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هاي قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختالفات در قراردادهاي طرح براساس پژوهش

ست صنعت باالد ساخت  سکو  سایی و مدیریت ری شنا شد. بنابراین هاي پروژه میی نفت و گاز، عدم  با
سکانتظار می شده از طریق ظرفیترود که با مدیریت ری سایی  شنا هاي قراردادي، به میزان قابل هاي 

شود. شگیري  صنعت پی عدد  54ابتدا تعداد  ،در این پژوهش مالحظه اي از طرح ادعا و اختالف در این 
آنها شناسایی شده است  درصد تخصیص بهینه ي مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپسهااز ریسک

هاي این مقایسه شده است. براساس یافته 3سازمان برنامه و نظارت راهبردي 5490نشریه و در ادامه با 
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صیص متفاوت با  صی و یا تخ صو شرایط خ سناد تکمیلی و  شروط، ا سکوت، م شد ( شته با مختلفی دا

هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک
ست،  بهینه شده ا شخص  شریهدر  اماآنها م شده  5490 ن شدهلحاظ ن صیص داده   ،انداند و یا به غلط تخ
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 JEL: K12, M21, D81, K4, L71, L74, O13يبندطبقه

  فریسک، قرارداد، طرح و ساخت، نفت و گاز، ادعا، اختال: هادواژهیکل
  
  مقدمه.1

، از شـــکل گیري قرارداد تا خاتمه قرارداد، معموال با 1فرآیند قراردادهاي طرح و ســـاخت
ند، در قراردادهاي رایج  زمان طوالنی (برخی مواقع چندین ســــال) همراه بوده و این فرآی

ــد: مرحله اول : ایجاد (انعقاد) قرارداد، و اي، معموالً داراي دو مرحله اصــلی میمناقصــه باش
تل، م پایمن تا و  ـــ ته این امر مورد قبول 2)2009رحله دوم : اجراي قرارداد(کوس . از گذشـــ

هاي صنعتی و بویژه قراردادهاي نفتی بوده است که شرایط دانان و متخصصان قراردادحقوق
هاي هاي توســعه صــنعتی در صــنعت طرح و ســاخت (که به عنوان قراردادحاکم بر قرارداد

شند)، با شرایط لحظه انعقاد قرارداد متفاوت است. بر اساس همین باطوالنی مدت مشهور می
تفاوت دیدگاه بنیادین بین مرحله انعقاد قرارداد و مرحله اجراي قرارداد اســت که قراردادها 

 ). 1386گردند(ایرانپور، با ادعاها و اختالفات مواجه می
ــــک ـــیص خطرات (ریس یادین هر قرارداد، تخص هدف بن عدم هاز طرفی دیگر،  ا و 

. در دیدگاه سنتی، کارفرما به 3)2004 ونگ،یپاتاناپیپ( باشدمیها) بین طرفین قرارداد قطعیت
ها را به پیمانکار منتقل نماید. نگرش ها و عدم قطعیتدنبال راهی اســــت تا همه ریســــک

سک ضوع ری صفانه به مو ها که در آن یک طرف قرارداد ها و عدم قطعیتیکجانبه و غیرمن
ـــعی می ها را به طرف دیگر منتقل نماید، احتماال به ها و عدم قطعیتکند همه ریســـکس

گیرنده منجر خواهد شد. در صورتی دهنده و انتقالاثرات نامطلوب براي هر دو طرف انتقال
که اگر ریســک به صــورت مناســبی تخصــیص داده شــود، اهداف پروژه بهتر محقق خواهد 

ها و انتقال ناعادالنه و ها و عدم قطعیتریســـک شـــد. به علت نگرش یکجانبه به تخصـــیص
مات قرار می قدا که در معرض این گونه ا ها، طرفی  ناســــب آن خاذ نام به ات گیرد، مجبور 

 

1.Design-Build Contract 
2.Costa & Pimentel, 2009 
3.Pipattanapiwong, 2004 
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ترین شـــود تا بتواند از خود دفاع نماید. یکی از اصـــلیهاي تدافعی مییکســـري اســـتراتژي
  باشد. می "نیطرح ادعاها، اختالفات و دعاوي قانو "هاي تدافعی، استراتژي

میزان ریسـک در مرحله ابتدایی پروژه بیشـتر از سـایر مراحل اسـت و باالترین میزان آن 
ـــه می ـــد، جاییکه عدم قطعیت پروژه در باالترین میزان خود قرار دارد. در فرآیند مناقص باش

ــاخت آغاز می ها یکی پس از دیگري بوقوع شــود، ریســکهنگامی که عملیات طرح و س
ــی میو یا یکی پس از دیگري از بین میپیوندند می شــوند). به طور کلی میزان روند (منقض

شرفت پروژه کاهش پیدا می صوصاً در آنها همزمان با پی سک مخ کند. در نتیجه مدیریت ری
ست (اسمیت و دیگران، سیار حیاتی ا . بنابراین یک ارتباط قوي بین 1)2008فرآیند مناقصه ب

یت زود گام ریســــک و موفمدیر مالمن، هن ها وجود دارد(الکینتون و اســـ یت در پروژه  ق
20002(2.  

وسـاخت  هاي طرحبا نظر به مشـکالت فراوان ناشـی از طرح ادعا و اختالف در قرارداد 
رارداد، قاي باالي مادي و معنوي به طرفین هتی نفت و گاز و تحمیل هزینهســـصـــنعت باالد

ـــلی این پژوهش،  هاي قراردادي در ریســـک هنگامشـــناســـایی و مدیریت زودهدف اص
ـــتی نفت و گازپروژه ـــاخت صـــنعت باالدس جهت جلوگیري از بروز چنین  هاي طرح و س

عاها و ترین منشـــا بروز ادهاي این پژوهش، اصـــلیرخدادهایی بوده اســـت. براســـاس یافته
رفی هاي پروژه میباشــد. از طاختالفات در این صــنعت، عدم شــناســایی و مدیریت ریســک

هاي اصـــلی مدیریت اســـتراتژیک پروژه اســـت و ریســـک، یکی از بخشدیگر، مدیریت 
ـــکهاي حقوقی و قراردادي، ظرفیتشرو ارد. هاي پروژه دهاي باالیی براي مدیریت ریس

طرح  هايپروژه"هاي مربوط به ها و عدم قطعیتپژوهش سعی شده است تا ریسک ندر ای
ــنعت باالدســتی نفت و گاز ــاخت ص ــایی و ارزیابی "و س ــناس ــپس  ش نســبت "گردند و س

هاي ریســـک بین طرفین قرارداد شـــناســـایی گردد. و در ادامه، ریســـک "تخصـــیص بهینه
در نهایت  مقایسه شده است  5490شناسایی شده بهمراه درصد تخصیص بهینه آنها با نشریه 

  راهکارهاي پیشنهادي ارائه شده است.
 

1.Smith et al, 2008  
2.Elkinton & Smallman, 2002   



  1396 تابستان، 23پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  4
  

 

اخت ســـراردادهاي طرح و به همین منظور در بخش اول به تعریف ادعا و اختالف در ق
 وها در قراردادهاي طرح و ســاخت شــناســایی پرداخته شــده اســت. در بخش دوم  ریســک

سوم روش ست. در بخش  شده ا ست. در بخش ارزیابی  شده ا سک تبیین  هاي مدیریت ری
شده است. و در پایان نتیجهچهارم روش تحقیق و یافته ري شده و گیهاي تحقیق شرح داده 

 ئه شده است.پیشنهادات ارا
به  برخی از پژوهش به صـــورت خالصــــه  به مباحث فوق،  هاي داخلی پیش از ورود 

 صورت گرفته در طول سالهاي اخیر اشاره شده است: 
سال  ضوع  1391در  شی با مو شگیرانه ادعا و مدیریت ادعاي متقابل "، پژوه مدیریت پی

) ارائه شده است. 1391و همکاران ( هاشمی نسبتوسط  "در پروژه هاي صنعت نفت ایران
قابل و اختالف بر اســــاس فرم در این پژوهش، ادعا، تاندارد قراردادي ادعاي مت ـــ هاي اس
شرح داده شده است. سپس منشا بروز  1ه) و استاندارد مدیریت پروژمفیدیک (فصل شانزده

سته ست. در ادعاها و اختالفات مطابق با د شده ا سایی  شنا شنامه  س بندي فیدیک از روش پر
این . بندي شــده و به طرفین قرارداد هشــدار الزم ارائه شــده اســتها جمعهپایان، این مولف

  به جنبه شناسایی منشا بروز ادعا پرداخته است. به تفضیلپژوهش 
شـــناســـایی ادعاهاي طرفین قراردادهاي "با موضـــوع   1385پژوهش دیگري در ســـال 

ورت ) صــ1385و همکاران ( وانیکیتوســط  "ســاخت در ایران و تحلیل عوامل ایجاد آنها
شرح نوشته  در این پژوهش، یک دسته بندي از ادعاها ارائه شده و پیرامون آناست. گرفته

ده شــده اســت. ســپس منشــا بروز ادعاها و اهمیت و اولویت آنها توســط پرســشــنامه ســنجی
ــتشــده ــده اس ــنهاداتی ارائه ش ــت. در پایان پیش ــوعات قابل توجه د. اس  ر اینیکی از موض

اور می پژوهش، ســنجش میزان موجه بودن موضــوعات ادعا از نظر پیمانکار، کارفرما و مشــ
  باشد.

در  EPC آسیب شناسی شرایط عمومی پیمان هاي"، پژوهشی با موضوع  1389در سال 
نگاشــته  پرچمی جاللو زرین، تقی زاده، توســط  "قراردادهاي وزارت نفت و ارائه راه کار

ــت. ــ شــده اس ــریه با توجه به اس  معاونت برنامه ریزي در قراردادهاي 5490تفاده عمده از نش
 

1. PMBOK 
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EPC  ست. و به دنبال آن شده ا سایی  شنا شکالت و ابهامات موجود در آن  وزارت نفت، م
در این پژوهش، نشریه . راهکارهایی جهت رفع موارد شناسایی شده ارائه شده است مختصراً

  مقایسه شده است.  EJCDC و  ICFIDر با نمونه هاي معتبر بین المللی نظی 5490
 ارائه الگوي بررســی و مدیریت"، پژوهش دیگري با موضــوع 1386همچنین در ســال 

سک در قراردادهاي  سط  "اجراییری ست. مرتهبو  شمس مجدتو شده ا شته  در این  نگا
ــک در قراردادها ــاسي اجرایی و پژوهش،  ریس ــک بر اس ــتاندار مفاهیم مدیریت ریس د اس

PMBOK سک است. در پایان روشی  جهت شناسایی، برنامه ریزي و مدیریت ری یان شدهب
ــده ــتارائه ش ــک (مجموعه. اس ــکل از تحلیلدر این پژوهش، به کمیته ریس ان و گراي متش

  است.مالکان ریسک) اشاره شده
ـــته، با نظر به پژوهش ـــورت گرفته درگذش ـــر، پژوهش هاي ص ندین چدر ادامه حاض

ي هاان و سایر کشورها در خصوص شناسایی انواع ریسکپژوهشی است که در کشور ایر
ت هاي صوراز آنجاییکه در اغلب پژوهش قراردادهاي طرح و ساخت صورت گرفته است.

ین اســـت، لذا ویژگی اصـــلی اگرفته، شـــناســـایی علل بروز ادعا و اختالف صـــورت گرفته
در  رح و ســـاختمدیریت پیشـــگیرانه ادعا و اختالف در قراردادهاي ط"پژوهش تاکید بر 

  میباشد.  "صنعت باالدستی نفت و گاز
  
  ادعا و اختالف .2

 تعریف ادعا و اختالف .1-2
ضافه،  شده بوسیله یکی از طرفین قرارداد به دنبال پول ا ادعا به عنوان تقاضاي مکتوب ارائه 

ــایر تعدیل ــد( مبابازي،زمان و یا س ی . همچنین کلمه ادعا به معن1)2004هاي قراردادي میباش
ساده درخواست، مطالبه، تقاضاي پرداخت و یا اعالم احتمال حقی که پیمانکار به درستی یا 

ــت به کار برده می ــته اس ــتحق دانس ــبت به قرارداد براي خود مس ــتی نس ــود(باربر و نادرس ش
ست 2)1992دیگران، ست یا اظهاریه اي ا ساخت یک درخوا . به بیانی دیگر، ادعاي طرح و 

 

1.Mbabazi, 2004 
2.Barber et al, 1992 
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ن قرارداد به عنوان حقوق، تعدیل یا تفسیر شرایط قرارداد، پرداخت که توسط یکی از طرفی
. 1)1998شود(لوین،پول، افزایش مدت زمان یا تخفیف نسبت به شرایط قراردادي مطالبه می

در فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی ایران، ادعا چنین تعریف شــده: مطالبه پیمانکار براي 
مقابل نقص پیمان، تمدید زمان اجراي کار ویا خواسته پرداخت اضافی، مطالبه  خسارت در 

ـــتحقاق آن را دارد. باید توجه داشــــت که  دیگري که به اعتقاد وي بر اســــاس پیمان اس
ــتر مواقع با مفاهیمی  ــی را به دنبال دارد که بیش ــاس بکارگیري واژه ادعا، نوعی واکنش احس

واژه همچنین با نتایجی از چون ناســـازگاري، زیاده خواهی و کارشـــکنی همراه اســـت. این 
ست قبیل درهم شکستن روابط، تضاد دیدگاه ها و نیاز به حکمیت یا تعقیب قضایی همراه ا

انجامد (برادلی و النگفورد، هاي اضـــافی میکه به بروز تاخیر در انجام تعهدات و پرداخت
صنعت طرح . از این روست که این واژه، یک واژه ناخوشایند براي کارفرمایان در 2)1987

شــک، این دیدگاه با واقعیت منطبق نبوده و باید این دیدگاه غیر و ســاخت بشــمار میرود. بی
  واقعی بررسی، تدقیق و اصالح شود.

از طرفی دیگر، تعریف اختالف یک موضـــوع بحث برانگیز اســــت. برخی محققان 
دانند فتن ادعا میدانند و برخی دیگر اختالف را پیامد نپذیراختالف را مشــابه عدم توافق می

ـــاوامی،  ـــل ادعاها می3)1997(کوماراس ـــد(رن و . اختالف نتیجه ضـــعف در حل و فص باش
. اختالف با توجه به قانون شـــماره یک رویه داوري موســـســـه مهندســـی 4)2001دیگران ، 

اســت: وقتی که ادعایی توســط یکی از طرفین قرارداد مطرح این گونه تعریف شــده 5عمران
شد، شود و از جانب ط شدن مورد قبول طرف دیگر نبا شود و این رد  رف دیگر قرارداد رد 

  .6)1993؛ایگگلستون،  1997؛کوماراسوامی،2005آید(بانی،اختالف به وجود می

 

1.Levin, 1998 
2.Bradley & Langford, 1987 
3.Kumarasawamy, 1997 
4.Ren et al, 2001 
5.ICE (Institution of Civil Engineers) Arbitration Procedure 
6.Bunni, 2005; Kumaraswamy, 1997 ; Eggleston, 1993 
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برخی صــاحبنظران اختالف را عدم توافق طرفین قرارداد در مورد جنبه اي از قرارداد  
هاي طرح یش ســـرعت و پیچیدگی پروژه. با توجه به افزا1)2010تعریف نموده اند (نونالی، 

درنگ حل و و ســـاخت، اختالفات اجتناب ناپذیر هســـتند. و در صـــورتی که اختالفات بی
توانند دلیلی براي تاخیر گیرند و میفصل نشوند، گرایش به طوالنی شدن داشته و شدت می

حل و فصـــل و  هاي اقامه دعاوي حقوقی برايدر اتمام پروژه، طرح ادعاها، نیاز به فرآیند
ـــند (چئونگ و دیگران،  ـــرانجام تخریب ارتباطات کاري باش رســــد به نظر می. 2)2002س

  .3)1995تواند در صنعت طرح و ساخت حذف شود(توماس، اختالف نمی
گرفته، دلیل بروز بســیاري از اختالفات و مشــاجرات در براســاس تحقیقات صــورت

سبپروژه ساز، عدم توزیع منا ساخت و  سئولیت هاي طرح و  سک و م شی از آن ری هاي نا
ساختار قرارداد بوده است. اهمیت این موضوع به حدي است که شاید بتوان آن را یکی از 

سون، ترین چالشمهم ست (اتکین ست یابی به موفقیت پروژه دان سر د ادعاها  . 4)2002ها بر 
سط طرفی ضاي قرارداد تو شته و با ام سناد و مدارك قراردادي دا شه در ا سما تایید و ری ن، ر

   5)2006شوند (زانلدین، متولد می
ـــرنوشـــــت یکی چگونگی حــل و فصـــــل  هــا،قرارداد  از نکــات پر اهمیــت در س
ها به این مهم توجه خاص گردد. در هنگام تنظیم قراردادتا  است   الزم باشد ومی  اختالفات
ــال ــاهددر س ــکل  هاي اخیر ش ــتفاده و گیريش ــل حل  براي جدیدي هايروش از  اس  و فص

میشــوند.  شــناخته  7و6"اختالف حل جایگزینهاي شــیوه" عنوان تحت که ایمبوده اختالفات
به عنوان راهکارهایی براي حل و فصـــل اختالفات در  "اختالف حل جایگزینهاي شـــیوه"

 

1.Nunnally, 2010 
2.Cheung et al, 2002 
3.Thomas, 1995 
4.Atkinson, 2002 
5.Zaneldin, 2006 
6.Alternative Dispute Resolution (ADR) 

سل به هاي جایگزین حل اختالف، طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختالف بجاي تومقصود از شیوه  .7
صل نمایند. این دانند حل و فاي که خود مناسب میگزینند تا اختالف خود را به گونههاي دادگستري بر میدادگاه

باشد. تی آنها میمه تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترك بوده و آن ماهیت غیرقضایی و غیر دولها با هشیوه
  ).1381باشد (توسلی جهرمی، گویاي همین ماهیت می "جایگزین"وصف 
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ــال ــوعی آنها در طول چند س ــت آورده اند و ادبیات موض هاي اخیر محبوبیت زیادي به دس
ــط محققان ــته توس ــال گذش ــعه می س ــنعتی در حال توس ــد.(کوانگ لی و و خبرگان ص باش

   .1)2002دیگران، 
کمیته حل "طرفدار حل اختالفات در قراردادها، روش هاي جدید و پریکی از روش

در کلرادو  2باشـــد. از این روش ابتدا در پروژه طرح و ســـاخت تونل آیزنهاورمی "اختالف
ــد. طرف میمتشــکل از ســه عضــو بی امریکا اســتفاده شــده اســت. کمیته حل اختالف باش

ــوم بطوریکه هر ــپس این دو نفر، نفر س یک از طرفین قرارداد، یک نفر را انتخاب کرده و س
ـــکیل را با توافق یکدیگر انتخاب می نمایند. این کمیته بالفاصـــله پس از انعقاد قرارداد، تش

ر و مشکالت بالفعل دهد و در جریان پیشرفت کاشود و به طور مرتب تشکیل جلسه میمی
ـــنهادهاي الزم براي پیشـــگیري از وقوع اختالف در و بالقوه قرار می گیرد و در نهایت پیش

دهد. همچنین در صورت بروز اختالف، این کمیته در کوتاهترین آینده را به طرفین ارائه می
اســت  نماید. الزم به ذکرزمان ممکن، ســعی در میانجیگري و داوري بین طرفین قرارداد می

ـــنعت نفت و گاز)، ممکن که در پروژه هاي بزرگ و پیچیده (نظیر برخی از پروژه هاي ص
ــص ــت چندین کمیته فرعی حل اختالف با تخص ــود و به کمیته اس ــکیل ش هاي مختلف تش

در  3اصـــلی، مشـــاوره دهند. بطور مثال در یک پروژه عظیم راهســـازي (پروژه بیگ دیک)
  ل اختالف با تخصص هاي مختلف تشکیل شده بود. کمیته ح 49ایالت بوستون امریکا، 

  
  . مبناي تحقق ادعا و اختالف2-2

بطور کلی  مبناي تحقق ادعاها و اختالفات در قراردادها، ریشــــه در طوالنی بودن پروژه و 
گردد غیر قابل پیش بینی بودن بخشی از موارد ناظر به اجراي پروژه داشته که خود سبب می

کان پیش بینی آ به که ام نابراین طرفین  یه فراهم نگردد. ب ندي اول مت و زمانب ثار آن در قی

 

1.Kuang Lee et al, 2016.   
2.Eisenhower Tunnel 
3.Big Dic 
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به طرح ادعا مینمایند(ایرانپور،  قدام  یا زمانی ا ـــبب جبران مالی  ) 1386). ایرانپور(1386س
  همچنین بیان می کند که علل اصلی تحقق ادعاها را میتوان در سه دسته خالصه نمود:

  کارانها) توسط کارفرمایان به پیمانم قطعیتها و عدسیاست انتقال خطرات (ریسک -
  غیر قطعی بودن داده ها در مرحله انعقاد قرارداد -
  حدوث شرایط جدید -

دولتی با تکیه بر قدرت و تحت کارفرمایان و بویژه کارفرمایان با ماهیت دولتی و شـــبه
ود را در مقام دانند و کمتر ختاثیر این مهم که خود را همواره در مقام اعمال حاکمیت می

ـــتند که به عنوان کارفرما میاعمال تصـــدي تصـــور می توانند کلیه نمایند، بر این باور هس
ند.  مای به پیمانکاران منتقل ن به صـــورت مطلق و کلی  خطرات ناشـــی از اجراي پروژه را 
براســاس این دیدگاه، کارفرمایان در مرحله تدوین شــرایط قرارداد به نحوي قرارداد را انشــا 

ــرفمی ــئول اجراي قرارداد ص ــرایط واقعی امکان نمایند که در نهایت پیمانکار مس نظر از ش
ها و انتقال ها و عدم قطعیتاجراي پروژه باشد. به علت نگرش یکجانبه به تخصیص ریسک

ـــب آنها، طرفی که در معرض این گونه اقدامات قرار می گیرد، مجبور به ناعادالنه و نامناس
ــترات ــري اس ــتراتژي ژي هاي تدافعی میاتخاذ یکس ــود تا بتواند از خود دفاع نماید. این اس ش

 : 1)2004توان در چهار دسته خالصه نمود (پیپاتاناپیوونگ ، هاي تدافعی را می
  کاهش کیفیت انجام کار -
  افزایش حاشیه سود مورد انتظار  -
دم ع ها وهاي جدید به خاطر وجود ریســــکها و تکنولوژياجتناب از درگیري با روش -

  هاي بالقوهقطعیت
  طرح ادعاها، اختالفات و دعاوي قانونی -

 

1.Pipattanapiwong, 2004  
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هاي تدافعی ممکن است به هزینه بیشتر، مدت بیشتر و کیفیت کمتر در نهایت این استراتژي
منتج شــود. در صــورتی که اگر ریســک به صــورت مناســبی تخصــیص داده شــود، اهداف 

صـورتی که یک ریسـک پیش بینی کارفرما بهتر محقق خواهد شـد. در غیر اینصـورت، در 
ــرر به جاي انکه  ــود، تالش طرف متض ــرري براي یکی از طرفین قرارداد ش ــده باعث ض نش
معطوف بر دســتیابی به اهداف پروژه شــود، صــرف ادعاها، اختالفات و دعاوي قانونی و به 

  بیانی دیگر تالش در جهت جبران ضرر ناشی از ریسک خواهد شد. 
  
 ریسک و مدیریت ریسک.3

  تعریف ریسک و مدیریت ریسک.1-3
هایی همراه است (سایق، هاي صنعت طرح و ساخت همچون سایر حوزه ها با ریسکپروژه
ها را . هیچ یک از قراردادهاي طرح و ســـاخت خالی از ریســـک نیســـت. ریســـک1) 2008

پذیرفت اما هرگز نمیمی یا  قال داد و  ها را توان مدیریت کرد، کوچک کرد، انت توان آن
 

1. Sayegh, 2008 

 هاهاي تدافعی به علت نگرش یکجانبه به تخصیص ریسکاستراتژي  ):1شکل(
  ))2004( منبع : (پیپاتاناپیوونگ،

 فرآیند اجراي قرارداد فرآیند مناقصه و تنظیم قرارداد

 یـدافعـاي تـژي هـتراتـاس

نگرش تخصیص 
 ریسک یکجانبه

تخصیص ناعادالنه 
 ریسک در قرارداد

افزایش حاشیه 
 سود مورد انتظار

روش اجتناب از 
 ي جدیدها

کاهش کیفیت 
 انجام کار

 و رح ادعاهاط
 اختالفات 

افزایش هزینه و 
زمان پروژه، و 
 کاهش کیفیت
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. صـــنعت طرح و ســـاخت در معرض 1) 2002دیده گرفت. (رحمان و کوماراســـوامی ، نا
ــک ــکریس ــیار باالیی قرار دارد و بنابراین مدیریت این ریس ــروري میهاي بس باشــد ها ض

پیشنهاد شد  1978.  اولین بار در سال 2)1998؛ باکریت و دیگران ، 2000(هستک وشاکد ، 
سک، احتمال و پیامدهاي رخ داد ادعاهاي مختلف در طول یک پروژه در نظر گرفته  که ری

ست  سی دعاوي بالقوه اي ا سایی و برر شنا شود. رویکرد عمده این تحلیل،  سبه  شده و محا
به دســــت می ندهاي قرارداد  بازخوانی عبارات و ب آید. این رویکرد مقدمه اي بر که در 

  ).1393شد(ابراهیمی و دیگران،  1993مهندسی جدید قراردادها در سال 
ها را براي ها و مســئولیتقرارداد، وســیله اي براي تخصــیص ریســک اســت و نقش

ــیص ریســک در هر قرارداد، هزینه، زمان، کیفیت و عوامل  ــک تعریف مینماید. تخص ریس
سک در  ست ری صیص نادر بالقوه ادعاها و اختالفات را تحت تاثیر قرار میدهد بطوریکه تخ

الفات در ایاالت متحده معرفی شــده اســت (دپارتمان قراردادها، علت اصــلی ادعاها و اخت
  .3)2006حمل و نقل ایاالت متحده، 

صمیمات مدیریت  سک، دو مولفه ي قدرتمند در ت صیص ری سک و تخ سایی ری شنا
سک می سایق ، ری ستراتژي مدیریت 4) 2008باشد( شی از ا سک به عنوان بخ . تخصیص ری

ــناد قراردادي تعریف ــک، معموال از طریق اس ــه می ریس ــناد در هنگام مناقص ــوند. این اس ش
که پروژه را تعریف می ـــط کارفرما، یعنی کســـی  ـــود. بطور معمول کند، تهیه میتوس ش

هاي ها از طریق اســناد قرارداد به پیمانکار اصــلی، ریســککارفرمایان با تخصــیص ریســک
ـــعی میخود را به حداقل می ـــلی نیز به همین ترتیب، س ند. پیمانکاران اص نند تا کرســــان

تر یعنی پیمانکاران جزء انتقال دهند. در نهایت عواملی که هاي پایینها را به ردهریســــک
ــک ــکداراي کمترین میزان توانایی در کنترل ریس ــئولیت اکثر ریس ها را به ها را دارند، مس

گیرند. این روش تخصــیص ریســک منجر به صــرف هزینه و زمان زیادي ناچار به عهده می
 

1.Rahman & Kumaraswamy, 2002 
2.Hastak & Shaked, 2000; Baker et al, 1998 
3.U.S. Department of Transportation, 2006 
4.Sayegh, 2008 
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و اختالفات شــده و در نهایت موجب عدم بازدهی پروژه و عدم موفقیت پروژه روي ادعاها 
هاي قرارداد بایست مهمترین ریسکشود. براي پیشگیري از چنین مشکالتی، نخست میمی

ها را کنترل نماید، شــناســایی شــوند و ســپس به طرفی که قادر اســت به بهترین نحو ریســک
ست  ضروري ا شود. بنابراین  صیص داده  سکتخ شدن قرارداد که همه ری سته  ها، قبل از ب

ــیص داده ــپس بین طرفین قرارداد تخص ــایی و س ــناس ــنهاد دهندگان ش ــوند. در نتیجه پیش ش
ها را در هاي بالقوه، قبل از عقد قرارداد بپردازند و ریسکتوانند به ارزیابی پیامد ریسکمی

ه ارائه بهترین قیمت پیشنهادي آنالیز قیمت پیشنهادي خودشان دخالت دهند. این امر منجر ب
ـــط پیشـــنهاد دهندگان براي اجراي پروژه خواهد شـــد دپارتمان حمل و نقل ایاالت (توس

هنگام با فرآیند مدیریت ریســـک میتواند شـــرایط بهتري را . درگیري زود1)  2006 ،متحده
ن، نتیجه براي پیمانکاران، هم در مرحله مناقصــــه و هم در مرحله اجرا ایجاد نماید. بنابرای

باشـــد. بطوریکه اگر یک ها در اولین مرحله پروژه، مرتبط میپروژه با شـــناســـایی ریســـک
شود و در نتیجه هیچگاه مدیریت نخواهد شد ریسک شناسایی نشود، ارزیابی و برآورد نمی

  .2)1997(باجاج و دیگران، 
  

  ساختار قرارداد و نقش آن در مدیریت ریسک. 2-3
گیرد. در با انعقاد قرارداد ما بین کارفرما و پیمانکار شـــکل مییک پروژه طرح و ســـاخت، 

آورد که در هنگام ها را در پروژه بوجود میحقیقت هر ســاختار قراردادي نوعی از ریســک
ها وجود داشته باشد. تصمیم بایست آمادگی الزم براي مدیریت آن ریسکانتخاب آن می

هاي دي حول تصمیم چگونگی تسهیم ریسککارفرما درباره ي انتخاب یک ساختار قراردا
خد(گوردون، پروژه می که 3)1994چر ــــت  تار آن اس ــــاخ یک س ـــرایط مطلوب در  . ش
ـــک ـــیم شـــوند(امام جمعه زاده، ریس هاي قراردادي به نحوي متعادل بین هر دو طرف تقس

سک بین کارفرما و طرف 1383 ساختار قراردادي، تعادل ری شرط موفقیت یک  ). در واقع، 
 

1.U.S. Department of Transportation, 2006  
2.Bajaj et al, 1997 
3.Gordon, 1994 
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ــتلزم کارایی قراردا ــک به پیمانکار، مس ــت. از طرفی دیگر، انتقال یک ریس دي مقابل او اس
ـــک می ـــرکت پیمانکار در شـــرکت پیمانکار براي پذیرش آن ریس ـــد. کارایی یک ش باش

ــک، پاداش احتمالی براي  ــرکت در مدیریت ریس ــک بر پایه ي توانایی آن ش مدیریت ریس
سک و موقعیت مالی او براي پذیرش سک کنترل آن ری شد. لذا قبل از انتقال یک ری ها میبا

ــک به یک پیمانکار می ــک ارزیابی ریس ــت توانایی او براي کنترل و مدیریت آن ریس بایس
گردد، در صورت نبود توان کافی براي کنترل ریسک، انتقال ریسک، جز به خطر انداختن 

  .هاي کارفرما نتیجه دیگري را در پی نخواهد داشتپروژه و افزایش هزینه
 2شود: امانیبه پنج دسته کلی تقسیم می 1انواع ساختار قراردادي بر اساس سیستم اجرا

(چهار 5مدیریت اجرا  ،(ســـه عاملی) 4متعارف ،(دو عاملی) 3طرح و ســـاخت ،(تک عاملی)
  (واگذاري کامل). .6و بی. او.تی  ،عاملی)

هاي اجرایی در کشـــور بود، وزار 1375از ســــال  غاز ظهور قرارداد  فت که آ ت ن
جمهوري اسالمی ایران به عنوان پیشتاز در استفاده از این روش به این اندیشه رسید که فرم 
قراردادي و شرایط عمومی ثابتی را براي قراردادهاي اجرایی خود تهیه نماید. از این رو کار 

ـــرایط عمومی و همچنین نحوه ارزیابی و ارجاع کار به پیمانکاران را  به تهیه موافقتنامه و ش
ــی ــرکت پس از بررس ــاور آوند طرح واگذار نمود. این ش ــین مش هاي الزم و مطالعه مهندس

شریه مذکور نمود. عمدتا سه کتاب  شرایط عمومی پیمان کشورهاي مختلف اقدام به تهیه ن
ـــرایط عمومی پیمان اجرایی در کشـــورهاي ژاپن و انجمن معماران آمریکا و همچنین  7ش

 

تباط این عوامل حوه توزیع مسئولیت ها و نحوه ارعبارت است از ن (Delivery System)منظور از سیستم اجرا .1
وعی تسهیم ریسک در محدوده پروژه براي ایجاد یا توسعه تاسیسات یا خدمات مشخص. این توزیع مسئولیت ها به ن

  بین عوامل پروژه می باشد.
2. In-House 
3. Design-Build 

4. Design-Bid-Build 
5. Construction Management 

6. B.O.T 
7.AIA (American Institute of Architects) 



  1396 تابستان، 23پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  14
  

 

شاورج اجراییشرایط عمومی پیمان  سین م ست  1امعه بین المللی مهند راهنما و مبناي کار د
اندر کاران این پروژه بود. الزم به ذکر میباشـــد که این نشـــریه بر اســـاس قوانین و شـــرایط 
صرفا کپی از کتب فوق  ست و  شده ا سالمی ایران تهیه  شور جمهوري ا حقوقی حاکم بر ک

ــال نمی ــد. در س ــازمان برن 1381باش ــت س امه و بودجه وقت، این موافقتنامه و بنا به درخواس
ضـــوابط اجراي روش طرح و ســـاخت "شـــرایط عمومی به همراه پیوســـتهاي تحت عنوان 

ـــنعتیر پروژهاجرایی د ـــر گردید و در اختیار عموم قرار گرفت. (پ 2 "هاي ص و  رچمیمنتش
ـــرایط  77). شـــرایط عمومی پیمان فوق الذکر داراي 1390محمودي،  ماده میباشـــد که ش

 صی پیمان نیز به عنوان مکمل به آن اضافه میشود. خصو
ساخت انجام می ي و شود(عزیزدر ایران، پروژههاي نفتی متعددي به روش طراحی و 

زارت و). از طرفی دیگر، در حال حاضـر براسـاس آمارهاي منتشـر شـده از 1390همکاران، 
ح ورت روش طرطرح هاي بزرگ و پیچیده صنعت نفت و گاز ایران بص %80نفت، بیش از 

  ).1393شود(ابراهیمی و دیگران، اجرا می (EPC)و ساخت 
  

  محور)کمیته پیشگیري از ادعا (با رویکرد ریسک.3-3
ـــنعت با توجه به مطالب فوق، نگارنده پیشـــنهاد می دهد در پروژههاي طرح و ســـاخت ص
یل شود. تشک "3کمیته پیشگیري از طرح ادعا"باالدستی نفت و گاز، کمیته اي تحت عنوان 

محور در هدف اصــلی این کمیته، پیشــگیري از طرح ادعا و اختالف با رویکردي ریســک
طول اجراي قرارداد است. اعضاي این کمیته متشکل است از یک نفر نماینده کارفرما، یک 
ــد. این  ــخص ثالثی که با نظر دو نماینده انتخاب خواهد ش نفر نماینده پیمانکار و یک نفر ش

پس از انعقاد قرارداد، تشـــکیل میشـــود. این نمایندگان در تمام طول مدت  کمیته بالفاصـــله
هاي پیش بینی شــده در ها و عدم قطعیتاجراي قرارداد با تشــکیل جلســاتی منظم، ریســک

ـــی نموده و اطمینان حاصـــل می کنند که طرفین مطابق با قرارداد را با واقعیت پروژه بررس
 

1.FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) 
سازمان برنامه و نظارت راهبردي 5490نشریه . 2  

3.Claim Prevention Board 
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هاي پروژه را کنترل و ها و عدم قطعیتســــکها در قرارداد، ریمیزان درصــــد تخصـــیص
مدیریت مینمایند. و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، هشدارها و رهنمودهاي الزم را به 

ـــرایط جدید در طول اجراي پروژه، طرفین ارائه می ـــورت حدوث ش نمایند. همچنین درص
سک ضاي این کمیته، ری شده در قراردادها و عدم قطعیتاع را مورد بازبینی  هاي پیش بینی 

ها را مورد بازنگري قرار خواهند داد و ممکن است میزان درصد تخصیص برخی از ریسک
دهند و در قالب یک الحاقیه قراردادي الزم االجرا به قرارداد اصـــلی اضــــافه نمایند. قرار

ــت را نیز به همراه  ــده بوده اس ــک جدیدي که قبال پیش بینی نش ــت ریس همچنین ممکن اس
ضافه نمایند. در میزان د صیص بهینه آن در قالب یک الحاقیه قراردادي به قرارداد ا صد تخ ر

نهایت این کمیته، پیشــنهادهاي الزم براي پیشــگیري از وقوع اختالف در آینده را به طرفین 
ـــورت بروز ادعا و یا اختالف، این کمیته در کوتاهترین زمان  ارائه میدهد. همچنین در ص

نماید و موضــوع اختالفی را به ري و داوري بین طرفین قرارداد میممکن، ســعی در میانجیگ
هاي بزرگ و نماید. الزم به ذکر اســت که در برخی از پروژهشــکل داخلی حل و فصــل می

هاي پیچیده صـــنعت باالدســـتی نفت و گاز، ممکن اســـت چندین کمیته فرعی با تخصـــص
  مختلف تشکیل شود و به کمیته اصلی، مشاوره دهند.

  
  وش پژوهش:ر.4

ــک ــتی از ریس ــت تا فهرس ــده اس ــعی ش ــاخت ها در پروژهدر این پژوهش س هاي طرح و س
اي و مصاحبه) صنعت باالدستی نفت و گاز ایران شناسایی شود (از طریق مطالعات کتابخانه

شود و  سنجیده  ساس دو مولفه میزان تاثیر و میزان احتمال وقوع)  سبی آنها (بر ا شاخص ن و 
شده سپس بین طرفین  صیه  شود. و در نهایت تو صیص داده  صفانه اي تخ قرارداد به طور من

صیص به طور زودهنگام (در مرحله ي تعریف  سایی و تخ شنا صورتی که این  ست که در  ا
تواند از طرح ادعاها و طرح و قبل از برگزاري مناقصــه) توســط کارفرما صــورت پذیرد، می

باشد که در صورت عدم تخصیص منصفانه یهاي تدافعی ماختالفات (که یکی از استراتژي
ها، از جانب طرف زیان دیده مطرح میگردد) جلوگیري نماید. همچنین توصیه شده ریسک



  1396 تابستان، 23پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  16
  

 

ـــگیري از ادعا و "اســـت که از ابتداي مرحله اجراي قرارداد کمیته اي به عنوان  کمیته پیش
شود و با تشکیل جلساتی "اختالف سط نمایندگان طرفین قرارداد تشکیل  منظم در طول  تو

ها، زمان اجراي پروژه، ضــمن نظارت بر نحوه ي ارزیابی ثانویه، کنترل و مدیریت ریســک
در صــورت بروز ادعا و یا اختالف، بصــورت زودهنگام آن را حل و فصــل نمایند. علیرغم 

هایی دولتی بوده و هاي طرح و ساخت صنعت باالدستی نفت و گاز ایران، پروژهآنکه پروژه
ـــد، متدولوژي این تحقیق بگونهوزارت نفت جمهوري اســـالمی ایران می متولی آن اي باش

هاي طرح و ساخت صنعت باالدستی نفت و گاز که توان از آن در تمامی پروژهاست که می
  به پیمانکاران غیر دولتی و دست دوم نیز واگذار شده اند، بهره برداري نمود.

صه به ای شد: در مرحله اول این تحقیق از مراحل انجام این تحقیق بطور خال شرح میبا ن 
ــور امارات، طریق مطالعات کتابخانه اي (مطالعه ریســک ــنعت طرح و ســاخت کش هاي ص

ـــنگاپور، چین، کویت، امریکا، اندونزي، هونگ کنگ، هند، تایوان و ایران) و مطالعات  س
شناسایی مهمترین ریسک هاي ر پروژهها مشخصاً دمیدانی (مصاحبه محدود با خبرگان) به 

طرح و ساخت صنعت باالدستی نفت و گاز ایران پرداخته شده است. در مرحله دوم، بخش 
سک شنامه) به ارزیابی ری س شده پرداخته اول، از طریق مطالعات میدانی (پر سایی  شنا هاي 

هاي طرح و ساخت صنعت ها در پروژهشده است و در نهایت فهرستی از مهمترین ریسک
گاز ایران تهیه شـــده اســـت. همچنین در بخش دوم، نســـبت تخصـــیص باالدســـتی نفت و 

ها بین طرفین قرارداد نیز تعیین شــده اســت. در نهایت در مرحله ســوم نتایج بدســت ریســک
  ) مقایسه شده است.5940آمده با شرایط عمومی پیمان (نشریه 

ـــامل جامعه خبرگان در زمینه این پژوهش می باشـــد. جامعه آماري پژوهش حاضـــر ش
ــته ــی در رش ــناس ــت که داراي حداقل مدرك کارش ــترك خبرگان این اس ــفت مش هاي ص

هاي رتبه سال در بخش کارفرما یا شرکت 10حقوق، مدیریت و یا مهندسی بوده و بیش از 
ـــنعت باالدســـتی در حوزه هاي امور قراردادها، ادعاها و  یک یا دو مشـــاور و پیمانکار ص

هایی که از لیســت پیمانکاران و مشــاوران پیرو بررســیتغییرات قراردادي فعالیت داشــته اند. 
موجود در این زمینه از ســـایت رســـمی انجمن پیمانکار وزارت نفت ایران صـــورت گرفت 
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با  کاران این انجمن برابر  عداد پیمان شـــرکت بود. این انجمن شــــامل پیمانکاران و  172ت
ند و یا قبالً همکاري باشـــباشـــد که با این وزارتخانه در حال همکاري میمشـــاورانی می

ساخت صنعت ها فعال در زمینه پروژهواحد از این شرکت  83اند. تعداد نموده هاي طرح و 
باشند. با فرض اینکه در هر شرکت یک نفر کارشناس مطابق مشخصات گفته باالدستی می

ــد. نفر می 83شــده وجود دارد، جامعه آماري ما در زمینه مشــاوران و پیمانکاران برابر با  باش
کاران و همچنین فرض بر این می مان عداد بخش پی به ت ما نیز  کارفر که در بخش  باشــــد 

ــد جامعه آماري برابر  ــاوران، خبره وجود دارد. بنابراین با توجه به آنچه که گفته ش  166مش
نفر میباشـــد. در این تحقیق انتخاب نمونه در بخش پیمانکاران و مشـــاوران بر اســـاس نمونه 

صورت گرفت. بر این اساس پیمانکاران و مشاوران بر اساس رتبه و مدت  گیري خوشه اي
سابقه آنها در همکاري با وزارت نفت ایران تقسیم شده و آن دسته از پیمانکارانی که داراي 

اند انتخاب شــدند. در بخش کارفرما بیشــترین مدت ســابقه در همکاري با وزارت نفت بوده
ـــادفی طبقه انتخاب نمونه به روش نمونه گیري ـــورت گرفت. تص ـــده ص اي یا الیه بندي ش

اند. بدین صورت که خوشه ها  بر اساس سطح سازمانی افراد در بخش کارفرما تعریف شده
هاي زیر تقسیم گردید: مدیران عالی و معاونین(در جامعه آماري به سه گروه شاغل در بخش

 ها).مدیران اجرایی (در پروژه ،هاي تابعه)مدیران ارشد سازمانی (در سازمان ،وزارتخانه)
 ودر پرسشنامه این پژوهش، از پرسش شوندگان خواسته شده است که ضریب اهمیت 

نه هاي شناسایی شده را توسط عالمت زدن در گزیضریب تکرارپذیري هر یک از ریسک
 ظر گرفته شــدندر  5تا  1مربوطه، تعیین نمایند. براي این منظور براي هر ضــریب مقیاســی از 

  که توضیح آن به این شرح است:
: تاثیر 4 ،اثیر متوســط: ت3 ،: تاثیر پایین2 ،: بدون تاثیر یا تاثیر بســیار پایین1ضــریب تاثیر: ( -

  : تاثیر بسیار باال)5باال؛ 
مال وقوع): ( - مل2 ،: بعید1ضـــریب تکرار پذیري (احت یار :ب4 ،: محتمل3 ،: غیر محت ســـ

  : قطعی)5 ،محتمل



  1396 تابستان، 23پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال ششم، شماره  18
  

 

هاي شناسایی شده، شدت اثر و احتمال وقوع هریک از ریسکدر خصوص ارزیابی 
ـــتفاده در اســـتاندارد  ـــک بیان  PMBOK 1از روش مورد اس که در فصـــل مدیریت ریس

ها، شــدت اثر و احتمال اســت. براي این منظور براي همه ریســکاســت، اســتفاده شــدهشــده
حاصل ضرب آنها،  است و ازتوسط ابزار پرسشنامه سنجیده شده 2وقوع در مقیاس لیکرت

اســت. ســپس با اســتفاده از ها) بدســت آمدهشــاخص اهمیت (یعنی وزن هریک از ریســک
  :4استبدست آمده 3ها) شاخص نسبی براي همه ریسک1فرمول (

  
 )1(  









 5

1

5

1 
i

i

Xi

XiWi
RII  

شده سته  شوندگان خوا سش  سک همچنین در انتها، از پر صیص ری سبت تخ ست که ن ا
رارداد را به صـــورت درصــــدي وارد نمایند.در این پژوهش به منظور مربوطه بین طرفین ق

سبه تعداد جامعه آماري از  شوندگان و یا به عبارت دقیق تر براي محا سش  انتخاب تعداد پر
  است. ) ارایه شده، استفاده شده1999(5) که توسط لوي و لمشو2فرمول (

  
 )2:(  

222

22

VxZ1)ε(N
NVxzn


  

  
 

1.Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
2.Linkret 
3.Relative importance index 

 احتمال وقوع :Pi)؛ i=1,2,3,4,5به ازاي   Wi=1,2,3,4,5امین ریسک می باشد( i: وزن   Wiدر این فرمول:  که .4
i )امین ریسک می باشدPi=1,2,3,4,5   به ازايi=1,2,3,4,5 ؛(Ii شدت تاثیر  :i شد امین ریسک می با
)Pi=1,2,3,4,5   به ازايi=1,2,3,4,5 ؛(RII شاخص اهمیت نسبی؛ :Xiنی جواب : فراواi  ام؛Iنوع پاسخ  : شاخص
)i=1,2,3,4,5 .(به ازاي خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد 

5.Levy & Lemeshow 
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نفر  30اي به حجم نفر بود، نمونه 166اري پژوهش که حجم آن برابر با بنابراین از جامعه آم 
نفر با در نظر گرفتن ضریب اطمینان براي جمع آوري پرسشنامه  54انتخاب شد.که تعداد 

  شد.طبق ترکیب زیر به عنوان نمونه در نظرگرفته
 

  پژوهش يترکیب جامعه جامعه آمار ):1جدول (
 )درصد( تنسب  تعدادخبرگان  بخش موردنظر

  % 33,33  18  کارفرما
  % 33,33  18  پیمانکار

  % 33,33  18  مشاوران و صاحبنظران
  % 100  54  جمع

  ي پژوهشهامنبع: یافته

  
  روش تجزیه و تحلیل دادها.1-4

است. ها سنجیده شده و به ترتیب فهرست شدهدر این پژوهش ابتدا وزن هر یک از ریسک
ها (که نتیجه تصاص یافته به هر یک از ریسکهمچنین با توجه به درصد هاي تخصیص اخ

است. با نظر کاوي از باشد)، امتیاز تخصیصی آن ریسک محاسبه شدههاي پرسشنامه میداده
سک ها در نظر گرفته 3خبرگان،  صیصی براي ری سک به شدهگروه تخ ست: تخصیص ری ا

 پیمانکار. کارفرما؛ تخصیص ریسک به پیمانکار؛ تخصیص ریسک مشترك بین کارفرما و
همچنین با توجه به نظر صــاحبنظران و خبرگان این صــنعت، مالك تصــمیم گیري نیز 

ـــریع % براي هریک از ریســـک 55مرز امتیاز  ـــد. این معیار، موجب تس ها در نظر گرفته ش
هاي پروژه در قرارداد بخشیدن به نهایی سازي تصمیم گیري در خصوص تخصیص ریسک

هاي کارفرما ی که امتیاز حاصل شده براي هر کدام از گروهشود. بدین ترتیب در صورتمی
سک مربوطه متعلق به آن گروه می 55و یا پیمانکار بیش از  ست به باشد و می% باشد، ری بای

باشد ریسک  %55شود. و در صورتی که امتیاز حاصل شده کمتر از آن گروه تخصیص داده
  در گروه ریسک هاي مشترك  جاي خواهد گرفت.
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 هاتجزیه و تحلیل داده.2-4
اســـت. در این بخش از پژوهش به تجزیه و تحلیل دادههاي گردآوري شــده پرداخته شــده

ـــنامه تکمیل شــــده از بخش  37تعداد  هاي کارفرمایان، پیمانکاران، مشــــاوران و پرســـش
اســـت.  پایایی کل پرســـشـــنامه از طریق آلفاي صـــاحبنظران آکادمیک، جمع آوري شـــده

سی و کنترل ضریب  2اس)اسپییله نرم افزاز(اسبه وس 1کرونباخ شده است. با برر محاسبه 
  پرسشنامه مورد تایید واقع گردید. 34پرسشنامه حذف گردید و تنها  3آلفاي پرسشنامه ها، 

کاري را  بر اساس پرسشنامه هاي مورد تایید، سازمانی که پرسش شوندگان بیشترین سابقه
دول ، آخرین مدرك تحصیلی پرسش شوندگان در ج2ره اند در جدول شمادر آنجا داشته

اند در شتههایی که پرسش شوندگان در آنها تجربه حضور داو متوسط مبالغ پروژه 3شماره 
  است:شده آورده  4جدول شماره 

  

  سازمانی که پرسش شوندگان بیشترین سابقه کاري را در آنجا داشته اند ):2جدول (
 )رصدد( نسبت  تعداد  بخش موردنظر

  %41,17  14  کارفرما
  %32,35  11  پیمانکار

  %26,47  9  مشاوران و صاحبنظران
  % 100  34  جمع

  ي پژوهشهامنبع: یافته
  

  آخرین مدرك تحصیلی پرسش شوندگان ):3جدول (
 )درصد( نسبت  تعداد  بخش موردنظر

  %52,94  18  کارشناسی
  %32,35  11  کارشناسی ارشد
  %14,70  5  دکتري و باالتر

  % 100  34  ع جم
 ي پژوهشهامنبع: یافته

 
 

1.Alphacronbach 
2.SPSS   
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  متوسط مبالغ پروژه هایی که پرسش شوندگان در آنها تجربه حضور داشته اند ):4جدول (
 )درصد( نسبت  تعداد  بخش موردنظر

  %17,64  6  میلیون دالر آمریکا 50کمتر از 
  %26,47  9  میلیون دالر آمریکا 500تا  50بین 

  %55,88  19  امیلیون دالر آمریک 500بیش از 
  % 100  34  جمع

  ي پژوهشهامنبع: یافته

  
هاي شــناســایی شــده در مرحله مطالعات میدانی و در بخش پیوســت، فهرســت ریســک

آورده شده است. همچنین براساس پیمایش  5مصاحبه محدود با خبرگان در جدول شماره 
سک سبی هر یک از ری ضریب ن شنامه، با توجه به  س شده در مرحله پر ها (با توجه به انجام 

  است.ها رتبه دهی شدهضریب تاثیر و ضریب تکرارپذیري آنها) به هر یک از ریسک
، براســاس پیمایش انجام شــده در مرحله پرســشــنامه، امتیاز  6همچنین در جدول شــماره 

سک صدي هر یک از ری سکدر ساس آن هریک از ری ست و بر ا شده ا شخص  ها به ها م
  است.شدهطرفین قرارداد تخصیص داده 

، مدل تخصــیص ریســک پیشــنهادي  با شــرایط عمومی 7در نهایت، در جدول شــماره 
  است.  ) مقایسه شده5490پیمان (نشریه 

هاي طرح و ســاخت هاي پروژههاي پژوهش، فهرســت مهمترین ریســکبا توجه به یافته
ین است. همچنین فهرست مهمتردرج شده 8صنعت باالدستی نفت و گاز در جدول شماره 

هاي هاي عهده کارفرما، پیمانکار و مشـــترك نیز به طور جدا گانه در در جدولریســـک
ــده 11و  10و  9شــماره  ــکفهرســت ش ــت مهمترین ریس هایی که در اند. و در ادامه، فهرس

 است.آمده 12است در جدول شماره اي نشدهبه آنها اشاره 5940نشریه 
 

  گیريبندي و نتیجهجمع.5
هاي طرح و ساخت صنعت باالدستی نفت بروز ادعاها و اختالفات در پروژه ترین منشااصلی

ـــک ـــایی و مدیریت ریس ـــناس ـــد. از طرفی دیگر، مدیریت و گاز، عدم ش هاي پروژه میباش
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رسـد که ریسـک، یکی از بخش هاي اصـلی مدیریت اسـتراتژیک پروژه اسـت و به نظر می
سکهاي باالیی براهاي حقوقی و قراردادي، ظرفیتروش هاي پروژه دارد. با ي مدیریت ری

ـــک ـــت مهمترین ریس ـــاخت هاي پروژهتوجه به آنکه در این پژوهش فهرس هاي طرح و س
شده سایی  شنا ستی نفت و گاز  سکصنعت باالد صیص ری سبت تخ ست و همچنین ن هاي ا

رود که با مدیریت اســـت، انتظار میشـــناســـایی شـــده بین طرفین قرارداد مشـــخص شـــده
اي از طرح هاي قراردادي، به میزان قابل مالحظهایی شده از طریق ظرفیتهاي شناسریسک

 ادعا و اختالف در این صنعت پیشگیري شود.
هم مهاي عدد از ریسک 26است که تعداد با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص شده

، با 5490یه شناسایی شده در این پژوهش، با توجه به درصد تخصیص بهینه و موافقتنامه نشر
ي مختلفی ممکن است جنبه ها 5490باشند. این تفاوت در نشریه یکدیگر کامال متفاوت می

ا بداشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت 
 هایی که در این پژوهش شــناســاییتخصــیص بهینه). واضــح اســت که آن دســته از ریســک

اند و یا هلحاظ نشد 5490شخص شده است، و در موافقتنامه اند و تخصیص بهینه آنها مشده
ختالف در شــوند و منشــا بروز ادعا و ااند احتماال مدیریت نمیبه غلط تخصــیص داده شــده

ستی نفت و گاز میپروژه صنعت باالد ساخت  شند. لذا بههاي طرح و  سنظر میبا د طرفین ر
هاي ریسک سرعت بیشتري نسبت به تخصیصتوانند با قرارداد در مرحله انعقاد قرارداد می

مچنین ه) اقدام نمایند. و 5490تفاوت (بین درصـــد تخصـــیص بهینه و نشـــریه قطعی و فاقد
ی هاي شناسایی شده و ارزیابسازي تخصیص سایر ریسکفرصت بیشتري را جهت نهایی

 شده اختصاص دهند.
  گردد:یمشرح زیر ارائه  هاي این پژوهش، چند پیشنهاد بهدرپایان، با توجه به یافته

شــود کارفرمایان پروژه هاي طرح و ســاخت صــنعت باالدســتی نفت و گاز در پیشــنهاد می-
مرحله پیدایش طرح و قبل از برگزاري مناقصــه، با کمک فهرســت پیشــنهادي این پژوهش، 

(بین کارفرما و  1هاي پروژه را شـــناســـایی نموده و یک تخصـــیص اولیه ریســـکریســـک

 

1.Early Allocation Risk 
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صه به اطالع  پیمانکار) را سناد مناق سط ا سک هاي عهده پیمانکار را تو شخص نمایند و ری م
هاي انتخاب پیمانکاران، توانایی ایشان در ایشان برسانند. چرا که یکی از اصلی ترین مالك

 هاي مذکور خواهد بود. مدیریت ریسک
فته به هاي اختصاص یاپیشنهاد می شود که پیمانکاران با کسب آگاهی از فهرست ریسک-

هت  هادي خود را اعالم نموده و نیز توانمندي و برنامه ریزي خود را ج ـــن پروژه، مبلغ پیش
  هاي مذکور اظهار نمایند.مدیریت ریسک

پیشنهاد می شود طرفین قرارداد در مرحله ي انعقاد قرارداد، با سرعت عمل باالتري نسبت -
سک صیص ری سازي تخ سپبه نهایی  شرایط خاص هاي قطعی اقدام نمایند و  س با توجه به 

ســازي در خصــوص تعیین درصــد تخصــیص گیري و نهاییهر پروژه، نســبت به تصــمیم
 گیري نمایند.هاي مشترك بین طرفین تصمیمریسک

هاي شـناسـایی شـده و تخصـیص داده شـده بین طرفین به نحو شـود ریسـکپیشـنهاد می -
 شایسته اي در اسناد قرارداد منعکس گردد.

کمیته پیشــگیري از "د پس از امضــاي قرارداد و در طول مدت قرارداد، شــوپیشــنهاد می -
 توسط طرفین تشکیل شود. "ادعا

در پایان، پیشنهاد می شود با توجه به مشکالت ناشی از تخصیص غیرمنصفانه ریسک به  -
هریک از طرفین قرارداد، ســــازمان برنامه ریزي و نظارت راهبردي، متن توافقنامه نشـــریه 

 د بازبینی قرار دهد.را مور 5490
  منابع.6

  الف) فارسی
ـــیابراه ـــ ،یم ـــرالهس ـــت جوید نص ـــاری، گلدوس ـــر وی ،يب ـــال اس ـــ ،یجم  )،1393( جادس

ــو اولو ییشناســا ــد تی ــالش يبن ــاچ ــل يه ــروژه ياجــرا یاص ــاپ ــ يه ــا س یمیپتروش ــتمیب  س
  .EPCدومین کنفرانس اجراي پروژه به روش ، )EPC(طرح و ساخت 

ــــانی، م. ــــی،س ن.، فراه ــــواد، ابراهیم ــــد ج ــــیخ، محم ــــاري، و ش ــــت جویب ، گلدوس
ادعــــا و رفــــع اختالفــــات  تیریمــــد نــــدیفرا یابیــــ شــــهیو ر یشناســــ بیآســــ)،  1389(
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تهــــران، ، وزارت نفــــت؛ مطالعــــه مـــوردي قراردادهــــاي طــــرح و ســــاخت يقراردادهـــا
  ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.

ـــژوهش هـــاي )، مقایســـه تطبیقـــی برخـــ1383امـــام جمعـــه زاده، محمـــد حامـــد( ی از پ
اولـــین کنفـــرانس بـــین المللـــی مـــدیریت انجـــام شـــده در مـــورد سیســـتم اجـــراي پـــروژه، 

 پروژه.
)، جنبه هاي حقوقی و قراردادي دعاوي پروژه اي در قراردادهاي 1386ایرانپور، فرهاد (

  .بازارهاي جهانی صنایع فراساحل و حضور در دومین همایشنفتی بین المللی، 
)، نقــــد و بررســــی شــــرایط 1390و محمــــودي، مجیــــد،. ( پرچمـــی جــــالل، مجیــــد،

ــــرارداد ــــار در ق ــــه پیمانک ــــئولیت ب ــــب مس ــــیص نامناس ــــه  EPCتخص ــــی، پایاننام داخل
  کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر.

ــــلم ( ــــی، مس ـــواع رویکردهــــاي اجرایــــی 1389داراب ــــک در اـن )، تخصــــیص ریس
ـــاخت،  ـــرح و س ـــدارکات ط ـــی ت ـــاي مهندس ـــین اقرارداده ـــرانس ب ـــمین کنف ـــی شش لملل

  مدیریت پروژه.
  .5490سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ایران، نشریه 

ــــزي، م. ابراهیمــــی، ســــ ــــري ")، 1390.، صــــبحیه، م ح.، (ید نصــــرالهعزی ــــدازه گی ان
ـــاران  ـــرارداد در پیمانک ـــوغ مـــدیریت ق ـــطح بل ـــران، مطالعـــه  EPCس ـــت ای صـــنعت نف

ــوردي: شــرکت نفــت و گــاز ســپانیر ــابع "م ــدیریت من ــت ، فصــلنامه م انســانی در صــنعت نف
  12و گاز، شماره 
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