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چکیده :ادعاها به ويژگیهای ذاتی صنعت ساخت تبديل شدهاند .مطالعههايی برای شناسايی
علل اين ادعاها انجام شده است ،اما اين مقولهها هنوز رواج دارند .شايد دلیل اين امر ،نیاز به
درک بهتر پیچیدگی بین متغیرهای علی ايجاد ادعاست .در اين راستا میتوان به وجود تحريمها
در سالهای اخیر و آثار احتمالی آن بر صنعت ساخت و درنتیجه ،بر ايجاد ادعا اشاره كرد؛
بنابراين ،ابتدا با استفاده از اطالعات جمعآوریشده 15 ،علت ايجاد ادعا -كه بر اثر اعمال
تحريمها در پروژههای طرح و ساخت بهوجود آمده است -مشخص شده و با استفاده از آن ،يک
مدل علی  -معلولی از تأثیر تحريمها بر ايجاد ادعا توسعه يافته است .سپس سیستم مورد
مطالعه ،در سه سناريو مختلف از اعمال تحريمها شبیهسازی شده است .نتايج نشان میدهد
بروز تحريمها با تأثیر گذاشتن بر بعضی ديگر از جنبههای پروژه ،سبب بروز ادعاهای جديد
میشود و بر افزايش زمان و هزينه ،بهعنوان علل اصلی ايجاد ادعا اثر میگذارد .اين تأثیرها با
افزايش شدت تحريمها افزايش میيابد و موجب رشد شديد و نمايی ادعاهای پیمانكاران
میشود.
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مقدمه 
در ادبیات مديريت پروژه ،هزينه ،زمان و كیفیت ،شاخصهای اصلی عملكرد محسوب میشوند
(عالم تبريز و منیری)1390 ،؛ چرا كه يک پروژه زمانی موفق است كه در زمان معین به
بهرهبرداری برسد؛ هزينههای آن در چارچوب تعیینشده باشد و كیفیت مورد انتظار را برآورده
سازد (محقر و همكاران .)1391 ،البته شايان ذكر است كه از بین اين شاخصها و معیارهای
تأثیرگذار بر پروژه ،دو معیار زمان و هزينه ،بیش از بقیة موارد ،توجه محققان و مديران پروژه را
به خود جلب كرده است (صدقیانی .)1388 ،حال ،افزايش ادعاها در پروژههای ساخت با حصول
اين اهداف و معیارهای اصلی سهگانة مديريت پروژه ،رابطة معكوس داشته است؛ بهطوریكه
افزايش ادعاها آثاری منفی در سه متغیر مذكور ايجاد كرده است (مورا و تیكشرا .)2007 ،براساس
پژوهشها ،هر مدير بهطور معمول ،حدود  25درصد از اوقات خود را صرف حلوفصل تنشها و
اختالفها میكند و در همین راستا بسیاری از ذينفعان پروژهها ،ادعاها و اختالفها را از
مخربترين اتفاقها در پروژههای ساخت میدانند (كتابی.)1388 ،
بايد گفت كه در بیشتر پروژهها با روشهای اجرايی مختلف ،امكان بروز ادعاهايی از سوی دو
طرف ،بهويژه پیمانكاران وجود دارد و اگرچه در هیچ پروژهای نمیتوان احتمال بروز اين ادعاها را
ازمیان برد ،میتوان با شناسايی علتهای اصلی بروز ادعاها ،تا حد زيادی از وقوع آنها در پروژه
جلوگیری كرد .حال با توجه به اينكه نیاز به بهرهبرداری سريع از طرحها و بهكارگیری دانش و
تجربة اجرايی پیمانكاران ،موجب نیاز به استفاده از روش طرح و ساخت در اجرای پروژهها شده و
رشد روزافزون استفاده از اين روش ،اهمیت آن را نیز دوچندان كرده است (سازمان مديريت و
برنامهريزی كشور ،)1384 ،در اين مقاله بررسی علتهای ايجاد ادعا در پروژههای اجراشده با
روش طرح و ساخت ،مد نظر بوده است.
ادعاهای پیمانكاران ،عمدتا با هدف جبران خسارت مطرح میشود؛ بنابراين ،هر عاملی كه
سبب بروز خسارت به سازمان پیمانكار شود و او را از دستیابی به اهداف خود و انجام پروژه باز
دارد ،میتواند سبب تشويق پیمانكار به طرح ادعاهای گوناگون شود (آقاخانی.)1391 ،
پژوهشهای شايان توجهی بهدنبال تعیین علتهای ايجاد ادعا انجام شده است؛ بهعنوان مثال،
میتوان از ديكمن و نلسون ،و هیث و همكاران نام برد .پژوهشها برای تعیین علتهای ايجاد
ادعا و اختالفها تقريبا به نقطة اشباع خود رسیده است و بهطور مداوم ،متغیرهای علی شناخته
شدهاند ،اما برای كاهش بروز و عواقب ادعاها و اختالفها ،درک چرايی و چگونگی آنها ،ضروری
است .هنگامیكه اين درک بهوجود آمد ،استراتژیها و فرايندها را میتوان در وهلة اول ،برای
جلوگیری از وقوع آنها در جای خود قرار داد؛ بنابراين ،با توجه به تعدد و بههم وابستهبودن علل
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ادعاها و پیچیدگی موجود در ارتباط بین آنها میتوان از مدلسازی علی -معلولی -كه تعاملهای
سیستمی و پیچیدگی بین متغیرها را تشريح میكند -برای سادهتركردن درک علل ادعاها استفاده
كرد .در مدلسازی علی ،وابستگیهای درونی و رفتاری بین متغیرهای كلیدی -كه میتواند به
ادعاها منجر شود -بررسی میشود و بهوسیلة آن میتوان روند بهبود و يادگیری را برای
پروژههای آينده ايجاد كرد (الو و همكاران.)2008 ،
با توجه به وجود تحريمها در سالهای اخیر بايد گفت يكی از مهمترين بخشهای هر كشور
كه ممكن است از تحريمها آسیب پذيرد ،صنعت ساخت آن است .بررسیهای محققان از جمله
تلخابی ( )1392نشان میدهد كه تحريمها يكی از علتهای اساسی ايجاد ادعاست و اين ادعاها
آثاری منفی بر روند اجرای پروژهها داشته است؛ بنابراين ،در اين مقاله به بررسی آثار تعاملی و
سیستمی اين تحريمها بر ايجاد ادعاهای پیمانكاری پروژههای طرح و ساخت كشور پرداخته شده
است تا با درک روند وقوع و بررسی ساير آثار آن بتوان استراتژیهای مناسبی را در زمان مناسب
برای پیشگیری يا كاهش آثار جانبی آن درنظر گرفت.
پیشینة پژوهش
ادعاها در حال تبديلشدن به يكی از راههای ادامة بقای قراردادهای مدرناند .علیرغم پذيرش اين
موضوع ،استفاده از واژۀ ادعا هنوز موجب نوعی برخورد احساسی میشود كه معموال با اتهام و تالفی
همراه است .عواقب اين ادعاها در بسیاری از موارد ،بهصورت بههمخوردن روابط ،مراجعه به داوری يا
دادرسی قضايی با تمام تأخیرها و هزينههايش است (اندكاگری و ويدوگاه .)1997 ،كلمة ادعا (كه در
اين پژوهش و نیز ساير پژوهشها بهعنوان معادل فارسی  Claimدرنظر گرفته میشود) ،در فرهنگ
واژگان نظام فنی و اجرايی كشور ،مطالبة پیمانكار برای پرداخت اضافی ،مطالبة خسارت در مقابل
نقض پیمان ،تمديد زمان اجرای كار يا خواستة ديگر -كه به اعتقاد وی ،براساس پیمان ،استحقاق آن
را دارد -تعريف شده است (سازمان مديريت و برنامهريزی كشور .)1383 ،با توجه به اين مطلب كه
ممكن است ادعاها در هرنوع پیمان و با توجه به روش اجرای مورد نظر متفاوت باشند ،در اين مقاله،
علتهای ايجاد ادعا در پروژههای طرح و ساخت ،مورد نظر بوده است .روش طرح و ساخت ،يكی از
سیستمهای انجام پروژه است كه براساس آن ،طراحی (تمام يا بخشی از طراحی پايه و طراحی
تفصیلی) ،تأمین مصالح و تجهیزات و خدمات فنی مربوط به آنها ،ساخت ،نصب ،راهاندازی،
آزمايشهای كارايی و ساير خدمات جنبی مربوط به آنها ،بهصورت همزمان ،به دست يک پیمانكار
طرح و ساخت انجام میشود (سازمان مديريت و برنامهريزی كشور.)1384 ،
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اولین قدم برای غلبه بر مشكل ادعا ،شناسايی آن است .درک اين وقايع برای پیشبینی ادعاهای
آينده و برای بهحداقلرساندن تأثیر آنها در پروژههای مشابه آتی ،از طريق اتخاد راهكارهايی مفید میسر
است (مورا و تیكشرا .)2007 ،در راستای اين شناسايی ،پژوهشهای گوناگونی برای بررسی علتهای
ايجاد ادعا در كشورهای مختلف انجام شده است كه از آن جمله میتوان به كشورهای كانادا (سمپل و
همكاران ،)1994 ،چین (ادوين ،)2004 ،كره (اچاريا و لی ،)2006 ،امارات (زانلدين )2006 ،و پرتغال
(مورا و تیكشرا )2007 ،اشاره كرد .خالصة اين علتها در جدول  1نشان داده شده است.
جدول.1طبقهبنديعللشناساییشدةایجادادعادرپروژههايعمرانیخارجازكشور 
ردیف 

سال 

كشور 

1

2007

پرتغال

2

2006

كره

3

2006

امارات

4

2004

چین

5

1994

كانادا

علتهايایجادادعا 

تسريع -تأخیر در نتیجة كار -بهای پرداختها و مقادير – فورسماژور -تعلی ق
كار -خاتمه و فسخ قرارداد -شروع و پايان پروژه  -ساير
شش عامل بحرانی و مهم ايجاد ادعا و اختالف در پروژهها:
تغییر در موقعیت سايت  -توقف در كارها -تفاوت ديدگاه در ارزي ابی و بررس ی
دستورهای تغییر -اشكالهای طراحی -تغییرهای اضافی در عقد قرارداد -ابهام
در مشخصات قرارداد
تغییرها -كارهای اضافی -تأخیر  -شرايط مختلف سايت -تسريع -موارد مبهم
قراردادی
موارد قراردادی  -موارد فرهنگی  -موارد قانونی و قضايی
شتاب و تسريع در ك ار  -دسترس ی مح دود -آبوه وای س رد  -اف زايش در
محدوده

منتها علل ادعاها در صنعت ساخت ،متعدد و بههموابستهاند و با توجه به پیچیدگی پروژههای
ساخت ،تنها شناسايی علت خاص ،امكانپذير نیست (الو و همكاران .)2008 ،همانطور كه
بزرگترين اشتباه يک مدير ،نديدن تأثیر يک تصمیم يا عمل ،بر پروژه و تیم ساخت است (چستر
و هندريكسن ،)2005 ،يک علت ادعا نیز ممكن است خود سبب ايجاد علت ديگری شود؛
بنابراين ،نمیتوان آن را به تنهايی درنظر گرفت و تأثیر آن بر ايجاد ساير علتها را نديد .اين
موضوع ،با عناوينی از جمله پديدۀ موجبرداری (قربانی )1384 ،و دعاوی تركیبی (فتحی)1387 ،
نیز مطرح شده است .يكی از ابزارهايی كه برای فهم بهتر رابطة علت و معلولی بهكار گرفته
میشود ،نمودار علی-معلولی 1است كه روابط علی بین متغیرهای سیستم را بهسادگی نشان
میدهد .با اين ابزار ،مدلهای ذهنی افراد ،سادهتر درک میشوند (استرمن .)2000 ،رابطة بین
1. Causal Diagram
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علت و معلول در يک سیستم ،از طريق يک خط منحنی ترسیم میشود كه يک فلش برای
نشاندادن جهت عملیات دارد (مؤمنی و مروتی شريفآبادی .)1385 ،در ضمن ،عالمت مثبت يا
منفی روی فلش ،نشاندهندۀ رابطة افزايشی يا كاهشی علت و معلول است .براساس يک مدل
علی ادعا ،ديده میشود كه مجموعهای از متغیرها به وقوع ادعا منجر میشوند؛ بهعنوان مثال،
بیان اينكه تسريع ،به ادعا منجر میشود ،بیش از حد ساده نگاهكردن به موضوع است .براساس
نمودار  ،1تسريع ممكن است به افزايش ساعتهای كار منجر شود كه اين افزايش ساعت،
موجب نیاز به تغییر شیفتهای كار و كاهش در بهرهوری میشود .در ادامه ،روش اجرا ممكن
است تغییر كند .بهخاطر افزايش فشار برای تكمیل كار ،پتانسیل بیشتری برای پرسنل در ارتكاب
اشتباه وجود دارد كه میتواند بهعنوان دوبارهكاری ديده شود .همچنین زمان بیشتری برای
اصالح خطا مورد نیاز است كه ممكن است به كاهش انگیزه ،كاهش بهرهوری و متعاقبا ادعا و
اختالف منجر شود (الو و همكاران.)2008 ،
افزايش ساعت كار

تغییر روند شیفت های
كاری
تخصیص منابع

غیبت از كار

اختالف و
ادعا

پیمانكار دچار تاخیر می گردد
زيرا جريان ورود اطالعات به
دلیل اشتباه در اسناد مناقصه
بسیار آهسته می باشد

كاهش انگیزه

تغییر روش اجرا

دوباره كاری

ازدحام كاری

كار با
شتاب و
تسريع

كارفرما به پیمانكار دستور
تسريع كار را سريعتر از آنچه در
قرارداد پیش بینی شده است
می دهد
كارفرما تقاضای كار اضافی در
همان مدت زمان قرارداد را می
كند

كاهش بهره وری

نمودار.1تسریعواختالف 

روششناسی پژوهش
رويكرد اين پژوهش ،پويايی سیستمهاست .تفكر و شیوۀ سیستمهای پويا نوعی روششناسی،
شبیهسازی و مدلسازی رايانهای برای تعیین چارچوب فهم ،درک و بحث دربارۀ بعضی
موضوعها و مسائل پیچیدۀ مديريتی ،صنعتی ،اجتماعی و حتی پزشكی است (محقر و همكاران،
 .)1392پژوهش حاضر به داليل زير ،اين رويكرد را برای بهدستآوردن درک و ديدگاهی درست
دربارۀ روابط سیستم ،انتخاب كرده است:
 برای مدلسازی سیستم مورد نظر ،اطالعات كافی دربارۀ متغیرهای سیستم موجود است،ولی درک كافی دربارۀ متغیرهای مدل و چگونگی رفتار آنها در سناريوهای مختلف وجود
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ندارد؛ بنابراين ،الزم است اطالعات و آگاهیهای موجود در مدلی رايانهای -كه پیامدهای
عملكرد اجزای شناختهشدۀ سیستم را نشان میدهد -پیاده شود (فورستر.)1975 ،
 سیستم مورد مطالعه ،رفتاری پويا دارد كه تا حد زيادی بهدلیل ساختار روابط علی ومعلولی آن است .بههمیندلیل ،به رويكردی نیازمنديم كه اين ساختار علی را شناسايی
كند تا مديريت به كمک آن بتواند سیاستهای مختلف را با تغییر علتها ،طراحی كند و
به ارزيابی نتايج حاصل از هر سیاست بپردازد.
 سیستم مورد مطالعه بیش از آنكه از عوامل برونزا تأثیر پذيرد ،متأثر از عوامل و ارتباطاتدرونزاست و سیاستهای درونی ،در شكلدهی عملكرد آن تأثیر بیشتری دارد .بهترين
رويكرد برای مدلسازی چنین سیستمهايی ،رويكرد پويايی سیستمهاست (سوشیل.)1993 ،
روش رويكرد پويايی سیستمها كه فارستر و سوشیل پیشنهاد كردهاند و در اين مقاله بهكار
گرفته شده است ،چندين مرحله دارد كه مدلساز بايد بعد از شناخت مسئله ،برای مدلسازی
سیستم مورد مطالعه و بررسی سناريوهای مختلف ،آنها را انجام دهد (محقر و میركاظمی.)1391 ،
 تدوين فرضیة پويا :پس از آنكه مسئلة مورد نظر پژوهش ،شناسايی و رويكرد پويايی سیستمیبرای حل آن انتخاب شد ،الزم است تا اين مسئله بهصورتی پويا و مطابق با روش پويايی
سیستمها تعريف شود .يک فرضیة پويا ،نظرية مؤثر و كارآمدی از چگونگی بروز مسئله است.
 مفهومسازی سیستم :مفهومسازی سیستم شامل تعیین مرز مدل ،شناسايی روابط علی وچارچوب سیاست است .در پويايی سیستم ،مرز ،دربرگیرندۀ همة عوامل مهم مربوط به
مسئله است .مرز مدل ،به هدف و مقصود آن بستگی دارد و عوامل محدود يا متعددی را
دربرمیگیرد .اين روش ،برخالف ديگر رويكردهای مدلسازی ،مرز را به مرز سیستم و
منطبق بر محیط محدود نمیكند؛ بلكه بهگونهای مرز را تعیین میكند كه تعاملهای
سیستم و محیط ،شامل واكنشهای محیط به نیروهايی با منشأ داخلی (درون سیستم) ،را
مدلسازی كند .خروجی اين مرحله ،نمودار علی -معلولی است.
 صورتبندی مدل:در اين مرحله ،براساس حلقههای بازخوردی ايجادشده در نمودار علی-معلولی ،متغیرهای سطح ،نرخ و كمكی ،مشخص و روابط رياضی میان آنها برای
شبیهسازی ،تعیین میشود .خروجی اين مرحله ،نمودار جريان است .در اين نمودار،
متغیرهای مختلفی وجود دارند كه اصلیترين آنها متغیرهای انباشت و متغیرهای نرخ
هستند .اين نمودار ،معموال به كمک خبرگان ،مطالعة ادبیات و پیشینة پژوهشها و
اطالعات تحقیقهای میدانی ترسیم میشود.
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 اعتبارسنجی مدل :پس از تشكیل نمودار جريان و تعیین روابط رياضی بین متغیرها ،برایافزايش اطمینان نسبت به مدل ،آزمونهای اعتبارسنجی مدل پويايیهای سیستمی بهكار
گرفته میشوند .اين آزمونها ممكن است واردكردن يک شوک بیرونی يا نوسانهای
تصادفی به سیستم ،مالحظة سبکهای رفتاری و بررسی انعطافپذيری آن باشد.
 شبیهسازی و تحلیل سیاستها :در اين گام ،سیاستها يا سناريوهای مختلف شبیهسازیمیشوند .درواقع ،هدف نهايی كل فرايند ،مدلسازی ،يادگیری يا طراحی سیاستهای
بهبوديافتهای است كه رفتار سیستم را بهبود میبخشند .با شبیهسازی و مشخصشدن
نتايج اجرای هر سیاست يا رفتار سیستم در سناريوهای پیشبینیشده و اعمال تغییرهايی
میتوان به رفتار مطلوب رسید .اين تغییرها بايد مبتنی بر آزمون و خطا باشند ،اما با
افزايش شناخت از سیستم كه ناشی از آزمون سیاستهای مختلف است ،طراحیها
هوشمندانهتر انجام خواهد شد.
گردآوری دادهها
تفاوت بارز رويكرد پويايی سیستمها با رويكردهای متداول ديگر همچون تحقیق در عملیات،
دادههای مورد استفاده در اين رويكرد است .درواقع ،قوت پويايی سیستمها ،استفاده از هر سه نوع
پايگاه داده ،يعنی پايگاههای دادۀ ذهنی ،پايگاههای دادۀ مكتوب يا شفاهی و پايگاه دادۀ عددی
است (استرمن .)2000 ،مطالعة حاضر نیز براساس روش پويايی سیستمها ،ابتدا با مروری بر
ادبیات و پژوهشهای گذشته ،به يک مدل ابتدايی و پايه در قالب نمودار علی -معلولی دست
يافته است كه چندين خبرۀ دانشگاهی آن را تأيید كردهاند .سپس براساس نمودار علی -معلولی،
نمودار جريان ساخته شده و روابط میان متغیرهای مدل با مطالعة ادبیات و مستندات پروژهها
صورتبندی شده است.
ساختار كلی اين پژوهش ،مطابق نمودار  2است .پژوهش حاضر را میتوان براساس هدف ،از
نوع تحقیقهای كاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی بهشمار آورد .تحقیق توصیفی شامل
جمعآوری اطالعات برای پاسخ به سؤالهای مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه است.
اطالعات توصیفی ،از طريق پرسشنامه ،مصاحبه يا مشاهده جمعآوری میشوند .روش بهكار
گرفتهشده برای تحلیل دادههای كیفی اين تحقیق ،تحلیل محتواست .تحلیل محتوا ،به مطالعة
دقیق منابع و اسناد بستگی دارد .اين روش ،برای تحلیل محتوای آشكار (معنای سطحی متن) و
همچنین اليههای عمیقتر معانی پنهان در اسناد نیز بهكار میرود (خاكی.)1384 ،
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مطالعات كتابخانه ای
شروع تحقیق با
هدف كاربردی و از
نوع توصیفی

مصاحبه نیمه ساختار
يافته

شناسايی 250مورد در رابطه
با علل ايجاد ادعا در پروژه
های طرح و ساخت كشور

بررسی اسناد ادعاهای
 20پروژه طرح و ساخت
تحلیل
محتوای
 15علت

شناسايی  15مورد علل
مرتبط با اعمال تحريم
ها

تحلیل
محتوای
 250علت

تدوين نمودار علی
 -معلولی

تدوين نمودار جريان
فرايند بر اساس نمودار
علی  -معلولی

شبیه سازی
مدل

تحلیل نتلیج شبیه
سازی

نمودار.2ساختاركلیپژوهش 

در اين مقاله ،در ابتدا محققان در پی يافتن علتهای ايجاد ادعاهای پیمانكاری پروژههای
طرح و ساخت كشور به روش توصیفی بودهاند و در اين راستا با استفاده از مطالعههای وسیع
كتابخانهای و مصاحبة نیمهساختاريافته با خبرگان و نیز بررسی اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای
واقعی چندين پروژه طرح و ساخت ،دادههای كیفی و كمی مربوط به اين زمینه را جمعآوری
كردهاند كه نتیجة آن ،يافتن  250علت ايجاد ادعا در پروژههای طرح و ساخت است .شايان ذكر
است كه جامعة آماری اين پژوهش ،كارشناسان خبره ،مديران شركتها ،مديران پروژۀ
سازمانهای كارفرما (كه مشاور كارفرما نیز جزء آن است) و مشاركت پیمانكار طرح و ساخت (كه
شامل پیمانكار و مشاور پیمانكار است) و ساير عواملی است كه در بحث ادعا در پروژههای طرح
و ساخت ،صاحبنظرند و تجربة كافی دارند .با درنظرگرفتن شرايط خبرگی ،مصاحبهای نیمه
ساختاريافته با  39نفر از خبرگان صورت گرفت و اطالعات جمعآوریشده از اين مصاحبهها،
همراه با دادههای دريافتشده از بررسی اسناد مربوط به ايجاد ادعا ،بهدقت تجزيه و تحلیل شد.
پس از مقايسه و تحلیل اين موارد با استفاده از روش تحلیل محتوا 15 ،علت ايجاد ادعا -كه
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مربوط به اعمال تحريمها بوده است -استخراج شدهاند .سپس دادههای كیفی اين  15علت ايجاد
ادعا ،با استفاده از روش تحلیل محتوا بهصورت دقیقتر تحلیل شدند و در كنار دادههای كمی
حاصل از بررسی اسناد مربوط به ادعاهای پیمانكاران (كه نشاندهندۀ تأثیر افزايشی يا كاهشی
هر علت بر ديگری بوده است) بررسی شدند تا محققان با استفاده از آنها به نمودار علی -معلولی
تأثیر تحريمها بر ايجاد ادعاهای پیمانكاری (نمودار  )3برسند.
یافتههای پژوهش
همانطور كه در بخش روششناسی پژوهش بیان شد ،رويكرد پويايی سیستمها بهعنوان روش
بهكاررفته در اين تحقیق ،چندين گام دارد كه در اين بخش بررسی شده است.
بیان فرضیة پویا
در وضعیت كنونی ،كشور دچار تحريمهای خارجی شده است و اين تحريمها بنا به نظر اكثر
كارشناسان صنعت ساخت كشور ،از زوايای گوناگونی موجب بروز مشكل در اجرای پروژههای
داخل و بهويژه پروژههای طرح و ساخت شده است .يكی از داليلی كه شدت تأثیر تحريمها بر
پروژههای طرح و ساخت را افزايش میدهد ،بخش تداركات در اجرای اين پروژهها ،يكی از
اركان اصلی آن است؛ زيرا بخش اعظمی از تداركات ،از خارج از كشور تهیه میشود و بروز
تحريمها موجب فلجشدن اجرای اين بخش خواهد شد .منتها همین امر سبب ايجاد ادعاهای
ديگری در پروژههای طرح و ساخت شده است؛ بنابراين ،محققان پس از بررسی بسیار جامع و
موشكافانة علتهای ايجاد ادعا در پروژههای طرح و ساخت و تجزيه و تحلیل آنها و كنكاش در
مصاحبهها و اسناد مربوط به ادعاهای مطرحشده ،به اين حقیقت پی بردند كه بخش شايان
توجهی از ادعاها مربوط به «اعمال تحريمهای خارجی بر كشور» است و اين تأثیر ،از طريق
مجموعهای از مكانیسمهای بازخوردی و روابط پويای میان تعدادی متغیر اعمال میشود.


مفهومسازی سیستم
رابطة بروز تحريمهای خارجی با افزايش ادعای پیمانكاران ،بهوسیلة نمودار  3ارائه شده است كه
نشاندهندۀ مدل علی – معلولی تأثیر تحريمها بر علتهای ايجاد ادعاهای پیمانكاری پروژههای
طرح و ساخت كشور است .در اين مدل 15 ،علت ادعای مربوط به تحريمها ،مسیرهای زيادی برای
طرح نهايی و ايجاد ادعا بهوجود آوردهاند .در اينجا به توضیح و تفسیر هفت مسیر از مهمترين
مسیرهای ايجادشده بر مدل كه تمامی علتها را نیز پوشش میدهند ،پرداخته شده است.
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در اين مسیر ،پس از اعمال تحريم ،اولین نتیجة آن يعنی افزايش نرخ ارز اتفاق میافتد .با اين
افزايش و بهدلیل ايجاد تحريمها ،كارفرما و پیمانكار مجبور به تغییر تجهیزات و بهتبع آن ،تغییر
فروشندگان خواهند شد .در پی اين تغییرها ،نقشهها و طراحی اولیه (بهويژه در پروژههای طرح و
ساخت) نیز تغییر خواهد كرد و نتیجة تغییر در نقشه ،چیزی جز تغییر در محدوده و مقادير كارها و
نیز تغییر در روش اجرای كار نخواهد بود؛ چرا كه با تغییر نقشهها ،احتمال تغییر مقادير كار و نیز
روش اجرای آن بسیار محتمل است .تغییر در مقادير كار ،سبب ايجاد اختالف دربارۀ موارد مختلفی
خواهد شد؛ از جمله قیمت و مقدار يا زمان الزم برای انجام كارهای اضافی يا اينكه اصوال آيا انجام
يک كار مشخص خواستهشده از سوی كارفرما در حیطة پیمان بوده است يا خیر .نتیجة اين
اختالفها ،چیزی جز كندشدن پیشرفت كار و تأخیر در پروژه نخواهد بود .با اين تأخیر ،عالوه بر
1
اينكه زمان پروژه افزايش میيابد و اين خود دلیل ايجاد ادعا برای تمديد و افزايش زمان پیمان
میشود ،هزينههای باالسری پروژه و همچنین هزينههای مستقیم كار ،بهخاطر افزايش زمان و بروز
تورم افزايش میيابد و در نهايت ،موجب افزايش هزينة كل پروژه میشود و اين موضوع ،بروز ادعا
را تشديد میكند .افزايش هزينههايی كه بهدلیل افزايش زمان ايجاد میشوند ،عبارتند از :هزينههای
باالسری دفتر مركزی و هزينههای باالسری سايت ،هزينة سرمايهگذاری ،بهرۀ بدهیها ،سود،
افزايش قیمت ناشی از تورم ،هزينههای افزايشيافتة ماشینآالت و تجهیزات ،پرداخت دستمزد و
حقوق تا چندبرابر نرخهای تعیینشده ،هزينة تجهیز كارگاه (درصورتیكه زمان تكمیل افزايش يابد)،
هزينههای مربوط به فروشندگان و پیمانكاران دست دوم و ادعاهای آنها ،هزينة بیشتر بهعلت هزينة
مواجهه با تغییر فصلكاری (كیوانی.)1385 ،

مسیر0 :2

2

3

4

7

9

12

15

16

با افزايش تحريمهای خارجی ،نرخ تورم بهشدت در كشور افزايش میيابد و بهسبب اين تورم،
ديگر پیمانكاران قادر به خريدهای داخلی يا خارج از كشور -كه قبل از اعمال تحريمها و در زمان
مناقصه ،قیمت پايینتری برای آن درنظر گرفته بودند -نیستند .بههمینسبب ممكن است با
توافق كارفرما و پیمانكار ،تجهیزات مورد نیاز تغییر كنند و سیاست خريد ،به سوی فروشندگان
داخلی يا فروشندگانی برود كه هنوز در ارتباط تجاری با كشور هستند .با توجه به طبیعت
پروژههای طرح و ساخت ،اين تغییر تجهیزات ممكن است سبب ايجاد تغییرهای اساسی در
)1. EOT (Extention Of Time
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استانداردها و نقشههای قبلی شود و حتی در مواقعی ،تغییر روش اجرای كار مورد نظر را نیز
دربرخواهد داشت .چیزی كه از اين تغییرها حاصل میشود ،افت در راندمان تیم پروژه است كه
براساس روش قبلی برنامهريزی شده بود؛ منتها با اعمال شرايط جديد ،كارها از روال و نظم خود
خارج میشود و در شرايطی ممكن است موجب بههمخوردن جريان نقدينگی پیمانكار برای
اجرای پروژه شود؛ چرا كه با برنامة جديد ممكن است كارهايی در اولويت اجرا قرار گیرند كه نیاز
به نقدينگی بااليی دارند و تأمین اين نقدينگی در برنامة پیمانكار ديده نشده است.
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اين مسیر تا علت شمارۀ  2همانند مسیر قبل است .پیامد ايجاد تورم ،كمیابشدن منابع است.
اين مسئله موجب كندی و تأخیر در اجرای كار پیمانكار میشود و ادامة مسیر نیز با افزايش زمان
و افزايش هزينه بهدلیل اين افزايش زمان همراه است.
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اين مسیر تأثیر مستقیم تحريمها بر سازمانهای دولتی يا كارفرمايی است .با توجه به اينكه
اين تحريمها اغلب در حوزۀ نفت صورت میگیرد و از طرفی بخش عمدهای از درآمد دولت از
اين حوزه است ،بخش بودجة عمرانی دولت دچار كمبود و اختالل میشود و بههمیندلیل،
پرداخت صورتوضعیت پیمانكاران نیز با تأخیر صورت میگیرد .تأخیر در پرداخت ،تعطیلی
جبهههای كاری را در پی خواهد داشت كه نتیجة آن افزايش زمان پروژه است و در پی اين
افزايش زمان ،پیمانكار ادعای خواب ماشینآالت خود را در اين مدت خواهد كرد كه خود يكی از
چندين هزينهای است كه بر اثر افزايش زمان به پیمانكار وارد میشود و سبب ايجاد ادعای
پیمانكاران خواهد شد.
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همانطور كه گفته شد ،پس از وقوع تحريمها ،شاهد افزايش نرخ ارز خواهیم بود .در
پروژههايی كه بهدلیل خريدهای خارجی پیمانكار ،قسمتی از قیمت پروژه به ارز پیشبینی شده
است ،با توجه به اين مطلب كه دولت ديگر با توجه به تغییر قانون ،ارز مرجع را در اختیار پیمانكار
قرار نمیدهد و معادل ريالی آن را در اختیار او قرار میدهد (كه تقريبا بین دو تا سه برابر ارزانتر
از قیمت ارز در بازار پس از وقوع تحريمها خواهد بود) ،طبیعتا اختالف بزرگی بین طرفین انجام
پروژه بهوجود خواهد آمد كه سبب ادعای پیمانكار برای جبران اين تفاوت هزينه خواهد شد.
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در اين مسیر ،پس از بروز تحريمها ،شاهد بهتعويقافتادن يا تمديد اعتبارهای اسنادی
هستیم كه قبل از بروز تحريمها نزد بانکهای خارجی گشوده شدهاند؛ بنابراين ،همین مسئله
كافی است تا آثار بعدی اين تعويق و تمديد را در واردات منابع مورد نیاز پروژه ،افزايش زمان
پروژه و ساير علتهای بهوجودآمده در پی اين امر ببینیم كه سبب ايجاد ادعای پیمانكاران خواهد
شد .
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همانطور كه گفته شد ،پس از وقوع تحريمها ،شاهد افزايش نرخ ارز خواهیم بود .در
پروژههايی كه قسمتی از قیمت پروژه به ارز پیشبینی شده است (بهدلیل خريدهای خارجی
پیمانكار) ،پس از اينكه بهدلیل اعمال تحريمها ،پیمانكار قادر به خريدهای خارجی از بعضی از
كشورها نخواهد شد ،ممكن است با تغییر وندور خود ،از ساير كشورها -كه كماكان با كشورمان
ارتباط دارند -خريد كند يا برای دورزدن تحريمها مجبور به استفاده از كشور واسطه 2برای ورود
كاالهای ساختهشده در ساير كشورها باشد .اين كار ،عالوه بر تحمیل هزينههای اضافی بر پروژه،
سبب تأخیر در روند انجام كار و تعطیلی بخشی از جبهههای كاری را به ارمغان میآورد كه سبب
خواب ماشینآالت پیشبینیشده برای اجرای پروژه میشود و جبران اين هزينه ،مبنايی برای
ادعای پیمانكار خواهد شد.
صورتبندی مدل
حال كه با توجه به سیر علی – معلولی نشان دادهشده در نمودار  ،3وضعیت كنونی توصیف شد،
بايد بررسی شود كه در سناريوهای مختلف ،چه اتفاقها و تغییرهايی رخ میدهد .پس از بررسی و
تدوين نمودار علی -معلولی ،نمودار جريان تهیه شد كه نحوۀ تعامل میان متغیرهای سیستم با
يكديگر را نشان میدهد .اين نمودار در شكل  4نمايش داده شده است .سپس با توجه به
اطالعات كسبشده از مستندات و مصاحبهها ،تالش شد تا معادلههای مربوط به متغیرهای
سطح ،نرخ و جريان مدل مورد نظر ،فرمولبندی شود .مدلساز با ترسیم اين مدل ،به دنبال
بازنمايی ساختار جريانی سیستم است و پاية اولیه برای كمیسازی و توسعة مدل مورد نظر به
يک مدل كمی را فراهم میكند.
)1. LC (Letter of Credit
2. Third Party
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هزینه های ناشی از تغییر
تجهیزات و وندور

تغییر در محدوده کار

نرخ تغییرات در هزینه های ناشی از

روش اجرا

نرخ زمانی تغییرات نقشه و

تجهیزات و وندور

تجهیزات

نرخ زمانی فراهم کردن

کسری بودجه کارفرما

سوی بانک های خارجی

به کشور واسط

وندور

کشور

اعمال تحریم های خارجی بر

نرخ تورم

نرخ تغییرات ارز

نرخ تغییرات در تجهیزات و

نرخ تعویق وتمدید اعتبارات اسنادی از

توسط کارفرما

نرخ تغییرات در هزینه ناشی از حمل

تاخیر زمانی فراهم کردن
تجهیزات

واردات کاال

نرخ تسعیر ارز در زمان

در نرخ ارز

نرخ هزینه های تغییرات در

نرخ تاخیر در فراهم کردن بودجه

هزینه های ناشی از
تغییر در محدوده کار

تاخیر زمانی ناشی از تغییر در نقشه و روش اجرا

تاخیر زمانی ناشی از کمبود بودجه
کارفرما

تاخیر زمانی
اجرای پروژه

تاخیر زمانی تعویق وتمدید اعتبارات

هزینه های اضافی ناشی از
تحریم پروژه

هزینه تسعیر ارز

زمان واردات کاال

نرخ هزینه های ناشی از تسعیر ارز در

هزینه های ناشی از
تغییرات نرخ ارز

نرخ هزینه های ناشی از تغییرات

نمودار.4جریان 
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اعتبارسنجی مدل
برای اينكه مدل ساختهشده در شبیهسازی سناريوهای مختلف و تحلیل سیاستها مفید واقع
شود ،بايد آن مدل برای افرادی كه درگیر موقعیتهای مربوطهاند ،قابل اعتماد باشد .بههمین
منظور ،پس از آنكه يک مدل ،تستهای اعتبار را پشت سر گذاشت ،میتواند برای شبیهسازی و
بررسی تأثیر سیاستهای مختلف بر سیستم ،بهكار گرفته شود (محقر و مروتی .)1385 ،در اين
پژوهش ،آزمونهای متفاوتی برای ارزيابی اعتبار مدل ،استفاده شده است .اين آزمونها عبارتند
از:
 تست حد نهايی :در اين تست ،مقدار بعضی از متغیرهای اصلی مدل (مانند نرخ تورم وتأخیر زمانی اجرای پروژه) در حالتهای بسیار زياد و بسیار كم تغییر داده شد و میزان
حساسیت مدل در برابر اين تغییرها بررسی شد .نتايج ،نشاندهندۀ رفتار منطقی مدل در
اين حالتهاست .همچنین رفتار مدل به میزان اولیة متغیرهای اصلی حساس نیست و با
تغییر در آنها ،تنها میزان شیب يا دامنة نمودارها تغییر میكند.
 تستهای بخشی اجزای مدل :در اين تست ،پس از تقسیم مدل به زيرمدلهای سادهتر،تست حد نهايی بر هريک از زيرمدلها انجام گرفته و نهايتا زيرمدلها در مدل نهايی
قرار داده شده است.
 نظر خبرگان :نتايج حاصل از شبیهسازی سیستم با مديران سازمان مورد مطالعه وتعدادی از خبرگان دانشگاهی كه در اين تحقیق از نظرهای آنها استفاده شده است،
بررسی شد .نتايج بهدستآمده از مدل ،از نظر مديران سازمان با تجربههای آنها در دنیای
واقعی انطباق دارد و نتايج مورد انتظار خبرگان حاصل شده است.
شبیهسازی سناریوهای مختلف
در اين قسمت از پژوهش ،با استفاده از مدل جريان ،به بررسی سناريوهای مختلف در زمینة تأثیر
تحريمها بر ادعاهای پیمانكاری میپردازيم .اين كار از طريق شبیهسازی با استفاده از نرمافزار
ونسیم 1صورت میگیرد .واحد زمانی شبیهسازی با توجه به برنامههای زمانبندی پروژههای مورد
مطالعه در اين پژوهش ،واحد زمانی شبیهسازی هفته انتخاب شده و طول شبیهسازی 50 ،هفته
درنظر گرفته شده است .بدينمنظور ،سه سناريو محتمل برای میزان تحريمها درنظر گرفتهشده و
رفتار سیستم و متغیرهای مهم مدل ،يعنی تعداد ادعاهای پیمانكاران ،هزينههای اضافی ناشی از
اعمال تحريمها و تأخیر زمانی ناشی از تحريمها ،در اين سه سناريو مطالعه شد .سه سناريو
1. Vensim
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درنظرگرفتهشده براساس حجم تحريمها در سالهای اخیر ايجاد شدهاند .سناريو اول ،بیشترين
تحريمهای ممكن را درنظر گرفته است ،اما تحريمهايی كه تاكنون اعمال نشده است ،ممكن
است در ادامه بر كشور اعمال شود .سناريو دوم ،وضعیت كنونی تحريمها را ترسیم میكند؛
تحريمهايی كه شدت آنها بهويژه در سالهای اخیر زياد است؛ هدف آن ،نظام مالی و بانكی
كشور است و تأثیر زيادی بر افزايش نرخ ارز و تورم داشته است .با وجود اين ،شدت اين تحريمها
در صورتبندی مدل ،كمتر از سناريو اول درنظر گرفته شده است .سناريو سوم ،مربوط به قبل از
دور جديد تحريمهاست كه در مقايسه با سناريوهای يک و دو شدت كمتری دارد و هدف آن،
صرفا تحريم بعضی شركتها و افراد و صنايع خاص بوده است .در ادامه ،تأثیر هريک از اين
سناريوها بر متغیرهای مهم مدل بررسی میشود:
تعداد ادعاهای پیمانکاران
همانطور كه پیش از اين مطرح شد ،متغیر اصلی اين مطالعه كه مورد توجه محققان است،
افزايش تعداد ادعاهای پیمانكاران بعد از اعمال تحريمها علیه كشور و مشكلها و پیامدهای
ناشی از آن است .همانطور كه در نمودار  5مشخص است ،تعداد ادعاهای پیمانكاران در
سناريوهايی كه شدت تحريمها بیشتر است ،افزايش میيابد و در سناريو  1كه بیشترين شدت
تحريمها درنظر گرفته شده ،اين مقدار بیش از ساير سناريوهاست.

نمودار.8رفتارمتغیرتعدادادعاهادرسهسناریوموردبررسی 
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در سناريوهای  2و  ،3رشد نمايی ديده میشود كه ناشی از ساختار بازخوردی مثبت سیستم و
حلقههای خود تقويتكننده میان متغیرها و عناصر سیستم است كه پس از اعمال تحريمها اتفاق
میافتد ،اما در سناريو اول ،تعداد ادعاها رشد  Sشكل يا لجستیک دارد كه ناشی از تركیبی از رشد
نمايی ناشی از ساختار بازخوردی مثبت و رشد مجانبی ناشی از بازخورد منفی است .درواقع ،به-
دلیل شدت تحريمها در اين سناريو ،ديگر كارفرمايان و پیمانكاران نمیتوانند بدون توجه به
تحريمها به عقد قرارداد و زمانبندی پروژه بپردازند و اين مسئله ،سبب ايجاد يک حلقة
بازخوردی منفی در سیستم و درنهايت ،افزايشنیافتن ادعاها بهدلیل اقدامهای پیشگیرانه میشود.
هزینههای اضافی ناشی از اعمال تحریمها
همانطور كه در نمودار  6مشخص است ،در هر سه سناريو ،هزينههای اضافی ناشی از اعمال
تحريمها ،بهشدت و با رشدی نمايی افزايش میيابد كه قابل پیشبینی و مطابق با سبکهای
مرجع و مورد انتظار است .دربارۀ سناريو  ،1شايان ذكر است كه اگرچه با كمک برنامهريزی و
اقدامهای پیشگیرانه میتوان از رشد نمايی تعداد ادعاهای پیمانكاران براساس اعمال تحريمهای
شديدتر جلوگیری كرد ،هزينههای اضافی كه اين تحريمها بر پروژهها وارد میسازد ،اجتنابناپذير
است.
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تأخیر زمانی اجرای پروژه
همانند نمودار  ،6در نمودار  7نیز يک رشد نمايی را برای متغیر سطح تأخیر زمانی اجرای پروژه
میبینیم .همانطور كه اين نمودار نشان میدهد ،اين تأخیر زمانی در سناريو  1با شدت بسیار
بیشتری رشد میيابد كه ناشی از تالش و برنامهريزی برای انجام اقدامهايی در زمینة مقابله با
تحريمهاست .بهويژه در سناريو  3كه شدت تحريمها كمتر است و پیامدهای آن با تأخیر بروز
میيابد ،تأخیر زمانی فعالیتهای پروژه ،از حدود هفتة چهلم به بعد ،رشد شايان توجهی را نشان
میدهد.

نمودار.8رفتارمتغیرتأخیرزمانیاجرايپروژههادرسهسناریوموردبررسی 

نتیجهگیری
علتهای ايجاد ادعا در پروژههای ساخت ،متعدد و بههم وابستهاند و شناسايی علت خاص ،با
توجه به اين تعامل و پیچیدگی امكانپذير و معنادار نیست؛ بنابراين ،شناسايی اين ارتباط ،به
درک بهتر آثار هريک از اين علتها بر ديگری و بر روند اجرای هر پروژه -هم از جانب كارفرما
برای پیشگیری از وقوع ادعاهای آتی و هم برای پیمانكار ،از جهت اثبات درستی و جبران
خسارت مورد نظر -كمک شايانی خواهد كرد .در پژوهش الو ،به ارتباط میان علتهای ادعا در
موضوعهايی از قبیل تسريع در كار و تغییر در مقادير كار اشاره شده است؛ منتها يكی از
علتهايی كه بهتازگی ،موجب بروز مشكلهای فراوانی در روند اجرای پروژههای كشور و بهويژه
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پروژههای طرح و ساخت شده ،بروز تحريمهای خارجی است كه پس از شناسايی رابطة علی-
معلولی میان اين اثر و ساير علتها مشخص شد كه نگاه ساده به بروز تحريمها درست نیست و
اين علت ،سبب بروز علتهای ديگری برای ايجاد ادعا خواهد شد كه موجب تشديد آثار آن در
ادعاهای پیمانكاری و اختالل در روند اجرای پروژه میشود .در ادامه ،نتايج شبیهسازی رفتار
سیستم در سه سناريو مختلف در زمینة شدت تحريمها ،فرضیة پويای مطرحشده در اين مطالعه،
يعنی افزايش تعداد ادعاهای كارفرمايان با اعمال تحريمهای خارجی در طول زمان را تأيید كرد و
مشخص شد با افزايش تحريمها ،تعداد ادعاهای پیمانكاران ،هزينههای اضافی ناشی از اعمال
تحريمها و تأخیر زمانی اجرای پروژهها بهجز يک مورد (سناريو شبیهسازیشده برای شديدترين
تحريمها) با رشدی نمايی افزايش میيابد؛ بنابراين ،دستاندركاران صنعت ساخت بايد با
درنظرگرفتن تمامی جوانب بروز تحريمها ،اقدامها و استراتژیهای مناسب را برای پیشگیری يا
كاهش تأثیر آن بر ايجاد ادعاها و اختالفهای بیشتر در پروژه و رسیدن به اهداف اصلی پروژه
انجام دهند .در ضمن ،شايان ذكر است كه در اين مقاله ،بحث دربارۀ تأثیرهای علی -معلولی
بروز تحريم بر علل ادعاها بررسی شد؛ بنابراين ،بهعنوان پیشنهاد میتوان به تأثیر علی– معلولی
ساير علل ادعا از جمله تغییر قوانین (از جمله قانون هدفمندی يارانهها) برای پژوهشهای آتی
اشاره كرد.
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