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چکیده:
در این پژوهش به بررسی ادعاهای پیمانکار و مدیریت آن در قراردادهای کلیدگردان فیدیک پرداخته شده است که این مهم ابتدا ازطریق
مطالعه کتابخانه ای و نظرسنجی در بین متخصصین مجرب در پروژه های عمرانی بین المللی به انجام رسیده و پس از آن با بهره مندی از مدل
سازی سیستم ادعا به روش پویایی سیستم و ارزیابی آن در یک مطالعه موردی ونیز تکیه بر نظرات خبرگان توسعه یافته است .در نتیجه مدل
سازی ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان فیدیک ،مهمترین متغیرها و پارامترهای اثرگذار و یا اثرپذیر مربوط به ادعا در این نوع
قراردادها  ،نوع ارتباط آنها با هم و شدت اثر آنها تعیین گردید .نتایج حاکی از آن است که مدل سازی به روش پویایی سیستم در تحلیل کیفی
و کمی ادعاهای پیمانکار بسیارموثر می باشد .می توان اذعان نمود مهمترین فاکتورهای موثر برادعاهای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان
که بیشتر از  % 75آن از نوع مالی می باشد به ترتیب اولویت عبارت ازتاخیرات کارفرما بویژه در پرداخت ها با سهمی حدود  %60و تغییرات
پروژه با سهمی نزدیک به %20بوده که هردو تحت تأثیر استراتژی وشیوه های مدیریتی هستند و در شرایط فورس ماژور و اتفاقات غیرمترقبه
شدت اثر این دو متغیر فزونی می یابد .همچنین عدم استقرار نظام مدیریت پروژه و تخصیص ریسک و نداشتن حق مالکیت شناوری از مواردی
هستند که در روند اجرای مدیریت ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان فیدیک اختالل ایجاد می نمایند.
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 -2روش تحقیق وابزارها

این پژوهش که تحقیقی کیفی با رویکرد اکتشافی محسوب
می گردد بر مبناي هدف ،تحقیقی کاربردي است که
در پروژههای کلید گردان بینالمللی به بررسی دالیل
ریشهای ایجاد ادعاهای پیمانکاران می پردازد که این
شماره دو مهم با استفاده از مطالعات کتابخانهای شامل کتابها،
پاییز و زمستان مقاالت و مطالعات پیشین در زمینه ادعا و مدیریت آن در
 1397پروژههای ساختوساز و نیز نظرات کارشناسان و خبرگان
در صنعت ساختوساز بانجام رسیده است .همچنین برای
درک بهتر منابع بروز ادعا از مدلسازی به روش پویایی
سیستم بر مبنای تفکر سیستمی بهره گرفتهشده است .

شناسایی ادعاهای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک به روش پویایی سیستم

 -1مقدمه :

با توجه به اهميت بینالمللی اسناد تهیهشده توسط
فيديك و همچنين تقاضاي روزافزون استفاده از اين
اسناد بهویژه در پروژههای برونمرزی پیمانکاران ،
شناخت دقيق و تناسب استفاده آنها در پروژههای
مختلف(نظير ساختماني ،زیرزمینی ،صنعتي و ، )...
بخصوص در دو تيپ طرح و ساخت و کلید گردان و
درک تفاوت آنها امري بسيار ضروري و مهم هست[1] .
پیچیده بودن سیستم ادعای پیمانکاردر پروژه هاي صنعت
ساختوساز بویژه در قراردادهای طرح و ساخت و کلیدگردان
که در آن پیمانکار با ریسک های بیشتری مواجه شده و
از مسئولیت بیشتری برخوردار است ایجاب می کند درک
دقیقی از ادعاهای موجود حاصل گردد .بویژه اینکه در
پروژه های بین المللی مخصوصاً از اواسط پروژه به بعد الزم
است که همه ارکان پروژه به منظور فهم کامل ادعاهای به
وجود آمده و نحوه ارتباط آنها با هریک از اجزای سیستم
پروژه مشخص شود تا هم از بروز ادعاهای متعدد جلوگیری
شود و هم با مدیریت ادعا به ادعاهای به وجود آمده بهطور
دقیقتری رسیدگی شود .برای این مهم با بهرهمندی از
روش پویایی سیستم با استفاده از نرم افزار شبیه سازی
 Vensimپس از شناسایی همه عوامل مؤثر در پیدایش
ادعا ،مدلهای کیفی با نمایش حلقههای بازخوردی و اثرات
آنها برهم با روابط علت-معلول تشدیدکننده و تعدیلکننده
پارامترها و متغیرهای حالت پیشنهاد گردیده و در مرحله
بعد برای اعتبارسنجی مدلها و تحلیل سیاستهای مختلف
پیمانکار در برخورد با ادعا ،از یک مطالعه موردی در مورد
پروژه به انجام رسیده توسط یکی از پیمانکاران مطرح
بینالمللی ایرانی در کشور ونزوئال بهره برده شد تا میزان
تأثیر این روش در انتخاب بهترین تصمیم و سیاست در
رویارویی با ادعاهای موجود از طرف پیمانکار تعیین گردد.
جهت پیدا کردن دالیل ریشهای ایجاد ادعا بهمنظور
انتخاب بهترین نحوه برخورد با ادعای پیمانکاران در
قراردادهای کلیدگردان فیدیک  ،مصاحبه و نظرسنجی در
بین پیمانکاران بینالمللی در ایران به انجام رسید که پس
از جمعآوری نظرات مختلف ،میزان اهمیت هریک از این
عوامل سنجیده شد و این مقدمه ای برای اقدام به مدلسازی
سیستم ادعا با تفکر سیستمی بود .همچنین برای درک کامل
مفاهیم مربوط به ادعا و مدیریت آن الزم بود اطالعات کافی
گردآوری شود که این مهم با استفاده از مطالعات کتابخانهای
شامل کتابها ،مقاالت و مطالعات پیشین در رابطه با ادعاهای
پیمانکاران بانجام رسیده و با افزودن نظرات کارشناسی
محقق و نظر خبرگان در یک مطالعه موردی تکمیل یافت.

 -3اشاعۀ نوآوری

بر مبنای بررسی و مطالعه کتابهای مرجع و نیز مقاالت
داخلی و خارجی بهروز دنیا درزمینه ادعاهای پروژههای
عمرانی ،میتوان اذعان نمود علیرغم تحقیقات گستردهای که
در سالهای اخیر در کشورهای مختلفی نظیر آمریکا ،مصر،
مالزی ،هندوستان ،،ایران  ،عربستان و ....در این زمینه به
انجام رسیده است که حاکی از اهمیت آن میباشد ،اما اغلب
این تحقیقات به مباحث حقوقی ادعا پرداخته و عموما” در
آنها دیدگاه فنی و مدیریتی لحاظ نشده است.همچنین اگرچه
سیستمهای زیادی برای رسیدگی به ادعا ارائهشده است ،اما
تنها برخی از آنها این توانایی رادارند که بر مبنای تعاریف و
ماهیت ادعاهای مطرحشده و سایر اطالعات موردنیاز مربوطه
بتوانند به کاربران در تصمیمگیری در خصوص نحوه برخورد
با ادعا و حلوفصل آن کمک نمایند .مطالعه کارهای اخیر
انجام شده باعث ترغیب محقق برای مدل سازی ادعا به روش
پویایی سیستم به منظور شناسایی کلیه عوامل تاثیرگذار
وتاثیرپذیر در سیستم ادعا شده که در شناخت ریشه های بروز
ادعا بسیار بوده وباعث درک کیفی وکمی ادعاهای پیمانکار
می گردد و از آنجایی که ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای
کلیدگردان به خاطر مسئولیتها و بالطبع ریسکهای ببیشتر
پیمانکار نسبت به نوع ساخت و طرح و ساخت بیشتر بوده
و موضوع ادعا ومدیریت آن در سطح بین المللی تشدید می
یابد تالش شده است بهطور هدفمند مدلهای ارائه شده
با نگاه ویژه به قراردادهای کلیدگردان فیدیک ارائه گردد.

 -4پیشینۀ پژوهش

در سالهای اخیر توجه ویژهای به موضوع ادعا در پروژه
های بین المللی شده و در کشورمان ایران و سایر کشورها
تحقیقات گسترده ای در زمینه ادعا و مدیریت ادعا صورت
گرفته است که در این میان می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
پرچمی جالل (  : )1395بررسی مشکالت مربوط به ادعاهای
پیمانکاران در ایران با بیان وجوه مشترک در پروژه های ناموفق[ 2].
شاكري و همکارانش (  : )1394بررسی عوامل اصلي
بروز ادعاهاي پیمانکار ،روند پيدايش ادعا و منازعه
و پیادهسازی مدیریت ادعا در پروژههای ساختوساز
وبیان منشأ بروز اختالفات در پروژههای عمراني در
قالب تغييرات و تاخيرات احتمالي در پروژهها ][ 3.
بشیت و همکارانش (: )1990ادعاهای رایج پیمانکاران
نسبت به کارفرما و دالیل بروز آنها در صنعت
ساختوساز،جریان رسیدگی به ادعاها و کاربرد روشهای
مسیر بحرانی در تحلیل ادعا ،نقش تحلیلگران ادعا[ 4 ] .
تقسیمبندی
(:)2016
همکارانش
و
الزینی
ادعا و پیمانکاران در پروژه های عمرانی[5] .
نورعظمی و همکارانش ( : )2014بررسی مشکالت
ودعاوی تجربهشده توسط پیمانکاران کشور مالزی [6] .
چن تان و همکارانش( : )2011انجام پروژه مطالعاتی و فن آوری
در مدیریت ارتباطات و اطالعات پروژه به منظورتوسعه سیستمی
مبتنی بر وب برای مدیریت بهترادعاهای ساخت و ساز[7] .
الو و همکارانش ( : )2010ارائه مدلی برای پارامترهای
اساسی بروز منازعه در پروژههای ساختوساز نیز بیان
ارتباط بین استراتژی مدیریت پروژه ،شیوههای مدیریت
سازمانی و رفتار مردمی و نیز ارتباط بین هزینه ،امور
قراردادها،ارتباطات وادعا واهمیت مدیریت آنها[8] .

5

شماره دو
پاییز و زمستان
1397
فصلنامه
علمی تخصصی

شناسایی ادعاهای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک به روش پویایی سیستم

(مطالعه موردی بر روی پروژه ساختمانی 7008واحدی شهر اهدا در ونزوئال)

الخراشی و همکارانش ( : )2008بررسی تا خیرات در پروژههای
کشورعربستان و آمارگیری در زمینه تاخیرات به عنوان یکی
ازعمده ترین ریشه های بروز ادعاهای پیمانکاران[ 9] .
ویدوگا و همکارانش (: )1998ادعاهای قراردادهای
پیمانکاری ،مدیریت پروژه ،مشکالت مربوط به عدم تطابق
ها و توجیه ادعا وارائه فلوچارت برای تحلیل ادعا ونقاط
ضعف سیستمهای قدیمی برای گزارش دهی و محاسبه
کمی ادعاها درمقابل نرمافزارهای نوین مدیریت پروژه[10].
آردیاتی و همکارانش ( : )1989سیستمهای تخصصی
برای رسیدگی به ادعاهای صنعت ساختوساز ونیز انواع
مختلف ادعاهای پیمانکاران و کارفرمایان و راهحلهایی
جایگزین روشهای کنونی برای حل اختالف[ 11] .
همچنین برای تهیه این مقاله از منابع معتبر خارجی
نظیر کتاب نقره ای فیدیک] ،،[ 12راهنمای متخصصین
صنعت ساخت وساز از فدراسیون فیدیک]  ،[13الحاقیه
مدیریت ادعا از موسسه  ،[PMI ]14کتاب فرهنگ
لغت وبستر]  ، [ 15واژه نامه قانون در صنعت ساخت و
ساز ] ، [ 16کتاب استاندارد های مدیریت ساخت] 17
[،کتاب مدیریت ادعاهای صنعت ساختوساز ]، [ 18
الحاقیه اخیر استاندارد  PMBOKو نیز برخی از منابع
داخلی مهم نظیرکتابهای روشهای حل اختالفات و
دعاوی قراردادهای ساخت]  [ 19بهره گرفته شده است.

 -5تئوری و مبانی نظری پژوهش
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 1-5مدلسازی به روش پويايي سيستم
بدیهی است که با پیچیدهتر شدن سازمانها  ،مسائل
آنها نیز روزبهروز پیچیدهتر شده و با روشهای سنتی
نمیتوان به آنها بهطور جامع رسیدگی کرد .شبیهسازی و
مدلسازی که درواقع زیرمجموعهای از آن محسوب می شود
فرایندهای تکنیکی هستند که به سازمانها کمک میکنند
تا نتایج عملکرد و فرآیند تصمیمگیری خود را پیشبینی،
مقایسه و بهینهسازی کنند ،بدون اینکه هزینه و ریسک
تغییر فرآیندهای جاری و اجرای جدید را متحمل شوند.
بهطورکلی شبیهسازی زمانی مورداستفاده قرارمیگیرد که
به علت پیچیدگی سیستم موردنظر  ،استفاده از روشهای
تحلیلی غیرعملی است .ازاینرو روشهای مطالعه
سیستم از طریق شبیهسازی مطرح میشود[ 20 ] . .
یکی از تکنیکهای بسیار کاربردی برای درک مسائل
فنی و مدیریتی روش پویایی سیستمی است که الزمه
آن داشتن تفکری سیستمی میباشد که باعث درک
بهتررفتارسیستمهای پیچیده شده و بهتبع آن در
تصمیمگیریها ،سیاستهای مناسب اتخاذ میشود
تا بتوان تغییرات را در مسیر صحیح هدایت نمود.
روش پویایی سیستمی  ،یک روش شبیهسازی بازخوردی
شی گرا برای حل مسائل پیچیده مدیریتی ،صنعتی و
اجتماعی است .مدل های پویایی سیستم با استفاده از
فرایندهای بازخورد ،درک عمیقتری از رفتار دینامیکی
سیستمها را در طول زمان میدهند .تفکر سیستمی بر
روابط علت و معلولی تأکید دارد و این روابط میان اجزای
سیستم باید بهطور واضح و روان تعریف شود[ 21 ] . .
آنچه استفاده از روش پويايي سيستم را در مطالعه
سیستمهای پيچيده از ساير روشها مجزا ساخته،

بهرهگیری از حلقههای بازخورد ،انبارهها و نرخهای
جريان میباشد .با این روش می توان ساختارهای اصلي
يک سيستم را بط مدلسازی کرد که بتوان عملکرد آن
سيستم را کنترل نمود .الزم به ذکر است مدلسازی با
روش پويايي سيستم براي شبیهسازی فرایندهایی با دو
مشخصه مهم مناسب است که عبارتند از )1 :فرایندهایی
که شامل تغييراتي در طول زمان باشند و  )2فرایندهایی
که در آنها بازخورد و انتقال و دريافت اطالعات وجود دارد.
سیستم پویا مجموعهای متشکل از عناصری است که
گرد هم آمده و در ارتباط متقابل با یکدیگر و کنشها،
بازخوردهای داخلی منظومه واحدی را در ایجاد تغییر و
تحول به وجود آورند و نیزدارای حلقههای بازخوردی با
مرزهای بستهای است که بر يکديگر اثر میگذارند و تأثیرات
حلقههای مزبور مبين رفتار موردنظر خواهد بود .به دلیل
اينکه روش پويايي سيستم ،عالوه بر مدلسازی کيفي ،براي
شبیهسازی کمي نيز استفاده میگردد ،حلقههای بازخورد
بهوسیله يکسري ابزارکمي و قابلمحاسبه تعريف شوند که
درشکل ( )1نشان داده شده اند و عبارتند از )1 :انبارشها
يا متغير حالت که حالت سيستم را بهطور پيوسته نمايش
میدهد و می توان در آن چيزي انباشته و يا ذخيره کرد،
و سپس آن را به بخش ديگري از سيستم انتقال داد)2 .
نرخها يا جریانها که هر نوع افزايش يا کاهش يا هر نوع
تغيير در سطح يا حالت را سبب میشوند)3 .پیکانها يا
ارتباطها که نشاندهنده جهت و عالمت تأثیر ارتباطات
بين متغيرهاي مختلف سيستم ميباشند و  )4برگردانها يا
مبدلها که آهنگ کارکرد فرايند سيستم را تعيين و نقش
تعيين آهنگ ،يا سرعت فرايند سيستم را به عهده دارند.

شکل  : 1شکل شماتیکی بلوکهای ساختاری مدل پویایی سیستم

 2-5مدل سازی سیستم ادعا

اولین نکته حائز اهمیت برای مدل سازی ادعا این است
که ادعا یک جزء از سیستم پیچیده پروژه می باشد
که با سایر اجزای آن در ارتباط می باشد.بهعبارتدیگر
ابتدا ادعا باید در محیط پروژه بررسی شده و سپس به
عنوان سیستمی مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.
در این تحقیق برای مدلسازی ادعا از روش شبیهسازی
پيوسته سیستم پویا و نرمافزار شبیهسازی Vensimبهره
گرفتهشده است که با استفاده از آن مدل ها به صورتی تهیه
شده اند که هر مدل نسبت به قبلی توسعه یافته تر می گردد.
هدف از این قسمت درک کامل ادعاهای پیمانکار و کلیه
متغیرهای مربوط به آن است که بهصورت مستقیم و یا غیر
مستقیم در یک پروژه با قرارداد کلیدگردان فیدیک از یکدیگر
شماره دو
تأثیر می پذیرند .همچنین با تحلیل روابط بین این متغیرها با
پاییز و زمستان
خود و با ادعا امکان تصمیم گیری و انتخاب بهترین سیاست
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در زمان مواج شدن با ادعا فراهم می گردد .در ادامه مدلسازی
ادعا با روش پويايي سيستم در پنج مرحله )1درک سيستم،
)2درک مفهومي(مدل کیفی))3 ،ساختن مدل(مدل کمی)،

(مطالعه موردی بر روی پروژه ساختمانی 7008واحدی شهر اهدا در ونزوئال)

 1-5-2درک سیستم ادعا

با نگاهی دقیق به موضوع ادعا در پروژههای ساخت
و ساز میتوان دریافت که این موضوع نهتنها در طول زمان
تغییرات پیوسته دارد بلکه در آن میتوان حلقههای بازخوردی
متعددی یافت که علت و معلول یکدیگر بوده و در بین آنها
اطالعات پروژه ردوبدل میگردد.بر این اساس می توان ادعا
را یک سیستم کوچکتر در ارتباط مستقیم با سیستم بزرگتر
پروژه تصورکرد که همه ویژگی های یک سیستم را به تنهایی
نیز دارا می باشد.در این نگاه ادعا را سیستمی
محیط خود
میدانیم که درون مرز بسته
موردبررسی قرار میگیرد و آثار ناشي از روابط متقابل
اجزاء و روابط علت و معلول آن را باید نمایش داد .شایان
ذکر است کلیه مالحظات بر اساس شرايط و فرايندهايي که
به طور مستمر در حال تغيير و وابسته به يکديگرند ،توصيف
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)4اعتبار سنجي مدل )5 ،تحليل سياست انجام می گردد.

شده تا به درک رفتار سيستم و عملکرد آن کمک شود .افزون
بر اين ،رويکرد سيستمي که به منشأ بازخورد ،و شرايطي که
سبب پايداري و يا عدم پايداري سيستم ميشودتوجه ويژهاي
دارد در تهیه مدل های پیشنهادی نقش بسزایی دارد.شکل
( )2همه عوامل تأثیرپذیر وتاثیرگذار از ادعا و رابطه حلقه
های بازخوردی مرتبط با ادعا در سیستم پروژه ساخت و ساز
را نشان می دهد.در این مدل ،علت و معلول که ویژگی ذاتی
یک سیستم پویا محسوب میشود برای ساخت یک مدل
مفهومی استفادهشده است که میتواند به مدیران جوانب
ضروری در مورد وابستگیهای درونی و رفتار بین متغیرهای
کلیدی که میتواند باعث بروز اختالف بشود را نشان دهد تا با
این بینش بتوانند هم در پروژه فعلی خود راهکارهای مناسب
برای پیشگیری از وقوع رخدادهایی که باعث اختالف شوند
را بشناسند و بهترین تصمیم برای رسیدگی و رفع آنها را
بگیرند وهم در پروژههای بعدی شرایط خود را بهبود بخشند.

شکل  :2مدل علی-معلولی سیستم ادعا
از روی مدل میتوان استنباط کرد که عوامل محیطی بهطور
مستقیم بر انتظارات و الزامات کارفرما اثر میگذارد .بهعنوان
مثال قوانین حاکم بر پروژه از قبیل مفاد قراردادهای فیدیک
و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور محل پروژه بر روی اینکه
کارفرما دقیقا” از پیمانکار چه چیزی را بخواهد مؤثراست.
از طرفی عوامل محیطی بر روی بودجه و نحوه تأمین مالی
کارفرما تأثیر میگذارد .اینکه بودجه پروژه از طریق اخذ وام
بانکی تأمین شود یا استفاده از سرمایهگذار و یا اینکه کارفرما
بهتنهایی توانایی مالی کافی برای پروژه داشته باشد هر یک
بر روی پرداختهای مربوط به پیمانکار اثرگذارخواهدبود .
شماره دو تاخیرات کارفرما میتواند مربوط به پرداخت صورتوضعیتها،
پاییز و زمستان ضمانتنامه هاو تعدیلها و یا ارائه مجوزهای الزم برای
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تدارکات پروژه و تایید اسناد و مدارک توسط کارفرما باشد .
همچنین بر اساس شکل یکی از راههای تأثیرگذاری عوامل
محیطی بر روی الزامات کارفرما از طریق اثری است که بر
روی استراتژی تدارکات و خریدهای پروژه می گذارد که خود

عاملی مؤثر در مورد نحوه انتخاب پیمانکار و نوع قرارداد بوده
و نوع قرارداد روش اجرا را تعیین مینماید که`خود بر روی
بودجهبندی و زمانبندی نیز تأثیرگذار خواهد بود .همچنین
نوع قرارداد و روش اجرا ریسکهای پروژه را تحتالشعاع خود
قرار میدهند که این پارامتر خود برروی مدیریت ادعا و مالی
تاثیرگذار است و باید در برنامه زمانبندی و بودجهبندی
پیمانکار به آن توجه کامل بشود ،در غیراینصورت این
ریسکها ریشههای بروز ادعاهای متعدد در آینده پروژه
خواهند بود .ازطرف دیگر انتظارات و الزامات کارفرما محدوده
پروژه را نیز تعیین میکند که اگر به درستی مشخص نشوند
بر محدوده پروژه اثرمنفی گذاشته و محدوده پروژه باعث بروز
خطا ،تناقض و یا ابهام دراسناد فنی و قراردادی خواهدشد.
بر اساس مدل خطاهای طراحی موجود در مدارک فنی
منجر به این میشود که کارفرما نیاز به تغییرات در
مدارک فنی خود را بهصورت دستور تغییرات به پیمانکار
اعالم کند که این خود باعث تأخیر در پروژه و بروز ادعا
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میشود.از طرفی اگر کارفرما بودجه کافی داشته باشد
در شرایط الزام تغییرات ،دستور تغییرات به پیمانکار را
میدهد که البته این تغییرات پیمانکار را محق به تمدید
زمان پروژه و دریافت هزینههای اضافی ناشی از اضافهکاری
و گاهی دوباره کاری که خود متأثر از فشردهسازی کار
هم میتوانند باشند ،خواهد بود .فشردهسازی ازیکطرف
کار پیمانکار را ناگزیر به تغییر روند اجرای پروژه کرده و
ازدحام کاری را باال می برد و از طرف دیگر باعث کار ضعیف
گشته که هردو منجر به دوبارهکاری میشوند و دوبارهکاری
نیز تحت تأثیر تغییرات و مستندسازی اشتباه میباشد.
طبق مدل فوق،شرایط فورس ماژور و اتفاقات غیر مترقیه
نیز از یک طرف به خاطر نیاز به دوبارهکاری ،تأخیر یا توقف
درکل کار یا بخشی از آن هزینه های پروژه را زیاد کرده و
باعث ایجاد ادعای مالی می شود و از طرف دیگر پیمانکار را
در شرایطی قرار می دهد که به خاطر زمان ازدست رفته نیاز
به تمدید پروژه و مطرح کردن ادعای زمانی داشته باشد.
دراین مرحله جهت درک بهتر ادعا به عنوان یک
سیستم پویا الزم بود کلیه فاکتورهای مؤثر بر(یا متاثراز) ادعا
شناسایی گردد که این مهم با استفاده از مطالعات کتابخانهای
شامل کتابها ،مقاالت و مطالعات پیشین درزمینه ادعا و
مدیریت آن در پروژههای ساختوساز و نیز نظرسنجی در
بین جامعه متخصصین این حوزه دانش مدیریت پروژه شامل
کارشناسان حقوقی و قراردادی،مهندسان و مدیران ارشد
در پروژههای بینالمللی پیمانکاری انجام گردید  .عالوه بر
این تالش شد با بررسی یک پروژه واقعی بهعنوان مطالعه
موردی که قرارداد آن بهصورت کلیدگردان فیدیک بوده
است کلیه جوانب مربوط به سیستم ادعا بهطور دقیقتری
تحلیل شده و از نظرات خبرگان در پروژه بهره گرفته شود.
نتیجه این اقدامات در جدول  1نشان داده شده است .

شکل  :3دیاگرام مربوط به پارامترهای مؤثر بر ادعا

در مدل بعدی که در شکل ( )5منایش داده شده ارتباط متغیرهای
حالت مهم که خود متاثر از پارامرتهای متعددی هستند در
ارتباط با ادعا و با یکدیگر مشخص شده است.در ادامه توضیحات
مخترصی درمورد مدل فوق ارائه خواهد شد .می توان گفت این
مدل در واقع مدل توسعه یافته شکل( )3است که در آن کل
تاخیرات ،کل تغییرات و اسرتاتژی و شیوه های مدیریتی در آن
سه متغیر حالتی هستند که با ادعا و یکدیگر در ارتباط مستقیم
بود و خود تحت تأثیر متغیرهای حالت دیگری هستند که از
پارامرتهای متعددی تأثیر میپذیرند .اولین چیزی که از شکل
منایان است هامن ارتباط مستقیم و دوطرفه بین ادعا با تغییرات،
تاخیرات و شیوه های مدیریتی و ارتباط این عوامل با خود است
که برگرفته از شکل ( )3می باشد .در ادامه باختصار متغیرهای
حالت و پارامرتهای اساسی مرتبط با سیستم ادعای پیامنکار در
قراردادهای کلیدگردان فیدیک طبق این مدل رشح داده شده است.

 5-2-2درک مفهومی (مدل کیفی)
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میتوان گفت ادعا ناشی از سه فاکتور اصلی است که
عبارتند از )1تغییرات )2 ،تاخیرات و)3استراتژی و
شیوههای مدیریتی.شکل ( )3این سه متغیر حالت و
ارتباط بین آنها را با یکدیگر و با ادعاهای پیمانکاران
در قراردادهای کلیدگردان فیدیک نشان میدهد.
برای درک مفهومی ادعا در پروژههای ساختوساز الزم است
که عوامل تاثیرگذار که در مرحله قبل شناسایی شدند در قالب
سیستمهای پویا طوری مدلسازی شوند که ارتباط بین همه
متغیرهای حالت با همدیگر و با ادعا مشخص شود .همچنین
الزم است با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی ،رابطه
کلیه فاکتورها و عوامل شناساییشده مؤثر بر ادعا بهصورت
حلقههای بازخوردی مشخص شود  .این موضوع در مدل شکل
( )4نمایش داده شده است که درواقع شکل شماتیک جدول
( )1بوده و طبق آن عوامل اصلی ،متغیرهای حالتی هستند که
ارتباط مستقیم با ادعا داشته و متغیرها وپارامترهای وابسته
به هریک از آنها بهصورت غیر مستقیم بر روی ادعا تاثیرگذار
میباشند .به عبارت دیگر اثر عوامل اصلی بر ادعا ناشی از
کلیه فاکتورهایی است که بر روی هر یک از آنها تاثیرگذار
هستند .بهعنوان مثال عوامل مرتبط با اسناد قراردادی
بهصورت مستقیم براثر عواملی نظیر نوع قرارداد ،ابهامات در
اسناد قراردادی و پیوستهای آن ادعا را تحت تاثیرقرار می دهد.
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کل تاخیرات:همانطور که در مدل نشان داده شده کل تاخیرات
که بطور مستقیم بر روی ادعای پیمانکار اثر می گذارد
تحت تأثیر مستقیم متغیرهای حالت کل تاخیرات کارفرما،
کل تاخیرات پیمانکار ،عوامل محیطی پروژه  ،استراتژی
و شیوه های مدیریتی وکل تغییرات در پروژه می باشد
که در ذیل درمورد آنها شرح مختطری داده شده است:
کل تاخیرات کارفرما:
این متغیر حالت بطورکلی متأثر از فاکتور تاخیرات
مرتبط با عملکرد کارفرماست که می توان آن را ناشی از
تاخیر در موارد ذیل دانست:
 پرداختها تحویل کارگاه پروژهارائه نقشههای کارگاهی تائیراصالحات در طراحی،نقشهها و مشخصات فنی صدور دستورات تغییر و یا تایید پیشنهاد پیمانکار صدور دستور برای کارهای اضافی ایجادامنیت نیروی انسانی ارائه مجوزهای الزم روال بازرسی و کنترل تصمیم گیری های کندشماره دو
پاییز و زمستان  -دخالت کارفرما در امور پیمانکار
 1397عالوه بر پارمترهای مذکور  ،عامل مهم اسناد قراردادی
ومدارک فنی نیز متغیرحالتی هست که بطور مستقیم
بر تاخیرات عملکردی کارفرما اثر گذاشته و خود متاثر از
فاکتور نقص در امور قراردادی و شامل موارد ذیل است:
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جدول  : 1عوامل مربوط به ادعاهای پیمانکار در قراردادهای کلیدگردان فیدیک

خطا و ابهام در نقشه ها ومشخصات فنی اولیهخطا و ابهام در برنامه زمانبندیابهام و تناقض هـای موجـود در قرارداد و مدارک پیوستانتخاب ناصحیح نوع قراردادابهام در هدف یا محدوده پروژهشایان ذکر است کلیه عوامل مذکور به نوعی تحت
تأثیر متغیر حالت “ ضعف در توانمندی مالی و تامین
بودجه پروژه” هستند که به کسری بودجه و اشکال در
سیستم تامین مالی پروژه مربوط می باشد و در این
مدل نیز می توان دید که اگر کارفرما منابع مالی کافی
برای پروژه دراختیار نداشته باشد همه فاکتورهایی
که باعث تاخیرات او می شوند تشدید خواهند یافت.
کل تاخیرات پیمانکار
این متغیر حالت از طریق فاکتور تاخیرات
مرتبط باعملکرد پیمانکار که شامل موارد ذیل
است اثر مستقیم برروی کل تاخیرات پروژه دارد:
 خطاهـای حین اجرا عدم گرفتن حق مالکیت شناوری از کارفرما مدیریت ضعیف پروژه روشهای نامناسب اجرا برنامه ریزی نامناسب تجربة ناکافی پیمانکار تأخیرهای ناشـی از عملکـرد پیمانکـاران جزء ضعف در تامین مالی پروژه اختالفات قراردادی -عدم تخصیص ریسک های پروژه
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شکل  :4مدل کیفی ادعا ازنظر عوامل تأثیرگذار بر روی ایجاد ادعا
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از طرف دیگر متغیر حالت تاخیرات مرتبط با پیمانکار ناشی
از اشکال در سیستم مدیریت منابع پروژه هست که خود
تحت تأثیر مستقیم چهار متغیرحالت می باشد که عبارتند از:
 )1تاخیرات مربوط به تجهیزات و ماشین آالت)2 ،تاخیرات
مربوط به نیروی انسانی)3 ،تاخیرات مربوط به مواد ومصالح
و  )4تاخیرات مشاورپیمانکار(درصورت وجود) و یا دفتر فنی.
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شکل  :5سیستم کلی ادعاهای پیمانکار
همانطور که از شکل قابل استنباط هست متغیرحالت “
تاخیرات مربوط به نیروی انسانی” بر روی هر دو متغیر حالت
“ تاخیرات مربوط به تجهیزات وماشین آالت” و” تاخیر ات
مربوط به مواد ومصالح” اثرگذار می باشد ومی توان اظهار
نمود که تاخیرات مربوط به نیروی انسانی بهنوبه خود
باعث ایجادتاخیرات مربوط به مواد و مصالح و نیز تجهیزات
و ماشینآالت و کار میشود ،چراکه عدم وجود متخصص
باعث کاهش بهرهوری ماشینآالت و تجهیزات و نیز تأخیر
درتامین آنها و مواد و مصالح موردنیاز پروژه خواهد شد.
شماره دو
پاییز و زمستان همچنین عدم وجود نیروهای متخصص در بسیاری از موارد
 1397باعث اضافهکاری شده و سرعت اجرای پروژه را کندمی کند.
سه
این
از
یک
هر
های
زیرمجوعه
متغیرهای حالت در زیر ذکر شده است:
الف)” تاخیر ات مربوط به مواد ومصالح” شامل اشکال

در روند تامین مواد ومصالح نظیر کیفیت نامطلوب
مصالح ،کمبود مصالح و تأخیر درتامین مصالح
ب)”تاخیرات مربوط به نیروی کار” متاثر از اشکال
در روندتامین نیروی متخصص شامل  :عدم آموزش
نیروی متخصص در تیم پروژه  ،اجبار به تأمین
نیروی کار از داخل کشور محل پروژه ،قوانین حاکم بر
تأمین نیروی انسانی ،ضعف در مدیریت نیروی انسانی،
مهارت و دانش ناکافی،عدم وجود ساختار متناسب سازمانی
برای تقسیمکار و اختیارات ،کم بودن بهرهوری نیروی کار
ج)”تاخیرات مربوط به تجهیزات و ماشینآالت “ شامل اشکال در
روند تامین تجهیزات وماشین آالت و کار با آنها نظیر نامتناسب
بودن تجهیزات و ماشینآالت،در دسترس نبودن تجهیزات و
ماشینآالت ،خرابی تجهیزات ،وقفه در تعمیر و نگهداری
ماشینآالت ،موانع مرزی وبینالمللی در ورود ماشینآالتخارجی
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بدیهی است تاخیرات کارفرما بهنوبه خودروی تاخیرات
پیمانکار اثر میگذارد.بهعنوانمثال اگر صورتوضعیتها
بهموقع تائید نشوند یا نقشههای پیمانکار بهموقع تائید
نشوند و یا مجوزهای مربوط به ورود ماشینآالت به کشور
محل پروژه بهموقع صادر نشوند هر یک اثرات بسزایی در
به تعویق انداختن امور اجرایی پیمانکار خواهند گذاشت .از
طرف دیگر تاخیرات پیمانکار ( چه مجاز و چه غیرمجاز)
باعث تاخیرات کارفرما میگردد که نتیجه نهایی آن
اتمام دیر پروژه و وارد شدن خسارت مالی به پروژه
است و در مواقعی که پیمانکار در ایجاد تأخیر  ،تعلیق
در بخشی از کار یا کل پروژه مقصر باشد قادر به تمدید
پروژه نبوده وکارفرما نیز محق به ارائه ادعا خواهدبود.
متغیرحالت “ تاخیرات مشاورپیمانکار(درصورت وجود)
و یا دفتر فنی” که متاثر از اشکاالت مرتبط با مشاور یا دفتر
فنی پیمانکار هست در واقع بیانگر این واقعیات می باشد
که اگر دفتر فنی پیمانکار طرح و ساخت و یا مشاور او در
تهیه و ارائه نقشهها وانجام تست و بازرسی ها تاخیر داشته و
کنترل و تضمین کیفیت ضعیف باشد و یا در انجام ای امور
قصور و اشتباهی رخ دهد و کنترل نقشه های اولیه کارفرما
درست انجام نشده و اشکاالت و تناقضات آنها در محله شروع
پروژه مشخص نشود ،رونداجرای امور پیمانکار به تعویق می
افتد که نتیجه آن بروز تاخیرات در کل پروژه خواهد بود.

 -2کل تغییرات:

12
شماره دو
پاییز و زمستان
1398
فصلنامه
علمی تخصصی

می توان به این نتیجه رسید که تغییرات در پروژه های پیمانکاری
دامنه وسیعی دارد که می توان آن را به موارد ذیل تقسم نمود:
1مهندسی ارزش2تجدید نظر در گزارشات ،نقشه ها و مستندات پروژه(پس از تحویل از کارفرما)
3دوباره کاری4کارهای اضافی5تغییر در اسناد قراردادی و یا مدارک فنی پیوستآن (که شامل تغییر در قیمت و زمان نیز می باشد)
6تغییر در برنامه زمانبندی7تغییر در محدوده پروژه 8تغییر در احجام کاری ومشخصات فنیبا اعمال تغییرات در پروژه بر مبنای هریک از موارد
پیش اشاره پتانسیل باالیی برای بروز ادعا از طرف پیمانکار
ایجاد می گردد که اگر به درستی مدیریت شود پیمانکار به
احتمال زیاد موفق به اخذ هزینه های اضافی و خسارت های
وارده و نیز تمدید پروژه به اندازه مدت زمانی که صرف اعمال
این تغییرات شده می گردد.از طرف دیگر متغیر کل تغییرات
که بطور مستقیم روی ادعا اثرگذار است با متغیرهای حالت
کل تاخیرات نیز یک ارتباط مستقیم و دو طرف دارد و می
توان استنباط نمود اعمال هرگونه تغییری منجر به تاخیر
در رونداجرای پروژه شده وبالعکس اگر پیمانکار و یا کارفرما
به هر دلیلی با تاخیرات در پروژه مواجه شوند بطور حتم
برای جبران زمان از دست رفته تمایل به اعمال تغییرات
خواهند داشت .الزم به ذکر است در صورت توافق در مواردی
که ناشی از تغییرات است بهطور طبیعی پروژه به میزان
مدت تأخیر مجاز پیمانکار تمدید میگردد و هزینههای و
خسارتهای معوقه ( در صورت لزوم) به وی داده خواهد شد.

 -3استراتژی و شیوه های مدیریتی:

وجود یک سیستم نظام مندمدیریتی مطابق

استانداردهای جهانی نظیر  PMBOKنقش
بسزایی در تسهیل امور پروژه در هر دو دستگاه
کارفرما و پیمانکار می گردد .بطور حتم اجرای
امور در یک چارچوب از قبل تعیین شده می
تواند جلوی بروز ادعاهای متعدد را گرفته و از
اثرات منفی آنها در پروژه بکاهد .در شرایطی
که چنین سیستمی برای مدیریت پروژه هم از
طرف کارفرما و هم پیمانکار وجود داشته باشد
بدیهی است با مدیریت تغییرات و مدیریت برنامه ریزی که
هر دو متاثر از شیوه های مدیریتی هستند با تغییرات و
تاخیرات پروژه برخورد صحیح تری شده و دو طرف در
مواقع بحرانی پروژه هم در فضای دوستانه تر و هم با
عملکردی بهتری با ادعاهای بوجود آمده برخورد می نمایند.
نکته مهم آن است که استراتژی و شیوه های مدیریتی
تحت تأثیر مستقیم متغیر حالت “عوامل محیطی پروژه”
قراردارد و اگر به دالیل داخلی و یا خارجی پروژه در شرایط
نامساعد قرارگیرد شیوه های مدیریتی باید سازگاری کامل
با پروژه و محیط آن داشته باشد .به عبارت دیگر شیوه
های مدیریتی تحت تاثیر عوامل محیطی پروژه بوده و به
همین جهت باید انعطاف پذیر باشد تا برحسب شرایط
بوجود آمده مدیران ارشد قادر باشند بهترین تصمیم و
سیاست را برای حل مسائل مختلف انتخاب نمایند .ناگفته
نماند منظور این نیست که در هرشرایطی یک نوع سیستم
مدیریتی بکار آید بلکه الزم است ابزارها و شیوه های مختلف
اما در یک سیستم مدیریتی از قبل تعیین شده و سازگار
با هر شرایطی از پروژه راهکار درستی محسوب می گردد.

 -4عوامل محیطی:

طبق شکل فوق عوامل محیطی پروژه که هم بر روی
هریک از متغیرهای کل تاخیرات ،کل تغییرات و شیوه
های مدیریتی و هم بر روی تاخیرات پیمانکار و کارفرما
که از زیر مجموعه های تاخیرات پروژه هستند اثر مستقیم
می گذارد به سه متغیر حالت ذیل قابل تقسیم است:
علل داخلی سازمانی متاثر از عوامل ناشی
1از علل داخلی شامل :هماهنگی و ارتباطات ضعیف بین
مشارکت کنندگان پروژه ،برخورد ناصحیح با تغییرات و
نتایج پیش بینی نشده ،انتظارات نابجای هر یک از طرفین
علل خارجی متاثر از عوامل ناشی از علل
2خارجی شامل :مسائل تکنولوژیکی ،شرایط اقلیمی
محل اجرای پروژه ،مسائل محیطی و زیست محیطی
و آب و هوایی ،مسائل قانونی ،مسائل اقتصادی
سایر علل متاثر از مسائلی نظیر شرایط فورس ماژور،
3اتفاقات غیرمترقبه (اعتصابات و ،)...و نیز اختالف زبان و فرهنگ
شرایط نامساعداقتصادی که جز علل خارجی و زیرمجموعه
عامل محیطی است گاه باعث می شود کارفرما صالح میداند
پروژه را فشرده کند و از پیمانکار بخواهد آن را سریعتر از
حالت عادی انجام دهد .مثال دیگر حالتی است که پیمانکار
ریسک تورم و باال رفتن هزینههای پروژه خود را پیشبینی
کرده و در این صورت در قالب تغییرات پیشنهادی از کارفرما شماره دو
درخواست تائید تغییرات پیشنهادی خود را دارد تا سریعتر پاییز و زمستان
1397
کار خود را به اتمام برساند .گاهی نیز شرایط آبوهوایی باعث
میشود روش اجرایی قبلی پاسخگوی الزامات پروژه نباشد
و پیمانکار و کارفرما بر سر تغییر روش اجرا باید به توافق
برسند .بدیهی است همه این موارد منجر به بروز ادعاهای
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متعدد از طرف پیمانکار شده و رسیدگی به آنها مستلزم
بکارگیری مدیریت ادعا توسط تیم متخصص آن در پروژه
خواهد بود .بطور کلی مدیر پروژه در شرایط غیر عادی
نمی تواند به روشهای از پیش تعیین شده درسازمان پروژه
اکتفا نموده و الزم است بر حسب شرایط جدید تغییرات
الزم در استراتژی های سازمانی ایجاد کرده و پس از تایید
مدیران ارشد سازمان در راستای پیشیرد استراتژی های
جدید با شیوه های متناسب شرایط بوجود آمده عمل نماید.
درمدل بعدی که در شکل ( )6نشان داده شده است با
حفظ ارتباط بین متغیرهای اصلی سیستم ادعا در مدل های
قبل ،پارامترهایی که از شدت اثر بیشتری نسبت به ادعا
برخوردار هستند به همراه روابط تشدیدکننده و تعدیلکننده
بین آنها و نمایش حلقههای بازخوردی نشان داده شده اند
 .متغیرهای حالت در مدل فوق عبارتند از تغییرات ،تورم،
تاخیرات،فشرده سازی و شتاب دادن به کار،منابع مالی و
هزینه های پروژه،کاهش میزان بهره وری و تمدید پروژه
.همچنین پارامترهایی نظیر تعلیق ،خسارت و سود معوقه
ناشی از تاخیرات ،آب وهوای نامساعد نیز در آن مشخص

شده اند که در کنار متغیره های فوق سیستم داخلی ادعا را
تشکیل داده اند که ابتدا با متغیرحالت “ استراتژی و شیوه های
مدیریتی” و بعد از آن توسط عوامل محیطی محاط شده اند.
همانطور که در این مدل نمایش داده شده است پارامترهای
مهمی نظیر تعلیق ،خسارت و سود معوقه ناشی از تمدید
پروژه،آب و هوای نامساعد ،تورم  ،هزینه های تامین
منابع پروژه ،و نیز متغیرهای حالت تغییرات ،و منابع
مالی پروژه رابطه مستقیم و تشدید کننده به هزینه های
پروژه دارند و وقتی هر یک از عوامل فوق فزونی یابد
هزینه های پروژه نیز زیادترخواهدشد که ریشه عمده بروز
ادعاهای متعدد مالی محسوب می گردد.از طرف دیگر
هزینه های پروژه با منابع مالی رابطه ای تعدیل کننده
دارد به این معنی که در صورت افزایش هزینه های
پروژه  ،منابع مالی پروژه کاهش یافته و جریان
نقدینگی پیمانکار منفی تر می گردد .همچنین
روابط بین فاکتورهایی نظیر حق الزحمه کار،
کارهای اضافی و دوباره کاری با جزئیات بیشتری
مشخص شده که درادامه به شرح آنها پرداخته شده است.

شکل  : 6دیاگرام مفهومی ادعا با حلقههای بازخوردی بین متغیرها و نمایش روابط تشدیدکننده و تعدیلکننده

طبق مدل پارامترهایی که باعث کسری منابع مالی پروژه می
شوند عبارتند از  :پارامترهای تعلیق ،کارهای اضافی ،تورم،
فشرده سازی و شتاب دادن به کار و متغیر حالت تاخیرات
که همه اثری تعدیل کننده روی منابع مالی دارند .از طرف
دیگر ،وقتی منابع مالی پروژه کم شود پیمانکار ناگزیر به
فشرده کردن کار و تالش برای اتمام آن در زمان کوتاه تر
از حالت طبیعی خواهد بود و رابطه ای تعدیل کننده بین
شماره دو منابع مالی پروژه و شتاب دادن به کار وجود دارد .در مدل
پاییز و زمستان
فوق تغییرات با تاخیرات رابطه ای تشدید کننده دارد ،لذا
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تاخیرات بیشتر باعث نیاز به تغییرات بیشتر و در مقابل امکان
بیشتر کاهش کیفیت کار می شود که این پارامتر خود باعث
می شود پیمانکار برای رفع اثر منفی کاهش کیفیت کار در

صدد رفع اشکاالت موجود در قالب تغییرات بر آید.همچنین
تغییرات عالوه بر اثر تشدید کننده برروی هزینه های پروژه
عاملی برای افزایش میزان تاخیرات محسوب شده و باعث
ایجاد نیاز به فشرده سازی کار و دوباره کاری می شود .از
طرف دیگر ،کیفیت کار نیز تابع میزان فشردگی پروژه است
 ،چون وقتی با اجبار پیمانکار یا کارفرما نیاز به شتاب دادن
در کار باشد ،به احتمال زیاد از کیفیت کار کاسته می شود
و هرچه کیفیت کمتر شود ،احتمال دوباره کاری بیشتر
می شود که این امر خود باعث تشدید میزان تاخیرات
پروژه ،کارهای اضافی و حق الزحمه کار می شود و همه
این موارد منتهی به افزایش هزینه های پروژه خواهند شد.
براساس مدل فوق تشدید اضافه کاری هم بطور
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(مطالعه موردی بر روی پروژه ساختمانی 7008واحدی شهر اهدا در ونزوئال)

مستقیم با کاهش منابع مالی در ارتباط بوده وهم بطور غیر
مستقیم و از طریق ازدیاد تاخیرات پروژه منجر به کسری
منابع مالی خواهدشد .پارامترهای تاخیرات ،کارهای اضافی
و نیز آب و هوای نامساعد رابطه ای تشدید کننده با تمدید
پروژه دارند که خود باعث ازدیاد خسارت و سود معوقه ناشی
از تمدید پروژه و درنهایت افزایش هزینه های پروژه می
گردد.طبق شکل،هرچه مدت تعلیق بیشتر باشد،تاخیرات
و هزینههای پروژه بیشتر و منابع مالی پروژه کمتر خواهد
شد .هرچه میزان تورم بیشتر باشد ،منابع مالی کمتر شده
و در مقابل فشردهسازی زمانی پروژه هزینه تأمین مالی
بیشتر و درنتیجه هزینههای پروژه تشدید مییابد .هرچه
پروژه از برنامه اولیه خود عقبتر باشد فشردهسازی زمانی
پروژه بیشتر میشود .از طرف دیگر هرچه پروژه بیشتر
تسریع یابد از میزان عقبافتادگی آن از برنامه اولیه کاسته
میشود .درنهایت هرچه منابع مالی کمتر باشد کسری
منابع افزایش خواهد یافت و ازدیاد کسری منابع باعث
عقبتر ماندن بیشتر پروژه از برنامه اولیه خود خواهد شد.
می توان گفت عدم وجود یک سیستم نظام مند مدیریتی
و یا ضعف در اجرای آن و بکارگیری شیوه های ناصحیح
مدیریتی در شرایط خاص پروژه کلیه پارامترها ومتغیرهای
حالت در سیستم داخلی ادعا را تحت تأثیر قرارداده و بطور
مستقیم و یا غیر مستقیم همه عوامل مربوط به ادعا را
تحت الشعاع خود قرار می دهد و اثرات تشدیدکنندگی و یا
تعدیل کنندگی را در سیستم ادعا شدت می بخشد.بدیهی
است در مواقع مواجه شدن با ادعاهای متعدد پیمانکار ،اگر
به خاطر ضعف مدیریتی ،استراتژی نامناسبی برای بیرون
در آوردن پروژه از حالت بحرانی بکار گرفته شود نه تنها
کمکی به جبران خسارتهای ناشی از ادعا نمی شود بلکه
ممکن است سود وبهره وری پروژه کاهش بیشتری بیابد.

 5-2-3ساختن مدل کمی
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این مرحله شامل محاسبه همه تاخیرات در انجام تعهدات
کارفرما ودر نتیجه جریمه دیرکرد و سود معوقه(در صورت
لزوم) ونیز میزان زمان موردنیاز جهت تمدید پروژه به خاطر
به تعویق افتادن کل یا بخشهایی از کار پروژه می باشد و
بطور کلی روابط بین متغیرهای مختلف ادعا که در پروژه
های عمرانی زمان و هزینه می باشد بدست می آید چون
در نهایت ادعاهای مختلف پیمانکاران باید پس از برآورد
مالی و زمانی بصورت عدد به کارفرما اعالم گردد .بویژه در
شرایطی نظیر تورم در کشور محل پروژه حجم ادعاهای
پیمانکاران بین المللی تشدید می یابد و کمی سازی
ادعا با دقت کافی در این موارد نقش بسیار حیاتی دارد.
می توان روش محاسبات بخش دالری را با بکارگیری
ضریب تبدیل نرخ به موارد غیر دالری نیزتعمیم داد .مواردی
نیز هست که در آنها محاسبات دالری با غیر دالری تفاوت دارد
و انجام محاسبات دقیق مستلزم رعایت شرایط حاکم بر پروژه
و نیز روابط مالی بین المللی می باشد .به عنوان مثال برای
محاسبات تعدیل می بایست به جای ضریب پیش فرض 3%
در بخش دالری برای بخش غیر دالری الزم است برای شاخص
تعدیل ضریب اعالم شده از طرف کارفرما مبنا قرارداده شود.
قبل از پرداختن به دو مرحله آخر مدسازی ادعا با
روش پویایی سیستم یعنی اعتبار سنجي مدل و تحليل
سياست های حاصل از مدل ها ،ابتدا پروژه تحت مطالعه
موردی در این پژوهش معرفی می گردد تا مدل های

پیشنهاد شده در یک پروژه واقعی مورد ارزیابی قرار گیرند.
 -1-3-2-5مشخصات کلی پروژه درمطالعه موردی
در دوم جوالی  2007میان شرکت دوکولسا وابسته به وزارت
انرژی و نفت ونزوئال و شرکت بینالمللی خانهسازی ایرانیان
به عنوان زیرمجموعه گروه استراتوس قرارداد کلیدگردان که
بر پایه کتاب نقرهای نسخه  1999فیدیک تنظیمشده بود
برای پروژه  7008واحدی شهر جدید اهدا شامل طراحی،
ساخت و تدارکات احداث واحدهای آپارتمانی و ساختمانها
و فضاهای عمومی و اداری در منطقه المنیتو قراردادی
به مبلغی حدود  500میلیون دالر منعقد شد .مدت قرارداد
بهموجب موافقتنامه  48ماه از زمان شروع به کار مندرج در
شرایط اختصاصی تعیین و پروژه از تاریخ جوالی  2009آغاز شد.
در تاریخ اوت  2013با بایجاد شرایط خاص در پروژه
و با تحمیل فشارها بر پیمانکار از سوی کارفرمای دولتی
الحاقیِه شماره یک بین کارفرما و پیمانکار به امضا رسید که
بر پایه آن مدت قرارداد تا آگوست  2014تمدید گردید و
ضمن اعمال برخی تغییرات در ساختمانهای عمومی ،تعداد
واحدهای مسکونی از  7000واحد به  7008افزایش یافت،
و با توجه به تغییر احجام کار قیمت کل اجرای قرارداد ،مبلغ
اولیه 100میلیون دالر افزایش پیدا کرد .بر پایه الحاقیه
مزبور مبالغ پرداختی به پیمانکار به دو بخش دالری و
بولیواری با نرخ تسعیر دستوری تقسیم شد.تفکیک قیمت
به دو بخش دالری و بولیواری به دلیل مشکالت اقتصادی و
بهویژه کمبود دالر ،و در پی دستور هوگو چاوز رئیسجمهور
وقت ونزوئال ،انجام شد .بر مبنای الحاقیه مزبور تصمیم گرفته
شد راهکار تعدیل بهای صورت وضعیتها به این صورت باشد
که از شاخصهای اعالمشده توسط بانک مرکزی ونزوئال که
بهصورت دوره ماهانه اعالم میگرید جهت تعدیل قیمت
استفاده گردد.همچنین مطابق الحاقیه شماره دو در آگوست
 ،2014مدت قرارداد برای یک سال دیگر و تا آگوست 2015
تمدید شد.تا سال 2015حدود 4000واحد مسکونی تکمیل
و به کارفرما واگذارشده بود ،و بعدازآن  784واحد علیرغم
عدم یا تاخیردر پرداخت هابه مرحله اتمام و تحویل کار رسید
و قرار براین بود که ابتدا  384واحدتحویل و  400واحد
دیگر نیز در صورت تأمین منابع مالی تحویل داده شوند[22].

 4-2-5اعتبارسنجی مدلهای پیشنهادی
برای ادعا

برای بررسی میزان اثربخشی هریک از مدل های
پیشنهادی الزم است آنها در یک پروژه واقعی بکارگرفته
شوند.به عبارتی برای اعتبار سنجی الزم است بررسی شود
که مدلهای پیشنهادشده تا چه میزان برای متخصصین
ادعا مفید خواهد بود  .برای بررسی این قسمت تالش شده
است همه مواردی که تا این مرحله از مدلسازی ادعا انجام
شده است از طریق تحلیل آنها در مطالعه موردی “شهرک
اهدا در ونزوئال” ارزیابی شود و ابتدا این ارزیابی روی مدل
کیفی و پس از آن روی مدل کمی بررسی خواهد گردید.
ل مربوط به درک سیستم ادعا
 -1اعتبارسنجی مد 
بین
روابط
پروژه
دراین
()2
شکل
علی-معلولی
طبق مدل
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قسمتهای قبلی قابل درک بوده و از روی این دیاگرام
براحتی می توان از روی اثرات حلقههای بازخوردی،
ادعاهای پیمانکار درمطالعه موردی را تجزیه وتحلیل نمود
 .بر اساس مدل می توان دالیل بروز ادعاهای پیمانکار

عوامل مرتبط با پیمانکار :عدم وجود مالکیت شناوری،
عدم تخصیص ریسک ،ضعیف بودن روند ثبت اطالعات
پروژه و بایگانی مدارک ،پیشنهاد تغییرات ،ضعف در
امور حقوقی و قراردادی ،خطا و سهلانگاری پیمانکار،
ضعف در استقرار نظام مدیریت پروژه در سازمان پیمانکار
عوامل مرتبط با اسناد قراردادی  :ابهامات در قرارداد،شرایط
خصوصی و عمومی پیمان ،ابهامات در اسناد و پیوستهای قرارداد

(مطالعه موردی بر روی پروژه ساختمانی 7008واحدی شهر اهدا در ونزوئال)

 -2درمورد عوامل تأثیر گذار در یک پروژه با قرارداد
فیدیک می توان باستناد به مطالعه
کلیدگردان

عوامل مرتبط با كارفرما  :برنامهریزی ضعیف پروژه ،عدم
توانایی مالی مکفی ، ،قصور در مدیریت پیمان توسط کارفرما
یا بیتوجهی به مطابقت تعهدات قراردادی ،فرضیات نادرست
در مورد جهت عملیات میدانی تحت مسئولیت پیمانکار ،خطا
و سهلانگاری کارفرما ،دستور تغییرات ،قصور در پرداختها،
تغییرات محدوده پروژه ،قصور دردادن دسترسی به کارگاه
پروژه ،تاخیرات کارفرما ،کارهای اضافی ،عدم بهکارگیری
و پیادهسازی نظام مدیریت پروژه در سازمان کارفرما

شناسایی ادعاهای پیمانکاران درقراردادهای کلیدگردان فیدیک به روش پویایی سیستم

در ین پروژه را می توان در موارد ذیل خالصه نمود:
وجود معارضین و عدم تحویل به موقع زمین کارگاه.عدم پرداخت یا تاخیردر پرداخت صورت وضعیت ها( بهمبلغی بالغ بر  35میلیون دالر)
تبدیل قرارداد از حالت پرداخت دالری به دالری-بولیواری و عدم پرداخت بخش دالری و پرداخت نامتناسب
همراه با تأخیر طوالنی در بازههای زمانی غیر قراردادی.
تأخیر در پرداخت پیشپرداخت پروژه .تورم کمرشکن در کنار عدم اعالم نرخ تورم توسط بانک مرکزیو نیز افزایش لجامگسیخته نرخ برابری دالر در برابر بولیوار.
مشکالت مربوط به تهیه کاالهای ساختمانی بهخاطر وارداتی بودن همه مواد اولیه و کاالهای الزم .
عدم تأمین یا تاخیر درتامین مصالح الزم و درخواستیپیمانکار که جزء توافق های بین دو طرف بود.
تعطیلی بسیاری از کارخانههای رنگ ،فوالدسازی ،آسفالت،سیمان و سرامیک در ونزوئال به خاطر بحران اقتصادی.
عدم تصویب بهموقع نقشههای اجرایی پروژه توسط کارفرما.کند بودن روال بررسی مدارک فنی ،کارکردها وتائیدتغییرات ضمن انجام کار به علت نبود نیروهای کارآمد و
متخصص و عدم بهرهوری پرسنل کارفرما با در نظر داشتن
حجم پروژه و ابعاد گسترده آن درزمینه های اجرا و قراردادی .
عدم اعالم شاخصهای تعدیل از نوامبر 2014میالدی تا زمان محاسبات در سال  2015میالدی.
با در نظر گرفتم موراد پیش اشاره می توان اذعان نمود
ادعاهای پیمانکار در این پروژه عبارتنداز 1-:تاخیرات (ناشی
از عدم پرداختهای بهموقع به پیمانکار و تأخیر در اعالم
شاخصهای تعدیل و  2-،...کارهای اضافی 3- ،خدمات اضافه
همچنین تیم ادعا هزینههای مربوط به رسيدگي به ادعا
را در حالتهای مختلف رسیدگی بویژه توسط هیات حل
اختالف که از همه محتمل تر بود محاسبه و به گزارش
مالی ادعا که باید توسط مدیرارشد سازمان مطالعه گردد
اضافه کرد که خوشبختانه در این پروژه باتوجه به اینکه در
نهایت ادعاهای موجود بدون ارجاع به هیات حل اختالف و یا
داوری بین المللی ،و از طریق مذاکره و توافق دوستانه حل و
فصل گردید هزینه ای برای رسیدگی به ادعا منظور نگردید.
ل مربوط به مدل مفهومی ( کیفی ) ادعا
2اعتبارسنجی مد نتایج منتج از بکارگیری مدل های کیفی
مربوط به سیستم ادعا در پروژه “ شهر اهدا در
کشور ونزوئال” در موارد ذیل خالصه می شود:
-1پس از مطالعه اسناد و مدارک مربوط به پروژه “ شهر
اهدا در کشور ونزوئال”  ،با نگاهی به شکل های ( )4و
( )5می توان اذعان نمود هر سه فاکتور ایجاد تغییرات و
تاخیرات در پروژه ونیز استراتژی و شیوههای مدیریتی که
در بطور کامل بررسی شدند از مواردعمده ای بودند که
باعث بروز ادعاهای پیمانکار در این پروژه گردید  .همچنین
دررابطه با ریشههای بروز ادعا میتوان گفت تاخیرات پروژه
که از مهمترین عوامل ایجاد ادعا میباشد بیشتر به ترتیب
شماره دو اولویت ناشی از تاخیرات کارفرما و ضعف در استقرار نظام
پاییز و زمستان مدیریتی که متأثر از عوامل محیطی پروژه هست و سپس
تغییرات و درنهایت تاخیرات خود پیمانکار می باشد.
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موردی فوق اظهارنمود که ازبین عواملی که در این
دومدل به آنها اشاره شد ،مواردی که در این پروژه
خاص باعث بروز ادعا ویا تشدید آن شده اندعبارتنداز:

عوامل مرتبط با پروژه  :روش اجرای پروژه،
قلمرو (محدودهی) پروژه ،مدت اولیه پیمان
سایر عوامل :تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی(تورم
و تعدیل) ،شرایط فورس ماژور،توقف در کار (تعلیق)
 -3پس از بررسی مدل شکل ()6که دیاگرام مفهومی ادعا
با حلقههای بازخوردی بین متغیرها و روابط تشدیدکننده
و تعدیلکننده بین آنها رانمایش می دهد می توان در مورد
پروژه “ شهراهدا در کشور ونزوئال” به این نتیجه رسید که
در این پروژه تعلیق که خود ناشی از نامساعد شدن شرایط
سیاسی واقتصادی کشور ونزوئال بوده است بهطور فزایندهای
هزینههای پروژه را باال برد  .از طرفی تعلیق اثر باعث کاهش
شدید منابع مالی پروژه شد که درنهایت باعث شد پروژه به
سمتی پیش برودکه پیمانکار ناگزیر به فشردهسازی آن باشد
که این امر خود باعث کاهش شدیدتر منابع مالی پروژه شد.
همچنین تغییرات نیز روی ایجاد فضایی که باعث تسریع
در کار شود مؤثر بود ،اما آنچه حائز اهمیت است این بود
که ازیکطرف خود پیمانکار به خاطر کسری منابع مالی
وعدم یا تأخیر در پرداختهای کارفرما ،تورم و شرایط بد
اقتصادی در کشور ونزوئال ترجیح میداد پروژه را با شتاب
بیشتر به پایان برساند و از طرف دیگر تعلیق در کارها که
باعث عقب افتادن از برنامه زمانبندی اولیه شده بود ،منتج
به این شد در این تصمیمگیری تعلیل کند  ،چراکه برای
اتمام پروژه باکارهای اضافی پیشآمده و تغییرات در پروژه
همزمان بیشتری الزم بود وهم میبایست هزینهها ،خسارات
و جریمه دیرکردها پرداخت شود تا مانع از کاهش بیشتر
میزان بهرهوری ،سود و ثروت سهامداران شود ،لذا تیم ادعا
در کمک به تصمیمگیری مدیریت ارشد سازمان در این
مورد نقش مؤثری داشتند و درنهایت با درایت تصمیم بر
آن شد که به ادعاهای پیمانکار رسیدگی شود و پس از
تمدید پروژه  ،مطالبات پیمانکار نیز از کارفرما گرفته شود.
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طبق بررسی انجام شده می توان گفت ادعاهای
مالی پیمانکار در این پروژه سه گروه بوده که در
سه بسته جداگانه برای کارفرما ارسالشده بود و در
ادامه درموردهریک توضیحات الزم ارائه شده است:
سری اول ادعاهای پیمانکار :خسارات ناشی از عدم پرداختهای
بهموقع و تأخیر در اعالم شاخصهای تعدیل و سایر موارد مالی
اولین مرحله از ادعاهای مالی -قراردادی پیمانکار که در
دو بخش دالری و بولیواری تهیهشده است عمدتاً به دلیل
عدم پرداخت مبالغ تعهد شده توسط کارفرما در قرارداد
و همچنین تأخیر در پرداختها و همچنین عدم اعالم
شاخصهای تعدیل توسط بانک مرکزی کشور ونزوئال و
نیز خسارات ناشی تمدید مدت پیمان که مطابق الحاقیه
شماره  2به تائید کارفرمای طرح نیز رسیده است میباشد.
رقم ادعایی مربوط به خسارات واردشده به پیمانکار از این
حیث حدود  180میلیون دالر و همچنین بالغ بر 1،200
میلیون بولیوار بوده است که در قالب یک گزارش در
 07/10/2015به پیوست نامه برای کارفرما ارسالگردید.
سری اول ادعاهای پیمانکار در این پروژه
را می توان در موارد ذیل خالصه نمود:
- 1جریمه دیرکرد در پرداخت مبالغ کارکردهای دالری (طبق
قرارداد در صورت دیرکرد در پرداختها بایستی 3درصد
بیش از سود بهعنوان جریمه دیرکرد به پیمانکار پرداخت می
شد وبا توجه به اینکه نرخ سود دالری در بانکها حداقل % 3
میباشد ،بنابراین جریمه مزبور معادل  6%در نظر گرفتهشد).
 - 2جریمه دیرکرد در پرداخت مبالغ کارکردهای
بولیواری( این موردبر مبنای نرخ تورم اعالمشده
توسط بانک مرکزی (به خاطر عدم اعالم شاخص
تعدیل از طرف کارفرما) ونزوئال محاسبه گردید).
- 3مبلغ پرداخت نشده پیش پرداخت در زمان مقررشده
- 4جریمه دیرکرد در پرداخت مبالغ پیشپرداخت .
- 5تعدیلهای مربوط به کارکردهای دالری
پیمانکار با فرض نرخ رشد دالر معادل . 3%
- 6جریمه دیرکرد در پرداخت تعدیلهای دالری.
- 7تعدیلهای مربوط به کارکردهای بولیواری پیمانکار(این
بخش بر مبنای نرخ تورم اعالمشده توسط بانک مرکزی ونزوئال
محاسبه شدکه علت آن عدم اعالم شاخصهای مربوط به تعدیل
بخش بولیواری توسط این بانک و خارج از قصور پیمانکار بود.
- 8جریمه دیرکرد ناشی از تأخیر در پرداخت
تعدیلهای بولیواری به عللی خارج از قصور پیمانکار
- 9هزینههای متحمل شده به پیمانکار بابت افزایش
و تمدید زمان اجرای کار شامل دو بخش ذیل:
الف -تفاوت هزینههای باالسری و تحمیلی به پیمانکار با
درصد دریافتی توسط پیمانکار در صورتوضعیتهای کارکرد
ب -هزینههای تحمیلی به پیمانکار ناشی از  50ماه
تطویل زمان قرارداد به علل خارج از قصور پیمانکار
سری دوم ادعاهای پیمانکار :کارهای اضافی
کارهای اضافه شامل بخشهایی از کار بود که درمحدوده
اجرای عملیات و یا در ساختار شکست کار پروژه نبوده و با
توجه به شرایط ،توسط کارفرما و یا حوزههای دولتی کشور
ونزوئال به این پیمانکار تحمیلشد و چون طبق شرایط
خصوصی پیمان گرچه پیمانکار بایستی تمامکارهای مربوط
به اجرای پروژه را انجام می داد اما هزینههای انجام کار

باید توسط کارفرما پرداخت می شد ،در حالیکه کارفرما به
این تعهد عمل ننمود ،لذا هزینههای مربوط به این بخش
(در قالب تغییرات) بر اساس قیمتهای ماشینآالت و نیروی
انسانی و مصالح موجود(یا ردیف های مشابه) طبق پیوست
قرارداد آنالیز،محاسبه و به ادعای مالی پیمانکار افزوده شد.
سری سوم ادعاهای پیمانکار :محاسبه خدمات اضافه
با توجه به اینکه کارفرمای طرح بر اساس شرایط خصوصی
پیمان مسئول ارائه خدمات شامل دادن انشعاب آب ،برق
وفاضالب از درب کارگاه به پیمانکار در زمان اجرای کار و نیز
تأمین برق شبکه تا مدخل ورودی کارگاه بابت تجهیز و انجام
عملیات اجرایی بوده که قیمت آنها در آن کشور بسیار نازل
بوده است اما کارفرما از تعهدات قراردادی خود در این بخش
نیز اجتناب کرده بود ،لذا پیمانکار در زمان اجرای کار شخصاً
نسبت به جمعآوری و تخلیه فاضالب از کارگاه اقدام نموده و
بعالوه توسط تانکر نسبت به خرید و تأمین آب برای کارگاه
اقدام نمود و در نهایت هزینههای مربوطه به این مورد نیز
محاسبه و به کارفرما اعالم گردید .عالوه بر این پیمانکار شخصاً
با خرید سیستم دیزل ژنراتور نسبت به تأمین برق مربوط
به تجهیز کارگاه و موردنیاز جهت عملیات اجرایی اقدام و
هزینههای برآورد شده را طی گزارشی برای کارفرما ارسال کرد.
نتایج حاصل از کمی سازی ادعاهای پیمانکار دراین پروژه در
جدول  2ذکر شده است .همچنین کلیه تاخیرات محاسبه
شده بر اساس مدل کمی نیز منجر به تعیین مدت مورد نیاز
برای تمدید قرارداد شد که دوسال آن در نهایت به تایید رسید.
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عوامل زیادی در پروژه” شهر اهدا در کشور ونزوئال” وجود
داشتند که باعث بروز ادعاهای متعدد شدند که می توان
گفت مهمترین آنها عدم اجرای تعهدات مالی کارفرما بویژه
تاخیرات در پرداخت ها،تغییرات و نیز شرایط بحرانی اقتصادی
کشور ونزوئال بود.همچنین عدم استقرار نظام مدیریت پروژه
 ،عدم تخصیص ریسک و عدم دارابودن مالکیت شناوری از
نقاط ضعف پیمانکار در مدیریت ادعا محسوب می گردد.
پیمانکار در پروژه مورد مطالعه تالش نموده است که با
اجرای مدیریت ادعا که مرحله اصلی آن شناسایی ادعاهای
موجود بود ریشه های بروز ادعا را پیداکرده و با بررسی
عواقب عدم بکارگیری یک استراتژی معقول در برخورد با
ادعاهای خود برای جلوگیری از اتالف وقت و صرفه جویی
در هزینه های مربوط به رسیدگی به ادعاهای موجود به
جای ارجاع پرونده ادعای خود به هیات حل اختالف و یا
داوری بین المللی ،از مذاکره و توافق دوستانه بهره جوید
که این امر باعث گردید هم زمان پروژه تمدید شده وهم با
سهم قابل توجهی از مبالغ مورد ادعای پیمانکار موافقت شد.
می توان اذعان نمود اگر کارفرما مشکل مالی نداشت و پروژه
با شرایط بحران اقتصادی وتویم شدید مواجه نمی شد پروژه
در شرایط عادی خود ادامه می یافت و ادعاهای پیمانکار
بسیار کمتر میشد .اما توجه به این نکته حائز اهمیت
است که در همین شرایط بحران اقتصادی ،اگر کارفرما در
چارچوب قرارداد عمل نموده و تالش می کرد علیرغم کسری
بودجه از طریق روشهای رایج بین المللی نظیر اعتبارخریدار
استفاده می کرد بازهم شرایط پیمانکار آنقدر سخت نمی
شد که ناگزیر به توقف در کار و درنهایت فسخ پیمان
بشود .به عبارت دیگر گرچه دراین پروژه عوامل محیطی اثر
شماره دو تشدید کننده بر تاخیرات کارفرما در پرداختها که منجر به
پاییز و زمستان تاخیرات کلی پروژه و بروز ادعاهای متعدد مالی و زمانی
 1397بوده است ،اما با بکارگیری استراتژی های دقیق تر و شیوه
های مناسب با شرایط فورس ماژور می توانست جلوی بروز
بسیاری از ادعاهای پیمانکار را گرفته و از اثرات آنها کاست.

با استفاده از اطالعات پایه مربوط به مطالعه موردی و تکیه بر نظر
خبرگان در آن نتایج حاصل را می توان به موارد ذیل خالصه نمود:
 -1در این پروژه پیمانکار درحدود  51درصد نسبت به مبلغ
اولیه قرارداد (معادل مبلغی حدود  240میلیون دالر) ادعای
مالی داشته که پس از مذاکرات  ،مکاتبات وپیگیری های
مستمر موفق شده است از این سهم حدود  54درصد آن
(مبلغی حدود  130میلیون دالر) را از کارفرما بگیرد و
بتواند بخش زیادی از خسارتهای وارده ناشی از دوره تعلیق
و عدم انجام تعهدات کارفرما و درنتیجه آن کاهش بهره وری
و سود پروژه راجبران کند.به عبارت دیگر می توان گفت
استفاده از مدل های پیشنهادی و اجرای مدیریت ادعا به
پیمانکار کمک نمود تا در این پروژه هم ادعای مالی خود
را دریافت نموده وهم باعث تمدید یکساله پروژه نیز گردد.
عدم استقرار نظام مدیریت پروژه  ،تخصیص
-2
ریسک و نداشتن حق مالکیت شناوری توسط
پیمانکاردر برنامه زمانبندی اولیه جزء پارامترهای
منفی بودند که در روند پیاده سازی فرایندهای
مدیریت ادعا در این پروژه اختالل ایجاد نمودند.
در بین عواملی که باعث بروز ادعاهای پیمانکار
-3
پروژه فوق می شوند بیشترین سهم به عوامل کارفرمایی با
حدود  55%از سهم کل عوامل و پس از آن عوامل محیطی
با رقمی بالغ بر ، 15%عوامل قراردادی با سهم تقریبی 10
،%عوامل مرتبط با پروژه با سهمی بیش از  5%و درنهایت
عوامل پیمانکاری با سهمی کمتر از  %5تعلق دارد.
در بین پارامترهای اثرگذار بر عوامل کارفرمایی،
-4
شدت اثر تاخیرات کارفرما با سهمی حدود  75%نسبت به
کل پارامترهای مربوط به این عامل از همه بیشتر بوده و این
تاخیرات بیشتر مربوط به پرداخت های کارفرما می باشد.
برادعاهای
موثر
متغیرهای
مهمترین
-5
پیمانکاران در مطالعه موردی عبارت ازتاخیرات
کارفرما بویژه در پرداخت ها با سهمی حدود  60%و
تغییرات پروژه با سهمی نزدیک به 20%بوده است.
در پروژه فوق تورم که از پارامترهای اثرگذار
-6

(مطالعه موردی بر روی پروژه ساختمانی 7008واحدی شهر اهدا در ونزوئال)

- -5-2-5تحليل سياست های پیمانکار در
ارتباط با مدل های پیشنهادی

 -6بحث و نتایج
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