساخت، راهتجهیزات و مواد اولیه،تدارکات،هاي مهندسی،ویسسر

].39، ص 20[بردارد
منظور از آن، ایجاد یک تاریخ تکمیل جدید براي پروژه اسـت  :7ادعاي افزایش زمان پیمان- 2

مسئولشـان  تا تأخیرات صورت گرفته مجاز شود و خسارت ناشی از این تأخیرات کـه کارفرمـا   
].39، ص 20است، حذف شود [

قطع عبارت است از مزاحمت، اخـتالل،  :8وريادعا به جهت قطع یا کاهش کارایی و بهره- 3
هاي کاري معمولی پیمانکـار کـه باعـث کـاهش کـارایی و بـازده       ممانعت، وقفه یا تعلیق در روش

راي پیمانکار در جهـت جبـران   وسیله کارفرما به وجود آمده باشد، حقوقی را بشود که اگر بهمی
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].40، ص 20[آورداین کاهش راندمان به وجود می
ها و سایر تعهدات مالی از جانب کافرماهـا  تأخیر در پرداختادعاهاي بهره و نرخ تنزیل:- 4

بینـی نشـده   دهد و ادعاي بهره دیرکـرد آن در صـورتی کـه در قـرارداد پـیش     به فراوانی رخ می
].33، ص 16[گیرد مانکاران صورت میباشد، اغلب از جانب پی

هاي واقعـی ناشـی از تـأخیرات    هدف آن تخمین هزینه:9هاي تمدید مدتادعا براي هزینه- 5
تر از آن چیزي که به طور است. باید توجه داشت که منابع موجود براي یک دوره زمانی طوالنی

پرداخـت کلـی کارفرمـا تغییـري     اند، در حـالی کـه مقـدار    بینی شده بود، به کار رفتهمعقول پیش
هـایی  ها نمونـه نامههاي تمدید ضمانتنکرده است. هزینه ناشی از باالسري دفتر مرکزي و هزینه

]. 30، ص 16ها هستند [از این هزینه
توان ذکر کرد، ادعاي هزینه مربوط به تهیـه پروپـوزال ادعـا    نوع دیگري که در این رابطه می

هاي مربوط هاي باالسري تهیه الیحه ادعا از جمله هزینهه هزینهاست که به طور خاص مربوط ب
باشد.به نفرساعت و ... می

مختلفـی به علـل پیمانکاريقراردادهايدردر انتهاي این بخش الزم به ذکر است که ادعاها
اي تقسـیم کـرد   علل ایجاد ادعاها را به دو بخش مستقیم و ریشه10شود. کوماراسوامیایجاد می

اياز علل ریشـه شوند و این علل راعلل مستقیم را آنهایی تعریف کرد که بالفاصله آشکار میو 
وابسته بوده و صرفاً شناسایی علت خـاص  هم جدا نمود. از طرفی علت ایجاد ادعاها متعدد و به

این موضوع تحت عناوینی از جمله].21[هاي ساخت امکانپذیر نیست با توجه به پیچیدگی پروژه
نیز مطـرح شـده اسـت. یکـی از     ]، 27، ص 18[و دعاوي ترکیبی ] 82، ص 1[11برداريپدیده موج

- گیـرد، نمـودار علّـی   ابزارهایی که براي فهم بهتر رابطه علت و معلولی مورد اسـتفاده قـرار مـی   
].23شـوند [ سادگی نشـان داده مـی  ]. با این ابزار روابط علّی میان متغیرها به22[است 12معلولی

شـوند، بـه   اي از متغیرها منجر به وقـوع ادعـا مـی   شود که مجموعهبراساس این نمودار دیده می
در پـروژه  13اثرهاي علّـی معلـولی ناشـی از تقاضـاي انجـام تسـریع      2شکل عنوان مثال مطابق 

وسیله کارفرما بر روي ایجاد ادعاها نشان داده شده است. از این رو طرح موضوع حاضر کـه  به
در .شود، نگاه بسیار ساده به موضوع ادعا اسـت تسریع در پروژه باعث بروز ادعا میتقاضاي 

که در واقعیت بین درخواست تسریع در پروژه تا طرح اختالف و ادعا براساس شـکل زیـر   حالی 
نزدیک به ده علت و رابطه علّی و معلولی وجود دارد.
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پیمانکار دچار تاخیر می گردد
زیرا جریان ورود اطالعات به
دلیل اشتباه در اسناد مناقصه

بسیار آهسته می باشد

کارفرما به پیمانکار دستور
تسریع کار را سریعتر از آنچه در
قرارداد پیش بینی شده است

می دهد

کندهمان مدت زمان قرارداد را میکارفرما تقاضاي کار اضافی در

تسریعشتاب وکار با

افزایش ساعت کار تغییر روند شیفت هاي 
کاري

تغییر روش اجرا

ازدحام کاري

تخصیص منابع

دوباره کاري

کاهش انگیزه

اختالف و
ادعا

کاهش بهره وري

غیبت از کار

عاهامعلولی علل ایجاد اد–رابطه علّی 2شکل 

بندي بررسی مطالعات مربوط به ادبیات موضوعجمع- 3- 2
شـود کـه نخسـت در حـوزه     با بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ذکر شده مشـخص مـی  

هاي طرح و ساخت غیرصنعتی، هنوز در کشور تحقیقی انجـام نگرفتـه اسـت کـه     ادعاهاي پروژه
ر مطالعات مربـوط بـه ادعـاي انجـام     کند. دوم داین مطلب ضرورت انجام تحقیق را مشخص می

پرداختـه  - هاي خسارت و یـا انـواع ادعـا   علل یا منشأ یا زمینه- شده، صرفاً به یک بعد از ادعاها
هاي صورت گرفته ادعاهـا را بـه صـورت    شده است ولی محققان این تحقیق با توجه به بررسی

ح آن پرداخته خواهد شد.اند که در ادامه به توضیبعد در نظر گرفته4اي در قالب بسته

شناسی پژوهشروش- 3
روش تحقیق- 1- 3

دف از نـوع  تحقیـق حاضـر بـر اسـاس هـ     است. 3ساختار کلی این تحقیق مطابق براساس شکل 
، نخست براي توسعه مدل بسته ادعا از روش کیفـی و در ادامـه بـراي    کاربردي و از منظر روش

پیمایشـی  - ي مدل از روش کمی از نوع توصـیفی هابندي موارد هر یک از بخششناسایی و رتبه
در ایـن تحقیـق، محققـان نخسـت بـا      . از این روبا استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است

ساختار یافته با خبرگـان مـرتبط و نیـز بررسـی     اي و مصاحبه نیمهاستفاده از مطالعات کتابخانه
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هاي مـرتبط بـا   صنعتی، دادهح و ساخت غیراسناد و مدارك مربوط به ادعاهاي چندین پروژه طر
مورد مرتبط با ایجـاد ادعـا بـوده اسـت.     400اند که نتیجه آن یافتن آوري کردهاین زمینه را جمع

در 4سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل محتواي این موارد، مـدل بسـته ادعـا بـر اسـاس شـکل       
هـاي ایـن مـدل    شد). سپس بخشچهار بخش توسعه یافت (که در بخش بعد توضیح داده خواهد 

آوري شده از خبرگان در قالب پرسشـنامه جـامع شـامل چهـار جـدول بـه       اساس نظرات جمعبر
ترین موارد هر بخش مورد تحلیل آماري قرار گرفته است.بندي مهممنظور شناسایی و رتبه

ساختار کلی تحقیق3شکل 
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تدوین مدل پیشنهادي- 2- 3
تجزیـه و تحلیـل محتـواي آنهـا مـدل      و ها آوري دادهطور که گفته شد محققان بعد از جمعهمان

دهنـده مـدل جـامع از یـک     اند که نشاندر چهار بخش توسعه داده4بسته ادعا را براساس شکل 
ادعاي صورت گرفته است. الزم به ذکر است کـه در تحقیقـات گذشـته صـورت گرفتـه در بـاب       

مـورد  - کـه در ادبیـات موضـوع توضـیح داده شـد      –هاي ادعا به از جنبهادعاها همواره یک جن
بندي آنها هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفته اسـت. منتهـا در ایـن    توجه بوده و جداسازي و طبقه

مورد مرتبط با ادعا بـوده اسـت و   400هاي کمی که شامل تحقیق، محققان بعد از گردآوري داده
بخـش  4ه ادعاي پیشنهادي را توسعه و تـدوین نمودنـد کـه شـامل     تحلیل محتواي آنها مدل بست

منشـأ  48باشد که بخش اول بسـته ادعـا شـامل بررسـی     ادعا، منشأ، علت و خواسته ادعایی می
4مورد علت ایجـاد ادعـا، بخـش سـوم شـامل بررسـی       43بروز ادعا، بخش دوم شامل بررسی 

باشـد کـه در ادامـه هـر     خواسته ادعا مـی نوع 6گروه یا نوع ادعا و بخش چهارم شامل بررسی 
بخش آن توضیح داده خواهد شد.

اي پیشنهادي در اختیار تعدادي از خبرگـان قـرار گرفـت و    الزم به ذکر است که مدل توسعه
.بعد از تأیید ایشان مبناي ادامه این تحقیق قرار گرفت

بخش اول: انواع ادعا
انواع ادعاها عبارتند از:همانطور که در ادبیات موضوع توضیح داده شد،

کارمحدودهبهمربوطادعاهاي. 1
زمانیادعاهاي. 2
ايهزینهادعاهاي. 3
کیفیادعاهاي. 4

بخش اول: انواع خواسته ادعا
هاي ادعایی کـه در  با توجه به مطالب گفته شده در ادبیات موضوع این تحقیق، انواع خواسته

شوند عبارتند از:رت گرفته، ارائه میپی ایجاد هر ادعا براي جبران خسارت صو
هاي مستقیم ناشی از تغییر در دامنه کاريادعاي هزینه- 1
ادعاي افزایش زمان پیمان- 2
وريادعا به جهت قطع یا کاهش کارایی و بهره- 3
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هاي تمدید مدتادعا براي هزینه- 4
ادعاهاي بهره و نرخ تنزیل- 5
وزال ادعاادعاي هزینه مربوط به تهیه پروپ- 6

بخش سوم و چهارم: علت ایجاد ادعا و منشأ بروز ادعا
انـد و منشـأ را   محققان این تحقیق منشأ بروز ادعا را متفاوت از علت ایجاد ادعا تعریف کرده

هاي منشأ و علت ایجـاد  تفاوت2جدول دانند. آنها براي این منظور در پیشنیاز ایجاد علت ادعا می
.اندادعا را بیان کرده

هاي منشأ بروز ادعا و علت ایجاد ادعاتفاوت2جدول 

علل ایجاد ادعامنشأ بروز ادعاردیف

نیاز منشأپسپیشنیاز علت ایجاد ادعا1

در پیش از چرخه حیات و یا در طول چرخه 2
حیات پروژه

در طول چرخه حیات پروژه 
(مخصوصاً در دوره اجرا)

تهمحاسبه میزان ادعاي صورت گرف3
ممکن نیست.

امکان محاسبه میزان ادعاي صورت گرفته
وجود دارد.

هاي مختلف بسته ادعا مربوط به یک ادعاي فرضی نشان داده شده است.بخش3در جدول 

هاي مختلف بسته ادعا مربوط به یک ادعاي فرضیبخش3جدول 

هاي کارفرماباه در خواستهادعاي افزایش هزینه باالسري به دلیل افزایش زمان به علت اشت

ادعاي زمانینوع ادعا

افزایش هزینه به دلیل افزایش زماننوع خواسته ادعا

هاي کارفرمااشتباه در خواستهعلت ایجاد ادعا

قبل از واگذاري طرحBasic Designعدم دقت وانجام مطالعات اولیه کامل تا انتهاي منشأ بروز ادعا
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باشـد، محتـواي کلـی و سـاختار هـر بخـش و       هنده مدل بسته ادعا میدکه نشان4در شکل 
هاي چهارگانه) نشان داده شده است.هاي پرسشنامه جامع (جدولارتباط آن با جدول

مدل بسته ادعا4شکل 

جامعه آماري و نمونه آماري- 3- 3
رصـنعتی  هـاي طـرح و سـاخت غی   هاي بـزرگ فعـال در پـروژه   جامعه آماري این تحقیق شرکت

شـرکت  100ریزي کشـور بـالغ بـر    اند که با توجه به آمار سازمان مدیریت و برنامهکشور بوده
باشند. اما با توجه به محدودیت دسترسی به خبرگان مـرتبط، نمونـه مناسـب بـا اسـتفاده از      می

گـی  اند که شـرایط خبر تصادفی به دست آمد که از این بین خبرگانی مد نظر بودهگیري غیرنمونه
اند. شرایط خبرگی عبـارت اسـت از کارشناسـان کنتـرل پـروژه و پیمـان رسـیدگی،        را دارا بوده

هاي کارفرما و مشاور کارفرمـا و مشـارکت   ها، مدیران پروژه سازمانقراردادها، مدیران شرکت
هـاي طـرح و سـاخت    پیمانکار طرح و سـاخت و سـایر عـواملی کـه در بحـث ادعاهـا در پـروژه       
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باشند.سال تجربه کافی می5اي حداقل صاحبنظر و دار
نفر از این خبرگان واجد شرایط خبرگی جامعه آمـاري توزیـع   60به این ترتیب پرسشنامه بین 

مورد تحلیل آماري قرار گرفت.SPSSافزار عدد از آنها بازگشت و به وسیله نرم51شد که 

ادعاترین موارد هر بخش بستهبندي مهمروش ارزیابی و رتبه- 4- 3
سـنجش  14هاي ادعایی، فراوانی آنها در مقیاس لیکـرت بندي انواع ادعا و خواستهرتبهبه منظور 

.بندي نهایی به دست آمدجهت رتبه2شد و میانگین هر نوع ادعا و خواسته ادعایی مطابق رابطه 

دهنـده فراوانـی   نشـان Fiدهنده فراوانی انواع ادعا و خواسته ادعـایی،  نشانRFدر این رابطه
کننـدگان  دهنده نمونه آماري شامل تعداد تکمیلنشانX،5تا 1هر نوع ادعا و خواسته ادعایی از 

بـراي  6تـا  1براي انواع ادعـا و از  4تا 1ها ( از دهنده تعداد سؤالنشانJنفر) و 51پرسشنامه (
باشد.انواع خواسته ادعایی) می

از روش آنالیز خطرپذیري مطابق ادعا و علل ایجاد ادعا، منشأهاي بروزبندي به منظور رتبه
به کار رفته است، استفاده شد. به این ترتیـب بـراي   152012PMBOKروشی که در استاندارد

هر علت و منشأ، احتمال وقوع و شدت تـأثیر در مقیـاس لیکـرت سـنجش شـد و از ضـرب آنهـا        
بندي نهایی به دست آمد.هجهت رتب3شاخص اهمیت هر علت و منشأ مطابق رابطه 

1

n

i i
i

j
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Fiدهنده شاخص اهمیت هر منشـأ بـروز ادعـا یـا علـت ایجـاد ادعـا،        نشانRIIدر این رابطه

1دهنده شدت تأثیر هر منشأ یـا علـت از   نشانEi، 5تا 1دهنده فراوانی هر منشأ یا علت از نشان
دهنـده  نشانJنفر) و 51کنندگان پرسشنامه (تعداد تکمیلدهنده نمونه آماري شامل نشانX، 5تا

باشد.میبراي علل ایجاد ادعا) 43تا 1براي منشأهاي بروز ادعا و از 48تا 1( ازهاتعداد سؤال
در انتهاي این بخش، الزم به ذکر است که به منظور بررسـی روایـی مـدل بسـته پیشـنهادي      

ا از جمله پرسشنامه، از نظرات خبرگان استفاده شـده اسـت   هادعا و نیز ابزارهاي گردآوري داده
و مورد تأیید ایشان قرار گرفته است.

یا علتأشاخص اهمیت هر منشتعیین : فرمول 3رابطه 

فرمول تعیین میانگین فراوانی انواع ادعا و خواسته ادعایی2رابطه 
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هــاي حاصــل از هــاي تحقیــق پــس از اخــذ دادهبــه منظــور بررســی پایــایی حاصــل از داده
نتـایج حاصـل از ایـن بررسـی نشـان داد کـه       پرسشنامه، از روش همسانی درونی استفاده شد. 

بیشتر است. از ایـن رو پرسشـنامه   7/0هاي بسته ادعا از در تمامی بخشضریب آلفاي کرونباخ 
باشد.مورد استفاده از پایایی تحقیقی الزم برخوردار می

هاتجزیه و تحلیل داده- 5
قسمت اول بسته ادعا: انواع ادعا- 1- 5

هـاي طـرح و سـاخت غیرصـنعتی مـورد     هاي مربوط به انواع ادعـا در پـروژه  در این بخش داده
هـاي طـرح و سـاخت    بنـدي انـواع ادعـا در پـروژه    رتبـه بررسی و تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت.   

4بـا توجـه بـه جـدول     اساس میانگین فراوانی آنها بوده است.بر4غیرصنعتی کشور در جدول 
بیشترین فراوانی را به خـود اختصـاص   10/4اي با میانگین شود که ادعاهاي هزینهمشخص می

باشند. شـاید بتـوان گفـت یکـی از دالیـل      می67/3از آن ادعاهاي زمانی با میانگین اند و بعد داده
اصلی که این نوع ادعا بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است، مربوط به شرایط فعلـی  

ها نسبت به زمان عقد قرارداد (که عمومـاً در  هاي وارد شده، افزایش تورم و قیمتکشور، تحریم
باشد.  به وجود آمدن شرایط فعلی بوده است) میزمان قبل از

هاي طرح و ساخت غیرصنعتیادعاهاي پیمانکاري در پروژهرتبه فراوانی وقوع انواع4جدول 

فراوانینوع ادعارتبه
10/4ايادعاهاي هزینه1
67/3ادعاهاي زمانی2
33/3ادعاهاي مربوط به محدوده و شرایط کار3
67/2فیادعاهاي کی4

هاي بروز ادعاقسمت دوم بسته ادعا: منشأ- 2- 5
اساس فاکتور شاخص اهمیت است که از ضرب فاکتور فراوانی هاي این قسمت بربندي دادهرتبه

کند.بندي را مشخص میآید و نتیجه نهایی رتبهو شدت تأثیر به دست می
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لف پروژهاساس مراحل مختتجزیه و تحلیل منشأ بروز ادعا بر- 1- 2- 5
هاي بروز ادعا در سه مرحله پروژه شامل قبل از مناقصه، حین مناقصـه و در زمـان اجـرا    منشأ
که در هر مرحله عوامل بروز ادعا به سـه عامـل کارفرمـا (شـامل کارفرمـا و      ندابندي شدهدسته

ر کـه د "سـایر "مشاور کارفرمـا)، پیمانکـار (شـامل پیمانکـار و مشـاور پیمانکـار)، ونیـز عامـل         
باشـد،  ها و اشخاص ذینفع در پروژه به غیر از دو عامل گفته شـده قبـل مـی   برگیرنده همه ارگان

هـاي  بندي منشأهاي بروز ادعا در مراحـل مختلـف پـروژه در پـروژه    رتبهبندي شده است.گروه
باشد.می5طرح و ساخت غیرصنعتی کشور براساس جدول 

اساس انکاري در مراحل مختلف پروژه برادعاهاي پیمبندي منشأ بروزرتبه5جدول 
شاخص اهمیت

شاخص اهمیتشدت تأثیرفراوانیمرحله پروژهرتبه
29/441/413/72قبل از مناقصه1
10/435/412/29مرحله اجرا2
88/355/411/21مرحله مناقصه3

مناقصـه بـا   قابل تشخیص است، به نظـر خبرگـان مرحلـه قبـل از     5همان طور که از جدول 
ترین مرحله در بـروز منشـأ ادعاهـاي پیمانکـاري تشـخیص      مهم72/13میانگین شاخص اهمیت 

داده شده است که البته این نظر هم از دیدگاه کارفرما و هم پیمانکار و در هر دو فاکتور فراوانـی  
باشد.دهنده درستی و اهمیت این مطلب میو شدت تأثیر نیز وجود دارد که نشان

مورد منشأ بروز ادعا48تجزیه و تحلیل - 2- 2- 5
منشأ یافته شده بروز ادعا در سـه قسـمت فراوانـی، شـدت تـأثیر و      48بندي در این قسمت رتبه

منشـأ برتـر بـروز ادعـا بـه      10اساس آن، ) نشان داده شده است که بر6شاخص اهمیت (جدول 
ت.  ارائه شده اس7هاي مربوط به هر قسمت در جدول همراه امتیاز
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هاي طرح و ساخت غیرصنعتی کشورادعاهاي پیمانکاري در پروژهبندي منشأ بروزرتبه6جدول 

شدت فراوانیادعاهاي پیمانکاريمنشأ بروزعاملردیف
تأثیر

شاخص اهمیت

قبل از مناقصه

1

رما
ارف

ک

252928ضعف در انتخاب مشاور کارفرما

688ژه طرح و ساختضعف دانش فنی کارفرما درباره پرو2

21915انتخاب نامناسب قرارداد طرح و ساخت براي اجراي قرارداد3

9109ضعف قرارداد4

171114هاتخصیص نامناسب خطرپذیري در قرارداد5

262122عدم تعریف دقیق و کامل محدوده پروژه در قرارداد6

پروژه قبل از عدم تخصیص بودجه مناسب با روند انجام7
121انعقاد قرارداد

4157هاي طرح و ساختتجربه ناکافی کارفرمایان ایران در پروژه8

182220گداري قراردادمناسب نبودن نحوه قیمت9

343834درصد25کم بودن محدودیت 10

ضعف در برآورد مالی و زمانی اشتباه مشاور کارفرما قبل 11
312024از مناقصه

عدم دقت و عدم انجام مطالعات اولیه کامل تا انتهاي12
Basic Design

865

پیمان13
کار

161313هاي سیاسی داخلی و خارجیدرنظرنگرفتن خطرپذیري

422735انگاري پیمانکار و عدم بازدید از محل پروژهسهل14

15

ایر
س

243227کم بودن پیمانکار طرح و ساخت

1056هاهاي تعدیل نسبت به افزایش هزینهپایین بودن شاخص16

454747ها در ایرانوجود فهرست بهاي پایه براي انجام پروژه17

202523تعیین چارچوب زمانی غیر واقعی18
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6جدول ادامه

شدت فراوانیادعاهاي پیمانکاريمنشأ بروزعاملردیف
تأثیر

شاخص اهمیت

قصهمنا

19

رما
رف

کا

301419ضعف در انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار نامناسب

سازي قرارداد با برنده هاي شفافعدم برگزاري جلسه20
مناقصه

283129

352431گرسعی کارفرما در اخذ ناعادالنه تخفیف از مناقصه21

131612هادهی بیشتر به قیمت پیشنهادي تا ارزیابی فنی آنارزش22

23

کار
مان

پی

ارائه پیشنهاد قیمت پایین و غیر واقعی به منظور برنده 
334شدن

هاي طرح و تجربه ناکافی پیمانکاران ایران در پروژه24
151817ساخت

وسیله عدم اعالم نقایص و خطاهاي شناسایی شده به25
433740پیمانکار

474446ن در مرحله مناقصههاي پیمانکاراشرطارائه پیش26

نبود توان علمی و تخصصی شرکت پیمانکار متناسب با 27
403037موضوع پروژه

28
سایر

484848مشکالت مربوط به نظام مالیاتی کشور

394544هاي بزرگ و کوچک در مناقصهرقابت شرکت29

اجرا

30

رما
رف

کا

192625چون و چراي مهندس مشاوراطاعت بی

323533سازي براي کارهاي مختلفتأخیر در تصمیم31

294136ادعاي ضرر و زیان به واسطه تغییرات مدیریتی32

121916دخالت بیش از حد مشاور و کارفرما در پروژه33
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6جدول ادامه

شدت فراوانیادعاهاي پیمانکاريمنشأ بروزعاملردیف
تأثیر

شاخص اهمیت

مد در آهاي ناسالم و ناکاروجود بوروکراسی34
273332سازمان کارفرما

عدم حضور به موقع مشاور در کارگاه براي حل مشکالت 35
413942کارگاهی

ادعاي ضرر و زیان به سبب صدور دستور کارهاي36
384239متعدد و متفاوت

444043پروژهضعف در هماهنگی کاري بین پیمانکاران مختلف 37

38

کار
مان

پی

نبود ارتباط دوستانه و تعامل سازنده و وجود نداشتن 
464345برد- فضاي اعتماد و رویکرد برد

71710عدم مستندسازي39

اختالفات پیمانکار با پیمانکاران جزء و یا اعضاي 40
کنسرسیوم

373638

222326ریزي و کنترل پروژهضعف در دانش یرنامه41

233430سعی بیش از حد پیمانکار مبنی بر طرح ادعاهاي گوناگون42

هاي عدم اطالع به موقع به کارفرما در خصوص محدودیت43
364641درصد25

44

یر
سا

11711تغییرات اقتصادي ناشی از تغیرات بازارهاي جهانی

242عملکرد سازمان مدیریت45

142818ها به دلیل مسائل سیاسی اجتماعیتتاح پروژهتعجیل در اف46

513تغییرات اقتصادي در سطح کالن ناشی از تغییر قوانین47

331221بینیمسائل غیر قابل پیش48
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اساس شاخص اهمیتمنشأ برتر ایجاد ادعاها بر10بندي رتبه7جدول 

فراوانیشرح منشأرتبه
شدت 
تأثیر

شاخص 
یتاهم

مرحله بروز

قبل از مناقصه29/441/433/19عدم تخصیص بودجه قبل از انعقاد قرارداد1
اجرا10/435/449/18عملکرد سازمان مدیریت2
اجرا88/355/418تغییرات اقتصادي در سطح کالن ناشی از تغییر قوانین3

ارائه پیشنهاد قیمت پایین به منظور برنده شدن در 4
مناقصه02/441/492/17مناقصه

قبل از مناقصه76/316/451/16مطالعات پایهعدم انجام مطالعات اولیه کامل تا انتهاي 5

هاي تعدیل نسبت به افزایش پایین بودن شاخص6
قبل از مناقصه71/324/433/16هاهزینه

قبل از مناقصه92/390/320/16ي طرح و ساختهاتجربه ناکافی کارفرمایان در پروژه7
قبل از مناقصه82/302/415ضعف دانش فنی کارفرما درباره پروژه طرح و ساخت8
قبل از مناقصه73/3459/15ضعف قرارداد9
اجرا78/370/345/15عدم مستندسازي10

هاي استراتژي است که به طـور عمـده  ، بیشتر منشأها مربوط به تصمیم7با توجه به جدول 
شـود کـه البتـه    مدیران ارشد قبل از قرارداد و مناقصه در رابطه آنها اتخاذ تصمیم مـی وسیله به

ها کارشناسی نباشد، روند انجام پروژه دچار خدشـه شـده و باعـث بـروز     گیرياگر این تصمیم
اشـاره کـرد.   9، 5، 1،2،4هـاي  تـوان بـه ردیـف   شود. از جمله این موارد میادعاهاي فراوان می

در جدول فوق تخصیص نداشتن بودجه مناسـب و یـا عـدم تـأمین اعتبـار کـافی       1أ شماره منش
هـاي  المللـی از بررسـی پـروژه   براي پروژه قبل از مناقصه است. این موضوع در مطالعـات بـین  

اثبات شده است کـه عـدم توجـه بـه     - هاي بزرگ انجام شدهاتحادیه پروژهوسیله بهکه- بزرگ 
ناقصه باعث شکست پروژه خواهد شـد. همچنـین منشـأهاي دیگـر از جملـه      تأمین مالی قبل از م

ترین پیشنهاد و تدوین یـک قـرارداد مناسـب    انجام مطالعات دقیق قبل از مناقصه، انتخاب مناسب
تأکید شـده اسـت و اگـر ایـن     هاي بزرگ نیز به آناز موارد استراتژي است که در مطالعه پروژه

د مدیریت شـوند، از بـروز حجـم زیـادي از اختالفـات و ادعاهـا       منشأها به درستی در زمان خو
شود.کاسته می
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قسمت سوم بسته ادعا: علل ایجاد ادعا- 3- 5
علت تقسیم شده است که در این بخش بـه تجزیـه و تحلیـل آنهـا پرداختـه      43علل ایجاد ادعا به 

فاکتور شاخص اهمیـت  اساس هاي این قسمت بربندي دادهشود. همان طور که گفته شد، رتبهمی
آید. بـه ایـن   باشد که این فاکتور از حاصلضرب دو فاکتور فراوانی و شدت تأثیر به دست میمی

علـت برتـر   10انـد و سـپس   بندي شـده رتبه8علت ایجاد ادعاها مطابق جدول 43ترتیب نخست 
.نشان داده شده است9ایجاد ادعا در جدول 

هاي طرح و ساختایجاد ادعاهاي پیمانکاري در پروژهبندي شاخص اهمیت عللرتبه8جدول 

یف
علل ایجاد ادعاهاي پیمانکاريرد

نی
راوا

ف

ثیر
ت تأ

شد

ص 
شاخ یت
هم

ا

101511هاي کارفرمااشتباه در خواسته1

555ها و مشخصات فنیمشخص نبودن الزام2

ینی و هاي تحویلی به پیمانکار مربوط به شرایط زیرزماشتباه در داده3
هیدرولوژیکی 

131312

172219هاي قراردادي هاي قراردادي و مسکوت ماندن تعهدکاستی4

466هاي متفاوت و ابهام و تناقض در قراردادتفسیر5

111913ها و اختالل حاصل در روند سفارش و خریدتأخیر در تأیید نقشه6

263531خشهاي الزم براي اجراي هر بعدم صدور مجوز7

233عدم پایبندي کارفرما به تعهدهاي مالی8

291421تأخیر کارفرما در عقد و ابالغ قرارداد و عدم تحویل زمین9

آالت کارفرما و مصالح انحصاري دولت و عدم یا تأخیر تحویل مصالح و ماشین10
یا معیوب بودن آنها

393335

323132جام تعهدهاي کارفرماهر گونه ادعاي ناشی از عدم ان11

کارهاي اضافی: اختالف درباره قیمت، مقدار و زمان الزم براي انجام مقادیر 12
اضافی

644

اضافه کارها: اختالف درباره قیمت، مقدار و یا زمان الزم براي انجام اضافه 13
کارها

8118
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8جدول ادامه

یف
فرعلل ایجاد ادعاهاي پیمانکاريرد

نی
اوا

ثیر
ت تأ

شد

ص 
شاخ یت
هم

ا

979هاي کارفرماهر نوع تغییري در نقشه یا خواسته14

211817تغییرهاي مبناي طراحی15

353434تغییر ضوابط کنترل طراحی نقشه پیمانکار16

243630هاي کاري براي تسریع کار و افزایش منابع براي تحقق این تسریعگسترش جبهه17

332829هاي کاريام بخش خاصی از کار و کاهش جبههاتم18

162923تغییر در کیفیت و مشخصات کارها، ،مصالح و استانداردها19

373033تغییر در منابع تهیه مصالح یا معدن20

383738فسخ قرارداد (شامل مخارج باالسري قابل انتساب به فسخ پروژه)21

364240ارج باالسري قابل انتساب به فسخ پروژه)قرارداد (شامل مخختم22

274337تغییر مکرر محل استقرار زمین تجهیز کارگاه23

درشدهقیداز مواردغیرپیمانکاروسیلهمصالح بهوآالتماشینازاستفاده24
قرارداد

344139

192018تعلیق و توقف توسط کارفرما25

152115ها اطر تغییر نقشهتغییر روش اجرا به خ26

28920بنديتغییر در برنامه زمان27

413942بروز نیروهاي طبیعی مانند زلزله گردباد، طوفان یا فعالیت آتشفشانی، سیل و...28

404041مواجهه با شرایط استثنایی نامساعد آب و هوایی 29

433843ب و... بروز حوادثی مانند جنگ، شورش، آشوب و اعتصا30

231016وجود داشتن معارض در زمین تحویلی به پیمانکار31

302328هاي اداري، حقوقی و قانونگذار ها و سازمانتوقف پروژه از سوي نهاد32

122هاي خارجیهاي خارجی و توانایی نداشتن خریدتغییر زیاد در قیمت ارز33
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8جدول ادامه

یف
اد ادعاهاي پیمانکاريعلل ایجرد

نی
راوا

ف

ثیر
ت تأ

شد

ص 
شاخ یت
هم

ا

311هاي داخلی هاي خارجی و توانایی نداشتن خریدتغییر زیاد در قیمت ارز34

141714تغییرهاي نرخ تسعیر ارز در زمان واردات کاال35

7127هابه سبب تحریمLCتعویق ،تمدید یا افزایش 36

223226هامنابع وارداتی پروژه به کشور ثالث براي دور زدن تحریمهاي انتقال هزینه37

182622ریالیبهقرادادارزيبخشتبدیل38

202524تغییر طراحی ناشی از تغییر تجهیزات یا وندورها 39

تغییرهاي بازارهاي جهانی مانند تغییرات قیمت نفت و تغییر قیمت جهانی مس 40
د و...،آلومینیم ، فوال

311625

ها تغییرها در قوانین و استانداردها (یارانه ها، ارزش افزوده و سایر بخشنامه41
صادره)

12810

252427هاي وجود تأسیسات زیرزمینی،بروز مشکل42

422736ها و یا وجود حفره هاي فراوان در زمینوجود قنات43

به شرح پیوستاساس شاخص اهمیتادعاها برعلت برتر ایجاد10بندي رتبه9جدول 

شاخص اهمیتشدت تأثیرفراوانیشرحرتبه

هاي خارجی تورم زیاد به سبب تغییرهاي قیمت ارز1
08/445/475/18هاي داخلیو عدم توانایی خرید

تورم زیاد به سبب تغییرهاي قیمت ارزهاي خارجی 2
02/445/433/18هاي خارجیو عدم توانایی خرید

04/42/451/17کارفرمامالی توسطتعهداتپرداختعدم3

61/382/353/14اضافیکارهاي4

41/386/335/14فنیمشخصاتوالزاماتنبودنمشخص5
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9جدول ادامه

شاخص اهمیتشدت تأثیرفراوانیشرحرتبه

6
درتناقضوابهاموقراردادازمتفاوتهايتفسیر
پیشقابلوبودنباتجربهبحثجملهازادقرارد
بودنبینی

47/378/318/14

39/359/361/13هاتحریمسبببهLCافزایشیاتعویق،تمدید7

57/351/347/13کارهااضافه8

55/351/318/13کارفرماهايخواستهیانقشهدرتغییرينوعهر9

61/345/388/12ها و استانداردهاتغییرها در قانون10

هاي زیر قابل استنتاج است:نکته9و 8هاي با توجه به جدول
هـا  مربوط به شرایط فعلی کشور است که تقریباً در بیشتر پروژه2و 1هاي با رتبه علت- 1

ها شده است،  مشاهده شده است و سبب زیان فراوان پیمانکاران به سبب افزایش قیمت
هاي هاي طرح و ساخت غیرصنعتی بلکه در بیشتر پروژهقط در پروژهنه ف3علت با رتبه - 2

باشد، زیرا که با تزریق نشدن به موقع منـابع مـالی بـه پـروژه     ترین علل میدیگر نیز یکی از مهم
شود.  اي میهاي عدیدههاي اجرایی، پیمانکار دچار مشکلریزيبرنامه
ایـن  - باشده طراحی به عهده پیمانکار میک- هاي طرح و ساختبا توجه به طبیعت پروژه- 3

هایی به کار رود که عوامل ناشناخته در آن کم باشد تـا پیمانکـار بتوانـد بـا     روش باید در پروژه
هاي فنی پروژه و کمترین خطرپذیري طراحـی خـود را انجـام    ها و مشخصهمشخص بودن الزام

شـناخته فـراوان هسـتند، بایـد در ایـن      هاي زیرزمینی داراي عوامل نادهد؛ از این رو چون پروژه
ها خطرپذیري این عوامل را در قیمت پبشنهادي دید و یا قیمت پیشنهادي را از مقطـوع بـه   پروژه

فهرست بهایی و داراي تعدیل تغییر داد تا سبب ضرر و زیان پیمانکار و بروز ادعاهـاي متعاقـب   
یت این موضوع است.دهنده اهمنشان5او نشود که در این تحقیق علت با رتبه 

هـاي  هـاي قـرادادي اسـت کـه در بیشـتر پـروژه      مربوط به ضعف6علت با رتبه شماره - 5
کشور وجود دارد ولی چون قراردادهاي طرح و ساخت در ایـران سـابقه چنـدانی نـدارد، سـبب      
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شود.بروز ادعاهاي فراوان از سوي پیمانکاران می

ادعاقسمت چهارم بسته ادعا: انواع خواسته - 4- 5
هـاي طـرح و سـاخت    هـاي ادعـا در پـروژه   هـاي مربـوط بـه انـواع خواسـته     در این بخـش داده 

بنـدي فراوانـی انـواع خواسـته ادعـایی در      رتبهغیرصنعتی بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. 
نشان داده شده است10هاي طرح و ساخت غیرصنعتی کشور در جدول پروژه

هاي ادعاهاي پیمانکاري در خواستهاعبندي فراوانی انورتبه10جدول 
هاي طرح و ساخت غیرصنعتیپروژه

فراوانیخواسته ادعارتبه
94/3ادعا براي تمدید زمان1
82/3ها به دلیل افزایش زمانادعا براي افزایش هزینه2
71/3هاي مستقیمادعا براي هزینه3
90/2هاپرداختادعا براي نرخ تنزیل و بهره به خاطر تأخیر در4
29/2وريادعا براي افت در راندمان و بهره5
94/1ادعا مربوط به هزینه تهیه پروپوزال ادعا6

بیشـترین  94/3شود که ادعا براي تمدید زمان با میـانگین  مشخص می10با توجه به جدول 
هـاي مسـتقیم بـا    هزینـه و ادعا براي82/3هاي تمدید زمان با میانگین فراوانی و ادعا براي هزینه

در رتبه بعدي هستند و بقیه موارد تفاوت زیادي در میانگین فراوانـی بـا ایـن سـه     71/3میانگین 
اي خواسته ادعایی دارند. الزم به توضیح است که هر چنـد مطـابق بخـش قبـل، ادعاهـاي هزینـه      

بـراي تمدیـد زمـان،    بیشترین نوع ادعا بودند ولی شاید یکی از دالیلی که سبب شده است تا ادعا
بیشترین فراوانی خواسته ادعا را داشته باشد این است که در کشور، بیشـتر ادعاهـاي پیمانکـار    

اي را بـه ادعـاي   شود و کارفرما به این صـورت ادعـاي هزینـه   با تأخیرات خود پیمانکار تراز می
25رد (افـزایش  اي محـدودیت دا کند، زیرا کـه هـم در پرداخـت ادعاهـاي هزینـه     زمانی تبدیل می

درصد) و هم بودجه کافی براي پرداخت ادعـا را نـدارد و دلیـل دوم ایـن حقیقـت تلـخ را مطـرح        
هاي کشور همواره با تأخیر قابل توجهی همراه هستند کـه مسـبب آن   کند که متأسفانه پروژهمی
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نتاج قابـل اسـت  9باشـد کـه در جـدول    تأخیرات نیز به طور عمده کارفرما و یا شرایط کشور مـی 
باشد و چون به طور قطعی بخشی نیز متوجه پیمانکار می باشد، از این رو پیمانکـار خـود را   می

داند.محق طرح ادعا در این رابطه می

گیرينتیجه- 6
ها براساس مدل بسته ارائه شـده در  در بررسی کامل و جامع ادعاهاي مطرح شده در پروژه- 1

هـاي ناشـی از   شأ ادعا، علل ادعا، انواع ادعا و انواع خواستهتوان چهار موضوع مناین تحقیق، می
ادعا را مورد کنکاش قرار داد. طی این تحقیق ادعاهاي طـرح و سـاخت بـه چهـار بخـش مطـابق       

هـا  منشـأ شناسـایی و مـوارد مهـم آن    48تقسیم شد سـپس منشـأ بـروز آنهـا شـامل      4جدول 
مـورد  8ا نیـز شناسـایی و مطـابق جـدول     مورد علل ایجاد ادعاهـ 43بندي گردید. سپس اولویت

هـاي ناشـی از طـرح    بنـدي انـواع خواسـته   نهایت با شناسایی و طبقـه بندي قرار گرفتند و دررتبه
هاي طرح و ساخت تکمیل شد.، مدل بسته ادعایی در پروژه10ادعاها در قالب جدول 

عاها در زمـان قبـل   به طور عمده بخش اعظمی از منشأ یا همان علل غیر مستقیم بروز اد- 2
آیـد. عمـدتاً   وجود مـی از مناقصه و علل مستقیم یا به عبارتی علل ادعا در زمان اجراي پروژه به

عامل منشأ بروز ادعاها در زمـان قبـل مناقصـه متوجـه کارفرمـا و در حـین و بعـد از مناقصـه         
).6باشد (استنتاج از جدول متوجه کارفرما و پیمانکار می

هـاي  هاي اولیـه پیمانکـاران در طـرح ادعاهـا در پـروژه     مومی، خواستهبرخالف تصور ع- 3
)10باشد (استنتاج از جدول اي نمیهاي زمانی بوده و هزینهطرح و ساخت، خواسته

انـدرکاران  بدیهی است که در مراحل اولیه شروع هر پروژه جدید طـرح و سـاخت دسـت   - 4
سته ادعا و تالش جهت کاربرد مفاد آن از بـروز  توانند با بررسی مفاد این مدل بانجام پروژه می

نهایت بروز ادعاها بکاهند.منشأ و علل ادعاها و در
هـاي طـرح و سـاخت غیرصـنعتی مـورد      در این مقاله بحـث پیرامـون ادعاهـا در پـروژه    - 5

هـا  توان به بررسی بسته ادعاي سایر پـروژه از این رو به عنوان پیشنهاد می.بررسی قرار گرفت
بـراي  17BOTاز جملـه 16PPPهاي مربوط بـه خـانواده   هاي سه عاملی یا پروژهله پروژهاز جم

تحقیقات آینده اشاره کرد.
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هانوشتپی- 7
1. Claims
2. PDS (Project Delivery Systems)
3. Request For Proposal
4. DB (Design-Build)
5. EPC (Engineering-Procurement- Construct)
6. Change to Work Scope
7. EOT
8. Productivity Disruption or Loss of
9. Prolongation Compensation
10. Kumaraswamy
11. Ripple Effect
12. Causal Diagram
13. Acceleration
14. Likert
15. Project Management Body Of Knowledge
16. Public Private Partnership
17. Build-Operate-Transfer
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