فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)23 :زمستان 2011

اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي و ﺗﺨﺼﻴﺺ رﻳﺴﻚ در ﭘﺮوژهﻫﺎي زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ
ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ-ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻠﻔﻴﻖ
ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻓﺎزي
کیهان جعفریان ،1امیر عباس

شجاعی*2

تاریخ دریافت3044/40/13 :
تاریخ پذیرش3044/40/40 :
کد مقاله00941 :

چکـیده
اﺟراي پروژهﻫاي مﺨﺘﻠﻒ زیرﺳاﺧﺘﻲ از ﺟﻤﻠه ﻋﻮامﻞ مﻬﻢ و ﺣﻴاتﻲ در رﺷد و تﻮﺳﻌهي اﻗﺘﺼادي کﺸﻮرﻫا ﺑه ﺷﻤار مﻲرود.
در ﺳالﻬاي اﺧﻴر ﺑه دلﻴﻞ رﺷد روزافﺰون ﺟﻤﻌﻴت و تﻮﺳﻌه اﻗﺘﺼادي کﺸﻮرﻫاي مﺨﺘﻠﻒ در ﺣال تﻮﺳﻌه ،ﻧﻴاز ﺷدیدي ﺑه
تﻮﺳﻌه زیرﺳاﺧتﻫا در ﺑﺴﻴاري از کﺸﻮرﻫا اﺣﺴاس مﻲﺷﻮد .یﻜﻲ از مﻬﻢترین ﺟنبهﻫاي ﺳاﺧت و تﻮﺳﻌه پروژهﻫاي ﻋﻤراﻧﻲ،
تأمﻴن مالﻲ پروژهﻫاﺳت که مﻬﻤﺘرین ﻧقﺶ را در تﻮﺳﻌه پروژه و رﺳﻴدن ﺑه اﻫداف از پﻴﺶ تﻌﻴﻴنﺷده ایﻔا مﻲکند .ﺑه ﻫﻤﻴن
منﻈﻮر در پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ،مﻄالﻌه مﻮردي در پروژهﻫاي آزادراﻫﻲ کﺸﻮر ایران و ﻫﻤﭽنﻴن اﻧﺠام مﺼاﺣبهﻫاي ﻧﻴﻤه
ﺳاﺧﺘاریافﺘه ﺑا مﺘﺨﺼﺼﻴن و ﺧبرﮔان در زمﻴنه ﻗراردادﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ-ﺧﺼﻮﺻﻲ در کﺸﻮر ،در اﺑﺘدا اﻗدام ﺑه ﺷناﺳایﻲ
مﻬﻤﺘرین ریﺴﻚﻫاي مﻮﺟﻮد در این پروژهﻫا ﺷده و ﺳﭙﺲ ﺑا اﺳﺘﻔاده از روشﻫاي آماري و اﺳﺘنباﻃﻲ ﻫﻤﭽﻮن روشﻫاي
تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري ﭼند مﻌﻴاره فازي ،مﻴﺰان اﻫﻤﻴت این ریﺴﻚﻫا تﻌﻴﻴن ﺷده و اﻗدام ﺑه اولﻮیتﺑندي آنﻫا ﮔردید .ریﺴﻚﻫاي
ﺷناﺳایﻲ ﺷده در  0ﺣﻮزه مﻮرد ارزیاﺑﻲ ﻗرار ﮔرفﺘند که ﺣﻮزهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ریﺴﻚ پﻴﻤاﻧﻜار ،ریﺴﻚ کارفرما ،ریﺴﻚ
تأمﻴنکننده ،ریﺴﻚ مرﺑﻮط ﺑه مﺸاور تﻮﺳﻌه ،ریﺴﻚﻫاي محﻴط ﺧارﺟﻲ اثرﮔذار و ریﺴﻚﻫاي ﺣﻤﻞوﻧقﻞ ﻃبقهﺑندي ﺷدﻧد
و ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺑررﺳﻲﻫاي اﻧﺠام ﺷده ﺑا اﺳﺘﻔاده از روش تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري فازي ،ریﺴﻚﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ﻋﻮامﻞ ﺧارﺟﻲ اثرﮔذار در
رتبه اول و ریﺴﻚﻫاي مرﺑﻮط ﺑه پﻴﻤاﻧﻜار در رتبه دوم ﻗرار ﮔرفت و ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘایج ﺣاﺻﻞﺷده ،زیر ریﺴﻚﻫاي این دو
رتبه را مﺠدداً ﺑررﺳﻲ ﻧﻤﻮده و اثرﮔذارترین ریﺴﻚ ﻫا ﺷناﺳایﻲ و مﻌرفﻲ ﺷدﻧد.
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)23 :زمستان 2011

در یﻚ تﻌریﻒ کﻠﻲ ،مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻋبارت اﺳت از ﭼارﭼﻮﺑﻲ ﻗراردادي ماﺑﻴن یﻚ ﻧﻬاد ﺧﺼﻮﺻﻲ و یﻚ ﻧﻬاد
ﻋﻤﻮمﻲ که ﺑا ﻫدف اراﺋه ﺧدمات زیرﺳاﺧﺘﻲ ﺑه مردم ﺑا کﻤﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ایﺠاد مﻲﺷﻮد .در این تﻌریﻒ مﻲتﻮان وﻇایﻒ و
مﺴﺌﻮلﻴت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اراﺋه ﺧدمات زیرﺳاﺧﺘﻲ را در ﺳﻄﻮح مﺨﺘﻠﻔﻲ ماﻧند تأمﻴن مالﻲ ،ﻃراﺣﻲ و ﺳاﺧت ،مدیریت ،تﻌﻤﻴر و
ﻧﮕﻬداري ،ﺑﻬرهﺑرداري و پﻴﺶﺑﻴنﻲ ﻧﻤﻮد .انﺟﻲ و ﻫﻤﻜاران( )0442یﻚ مدل ﺷبﻴهﺳازي ﺑراي ﺷناﺳایﻲ دوره تﻀﻤﻴن ﺑر اﺳاس
ﺳرمایهﮔذاري مﻮرد اﻧﺘﻈار و تﻌرفهﻫاي مﻮﺟﻮد در ﻗراردادﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ اراﺋه ﻧﻤﻮدهاﻧد .ﺑه ﻫﻤﻴن منﻈﻮر اﺑﺘدا
اﺳاﺳﻲترین ﻧﻴازﻫاي ﺑنﻴادین در ایﺠاد ﺳناریﻮﻫاي مﺨﺘﻠﻒ تﻌﻴﻴن کننده ریﺴﻚﻫا و فاکﺘﻮرﻫاي مﻮثر ﺑر ﻋدم اﻃﻤﻴنان در اینﮔﻮﻧه
پروژهﻫا را ﺷناﺳایﻲ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑا اﺳﺘﻔاده از یﻚ مدل تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري ﭼند مﻌﻴاره فازي ،ﺳه دﺳﺘه از مﻬﻤﺘرین پارامﺘرﻫاي مﻮثر در
این زمﻴنه تﻌﻴﻴن ﺷده اﺳت .ویﮋﮔﻲﻫاي ترکﻴبﻲ اراﺋه ﺷده در مدل تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري ﭼند مﻌﻴاره اراﺋه ﺷده در این پﮋوﻫﺶ ،امﻜان
اﻧﺘﺨاب ﺳناریﻮي ﺑرتر ﺑه منﻈﻮر تﻌﻴﻴن ﺑرﻧده در ﭼنﻴن مناﻗﺼاتﻲ را اراﺋه مﻲﻧﻤاید .پﺲ از اراﺋه مدل پﻴﺸنﻬادي ،یﻚ ﻧﻤﻮﻧه مﻮردي
ﺑراي اﻋﺘبارﺳنﺠﻲ آن مﻮرد ﺑررﺳﻲ ﻗرار ﮔرفﺘه و ﺑراﺳاس آن ،اﻫﻤﻴت تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري درﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨاب ﺑرﻧده در مناﻗﺼه ﺑرمبناي
تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري ﮔروﻫﻲ ارزیاﺑﻲ ﺷده اﺳت .والﻲپﻮر و ﻫﻤﻜاران( )0431در مقاله ﺧﻮد ،روﺷﻲ ﺑراي اولﻮیتﺑندي ریﺴﻚ در پروژهﻫاي
مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑا اﺳﺘﻔاده از فرآیند تحﻠﻴﻞ ﺷبﻜهاي و ﺑا مﻄالﻌه مﻮردي در یﻚ پروژه آزادراﻫﻲ در کﺸﻮر ایران اراﺋه
ﻧﻤﻮدهاﻧد .دادهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه این مﻄالﻌه از ﻃریﻖ ﺑررﺳﻲ ادﺑﻴات ،مﺼاﺣبه و ﺑررﺳﻲ پرﺳﺸنامهﻫاي تﻮزیﻊ ﺷده در ﺑﻴن مﺘﺨﺼﺼان در
زمﻴنه پروژهﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ آزادراﻫﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷده اﺳت .ﻧﺘایج ﺑه دﺳت آمده از این تحقﻴﻖ ﻧﺸان داد که
ریﺴﻚﻫاي مالﻲ ،ﺣقﻮﻗﻲ و ﺳﻴاﺳﻲ مﻬﻤﺘرین ﮔروه ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده در این پروژهﻫا ﻫﺴﺘند ،اﮔرﭼه ﻃراﺣﻲ ﻧامناﺳﺐ،تﻐﻴﻴر
در ارزش زمﻴنﻫاي اﻋﻄا ﺷده و پایان دادن ﺑه امﺘﻴازات ﻧﻴﺰ از درﺟه اﻫﻤﻴت ﺑاﻻیﻲ در ﺑﻴن ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده ﺑرﺧﻮردار
ﻫﺴﺘند.
ماﻫﻴت تﻮﺳﻌه زیر ﺳاﺧت ﻫاي ﻋﻤراﻧﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑا مﻔاﻫﻴﻢ اتﻜایﻲ و تامﻞ پذیري ﻫﻤﭽﻮن پذیرش ریﺴﻚ ﺳر و کار ﺧﻮاﻫد
داﺷت .و ﺑدون پذیرش ریﺴﻚ ﻗادر ﺑه ﺳﻮدآوري و رﺷد ﻧﻴﺴﺘند .ریﺴﻚ در پروژه ﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ رویدادﻫا یا
وﺿﻌﻴﺘﻬاي مﻤﻜن الﻮﻗﻮع ﻧامﻌﻠﻮمﻲ ﻫﺴﺘند که درﺻﻮرت وﻗﻮع ﺑﺼﻮرت پﻴامدﻫاي منﻔﻲ یا مثبت ﺑر اﻫداف پروژه مﻮثر مﻲ ﺑاﺷد
ﻫریﻚ ازاین رویدادﻫا یا وﺿﻌﻴﺘﻬا داراي ﻋﻠﻞ مﺸﺨص و ﻧﺘایج و پﻴامدﻫاي ﻗاﺑﻞ تﺸﺨﻴص ﻫﺴﺘند .از این رو مﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴاز ﺑه ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ
دارﻧد که ﻋالوه ﺑرارزیاﺑﻲ فﻌالﻴت ﻫا و فرایندﺷان ﺑﺘﻮاﻧد درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴت ریﺴﻚ تﻌﻴﻴن مﻌﻴارﻫاي ریﺴﻚ ﻗاﺑﻞ تحﻤﻞ و مﺸﺨص
ﻧﻤﻮدن دﻗﻴﻖ ریﺴﻚ رﻫنﻤﻮن ﻧﻤاید ﺑناﺑراین ارزیاﺑﻲ ریﺴﻚ ﺑراي تﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴري درﺑاره اﻫﻤﻴت ریﺴﻚ ﻫا ﺑراي ﺳازمانﻫا و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
پذیرش یا رفﺘار ﺑا ﻫر ریﺴﻚ ﺧاص اﺳت در این پﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ داریﻢ تا ﺑا اﺳﺘﻔاده از روش ﻫاي  FAHPریﺴﻚ ﻫاي مرﺑﻮط ﺑه
پروژه مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﺷناﺳایﻲ و رتبه ﺑندي ﻧﻤاﺋﻴﻢ .این پﮋوﻫﺶ از پنج ﺑﺨﺶ تﺸﻜﻴﻞ ﺷده اﺳت که ﺑﻬﺶ اول
مقدمه پﮋوﻫﺶ اراﺋه ﮔردید ،در ﺑﺨﺶ دوم پﻴﺸﻴنه پﮋوﻫﺶ ﺑررﺳﻲ ﺷده و در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم روش تحقﻴﻖ  FAHPمﻌرفﻲ مﻲ ﮔردد و
در ﺑﺨﺶ ﭼﻬارم ﻧﺘایج ﺑدﺳت آمده ارزیاﺑﻲ ﺷده ودر ﺑﺨﺶ ﻧﻬایﻲ پﻴﺸنﻬادات آتﻲ پﮋوﻫﺶ اراﺋه ﺧﻮاﻫد ﺷد.

 -2پیشینه تحقیق
که و ﻫﻤﻜاران ( )0434در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑه ﺑررﺳﻲ مﺴﺌﻠه تﺨﺼﻴص ریﺴﻚﻫاي مﻮﺟﻮد در ﺟﻬت پﻴادهﺳازي ﻗراردادﻫاي
مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ پروژهﻫاي ﺳاﺧت و ﺳاز کﺸﻮر ﭼﻴن ﺑا اﺳﺘﻔاده از تﻜنﻴﻚ دلﻔﻲ پرداﺧﺘهاﻧد .ﻧﺘایج ﺣاﺻﻞ از این تحقﻴﻖ
ﻧﺸان داد که ﺑﺨﺶ دولﺘﻲ تنﻬا مﺴﺌﻮلﻴت ریﺴﻚ (ﺳبﻚ مالﻜﻴت و ﺑﻮمﻲﺳازي) را ﺑر ﻋﻬده ﺧﻮاﻫد داﺷت و مﺴﺌﻮلﻴت اکثریت
ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده ﺑﻌدي مرﺑﻮط ﺑه مقامات دولﺘﻲ ﺑﻮده و مﺴﺘﻠﺰم اﻗدامات آﻧﻬا ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد .ﻋالوه ﺑر این 30 ،ریﺴﻚ که
ﺑﺨﺶﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗادر ﺑه مقاﺑﻠه ﺑا آﻧﻬا ﻧﻴﺴﺘند ،ﺑاید ﺑه ﻃﻮر مﺴاوي در ﺑﻴن آﻧﻬا ﺑه اﺷﺘراك ﮔذاﺷﺘه ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻲ مﺴﺌﻮلﻴت  34ریﺴﻜﻲ که در ﺳﻄﺢ پروژه ﻗرار دارد را ﺑر ﻋﻬده داﺷﺘه و ﺑر این اﺳاس ﺑاید راﻫﻜارﻫاي اﺟرایﻲ در راﺳﺘاي
ﺑرون رفت از ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده پﻴﺸنﻬاد ﮔردد .آلبرت و ﻫﻤﻜاران ( )0434در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا اﻧﺠام پﻴﻤایﺸﻲ مﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ
اﺟراي مﻮفﻖ مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در پﻜن و ﻫنﮓ کنﻚ را ﺑررﺳﻲ کرده و ﺑر این اﺳاس ،ﺑه اولﻮیتﺑندي  31ماﻧﻊ ﺑالقﻮه
مﺸارکت اﺳﺘﺨراج ﺷده از ادﺑﻴات پﮋوﻫﺸﻲ تحقﻴﻖ پرداﺧﺘهاﻧد .ﺑراﺳاس یافﺘه -ﻫاي این تحقﻴﻖ ،ﺳه ماﻧﻊ تأﺧﻴرات زیاد در روﻧد
مذاکرات ،ﻧبﻮد تﺠرﺑه و مﻬارت کافﻲ و تأﺧﻴرات زیاد ﺑه دلﻴﻞ مناﻗﺸات و مباﺣﺚ ﺳﻴاﺳﻲ در اﻧﻌقاد ﻗراردادﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ-
ﺧﺼﻮﺻﻲ ،ﺑه ترتﻴﺐ ﺑه ﻋنﻮان مﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ تﻮﺳﻌه مﺸارکت در پﻜن ﺑﻮده که مﻮرد اول و ﺳﻮم در ﻫنﮓ کنﮓ ﻧﻴﺰ ﺻادق ﺑﻮده اﺳت؛
ولﻲ ﻋامﻞ رﺳﻴدن تﻌداد کﻤﻲ از پروژهﻫا ﺑه مرﺣﻠه ﻋقد ﻗرارداد لﻐﻮ ﻗرارداد پﻴﺶ از اﻧﻌقاد آن( در رتبه دوم ﺑه لحاظ درﺟه ماﻧﻌﻴت
مﺸارکت ،در ﻫنﮓ کنﮓ ارزیاﺑﻲ ﺷده اﺳت .آﺟﻴﻤاﻧﮓ ( )0433در مﻄالﻌه ﺧﻮد ﺑا ﻋنﻮان کارایﻲ مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در
پروژهﻫاي زیرﺳاﺧﺘﻲ ﺑا پﻴﻤایﺶﻫاي مﺨﺘﻠﻒ ﺑه ﺑررﺳﻲ ﻋﻮامﻞ مﻮفقﻴت این مﺸارکتﻫا پرداﺧﺘه اﺳت .این تحقﻴﻖ ﺑﻴان مﻲدارد که
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تﺨﺼﻴص ریﺴﻚ ﺑاید ﺑه ﻋنﻮان یﻜﻲ از مﻮﺿﻮﻋات مﻬﻢ در مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ مﻮرد تﻮﺟه ﻗرار ﺑﮕﻴرد .ﺑﺨﺶ دیﮕر
تحقﻴﻖ که ﺑه ﺷناﺳایﻲ و رتبهﺑندي مﺸﻜالت و محدودیتﻫاي این مﺸارکتﻫا مﻲپردازد ،دﻋاوي ﻋﻤﻮمﻲ و کارﺑرد ﺻرف پروژهﻫاي
ﺑﺰرگ در مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑه ﻋنﻮان دو مﺸﻜﻞ ﻋﻤده این مﺸارکتﻫا ارزیاﺑﻲ ﺷدهاﻧد .والﻲپﻮر و ﻫﻤﻜاران ()0431
در تحقﻴﻖ ﺧﻮد اﻗدام ﺑه اراﺋه یﻚ رویﻜرد ﺑﻬﻴنهﺳازي ﭼند ﻫدفه ﺑراي تﺨﺼﻴص ریﺴﻚ در پروژهﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺑا مﻄالﻌه مﻮردي در کﺸﻮر مالﺰي پرداﺧﺘهاﻧد .در این تحقﻴﻖ ،ریﺴﻚﻫاي مﻮﺟﻮد در پروژهﻫا از ﻃریﻖ ﺑررﺳﻲ ﺟامﻊ ادﺑﻴات و ﺑررﺳﻲ
پرﺳﺸنامه ﺣاﺻﻞ از مﺘﺨﺼﺼان درﮔﻴر در پروژهﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در کﺸﻮر مالﺰي ،مﻮرد ﺷناﺳایﻲ ﻗرار ﮔرفﺘه و
ﺳﭙﺲ تﻮاﺑﻊ ﻫدف ﺑه منﻈﻮر ﺑه ﺣداﻗﻞ رﺳاﻧدن کﻞ زمان و ﻫﺰینه پروژه و ﺑه ﺣداکثر رﺳاﻧدن کﻴﻔﻴت ﺑا رﻋایت محدودیتﻫاي آﺳﺘاﻧه
ریﺴﻚ ،تﻮﺳﻌه یافﺘه اﺳت .ماﻫﻴت ترکﻴبﻲ مﺴﺌﻠه تﺨﺼﻴص ریﺴﻚ ،یﻚ وﺿﻌﻴت ﭼند ﻫدفه را که مﻲتﻮاﻧد ﺑه ﻋنﻮان یﻚ مﺸﻜﻞ
پﻴﭽﻴده ﺷبﻴهﺳازي ﺷﻮد ،تﻮﺻﻴﻒ مﻲکند .لﻴﻮ و ﻫﻤﻜاران ( )0430در تحقﻴﻖ ﺧﻮد ،ﺑه ارزیاﺑﻲ مﻬﻤﺘرین ﻋﻮامﻞ مﺆثر ﺑر اثرﺑﺨﺸﻲ و
کارآیﻲ تدارکات در پروژهﻫاي ﻗراردادي مبﺘنﻲ ﺑر روش مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در کﺸﻮرﻫاي اﺳﺘرالﻴا و ﭼﻴن پرداﺧﺘهاﻧد.
در این تحقﻴﻖ 30 ،ﻋامﻞ ﺑحراﻧﻲ در پﻴادهﺳازي تدارکات در پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ تحت اثر  2ﻋامﻞ اﺻﻠﻲ
تﻮﺳﻌه کﺴﺐ و کار ،کﻴﻔﻴت روﻧد اﻧﺠام کار ،ﻇرفﻴت ﺑﺨﺶ دولﺘﻲ ،ﺳاﺧﺘار دولﺘﻲ ،اثرﺑﺨﺸﻲ ارتباﻃات ،تﻌادل ﺑﻴن رﻗاﺑت ارکان پروژه
و ﺷﻔافﻴت فرایندﻫاي مناﻗﺼه ﺷناﺳایﻲ ﺷده و ﻧﺘایج تﺠﺰیه و تحﻠﻴﻞ مقایﺴهاي این ﻋﻮامﻞ در دو کﺸﻮر مذکﻮر ،ﻧﺸان داد که
اﺧﺘالف آماري مﻌنﻲ داري درﺧﺼﻮص مﻴﺰان اﻫﻤﻴت ﻋﻮامﻞ در ﺑﻴن پروژه ﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ دو کﺸﻮر مﻮرد
مﻄالﻌه وﺟﻮد داﺷﺘه و ﺑا اتﺨاذ اﺳﺘراتﮋيﻫاي تﻮﺻﻴه ﺷده ،ﻫر دو ﺑﺨﺶ دولﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ درﮔﻴر در پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي
ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در مﻮﻗﻌﻴت ﺑﻬﺘري ﺑراي ﺳاﺧت و مدیریت فرایندﻫاي مناﻗﺼه ﻗرار ﺧﻮاﻫند ﮔرفت .کﻲیرس و فِنِﻤا ( )0432در
تحقﻴﻖ دیﮕري ﺑه ﺑررﺳﻲ و ارزیاﺑﻲ ریﺴﻚ و ﺷﻴﻮهﻫاي مدیریت ریﺴﻚ در پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ پرداﺧﺘهاﻧد.
ﻧﺘایج این تحقﻴﻖ ﻧﺸان داد که ﺳازمانﻫا ﺑا ﭼندین »ریﺴﻚ ﻏﻴر ﻗاﺑﻞ ﺟبران« مرتبط ﺑا مدیریت پروژه و مﺴﺌﻮلﻴتﻫاي مدیریت
پروژه مﻮاﺟه ﻫﺴﺘند که از ﺟﻤﻠه مﻬﻤﺘرین آﻧﻬا مﻲتﻮان ﺑه ﻋدم وﺟﻮد تﻌداد کافﻲ از کارکنان واﺟد ﺷرایط ،ﻋدم وﺟﻮد یﻚ تﻴﻢ ﺑا
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻜردي مﺸﺘرك ،ﻋدم اﺧﺘﺼاص ﺷﻔاف مﺴﺌﻮلﻴتﻫا و ﻧبﻮد ﻗدرت تﺼﻤﻴﻢﮔﻴري در پروژه در ﺣﻴن ﺑروز تﻐﻴﻴرات ،ﻋدم وﺟﻮد
تﻮافﻖ ﺑراي مﺸارکت در ﺑه ﻋﻬده ﮔرفﺘن تﻐﻴﻴرات مﻮرد ﻧﻴاز در ﻃﻮل پروژه ،ﻧبﻮد زمانﺑندي مﺸﺨص ﺑراي ﺷروع مﺸارکت در پروژه
اﺷاره ﻧﻤﻮد .تﺠﺰیه و تحﻠﻴﻞ ﻋﻮامﻞ ﺷناﺳایﻲ ﺷده در این تحقﻴﻖ ﻧﺸان داد که ﻧقﺶ ﺳﻄﻮح مﺨﺘﻠﻔﻲ از آﮔاﻫﻲ ریﺴﻚ و دﺧالت
مدیریت ارﺷد در کاﻫﺶ و ﺑرون رفت از ریﺴﻚﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده ﺑﺴﻴار ﺣاﺋﺰ اﻫﻤﻴت مﻲﺑاﺷد .ﻫﻤاﻧﻄﻮر که از مرور ادﺑﻴات پﮋوﻫﺸﻲ
مﺸﺨص ﮔردید ،ﺷﻜاف تحقﻴقاتﻲ که در پﮋوﻫﺸﻬاي پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ وﺟﻮد دارد ﻋدم پرداﺧﺘن ﺑه
ریﺴﻚ ﻫاي ارزیاﺑﻲ ﺑر اﺳاس رویﻜرد ﻫاي دﻗﻴﻖ فازي اﺳت از این رو در این پﮋوﻫﺶ رویﻜرد ﻫاي ﺟدیدي در این ﺣﻮزه پرداﺧﺘه
مﻲ ﺷﻮد.

ﻫدف تﻤام ﻋﻠﻮم ،ﺷناﺧت و درك دﻧﻴاي پﻴرامﻮن ماﺳت .ﺑه منﻈﻮر آﮔاﻫﻲ از مﺴایﻞ و مﺸﻜالت دﻧﻴاي اﺟﺘﻤاﻋﻲ ،روشﻫاي
ﻋﻠﻤﻲ ،تﻐﻴﻴرات ﻗاﺑﻞ مالﺣﻈه اي پﻴدا کرده اﻧد .این روﻧدﻫا و ﺣرکت ﻫا ﺳبﺐ ﺷده اﺳت که ﺑراي ﺑررﺳﻲ رﺷﺘه ﻫاي مﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸري،
از روش ﻫاي ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﻔاده ﺷﻮد .امروزه مﺴاﺋﻠﻲ وﺟﻮد دارد که ﺑا اﺳﺘﻔاده از اﺳﺘدﻻل اﺳﺘقرایﻲ ﻗاﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺘند .داﻧﺸﻤندان ﺑه این
ﻧﺘﻴﺠه رﺳﻴدهاﻧد که ﺑاید ﺟنبه ﻫایﻲ از دو روش ﻗﻴاﺳﻲ و اﺳﺘقرایﻲ را ترکﻴﺐ کنند و روش ﺟدیدي ﺑه ﻧام روش ﻋﻠﻤﻲ مﻌرفﻲ ﻧﻤایند.
این پﮋوﻫﺶ از لحاظ ﻫدف کارﺑردي مﻲ ﺑاﺷد ﺑا ﺷناﺳایﻲ منﺸأﻫاي ریﺴﻚ پروژه ﺑه ﺑررﺳﻲ ﻧقﺶ مدیریت ریﺴﻚ در پروژه ﻫاي
مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ مﻲ پردازد .روش ﺟﻤﻊ آوري اﻃالﻋات ﺑا اﺳﺘﻔاده از مﻄالﻌات مﻴداﻧﻲ ،اﺳﺘﻔاده از ﭼﻚ لﻴﺴت،
اﺳﺘﻔاده از ﺳاﺧﺘار ﺷﻜﺴت ریﺴﻚ ﻫا ،اﺳﺘﻔاده از ﻗﻀاوت کارﺷناﺳاﻧه مﺘﺨﺼﺼﻴن وکارکنان درﮔﻴر پروژه ،اﺳﺘﻔاده از اﻃالﻋات ﮔذﺷﺘه
والﮕﻮﺑرداري از پروژه ﻫاي مﺸاﺑه ،اﺳﺘﻔاده از روش کﺘاﺑﺨاﻧه اي ﺟﺴﺘﺠﻮ (در کﺘاﺑﻬا ،مقاﻻت،مﺘن ﻫاي ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﻔاده از روش )...
ﻫاي ایده پردازي ماﻧند تﻜنﻴﻚ دلﻔﻲ وﺑاﻧﻚ ﻫاي اﻃالﻋاتﻲ اینﺘرﻧﺘﻲ منﺸاءﻫاي ریﺴﻚ را ﺷناﺳایﻲ وآﻧﻬا را در ﺷﺶ دﺳﺘه اﺻﻠﻲ
تقﺴﻴﻢ ﺑندي ﺷده وﺳﭙﺲ ﺑا ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈرات ﺧبرﮔان در مﻮرد اﺣﺘﻤال وﻗﻮع ،مﻴﺰات تاثﻴر ﺑر ﺷاﺧص ﻫاي زمان،ﻫﺰینه وﻋﻤﻠﻜرد
کﻴﻔﻲ و ﻫﻤﭽنﻴن اﻫﻤﻴت ﺷاﺧص ﻫا ﻧﺴبت ﺑه ﻫﻤدیﮕر ،ریﺴﻚ ﻫاي پروژه ﺟﻬت مدیریت ﻧﻤﻮدن آﻧﻬا اولﻮیت ﺑندي ﺷده اﻧد .لذا ﺑا
تﻮﺟه ﺑه ریﺴﻚ ﻫاي کالن پروژه ﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﻲ -ﺧﺼﻮﺻﻲ در  0ﺣﻮزه ریﺴﻚ ﻫا مﻮرد ﺑررﺳﻲ و ﻧﺘﻴﺠه ﮔﻴري ﻗرار
ﮔرفﺘند که ﺑه ﺷرح زیر اﺳت:
الﻒ) ریﺴﻚ ﻫاي پﻴﻤاﻧﻜاران
ب) ریﺴﻚ ﻫاي کارفرما
پ) ریﺴﻜﻬاي تأمﻴن کنندﮔان
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ت) ریﺴﻚ ﻫاي مﺸاورهاي
ث) ریﺴﻚ ﻫاي محﻴط ﺧارﺟﻲ
ج) ریﺴﻚ ﻫاي ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ
ریﺴﻚ ﻫاي پﻴﻤاﻧﻜاران :پﻴﻤاﻧﻜاران ،ﺳازماﻧﻬایﻲ ﻫﺴﺘند که اﻧﺠام ﺑﺨﺸﻲ یا کﻞ پروژه را در ﭼارﭼﻮب کﻴﻔﻴت ،زمان و ﺑﻮدﺟه
مﺼﻮب ﺑه ﻋﻬده مﻲﮔﻴرﻧد.
ریﺴﻚ ﻫاي کارفرما :ﺳازمان یا ﮔروﻫﻲ اﺳت که مﺴﺌﻮلﻴت ﻫدایت پروژه را ﺑر ﻋﻬده مﻲ ﮔﻴرد .در ﺑرﺧﻲ از پروژه ﻫا مﻤﻜن
اﺳت کارفرما ﻫﻤان ﺳازمان ﺣامﻲ پروژه ﺑاﺷد وﺑاتﻮﺟه ﺑه وﻇایﻔﻲ که در پروژه دارد ریﺴﻜﻬایﻲ مﺘﻮﺟه آﻧﻬا مﻲ ﺷﻮد.
ریﺴﻜﻬاي تأمﻴن کنندﮔان :تأمﻴن کنندﮔان ﺳازمان یا ﮔروﻫﻲ وﺑا افرادي ﻫﺴﺘند که مﺴﺌﻮلﻴت ﺳاﺧت و تﻬﻴه و یا ﺧرید مﻮاد
اولﻴه ،تﺠﻬﻴﺰات و وﺳایﻞ مﻮرد ﻧﻴاز و ﻫﻤﭽنﻴن ﺧدمات ﻻزم پروژه را از ﺑﻴرون تامﻴن مﻴﻜنند و داراي ریﺴﻚ ذاتﻲ مرﺑﻮط ﺑه ﺧﻮدﺷان
ﻫﺴﺘند که مﻤﻜن اﺳت این ریﺴﻚ ﻫا را ﺑه پروژه منﺘقﻞ کنند.
ریﺴﻚ ﻫاي مﺸاورهاي :مﺸاور ،ﺳازماﻧﻲ اﺳت که مﻌﻤﻮﻻ وﻇﻴﻔه ﻃراﺣﻲ وﻧﻈارت ﺑر پروژه ﻫا را ﺑر ﻋﻬده مﻲ ﮔﻴرد .ﺑﻌد از
ﻃراﺣﻲ ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﻴازﻫاي کارفرما ،تﻬﻴه اﺳناد مناﻗﺼه ،اﻧﺘﺨاب پﻴﻤاﻧﻜار ﺟﺰو وﻇایﻒ او ﺑﻮده ودر مرﺣﻠه اﺟرا ﻧﻴﺰ ﻧﻈارت ﺑر ﺣﺴن
اﻧﺠام کار دارد.
ریﺴﻚ ﻫاي محﻴط ﺧارﺟﻲ :ﺑه ﻋﻮامﻠﻲ که کنﺘرل آﻧﻬا ﺧارج از مدیریت ﺳازمان اﺳت و از ﺑﻴرون ﺑه ﻋنﻮان ﻋﻮامﻞ محﻴﻄﻲ ﺑر
آن تحﻤﻴﻞ مﻲﺷﻮد ،ﻋﻮامﻞ ﺑرون ﺳازماﻧﻲ یا ﻋﻮامﻞ محﻴط ﺧارﺟﻲ ﮔﻔﺘه مﻲ ﺷﻮد .ﻋﻮامﻞ ﺑرون ﺳازماﻧﻲ در کﻮتاه مدت ﺧارج از
اﺧﺘﻴار و کنﺘرل ﺳازمان مﻲ ﺑاﺷد ولﻲ مدیریت ﺳازمان مﻲ تﻮاﻧد در دراز مدت ﺑا تﺼﻤﻴﻤات اتﺨاذ ﺷده ﺑر آﻧﻬا اثر ﺑﮕذارد.
ریﺴﻚ ﻫاي ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ :یﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫایﻲ که ﺷرکت ﻫا مﻌﻤﻮﻻً از ﺑﻴرون از محدوده پروژه وﺟﻮد دارد ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ اﺳت.
رﺳﻴدن ﺑه اﻫداف پروژه ﺑدون داﺷﺘن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ ﻻزم تقریباً ﻏﻴر مﻤﻜن اﺳت این ﺳﻴﺴﺘﻢ مﻲ تﻮاﻧد ﺑا تﻮﺟه ﺑه راه ﻫاي
دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه ﺳایت ،ﻧﻮع ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ ،مﻮاﻧﻊ ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ و ﻧﻴروي اﻧﺴاﻧﻲ درﮔﻴر در ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ داراي ریﺴﻜﻬایﻲ ﺑاﺷند.
اعداد فازی مثلثی

~
) A  x  R /  A~ ( x

مﻲﺑاﺷد که در آنx ،
ﺑر اﺳاس ﻧﻈریه مﺠﻤﻮﻋه ﻫاي فازي ،یﻚ ﻋدد فازي ،مﺠﻤﻮﻋه فازي ﺧاﺻﻲ ﺑهﺻﻮرت
مقادیر ﺣقﻴقﻲ ﻋﻀﻮ مﺠﻤﻮﻋه  Rرا مﻲپذیرد و تاﺑﻊ ﻋﻀﻮیت آن ﺑهﺻﻮرت )   A~ ( xمﻲﺑاﺷد .یﻚ ﻋدد فازي مثﻠثﻲ  Aﻋددي ﺑا تاﺑﻊ
ﻋﻀﻮیت تﻜهاي ﺧﻄﻲ  µAﺑهﺻﻮرت راﺑﻄه ( )3تﻌریﻒ مﻲﺷﻮد:
()3
lxm
)  ( x  l ) /( m  l

1
xm
 :lکران پایﻴن

x( x )  
 :mمحﺘﻤﻞ ترین ﺣالت
( u  x ) /( u  m ) m  x  u

0
otherwise

 :uکران ﺑاﻻ
که مﻲتﻮاﻧد ﺑهﺻﻮرت ﻋدد فازي مثﻠثﻲ ) (l, m, uﻧﺸان داده
ﺷﻮد .ﺷﻜﻞ  ،3این تاﺑﻊ ﻋﻀﻮیت را ﻧﻤایﺶ مﻲدﻫد.
پﺲ از ﮔردآوري دادهﻫا ،مﻴاﻧﮕﻴن فازي ﻧﻈرات  nپاﺳخدﻫنده ﺑا
اﺳﺘﻔاده از راﺑﻄه ( )0محاﺳبه مﻲﺷﻮد .در ادامه کار از رواﺑط (،)1
( )5( ،)0و ( )0ﺟﻬت فازيزدایﻲ و تﻌﻴﻴن مﻴﺰان اﻫﻤﻴت
ﺷاﺧصﻫا اﺳﺘﻔاده مﻲﺷﻮد و ﺷاﺧصﻫاي داراي ارزش کﻤﺘر از
مقدار مﻴاﻧﮕﻴن ﺣذف مﻲﮔردﻧد.
()0

l1 + l2 + ⋯ + ln m1 + m2 + ⋯ + mn u1 + u2 + ⋯ + un
,
,
⌋
n
n
n

 :FuzzyAverageمﻴاﻧﮕﻴن فازي  :nتﻌداد ﺷاﺧصﻫاي مﺴاله
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ﺷﻜﻞ  :3ﻋدد فازي مثﻠثﻲ (ﺳاﻋﺘﻲ)3924،
⌊ = FuzzyAverage

l mu
3
l  4m  u

6

()1

x1max 

()0

2
xmax

l  2m  u
4

()5

3
xmax


2
3
Crisp Number = max { x1max , xmax
}
, xmax

()0

در ﺳال  3990روﺷﻲ تحت ﻋنﻮان روش تحﻠﻴﻞ تﻮﺳﻌهاي تﻮﺳط یﻚ پﮋوﻫﺸﮕر ﭼﻴنﻲ ﺑنام ﺑﻮﻧﮓ ﺟاﻧﮓ اراﺋه ﮔردید.اﻋداد مﻮرد
اﺳﺘﻔاده در این روش اﻋداد مثﻠثﻲ ﻫﺴﺘند که مﻔاﻫﻴﻢ و تﻌاریﻒ فرآیند تحﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠه مراتبﻲ ﺑر اﺳاس روش  EAﺑﺸرح زیر اﺳت.
مرﺣﻠه اول :محاﺳبه ارزش  SKﺑراي ﻫر یﻚ از ﺳﻄر ﻫاي مقایﺴه زوﺟﻲ
−1
n
[∑m
] i=1 ∑j=1 Mij

()2

∗

∑nj=1 Mkj

= SK

در راﺑﻄه فﻮق داریﻢ:
 :Kﺷﻤارﻧده ﺳﻄر
 :J,iﻧﺸاﻧدﻫنده ﺷاﺧص ﻫا و ﮔﺰینهﻫا مﻲ ﺑاﺷند.
مرﺣﻠه دوم :محاﺳبه درﺟه ﺑﺰرﮔﻲ  SKﻫا ﻧﺴبت ﺑه ﻫﻢ:
()2

مﻴﺰان ﺑﺰرﮔﻲ یﻚ ﻋدد فازي مثﻠثﻲ از  kﻋدد فازي مثﻠثﻲ دیﮕر ﻧﻴﺰ از راﺑﻄه زیر ﺑدﺳت مﻲ اید:
()9
V(m1≥m2……..mk)=V(m1≥m2) and…….and V(m1≥mk
مرﺣﻠه ﺳﻮم :محاﺳبه وزن ﺷاﺧص ﻫا در مقایﺴه زوﺟﻲ
()34

)= MIN(s1 ≥ sk

ﺑناﺑراین ﺑردار وزن ﺷاﺧص ﻫا که ﻫﻤان ﺿرایﺐ ﺑﻬنﺠار  AHPفازي اﺳت ﺑﺼﻮرت زیر محاﺳبه مﻲﺷﻮد.
()33
+ w ′ (x2) + ⋯ w ′ (xk)]t

)′ (xi

)[w ′ (x1

w

′

= w

 .4یافتههای پژوهشی
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V(m1 ≥ m2) = 1
if m1 ≥ m2
0
if l2 ≥ u1
{
)V(m1 ≥ m2) = hgt(m1 ∩ m2
otherwise
c1 − a2
= )hgt(m1 ∩ m2
)(c1 − a2) + (b2 − b1

پارامﺘر ﻫاي ارزیاﺑﻲ ﺑﻜار رفﺘه در این تحقﻴﻖ ﺷامﻞ اﺣﺘﻤال وﻗﻮع ،ﺷدت اثرﮔذاري ریﺴﻚ ﺑر روي زمان ،ﻫﺰینه و کﻴﻔﻴت
ﻋﻤﻠﻜردي و مقﻴاس ﻋﻤﻠﻜردي فازي اﺳت که ﺑه ترتﻴﺐ ﻋبارت اﻧد از:
در ﺟدول  3تاﺑﻊ اﺣﺘﻤال وﻗﻮع ریﺴﻚ ﻫا مﻮرد ارزیاﺑﻲ ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت که تاﺑﻊ فازي ﺑه ﻫﻤراه مﺘﻐﻴر زیاﻧﻲ مﺘناﻇر آن ﻧﺸان
داده ﺷده اﺳت.
جدول  .1تابع احتمال فازی وقوع

اﺣﺘﻤال وﻗﻮع

مﺘﻴﻴر زﺑاﻧﻲ
ﺧﻴﻠﻲ کﻢ
VL
کﻢ
L
مﺘﻮﺳط
M
زیاد

H

ﺧﻴﻠﻲ زیاد

VH

تاﺑﻊ فازي
)(0,0,2.5
)(0,2.5,5
)(2.5,5,7.5
)(5,7.5,10
)(7.5,10,10

در ﺟدول ﺷﻤاره  0مﻴﺰان تاثﻴر مﻮلﻔه ﻫاي فازي در ریﺴﻚ پروژه ﻫا مﺸﺨص ﺷده اﻧد که ﺑر اﺳاس ﺳه مﻮلﻔه زمان ،ﻫﺰینه و
کﻴﻔﻴت مﻮرد ارزیاﺑﻲ ﻗرار مﻲ ﮔﻴرﻧد.
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جدول  .2تابع احتمال فازی میزان تاثیر گذاری
تاﺑﻊ فازي

زمان

ﻫﺰینه

ﻋﻤﻠﻜرد کﻴﻔﻲ

مﺘﻴﻴر زﺑاﻧﻲ
ﺧﻴﻠﻲ کﻢ

VL

)(0,0,2.5

تاﺧﻴر ﺧﻴﻠﻲ کﻢ

افﺰایﺶ ﻫﺰینه ﺑﺴﻴار کﻢ

کاﻫﺶ کﻴﻔﻴت ﻧا محﺼﻮص

کﻢ

L

)(0,2.5,5

تاﺧﻴر زیر %5

افﺰایﺶ ﻫﺰینه زیر  5درﺻد

کاﻫﺶ کﻴﻔﻴت

مﺘﻮﺳط

M

)(2.5,5,7.5

زیاد

H

)(5,7.5,10

تاﺧﻴر ﺑﻴن  5الﻲ
% 34
تاﺧﻴر ﺑﻴن  34تا
%04

افﺰایﺶ ﻫﺰینه ﺑﻴن  5الﻲ
%34
افﺰایﺶ ﻫﺰینه ﺑﻴن  34الﻲ
 04درﺻد

کﻴﻔﻴت ﻏﻴر ﻗاﺑﻞ ﻗبﻮل کارفرما
اﺳت

ﺧﻴﻠﻲ زیاد

VH

)(7.5,10,10

تاﺧﻴر ﺑﻴﺶ از %04

افﺰایﺶ ﻫﺰینه ﺑﻴﺶ از % 04

کﻴﻔﻴت ﻏﻴر ﻗاﺑﻞ اﺳﺘﻔاده

کﻴﻔﻴت ﻧﻴاز ﺑه تایﻴد کارفرما دارد

در ﺟدول ﺷﻤاره  1ارﺟحﻴت مﻮلﻔه ﻫاي فازي ﺑﻴان ﺷده اﺳت که ﺑه ﺷرح ذیﻞ در ﻧﻈر ﮔرفﺘه ﺷده اﺳت.
جدول  .3مقیاس  AHPفازی

اﻋداد فازي مثﻠثﻲ
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مﺘﻐﻴﻴر ﻫاي زﺑان ﺷناﺧﺘﻲ
اﻫﻤﻴت یﻜﺴان
ﻧﺴبﺘاً ارﺟﺢ
ترﺟﻴﺢ زیاد
ترﺟﻴﺢ ﺑﺴﻴار زیاد
ترﺟﻴﺢ فﻮق الﻌاده زیاد

1,1,1
2,3,4
4,5,6
6,7,8
9,9,9
1,2,3 - 3,4,5
7,8,9 - 5,6,7

ارزش ﺑﻴنا ﺑﻴنﻲ

ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺷرح مراﺣﻞ ﺑﻴان ﺷده ،رتبه ﺑندي ﺷاﺧص ﻫا ﺑه ﺷرح ذیﻞ مﻲ ﺑاﺷد:
مرﺣﻠه اول :محاﺳبه ارزش  SKﺑراي ﻫر یﻚ از ﺳﻄر ﻫاي مقایﺴه زوﺟﻲ
ﺑدﺳت اوردن  ∑nj=1 Mkjﺑا اﺳﺘﻔاده از تﻠﻔﻴﻖ ﻧﻈر ﺧبرﮔان:

n

)Mkj = (10.233,10.24,10.29

j=1
n

−1

)= (0.097,0.098,0.098

∑

] Mkj

∑[
j=1

مرﺣﻠه دوم :محاﺳبه  SKﻫا:
)S1 = (0.3361,0.3499,0.3538
)S2 = (0.3291,0.3342,0.3391
)S3 = (0.3240,0.3195,0.3385
)S4 = (0.3040,0.3175,0.3365
)S5 = (0.2840,0.3095,0.3285
)S6 = (0.3240,0.3195,0.3385

مرﺣﻠه ﺳﻮم :درﺟه ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻫر یﻚ از ﻋناﺻر فﻮق ﺑر ﻋناﺻر دیﮕر
V(s1 ≥ s2, s3, s4, s5, s6) = 0.26
V(s2 ≥ s1, s3, s4, s5, s6) = 0.25
V(s3 ≥ s2, s1, s4, s5, s6) = 0.09
V(s4 ≥ s2, s1, s3, s5, s6) = 0.08
V(s5 ≥ s2, s1, s3, s4, s6) = 0.08
V(s6 ≥ s2, s1, s3, s4, s5) = 0.015

اﻋداد فﻮق ﺑﺼﻮرت ﺑﻬنﺠار مﻲ ﺑاﺷد که پﺲ از ﻧرمال ﺳازي وزن مﻮلﻔه ﻫا ﺑه ﺷرح ﺟدول  0مﻲ ﺑاﺷد.
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 رتبه بندی ریسک های شناسایی شده.4 جدول

رتبه ﺑندي

وزن

3
0
1
0
5
0

4310
4310
4330
4334
4334
4340

ریﺴﻚ ﻫاي ﺧارﺟﻲ
ریﺴﻚ تامﻴن کننده
ریﺴﻚ کارفرما
ریﺴﻚ مﺸاور
ریﺴﻚ ﻫاي ﺣﻤﻞ و ﻧقﻞ
ریﺴﻚ پﻴﻤاﻧﻜار تﻮﺳﻌه

 در رتبه اول ﻗرار ﮔرفﺘه و ریﺴﻚ تامﻴن کنندﮔان4310  ریﺴﻚ ﻫاي ﺧارﺟﻲ ﺑا وزن،ﻫﻤاﻧﻄﻮر که در ﺟدول فﻮق مﺸاﻫده مﻲ ﮔردد
. در رتبه ﺳﻮم ﻗرار ﮔرفﺘند4330  در رتبه دوم و ریﺴﻚ ﻫاي مرﺑﻮط ﺑه کارفرما ﺑا وزن4310 ﺑا وزن

2011  زمستان،)23 : (پیاپی3  شماره،سال چهارم

 بحث و نتیجه گیری.5
 ﺧﺼﻮﺻﻲ آزاد راﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺟدا ﻧاپذیر از اﻗدامات اﺟرایﻲ در ﺟﻬت تﻮﺳﻌه و اﺟراي-ریﺴﻚ ﻫاي پروژه مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ
فﻌالﻴت ﻫاي پروژه محﻮر اﺳت ﺑﮕﻮﻧه اي که ﺳازمان ﻫا ﻧﻤﻲ تﻮاﻧند از این مﻮﺿﻮع ﺑه ﺳادﮔﻲ ﮔذر ﻧﻤایند و ﻫﻤﻮاره ﺟﺰ ﺟدا ﻧاپذیر از
 ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑایﺴﺘﻲ- ﺣال ﺷرکت ﻫاي مﺠري در زمﻴنه ریﺴﻚ ﻫاي پروژه ﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﻲ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑرﻧامه ریﺰي پروژه اﺳت
این ریﺴﻚ ﻫا را ﺷناﺳایﻲ ﻧﻤﻮده و در اﺟراي اﻗدامات کنﺘرلﻲ ﺟﻬت کاﻫﺶ اثرات ریﺴﻚ اﻗدامات ﻻزم را اﻧﺠام داده و یا در ﺻﻮرت
 از این رو پﻴﺸنﻬاد.ﻋدم ﻗاﺑﻞ کنﺘرل ﺑﻮدن ریﺴﻚ ﻫاي ﺷناﺳایﻲ ﺷده ﺧﻮد را ﺑراي مﻮاﺟﻬه ﺑا این دﺳت از ریﺴﻚ ﻫا آماده ﻧﻤاید
FMEA مﻲ ﮔردد در راﺳﺘاي تﻮﺳﻌه این پﮋوﻫﺶ اﻗدامات کنﺘرلﻲ مﻮرد ﻧﻴاز ﺟﻬت کاﻫﺶ یا ﺣذف ریﺴﻚ ﻫاي اﺷاره ﺷده ﺑر مباﻧﻲ
.ﺷناﺳایﻲ و ارزیاﺑﻲ ﺷﻮد
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