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چکیده:

به طورکلی افزایش پیچیدگی مراحل ساختاری طرح ها و شرایط قراردادها و نیز شرایط نامساعد پروژه به لحاظ آب وهوایی، سیاسی، اقتصادی 
منجر به تشدید اختالفات، ادعا و دعاوی بین دو طرف قرارداد و اثرات ناشی از آن ها به لحاظ زمانی و مالی بر روی پروژه می شود و این موضوع 
که در قراردادهای بین المللی تشدید می یابد ممکن است به فسخ یا خاتمه پیمان منتهی گردد.از طرف دیگر شرایط فسخ و خاتمه پیمان منجر 
به افزایش انگیزه پیمانکاران در رسیدگی به ادعاهای موجود می شود .در چنین شرایطی بدیهی است که وجود یک سیستم مدیریت مطابق با 
استانداردهای بین المللی نقش بسزایی درروند شناسایی ادعاهای موجود دارد که نتیجه اعمال  آن پیشگیری از بروز ادعا و تسهیل امور رسیدگی 
به ادعاها و منازعات بین دو طرف خواهد بود. ازاین رو در پژوهش فوق به بررسی مدیریت ادعای پیمانکار در قراردادهای کلیدگردان فیدیک 
تحت شرایط فسخ و اختتام پروژه پرداخته شده است. برای این مهم با تکیه بردانش پیکره بندی مدیریت پروژه ، تالش شده است تا با کمک 
نتایج حاصل از نظرسنجی ، مصاحبه و پرسشنامه  در بین متخصصین پروژه های عمرانی و تکیه بر نظر خبرگان و نیز بهره مندی از مدل سازی 
به روش پویایی سیستم ، ادعا از زوایای مربوط به این شرایط ، به طور دقیق تر و کاربردی تر تجزیه وتحلیل گردد تا پیمانکار در شرایط فسخ 
و تعلیق بتواند حقوق خود را حفظ نموده و آمادگی بیشتری برای اخذ حقوق ازدست رفته داشته باشد. طبق تحقیقات به عمل آمده، در بین 
عواملی که باعث بروز ادعاهای پیمانکار پروژه در شرایط نامساعد می شوند بیشترین سهمی که پیمانکار را از ادامه کار بازداشته و درنهایت فسخ 
یا خاتمه پیمان را رقم می زند به متغیر تعلیق با سهم تقریبی 55%، عوامل کارفرمایی با سهمی بالغ بر 25%، عوامل قراردادی با سهم تقریبی 
15 %، و پس ازآن عوامل مرتبط با پروژه با سهمی در حدود 5% تعلیق دارد.همچنین مؤثرترین پارامتر برای ایجاد تعلیق در قراردادهای کلید 
گردان فیدیک عبارت از شرایط فورس ماژور،حوادث قهری و غیرمترقبه و پس از آنها تغییرات ناگهانی در شرایط سیاسی و اقتصادی ) نظیر 

تورم( می باشند که این پارامترها  هم به صورت مستقیم و هم از طریق اثرگذاری روی ایجاد تعلیق باعث بروز شرایط فسخ پیمان می گردند.

کلمات کلیدی :ادعا، فیدیک، کلید گردان، فسخ، خاتمه پیمان، مدل سازی، پویایی سیستم
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1 - مقدمه
هزینه  و  زمان  بر  فراوانی  تأثیر  دارای  ساختمانی  ادعاهای 
مهمی  متغیرهای   هردو  که  می باشد  ساختمانی  پروژه های 
در رابطه با میزان بهره بری پروژه هستند. براین اساس الزم 
در  به ویژه  پیمانکاران  ادعاهای  با   مرتبط  پارامترهای  است 
قراردادهای کلیدگردان که از ریسک بیشتری نسبت به سایر 
یک  طریق  از  است  برخوردار  پیمانکار  برای  قراردادها  انواع 
سیستم نظام مند مدیریتی تحت کنترل درآمده تا هم از بروز 
ادعاهای متعدد در پروژه ممانعت شود و اثرات آن ها کاهش 
یابد و هم  به ادعاهای بوجودآمده به بهترین نحو رسیدگی شده 
تا حل وفصل گردند. از طرف دیگر بدیهی است که مدیریت 
ادعاهای پیمانکاران در سطح بین المللی و قراردادهای فیدیک 
است  شده  تالش  نوشتار  این  در  اساس  براین  یابد.  تشدید 
به موضوع  با رویکرد دوگانه مدیریت مهندسی و حقوقی  تا 
مدیریت ادعای پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان فیدیک 
در چارچوب استاندارد   راهنمای دانش پیکره بندی مدیریت 
پیمان  عمومی  شرایط  مفاد  کلیه  داشتن  نظر  در  با  پروژه 
به عنوان مرجع حقوقی در شرایط  فیدیک  نقره ای  در کتاب 
مؤثر  گامی  تا  است  آن  امید  و  پرداخته شده  تعلیق  و  فسخ 
درراستای  حفظ حقوق پیمانکاران در عرصه بین المللی باشد.

ادعاهای  نمود  اذعان  می توان  انجام شده  بررسی های  طبق 
پیمانکاران یا ناشی از عدم تفاهم دو طرف قرارداد می باشد 
یا ناشی از غیرقابل پیش بینی بودن مسائل در اغلب مواردی 
یا غیر سهوی در  نیست کارفرما سهوی  قابل پیش بینی  که 
انجام تعهدات خود قصور می نماید که نتیجه آن ایجاد اختالل 
درروند اجرای بخشی از کار و یا کل کار خواهد بود و اگر این 
وضعیت  به طول بینجامد هردو طرف پیمان متضرر خواهند 
حالت  از  پروژه  اجرای  فضایی  چنین  در  است  بدیهی  شد. 
زده شود  دامن  دو طرف  بین  اختالفات  به  و  خارج  طبیعی 
و ازآنجایی که مسئولیت پروژه بر عهده پیمانکار می باشد این 
تهدید بیشتر متوجه او خواهد بود که درنتیجه این امر ایجاد 
ادعاهای متعدد مالی، زمانی و کیفی از طرف او زیاد خواهد بود 
که اگر به آن ها رسیدگی نشود شرایطی پیش می آیدکه عدم 
انجام تعهدات کارفرما به ویژه در مورد پرداخت های پیمانکار 
آن قدر او را دچار کسری منابع مالی و تحمل هزینه های وارده 
ناشی از شرایط پیش بینی نشده می کند که دیگر قادر به ادامه 
کارنبوده و ترجیح می دهد کار را ترک نماید و درنتیجه پروژه 
به حالت تعلیق درآمده و در صورت طوالنی شدن دوره تعلیق 
منجر به فسخ پیمان گردد. این موضوع در پروژه های کالن 
بین المللی طبق قراردادهای فیدیک  که از پیچیدگی بیشتری 
حقوقی  ازلحاظ  چه  و  مدیریتی  و  مهندسی  ازلحاظ  چه 
پیمان  اینکه مفاد شرایط  به ویژه  برخوردارند فزونی می باید، 
در قراردادهای بین المللی فیدیک بسیار دقیق بوده و تقریباً” 
با مسئولیت ها و حقوق دو طرف  برای هر موردی در رابطه 
آن  از  گریز  برای  راهی  و  ذکرشده  کافی  توضیحات  قرارداد 
نیست. همچنین موضوع تعلیق و فسخ پیمان که از عمده ترین 
مسائل  بروز ادعاهای متعدد پیمانکارمی گردد در قراردادهای 
دوعاملی کلیدگردان  که پیمانکاران مسئولیت بیشتری دارند 
و بالطبع ریسک های زیادتری آن ها را تهدید می کند نسبت 
به قراردادهای سه عاملی )با حضور مشاور( بیشتر خواهد بود. 
بین المللی  اهمیت  داشتن  نظر  در  با  که  داشت  بایدتوجه 
اسناد تهیه شده توسط فیدیک و همچنین تقاضاي روزافزون 
برون مرزی  پروژه های  در  به ویژه  اسناد  این  از  استفاده 

در  آن ها  استفاده  تناسب  و  دقیق  شناخت  پیمانکاران، 
صنعتي  زیرزمینی،  ساختماني،  مختلف)نظیر  پروژه های 
کلید گردان  و  و ساخت  تیپ طرح  دو  در  ، بخصوص   )... و 
را  پیمانکاران  به  ریسک  تخصیص  میزان  بیشترین  که 
امري  دارد،  پیمانکاری  قراردادهای  سایرانواع  به  نسبت 
شاکری،1384(  و  هست.)سیدمفید  مهم  و  ضروري  بسیار 
افزایش  داشتن  درنظر  و  اشاره  پیش  مطالب  به  توجه  با 
چشمگیر تعداد دعاوی پیمانکاران در قراردادهای کلیدگردان 
بین المللی  استانداردهای  ادعا طبق  به مدیریت  نیاز  فیدیک 
قرارداد  نوع  این  در  به ویژه  پروژه ها  همه  در  پروژه  مدیریت 
ساخت وساز  صنعت  در  آن ها  شناخته شده ترین  که  هست 
پروژه  مدیریت  پیکره بندی  دانش  استاندارد  حاضر  حال  در 
و  ادعا  تعدد  کاهش  در  آن  نقش  و  (می باشد   PMBOK(
در  تغییرات  و  امور  اصالح   ، پروژه  در  آن ها  از  ناشی  اثرات 
اثر ادعاها و تسهیل درروند حل وفصل  از بین رفتن  راستای 
پیاده سازی  به  نسبت  است  الزم  و  چشمگیربوده  ادعاها 
یک  استقرار  اثر  به ویژه  شود.  بیشتری  توجه  آن  فرایندهای 
سیستم نظام مند مدیریتی برای پیمانکار در مواردی که پروژه 
متعدد  ادعاهای  تشدید  با  توأم  و  فسخ  و  تعلیق  شرایط  در 
شد خواهد  برابر  دوچندان  می باشد  زمانی  و  کیفی  مالی، 

2 - روش تحقیق وابزارها
پژوهش فوق یک تحقیق کاربردی است که با توجه به اهداف 
تحقیق حاضر به لحاظ دسته بندی بر مبناي هدف، تحقیقی 
به  بین المللی  گردان  کلید  پروژه های  در  که  است  کاربردي 
بررسی ادعاها در شرایط فورس ماژور و غیرمترقبه پرداخته 
پیمانکار  ادعای  زمینه  در  مکفی  اطالعات  ارائه  ضمن   و 
مدیریت  برای  مناسب  راهکارهای  شرایطی  چنین  در 
در  را  استفاده کنندگان  بتواند  تا  پرداخته  موجود  ادعاهای 
تبعات  با  رویارویی  در  سیاست  و  تصمیم  بهترین  انتخاب 
همچنین  کند.  یاری  بحرانی  شرایط  در  موجود  ادعاهای 
از  به دست آمده  آمار  اساس  بر  آماری  نیز  و  میدانی  تحقیقی 
پرسشنامه هایی است که بین متخصصین جامعه پیمانکاران 
تحت  عمرانی  پروژه های  اجرای  تجربه  تاکنون  که  ایرانی 
فیدیک را داشته اند، به انجام رسیده که به طور تحلیلی موضوع 
فیدیک  کلیدگردان  قراردادهای  در  پیمانکاران  ادعاهای 
است.  کشیده  چالش  به  را  پیمان  فسخ  و  تعلیق  شرایط  در 
این  در  موجود  ادعاهای  مدل سازی  برای  همچنین 
تفکر  مبنای  بر  که  سیستم  پویایی  روش  به  شرایط 
سیستم  پیوسته   شبیه سازی  روش  از  بوده  سیستمی 
و  گرفته شده  بهره   Vensimشبیه سازی نرم افزار  و  پویا 
. است  استفاده شده  استرمن  نظریه  از  مدل ها   ارائه  برای 

3 - اشاعۀ نوآوری
بر اساس مطالعه بسیاری از مقاالت داخلی و خارجی و نیز 
کتاب های متعدد در زمینه ادعا و مدیریت آن می توان بیان 
این  در  اطالعات  از  وسیعی  حجم  وجود  علیرغم  که  نمود 
پارامترهای  به شناسایی کلیه  از آن ها  زمینه ها، در هیچ یک 
تعلیق  شرایط  در  پیمانکاران  متعدد  ادعاهای  بروز  در  مؤثر 
نشده  فیدیک  کلیدگردان  قراردادهای  در  پیمان  فسخ  و 
ادعاهای  بروز  ریشه های  اگر  که  است  حالی  در  این  و  است 
نگیرد  قرار  موردتوجه  به درستی  شرایطی  چنین  در  موجود 
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آنها،  کنترل  و  شناسایی   ، ادعاها  ایجاد  از   ممانعت  امکان 
کمی سازی آنها و رسیدگی به آنها نخواهد بود که این مهم 
استانداردهای  طبق  ادعا  مدیریت  فرایندهای  به کارگیری  با 
تحقیق  طبق  همچنین  بود.  خواهد  انجام  قابل  بین المللی 
سیستم  پویایی  روش  به  مدل سازی  از  تاکنون  به عمل آمده 
برای شناسایی ادعاهای پیمانکار در شرایط نامساعد که منجر 
به خاتمه قراردادهای فیدیک می شود استفاده نشده است. بر 
این اساس در نوشتار فوق تالش می گردد تا کلیه متغیرهای 
مربوط به این شرایط با بکار گیری تفکر سیستمی و به روش 
پویایی سیستم به صورت مدل های کیفی ارائه گردد تا شدت 
هریک از عوامل و میزان تأثیر آن ها بر روی هم و بر روی ادعا 
در شرایط فوق سنجیده شود تا پیمانکاران بتوانند بامطالعه 
آنها و تکیه بر یک سیستم نظام مند مدیریتی بهترین سیاست 
را در مواقعی که گریزی از تعلیق در کارهای پروژه و فسخ 
پیمان نیست بکار گرفته و بهترین اقدام از جانب آنها برای 
جبران   ، آن ها  اثرات  کاهش   ، ادعاها  کثرت  از  جلوگیری 
خسارت ها و هزینه های متحمل شده از به تعویق افتادن امور 
اجرایی، کمک به افزایش بهره وری و سود پروژه انجام شود.

4 - پیشینۀ پژوهش
ادعاهای  بررسی  خصوص  در  گوناگونی  پژوهش های 
گرفته  صورت  بین المللی   قراردادهای  در  پیمانکاران 
است. اشاره شده  آنها  از  برخی  به  ادامه  در  که  است 

یک  توسعه  به منظور  مطالعاتی  پروژه  یک  اخیر  سالهای  در 
سیستم مبتنی بر وب برای مدیریت بهتر ادعاهای ساخت وساز 
انجام شده است که در آن محققین اظهار کرده اند که با توسعه 
فن آوری در ارتباطات و اطالعات منطقی است که نقش آن در 
مدیریت ادعاهای صنعت ساخت وساز بررسی شود.تحقیقیات 
این گروه در یک مطالعه موردی مورد ارزیابی قرارگرفته است 
.همچنین آنها برای طراحی سیستم پیشنهادی خود از الزامات  
و نیازهای کارفرما بهره جسته اند. )چن تان وهمکارانش،2011(

پارامترهای  که  کرده  ارائه  را  مدلی  پژوهشگران  از  یکی 
نشان  را  ساخت وساز  پروژه های  در  منازعه  بروز  اساسی 
اختالف،  نظیر  اصطالحاتی  مورد  در  همچنین  می دهد.  
روند  کارمی  به  یکدیگر  به جای  اغلب  که  ادعا  و  منازعه 
مدیریت  استراتژی  بین  ارتباط  ادامه  در  و  داده  توضیح 
هر  که  مردمی  رفتار  و  سازمانی  مدیریت  شیوه های  پروژه، 
هزینه،  بین  ارتباط  نیز  و  دارند  تأثیر  منازعه  ساختار  یک بر 
را  آنها  مدیریت  اهمیت  و  ادعا  و  قراردادها،ارتباطات  امور 
)2010، همکارانش  با  )الو  است.  داده  قرار  موردبررسی 

ادعاهای  درباره  مفیدی  بسیار  دیگرمطالب  پژوهشگری 
راه حل های  تعلیق،  با  مواجه شدن  شرایط  در  پیمانکاران 
و  شرایط  این  به  مربوط  ادعاهای  حل وفصل  برای  موجود 
سایر مطالب مرتبط با فسخ پیمان بیان نموده است و هدف 
در  خود  حق وحقوق  با  پیمانکاران  بیشتر  هرچه  آشنایی  او 
لین،2010( سی  )ام  است.  بوده  بین المللی  پروژه های 

عوامل  درباره  زیادی  پژوهش های   ، اخیرا”  نیز  ایران  در 
رسیده  انجام  به  بین المللی  پیمانکاران  ادعاهای  بر  مؤثر 
به  مفهومی  مدل سازی  روش  از  آنها  از  برخی  در  که  
به عنوان مثال  است.  گرفته شده  بهره  سیستم  پویایی  روش 
پیمانکاران  ادعاهای  بررسی  به  حاضر،  مقاله های  از  دریکی 
مطالعه  یک  با  که  پرداخته شده  فیدیک  قراردادهای  در 
و  فاکتورها  شناسایی  در  مدل ها  اعتبار  میزان  موردی، 

قراردادهای  در  پیمانکار  ادعاهای  با  مرتبط  متغیرهای 
رستار،1396( است.)  ارزیابی شده  فیدیک  کلیدگردان 

پیمانکار،  ادعاهاي  بروز  اصلي  عوامل  با همکارانش   شاکري 
ادعا  مدیریت  پیاده سازی  و  منازعه  و  ادعا  پیدایش  روند 
منشأ  بابیان  و  کرده  بررسی  را  ساخت وساز  پروژه های  در 
و  تغییرات  قالب  در  عمراني  پروژه های  در  اختالفات  بروز 
طراحي  که  کرده  توصیه  پروژه ها  در  احتمالي  تاخیرات 
استراتژیک  اهداف  از  باید  آن ها  کنترل  سیستم های 
شاکری،1394(  ( باشد.  خرد  و  کالن  سطح  در  پروژه 

به صورت  که  مقاله ای  در  ایرانی  پژوهشگران  از  دیگر  یکی 
توسعه- کاربردی بوده و مربوط به  آشنایی با مدل سازی به 
روش پویایی سیستم است ، اطالعات مفیدی درباره  بخش های 
مختلف مدل پویایی سیستم، گام های اجرایی آن و نیز کاربرد 
این روش در یک پروژه واقعی در رابطه با اشاعه محصوالت 
مقاله  این  است.نتیجه  نموده  ارائه  کسب وکار  بازار  در  نوین 
شناسایی  در  پویا   مدل سازی  روش  که  دارد  این  بر  داللت 
عوامل اصلی و فرعی متاثربرسیستم بسیار مفید بوده و نقش 
، بهبود فرایندها ونیز  بسزایی در بررسی همه جوانب پروژه 
موسوی،1393( و  تاجیک  دارد.)  بری سیستم  بهره  افزایش 

تفکر  درک  در  بسزایی  نقش  خود  پژوهش  در  نصیرزاده 
پویایی سیستم  به روش  با مدل سازی  سیستمی و آشنایی 
داشته و در آن به صورت تحلیلی  تحقیق انجام شده و هدف از آن  
اثبات کاربردی بودن مدل سازی پویا در  بررسی کیفی و کمی  
بهره وری در پروژه های عمرانی می باشد .این مقاله بین المللی 
به بحث بررسی کلیه متغیرهای مرتبط با میزان بهره وری از 
است  پرداخته  پویا  سیستم های  قالب  در  مدل سازی  طریق 
مدل سازی  جهت  گرفتن  ایده  برای  خوبی  بسیار  الگوی  که 
مدیریت ادعا به روش مشابه او برای محقق به حساب می آید. 
آنچه از این مقاله قابل استنتاج است نقش  مثبت به کارگیری 
تفکر سیستمی و مدل سازی  پویا در بررسی میزان بهره وری 
زاده،1391( )نصیر  گردید.  اشاره  آن  به  که   است  پروژه  

-5 تئوری و مبانی نظری پژوهش
1-5 - ادعا 

ادعا در فرهنگ لغت  وبستر  عبارت است از “درخواست پول 
یا اموال /2. اینکه کسی خود را محق بداند یا بفهمد و یا حق 
خود بداند پول یا اموالی را طلب کند  و یا اینکه واقعا” این 
طلب حق واقعی او باشد به عبارت دیگر یعنی “تقاضای  چیزی 
باشد”  او  حق  که  هست  اعتقاد  این  یا  است  کسی  حق  که 
را  بیشتری  اموال  یا  پول  که  بداند  خود  فردی حق  اینکه   .
بخواهد بگیرد که این امر از طریق دادگاه قابل اجرامی باشد.

تقاضای  از  است  عبارت   PMIتعریف طبق  ادعا 
و  صحیح  اصوالً  دالیلی  وجود  درازای  قرارداد  یک طرف 
اقدامات،  خاطر  به  معموالً  که  صحیح  متقاضی  گمان  به  یا 
قرارداد  مفاد  با  نامنطبق  اعمالی  تغییرات  یا  و  دستورات 
و  آمده  وجود  به  قرارداد  دیگر  طرف  سوی  از  پروژه 
نیست. حل وفصل  قابل  طرفین  بین  اقتصادی  ازلحاظ 

2-5 -مدیریت ادعا
این گونه  ادعا  مدیریت   PMBOK 2000 الحاقیه  در 
از  تعریف شده است: مدیریت ادعا فرآیندهای موردنیاز برای 
ادعاهای  میزان  افزایش  از  جلوگیری  یا  و  ادعاها  بردن  بین 
ادعاهایی که رخ  به  برای رسیدگی سریع  نیز  ساخت وساز و 
منبع  این  اهمیت  به  توجه  با  می کند.  توصیف  را  می دهند 
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از  را  این موضوع  ادامه  در  ادعا  با مدیریت  آشنایی  درزمینه 
به طورکلی  داده ایم.  قرار  موردبررسی  استاندارد  این  منظر 
به  باید  که  است  حقی  برگرداندن  ادعا  مدیریت  از  هدف 
امر  این  .در پروژه های ساخت وساز  برگردانده شود  یک طرف 
انجام  از عدم  ناشی  برای پیمانکار بیشتر به جبران خسارت 
مدت زمان  تمدید  پس ازآن  و  کارفرما  قراردادی  تعهدات 
اجرای پروژه براثر عواملی که بیرون از قصور پیمانکار باعث 
برمی گردد. است  شده  پروژه  اجرای  امور  افتادن  تعویق  به 

از  می تواند  نیز  دیگری  اهداف  پروژه  نامساعد  شرایط  در   
مدیریت ادعا انتظار رود که در زیر به آن ها اشاره شده است:

-رفع ابهام،اصالح و تغییرات در محدوده پروژه ، برنامه زمان بندی 
،طراحی و نقشه ها،احجام و مقادیر کار، قرارداد و اسناد پیوست آن

فورس  شرایط  و  غیرمترقبه  اتفاقات  مورد  در  -توافق 
می گردند. امور  افتادن  تعویق  به  باعث  که  ماژور 

-توافق در فسخ یا تعلیق قرارداد
فرایندهای مدیریت ادعا بر اساس این الحاقیه شامل1(شناسایی 
ادعا،2(کمی سازی ادعا، 3(پیشگیری از ادعا و 4(حل وفصل 
ادعا می باشد که با پیاده سازی مدیریت ادعا در پروژه ها طبق 
استاندارد  فوق، این فرایندها به درستی به  انجام رسیده و مانع 
از تعدد ادعا و کاهش میزان بهره بری پروژه خواهند گردید.

 نکته حائز اهمیت آن است که در صورت شناخت ریشه های 
بروز ادعا، نه تنها می توان مانع از بروز ادعا شد، بلکه در صورت 
را  برخورد  بهترین  پروژه  اجرای  طول  در  آن  با  مواجه شدن 
می توان کرد و برای رسیدگی به ادعاهای به وجود آمده امکان 
اخذ بهترین تصمیم توسط مدیران ارشد وجود خواهد داشت 
که این مهم مربوط به فرایند شناسایی ادعا بوده و حاکی از 
اهمیت آن می باشد. براین اساس در این پژوهش تالش شده 
روش  به  مدل سازی  از  بهره مندی  با  مهم  فرایند  این  است 
عوامل  به درستی  پیمانکاران  تا  شود  انجام  سیستم  پویایی 
ایجاد ادعا و ریشه های بروز آن ها را در قراردادهای  مؤثر بر 
در  به خصوص  باالیی  ریسک  از  پیمانکاران  که  کلیدگردان 
حقوق  تحقق  و  راشناخته  هستند  مواجه  بین المللی  سطح 
ابتدای  همان  در  اگر  که  است  بدیهی  گردد.  تسهیل  آنها 
پروژه عوامل ایجاد ادعا ریسک هایی که پتانسیل مواجه شدن 
جلوی  شوند  شناسایی  رادارند  مختلف  ادعاهای  با  پیمانکار 
نیاز  امر  این  تحقق  شد.برای  خواهد  گرفته  متعدد  ادعاهای 
الزم  مستندات  و حفظ  اطالعات  مدیریت  و  داده ها  ثبت  به 
از مهم ترین گام های  یکی  نشان می دهد که  این  و  می باشد 
می باشد. ادعا  شناسایی  به نوعی  ادعا  مدیریت  اجرای 

پروژه  زمان بندی  برنامه  مستندات،   ، چهارچوب ها   ، قرارداد 
که  می باشند  مواردی  از  همگی  قرارداد  بر  حاکم  قوانین  و 
خروجی  گیرند.  قرار  موردتوجه  دعاوی  شناخت  در  بایستی 
آن  بررسی  یا  و  دعوا  طرح  بیانیه ای جهت  تهیه  فرایند  این 
قابل  قراردادی  و  قانونی  مستندات  بررسی  و  هست.تهیه 
در  صاحب نظران  رأی  تأثیر  و  قضاوت  همچنین  و  دفاع 
همکاران،1394( و  مفید  سید  می گردد.)  انجام  فرایند  این 

ارکان  از  یکی  پیمانکاران  که  آنجا  نمودار  اذعان  می توان 
اساسی پروژه هستند و تجربیات زیادی را در شناسایی ادعا 
و قسمت هایی از قرارداد و فهارس بها که مستعد ادعا هستند 
دارند لذا شناسایی ادعاها و عوامل بروز آن ها ازنظر پیمانکاران 
از  و طبقه بندی آن ها طبقPMBOKمی تواند در پیشگیری 
ادعاها تأثیر زیادی داشته باشد.) مرادی اول و همکاران،1393( 

3-5 - مدل سازی به روش پویایی سیستم

پویا  ماهیتی  نوآوری،  اشاعة  شد،  عنوان  که  همان طور 
خطی،  رویکردهای  با  آن  بررسی  و  دارد  پیچیده  و 
می کند.  ایجاد  آن  رفتار  بازنمایی  در  را  محدودیت هایی 
با  متناسب  رویکردی  آن،  بررسی  جهت  است  الزم  بنابراین 
قابلیت  این  سیستم،  پویایی  روش  گردد.  انتخاب  ماهیتش 
را دارد که پویایی های موجود در سیستم های تحت بررسی 
پژوهش های  در  که  همان طور  و  کند  منعکس  به خوبی  را 
گسترده  شکلی  به  رویکرد  این  گردید،  اشاره  نیز  پیشین 
این  در  بنابراین  است.  قرارگرفته  پژوهشگران  استفادۀ  مورد 
نمودن  لحاظ  با  و  رویکرد  این  از  بهره گیری  با  نیز،  پژوهش 
متغیر رضایت مشتری به آن، به بررسی فرآیند اشاعة محصول

نوین پرداخته می شود.
روش پویایی سیستم توسط پروفسور جي فارستراز دانشگاه 
» ام . آي. تي «توسعه یافت. وي معتقد است که هر سیستم 
ساختار  یک  می شود،  دگرگون  زمان  طول  در  که  پویا 
در  پویایي  تحول  هر  براي  می توان  و  دارد  مراتبي  سلسله 
سیستم  کرد.  ارائه  را  ساختاري  چنین  گوناگون  پدیده های 
غیره  و  مدیریت  اقتصاد،  مهندسي،  زمینة  در  می تواند  پویا 
می توان  نظریه،  این  در  ارائه شده  الگوي  از  استفاده  با  باشد. 
از  استفاده  با  درواقع  داد.  توضیح  را  سیستم  پویایي  علت 
هر  رفتار  چگونگی  می توان  یادشده  مراتبي  سلسله  ساختار 
)Zhoa & Rena. 2011(.نمود تعیین  را  اي  ه  پدید 

تحلیل،  که  روشی  به عنوان  می توان  را  پویایی های سیستم   
برقراری ارتباط و یادگیری در مورد دنیای واقعی  را تسهیل 
می کند، قلمداد نمود . برخالف رویکردهای سنتی که بر روابط 
علی و معلولی خطی تأکیددارند، این رویکرد بر بازخورد بین 
متغیرهای سیستم متمرکز است. این تمرکزموجب می شود تا 
نگرشی جامع از دنیای واقعی ایجاد گردد و پویایی های پیچیده 
)1393 تاجیک،  و  .)حقیقی  گردند  نمایان  سیستم  درون 

در  توانمند  ابزار  یک  به عنوان  که   Vensim نرم افزار   
مدل های  ،تجزیه وتحلیل  شبیه سازی  ،برای  مدل سازی 
برای  پژوهش  این  در  می باشد  دینامیکی   سیستم 
یک  نرم افزار  است.این  استفاده شده  کیفی  مدل سازی 
مدل های  شبیه سازی  برای  را  ساده  و  انعطاف پذیر  شیوه 
جریان  نمودار  و  معلولی  و  علی  نمودار  طریق  از  دینامیکی 
متغیرهای  بین  ارتباط  می کند.وبوسیله  فراهم  را  مدل 
داد. قرار  موردبررسی  زمان  طول  در  را  مدل  رفتار  سیستم 

طراحی  نظام مند  تفکر  اساس  بر  سیستم،  پویایی های 
درک  برای  را  قدرتمند  ابزاری  است  توانسته  و  گردیده 
مسائل پیچیده در اختیار مدیران قرار دهد. به کارگیری این 
موردبررسی  سیستم  ساختار  که  است  آن  نیازمند   ، روش 
متغیرهای  همچنین  و  معلولی  علی-  حلقه های  اساس  بر 
)Fornell. 1996( .نرخ ترسیم و طراحی گردند حالت  و 

 5-4- مدل سازی سیستم ادعا  به روش 
پویایی سیستم

این  در  طراحی شده  پویای  مدل  پیاده سازی  به منظور 
در  پیمانکاران  ادعاهای  با  مرتبط  عوامل  کلیه  پژوهش، 
مصاحبه  و  نظرسنجی  طریق  از  بین المللی  قراردادهای 
صنعت  در  تجربه  دارای  که  خبرگان  و  متخصصین  بین  در 
شناسایی  بودند  بین المللی  سطح  در  به ویژه  ساخت وساز 
گردید. نتایج حاصل به عنوان ورودی های مدل های مفهومی 
فیدیک  قراردادهای  در  پیمانکاران  ادعاهای  سیستم  برای 
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ارتباط  و  بررسی شده  تحقیق  این  در  که  می گردد  تلقی 
مدل ها  در  و  تعیین  ادعا  روی  بر  اثرشان  و  باهم  آنها  بین 
بهره  استرمن  الگوی  از   آنها  تهیه  برای  که  داده شده  نشان 
می باشد. ذیل  متوالی  گام های  دارای  که  است  شده  گرفته 

-1 تعریف مسئله
-2 توسعه فرضیة پویا

-3 مد ل سازی
-4 اعتبار سنجی مدل

سیاست ها( تحلیل  و  سناریوسازی  نتایج)  تجزیه وتحلیل   5-
است. داده شده  شرح  فوق  مراحل  ادامه  در 

5-4-1- گام اول :تعریف مسئله 
در قراردادهای فیدیک اگر کارفرما نیز در انجام تعهدات خود 
یا  فسخ  درنهایت  و  کار  در  تعلیق  نماید،پیمانکار حق  قصور 
خاتمه پیمان بدون آنکه خسارتی بپردازد را دارد. به طورکلی 
مقصر  پیمانکار  آن که  بدون  کارگاه  که  مواردی  تمامی  در 
و  خود  ادعاهای  ارائه  به  محق  پیمانکار  شود  تعطیل  باشد 
تاخیرات  ازای  به  پروژه  تمدید  نیز  و  وارده  خسارت  جبران 
کارفرما  توافق  عدم  صورت  در  همچنین  می باشد.  مجاز 
ادعای  دادن  با   ، تعلیق  دوره  اتمام  از  پس  پروژه  ادامه   با 
جهت  پروژه  مصلحت  یا حسب  و  او  زمانی  و  کیفی   ، مالی 
توسط  تعیین شده  پیش  از  بهره وری  و  سود  میزان  حفظ 
مدیر پروژه، پیمانکار محق به اعالم فسخ قرارداد خواهد بود.

5-4-2- گام دوم: توسعه فرضیه های پویا
با سایر  از سیستم پیچیده پروژه می باشد که  ادعا یک جزء 
اجزای آن در ارتباط می باشد.به عبارت دیگر ابتدا ادعا باید در 
محیط پروژه بررسی شده و سپس به عنوان سیستمی مستقل 
مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. با نگاهی دقیق به موضوع ادعا 
موضوع  این  که  دریافت  می توان  ساخت وساز  پروژه های  در 
آن  در  بلکه  دارد  پیوسته  تغییرات  زمان  طول  در  نه تنها 
می توان حلقه های بازخوردی متعددی یافت که علت و معلول 
یکدیگر بوده و در بین آن ها اطالعات پروژه ردوبدل می گردد.

در  کوچک تر  سیستم  یک  را  ادعا  می توان  اساس  این  بر 
ارتباط مستقیم با سیستم بزرگ تر پروژه تصور کرد که همه 
ویژگی های یک سیستم را به تنهایی نیز دارا می باشد.در این 

نگاه ادعا را سیستمی می دانیم که درون مرز بسته محیط خود 
موردبررسی قرار می گیرد و آثار ناشی از روابط متقابل اجزاء و 
روابط علت و معلول آن را باید نمایش داد. لذا ما با متغیرهای 
تأثیر متقابل  بر روی هم  بسیاری سروکار خواهیم داشت که 
گذاشته و خود متأثر از سایر پارامترهای سیستم می باشند.

 5-4-3- گام سوم :مد ل سازی 
کلیه  از  عبارتند  تحقیق  این  در  مورداستفاده  متغیرهای 
عوامل تأثیرگذار وتاثیر پذیر  نسبت به هم در رابطه با ادعای 
فیدیک  کلید گردان  قراردادهای  در  آن  و مدیریت  پیمانکار 
به  منجر  که  غیرمترقبه  اتفاقات  و  ماژور  فورس  شرایط  در 
جهت  می گردد.  پیمان  فسخ  حتی  و  طوالنی مدت  تعلیق 
کلیه  و  ادعا  متغیر  کامل  به درک  نیاز  عوامل  این  شناسایی 
بر  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  به طور  که  است  پارامترهایی 
روی آن تأثیرمی گذارند.ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای 
تعریف شده  پویا  سیستم  یک  به صورت  فیدیک  کلیدگردان 
به طور  تا  است  شده  مدل سازی  سیستمی  تفکر  اساس  وبر 
موشکافانه ای همه پارامترهای تأثیرگذار وتاثیرپذیراز ادعا در 
رابطه با فسخ و خاتمه پیمان مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرند.

در ادامه مدل های پیشنهادی به همراه شرح مختصر آنها 
ارائه شده است.

در ابتدا الزم است یک مدل مفهومی برای نشان دادن روابط 
شناسایی  ادعا  با  مرتبط  اصلی  متغیرهای  ین  موجود  کلی 
مرتبط  بازخوردی  حلقه های  رابطه   )1( شکل  گردد.  ارائه 
فیدیک  گردان  کلید  ساخت وساز  پروژه  سیستم  در  ادعا  با 
می دهد. نشان  پیمانکار  خاتمه  یا  و  فسخ  شرایط  در  را 

سیستم  یک  ذاتی  ویژگی  که  معلول  و  علت  مدل،  این  در 
مفهومی  مدل  یک  ساخت  برای  می شود  محسوب  پویا 
استفاده شده است که می تواند به مدیران جوانب ضروری در 
مورد وابستگی های درونی و رفتار بین متغیرهای کلیدی که 
این  با  تا  دهد  نشان  را  بشود  اختالفات  بروز  باعث  می تواند 
مناسب  راهکارهای  خود  فعلی  پروژه  در  هم  بتوانند  بینش 
برای پیشگیری از وقوع رخدادهایی که باعث اختالف شوند 
آن ها  رفع  و  رسیدگی  برای  تصمیم  بهترین  و  بشناسند  را 
بگیرند وهم در پروژه های بعدی شرایط خود را بهبود بخشند.

شکل )1(: مدل علی-معلولی سیستم ادعای پیمانکار در فراداهای کلید گردان فیدیک در شرایط فسخ یا خاتمه پیمان
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محیطی  عوامل  که  کرد  استنباط  می توان  مدل  روی  از 
اثر می گذارد.  الزامات کارفرما  و  انتظارات  بر  به طور مستقیم 
به عنوان مثال قوانین حاکم بر پروژه از قبیل مفاد قراردادهای 
بر  پروژه  محل  کشور  سیاسی  و  اقتصادی  شرایط  و  فیدیک 
را بخواهد  از پیمانکار چه چیزی  اینکه کارفرما دقیقا”  روی 
مؤثراست.از طرفی عوامل محیطی بر روی بودجه و نحوه تأمین 
مالی کارفرما تأثیر می گذارد. اینکه بودجه پروژه از طریق اخذ 
اینکه  یا  و  سرمایه گذار  از  استفاده  یا  شود  تأمین  بانکی  وام 
کارفرما به تنهایی توانایی مالی کافی برای پروژه داشته باشد هر 
یک بر روی پرداخت های مربوط به پیمانکار اثرگذارخواهدبود 
باشد  داشته  خوبی  مالی  شرایط  کارفرما  اگر  .به عبارت دیگر 
پرداخت های پیمانکار به موقع و بدون تأخیر انجام شده و جایی 
برای ادعای پیمانکار باقی نمی ماند و جریان نقدینگی، سود 
و میزان بهره وری او به آنچه در ابتدای پروژه پیش بینی شده 
برای  کارفرما  بودجه  اگر  مقابل  ماند.در  خواهد  نزدیک  بود 
اجرای پروژه کافی نباشد به خاطر عدم پرداخت های به موقع 
هم سود  و  شده  مواجه  نقدینگی  جریان  کاهش  با  پیمانکار 
می یابد. تقلیل  بری  بهره  میزان  هم  و  می گردد  کسر  پروژه 

عوامل محیطی مثل شرایط نامساعد سیاسی، اقتصادی و آب 
ریسک  تخصیص  از طریق  باید  که  است  موضوعی  هوایی  و 
این است که  بهترین حالت  و  پروژه کنترل شود  ابتدای  در 
ریسک های پروژه در همان ابتدای کار شناسایی و سپس بر 
اساس میزان تخصص و توانایی، به هر یک از دو طرف پروژه 
تخصیص یابد تا این ریسک های نهفته در اواسط کار تبدیل به 
ادعاهای متعدد نگردند.  البته تخصیص ریسک بر برنامه ریزی 
پیمانکار اثر مستقیم دارد و آن را تحت تأثیر خود قرار می دهد. 
هم  و  تغییرات  روی  بر  هم  محیطی  عوامل  دیگر  طرف  از 
تاخیرات که دو متغیر وابسته به هم هستند تأثیرگذار است و 
می توان گفت بروز هر تغییری در این عوامل به شکل تغییرات 
بروز می نماید. به عنوان مثال در شرایط فورس ماژور پیمانکار 
باید تغییراتی درروش اجرا اعمال نماید که پروژه تسریع یابد 
. از طرفی ممکن است شرایطی نظیر کسری مواد و مصالح یا 
ماشین آالت و یا گران شدن آنها پروژه را به تعویق بیندازد و 
این عامل به نوعی خود باعث ایجاد تغییراتی می شود که روند 

همان طور که در شکل نمایش داده شده است، دستور تغییرات 
باعث تأخیر در پروژه و بروز ادعا می شود.از طرفی اگر کارفرما 
دستور  تغییرات،  الزام  شرایط  در  باشد  داشته  کافی  بودجه 
تغییرات به پیمانکار را می دهد که البته این تغییرات پیمانکار را 
محق به تمدید زمان پروژه و دریافت هزینه های اضافی ناشی از 
اضافه کاری و گاهی دوباره کاری  که خود متأثر از فشرده سازی 
کار هم می توانند باشند ،خواهد بود. فشرده سازی ازیک طرف 
و  کرده  پروژه  اجرای  روند  تغییر  به  ناگزیر  را  پیمانکار  کار 
ازدحام کاری را باال می برد و از طرف دیگر باعث کار ضعیف 
گشته که هردو منجر به دوباره کاری می شوند و دوباره کاری 
می باشد.  اشتباه  مستندسازی  و  تغییرات  تأثیر  تحت  نیز 
طبق مدل فوق،شرایط فورس ماژور و اتفاقات غیرمترقبه نیز 
ازیک طرف به خاطر نیاز به دوباره کاری، تأخیر یا توقف درکل کار یا 
ایجاد  باعث  و  کرده  زیاد  را  پروژه  هزینه های  آن  از  بخشی 
ادعای مالی می شود و از طرف دیگر پیمانکار را  در شرایطی 
تمدید  به  نیاز  ازدست رفته  زمان  خاطر  به  که  می دهد  قرار 
چنین  در  باشد.  داشته  زمانی  ادعای  کردن  مطرح  و  پروژه 
به احتمال زیاد  بوجودآمده   ادعاهای  تعدد  به خاطر  شرایطی 
ده  ضرر  پروژه  ادامه  که  می رسد  نتیجه  این  به  پیمانکار 
آمد. خواهد  بر  پروژه  اتمام  درصدد  این رو  واژ  باشد  شده 

بروز  دالیل   ، نظرسنجی  از  به دست آمده  نتایج  اساس  بر 
می گردند  پیمان  خاتمه  یا  فسخ  به  منجر  که  ادعاهایی 
)4( تا  در جداول شماره)1(  که   مواردی هستند  از  عبارت 

جریان  و  حالت  متغیرهای  هریک،  که  است  گردآوری شده 
کلید  قراردادهای  در  پیمانکار  ادعاهای  روی  بر  که  هستند 
گردان فیدیک در شرایط فسخ یا خاتمه پیمان اثرگذار هستند.

در مورد عوامل مربوط به کارفرما باید توجه داشت که مهم ترین 
می باشد   او  مالی  تعهدات  انجام  در  قصور  ادعا  ایجاد  عامل 
همان طور که قباًل” ذکر گردید طبق قراردادهای فیدیک در 
درنهایت  و  کار  در  تعلیق  حق  نیز  پیمانکار  شرایطی  چنین 
دارد. را  بپردازد  خسارتی  آنکه  بدون  پیمان  خاتمه  یا  فسخ 

جدول شماره )1(: عوامل مرتبط با کارفرما در مورد ادعاهای پیمانکار در قراردادهای کلید گردان فیدیک در شرایط فسخ و خاتمه پیمان
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جدول شماره)2(: عوامل مربوط به اسناد قراردادی در مورد ادعاهای پیمانکار در قراردادهای کلیدگردان فیدی همان طور که در فصل 

اگر در متن قرارداد و پیوست های آن و نیز  نقشه ها و مشخصات 
فنی ایراد و ابهام وجود داشته باشد الزم است پیمانکار در همان 
مسائل  برای حل  و  شناسایی  را  آن ها  پروژه  آغازین  مراحل 
مربوط به آن ها با کارفرما مذاکره نماید، در غیر این صورت 

باعث  بطورحتم  فنی  اسناد  در  موجود  تناقضات  و  ایرادات 
ایجاد ادعاهای متعددی در طول اجرای پروژه خواهد شد، لذا 
کارفرما باید دقت کافی در تهیه مدارک مهندسی داشته باشد.

جدول شماره )3(: عوامل مرتبط با پروژه در مورد ادعاهای پیمانکار در قراردادهای کلیدگردان فیدیک در شرایط فسخ و خاتمه پیمان

محدوده  گردید  اشاره  آن  به  دوم  فصل  در  که  همان طور 
ریسک های  رشد  با  بود  خواهد  توأم  پروژه  یک  وسیع 
،منازعه  ادعا  اختالف،  به  آن ها  تبدیل شدن  و  پروژه  نهفته 
به طور  طرف.  دو  بین  کشمکش  و  دعاوی  درنهایت  حتی  و 
پروژه  محدوده  باشد  بزرگ تر  پروژه  یک  هرچه  حتم 
شد. خواهد  زیادتر  ادعا  بر  مؤثر  وتعدادعوامل  بوده  وسیع تر 

پیمانکار این اختیار را دارد که روش اجرای پروژه را برحسب 
تجربه و تخصص خود به کارفرما پیشنهاد بدهد.اما بایدتوجه 
داشته باشدکه روش او ارتباط مستقیم با ادعاهای وی در آینده 
پروژه خواهد داشت وبایدتوجه کافی به این موضوع را داشته باشد.

پیمانکار  ادعاهای  در  مهمی  نقش  نیز  پروژه  اجرای  مدت 
عمل  در  قرارداد  طبق  مقررشده  مدت   آیا  اینکه  دارد. 
موضوعی  خیر  یا  است  کافی  پروژه  کامل  اجرای  برای 
بررسی  پروژه  ابتدای  همان  در  دقیق  بایدبطور  که  است 
درخواست  باید  نباشد  کافی  پیمانکار  واگرازنظر  گردد 
واال  گردد  مثبته  اسناد  و  مستندات  اساس  بر  پیمان  تمدید 
پیمانکار  که  کار  انتهای  در  است  ممکن  بی ثمری  ادعاهای 
پروژه  قبلی  مراحل  به  نسبت  بیشتری  بسیار  تحت فشار 
پیمانکار  از  کارفرما  گاهی  این  بر  عالوه  گردد.  ایجاد  است 
می خواهد پروژه را سریع تر از زمان مقررشده به انجام رساند.

جدول شماره )4(: سایر عوامل مرتبط با ادعاهای پیمانکار در قراردادهای کلید گردان فیدیک در شرایط فسخ و خاتمه پیمان

نکته حائز اهمیت این است که در کنار عوامل فوق عواملی 
را  پروژه  که  هست  نیز  جدول)4-4(  در  مذکور  موارد  نظیر 
نباشد  ادامه آن  به سمتی پیش می برد که پیمانکار قادر به 
که نتیجه آن افزایش ادعاهای متعدد در اواسط و یا انتهای 
پیمانکار  و  کارفرما  بین  عوامل  این  البته  بود.  خواهد  پروژه 
جانب  از  می تواند  قصور  این  به عبارت دیگر  است.  مشترک 
ادعا   تشدید  به  درنهایت  که  باشد  پروژه  دو طرف  از  هریک 
قرارداد گردد. به فسخ  منتهی  موارد  اغلب  در  و  منجر شده 

از  ناشی  که  تعلیق  حالت   متغیر  زیاد  اهمیت   خاطر  به 
و  غیرمترقبه  اتفاقات  ماژور،  فورس  شرایط  پارامترهای 
تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی است ، این عامل در مدل 
بطورمجزا و جدا از سایر عوامل مشترک نشان داده شده است 
)تورم  اقتصادی  و  سیاسی  شرایط  تغییر  عوامل  طرفی  از   .
شرایط  و...(،  اعتصابات  )نظیر  غیرمترقبه  اتفاقات  تعدیل(،  و 
می توانند   و...(   زلزله  سیل،  ماژور)نظیر  فورس  و  قهری 
طرف  از  پیمان  فسخ  به  منجر  ادعا   تشدید  روز  بی واسطه 
پیمانکار گردند ، درحالی که  تعلیق هم به صورت مستقیم و 
البته  پیمان شود.  خاتمه  به  منجر  می تواند  غیرمستقیم  هم 
ناشی  یا  باشد  فوق  پارامترهای  از  ناشی  یا  می تواند  تعلیق 
قراردادی  پروژه،اسناد  کارفرمایی  عوامل  اصلی  متغیرهای  از 
تشدید  رخداد  با  می تواند  هم  هر صورت  در  که  مشترک  و 
گردد. فسخ  باعث  رویداد  این  بدون  یا  پیمانکار  ادعاهای 

که   )4-2( شکل  مدل  فوق  جداول  اطالعات  مبنای  بر 

فسخ  شرایط  ایجاد  بر  مؤثر  عوامل  شماتیک  شکل  درواقع 
بدون  فیدیک  گردان  کلید  قراردادهای  در  پیمان  خاتمه  یا 
در  که  همان طور  و  است  شکل گرفته  است  پیمانکار  قصور 
آن مالحظه می گردد عوامل اصلی متغیرهای حالتی هستند 
پارامترهای  و  متغیرها  و  داشته  ادعا  با  مستقیم  ارتباط  که 
وابسته به هریک از آن ها به صورت غیرمستقیم بر روی ادعا 
ادعا  بر  اصلی  عوامل  اثر  به عبارت دیگر  می باشند.  تأثیرگذار 
آنها  از  یک  هر  روی  بر  که  است  فاکتورهایی  کلیه  از  ناشی 
قراردادی  اسناد  با  به عنوان عوامل مرتبط  تاثیرگذار هستند. 
به صورت مستقیم براثر عواملی نظیر نوع قرارداد، ابهامات در 
اسناد قراردادی و پیوست های آن ، متن قرارداد و یا ترجمه 
آن و قوانین حاکم بر قرارداد، ادعا را تحت تاثیرقرار می دهد.

عوامل  به  مربوط  متغیرهای  شکل)2(  مدل  طبق 
قراردادی،پروژه و تعلیق همه متأثر از عوامل مرتبط با کارفرما 
متغیر فسخ  این  نتیجه  و  ادعاشده  تشدید  باعث  هستند که 
وابسته  کارفرما  عوامل  متغیر  خود  و  است  پیمان  خاتمه  یا 
انجام  عدم  از  ناشی  که  کارفرماست  تاخیرات  متغیر  به 
عوامل  جریان  نرخ  به عبارت دیگر  می باشد.  کارفرما  تعهدات 
کارفرمایی وابسته به نرخ جریان این دو متغیر حالت است. 
در شکل کلیه متغیرهای فرعی که بر روی متغیرهای اصلی  
و نرخ جریان آن ها تأثیرگذار هستند نیز نشان داده شده اند. 
متغیر  است  داده شده  نمایش  شکل  این  در  که  همان طور 
حالت تشدید ادعا  ازیک طرف به طور مستقیم متأثر از عوامل 
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،عوامل  ،تعلیق  قراردادی  اسناد  کارفرما،  با  مرتبط  اصلی 
شرایط  متاثراز  دیگر  طرف  از  و  مشترک  عوامل  و  پروژه 

و  سیاسی  شرایط  تغییر  و  غیرمترقبه  اتفاقات  ماژور،  فورس 
تأثیرمی گذارند. تعلیق  نرخ جریان  است که روی  اقتصادی 

شکل )2( : روابط علی-معلولی و دیاگرام جریان عوامل مؤثر بر ایجاد شرایط فسخ یا خاتمه پیمان در قراردادهای کلید گردان فیدیک بدون 
قصور پیمانکار

با  مرتبط  اصلی  متغیرهای  و  عوامل  شناسایی  از  بعد 
پیمان  خاتمه  و  فسخ  شرایط  ایجاد  در  پیمانکاران  ادعاهای 
شکل)3(  مدل   در  فیدیک  گردان  کلید  قراردادهای 
ادعاهای  بروز  باعث  که  پارامترهایی  و  حالت  متغیرهای 
جانب  از  چه   ( پیمان  خاتمه  یا  فسخ  شرایط  در  متعدد 
پیمانکار و چه کارفرما( در قراردادهای کلید گردان فیدیک 
ادامه  در  دهد.  نمایش  را  آن ها  بین  روابط  نیز  و  شده 
شد. خواهد  ارائه  فوق  مدل  مورد  در  مختصری  توضیحات 

عوامل محیطی پروژه بر کل تاخیرات پیمانکار و کارفرما اثر 
می گذارد. این متغیر حالت روی کل تاخیرات  پروژه که خود 
اثرمی گذارد.  پیمانکاراست  و  کارفرما  تاخیرات  از کل  متأثر 
تعلیق   و  تغییرات  متغیرهای  روی  محیطی  عوامل  همچنین 
دیگر  طرف  از   . دارند  دوطرفه  ارتباط  باهم  که  مؤثراست 
کارفرما  طرف  از  چه    ، تعلیق  حالت  مواردر  از  بسیاری  در 
شد.  خواهد  تغییرات  اعمال  مستلزم  پروژه  پیمانکار  چه  و 
به عنوان مثال اگر تورم در یک کشور خیلی باال برود پیمانکار 
به خاطر حفظ میزان بهره بری درصدد اتمام هرچه سریع تر 

گروه  اضافه کاری  امر  این  الزمه  که  برآمد  خواهد  پروژه 
خود  که  است  کارگاه  در  شبانه  شیفتهای  حتی  و  اجرایی 
تغییر  حالتی  چنین  دارد.در  بیشتری  هزینه  صرف  به  نیاز 
این دوره  برای  باید  پیمانکار  برنامه زمان بندی رخ داده و  در 
از طرفی هرگونه تغییری در پروژه  ادعای مالی مطرح کند. 
ادعاهای  آن  در  که  می شود  کار  در  فشرده سازی  باعث  یا 
را  پیمانکار  تغییرات  اینکه  یا  و  می شود  ایجاد  مالی  متعدد 
با تاخیرات کارفرما مواجه می نماید که این نیز منجر به بروز 
ادعاهای متعدد مالی و زمانی می شود. متغیر)کل تاخیرات(

دیگر  سوی  پیمانکار(واز  تاخیرات  متغیر)کل  به  ازیک طرف 
باهم  دومتغیر،خود  این  که  کارفرماست  تاخیرات  از  ناشی 
رابطه دو طرفه دارند به این معنی که هر تأخیری از جانب 
دارد. منفی  اثر  دیگر  طرف  تاخیرات  میزان  روی  یک  هر 
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شکل )3( : متغیرهای حالت و پارامترهای مؤثر بر ایجاد ادعا در شرایط فسخ یا خاتمه پیمان در قراردادهای کلید گردان فیدیک

تاخیرات  خودروی  به نوبه  کارفرما  تاخیرات  است  بدیهی 
 ( پیمانکار  تاخیرات  دیگر  طرف  از  می گذارد..  اثر  پیمانکار 
می گردد  کارفرما  تاخیرات  باعث  غیرمجاز(  چه  و  مجاز  چه 
اتمام دیر پروژه و وارد شدن خسارت  نهایی آن  نتیجه   که 
مالی به پروژه است و در مواقعی که پیمانکار در ایجاد تأخیر 
به  قادر  باشد  مقصر  پروژه  کل  یا  کار  از  بخشی  در  تعلیق   ،
تمدید پروژه نبوده و کارفرما نیز محق به ارائه ادعا خواهد بود.

نظر  در  را  حالتی  پروژه  محیطی  عوامل  اهمیت  درک  برای 
بگیرید که کارفرما به خاطر شرایط اقتصادی صالح می داند 
حالت  از  را سریع تر  آن  پیمانکار  و  فشرده سازی  شده  پروژه 
اثر پارامتر  عادی انجام دهد.بدیهی است در چنین شرایطی 
شرایط نامساعد اقتصادی که جز علل خارجی و زیرمجموعه 
عامل محیطی است آن قدر زیاد هست که کارفرما را به چنین 
نتیجه ای رسانده است..گاهی اوقات نیز شرایط آب وهوایی باعث 
می شود 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 متعدد از 
بکارگیری  مستلزم  آنها  به  رسیدگی  و  شده  پیمانکار  طرف 
مدیریت ادعا توسط تیم متخصص آن در پروژه خواهد بود. 
یا  باشد  تغییرات  و  تاخیرات  از  ناشی  می تواند  یا  تعلیق 

کنار  در  متغیر  این  که  پروژه  محیطی  عوامل  از  ناشی 
که  ادعاست  تشدید  و  تعدد  بروز  عامل  تغییرات  و  تاخیرات 
گردد  پیمان  فسخ  باعث   مستقیما”  یا  می تواند  آن  نتیجه 
رسیدگی  عدم  خاطر  به  دعوا  و  منازعه  ایجاد  طریق  از  یا 
گردد. پیمان  خاتمه  به  منجر  پیمانکار  ادعاهای  به  کارفرما 

داده شده  نمایش   )4( شکل  در  که  بعدی  مدل  در 
حلقه های  و  تعدیل کننده  و  تشدیدکننده  است،روابط 
ادعاهای  با  رابطه  در  مهم  حالت  متغیرهای  بین  بازخوردی 
فیدیک  قراردادهای  پیمان  خاتمه  و  فسخ  شرایط  پیمانکار 
عبارتند  مدل  این  در  حالت   متغیرهای  داده شده اند.  نشان 
به  دادن  شتاب  و  تاخیرات،فشرده سازی  تغییرات،  از 
منابع  پروژه،  تمدید  از  ناشی  معوقه  سود  و  کار،خسارت 
یا  و  اختالف،منازعه  ادعا،  پروژه،تعدد  هزینه های  و  مالی 
دعوا، میزان بهره وری و تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت ها 
است. سیاسی،اقتصادی  شرایط  تغییرات  از  ناشی  که 

عامل  مهم ترین  که  تعلیق  بر  مؤثر  متغیرهای  همچنین 
داده شده اند.  نشان  نیز  هست  قرارداد   فسخ   شرایط  ایجاد 
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شکل )4 ( روابط تشدیدکننده و تعدیل کننده و حلقه های بازخوردی بین متغیرهای حالت مهم در رابطه با ادعاهای پیمانکار شرایط فسخ و 
خاتمه پیمان قراردادهای فیدیک

همان طور که در شکل نشان داده شده است،تعلیق، خسارت 
 ، پروژه،  هزینه های   ، پروژه،  تمدید  از  ناشی  معوقه  سود  و 
تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت ها ، فشرده سازی  و شتاب 
منابع  و  دعوا  یا  و  اختالف،منازعه  ادعا  تعدد  کار،  به  دادن 
مالی پروژه رابطه مستقیم و تشدیدکننده به هزینه های پروژه 
فوق  عوامل   از  یک  هر  که  حالتی  در  به عبارت دیگر  دارند. 
ریشه  که  زیادترخواهدشد  نیز  پروژه  هزینه های  یابد  فزونی 
عمده بروز ادعاهای متعدد مالی محسوب می گردد همچنین 
تاخیرات پروژه هر چه بیشتر است.و هر چه پروژه از برنامه 
ناشی  معوقه  سود  و  خسارت  باشد  عقب تر  خود  زمان بندی 
بری  بهره  میزان  دیگر  از طرف  بیشتراست.  پروژه  تمدید  از 
و  است  تعدیل کننده  عامل  یک  پروژه  هزینه های  به  نسبت 
شد..از  خواهد  بیشتر  پروژه  هزینه های  باشد  کمتر  هرچه 
طرف دیگر متغیر حالت “ هزینه های پروژه “  با منابع مالی 
رابطه ای تعدیل کننده دارد به این معنی که در صورت افزایش 
جریان  و  کاهش یافته  پروژه  مالی  منابع   ، پروژه  هزینه های 
نقدینگی پیمانکار منفی تر می گردد. همچنین در این مدل نیز 
مثل مدل قبل ارتباط دوطرفه بین تغییرات و تاخیرات  وجود 
افزایش شدت دیگری می گردد.  دارد که بروز هر یک باعث 
 طبق مدل هرچه عقب بودن از پروژه، تاخیرات، مدت تعلیق، 
فشرده سازی  و شتاب دادن به کار، میزان بهره بری  و تورم 
بیشتر شود منابع مالی بیشتر کاهش می یابد که این متغیر  
حالت هرچه کاهش یابد میزان بهره وری نیز کمتر می شود. 
همان طور که در مدل )1( مالحظه گردید در شرایط نامساعد 
سیاسی و اقتصادی، رخ دادن اتفاقات غیرمترقبه و یا شرایط 

قهری و فورس ماژور، اجرای پروژه از روند طبیعی خود خارج  
می شود و چه از طرف پیمانکار و چه کارفرما  تغییراتی در 
برنامه ریزی پروژه ، احجام کار، و حتی در برخی موارد روش 
اجرای پروژه به وجودمی آید و چه در قالب دستور تغییرات 
شده  تائید  درخواست  به صورت  چه   و  کارفرما  طرف  از 
پیمانکار اعمال این تغییرات الزم االجرا خواهد بود. نتیجه این 
تغییرات گاهی  پروژه است فشرده سازی پروژه است که خود 
ازآنجایی که  باعث زیاد کردن اضافه کاری و نیز دوباره کاری 
و  کار گردد  باعث کاهش کیفیت  است  می گردد هم ممکن 
یا کل  و  پروژه  از  بخشی  اجرای  افتادن  تعویق  به  باعث  هم 
آن گردد که در هر دو حالت تغییرات منجر به تشدید ادعا 
می گردد. همچنین در حالت فشرده سازی کار،  کاهش کیفیت 
افزایش  باعث  نتیجه اضافه کاری و دوباره کاری است  کار که 
هزینه های پروژه و بالطبع کاهش منابع مالی  پیمانکار گردد. 
جالب این است که در صورت کسری منابع مالی پیمانکار باید 
اقدام به تسریع در کار و فشرده سازی زمان اجرای پروژه کند.

 
5-4-4 - گام چهارم: اعتبارسنجی مدل های 

پیشنهادی برای ادعا
برای این مهم نتایج حاصل از نظرسنجی انجام شده در مراحل 
اولیه پژوهش با نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده در 
زمینه شناسایی متغیرهای اصلی و فرعی و همه پارامترهای 
مؤثر بر بروز ادعاهای پیمانکاران و تشدید آن -که باعث بروز 
شرایط نامساعد، تعلیق و درنهایت فسخ پیمان در قراردادهای 
بر  که  مدل ها  تهیه  از  پس   – می شوند  فیدیک  کلیدگردان 
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نظرسنجی  و  مصاحبه  نیز  و  انجام شده  مطالعات  اساس 
که  گردید  مقایسه  شدند  تکمیل  کار  اوایل  در  انجام شده 
در  ادامه  در  است.  داده شده  شرح  مهم  این  بعدی  فصل  در 
است. شده  ارانه  مختصری  توضیحات  مدل ها  اعتبار  مورد 

تحقیقات  از  بسیاری  بررسی  و  مطالعه  انجام  از  پس 
پیشکسوتان در زمینه ادعا شامل کتاب ها و مقاله های متعدد 
تالش گردید اطالعات مربوط به ادعا نظیر پیشگیری از بروز 
ادعا، امور اصالحی برای کاهش اثرات ادعا در پروژه، رسیدگی 
و حل وفصل ادعا، عوامل و پارامترهای مؤثر در ایجاد ادعا  و 
مدیریتی  نظام مند  وجود یک سیستم  و  ادعا  مدیریت  نقش 
در پروژه در راستای کاهش ادعا و اثرات آن شناسایی گردد.

طریق  از  اطالعات  کسب  اول  مرحله  در  است  شایان ذکر 
انواع  با کارشناسان و خبرگان در   اولیه و مصاحبه  فرمهای 
پایانی  مراحل  در  و  بوده  بین المللی   یا  و  داخلی  پروژه های 
مدل های  اساس  بر  تهیه شده  پرسشنامه های  طریق  از  کار 
تطابق  در  تخصصی تر  و  کوچک تر  محدوده  در  و  تهیه شده 
اطالعات  مقایسه  با  که  گردید  انجام  پژوهش  موضوع  با 
در  مدل ها  اعتبارسنجی  از  مرحله،  دو  این  در  کسب شده 
ادعا  ایجاد  برای  فرعی  و  اصلی  متغیرهای  شناساندن  جهت 
در  ادعا   خبرگان  نظر  همچنین  گردید.  حاصل  اطمینان 
راستای اصالح و ویرایش نهایی مدل ها بسیار مؤثر واقع شد.

طبق تحقیقات انجام شده ، میزان ادعاها  با داشتن  وزن معلوم 
هر یک از انواع  ادعاها در فرم های نظرسنجی مشخص و سپس 
میانگین  وزنی آن ها محاسبه  گردید.)الزینی و همکاران، 2016(
است: به دست آمده  ذیل  به صورت  نیز  اهمیت  شاخص   

عبارات  با    5 تا   1 بین   عدی   به صورت   وزن  

 3   - زیاد     2   - زیاد   خیلی  آن ها)1  به  مربوط 
می شود. مشخص  کم(  خیلی   5   - کم    4   - متوسط  
نمی رود( بکار  وزنی  نباشد  نظری  هیچ  که  حالتی  برای   (

∑Wi × X i/N = AW 

AW: میانگین وزنی مقیاس ها
iوزن عبارت ام :Wi

iتعداد پاسخ دهندگان به  عبارت ام : X I
توزیع  پرسشنامه   70  ( دهندگان  پاسخ  کل  تعداد   :N
اطالعات  با  آن ها  از  عدد   54 ازاین بین  که  گردید 
گردید( تکمیل  عمرانی  مختلف  پروژه های  به  مربوط 

درصد  یک  پرسشنامه ها،  نقش  دادن  نشان  بهتر  برای 
گردید: محاسبه  ذیل   به صورت  اهمیت  ضریب 

h/  100× AW = II 
II: ضریب اهمیت

)  5 عدد  اینجا  در   ( عددی  مقیاس  باالترین   :h
این  در  طراحی شده  پویای  مدل  پیاده سازی  به منظور 
پیمانکاران  ادعاهای  با  مرتبط  عوامل  کلیه  پژوهش، 
نظرسنجی  طریق  از  بین المللی  قراردادهای  در 
شد. شناسایی  خبرگان  و  متخصصین  بین  در 

جمع آوری  بخش  در  اشاره  پیش  معادالت  اساس  بر 
ادعاهای  بروز  بر  مؤثر  عوامل  اثر  شدت  ادامه  در  اطالعات، 
کلیدگردان  قراردادهای  در  پیمان  فسخ  شرایط  در  پیمانکار 
است.  ارائه شده    )5( شماره  جدول   در  و  محاسبه  فیدیک 

جدول شماره )5(: میزان شدت اثر هریک از عوامل اصلی مؤثر بر بروز ادعاهای پیمانکار در شرایط فسخ پیمان در قراردادهای کلیدگردان 
فیدیک

باعث  که  عواملی  بین  ،در  شماره)5(  جدول  اطالعات  طبق 
می شوند  نامساعد  شرایط  در  پروژه  پیمانکار  ادعاهای  بروز 
بازداشته  کار  ادامه  از  را  پیمانکار  که  سهمی  بیشترین 
متغیر  به  می زند   رقم  را  پیمان  خاتمه  یا  فسخ  درنهایت  و 
تعلیق با سهم تقریبی %55، عوامل کارفرمایی با سهمی بالغ بر 
پس ازآن  و   ،%  15 تقریبی  سهم  با  قراردادی  عوامل   ،25%
دارد.  تعلیق  در حدود 5%  با سهمی  پروژه  با  مرتبط  عوامل 
با توجه به اینکه تعلیق باالترین ضریب اهمیت را در بین عوامل 
مؤثر بر بروز ادعاهای پیمانکاران قراردادهای کلیدگردان فیدیک 
در شرایط فسخ پیمان دارد در دیاگرام شکل)5(  پارامترهایی 
چه  و  پیمانکار  طرف  از  چه   ( تعلیق  شرایط  بروز  باعث  که 
کارفرما( می شود با میزان اثرگذاری آنها نمایش داده شده است.

شکل)5(  پارامترهای مؤثر در بروز شرایط تعلیق در قراردادهای 
کلیدگردان فیدیک
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در  تعلیق  ایجاد  برای  پارامتر  مؤثرترین  فوق  نمودار  طبق 
و  قهری  حوادث  از  عبارت  فیدیک  گردان  کلید  قراردادهای 
غیرمترقبه با سهم %35، شرایط فورس ماژور با سهم تقریبی 
%30،تغییرات ناگهانی در شرایط سیاسی و اقتصادی ) نظیر 
اقتصادی  سیاسی،  وضعیت  %25و  حدودی  سهم  با  تورم( 
این  که  %10می باشند  سهم  با  پروژه  کشور  بین المللی  و 
اثرگذاری  طریق  از  هم  و  مستقیم  به صورت  هم  پارامترها  

پیمان می گردند. بروز شرایط فسخ  باعث  تعلیق  ایجاد  روی 
در دیاگرام بعدی میزان شدت اثر هر یک از پارامترهای مربوط 
به عوامل کارفرمایی که بعد از متغیر تعلیق قوی ترین متغیر 
حالت در ایجاد ادعاهای پیمانکار در قراردادهای کلیدگردان 
با روش مشایه جدول  پیمان هست  به ویژه در شرایط فسخ 
است. داده شده  نشان  زیر  دیاگرام  در  و  محاسبه   )5(

شکل شماره)6(: دیاگرام میزان شدت اثر پارامترهای مؤثر بر متغیر حالت عوامل کارفرمایی
همانطورکه در دیاگرام فوق نمایش داده شده است مؤثرترین 
پارامترهای عوامل کارفرمایی به ترتیب عبارت ازتاخیرات کارفرما 
با سهم %5/13، تغییرات محدوده با سهم %10، دستورتعییرات 
با سهم %5/9،عدم توانایی مالی مکفی با سهم %9،قصور در 
مدیریت پیمان و بی توجهی به مطابقت تعهدات قراردادی با 
سهم %5/8 ، کارهای اضافی با سهم %5/7، عدم به کارگیری 
می باشد.  5/6% سهم  با  پروژه  مدیریت  نظام  پیاده سازی  و 

فاکتورهایی  اثر  شدت  مشابه  روش  به  مرحله  این  در 
نامساعد  شرایط  در  ادعا  بروز  از  پیشگیری  به  که 

کنند  می  کمک  بین المللی  پیمانکاران  به  پروژه 
است. قابل مالحظه   )7( شکل  دیاگرام  در  که  به دست آمده 

همان طور که در شکل فوق نمایش داده شده است مؤثرترین 
در  پیمانکار  طرف  از  ادعا  بروز  از  پیشگیری  برای  روش 
پیاده سازی  از  عبارت  ترتیب  به  بین المللی  قراردادهای 
با سهم  دعاوي  مدیریت  با سهم 40%،  پروژه  مدیریت  نظام 
مالکیت  حق  دادن   ،10% سهم  با  قوي  مستندسازی   ،30%
شناوری به پیمانکار با سهم %6، اصالح سیستم توزیع ریسک 
می باشد. عوامل  سایر  و   5% سهم  با  پیمان  طرف های  بین 

شکل شماره)7(: شدت اثرفاکتورهای موثر در پیشگیری از بروز ادعای پیمانکاران بین المللی در شرایط نامساعد پروژه
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همچنین اکثریت شرکت کنندگان در آمارگیری در مورد تأثیر 
بسیار زیاد پیاده سازی بهینه مدیریت پروژه درروند اصالح امور 
برای کاهش ادعاهای پیمانکاران و اثرات ناشی از آن، جبران 
خسارت ناشی از ادعا و نیز تسهیل در امور رسیدگی به آن ها 
PM�  توافق داشتند که همه در مورد بهره گیری از استاندارد

BOK برای مدیریت پروژه اتفاق نظر داشتند. به ویژه اینکه طبق 
نظر خبرگان دربسیاری از پروژه های ساخت وساز بین المللی 
به  از کاهش هزینه ها  ناشی  باعث رشد درآمد  ادعا  مدیریت 
مقدار %20 الی 30 % می شود و می توان گفت نقش بسزایی در 
جبران خسارت و هزینه های مربوط به ادعاهای موجود دارد. 
های  درمدل  که  پارامترهایی  و  عوامل  کلیه  ترتیب  این  با   
مورد  پرسشنامه ها  طریق  از  بودند  ارائه شده  پیشنهادی 
ارزیابی قرار گرفتند . از روی مقایسه ضریب اهمیت و میزان 
در  فرعی  و  اصلی  حالت  متغیرهای  می توان  آنها  اثر  شدت 
مدل ها را تفکیک کرد. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط 
پرسشنامه ها ،مصاحبه انجام شده و نظر خبرگان می توان اذعان 
نمود متغیرها و پارامترهای مؤثر بر آنها با میزان شدت اثر آنها 
که در این بخش ذکرشده اند همخوانی دارد. همچنین ارتباط 
و  مصاحبه  انجام شده،  مطالعه  اساس  بر  باهم  فاکتورها  این 
نظر خبرگان، با نحوه نمایش آنها دارای مطابقت می باشد که 
این بیانگر اعتبار مدل های کیفی در شناسایی عوامل مؤثر بر 
تاخیرات  به عنوان مثال  می باشد.  پژوهش  موضوع  طبق  ادعا 
قصور  به  نسبت  باالتری  بسیار  اهمیت  ضریب  که  کارفرما 
حالت  متغیر  یک  دارد  پروژه  کارگاه  به  دسترسی  دردادن 
اصلی و  دسترسی به کارگاه یک پارامتر از پارامترهایی است 
که طبق نظر خبرگان بر آن تأثیر می گذارد که این موضوع با 
نحوه نمایش مدل کیفی شکل شماره )1( در تطابق می باشد.
-5-4-5گام پنجم: تجزیه وتحلیل نتایج)سناریوسازی 

و تحلیل سیاست ها(
بر  سازي  تصمیم  و  حاصله  نتایج  تحلیل  شامل  مرحله  این 
اساس بهره مندی از مدل سازی در شرایط واقعی پروژه های 
تشدید  با  کار  از  برهه ای  در  پیمانکار  اگر  می باشد.  عمرانی 
مواجه  کارفرما  تعهدات  ایفای  عدم  دلیل  به  مالی  مشکالت 
طی  فراوان  مکاتبات  و  مذاکرات  تالش ها،  به رغم  و  شود 
نامه های متعدد و درخواست های مکرر از کارفرما در خصوص 
درنهایت  بگیرد  را  خود  حق  نتواند  خود  تعهدات  انجام 
و  اصلی  عوامل  اساس  بر  وی  سیاست  و  تصمیم  بهترین 
پیشگیری  خاطر  به  ادعا  بروز  جهت  شناسایی شده  فرعی 
اگر در شرایط   . بود  پروژه خواهد  بیشتر،  ترک  از خسارت 
آنقدرخسارت  نگیرد  درستی  تصمیم  پیمانکار  بحرانی 
بنابراین  شود.  ورشکسته  حتی  است  ممکن  که  می بیند 
یابد. خاتمه  قرارداد  که  کند  اقدام  طوری  هوشمندانه  باید 

6 -بحث و نتایج
1- بین عواملی که باعث بروز ادعاهای پیمانکار پروژه در شرایط 
نامساعد می شوند بیشترین سهمی که پیمانکار را از ادامه کار 
بازداشته و درنهایت فسخ یا خاتمه پیمان را رقم می زند  به 
متغیر تعلیق با سهم تقریبی %55، عوامل کارفرمایی با سهمی 
بالغ بر %25، عوامل قراردادی با سهم تقریبی 15 %، و پس ازآن 
دارد.  تعلق   5% حدود  در  سهمی  با  پروژه  با  مرتبط  عوامل 
قراردادهای  در  تعلیق  ایجاد  برای  پارامتر  مؤثرترین   -2
غیرمترقبه  و  قهری  حوادث  از  عبارت  فیدیک  گردان  کلید 
تقریبی  سهم  با  ماژور  فورس  شرایط   ،35% سهم  با 
%30،تغییرات ناگهانی در شرایط سیاسی و اقتصادی ) نظیر 

اقتصادی  سیاسی،  وضعیت  %25و  حدودی  سهم  با  تورم( 
این  که  %10می باشند  سهم  با  پروژه  کشور  بین المللی  و 
اثرگذاری  طریق  از  هم  و  مستقیم  به صورت  هم  پارامترها  
پیمان می گردند.  بروز شرایط فسخ  باعث  تعلیق  ایجاد  روی 
ترتیب  به  کارفرمایی  عوامل  پارامترهای  مؤثرترین   -3
تغییرات   ،13/5% سهم  با  کارفرما  ازتاخیرات  عبارت 
%9/5،عدم  سهم  با  دستورتعییرات   ،10% سهم  با  محدوده 
پیمان  مدیریت  در  %9،قصور  سهم  با  مکفی  مالی  توانایی 
سهم  با  قراردادی  تعهدات  مطابقت  به  بی توجهی  و 
و  به کارگیری  عدم   ،7/5% سهم  با  اضافی  کارهای   ،8/5%
می باشد.  6/5% سهم  با  پروژه  مدیریت  نظام  پیاده سازی 

4- مؤثرترین روش برای پیشگیری از بروز ادعا از طرف پیمانکار 
پیاده سازی  از  عبارت  ترتیب  به  بین المللی  قراردادهای  در 
با سهم  دعاوي  مدیریت  با سهم 40%،  پروژه  مدیریت  نظام 
مالکیت  حق  دادن   ،10% سهم  با  قوي  مستندسازی   ،30%
شناوری به پیمانکار با سهم %6، اصالح سیستم توزیع ریسک 
می باشد.  عوامل  سایر  و   5% سهم  با  پیمان  طرف های  بین 
که  است  آن  از  حاکی  خصوص  این  در  حاصل  نتایج   -5
مؤثرترین روش برای حل وفصل ادعاهای پیمانکاران به ترتیب 
 ،64% سهم  با  موجود  ابهام  رفع  راستای  در  طرفین  مذاکره 
مصالحه و توافق در موردادعای مطرح شده %23، میانجیگری 
حل   ،6% سهم  با  حکم  به عنوان  سوم  شخص  از  استفاده  با 
با  داوری  با4%،  اختالف  حل  هیئت  قضاوت  تکیه بر  با  ادعا 
قضایی  دادگاه  توسط  ادعا  به  رسیدگی  درنهایت  و  سهم2% 
با سهم %1 می باشد بدیهی است باوجود پیچیدگی و زمان بر 
دادگاه  و  بین المللی  داوری  طریق  از  رسیدگی  روش  بودن 
برای   ، فرایندها  این  انجام  هنگفت  هزینه های  نیز  و  قضایی 
شرکت های پیمانکاری بهتر آن است که به جای حل ادعاهای 
ایجادشده از بروز آنها جلوگیری نموده و از میزان آنها بکاهند. 
ساخت وساز  پروژه های  از  دربسیاری  خبرگان  نظر  طبق   -6
بین المللی مدیریت ادعا باعث رشد درآمد ناشی از کاهش هزینه ها 
به مقدار %20 الی 30 % می شود و می توان گفت نقش بسزایی 
در جبران خسارت و هزینه های مربوط به ادعاهای موجود دارد. 
ریسک  تخصیص   ، پروژه  مدیریت  نظام  استقرار  عدم   -7
برنامه  در  پیمانکار  توسط  شناوری  مالکیت  حق  نداشتن  و 
درروند  که  هستند  منفی  پارامترهای  جزء  اولیه  زمان بندی 
به ویژه  پروژه   در  ادعا  مدیریت  فرایندهای  پیاده سازی 
می نمایند. ایجاد  اختالل  تعلیق  نامساعد  شرایط  در 

7 - نتیجه گیری
خصوص  در  همکاران  و  لین  سی  ام  پژوهش  نتایج 
با  مواجه شدن  شرایط  در  پیمانکاران  ادعاهای  بررسی 
رویکرد  با  فوق  تحقیق  نتایج  با  پیمان  فسخ  و  تعلیق 
ندارد. مغایرتی  سیستم  پویایی  روش  به  و  سیستمی 

و  گسترده  به صورت  خود  پژوهش  در  همکاران  رستارو 
ادعاهای  بروز  فرعی  و  اصلی  عوامل  شناسایی  به  عمومی 
پویایی  روش  با  فیدیک  کلیدگردان  قراردادهای  پیمانکاران 
به صورت  حاضر  تحقیق  در  درحالی که  پرداخته  سیستم 
به  ویژه  نگاه  با  و  قرارداد  نوع  این  در  عوامل  این  تخصصی 
قرارگرفته اند. موردبررسی  پیمان  فسخ  و  تعلیق  شرایط 

قابل  و همکارانش  زاده  نصیر  تحقیق  نتایج  از  همان طور که 
که  است  داده شده  نشان  نیز  فوق  پژوهش  در  بود  استنتاج 
مرتبط  مسائل  کمی   و  کیفی  بررسی  در   پویا  مدل سازی 
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به کارگیری  و  بوده  کاربردی  بسیار  عمرانی  پروژه های  با 
شناسایی  و  بررسی  در  پویا  مدل سازی  و  سیستمی  تفکر 
دارد. بسیارموثری  نقش  پیمانکاران  ادعاهای  بر  مؤثر  عوامل 

و  تاجیک  آنچه  مشابه  نیز  مقاله  این  نتیجه  همچنین 
همکاران بیان نمودند حاکی از آن است که روش مدل سازی 
ها  متاثربرسیستم  فرعی  و  اصلی  عوامل  شناسایی  در  پویا  
جوانب  همه  بررسی  در  بسزایی  نقش  و  بوده  مفید  بسیار 
پروژه ، بهبود فرایندها ونیز افزایش بهره بری سیستم دارد.

بسیار  حالتی  متغیر  محیطی  عوامل  فوق  پژوهش  طبق 
قراردادهای کلیدگردان  پیمانکاران در  ادعاهای  بر  تأثیرگذار 
پروژه  تاخیرات  هم  و  تغییرات  بر  هم  که  هست  فیدیک 
به  نسبت  پیمان  خاتمه  و  فسخ  شرایط  در  و  گذاشته  اثر 
همکاران  و  شاکری  دارد.درحالی که  بیشتری  شدت  آنها 
قالب  در  تنها  را  عمراني  پروژه های  در  اختالفات  بروز 
نموده اند. بیان  پروژه ها  در  احتمالي  تاخیرات  و  تغییرات 
 سایر دستاوردهای پژوهش فوق عبارت از موارد زیر می باشند:

پویایی سیستم  روش  به  مدل سازی  روش  از  بهره مندی   -1
خواهد  ادعا  با  مرتبط  عوامل  شناسایی  در  بسزایی  نقش 
ایجاد  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  برای  می توان  و  داشت 
سیستم  پویایی  روش  به  سازی  مدل  از  آن  شدت  و  ادعا  
تسهیل  برای  را  راهکارهایی  آن  طریق  از  و  کرد   استفاده 
قراردادهای  در  پیمانکاران  ادعای  مدیریت  اجرای  درروند 
نمود. ارائه  فیدیک  ساخت  و  طرح  و  گردان  کلید 

نتایجی  پژوهش  این  در  پیشنهادی  مدل های   -2
این  در  خبرگان  و  ادعا  کارشناسان  نظرات  با  منطبق 
به  را  حاصل  نتایج  می توان  و  می دهد   نشان  را  زمینه 
مدل های  همچنین  داد.  تعمیم  واقعی  عمرانی  پروژه های 
تهیه شده اند.  .PMBOK استاندارد  اساس  بر  تهیه شده 

توسط  استفاده  برای  پیشنهادشده  مدل های  مطالعه   -3
در  فیدیک(  کلیدگردان  قراردادهای  در  به ویژه   ( پیمانکاران 
به طورکلی  می باشند.  مناسب  فسخ  و  تعلیق  خاص  شرایط 
استفاده از مدل های پیشنهادشده در این نوشتار کمک بسزایی 
به پیمانکاران برای ممانعت از ایجاد ادعا و کاهش اثرات آن ها 
در  ادعا،  با  رویارویی  صورت  در  نیز  و  کرده  پروژه  روی  بر 
جبران تاخیرات و خسارات وارده نقش بسزایی ایفا می نماید.

شرایط  در   PMBOK استاندارد  طبق  ادعا  مدیریت   -4
شرایط  به  مربوط  موارد  درباره  تصمیم گیری  در  بحرانی 
دارد  بسزایی  تأثیر  کار  ادامه  یا  پیمان  خاتمه  و  فسخ 
اثربخشی  در  زیادی  حد  تا  ادعا  مدیریت  اجرای  و 
دارد. نقش  خود  ادعاهای  گرفتن  برای  پیمانکار  تالش 

پروژه  ابتدای  از  مجرب  و  تخصصی  تیم  یک  حضور   -5
کارگاه  در  دعاوی  و  ادعا  به  مربوط  موارد  به  برای رسیدگی 
و  اجرا  برنامه ریزی،  روی  مثبتی  اثر  پروژه  مرکزی  دفتر  و 
بسزایی  نقش  ادعا  تحلیلگران  و  داشته  ادعا  کنترل مدیریت 
دارند. ادعا  مدیریت  فرایندهای  اجرای  بهینه سازی  در 

6- ارتقاء دانش و مطالعه دقیق تر منابع موجود درزمینه ادعا و 
مدیریت ادعا نقش بسزایی در کاهش میزان ادعاهای پیمانکار 
و تسهیل در امر حل وفصل ادعاهای پیمانکاران خواهد داشت.

سازمان یافته  و  دقیق  شکلی  به  ادعا  درصورتی که   -7
رساند.  حداقل  به  را  آن  تأثیرات  می توان  شود  مدیریت 
طبقه بندی  نیز  و  پیش بینی نشده  ادعاهای  از  کافی  شناخت 
افتادن  اتفاق  تکرار  نسبت  به  آن ها  اولویت بندی  و  آن ها 
درک  و  ادعاها  از  کافی  اطالعات  همچنین  و  پروژه  هر  در 

مؤثر  مدیریت  به  شایانی  کمک  می تواند  ادعا  مراحل  کامل 
زمان  به طور مستقیم  این سازمان دهی  نتیجه  که  بکند  ادعا 
کاهش  باعث  و  می دهد  قرار  شعاع  تحت  را  پروژه  هزینه  و 
اختالفات و منازعات بین  پیمانکاران و کارفرمایان می گردد.

8- شیوه های مدیریتی در تعدیل کردن اثرات منفی عوامل 
محیطی و نیز تاخیرات و تغییرات پروژه نقش بسزایی دارند.
می گردد: پیشنهاد  به دست آمده  نتایج  اساس  بر   

نرم افزارهای  با  ادعا  سیستم  مدل سازی  از  بهره مندی  با   -9
به  مجهز  هوشمند  سیستم های  آن،  با  مرتبط  تخصصی 
تحلیل  با  تا  یابند  توسعه  جامع تری  به طور  مصنوعی  هوش 
رابطه  در  کاربر  موردنیاز  ضابطه  و  قانون  ورودی،  اطالعات 
گیرد.  بکار  درست  درجای  و  پیدا  را  خود  ادعاهای  با 
و  کارفرمایان  پیمانکاران،  که  شود  ایجاد  شرایطی   -10
داخلی  شبکه  یک  با   و  آنالین  به طور  بتوانند  مشاوران 
کنند.  ردوبدل  خود  بین  را  الزم  مدارک  و  اطالعات  بتوانند 
بود  خواهد  ارتباطات  مدیریت  بهبود  وضعیتی  چنین  نتیجه 
که خود نقش بسزایی درروند کاهش میزان ادعاها می باشد.

11-  در نرم افزارهای مربوط به مدیریت پروژه ، بخشی ویژه 
برای مدیرت ادعا تعریف شود که بتواند با تأثیر و سرعت باال 
همه فرایندهای مربوط به مدیریت ادعا را از مرحله آغازین تا 
اتمام آن پیاده سازی و کاربران را در اجرای آن هدایت می کنند. 
مربوط  اطالعات  که   است  این  حاضر  تحقیق  محدودیت 
بخش  که  بوده  کتابخانه ای  مطالعات  اساس  بر  پژوهش  به 
گسترده آن شامل مقاله های متعدد داخلی و خارجی بوده که 
متأسفانه تعداد آن ها محدود بوده است. همچنین نتایج حاصل 
از مصاحبه و پرسشنامه ها محدود به کشور ایران بوده است.
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