
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 مطالعات علوم کاربردی در مهندسی

1101 هارب، 1، شماره 8دوره   

1 -16صفحات   

Online ISSN: 6742-7054 

Print ISSN: 6052-6500 

www.irijournals.com 

ساختمانی با اهمیت موجود در کشور  های پروژهارزیابی و تحلیل فنی و مهندسی 

 EPCFبا در نظر گرفتن قراردادهای 
 

 2، سعید فرخی زاده1محمد همتی

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران، مهندسی مدیریت ساخت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 1

 ی مهندسی مدیریت ساخت، گروه عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار، دکترا 2

 

 چکیده

های عمرانی به دلیل کمبود منابع مالی و مدیریت ضعیف پروژه، امروزه قراردادهای  پروژه تأخیربا توجه به مشکالتی چون 

EPCF های ساختمانی کشور مورد توجه قرار گرفته است.  روژهخصوصی در پ-مهم برای مشارکت دولتی حل راهیک  عنوان به

ساختمانی با اهمیت موجود در کشور با در نظر  های پروژهدر این راستا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل فنی و مهندسی 

به صورت یک  انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از لحاظ ماهیت اجرا EPCFگرفتن قراردادهای 

مطالعه پیمایشی است که از لحاظ زمانی به شکل مقطعی انجام شده است. رویکرد اصلی این تحقیق، تحلیل شکاف بین 

جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه اعضاء انجمن های ساختمانی است.  وضعیت مطلوب و وضعیت موجود پروژه

نفر انتخاب شده است. با  261ای به حجم  که از این میان، نمونه (N=812) اشدب می 1100مهندسین عمران ایران در سال 

ساختمانی در  های پروژهرویکرد اصلی این پژوهش از دو پرسشنامه هم ارز برای بررسی وضعیت  عنوان بهتوجه به تحلیل شکاف 

ها از روش  تحلیل داده( استفاده شده است. جهت EPCF های مؤلفهمالی ) تأمینچهار بعد تدارکات، مهندسی، ساخت و 

 های پروژه( استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش مشخص شد که IPAعملکرد )-تحلیل اهمیت

ها از  ساختمانی با اهمیت موجود در کشور از لحاظ تدارکات و مهندسی در حیطه قابل قبول قرار دارند؛ در حالی که این پروژه

های پژوهش  گیری از یافته گیرند. در پایان این مقاله به بحث و نتیجه ی در حیطه ضعیف قرار میمال تأمینلحاظ ساخت و 

 پرداخته شده است.

 

 ، تحلیل شکاف، تدارکاتEPCFپروژه عمرانی، قرار داد های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

ار اجتماعی و فرهنگی به لحاظ صنعت ساختمان یک بخش پیشرو در امر اقتصاد است که توجه و تمرکز بر آن عالوه بر آث

 اقتصادی نیز حائز اهمیت است. ساختمان یک کاالی غیر منقول با دوام و پر هزینه است و در کشور ما نوعی سرمایه گذاری،

پس انداز و منبع کسب وافزایش درآمد محسوب می شود. آمارها نمایانگر آن است که حوزه ساخت و ساز در بین بخش های 

مانند صنعت نفت گاز، کشاورزی و صنایع تولید و خدماتی رتبه دوم را به خود اختصاص می دهد چرا که مهم اقتصادی ه

(. در 1911کارشناسان معتقدند ایجاد اشتغال در این بخش بسیار کم هزینه تر نسبت به سایر حوزه هاست )فضلی و همکاران، 

ام یک تحلیل جامع نشان دادند که بخش صنعت ساختمان، ( با انج2020و همکاران ) 1تایید اهمیت صنعت ساختمان، رانگ

( نیز صنعت ساخت و ساز 2011و همکاران ) 2باشد. به همین ترتیب نواز مولفه مهمی در توسعه اقتصادی کشور هنگ کنگ می

توجه به ساختمانی با  ایه پروژهرا عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه معرفی کردند. تعریف و انجام 

شود همواره از اهمیت باالیی برخوردار بوده است، لذا موفقیت در مدیریت کامل  زمان و منابعی که صرف انجام این پروژه ها می

شود. با  یک پروژه ساختمانی از بزرگترین اهداف و دغدغه های مدیران و عوامل درگیر این نوع پروژه ها محسوب می

ساختمانی یکی از متداول  های پروژهدرن امروزی، هنوز هم شکست و عدم موفقیت در وجودپیشرفت تکنولوژی در دنیای م

کنند که یکی از دالیل موفقیت )و  ترین مسائل در اجرای این گونه پروژه هاست. این در حالی است که شواهد موجود بیان می

های عمرانی  (. هر چند عملکرد پروژه1911باشد )سالجقه و همکاران،  ها، عدم مدیریت اثربخش آنها می یا شکست( پروژه

های ساخت و ساز در  همواره با مفاهیمی چون مدیریت زمان و هزینه، کیفیت ساخت و غیره همراه است؛ اما تجربه پروژه

های عمرانی در چنین کشورهایی ناشی از مسائل  کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که بخشی از مشکالت پروژه

های حقوقی و قانونی مختص کشورهای درحال توسعه نبوده و این مساله حتی در  نی است. البته وجود چالشحقوقی و قانو

شود؛ به شکلی که زمان و هزینه زیادی صرف دعاوی حقوقی بین طرفیت  کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز مشاهده می

 (. 2020، 9شود )آلمان و تران قراردادهای عمرانی می

هستند که خود از  EPCFهای عمرانی کشور، قراردادهای  مفاهیم نسبتا نوظهور در حوزه مهندسی ساخت و پروژهیکی از 

خصوصی این است که هر یک از -های عمومی گیرد. یکی از اهداف اصلی در مشارکت خصوصی نشات می-های دولتی مشارکت

های طراحی و ساخت به  ریسک EPCFد اما در قرارداد تواند آن را مدیریت کن ها به طرفی منتقل شود که بهتر می ریسک

(. دالیل 1911شود )نظری و همکاران،  برداری به بخش خصوصی منتقل نمی شود، اما ریسک بهره بخش خصوصی منتقل می

  مبلغ کار از  کارفرما یا صاحب  اطمینان  دلیل  وجود دارد. اولین EPCFها به قراردادهای  متعددی برای افزایش توجه دولت

زیرا   است  شوند بسیار کم اجرا می EPCF  روش  به  که  هایی در پروژه  زمان . تغییرات کار است  پایان  قطعی  و زمان  نهایی

شوند و  ها واقعاً اجرا می جریمه  این EPCF  نوع  در قراردادهای در قرارداد زیادند.  طرفین  برای شده   درنظر گرفته  هایی جریمه

  فایننس  در اجرای  خصوصی  از سرمایه  استفاده که  نکنند. در زمانی  ها را پرداخت جریمه  آن  هستند که  آن  دنبال  مگیه  طرفین

از   وجود دارد، جلوگیری EPCFدر   که  از موارد دیگری  کرد. یکی استفاده EPCF  نوع  ، قطعاً باید از قراردادهای است  مطرح

دیگر   عبارت  شود و به می  خواسته  مؤسسه  از یک  مسئولیت EPCF  نوع  . اصوالً در قراردادهای ار استک  و تقسیم  مسئولیت  لوث
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پیمانکار است  برعهده  طور کامل  به  و تجهیزات  و کارایی  در عملکرد، آزمایش  مسئولیت  شود. در نتیجه نمی  تکه تکه مسئولیت 

 .  (1911)عزیزی و همکاران، 

های عمرانی و ساخت و ساز  ای است که در ظاهر باعث بهبود عملکرد پروژه به گونه EPCFقراردادهای  هر چند ماهیت

 EPCFدهد که تجربه این نوع قرارداد در ایران ناموفق بوده است. در رابطه با دالیل عدم موفقیت  شود، اما شواهد نشان می می

شود که اساسا توسط بخش  مالی به بخش خصوصی منتقل می تأمیندر ایران باید توجه کرد که در این نوع قرارداد ریسک 

کار رود که  تواند به ویژه برای قراردادهای بزرگ قابل تحمل نیست. در این شرایط این روش تنها وقتی می خصوصی داخلی به

قابل استفاده است خط اعتباری از یک کشور خارجی در دسترس باشد که منحصرا در صورت استفاده از پیمانکاران آن کشور 

که ازجمله نوآوری های قراردادی کشور ایران به شمار می آید، علی رغم  EPCF(. قراردادهای 1918)اسدی و همکاران، 

ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال های اخیر با محدودیت های فراوانی در مرحله 

ه است. محدودیت هایی که عالوه بر طوالنی شدن فرایند مذاکره، مشکالت حقوقی و مالی غیرقابل مناقصه و اجرا روبه رو بود

های ساخت و ساز  جبرانی را به دنبال داشته است. در کنار این مسائل باید به این واقعیت اشاره نمود که درصد باالیی از پروژه

رسد  ها و غیره همراه هستند. لذا به نظر می ، افزایش هزینه، کیفیت پایین ساختتأخیرای اعم از  کشور با مشکالت عمده

های ساخت و عمرانی کشور باید به شکلی دقیق تر مورد ارزیابی فنی قرار گیرند. از سوی دیگر با توجه به افزایش توجه  پروژه

ق با ابعاد و استانداردهای های ساخت و ساز مطاب الزم است ارزیابی پروژه EPCFنهادها و سازمانهای ذیربط به قراردادهای 

EPCF  ای که تاکنون به شکل جدی به آن پرداخته نشده است. با توجه به مشکالت فوق الذکر، پژوهش  صورت گیرد؛ مساله

ساختمانی با اهمیت موجود در کشور با در نظر گرفتن قراردادهای  های پروژهحاضر با هدف ارزیابی و تحلیل فنی و مهندسی 

EPCF شود.  انجام می 

 

 مبانی نظری تحقیق

در یک قرن اخیر به دالیلی نظیر باال بودن هزینه، طوالنی بودن مدت بازگشت سرمایه، بنیه ضعیف مالی و عدم حمایت قوانین 

های دولتی و عمومی بوده  ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و سازمان و مقررات از بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت

تواند به ایجاد بهینه و مناسب تاسیسات  ، واضح است که بخش دولتی نیز بدون کمک بخش خصوصی نمیاست. اما امروزه

تر است و بخش خصوصی معموال توانایی  ها نزد بخش خصوصی قوی ها بپردازد، چرا که بسیاری از تخصص زیربنایی و زیرساخت

توان نتیجه گرفت، بهترین حالت برای ایجاد بهینه  (. پس می2011، 1ها دارد )دلمون باالتری در مدیریت منابع و زمان در پروژه

ها در بخش عمومی )شامل دولت ملی، دولت محلی و نیز  ها و تاسیسات زیربنایی استفاده از تمام تخصص زیرساخت

بخش  تر منابع مالی در هر دو های قانونی بخش عمومی و از همه مهم ها( و در بخش خصوصی، استفاده از حمایت شهرداری

خصوصی از الگوهای نوینی است که در سه دهه اخیر نظر متولیان امور -(. مشارکت عمومی1918است )فراهانی و همکاران، 

گیری، این الگوها در  ساختار زیربنایی در کشورهای مختلف جهان به خود جلب نموده است. بدلیل نقاط قوت، از آغاز شکل

ل توسعه کاربرد داشته و با درگیر نمودن گسترده بخش خصوصی توانسته است بسیاری از کشورها، بخصوص کشورهای در حا

(. این الگوها که در سرتاسر جهان جهت توسعه 2011و همکاران،  2نقشی کلیدی در مسیر توسعه زیربناها ایفا نماید )اسالم
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ه(، ساختارهای زیربنایی اجتماعی آهن، بندر و فرودگا بخشهای مختلف زیربنایی از قبیل حمل و نقل )جاده، پل، تونل، راه

اند، در  آوری فاضالب( بکار گرفته شده خانه، شبکه آبرسانی و جمع )بیمارستان، مدرسه، زندان( و تسهیالت عمومی )تصفیه

د های ساختمانی اشاره نمو توان به واگذاری، خرید انرژی، و پروژه آیند که از مهمترین آنها می اشکال گوناگونی به اجرا در می

 (. 1918)مینایی و همکاران، 

است. قرارداد  EPCFهای عمرانی، قراردادهای  خصوصی در پروژه-های دولتی یکی از مفاهیم نوظهور در حوزه مشارکت

EPCF  طرح و ساخت است. امروزه تعداد زیادی از پروژه ها به این روش اجرا  های پروژهدر واقع نوعی روش قراردادی اجرای

نوع قراردادها که به صورت فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است، اساساً یک شخصیت حقوقی مستقل  می شوند. در این

مسئولیت طراحی وا جرای پروژه را عهده دار می شود که ممکن است یک شرکت تنها یا مشارکت چند شرکت باشد. شرکت یا 

الزاما ضرورتی ندارد که تمامی امکانات مورد نیاز را هم  سازمانی که مبادرت به اجرای پروژه ها به روش طرح ساخت می نماید

، طراحی پروژه از طراحی EPCF(. در قرارداد 2021و همکاران،  1برای طراحی و هم اجرا در دست خود داشته باشد )امیری

تلف و تمامی مصالح و تجهیزات پروژه شامل تجهیزات و مصالح بخش های مخ تأمینپایه تا طراحی تفصیلی و همچنین 

همچنین اجرا، روش راه اندازی توسط پیمانکار انجام می شود. فدارسیون بین المللی مهندسین مشاور این موضوع را تحت 

(. 2021، 2طراحی مهندسی که تدارک و اجرا به شیوه کلید در دست بیان نموده است )وانگ های پروژهعنوان روش اجرای 

مالی( از قابلیت های قرارداد کلید گردان می باشند. روش کلید گردان  تأمین-ساخت –خرید  –)طراحی  EPCFقراردادهای 

ساخت نیز گفته می شود، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکارمی گذارد به قسمی که  –که به آن طراحی 

یسات اجرا شده را آغاز نماید )کشتیبان و بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره برداری از تاس

 (.1916همکاران، 

پیمانکار به منزله یک شخصیت حقوقی، با عهده دار شدن کلیه مسئولیت ها در انتخاب روش کار برای  EPCFدر قراردادهای 

است. کارفرما هم نتایج نهایی طبق مشخصات عملکرد تعیین شده به وسیله کارفرما دارای اختیار و آزادی عمل کامل  تأمین

ضمن انجام تعهدات خود، پیشرفت کار را پی گیری می نماید. با بهره گرفتن از این روش علیرغم ایجاد برخی محدودیت ها 

برای کارفرما، با قراردادن کلیه فعالیت های پروژه اعم از طراحی تا ساختار و راه اندازی به عهده پیمانکار و کافرما از قید 

ین مدیریت و اجرای این پروژه که اکثرا به علت تخصصی بودن کار و پیچیدگی فناوری از توان او خارج مسئولیت های سنگ

است آزاد می گردد و درگیری کارفرما در فرآیند طراحی و اجرا در مقایسه با سایر روش های قراردادی به مقدار قابل مالحظه 

ا توجه به مفاد قرارداد به مرور و یا تائید کارها خالصه می شود )نظری ای کاهش می یابد و به طور عمده به مدیریت قرارداد و ب

ی که به های پروژه. در باشد مینسبت به روش سنتی کاهش زمان انجام عملیات  EPCF(. مزیت عمده روش 1911و همکاران، 

مر با توجه به فاصله زمانی روش چهار عاملی انجام می شوند، خرید تمامی تجهیزات و مصالح بر عهده کارفرماست که این ا

های جدی روبروست و نهایتا نیز بعضا باعث به وجود آمدن مشکالت بین  تأخیرانجام طراحی توسط بخش غیر کارفرمایی، با 

(. لذا در سال های اخیر خصوصا در مناقصات صنایع نفت گاز و 2011و همکاران،  9پیمانکار ساخت و کارفرما می گردد )الی

بسیار مورد توجه دولت قرار گرفته است. همچنین انجام توام طراحی  EPCFوگاه معدن انجام کار به روش پتروشیمی، نیر
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وساخت توسط یک شرکت، امکان شروع کارهای اجرایی قبل از اتمام کارهای طراحی را فراهم می کند که این خود باعث 

 (. 1911کاهش زمان اجرای پروژه می گردد )رضایی زاده و همکاران، 

 

 پیشینه تحقیق

ای با عنوان شناسایی و تحلیل دعاوی بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در  ( مطالعه1911نظری و همکاران )

انجام دادند. در این تحقیق که با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد، شاخص هایی چون، اشتباه در  EPCقراردادهای 

دهای قراردادی کارفرما و مشاور، تغییر در خواسته های کارفرما و تغییرات ناشی از عوامل بیرونی اسناد مناقصه، عدم انجام تعه

به عنوان چهار عامل تاثیرگذار و اصلی شناخته شدند که از میان این عوامل، شاخص عدم پایبندی به تعهدهای قراردادی مابین 

ای با عنوان ارائه رویکرد ترکیبی  ( مطالعه1911فی و همکاران )کارفرما و مشاور، به عنوان اصلی ترین عامل معرفی شد. لط

ANP - DEMATEL  در تهیه مدل ارزیابی موفقیت قراردادهایEPC  حفاری انجام دادند. نتایج تحقیق  های پروژهدر

به ترتیب از کاال و خدمات، ساخت و اجرا، لجستیک و پشتیبانی  تأمیننشان داده است که: مدیریت پروژه، فنی و مهندسی، 

در پروژه  EPCای با عنوان مزایا و معایب قراردادهای  ( مطالعه1918اولویت بیشتری برخوردار شده اند. واحد احمدیان )

، کاهش زمان کلی اجرا و EPCعمرانی انجام داد. در این مقاله بیان شده است که از ویژگیهای عمده اجرای پروژه ها به روش 

. که همین دو ویژگی مهم، باعث جذابیت کارفرمایان و پیمانکاران به باشد میژه از دیدگاه کارفرمایان( افزایش سود پروژه )به وی

ای با عنوان شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب  ( مطالعه1918انجام پروژه ها با این روش شده است. اسدی و همکاران )

عامل  12و تاپسیس انجام دادند. نتایج بیانگر این بود که  AHPهای  با استفاده از روش EPCپیمانکاران در قرارداد های 

 دخیل هستند. EPCمانند قابلیت اجرایی، مالی و تیم مهندسی مطلوب در انتخاب پیمانکاران در قراردادهای 

انجام دادند.   EPCهای  ای با عنوان عوامل اصلی دعاوی قضایی و شکایات در پروژه ( مطالعه2021و همکاران ) 1هاردومولجادی

 EPCهای قرارداد مانند مدیریت قرارداد، تعریف مبهم اسناد قرارداد، درک قرارداد  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که جنبه

های  و ادعای تمدید زمان، واگذاری زمین و اتمام دیرکرد کار توسط پیمانکاران از علل اصلی ادعاها و اختالفات در مورد پروژه

ای با عنوان تاثیر توافقات اولیه بر  ( مطالعه2021) 2آیند. لی و چانگ به شمار می EPCبا استفاده از مدل قرارداد زیربنایی 

شده از  آوری های پرسشنامه جمع های ساختمانی انجام دادند. این مطالعه داده در ابرپروژه EPCاعتماد و عملکرد قراردادهای 

سازی معادالت ساختاری حداقل  کند و از مدل ا با و بدون روابط کاری قبلی مقایسه میهای نفت و گاز ر ذینفعان در ابرپروژه

کند. مدل بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که اعتماد  ( برای تجزیه و تحلیل استفاده میPLS-SEMمربعات جزئی )

های این مطالعه  تأثیر می گذارد. یافته EPCدر هر دو مدل به طور قابل توجهی بر عملکرد پروژه از طریق عملکرد قرارداد 

تأثیر  EPCهای  گیری قرارداد برای بهبود عملکرد ابرپروژه دهد که چگونه اعتماد ناشی از پیوندهای قبلی بر شکل نشان می

اختمانی های س و قراردادهای سنتی در پروژه  EPCای با عنوان مقایسه قراردادهای  ( مطالعه2018) 9گذارد. النگه و مینده می

های ساختمانی  با قرارداد سنتی و اثربخشی آنها بر ریسک در پروژه EPCانجام دادند. هدف پژوهش حاضر مقایسه قراردادهای 

و قرادادهای سنتی امکان شناخت روش عملی قرارداد در هند را فراهم می کند.  EPCاست. یک مطالعه تطبیقی بین قرارداد 
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های ساخت  در مقایسه با قراردادهای سنتی باعث بهبود کیفیت پروژه EPCشد که قراداد بر اساس نتایج بدست آمده مشخص 

 های عمرانی کشور هند شده است. و همچنین کاهش نرخ تاثیر در پروژه

اند و مطالعات زیادی  پرداخته  EPCبررسی ادبیات و پیشینه تحقیق حاکی از آن است که اغلب مطالعات پیشین به قراردادهای 

دهد  هستند انجام نشده است. همچنین بررسی ادبیات نشان می EPCکه شکل تکامل یافته   EPCFرابطه با قراردادهای در 

بندی برای ارزیابی قراردادهای  های اولویت گیری چندمعیاره و تکنیک که بخش بزرگی از تحقیقات پیشین از رویکرد تصمیم

EPC های  جهت ارزیابی کامل پروژهاند و تاکنون مطالعات زیادی  استفاده کردهEPCF  ،بر اساس ابعاد مختلف آن )ساخت

مالی( انجام نشده است که این امر بیانگر یک شکاف تحقیقاتی عمده است. لذا در پژوهش حاضر با  تأمینتدارکات، مهندسی، و 

 های پروژهفنی و مهندسی هدف برطرف نمودن این شکاف تحقیقاتی و کمک به تقویت ادبیات پژوهش، به ارزیابی و تحلیل 

های  شود. جهت ارزیابی پروژه پرداخته می EPCFساختمانی با اهمیت موجود در کشور با در نظر گرفتن قراردادهای 

 های زیر تدوین شده است: فرضیه  EPCFساختمانی بر اساس مالحظات 

 ی قرار دارد.ساختمانی با اهمیت موجود در کشور از لحاظ مهندسی در وضعیت مطلوب های پروژه

 ساختمانی با اهمیت موجود در کشور از لحاظ تدارکات در وضعیت مطلوبی قرار دارد. های پروژه

 ساختمانی با اهمیت موجود در کشور از لحاظ ساخت در وضعیت مطلوبی قرار دارد. های پروژه

 قرار دارد. مالی در وضعیت مطلوبی تأمینساختمانی با اهمیت موجود در کشور از لحاظ  های پروژه

 

 شناسی روش

شود. همچنین  پیمایشی انجام می-این مطالعه از لحاط هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی

شود. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه اعضاء انجمن  از لحاظ زمانی این مطالعه به صورت مقطعی انجام می

. دراین پژوهش برای تعیین تعداد نمونه یا حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده باشد می( ISCEمهندسین عمران ایران )

. بنابراین باشد مینفر  812برابر با  1100خواهد شد. طبق آمار انجمن مهندسین عمران ایران کل جمعیت تحقیق در سال 

 حداقل نمونه الزم به صورت زیر قابل محاسبه است:

 

 نفر انتخاب شده است.  261ی به حجم ا بنابراین نمونه

 شود.  ای و میدانی تقسیم می های گردآوری اطالعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانه روش

 ای استفاده شده است. های کتابخانه در خصوص گردآوری ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش -1

ژوهش از روش میدانی و توزیع پرسشنامه بین اعضاء نمونه آماری های پ جهت گردآوری اطالعات برای تایید یا رد فرضیه -2

 استفاده شده است.

شود. نکته قابل توجه این است با توجه به این که در  های اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده میدر این پژوهش برای گردآوری داده

های مشابه( برای ارزیابی  رسشنامه هم )با تعداد گویهشود دو پ استفاده می  IPAپژوهش حاضر از رویکرد تحلیل شکاف و روش 

 16عامل اصلی )متغیر پنهان( و  1شود. پرسشنامه تحقیق از از  استفاده می  EPCFآل قراردادهای  وضعیت فعلی و وضعیت ایده
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از: مهندسی، عبارتند  EPCFتحقیق مطابق با قراردادهای پرسشنامه پرسش )متغیر قابل مشاهده( تشکیل شده است. ابعاد 

های عمومی و تخصصی است.  مالی. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل دو دسته پرسش تأمینتدارکات، ساخت و 

باشد.  های فردی پاسخ دهندگان شامل جنسیت، سن، میزان تحصیالت، سابقه کاری می های عمومی پیرامون ویژگی پرسش

 طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.های تخصصی از  های پرسش گزاری پاسخ ارزش

 
 

عملکرد،  -شود. تحلیل اهمیت ( استفاده میIPAعملکرد )-ها از روش تجزیه و تحلیل اهمیت در این پژوهش برای تحلیل داده

ابزار مؤثری برای ارزیابی موقعیت رقابتی سازمان، شناسایی فرصت های پیشرفت و نیز طراحی استراتژی های بهبود منابع 

انسانی و فراهم کردن شرایط مناسب کاری است. از طریق تشکیل ماتریس دوبعدی که محور عمودی آن ادراک کارکنان از 

عملکرد شرکت )وضعیت فعلی( هر ویژگی و محور افقی آن اهمیت آن شاخصه در ادراک کارکنان نسبت به عملکرد سازمان 

ی مؤثری را برای مدیران ارائه کرد. این ماتریس دو بعدی را ماتریس )وضعیت ایده آل( را نشان می دهد، می توان پیشنهادها

که در واقع از چهار قسمت یا ربع تشکیل شده و در هر ربع استراتژی خاصی قرار  IPعملکرد می نامند. نقش ماتریس  -اهمیت

 شود. ای بهبود استفاده میها بر گیری است. از این ماتریس برای شناخت درجه اولویت شاخص دارد، کمک به فرایند تصمیم

براساس اینکه هر شاخص چه میزان اهمیت دارد )وضعیت مطلوب( و عملکرد سازمان در زمینه این شاخص در چه حد است 

 )وضعیت موجود( چهار ربع قابل تشخیص است:

 اهمیت پایین-تفاوتی: عملکرد پایین حیطه بی

 اهمیت پایین -حیطه اتالف: عملکرد باال

 اهمیت باال-لکرد پایینحیطه ضعف: عم

 اهمیت باال -حیطه قابل قبول: عملکرد باال

 

 های پژوهش یافته

اند. از نظر  %( زن بوده90نفر ) 11%( مرد و 10) 181نفر انجام شده است که از منظر جنسیت  261این مطالعه براساس دیدگاه 

سال و  50تا  10%( بین 21نفر ) 15سال،  10تا  90%( بین 91نفر ) 81سال،.  90%( از مهندسین کمتر از 18نفر ) 11سنی 

%( 61نفر ) 151، کارشناسی%( از مهندسین دارای مدرک 21نفر ) 11سال هستند. از منظر تحصیالت  50%( باالی 11نفر ) 50

ر نف 10سال،  10%( کمتر از 21نفر ) 15%( نیز مدرک دکتری دارند. از منظر سابقه کاری 12نفر ) 91کارشناسی ارشد و 

 کاری دارند. سال سابقه 15%( بیش از 11نفر ) 116سال و  15تا  10%( بین 21)
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 اعضاء انجمن مهندسین عمران ایرانشناختی  های جمعیت ویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی شناختی های جمعیت ویژگی

 جنسیت
 %90 11 زن

 %10 181 مرد

 سابقه کاری

 %21 15 سال 10کمتر از 

 %21 10 سال 15تا  10

 %11 116 سال 15بیش از 

 تحصیالت

 %21 11 کارشناسی

 %61 151 کارشناسی ارشد

 %12 91 دکتری

 
 %18 11 سال 90کمتر از 

 سال 03کمتر از 

 %91 81 سال 10تا  90

 %21 15 سال 50تا  10

 %11 50 سال 50بیش از 

 %100 261 کل

 

گردآوری شده است. آمار توصیفی ابعاد  تأمینبراساس چهار محور مهندسی، تدارکات، ساخت و  های پژوهش همچنین داده

 ارائه شده است. 2پرسشنامه پژوهش در جدول 

 آمار توصیفی ابعاد پرسشنامه پژوهش -2جدول 

 متغیرها
 انتظارات ادراکات

 مالی تأمین ساخت کاتتدار مهندسی مالی تأمین ساخت تدارکات مهندسی

 261 261 261 261 261 261 261 261 تعداد

 10298 10212 10568 10681 20185 20186 90186 90201 میانگین

 10500 10500 10610 10890 20150 20150 90500 90110 میانه

 50000 50000 50000 50000 20000 20000 10000 90990 مد

 00112 00168 00101 00150 00161 00168 00611 00191 انحراف معیار

 00516 00510 00166 00202 00191 00198 00151 00188 واریانس

 90000 90000 20500 20110 10000 10000 90500 20500 دامنه تغییرات

 20000 20000 20500 20890 10000 10000 10500 10890 کمینه

 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 10990 بیشینه
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 انتظارات ادراکات متغیرها

 00866- 00882- 00111- 00129- 00210 00291 00001 00105- چولگی

 00289- 00292- 00089 00910 00861- 00851- 00501- 00292 کشیدگی

 

داده صحیح برای هر یک از ابعاد مورد مطالعه گردآری  261تعداد  2براساس آمار توصیفی ابعاد پرسشنامه پژوهش در جدول 

دهد وضعیت متغیرها براساس ادراکات نزدیک به حد وسط طیف  مرکزی میانگین، میانه و مد نشان میشده است. پارامترهای 

یعنی حد فاصل زیاد تا خیلی زیاد است. چولگی و  5/1تا  1باشد و وضعیت انتظارات متغیرها نیز بین  می 9لیکرت یعنی عدد 

های پارامتریک  توان از روش ها نرمال بوده و می زیع دادهدهد تو [ است که نشان می-2و  2ها نیز در فاصله ] کشیدگی داده

 استفاده کرد.

زوجی  t، از آزمون EPCFبرای بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب عملکرد در زمینه هریک از ابعاد قراردادهای 

نه هر یک از ابعاد چهارگانه )وابسته( استفاده شده است. با استفاده از این آزمون شکاف بین انتظارات و ادراک شده در زمی

BSC  انتظارات و  بین شود که تفاوتی به این صورت تنظیم می بررسی گردیده است. برای انجام این آزمون، فرض صفر

 راکاتاد و دهد اختالف انتظارات نشان می وجود ندارد. فرض مخالف یا  عوامل مورد بررسی بعد در کارشناسان ادراکات

 های آزمون به صورت زیر است: باشد. بیان آماری فرض دار می آنان معنی

 
میانگین انتظارات )وضعیت مطلوب( در رابطه با هر منظر  میانگین ادراکات )وضعیت موجود( و  که در این رابطه 

 باشد. می

 EPCFبوط به ابعاد قراردادهای زوجی مر tآزمون  - 0جدول 

های  فرضیه

 پژوهش

وضعیت مطلوب 

 )اهمیت(

وضعیت موجود 

 )عملکرد(

اختالف 

 میانگین

مقدار 

 معناداری

مقدار 

 معناداری

دار بودن  معنی

 اختالف

  119/1 00000 180/1 201/9 681/1 مهندسی

  152/1 00000 082/1 186/9 568/1 تدارکات

  516/9 00000 156/1 186/2 212/1 ساخت

  598/9 00000 152/1 185/2 298/1 مالی تأمین

 

توان  % می5و مقدار معناداری مشاهده شده در سطح خطای  9جدول زوجی مندرج در  tبراساس نتایج بدست آمده از آزمون 

 ادعا کرد:

 000/0بدست آمده است. مقدار معناداری شکاف  180/1از منظر مهندسی مقدار شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب  -

( است و بنابراین بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود عملکرد از مهندسی 05/0بدست آمده که کوچکتر از سطح خطا )
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اداری وجود تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی افراد معتقدند شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب از مهندسی فاصله معن

 دارد.

بدست  000/0بدست آمده است. مقدار معناداری شکاف  082/1مقدار شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب از منظر تدارکات  -

( است و بنابراین بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود عملکرد از منظر تدارکات تفاوت 05/0آمده که کوچکتر از سطح خطا )

 فراد معتقدند بین وضعیت موجود و عملکرد مطلوب از منظر تدارکات فاصله معناداری وجود دارد.معنی داری وجود دارد. یعنی ا

بدست  000/0بدست آمده است. مقدار معناداری شکاف  156/1مقدار شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب از منظر ساخت  -

کرد از منظر ساخت تفاوت معنی داری ( است و وضعیت مطلوب و وضعیت موجود عمل05/0آمده که کوچکتر از سطح خطا )

 وجود دارد. به عبارت دیگر افراد معتقدند بین وضعیت موجود و عملکرد مطلوب از منظر ساخت فاصله معناداری وجود دارد.

 000/0بدست آمده است. مقدار معناداری شکاف  152/1مالی  تأمینمقدار شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب از منظر  -

 تأمین( است و بنابراین بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود عملکرد از منظر 05/0ه کوچکتر از سطح خطا )بدست آمده ک

مالی کارکنان فاصله  تأمینمالی تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی افراد معتقدند بین وضعیت موجود و مطلوب از منظر 

 معناداری وجود دارد.

 

 EPCFار رادار اختالف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ابعاد قراردادهای نمود -1شکل 

 2شود و منظر عملکرد نمایش داده می  Iکه با  1در تحقیق حاضر هر شاخص از دو منظر مورد بررسی قرار گرفت. منظر اهمیت

ها،  اهمیت، بویژه زمانی که هر مجموعه دادههای بعد عملکرد و بعد  شود. از آنجا که تحلیل جداگانه داده نمایش داده می  Pکه با 

ها روی  های مربوط به سطح اهمیت و عملکرد شاخص گیرند ممکن است معنادار نباشد، لذا داده همزمان مورد مطالعه قرار می

(. این 2شکل شوند ) نشانگر بعد عملکرد است نشان داده می Xنشانگر بعد اهمیت و محور  yای دو بعدی که در آن محور  شبکه

که در واقع از چهار قسمت یا ربع  IPشود. نقش ماتریس  نامیده می IPشبکه دو بعدی ماتریس اهمیت/عملکرد یا ماتریس 

ت درجه گیری است. از این ماتریس برای شناخ تشکیل شده و در هر ربع استراتژی خاصی قرار دارد، کمک به فرایند تصمیم

 شود.  ها برای بهبود استفاده می اولویت شاخص

                                                           
1 Importance  
2 Performance  
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 (IPA)عملکرد -طرح کلی ماتریس اهمیت -2شکل 

براساس اینکه هر شاخص چه میزان اهمیت دارد )وضعیت مطلوب( و عملکرد در زمینه این شاخص در چه حد است )وضعیت 

 موجود( چهار ربع قابل تشخیص است:

 اهمیت پایین-تفاوتی: عملکرد پایین بیحیطه  -

 اهیمت پایین -حیطه اتالف: عملکرد باال -

 اهمیت باال-حیطه ضعف: عملکرد پایین -

 اهیمت باال -حیطه قابل قبول: عملکرد باال -

 باشد: های تحقیق حاضر به صورت زیر می اهمیت عملکرد برای شاخص-نتیجه ارزیابی اهمیت

 
 EPCFابعاد قراردادهای  (IPA)عملکرد -نتیجه ارزیابی اهمیت -0شکل 

تفاوتی و حیطه اتالف وجود ندارد.  های تحقیق بااهمیت است بنابراین حیطه بی از آنجا که براساس نتایج تحقیق تمامی شاخص

حیطه »و « حیطه ضعف»حدوده ها در م از طرفی عملکرد در برخی موارد پایین و در برخی موارد مطلوب است بنابراین شاخص

های  های تدارکات و مهندسی از اهمیت بسیار زیاد و عملکرد مطلوبی برخوردار هستند. شاخص قرار دارند. شاخص« قابل قبول

 مالی نیز با وجود اهمیت باالیی که دارند از عملکرد ضعیفی برخوردار هستند. تأمینساخت و 
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 گیری بحث و نتیجه

ساختمانی مشخص شد که  های پروژهآمده از تحلیل شکاف در رابطه با ارزیابی و تحلیل فنی و مهندسی بر اساس نتایج بدست 

دو مولفه تدارکات و مهندسی در حیطه قابل قبول وجود دارند. تدارکات یکی از مهمترین فعایتهای تیم های پروژه است که این 

ن، از جمله خرید، مالی، انبارداری، پرسنلی، تولید، تعمیر و فرآیندها در رابطه مستمر و دائمی با تمامی بخشهای سازما

(. 1100نگهداری، طراحی و تحقیق وتوسعه، مهندسی و ... بوده حداقل یکبار در هر پروژه انجام میشود )پرچمی و همکاران، 

در آن منجر به ایجاد  مدیریت تدارکات از مهمترین جزء های هزینه بر و زمان بر درپروژهای عمرانی است و هرگونه اختالل

در تحویل طرح سرمایه گذاری می شود. یکی از راههای کسب موفقیت،  تأخیرمشکالتی در روند اجرایی پروژهای عمرانی و 

(. مطابق با نتایج 1100بهتر است )افشاری و همکاران،  حل راهدانستن دالئل اختالل و دوری جستن از آنها برای دست یافتن به 

ساختمانی با اهمیت کشور در وضعیت مطلوبی قرار  های پروژهحلیل شکاف مشخص شد که بخش تدارکات در بدست آمده از ت

 ها در نظر گرفت.  توان یکی از نقاط قوت این پروژه دارد که این شرایط را می

وضعیت مطلوب  ها از لحاظ مهندسی در های ساختمانی حاکی از آن است که این پروژه همچنین بررسی شکاف موجود در پروژه

های  دهد و از اهمیت بسیار باالیی برای موفقیت پروژه قرار دارند. مهندسی بخش فنی یک پروژه عمرانی را تشکیل می

عمرانی دارد. فرایند طراحی بر عملکرد فعالیت  های پروژهساختمانی برخوردار است. طراحی مهندسی نقش مهمی در موفقیت 

پروژه تأثیر می گذارد. کیفیت طرح ها تأثیر مستقیمی بر موفقیت پروژه دارد. شکست پروژه  ها در مراحل بعدی و راندمان کلی

(. 2020و همکاران،  1هنگامی رخ می دهد که مسائل فنی در طی مراحل طراحی توسط مدیریت نادیده گرفته شود )بناچیو

( مغایرت دارد؛ چرا که این محققان به 1911) نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج گزارش شده توسط سالجقه و همکاران

های ساختمانی کشور اشاره کرده اند. در عین حال نتایج بدست آمده  یکی از مشکالت اصلی پروژه عنوان بههای مهندسی  چالش

 های مؤلفه( مطابقت دارد که بیان کردند بخش مهندسی در قیاس با سایر 1100در این تحقیق با نتایج پرچمی و همکاران )

 های ساختمانی کشور از وضعیت به نسبت بهتری برخوردار است. پروژه

در وضعیت غیر قابل قبول  EPCFدر قراردادهای  "ساخت"بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص شد که مولفه 

های ساختمانی کشور را  هیا حیطه ضعیف قرار دارد. این یافته از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و مشکل بزرگی در پروژ

توان مدیریت ساخت را به عنوان یکی از شاخه های مهندسی عمران معرفی کرد که به کند. به طور کلی می خاطرنشان می

های  در پروژه تأخیرمدیریت زمان، هزینه و کیفیت در ساخت می پردازد. با توجه به این که زمان و هزینه از مهمترین عوامل 

شود.  قلمداد می EPCFهای ساختمانی در چارچوب  ترین اجزاء پروژه یکی از کلیدی "ساخت"ذا مدیریت عمرانی هستند؛ ل

ای که  دهد؛ مقوله های ساختمانی را نشان می در پروژه "ساخت"نتیجه بدست آمده در این تحقیق بار دیگر وضعیت نامطلوب 

( در بررسی 1100مثال، اسپوتین و همکاران ) عنوان بهت. پیش از این توسط محققان دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفته اس

های  از لحاظ مدیریت زمان و هزینه را یکی از چالش "ساخت"های عمرانی، ضعف در مولفه  های کمی و کیفی پروژه شاخص

خش مشکالت ب EPC( نیز در بررسی قراردادهای 1911های عمرانی کشور معرفی کردند. پیش از این، عزیزی ) اصلی پروژه

های داخل کشور نبوده و بنابه گزارشات موجود در  را مورد تاکید قرار داده بود. البته این مشکل مختص پروژه "ساخت"

( مشکالت بخش ساخت را یک 2020مثال، گاندوز و همکاران ) عنوان بهشود.  های عمرانی سایر کشورهای نیز دیده می پروژه

                                                           
1 Benachio 
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( نیز عدم توجه به مولفه ساخت را 2021اند. لی و همکاران ) اورمیانه معرفی کردههای عمرانی در خ پروژه تأخیرعامل اصلی در 

 اند. معرفی کرده EPCیکی از دالیل دعاوی حقوقی در قراردادهای 

مالی نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در  تأمینهای عمرانی کشور از لحاظ  در نهایت نتایج بدست آمده نشان داد که پروژه

بـا توجـه بـه کمبـود تاسیـسات و زیـر ساختهای زیر  باشد میمنابع مالی دغدغه مهم و اولیه  تأمینعمرانی  های پروژهاجرای 

بنایی در کشور از یکسو و کمبود منابع سرمایه ای از سوی دیگر به سرمایه از نقش غیر فابـل انکاری در این میان برخوردار 

بـا توجه  باشد میبزرگ  های پروژهک شرکت پیمانکاری که مایل به مشارکت در اجرای (. ی1918)اسدی و همکاران،  باشد می

 تأمینبـه کمبـود سرمایه خود و میل به مشارکت با دیگر طرفهای مطرح قطعاً باید اطالعات دقیقی از چگونگی و روش هـای 

اشد تـا بتوانـد بـا حفـظ حقوق طرفین کارامور را داشته ب باشد میمالی و مسائل مختلفی که در ارتباط با این موضوع مطرح 

مالی جهت سرمایه گذاری در  تأمین(. فرآیند 1100مربوط را به نحو مطلوب و بهینه به انجام برساند )طاهری و همکاران، 

(. در 2011و همکاران،  1)موهدناوی باشد میزیربنـایی عمرانـی دارای ویژگیهـا، پیچیـدگی و چالش های خاص خود  های پروژه

مخارج پروژه  تأمیندر نظر گرفت، چرا که  EPCFمالی را یکی از دالیل گسترش قراردادهایی چون  تأمینتوان مساله  واقع می

 های پروژههای عمرانی است. به منظور کاهش هزینه های دولتی در  ها برای اجرای پروژه های دولت یکی از مهمترین دغدغه

مالی برای پروژه ها از طریق برون سپاری به شرکت های  تأمینصرفه جویی در هزینه های باال و ساخت و ساز، شرکت ها را به 

ساخت و ساز از جمله  های پروژه(. 1100خصوصی، به عنوان اولویت های مهم مدیران ارشد پروژه ها مطرح می کند )افشاری، 

خصوصی به انجام رسیده و هر دو طرف قرارداد ) بخش -لتیعمرانی هستند که در دنیا با استفاده از قراردادهای دو های پروژه

 تأمیندولتی و بخش خصوصی ( در جهت رسیدن به اهداف پروژه و منافع مالی خود از آن بهره می برند. بهبود ارتباطات، 

مشارکت بین  مالی، سرمایه گذاری، برون سپاری، ساخت و اجرا و توسعه زیر ساخت ها از جمله مواردی هستند که می توان با

(. نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج گزارش شده 1911بخش عمومی و خصوصی به آن دست یافت )لطفی و همکاران، 

عمرانی کشور همخوانی دارد )کشتیبان و همکاران،  های پروژهمالی  تأمینتوسط سایر محققان مبنی بر وضعیت نامطلوب 

 (. 1918؛ واحد احمدیان، 1916

، دو مولفه تدارکات و مهندسی در EPCFدهد که مطابق با قراردادهای  وع نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان میدر مجم

ها اهمیت  اند. این یافته مالی و ساخت در حیطه ضعیف قرار گرفته تأمین های مؤلفهوضعیت مطلوب قرار دارند؛ در حالی که 

های سوم، چهارم و پنجم  دهند. امروزه با تاکید برنامه ی کشور را نشان میهای عمران در پروژه EPCFتوجه به ابعاد مختلف 

پتروشیمی، برق و مخابرات، مسکن و مستغالت ایران رو به    توسعه، استفاده از این قراردادها در صنایع بزرگ فوالدی، نفتی، 

قانون برنامه  91است. در ماده  اشاره شده EPCافزایش است. در ایران از قانون چهارم برنامه توسعه به بعد به قراردادهای 

گذاری که  های سرمایه ها و پروژه است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح        چهارم توسعه، دولت موظف گردیده

سنتی تجهیزات، اجرا به جای سایر قراردادهای پیمانکاری  تأمیندرصد قراردادهای مهندسی،  10بخش باشد، حداقل در  نتیجه

ها براساس این قرارداد اشاره شده است. به طور خاص و  استفاده کند. همچنین در قانون پنجم برنامه توسعه نیز به اجرای پروژه

مالی و بهبود  تأمینهای عمرانی توجه بیشتری به مساله  های این پژوهش الزم است مدیران ارشد پروژه با عنایت به یافته

های ساختمانی کشور را بر  ول دارند. این مطالعه از نخستین تحقیقات داخل کشور است که پروژههای عمرانی مبذ ساخت پروژه

انجام شده   EPCدهد؛ هر چند پیش از این مطالعاتی در رابطه با قرادادهای  مورد بررسی قرار می EPCFاساس قراردادهای 

                                                           
1 Mohd Nawi 
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ای نسبتا جدید در تحقیقات آکادمیک است.  مقوله -کنند مالی را نیز لحاظ می تأمینکه -  EPCFبود اما قراردادهای 

  EPCFهای بیشتر در حوزه قراردادهای  توانند از نتایج بدست امده در این تحقیقات جهت انجام پژوهش پژوهشگران می

 استفاده نمایند.

 

 منابع

ی عمرانی با رویکرد ها های کمی و کیفی پروژه سازی شاخص (. بهینه1100اسپوتین، بهزاد، فرد مرادی نیا، سینا. ) .1
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