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چکیده
يکی از مهمترين داليل شکست پروژه در دستيابی بهينه به اهداف از پيش تعيينشده ،وجود ريسکها و نيزعدمقطعيتها در طول مراحل مختلف انجام
آن پروژه است .ريسکهاي اثرگذار بر پروژهها ،اندرکنشهاي پيچيدهاي با يکديگر دارند .به نحوي که وقوع يک ريسک میتواند باعث تشديد اثر ساير
ريسکها شود .روشهاي متداول ارزيابی ريسک امکان در نظر گرفتن اندرکنشهاي پيچيده بين ريسکها را ندارد و ارزيابی درستی از شدت اثر ريسکها
بهدست نمیدهند .در اين تحقيق بااستفاده از روش يکپارچه ديمتل ـ فازي ،شدت اثر ريسکها با در نظر گرفتن ا ندرکنش بين آنها و با استفاده از نظرات
گروهی ازکارشناسان ارزيابی شده است .ابتدا از بين  58ريسک شناسايیشده 10 ،ريسک برتر با استفاده از دياگرام احتمال ـ تأثير تعيين شد و سپس به منظور
رتبهبندي دقيقتر اين ريسکها ،از تکنيک ديمتل ـ فازي استفاده شد و ميزان تأثيرگذاري اين ريسکها بر يکديگر ارزيابی گرديد .دست آخر ،رتبهبندي
10ريسک برتر ،از حاصلضرب چهار فاکتور شامل تأثير بر پروژه ،احتمال وقوع  ،تأثيرگذاري بر ساير ريسکها و تأثيرپذيري از ساير ريسکها ،با استفاده از
ترکيب روشهاي ديمتل و منطق فازي انجام شد .براي نشان دادن قابليتهاي روش ديمتل فازي پيشنهادي ،اين روش بر روي پروژة اليروبی بندر انزلی که
يکی از بنادر بزرگ و مهم ايران است پياده شد.
واژههای کلیدی :ريسک ،آناليز کيفی ريسک ،ديمتل ـ فازي.
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 -1ادبیات پژوهش
 -1-1تعاریف
تعداد زيادي از پروژهها در دستيابی به اهداف از پيش تعيينشده خود بر حسب مؤلفههاي هزينه ،زمان و کيفيت انجام کار ناموفق میباشند و با مشکالتی
از قبيل افزايش هزينه ،افزايش زمان و کاهش کيفيت کار ،مواجه میشوند .آنچه تأثير منفی بر عملکرد پروژهها میگذارد ،مجموعهاي از عوامل و فاکتورهاي
اثرگذار مانند تورم ،کمبود منابع مالی ،شرايط سياسی و غير آن میباشند که ريسکهاي پروژه ناميده میشوند .در حقيقت ،بر اساس يک رويکرد علمی
میتوان گفت که وجود ريسکها و عدمقطعيتها در طول مراحل مختلف انجام يک پروژه ،از عوامل اصلی شکست پروژهها در دستيابی به اهداف از پيش
تعيينشده آن ،میباشد .محققين ،تعاريف متفاوتی از ريسک ارايه دادهاند که مفهوم کلی آنها عموما يکسان میباشد .از جمله نيوا ( )Niwa, 1989و وايدمن
( )Wideman, 1992تعريف ريسک پروژه را شانس وقوع رويداد معين میدانند که تأثير منفی بر دستيابی به اهداف پروژه دارد .انجمن مديريت پروژه در
استاندارد  PMBOKسال  ،2008ريسک را به مفهوم رويداد يا شرايطی غيرقطعی که در صورت وقوع ،تأثير مثبت يا منفی روي اهداف پروژه میگذارد
تعريف میکند .به عبارت ديگر ،ريسک به معناي رويداد /حالتی است که وقوع آن قابل شناسايی میباشد و تأثير منفی بر اهداف پروژه میگذارد ،توزيع
احتمالی پيامدهاي آن قابل کمّی کردن میباشد و به وسيله يکی از افراد درگير در پروژه قابل کنترل است .مديريت ريسک پروژه ،فرآيند سيستماتيک
شناسايی ،تجزيه و تحليل ،پاسخگويی و کنترل ريسکهاي پروژه به منظور بيشينه کردن نتايج وقايع مثبت و نيز کمينه کردن نتايج وقايع منفی میباشد
( .)PMBOk, 2008مديريت ريسک فرايندي است که شامل شش مرحله برنامهريزي مديريت ريسک ،شناسايی ريسک ،ارزيابی کيفی ريسک ،ارزيابی
کمّی ريسک ،پاسخدهی و کنترل ريسک میباشد .ارزيابی کيفی ريسک به عنوان يکی از مهمترين مراحل مديريت ريسک يعنی فرآيند تعيين اولويت
ريسکها میباشد که طی آن ،شدت اثر ريسکها بادر نظرگرفتن احتمال وقوع و نيز ميزان پيامدهاي ناشی از هر ريسک تعيين میشود تا ريسکهاي بحرانی
که نياز به مديريت و توجه بيشتر دارند ،شناسايی شوند .ريسک با سه مؤلفه رويداد ريسک ،احتمال رخداد و پتانسيل سود /ضرر توصيف میشود .با توجه به
مشخصههاي ذکرشده ،ريسک میتواند با ضرب احتمال وقوع در ميزان تأثير آن ،اندازهگيري شود ( Alabahar and Crandall, 1990; Raftery,

.)1994

 -2-1پیشینة پژوهش
تا کنون تحقيقات مختلفی در زمينة ارزيابی کيفی ريسکها صورت گرفته است .چاپمن وکوپر درسال  ،1983اولين تالش را براي ايجاد ساختار ريسک
پروژه و شناسايی منابع آن انجام دادند و روش مهندسی ريسک را معرفی کردند .آنها ابزارهاي مختلف و تکنيکهاي شبيه  PERTو درخت تصميم را با هم
ادغام کردند و کميت ريسک و توزيع احتمالهاي حاصله از فعاليتها و دورههاي پروژه را ارائه دادند ( .)Chapman and Cooper, 1983از اين رو،
ريسک به عنوان متغير توزيع فعاليتها و يا مدت زمان دورة پروژه مدلسازي شد .ويربا و همکاران درسال  1996از  FSTبراي ارزيابی احتمال رخداد ريسک
با استفاده از متغيرهاي زبانی استفاده کردند .آنها تأثير ريسک هزينه را به عنوان استراتژي پاسخدهی ريسک مدنظر قرار دادند که مربوط به استفاده از
وزنهاي فازي براي روش جمعآوري ارزيابی ريسک میباشد ( .)Wirba et al., 1996يکی از ضعفهاي کليدي  FSTاين است که متوسط ارزيابیهاي
وزنهاي منفرد را محاسبه میکند .تاه و همکارانش در سال  1999مدل جديدي از ارزيابی کيفی ريسک بر مبناي ساختار شکست ريسک سلسله مراتبی ارائه
کردند ( .)Tah, et al., 1999آنها روابط بين ريسک ،علتهاي ريسک و پيامدهاي ريسک را در نمودارهاي علت و معلولی ارائه دادند .در اين تحقيق ،به
منظور شناسايی روابط بين منابع پيدايش ريسکها ،پيامدهاي زمانی و هزينههاي کيفی و ايمنی ناشی از آنها ،از نمودارهاي علت و معلولی و مفاهيم فازي
استفاده شده است.
در يک پژوهش ديگر ،تاه و همکارانش با استفاده از تکنيکهاي  UMLو  ،IDEFسيستم مديريت ريسکهاي يک پروژه ساخت و ساز را مدلسازي
کردند ( .)Tah and et al., 2000چاپمن و وارد درسال  ،2003استفاده از «مديريت عدمقطعيتهاي پروژه» را به جاي «مديريت ريسک پروژه» پيشنهاد
دادند .آنها اين استدالل را داشتند که عنوان ريسک به نحوي پيام تهديد را منتقل میکند ،حال آنکه عبارت عدمقطعيت چنين نيست ،چون مفهوم فرصت را

نيز دربر دارد ( .)Ward and Chapman, 2003دالکروز و همکارانش ريسکها و پاسخهاي بالقوه آنها را در پروژههاي ساختمانی اسپانيا شناسايی،
طبقهبندي و اوليتبندي کردند .آنها با استفاده از ارزيابیهاي کيفی 15 ،ريسک برتر و مجموعه پاسخهاي بالقوه مربوط به هرکدام از ريسکها را ارائه نمودند
( .)Pilar, et al., 2006ديکمن و همکاران در پژوهشی اقدام به ارزيابی ريسک پروژههاي ساختوساز بينالمللی با استفاده از روش  ANPکردند .در اين
مطالعه ،فرايند تحليل شبکهاي ( )ANPکه میتواند روابط متقابل بين عوامل مرتبط را اداره کند ،به عنوان روش قابل اعتماد براي اندازهگيري سطح ريسک
در ارتباط با پروژههاي ساختوساز بينالمللی ارائه کردند ( .)Dikmen, et al., 2007نيتو و ويال يک متدولوژي ارزيابی ريسک بر اساس نظرية
مجموعههاي فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبی ( )AHPارائه کرد .در اين متدولوژي ،از دانش ،تجربه و قضاوت خبرگان در مورد ارزيابی ميزان شدت
ريسک استفاده میشود ( .)Nieto-Morote and Ruz-Vila, 2010تارون در تحقيقی ،به بررسی مقاالت مربوط به ارزيابی ريسک پروژههاي عمرانی
پرداخت .او به دست آوردن يک سطح ريسک واقعبينانه در پروژه را ،نيازمند يک مکانيزم مؤثر براي جمعآوري ارزيابیهاي منفرد ريسکها میداند
( .)Taroon, 2013به طور معمول حرفهايها مسائل را با تکيه بر تجربيات خود تحليل میکنند .اما بيشتر پيشرفتها در مدلسازي ريسکها و ارزيابی آنها
در جهت انعکاس جنبههاي مختلف پيچيدگیها ،مانند وابستگیهاي متقابل بين ريسکها و تعامل ريسکها با محيط اطراف پروژه بوده است .طرحهاي
پيشنهادي ،به اندازه کافی جامع نيستند که به طور همزمان ويژگیهاي ريسک ،وابستگیهاي متقابل بين ريسکها و تعامل ريسکها با محيط اطراف پروژه و
تجربيات تيم مديريت را دربر بگيرند .در واقع درک آسيبپذيري پروژه ،در پيشبرد ارزيابی ريسک بسيار مهم است.
با مروري بر پژوهشهاي پيشين در زمينة آناليز کيفی ريسک ،مشا هده میشود که در اين تحقيقات ،ارتباطات داخلی بين ريسکهاي مختلف و
اندرکنش ريسکها بر روي يکديگر مدنظر قرار نگرفته است .اين در حالی است که ريسکهاي مختلف با يکديگر اندرکنشهاي پيچيدهاي دارند .به طوري
که وقوع يک ريسک ،باعث تشديد اثر ساير ريسکها میشود و اين اثرات تشديدشونده میتواند باعث تغيير در رتبهبندي ريسکها گردد.
در اين تحقيق با استفاده از روش يکپارچه ديمتل ـ فازي ،شدت اثر ريسکها با در نظرگرفتن اندرکنش بين آنها و با استفاده از نظرات گروهی از
کارشناسان ارزيابی شده است .ابتدا از بين  58ريسک شناسايیشده 10 ،ريسک برتر با استفاده از دياگرام احتمال ـ تأثير تعيين شد و درادامه جهت رتبهبندي
دقيقتر اين ريسکها ،از تکنيک ديمتل استفاده شد و ميزان تاثيرگذاري اين ريسکها بر روي يکديگر ارزيابی گرديد .دستآخر ،رتبهبندي 10ريسک برتر ،از
حاصلضرب چهار فاکتور شامل تأثير بر پروژه ،احتمال وقوع ،تأثيرگذاري بر ساير ريسکها و تأثيرپذيري از ساير ريسکها ،با استفاده ازترکيب روشهاي يمتل
و منطق فازي انجام شد .براي نشان دادن قابليتهاي روش ديمتل فازي پيشنهادي ،اين روش بر روي پروژة اليروبی بندر انزلی که يکی از بنادر بزرگ و
مهم ايران ا ست پياده شد و ميزان تأثير مهمترين ريسکهاي شناسايیشده بر روي يکديگر ،با استفاده از تعريف فاکتور جديد يعنی ميزان تأثيرگذاري و
ميزان تاثيرپذيري ريسکها ارزيابی شد و در نهايت شدت اثر ريسکها با استفاده از روش پيشنهادي تعيين گرديد.
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در اين پژوهش از دو روش ديمتل و منطق فازي استفاده شده است .نخستين بار ،وو و لی در سال  2007ازتکنيک ديمتل با رويکرد فازي استفاده کردند.
درواقع رويکرد فازي براي مقابله باعدمقطعيت و ابهام موجود درعبارات کالمی پاسخدهندگان استفاده میشود .بنابراين ،براي انجام محاسبات تکنيک ديمتل
به صورت فازي ،نخست بايد از يک طيف زبانی مناسب براي گردآوري دادهها استفاده کرد .طيفهاي متنوعی بر اساس مقياس امتيازگذاري مرسوم ديمتل
پيشنهاد شده است که دراين تحقيق از طيف فازي شکل ( )1استفاده شده است (.)Ahmed and Kayis, 2007

3. DEMATEL: Decision Making Trial and Laboratory
4. DEMATEL – Fuzzy Approach

شکل ( : )1اعداد فازی مثلثی معادل طیف دیمتل

جدول ( :)1عبارات زبانی و معادل فازی آنها
متغیرزبانی
بدون تاثير
تاثيرکم
تاثيرمتوسط
تاثيرزياد
تاثيرخيلی زياد

معادل قطعی

معادل فازی

0

) ( 0.0 – 0.1 – 0.3

1

) ( 0.1 – 0.3 – 0.5

2

) ( 0.3 – 0.5 – 0.7

3

) ( 0.5 – 0.7 – 0.9

4

) ( 0.7 – 0.9 – 1.0

 -1-1-2الگوریتم اجرای تکنیک دیمتل– فازی
گام  :1محاسبة ماتريس ارتباط مستقيم
پس از گردآوري ديدگاه خبرگان ،ماتريس ارتباط مستقيم فازي ̃𝑥 تشکيل میشود .از روش ميانگين فازي براي تجميع ديدگاه خبرگان استفاده میشود.
اگر  nکارشناس وجود داشته باشد و هر درايه ماتريس مستقيم فازي با 𝑗𝑖̃𝑥 نمايش داده شود ،آنگاه 𝑗𝑖̃𝑥 به صورت زير محاسبه خواهد شد:
()1

)

𝑗𝑖𝑢 ∑ 𝑗𝑖𝑚 ∑ 𝑗𝑖𝑙 ∑
𝑛

,

𝑛

,

𝑛

( = 𝑗𝑖̃𝑥

گام :2نرمالسازي ماتريس ارتباط مستقيم
براي نرمالسازي مقادير بايد 𝑗𝑖𝑢 ∑ هر سطر محاسبه شود .با تقسيم درايههاي ماتريس ̃𝑥 بر بيشينه مقادير 𝑗𝑖𝑢 ∑ ماتريس نرمال فازي ̃
𝑁 به دست

خواهد آمد:
()2
()3

) 𝑗𝑖𝑢 𝑘 = max(∑𝑛𝑗=1
1

̃𝑥 ∗ = ̃
𝑁
𝑘

1

گام  :3محاسبة ماتريس ارتباط کامل

براي محاسبة ماتريس ارتباط کامل از رابطة  𝑁 × (𝐼 − 𝑁𝑙 )−1استفاده میشود .در روش ديمتل فازي ،ماتريس نرمال فازي به سه ماتريس قطعی
زير افراز میشود:

1. Total relation matrix

𝑛𝑢1
𝑛𝑢2
]
⋮
0

()4

𝑛𝑙1
] 𝑛𝑙2
⋮
0

⋯
⋯
⋱
⋯

𝑙12
0
⋮
𝑙𝑛2

0
𝑙21
⋮
𝑙𝑛1

[ = 𝑙𝑁

𝑛𝑚1
𝑛𝑚2
]
⋮
0

𝑢12
0
⋮
𝑢𝑛2

⋯
⋯
⋱
⋯

𝑚12
0
⋮
𝑚𝑛2

⋯
⋯
⋱
⋯

0
𝑢21
[ = 𝑢𝑁
⋮
𝑢𝑛1
0
𝑚21
[ = 𝑚𝑁
⋮
𝑚𝑛1

سپس ماتريس همانی تشکيل ،و عمليات زير انجام می شود:
()5

𝑇𝑙 = 𝑁𝑙 × (𝐼 − 𝑁𝑙 )−1

()6

𝑇𝑚 = 𝑁𝑚 × (𝐼 − 𝑚)−1

()7

𝑇𝑢 = 𝑁𝑢 × (𝐼 − 𝑁𝑢 )−1

()8

) 𝑢𝑗𝑖𝑡 𝑡̃𝑖𝑗 = (𝑡𝑖𝑗𝑙 , 𝑡𝑖𝑗𝑚 ,

گام  :4فازيزدايی
دراين تحقيق براي قطعیسازي مقادير از روش ميانگينگيري استفاده شده است.
) 𝑈 𝐹𝑎𝑣𝑒 = ( 𝐿 , 𝑀 ,

()9
()10
()11
()12
()13

𝑢 +

𝑚

+

𝑙

1
𝑚𝑋
=

𝑙

2
𝑚𝑋
=

𝑙

3
𝑚𝑋
=

3
𝑢

+

𝑢

+

𝑚2

+

4
𝑚4
6

+

1
2
3
𝑚𝑋 (𝑧 = max
𝑚𝑋 ,
𝑚𝑋 ,
)

1

گام  :5محاسبة ماتريس ارتباط داخلی

براي محاسبة ماتريس روابط داخلی بايد ارزش آستانه 2محاسبه شود .با اين روش میتوان از روابط جزئی صرفنظر کرد و شبکة روابط قابلاعتنا يا همان
نقشة شبکة روابط را ترسيم کرد ( .)NRMتنها روابطی که مقادير آنها در ماتريس از مقدار آستانه بزرگتر باشد ،در نقشة شبکه نمايش داده خواهد شد .براي
محاسبة مقدار آستانة روابط ،کافی است تا ميانگين مقادير ماتريس محاسبه شود .بعد از مشخص شدن شدت آستانه ،تمام مقاديري که کوچکتر از آستانه
باشند ،صفر میشوند .يعنی آن روابط علی در نظر گرفته نمیشوند.

گام  : 6ايجاد نمودارعلت و معلولی
در نمودار علّی چهار جنبه با اهميت به ترتيب زير قابل مشاهده است:
)1

( :)Dجمع عناصر هر سطر :ميزان تاثيرگذاري هر ريسک را نشان میدهد.

)2

( :) Rجمع عناصر هر ستون :ميزان تاثيرپذيري هر ريسک را نشان میدهد.

1. Inner dependence matrix
2. Thereshold

)3

( :)D + Rميزان تأثير و تأثر هر ريسک موردنظر در سيستم را نشان میدهد.

)4

( :)D – Rقدرت تأثيرگذاري هر ريسک را نشان میدهد.

 -2-2تئوری منطق فازی

1

نظرية فازي در سال  1965توسط پروفسور لطفی عسگريزاده ،دانشمند ايرانی تبار و استاد دانشگاه برکلی آمريکا ارائه شد .منطق فازي ،طيف وسيعی از
تئوريها و تکنيکها را شامل میشود که اساسا بر پاية چهار مفهوم شامل مجموعههاي فازي ،متغيرهاي کالمی ،توزيع احتمال (تابع عضويت) و قوانين اگر ـ
آنگاه فازي بنا شده است .مجموعة فازي ،مجموعهاي است که عناصرش با درجة عضويت ) (μبه آن مجموعه تعلق دارند ،در موقعيتی که اطالعات موردنياز
کمّی باشند ،به صورت عددي بيان می شوند .اما زمانی که تحقيق در فضاي کيفی انجام شود و دانش آن داراي ابهام باشد ،اطالعات نمیتوانند به صورت
اعداد دقيق بيان شوند .بيشتر مديران پروژه نيز نمیتوانند يک عدد دقيق را براي بيان عقيده و نظر خود ارائه دهند و به همين جهت است که از ارزيابی
کالمی به جاي ارزشهاي عددي خاص استفاده میکنند .از آنجا که ارزيابی کالمی توسط افراد به صورت تقريبی انجام میشود ،توابع عضويت مثلثی و
ذوزنقهاي براي تقابل با ابهام اين نوع ارزيابیها مناسب میباشند .در اين پژوهش ،عبارات کالمی گروه تصميمگيري در قالب اعداد فازي مثلثی آورده شدهاند.
عدد فازي مثلثی ̃𝑎 در يک مجموعة فازي به صورت ) (a1,a2,a3نمايش داده میشود و تابع عضويت هر عضو اين مجموعه به صورت زير تعريف میشود:

()14

تابع عضويت مثلثی به صورت شکل ( )2و توابع عضويت فازي به صورت شکل ( )3نشان داده میشود.

شکل( :)2تابع عضویت مثلثی

Fuzzy Sets Theory

1

شکل( :)3توابع عضویت فازی

اگر ) ã = (a1,a2,a3و ) b̃ = (b1,b2,b3دو عدد فازي مثلثی باشند ،عمليات اعداد فازي مثلثی به صورت روابط زير انجام میشود:

جمع و تفريق دو عدد فازي مثلثی:
ضرب دو عدد فازي مثلثی:
ضرب يک عدد قطعی در عدد مثلثی:
تقسيم دو عدد فازي مثلثی:
معکوس يک عدد فازي مثلثی:

)ã + b ̃=(a1+ b1,a2+b2,a3+b3

()15

)ã× b ̃=(a1 × b1,a2×b2,a3×b3

()16

)K x(a,b,c,)= (ka,kb,kc

()17

) (a1,b1,c1)/(a2,b2,c2) =(a1/a2 ,b1/b2 ,c1/c2

()18

)A-1= (a1,b1,c1)-1=(1/c1 ,1/b1 ,1/a1

()19

 -3تجزیة و تحلیل دادهها
 -1-3تحلیل ریسکهای اثرگذار بر پروژه الیروبی بندرانزلی با استفاده از تکنیک دیمتل ـ فازی
براي تحليل ريسکهاي اثرگذار بر پروژة اليروبی بندر انزلی با استفاده از تکنيک ديمتل فازي ،ابتدا تعداد  58ريسک اثرگذار بر اين پروژه با استفاده از
نظرات خبرگان شناسايی شد .سپس تأثيرات اين ريسکها بر زمان و هزينه با استفاده از شاخصهاي زبانی مانند بسيار زياد ،زياد ،متوسط ،کم و خيلی کم در
براي هر حوزه مشخص شد .مطابق شکلهاي ( )5( ،)4و ()6براي هر يک از حوزهها يک نمودار اهميت در فرم نظرسنجی قرار داده شد که مقياس دقيقی
براي بيان افراد از واژگان مورد بحث باشد .اين نظرسنجی بين  10نفر از خبرگان پروژههاي اليروبی بنادر انجام شد که هر يک سابقة بااليی در اين امر
داشتند .با جمعآوري فرمها ابتدا همة عبارات زبانی به اعداد فازي مثلثی تبديل شدند ،سپس از نظرات کلية افراد ميانگين گرفته شد .در ادامه ،ميزان تأثير و
احتمال هر ريسک با استفاده از نظرات خبرگان ارزيابی شد و در نهايت ،از حاصلضرب ميزان تأثير و احتمال هر ريسک ،شدت اثر هر ريسک محاسبه شد ،و
به ترتيب ا هميت 10 ،ريسک برتر جهت بررسی اندرکنش بين ريسکها با روش ديمتل ـ فازي به اين شرح انتخاب شدند )1( :عدم تأمين به موقع قطعات و
تجهيزات )2( ،عدمبازديد ميدانی از پروژه )3( ،عدمتأمين بودجه کافی و به موقع )4( ،نقص فنی در موتور يا بدنه اليروب )5( ،شکسته شدن يا غرق شدن خط
لولة دريايی )6( ،استفاده نکردن از مسئول فنی در خصوص تعميرات اليروب )7( ،انتخاب نامناسب اليروب )8( ،مواجه شدن با بستر سنگی يا سختی بستر
پيشبينینشده )9( ،تردد شناورها که مانع انجام عمليات اليروبی میشوند و ( )10عدمبرآورد واقعی هزينة هر متر مکعب اليروبی.

شکل ( :)4اعداد فازی مثلثی معادل طیف زمان

شکل ( :)5اعداد فازی مثلثی معادل طیف هزینه

شکل ( :)6اعداد فازی مثلثی معادل طیف احتمال

در جدول ( VH ،)2نماد خيلی زياد H ،نماد زياد M ،نماد متوسط L ،نماد کم VL ،نماد خيلی کم میباشد.
جدول ( : )2دیاگرام امتیاز احتمال ـ تأثیر

احتمال

0.79
0.68
0.46
0.26
0.12
VH

0.72
0.61
0.44
0.24
0.1
H

0.69
0.55
0.42
0.22
0.09
M

0.39
0.34
0.28
0.2
0.07
L

0.23
0.19
0.15
0.11
0.05
VL

VH
H
M
L
VL

تأثیر

 -2-3پیادهسازی تکنیک دیمتل ـ فازی
پس از گردآوري ديدگاه خبرگان ،ماتريس ارتباط مستقيم فازي ̃𝑥 تشکيل میشود .آنگاه ريسکهاي شناسايیشده ،در رئوس يک نمودار کيفی قرار داده
میشود و روابط حاکم بين ريسکها بر اساس نظر گروهی متشکل از  6کارشناس تعيين میگردد .سپس مقايسههاي زوجی از عناصر ،توسط کارشناسان به
صورت جداگانه براي تعيين ارتباطات مستقيم بين عناصر مورد پرسش قرار میگيرد .در نتيجه  6ماتريس  10*10از روابط مستقيم ريسکها بر اساس نظر
کارشناسان به دست میآيد .سپس با اجراي گامهاي يکم تا پنجم و با استفاده از فرمولهاي ( )1تا ( )15ماتريس ارتباط داخلی جهت ترسيم شبکة روابط علّی
ميان ريسکها طبق جدول ( )3محاسبه میشود.

جدول ( : )3ماتریس ارتباط کامل فازی زدایی شده

جهت ترسيم نقشة روابط شبکة ارزش ،آستانه يعنی ميانگين مقادير ماتريس روابط داخلی محاسبه میشود .سپس تمام مقاديري که کوچکتر از آستانه
باشند ،صفرمیشوند .يعنی آن روابط علّی در نظرگرفته نمیشوند و تنها روابطی که مقادير آنها در ماتريس از مقدار آستانه بزرگتر باشد ،در نقشة شبکه
نمايش داده میشود .بنابراين الگوي روابط علّی به صورت شکل ( )7ترسيم میشود.

عدم برآورد واقعی هزینه هر
متر مکعب الیروبی
نقص فنی در موتور یا
بدنه الیروب

شکسته شدن یا غرق شدن خط لوله دریایی

عدم تامین به موقع
قطعات و تجهیزات

عدم تامین بودجه کافی
و به موقع

تردد شناورها که مانع از انجام
عملیات الیروبی می شود.

انتخاب نا منا سب
الیروب

مواجه شدن با بستر سنگی یا
سختی بستر پیش بینی نشده

استفاده نکردن از مسئول فنی
در تعمیرات الیروب .
عدم بازدید میدانی از
پروژه

شکل( :)7مدل کیفی اندرکنش ریسکها با استفاده ازحلقههای بازخوردی علت و معلولی

جدول( : )4نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک دیمتل ـ فازی
ریسکهای شناسائیشده
عدمتامين به موقع قطعات و تجهيزات
عدمبازديد ميدانی از پروژه
عدمتامين بودجة کافی و به موقع
نقص فنی در موتور يا بدنه اليروب
شکسته شدن يا غرق شدن خط لولة دريايی
استفاده نکردن از مسئول فنی در تعميرات اليروب
انتخاب نامناسب اليروب
مواجه شدن با بستر سنگی يا سختی بستر پيشبينینشده
تردد شناورها که مانع از انجام عمليات اليروبی میشود
عدمبرآورد واقعی هزينة هر متر مکعب اليروبی

D+R

D-R

D

R

-0.79
1.06

1.11

1.9

3.01

2.03

0.97

3.00

1.93

1.61

3.54

0.32

1.12

2.12

3.24

-1.00

1.19

1.87

3.06

-0.68

1.56

1.15

2.71

0.41

1.83

1.45

3.28

0.38

1.84

1.02

2.86

0.82

1.39

1.38

2.77

0.01

1.47

2.01

3.48

-0.54

در گام بعد ،نمودار علت و معلولی طبق جدول ( )4تشکيل میشود که چهار جنبه با ا هميت در آن قابل مشاهده است )1( .با توجه به نتايج بهدستآمده،
جمع عناصر هر سطر ( )Dکه نشانگر ميزان تاثيرگذاري آن ريسک بر ساير ريسکها میباشد ،نشان میدهد که ريسک عدمبازديد ميدانی از پروژه،
بيشترين تأثيرگذاري را دارد )2( ،جمع عناصر ستون ( )Rکه نشانگر ميزان تأثيرپذيري آن ريسک از ساير ريسکها میباشد ،نشان میدهد که ريسک
نقص فنی در موتور يا بدنه اليروب از ميزان تأثيرپذيري بيشتري نسبت به ساير ريسکها برخوردار است )3( ،ستون ( )D+Rکه نشانگر ميزان تأثير و
تأثر هر ريسک میباشد ،نشان میدهد که ريسک عدمتأمين بودجه کافی و به موقع ،بيشترين تعامل را با ساير ريسکها دارد و ( )4با توجه به ستون
( )D-Rکه نشانگر قدرت تأثيرگذاري هر ريسک میباشد .مقادير ،نشاندهندة تأثيرگذاري بيشتر ريسک عدم بازديد ميدانی از پروژه میباشند.

 -3-3شدت اثر ریسکها با توجه به اندرکنش بین ریسکها
همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود در تکنيک ديمتل ـ فازي پيشنهادي ،اندرکنش و تأثير ريسکها بر يکديگر لحاظ شد و با استفاده از تعريف
فاکتور جديد «تأثيرگذاري و تأثيرپذيري» و ضرب آن در دو فاکتور ميزان احتمال و تأثير ،شدت اثر ريسکها و رتبهبندي آنها به طور دقيقتري تعيين گرديد.
جدول( : )5شدت اثر ریسکها با درنظرگرفتن اندرکنش بین ریسکها
ریسکهای شناسائیشده

شدت اثر ریسک با روش

D+R

× )شدت اثر ریسک(
)(D+R

ریسکها

0.79

3.01

2.38

5

0.79

3.00

2.37

6

0.79

3.54

2.80

1

0.77

3.24

2.50

2

0.76

3.06

2.33

7

0.75

2.71

2.04

9

0.73

3.28

2.39

4

0.73

2.86

2.09

8

0.71
0.69

2.77
3.48

1.97
2.40

10
3

دیاگرام احتمال ـ تأثیر
عدمتأمين به موقع قطعات و تجهيزات
عدمبازديد ميدانی از پروژه
عدمتأمين بودجه کافی و به موقع
نقص فنی در موتور يا بدنة اليروب
شکسته شدن يا غرق شدن خط لولة دريايی
استفاده نکردن از مسئول فنی در تعميرات اليروب
انتخاب نامناسب اليروب
مواجه شدن با بستر سنگی يا سختی بستر پيشبينینشده
.تردد شناورها که مانع از انجام عمليات اليروبی می شود
عدم برآورد واقعی هزينه هر متر مکعب اليروبی

رتبهبندی

جدول( )5نشان میدهد نتايج بهدست آمده از روش پيشنهادي ديمتل فازي نسبت به روش مرسوم دياگرام امتياز احتمال ـ تأثير ،متفاوت بوده و شدت اثر
ريسکها با دقت بيشتري تعيين شده است .به طور مثال ،در حالی که روش دياگرام امتياز احتمال ـ تأثير مرسوم ،شدت اثر سه ريسک عدمتأمين به موقع
قطعات و تجهيزات ،عدمبازديد ميدانی از پروژه و عدمتأمين بودجه کافی و به موقع را يکسان نشان میدهد .اما نتايج به دست آمده از روش پيشنهادي در اين
تحقيق نشان میدهد که با توجه به تعامالت پيچيده و اندرکنشهاي بين اين ريسکها ،شدت اثر اين  3ريسک يکی نمیباشد و ريسک عدمتأمين بودجة
کافی و به موقع مهمترين ريسک اثرگذار بر اين طرح و ريسکهاي عدمتأمين به موقع قطعات و تجهيزات و عدم بازديد ميدانی از پروژه  ،به ترتيب حائز
رتبه هاي پنجم و ششم از حيث بحرانی بودن میباشند.

به عنوان يک مثال ديگر ،در حالی که طبق روش دياگرام امتياز احتمال ـ تأثير مرسوم ،دو ريسک انتخاب نامناسب اليروب و مواجهشدن با بستر سنگی
يا سختی بستر پيشبينینشده به طور مشترک حائز رتبه  5میباشند ،نتايج به دست آمده از روش پيشنهادي دراين تحقيق نشان میدهد که با توجه به
تعامالت پيچيده و اندرکنشهاي بين اين ريسکها ،شدت اثر اين ريسکها يکی نمیباشد و دو ريسک انتخاب نامناسب اليروب در رتبه چهارم از اهميت
میباشد و مواجه شدن با بستر سنگی يا سختی بستر پيشبينیشده حائز رتبة هشتم ازحيث بحرانی بودن میباشد.

 -4نتیجهگیری

دادههاي بهدست آمده از پرسشنامهها ،تجزيه تحليل آماري شد و از ميان  58ريسک شناسايیشده 10 ،ريسک برتر پس از آناليز کيفی با استفاده از
دياگرام احتمال ـ تأثير انتخاب و سپس با استفاده از تکنيک ديمتل ـ فازي ميزان تأثيرگذاري ريسکها بر يکديگر ،بر اساس نظرات گروهی از کارشناسان
ارزيابی گرديد .در نهايت رتبهبندي 10ريسک برتر ،از حاصلضرب چهار فاکتور شامل تأثير بر پروژه ،احتمال وقوع ،تأثيرگذاري برساير ريسکها و تأثيرپذيري از
ساير ريسکها ،با استفاده از ترکيب روشهاي ديمتل و منطق فازي انجام شد .در روش فازي پيشنهادي در اين تحقيق ،امتيازات قطعی دادهشده توسط
کارشناسان مختلف ،بر مبناي توزيع احتماالتی امتيازات ،به شکل يک عدد فازي مثلثی ارايه شد .روش آناليز ريسک پيشنهادي در اين تحقيق ،روي پروژه
اليروبی بندرانزلی که يکی از بنادر بزرگ و مهم ايران است ،پياده شد و در نهايت شدت اثر ريسکها با استفاده از روش پيشنهادي تعيين گرديد .در تکنيک
ديمتل ـ فازي پيشنهادي ،اندرکنش و تأثير ريسکها بر يکديگر لحاظ شده است و با استفاده از تعريف فاکتور جديد «تاثيرگذاري و تاثيرپذيري» ،شدت اثر
ريسکها و رتبهبندي آنها به طور دقيقتري نسبت به روش مرسوم دياگرام امتياز احتمال ـ تأثير تعيين شده است .به طور مثال ،در حالی که روش دياگرام
امتياز احتمال ـ تأثير مرسوم ،شدت اثر سه ريسک عدمتأمين به موقع قطعات و تجهيزات ،عدمبازديد ميدانی از پروژه و عدمتأمين بودجه کافی و به موقع را
يکسان نشان میدهد ،نتايج بهدست آمده از روش ديمتل فازي پيشنهادي در اين تحقيق نشان میدهد که با توجه به تعامالت پيچيده و اندرکنشهاي بين
اين ريسکها ،شدت اثر اين  3ريسک يکی نمیباشد و ريسک عدمتأمين بودجة کافی و به موقع ،مهمترين ريسک اثرگذار بر اين طرح و ريسکهاي
عدمتأمين به موقع قطعات و تجهيزات و عدمبازديد ميدانی از پروژه ،به ترتيب حائز رتبههاي پنجم و ششم از حيث بحرانی بودن میباشند.

جوابهاي به دست آمده از روش پيشنهادي با توجه به در نظر گرفتن اندرکنشهاي پيچيده بين ريسکها ،قابل اعتمادتر از روشهاي مرسوم آناليز
ريسک خواهد بود و تکنيک ديمتل ـ فازي پيشنهادي ،ابزاري قدرتمند و نوين براي انجام مرحلة آناليز کيفی ريسک ارائه میدهد.
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