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چکیده

افزایش دعاوی در پروژههای پیچیده امروزی باعث شده است که یافتن ابزارهای مناسب برای مدیریت و کاهش دعاوی به یکی از سواالت مهم
پژوهشهای جدید تبدیل شود .هر چند نمیتوان بطورکلی احتمال وقوع این ادعاها را از صنعت ساخت حذف کرد ولی میتوان با بهرهگیری
از فناوریهای نوینی همچون مدلسازی اطالعات ساختمان (  )BIMدر مرحله طراحی ،احتمال بروز این دعاوی را تا حد زیادی کاهش داد .در
این مقاله روش پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مطالعه مروری میباشد که برای جمع آوری دادهها از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانهای
استفاده شده است .در این پژوهش ،به مجموعهای از قابلیت های  BIMکه بر کاهش عوامل ایجاد ادعا در پروژهها تاثیر گذاشته است ،گریزی
زده شد ،سپس در ادامه با درنظر گرفتن پیچیدگی پروژههای صنعت ساخت با شناسایی چند مورد از عوامل ایجاد ادعا با قابلیت تاثیر از BIM
به ارزیابی میزان تاثیر این تکنولوژی در جهت کاهش دعاوی در فاز ساخت پروژهها پرداخته شده است .نتایج حاکی از این تحقیق نشان
میدهد که با افزایش میزان پیچیدهگی در پروژهها ،تاثیرات فناوری BIMدر کاهش دعاوی پروژهها بیشتر خود نمایی میکند که در نهایت
منجر گردیده ،بسیاری از عوامل موثر بر بروز ادعا در فاز اجرای پروژهها در مرحله طراحی حذف شوند.
کلمات کلیدی :مدلسازی اطالعات ساختمان ( ،)BIMمدیریت طراحی ،دعاوی ،ساخت
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 .1مقدمه
همراه با پیچیدگي روز افزون پروژههای صنعت ساخت،
مشکالت مربوط به فاز طراحی و اجرای پروژهها نیز
افزایش یافته است بطوریکه بنظر میرسد ،روشهای
مرسوم طراحی از ابراز مناسب ایدههای طراحی و حل
تناقضات موجود عاجز ماندهاند و این امر باعث گردیده
زمان و هزینه اجرای بسیاری از پروژهها از میزان پیش
بینی شده آن بسیار بیشتر شود که اين امر سبب ادعاهاي
مختلفی براي اركان پروژه به خصوص پيمانكاران ميشود.
بر همین اساس ادعا و در پی آن اختالفات به یکی از
آثار مخرب صنعت ساخت مبدل شده است .از اینرو
در طی سالهای اخیر تالش برای پیدا کردن روشها و
تکنیکهای جدید برای به حداقل رساندن و جلوگیری از
دعاوی درصنعت ساخت به شدت مورد توجه قرار گرفته
است .در این راستا فناوری BIMیک رویکرد نسبتاً جدید
در صنعت ساخت و ساز محسوب میشود که بسیاری از
کارشناسان این صنعت معتقدند که بکارگیری این فناوری
باعث بهبود بهرهوری کلی صنعت ساخت و کاهش بسیاری
از دعاوی و اختالفات در پروژهها میشود.
تحقیقات بسیاری با هدف شناسایی قابلیتهای BIM
بمنظور کاهش دعاوی صورت گرفته است .برای مثال
خوشنوا و همکارانش از طریق تحقیق خود ثابت کردن که
پتانسیلهای  BIMدر شناسایی و جلوگیری از خطاها و
تداخالت در طول مراحل مختلف پروژه ،منجر به کاهش
عوامل بروز ادعا میشود و به طور قابل توجهی تعدادی از
رویدادهایی که ممکن است منجر به بروز اختالف شوند
را کاهش میدهد .براساس گزارش موسسهMcGraw-
 Hillقابلیتهای فناوری  %56 ،BIMتغییرات در طول
فاز ساخت را کاهش میهد و %59باعث میشود اختالفات
در طول فاز اجرا کاهش یابد .گیبس و همکارانش در
تحقیقات مختلفی اظهار داشتند که  BIMاز همان
مراحل ابتدایی پروژه با بهبود همکاری و ارتباطات طرفین
قرارداد ،باعث میشود ادعاها و اختالفات در طول فازهای
مختلف پروژه کاهش یابد .همچنین با بررسی قابلیتهای
ابعاد 5Dو  ،4Dاین دو بعد را بعنوان ابزاری برای آنالیز
ادعای تاخیر و بصری سازی و بازیابی اطالعات را بعنوان
راهکاری برای رفع چالشهای ادعای تاخیر برای جلوگیری
از ادعاهای ناوارد معرفی نمودند .همچنین نتایج تحقیقات
انجام شده توسط موسسه  NBSحاکی از این میباشد
که  BIMبا ترکیب دادههای ساختار یافته ،و تجسم سازي
طرح به ایجاد زبان مشترک بین ذینفعان مختلف کمک
میکند .این در حالی است که عدم وجود زبان مشترک
بین ذینفعان ،خود بعنوان مانع بزرگی در حل اختالفات
بشمار میرود .تقی زاده و همکارانش در تحقیقی با عنوان
"تأثیر کاربرد مدلسازی اطالعات ساختمان در کاهش
دعاوی پروژههای ساخت و ساز" امکانات و ابزارهایBIM
را بمنظور کاهش ادعاها در فازهای مختلف پروژه های
ساخت و ساز مورد مطالعه قرار دادند.
یودیجا و همکارانش در سال  2015با انجام مطالعه موردی
به این نتیجه دست یافتند که این فناوری منجر به افزایش

کیفیت پروژه ،کاهش زمان تحویل پروژه و دعاوی در پروژهها
میشود .ازهر در تحقیق خود اشاره نموده است که نرم افزارهای
 BIMکمیتهای مورد تغییر در یک پروژه را میتوانند به
راحتی بازیابی کنند و در طول ارزیابی ادعاهای مورد بحث،
میتوان از این نرم افزارها به نحو احسن استفاده نمود .ایستمن
و همکارانش اظهار داشتند که استفاده از  BIMباعث بهبود
آنالیز بهتر فرآیندهای مختلف پروژه ،کاهش زمان ،هزینه و ادعا
میشود .آنها همچنین پیشتر به این موضوع پرداخته بودند
که با بکارگیری  BIMبه یقین عوامل ایجاد دعاوی کاهش
مییابد چرا که فرآیندهای طراحی و ساخت کارآمدتر خواهد
بود .همچنین در این رابطه راجندران و همکارانش ()2014
اظهار نظر کردهاند که قابلیتهای  BIMبه طور قابل توجهی
در باال بردن سرعت روند ساخت و ساز ،کاهش هزینه ،دعاوی
حقوقی و اختالفات موثر میباشد .گربردر سال  2014بیان کرده
است که اين فناوری راهکاری جهت افزایش ارتباطات بین ارکان
پروژه و راه نجاتی برای پايان جدال بین مهندسین معمار و
سازه میباشد .همچنین ریچارد و همکارانش بیان کردند که
وضوح مقادیر در مدل  BIMمیتواند ایجاد ارتباط میان عوامل
پروژه را تسهیل نماید و پتانسیل ایجاد اختالف را کاهش داده
و از خطاها و اتالف زمان جلوگیری نماید .در این راستا ضیایی
در تحقیقات خود BIMرا بعنوان راهکاری برای حذف فساد از
صنعت ساخت معرفی نموده است .ایشان معتقدند که اجرای کار
بر مبنای مدلی دقیق ،شفاف و جامع که در هر زمان قابل بازیابی
و بررسی است باعث این امر میشود .کوک و اسکایک با انجام
مطالعه موردی قابلیتهای مدل  BIMبرای تجزیه و تحلیل
دعاوی و حل و فصل اختالفات مورد مطالعه قرار دادند و اثبات
نمودن که این فناوری با ایجاد فضایی شفاف ،دقیق ،صریح ،بی
طرفانه و قابلیت تجسم سازی و مستندسازی میتواند بعنوان
ابزاری راهگشا از بروز پیچیدگی در فرآیند بررسی و آنالیز عوامل
ایجاد ادعا و اختالفات جلوگیری نماید .براساس ادعای گرینوالد
( BIM ،)2013با برنامهریزی و مدلسازی فعالیتهای متوالی،
تشخیص تداخالت ساخت و همچنین ارزیابی ایمنی و آنالیز
خطر ،نه تنها توانایی صرفه جویی در هزینه و مدیریت موثر
زمان را دارد بلکه درکاهش اختالفات میتواند نقش شایانی ایفا
نماید بر همین اساس محقق در این پژوهش به معرفی دو مورد
سیستم کاری مختلف برای بکارگیری  BIMبه منظور کاهش
دعاوی مبادرت ورزیده است.
با توجه به مطالب فوق اگرچه در سالهای اخیر تحقیقات زیادی
در مورد بررسی قابلیت فناوری  BIMبرای کاهش دعاوی
ساخت و ساز انجام شده است .ولی در هیچ کدام از تحقیقات
قبلی انجام شده در این زمینه ،به شناسایی عوامل ایجاد ادعا
با قابلیت تاثیر از  BIMو ارزیابی میزان اثرگذاری این فناوری
در راستای کاهش عوامل مذکور پرداخته نشده است .از اینرو
در این تحقیق سعی بر آن است ضمن بررسی قابلیتهای
فناوری  BIMدر مرحله طراحی برای کاهش دعاوی ،با توجه
به پیچیدگی پروژههای صنعت ساخت به شناسایی عواملی از
ایجاد ادعا در مرحله ساخت؛ که  BIMمنجر به حذف آنها در
مرحله طراحی می شود به ارزیابی میزان تاثیر فناوری BIM
به منظور کاهش دعاوی در مرحله ساخت پروژههای مختلف
صنعت ساخت پرداخته شود.

مدلسازی اطالعات ساختمان رویکردی نوآورانه برای طراحی
ساختمان ،مهندسی و مدیریت ساخت است .که طبق تعریف مؤسسه
معماران آمریکا ،مدل  BIMمرتبط با پایگاه اطالعات پروژه میباشد
که میتواند میان ذینفعان مختلف پروژه قابل دسترسی و مشترک
تعریف شده باشد .در حقیقت  BIMدادههای پروژه را به نحوی
هوشمند میکند که همه ذینفعان بتوانند آنها را بدرستی تفسیر
کنند ،تا ریسک تفسیرها و فرضیات نابجا به حداقل برسد .طبق
جدول ( BIM )1دارای ابزارهای متعددی میباشد که عموماً به
عنوان «بُعد» شناخته میشوند .و در واقع این فناوری از مدلهای سه
بعدی و پویا به منظور افزایش بهرهوری در صنعت ساخت استفاده
میکند.
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 .2قابلیتهای  BIMدر فاز طراحی برای کاهش ادعا

با توجه به قابلیتهای  BIMدر مرحله طراحی :بازنگری
طراحی (شناسایی تداخالت ساخت ،آنالیز طراحی،
بهینهسازی طراحی) ،شبیهسازی ساخت (ارزیابی قابلیت
ساخت ،بهینهسازی زمانبندی ،انیمیشن ساخت ،برنامهریزی
تجهیز کارگاه ،شناسایی مخاطرات ایمنی) و مدیریت مواد
و مصالح (متره و برآورد ،برنامهریزی مصالح ،کنترل مواد
و مصالح) ،این فناوری فرصتهای جدیدی را میتواند
در جهت جلوگیری از بروز ادعا و روش حل اختالف
ارائه نماید .همانطور که در جدول ( )2مشاهده می
فرمائید قابلیتهای  BIMدر مرحله طراحی منجر
به کاهش تغییرات در طول اجرای پروژه ،و در نتیجه
آن کاهش دعاوی و اختالفات در پروژهها میشود.
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ساخت متناسب با رویکرد پدافند غیرعامل

بهرهبگیری از سامانهی آبرسانی سنتی با مدیریت
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باعث کاهش دعاوی و ارتقاء توان مدیریتی پیمانکار پروژه
میشود .به طور کلی در اختيار بودن مدل سه بعدي پروژه
قبل از اجرا نزد عوامل درگیر در پروژه ،تمام موارد مربوط
به پيچيدگي كار و صرف زمان اضافه و تفاسير گوناگون از
كار را منتفي ميكند .لذا استفاده از این فناوری در فرآیند
طراحی و مناقصه سبب كاهش بروز ادعا در فاز اجرا ميگردد
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 .3روش شناسی پژوهش

با استفاده از قابلیت مدلسازی پارامتریک  BIMفناوری
در مرحله طراحی با ایجاد سیستم کنترل یکپارچه
تغییرات2منجر میگردد که تغییر در یک بخش مدل،
در سایر بخش های پروژه مورد مالحظه قرار گرفته و
باعث کاهش احتمال وقوع تغییر در فاز اجرا شود .بنابراین
در زمان طراحی بمنظور  BIMاستفاده از ابزارهای
بررسی دقیقتر گزینهها و شاخصهای عملکردی ،با
توجه به اینکه در مراحل ابتدایی کار انجام میگیرد در
بهینهسازی طرح و کاهش هزینهها بسیار ارزشمند است.
و با تامین نظر کارفرما و امکان تست فرضیات مختلف ،در
نهایت میتوان مدل پروژه را با توجه به نیازهای کارفرما
تمام مراحل آماده سازی و  BIMمشخص نمود .در مدل
ساخت یک پروژه با ذکر زمان دقیق اجرای آن در برنامه
گنجانده شده است .و از جهتی بدلیل ارائه مدل مجازی
از اجزای پروژه؛ دیگر نیازی به تفسیر نقشههای دو بعدی
و پیش آمد سوءتفاهم و دوباره کاری نیست .بالطبع پس
از پایان طراحی ،کارفرما پیش بینی دقیق از نحوه انجام
کار ،تخمین هزینه و درک درستی نسبت به کیفیت
نهایی پروژه دارد و آنچه را که انتظار دارد تحویل بگیرد،
عیناً با پیمانکار به اشتراک میگذارد .پیمانکار نیز دقیقاً
متوجه تمام ابعاد کار خواهد بود ،قیمتی واقعی را ارائه
داده و برای مراحل کار خود برنامه ریزی الزم را انجام
می دهد .و از آنجائیکه قیمت پیشنهادی تابعی از مقادیر
کار است و در بسیاری از مواقع عامل انتخاب پیمانکار
 BIMدر مناقصات میباشد ،لذا استفاده از برآورد دقیق
جهت شرکت در مناقصات و اطمینان از سودآوری انجام
پروژه میتواند در موفقیت پروژه بسیار تاثیر گذار باشد
از قبیل BIM :از طرفی با توجه به ویژگیهای فناوری
گردآوری و توزیع اطالعات از طریق ایجاد سیستم
پایگاه داده مشترک بین عوامل درگیر ،به منظور ایجاد
آگاهی ،شفافیت و ارتباطات قوی بین ذینفعان پروژه و
جهت ثبت ،تجزیه و تحلیل و انتقال تجربیات و درس
آموختهها (داراییهای فرآیندی سازمان )3به تیم پروژه،

این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی میباشد و از نظر ماهیت
تحقیق توصیفی به شمار میرود .اطالعات توصیفی این مقاله
از طریق مطالعات کتابخانهای ،پرسشنامه و مصاحبه نیمه
ساختار یافته گردآوردی شده است و در ادامه به منظور ارزیابی
در کاهش هر یک از موارد ایجاد ادعا از  BIMمیزان تاثیر
ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است .در این پژوهش با روش
در کاهش  BIMمطالعه مروری تالش شده به بررسی کاربرد
دعاوی پروژههای صنعت ساخت پرداخته شود و سعی گردیده
نگرش جدید و کاملتری در این مورد ارائه گردد .ضمنا پژوهش
مورد نظراز لحاظ راهبردی جزو تحقیقات کیفی و از نظر دسته
بندی راهکار تحقیق ،جزو تحقیقات میدانی و کتابخانهای
میباشد که ساختار کلی این پژوهش مطابق شکل ( )1میباشد

شکل  .1ساختارکلی پژوهش
شایان ذکر است که جامعه آماری این پژوهش ،مهندسین
خبره و مدیران شرکتها و سایر عواملی که در بحث ادعا و
صاحب نظر و دارای تجربه ی کافی میباشند ،بوده BIM،
است .با توجه به بررسی صورت گرفته در رابطه با پرسنل
شاغل در شرکتها (مشاور ،پیمانکار و کارفرما) ،شامل
و امور قراردادی و مدیران شرکتها و  BIMکارشناسان
پروژه ،مشخص شد که تعداد خبرگان دارای تجربه و دانش
و ادعا 110 ،نفر میباشد .الزم به  BIMکافی در زمینه
ذکر است که برای محاسبه نمونه آماری از فرمول کوکران

ساخت متناسب با رویکرد پدافند غیرعامل

بهرهبگیری از سامانهی آبرسانی سنتی با مدیریت

درحالیکه:
 iعدد ثابتی که نشان دهنده وزن داده شده به ai
میباشد.
،متغیری که برابر است با میزان امتیاز داده شده xi
توسط پاسخدهندهگان به (i(i=1،2،3،4،5

پس از بررسی قابلیتهای  BIMدرمرحله طراحی با استفاده
از بررسی ادبیات موضوع و کسب نظر  4نفر از متخصصین
مجرب در این حوزه و ادعا ،چند مورد از عوامل موثر در بروز
ادعا در مرحله ساخت پروژهها با قابلیت تاثیر از فناوریBMI

شناسایی شد .و در ادامه بمنظور ارزیابی میزان تاثیر
 BMIبر روی کاهش عوامل مذکور در پروژههای مختلف :
 )1پروژههای ساده (با پیچیدگی کم(

)2پروژههای معمولی (با پیچیدگی متوسط (
)3پروژههای پیچیده (با پیچیدگی زیاد(
یک سری پرسشنامهای با عنوان «پتانسیلهای مدلسازی
اطالعات ساختمان در جهت کاهش بروز ادعا در صنعت
ساخت» طراحی شد و بین جامعه آماری خبرگان توزیع گردید
همان گونه که ذکر شد در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین
پاسخ دهندهگان (نظرات مشاور ،پیمانکار و کارفرما) از آزمون
رابطه کندال استفاده شده است .جدول ( )4نتایج این آزمون را
.در سطح معنی داری  95درصد و با خطای  0.05نشان می دهد

نتایج حاکی از این است که
الف) نظرات مشاور با نظرات کارفرما رابطه قوی دارد (شدت
) (sigرابطه=  )0.930همچنین با توجه به سطح معنی داری
کمتر از  0.05در رابطه نظرات مشاور با کارفرما می توان قابل
.قبول بودن این رابطه را در سطح جامعه مورد تایید قرار داد
ب) رابطه نظرات مشاور با نظرات پیمانکار رابطه قوی بوده
(شدت رابطه=  )0.848و در سطح جامعه معنی دار است.
یعنی می توان گفت رتبه بندی این دو گروه با هم رابطه
دارد لذا نظرات این دو گروه نتایج متفاوتی را ارائه نمیدهد
ج) رابطه نظرات کارفرما با نظرات پیمانکار قوی بوده
(شدت رابطه=  )0.900و در سطح جامعه معنیدار
است .یعنی میتوان گفت رتبه بندی این دو گروه با
.هم رابطه دارد لذا نظرات این دو گروه همسان است
با توجه به توضیح ضریب همیستگی کندال در این تحقیق نیز
متغیرها قرینه بوده و صرفا تعیین رابطه میان پاسخها ،مهم
بوده است .نتایج حاصل نشان میدهد رتبه بندی عوامل ،توسط
سه گروه کارفرما و مشاور و پیمانکار مستقل از هم نبوده و
با هم رابطه دارند و بین رتبه ها توافق خوبی برقرار است
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معادل  (d) ،0.1استفاده شد .که با فرض :مقدار خطا
هر کدام  qو  pمقادیر  z=،ضریب اطمینان 1.96 ،%0.95
 110نفر ،به این ترتیب ) 0.5(Nو حجم جامعه آماری
حجم نمونه آماری این پژوهش تقریبا  51نفر به دست
آمد .که در واقع پرسش نامه برای  77نفر از افراد واجد
شرایط ارسال شده است .که از این تعداد پرسشنامه ارسال
شده 63 ،پرسشنامه تکمیل گردید که با در نظر گرفتن
شرایط شغلی ،تجربه و دانش کافی خبره و جوابهای
تکراری و غیره از بین  63پرسشنامه دریافت شده54 ،
.مورد به عنوان حجم نمونه برای آنالیز انتخاب گردید
در پرسشنامه طراحی شده ،عوامل موثر بر بروز ادعا از
با استفاده از لیکرت  BIM 5جهت قابلیت تاثیر از فناوری
نقطه ای (از تاثیر خیلی کم با وزن  1تا تاثیر خیلی زیاد با
وزن  )5مورد ارزیابی قرار گرفت .و برای بررسی توافق میان
از آزمون  SPSSپاسخ دهندهگان با بکارگیری نرم افزار
ضریب هبستگی کندال استفاده گردید .ضریب همبستگی
رتبهای کندال یک آماره ناپارامتری (در سطح سنجش
رتبه ای) است که برای سنجش میزان تناظر یا مطابقت
بین دو مجموعه رتبه و ارزیابی معنیداری این تناظر به
کار میرود .استفاده از ضریب کندال به ویژه زمانی مهم
است که متغیرها قرینهبوده و برای پژوهشگر مهمنیست
که کدامیک از متغیرهای مورد مطالعه به عنوان متغیر
مستقل و کدامیک به عنوان متغیر وابسته به حساب آیند
این آمار نشان میدهد که چه میزان افزایش یا کاهش در
یک متغیر با افزایش یا کاهش در متغیر دیگر همراه است.
.ضریب کندال همواره بین  ١ -تا  +١ ،در نوسان است
در جهت  BIMدر نهایت بمنظور ارزیابی میزان تاثیر
کاهش هر یک از عوامل ایجاد ادعا ،نتایج بدست
آمده طبق جدول ( )3با استفاده از روش شاخص
رتبه بندی گردید .که برای محاسبه ) (AIمیانگین4
.شاخص میانگین از فرمول زیر استفاده شده است

 .4تحلیل داده ها و نتایج
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طبق جدول ( ،)5نتایج حاصل از آنالیز پرسشنامههای برگشتی
از سوی خبرگان مبنی بر تاثیر فناوری مدلسازی اطالعات
ساختمان در جهت کاهش عوامل بروز ادعاها ،حاکی از این
است که قابلیتها و نوآوریها در فاز طراحی باعث می شود
بسیاری از عوامل ایجاد ادعا در مرحله ساخت پروژهها بطور
کلی از صنعت ساخت ریشه کن شده (تاثیر زیاد تا خیلی زیاد)
یا احتمال وقوع آنها کم رنگتر (تاثیر خیلی کم تا متوسط)
شود .بطوریکه طبق شاخص میانگین کلی بدست آمده برای
هر کدام از عوامل موثر بر بروز ادعا تایج نشان میدهد که
در همه پروژهها بر روی عوامل  1-12تاثیر زیاد تا خیلی زیاد
دارد ( =1عدم توانایی کارفرما در بیان خواستههای خود و هر
نوع تغییر در خواستههاي کارفرما =2 ،تفسیرهاي متفاوت و
ابهام در نقشهها =3 ،ادعا به واسطه عدم پيش بينيهاي الزم

در نقشه و عدم هماهنگي بين سازه ،معماری ،تاسيسات=4 ،
مستندات و بايگاني غير منظم و فاقد كارايي =5 ،اشتباه مشاور
در برآوردهای مالی و زمانی =6 ،گويا نبودن و عدم تفهيم كامل
پيمانكار در رابطه با جزييات فني و اجرائي و مصالح مورد نياز
در طرح =7 ،درخواست اطالعات از جانب پیمانکار در طول
فاز اجرا =8 ،تغییر روش اجرا به خاطر تغییر نقشهها=9 ،
برنامه ریزی و زمانبندی نامناسب پروژه توسط پیمانکار=10 ،
تخمین و پیش بینی نادرست پیمانکار از منابع مورد نیاز و
هزینههای پروژه =11 ،تأخیر در تأیید نقشهها و اختالل حاصل
در روند سفارش و خرید =12 ،ادعا در خصوص مقادير و مصالح
پاي كار) بنابراین میتوان اذعان نمود که این فناوری باعث
میشود عوامل مذکور بطورکلی از صنعت ساخت حذف گردد

شکل .2ارتباط بین تاثیر BIM
در کاهش دعاوی با میزان پیچیدگی پروژهها

 .5نتیجه گیری
پروژههای صنعت ساخت همواره در فاز طراحی و اجرا
شاهد پیچیدگیهای روزافزونی بودهاند بطوریکه روشهای
سنتی طراحی یارای مقابله با تحوالت رخ داده را ندارند.
و همین علتی است که پتانسيل بروز ادعا و وقوع اختالف
را در پروژههاي صنعت ساخت افزايش ميدهد .از اینرو
در طی چند سال اخیر در سطح دنیا روشها و ابزارهای
بعنوان راهکاری برای  BIMمختلفی از جمله فناوری
کاهش دعاوی از صنعت ساخت مد نظر قرارگرفته شده
است .بنابراین در این پژوهش تالش شد با آشکار ساختن
در مدیریت فاز  BIMجوانبی از نوآوریهای فناوری
طراحی به ارزیابی میزان تاثیرات آن در کاهش دعاوی
در طول فاز اجرای پروژههای مختلف (ساده ،معمولی و
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همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود ،براساس
شاخص میانگین کلی بدست آمده برای هر کدام از
به ترتیب در پروژههای پیچیده (، BIM ،)4.143پروژهها
پروژههای معمولی ( )3.705و پروژههای ساده ()3.138
می تواند نقش مهمی در راستای کاهش دعاوی ایفا نماید.
و مطابق با شکل ( )2از نتایج بدست آمده میتوان استنباط
توانایی بالقوهای درکاهش دعاوی  BIMنمود که فناوری
پروژههای پیچیده دارد .چنانکه همراه با افزایش میزان
در کاهش دعاوی نیز  BIMپیچیدهگی پروژهها ،تاثیرات
افزایش مییابد .بنابراین با توجه به اینکه با گذر زمان
پروژهها روند فزایندهای در پیچیده شدن طی میکنند از
بمنظور BIMاینرو در چنین شرایطی استفاده از فناوری
کاهش دعاوی و افزایش بهرهوری در صنعت ساخت
با مدیریت  BIMمیتواند بسیار موثر واقع شود .بطورکلی
موثر فاز قبل از ساخت ،باعث میشود پروژ ه در فاز اجرا با
تغییرات کمتری همراه بوده و طبق خطوط مبنا به مرحله
بهرهبرداری گام بردارد.

پیچیده) پرداخته شود .بدین منظور در این مقاله چند مورد
از عوامل موثر بر بروز ادعاهای مختلف در مرحله اجرای
شناسایی شد سپس  BIMپروژهها با قابلیت تاثیر از فناوری
به منظور دریافت نظر خبرگان و متخصصین در رابطه با
در کاهش عوامل مذکور در پروژهها از متد  BIMمیزان تاثیر
 BIMپرسشنامه استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان داد فناوری
در پروژههای پیچیده نسبت به پروژههای معمولی و ساده به
مراتب تاثیر بسزایی در کاهش دعاوی دارد و میتوان اظهار
بر کاهش دعاوی با میزان پیچیدگی  BIMداشت که تاثیر
پروژهها ارتباط مستقیم دارد بطوریکه با افزایش پیوسته
بر کاهش  BIMمیزان پیچیدگی پروژه متقابال میزان تاثیر
دعاوی نیز افزایش مییابد .به طور کلی بکارگیری این فناوری
در مرحله طراحی باعث میشود بسیاری از عوامل ایجاد
دعاوی در فاز ساخت پروژهها از صنعت ساخت کشور حذف
گردیده و یا احتمال بروز آنها تا حد زیادی کاهش پیدا کند
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