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چكيده
ها اين است که پيمانکـار در زمـان اعـالم قيمـت پيشـنهادي،      هاي جديد براي برنده شدن در مناقصهيکي از روش

ه ايـن عمـل    دهد تا در حين انجام پروژهقيمت را پايين مي اصطالحاً ـب مبلغ قرارداد را با اقامه دعوي بازپس گيرد. 
با استفاده از نظريه بازيطلبي در مناقصه ميفرصت طلبي در مناقصه، توان نشان داد که پس از فرصتها ميگويند. 

فرمـا نيـز کـه از    نمايـد. در مقابـل، کار  پيمانکار اقدام به طرح دعوي با مبلغي که تابعي از شرايط پروژه است، مـي 
در نهايت، تعادل نش زني و مذاکره با پيمانکار ميطلبي اوليه پيمانکار منتفع شده است، اقدام به چانهفرصت نمايد. 

رسـد. بـا   زني و توافق طرفين حل شده و کار به دعوي دادگـاهي نمـي  به دست آمده، مسأله دعوي طي انجام چانه
حداقل سود مورد نظر پيمانکار در طرح دعوي و بيشترين ميزان ضرر مد توان حدودقضيه مذاکرات رابينشتين، مي

اي که طبق تعادل نش اين بازي در حـين مـذاکره مـورد    نظر کارفرما را در حين دعوي به دست آورد. نرخ مذاکره
گيرد. ر ميگيرد نيز در بازه بين همين حدود حداقل سود پيمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قراتأييد طرفين قرار مي

طلبي انجام شده توسط پيمانکار و ميزان دعوي انجام شده، هم در بازه مدل در اين پژوهش نيز ارقام واقعي فرصت
در نهايـت، کارفرمايـان و        مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمـده از قضـيه رابينشـتين مطابقـت دارد. 

تـر  فتن عوامل اصلي به وجود آورنده دعـاوي، بـا برگـزاري دقيـق    بايست با در نظر گربرگزارکنندگان مناقصات مي
هاي خويش اقدام کنند.  سازي قراردادها در جهت کاهش اين عوامل و انجام هر چه بهتر پروژهمناقصات و شفاف
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مقدمه

كنندگان در مناقصات، پيچيدگي روزافزون نحوه تنظيم اسناد و تعيين قيمـت پيشـنهادي،   رقابت شركت
کند. يکي از اين هاي جديد براي کاهش قيمت هدايت ميدر مناقصات را به يافتن روشنکنندگاتشرک

بدين معني که پيمانکار طلبي در اعالم قيمت توسط پيماتوان فرصتهاي جديد را ميروش نکار دانست. 
گيرد با اين فرض که قادر خواهد بود در در زمان اعالم قيمت تمام شده، درصدي از قيمت را در نظر نمي

کنيم در اين فرآينـد طـرفين بـا    ضحين انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوي بازپس گيرد. اگر فر
کاهش يافته در هنگام اعالم قيمت را مي توان بـا اسـتفاده از   حداکثر هوشمندي عمل کنند، حدودمبلغ 

در اين پژوهش، ابتدا با بررسي حاالت مختلف طرح دعوي توسط پيمانکـار،  نظريه بازي ها محاسبه نمود. 
دهيم بهترين نتيجه براي طرفين، توافق با مذاکره مستقيم وعدم طرح دعوي در مراجع قضايي نشان مي

هـاي ارائـه شـده، بـازه     از قضيه اريل رابينشتين و ترکيب نتيجه با مدل نظريـه بـازي  گيري است. با بهره
توانـد بـراي   شـود. ايـن محاسـبه مـي    کاهش قيمت پيشنهادي قيمت برحسب شرايط پروژه محاسبه مي

ها در مناقصات به کـار گرفتـه شـود و    به عنوان ابزاري براي واقعي کردن قيمتنکارفرمايان و پيمانکارا
کند.هاي کلي خود در مديريت پروژه راهنمايي ميرا در تعيين استراتژيآنان 

ين است كه تعدد ادعاها و مجادله هاي اجرايي روبـه  ها و همچنين هزينه سربار آنها در پروژهواقعيت ا
نشمندان به صـورت زيـر اسـتدالل    ها تعدادي از داافزايش است. به ويژه به هنگام كندي اقتصادي پروژه

كنند كه :مي
هـاي  يك تنبلي در اقتصاد جهاني موجب آن شده است كـه محيطـي شـگل گيـرد كـه در آن بنگـاه      

و تعجـب آور نيسـت   اجرايي با قيمت هايي كمتر از حداقل سطح سود خود در مناقصات شركت كنند ... 
اي رو به افزايش است. وستههاي اجرايي به طور پيكه تعداد مجادالت در پروژه

هـاي  ناپـذير پـروژه  كند كه ادعاها به عنـوان جـزء جـدايي   بيان مي١٩٩٥در سال Levinهمچنين، 
هاي با تـأمين مـالي دولتـي، ايـن     هاي با مناقصات رقابتي و يا پروژهاند، به ويژه در پروژهاجرايي در آمده

پايين در مناقصه شركت كند و به اميد ايـن باشـد كـه    مسأله غيرمعمولي نيست كه اجرا كننده با قيمت
درآينده قسمتي از آنها را به وسيله مباحثه و ادعاها ترميم نمايد.

Zack ادعاهاي خود را در مناقصه بگذار" مطرح مي١٩٩٦در سال كند و يـا  اين پديده را به صورت "
هـاي ركـود   تـري بـراي زمـان   نوان معمـول طلبي در مناقصه" عهمان طور كه بيان خواهيم كرد. "فرصت

ها، گرفتـار شـدن   طلبي در مناقصات نتيجه ريسكهاست. به طور كلي فرصتاقتصادي و تنبلي در پروژه
در سـال  Lannou & Leuهـا اسـت. اگـر چـه     ها و كاهش سوددهي پـروژه در وضعيتي افزايش هزينه

طلبي در دعاها و مجادالت مرتبط با فرصتكنند كه تعداد اعنوان مي١٩٩٤در سال Kangariو ١٩٩٣
كنـيم كـه   در مدل تحليلي خود بيان کرده است: ما عنوان نميPingمناقصات است، اما همان گونه که 

دهند، بلکه ما در اينجا بـر ايـن مطلـب    طلبي در مناقصات رخ ميبسياري از ادعاها تنها به خاطر فرصت
) نشـان  yan2007(يـان ا ادعاها مـرتبط اسـت. در مطالعـه اي   طلبانه بشويم كه رفتار فرصتمتمركز مي
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تـر  ها به اجزاي جزيـي پروژهها است، هرچقدر طلبانه يك حقيقت در بيشتر مناقصهدهد رفتار فرصتمي
اشـاره  ١كنـد. مطالعـه يـان   طلبانه كـاهش پيـدا مـي   تقسيم شده و به مناقصه سپرده شوند، رفتار فرصت

ز رفتار فرصتكند كه رقابت قيمتي در مي طلبانه ناتوان است بلكه رقابت قيمتي اگر همراه با جلوگيري ا
كند..طلبي جلوگيري ميسيستم تعيين كيفي پيمانكاران همراه باشد از فرصت

مناقصه و ادعاها ارايه ميدر اينجا ابتدا يك مدل براي تحليل فرصت شود. هدف ارائـه ايـن   طلبي در  
ها (كار فرمايان) و اجراكنندگان (پيمانكـاران) بـراي فهـم اصـول اساسـي      ژهمدل، كمك به صاحبان پرو

هـاي الزم در  توانـد زمينـه طـرح اسـتراتژي    سازوكار اقتصادي براي طرح يك دعوي است كه خـود مـي  
پس از يافتن تعادل مدل با کمک گـرفتن از نظريـه   ريزيمديريت، برنامه ها و قواعد ادعاهاي پروژه باشد. 

ها در حاالت مختلف براي به دست آوردن حدود مفيـد  کننده استراتژيه محاسبه عوامل تعيينها، ببازي
طرح دعوي براي پيمانکار و کارفرما خواهيم پرداخت. 

. مدلسازي بازي دعوي و مناقصه١

ترين آنهـا  توان به عنوان مسائل به وجود آورنده دعاوي مطرح نمود، که مهمدستاويزهاي مختلفي را مي
بارتند از:ع

ناقص بودن اسناد مناقصه و عدم برگزاري صحيح مناقصه،.١
افزايش محدوده كار،.٢
پايين بودن كيفيت مدارك،.٣
مهندسي طراحي و عدم دقت كارفرما،.٤
ها،هاي کاري توسط كارفرما و تأخير در دستورالعملعدم تحويل به موقع جبهه.٥
هاي كاري،توقف و تعليق.٦
طراحان،انجام ابتكارات مختلف توسط .٧
ها در پروژه،طوالني شدن زمان.٨
شتاب و تعجيل در انجام پروژه،.٩

معيوب بودن تجهيزات،.١٠
اعتدالي آب و هوا وبي.١١
عدم شفافيت قرارداد..١٢

بازي را به عنوان يک بازي پويا با اطالعات کامل و با استفاده از نمودار درختي بيان کرده و بـراي بـه   
استفاده خواهيم کرد.٢ي از روش برگشت به عقبدست آوردن تعادل نش در اين باز

هايي که انجام خواهد شد، تمامي مسائل هم از ديدگاه طرف اول بازي، يعنـي  در اين پژوهش بررسي
تـر  پيمانکار و هم از ديدگاه طرف دوم بازي، يعني کارفرما مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به بيان واضح

هـا  طلبي و طرح دعاوي به عنوان عوامل مضـري بـراي پـروژه   انجام فرصتبرغم اينکه از لحاظ اجتماعي 

1. Yan (2009) 2. Backward Induction
2. Backward Induction
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العاده رقابتي در مناقصات صنعتي امروزه باعث شده که اين مطرح هستند، اما به وجود آمدن شرايط فوق
ها شوند. لذا ما نيز براي اينکه دامنه کاربردي پـژوهش خـود را در   ناپذيري از پروژهدو عامل جزء جدايي

ها را براي هر دو طرف بـازي  طرف از بازي ياد شده محدود ننماييم، راهکارهاي نهايي و بررسيحد يک
عنوان خواهيم نمود.  

. فروض کلي و بسط بازي ٢

١يافتـه در نمـودار   چارچوب تحليل فرصت طلبي در مناقصات و دعوي در يك بازي پويا در شكل بسط
كنـيم كـه   دهد. فرض مـي اول در اين بازي را پيمانکار انجام ميايم. طبق  اين نمودار، حرکت ارائه كرده

پيمانكار براي بردن مناقصه در رقابت با رقباي ديگر در فضاي كامالً رقابتي اقدام به كسر كردن قسـمتي  
در اين حالت، كارفرما به منموده و مناقصه را ميريالlاز قيمت مناقصه به ميزان ريـال lيـزان  برد. 

سود جسته است به شرطي كه پيمانكار تا انتهاي پروژه اقدام بـه طـرح دعـوي ننمايـد. لـذا، پيامـدهاي       
شود. ) مي-l،lپيمانكار و كارفرما به ترتيب (

کنيم که پيمانکـار در طـول پـروژه بـا توجـه بـه       ميرسد : فرضدر حرکت دوم، نوبت به كارفرما مي
آوري مدارک و مستندات خود اقدام به احتياج بسيار فراوانش به انجام طرح دعوي عليه کارفرما، با جمع

تواند با در اين حالت، کارفرما دو راه انتخاب دارد: او ميريال نمايد.pطرح دعوي عليه کارفرما به ميزان 
نرخي gرا پيشنهاد نمايد، كه ريال gpزني نموده و درصدي از مبلغ قرارداد مثلچانهپيمانكار شروع به

يا اينكه راه حل عدم اقدام به بحث و چانه زني را انتخاب نمود و به طور كلي طـرح  بين صفر و يك است. 
١ر نمـودار  دعوي را نپذيرد. در ادامه بازي حرکت سوم مربوط به رفتار پيمانكار است. همان گونه كـه د 

ايم، اگر تصميم كارفرما عدم انجام مذاكره باشد، پيمانكـار بايـد انتخـاب كنـد كـه بـه دادگـاه        نشان داده
گيـرد  اي كه پيمانكار در مقابل آن قرار مـي شكايت كند يا خير. اگر كارفرما اقدام به مذاكره نمود مسأله
بايست طـي يـک فرآينـد مـذاکره و     عني ميآن است كه مبلغ در نظر گرفته شده را بپذيرد يا رد كند، ي

در حالت ديگر، اگر پيمانكار بـه دادگـاه شـكايت كنـد، طبـق      gزني چانه مورد تأييد طرفين معين شود. 
ريـال از كارفرمـا   pبرنده دادگاه شده و مقـدار  qشود كه او با احتمال نمودار درختي اين گونه فرض مي

است كه -lp-cر در صورت بردن دادگاه به دست خواهد آورد كند. پيامد كاملي كه پيمانكادريافت مي
c    اي بيانگر هزينه فرصت پيمانكار در طول دادرسي است. منظور از هزينه فرصـت سـود از دسـت رفتـه

بايد توجـه داشـت كـه در    است كه بهترين اقدام قابل انجام مي توانست آن سود را براي وي حاصل کند. 
قسمت، راه قابل اقدام به غير از شكايت به دادگاه، عـدم شـكايت بـه دادگـاه اسـت. در ايـن حالـت        اين 

نکته مهم آن است که پيمانکار هميشه بايد توجه داشـته  پيمانكار در شكايت به دادگاه  هزينه اي ندارد. 
كه همچنين دعـاوي  دهد، بلهاي دادگاه رخ نميباشد که در شكايت به دادگاه تنها هزينه وكيل و هزينه

كردن ارتباطات با كارفرما شده و از اين رو باعث كـاهش موقعيـت   دادگاهي مي تواند باعث قطع و ضايع 
بدين ترتيب در هنگام محاسبه هزينه فرصـت شـكايت   انجام كار در پروژه هاي ديگر با اين كارفرما شود. 
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هـاي غيرمسـتقيم   كيل و جـز اينهـا هزينـه   هاي مستقيم مانند وبايست عالوه بر هزينه، مي)cبه دادگاه (
از سـوي ديگـر، ميـزان پيامـد        شامل آثار و تبعات تخريبي روي اعتبار آتي پيمانكار در آن لحـاظ شـود. 

شامل هزينه فرصت شركت در دادگـاه بـراي   dخواهد بود كه +lp-dكارفرما در صورت بردن پيمانكار
هـاي غيرمسـتقيم در نظـر گرفتـه     هزينهcنيز مثل dوجه داشت كه در محاسبه باشد. بايد تکارفرما مي

شوند.مي

. نمودار درختي بازي به همراه پيامدهاي حاالت مختلف۱نمودار 

cهزينه فرصت پيمانكار در انجام دعوي دادگاهي  :dهزينه فرصت كارفرما در انجام دعوي دادگاهي :
gشاخص پيشنهادي در هنگام مذاكر ميزان رقم فرصتlه:  طلبي شده توسط پيمانكار در مناقصه: 
pميزان رقم دعوي انجام شده توسط پيمانكار  :qاحتمال بردن دعوي دادگاهي توسط پيمانكار  :

بررسي تعادل در بازي دعوي و مناقصه١-٢  .

بـدين  کنـيم. هاي پويا يعني روش برگشت بـه عقـب اسـتفاده مـي    براي حل اين بازي از روش حل بازي
را با در نظرگرفتن پيامدهاي طرفين از انتها مرحله به مرحله به سمت شروع بـازي  ١منظور ابتدا نمودار 

كنيم:حل مي
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با شرط ريسـك  ۱معادله  نماييم، پيامد انتظاري طرح دعوي در دادگاه ازالف) از آخر شروع به حل  مي
ايم: نشان داده١آيد، که در نمودار خنثي به دست مي

)١(
( )

)d-qp-,-c-(qp

))(-dq)()d-(-pq,-(-cq)()-c-(p

ll

llll

+=
+-++-+ 11q

دهد.عبارت سمت چپ پيامد انتظاري پيمانكار و سمت راست كارفرما را نشان مي
پيمانكار در حالتي به دادگاه شكايت خواهد كرد كه پيامد اين شكايت از پيامد عدم شكايت بزرگتـر   ب) 

در نتيجه، شرط انجام شكايت به دادگاه توسط پيم باشـد، كـه   مـي c³qpانكـار  بوده يا مساوي باشد. 
دهنده شرط انتخاب شـکايت در دادگـاه بـوده و    يابد. معادله زير نشانپيامد آن به مرحله قبل انتقال مي

آيد: در مي٢بازي به شکل نمودار 
)٢(cqp--c-qp ³®³ ll

. نمودار درختي با حذف به روش برگشت به عقب۲نمودار 

cينه فرصت پيمانكار در انجام دعوي دادگاهي: هزdهزينه فرصت كارفرما در انجام دعوي دادگاهي :
gشاخص پيشنهادي در هنگام مذاكره  :lميزان رقم فرصت طلبي شده توسط پيمانكار در مناقصه: 
pميزان رقم دعوي انجام شده توسط پيمانكار  :qاحتمال بردن دعوي دادگاهي توسط پيمانكار  :

كنيم، پيمانكار پيشـنهاد  هاي قبول يا عدم قبول توسط پيمانکار را مشاهده ميزير بازي٢ر نمودار ج) د
انجام شده را بدين صورت كه در معادله زير نشان داده شده، خواهد پذيرفت: 

)٣(gpc-qp-gp-c- £®£ llqp
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، کـوچکتر و يـا مسـاوي بـا     qp-c، اين گونه است كه اگر پيامد انتظار از دعوي در دادگاه، ٣درك شرط 
، باشد پيمانكار پيشنهاد كارفرما را خواهد پذيرفت. )gpزني (پيشنهاد ارائه شده در چانه

هـاي  توان اين گونه بيان کرد کـه بـا توجـه بـه در نظـر گـرفتن هزينـه       در خصوص اين شرط نيز مي
د شد و در نتيجه، با توجه به مطلب ، اين عدد تبديل به رقم بسيار بااليي خواهcغيرمستقيم در محاسبه 

آيد.به دست مي٣رسد، لذا بدين ترتيب نمودار شرط ياد شده، شرطي قابل قبول به نظر مي
همان طور كه در نمودار  زنـي يـا   ايم، كارفرما داراي دو پيامد مختلف براي انجام چانهنيز نشان داده٣د) 

ا در نظر گعدم انجام چانه زنـي بـا   انجام چانه٤رفتن پيامدهاي ياد شده طبق معادله زني است. کارفرما ب
پذيرد:پيمانکار را مي

)٤(dqpgpd-qp-gp- +£®+³+ ll

. نمودار درختي با حذف به روش برگشت به عقب۳نمودار 

cهزينه فرصت پيمانكار در انجام دعوي دادگاهي  :dهزينه فرصت كارفرما در انجام دعوي دادگاهي :
gهادي در هنگام مذاكره: شاخص پيشنlميزان رقم فرصت طلبي شده توسط پيمانكار در مناقصه: 
pميزان رقم دعوي انجام شده توسط پيمانكار  :qاحتمال بردن دعوي دادگاهي توسط پيمانكار  :

llدهد اگر شود، پيمانكار طرح دعوي را انجام ميمشاهده مي٤هـ) همان طور كه در نمودار  --gp ³

نمايـد کـه شـرطي    اقدام به طرح دعوي مـي 0³gpباشد، يعني پيمانکار در اين حالت از بازي به شرط 
را انتخاب خواهد كرد. طرح دعويبديهي است، لذا پيمانكار 

در نتيجه، با در نظر گرفتن شرايط ياد شده مسير تعادلي بازي بدين صورت خواهد بود:
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و تعادل در كـل بـازي را در   (SPE)گشت به عقب براي به دست آوردن تعادل در هر زير بازيمسير بر
در اينجا مسير تعادلي به معني مسيري است كـه در آن درخـت بـازي درنقـاط     نشان داده٥نمودار  ايم. 

گيري شده و مسير در هر زير بازي يكتاست. تعادلي دنباله

ه. حالت کلي بازي دعوي و مناقص۲-۲

تـري از بـازي دعـوي و    خواهيم با عنوان کردن چند پارامتر جديد بـه بررسـي دقيـق   در اين قسمت مي
مناقصه بپردازيم. در بازي مطرح شده، پارامترهاي موجود داراي ارتباط با يکديگر بوده و تغيير آنها تأثير 

دانـيم كـه پيامـد حاصـل از     متقابلي بر پارامترهاي ديگر خواهد گذاشت. به عنوان مثال از حالت اول مي
اما، فرض كنيـد كـه   l-c-qpطرح دعوي در دادگاه براي پيمانكار  داراي يـك حـد بـااليي    pاست. 

ن فـرض پيامـد      نباشد و به هر ميزاني قابل افزايش باشد، ممكن است كسي به اين نتيجه برسد كه بـا اـي
تـوان نشـان داد هنگـامي كـه      امـا بـه سـادگي مـي    پيمانكار به صورت بيكـران افـزايش خواهـد يافـت،     

l-c-qpتواند به صورت بيكران افزايش يابد كه ميq با افزايشp     ثابت فرض شـود، لـذا ايـن خطـا
كاهش q، مقدار pاي بزرگ تصور شود. روشن است با افزايش به صورت غيرعاقالنهqpشود كه باعث مي

كند.افزايش پيدا ميو هزينه فرصت پيمانكار 

. نمودار درختي با حذف به روش برگشت به عقب۴نمودار 

cهزينه فرصت پيمانكار در انجام دعوي دادگاهي  :dهزينه فرصت كارفرما در انجام دعوي دادگاهي :
gشاخص پيشنهادي در هنگام مذاكره  :lميزان رقم فرصت طلبي شده توسط پيمانكار در مناقصه: 
pم دعوي انجام شده توسط پيمانكار: ميزان رقqاحتمال بردن دعوي دادگاهي توسط پيمانكار  :

پردازيم: ابتدا به تعريف دو پارامتر جديد پرداخته، سپس، به بحث در مورد تعادل نش مي
احتمال برنده شدن در دادگاه۱  .١

هزينه فرصت پيمانکـار تفـاوت   به مفهومcهزينه كل پروژه باشد (توجه شود که با Cكنيم كه فرض مي
، به عنوان ميزان دعوي تقسيم بر كل هزينه پروژه تعريف a٣، ٢دارد). نرخ جديدي را به عنوان نرخ دعوي

كنيم: مي
1. Probability Of Wining Lawsuit 2. Claim Ratio
2. Claim Ratio

منظور از اين شاخص درصدي از مبلغ قرارداد است که در نهايت پيمانکار موفق به دريافت آن از کارفرما خواهد شد.٣  .
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C

p
a =

. نمودار درختي مسير تعادلي در حالت دوم۵نمودار

cهزينه فرصت پيمانكار در انجام دعوي دادگاهي  :dفرصت كارفرما در انجام دعوي دادگاهي: هزينه
gشاخص پيشنهادي در هنگام مذاكره  :lميزان رقم فرصت طلبي شده توسط پيمانكار در مناقصه: 
pميزان رقم دعوي انجام شده توسط پيمانكار  :qاحتمال بردن دعوي دادگاهي توسط پيمانكار  :

عالم شده از سوي پيمانکار و هزينـه کـل پـروژه    کننده رابطه بين ميزان دعوي ادر واقع، نرخ دعوي بيان
نکته بسيار مهم آن است که منظور از هزينه کل پروژه رقم پيمانکـار در مناقصـه بـدون انجـام     مي باشد. 

توانيم بدين گونه نيز بنويسيم: طلبي است.  اين مفهوم را ميفرصت
)۵(

10ها)(در بيشتر پروژه ££= a,aCP(a)

يا 
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1faت)(به ندر

q    همان طور که پيشتر نيز بيـان شـد، در ايـن را به عنوان احتمال برنده شدن در دادگاه معرفي كرديم. 
نيز کـامالً بـه مقـدار دعـوي انجـام شـده توسـط        qبازي پارامترها با يکديگر در ارتباط هستند و ميزان 
لذا يک ارتباط منفـي روشـن و   aنرخ دعوي (پيمانکار مرتبط است و اين ميزان دعوي مرتبط با  )، است. 

هاي مشابه، احتمـال برنـده شـدن در دادگـاه     وجود دارد. به عنوان مثال، براي دعويaو qبديهي ميان 
)q 10)، با نرخ دعوي/=aـال برنـده شـدن دعـوي بـا نـرخ دعـوي          حتماً مي بايسـت بيشـتر از احتم

50/=aتواند ميزان شاخص دعـوي خـود را بـه طـور رويـايي بـدون       باشد. به بيان ديگر، كسي نمي
به لحاظ رياضي احتمال برنده شـدن در يـك    كاهش دادن مؤثر احتمال پيروزي در دادگاه افزايش دهد. 

تواند به صورت روشن به وسيله يك تابع كاهنده و يـا غيرفزاينـده از نـرخ دعـوي بيـان     دادگاه خاص مي
شود: 

)۶(2121 aa:)q(a)(q ³£a

كنـد و بـه دليـل طـوالني شـدن      در واقع، نرخ دعاوي باالتر احتمال برنده شدن در دادگاه را كمتـر مـي  
دهد.دادرسي هزينه فرصت را افزايش مي

در اين نمودار، تابع نمايش داده۶نمودار را درq(a)يك مثال از  ده معرفي شده و توضيح داq(a)ايم. 
هـا و  بـراي پـروژه  q(a)هاي خود از آن استفاده خواهيم كرد. در واقـع، تـابع   شود كه در بقيه تحليلمي

توسط q(a)باشد، اما هميشه نزولي بوده و حاالت مختلف داراي اشکال متفاوت و مرتبط به آن پروژه مي
آيد.وكالي متخصص دو طرف بازي به دست مي

نرخ جبران انتظاري۲-۳  .١

اقدام به طرح دعوي نمايد، مبلغ احتمـالي جبـران   qو با احتمال برد pصورتي که پيمانکار به ميزان در
اسـت. در  qpطلبي وي در مناقصه و يا ميزان جبران انتظاري از كارفرما به نفع پيمانكـار ميـزان   فرصت
و همان طور که پيشتر يك پيامد مثبت براي پيمانكار و يك پيامد منفي براي كارفرما داشتهqpنتيجه، 

نيز عنوان شد اين پارامترها کامالً مرتبط با نـرخ دعـوي هسـتند. بـراي فرمولـه كـردن ايـن قضـيه  بـا          
، داريم: ۵جايگذاري از رابطه 

)۷(Caq(a)p(a)q(a)qp ==
اين چنين بنويسيم: aتوانيم نرخ جبران انتظاري در دادگاه را با توجه به لذا، مي

)۸(aq(a)
C

p(a)q(a)
=

گفتني است با توجه به اينكـه  ) ميaq(a)دهنده نرخ جبران انتظاري در دادگاه (نشان۷نمودار  باشد. 
در دامنه بين صفر و يـك  q(a)شود، ) رقمي بين صفر و يك ميaبه طور مستدلي باالترين نرخ دعوي (

}جموعـه  توان مشاهده نمود كه م)، لذا مي۵خواهد بود. (طبق رابطه  }(a)aq x:x يـك مجموعـه   =

1. Expected Compensation Ratio
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دانيم که در يك مجموعه كراندار، وجود يك حداكثر در مجموعه تضمين شده اسـت.  كراندار است و مي
شده و قطعي اسـت.  اي تضمينلذا وجود يك نرخ جبران انتظاري حداكثرکننده در دادگاه براي هر پروژه

اي به عنوان متخصصان انتخـاب  کنيم که وكالي حرفهبيان مينمايش داده و a*q(a*)اين حداكثر را با 
اند. نرخ دعوي بهينه در هر پروژه در نظر گرفته شده

. احتمال برد در دادگاه۶نمودار 

. نرخ جبران انتظاري۷نمودار 

ه در اسـت، كـ  ۳/۰، به عنوان نمونه، نرخ بهينـه دعـوي حـدود    ۶نشان داده شده در نمودار q(a)در 
يك پيمانكار با رفتار عاقالنه هميشـه  نرخ جبران انتظاري را در باالترين سطح نمايش مي۷نمودار  دهد. 

در نرخ دعوي بهينه خود براي حداكثرسازي پيامد كل از طرح دعوي در دادگاه اعالم طرح دعوي خواهد 
نمود :  

)۹(l-- cap )()q(a **

تعادل عمومي نش: 
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گيري ما در نقطه تعادل بوده كه در آن پيمانكار تصميم به طرح دعوي در مقابـل  كز تصميمبار ديگر تمر
اگر به معادالت به دست آمده در مراحل پيشين توجه کنيم، نـرخ چانـه  عدم طرح دعوي مي زنـي  نمايد. 

بايست شرط زير را ارضا کند:پيشنهادي مي

dqpgpc-qp +££
كنيم، داريم: تقسيمCاگر طرفين را به 

)۱۰(d/Cqp/cgp/Cc/C-qp/C +££

سازي داريم: با ساده
)۱۱(c)/C(qpgp/Cc)/C-(qp +££

هنگامي كه پيمانکار با در نظر گرفتن بهترين نرخ دعوي اقدام به طرح دعوي کند، داريم: 
)۱۲([ ] [ ] CCC /d)p(a)q(a/)gp(a/c-)p(a)q(a ***** +££

با توجه به شـرايط پـروژه و تجربيـات خـود در     با توجه به اينکه نرخ دعوي بهينه را وکالي متخصص 
مشخص خواهد شد، تنها متغيري كـه  qو pتوانند به دست آورند و طبق آن ميزان هاي مشابه ميپروژه

)، gزنـي ( براي هر دو طرف پيمانكار و كارفرما در معادله ياد شده مانده است، نـرخ پيشـنهادي در چانـه   
است. 

]به طور كلي رابطه  ] [ ] CdapCcap /)()q(a/)()q(a **** هميشه برقرار است، لذا وجـود  -£+
براي به دست آوردن تعادل نش عمومي در اين بازه باشـند،  ۱۲كه ارضا كننده رابطه gيك مجموعه از 

دهنده حدود مطرح شده براي محدوده وجود تعادل نش است. نشان۸حتمي است. نمودار 
كه به واسـطه  gنتخاب يك راه حل به وسيله تخصيص يك زني و مذاكره و اهر دو گروه با انجام چانه

قـرار گيـرد، سـود    ۸در نمودار C/[q(a)p(a)-c]و C/[q(a)p(a)+d]در محدوده بين *C/)gp(aآن 
تر از حداکثر ضرر خواهند برد؛ زيرا اين محدوده باالتر از حداقل سود احتمالي پيمانکار در دادگاه و پايين

تر پيمانکار به شرطي حاضـر بـه انجـام مـذاکره و     گيرد. به بيان سادهکارفرما در دادگاه قرار مياحتمالي 
دانيم عدم طرح دعوي در دادگاه است که سود حاصله از مذاکره بيشتر از اقدام به طرح دعوي باشد و مي

ر طـرح دعـوي   که کارفرما نيز به شرطي حاضر به مذاکره است که ضرر وي از حداکثر ضـرر احتمـالي د  
داراي اين شرايط هستند. لذا اين منطقـه  ۸دادگاهي کمتر باشد که محدوده بين اين دو بازه در نمودار 

شود و در مقايسه با راه حل انجـام دعـوي در   زني بيان ميدر اينجا به عنوان منطقه نرخ پيشنهادي چانه
دادگاه براي هر دو طرف داراي پيامد باالتري است. 

زني هاي چانههاي نامحدود و اجتناب از هزينهزني با دوره. چانه۲-۴

پـردازيم. مسـأله   به ارائه راهکاري بدين منظـور مـي  gدر اين قسمت با توجه به اهميت به دست آوردن 
بر است. اگر بازيكنـان بـه   زني براي هر بازيكن هزينهزني است. تداوم چانهزني، هزينه چانهاصلي در چانه

(اولـين پيشـنهاددهنده) بـه    ۱به توافق برسند به ازاي هر يك تومـان بـازيكن   t+۱در دوره tجاي دوره 
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زيرا به عنـوان مثـال اگـر در دوره    متضرر مي۲rبه اندازه ۲و بازيكن ۱rاندازه  بـه توافـق برسـند    tشود. 
1مبلغ ۱بازيكن 

tS ۲11ريال و بازيكن tS-۱آورد. اگر در دوره ال به دست ميري+t به توافق برسند در
۱1اين صورت توافق بهينه آنها در مقداري خواهد بود، كه بازيكن 

1 tSd ۲2و بازيكن
2 tSd   را بـه دسـت

)آورد، يعني  ) 1
1

12
1 1 t

1
1t2tt S   S   ,SS dd =-= ++

برابـر  در دو دوره ۱است. پس تفاوت عايدي بازيكن 
)است با :  )11

111
1

11
1 -=-=-+ dd ttttt SSSSS

.  نمايش محدود مذاکره بين حداقل سود پيمانکار و حداکثر ضرر کارفرما در دادگاه۸نمودار 

11از آنجا كه  ££d0زنـي اسـت.   دهنده هزينـه چانـه  است، حاصل عبارت باال يك مقدار منفي و نشان
بر است، زيرا: هزينهزنينيز چانه۲براي بازيكن 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1
22

1
2

1112
1 111111 ttt2ttt SSssSS --=---=---=-+ dddd

0012از آنجا كه  ³-<- 1
tS1   ,dبـر  دهنده هزينـه است، حاصل عبارت ياد شده منفي بوده و نشان

باشد.زني براي بازيكن دو نيز ميبودن چانه
زنـي را ادامـه   آنها چانـه زني مستلزم هزينه براي بازيكنان است، اگر قرار باشد با توجه به اين كه چانه

هاي ياد شده اجتناب كنند يا از همان ابتدا به يك توافق برسند، اين توافق بهينـه چـه   ندهند و از هزينه
) حـل  ۱۹۸۲دان معروف (در سال مقداري بايد باشد؟ اين مشكل را اريل رابينشتين اقتصاددان و رياضي

شود: كرده است كه به صورت قضيه زير بيان مي
كه به يك تومان نرماليزه شـده) از  را در نظر مي۲و ۱دو بازيكن  گيريم كه درباره تقسيم يك مازاد (

كننده بازي است. هـر مرحلـه   شروع۱كنند. بازيكن گيري ميطريق قبول و رد پيشنهاد يكديگر تصميم
با پيشنهاد يكي از بازيكنان شروع مي ل بازي وجود نـدارد.  شود و هيچ محدوديتي براي تعداد مراحبازي 

1برابــر ۱عامــل تنزيــل بــازيكن 
1

10
1

1 <
+

=<
r

d 1برابــر ۲و بــازيكن
1
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d .اســت
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تفاوت باشند. اين بازي داراي تعامـل  پذيرند كه بين قبول و رد بيبازيكنان زماني پيشنهاد يكديگر را مي

SPEدر آغـاز بـازي ) سـهم    بالفاصله ۱يكتايي است كه در آن بازيكن ١  )( )
21

122
1 1

1
dd
dd

-
-

=*S  را بـه

مانده آن را دهد و باقيپيشنهاد مي۲بازيكن 
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بازي به صورت زير خواهـد بـود (اثبـات    SPEپذيرد. يعني تعادل يكتاي بالفاصله آن را مي۲و بازيكن 
وجود است):اين قضيه در پيوست يک م
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به کارگيري قضيه اريل رابينشتين در بازي دعوي و مناقصه۲-۵  .

بايست به اين مسأله اشاره کنـيم کـه در   پيش از اينکه قضيه باال را در بازي ياد شده استفاده نماييم، مي
با يک نگاه سطحي بـه  براي طرفين بازي rاستفاده از اين روش نکته اساسي مدل به دست آوردن  است. 

در برگيرنـده فاکتورهـاي بسـيار    rرا نرخ بهره بازار در نظر گرفت، امـا در واقـع، ايـن   rتوان موضوع مي
دهنده هزينه فرصت مبلغ مورد بحث بين دو طـرف باشـد. در   بايست نشانميrمختلفي است. در واقع، 

دهـد کـه همـين    ي اعداد متفاوتي را نشان ميمورد بحث با توجه به شرايط متفاوت طرفين بازrنتيجه 
در رابطه زيـر ذکـر شـده    rشود. برخي از فاکتورهاي مؤثر در موضوع باعث کارايي خوب قضيه اريل مي

است:
)۱۳(r  = MAX(R , H , S , E)

بيانگر شـاخص سـود حاصـل از    Hگذاري در بازار، بيانگر نرخ سود حاصل از سرمايهRکه در اين رابطه، 
بيـانگر  Eگذاري در بازار سهام و بيانگر شاخص سود حاصل از سرمايهSگذاري در قيمت مسکن، مايهسر

بـه عنـوان مثـال، اگـر       گذاريهاي خاص شرکت در سرمايهشاخصي از توانايي هاي مختلف ديگـر اسـت. 
مـوده  طلبي انجام داده و به ميزان مشخصي طرح دعـوي ن پيمانکار به ميزان مشخصي در مناقصه فرصت

زنـي و مـذاکره مبلـغ مـورد بحـث در اختيـار       باشد، در طول زمان انجام مناقصـه تـا انتهـاي فـاز چانـه     
شود که اگر اين کارفرما يک شرکت دولتي باشد قادر به انجـام  زماني مشخص ميrکارفرماست. اهميت 

مانکار است. هاي بسيار محدودي نسبت به يک کارفرماي بخش خصوصي و يا حتي خود پيگذاريسرمايه
و در نتيجه، افزايش rلذا بديهي است که اين عدم توانايي در استفاده از مبلغ ياد شده، باعث پايين بودن 

ضريب صبر کارفرما و برداشت بيشتر از رقم مورد بحث خواهد بود.
هسـتند بـا   ياد شده را براي دو طرف کارفرما و پيمانکار که در حال انجام مـذاکره rحال، اگر بتوانيم 

توانيم با استفاده از قضيه اريل، يک تحليل آکادميک و قابل دفـاع  تقريب قابل قبولي به دست آوريم، مي

1. Sub game Perfect Equilibrium
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زنـي بـه دسـت آوريـم.     کننده در همان ابتداي فـاز مـذاکره و چانـه   از شرايط آينده براي طرفين مذاکره
پژوهش مشاهده نمود.توان در نمونه کاربردي مطرح شده در اين چگونگي اين مسأله را مي

تجزيه و تحليل نتايج مدل٦-٢  .

در اين قسمت با استفاده از اثبات يك سري روابط به دنبال به دست آوردن قوانيني روشـن و كـاربردي   
لذا در ابتدا به اثبات يك قضيه بسيار مهم مي پردازيم:براي افراد درگير در مسأله دعاوي خواهيم بود. 

همگي اعدادي واقعي و غيرمنفي بـوده و ميـزان آنهـا را بـه     p(a)و a ،d ،c ،q(a)كنيم كهميفرض 
يك تابع نزولي از نرخ دعوي q(a)كنيم كه گيريم، همچنين، توجه ميهاي معلوم در نظر ميعنوان داده

ذيري پـ هايي با رفتار عاقالنه و داراي ريسـك است. افزون بر اين، هر دو طرف پيمانكار و كارفرما را طرف
گيريم. خنثي در نظر مي

زنـي  عددي غيرمنفي شود، آنگاه مذاكره و چانـه سود انتظاري از فرصت طلبي q(a)p(a)-cحال، اگر 
براي هر دو طرف بازي در نظر گرفته شده و ميـزان نـرخ مـذاكره    ١به عنوان يك استراتژي غالب ضعيف

خواهـد بـود. همچنـين،    q(a)p(a)+dه بزرگتـر از  و نq(a)p(a)-cزني طرفين نه كمتر از نهايي در چانه
هاي ديگر است. منظوراز استراتژي غالب ضعيف استراتژي است كه هميشه بهتر و يا مساوي با استراتژي

كسر شده در مناقصـه  lكنيم كه با توجه به اينكه اثبات مطلب بيان شده را بدين صورت عنوان مي
گيري در خصوص شروع طرح دعوي يا نكار در نظر گرفته شده است، عناصر وابسته به تصميمتوسط پيما

شود كه اين عناصـر،  عدم شروع آن همگي جزيي از ميزان انتظار جبران براي پيمانكار در نظر گرفته مي
q(a)p(a) و هزينه فرصت دادگاه يعنيcدر نتيجه، يك پيمانكار با رفتار عاقالنه شرو ع به طـرح  هستند. 
-0³نمايد اگر و تنها اگر دعوي مي capaq باشد.)()(

ا در نظر گرفتن فرضيات باال، پيمانكار و كارفرما مي را به عنوان دانسـته  qp+dو qp-cتوانند حدود ب
بـه عنـوان ميـزان پيامـد بـراي      qp-cدهنده ميزان ضرر كارفرمـا و  نشانqp+dخود در نظر بگيرند كه 

مانكار از دادگاه است. پي
، داريم:١٢طبق رابطه 0³aدو عدد غيرمنفي هستند، لذا به ازاي هر dو cدانيم از آنجا كه مي

( ) ( ) CcqpCdqp // -³+

وجود داشته باشد كهRgÎبايست يك مي0³aكه به ازاي هر توان عنوان كرددر نتيجه، مي

( ){ }c)/C(qpxp(a)/CCdqp:xg -³³+Î /

باشـد. در اينجـا   هاي مذاكره قابـل قبـول بـراي طـرفين مـي     اي از نرخدهنده مجموعه، نمايشxكه اين 
( ) gp(a)/CCdqp ³+ در gp(a)كارفرما بهتـر اسـت كـه يـك نـرخ      دهنده آن است كه براينشان/

)مذاكرات مورد تأكيد قرار گيـرد و همـين طـور     ) CcqpCagp //)( دهنـده بهتـر بـودن    نشـان ³-
پذيرفته شدن يك نرخ مذاكره براي پيمانكار است. 

1. Weakly Dominant Strategy
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)، aحال، اگر به ازاي هر  ) ( ) CcqpCdqpCagp ///)( آنگاه راه حل تعادلي بـه جـاي   ³+³-
در نظـر  (qp+d , qp-c)خواهد بود كه در اين حالت پيامد طرفين نيز ١نجام دعوي دادگاهيمذاكرات ا
زني يك استراتژي مغلوب ضعيف خواهد بود. شود، كه اين مسأله در مقابل انجام چانهگرفته مي

)به طور مشابهي اگر  ) ( ) CagpCcqpCdqp /)(// پيامد طرفين بار ديگـر نسـبت بـه    +³-³
زني توانيم بيان كنيم كه روش انجام مذاكره و چانهك مغلوب ضعيف است. در نتيجه، ميحالت مذاكره ي

يك استراتژي غالب ضعيف براي طرفين پيمانكار و كارفرماست. 
توانيم به عنوان و بررسي يك مفهوم جديدتر بپردازيم. اگر ما با توجه به اثبات انجام شده در اينجا مي

q(a)p(a)-c را خواهيم داشت كه ٢غيرمنفي در نظر بگيريم يك مازاد غيرمنفيرا يك عددc+d  ،اسـت
كنـيم.  بيـان مـي  ٣كه اين مازاد بين كارفرما و پيمانكار تقسيم خواهد شد. ما اين مازاد را مازاد مذاكرات

و يا در زني بودهشونده بين كارفرما و پيمانكار در اثر فرآيند چانهتواند يك رقم تقسيممازاد مذاكرات مي
پرسش جالبي كه در اينجا به ذهن مي رسد آن صورت به وجود آمدن دعاوي دادگاهي كامالً از بين برود. 

توان بين طرفين تقسيم كرد؟ تقسيم اين مازاد بـين طـرفين بـه    است كه اين مازاد مذاكره را چگونه مي
ي كه داراي قـدرت مـذاكره   پذيري طرفين بستگي دارد. طرفزني و همچنين، ريسكيقين به قدرت چانه

تواند بهره بيشتري از اين مازاد ببرد. مباحث جديـد علـم   گريزي كمتري باشد، ميبيشتر و ميزان ريسك
توانند به صورت جامعي مفاهيم تقسيم اين مازاد را بين طرفين بيان كنند. همان طـور  ها مينظريه بازي

زني اريل رابينشتين استفاده كرد كه ان از روش چانهتوكه پيشتر نيز بيان شد براي تقسيم اين مازاد مي
ژوهش بـه طـور     هاي نامحدود و در نظر گرفتن هزينه چانهزني با دورهتحت سرفصل چانه زني در ايـن ـپ

خالصه بيان شده است. 
گيري را بيان كنيم، با توجه به اثبـات بيـان   حال، پيش از آنكه قوانين مورد نظر خود در مورد تصميم

پردازيم. ده به مطرح كردن سه استنتاج ديگر ميش

I. استنتاج ١-٦-٢

را q(a*)p(a*)وجـود داشـته باشـد كـه     *aاگر تمامي فرضيات قضيه پيش را در نظـر بگيـريم و يـك    
اقدام به دعوي نمـوده و نـرخ   *aحداكثر و غيرمنفي نمايد، پيمانكاري كه با رفتار عالقانه در نرخ دعوي 

خواهد بـود اگـر و   q(a*)p(a*)+dبوده و نه بيشتر از q(a*)p(a*)-cن حالت نه كمتر از زني در ايچانه
باشد. qp-cيك ميزان حداكثر و غيرمنفي براي q(a*)p(a*)-cتنها اگر 

كنيم كه يك پيمانكار بـا رفتـار عاقالنـه بـدون شـك در پـي       اثبات اين استنتاج را اين گونه بيان مي
كنـد اگـر و تنهـا اگـر     اقدام به طرح دعوي مي*aود خود خواهد بود، لذا در نرخ حداكثر كردن ميزان س

0³- capaq )()( يـك حـداكثر غيرمنفـي خواهـد بـود.      q(a*)p(a*)-cباشد. كه در ايـن حالـت   **
نبـوده و بيشـتر از   q(a)p(a)-cدانـيم پيامـد حاصـل از دعـوي كمتـر از      همچنين، همان طور كـه مـي  

1. Sue 2. Non Negative Surplus 3. Negotiation Surplus
2. Non Negative Surplus
3. Negotiation Surplus
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q(a)p(a)+dواهد بود اگر و تنها اگر يك حداكثركننده غيرمنفي كه ما در اينجا به آن نخa*گـوييم  مي
را حداكثر نمايد. q(a*)p(a*)-cوجود داشته باشد كه رابطه 

بايست ربطـي  ، نرخ دعوي پيمانكار نميIافزون بر اين اثبات الزم به ذكر است كه با توجه به استنتاج 
طلبي وي در مناقصه داشته باشد، چرا كه ممكن است با طـي فرآينـدي   يعني ميزان فرصتlبه ميزان 

تـوان  روند حداكثرسازي سود وي پيامد باالتري داشته باشد. با اين وجـود نمـي  lبدون در نظر گرفتن 

بـه انتخـاب نـرخ دعـوي بـه ميـزان       اين مسأله را رد كرد كه در بسياري از مواقع پيمانكاران اقـدام 
C

l

به صورت تساوي رقمي برابر بـا  *aتوان اين مسأله را رد كرد  كه انتخاب يك نمايند، همچنين، نميمي

C

l .داشته باشد

هاي در نظر گرفتـه  ادلتوانيم مطرح كنيم آن است كه با علم به تعپرسش جالبي را كه در اين جا مي
ر و كارفرما ديگر چه احتياجي به اين همه قوانين در دعاوي دادگاهي است ؟ دليل  شده در بازي پيمانكا

شـود آن اسـت كـه    زني بين پيمانكار و كارفرما در نظر گرفته مـي محكمي كه براي شكست فرآيند چانه
اعدادي كامالً معلـوم و ثابـت وجـود خـارجي     در دنياي واقعي به عنوان dو رقم c , q(a)هاي تابع رقم

ندارند. اين اعداد ممكن است با تعويض مشاوران يك كارفرما يا پيمانكار به طور كامل تغييـر كننـد. در   
توانـد بـه صـورت    دنياي واقعي اين اعداد يك استنباط طبق شرايط موجود خواهند بود و اين شرايط مي

پيمانكار از پروژه و توانايي فني پيمانكار در مقايسـه بـا كارفرمـا    اي تحت تأثير اطالعات اضافيمبتكرانه
هاي طرف مقابل قرار گيرد، لذا دور از ذهن به نظـر  گوييم و يا بلوفباشد كه آن را اطالعات نامتقارن مي

ــي مشــاوران يــك پيمانكــار بــه ايــن نتيجــه برســند كــه   رســد كــه طــي يــك فرآينــد چانــه نمــي زن
capaqdapaq -£+ )()()()( است، كه با توجه به ايـن نتيجـه مـازاد، مـذاكره ديگـر وجـود       ****

خارجي نخواهد داشت و قضيه به طور حتم به طرح دعاوي دادگاهي خواهد انجاميد و بديهي اسـت كـه   
اين دعاوي دادگاهي احتياج به وجود قوانين خاص به خود خواهند داشت. 

II. استنتاج ٢-٦-٢

كنيم بدين صورت كه با در نظر گـرفتن فرضـيات و   ساده را مطرح ميدر اين قسمت يك استنتاج بسيار 
يمانكار اقدام به دعوي مي نمايد يا خيـر هـيچ ارتبـاطي بـه ميـزان      اثبات قضيه يادشده انتخاب اين كه پ

ندارد. dو ميزان lطلبي وي در مناقصه، فرصت
قضيه اثبات شده باال اين مطلب را بيان كنيم كـه انجـام يـا    براي اثبات اين استنتاج كافي است طبق

,pعدم انجام دعوي توسط پيمانكار با در نظر گرفتن پارامترهاي   q وc  خواهد بود و هيچ گونه ارتبـاطي
نخواهد داشت. dو lبه پارامترهاي 

ت كه حتي اگر پيمانكاري در هنگام انجام مناقصه توان در برگيرنده اين مطلب دانسرا ميIIاستنتاج 
باز هم در راستاي حداكثر سود خـود در انجـام   l=0طلبي براي بردن مناقصه ننمايد، اقدام به فرصت
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نمايـد تـا شـايد    پروژه و در صورت به دست آوردن يك نقطه بالقوه، اقدام به طرح دعوي با كارفرمـا مـي  
ر نظر گرفتن شرايط موجود رقمي از اين مسأله را به صورت بالفعل به ميزان سود خود اضـافه  بتواند با د

نمايد. 

III. استنتاج ٣-٦-٢

ا در نظر گرفتن فرضيات و اثبات قضيه ياد شده مي يك حـداكثر  q(a*)p(a*)-cتوان بيان كرد كه اگر ب
دهنده با رفتار عاقالنـه كـه مايـل بـه     اقصهتواند توسط يك مناي ميغيرمنفي باشد، آنگاه قيمت مناقصه

q(a*)p(a*)-cكاهش داده شود كه اين ميزان نـه كمتـر از   lطلبي در مناقصه باشد، به ميزان فرصت

باشد، يعني: ميq(a*)p(a*)+dبوده و نه بيشتر از 

[ ]dapq(a  ,capq(a ** +-Î )())() **l

نمايد طلب اقدام به انتخاب قيمتي در مناقصه ميدهنده فرصتكنيم كه يك مناقصهبراي اثبات بيان مي
گيرد با اين اميد كه در آينده بـه وسـيله انجـام دعـوي ايـن      كه در آن حداقل سطوح سود را در نظر مي

ا در نظر گرفتن قضيه اثبـات شـد   دانـيم كـه اگـر ايـن     مـي Iه و اسـتنتاج  كاهش سود را جبران نمايد. ب
يك حداكثر غيرمنفي براي وي است. پيامـد  q(a*)p(a*)-cدهنده متمايل به انجام دعوي باشد مناقصه

و در نظر مي اسـت، در  q(a*)p(a*)+dبوده و نه بيشتر از q(a*)p(a*)-cگيرد نه كمتر از انتظاري كه ا
رقم مناقصه خود را كـاهش خواهـد داد كـه ايـن ميـزان در بـازه زيـر        lنتيجه، وي به ميزان انتظاري 

قراردارد: 

[ ]dapq(a  ,capq(a ** +-Î )())() **l

يك حداكثركننده منفي باشد، آنگاه به غير از عدم انجـام دعـوي   q(a*)p(a*)-cگفتني است كه اگر 
طلبي وي ه ديگري براي يك پيمانكار با رفتار عاقالنه وجود نخواهد داشت، در اين صورت ميزان فرصترا

خواهد بود. l=0در مناقصه نيز 
بـا  q(a*)p(a*)-cشايد اين مسأله مطرح شود كه ممكن است يك پيمانكـار بـه رغـم منفـي بـودن      

خـواهيم  دگاهي وي را مجاب به انجام مذاكره نمايد. به رغم اينكـه نمـي  تهديد كارفرما به انجام دعوي دا
اي را در دنياي واقعي غيرممكن دانسته و تكذيب كنيم، اما با توجه به مدل تحليلـي  وجود چنين مسأله

مطرح شده و در نظر گرفتن رفتار عاقالنه از طرفين پيمانكار و كارفرما، اگر پيمانكار منطقي اين احتمال 
بدهد كه در صورت عدم انجام مذاكره توسط كارفرما چه ميزان ضرر خواهد داشت (زيرا در اين صورت را 

هيچگاه اقدام به انجام اين كار را به اميد وي به هيچ وجه واقعاً اقدام به انجام دعوي دادگاهي نمي نمايد) 
تهديد كارفرما نخواهد کرد. 

كند كـه  كند. وي عنوان ميبيان مي١٩٨٣درسال Rubinدر برگيرنده مطلبي است كهIIIاستنتاج 
يكي از عوامل اساسي به وجود آورنده ادعا قراردادهاي مبهم است. عدم شفافيت قراردادها باعث دلسـرد  

پـذير اقـدام بـه عنـوان قيمـت در      شود كه به صـورت صـادقانه و مسـئوليت   دهندگاني ميشدن مناقصه
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هـاي  هاي خـود رقـم  دهندگاني كه در قيمتها در مناقصات به مناقصهكنند. باخت پياپي آنمناقصات مي
گيرند باعث شده كه آنها به تـدريج از رقابـت در مناقصـات    دريافتي آينده به عنوان دعوي را در نظر مي

كنار روند و موضوعي به عنوان دعوي به سر فصل اصلي پيمانكاران در حين اجراي پروژه تبديل شود. 
توان اين گونه بيان كرد كه با وجود هرگونه دليلي بـراي  را ميRubinمطلب IIIه استنتاج با توجه ب

به وجود آمدن دعوي (به عنوان مثال مـبهم بـودن قراردادهـا) ميـزان انتظـاري جبـران در پيمانكـاران        
q(a*)p(a*) افزايش خواهد يافت. لذا بازه[ ]dapq(a  ,capq(a ** +- )())() نيز بزرگتر در نظر **

تواند با آزادي خاطر و اطمينان بيشتري رقم بزرگتري را در طلب ميخواهد شد و پيمانكار فرصتگرفته
حين اعالم قيمت در مناقصه كاهش داده و شانس خود را براي بردن مناقصات افزايش دهد. 

. قوانين حاکم بر بازي دعوي و مناقصه٧-٢

يرمنفي واقعـي بـوده و همگـي را معلـوم فـرض      همگي اعداد غp(a)و c ،d ،a ،q(a)كنيم كه فرض مي
نسـبت بـه   q(a)كنيم كه از بين آنها مي همچنـين، هـر دو طـرف پيمانكـار و      aيك تابع نزولي   اسـت. 

طبق مباحث و قضاياي مطرح پذيري طبيعي و رفتار عاقالنه ميكارفرما را طرفين داراي ريسك پنداريم. 
کنيم: شده قوانين زير را بيان مي

، منفـي شـود   q(a*)p(a*) - cزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه، بـراي پيمانكـار،   اگر مي.١
طلبي در مناقصه و طرح دعوي نخواهد داشت.اي براي فرصتآنگاه پيمانكار انگيزه

، غيرمنفـي باشـد،   q(a*)p(a*) - cاگر ميزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه براي پيمانكار .٢
كاسـته  lاي توسط پيمانكار به ميـزان  طلبانهواند به طور فرصتتقيمت ورود در مناقصه مي
q(a*)p(a*) + d نبوده و بيشتر از q(a*)p(a*) - cكمتر از lشود. همچنين، در اين بين 

نيز نخواهد بود، در نتيجه: 
[ ]dapaq   ,capaq +-Î *)(*)(*)(*)(l

، غيرمنفـي باشـد،   q(a*)p(a*) - cري دعوي در دادگاه براي پيمانكار اگر ميزان جبران انتظا.٣
بهترين پيامدها را نسبت به طرح دعوي در دادگاه براي كارفرما و پيمانكار مذاكره و چانه زني. 

:fخواهد بود كه fزني در نظر گرفته شده در پي خواهد داشت و ميزان نرخ چانه
[ ]dapaq   ,capaqf +-Î *)(*)(*)(*)(

تواند با توجه به در نظـر  مهم ديگر آنکه با توجه به مطالب ارائه شده باال، کارفرما نيز مينکته .٤
q(a*)p(a*)گرفتن بدترين حالت ممکن در اين بازي بيشترين ضرر ممکن خود را از رابطه 

+ dبيني نمايد. پيش
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. مطالعه کاربردي٣

مطـرح شـده در مبحـث تحليـل دعـاوي و      کنـيم تـا مـوارد    در اين قسمت با ذکر يك مثال سـعي مـي  
طلبي در مناقصات را براي درک هر چه بهتر مصـاديق عملـي آن تشـريح كنـيم. پـيش از آن بـه       فرصت

نماييم.هاي مدل اشاره ميصورت خالصه به محدويت

. تاريخچه١-٣

مزايده و مناقصه كشورهاي باستاني شرق بـه و به جرات مي يـژه ايـران   توان گفت كه خواستگاه سازوكار  
هـا را در فـروش دام، محصـوالت دامـي،     است، با سفر به مناطق دور دست در روستاها اشكالي از مزايده

رداشت كارهاي كشـاورزي بـه صـورت كنتـرات در قالـب مناقصـه        كشاورزي و دادن كاشت و داشت و ب
هـا مشـاهده   دههـا و مزايـ  كنيم. حتي مواردي از اشكال دبه در قالـب پشـيماني در مناقصـه   مشاهده مي

شود. استفاده از مناقصه به اشكال امروزي در ايران به طور عمده به واگـذاري انجـام برخـي کارهـاي     مي
شود که در آن بـه دليـل   ) مربوط مي١٣٣٤-١٣٢٧عمراني دولتي نه چندان مهم، به برنامه اول توسعه (

هـاي  هـاي عمرانـي بـه شـرکت    هاي فني و اجرايي کشور و دولت، انجام و اجراي برخي پروژهمحدوديت
با توسعه اقتصادي کشور و پيدايش تنوع کارها شرکت هـاي داخلـي   خارجي در قالب مناقصه واگذار شد. 

امروزه نظر به وجود ظرافت و پيچيدگي در مناقصه هـا  نيز شرايط الزم براي شرکت در مناقصه را يافتند. 
تلـف، در سـازمان برنامـه دفتـري بـراي تعيـين        هـاي مخ و وجود پيمانکاران قدرتمند داخلي با توانـايي 

هاي پيمانکاري وجود دارد تا تخلفات احتمالي در مناقصه به حداقل خود صالحيت فني و اجرايي شرکت
اسـت تـا تخلفـات    ۳/۱۱/۱۳۸۳همچنين، قانون برگزاري مناقصه  مصوب مجلس شوراي اسالمي برسد. 

سازوكارهاي اقتصادي و اجرايي مستلزم کار فراوان است. با اين حال، احتمالي در مناقصه را كاهش دهد.
هـا ارائـه شـده و از    هاي استاندارد با استفاده از نظريه بازيهاي جديد اين اشكال در قالب مدلدر نظريه

شوند.لحاظ اجتماعي مورد تحليل واقع مي
و پيچيده شده و امكـان  ها بزرگگيرد كه پروژهمشكالت در مناقصه زماني حالت پيچيده به خود مي

ي و قراردادها سخت مي در كشورهاي جهان سوم به واسطه ضعف و حتـي  تعريف استانداردهاي فن شود. 
نبود رقابت بين پيمانكاران وگاهي دولتـي بـودن بيشـتر آنهـا بـر مشـكالت موجـود افـزوده و ادعاهـاي          

هـا اسـت.   آن طوالني شـدن پـروژه  دهد كه يكي از نتايج آشكارطلبانه را در مناقصات افزايش ميفرصت
مطالعه موردي كه در ذيل به عنوان مثال كاربردي مدل ارايه شده تا حدودي توانايي مدل نظريه بازي را 

دهد.ها نشان ميدر تحليل دعاوي در مناقصه

EPCرساني نيروگاه گازي عسلويه به روش . پروژه سيستم سوخت٢-٣

، بـه دليـل محرمانـه بـودن بسـياري از      EPCواقعي از يک پروژه هايگفتني است به دست آوردن داده
اطالعات، چه از نظر پيمانکار و چه از نظر کارفرما، امري بسيار دشوار است. همچنان که مقـاالت علمـي   
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هايي با اعداد فرضـي  جهاني در اين زمينه نيز همگي تهي از يک مثال واقعي بوده و تنها به بررسي مثال
اند.پرداخته

به هر صورت با توجه به درخواست کارفرما و پيمانکار اين پروژه، براي عدم شفافيت اطالعات مهـم و  
د در يک ضريب حقيقي ضرب شده هـا بـه صـورت عاليـم     انـد و اسـامي شـركت   مدنظر آنها، تمامي اعدا

ک مثال واقعـي  اختصاري آورده شده تا عالوه بر برآورده کردن خواست آنها، تالش پژوهشگر براي ارائه ي
نيز به هدر نرود.

در اين پروژه که سه فاز طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي آن به يک پيمانکـار واگـذار شـد، مقصـود     
رساني گازوييلي با ظرفيت اصلي و هدف کارفرما از تعريف اين پروژه به وجود آوردن يک سيستم سوخت

هاي گازي و همچنين به وجود آوردن مخازن توربينمشخص به منظور پشتيباني از توليد برق به وسيله 
هـاي الزم،  کشـي ها و همچنين تهيه و نصب سيستم پمپاژ و لولـه الزم گاز و گازوئيل براي تغذيه توربين

طبق اسناد فني اوليه، توسط پيمانکار بود.
ديـه از کارفرمـا،   هاي تفصـيلي و گـرفتن تأيي  لذا پيمانکار در طول اجراي پروژه، پس از انجام طراحي

و نصب آنها بوده، همچنين، اجـراي يـک مخـزن    ها و لولهملزم به خريد تجهيزات الزم (از جمله پمپ ها) 
متر مکعبي براي ذخيره گازوييل و اجراي مخازن زيرزميني و گازي الزم را متعهـد شـده   ٢٠٠٠٠بزرگ 
است.

پروژه مانند شرايطي که پژوهشـگران از آن  دهد، اين همان طور كه اطالعات كلي اين پروژه نشان مي
تواند تمـامي مباحـث را در   هاي فرآيندي خاص خود بوده، لذا کارفرما نميکنند، داراي پيچيدگيياد مي

زمان برگزاري مناقصه و يا عقد قرارداد و اجرا مد نظر قرار دهد. همچنين، با توجه به اينکه اين کارفرمـا  
گرفته بود، اين پـروژه  EPCگذاري اين بخش از پروژه به عنوان يک پروژه براي نخستين بار تصميم به وا

هاي مربوطه، داراي شرايط مطلوبي بود.طلبي و دعاوي و بررسيبراي انجام فرصت

. اطالعات و ارقام مربوط به برگزاري مناقصه٣-٣

Wقرارداد با شـرکت  اقدام به عقد Aشركت ، کارفرماي اين پروژه يعني EPCبراساس فرآيند مناقصات 

هـاي کارشناسـي انجـام شـده     براي انجام مطالعات اوليه مربوط به اين پـروژه نمـود. سـپس، بـا بررسـي     
هاي زير را براي شرکت در مناقصه و دريافت مدارک فني دعوت نمود:شرکت

H، شرکت Z، شرکت N، شرکت R، شرکت Dشرکت 

به مدت يک ماه موظف ٢٠/١/١٣٨٥اوليه در تاريخ ها پس از دريافت اسناد و مدارک فنياين شرکت
برآورد اوليه مشاور کارفرما از قيمت پـروژه  به ارائه مدارک فني و ارسال پاکت هاي سربسته قيمت بودند. 

ز دريافت مدارک فني و سوابق شرکت ها ٥٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠رقم  ريال بوده است. مشاور پيمانکار پس ا
داده است :نمرات زير را به آنها اختصاص

٨٥:   Dشرکت 
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٨٠:   Rشرکت 
٨٤:   Nشرکت 
٨١:   Zشرکت 
٨٣:   Hشرکت 

درصد ٩٠گفتني است که روال انتخاب پيمانکار نهايي پس از گشايش پاکات و با در نظر گرفتن ضريب 
پس از گشايش پاکات، ارقام ارائـه درصد براي نمرات فني مناقصه١٠براي قيمت و  دهندگان بوده است. 

دهندگان پس از رند کردن آنها بدين صورت بوده است:شده توسط مناقصه
ريال٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Dشرکت 
ريال٥٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Rشرکت 
ريال٥٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Nشرکت 
ريال٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Zشرکت 
ريال٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Hشرکت 

هاي آنها براي انتخاب پيمانکار برتر بدين صورت بوده زنهمچنين نحوه محاسبه با اعمال نمرات فني و و
است:

١.١١٥=٠.٠١٥+١.١:   Dشرکت 
١.١٨=٠.٠٢+١.١٦:   Rشرکت 
١.٠٧٦=٠.٠١٦+١.٠٦:   Nشرکت 
١.٠١٩=٠.٠١٩+١:   Zشرکت 
١.١١٧=٠.٠١٧+١.١:   Hشرکت 

از تقسـيم رقـم   در خصوص نحوه محاسبه اعداد ياد شده الزم به توضيح است که اعـداد سـمت راسـت   
کننده در مناقصه بر کمترين رقم پيشنهادي به دست آمده است. اعـداد سـمت چـپ    پيشنهادي شرکت

در نهايـت، ترتيـب اولويـت     عبارت نيز از تفريق درصدي نمرات فني از عـدد يـک بـه دسـت آمـده      انـد. 
دهندگان بدين صورت است:مناقصه

١.٠١٩:   Zشرکت 
١.٠٧٦:   Nشرکت 
١.١١٥:   Dشرکت 
١.١١٧:   Zشرکت 
١.١٨:   Rشرکت 

اقدام بـه پيشـنهاد رقمـي    Zرسد آن است که شرکت اي که از ارقام پيشنهادي به نظر مياولين نکته
ريال کمتـر اسـت. بـه رغـم     ٥٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠نموده است که از برآورد اوليه مشاور کارفرما يعني رقم 

ورد مشاورش رقمي دقيق است، منتهي با توجه به عدم عالقه اطمينان کامل کارفرما به اين قضيه که برآ
طلبي اين پيمانکار در مناقصه، ايـن شـرکت بـه عنـوان برنـده مناقصـه اعـالم و        کارفرما به اثبات فرصت
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ريال بـراي انجـام ايـن    ٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠اقدام به عقد قراردادي به مبلغ ٨/٣/١٣٨٥کارفرما در تاريخ 
ماه نمود.١٢ت طي مدEPCپروژه به روش 

محاسبه فاکتورهاي مدل بازي دعوي و مناقصه٤-٣  .

کنيم.اي کوتاه ميپنجم به پارامترهاي مد نظر اشارهبخشبراي محاسبه فاکتورهاي مدل مطرح شده در 
a      منظور از اين شاخص درصدي از مبلغ قـرارداد اسـت کـه در نهايـت، پيمانکـار : (شاخص نرخ دعوي). 

کارفرما خواهد شد.موفق دريافت آن از 
P=aCضرب شاخص دعوي در ميزان هزينه واقعي پروژه (رقم بدون : (ميزان ادعا). اين شاخص از حاصل
آيد.طلبي) به دست ميفرصت

q(شانس برنده شدن در دادگاه ) :
qp    ه نـرخ دعـوي منظور از اين پارامتر ميزان رقمي است که پيمانکار نسبت ـب : (ميزان جبران انتظاري). 
).٧رح شده، انتظار دريافت آن از کارفرما را دارد (معادله مط

آن است که ميزان شانس موفقيت نسـبت بـه نـرخ دعـوي داراي     qنکته بسيار مهم در مورد پارامتر 
شيب نزولي است، اما اينکه در مقابل نرخ دعوي مطرح شده پيمانکار حـائز چـه ميـزان شـانس اسـت را      

کننـد. ايـن شـانس    يمانکار با توجه به پروژه عملي و قابل بررسي مطرح ميمشاوران با تجربه و مجرب پ
همچنين، در اين خصوص آقـاي   ping HOداراي رابطه مستقيم با عوامل به وجود آورنده دعاوي است. 

هاي دعوي بـه طـور عمـومي    جدولي را به عنوان ميزان شانس در مقابل نرخ٢٠٠٥اي در سال در مقاله
ما نيز با توجه به عدم دسترسي و عالقه مشاور پيمانکـار بـه همکـاري از همـين     ١ل عنوان کرد (جدو  .(

کنيم.جدول در مطالعه کاربردي خود استفاده مي

. احتمال برد در دادگاه به ازاي نرخ دعوي١جدول 
Chance of success (q)Claim ratio (a)

۹۹%٥%
١٠%٩٣%
١٥%٨٧%
٢٠%٨٠%
٢٥%٦٣%
٣٠%٤٥%

بـه عنـوان هزينـه واقعـي     Cبايست از پـارامتر  ميpنکته مهم ديگر آن است که در محاسبه شاخص 
طلبـي  ريال که رقم همـراه بـا فرصـت   ٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠انجام پروژه استفاده کنيم. يعني به جاي رقم 



ي در مناقصه ...طلبي اقتصادمدل نظريه بازي فرصت۱۳۴

تفاده نمود. لذا ريال اس٥٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠بايست از رقم اعالم شده توسط مشاور کارفرما يعني است مي
اند: محاسبه شده٢با توجه به مراتب ياد شده، اعداد مورد نظر طبق جدول 

براي pingشود، طبق مدل مطرح شده و احتماالت استاندارد مشاهده مي٢طور که در جدول همان
-*q*p]ريال محاسبه شد. حال، به محاسبه بازه٨.٥٦٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ   *q*pشرکت پيمانکار ميزان 

c,q*p*+d]:مي پردازيم

. نرخ بهينه دعوي٢جدول 
Expected claim

compensation (qp)
Chance of
success (q)

Claim amount
(p=aC)

Claim ratio
(a)

۰۰۰/۲۵۰/۶۴۸/۲۹۹%۰۰۰/۰۰۰/۶۷۵/۲٥%
٠٠٠/٠٠٠/٣٥٠/٥١٠%٠٠٠/٥٠٠/٩٧٥/٤٩٣%
٠٠٠/٠٠٠/٠٢٥/٨١٥%٠٠٠/٧٥٠/٩٨١/٦٨٧%
٠٠٠/٠٠٠/٧٠٠/١٠٢٠%٠٠٠/٠٠٠/٥٦٠/٨٨٠%
٠٠٠/٠٠٠/٣٧٥/١٣٢٥%٠٠٠/٢٥٠/٤٢٦/٨٦٣%
٠٠٠/٠٠٠/٠٥٠/١٦٣٠%٠٠٠/٥٠٠/٢٢٢/٧٤٥%

هزينـه شـرکت در دعـاوي دادگـاهي     Aآوري شده از شرکت کارفرما (شركت با توجه به اطالعات جمع  (
هـاي  ) نيـز هزينـه  Zپيمانکار (شركت ريال است. شرکت ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠براي اين رقم حداقل برابر با 

هـاي  مناقصـه ديگـر کارفرمـا و محاسـبه هزينـه     ٣شرکت در دعاوي دادگاهي را با توجه بـه حضـور در   
ريال عنوان نمود.٤.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠غيرمستقيم رقم 

شود:بازه ياد شده به صورت زير مطرح مي

[ ]00000056090000000604 ///,///
ريال مورد قبول پيمانکار بـوده  ٠٠٠/٢٥٠/٩٢٦/٣امي ارقام باالتر از بدين مفهوم که در هنگام مذاکره تم

ريال نيز در بازه قبول کارفرمـا قـرار خواهنـدگرفت. بـه بيـان ديگـر،       ٠٠٠/٢٥٠/٤٢٦/٩و ارقام کمتر از 

]اي يـاد شـده در محـدوده بـين     پيشنهاد مـذاكره  ]00000056090000000604 قـرار  ///,///
ر مـذاكره پـس از ايـن قسـمت بسـتگي بـه عوامـل ديگـر ماننـد          خواهد گرفت. بيشترين موارد توافق د

ها، صبر و شكيبايي طرفين دارد. گريزي و يا طبق مباحث نظريه بازيپذيري يا ريسكريسك

ا در نظر گرفتن رنج مذاكره و چانه ]زني ممكن كه بين ب ]00000056090000000604 ///,///
طلبي نسته است با انتخاب رقمي در همين بازه، فرصتتواقرار گرفته است، پيمانكار در زمان مناقصه مي

در مناقصه را انجام دهد بدون آنكه تمامي اين رقم فداي بـردن مناقصـه شـود. در مطالعـه مـوردي مـا       
ريال را انتخاب كرده كه نسبت به بازه مدل ما رقم نزديکي است.٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠پيمانكار رقم 
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ين در مطالعه موردي . به کارگيري قضيه اريل رابينشت٥-٣

اي در دادگـاه  هاي هزينـه با توجه به مطالب بيان شده، در اينجا به جاي استفاده از بازه ياد شده و قيمت
زني يا به بيان ديگـر، قضـيه   هاي چانههاي نامحدود و اجتناب از هزينهزني با دورهتوان از مبحث چانهمي

رقـم  pدانيم کـه ميـزان بهينـه بـراي پـارامتر      مي٢جدول مذاکره اريل رابينشتين استفاده کرد. مطابق 
حال، کافي است که با محاسبه نرخ مورد تأييد طرفين در چانه١٠.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ، )gزني (ريال است. 

ميزان انتظاري پيمانکار از دعوي را محاسبه نماييم.
و کارفرما به دست آيد. بـا توجـه   بدين منظور ابتدا الزم است که نرخ بهره براي هر دو طرف پيمانکار 

به خصوصي بودن شرکت پيمانکاري و طبق اعالم اين شرکت، نرخ بهره (فرصت) بـراي ايـن شـرکت در    
همچنين، با توجه به نيمه دولتي بودن کارفرما، ٣٠برابر ١٣٨٦-١٣٨٥هاي طول سال درصد بوده است. 

بازه زماني بوده است.درصد در همين ١٧نرخ بهره (فرصت) اين شرکت رقمي برابر 
پردازيم:ميgpحال، طبق رابطه رابينشتين به محاسبه 

ريـال  ٤.٥٣٨.٧٧١.٥٩٣طبق رابطه زير برابر بـا  gpشود، رقم مشاهده مي٣طور که در جدول همان
است که با بازه به دست آمده در بخش پيشين نيز مطابقت دارد.
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توانسته است حداکثر به ميزان يـاد شـده   ، پيمانکار با رفتار عاقالنه طبق اين محاسبه ميبدين ترتيب
طلبي نمايد.در مناقصه اقدام به فرصت

. استفاده از مدل اريل رابينشتين٣جدول 

Expected claim
compensation

٠٠٠/٠٠٠/٧٠٠/١٠Claim amount
(p=aC)

1s1s1r
٥٩٣/٧٧١/٥٣٨/٤٤٢٤٢/٠٧٦٩٢/٠٣/٠Builder

2s2s2r
۴۰۷/۲۲۸/۱۶۱/۶٥٧٥٨/٠٨٥٤٧/٠١٧/٠Owner

ربردي از اين مدل تکيـه بـر تخصـص    همان طور که پيشتر نيز بيان شد عوامل اساسي در استفاده کا
همچنـين، در اسـتفاده از قضـيه اريـل رابينشـتين بـار ديگـر يـادآوري         وکالي حرفه اي و باتجربه است. 

کنـد. در نهايـت،   كنيم که به دست آوردن نرخ بهره طرفين در معادله ياد شده نقش اساسي ايفا مـي مي
نمايد:ر ميتاستفاده از اين قضيه بازه وجود تعادل نش را دقيق

[ ]40722816165937715384 ///,///
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. نتايج پژوهش٤

سازي اين مفاهيم با طلبي در مناقصات به مدلدر اين پژوهش بر آن بوديم براي بررسي دعاوي و فرصت
هاي پويا با اطالعات کامل پرداخته و در يك نمونه کاربردي به بررسي اين مدل و نتـايج  استفاده از بازي

يمانکار با اميد به انجام طرح دعوي در آينده اقدام به کسر کردن مقـداري از قيمـت   يک پ. آن پرداختيم
طلبـي در مناقصـات و انجـام    نمايد، در اين مدل، بر آن بوديم تا مسأله فرصـت خود در زمان مناقصه مي

نتيجه كلي و واقعـي مـدل ايـن اسـت     طرح دعاوي با استفاده از ابزار نظريه بازي کـه  ها را تحليل كنيم. 
زني بين پيمانكار و كارفرماست. تعادل نش بازي دعوي و مناقصه، انجام مذاكره و چانه

شود:نتايج کاربردي بازي دعوي و مناقصه به صورت زير خالصه مي
اي اگر ميزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه، براي پيمانكار  منفي شود آنگاه پيمانكار انگيزه.١

و طرح دعوي نخواهد داشت.طلبي در مناقصه براي فرصت
اگر ميزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه براي پيمانكار غيرمنفي باشد آنگاه پيمانكار انگيزه .٢

طلبي در مناقصه و انجام طرح دعوي را خواهد داشت. الزم براي فرصت
اگر ميزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه بـراي پيمانكـار غيرمنفـي باشـد، قيمـت ورود در      .٣

است:lاي توسط پيمانكار كاسته شود، طلبانهتواند به طور فرصتميكهناقصهم
[ ]dapaq   ,capaq +-Î *)(*)(*)(*)(l

زنـي  اگر ميزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه براي پيمانكار غيرمنفي باشد، مذاكره و چانـه .٤
فرمـا و پيمانكـار در پـي خواهـد     بهترين پيامدها را نسبت به طرح دعوي در دادگاه بـراي كار 

خواهد بود كه:fزني در نظر گرفته شده، داشت و ميزان نرخ چانه

[ ]dapaq   ,capaqf +-Î *)(*)(*)(*)(

توانـد بـا توجـه بـه در نظـر     نکته مهم ديگر آنکه با توجه به مطالب ارائه شده کارفرما نيز مـي .٥
+ q(a*)p(a*)گرفتن بدترين حالت ممکن در اين بازي حداکثر ضرر ممکن خود را از رابطه 

dبيني نمايد. پيش
همچنين، با بررسي مدل بازي دعوي و مناقصه به بيان راهکارهايي براي طرفين اين بازي براي باال بردن 

پردازيم:احتمال برد آنها مي
با توجه به مطالب مطر ح شده در نهايت، به اين تحليل رسيديم كه نرخ پيشنهادي مـذاكره  الف) كارفرما: 

]زني در بازه و چانه ]dapq(a   ,capaq +- هـاي  واقع خواهـد شـد. در نتيجـه، اسـتراتژي    )()(()(
طلب بدين صورت خواهد بود: كارفرما در راستاي دلسرد كردن پيمانكاران فرصت

،qكاهش احتمال برد پيمانكار در دادگاه .۱
،cهزينه طرح دعوي در دادگاه براي پيمانكار افزايش .۲
.dكاهش هزينه دادگاه براي كارفرما در قبال طرح دعوي پيمانكار .٣

هـاي گونـاگون و يـا    گفتني است كه اين سه استراتژي داراي كاربردها و تعابير مختلف با توجه به پـروژه 
هاست. در نتيجه، اين زني در دعويقرار گرفتن در فازهاي مختلف يك پروژه شامل خريد، اجرا و يا چانه
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هـا  ها الزم بوده اما در حاالت مختلف كافي نيست. برخي از كاربردهاي عمومي ايـن اسـتراتژي  استراتژي
بدين شرح است: 

هـاي اجرايـي   ارتقاي هر چه بيشتر و دقت كـافي در كيفيـت قـرارداد و انجـام آن. در بخـش     .أ
هـا و  بـه نـوع و كيفيـت قـرارداد و پيوسـت     احتمال بيشتر بـرد در دعـاوي دادگـاهي منـوط     

هاسـت. يـك   و نقشـه مشخصات پروژههاي آن است. يك قرارداد شامل تمامي اسناد، ضميمه
ها، دسـتاويزها و يـا داليـل توسـط پيمانكـار در      قرارداد با كيفيت باال مانع از پيدا كردن بهانه

يفيـت بـاالي قـرارداد بـه شـدت      تواند به علت كميqpشود. به بيان ديگر، مقابل كارفرما مي
ــي          ــاه يعن ــه دادگ ــا نتيج ــوي و ي ــرخ دع ــه ن ــوط ب ــازه مرب ــه، ب ــد و در نتيج ــاهش ياب ك

[ ]dqp   ,cqp ) lطلبي در مناقصـه ( كوچكتر شده و محدوده انتخاب ميزان فرصت-+
كاسته خواهد شد. 

طلبي در يمت مناقصه وي بدون انجام فرصتهنگامي كه برنده مناقصه، پيمانكاري است كه ق.ب
بايست همچنان آماده انجام دعوي توسط پيمانكار براي مناقصه برنده شده است، پيمانكار مي

افزايش عاقالنه سود وي باشد. در چنين حالتي، بردن دعاوي توسط پيمانكار به علت آنكه در 
ي ننموده و بدين جهت به كارفرما سودي نرسانده اسـت،  طلبفرصتlقيمت اوليه به ميزان 

هاي پيشين براي كارفرما حالت بدتري خواهد بود.نسبت به حالت
بايست هميشه خود را براي مقابله بـا هرگونـه طـرح دعـوي، شـركت در دعـاوي       كارفرما مي.ت

هد خـود را  بايست اسناد و شـوا دادگاهي و عواقب آنها آماده نگهدارد. بدين جهت كارفرما مي
به عنوان مثال، كارفرما مـي  بايسـت يـك   در هر فازي از پروژه به صورت كامل آماده نگهدارد. 

اي و با تجربه را هميشه در كنـار خـود داشـته    تيم مشاوره و يا حداقل يك وكيل كامالً حرفه
ي ريـز بايست يك برنامـه را كاهش دهد. كارفرما همچنين ميpqباشد، تا بدين وسيله بتواند 

دقيق و از پيش تعيين شده براي مقابله بـا زمـان تـأخير ناشـي از طـرح دعـوي و مـذاكره و        
هـاي  در نظر بگيرد. افزون بر اين، تمامي رفتارهـا و فعاليـت  dزني پيمانكار براي كاهش چانه

كننده آن باشد كه به علت وقوف كامل كارفرمـا  كارفرما قبل و بعد از انجام مناقصه بايد اثبات
عـددهاي كوچـك و غيرقابـل    dو qpحدوده پروژه، قوانين و جز اينها، درواقعيت پـروژه  بر م

طلبي پيمانكار در مناقصه است. قبولي براي فرصت
ريـزي  بندي آن يـك برنامـه  تواند با تغييرات مختلف در رويه انجام مناقصه و زمانكارفرما مي.ث

چنين، سـوابق و نظريـات كارفرماهـاي    براي شناخت از پيمانكار به وسيله افزايش روابط و هم
پيشين و حتي كارشناسان سابق يا پايين دست پيمانكار داشته باشد. اين تغييرات عـالوه بـر   

تواند باعث افزايش هزينه طرح دعوي در دادگـاه  افزايش كيفيت مدارك مناقصه و قرارداد مي
)c(يري به عمل آورد. طلبي پيمانكار در مناقصه جلوگبراي پيمانكار شده و از فرصت

توانـد  هـايي كـه مـي   هاي پيشـين، اسـتراتژي  ب) پيمانكار: با توجه به مطالب ارائه داده شده در قسمت
پيامدهاي پيمانكار را بيشتر كند، بدين صورت است: 
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،qدهنده احتمال برنده شدن پيمانكار در دادگاه هاي افزايشاستراتژي.١
،dي كارفرما براي شركت در دعاوي دادگاهي هادهنده هزينههاي افزايشاستراتژي.٢
.cهاي پيمانكار براي شركت در دعاوي دادگاهي دهنده هزينههاي كاهشاستراتژي.٣

هـا داراي كاربردهـاي متنـوع و مباحـث     همان طور كه در بخش پيش نيز بيـان شـد ايـن اسـتراتژي    
برخي از كاربردهاي عمومي اين پروژهها و انواع فازهاي هر پروژه گوناگون با توجه به انواع پروژه ها است. 

بدين شرح است: 
آوري اسناد و مدارك الزم در حـين پـروژه،   قرارداد و جمعمشخصات پروژه و پيگيري مصرانه .أ

بايست بـا دقـت   كوشد، پيمانكار ميطور كه كارفرما در جهت ارتقاي كيفيت قرارداد ميهمان
هاي آن را بـا دسـتورات اجرايـي    پرداخته و تفاوتهمشخصات پروژتمام به پيگيري قرارداد و 

آوري و تهيه اسناد الزم را به طور جدي پيگيري نمايـد. بـدين   كارفرما مشخص نموده و جمع
تـري در مـذاكرات بـا كارفرمـا     را افزايش داده و به نتايج مطلوبqpتواند ترتيب پيمانكار مي

برسد. 
هـاي غيرمسـتقيم شـركت در دعـاوي دادگـاهي از      هپيمانكار بايد توجه داشته باشد كه هزين.ب

پيمانكار بايد از مسأله هزينه هـاي غيرمسـتقيم دعـاوي    هزينه مستقيم آن بيشتر خواهد بود. 
دادگاهي مانند انقطاع پروژه، به هدر رفتن نيروهاي انساني مشغول در پروژه، سوء سابقه براي 

فرما به خوبي آگـاه بـوده و در محاسـبات    هاي آينده و خراب شدن روابط پيمانكار و كارپروژه
خود همگي آنها را مد نظر قرار دهد.

بايست به هر حال خود را براي انجام طرح دعوي، دعاوي دادگاهي و عواقب آنهـا  پيمانكار مي.ت
توانـد همگـي مسـائل اجرايـي را در مرحلـه      آماده كند. در هر صورت، هـيچ قـراردادي نمـي   

وجود مـوارد نـامعلوم و مـبهم و يـا اخـتالف در      ريزي اوليه تحت پوشش برنامه خود در آورد. 
ناپذير است. پيمانكار بايد آمادگي الزم را براي طـرح دعـاوي   قراردادها امري ناگزير و اجتناب

هاي احتمـالي و يـا حتـي پوشـش دادن     در مراحل مختلف به منظور پوشاندن ضررها و زيان
بايست ت سود بيشتر داشته باشد. پيمانكار ميطلبي شده در زمان مناقصه در جهمبلغ فرصت

هـاي الزم را  ريـزي بوده و برنامهpqدهنده با استفاده از مشاوران مجرب در اين زمينه افزايش
نكته حائز اهميت ديگـر آن  cهاي دعاوي دادگاهي در جهت كاهش دادن هزينه ، انجام دهند. 

هـا را در حـين انجـام طـرح دعـوي بـه       يريـز بايست اين اسناد و برنامهاست كه پيمانكار مي
هاي مختلف به آگاهي كارفرما برساند.شيوه

هاي وري و دقت نظر در ساختار هزينههاي پيمانكار افزايش بهرهترين استراتژييكي از اساسي.ث
طلبـي انجـام داده اسـت و بـه دنبـال افـزيش       پروژه است. پيمانكاري كه در مناقصـه فرصـت  

توانـد بـه   اي در پروژه نيست، تنها در حالتي مـي ي ساختار بهينه هزينهوري نبوده و دارابهره
جبران سود از دست رفته خود اميدوار باشد كه كارفرمايش به هيچ وجه آمادگي و اسـتراتژي  

طلبي در مناقصه و يا طرح دعاوي نداشته باشد. با در نظر گرفتن خاصي براي مقابله با فرصت
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هـاي  ناقصات به عنوان يك موضوع در حال گسـترش در پـروژه  طلبي در ماينكه انجام فرصت
اي نه چندان دور تمامي كارفرمايان به طـور قابـل قبـولي بـا ايـن      باشد، در آيندهمختلف مي

هاي مقابله با آن را در پيش خواهند گرفت، لذا يكي از بهتـرين  موضوع آشنا شده و ناگزير راه
وردن سود بلندمدت پيمانكاران، تقويت كردن شـركت  ها براي به دست آترين استراتژيو الزم

هـاي رقـابتي اثـر    هاي مختلف و قراردادن شركت در حالـت وري در زمينهخود به وسيله بهره
هـاي  توانـد يكـي از جـايگزين   وري اسـت، كـه ايـن امـر بـه خـودي خـود مـي        بخش در بهره

طلبي در مناقصات براي برنده شدن باشد. فرصت
ها، افـزايش انجـام طـرح دعـاوي مـوردي انکارناپـذير اسـت. لـذا         فزايش روز افزون رقابتبا توجه به ا

اميدواريم انجام اين تحليل كه در برگيرنده هر دو طرف پيمانكار و كارفرما بوده است، توانسته باشـد بـه   
در نهايت، مدل مامديريت اين امر مهم در طول چرخه حيات پروژه تعادل ها كمكي تحليلي كرده باشد. 

طلبي بهينه، حداقل اي به نسبت دقيق براي ميزان فرصتزني يافت و حتي بازهخود را در مذاكره و چانه
ميزان قابل اطمينان براي رقم دعوي و حداکثر ميزان ضرر کارفرما به دست آورد، اما نکته نهايي که بـه  

طلبي در مناقصـات بـه سـمت    صترسد آن است که سوق دادن استراتژي پيمانكاران از انجام فرنظر مي
ها براي كـاهش قيمـت آنهـا و تمسـک بـه      ها و مديريت متعالي هزينهوري در ساختار شركتايجاد بهره

ترين پيشنهاد براي پيمانكاران باشد. تواند مطلوبها ميمسائل اخالقي در اقتصاد پروژه

. پيشنهادات٥

اي کـامالً جديـد و نـا آشـنا بـراي      ارفرما در ايران مسألهبا توجه به اينکه بررسي روابط بين پيمانکار و ک
اي از آن امري الزم و مفيد به رسد بررسي اين روابط در هر زمينهبيشتر پژوهشگران است، لذا به نظر مي

فايده است، اما در خصوص مباحث اين پژوهش، موارد و پيشنهادهاي زير قابل طرح است:
، در هنگام اعمال قضيه اريـل رابينشـتين بـراي    rتعيين اي دقيق برايبه دست آوردن رابطه.۱

طرفين بازي.
بررسي فوايد و مشکالت به کارگيري روش انتخاب دومين قيمت پيشنهادي در مناقصه براي .٢

ها در ايران.پروژه
هاي ايـران، بـراي اسـتنتاج    به دست آوردن يک جامعه آماري از ميزان طرح دعاوي در پروژه.٣

ها در ايران.نرخ دعوي مختص به پروژهيک جدول استاندارد
طلبـي و  وري و اقتصاد اخالقي براي جايگزيني مؤثر به جاي انجام فرصتبررسي مفاهيم بهره.٤

طرح دعاوي.
ها براي كشورهاي در حال توسعه.كاربرد روش پيشنهادي با رويكرد نظريه بازي.٥
شود.ي مؤثر واقع ميدر بازي مناقصه تكراري چگونه اعتبار آتي او در رفتار كنون.٦
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