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چكيده
مـت پيشـنهادي،  يمانکـار در زمـان اعـالم ق   يها اين است که پبرنده شدن در مناقصهيد برايجديهااز روشيکي

بـه ايـن عمـل    اصطالحاً.رديبازپس گيرا با اقامه دعوقراردادن انجام پروژه مبلغ يدهد تا در حقيمت را پايين مي
در مناقصه، يطلبتوان نشان داد که پس از فرصتيها ميبازنظريهگويند. با استفاده از طلبي در مناقصه ميفرصت

ـ نمايط پروژه است، مـ يز شراايکه تابعيبا مبلغيمانکار اقدام به طرح دعويپ ز کـه از  يـ کارفرمـا ن ،در مقابـل د.ي
تعادل نش ،تيدر نهاد.ينمايمانکار ميو مذاکره با پيزنمانکار منتفع شده است، اقدام به چانهيه پياوليطلبفرصت

بـا  د.رسـ ينمـ يدادگـاه ين حل شده و کار به دعويو توافق طرفيزنچانهانجام يطيدعومسألهدست آمده، ه ب
زان ضرر مد يمبيشترينو يمانکار در طرح دعويتوان حدود حداقل سود مورد نظر پين، مينشتيه مذاکرات رابيقض

ن مـذاکره مـورد   يدر حـ ين بازيکه طبق تعادل نش ايانرخ مذاکرهورد.آبه دستين دعويرا در حنظر کارفرما
رد.يگيمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار ميداقل سود پن حدود حين هميز در بازه بيرد نيگين قرار ميد طرفييأت

هم در بازه مدل ،انجام شدهيزان دعويمانکار و ميانجام شده توسط پيطلبفرصتيز ارقام واقعيناين پژوهشدر 
ان و يـ کارفرمامطابقـت دارد. در نهايـت،  ن ينشـت يه رابيآمـده از قضـ  به دستمطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام 

تـر  قيـ دقي، بـا برگـزار  يوجود آورنده دعـاو ه بيست با در نظر گرفتن عوامل اصليبايرگزارکنندگان مناقصات مب
ش اقدام کنند.  يخويهان عوامل و انجام هر چه بهتر پروژهيقراردادها در جهت کاهش ايسازمناقصات و شفاف
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مقدمه

، پيشـنهادي مـت  ين قييم اسناد و تعيروزافزون نحوه تنظيدگيچيمناقصات، پكنندگان دررقابت شركت
ن ياز ايکيکند. يت ميمت هدايکاهش قبرايد يجديهاافتن روشيدر مناقصات را به نکنندگاتشرک

مانکار يکه پين معنيمانکار دانست. بديمت توسط پيدر اعالم قيطلبفرصتتوان يمد رايجديهاروش
ن فرض که قادر خواهد بود در يرد با ايگيمت را در نظر نمياز قيمت تمام شده، درصديدر زمان اعالم ق

ن بـا  يرفنـد طـ  ين فرآيم در ايکنضرد. اگر فريبازپس گيرا با اقامه دعوقراردادن انجام پروژه مبلغ يح
توان بـا اسـتفاده از   يمت را ميافته در هنگام اعالم قيمبلغ کاهش حدودعمل کنند، يحداکثر هوشمند

،مانکـار يتوسط پيحاالت مختلف طرح دعويابتدا با بررسپژوهش،اينها محاسبه نمود. دريبازنظريه
ييدر مراجع قضايطرح دعووعدمم يمذاکره مستقتوافق با،نيطرفيجه براين نتيبهترميدهيمنشان 
ارائـه شـده، بـازه    يهـا يبـاز نظريـه جه با مدل يب نتين و ترکينشتيل رابيه ارياز قضيريگ. با بهرهاست

ـ . اشـود ميط پروژه محاسبه يحسب شرابرمت يققيمت پيشنهاديکاهش  يتوانـد بـرا  ين محاسـبه مـ  ي
ها در مناقصات به کـار گرفتـه شـود و    متيکردن قيواقعيبرايبه عنوان ابزارنمانکارايان و پيکارفرما

کند.يميينمات پروژه راهيريخود در مديکليهاين استراتژييآنان را در تع
هاي اجرايي روبـه  ها و همچنين هزينه سربار آنها در پروژهادعاها و مجادلهاين است كه تعددواقعيت

صـورت زيـر اسـتدالل    ه ها تعدادي از دانشمندان به هنگام كندي اقتصادي پروژهببه ويژهافزايش است. 
مي كنند كه :

هـاي  يك تنبلي در اقتصاد جهاني موجب آن شده است كـه محيطـي شـگل گيـرد كـه در آن بنگـاه      
هايي كمتر از حداقل سطح سود خود در مناقصات شركت كنند ... و تعجـب آور نيسـت   اجرايي با قيمت

اي رو به افزايش است. طور پيوستهه ي اجرايي بهاپروژهعداد مجادالت در كه ت
ي هـا پـروژه ناپـذير جـدايي عنـوان جـزء  ه كند كه ادعاها ببيان مي١٩٩٥در سال Levin،همچنين

ي با تـأمين مـالي دولتـي، ايـن     هاپروژهي با مناقصات رقابتي و يا هاپروژهدر به ويژهاند، اجرايي در آمده
مسأله غيرمعمولي نيست كه اجرا كننده با قيمت پايين در مناقصه شركت كند و به اميد ايـن باشـد كـه    

درآينده قسمتي از آنها را به وسيله مباحثه و ادعاها ترميم نمايد.
Zack كند و يـا  مطرح مي"ادعاهاي خود را در مناقصه بگذار"صورت ه اين پديده را ب١٩٩٦در سال

هـاي ركـود   تـري بـراي زمـان   عنوان معمـول "در مناقصهيطلبفرصت"ه بيان خواهيم كرد. طور كهمان
گرفتـار شـدن   ،هاريسكنتيجهمناقصات طلبي درفرصتطور كلي ه ست. بهاپروژهاقتصادي و تنبلي در 

در سـال  Lannou & Leuاگـر چـه   . اسـت هـا پـروژه سوددهي كاهشوها هزينهافزايشدر وضعيتي 
طلبي درفرصتكنند كه تعداد ادعاها و مجادالت مرتبط با عنوان مي١٩٩٤در سال Kangariو ١٩٩٣

كنـيم كـه   ما عنوان نمي:ان کرده استيخود بيليدر مدل تحلPingگونه که اما همانمناقصات است،
مطلـب  دهند، بلکه ما در اينجا بـر ايـن   در مناقصات رخ مييطلبفرصتخاطر ه بسياري از ادعاها تنها ب

نشـان  )yan2007(يـان در مطالعـه اي .طلبانه با ادعاها مـرتبط اسـت  شويم كه رفتار فرصتمتمركز مي
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تـر  جزيـي يبه اجزاهاپروژههرچقدر ،ها استمناقصهبيشترطلبانه يك حقيقت دردهد رفتار فرصتمي
اشـاره  ١طالعـه يـان  م.كنـد طلبانه كـاهش پيـدا مـي   رفتار فرصت،تقسيم شده و به مناقصه سپرده شوند

همراه با اگربلكه رقابت قيمتيطلبانه ناتوان استكند كه رقابت قيمتي در جلوگيري از رفتار فرصتمي
.كند.طلبي جلوگيري ميه باشد از فرصتاسيستم تعيين كيفي پيمانكاران همر

. هدف ارائـه ايـن   شودارايه ميدر  مناقصه و ادعاها يطلبفرصتدر اينجا ابتدا يك مدل براي تحليل 
فهـم اصـول اساسـي    بـراي (پيمانكـاران) و اجراكنندگان(كار فرمايان)هاپروژهكمك به صاحبان ،مدل

هـاي الزم در  اسـتراتژي زمينـه طـرح  توانـد  كه خـود مـي  طرح يك دعوي استاقتصادي براي سازوكار
نظريـه تعادل مدل با کمک گـرفتن از  افتن يپروژه باشد. پس از يها و قواعد ادعاهاريزيبرنامه،مديريت

ديـ آوردن حدود مفبه دستيها در حاالت مختلف برايکننده استراتژنييتععوامل، به محاسبه هابازي
م پرداخت. يمانکار و کارفرما خواهيپيبراطرح دعوي

و مناقصهيدعويبازيمدلساز. ١

ن آنهـا  يترمهممطرح نمود، که يآورنده دعاووجود ه توان به عنوان مسائل بيرا ميمختلفدستاويزهاي
عبارتند از:

،ح مناقصهيصحيناقص بودن اسناد مناقصه و عدم برگزار.١
،افزايش محدوده كار.٢
پايين بودن كيفيت مدارك،.٣
،هندسي طراحي و عدم دقت كارفرمام.٤
،هاخير در دستورالعملکاري توسط كارفرما و تأيهاعدم تحويل به موقع جبهه.٥
،هاي كاريتعليقتوقف و .٦
،انجام ابتكارات مختلف توسط طراحان.٧
،ها در پروژهطوالني شدن زمان.٨
،شتاب و تعجيل در انجام پروژه.٩

،معيوب بودن تجهيزات.١٠
واعتدالي آب و هوابي.١١
.عدم شفافيت قرارداد.١٢

بـه  يده و بـرا ان کريبيا با اطالعات کامل و با استفاده از نمودار درختيپويک بازيرا به عنوان يباز
م کرد.ياستفاده خواه٢از روش برگشت به عقبين بازيآوردن تعادل نش در ادست

يعنـ ي، يدگاه طرف اول بازيمسائل هم از ديخواهد شد، تمامانجامکه ييهايپژوهش بررسدر اين 
تـر  ان واضحيه بقرار خواهد گرفت. بيکارفرما مورد بررسيعني، يدگاه طرف دوم بازيمانکار و هم از ديپ

هـا پـروژه يبـرا يبه عنوان عوامل مضـر يو طرح دعاويطلبفرصتانجام از لحاظ اجتماعينکه يابرغم

1. Yan (2009) 2. Backward Induction
2. Backward Induction
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ن يکه اشدهامروزه باعث يدر مناقصات صنعتيالعاده رقابتط فوقيوجود آمدن شراه مطرح هستند، اما ب
خـود را در  پـژوهش ينکه دامنه کاربرديايز برايلذا ما ن.ندوشهاپروژهاز ناپذيريجداييدو عامل جزء 

يهر دو طرف بـاز يها را برايو بررسيينهايم، راهکارهاييمحدود ننماياد شدهيک طرف از بازيحد 
م نمود.  يعنوان خواه

و بسط بازي يفروض کل. ٢

١ر در نمـودا يافتـه بسطشكلچارچوب تحليل فرصت طلبي در مناقصات و دعوي در يك بازي پويا در 
كنـيم كـه   فرض مـي دهد.يمانکار انجام ميرا پين بازيحرکت اول در ا،. طبق  اين نمودارايمارائه كرده

كردن قسـمتي  پيمانكار براي بردن مناقصه در رقابت با رقباي ديگر در فضاي كامالً رقابتي اقدام به كسر
اليـ رlكارفرما به ميـزان  ،برد. در اين حالتناقصه را مينموده و ماليرlمت مناقصه به ميزانياز ق

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

مانکـار در طـول پـروژه بـا توجـه بـه       يم که پيکنيرسد : فرض منوبت به كارفرما مي،در حرکت دوم
مدارک و مستندات خود اقدام به يآور، با جمعه کارفرمايعليعوار فراوانش به انجام طرح دياج بسياحت

تواند با تخاب دارد: او ميکارفرما دو راه ان،ن حالتيدر اد.يال نمايرpزان يه کارفرما به ميعليطرح دعو
نرخي gرا پيشنهاد نمايد، كه ال يرgpمثلقرارداداز مبلغ يزني نموده و درصدپيمانكار شروع به چانه

طور كلي طـرح  ه زني را انتخاب نمود و ببين صفر و يك است. يا اينكه راه حل عدم اقدام به بحث و چانه
١گونه كـه در نمـودار   ربوط به رفتار پيمانكار است. همانحرکت سوم ميدعوي را نپذيرد. در ادامه باز

كـه بـه دادگـاه    انتخـاب كنـد  باشد، پيمانكـار بايـد  مذاكره، اگر تصميم كارفرما عدم انجام ايمنشان داده
گيـرد  اي كه پيمانكار در مقابل آن قرار مـي مسألهنمود مذاكرهشكايت كند يا خير. اگر كارفرما اقدام به 

نـد مـذاکره و   يک فرآيـ يست طـ يبايميعنيلغ در نظر گرفته شده را بپذيرد يا رد كند، آن است كه مب
اگر پيمانكار بـه دادگـاه شـكايت كنـد، طبـق      ،گرين شود. در حالت دين معيد طرفييأمورد تgيزنچانه

فرمـا  ال از كاريـ رpبرنده دادگاه شده و مقـدار  qشود كه او با احتمال يگونه فرض منينمودار درختي ا
است كه-lp-cكند. پيامد كاملي كه پيمانكار در صورت بردن دادگاه به دست خواهد آورد دريافت مي

c اي . منظور از هزينه فرصـت سـود از دسـت رفتـه    استبيانگر هزينه فرصت پيمانكار در طول دادرسي
حاصل کند. بايد توجـه داشـت كـه در    يويراتوانست آن سود را باست كه بهترين اقدام قابل انجام مي

ت. در ايـن حالـ  اسـت ن قسمت، راه قابل اقدام به غير از شكايت به دادگاه، عـدم شـكايت بـه دادگـاه     يا
د توجه داشـته  يشه بايمانکار هميندارد. نکته مهم آن است که پياپيمانكار در شكايت به دادگاه  هزينه

يدهد، بلكه همچنين دعـاو هاي دادگاه رخ نميينه وكيل و هزينهباشد که در شكايت به دادگاه تنها هز
رو باعث كـاهش موقعيـت   از اينتواند باعث قطع و ضايع كردن ارتباطات با كارفرما شده ويميدادگاه

اسبه هزينه فرصـت شـكايت   ي ديگر با اين كارفرما شود. بدين ترتيب در هنگام محهاپروژهانجام كار در 
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مسـتقيم  هـاي غير هزينـه جـز اينهـا  وكيل و مانندهاي مستقيم هزينهبايست عالوه برمي، )c(به دادگاه
ميـزان پيامـد   ،ديگـر سـوي . از ن لحـاظ شـود  در آتي پيمانكار ثار و تبعات تخريبي روي اعتبار آشامل آ

يركت در دادگـاه بـرا  شامل هزينه فرصت شdخواهد بود كه +lp-dكارفرما در صورت بردن پيمانكار
هـاي غيرمسـتقيم در نظـر گرفتـه     هزينهcنيز مثل dباشد. بايد توجه داشت كه در محاسبه کارفرما مي

شوند.يم

حاالت مختلفيامدهايبه همراه پيبازي. نمودار درخت۱نمودار 

cهزينه فرصت پيمانكار در انجام دعوي دادگاهي :d :وي دادگاهيهزينه فرصت كارفرما در انجام دع
g :شاخص پيشنهادي در هنگام مذاكرهlطلبي شده توسط پيمانكار در مناقصه: ميزان رقم فرصت
pميزان رقم دعوي انجام شده توسط پيمانكار :qاحتمال بردن دعوي دادگاهي توسط پيمانكار :
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تعادل در بازي دعوي و مناقصهيبررس.١-٢

ن يبـد م.يکنـ يروش برگشت بـه عقـب اسـتفاده مـ    يعنيا يپويهاياز روش حل بازين بازيحل ايبرا
ن از انتها مرحله به مرحله به سمت شروع بـازي  يطرفيامدهايرا با در نظرگرفتن پ١منظور ابتدا نمودار 

كنيم:حل مي
شرط ريسـك  با۱معادلهيم، پيامد انتظاري طرح دعوي در دادگاه ازنمايمياز آخر شروع به حل )الف
: ايمنشان داده١آيد، که در نمودار ميبه دستيخنث

)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

باشـد، كـه   مـي c³qpشرط انجام شكايت به دادگاه توسط پيمانكـار  ،در نتيجهبوده يا مساوي باشد.
ت در دادگـاه بـوده و   يدهنده شرط انتخاب شـکا ابد. معادله زير نشانييامد آن به مرحله قبل انتقال ميپ

د: يآيدر م٢به شکل نموداريباز
)٢(cqp--c-qp ³®³ ll

با حذف به روش برگشت به عقبيودار درخت. نم۲نمودار 

cهزينه فرصت پيمانكار در انجام دعوي دادگاهي :dهزينه فرصت كارفرما در انجام دعوي دادگاهي :
gشاخص پيشنهادي در هنگام مذاكره :lطلبي شده توسط پيمانكار در مناقصه: ميزان رقم فرصت
pميزان رقم دعوي انجام شده توسط پيمانكار :q:احتمال بردن دعوي دادگاهي توسط پيمانكار



٤٣١١٧هاي اقتصادي ايران/ شمارهفصلنامه پژوهش

كنيم، پيمانكار پيشـنهاد  مانکار را مشاهده مييهاي قبول يا عدم قبول توسط پزير بازي٢ج) در نمودار 
رفت: يخواهد پذ،انجام شده را بدين صورت كه در معادله زير نشان داده شده

)٣(gpc-qp-gp-c- £®£ llqp

و يـا مسـاوي بـا    ، کـوچکتر qp-cكه اگر پيامد انتظار از دعوي در دادگاه، گونه استاين،٣درك شرط 
رفت. ي، باشد پيمانكار پيشنهاد كارفرما را خواهد پذ)gp(زني پيشنهاد ارائه شده در چانه

يهـا نـه يان کرد کـه بـا توجـه بـه در نظـر گـرفتن هز      يگونه بنيتوان ايز مين شرط نيدر خصوص ا
با توجه به مطلب ،جهيخواهد شد و در نتييار بااليل به رقم بسين عدد تبدي، اcبه م در محاسيرمستقيغ

د.يآيمبه دست٣ب نمودار ين ترتيلذا بد،رسديقابل قبول به نظر مي، شرطياد شدهشرط 
زنـي يـا  ، كارفرما داراي دو پيامد مختلف براي انجام چانهايمز نشان دادهين٣كه در نمودارطورد) همان

بـا  يزنـ چانهانجام ٤طبق معادلهياد شدهيامدهايکارفرما با در نظر گرفتن پزني است.عدم انجام چانه
رد:يپذيمانکار را ميپ
)٤(dqpgpd-qp-gp- +£®+³+ ll

با حذف به روش برگشت به عقبي. نمودار درخت۳نمودار 

cهزينه فرصت پيمانكار در انجام دعوي دادگاهي :dت كارفرما در انجام دعوي دادگاهي: هزينه فرص
gشاخص پيشنهادي در هنگام مذاكره :lطلبي شده توسط پيمانكار در مناقصه: ميزان رقم فرصت
pميزان رقم دعوي انجام شده توسط پيمانكار :qاحتمال بردن دعوي دادگاهي توسط پيمانكار :

llدهد اگر را انجام مييدعو، پيمانكار طرحشودمشاهده مي٤كه در نمودار طورهـ) همان --gp ³

يد کـه شـرط  يـ نمايمـ ياقدام به طرح دعو0³gpبه شرط ين حالت از بازيمانکار در اييعني پ،باشد
را انتخاب خواهد كرد. يطرح دعواست، لذا پيمانكار يهيبد

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

ي يكتاست. گيري شده و مسير در هر زير بازتعادلي دنباله

. حالت کلي بازي دعوي و مناقصه۲-۲

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

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

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

كند.و هزينه فرصت پيمانكار افزايش پيدا مي

با حذف به روش برگشت به عقبي. نمودار درخت۴نمودار 

cهزينه فرصت پيمانكار در انجام دعوي دادگاهي :dهزينه فرصت كارفرما در انجام دعوي دادگاهي :
gشاخص پيشنهادي در هنگام مذاكره :lلبي شده توسط پيمانكار در مناقصهط: ميزان رقم فرصت
pميزان رقم دعوي انجام شده توسط پيمانكار :qاحتمال بردن دعوي دادگاهي توسط پيمانكار :
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در حالت دومير تعادليمسي. نمودار درخت۵نمودار

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

م: يپردازيبه بحث در مورد تعادل نش م،سپس،د پرداختهيف دو پارامتر جديابتدا به تعر
١احتمال برنده شدن در دادگاه.۱

مانکـار تفـاوت   ينه فرصت پيبه مفهوم هزc(توجه شود که با هزينه كل پروژه باشدCكنيم كه فرض مي
عنوان ميزان دعوي تقسيم بر كل هزينه پروژه تعريف ه ب،a٣، ٢دارد). نرخ جديدي را به عنوان نرخ دعوي

كنيم: مي

C

p
a =

1. Probability Of Wining Lawsuit 2. Claim Ratio
2. Claim Ratio

مانکار موفق به دريافت آن از کارفرما خواهد شد.يت پياز مبلغ قرارداد است که در نهاين شاخص درصديز امنظور ا.٣
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نـه کـل پـروژه    يمانکار و هزيپسوياعالم شده از يزان دعوين ميکننده رابطه بانيبينرخ دعو،قعوادر 
مانکـار در مناقصـه بـدون انجـام     ينه کل پروژه رقم پيار مهم آن است که منظور از هزينکته بسباشد.يم

توانيم بدين گونه نيز بنويسيم: اين مفهوم را مياست.يطلبفرصت
)۵(
10)هاپروژهدر بيشتر( ££= a,aCP(a)

يا 
1faندرت)ه (ب

qن يـ ، در اپيشتر نيز بيـان شـد  که طوررا به عنوان احتمال برنده شدن در دادگاه معرفي كرديم. همان
انجـام شـده توسـط   يبـه مقـدار دعـو   ز کـامالً ينqزان يگر در ارتباط هستند و ميکديپارامترها با يباز

روشـن و  يک ارتباط منفـ يلذا .است، )a(يمرتبط با نرخ دعويزان دعوين ميمانکار مرتبط است و ايپ
هاي مشابه، احتمـال برنـده شـدن در دادگـاه     وجود دارد. به عنوان مثال، براي دعويaو qميانيهيبد
)q(10، با نرخ دعوي/=aًنـده شـدن دعـوي بـا نـرخ دعـوي       بايسـت بيشـتر از احتمـال بر   ميحتما

50/=a طـور رويـايي بـدون    ه تواند ميزان شاخص دعـوي خـود را بـ   ديگر، كسي نميبيانباشد. به
رياضي احتمال برنده شـدن در يـك   به لحاظكاهش دادن مؤثر احتمال پيروزي در دادگاه افزايش دهد. 

ك تابع كاهنده و يـا غيرفزاينـده از نـرخ دعـوي بيـان      وسيله يه ببه صورت روشنتواند دادگاه خاص مي
شود: 

)۶(2121 aa:)q(a)(q ³£a

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

معرفي شده و توضيح داده q(a)تابع ،در اين نمودار.ايمنمايش داده۶نمودار دررا q(a)ازيك مثال 
و هـا پـروژه بـراي  q(a)تـابع  ،واقـع از آن استفاده خواهيم كرد. در خودهايشود كه در بقيه تحليلمي

توسط q(a)و بودهيشه نزوليباشد، اما همياشکال متفاوت و مرتبط به آن پروژه ميحاالت مختلف دارا
يد.آميبه دستزي وكالي متخصص دو طرف با

١. نرخ جبران انتظاري۲-۳

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

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

1. Expected Compensation Ratio
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. احتمال برد در دادگاه۶نمودار 

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

)۸(aq(a)
C

p(a)q(a)
=

ي. نرخ جبران انتظار۷نمودار 

با توجه به اينكـه  گفتني استباشد. مي)aq(a)(دهنده نرخ جبران انتظاري در دادگاه نشان۷نمودار 
در دامنه بين صفر و يـك  q(a)شود، رقمي بين صفر و يك مي)a(وي طور مستدلي باالترين نرخ دعه ب

}توان مشاهده نمود كه مجموعـه  )، لذا مي۵رابطه(طبق خواهد بود. }(a)aq x:x يـك مجموعـه   =
م که در يك مجموعه كراندار، وجود يك حداكثر در مجموعه تضمين شده اسـت.  يدانيكراندار است و م

شده و قطعي اسـت.  اي تضمينجبران انتظاري حداكثرکننده در دادگاه براي هر پروژهلذا وجود يك نرخ
به عنوان متخصصان انتخـاب  ياحرفهيم که وكاليکنيان ميو بدادهنمايش a*q(a*)اين حداكثر را با 

اند. نرخ دعوي بهينه در هر پروژه در نظر گرفته شده
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، كـه در  اسـت ۳/۰به عنوان نمونه، نرخ بهينـه دعـوي حـدود   ،۶نشان داده شده در نمودار q(a)در 
دهد. يك پيمانكار با رفتار عاقالنه هميشـه  ن سطح نمايش ميينرخ جبران انتظاري را در باالتر۷نمودار 

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

)۹(l-- cap )()q(a **

تعادل عمومي نش: 
كه در آن پيمانكار تصميم به طرح دعوي در مقابـل  بودهگيري ما در نقطه تعادل تمركز تصميمبار ديگر

زنـي  ، نـرخ چانـه  ميپيشين توجه کنآمده در مراحل به دستنمايد. اگر به معادالت عدم طرح دعوي مي
را ارضا کند:زيربايست شرط پيشنهادي مي

dqpgpc-qp +££
داريم: ،تقسيم كنيمCاگر طرفين را به 

)۱۰(d/Cqp/cgp/Cc/C-qp/C +££

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

م: يدار،کندياقدام به طرح دعوين نرخ دعويمانکار با در نظر گرفتن بهتريكه پهنگامي
)۱۲([ ] [ ] CCC /d)p(a)q(a/)gp(a/c-)p(a)q(a ***** +££

ات خـود در  يـ ط پـروژه و تجرب يمتخصص با توجه به شـرا ينه را وکاليبهينکه نرخ دعويبا توجه به ا
كـه  يمشخص خواهد شد، تنها متغيرqو pزان يآورند و طبق آن مبه دستتوانند يمشابه ميهاپروژه

، )g(زنـي چانـه نـرخ پيشـنهادي در   ،مانده استياد شدهبراي هر دو طرف پيمانكار و كارفرما در معادله 
. است
]طور كلي رابطه ه ب ] [ ] CdapCcap /)()q(a/)()q(a **** هميشه برقرار است، لذا وجـود  -£+

،ن بازه باشـند يآوردن تعادل نش عمومي در ابه دستبراي ۱۲رابطه كه ارضا كننده gيك مجموعه از 
.استمحدوده وجود تعادل نش يدهنده حدود مطرح شده برانشان۸حتمي است. نمودار 

كه به واسـطه  gزني و مذاكره و انتخاب يك راه حل به وسيله تخصيص يك هر 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 کار در دادگاه و پايينخواهند برد؛ زيرا اين محدوده باالتر از حداقل سود احتمالي پيمان
تر پيمانکار به شرطي حاضـر بـه انجـام مـذاکره و     گيرد. به بيان سادهاحتمالي کارفرما در دادگاه قرار مي

دانيم عدم طرح دعوي در دادگاه است که سود حاصله از مذاکره بيشتر از اقدام به طرح دعوي باشد و مي
به مذاکره است که ضرر وي از حداکثر ضـرر احتمـالي در طـرح دعـوي     که کارفرما نيز به شرطي حاضر 

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

هر دو طرف داراي پيامد باالتري است. دادگاه براي
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مانکار و حداکثر ضرر کارفرما در دادگاهين حداقل سود پيش محدود مذاکره بي.  نما۸نمودار 

زنيچانههاي محدود و اجتناب از هزينههاي نابا دورهزنيچانه.۲-۴

مسـأله م. يپـرداز يمنظـور مـ  ن يبديبه ارائه راهکارgآوردن به دستت ين قسمت با توجه به اهميدر ا
ه بر است. اگر بازيكنـان بـ  براي هر بازيكن هزينهزنيچانهاست. تداوم زنيچانه، هزينه زنيچانهاصلي در 

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

1مبلغ ۱بازيكن 
tS ۲11ريال و بازيكن tS-۱آورد. اگر در دوره ريال به دست مي+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
)يعني د،آور ) 1

1
12

1 1 t
1

1t2tt S   S   ,SS dd =-= ++
در دو دوره برابـر  ۱است. پس تفاوت عايدي بازيكن 

)است با :  )11
111

1
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1 -=-=-+ dd ttttt SSSSS

11از آنجا كه  ££d0اسـت.  زنـي چانـه زينـه  دهنده هيك مقدار منفي و نشانباالحاصل عبارت ،است
: زيرا،بر استهزينهزنيچانهنيز ۲براي بازيكن 

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

1
2

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

0012از آنجا كه  ³-<- 1
tS1   ,dبـر  دهنده هزينـه و نشانبودهمنفي ياد شدهحاصل عبارت ،است

باشد.براي بازيكن دو نيز ميزنيچانهبودن 
را ادامـه  زنـي چانـه اگر قرار باشد آنها ،ستلزم هزينه براي بازيكنان استمزنيچانهبا توجه به اين كه 

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

شود: ده است كه به صورت قضيه زير بيان ميكر
) از كه به يك تومان نرماليزه شـده گيريم كه درباره تقسيم يك مازاد (را در نظر مي۲و۱دو بازيكن 

. هـر مرحلـه   كننده بازي استشروع۱كنند. بازيكن گيري ميطريق قبول و رد پيشنهاد يكديگر تصميم
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شود و هيچ محدوديتي براي تعداد مراحل بازي وجود نـدارد.  ان شروع ميبازي با پيشنهاد يكي از بازيكن
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تفاوت باشند. اين بازي داراي تعامـل پذيرند كه بين قبول و رد بيپيشنهاد يكديگر را ميزمانيبازيكنان 
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و مناقصهيدعوين در بازينشتيل رابيه اريقضيريکارگه ب.۲-۵

م کـه در  ياشاره کنـ مسألهن يست به ايبايم، ميياستفاده نماياد شدهيرا در بازبااله ينکه قضياز اپيش
بـه  يک نگاه سطحيبا .استين بازيطرفيبراrآوردن به دستمدل يکته اساسن روش نياستفاده از ا

ـ اواقـع، امـا در  ،را نرخ بهره بازار در نظر گرفتrتوان يموضوع م ار يبسـ يرنـده فاکتورهـا  يدر برگrني
در ن دو طـرف باشـد.  ينه فرصت مبلغ مورد بحث بيدهنده هزست نشانيبايمrواقع،. در استيمختلف

ن يدهـد کـه همـ   يرا نشان مياعداد متفاوتين بازيط متفاوت طرفيمورد بحث با توجه به شراrجهينت
ر ذکـر شـده   يـ در رابطه زrثر در ؤمياز فاکتورهايشود. برخيل ميه اريخوب قضييموضوع باعث کارا

ست:ا
)۱۳(r  = MAX(R , H , S , E)

انگر شـاخص سـود حاصـل از    يبHدر بازار، يگذارهيانگر نرخ سود حاصل از سرمايبRاين رابطه،که در 
انگر يـ بEدر بازار سهام و يگذارهيانگر شاخص سود حاصل از سرمايبSمت مسکن، يدر قيگذارهيسرما

اگـر  ،بـه عنـوان مثـال   گـر اسـت.  يمختلف ديهايگذارهيخاص شرکت در سرمايهايياز توانايشاخص
نمـوده  يطرح دعـو يزان مشخصيانجام داده و به ميطلبتفرصدر مناقصه يزان مشخصيمانکار به ميپ

ار يـ و مـذاکره مبلـغ مـورد بحـث در اخت    يزنـ چانـه فـاز  يزمان انجام مناقصـه تـا انتهـا   طولباشد، در 
باشد قادر به انجـام  يک شرکت دولتين کارفرما يشود که اگر ايمشخص مزمانيrت يکارفرماست. اهم

مانکـار  يخـود پ يا حتـ يـ و يبخش خصوصـ يک کارفرماينسبت به يار محدوديبسيهايگذارهيسرما
،جـه يو در نتrن بودن ييباعث پاياد شده،در استفاده از مبلغ يين عدم تواناياست که ايهيلذا بداست.

شتر از رقم مورد بحث خواهد بود.يب صبر کارفرما و برداشت بيش ضريافزا

1. Sub game Perfect Equilibrium
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مانکار که در حال انجام مـذاکره هسـتند بـا    يطرف کارفرما و پدو يرا براياد شدهrم ياگر بتوان،حال
ک و قابل دفـاع  يل آکادميک تحليل، يه اريم با استفاده از قضيتوانيم، ميآوربه دستيب قابل قبوليتقر

م.يـ آوربـه دسـت  يزنـ چانـه فـاز مـذاکره و   يکننده در همان ابتدان مذاکرهيطرفينده برايط آياز شرا
مشاهده نمود.پژوهشن يمطرح شده در ايتوان در نمونه کاربرديرا ممسألهن يايچگونگ

ج مدليل نتايه و تحليتجز.٦-٢

آوردن قوانيني روشـن و كـاربردي   به دستدر اين قسمت با استفاده از اثبات يك سري روابط به دنبال 
:پردازيمه بسيار مهم ميدعاوي خواهيم بود. لذا در ابتدا به اثبات يك قضيمسألهبراي افراد درگير در 

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 توجه مي،همچنين،گيريمهاي معلوم در نظر ميعنوان داده

پـذيري  هايي با رفتار عاقالنه و داراي ريسـك ا را طرفهر دو طرف پيمانكار و كارفرمافزون بر اين،است. 
گيريم. در نظر مييخنث

زنـي چانـه عددي غيرمنفي شود، آنگاه مذاكره و سود انتظاري از فرصت طلبي q(a)p(a)-cاگر ،حال
در نظر گرفته شده و ميـزان نـرخ مـذاكره    يبراي هر دو طرف باز١به عنوان يك استراتژي غالب ضعيف

،خواهـد بـود. همچنـين   q(a)p(a)+dو نه بزرگتـر از  q(a)p(a)-cطرفين نه كمتر از زنيچانهي در نهاي
هاي ديگر است. ست كه هميشه بهتر و يا مساوي با استراتژيامنظوراز استراتژي غالب ضعيف 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 توسط پيمانكار در نظر گرفته شده است، عناصر وابسته به تصميم

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 يعنيcيك پيمانكار با رفتار عاقالنه شروع به طـرح  ،د. در نتيجههستن
-0³نمايد اگر و تنها اگر دعوي مي capaq باشد.)()(

را به عنوان دانسـته  qp+dو qp-cتوانند حدود پيمانكار و كارفرما ميباال،با در نظر گرفتن فرضيات 
بـه عنـوان ميـزان پيامـد بـراي      qp-cر كارفرمـا و  دهنده ميزان ضرنشانqp+dخود در نظر بگيرند كه 
پيمانكار از دادگاه است. 

داريم:، ١٢طبق رابطه0³aلذا به ازاي هر ،دو عدد غيرمنفي هستندdو cدانيمكه مياز آنجا 

( ) ( ) CcqpCdqp // -³+

وجود داشته باشد كهRgÎبايست يك مي0³aتوان عنوان كرد كه به ازاي هر مي،در نتيجه

( ){ }c)/C(qpxp(a)/CCdqp:xg -³³+Î /

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

1. Weakly Dominant Strategy
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)طـور  قرار گيـرد و همـين  تأكيدمذاكرات مورد  ) CcqpCagp //)( دهنـده بهتـر بـودن    نشـان ³-
پذيرفته شدن يك نرخ مذاكره براي پيمانكار است. 

)، aاگر به ازاي هر ،حال ) ( ) CcqpCdqpCagp ///)( آنگاه راه حل تعادلي بـه جـاي   ³+³-
در نظـر  (qp+d , qp-c)خواهد بود كه در اين حالت پيامد طرفين نيز ١مذاكرات انجام دعوي دادگاهي

يك استراتژي مغلوب ضعيف خواهد بود. زنيچانهدر مقابل انجام مسألهشود، كه اين گرفته مي
)به طور مشابهي اگر  ) ( ) CagpCcqpCdqp /)(// نسـبت بـه   بار ديگـر پيامد طرفين +³-³

زنيچانهتوانيم بيان كنيم كه روش انجام مذاكره و مي،حالت مذاكره يك مغلوب ضعيف است. در نتيجه
يك استراتژي غالب ضعيف براي طرفين پيمانكار و كارفرماست. 

جديدتر بپردازيم. اگر ما توانيم به عنوان و بررسي يك مفهوم با توجه به اثبات انجام شده در اينجا مي
q(a)p(a)-cرا خواهيم داشت كه ٢را يك عدد غيرمنفي در نظر بگيريم يك مازاد غيرمنفيc+d  ،اسـت

كنـيم.  بيـان مـي  ٣كه اين مازاد بين كارفرما و پيمانكار تقسيم خواهد شد. ما اين مازاد را مازاد مذاكرات
بوده و يا در يزنچانهارفرما و پيمانكار در اثر فرآيند شونده بين كتواند يك رقم تقسيممازاد مذاكرات مي

رسد آن جالبي كه در اينجا به ذهن ميپرسشوجود آمدن دعاوي دادگاهي كامالً از بين برود. ه صورت ب
بـه  توان بين طرفين تقسيم كرد؟ تقسيم اين مازاد بـين طـرفين   است كه اين مازاد مذاكره را چگونه مي

پذيري طرفين بستگي دارد. طرفي كه داراي قـدرت مـذاكره   ريسك،و همچنيننيزچانهبه قدرت يقين
تواند بهره بيشتري از اين مازاد ببرد. مباحث جديـد علـم   مي، گريزي كمتري باشدكبيشتر و ميزان ريس

طـور صورت جامعي مفاهيم تقسيم اين مازاد را بين طرفين بيان كنند. همانه توانند بها ميبازينظريه
ن استفاده كرد كه ينشتياريل رابزنيچانهتوان از روش براي تقسيم اين مازاد ميپيشتر نيز بيان شدكه

در ايـن پـژوهش بـه طـور     زنيچانههاي نامحدود و در نظر گرفتن هزينه با دورهزنيچانهتحت سرفصل 
بيان شده است. خالصه
با توجه به اثبـات بيـان   ،گيري را بيان كنيميماز آنكه قوانين مورد نظر خود در مورد تصمپيش،حال

.پردازيمشده به مطرح كردن سه استنتاج ديگر مي

Iاستنتاج .١-٦-٢

را q(a*)p(a*)وجـود داشـته باشـد كـه     *aرا در نظـر بگيـريم و يـك    پيشاگر تمامي فرضيات قضيه 
اقدام به دعوي نمـوده و نـرخ   *aي با رفتار عالقانه در نرخ دعوي كهحداكثر و غيرمنفي نمايد، پيمانكار

خواهد بـود اگـر و   q(a*)p(a*)+dبوده و نه بيشتر از q(a*)p(a*)-cدر اين حالت نه كمتر از زنيچانه
باشد. qp-cمنفي براي ن حداكثر و غيريك ميزاq(a*)p(a*)-cتنها اگر 

تـار عاقالنـه بـدون شـك در پـي      كنيم كه يك پيمانكار بـا رف ميبيانگونه اثبات اين استنتاج را اين
كنـد اگـر و تنهـا اگـر     اقدام به طرح دعوي مي*aحداكثر كردن ميزان سود خود خواهد بود، لذا در نرخ 

0³- capaq )()( يـك حـداكثر غيرمنفـي خواهـد بـود.      q(a*)p(a*)-cباشد. كه در ايـن حالـت   **

1. Sue 2. Non Negative Surplus 3. Negotiation Surplus
2. Non Negative Surplus
3. Negotiation Surplus
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نبـوده و بيشـتر از   q(a)p(a)-cاز دانـيم پيامـد حاصـل از دعـوي كمتـر     طور كـه مـي  همان،همچنين
q(a)p(a)+d منفي كه ما در اينجا به آن حداكثركننده غيرنخواهد بود اگر و تنها اگر يكa*يم گـوي مي

را حداكثر نمايد. q(a*)p(a*)-cوجود داشته باشد كه رابطه 
بايست ربطـي  مانكار نمي، نرخ دعوي پيIبر اين اثبات الزم به ذكر است كه با توجه به استنتاج افزون
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 

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

l

بـا  برابرمي قبه صورت تساوي ر*aرا رد كرد  كه انتخاب يك مسألهتوان اين نمي،نمايند، همچنينمي

C

l .داشته باشد

هاي در نظر گرفتـه  توانيم مطرح كنيم آن است كه با علم به تعادلجا ميجالبي را كه در اين پرسش
شده در بازي پيمانكار و كارفرما ديگر چه احتياجي به اين همه قوانين در دعاوي دادگاهي است ؟ دليل 

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

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

ر در مقايسـه بـا كارفرمـا    اضافي پيمانكار از پروژه و توانايي فني پيمانكاثير اطالعاتأاي تحت تمبتكرانه
از ذهن به نظـر  هاي طرف مقابل قرار گيرد، لذا دورو يا بلوفگوييممينامتقارنرا اطالعاتنباشد كه آ

ــيچانــهرســد كــه طــي يــك فرآينــد  نمــي ــن نتيجــه برســند كــه  مشــاوران يــك پيمانكــازن ــه اي ر ب
capaqdapaq -£+ )()()()( مـذاكره ديگـر وجـود    ،است، كه با توجه به ايـن نتيجـه مـازاد   ****

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

IIاستنتاج .٢-٦-٢

كنيم بدين صورت كه با در نظر گـرفتن فرضـيات و   در اين قسمت يك استنتاج بسيار ساده را مطرح مي
نمايد يا خيـر هـيچ ارتبـاطي بـه ميـزان      كه پيمانكار اقدام به دعوي ميانتخاب اينيادشدهاثبات قضيه 

ارد. ندdو ميزان lطلبي وي در مناقصه، فرصت
اين مطلب را بيان كنيم كـه انجـام يـا    باالست طبق قضيه اثبات شده ابراي اثبات اين استنتاج كافي

,pعدم انجام دعوي توسط پيمانكار با در نظر گرفتن پارامترهاي   q وcگونه ارتبـاطي  خواهد بود و هيچ
نخواهد داشت. dو lبه پارامترهاي 
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توان در برگيرنده اين مطلب دانست كه حتي اگر پيمانكاري در هنگام انجام مناقصه را ميIIتنتاج اس
باز هم در راستاي حداكثر سود خـود در انجـام   l=0طلبي براي بردن مناقصه ننمايد، اقدام به فرصت

نمايـد تـا شـايد    دعوي با كارفرمـا مـي  آوردن يك نقطه بالقوه، اقدام به طرحبه دستپروژه و در صورت 
را به صورت بالفعل به ميزان سود خود اضـافه  مسألهبتواند با در نظر گرفتن شرايط موجود رقمي از اين 

نمايد. 

IIIاستنتاج . ٣-٦-٢

يك حـداكثر  q(a*)p(a*)-cتوان بيان كرد كه اگر ميياد شدهبا در نظر گرفتن فرضيات و اثبات قضيه 
دهنده با رفتار عاقالنـه كـه مايـل بـه     تواند توسط يك مناقصهاي ميآنگاه قيمت مناقصه،اشدغيرمنفي ب

q(a*)p(a*)-cكاهش داده شود كه اين ميزان نـه كمتـر از   lبه ميزان ،طلبي در مناقصه باشدفرصت

يعني: ،باشدميq(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

دانـيم كـه اگـر ايـن     مـي Iرا جبران نمايد. با در نظر گرفتن قضيه اثبـات شـده و اسـتنتاج    كاهش سود 
منفي براي وي است. پيامـد  يك حداكثر غيرq(a*)p(a*)-cدهنده متمايل به انجام دعوي باشد مناقصه

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

قراردارد:

[ ]dapq(a  ,capq(a ** +-Î )())() **l

منفي باشد، آنگاه به غير از عدم انجـام دعـوي   كنندهيك حداكثرq(a*)p(a*)-cاست كه اگر گفتني
طلبي وي صورت ميزان فرصتدر اين،راه ديگري براي يك پيمانكار با رفتار عاقالنه وجود نخواهد داشت

خواهد بود. l=0در مناقصه نيز 
بـا  q(a*)p(a*)-cرغـم منفـي بـودن    ه بـ كه ممكن است يك پيمانكـار  اين مسأله مطرح شودشايد 

خـواهيم  رغم اينكـه نمـي  ه بتهديد كارفرما به انجام دعوي دادگاهي وي را مجاب به انجام مذاكره نمايد. 
اي را در دنياي واقعي غيرممكن دانسته و تكذيب كنيم، اما با توجه به مدل تحليلـي  مسألهوجود چنين 

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

نمايد) هيچگاه اقدام به انجام اين كار را به اميد وي به هيچ وجه واقعاً اقدام به انجام دعوي دادگاهي نمي
رد. تهديد كارفرما نخواهد ک
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كند كـه  كند. وي عنوان ميبيان مي١٩٨٣درسال Rubinدر برگيرنده مطلبي است كه IIIاستنتاج 
وجود آورنده ادعا قراردادهاي مبهم است. عدم شفافيت قراردادها باعث دلسـرد  ه يكي از عوامل اساسي ب

مـت در  يعنـوان ق پـذير اقـدام بـه   شود كه به صـورت صـادقانه و مسـئوليت   دهندگاني ميشدن مناقصه
هـاي  هاي خـود رقـم  دهندگاني كه در قيمتكنند. باخت پياپي آنها در مناقصات به مناقصهمناقصات مي

گيرند باعث شده كه آنها به تـدريج از رقابـت در مناقصـات    دريافتي آينده به عنوان دعوي را در نظر مي
در حين اجراي پروژه تبديل شود. كنار روند و موضوعي به عنوان دعوي به سر فصل اصلي پيمانكاران

گونه بيان كرد كه با وجود هرگونه دليلي بـراي  توان اينرا ميRubinمطلب IIIبا توجه به استنتاج 
وجود آمدن دعوي (به عنوان مثال مـبهم بـودن قراردادهـا) ميـزان انتظـاري جبـران در پيمانكـاران        ه ب

q(a*)p(a*) افزايش خواهد يافت. لذا بازه[ ]dapq(a  ,capq(a ** +- )())() نيز بزرگتر در نظر **
نان بيشتري رقم بزرگتري را در يتواند با آزادي خاطر و اطمطلب ميگرفته خواهد شد و پيمانكار فرصت

حين اعالم قيمت در مناقصه كاهش داده و شانس خود را براي بردن مناقصات افزايش دهد. 

و مناقصهيدعوين حاکم بر بازيقوان.٧-٢

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

مطرح يايپنداريم. طبق مباحث و قضاپذيري طبيعي و رفتار عاقالنه ميكارفرما را طرفين داراي ريسك
م: يکنيان مير را بين زيشده قوان
، منفـي شـود   q(a*)p(a*) - cاگر ميزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه، بـراي پيمانكـار،   .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  طلبانهطور فرصته تواند بقيمت ورود در مناقصه مي
q(a*)p(a*) + d نبوده و بيشتر از q(a*)p(a*) - cكمتر از lدر اين بين ،نيهمچنشود.

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

، غيرمنفـي باشـد،   q(a*)p(a*) - cاگر ميزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه براي پيمانكار .٣
. بهترين پيامدها را نسبت به طرح دعوي در دادگاه براي كارفرما و پيمانكار زنيچانهمذاكره و 

:fد بود كه خواهfدر نظر گرفته شده زنيچانهدر پي خواهد داشت و ميزان نرخ 
[ ]dapaq   ,capaqf +-Î *)(*)(*)(*)(

تواند با توجه به در نظـر  يز ميکارفرما نباال،گر آنکه با توجه به مطالب ارائه شده ينکته مهم د.٤
q(a*)p(a*)ضرر ممکن خود را از رابطه بيشترينين بازين حالت ممکن در ايگرفتن بدتر

+ dد. ينماينيبشيپ
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يمطالعه کاربرد.٣

و يل دعـاو يـ م تـا مـوارد مطـرح شـده در مبحـث تحل     يکنـ يمـ يقسمت با ذکر يك مثال سـع در اين
آن بـه  از پـيش آن تشـريح كنـيم.   يق عملـ يدرک هر چه بهتر مصـاد برايدر مناقصات را يطلبفرصت

نماييم.هاي مدل اشاره ميصورت خالصه به محدويت

خچهيتار. ١-٣

ايـران  بـه ويـژه  مزايده و مناقصه كشورهاي باستاني شرق سازوكارتوان گفت كه خواستگاه به جرات مي
را در فـروش دام، محصـوالت دامـي،    هـا اشكالي از مزايدهبا سفر به مناطق دور دست در روستاهااست،

صـورت كنتـرات در قالـب مناقصـه     ه برداشت كارهاي كشـاورزي بـ  كشاورزي و دادن كاشت و داشت و
هـا مشـاهده   هـا و مزايـده  ال دبه در قالـب پشـيماني در مناقصـه   حتي مواردي از اشككنيم.مشاهده مي

يکارهـا يبرخـ انجـام  يطور عمده به واگـذار ه ران بيدر ايامروزاشكال استفاده از مناقصه به شود.مي
ل يـ آن بـه دل که درشوديمربوط م)١٣٣٤-١٣٢٧(به برنامه اول توسعهنه چندان مهم،يدولتيعمران
يهـا بـه شـرکت  يعمرانـ ياهـ پروژهيبرخيانجام و اجراکشور و دولت،ييراو اجيفنيهاتيدمحدو
يداخلـ يهـا ش تنوع کارها شرکتيدايکشور و پيبا توسعه اقتصاد.شددر قالب مناقصه واگذار يخارج

هـا  در مناقصهيدگيچيامروزه نظر به وجود ظرافت و پافتند.يشرکت در مناقصه را يط الزم برايشراز ين
ن  يـي تعيبـرا يمختلـف، در سـازمان برنامـه دفتـر    يهـا ييبا توانـا ينکاران قدرتمند داخلمايپو وجود 

در مناقصه به حداقل خود ياحتمالوجود دارد تا تخلفاتيمانکاريپيهاشرکتييو اجرايت فنيصالح
تـا تخلفـات  اسـت ۳/۱۱/۱۳۸۳ياسالميمناقصه  مصوب مجلس شورايقانون برگزار،نيهمچن. برسد

زم کار فراوان است.لمستييو اجراياقتصادسازوكارهاي،حالنيابادهد.كاهشدر مناقصه را يحتمالا
از وشـده ه هـا ارائـ  با استفاده از نظريه بازيهاي استانداردهاي جديد اين اشكال در قالب مدلدر نظريه

شوند.لحاظ اجتماعي مورد تحليل واقع مي
و امكـان  شدهبزرگ و پيچيده هاپروژهكه گيردالت پيچيده به خود ميحزمانيمشكالت در مناقصه 

در كشورهاي جهان سوم به واسطه ضعف و حتـي  .شودتعريف استانداردهاي فني و قراردادها سخت مي
جـود افـزوده و ادعاهـاي    بيشـتر آنهـا بـر مشـكالت مو    رقابت بين پيمانكاران وگاهي دولتـي بـودن   نبود

.اسـت هـا  ژهن طوالني شـدن پـرو  آشكار آدهد كه يكي از نتايج ناقصات افزايش ميطلبانه را در مفرصت
مدل ارايه شده تا حدودي توانايي مدل نظريه بازي را يكاربردمثالمطالعه موردي كه در ذيل به عنوان

دهد.ها نشان ميدر تحليل دعاوي در مناقصه

EPCه روش ه بيعسلويروگاه گازينيرسانستم سوختيپروژه س.٢-٣

ـ EPCک پروژه ياز يواقعيهاآوردن دادهبه دستاستگفتني از ياريل محرمانـه بـودن بسـ   يـ دله ، ب
يکه مقـاالت علمـ  . همچناناستار دشوار يبسيمانکار و چه از نظر کارفرما، امرياطالعات، چه از نظر پ
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يبا اعداد فرضـ ييهامثاليرسبوده و تنها به بريک مثال واقعياز يتهيز همگينه نين زميدر ايجهان
اند.پرداخته

ت اطالعات مهـم و  يعدم شفافبراي، اين پروژهمانکار يبه هر صورت با توجه به درخواست کارفرما و پ
عاليـم صـورت  ه هـا بـ  انـد و اسـامي شـركت   ضرب شدهيقيب حقيک ضرياعداد در يمدنظر آنها، تمام

يک مثال واقعـ يارائه برايکردن خواست آنها، تالش پژوهشگر ورده شده تا عالوه بر برآورده صاري آاخت
ز به هدر نرود.ين

مانکـار واگـذار شـد، مقصـود     يک پيآن به يزات و اجراين تجهيم، تأين پروژه که سه فاز طراحيدر ا
ت يبا ظرفيليگازوييرسانستم سوختيک سيوجود آوردن ه ن پروژه بيف ايو هدف کارفرما از تعرياصل

وجود آوردن مخازن ه ن بيو همچنيگازيهانيله توربيد برق به وسياز توليبانيص به منظور پشتمشخ
الزم، يهـا يکشـ ستم پمپاژ و لولـه يه و نصب سين تهيها و همچننيه توربيتغذبرايليالزم گاز و گازوئ

مانکار بود.يه، توسط پياوليطبق اسناد فن
ه از کارفرمـا،  يـ دييأو گـرفتن ت يليتفصـ يهايپس از انجام طراحپروژه،يمانکار در طول اجرايلذا پ

ک مخـزن  يـ ياجـرا ،نيهمچن،ها) و نصب آنها بودهلولهوهازات الزم (از جمله پمپيد تجهيملزم به خر
شـده الزم را متعهـد  يو گازينيرزميمخازن زيل و اجرايره گازوييبراي ذخيمتر مکعب٢٠٠٠٠بزرگ 
است.

از آن پژوهشـگران که يطين پروژه مانند شراي، ادهدكه اطالعات كلي اين پروژه نشان ميطورهمان
مباحـث را در  يتواند تمـام يلذا کارفرما نم،خاص خود بودهينديفرآيهايدگيچيپيکنند، داراياد مي

کارفرمـا  اينکهنيبا توجه به ا،نيا عقد قرارداد و اجرا مد نظر قرار دهد. همچنيمناقصه و يبرگزارزمان
ن پـروژه  يگرفته بود، اEPCک پروژه ين بخش از پروژه به عنوان يايم به واگذاريبار تصمنخستينيبرا

بود.يط مطلوبيشرايمربوطه، دارايهايو بررسيو دعاويطلبفرصتانجام براي

مناقصهياطالعات و ارقام مربوط به برگزار.٣-٣

Wاقدام به عقد قرارداد با شـرکت  Aشركتيعنين پروژه يايرفرما، کاEPCند مناقصات يفرآبراساس

انجـام شـده   يکارشناسـ يهـا يبـا بررسـ  ،سـپس ن پـروژه نمـود.  يه مربوط به ايانجام مطالعات اولبراي
دعوت نمود:يافت مدارک فنيشرکت در مناقصه و دربراير را يزيهاشرکت
Hشرکت ،Zشرکت ،Nشرکت ،Rشرکت ،Dشرکت

ک ماه موظف يبه مدت ٢٠/١/١٣٨٥خ يه در تارياوليافت اسناد و مدارک فنيپس از درهاشرکتاين 
مت پـروژه  يه مشاور کارفرما از قيبرآورد اولمت بودند.يسربسته قيهاو ارسال پاکتيبه ارائه مدارک فن

سوابق شرکت ها ويافت مدارک فنيمانکار پس از دريمشاور پال بوده است.ير٥٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠رقم 
ر را به آنها اختصاص داده است :ينمرات ز

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

درصد ٩٠ب يش پاکات و با در نظر گرفتن ضريپس از گشاييمانکار نهاياست که روال انتخاب پگفتني
ارقام ارائـه  ،ش پاکاتيپس از گشان بوده است.دهندگامناقصهينمرات فندرصد براي١٠مت و يقبراي

ن صورت بوده است:يدهندگان پس از رند کردن آنها بدشده توسط مناقصه
الير٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Dشرکت 
الير٥٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Rشرکت 
الير٥٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Nشرکت 
الير٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Zشرکت 
الير٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠:   Hشرکت 

ن صورت بوده يمانکار برتر بديانتخاب پبرايآنها يهاو وزنين نحوه محاسبه با اعمال نمرات فنيهمچن
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 

م رقـم  يراسـت از تقسـ  ح است که اعـداد سـمت   يالزم به توضاد شدهيدر خصوص نحوه محاسبه اعداد 
آمده است. اعـداد سـمت چـپ    به دستيشنهادين رقم پيکننده در مناقصه بر کمترشرکتيشنهاديپ

ـ از عـدد  ينمرات فنيق درصديز از تفريعبارت ن ـ انـد. در نها آمـده بـه دسـت  ک ي ت يـ ب اولويـ ترت،تي
ن صورت است:يدهندگان بدمناقصه

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

يشـنهاد رقمـ  ياقدام بـه پ Zرسد آن است که شرکت يبه نظر ميشنهاديکه از ارقام پيان نکتهياول
ـ ال کمتـر اسـت.   ير٥٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠رقم يعنيه مشاور کارفرما ينموده است که از برآورد اول غـم  ره ب

با توجه به عدم عالقه يق است، منتهيدقيه که برآورد مشاورش رقمين قضينان کامل کارفرما به اياطم
ن شـرکت بـه عنـوان برنـده مناقصـه اعـالم و       يـ مانکار در مناقصه، ايپاينيطلبفرصتکارفرما به اثبات 
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ايـن  انجـام  بـراي ال ير٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠به مبلغ ياقدام به عقد قرارداد٨/٣/١٣٨٥خ يکارفرما در تار
ماه نمود.١٢مدت يطEPCپروژه به روش 

و مناقصهيدعويمدل بازيمحاسبه فاکتورها.٤-٣

م.يکنيمکوتاه يااشارهمد نظر يپنجم به پارامترهابخشمدل مطرح شده دريمحاسبه فاکتورهابراي
aمانکـار  يپ،تيـ ت کـه در نها از مبلغ قـرارداد اسـ  ين شاخص درصديمنظور از ا. )ي: (شاخص نرخ دعو

آن از کارفرما خواهد شد.دريافتموفق 
P=aCپروژه (رقم بدون ينه واقعيزان هزيدر ميضرب شاخص دعون شاخص از حاصليا. زان ادعا)ي: (م
.آيدبه دست مي) يطلبفرصت

q(شانس برنده شدن در دادگاه) :
qpيمانکار نسبت بـه نـرخ دعـو   ياست که پين رقمزاين پارامتر ميمنظور از ا. )يزان جبران انتظاري: (م

.)٧(معادله دريافت آن از کارفرما را دارد مطرح شده، انتظار 
يدارايت نسـبت بـه نـرخ دعـو    يزان شانس موفقيآن است که مqار مهم در مورد پارامتر ينکته بس

زان شـانس اسـت را   يـ مانکار حـائز چـه م  يمطرح شده پينکه در مقابل نرخ دعوياما ا،استيب نزوليش
ن شـانس  يـ اکننـد. يمطرح ميو قابل بررسيمانکار با توجه به پروژه عمليمشاوران با تجربه و مجرب پ

ping HOين خصوص آقـا يدر ا،نياست. همچنيوجود آورنده دعاوه م با عوامل بيرابطه مستقيدارا

يبـه طـور عمـوم   يدعويهال نرخزان شانس در مقابيرا به عنوان ميجدول٢٠٠٥در سال يادر مقاله
ن ياز همـ يمانکـار بـه همکـار   يو عالقه مشاور پيز با توجه به عدم دسترسيما ن). ١(جدول عنوان کرد

م.يکنيخود استفاده ميجدول در مطالعه کاربرد

. 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%

ينـه واقعـ  يبـه عنـوان هز  Cست از پـارامتر  يبايمpگر آن است که در محاسبه شاخص يدمهمنکته 
يطلبـ فرصـت ال که رقم همـراه بـا   ير٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠رقم يبه جايعنيم.يانجام پروژه استفاده کن
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لذا ال استفاده نمود.ير٥٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠يعنيمشاور کارفرما ست از رقم اعالم شده توسطيباياست م
اند: محاسبه شده٢اعداد مورد نظر طبق جدول ياد شده،با توجه به مراتب 

براي pingشود، طبق مدل مطرح شده و احتماالت استاندارد مشاهده مي٢طور که در جدول همان
-*q*p]ريال محاسبه شد. حال، به محاسبه بازه ٨.٥٦٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ   *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%

يدادگـاه ينـه شـرکت در دعـاو   ي) هزAشركتشده از شرکت کارفرما (يآوربا توجه به اطالعات جمع
يهـا نـه يز هزيـ ) نZشركتمانکار (يشرکت پاست. ال ير١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠با برابراقل رقم حداينيبرا

يهـا نـه يگـر کارفرمـا و محاسـبه هز   يمناقصـه د ٣را با توجه بـه حضـور در   يدادگاهيشرکت در دعاو
ال عنوان نمود.ير٤.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠م رقم يرمستقيغ

شود:يمطرح مياد شده به صورت زيربازه 

[ ]00000056090000000604 ///,///
مانکار بـوده  يال مورد قبول پير٠٠٠/٢٥٠/٩٢٦/٣ارقام باالتر ازين مفهوم که در هنگام مذاکره تماميبد

،ز در بازه قبول کارفرمـا قـرار خواهنـدگرفت. بـه بيـان ديگـر      يال نير٠٠٠/٢٥٠/٤٢٦/٩و ارقام کمتر از

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

صبر و شكيبايي طرفين دارد. ها،بازينظريهگريزي و يا طبق مباحث پذيري يا ريسكريسك

]ممكن كه بينزنيچانهبا در نظر گرفتن رنج مذاكره و  ]00000056090000000604 ///,///
طلبي بازه، فرصتتوانسته است با انتخاب رقمي در همينمناقصه ميزمانگرفته است، پيمانكار در قرار

مـا  يدر مناقصه را انجام دهد بدون آنكه تمامي اين رقم فداي بـردن مناقصـه شـود. در مطالعـه مـورد     
.استيکيال را انتخاب كرده كه نسبت به بازه مدل ما رقم نزدير٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠پيمانكار رقم 
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ين در مطالعه موردينشتيل رابيه اريقضيريکارگه ب.٥-٣

در دادگـاه  يانـه يهزيهامتيو قياد شدهاستفاده از بازه ينجا به جايدر ا،ان شدهيبا توجه به مطالب ب
هيقضـ ،گـر يدبيانا به يزنيچانههاي هاي نامحدود و اجتناب از هزينهبا دورهزنيچانهتوان از مبحث يم

رقـم  pپـارامتر  ينـه بـرا  يزان بهيـ م کـه م يدانيم٢مطابق جدول ن استفاده کرد.ينشتيل رابيمذاکره ار
، )g(يزنچانهن در يد طرفييأست که با محاسبه نرخ مورد تايکاف،. حالاستال ير١٠.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠

م.ييرا محاسبه نمايمانکار از دعويپيزان انتظاريم
د. بـا توجـه   يآبه دستمانکار و کارفرما يهر دو طرف پيم است که نرخ بهره بران منظور ابتدا الزيبد

ن شـرکت در  يـ اينرخ بهره (فرصت) بـرا ،شرکتاين و طبق اعالم يمانکاريبودن شرکت پيبه خصوص
، بودن کارفرمايمه دولتيتوجه به نبا ،نيبوده است. همچندرصد٣٠برابر١٣٨٦-١٣٨٥هايسالطول

بوده است.ين بازه زمانيدر همدرصد١٧برابرين شرکت رقميفرصت) انرخ بهره (
م:يپردازيمgpن به محاسبه ينشتيطبق رابطه راب،حال

ريـال  ٤.٥٣٨.٧٧١.٥٩٣طبق رابطه زير برابر بـا  gpشود، رقم مشاهده مي٣طور که در جدول همان
رد.است که با بازه به دست آمده در بخش پيشين نيز مطابقت دا
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توانسته است حداکثر به ميزان يـاد شـده   بدين ترتيب، پيمانکار با رفتار عاقالنه طبق اين محاسبه مي
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

ه بـر تخصـص   يـ ن مدل تکياز ايدر استفاده کاربرديعوامل اساسبيان شدز ينيشترپکه طورهمان
بـار ديگـر يـادآوري    ن ينشـت يل رابيـ ه اريدر اسـتفاده از قضـ  ،ني. همچنـ استتجربه و باياحرفهيوکال
،تيـ در نهاکنـد. يفا مـ ياينقش اساسياد شدهن در معادله يآوردن نرخ بهره طرفبه دستکه كنيممي

د:ينمايتر مقيه بازه وجود تعادل نش را دقين قضيه از ااستفاد

[ ]40722816165937715384 ///,///
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پژوهشج ينتا.٤

م با ين مفاهيايسازدر مناقصات به مدليطلبفرصتو يدعاويبررسيم برايبر آن بودپژوهشن يدر ا
ج ين مدل و نتـا يايبه بررسينمونه کاربرددر يكا با اطالعات کامل پرداخته و يپويهاياستفاده از باز

مـت  ياز قينده اقدام به کسر کردن مقـدار يدر آيد به انجام طرح دعويمانکار با اميک پي. ميآن پرداخت
طلبـي در مناقصـات و انجـام    فرصـت مسألهبر آن بوديم تا ،د، در اين مدلينمايمناقصه مزمانخود در 

ن اسـت کـه   يـ تحليل كنيم. نتيجه كلي و واقعـي مـدل ا  را ها بازينظريهطرح دعاوي با استفاده از ابزار 
بين پيمانكار و كارفرماست. زنيچانهو مناقصه، انجام مذاكره و يدعويتعادل نش باز

شود:صورت زير خالصه ميه بو مناقصه يدعويبازيج کاربردينتا
اي مانكار انگيزهمنفي شود آنگاه پياگر ميزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه، براي پيمانكار .١

طلبي در مناقصه و طرح دعوي نخواهد داشت.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. فرصتبرايالزم 
بـراي پيمانكـار غيرمنفـي باشـد، قيمـت ورود در      اگر ميزان جبران انتظاري دعوي در دادگاه .٣

است:l،اي توسط پيمانكار كاسته شودطلبانهطور فرصته تواند بميكهمناقصه
[ ]dapaq   ,capaq +-Î *)(*)(*)(*)(l

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

خواهد بود كه:fدر نظر گرفته شده، زنيچانهداشت و ميزان نرخ 

[ ]dapaq   ,capaqf +-Î *)(*)(*)(*)(

توانـد بـا توجـه بـه در نظـر      يز مـ يکارفرما نشده گر آنکه با توجه به مطالب ارائه ينکته مهم د.٥
+ q(a*)p(a*)حداکثر ضرر ممکن خود را از رابطه ين بازين حالت ممکن در ايگرفتن بدتر

dد. ينماينيبشيپ
باال بردن برايين بازين ايطرفيبراييان راهکارهايو مناقصه به بيدعويمدل بازيبا بررس،نيهمچن

:ميردازپياحتمال برد آنها م
به اين تحليل رسيديم كه نرخ پيشنهادي مـذاكره  ،كارفرما: با توجه به مطالب مطرح شده در نهايت)الف
]در بازه زنيچانهو  ]dapq(a   ,capaq +- هـاي  اسـتراتژي ،واقع خواهـد شـد. در نتيجـه   )()(()(

طلب بدين صورت خواهد بود: كارفرما در راستاي دلسرد كردن پيمانكاران فرصت
،qش احتمال برد پيمانكار در دادگاه كاه.۱
،cافزايش هزينه طرح دعوي در دادگاه براي پيمانكار .۲
.dكاهش هزينه دادگاه براي كارفرما در قبال طرح دعوي پيمانكار .٣

ي گونـاگون و يـا   هـا پـروژه كه اين سه استراتژي داراي كاربردها و تعابير مختلف با توجه به گفتني است
اين ،ست. در نتيجههادر دعويزنيچانهخريد، اجرا و يا شاملي مختلف يك پروژه قرار گرفتن در فازها
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هـا  ها الزم بوده اما در حاالت مختلف كافي نيست. برخي از كاربردهاي عمومي ايـن اسـتراتژي  استراتژي
بدين شرح است: 

يـي  هـاي اجرا هر چه بيشتر و دقت كـافي در كيفيـت قـرارداد و انجـام آن. در بخـش     يارتقا.أ
هـا و  بـرد در دعـاوي دادگـاهي منـوط بـه نـوع و كيفيـت قـرارداد و پيوسـت         بيشتراحتمال
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
تواند به علت كيفيـت بـاالي قـرارداد بـه شـدت      ميqpديگر، بيانشود. به ميمقابل كارفرما 

ــه   ــد و در نتيج ــاهش ياب ــي       ،ك ــاه يعن ــه دادگ ــا نتيج ــوي و ي ــرخ دع ــه ن ــوط ب ــازه مرب ب

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

طلبي در هنگامي كه برنده مناقصه، پيمانكاري است كه قيمت مناقصه وي بدون انجام فرصت.ب
برايبايست همچنان آماده انجام دعوي توسط پيمانكار مناقصه برنده شده است، پيمانكار مي

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

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

بايست اسناد و شـواهد خـود را   ارد. بدين جهت كارفرما ميددادگاهي و عواقب آنها آماده نگه
بايسـت يـك   صورت كامل آماده نگهدارد. به عنوان مثال، كارفرما مـي ه در هر فازي از پروژه ب

اي و با تجربه را هميشه در كنـار خـود داشـته    تيم مشاوره و يا حداقل يك وكيل كامالً حرفه
ريـزي  بايست يك برنامـه دهد. كارفرما همچنين ميرا كاهش pqوسيله بتواند باشد، تا بدين

خير ناشـي از طـرح دعـوي و مـذاكره و     أمقابله بـا زمـان تـ   برايدقيق و از پيش تعيين شده 
هـاي  تمامي رفتارهـا و فعاليـت  افزون بر اين،در نظر بگيرد. dكاهش برايپيمانكار زنيچانه

علت وقوف كامل كارفرمـا  ه ه آن باشد كه بكنندكارفرما قبل و بعد از انجام مناقصه بايد اثبات
عـددهاي كوچـك و غيرقابـل    dو qp، درواقعيت پـروژه  جز اينهابر محدوده پروژه، قوانين و 

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

سـوابق و نظريـات كارفرماهـاي    ،وسيله افزايش روابط و همچنينه اخت از پيمانكار بشنبراي
پايين دست پيمانكار داشته باشد. اين تغييرات عـالوه بـر   ياو حتي كارشناسان سابق پيشين

تواند باعث افزايش هزينه طرح دعوي در دادگـاه  افزايش كيفيت مدارك مناقصه و قرارداد مي
)c( عمل آورد. ه طلبي پيمانكار در مناقصه جلوگيري بشده و از فرصتبراي پيمانكار

د توانـ هـايي كـه مـي   ، اسـتراتژي پيشـين هاي پيمانكار: با توجه به مطالب ارائه داده شده در قسمت) ب
بدين صورت است: ،پيامدهاي پيمانكار را بيشتر كند
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،qدگاه دهنده احتمال برنده شدن پيمانكار در داهاي افزايشاستراتژي.١
،dهاي كارفرما براي شركت در دعاوي دادگاهي دهنده هزينهافزايشهاي استراتژي.٢
.cهاي پيمانكار براي شركت در دعاوي دادگاهي دهنده هزينههاي كاهشاستراتژي.٣

هـا داراي كاربردهـاي متنـوع و مباحـث     شـد ايـن اسـتراتژي   بيـان نيز پيشطور كه در بخش همان
هاپروژهاز كاربردهاي عمومي اين برخي. استو انواع فازهاي هر پروژه هاپروژهبه انواع گوناگون با توجه 
بدين شرح است: 

آوري اسناد و مدارك الزم در حـين پـروژه،   قرارداد و جمعمشخصات پروژه و پيگيري مصرانه .أ
ا دقـت  بايست بـ ميكوشد، پيمانكاركيفيت قرارداد مييكه كارفرما در جهت ارتقاطورهمان

هاي آن را بـا دسـتورات اجرايـي    پرداخته و تفاوتمشخصات پروژهتمام 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
سد. بر

هـاي غيرمسـتقيم شـركت در دعـاوي دادگـاهي از      پيمانكار بايد توجه داشته باشد كه هزينه.ب
هـاي غيرمسـتقيم دعـاوي    هزينهمسألههزينه مستقيم آن بيشتر خواهد بود. پيمانكار بايد از 

انقطاع پروژه، به هدر رفتن نيروهاي انساني مشغول در پروژه، سوء سابقه براي ماننددادگاهي 
ي آينده و خراب شدن روابط پيمانكار و كارفرما به خوبي آگـاه بـوده و در محاسـبات    هاپروژه

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

يـي را در مرحلـه   توانـد همگـي مسـائل اجرا   نمـي يهـيچ قـرارداد  ،آماده كند. در هر صورت
يـا اخـتالف در   ريزي اوليه تحت پوشش خود در آورد. وجود مـوارد نـامعلوم و مـبهم و   برنامه

طـرح دعـاوي   برايناپذير است. پيمانكار بايد آمادگي الزم را قراردادها امري ناگزير و اجتناب
دن هاي احتمـالي و يـا حتـي پوشـش دا    پوشاندن ضررها و زيانبه منظوردر مراحل مختلف 

بايست مناقصه در جهت سود بيشتر داشته باشد. پيمانكار ميزمانطلبي شده در مبلغ فرصت
هـاي الزم را  ريـزي بوده و برنامهpqدهنده با استفاده از مشاوران مجرب در اين زمينه افزايش

، انجام دهند. نكته حائز اهميت ديگـر آن  cهاي دعاوي دادگاهي در جهت كاهش دادن هزينه
ا در حـين انجـام طـرح دعـوي بـه      هـا ر ريـزي بايست اين اسناد و برنامهه پيمانكار مياست ك

مختلف به آگاهي كارفرما برساند.هايشيوه
هاي وري و دقت نظر در ساختار هزينههاي پيمانكار افزايش بهرهترين استراتژييكي از اساسي.ث

اسـت و بـه دنبـال افـزيش     طلبـي انجـام داده   پروژه است. پيمانكاري كه در مناقصـه فرصـت  
توانـد بـه   اي در پروژه نيست، تنها در حالتي مـي وري نبوده و داراي ساختار بهينه هزينهبهره

جبران سود از دست رفته خود اميدوار باشد كه كارفرمايش به هيچ وجه آمادگي و اسـتراتژي  
با در نظر گرفتن طلبي در مناقصه و يا طرح دعاوي نداشته باشد. خاصي براي مقابله با فرصت
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ي هـا پـروژه طلبي در مناقصات به عنوان يك موضوع در حال گسـترش در  اينكه انجام فرصت
طـور قابـل قبـولي بـا ايـن      ه اي نه چندان دور تمامي كارفرمايان بباشد، در آيندهمختلف مي

تـرين  هاي مقابله با آن را در پيش خواهند گرفت، لذا يكي از بهموضوع آشنا شده و ناگزير راه
مدت پيمانكاران، تقويت كردن شـركت  آوردن سود بلندبه دستها براي ترين استراتژيو الزم
هـاي رقـابتي اثـر    هاي مختلف و قراردادن شركت در حالـت وري در زمينهه وسيله بهرهخود ب

هـاي  توانـد يكـي از جـايگزين   وري اسـت، كـه ايـن امـر بـه خـودي خـود مـي        بخش در بهره
صات براي برنده شدن باشد. طلبي در مناقفرصت

ر اسـت. لـذا   يناپـذ ايش انجـام طـرح دعـاوي مـوردي انکار    ، افـز هابا توجه به افزايش روز افزون رقابت
و كارفرما بوده است، توانسته باشـد بـه   اميدواريم انجام اين تحليل كه در برگيرنده هر دو طرف پيمانكار

مدل ما تعادل ،كمكي تحليلي كرده باشد. در نهايتهاپروژهمديريت اين امر مهم در طول چرخه حيات 
نه، حداقل يبهيطلبفرصتزان يميق برايدقبه نسبتيابازهييافت و حتزنيچانهخود را در مذاكره و 

که بـه  يياما نکته نهاآورد،به دستزان ضرر کارفرما يو حداکثر ميرقم دعوينان برايزان قابل اطميم
طلبي در مناقصـات بـه سـمت    ه سوق دادن استراتژي پيمانكاران از انجام فرصترسد آن است کينظر م

ها براي كـاهش قيمـت آنهـا و تمسـک بـه      هزينهها و مديريت متعالي وري در ساختار شركتايجاد بهره
ترين پيشنهاد براي پيمانكاران باشد. تواند مطلوبميهاپروژهدر اقتصاد يمسائل اخالق

شنهاداتيپ. ٥

يد و نـا آشـنا بـرا   يـ جدکـامالً يامسألهران يمانکار و کارفرما در اين پيروابط بينکه بررسيتوجه به ابا 
د به يالزم و مفياز آن امريانهين روابط در هر زميايرسد بررسيلذا به نظر م،استبيشتر پژوهشگران

:ل طرح استر قابيزهايشنهاديموارد و پاين پژوهش،ده است، اما در خصوص مباحث يفا
ين بـرا ينشـت يل رابيـ ه اري، در هنگام اعمال قضrن ييتعيق برايدقياآوردن رابطهبه دست.۱

.ين بازيطرف
يدر مناقصه برايشنهاديمت پين قيروش انتخاب دوميريکارگه د و مشکالت بيفوايبررس.٢

.رانيدر اهاپروژه
اسـتنتاج  يران، بـرا يـ ايهاپروژهدر يزان طرح دعاوياز ميک جامعه آماريآوردن به دست.٣

.رانيدر اهاپروژهمختص به يک جدول استاندارد نرخ دعوي
و يطلبـ فرصتانجام يثر به جامؤينيگزيجابراييو اقتصاد اخالقيورم بهرهيمفاهيبررس.٤

.يطرح دعاو
.ها براي كشورهاي در حال توسعهبازينظريهرد روش پيشنهادي با رويكرد كارب.٥
.شودثر واقع مياعتبار آتي او در رفتار كنوني مؤه تكراري چگونهدر بازي مناقص.٦
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