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 -1دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
 -2دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران .
خالصه:توافق بر نحوه تخصیص ریسکها شرط موفقیت پروژه شناخته می شود .به دلیل برداشت های متفاوت و منافع متضاد
عوامل پروژه ،مذاکرات تخصیص ریسک به منظور انتخاب تخصیص بهینه ریسکها ،فرآیندی دشوار و پر هزینه است .در این مقاله

با مدلسازی مذاکرات تخصیص ریسک در چهارچوب تحلیل حل اختالف بر مبنای تئوری بازیها ،یک رویکرد تصمیمگیری بر
مبنای مدل گراف برای حل مذاکرات قراردادی و انتخاب تخصیص ریسک بهینه توسعه داده شده است .در این رویکرد ،با تحلیل رفتار

بازیگران و تصمی م گیرندگان فرآیند تخصیص ریسک ،اولویتهای تصمیم گیری ذینفعان در قالب تحلیل هزینه-فایده هر تخصیص

ریسک محاسبه شده و با پیشبینی حرکتهای متقابل هر طرف برای کسب بیشترین منافع یا فرار بیشترین زیان ،مدلی خاص
برای دستیابی به تفاهم بین تصمی م گیرندگان به منظور توافق بر انتخاب تخصیص بهینه ارائه میشود .مدل پیشنهادی در قالب یک
برنامه نرم افزاری در محیط متلب پیادهسازی شده است و نتایج آن در یک پروژه موردی حوزه آب و نیرو مورد بررسی و مقایسه قرار

گرفته است .مقایسه نتایج مدل پیشنهادی با دیگر مدلهای کمی تخصیص ریسک نشان میدهد که استفاده از تئوری بازیها میتواند
الگوی متعادلتری برای تخصیص ریسکها ارائه دهد .مدل پیشنهادی این مزیت حیاتی را دارد که برخالف مطالعات مشابه ،صرفا
عامل مسئول مدیریت ریسک را تعیین نمیکند بلکه اقدامات الزم برای رسیدن به تخصیص ریسک متعادل را بیان کرده و تبعات

تصمیم را برای تصمی م گیرنده روشن مینماید..
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ن وسیله تضمین نماید که آن ریسک وقوع نمییابد یا در
اختصاص دهد تا بدی 

1-مقدمه

پروژههای ساخت همواره درگیر حجم باالئی از عدم قطعیتها و حضور

عوامل با منافع متضاد هستند که موجب میشود که دستیابی به اهداف پروژه
وابسته به کارآمدی تخصیص ریسکهای پروژه گردد [ .]1ریسک را میتوان

هر نوع شرایط غیر قابل پیشبینی تعریف کرد که میتواند مانع موفقیت
پروژه در دستیابی به اهداف زمانی ،هزینهای و یا کیفیت گردد [ ]2و تخصیص
ریسک ،تعریف و تقسیم مسئولیتها و منافع حاصل از شرایط احتمالی است
که بر اساس برنامهریزیها نمیبایست اتفاق بیافتد [ .]3تخصیص ریسک،

چهارچوبی را ایجاد مینماید که با جزئیات مشخص میسازد کدام عامل
میبایست مدیریت چه ریسکی را عهدهدار شود یا در مقابل تعیین میکند چه

مشوقها یا ضمانتهایی میبایست به کدام عامل اعطا شود تا بتواند ریسک

خاص را کنترل نماید [ .]4این چهارچوب میبایست هر ریسک شناسایی شده
در یک پروژه ساخت را به عاملی که بیشترین کنترل بر آن ریسک دارد
* نویسنده عهدهدار مکاتباتKhazaeni.ga@wtaiu.ac.ir :

صورت وقوع کمترین تأثیر محتمل را خواهد داشت [ .]5به دلیل برداشتهای
متفاوت و منافع متضاد عوامل پروژه ،مذاکرات تخصیص ریسک به منظور
انتخاب تخصیص بهینه ریسکها ،فرآیندی دشوار و پر هزینه است [.]6

تخصیص ریسک در قرارداد میتواند تاثیر بزرگی بر هزینه ،زمان و

کیفیت پروژه داشته باشد [ .]7ولی باید در نظر داشت که تخصیص ریسک
یک سویه و نامتعادل موجب میشود که پیمانکار استراتژیهای تدافعی اتخاذ
نماید [ .]8و نهایتا منجر به تاخیر در زمانبندی ،افزایش هزینهها و زیان مالی
کارفرما میگردد [ .]3کیفیت مدیریت ریسک ،تا حد زیادی وابسته به نحوه

تخصیص ریسکها است؛ چرا که تخصیص ریسک مشخص میکند چگونه

ابزارهای کاهش ریسک در قالب منابع ،مالک ریسک و مکانیسمها مهیا
شدهاند و به درستی به کار گرفته شدهاند [.]8

برای شناخت تخصیص ریسک مناسب در یک پروژه دو معیار اصلی

عنوان میشود [ :]9الف) عاملی که ریسک را میپذیرد میبایست توانمندی

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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الزم برای کنترل و مدیریت عواقب وقوع ریسک را داشته باشند .ب) ریسک

برای شناسایی توانمندسازها و محدودیتهای تخصیص ریسک در صنعت

مینماید .ولی متأسفانه این اصول بسیار کلی و مبهمتر از آن هستند که

از تئوری عامل اصلی 11یک چهارچوب برای تخصیص ریسکهای مشارکت

باید توسط عاملی مدیریت شود که کمترین هزینه را به پروژه تحمیل

بتوان به وسیله آنها تخصیص ریسکها را تعیین نماید .بلکه در عمل کاربرد
این دو اصل نتایج متضادی را در بر خواهد داشت و عاملی که بیشترین

توان کنترل ریسک را داشته باشد لزوم ًا قابلیت مدیریت آن با کمترین هزینه

را نخواهد داشت [ .]10لذا شناسایی تخصیص ریسک بهینه بین کارفرما و

پیمانکار در پروژههای ساخت پیچیده و مبهم است [ .]11به همین دلیل
است که مذاکرات قراردادی به منظور تخصیص ریسک در پروژهها ،فرآیندی

زمانبر و پرهزینه است [ .]10که عدم تفاهم بر یک الگوی تخصیص ریسک

میتواند هزینه و زمان پروژه را افزایش داده یا منجر به کیفیت پایینتر گردد

[ .]10فیسک 1معتقد است که در برابر تخصیص نامتعادل ریسکها از سوی

ساختمان کشور زامبیا استفاده کردهاند .شرستا 10و همکاران [ ]19با استفاده
عمومی خصوصی ارائه دادهاند.

همچنین پرچمی و همکاران [ ]20با مقایسه تطبیقی ریسکهای

تخصیص داده شده در مفاد شرایط عمومی پیمان با نتایج پیمایش نشان
دادهاند که شرایط عمومی پیمان ایران نیاز به اصالحات اساسی دارد .فتاحی

و همکاران [ ]21اقدام به بهینهسازی تخصیص ریسک بر اساس سه هدف
باالترین سطح اعتماد ،کمترین هزینه و پایینترین سطح ریسک نمودهاند.

رسولی و همکاران [ ]22شناسایی ،رتبه بندی و تخصیص ریسکهای

حیاتی مراحل مشارکت عمومی -خصوصی با مطالعه موردی در صنعت
آب و فاضالب استان گیالن نمودهاند .خزائنی و همکاران [ ]23یک مدل

کارفرما ،پیمانکار با سیاست تدافعی ،یکی از چهار استراتژی -1 :افزایش

بهینهیابی تخصیص ریسک در پروژههای ساخت؛ با الگوریتم بهینهسازی

کیفیت را اتخاذ میکند [ .]12نصیرزاده و همکاران این استراتژیها را در

ولی مدلهای تصمیمگیری معمول برای حالتی مناسب هستند که

هزینه در مناقصه  -2رویکرد محافظه کارانه  -3افزایش ادعاها  -4کاهش

 6دسته عنوان کردهاند -1 :افزایش هزینه  -2کاهش کیفیت  -3ادعاها
 -4کاهش هزینه نیروی انسانی  -5کاهش مصالح مصرفی  -6افزایش
زمان پروژه [.]13

پیش از این برای انتخاب تخصیص بهینه در پروژههای ساخت ،ابزارهای

معمول تصمیمگیری چند معیاره استفاده شده است ،از جمله استفاده از ای اچ

پی ،]14[ 2استفاده از تاپسیس ]5[ 3و تئوری پویایی سیستمها .]13[ 4المری

5

جامعهی مورچگان ( )ACOارائه کردهاند.

مقایسه و تصمیمگیری بین گزینهها تنها توسط یک عامل تصمیمگیر و بر

مبنای چند معیار قابل تشخیص صورت گیرد [ ،]14در حالی که مذاکرات

تخصیص ریسک ،اختالفی بین چند عامل و با حداقل دو تصمیم گیرنده
متفاوت است که تصمیمگیری در آن نیازمند توجه به رفتار طرف مقابل و

تفاهم دو طرف است .در چنین فرآیندهای پیچیده و با چند تصمیم گیرنده

متفاوت ،رویکردهای تئوری بازیها کاربرد مناسب دارند [.]24

و همکاران [ ]15با به کارگیری روش پرسشنامه ،به صورت کمی تاثیر هزینه

مذاکرات تخصیص ریسک یک فرآیند تعریف شده میباشد که طی آن

[ ]16با روش مصاحبه ساختار یافته ،یک چهارچوب تخصیص ریسک برای

[ .]11همچنین در حین اجرای پروژه ،به دلیل عدم تخصیص مناسب و یا

ریسک را بر روی تخصیص ریسکها را بررسی کردهاند .رافت 6و همکاران

پروژههای صنعت آب در کشور مصر توسعه دادهاند .اشماوی 7و همکاران
[ ]17با ارزیابی برداشتهای پیمانکاران و کارفرمایان از مفاد قراردادها ،یک
مدل ارزیابی تخصیص ریسک برای کشور عربستان ارائه دادهاند .تیمبوسیلگو

و خلتلی ]18[ 8با روش ترکیبی پرسشنامه و مصاحبه ،از نظریه ساختار

9
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پیمانکار و کارفرما بر روی پذیرش مسئولیت ریسکها به مذاکره میپردازند
افزایش غیرمنتظره هزینههای پروژه ممکن است نیاز به مذاکره مجدد 12بر

روی الگوی تخصیص ریسک باشد [ .]10این فرآیند در صورت رفتار فرصت
طلبانه 13دو طرف ،میتواند روند مذاکره بسیار زمانبر و پرهزینه نماید که
منجر به افزایش هزینه سرمایه و نهایتا افزایش عوارض برای کاربران شود
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ریسکهای شناسایی شده در اسناد مناقصه

ریسک بر عهده کارفرما
باقی می ماند

ریسک بین پیمانکار و کارفرما

ریسک به پیمانکار
تخصیص می یابد

تسهیم می شود

اعالم پیشنهاد قیمت برای

تخصیص ریسک

پذیرش مسئولیت ریسک

آیا قیمت برای کارفرما قابل
پذیرش است ؟

خیر

مذاکره

بله

مدیریت ریسک توسط کارفرما

مدیریت ریسک توسط پیمانکار

شکل  .1فرآیند تخصیص ریسک در مذاکرات قراردادی []11
[]11
قراردادی
 processمذاکرات
تخصیص ریسک در
 .1negotiationsفرآیند
شکل
Figure 1.
Risk
allocation
in proposed
Fig.1. Risk allocation process in proposed negotiations

از بین آنها رویکرد موسوم به داوری نهایی 1امروزه محبوبیت باالیی

با ورود اطالعات تحلیل ریسکها ،الگوی متعادل و قابل پذیرش را شناسایی

میتواند از بین آخرین پیشنهادات ارائه شده توسط هر یک از عوامل ،یکی را

این مدل این مزیت قابل توجه را نسبت به تحقیقات قبلی دارد که

را کسب کرده است [ .]26در این روش فرد تعیین شده به عنوان داور ،فقط
به عنوان نتیجه داوری انتخاب نماید و حق ندارد خارج از این دو پیشنهاد یا

بین آنها را انتخاب نماید [ .]27این رویکرد طرفین دعوا را مجبور مینماید

که پیشنهادات معقوالنهتری را ارائه دهند ،چرا که هر پیشنهاد غیرمنطقی این
ریسک را در بر دارد که پیشنهاد منطقیتر طرف مقابل انتخاب و متضرر گردد

[.]27

در این مقاله یک رویکرد تصمیمگیری بر مبنای مدل گراف برای حل

نماید.

مطالعات قبلی صرفا از دیدگان یک تصمیم گیرنده اقدام به تخصیص ریسک
مینمودند؛ ولی رویکرد پیشنهادی در این مقاله منافع و برداشت طرف مقابل
را اندازهگیری کرده و در تصمیمگیری خود وارد مینماید .از این لحاظ الگوی
ارائه شده دینامیکتر بوده و امکان تفاهم دو طرف را در زمان کمتر و با هزینه

پائینتر فراهم میکند.

مذاکرات قراردادی و انتخاب تخصیص ریسک بهینه توسعه داده شده است،

با مدلسازی مذاکرات تخصیص ریسک در قالب یک مسئله حل اختالف،

یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری 2برای انتخاب تخصیص ریسک متعادل

ارائه شده است .این سیستم تصمیمگیری ،قابلیت آن را دارد که با دریافت

تحلیل تصمیمگیران از هر کدام از ریسکهای پروژه ،با استفاده از منطق

گراف و تئوری بازیها اقدام به پیشنهاد مناسبترین تخصیص ریسک نماید.
با استفاده از برنامه نرم افزاری ارائه شده در این مقاله ،تصمیم گیرنده میتواند
Final offer arbitration
)Decision Support System (DSS

2-معرفی مدل گراف

مدل گراف از منطق ریاضی گراف و تئوری بازیها برای تشریح گرافیکی

موقعیتهای تصمیمگیری و حل اختالف استفاده میکند [ .]28برای اولین

بار نورمن 3و همکاران تئوری گراف را تشریح و معرفی نمودند [ ]29و بعداً

فنگ 4و همکاران از مدل گراف برای حل اختالف استفاده کردند [.]30
ریشههای مدل گراف را در تئوری کالسیک بازیها [ ،]31تحلیل بازیها

5

[ ]32و تحلیل اختالف [ ]28میتوان یافت.

Norman
Fang
Meta Game Analysis

1
2
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شکل  .2حالتهای مختلف تصمیم []13

شکل  .2حالتهای مختلف تصمیم []13

Figure 2. Different decision modes
Fig. 2. Different decision modes

2- 1-مدلسازی اختالف با تئوری بازیها

در مدل گراف ،هر نوع اختالف در قالب یک مسئله تصمیمگیری مدل

میشود که شامل دو تصمیم گیرنده ،)DM( 1گزینههای تصمیمگیری و

اولویتهای آنها میباشد .برای تشریح چگونگی تصمیمگیری در مدل
گراف ،مسئله معروف تصمیمگیری زندانیان آنچنان که کاساب 2و همکاران
نشان دادهاند مرور میگردد [ .]24این مسئله بارها برای بررسی رفتار تصمیم

گیرندگان در شرایط حل اختالف به کار گرفته شده است [ .]33در این مسئله،

دو متهم در سلولهای مجزا بدون تماس با یکدیگر بازجویی میشوند .قاضی
بازجو دلیل کافی برای محکوم کردن دو متهم ندارد ،لذا سعی دارد از آنها
اعتراف بگیرد .بر اساس نحوه همکاری دو متهم با یکدیگر سه انتخاب

متفاوت پیش روی آنها است [:]24

-3اگر هر دو بهم خیانت کرده و اعتراف نمایند ،هر کدام به  5سال

محکوم میشوند.

در نتیجه هر کدام از متهمان در جایگاه تصمیمگیری دو استراتژی

متفاوت همکاری یا عدم همکاری با طرف مقابل را دارد؛ که منجر به چهار
سناریوی :همکاری دو طرف ( ،)CCهمکاری یک طرف و عدم همکاری

طرف مقابل ( CDیا  )DCو عدم همکاری دو طرف ( )DDخواهد شد .این
سناریوها با عبارتی دو بخشی نمایش داده میشوند که بخش اول استراتژی

تصمیم گیرنده اول و بخش دوم استراتژی تصمیم گیرنده دوم مبنی بر
همکاری ( )Cیا عدم همکاری ( )Dاست [.]24

نمودار درختی شکل  2با نشان دادن مسیرهای حرکت بین حالتهای

متفاوت تصمیم برای هر یک از تصمی م گیرندگان ،نمایش گرافیکی مدل

-1در صورت همکاری و عدم اعتراف هر دو نفر ،هر دو به یک سال

گراف ارائه مینماید .برای مثال ،تصمیم گیرنده اول با تغییر تصمیم از حالت

-2در صورت همکاری یک نفر و عدم همکاری دیگری ،اعتراف کننده

( )CCبه سناریوی ( )DCتبدیل نماید و در نتیجه از محکومیت یک ساله

محکوم میشوند.

آزاد و دیگری  10سال محکوم میشود.

)Decision Maker (DM
Kassab

1
2
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همکاری ( )Cبه عدم همکاری ( )Dمیتواند سناریوی تصمیم را از حالت
بگریزند و آزاد گردد (شکل  .)2این یک حرکت یک طرفه از سوی تصمیم
گیرنده اول است ،چرا که فرض شده است موقعیت تصمیم برای تصمیم

گیرنده دوم به صورت ثابت و برابر  Cباشد.
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جدول  .1مقايسه استراتژیهای تصمیمگیری []28
گیری []28
استراتژیهای تصمیم
strategiesمقايسه
جدول .1
Table
1. Comparison
of decision
Table 1. Comparison of decision strategies

آینده نگری
عقب نشینی
استراتژیک
آگاهی از
اولویتها

ریسک پذیری

دور انديش
()NM

نش
()R
کم
( 1حرکت)

منطق عمومی
()GMR
متوسط
( 2حرکت)

منطق متوازن
()SMR
متوسط
( 3حرکت)

پايداری ترتیبی
()SEO
متوسط
( 2حرکت)

حرکات محدود
()LM
متغیر
( hحرکت)

هرگز

از سوی حریف

از سوی حریف

هرگز

استراتژیک

استراتژيک

فقط خودش

فقط خودش

فقط خودش

همه

همه

همه

در نظر نمیگیرد

محتاط

محتاط

قابل قبول

استراتژیک

استراتژيک

نامحدود

در شکل  ،2همچنین ترتیب اولویت گزینههای تصمیم بر اساس

احتمال قرارگیری تصمیم گیرنده در شرایط با مطلوبیت کمتر را ایجاد کند،

برای تصمیم گیرنده اول گزینه  3بیشترین ترجیح را دارد و بعد از آن به

یک حالت پایدار میباشد .در این حالت تصمیم گیرنده بایست در نظر داشته

مطلوبترین گزینه تا پایینترین گزینه نمایش داده شده است .بر این اساس،

ترتیب گزینههای  1و  4و در آخر  2میباشد.

دشواری و پیچیدگی این مسئله برای دو زندانی ،تصمیمگیری در شرایطی

است که از تصمیم طرف مقابل مطلع نباشند .این مثال ،نشان میدهد که
همکاری یا عدم همکاری تصمی م گیرندگان ،چگونه میتواند به نتیجه فرآیند

تصمیمگیری تأثیر بگذارد .در مسئله تخصیص ریسک ،فرآیند تصمیمگیری
به مراتب پیچیدهتر و دشوارتر از مثال ارائه شده برای زندانیان میباشد.

لذا موقعیت موجود بر اساس تعادل منطق عمومی ،برای تصمیم گیرنده اول

باشد که طرف مقابل ممکن است برای آن که رقیب در موقعیت بدتری قرار

گیرد ،حرکتی را حتی به زیان خود نیز انجام دهد.

ج) منطق متوازن :4در روش منطق متوازن ،یک تصمیم گیرنده تنها

به اقدامات متقابل رقیب خود اکتفا نمیکند و بلکه جواب خودش به این
اقدامات را هم بررسی میکند .اگر تصمیم گیرنده در حرکت سوم ،بتواند از

موقعیت نامطلوب فرار کرده و به موقعیت مطلوبتری تغییر مکان دهد ،لذا

موقعیت موجود حالت پایداری برای تصمیم گیرنده اول مطابق روش منطق

2- 2-حل اختالف با منطق گراف

وقتی یک مدل تصمیمگیری به صورت گرافیکی ترسیم گردید ،میتوان

پایداری 1موقعیتهای تصمیم را برای هر یک از تصمیم گیرندگان تحلیل

نمود .مطابق جدول  ،1استراتژی متداول برای تصمیم گیرندگان برای
حالتهای پایداری به شرح زیر است [:]24

الف) پایدار نش :2این استراتژی بیان کننده حالتی است که تصمیمگیرنده

اول نتواند به موقعیت مطلوبتر انتقال یابد .لذا این موقعیت برای تصمیم
گیرنده یک حالت پایدار بر اساس روش نش میباشد.

متوازن میباشد.

د) پایداری ترتیبی :5روش پایداری ترتیبی مشابه روش منطق عمومی

است با این تفاوت که در آن تنها حرکتهای دارای منفعت مجاز است و
حرکت به شرایط نامطلوبتر با قصد زیان زدن به رقیب ممنوع است.

استراتژیهای تصمیم گیرندگان نشان دهنده سطح پیشبینی حرکات

طرف مقابل است .پایداری نش قابلیت پیشبینی کمی دارد و هر چه قابلیت
پیشبینی تصمیم گیرنده باالتر میرود ،به استراتژیهای تصمیمگیری

باالتری میتواند دست یابد .استراتژی نش و پایداری ترتیبی حرکت به

ب) منطق عمومی :3در روش منطق عمومی ،دو تصمیمگیرنده تمامی

موقعیت نامطلوب را مجاز نمیکند ،در حالی که استراتژیهای منطق عمومی

1
2
3

4
5

اقدامات متقابل رقیب را بررسی میکنند .اگر حرکت به موقعیت جدید بتواند
Stability
Nash
)General Meta rationality (GMR

و منطق متقارن مجوز حرکت به موقعیت نامطلوبتر را فقط برای طرف
Symmetric Meta rationality
Sequential Stability
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بررسی سوابق
پروژه ها

شناسائی موقعیت های تصمیم
حذف موقعیت های غیر معقول
تعیین الویت نسبی موقعیت ها

تحلیل کمی
ریسک ها

توسعه سیستم پشتیبان تصمیمگیری
ارزیابی پایداری ها
تعیین نقاط تعادل
انتخاب تخصیص ریسک

گراف
تصمیم
شکل .3
شکل
گیریگراف
گیری
مدلتصمیم
توسعهمدل
روندتوسعه
مسئلهووروند
حل مسئله
فرآیند حل
 .3فرآیند
Figure 3. Problem solving process and graph decision model development process
Fig. 3. Problem solving process and graph decision model development process

مقابل مجوز مینماید .استراتژیهای تصمیمگیری متفاوت همچنین نشان

در مدل پیشنهادی ،دو تصمیم گیرنده وجود دارد :یک تصمیم گیرنده

نش منطق متوازن تصمیم گیرنده تنها از اولویتهای خودش مطلع است.

منتقل نماید و تصمیمگیرنده دوم پیمانکار است که میخواهد سود بیشتری

دهنده سطوح مختلف دانش اولویت است .به عنوان مثال ،استراتژیهای
در حالی که استراتژی ترتیبی تصمیمگیرنده باید از اولویت طرف مقابل هم
مطلع باشد [.]30

کارفرما است که تا حد ممکن میخواهد ریسکهای پروژه را به طرف مقابل

را از پذیرش ریسکهای پروژه به دست آورد .عامل کارفرما ( ،)Wدارای

رفتاری ریسک گریز است که تمایل دارد تا حد ممکن ریسکهای کمتری را

در تحلیل پایداری ،در صورتی که یک موقعیت تصمیم بر مبنای یک

متحمل شود و عامل پیمانکار ( )Cدارای رفتاری ریسک پذیر است که حاضر

یک حالت تعادل ایجاد مینماید .راه حل نهایی حالتی است که در اکثر

در نهایت یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری 1برای انتخاب تخصیص

استراتژی تصمیم ،برای تمام تصمی م گیرندگان پایدار باشد؛ آن موقعیت

استراتژیهای تصمیم ،موقعیت پایدار ایجاد نماید [.]24

به خطر کردن و پذیرش سطح باالتری از ریسکها است [.]10

ریسک با استفاده از مدل گراف توسعه یافته است و در قالب یک برنامه
نرم افزاری در محیط متلب کدنویسی شده است .نتایج سیستم تصمیمگیری

3-توسعه مدل پیشنهادی (روش تحقیق)

برای انتخاب تخصیص ریسکها ،فرآیند مذاکرات تخصیص ریسک در

قالب یک مسئله حل اختالف مدلسازی شده است .سپس با کمک منطق

گراف و تئوری بازیها ،یک سیستم تصمیمگیری توسعه یافته است که این

قابلیت را دارا است که مناسبترین تخصیص ریسکها را به تصمیمگیرنده
(کارفرما یا پیمانکار) ارائه دهد .شکل  3فرآیند مدلسازی و حل مسئله را
نشان میدهد.

پیشنهادی در یک مطالعه موردی به کارگیری و صحت سنجی شده است.
شکل  4ساختار مدل تصمیمگیری گراف را نمایش میدهد که شامل یک
سیستم ورود اطالعات ،یک موتور تحلیل و یک سیستم اطالعات خروجی
است.

در ادامه مراحل توسعه مدل گراف پیشنهادی برای شناسایی تخصیص

متعادل ریسکها ،در  7گام تشریح گردیده است.

Decision Support system
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خروجی
مدل

موتور تحلیل

• تخصیص بهینه ریسک ها
• استراتژی های مذاکره

• تحلیل پایداری

ورود اطالعات

• شناسائی نقاط تعادل

• تحلیل کمی ریسک ها

• پیش بینی تحلیل طرف مقابل

شکل  .4ساختار سیستم پشتیبان تصمیمگیری گراف
شکل  .4ساختار سیستم پشتیبان تصمیمگیری گراف
Figure 4. Graph decision support system structure
Fig. 4. Graph decision support system structure

3- 2-موقعیتهای تصمیم ممکن

3- 1-شناسایی موقعیتهای تصمیم

موقعیت تصمیم بیان کننده یک جفت تصمیم است که هر دو طرف

ولی تمامی ترکیبات قابل تصور گزینههای تصمیم ،امکانپذیر نمیباشد.

ارزیابی از هزینههای مدیریت ریسک میگردد .برای شناخت موقعیتهای

جدول  ،2شناسایی نمود که در آن هر دو بازیگران اقدام به تصمیمگیری

بازی اقدام به انتخاب گزینههای مطلوب خود نمودهاند ،و نهایتا منجر به یک

تصمیم ،1ضمن بررسی مطالعات قبل ([ ]12[ ،]10و [)]13؛ سوابق تخصیص
ریسک در  14پروژه حوزه آب و نیرو که با قرارداد طرح و ساخت منعقد

گردیدهاند ،مطالعه گردید.

جدول  2در ادامه گزینههای مختلف اتخاذ شده از سوی هر یک از

تصمیمگیرندگان (کارفرما و پیمانکار) را به تفکیک پروژهها نمایش میدهد.

عدد ذکر شده در هر خانه این جدول ،نشان دهنده تعداد ریسکهایی است
که با آن استراتژی خاص اقدام شدهاند .به عنوان مثال با مطالعه قرارداد و

بلکه بایست موقعیتهای تصمیم امکانپذیر 2را از میان ترکیبات متفاوت

نمایند .برای این منظور موقعیتهای تصمیم بررسی شده و حالتهای ممکن

در جدول شماره  3ارائه گردیده است.

در جدول  4موقعیتهای ممکن معرفی شدهاند به عنوان نمونه ،موقعیت

 D16بیان کننده حالتی که کارفرما مسئولیت مدیریت ریسک را "نگهداشت"

است ،و در مقابل پیمانکار با "طرح ادعا" تالش مینماید منافع خود را حفظ
کند.

گزارشات کنترل پروژه تصفیه خانه شماره  ،1در مجموع  20عنوان ریسک
شناسایی شد که  6مورد از آنها به پیمانکار تخصیص یافته بود ( )W2و 7
مورد به هیچ عاملی تخصیص نیافته بود (.)W6

3- 3-نتقال بین موقعیتها

مدل گراف برای تصمیمگیری تخصیص ریسک در نمودار شکل 5

نمایش داده شده است .این گراف نشان میدهد که کارفرما به عنوان تصمیم

موقعیتهای تصمیم حالتهای ترکیبی را بیان میکنند که هر دو

گیرنده اول میتواند موقعیت تصمیمگیری خود را از گزینه  W1تا  W6تغییر

 2مینمایند .در این حالت ،یک موقعیت تصمیم برای تصمیم گیرنده ایجاد

بر اساس حرکت تصمیم گیرندگان بین موقعیتهای تصمیم ،سناریوهای

بازیگر ،اقدام به تصمیمگیری از میان گزینههای تصمیم ذکر شده در جدول

میشود که در آن نه تنها تصمیم خودش مشخص شده است ،بلکه تصمیم

طرف مقابل در برابر ایشان هم مشخص گردیده است .مثال موقعیت  12به
معنای حالتی است که در آن کارفرما گزینه  W1خود را انتخاب کرده است و

در مقابل پیمانکار گزینه  C2خود را اتخاذ نموده است.

Decision States

دهد و در مقابل پیمانکار نیز میتواند بین گزینههای  C1تا  C7انتقال نماید.

متفاوتی برای تخصیص ریسکها قابل تصور است .سناریوهای متفاوت،

هزینههای متفاوتی را تحمیل کرده و البته مطلوبیت متفاوتی را برای تصمیم
گیرنده ایجاد میکند.

Feasible State

1
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م در مذاکرات تخصیص ریسک
جدول  .2گزینههای تصمی 

C5
C6
C7

افزايش هزينه

کاهش کیفیت
افزايش زمان
افزايش

بهرهوری

درخواست
تضمین

طرح ادعا

خاتمه پیمان

تصفیه خانه 1

C4

عدم تخصیص

تصفیه خانه 2

پیمانکار

C3

حذف ريسک

تصفیه خانه 3

C2

تسهیم ريسک

خط انتقال 1

C1

کاهش و

خط انتقال 2

W6

سوم

سد 1

W5

انتقال به عامل

سد 2

W4

پیمانکار

سد 3

W3

تخصیص

سد 4

کارفرما

W2

ريسک

سد 5

W1

نگهداشت

نیروگاه آبی 1

شده

نیروگاه آبی 1

مجموع ريسکهای شناسايی

نیروگاه خورشیدی 1

گزينه تصمیم

نیروگاه خورشیدی 2

تصمیم گیرنده

جدول  .2گزينههای تصمیم در مذاکرات تخصیص ريسک
Table2. Decision Options in Risk Allocation Negotiations
Table 2. Decision Options in Risk Allocation Negotiations

20

14

14

16

14

24

22

16

22

20

12

18

12

12

3

0

1

0

3

2

1

0

4

2

0

2

0

0

6

6

5

8

4

15

12

8

14

12

7

8

10

9

1

2

2

1

0

3

3

1

2

2

1

2

0

0

2

2

2

1

1

3

2

1

2

2

2

0

1

1

1

3

3

4

3

0

4

2

0

2

2

4

0

1

7

1

1

2

3

2

0

4

0

0

0

2

1

1

12

7

5

1

3

2

12

3

14

12

7

8

5

7

2

2

2

2

3

7

3

0

1

3

1

2

0

0

5

2

2

3

0

10

4

6

3

3

2

4

2

2

0

2

1

1

0

2

2

1

4

2

0

0

0

2

0

0

0

1

2

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

1

3

5

3

3

1

4

0

0

2

2

3

1

0

0

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

جدول  .3بررسی موقعیتهای تصمیم
جدول  .3بررسی موقعیتهای تصمیم

Table 3. Review of decision States

C4
C5
C6
C7
N.A. D15
D16
D17
D24 N.A. N.A. D27
N.A. D35
D36 N.A.
D44 N.A. N.A. N.A.
N.A. D55
D56 N.A.
N.A. D65
D66
D67
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C3
N.A.
D23
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

C2
N.A.
D22
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

C1
N.A.
D21
N.A.
D41
N.A.
N.A.

W1
W2
W3
W4
W5
W6
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جدول .4معرفی موقعیتهای تصمیم ممکن
جدول .4معرفی موقعیتهای تصمیم ممکن

Table4.
Introducepossible
possibledecision
decisionStates
States
Table
4. Introduce
موقعیت
تصمیم
D15
D16
D17
D21
D22
D23
D24

کارفرما

پیمانکار

نگهداشت
نگهداشت
نگهداشت
تخصیص ریسک
تخصیص
تخصیص
تخصیص

درخواست تضامین
طرح ادعا
خاتمه پیمان
افزایش هزینه
کاهش کیفیت
افزایش زمان
افزایش بهره وری

تخصیص

خاتمه پیمان

D27

موقعیت
تصمیم
D35
D36
D41
D44
D55
D56
D65
D66
D67

افزایش هزینه

کارفرما

پیمانکار

انتقال به عامل سوم
انتقال به عامل سوم
تسهیم ریسک
تسهیم ریسک
حذف ریسک
حذف ریسک
عدم تخصیص ریسک
عدم تخصیص ریسک
عدم تخصیص ریسک

درخواست تضمین
طرح ادعا
افزایش هزینه
افزایش بهره وری
درخواست تضمین
طرح ادعا
درخواست تضمین
طرح ادعا
خاتمه پیمان

نگهداشت ریسک
)(W1

)(C1

کاهش کیفیت

تخصیص ریسک

افزایش زمان
)(C3
افزایش بهره وری

انتقال ریسک
)(W3

)(C2

)(W2

تسهیم ریسک

)(C4

تحلیل
ریسک

)(W4

درخواست ضمانت

حذف ریسک
)(W5

)(C5

طرح ادعای حقوقی

عدم تخصیص
)(W6

)(C6

خاتمه پیمان
)(C7

شکل  .5موقعیتهای تصمیم ممکن برای تصمیم گیرندگان تخصیص ریسک
تخصیص
situationsگیرندگان
 forبرای تصمیم
riskممکن
تصمیم
decisionموقعیتهای
 makersشکل .5
ریسکFigure 5.
Possible
decision
allocation
Fig. 5. Possible decision situations for risk allocation decision makers

3- 4-تعیین اولویتهای تصمیمگیری

برای هر تصمیم گیرنده تعیین الویت تخصیص ریسک ،بر اساس تحلیلی

که از میزان ریسکها دارد متفاوت خواهد بود .هر چه ارزیابی تصمیم گیرنده

از احتمال وقوع یا تاثیر ریسک باالتر باشد ،بیشتر تمایل خواهد داشت

سیاستهای تدافعی اتخاذ نماید و لذا موقعیتهای تصمیم تدافعی الویت

بیشتری خواهند داشت.

طبیعی است که هر طرف تمایل دارد ریسک بیشتری را به طرف مقابل

خود منتقل کرده و در معرض مخاطره کمتری باشد .ولی برای آن که بتواند
حرکات طرف مقابل را شناسایی نماید ،بایست تحلیل طرف مقابل از میزان
ریسک را هم برآورد نماید و بر اساس این ارزیابی ،الویتهای تصمیم گیرنده

طرف مقابل پیشبینی میشود.
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جدول  .5ارزیابی ریسکها

جدول  .5ارزيابی ريسکها
Table
assessment
Table5.5. Risk
Risk assessment
میزان تاثیر

بدون

خیلی

کم

متوسط

زياد

نامحتمل

1

1

2

2

2

متوسط

2

2

3

4

4

خیلی زياد

2

احتمال وقوع
کم

باال

تاثیر

2

1

3

2

3

روش تحلیل ریسکها به صورت کمی و با استفاده از جدول  5در زیر

است .مقادیر نمایش داده شده در جدول ارزش ریسک است که بر مبنای برآورد

احتمال وقوع و میزان تاثیر هر ریسک تعیین میشود .برای تکمیل این فرآیند،
کافی است که تصمیم گیرنده ارزیابی خود را از احتمال وقوع و میزان تاثیر هر

ریسک بر اهداف پروژه ،در قالب واژههای کیفی در نرم افزار وارد کند تا ارزش

هر ریسک را بر اساس جدول  5محاسبه گردد.

اطالعات تحلیل ریسکهای صورت گرفته در این مرحله به نرم افزار

پشتیبان تصمیمگیری وارد میشود تا الویتهای تصمیم هر یک از تصمیمگیران
را به صورت مقایسه ترجیحی موقعیتهای تصمیم مشخص سازد.

2
4
4

3
4
5

زياد
3
5
5

مدل بیش از یک نقطه تعادل را پیشنهاد دهد ،هر تصمیمگیری بر اساس

استراتژیهای مدیریت ریسک و قابلیت اعتماد به پیشبینی رفتار طرف
مقابل ،الویت را برای انتخاب به برخی از این نقاط تعادل میدهد.

در مدل پیشنهادی این امکان وجود دارد که با انتخاب تصمیمگیران

متفاوت ،استراتژیهای متمایزی را برای مدیریت ریسک منطبق گردد .با
انتخاب کارفرما به عنوان تصمیم گیر اصلی ،از آنجا که کارفرما رفتار ریسک

گریزی 1دارد؛ سیاستهای تدافعی اتخاذ شده و نقاطی به عنوان تصمیم
نهایی انتخاب خواهند شد که موجب کمترین مخاطره و تعهد برای کارفرما

باشد .در مقابل اگر پیمانکار به عنوان تصمیم گیر اصلی انتخاب شود ،از آنجا
که پیمانکار رفتار ریسک پذیری دارد؛ نرمافزار الویت را به موقعیتهایی

3- 5-تحلیل پایداری و تعیین نقاط تعادل

در این مرحله ،پایداری موقعیتهای تصمیم را برای هر یک از تصمیم

گیرندگان تحلیل میگردد .در سیستم پشتیبان تصمیمگیری توسعه یافته

میدهد که بیشترین مخاطره و احتماال باالترین سود را داشته باشند.

4-پیاده سازی مدل پیشنهادی در یک پروژه موردی و کنترل

در این مقاله ،بر اساس میزان پیشبینی پذیری رفتار طرف مقابل ،چهار

صحت عملکرد

متوازن و پایداری ترتیبی تحلیل میگردد.

پیادهسازی شده است و نتایج آن با مطالعات مشابه مورد مقایسه قرار گرفته

استراتژی متداول برای حالتهای پایداری :نش ،منطق عمومی ،منطق
سیستم پشتیبان تصمیمگیری پیشنهادی ،موقعیتهای تصمیمی که در

تحلیل پایداری برای تمام تصمیمگیران پایدار باشد را به عنوان نقاط تعادل
شناسایی میکند.

برای کنترل عملکرد مدل پیشنهادی ،این مدل در یک پروژه موردی

است .پروژه انتخاب شده ،تصفیه خانه فاضالب است که در یکی از مناطق آزاد

تجاری کشور در مرداد ماه سال  1398برای اجرا به روش طرح و ساخت تعریف

شده است .هدف پروژه تصفیه فاضالب منطقه صنعتی و انبارهای منطقه آزاد

با تکنولوژی پکیجهای پلی اتیلن و شامل بر سه مدول با ظرفیت  2650متر

3- 6-ارزیابی استراتژیها و انتخاب تخصیص ریسک

مکعب پساب تصفیه شده است .این پروژه در قالب یک قرارداد طرح و ساخت

نقاط تعادل شناسایی شده ،موقعیتهایی را نشان میدهند که هر دوی

با روش تامین مالی به صورت  EPC+Fواگذار خواهد شد .پیمانکار با تعهد

تصمیم نهایی تخصیص ریسک انتخاب شوند .ولی از آنجا که ممکن است

1

تصمیمگیران تمایلی به تغییر آن نداشته و از این لحاظ میتواند به عنوان
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تامین فاینانس ،بر روی نحوه واگذاری و عقد قرارداد در حال مذاکره است.
risk averse
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جدول  .6نتایج ارزیابی ریسکها

جدول  .6نتايج ارزيابی ريسکها
Table6.6.Risk
Riskassessment
assessment results
Table
results

ارزيابی

رديف

عنوان ريسک

از ديدگاه

r1

خطای طراحی

r2

خطای پیمانکار جز

r3

کیفیت اجرا

r4

ایمنی کارگاه

r5

تاخیر در اخذ مجوزها

r6

اختالف در مدارک و مستندات

r7

تاخیر شخص سوم

r8

تورم

3
3
4
2
1
2
2
4

r9

کارفرما

دسترسی به مصالح و تجهیزات در
محل

r10

مشخصات خاک زیرسطحی

r11

دسترسی به کارگاه

r12

تغییرات مقادیر

r13

شرایط نامناسب آب و هوایی

r14

تغییر در قوانین و مقررات

r15

فورس ماژور

r16

مشکالت کارگری

4- 1-ورود اطالعات

ارزيابی

از ديدگاه پیمانکار

1
4
2
1
4
2
5
5

2

3

2
2
3
1
1
2
1

4
3
5
2
2
3
1

متشکل از مجری طرح ،مدیر پروژه ،نماینده مقیم ،سرپرست دفتر مدیریت

با الگو برداری از مطالعه الم 1و همکاران [ ،]14کارفرما اقدام به شناسایی

پروژه 2و رئیس دستگاه نظارت ،در این پژوهش ما را یاری کردند .اعضای

در جدول  6نمایش داده شده است .همچنین از کارفرما خواسته شد که

در پروژه مورد بررسی نمودند و نتایج تحلیل کارفرما ،در نرم افزار وارد گردید.

و ارزیابی  12ریسک پر اهمیت در این قرارداد کرده است که عناوین آن
ریسکها را به صورت کمی تحلیل نماید که نتایج آن در جدول زیر نشان

داده شده است .انجام تحلیل ریسکها بر اساس متد تشریح شده و توسط
تیم کارفرمایی انجام شده است.

برای جمع آوری و ارزیابی اطالعات وروردی به مدل ،تیمی از کارفرما
Lam

تیم کارفرما در قالب روش نامینال گروپ 3اقدام به تحلیل ارزش هر ریسک
همچنین اولویت تخصیص ریسک از دیدگاه پیمانکار نیز توسط همان

تیم کارفرما ،ارزیابی و پیشبینی گردید .بدیهی است که ارزیابی دیدگاه
پیمانکار دارای عدم قطعیتهایی است که در روند مذاکرات و بر اساس
پیشنهادت ارائه شده در حین مذاکره میتواند تدقیق گردد.

)Project Management Office (PMO
Nominal Group

1
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جدول  .7الویت بندی گزینه های تصمیم برای ریسک تغییر مقادیر ()r12

جدول  . 7الويت بندی گزينه های تصمیم برای ريسک تغییر مقادير ()r12
Table
Prioritizedecision
decision options
values
)(r12
Table
7. 7.
Prioritize
optionsfor
forrisk
riskofofchanging
changing
values
)(r12

کارفرما

D24 > D23> D44 > D36> D21 > D41> D16 > D56> D22 > D66> D35 > D15> D55 > D65> D27 > D17> D67

پیمانکار

D21 > D41> D56 > D36> D16 > D22> D23 > D55> D35 > D15> D66> D65 > D44> D24 > D17> D67> D27

جدول  .8تحلیل پایداری نش و نقاط تعادل

جدول  .8تحلیل پايداری نش و نقاط تعادل

Table
Nashstability
stability analysis
analysis and
points
Table
8.8.Nash
andequilibrium
equilibrium
points

موقعیت

کارفرما

پیمانکار

تعادل

D27

Y

N

-

D15
D16
D17
D21
D22
D23
D24

N
N
N
Y
Y
Y
Y

N
Y
N
Y
N
N
N

Y
-

4- 2-موتور تحلیل

موقعیت

D35
D36
D41
D44
D55
D56
D65
D66
D67

کارفرما

Y
Y
N
N
N
N
N
N
N

پیمانکار

N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N

تعادل

Y
-

در گام بعد سیستم پشتیبان تصمیمگیری ،بر اساس الویتهای محاسبه

نرم افزار تصمیمگیری ،بر اساس تحلیل کمی ریسک صورت گرفته

شده اقدام به تحلیل پایداری و شناسایی نقاط تعادل مینماید .در زیر نتایج

بندی مینماید .به عنوان نمونه ،نتایج الویت بندی موقعیتهای تصمیمگیری

متفاوت ارائه شده است .این فرایند برای تمامی  16ریسک شناسایی شده

توسط تیم کارفرما (جدول  ،)5الویتهای موقعیتها را برای هر ریسک رتبه
از دیدگاه کارفرما و پیمانکار برای ریسک تغییر مقادیر ( )r12در جدول  7نشان

داده شده است.

تحلیل پایداری برای ریسک تغییر مقادیر ( )r12در چهار استراتژی تصمیم
توسط نرم افزار صورت گرفته است.

جدول  8نمایش نتایج تخصیص ریسک تغییر مقادیر ( )r12بر اساس

مقدار تعیین شده در ذیل هر گزینه تصمیم به معنای میزان ارجحیت آن

تحلیل پایداری نش را نمایش میدهد .با مراجعه به این جدول مشخص

مثال موقعیت  D24برای کافرما دارای باالترین اولویت است چرا که میتواند

خود را عوض کرده میتواند از موقعیت ( D21تخصیص ریسک) به موقعیت

گزینه نسبت به دیگر گزینهها از دیدگاه تصمیم گیرنده خاص است .به عنوان
مسئولیت ریسک را به پیمانکار منتقل نماید و در مقابل اهداف پروژه (هزینه،

زمان یا کیفیت) نیز متاثر نمیشود .در مقابل موقعیت  D21برای پیمانکار

باالترین الویت را دارا است چرا که با اطمینان از توانایی خود در مدیریت

موثر ریسک مزبور ،میتواند با مدیریت هزینههای ریسک ،سود باالتری را
دریافت نماید.
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میگردد که به عنوان مثال اگر کارفرما (تصمیم گیرنده اول) بتواند تصمیم
شماره ( D41تسهیم ریسک) حرکت کند ،ولی موقعیت جدید برای او مطلوبیت

بیشتری فراهم نمینماید ،لذا موقعیت  D21برای کارفرما یک حالت پایدار بر
اساس روش نش میباشد.

جدول  9نتایج تحلیل حالتهای پایدار برای ریسک تغییر مقادیر ( )r12بر

اساس منطق عمومی را نمایش میدهد .کارفرما به عنوان تصمیم گیرنده اول
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جدول  .9تحلیل پایداری منطق عمومی و نقاط تعادل
جدول  .9تحلیل پايداری منطق عمومی و نقاط تعادل
Table 9.
9. Stability
Stability analysis
analysis of
of general
general logic
logic and
andequilibrium
equilibrium points
points
Table

موقعیت کارفرما پیمانکار تعادل موقعیت کارفرما پیمانکار تعادل
D15
D16
D17
D21
D22
D23
D24

N
Y
N
Y
Y
Y
Y

N
Y
N
Y
N
N
N

Y
Y
-

D27

Y

N

-

D35
D36
D41
D44
D55
D56
D65
D66
D67

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N

Y
Y
Y
Y
Y
Y
-

Y
Y
Y
N
Y
Y
N
Y
N

جدول  .10تحلیل پایداری منطق متوازن و نقاط تعادل

جدول  .10تحلیل پايداری منطق متوازن و نقاط تعادل

Table 10. Stability analysis of balanced logic and equilibrium points

Table 10. Stability analysis of balanced logic and equilibrium points

موقعیت کارفرما پیمانکار تعادل موقعیت کارفرما پیمانکار تعادل
D15
D16
D17
D21
D22
D23
D24

N
Y
N
Y
Y
Y
Y

N
Y
N
Y
N
N
N

Y
Y
-

D27

Y

N

-

D35
D36
D41
D44
D55
D56
D65
D66
D67

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N

Y
Y
Y
N
Y
Y
N
Y
N

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-

برای بهتر شدن جایگاهش ،از موقعیت ( D41تسهیم ریسک در ازای افزایش

وضعیت مطلوبتری را فراهم مینماید ولی در مقابل پیمانکار (تصمیم

جدول  .)4ولی با بررسی گزینهای تصمیمگیرنده دوم ،میتواند مشاهده کرد

نامطلوبتری برای کارفرما است .ولی در حرکت سوم ،تصمیم گیرنده اول

هزینهها) به موقعیت  D21منتقلشود (بر اساس اولویتهای تعیین شده در
که پیمانکار (تصمیمگیرنده دوم) در این حالت میتواند از موقعیت  D21به
موقعیت  D24برود که به مراتب برای تصمیم گیرنده اول مطلوبیت کمتری

دارد .لذا موقعیت یک بر اساس تعادل منطق عمومی ،برای تصمیم گیرنده
اول یک حالت پایدار میباشد.

جدول  10نتایج بررسی پایداری گزینههای تصمیم برای ریسک تغییر

مقادیر ( )r12بر اساس روش منطق متوازن را نشان میدهد .به عنوان نمونه
برای تصمیم گیرنده اول (کارفرما) حرکت از موقعیت  D41به موقعیت D21

گیرنده دوم) میتوان از موقعیت  D21به موقعیت  D27حرکت کند که جایگاه

میتواند از این موقعیت فرار کرده و به موقعیت  D17یا  D67برود که البته
هیچکدام وضعیت مطلوبتری نمیباشند .لذا موقعیت  D21حالت پایداری
برای تصمیم گیرنده اول مطابق روش منطق متوازن میباشد.

جدول  11نتایج تحلیل پایداری برای ریسک تغییر مقادیر ( )r12بر مبنای

تعادل پایداری ترتیبی نشان میدهد .بر مبنای این تحلیل موقعیتهای D16

و  D21و  D36موقعیتهای پایدار هستند که دو طرف تصمیم گیرنده به تعادل

خواهند رسید.

335

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،54شماره  ،1سال  ،1401صفحه  323تا 342

جدول  .11تحلیل پایداری ترتیبی و نقاط تعادل

جدول  .11تحلیل پايداری ترتیبی و نقاط تعادل
Table
Sequentialstability
stabilityanalysis
analysis and
and equilibrium
Table
11. 11.
Sequential
equilibriumpoints
points

موقعیت کارفرما پیمانکار تعادل موقعیت کارفرما پیمانکار تعادل
D15
D16
D17
D21
D22
D23
D24

N
Y
N
Y
Y
Y
Y

N
Y
N
Y
N
N
N

Y
Y
-

D27

Y

N

-

4- 3-خروجی مدل

D35
D36
D41
D44
D55
D56
D65
D66
D67

Y
Y
N
Y
N
N
N
N
N

N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N

Y
-

4- 4-مقایسه نتایج و صحت سنجی

همانطور که در جداول  8تا  11مشخص است ،کارفرما بر اساس میزان

مقایسه نتایج خروجی مدل پیشنهادی با نتایج ارائه شده در مطالعه الم و

متفاوتی را به عنوان تخصیص ریسک انتخاب نماید .تخصیص ریسک

شده توسط الم و همکاران [ ،]14نتایج مدل پیشنهادی هفت مورد اختالفی

پیشبینی پذیری از منافع و رفتار طرف مقابل (پیمانکار) میتواند نقاط تعادل
متعادل حالتی است که در غالب استراتژیهای به عنوان نقاط تعادل شناسایی
شده باشد .این انتخاب وابسته به استراتژیهای تصمیم گیرنده و البته میزان
اعتمادی که به ارزیابیهای صورت گرفته از دیدگاه پیمانکار خواهد داشت.

در این مطالعه ،تیم کارفرما با اتخاذ سیاست محافظه کارانه استراتژی نش را

ترجیح داده است .توجیه ایشان آن بود که تحلیل رفتار طرف مقابل دشوار
بوده و احتمال خطا در ارزیابیها زیاد است.

بر این اساس ،برای ریسک تغییر مقادیر ( ،)r12از بین نقاط تعادل  D21و

 D36که بر اساس استراتژی نش شناسایی شده بود؛ مدل الویت را به گزینه
 D21داد .در موقعیت  D21تخصیص ریسک به پیمانکار صورت گرفته و
پیمانکار با دریافت سود متناسب ،هزینههای پروژه را افزایش خواهد داد .این
فرایند برای تمامی 16ریسک شناسایی شده انجام پذیرفته است و جمع بندی

تخصیص ریسک در جدول  12نشان داده شده است.

همکاران [ ]14در جدول  12نمایش داده شده است .در مقایسه با مدل ارائه
را نشان میدهد .به نظر میآید که در مدل پیشنهادی الم ،تخصیص ریسک

در مواردی یک سویه صورت گرفته است در حالی که اگر به هزینههای
ناشی از تحمیل یک سویه نظرات کارفرما توجه میشد ،الگوی مناسبتری

میتوانست پیشنهاد گردد .به عنوان نمونه در مطالعه الم و همکاران []14
ریسک تاخیر در مجوزها ( )r5به پیمانکار اختصاص یافته است ،در حالی که

کارفرما توانایی و دسترسی مناسبتری برای تامین و تمدید مجوزها خواهد
داشت و گزینه مناسبتری برای تخصیص این ریسک است.

نتایج تحلیل پایداری توسط مدل پیشنهادی در این مقاله نشان میدهد

که در صورت تخصیص ریسک تاخیر در مجوزها ( )r5به پیمانکار ،در مقابل

پیمانکار با انتخاب استراتژی افزایش زمان و یا طرح ادعا خود را پوشش داده

و تبعات تخصیص یک طرفه ریسک را به کارفرما باز میگرداند .همچنان
که پذیرش مسئولیت ریسک مشخصات خاکهای زیرسطحی ( )r10توسط

البته باید در نظر داشت که این مقادیر ،بستگی زیادی به شناسایی

کارفرما (آنچنان که مطالعه الم و همکاران [ ]14پیشنهاد میدهد) نمیتواند

تخصیص ریسک برای حالتهای متفاوت از قابلیت پیشبینی پذیری رفتار

کارفرما برای انجام مطالعات اولیه ،موجب میشود که کارفرما دوبار برای

تحلیل نمود.

در این مقاله توصیه نموده است که این ریسک بین دو طرف تسهیم گردد.

اولویتهای طرف مقابل دارد و توصیه میشود که در یک مذاکره

طرف مقابل ،آنالیز حساسیت شده تا بتوان هزینه تصمیم را به درستی

336

منجر به تعادل روابط قراردادی دو طرف شود .چرا که علیرغم مسئولیت

یک مسئولیت یکسان پرداخت داشته باشد و به همین دلیل مدل پیشنهادی
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جدول  .12مقایسه الگوی تخصیص ریسک مدل پیشنهادی

جدول  .12مقايسه الگوی تخصیص ريسک مدل پیشنهادی
Table 12. Comparison of risk allocation pattern of the proposed model
Table 12. Comparison of risk allocation pattern of the proposed model

رديف

عنوان ريسک

r1

خطای طراحی

r2
r3
r4

ایمنی کارگاه

r6
r7
r8
r9

تخصیص الم

پیمانکار

خطای پیمانکار جز
کیفیت اجرا

r5

مدل

پیمانکار
پیمانکار
پیمانکار

تاخیر در اخذ مجوزها

اختالف در مدارک و مستندات

تسهیم

دسترسی به مصالح و تجهیزات در
محل

r11

دسترسی به کارگاه

r14

کارفرما

تورم

r10

r13

کارفرما

تاخیر شخص سوم

مشخصات خاک زیرسطحی

r12

پیمانکار

r15

فورس ماژور

r16

مشکالت کارگری

همچنین که مشاهده میشود مدل پیشنهادی این مزیت حیاتی را دارد

که برخالف مطالعات مشابه ،صرفا عامل مسئول مدیریت ریسک را تعیین

نمیکند بلکه اقدامات الزم برای رسیدن به تخصیص ریسک متعادل را بیان

کرده و تبعات تصمیم را برای تصمیم گیرنده روشن مینماید .به عنوان نمونه،

تبعات این تصمیم که افزایش هزینههای پروژه ناشی از پرداخت سود باالتر
به پیمانکار است را پذیرا باشد.

در انتها نتایج این تحقیق در مقایسه با نتایج مطالعات مشابه ،به اطالع

کارفرما و پیمانکار رسانده شد .دو طرف پس از برگزاری دو جلسه مذاکره

و بحث در مورد نحوه تنظیم مفاد قرارداد ،صحت نتایج مدل پیشنهادی را

پیمانکار
پیمانکار
کارفرما
کارفرما
کارفرما
کارفرما

کارفرما

تسهیم

کارفرما
پیمانکار

کارفرما

پیمانکار
پیمانکار
کارفرما
تسهیم

پیمانکار

تائید نمودند .با توافق دو طرف و پذیرش الگوی تخصیص ریسک پیشنهادی
برای لحاظ نمودن در موافقت نامه نهایی ،صحت عملکرد مدل پیشنهادی

تائید گردید.

این مدل به کارفرما نشان میدهد که در صورت تخصیص ریسک تغییر

مقادیر ( )r12به پیمانکار (آنچنان که نرم افزار پیشنهاد میکند) میبایست

پیمانکار

تسهیم

تسهیم

تغییر در قوانین و مقررات

پیمانکار

پیمانکار

پیمانکار

شرایط نامناسب آب و هوایی

پیشنهادی

پیمانکار

کارفرما

تغییرات مقادیر

مدل

5-نتیجه گیری

رسیدن به الگویی مناسب برای تخصیص ریسکها ،شرط موفقیت

در پروژههای مشارکت عمومی خصوصی میباشد .ولی دستیابی به الگوی
تخصیص ریسک متعادل به دلیل وجود تصمیم گیرندگان متفاوت با منافع و

برداشتهای متفاوت از ریسکها ،یک تضاد پیچیده است که موجب میشود
مذاکرات قراردادی در مشارکتهای عمومی خصوصی طوالنی و پرهزینه

باشد
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در این مقاله یک رویکرد جدید برای شناسایی تخصیص ریسک ،مبتنی

بر تئوری بازیها ارائه شده است .برای این منظور رفتار طرفین در طی
مذاکرات تخصیص ریسک ،با استفاده از تئوری بازیها و در چهارچوب یک

تشکر و قدردانی

از شرکت محترم توسعه منابع آب و نیروی ایران به دلیل در اختیار

گذاشتن اطالعات پروژهها و همکاری در روند این تحقیق کمال سپاس و

مسئله حل اختالف مدلسازی شده است .برای حل این مسئله ،یک سیستم

تشکر را دارد.

برنامه نرم افزاری طراحی شده است .سیستم تصمیمگیری پیشنهادی در یک

پیوست-روابط ریاضی تئوری بازیها

عملکرد آن در مقایسه با مطالعات مشابه تائید شده است.

روابط ریاضی تئوری بازیها را بر اساس آنچه فنگ و همکاران [ ]30ارائه

پشتیبان تصمیمگیری مبتنی بر منطق گراف توسعه داده شده و در قالب یک

پروژه موردی در حوزه صنعت آب و نیرو پیاده سازی شده است و صحت
نتایج به کارگیری این مدل نشان میدهد که تخصیص یک طرفه

برای تشریح نحوه کاربری مدل گراف در حل یک مسئله حل اختالف،

دادهاند بیان میگردد:

ریسکها بدون در نظر گرفتن الویتها و منافع طرف مقابل میتواند منجر

در یک مسئله حل اختالف با  nتصمیم گیرنده ،مجموعه موقعیتهای

کیفیت و یا طرح ادعاهای حقوقی گردد .باالترین بهرهوری زمانی به دست

تصمیم گیرنده ،ساختار الویتبندی بین گزینهها با یک مجموعه دو پارامتری

به افزایش هزینههای کارفرما در شکل افزایش زمان و هزینه ،کاهش

تصمیم به صورت مجموعه }  S = {s1 ,..., s m ,...., s kخواهد بود .برای

میآید که الویتهای طرف مقابل در نظر گرفته شود و کارفرما بپذیرد بابت

}  {Φi  iنشان داده میشود که در آن  s1f i s 2به معنی آن است که
تصمیم گیرنده  iموقعیت  s1را بر موقعیت  s 2ترجیح میدهد و s1  s 2

شکست پروژه منتهی گردد .البته کارفرما به درستی نگران است که بابت یک

الویتهای تصمیم گیرنده  ،iمجموعه موقعیتهای تصمیم  Sمیتواند به

را انجام دهد .مدلسازی در قالب تئوری بازیها این امکان را میدهد که

= )  Φ i+ (sشامل موقعیتهای تصمیمی
 -1مجموعه } {s m : s m f i s

هزینههای انتقال ریسک ،سود متناسب را به پیمانکار پرداخت نماید .در غیر
این صورت تخصیص ریسک نامتعادل میتواند به عدم دستیابی به اهداف و

نشان دهنده الویت یکسان موقعیت  s1با موقعیت  s 2است .بر اساس

ریسک دوبار هزینه پرداخت نکند و بتواند با کمترین قیمت انتقال ریسکها

سه دسته تقسیم گردد:

با شبیهسازی مذاکرات قراردادی در قالب مدل گراف ،به بهترین تصمیم و

که از دیدگاه تصمیم گیرنده  iبر موقعیت  sترجیح دارند.

کمترین قیمت دست یابد.

 -2مجموعه

= )  Φ i= (sشامل موقعیتهای
} {s m : s m i s

برای توسعه این مدل با مطالعات میدانی مفصل ،اطالعات قراردادی

تصمیمی که از دیدگاه تصمیم گیرنده  iالویت یکسانی با موقعیت  sدارند.

و از این لحاظ مدل پیشنهادی بر پایه اطالعات واقعی توسعه یافته است.

که از دیدگاه تصمیم گیرنده  iنسبت به موقعیت  sالویت پائین تری دارند.

منافع و الویتهای طرف مقابل ،بهترین تصمیم را برای رسیدن به یک

تصمیم گیرنده امکان تغییر موقعیت و انتقال به موقعیت دیگر ممکن باشد.

متعادل متضمن باالترین حد منافع برای تصمیم گیرنده با پیشبینی رفتار

میدهند که میتواند در یکی از سه دسته زیر قرار گیرد:

به توافق را آسان کرده و ادعاهای قراردادی را کاهش میدهد .همچنین

ممکن تصمیمی که در صورت جابهجایی ،موجب بهبود موقعیت از دیدگاه

ریسک را تعیین نمیکند بلکه اقدامات الزم برای رسیدن به تخصیص

نشان دهنده موقعیتهای

چهارده پروژه متفاوت در حوزه صنعت آب و نیرو مستندسازی شده است،

= )  Φ i− (sشامل موقعیتهای تصمیمی
 -3مجموعه } {s m : s m f i s m

استفاده از مدل پیشنهادی ،به کارفرما و پیمانکار امکان میدهد با تحلیل

در مدل گراف موقعیتهای قابل دسترس ،موقعیتهایی هستند که برای

الگوی متعادل تخصیص ریسک شناسایی نمایند .الگوی تخصیص ریسک

موقعیتهای ممکن از میان موقعیتهای  s ∈ Sرا با  R i (s ) ∈ Sنشان

طرف مقابل در یک مذاکرات تخصیص ریسک است .لذا روند دستیابی

نشان دهنده موقعیتهای

مدل پیشنهادی این مزیت حیاتی را دارد که صرفا عامل مسئول مدیریت
ریسک متعادل را بیان کرده و تبعات تصمیم را برای تصمیم گیرنده روشن

مینماید.

-1

+
=R i
مجموعه ) (s ) R i (s ) ∩ Φ i+ (s

تصمیم گیرنده  iمیشود.
-2

=
=R i
مجموعه ) (s ) R i (s ) ∩ Φ i= (s

ممکن تصمیمی که در صورت جابهجایی ،موجب بهبود موقعیت از دیدگاه

تصمیم گیرنده  iمیشود.
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 موجب بهبود موقعیت از دیدگاه،ممکن تصمیمی که در صورت جابهجایی

. میشودi تصمیم گیرنده

 حالت تعادل در تئوری بازیها به شرح4 استراتژیهای تصمیم برای

:زیر خواهد بود

الف) تعادل نش

این استراتژی که بسیار محافظه کارانه بوده و در آن تصمیم گیرنده از
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 وجود داشته باشد به نحوی کهs 2 ∈ R j (s1 )  یکs1 ∈ R i+ (s )
 رابطهs 3 ∈ R j (s 2 )

= و برای تمام
s 2 ∈ Φ i (s ) ∪ Φ i− (s )

.= برقرار باشد
s 3 ∈ Φ i (s ) ∪ Φ i− (s )
د)پایداری ترتیبی

 فقط پاسخهای دارای،این استراتژی که کمتر محافظه کارانه است

 تعادل پایدارs ∈ S  یک موقعیت.منفعت برای رقیب را در نظر میگیرد
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