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   چكیده
با توجه به اهمیت در نظر گرفتن ریسك در پروژه ها و تأثیر آن در موقعیت پروژه، لزوم بكارگیری مدیریت ریسك به 

شود، سرمایه گذاری در بخش های مختلف بودن ریسك احساس می عنوان فرایندی در شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ

شرایط در مورد پروژه های بین المللی از  دارای موارد مبهم و ناشناخته فراوان است، پروژه های عمرانی شهریاز جمله 

ایی، ارزیابی و در این مقاله به ارائه چارچوبی جهت شناسآنجا که با عوامل متغیر بیشتری روبرو هستند مشكل تر است. 

پاسخ دهی به ریسك های پروژه های شهری اقدام شده است. با استفاده از پرسش نامه که روایی و پایایی آن به اثبات 

، به جمع بندی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تعریف SPSSرسیده است و تحلیل آماری آن در نرم افزار 

قرارداد از اصلی ترین ریسك های پروژه های  متن نبودن کامل و قیمت دقیق ناصحیح کار  و تخمین اسكوپ دقیق غیر

  شهری می باشند.

 

 مدیریت ریسك، پروژه های شهری، ارزیابی ریسك، تحلیل آماری کلیدي: هايواژه

 

  مقدمه -1
 به منظور بیشینه پروژه، های ریسك برابر در واکنش و تحلیل و تجزیه شناسایی، در سیستماتیك فرآیندی ریسك مدیریت

 هزینه، زمان، روی تواندمی است که پروژه اهداف بر ناگوار پیامدهای وقوع اثرات یا احتمال کاهش و مثبت وقایع و نتایج سازی

 شدن تر علمی البته و کارایی اثربخشی، در راستای گامی ریسك مدیریت .]2[بگذارد  تأثیر پروژه عملكرد و وریبهره کیفیت،

 بین تعادل یك و کرده شناسایی شوند، تبدیل بحران به و رخ داده اینكه از قبل را قطعیتها عدم که طوری به د،باش می پروژه

  .می کند ایجاد( ریسك ماهیت و پروژه/ سازمان ظرفیت ریسك پذیری به توجه با البته) فرصتها و تهدیدها

 پروژه، بندی ریسكهای اولویت و بندی درجه حوهن پروژه، های ریسك شناسایی چگونگی نظیر سؤاالتی ریسك مدیریت در

 که باشند می مطرح قبیل این از و مواردی ها ریسك به پاسخ چگونگی یكدیگر، به قطعیتها عدم وابستگی درنظرگیری چگونگی

 /ادیاقتص اول درجه در آنها، مدیریت و قطعیتها شناخت عدم با. دارد پروژه دقیق تحلیل و تجزیه نیازمند آنها به پاسخ

 در می شود، استخراج قطعیتها عدم از یك هر های فرصت و دوم تهدید ها درجه در شود، می مشخص پروژه بودن غیراقتصادی

 مناسب استراتژی انتخاب با باالخره و شده شناسایی ها فرصت افزایش و ها کنترل تهدید برای مناسب راهكارهای سوم درجه

 گام می توان (پذیرش، به ترتیب برای هر یك از تهدید ها یا فرصت ها نتقال/ مشارکت یااجتناب/ بهره گیری، کاهش/ ارتقاء، ا)

 .]3[برداشت  پروژه اهداف به نیل راستای در را بزرگی
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به  فرصتها و تهدیدها گام ها، این در. است کرده معرفی گام 6 ریسك مدیریت ( برایPMIآمریكا ) پروژه مدیریت مؤسسه

می شود تا  ریزی طرح هر هر یك از آنها برای مناسب مطابق مراحل پیشنهاد شده، برنامه و شوند می بررسی موازی صورت

 قرار داد.  کنترل و بتوان عدم قطعیت های آینده پروژه را تا حد امكان تحت پیگیری

 ]1[فرآیند مدیریت ریسك شامل گام های زیر می باشد:

 

 
 روش انجام پژوهش -2

 آمار سطح انجام گرفته است. در SPSSافزار  نرم از استفاده با توصیفی با آمار پژوهش این ی ها داده تحلیل و تجزیه

 .است شده استفاده میانگین درصد، فراوانی، از توصیفی

جهت پاسخگویی به سواالت از نظام امتیازدهی با استفاده از مقیاس لیكرت با درجات بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار 

 استفاده گردید.  100و  55و  50و  25و  0رده با تقسیمات  5صورت کمی در  زیاد و هم به

 آنها گیری که اندازه هایی مقوله سایر و ها قضاوت ها، نگرش بودن بعدی تك میزان سنجش برای کرونباخ آلفای ضریب

 یا اعتماد قابلیت آزمون برای باشد،می کروبناخ آلفای نام به ضریب یك آن حاصل که آزمون این .رودمی کار به نیست آسان

 دهنده نشان کرونباخ آلفای ضریب صفر مقدار .میرود کار به باشند،می ایگزینه چند آن هایجواب که ای پرسشنامه پایایی

 .است کامل اعتماد قابلیت دهنده نشان (+1) و قابلیت اعتماد عدم
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 در رابطه باال:

 عداد سوال ها= ت  

 = واریانس هر سوال  

 = واریانس کل سوال ها  

 = ضریب آلفای کرونباخ 

 از میزان چه تا پرسشنامه شود مشخص تا گیرند می قرار سنجش مورد شده آوری جمع های با استفاده از رابطه فوق داده

 در سنجش پرسشنامه مورد اینكه به توجه با و منظور این برای .است برخوردار نتایج پذیری تكرار یا ثبات ،پذیری اعتماد ،دقت

  .است شده استفاده آلفای کرونباخ ضریب از آن پایایی تعیین برای باشد می ای گزینه 5 نوع از پژوهش این

بدست  0754  با ین بررسی برابردر ا کرونباخ ضریب آلفای .است 1 و 0 بین معموال کرونباخ آلفا پایایی ضریب محدوده

 شده محاسبه انست و بنابراین پایایی قبول  قابل پایایی ضرایب که است این دهنده نشان 075از  بزرگتر آلفا مقادیر آمده است.

  .باشدمی گیریاندازه ابزار قبول قابل اعتبار از حاکی پژوهش این در

 .است بیشتری روایی دارای پرسشنامه بسنجند، بهتر ار نظر مورد های ویژگی پرسشنامه های سوال قدر هر

 آزمون، محتوایی یك روایی .است شده استفاده محتوایی روایی از پژوهش این گیری اندازه ابزار روایی سنجش جهت

 پژوهش، این گیری اندازه روایی ابزار سنجش جهت .شود می تعیین مطالعه مورد موضوع در متخصص افرادی توسط معموال

 پس و گرفته قرار شرکت و مشاورین کارشناسان از نفر چند و مدیریت شرکت اختیار در نوبت چندین در مقدماتی شنامهپرس

 گردید. توزیع آن روایی تائید و اصالحات انجام از

نفز توزیع گردیده  30پرسش نامه در بین  آوری شده است.جمع  پرسشنامه طریق از تحقیق این انجام برای الزم اطالعات

 صنعت مورد در کافی اطالعات وجود از اطمینان منظور (. به%53نفر پاسخنامه را بازگشت داده اند. )نرخ بازگشت  22است و 

 . است گردیده منظور افراد این انتخاب در کاری سابقه سال 5 حداقل شرط دهنده، افراد پاسخ نزد در ریسك و مدیریت ساخت

 

 تجزيه و تحلیل نتايج -3
 

جمع  شهریموارد زیر به عنوان مهم ترین ریسك های پروژه های عمرانی  تحقیقبر اساس نتایج به دست آمده در این 

 بندی شده است.

 انسانی   نیروی نبودن دسترس در 

 نامناسب تكنولوژی انتخاب 

 مدیریتی ضعف 

 تورم تغییر 

 کار اسكوپ دقیق غیر تعریف 

 قیمت در مالحظه عدم 

 زمان ناصحیح تخمین 

 قرارداد متن نبودن کامل و قیمت دقیق ناصحیح تخمین 

 کاال تامین برای نامناسب زمانبندی 

 ها نقشه و طراحی در تغییر 

 پروژه  مالی تامین مسوولین سوی از پرداخت در تاخیر 

 ضعیف  کاری های گروه یا دوم دست پیمانكاران 
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در دسترس نبودن نیروی انسانی انتخاب تكنولوژی نامناسب

ضعف مدیریتی تغییر تورم

تعریف غیر دقیق اسكوپ کار عدم مالحظه در قیمت

تخمین ناصحیح زمان تخمین ناصحیح قیمت دقیق و کامل نبودن متن قرارداد

زمانبندی نامناسب برای تامین کاال تغییر در طراحی و نقشه ها

تاخیر در پرداخت از سوی مسوولین تامین مالی پروژه پیمانكاران دست دوم یا گروه های کاری ضعیف

 
 وزه برای هر مورد به صورت تفكیكی ارئه شده است.  در ادامه نتایج تحلیل برای هر ح

 

 آيتم رديف
درصد 

 اهمیت

 %53 انسانی نیروی نبودن دسترس در 1

 %51 نامناسب تكنولوژی انتخاب 2

 %55 مدیریتی ضعف 3

 %55 تورم تغییر 4

 %55 کار اسكوپ دقیق غیر تعریف 5

 %30 قیمت مالحظه در عدم 6

 %55 زمان ناصحیح تخمین 5

8 
 نبودن کامل و قیمت دقیق ناصحیح تخمین

 قرارداد متن
55% 

 %52 کاال تامین برای نامناسب زمانبندی 5

 %60 ها نقشه و طراحی در تغییر 10

11 
 تامین مسوولین سوی از پرداخت در تاخیر

 پروژه مالی
55% 

12 
 کاری های گروه یا دوم دست پیمانكاران

 ضعیف
35% 

 

 نتیجه گیري  -4
 به صورت تفكیك بیان می گردد: مقالهمه مجموعه نتایج به دست آمده در این در ادا

مدیریت ریسك هدفی جز ایجاد وضعیت بهینه از نظر توازن ریسك و بازدهی ندارد. اگر چه کاهش و پوشش دهی به  .1

ثر در جهت توان با ایجاد ابزار مناسب و مؤکلیه ریسك ها به طور کامل بسیار مطلوب به نظر می رسد، ولی می

  کاهش یا پوشش دهی به ریسك برای رسیدن به اهداف شرکت یا پروژه اقدام کرد.
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با توجه به بررسی ها مطالعات انجام شده تأثیر بكارگیری مدیریت ریسك در مرحله انتخاب و اجرای پروژه برای  .2

یری که پروژه با آنها رسیدن به اهداف مورد نظر مانند افزایش ارزش شرکت، شناسایی و کاهش ریسك های متغ

 مواجه است، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسك برای مدیریت بهتر ریسك نشان داده شد. 

اجرای مدیریت ریسك ممكن است به وسیله عواملی مانند تأثیر هزینه، مشكالت بررسی سود، مقاومت سازمان و  .3

ود منابع اختصاصی، کبود تجربه در تكنیك منابع انسانی، کمبود مدل صنعت پذیرفته شده برای آنالیز ریسك، کمب

بود آشنایی با تكنیك ها، کمبود اطالعات، کمبود وقت و... تحت تأثیر قرار بگیرد. در مهای مدیریت ریسك، ک

تحقیقات بیان شد که عامل زمان و هزینه از عوامل مؤثر در کمبود بكارگیری مدیریت ریسك است که عامل زمان 

 نقش مهم تری دارد.

، مخصوصاً پروژه های ساخت بین المللی مبلغ باالی قرارداد، زمان طوالنی بازگشت سرمایه شهریورد پروژه های در م .4

گذاری، هزینه های باالتر تأمین مالی نسبت به پروژه هایی که داخل کشور انجام می شود از تهدیدهای اصلی پروژه 

توان از تكنیك هایی پیشنهادی برای افزایش دقت های ساخت بین المللی است. برای ارزیابی ریسك های آن می 

ارزیابی استفاده کرد که قادر باشد تأثیر ریسك را به طور همزمان و تحت تأثیر هم در نظر بگیرد. که نتایج این 

 ارزیابی ها میتواند در تصمیم گیری برای انجام پروژه مؤثر باشد.

 و ارشد مدیران تعهد و مشارکت فرآیند، این بودن آمیز تبرای موفقی گام اولین ،شهریبرای پروژه های عمرانی  .5

 کاهش و شناسایی جهت گیری تصمیم دارد، اهمیت بسیار دیگر، آنچه عبارت به. است آن به نسبت پروژه مالكان

 باید بعد، مرحله در. است اندرکاران پروژه دست کل به آن به مرحله مرحله انتقال و شرکت مدیران توسط ریسك

 آن اجرای چگونگی درستی از به وسیله آموزش های صحیح و به موقع، درك پروژه ذینفعان و مجریان تا شود سعی

 پروژه سازمان کل در فرهنگ مناسب یك ایجاد گیرد، صورت باید راستا این در که مهمی اقدامات از یكی. کنند پیدا

و بازخواست به دلیل قضاوت در  سرزنش زا ترس بدون بتوانند افراد که شود فراهم فضایی که صورت این به است،

 بازنگری با و کرده تمرکز ها پروژه موفقیت بر آن تأثیر و ریسك مدیریت اجرائی فرآیند بر مورد وضعیت آینده پروژه،

  .آورند در خود کنترل و اختیار تحت را رو پیش هایفرصت و هاچالش و پروژه آینده مداوم، مسیر
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