
ارزیابی میزان تاثیر BIM در مرحله طراحی بمنظور کاهش 
دعاوی در فاز ساخت

اکبر معرفت 
کارشناسی ارشد پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران-ایران

حسین طوسی
دکترای تخصصی پردیس هنرهای زیبا -دانشگاه تهران-ایران

رضا محمودی حسنخانلو 
کارشناسی ارشدپردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران-ایران

فصلنامه علمی تخصصی
مهندسی و مدیریت ساخت

سال دوم، شماره هفتم، پاییز1396

نویسنده مسئول: اکبر معرفت
آدرس ایمیل:

marefat1989@gmail.com

Evaluating the Effect of BIM in the Design Phase 
to Reduce Construction Claims

Akbar Marefat
Architectural Department, University Of Tehran, Tehran, Iran

Hossein Toosi
Architectural Department, University Of Tehran, Tehran, Iran
Reza Mahmoudi Hasankhanlo
Architectural Department, University Of Tehran, Tehran, Iran

V. 02 No. 07  - autumn2017

Corresponding author:

Marefat, Akbar
Email address: 

marefat1989@gmail.com

چکیده 
افزایش دعاوی در پروژه های پیچیده امروزی باعث شده است که یافتن ابزارهای مناسب برای مدیریت و کاهش دعاوی به یکی از سواالت مهم 
پژوهش های جدید تبدیل شود. هر چند نمی توان بطورکلی احتمال وقوع این ادعاها را از صنعت ساخت حذف کرد ولی می توان با بهره گیری 
از فناوری های نوینی همچون مدلسازی اطالعات ساختمان ) BIM( در 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 می باشد که برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای 
استفاده شده است. در این پژوهش، به مجموعه ای از قابلیت های BIM که بر کاهش عوامل ایجاد ادعا در پروژه ها تاثیر گذاشته است، گریزی 
 BIM زده شد، سپس در ادامه با درنظر گرفتن پیچیدگی پروژه های صنعت ساخت با شناسایی چند مورد از عوامل ایجاد ادعا با قابلیت تاثیر از
به ارزیابی میزان تاثیر این تکنولوژی در جهت کاهش دعاوی در فاز ساخت پروژه ها پرداخته شده است.  نتایج حاکی از این تحقیق نشان 
می دهد که با افزایش میزان پیچیده گی در پروژه ها، تاثیرات فناوری  BIMدر کاهش دعاوی پروژه ها بیشتر خود نمایی می کند که در نهایت 

منجر گردیده، بسیاری از عوامل موثر بر بروز ادعا در فاز اجرای پروژه ها در مرحله طراحی حذف شوند.

کلمات کلیدی: مدلسازی اطالعات ساختمان )BIM(، مدیریت طراحی، دعاوی، ساخت
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مقدمه                               .1

پروژه های صنعت ساخت،  افزون  روز  پیچیدگي  با  همراه 
نیز  پروژه ها  اجرای  و  طراحی  فاز  به  مربوط  مشکالت 
روشهای  می رسد،  بنظر  بطوریکه  است  افزایش  یافته 
حل  و  طراحی  ایده های  مناسب  ابراز  از  طراحی  مرسوم 
گردیده  باعث  امر  این  و  مانده اند  عاجز  موجود  تناقضات 
پیش  میزان  از  پروژه ها  از  بسیاری  اجرای  هزینه  و  زمان 
بینی شده آن بسیار بیشتر شود که این امر سبب ادعاهاي 
مختلفی براي ارکان پروژه به خصوص پیمانکاران مي شود. 
از  یکی  به  اختالفات  آن  پی  در  و  ادعا  اساس  همین  بر 
این رو  از  است.  شده  مبدل  ساخت  صنعت  مخرب  آثار 
و  روشها  کردن  پیدا  برای  تالش  اخیر  سال های  طی  در 
تکنیک های 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 می شود که بسیاری از 
کارشناسان این صنعت معتقدند که بکارگیری این فناوری 
باعث بهبود بهره وری کلی صنعت ساخت و کاهش بسیاری 

از دعاوی و اختالفات در پروژه ها می شود. 
 BIM قابلیت های  شناسایی  هدف  با  بسیاری  تحقیقات 
مثال  برای  است.  گرفته  صورت  دعاوی  کاهش  بمنظور 
خوشنوا و همکارانش از طریق تحقیق خود ثابت کردن که 
پتانسیل های BIM در شناسایی و جلوگیری از خطاها و 
تداخالت در طول مراحل مختلف پروژه، منجر به کاهش 
عوامل بروز ادعا می شود و به طور قابل توجهی تعدادی از 
رویدادهایی که ممکن است منجر به بروز اختالف شوند 
McGraw-را کاهش می دهد. براساس گزارش موسسه

Hill  قابلیت های فناوری BIM، 56% تغییرات در طول 
فاز ساخت را کاهش می هد و59% باعث می شود اختالفات 
در  همکارانش  و  گیبس  یابد.  کاهش  اجرا  فاز  طول  در 
همان  از   BIM که  داشتند  اظهار  مختلفی  تحقیقات 
مراحل ابتدایی پروژه با بهبود همکاری و ارتباطات طرفین 
قرارداد، باعث می شود ادعاها و اختالفات در طول فازهای 
مختلف پروژه کاهش یابد. همچنین با بررسی قابلیت های 
ابعاد5D  و 4D، این دو بعد را بعنوان ابزاری برای آنالیز 
ادعای تاخیر و بصری سازی و بازیابی اطالعات را بعنوان 
راهکاری برای رفع چالش های ادعای تاخیر برای جلوگیری 
از ادعاهای ناوارد معرفی نمودند. همچنین نتایج تحقیقات 
این می باشد  از  NBS حاکی  انجام شده توسط موسسه 
که BIM با ترکیب داده های ساختار یافته، و تجسم سازي 
طرح به ایجاد زبان مشترك بین ذینفعان مختلف کمک 
می کند. این در حالی است که عدم وجود زبان مشترك 
بین ذینفعان، خود بعنوان مانع بزرگی در حل اختالفات 
بشمار می رود. تقی زاده و همکارانش در تحقیقی با عنوان 
کاهش  در  ساختمان  اطالعات  مدلسازی  کاربرد  "تأثیر 
  BIMدعاوی پروژه های ساخت و ساز" امکانات و ابزارهای
های  پروژه  مختلف  فازهای  در  ادعاها  کاهش  بمنظور  را 

ساخت و ساز مورد مطالعه قرار دادند.
یودیجا و همکارانش در سال 2015 با انجام مطالعه موردی 
به این نتیجه دست یافتند که این فناوری منجر به افزایش

 کیفیت پروژه، کاهش زمان تحویل پروژه و دعاوی در پروژه ها 
می شود. ازهر در تحقیق خود اشاره نموده است که نرم افزارهای 
به  می توانند  را  پروژه  یک  در  تغییر  مورد  کمیت های   BIM
بحث،  مورد  ادعاهای  ارزیابی  طول  در  و  کنند  بازیابی  راحتی 
می توان از این نرم افزارها به نحو احسن استفاده نمود. ایستمن 
بهبود  باعث   BIM از  استفاده  که  داشتند  اظهار  همکارانش  و 
آنالیز بهتر فرآیندهای مختلف پروژه، کاهش زمان، هزینه و ادعا 
بودند  پرداخته  موضوع  این  به  پیشتر  همچنین  آنها  می شود. 
کاهش  دعاوی  ایجاد  عوامل  یقین  به   BIM بکارگیری  با  که 
خواهد  کارآمدتر  و ساخت  فرآیندهای طراحی  که  چرا  می یابد 
 )2014( همکارانش  و  راجندران  رابطه  این  در  همچنین  بود. 
قابل توجهی  به طور   BIM قابلیت های  اظهار نظر کرده اند که 
در باال بردن سرعت روند ساخت و ساز، کاهش هزینه، دعاوی 
حقوقی و اختالفات موثر می باشد. گربردر سال 2014 بیان کرده 
است که این فناوری راهکاری جهت افزایش ارتباطات بین ارکان 
و  معمار  مهندسین  بین  جدال  پایان  برای  نجاتی  راه  و  پروژه 
که  کردند  بیان  همکارانش  و  ریچارد  همچنین  می باشد.  سازه 
وضوح مقادیر در مدل BIM می تواند 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 خودBIM  را 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 می شود. کوك و اسکایک با انجام 
تحلیل  و  تجزیه  برای   BIM مدل  قابلیت های  موردی  مطالعه 
دعاوی و حل و فصل اختالفات مورد مطالعه قرار دادند و اثبات 
نمودن که این فناوری با ایجاد فضایی شفاف، دقیق، صریح، بی 
بعنوان  می تواند  مستندسازی  و  تجسم سازی  قابلیت  و  طرفانه 
ابزاری راهگشا از بروز پیچیدگی در فرآیند بررسی و آنالیز عوامل 
ایجاد ادعا و اختالفات جلوگیری نماید. براساس ادعای گرینوالد 
)BIM ،)2013 با برنامه ریزی و مدلسازی فعالیت های متوالی، 
آنالیز  و  ایمنی  ارزیابی  همچنین  و  ساخت  تداخالت  تشخیص 
موثر  مدیریت  و  هزینه  در  جویی  صرفه  توانایی  تنها  نه  خطر، 
زمان را دارد بلکه درکاهش اختالفات می تواند نقش شایانی ایفا 
نماید بر همین اساس محقق در این پژوهش به معرفی دو مورد 
سیستم کاری مختلف برای بکارگیری BIM به منظور کاهش 

دعاوی مبادرت ورزیده است. 
با توجه به مطالب فوق اگرچه در سال های اخیر تحقیقات زیادی 
دعاوی  کاهش  برای   BIM فناوری  قابلیت  بررسی  مورد  در 
ساخت و ساز انجام شده است. ولی در هیچ کدام از تحقیقات 
ادعا  ایجاد  به شناسایی عوامل  این زمینه،  انجام شده در  قبلی 
با قابلیت تاثیر از BIM و ارزیابی میزان اثرگذاری این فناوری 
اینرو  از  پرداخته نشده است.  راستای کاهش عوامل مذکور  در 
قابلیت های  بررسی  ضمن  است  آن  بر  سعی  تحقیق  این  در 
فناوری BIM در مرحله طراحی برای کاهش دعاوی، با توجه 
از  عواملی  شناسایی  به  پروژه های صنعت ساخت  پیچیدگی  به 
ایجاد ادعا در مرحله ساخت؛ که BIM منجر به حذف آنها در 
 BIM فناوری  تاثیر  میزان  ارزیابی  به  مرحله طراحی می شود 
مختلف  پروژه های  ساخت  مرحله  در  دعاوی  کاهش  منظور  به 

صنعت ساخت پرداخته شود.

ش 
B در مرحله طراحي بمنظور کاه

IM
ارزیابي میزان تاثیر 

ت
دعاوي در فاز ساخ
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2. قابلیت های BIM در فاز طراحی برای کاهش ادعا

طراحی  برای  نوآورانه  رویکردی  ساختمان  اطالعات  مدلسازی 
ساختمان، مهندسی و مدیریت ساخت است. که طبق تعریف مؤسسه 
معماران آمریکا، مدل BIM مرتبط با پایگاه اطالعات پروژه می باشد 
که می تواند میان ذینفعان مختلف پروژه قابل دسترسی و مشترك 
نحوی  به  را  پروژه  داده های   BIM حقیقت  در  باشد.  شده  تعریف 
تفسیر  بدرستی  را  آنها  بتوانند  ذینفعان  همه  که  می کند  هوشمند 
طبق  برسد.  حداقل  به  نابجا  فرضیات  و  تفسیرها  ریسک  تا  کنند، 
به  عموماً  که  می باشد  متعددی  ابزارهای  دارای   BIM  )1( جدول 
عنوان »بُعد« شناخته می شوند. و در واقع این فناوری از مدل های سه 
بعدی و پویا به منظور افزایش بهره وری در صنعت ساخت استفاده 

می کند.
 

بازنگری  BIM در مرحله طراحی:  قابلیت های  به  با توجه 
طراحی،  آنالیز  ساخت،  تداخالت  )شناسایی  طراحی 
قابلیت  )ارزیابی  ساخت  شبیه سازی  طراحی(،  بهینه سازی 
ساخت، بهینه سازی زمانبندی، انیمیشن ساخت، برنامه ریزی 
تجهیز کارگاه، شناسایی مخاطرات ایمنی( و مدیریت مواد 
مواد  برنامه ریزی مصالح، کنترل  برآورد،  و  )متره  و مصالح 
می تواند  را  جدیدی  فرصت های  فناوری  این  مصالح(،  و 
اختالف  حل  روش  و  ادعا  بروز  از  جلوگیری  جهت  در 
می  مشاهده   )2( جدول  در  که  همانطور  نماید.  ارائه 
منجر  طراحی  مرحله  در   BIM قابلیت های  فرمائید 
نتیجه  در  و  پروژه،  اجرای  طول  در  تغییرات  کاهش  به 
می شود. پروژه ها  در  اختالفات  و  دعاوی  کاهش  ور آن 
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پارامتریک BIM فناوری قابلیت مدلسازی  از  استفاده   با 
یکپارچه کنترل  سیستم  ایجاد  با  طراحی  مرحله   در 
مدل، بخش  یک  در  تغییر  که  می گردد   تغییرات2منجر 
و گرفته  قرار  مالحظه  مورد  پروژه  های  بخش  سایر   در 
 باعث کاهش احتمال وقوع تغییر در فاز اجرا شود. بنابراین
ابزارهای از  بمنظور BIM استفاده  طراحی  زمان   در 
با عملکردی،  شاخص های  و  گزینه ها  دقیق تر   بررسی 
در انجام می گیرد  کار  ابتدایی  مراحل  در  اینکه  به   توجه 
 بهینه سازی طرح و کاهش هزینه ها بسیار ارزشمند است.
 و با تامین نظر کارفرما و امکان تست فرضیات مختلف، در
 نهایت می توان مدل پروژه را با توجه به نیازهای کارفرما
 تمام مراحل آماده سازی و BIM مشخص 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 نقشه های دو بعدی
 و پیش آمد سوءتفاهم و دوباره کاری نیست. بالطبع پس
 از پایان طراحی، کارفرما پیش بینی دقیق از نحوه انجام
کیفیت به  نسبت  درستی  درك  و  هزینه  تخمین   کار، 
 نهایی پروژه دارد و آنچه را که انتظار دارد تحویل بگیرد،
نیز دقیقاً به اشتراك می گذارد. پیمانکار  با پیمانکار   عیناً 
ارائه را  واقعی  قیمتی  بود،  خواهد  کار  ابعاد  تمام   متوجه 
انجام را  الزم  ریزی  برنامه  خود  کار  مراحل  برای  و   داده 
 می دهد. و از آنجائیکه قیمت پیشنهادی تابعی از مقادیر
پیمانکار انتخاب  عامل  مواقع  از  بسیاری  در  و  است   کار 
 BIM در مناقصات می باشد، لذا استفاده از برآورد دقیق
 جهت شرکت در مناقصات و اطمینان از سودآوری انجام
باشد گذار  تاثیر  بسیار  پروژه  موفقیت  در  می تواند  پروژه 
فناوری ویژگی های  به  توجه  با  قبیل: BIM از طرفی   از 
سیستم ایجاد  طریق  از  اطالعات  توزیع  و   گردآوری 
ایجاد منظور  به  درگیر،  عوامل  بین  مشترك  داده   پایگاه 
و پروژه  ذینفعان  بین  قوی  ارتباطات  و  شفافیت   آگاهی، 
درس و  تجربیات  انتقال  و  تحلیل  و  تجزیه  ثبت،   جهت 
 آموخته ها )دارایی های فرآیندی سازمان3( به تیم پروژه،

پروژه پیمانکار  مدیریتی  توان  ارتقاء  و  دعاوی  کاهش   باعث 
پروژه بعدي  سه  مدل  بودن  اختیار  در  کلی  طور  به   می شود. 
مربوط موارد  تمام  پروژه،  در  درگیر  عوامل  نزد  اجرا  از   قبل 
از گوناگون  تفاسیر  و  اضافه  زمان  صرف  و  کار  پیچیدگي   به 
فرآیند در  فناوری  این  از  استفاده  لذا  مي کند.  منتفي  را   کار 
طراحی و مناقصه سبب کاهش بروز ادعا در فاز اجرا مي گردد

3. روش شناسی پژوهش

 این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و از نظر ماهیت
این مقاله  تحقیق توصیفی به شمار می رود. اطالعات توصیفی 
نیمه مصاحبه  و  پرسشنامه  کتابخانه ای،  مطالعات  طریق   از 
 ساختار یافته گردآوردی شده است و در ادامه به منظور ارزیابی
تاثیر از BIM میزان  ادعا  ایجاد  موارد  از  یک  هر  کاهش   در 
 ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. در این پژوهش با روش
 در کاهش BIM مطالعه مروری تالش شده به بررسی کاربرد
 دعاوی پروژه های 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
کتابخانه ای و  میدانی  تحقیقات  جزو  تحقیق،  راهکار   بندی 
می باشد که ساختار کلی این پژوهش مطابق شکل )1( می باشد

شکل 1. ساختارکلی پژوهش
 

مهندسین پژوهش،  این  آماری  جامعه  که  است  ذکر   شایان 
و ادعا  بحث  در  که  عواملی  سایر  و  شرکت ها  مدیران  و   خبره 
BIM، بوده می باشند،  کافی  ی  تجربه  دارای  و  نظر   صاحب 
پرسنل با  رابطه  در  گرفته  صورت  بررسی  به  توجه  با   است. 
شامل کارفرما(،  و  پیمانکار  )مشاور،  شرکت ها  در   شاغل 
و BIM کارشناسان شرکت ها  مدیران  و  قراردادی  امور   و 
دانش و  تجربه  دارای  خبرگان  تعداد  که  شد  مشخص   پروژه، 
زمینه در  به BIM کافی  الزم  می باشد.  نفر   110 ادعا،   و 
کوکران فرمول  از  آماری  نمونه  محاسبه  برای  که  است  ذکر 
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خطا مقدار  فرض:  با  که  شد.  d( ،0.1( استفاده   معادل 
 هر کدام q و p مقادیر ،=z ضریب اطمینان %0.95، 1.96
آماری جامعه  و حجم   0.5)N( ترتیب این  به  نفر،   110 
به دست نفر  تقریبا 51  پژوهش  این  آماری  نمونه   حجم 
 آمد. که در واقع پرسش نامه برای 77 نفر از افراد واجد
 شرایط ارسال شده است. که از این تعداد پرسشنامه ارسال
 شده، 63 پرسشنامه تکمیل گردید که با در نظر گرفتن
جواب های و  خبره  کافی  دانش  و  تجربه  شغلی،   شرایط 
دریافت شده، 54 پرسشنامه  بین 63  از  غیره  و   تکراری 
گردید انتخاب  آنالیز  برای  نمونه  حجم  عنوان  به  .مورد 
از ادعا  بروز  بر  موثر  عوامل  شده،  طراحی  پرسشنامه   در 
 با استفاده از لیکرت BIM 5 جهت قابلیت تاثیر از فناوری
 نقطه ای )از تاثیر خیلی کم با وزن 1 تا تاثیر خیلی زیاد با
 وزن 5( مورد ارزیابی قرار گرفت. و برای بررسی توافق میان
 از آزمون SPSS پاسخ دهنده گان با بکارگیری نرم افزار
 ضریب هبستگی کندال استفاده گردید. ضریب همبستگی
سنجش سطح  )در  ناپارامتری  آماره  یک  کندال   رتبه ای 
 رتبه ای( است که برای سنجش میزان تناظر یا مطابقت
 بین دو مجموعه رتبه و ارزیابی معنی داری این تناظر به
 کار می رود. استفاده از ضریب کندال به ویژه زمانی مهم
 است که متغیرها قرینه  بوده و برای پژوهشگر مهم  نیست
متغیر عنوان  به  مطالعه  مورد  متغیرهای  از  کدامیک   که 
 مستقل و کدامیک به عنوان متغیر وابسته به حساب آیند
 این آمار نشان می دهد که چه میزان افزایش یا کاهش در
 یک متغیر با افزایش یا  کاهش در متغیر دیگر همراه است.
است نوسان  در  تا 1+  ،  بین 1  -   .ضریب کندال همواره 
تاثیر میزان  ارزیابی  بمنظور  نهایت  جهت BIM در   در 
بدست نتایج  ادعا،  ایجاد  عوامل  از  یک  هر   کاهش 
شاخص روش  از  استفاده  با   )3( جدول  طبق   آمده 
محاسبه )AI( میانگین4 برای  که  گردید.  بندی   رتبه 
است شده  استفاده  زیر  فرمول  از  میانگین  .شاخص 

               درحالی که:

ai عدد ثابتی که نشان دهنده وزن داده شده به i 
 می باشد.

xi متغیری که برابر است با میزان امتیاز داده شده،          
i)i=1،2،3،4،5(  توسط پاسخ دهنده گان به

4. تحلیل داده ها و نتایج

 پس از بررسی قابلیت های BIM درمرحله طراحی با استفاده 
متخصصین  از  نفر   4 نظر  کسب  و  موضوع  ادبیات  بررسی             از 
مجرب در این حوزه و ادعا، چند مورد از عوامل موثر در بروز
BMIادعا در مرحله ساخت پروژه ها با قابلیت تاثیر از فناوری
تاثیر میزان  ارزیابی  بمنظور  ادامه  در  و  شد.  شناسایی 
BMI بر روی کاهش عوامل مذکور در پروژه های مختلف : 

1( پروژه های ساده )با پیچیدگی کم( 
 2(پروژه های معمولی )با پیچیدگی متوسط (

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

نتایج حاکی از این است که
)شدت دارد  قوی  رابطه  کارفرما  نظرات  با  مشاور  نظرات   الف( 
 )sig( رابطه= 0.930( همچنین با توجه به سطح معنی داری
 کمتر از 0.05  در رابطه نظرات مشاور با کارفرما می توان قابل
.قبول بودن این رابطه را در سطح جامعه مورد تایید قرار داد
بوده قوی  رابطه  پیمانکار  نظرات  با  مشاور  نظرات  رابطه   ب( 
است. دار  معنی  جامعه  سطح  در  و   )0.848 رابطه=   )شدت 
رابطه هم  با  گروه  دو  این  بندی  رتبه  گفت  توان  می   یعنی 
نمی دهد ارائه  را  متفاوتی  نتایج  گروه  دو  این  نظرات  لذا   دارد 
بوده قوی  پیمانکار  نظرات  با  کارفرما  نظرات  رابطه   ج( 
معنی دار جامعه  سطح  در  و   )0.900 رابطه=   )شدت 
با گروه  دو  این  بندی  رتبه  گفت  می توان  یعنی   است. 
است همسان  گروه  دو  این  نظرات  لذا  دارد  رابطه   .هم 
 با توجه به توضیح ضریب همیستگی کندال در این تحقیق نیز
مهم پاسخ ها،  میان  رابطه  تعیین  صرفا  و  بوده  قرینه   متغیرها 
 بوده است. نتایج حاصل نشان می دهد رتبه بندی عوامل، توسط
و نبوده  هم  از  مستقل  پیمانکار  و  مشاور  و  کارفرما  گروه   سه 
است برقرار  خوبی  توافق  ها  رتبه  بین  و  دارند  رابطه  هم  با 
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 طبق جدول )5(، نتایج حاصل از آنالیز پرسشنامه های برگشتی
اطالعات مدلسازی  فناوری  تاثیر  بر  مبنی  خبرگان  سوی   از 
این از  حاکی  ادعاها،  بروز  عوامل  کاهش  جهت  در     ساختمان 
باعث می شود فاز طراحی  در  نوآوری ها  و  قابلیت ها  که   است 
بطور پروژه ها  ساخت  مرحله  در  ادعا  ایجاد  عوامل  از   بسیاری 
 کلی از صنعت ساخت ریشه کن شده )تاثیر زیاد تا خیلی زیاد(
متوسط( تا  کم  خیلی  )تاثیر  رنگتر  کم  آنها  وقوع  احتمال   یا 
برای آمده  بدست  کلی  میانگین  شاخص  طبق  بطوریکه   شود. 
که می دهد  نشان  تایج  ادعا  بروز  بر  موثر  عوامل  از  کدام   هر 
 در همه پروژه ها بر روی عوامل 12-1 تاثیر زیاد تا خیلی زیاد
 دارد )1= عدم توانایی کارفرما در بیان خواسته های خود و هر
و متفاوت  تفسیرهاي   =2 کارفرما،  خواسته هاي  در  تغییر   نوع 
 ابهام در نقشه ها، 3= ادعا به واسطه عدم پیش بیني هاي الزم

تاسیسات، 4= معماری،  بین سازه،  و عدم هماهنگي  نقشه   در 
 مستندات و بایگاني غیر منظم و فاقد کارایي، 5= اشتباه مشاور
 در برآورد های مالی و زمانی، 6= گویا نبودن و عدم تفهیم کامل
 پیمانکار در رابطه با جزییات فني و اجرائي و مصالح مورد نیاز
طول در  پیمانکار  جانب  از  اطالعات  درخواست   =7 طرح،   در 
=9 نقشه ها،  تغییر  خاطر  به  اجرا  روش  تغییر   =8 اجرا،   فاز 
 برنامه ریزی و زمانبندی نامناسب پروژه توسط پیمانکار، 10=
و نیاز  مورد  منابع  از  پیمانکار  نادرست  پیش  بینی  و   تخمین 
 هزینه های پروژه، 11= تأخیر در تأیید نقشه ها و اختالل حاصل
 در روند سفارش و خرید، 12= ادعا در خصوص مقادیر و مصالح
باعث فناوری  این  که  نمود  اذعان  می توان  بنابراین  کار(   پاي 
می شود عوامل مذکور بطورکلی از صنعت ساخت حذف گردد
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براساس می شود،  مشاهده   )5( جدول  در  که   همانطور 
از کدام  هر  برای  آمده  بدست  کلی  میانگین   شاخص 
 به ترتیب در پروژه های پیچیده )BIM ،)4.143 ،پروژه ها
 پروژه های معمولی )3.705( و پروژه های ساده )3.138(
 می تواند نقش مهمی در راستای کاهش دعاوی ایفا نماید.
 و مطابق با شکل )2( از نتایج بدست آمده می توان استنباط
 توانایی بالقوه ای درکاهش دعاوی BIM نمود که فناوری
میزان افزایش  با  همراه  چنانکه  دارد.  پیچیده   پروژه های 
 در کاهش دعاوی نیز BIM پیچیده گی پروژه ها، تاثیرات
زمان گذر  با  اینکه  به  توجه  با  بنابراین  می یابد.   افزایش 
 پروژه ها روند فزاینده ای در پیچیده شدن طی می کنند از
 بمنظور BIM  اینرو در چنین شرایطی استفاده از فناوری
ساخت صنعت  در  بهره وری  افزایش  و  دعاوی   کاهش 
 با مدیریت BIM می تواند بسیار موثر واقع شود. بطورکلی
 موثر فاز قبل از ساخت، باعث می شود پروژه  در فاز اجرا با
           تغییرات کمتری همراه بوده و طبق خطوط مبنا به مرحله
         بهره برداری گام بردارد.                                           

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

5.  نتیجه گیری

اجرا و  طراحی  فاز  در  همواره  ساخت  صنعت   پروژه های 
 شاهد پیچیدگی های روزافزونی بوده اند بطوریکه روشهای
 سنتی طراحی یارای مقابله با تحوالت رخ داده را ندارند.
 و همین علتی است که پتانسیل بروز ادعا و وقوع اختالف
اینرو از  افزایش مي دهد.   را در پروژه هاي صنعت ساخت 
ابزارهای  در طی چند سال اخیر در سطح دنیا روشها و 
فناوری جمله  از  برای BIM مختلفی  راهکاری   بعنوان 
 کاهش دعاوی از صنعت ساخت مد نظر قرارگرفته شده
 است. بنابراین در این پژوهش تالش شد با آشکار ساختن
فناوری نوآوری های  از  فاز BIM جوانبی  مدیریت   در 
دعاوی کاهش  در  آن  تاثیرات  میزان  ارزیابی  به   طراحی 
در طول فاز اجرای پروژه های مختلف )ساده، معمولی و

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

منابع

1.Cheung, S. “Critical factors affecting the 
use of alternative dispute resolution pro-
cess in construction”, Journal of Project 
Management, 17)3(, pp.189-197 )1999(.
2.Golabchi, m., Talkhabi, H., Parchami Jalal, 
M., Bemanian, M.R. “The Development and 
Analysis of Claim Package Model in Iran 
Design–Build Projects”, Management Re-
search in Iran, 18)4(, pp. 111-137 )2015(.
3.Khoshnava, S.M., Ahankoob, A., Preece, 
C.N., and Rostami, R. “Potential Applica-
tion of BIM in Construction Dispute and 
Conflict”, Management in Construction Re-
search Association )MiCRA( Postgraduate 
Conference, At Universiti Teknologi Ma-
laysia Kuala Lumpur, pp.178-184 )2012(.
4.McGraw Hill Construction, Smart Mar-
ket Report. «The Business Value of 
BIM in Europe», McGraw Hill; New York 
)2010(, Available at: http://uorl.ir/Dv
5.Gibbs, D.J., Emmitt, S., Ruikar, K., and 
Lord, W. “An investigation into whether 
building information modelling )BIM( can 
assist with construction delay claims”, 
International Journal of 3-D Information 
Modeling )IJ3DIM(, 2)1(, pp.45-52 )2012(.
6.Gibbs, D.J., Emmitt, S., Lord, W., and 
Ruikar, K. “BIM and construction contracts”, 
Proceedings of the ICE-Management, Pro-
curement & Law, 168)6(, pp. 285-293 )2015(. 
7.Gibbs, D. J., Emmitt, S., Ruikar, K. and 
Lord, W. “Recommendations on the cre-
ation of computer generated exhibits for 
construction delay claims”, Construction 

ش 
کاه

ور 
نظ

 بم
حي

طرا
له 

رح
ر م

B د
IM

یر 
 تاث

زان
 می

بي
زیا

ار
ت

اخ
 س

فاز
در 

ي 
عاو

د

Taherkhani
Textbox
سال 2، شماره 3
پاییز 1396



شامره دوم

تابستان 1395

فصلنامه

 علمی تخصصی

16

Law Journal, 30)4(, pp. 236-248 )2014(.
8.NBS-National BIM Report. 
)2015(. Available at: http://uorl.ir/Dy
9.Taghizadeh, K., Bodaghi, and M., Rosta-
mi, A. “The Impact of Building Information 
Modeling to Reduce Construction Projects 
Claims”, International Journal of Review in 
Life Sciences, 5)3(, pp. 1480-1485 )2015(.
10.Udeaja C. & Aziz Z. “A case study of 
fostering multidisciplinary in built envi-
ronment using BIM”, School of the Built 
Environment, Northumbria University, 
Northumbria, UK, )2015(.  Available at: 
http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/37060
11.Azhar, S. “Building Information Mod-
eling (BIM(: trends, benefits, risks, 
and challenges for the AEC indus-
try”, Leadership and Management in 
Engineering, 11, pp.241-252 )2011(.
12.Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., 
and Liston, K. “BIM handbook: A guide 
to building information modeling for own-
ers, managers, designers, engineers, and 
contractors”, 2nd Edition. Hoboken, New 
Jersey: John Wiley & Sons, Inc. )2011(.
13.Rajendran, P., Seow, T.W., and Goh, 
K.C. “Building Information Modeling in de-
sign stage to assist in time, cost, and quality 
in construction innovation”, University Tun 
Hussein, Malysia, 2)3(, pp.52-55 )2014(.
14.Garber, R. “BIM Design: Realising 
the Creative Potential of Building In-
formation Modelling” )2014(. Availa-
ble at: http://eu.wiley.com/WileyCDA/
WileyTitle/productCd-1118719808.html
15.Lowe, R.H., Muncey, J.M. “Con-
sen-susDOCS 301 BIM Addendum”, 
Construction Lawyer, Associated Gener-
al Contractors of America, 29)1(, )2009(.
16.Ziaee, A., Musa Nezhad, T. “Corrup-
tion, the pest of Project Management of 
Construction Industry in developing coun-
tries”, 10th International Project Manage-
ment Conference, Tehran, Iran )2015(.
17.Ziaee, A., “BIM Transformation of 
the Building Industry in the Third Mil-
lennium”, Tehran: Ali Ziaee, )2016(.
18.Koc, S., Skaik, S. “Disputes Reso-
lution: Can Bim Help Overcome Bar-
riers?”, CIB: Proceedings of the 2014 
International Conference on Construc-
tion in a Changing World, Heriot Watt 

University, Dubai, pp. 1-15 )2014(.
19.Greenwald, N.W. “A Creative Proposal 
for Dispute Systems Design for Construc-
tion Projects Employing BIM”, Journal of 
Legal Affairs and Dispute Resolution in En-
gineering and Construction, 5)1(, )2012(.
20.lee, G., sacks, R. and Eastman, C. 
M. “Specifying parametric building ob-
ject behavior )BoB( for a Building Infor-
mation Modeling system”, Automation in 
Construction, 15)6(, pp. 758-776 )2006(.
21.Kymmell, W. “Building information 
modelling: Planning and managing con-
struction projects with 4D CAD and sim-
ulation”, New York: McGraw-Hill )2008(.
22.Holness, G.V. R. “Building information 
modeling: gaining momentum” , ASHRAE 
Journal, 50)6(, pp. 28–40 )2008(.
23. Sacks, R., Radosavljvic, M., and Barak, 
R. “Requirements for building information 
modelling based lean production manage-
ment systems for construction”, Automation 
in Construction, 19)5(, pp. 641–655 )2010(.
24. Jung, Y., Joo, M. “Building informa-
tion modelling )BIM( framework for prac-
tical implementation”, Automation in 
Construction, 20)2(, pp. 126–133 )2011(.
25. Zhang, J. P., & Hu, Z. Z. “BIM- and 4D 
based integrated solution of analysis and 
management for conflicts and structural 
safety problems during construction: 1. 
Principles and methodologies”, Automation 
in Construction, 20)2(, pp. 155–166 )2011(.
26.McGraw Hill Construction, Smart Mar-
ket Report, “The business value of BIM 
for Infrastructure”, McGraw Hill; New 
York )2012(, Available at: http://uorl.ir/D1
27.Marefat, A., Mahmoudi Hasankhanlo, 
R., Hossein, T. “Application of BIM to Im-
prove the Implementation of Value Engi-
neering”, International Conference on Val-
ue Engineering and Cost Management, 
Tehran, Iran )2016(. 28. Shen, Z., 
Issa, R.R.A. “Quantitative evaluation of the 
Bim-assisted construction detailed cost 
estimates”, ITcon, 15, pp.234-257 )2010(.
29.Chiu, C.Y., Russell, A.D. “De-
sign of a construction management 
data visualization environment: A top–
down approach”, Automation in Con-
struction, 20)4(, pp. 399-417 )2011(.

ش 
B در مرحله طراحي بمنظور کاه

IM
ارزیابي میزان تاثیر 

ت
دعاوي در فاز ساخ

Taherkhani
Textbox
سال 2، شماره 3
پاییز 1396




