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- ها در گاماجراي یک فرایند مدیریت ریسک اثربخش و کارآ، نیاز به توجه اساسی به مصادیق مختلف منابع عدم اطمینان و  ریسک
اینکه بهترین زمان آغاز فرایند مدیریت ریسک در چه گامی از چرخه حیات بوده و در صورت آغاز 

 ابتدا تحقیق این در. تواند براي پروژه به همراه داشته باشد، از اهمیت بسیار زیاري برخوردار است
 شامل ریسک مدیریت فرایند مختلف مراحل اجراي جهت
 و کنترل کمی، و کیفی هايتحلیل و تجزیه پروژه، مالی
 نحوه بخش در و شده مرور ریسک مدیریت فرآیند 
گرفته و  انجام ساختمانی هايپروژه در قطعیت عدم موارد
در طول چرخه حیات کارهاي  پروژه صحیح مدیریت اعمال
 خواهد همراه به هابه علت کاهش ریسک نیز را ها هزینه

  .هاي عمرانیطرح

 ید،آ بدست شده تعیین کیفیت و هزینه زمان، قالب 
 گرددمی مواجــه هاآن با پروژه که هاییریسک مدیریت
 از یک هر .نمایندمی آغاز هاآن هاياولویت و پروژه اهداف
 به نیاز که است مدیریتی فنون و کنترل ریزي،برنامه
 فنی، از اعم هاییزیرساخت و الزم بسترسازي بایست
 ریسک مدیریت اهمیت و پتانسیل درك و آگاهی. گردد
 این بررسی طبیعی ساختــار و چارچـــوب. گردد لحاظ

نماي ساختار چرخه حیات پروژه براي تهیه چارچوبی در جهت پیش بینی منابع 
پیوندند و آگاهی از اینکه فرایندهاي مدیریت ریسک چه زمانی از چرخه 
- در اجراي فرایند مدیریت ریسک، برقراري ارتباط آن با گام

االتی ؤپاسخ به س. تواند اثربخشی و کارآیی این فرایند را تا حد بسیار زیادي افزایش دهد
 سؤاالتی از قبیل، .دهدایند مدیریت ریسک و چرخه حیات پروژه را نشان می

در هر گام از چرخه حیات پروژه کدام و  بایست از کدام گام چرخه حیات در پروژه آغاز گردد

Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure

 July ٢٠١٥, Tabriz , Iran 

١

مروري بر نقش مدیریت ریسک در پروژه
ریزي در چرخه حیات پروژهجایگاه برنامه

، الناز ایمانی*1ساسان اعتضادي
دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشتدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،  - 

معماري اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران دانشجوي دکتري - 2
  

  چکیده
اجراي یک فرایند مدیریت ریسک اثربخش و کارآ، نیاز به توجه اساسی به مصادیق مختلف منابع عدم اطمینان و  ریسک

اینکه بهترین زمان آغاز فرایند مدیریت ریسک در چه گامی از چرخه حیات بوده و در صورت آغاز . هاي مختلف از چرخه حیات پروژه دارد
تواند براي پروژه به همراه داشته باشد، از اهمیت بسیار زیاري برخوردار استدیرهنگام، این فرایند چه خساراتی را می

جهت مناسب زمان پروژه، حیات چرخه هايگام و ریسک مدیریت فرایند 
مالی حوزه در مدیریت هايمسئولیت تعیین ساختاردهی، شناسایی، ریزي،

 کل سپس .گرددمی بیان پروژه حیات چرخه هايگام از یک هر در 
موارد شناسایی پایان در .است شده هئارا موجود هايروش آنالیز، و شناسایی
اعمال و عواملو   علل نتایج تحقیق حاکی از این است که شناخت .گرددمعرفی می
هزینه کاهش بلکه شد خواهد پروزه اجراي زمان در تسریع باعث تنها نه

طرح، پروژه حیات چرخه، پروژه ریسک پروژه، مدیریت مدیریت :کلیدي هاي

  مقدمه
 در پروژه اهداف اساس بر باید که نتایجی مبناي بر پروژه یک موفقیت
مدیریت نحوه به پروژه، مطلوب نتایج به دستیابی .شــودمی سنــجیده
اهداف از مبهم دیـــدي با تنها را پروژه اهشرکت از بسیاري. دارد بستـــگی
برنامه تحلیل، و تجزیه ابزار بکارگیري مستلزم ریسک مدیریت فرایندهاي

بایستمی سازمان در فرایند این اجراي براي همچنین. دارد گذاري
گردد فراهم فرایندها و هارویه و اطالعاتی هايبانک کامپیوتري، پشتیبانی،
لحاظ پروژه مدیریت هايگیريتصمیم در واضح و شفاف صورت به باید
نماي ساختار چرخه حیات پروژه براي تهیه چارچوبی در جهت پیش بینی منابع  .باشدمی پروژه حیات چــــرخه تصمیــمات،
پیوندند و آگاهی از اینکه فرایندهاي مدیریت ریسک چه زمانی از چرخه هایی که زودتر از زمان موعود به وقوع میعدم اطمینان

در اجراي فرایند مدیریت ریسک، برقراري ارتباط آن با گام. باشدتغییر نمایند، از اهمیت زیادي برخوردار میحیات پروژه باید 
تواند اثربخشی و کارآیی این فرایند را تا حد بسیار زیادي افزایش دهدهاي مختلف چرخه حیات پروژه می

ایند مدیریت ریسک و چرخه حیات پروژه را نشان میآید ارتباط تنگاتنگ فرنظیر آنچه در ادامه می
بایست از کدام گام چرخه حیات در پروژه آغاز گردداصوالً فرایند مدیریت ریسک می
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چکیده
اجراي یک فرایند مدیریت ریسک اثربخش و کارآ، نیاز به توجه اساسی به مصادیق مختلف منابع عدم اطمینان و  ریسک

هاي مختلف از چرخه حیات پروژه دارد
دیرهنگام، این فرایند چه خساراتی را می

 لفیقت با
ریزي،برنامه
 مدیریت
شناسایی
معرفی می
 عمرانی
  .داشت

  
هايهاژو
  
مقدمه - 1

موفقیت
سنــجیده
بستـــگی
فرایندهاي
گذاريسرمایه
پشتیبانی،
باید پروژه

تصمیــمات،
عدم اطمینان

حیات پروژه باید 
هاي مختلف چرخه حیات پروژه می

نظیر آنچه در ادامه می
اصوالً فرایند مدیریت ریسک می
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 و نموده پیدا اهمیتعدم اطمینانی در هر گام از چرخه حیات پروژه چه منابع 

 چگونه پروژه حیات چرخه از گام هر در ریسک مختلف
 حیات چــرخه از گام کدام در پروژه ذینفع عـــوامل

ي بر تعریف مرور با تحقیق این در گردند؟ مدیریت 
 بر حیات چرخه مختلف هايگام در فرایند این اهمیت
 اهمیت داشتن نظر در با پروژه حیات چرخه در ریسک
  .است گردیده ارائه

 از یک هر ،گردد سیربر جتماعیا یسکر و زاربا یسک
 منظور همین به. است نقل و حمل و شهري هايپروژه
 واحدهاي اینجا در ساختمان از منظور. اندگرفته قرار

 هايریسک به واکنش تحلیل، و تجزیه ساختاردهی، 
 ساختار هايفرایند از ايمجموعه باید کارآمد و اثربخش
. است زمانی دوره هر در پروژه عمومی ساختار تفهیم

 اجراي الزام بدون و پروژه حیات چرخه از گام هر 
- واکنش اتخاذ در را هاییمحدودیت تواندمی آن دیرهنگام
 افزایش اجرایی مراحل سمت به پروژه حرکت با هاتحلیل
 نظر در با و نموده مشخص را حرکت مسیر تواندمی 
 در تا گردد، اجرا يباالتر دقت و جزئیات با ریسک تحلیل
 جزء یک عنوان به باید ریسک مدیریت. ]1[ نماید هدایت

در رابطه با مدیریت ریسم پروژه باید موارد زیر طیق 

  ]1[ مدیریت ریسک
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در هر گام از چرخه حیات پروژه چه منابع  گردد؟یک از مراحل مدیریت ریسک اجرا می
مختلف مصادیق  نماید؟می عمل چگونه آنها خصوص در ریسک مدیریت
عـــوامل گیرند؟می قرار واکنش مورد و شناسایی ریسک مدیریت فرایند

 و شناسایی بایستمی ریسک مدیریت فراینــد از مـــرحله امکد 
اهمیت پروژه، حیات چرخه با ریسک مدیریت فرایند تلفیق و ریسک مدیریت

ریسک مدیریت دلم و گرفته قرار بررسی مورد متفاوت ریسکی مصادیق
ارائه پروژه حیات چرخه مختلف هايگام در ثیرگذارأت مختلف عوامل مدیریت

 تعیین حدود تحقیق
یسکر ،فنی یسکر مینهز سه در نیاد رگبز نیاعمر يهاوژهپر کل گر
پروژه مذکور، هايپروژه میانه حد. ستا خاصی يهاقطعیت معد داراي 
قرار بررسی مورد اخص طور به سازيساختمان هايپروژه تحقیق 
  .است اداري و نگیفره اماکن و مدرسه بهداشتی، مسکونی،

 مدیریت ریسک و چرخه حیات پروژه
 شناسایی، ریزي،برنامه جهت سیستماتیک فرایند یک ریسک مدیریت

اثربخش ریسک مدیریت اجراي براي. باشدمی هاآن مدیریت و کنترل 
تفهیم براي مناسبی روش پروژه حیات چرخه. باشد داشته وجود رسمی 
 در جداگانه و متفاوت هايپایه بر ثرؤم طور به تواندمی ریسک مدیریت
دیرهنگام آغاز لیکن شود، برده کار به بعدي یا و قبلی گام در ریسک مدیریت

تحلیل و تجزیه عمق و محدوده. باشد داشته همراه به ریسک با مقابله
 اول همرحل در ریسک تحلیل و تجزیه ،گام هر شروع از پیش. یافت
تحلیل و تجزیه بعدي، مراحل در مختلف هايگزینه و ترجزئی موارد

هدایت اثربخش صورت به و درستی به را پروژه مدیریت فرایندهاي
در رابطه با مدیریت ریسم پروژه باید موارد زیر طیق   .آید حسابه ب پروژه حیات چرخه از گام هر در پروژه مدیریت

  .انجام گردد 1شکل شماره 

مدیریت ریسک  - 1شکل شماره 

یک از مراحل مدیریت ریسک اجرا می
مدیریت فرایند
فرایند توسط
 و پروژه
مدیریت
مصادیق اساس
مدیریت
 

تعیین حدود تحقیق - 2
گرا
 هاوژهپر
 این در

مسکونی،
 

مدیریت ریسک و چرخه حیات پروژه - 3
مدیریت

 و پروژه
 و یافته

مدیریت
مدیریت
مقابله هاي
یافت خواهد
موارد گرفتن
فرایندهاي نهایت
مدیریت مکمل

شکل شماره 
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 زودترین در ریســک مدیریت به توجه نیازمنــد طراحی،
 تا و پروژه اصلی اهداف دقیق تعیین و تفهیم مسئله ترین

 مدیریت فرایند دیرهنگام آغاز. باشدمی پروژه کالن
 شده، منعقد قراردادها اینکه به توجه با اجرا، گام آغاز
 گام با مقایسه در ریسک مدیریت در تغییر اند،شده
   . آورد بوجود پروژه در را توجهی

 برآورد پروژه، طرح پروژه، کالن اهداف گام این در. باشد
 .باشدمی تفصیلی سطوح در آن با مرتبط هايریسک
 آنها، بین ارتباطات تعیین و ساختاردهی مرتبط، هاي
 با. گیردمی صورت آنها کمی و کیفی هايتحلیل و تجزیه
 از. اندگردیده بندياولویت و شده تعیین پروژه در ها
 و نظر مورد هايگام در شده تعیین هاياکنشو اعمال

 مراحل طراحی گام در ].3[ داشت خواهد اختصاص 

 و مدارك از بایستمی باشد، گردیده آغاز حیات چرخه
 کالن اهداف همچنین و هاآن انتظارات و پروژه ذینفع
 هايواکنش و ریسک مدیریت فرایند اثربخشی در تواند
 عوامل دقیق شناسایی عدم دیگر بیانی به. ]4[ باشد
   .نماید تبدیل پروژه اجراي روند در ثیرگذار

 هر انتظارات تشخیص و شناسایی جهت عمیق دید 
 و اولیه دسته دو در ذینفع عوامل. است الزامی باشد،
 پروژه با قانونی قراردادهاي واسطه به که هستند هایی

 مدیریت تیم مشتریان، کاري، هايگروه منابع، کنندگان
 در مستقیم طور به توانندمی باشند،می ارتباط در پروژه
 مستقیم غیر ايگونه به پروژه ثیراتأت که هستند هایی
 ادامه براي هاآن وجود و نداشته دخالت آن هايفعالیت
 ادارات زیست، محیط طرفداران شهروندان، دولتی، نهادهاي
 پروژه اجراي در مستقیم غیر تصور به توانندمی عوامل
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طراحی، - سود - اهداف ساختار یک در رسمی ریسک مدیریت اجراي
ترینمهم پروژه، حیات چرخه در ایده طرح گام در. باشدمی ممـــکن
کالن هايفعالیت با یک هر ارتباط تعیین جهت هاآن شکست مشخصی
آغاز در. ]2[ گردید خواهد پروژه در زیادي مشکالت آمدن پدید بموج
شده تعیین هامسئولیت و گردیده تعیین اجرا و تجهیزات مینأت پیمانکاران

توجهی قابل مضاعف هزینه است ممکن و بوده ثرؤم غیر و سخت بسیار 

  مدل مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه
  مدیریت ریسک 

 مدیریت ریسک در گام طراحی
باشد می طراحی گام آغار از ریسک مدیریت فرایند آغاز زمان بهترین

ریسک بررسی زمان و است گردیده تعیین استراتژیک سطح در آن ینههز 
هايواکنش و اطمینان عدم منابع کلیه شناسایی حیات، چرخه از گام

تجزیه و هاریسک از یک هر با مرتبط مالی و مدیریتی هايمسئولیت
هاآن ترکیبی و انفرادي ثیراتأت و پروژه هايریسک کلیه طراحی، گام
اعمال آمده، دسته ب نتایج کنترل به ریسک مدیریت فرایند بعد به طراحی
اختصاص هاتحلیل و تجزیه و ساختاردهی شناسایی، در نظر تجدید نیاز صورت

  .گیردمی انجام زیر شرح به ریسک مدیریت

  پروژه تعریف - 
چرخه هايگام از کی کدام در ریسک مدیریت فرایند اینکه از مستقل
ذینفع عوامل کلیه پروژه، سوابق دقیق مطالعه طریق از و موجود مستندات

تواندمی پروژه اهداف و ذینفع عوامل دقیق شناسایی. گردند شناسایی
باشد مؤثر بسیار پروژه در هاریسک انواع با مقابله جهت در برگزیده احتمالی
ثیرگذارأت و مهم هاياطمینان عدم به را هاآن تواندمی پروژه کالن اهداف و

 شناسایی عوامل ذینفع - 1- 
 و پروژه ذینفع عوامل کلیه از مطمئن و وسیع دید یک از برخورداري

باشد، تاثیرگذار پروژه روي بر ايمالحظه قابل میزان به تواندمی که هاآن
هاییسازمان یا و افراد مجموعه، اولیه ذینفع عوامل. شوندمی رحمط
کنندگانمینتأ گذاران،ســرمایه کارفرما، که عـــوامل از دسته این.دارند
پروژه با مستقیم ايگونه به که هاییمؤسسه و ادارات و سازمان شرکاي

هاییسازمان یا افراد مجموعه، ثانویه ذینفع عوامل. باشند ثیرگذارأ
فعالیت و پروژه در قانونی صورت به عوامل از دسته این .است هاآن
نهادهاي ها،شهرداري توانمی دسته این از. باشدنمی ضروري پروژه
عوامل این که برد نام را غیره و بصري و سمعی هايرسانه مطبوعات، مختلف،

 . نمایند وارد پروژه در را مهمی بسیار اطمینان عدم منابع و گذاشته

اجراي
ممـــکن زمان
مشخصی حد

موج ریسک
پیمانکاران
 طراحی
 

مدل مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه - 4
مدیریت ریسک 

مدیریت ریسک در گام طراحی - 1- 4
بهترین

 و زمان
گام این در

مسئولیت تعیین
گام پایان
طراحی گام
صورت در

مدیریت فرایند
  

4 -1 -1 -
مستقل
مستندات
شناسایی پروژه

احتمالی
و ذینفع
 

4 -1 -1 -
برخورداري

آن از یک
مط ثانویه
دارند ارتباط
شرکاي پروژه،
أت پروژه
آن متوجه
پروژه حیات
مختلف،

گذاشته ثیرأت
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 نیاز پروژه طرح در اساسی تغییرات. نمایند ایجاد پروژه

- ریسک و اطمینان عدم منابع مدیریت جهت. داشت 
 اجراي طول در و حیات چرخه مختلف هايگام در 
. دارد اهمیت بسیار جانبه همه و کامل ياگونه به و اي
 پیش و اولیه هايگام در بایستمی طرفین توافق با ذینفع

 ].3[ آید عمله ب جلوگیري اجرا خصوص

. بود خواهد اهمیت داراي پروژه اهداف ساختار طریق
 ارتباط و هانآ گیرياندازه چگونگی ها،آن با مرتبط 

 نظر در با کیفیت و زمان هزینه، با مرتبط هاياولویت
 هر نگیرد صورت کار این صورتیکه در. ]5[ نمایند توجه
 در که نمایند اتخاذ پروژه مختلف موارد خصوص در نادرستی

 پاسخگویی هباشد کمی پروژه ریسک مدیریت فرایند 
 با مرتبط هاياطمینان عدم منابع محدوده و پروژه در

 پروژه ریسک مدیریت فرایند مفصل و دقیق ساختار
 هاتحلیل و تجزیه تفصیلی سطوح خصــوص در مناسب
 اجرایی برنامه تهیه نهایت در و مشخص زمان چارچوب

 فرایند اجراي نحوه به مستقیماً مرحله این خروجی. 
 سطح در پروژه هاياطمینان عدم ساختار ریسک، مدیریت

 همچنین و هاآن با مرتبط احتمالی هايواکنش و 
 گردند، وارد پروژه در است ممکن اولیه هايواکنش اعمال
 و هاآن بین ارتباطات نمودن لحاظ با موارد ینا کلیه 
 عوامل به مربوط هايریسک کلیه پیشین، هايگام از
 و تحویل اندازي،راه اجرا، پروژه، هايتخصیص و قراردادي
 مدیریت و بررسی جایگاه و شده بندياولویت پروژه روي

   .]3[ گرددمی مشخص

 هايواکنش بین احتمالی متقابل اثرات و شده شناسایی
 نتوان که گرددمی باعث دیگر طرف از اطمینان عدم
 و هااطمینان عدم منابع بین ارتباطات برقراري با ساختاردهی
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پروژه اجراي در را گذاريأثیرت ریسک موارد توانندمی پروژه ذینفع عوامل
 خواهد پروژه اولیه ذینفع لعوام از اعم کلیدي اعضاي کلیه از یدأیت

 آنها هايواکنش عوامل، این لیهک شناسایی ذینفع، عوامل به مربوط
ايپایه شناخت صورت به پروژه، اجراي روند بر هاواکنش این ثیرأت 

ذینفع عوامل از یک هر انتظارات با مرتبط هايواکنش تعیین راستا
خصوصه ب و بعدي هايگام در مشکالت بروز از تا گیرد انجام طراحی 

 شناسایی اهداف کالن پروژه - 2- 
طریق از ریسک هايتحلیل و تجزیه ساختار گیريشکل لحاظ به امر این

 مهم موارد پروژه، اهداف منشاء و طبیعت شناسایی امر، این اجراي
اولویت به بایستمی پروژه مدیران. بود خواهد نیاز پروژه مختلف داف

توجه اجرایی معیار سه این متقابل اثرات و یکدیگر با هاآن ارتباطات
نادرستی تصمیمات انفرادي صورت به است ممکن پروژه تیم اعضاي
   . نمود خواهد تمرکز عدم و گمراهی دچار را پروژه سازمان

 تمرکز بر فرایند - 2
 محدوده تعیینفرایند اول . باشدمی اصلی فرایند دو شامل مرحله این

در مذکور فرایند انجام هايمزیت و انجام دلیل خصــوص در سئواالتی
ساختار یک تهیه به تواندمی گیرد ورا در بر می استراتژیک سطح در
مناسب ساختار است که ریسک مدیریت فرایند رحط تهیهفرایند دوم . بیانجامد
چارچوب در ریسک مدیریت فرایند در منابع دیگر و افزارها نرم ها،مدل ها،

. گیرددر بر می آن نمودن اجرایی جهت دررا  پروژه ریسک مدیریت
مدیریت تیم پروژه، سازمان ساختار شامل که باشدمی مرتبط ریسک مدیریت
  .]4[باشدمی ریسک تحلیل و تجزیه مدل 

 هاشناسایی ریسک - 3
 حیات چرخه هايگام کلیه در هپروژ اطمینان عدم منابع شناسایی
اعمال اثر در که متعاقب هايواکنش و اطمینان عدم منابع زنجیره شناسایی
 شناسایی دارد اهمیت آنچه. گیردمی صورت گام این در گسترده صورت
از موجود استراتژیک مستندات به توجه با. باشدمی هاآن مدیریت نهایت

قراردادي ساختار پروژه، منابع پروژه، بنديزمان پروژه، طرح پروژه،
روي بر شـــانثیرگذاريأت میزان براســاس شده، شناسایی پروژه پشتیبانی
مشخص هاآن مدیریت جهت مورد هر در برگزیده هايواکنش به توجه با 

 هاساختاردهی ریسک - 4
شناسایی اطمینان عدم مختلف منابع بین مهم اطاتارتب ساختاردهی، 
عدم منابع ساختاردهی عدم. گرددمی استخراج هاآن از یک هر براي برگزیده

ساختاردهی در. نمود تبدیل منفعت و مزیت به را پروژه در بالقوه هاي

عوامل
ت اخذ به
مربوط هاي
 و پروژه
راستا این در
 اتمام از

  
4 -1 -1 -

این
اجراي جهت
دافاه بین
ارتباطات گرفتن
اعضاي از یک
سازمان نهایت
 

4 -1 -2
این

سئواالتی به
در پروژه

بیانجامد
ها،روش و

مدیریت فرایند
مدیریت
 و کالن
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شناسایی
شناسایی

صورته ب
نهایت در

پروژه، ذینفع
پشتیبانی

 یک هر
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برگزیده
هايفرصت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

٣٠-٢٩ 
 نظر در از بایستمی متعاقب، هايواکنش و منابع زنجیره

 ایجاد بر عالوه همچنین و گردد منجر جایگزین هاي
   .دارد اهمیت بسیار کمی و کیفی هايتحلیل در فرآیند،

 هاریسک مالی و مدیریتی هايمسئولیت تخصیص 
 پروژه حیات چرخه اولیه هايگام در اطمینان عدم 

 درگیر مختلف افراد به مالی و مدیریتی هايمسئولیت
 مدیران نشده، شناسایی و جدید منابع ظهور صورت 

 را هاآن خسارات، روزب و هاریسک وقوع از پیش توانند
 کنترل و مدیریت در توانایی عدم صورت در که شودمی

 بخش این. باشد شده تعیین مسئول عهده بر هاریسک
ه ب پروژه در هامسئولیت به مرتبط موارد زیرا. گرددمی
 در کار، ابتداي در هامسئولیت شفافیت عدم صورت 
 . ]8[ باشدمی دشوار
 مدیریت خدمات پیمانکاران، مشاورین، به کارها تخصیص

 مورد قراردادي الزامات کلیه همچنین. نمود مشخص
 و ریزيبرنامه بعدي گام دو واقع در. گردید خواهد
   .گیردمی انجام طراحی گام انتهاي

 و تجزیه رویکردهاي از گیريبهره با و هاریسک بندي
 کمی لحاظ از را پروژه هايریسک توانمی حساسیت

 به نیز مواردي در و نموده گذاريصحـــه کیفی هاي
 اولویت، داراي مناسب موارد از ايمجموعه انتخاب با 
 قالب در را آنها نهایی اثرات توانمی مختلف، موارد نمودن

 مدیریت ندفرای از حاصله نتایج از هاگام این در واقع
 .برندمی بهره مختلف اعضاي به کاري هايبسته تخصیص

 مدیریت فرایند نتایج به توجه با و پروژه استراتژیک
 کنترل ابزار تریناصلی از یکی هابرنامه این. باشدمی
 . بود
 برگزیده هايتژياسترا و شده شناسایی ریسکی موارد
 آن متعاقب و پروژه قراردادي ساختار و گرفته انجام مختلف،
]3.[   
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زنجیره یا و اولیه هايواکنش با یک هر متـــقابل اثرات و توالی تعییـــن
  ].6[ نمود حاصل اطمینان پروژه ریسکی موارد کلیه
هايواکنش یا و جدید اطمینان عدم نابعم شناسایی به تواندمی اقدام این

فرآیند، از مرحله هر در و حیات چرخه از گام هر در هاریسک ردیابی

  هاریسک مالی و مدیریتی مسئولیت تعیین -5
 به پذیردمی انجام طراحی گام در همچنان که فرایند از بخش این
 منابع از برخی شناسایی عدم کار این اصلی دالیل از یکی. دارد اختصاص
مسئولیت تفویض با. گردند ظاهر است ممکن گام هر به ورود هنگام به که باشد
 در که نمود حاصل اطمینان توانمی پروژه برون هايسازمان یا و پروژه
توانندب مختلف موارد بین ارتباطات تعیین با و کرده شناسایی را هاآن 
می باعث هامسئولیت تخصیص این همچنین. ]7[ نمایند مدیریت و
ریسک وقوع از حاصل موارد سایر یا زمانی مالی، تبعات کلیه پروژه، هاي
می مطرح مجزا پروژه یک صورت به حتی که باشدمی میتاه داراي حدي
 در و بوده پیچیده بسیار کالن هايگذاريسرمایه با هايپروژه در خصوص
دشوار بس کاري مرتبط مسئول تعیین پروژه، در خسارت گونه هر بروز
تخصیص نحوه و پروژه قراردادي استراتژي توانمی مرحله این نتیجه
مشخص را ریسک واگذاري نحوه و پروژه در مختلف ذینفع عوامل کارفرما،
خواهد مشخص نیز بخش هر در شده شناسایی هايریسک به توجه

انتهاي در ریسک مدیریت فرایند از آمده دسته ب نتایج استفاده با هاتخصیص

  )تجزیه و تحلیل کمی( ارزیابی و برآورد ریسک ها -6
بندياولویت هايلیست و شده تهیه ارتباطی نمودارهاي از هاستفاد
حساسیت آنالیز و کارلو مونت سازيشبیه احتمال، توزیع توابع شامل کمی
هايتحلیل و تجزیه بر واقع در کمی هايتحلیل و تجزیه. نمود بندي
 ها،تحلیل و تجزیه این در همچنین. انجامدمی آنها اصـــالح و نظر
نمودن یکپارچه و ادغام ها،آن هايوابستگی و ارتباطات شناسایی و

  .]6[ کرد اتخاذ را مرتبط هاي واکنش و نمود تعیین سناریو چند

 ریزي و تخصیصمدیریت ریسک در گام برنامه
واقع در. گرددمی اجرا پروژه حیات چرخه از گام دو این در کنترل مرحله
تخصیص و اجرا تفصیلی هايبرنامه تهیه جهت طراحی گام در شده اجرا

استراتژیک هايبرنامه براساس تفصیلی و عملیاتی هايبرنامه ریزي،برنامه 
می پروژه در کنترل قابل جزئی هايفعالیت کلیه شامل که شده تهیه
بود خواهد پشتیبانی و تحویل اجرا، گام طول در هاآن هايواکنش و ها
موارد به توجه با پروژه نیاز مورد هايتخصیص کلیه نیز تخصیص گام 

مختلف، اعضاي به ریسک مالی و مدیریتی هايمسئولیت انتقال خصوص
[ گرددمی تعیین اجرا گام به ورود جهت مناسب اجرایی طرح و هامسئولیت

تعییـــن
کلیه گرفتن
این
ردیابی قابلیت
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اختصاص
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 تحلیل و تجزیه و شناسایی مراحل نتایج به توجه 
 : از عبارتند اجرا گام در ریسک مدیریت فرایند اصلی
  آنها درست یت

 طراحی در انتظار مورد عملکرد با آن مقایسه و کارفرما
 دارد، اختصاص پروژه حیات چرخه ابتداي از متخذه بخش
 از یکی  ].3[ شود می خصمش پروژه موفقیت یا شکست

 عوامل است ممکن گام این در. باشدمی ذینفع عوامل
 نشده شناسایی درستی به اولیه هايگام در هاآن انتظارات
 براي را توجهی قابل مضاعف هايهزینه تواندمی اجرا

 مدیریت فرایند کامل ممیزي جمله از که باشدمی آن
 گام از و درستی به ریسک مدیریت فرایند درصورتیکه

 نداشته پروژه اجراي روند در ثیريأت گام این البته. ]
 . گیردمی انجام بعدي هايپروژه در تجربیات
 آن عمر دوره پایان تا اندازي راه لحظه از پروژه با همراهی
 به مربوط موارد. دنباش گرفته نشأت طراحی یا ایده
-گام به است ممکن موارد این لیکن باشند، شده تعیین
 به پروژه حیات چرخه پیشین هايگام در دموار این
 راستاي در و بحرانی موارد عنوان به پشتیبانی گام

 مرحله در. ستا آن به نسبت وژهپر نصاحبا و شدار ان
 در که مهمی تمااقدا از یکی. کنند اپید آن ايجرا 
 ادفرا که دشو همافر فضایی که رتصو ینا به. ستا وژه
 با مهمگا و داده ارقر ينگرزبا ردمو را آن مرتب و کنند
 حلامر در را یندآفر ینا در هشد منجاا تمااقدا کلی حالت
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 مدیریت ریسک در گام اجرا و تحویل 
 با ریسک مدیریت فرایند بخش اثر اجراي بر مدیریت هاگام این 
اصلی اهداف. گرددمی اجرا پروژه در ریسک موارد کلیه نمودن لحاظ و ها
یتمدیر و ریسکی موارد کلیه بودن کنترل تحت از اطمینان حصول -
  اجرا جهت باقیمانده احتمالی موارد تعیین -
  ریزيبرنامه و طراحی در تغییرات به مربوط موارد تعیین -
  پروژه پایان تا هاهزینه برآورد در نظر تجدید -
 اجرا گام در پروژه پایان زمان در نظر تجدید -
کارفرما انتظار ردمو عملکرد لحاظ از پروژه تحویل قابل صحت تحویل، گام
بخش اثر تصمیمات تفسیر و پاسخگویی به تنها گام این .نمایدمی تعیین

شکست گام این در و شده انجام پیشین هايگام در هاگیريتصمیم
عوامل انتظارات مدیریت تحویل، گام در ریسک مدیریت فرایند موارد مهمترین

انتظارات یا و نمایند مطرح را جدیدي انتظارات و هادرخواست مختلف
اجرا یا و طرح در اساسی تغییرات لزوم صورت در کار این اجراي البته
   .باشد داشته همراه به

 مدیریت ریسک در گام بازنگري و پشتیبانی
آن دهیتحویل از پس پروژه مستندسازي ممیزي شامل بازنگري گام

درصورتیکه. بود خواهد پروژه از آموخته هايدانش عبارتی به و گرفته انجام
]7[ است انجام قابل غیر پروژه، اثربخش بازنگري باشد، نشده انجام مناسبی
تجربیات اخذ جهت پروژه در ریسک مدیریت فرایند عملکرد نحوه بررسی به
همراهی شامل که باشدمی پروژه حیات چرخه گام آخرین پشتیبانی، گام
ایده طرح هايگام از ندنتوامی تحویل قابل صحت به مربوط موارد. باشد
تعیین طراحی گام در دنتوانمی بودن دسترس در و نگهداري قابلیت 
این کلیه. ]3[ گردند مرتبط نیز تحویل یا اجرا تخصیص، ریزي،برنامه
گام در توانندمی موارد این. آمدندمی حسابه ب اطمینان عدم منابع
   .گردند مدیریت ذینفع عوامل انتظارات

 مدیریت ریسک پروژه هاي عمرانی
انمدیر تعهد و کترمشا ،یندارف ینا دنبو میزآموفقیت ايبر مگا لین
 چگونگی از ستیدر درك وژهپر نینفعاذ و نمجریا تا دشو سعی باید
وژهپر نمازسا کلدر ،مناسب فرهنگ یک دیجاا د،گیر رتصو باید ستا
کنند تمرکز سهوپر ايجرا بر ،ستاخوزبا و نشزسر از ستر ونبد 
حالت در. ]9[ ببرند جلو به هم را یندآفر ینا وژه،پر يبخشها سایر پیشرفت
  .بررسی کرد توان 

 
مدیریت ریسک در گام اجرا و تحویل - 3- 4

 در
هاریسک
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
گام 
تعیین را
تصمیم زیرا

مهمترین
مختلف ذینفع
البته. باشد
به پروژه

 
مدیریت ریسک در گام بازنگري و پشتیبانی - 4- 4

گام
انجام ریسک
مناسبی

به تنها و
گام
باشدمی
 و اعتبار
برنامه هاي
منابع عنوان
انتظارات

 
مدیریت ریسک پروژه هاي عمرانی - 5

لیناو
باید ،بعد
ستارا ینا
بد نندابتو

پیشرفت
 می یرز
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  .دگیر رتصو نهاآ تحقق يستارا در باید یسکر مدیریت

 شناسایی وند،شمی حمطر وژهپر مختلف حلامر در 
 از ريبسیا در. ستا یسکر مهمي اجزا شناسایی در
 هاریسک شخیز نماز و محل به توجه ونبد وژه،پر 

 .ستا هاآن به پاسخگویی هنحو همچنین و هاریسک
 سدرمی نظر به. هندد پوشش ،طلبدمی کافی قتد
 در. باشد رکا افهدا جهت در فهم قابل تیرصو به ت

 صلیا منابع کند تامی کمک رکا ینا. شوندبندي طبقه
 در هاریسک ادتعد رششما ،ندیشانهادهسا روش یک
 هکننداهگمر نداتومی ،هاریسک حساسیت نگاشتنا هید
آن  بهتر راه. باشد شتهدا همیتا ،یگرد یتمآ چندین 

 یابیارز هنحو رهبادر عمیقی بینشها، ریسک يطبقهبند
نند توان به مواردي مامی جملهآن  از ؛نیست سترسی

 از یسکر مسبب يیشههار زيسارشکا، آخیزیسکر 
 ايبر برنامه و حطر شگستر و دیجاا بر تمرکز، هاریسک
 از بستهوا هاي وهگر یا "یسکر" دیجاا يهایشهر به

د جوو .ندي دارهمیت بیشترا هاریسکاز خاصی ع نو
چه در ها یسکرکه  کردشناسایی بتوان ي تردقیقر 

از تهیه یک لیست ، هاریسکشناسایی اي برم لین قد
م نجادر آن دوره است ار اکه قرري کاي هابسته، مانی

هاي مختلف ها در حوزهریسک 1در جدول شماره  

  ]10[ هاي مختلفها در حوزه
تغییرات اجتماعی،  - مسائل سیاسیدر نظر نداشتن 

ورود  -در نظر نداشتن قیمت تکنولوژي - انتخاب تکنولوژي نامناسب
  .ضعف مدیریتی -ضعف زیر ساختهاي مدیریتی سازمان
 -تغییر تورم -تغییر نرخ ارز -تغییر نرخ بهره -وان مالی کل مجموعه و اسپانسرهاي پروژه

  .ناامنی منطقه سایت
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 افهداتعریف 
مدیریت که دشومی تعریف وژهپر مهم يهالویتاو و افهدا مرحله ینا 

 یسکرشناسایی  -
 که محتملی يهایسکر باید ،یددگر معین وژهپر افهدا نکهآ از پس

در ،مناسب دیکررو بنتخاا شود،می حمطر ینجاا در که مهمی چالش
 يهاریسک از طویل لیست یک تهیه ،یسکر مدیریت از ادفرا رتصو
ریسک يهارکازوسا وها اولویت از عمیق دركهمیت دارد آنچه ا نکهآ لحا
د که را وژهپر از حلیامر و هاودهمحد ننداتونمی ،سنتی یابیارز هاي
تطالعاا ینا ماندهیزسا ت،طالعاا حجم ینا از دهستفاا ايبر روش 
  ].10[ شده است دپیشنها رکا ینا منجاا جهت مختلفی يهادیکررو

طبقه هاآن شخیز منبع سساا بر ننداتومی هشد شناخته يهایسک
یک ،خیزیسکر مهم يهامینهز تعیین براي. دشو معین وژهپر درخیز 
یددنا با روش ینا ،قعامو از ريبسیا در چه گرا. باشدمی هامینهز از ام
 جمع ازهندا به یسکر مهم یتمآ یک ستا ممکن که ترتیب ینا به
طبقهبند .داده شود هنمر آن، همیتا با متناسب ،یسکر یتمآ هر به که
سترسید قابل دهسا لیست یک از جهو هیچ به که هددمی ما به وژهپر يها
 مهم منابع دادن ننشا دارد،  ارقر آن ضمعر در وژهپر که ییهاریسک
ریسک همبستگی یا بستگیوا يمینههاز زيسارشکاآ ،بستگیوا نالیز
به عمومی پاسخگویی جهت در راهکاري دیجاا، مهم يهاریسک پاسخگویی
  .]9[ اشاره کرد ها

نو، وژهعمر پر چرخه از مرحله  هر درست که زم این نکته الاتوجه به 
ر که به طو هددمی را ین فرصت ا ،نسانیو امالی و مانی ي زهايیز

لین قداو .کنندمیتحمیل وژه بر پررا هایی چه هزینهده و فتاق اتفاایی 
مانیزه زهر بادر ین ترتیب که ابه  .هر صنعت میباشددر محتمل ي ها

 .شوندمینظر گرفته آن، در به ط مربوي هایسکه و رتعیین شد
  .اندمعرفی شده

ها در حوزهمعرفی ریسک - 1جدول شماره 
در نظر نداشتن  -و تغییرات آنها در نظر نداشتن قوانین  حوزه محیطی

   .سیاسی و اقتصادي
انتخاب تکنولوژي نامناسب -در دسترس نبودن نیروي انسانی حوزه فنی و مدیریتی

ضعف زیر ساختهاي مدیریتی سازمان - )جدید(تکنولوژي رقابتی
وان مالی کل مجموعه و اسپانسرهاي پروژهبرآورد غلط از ت ریسک هاي مالی

  . تغییر نرخ مالیات -تغییر قیمت سهام
ناامنی منطقه سایت -در نظر نداشتن شرایط محیطی سایت  حوزه جغرافیاي سایت

حوزه اهداف استراتژیک 
  سازمان

  .مغایریت پروژه با اهداف کالن سازمان

تعریف  -5-1
 در
 

 5-2- 
پس
چالش. شوند
تصو قعامو
حا ،ستا

هايروش
 بهترین
رو مهادا

یسکر
خیز یسکر
امکد هر
به ،باشد
که است
هاریسک
ریسک فهم
نالیزآ طریق

پاسخگویی
هایسکر

توجه به 
یزربرنامه
یی هازمان
هاریسک
تعیین شد، شوند

معرفی شده

حوزه محیطی

حوزه فنی و مدیریتی
  

ریسک هاي مالی
  

حوزه جغرافیاي سایت
حوزه اهداف استراتژیک 

سازمان
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  .حوزه مستندات پیمان -حوزه ارزیابی و انتخاب طرف قرارداد

  .حوزه روش تامین کاال -حوزه مشخصات فنی کاال

  

منه تأثیر س داساابر ي بندلویتاو و عقول وحتمااصد 
و  شودد مییسک پیشنهات ربر حسب شدي بندطبقه

غیر قابل ارد به مو ،5ه نمردر این جدول .گیردتعلق می
- زمانی داده می 4ه نمر .د داردجوویسک رکاهش ل 

ل حتماان اتوصد میدر 40تا  10ود دح. ستایا کاهش 
ین حالت  در ا. ستایا کاهش ل بل توجهی قابل کنترمربوطه تا حد قا

قابل کاهش دي یاز مربوطه تا حدر یسک فاکتور قتی که
تقریباً با  ،1ه نمرو در حالت  .دادکاهش ان تومیرا 

که با  شودمیق طالاردي این به موا. دناچیز نموآن را 

  ]2[هابندي نوع ریسک
  ها نوع ریسک

Catastrophic  
Critical  
Serious  

Moderate  
Minor  

فق ابه توآن بر سر وژه پرن ینفعاذکه همه  يبه نحو
ست الیل دین ابه  شودتأکید میت ین که بر جزییاا. 
ی منظمر باید به طوس، حساهاي ریسکضعیت وما ا

ات تمهید ویافته آن را درباید سریعاً وژه مدیر پر، فتد
ر یابی ه، ارزترسریعي گیرتصمیماي بردي پیشنهاد 
را تبیین  اردگذمیوژه بر پرام که هرکدي ثران امیزو 

ها در ادامه پیشنهادي جهت پاسخگویی و کنترل ریسک
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حوزه ارزیابی و انتخاب طرف قرارداد - حوزه مناقصه  
حوزه مشخصات فنی کاال -کنندگانحوزه انتخاب تأمین  تدارکات
  .حوزه طراحی تفضیلی - حوزه طراحی کلی  
  .حوزه مالی - حوزه عملیاتی -حوزه زیر ساختها  

  یسکدن ررکمی ک 
هم  کهرهمانطو صد س درساا بري لویت بنداو از دو روششد ره شااقبال ً
طبقهمعموالً . دمیشوده ستفاایسک ي ربندلویتاوجهت  ،عقوورت 
تعلق می آنبه  هنمر آمده 2ماره ترتیبی که در جدول شبه دن آن کمی کر

ل حتمااصد در9تا  1ین حالت در ا. دشومیداده یا غیر قابل کاهش 
یا کاهش ل حد کمی قابل کنترتا ، مربوطهر یسک فاکتورین حالت در اشود که 

مربوطه تا حد قار یسک فاکتور 3ه نمردر حالت  .دادکاهش را یسک 
قتی کهو 2هنمر .دادکاهش را یسک ع رقول وحتماان اتوصد میدر  60

را یسک ع رقول وحتمااصد در 90تا  61ین حالت در ا .شودداده می
آن را  ثرت ایا شدد کريیسک جلوگیرع رقوان از وتوقریب به یقین میل 
  .]2[ دکريیسک جلوگیررق تحقان از توصد میدر 100تا  91ل 

بندي نوع ریسکالویت - 2جدول شماره 
نوع ریسک  نمره مربوطه

5  Catastrophic

4  
3  
2  
1  

 یسکل رکنترو هاریسکپاسخگویی به 
به نحوشود ، فایلی تهیه میوپره شدآوري جمع ت طالعا، از این مرحلهدر ا

. دنشوه یدد  Risk Registerین  در ایسک باید ت رجزییا. باشند
ا. ستامشکلی ر بسیار کا، کلیربه طو قایعوتحلیل بندي و جمعکه معموالً 
  .]6[ دشوارش داده گزوژه شد پران ار

فتداتفاقی میه، اشناخته شد هايریسکاز یکی رد مودر قتی که 
د یکررویک . دهم دنجاایسک ل رکنترو هت مقابله جزم را، نه الا

و  هاریسکع قوومختلف ي یوهارسنال حتمااکه  است ماتریسیدر 
در ادامه پیشنهادي جهت پاسخگویی و کنترل ریسک .شودم مینجاابهتر ي گیرتصمیمبندي و ، جمعین ترتیبابه . 

  .آمده است 3در جدول شماره 

  راردادق
تدارکات
  طراحی
  ساخت
  

5-3 - 
همانطو

رت صودر 
کمی کرايبر
یا غیر قابل کاهش ل کنتر

شود که 
یسک ع رقوو

60تا  31
داده می ،ستا
ل حتماا
ل حتماا

  

  
پاسخگویی به  -5-4

در ا
باشنده سیدر

که معموالً 
ان اربه مدیر

قتی که و 
اپیشگیر

در یسک ر
. کندمی

در جدول شماره 
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  ]11[ هامراحل پاسخگویی و کنترل ریسک
ه بدر قاوژه تا پرمی شود  منجر ، یسکرتحقق یک 

 م دادنجااف آن اهدوژه و اپررد مودر کلی ي باید یک جمع بند
  .بیانجامدن آن یا حتی لغو شدوژه و 

  .ستاه اهمرارزش 
یش سطح افزر ابه منظو، طالعاتیي اسیستمهاو نظر مکانی 
  .دهد بواخو هاي یزربرنامه

  .یگري دبه نحو
ما ا. نیفتدوژه پرن کت کنندگارمشاز ای یکدوش بر آن  قب 

. دشودداري خول آن نتقا، از انده اتحلیل نشدو یسک به خوبی تجزیه 
خته می داپراو یسک به ف ریک صرد، شته می شواگذوژه 

ثر بخشی و ایی راکاض عودر ما ا د،می شووژه یش قیمت پایه پر

آن را تی ابا تمهیدان لبته می توا. فرما تحمل شوندرباید توسط کا
 ثرایا ع و قول وحتماا که کند مدیریترا یسکها ر ینري اما باید طو

ل داده نتقاایسک ر مانی کهزحتی . ستل اتی غیرقابل قبو
در ضایت بخشی ربه نحو وژه پراف هداکه دست تا تضمین شو

خاتمه ت هاي فعالین هاي مادر زچه وژه و پرم نجال ا
 Riskد در می شوم نجااهر فعالیتی که د و گیررت 

در مورد  سهیم هستندوژه پرم نجاي در اهمه کسانی که به نحو

 جهدبو .شونده یددیسک به تفکیک رپوشش ي هزینهها
 .بپوشانده، یسک مشخص شدرتحلیل در که را فرما ر

تی ربه صو مالیPlan یک  .دشودآوري فرما گرریسک کا
راه یک ، بینانهشخوو بین حالت بدبینانه  طوري کهه 
 .یسک برسداران رسرمایهگذع 

وژه تی که پرازابه مو، وژهکل پردریسک ف رجه سهم صر
هم  .هنددمیار بیشتر تحت تأثیر قرر را پیمانکاو فرما 
به . ل کنندمنتقن ندگازبه سارا ساخت  هايریسکجستجو میکنند که 
DBFO  )رو ) داريبرهبهراري و گذسرمایه، ساخت، حیاطر

ي بهترهاي حلراهبه  ،تخصصس ساا بره تفکیک شد

در  ].11[دارد فرما ربا کاارداد قرع کامل به نو بستگی
ثر و اکند ي ستهبندو دشناسایی را قطعیتها م باید کل عد
ر وي کاروي منفی بر  ند تأثیراکه میتوزار را باات باید تغییر

ح طري تکنیکهاده از ستفاوزه امرا .نمایدذ تخار اجهت کا
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مراحل پاسخگویی و کنترل ریسک - 3اره جدول شم
تحقق یک ن می دهند که نشات و تحلیل ها مانی که محاسباز  ب

باید یک جمع بند، نباشدد خوم نجااساسی اف اهدآوردن ابر
وژه و پردر ساسی ات اتغییرد یجاا ست حتی بهاکه ممکن 

یسک رکاهش 
ند امی تو
 فشامل حذ
  )هم باشد

ارزش مهندسی ت ا مطالعابت قااز اوکه خیلی د، حی مجداطر
نظر مکانی از سایت دن متمرکز کرو حی اطرت جزییاودن فزا
برنامهو تخمینها ي مبنا که، موثررت سترسی نظاو دطالعاتی ا
  .ندي داریسک کمترریگر ساخت که ي دشهاب رونتخاا

به نحووژه یسک پرریع زتور تأمین به منظوي تغییر شبکه ها
قب اعوو یسک رتا یک د معموالً سعی می شوروش ین در ا  یسکل ر

یسک به خوبی تجزیه د ربعاامانی که زست که تا این اتوصیه بر 
وژه گیر پردرطرفین از یکی ه یسکی به عهدرقتی ومعموالً 
یش قیمت پایه پرافزاب سک موجیف رین صرع امجمودر که د شو
  .یش می یابدافزوژه اپر

 شتحمل یا پذیر
  

باید توسط کا، نیستندب جتناایا ل نتقاایسکهایی که قابل ر
ما باید طوفرر کا. دیع کرزمختلف توي عضااپذیرفت یا بین 

تی غیرقابل قبووبی تفاي تژاسترا. ممکن برساندار بهکمترین مقدآن را 
ست تا تضمین شوایسک رمدیریت دن کرل نبادفرما موظف به رکاه ،شد
  .ستیابی می باشندل دحا

ل احادر چه ، یسکل رفعا رتنظاو مدیریت اي یه هایی برار دادن رو
رت صووژه پرم نجااحین ي در مدیریتی  مستمري هاي نگرزباید با

Register همه کسانی که به نحو ازباید ، ین چرخهابهینه م  نجااي ابر.  دثبت شو
   .نحوه مدیریت و بهبود آن نظرسنجی گردد

هزینههاوژه و پایه پري بخش هزینهها دو بایدوژه جه کل پردبودر 
ریسک توسط کاش رپذیراز ناشی ي ه هزینههایسک باید کلیر ختصاصی به
یسک کار مدیریت منابع کافی جهتباید د نهایی شووژه پرم نجاانکه آ
ه ب ؛شته باشدد داجو، ونظر گرفته باشددر مناسبی ر به طورا  هاریسک

ع طالایسک به رضعیت وهمچنین باید بدبینانهترین . کندب نتخارا ابینابین 
جه سهم صردبو. دشوي نگرزباوژه، پرم نجاامنظمی حین ر یسک باید به طو

فرما رکا، وژهیک پرد در موجوهاي ریسکعموماً . دشوروز باید به رود، جلو می
جستجو میکنند که را ساختی  هايروشن فرمایارنی کاوفزر روز ابطو

DBFOساخت مثل و حی ارطاي ترکیبی بري هادادارقروزه مراهمین علت 
تفکیک شدي هااردادقرو  کتاشرده از ستفاابا رگ بزن فرمایارکاو یش هستند 

  . نداست یافته
بستگید و ثر میپذیرزار اباح و طري قطعیتهام عدران از یسک پیمانکا

باید کل عدر پیمانکا. میکندار گذر وابه پیمانکارا یسک رفرما کل رجایی که کا
باید تغییرم او ین هنگادر ا. بسنجدوژه پرن ماو زهزینه روي بر را هر یک 

جهت کارا تی ومتفاروش یا د حی مجداشاید طرو شته باشد پیش بینی کند 

بجتناا

کاهش 
می تو که(

شامل حذ
هم باشددن کر

ل رنتقاا

تحمل یا پذیر
  یسکر

ار دادن روقر
باید با .وژهپر

Register 
نحوه مدیریت و بهبود آن نظرسنجی گردد

  
در 

ختصاصی بها
آاز قبل 
ریسک که

بینابین 
یسک باید به طور
جلو می

بطون کنوا
همین علت 

یش هستند افزابه 
ست یافتهد

یسک پیمانکار
جایی که کا

هر یک 
شته باشد پیش بینی کند دا
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 وبا کیفیت ي هااجرر از اپیشین پیمانکاي تجربهها، 
نظر از معموالً ارد ین موا. ددمیگر دپیشنهاف او طر
ه شدرده گمار به کاات تجهیزو جدید  هايروش. دارد

وژه از قطعیت یک پرم عدارد تعیین مودر . دضافه شو
-یسکا ربتددر اکلی باید ر به طو. دشناسایی کررا قطعیت 

ا پید هاي آنالبالرا از ند اهیسک شدره باعث هایی ک
   .یدرا دست ار اثرگذ
ذ تخاآن ابر ابردر گاهانه آکنش اي واهی برراباید اره 
ر را هر پیمانکاي پذیریسکرباید ظرفیت ا بتددر ا. فرصتها باشد
 . آورد به دستد را خوي پذیریسک

ر از سته پیمانکااکه باالترین خود پذیرفته شوگر و است 
مل اقطعیت که عوم عد بااه همر يهامحیط د وسی سو

آن که منابع ن آن دارد هندگادمنجااي اهزینههایی بر
مد آدربین ف ختالاکه ؛ چرا باشدمیزم یر باال الدمقااز 
   ].11[ دهد بواخور پیمانکا

  ]11[هاي عمرانیپیمانکاران در پروژه

  عدم کفایت مطالعات و اطالعات محلی از شرایط زمین و محل کار 

  عدم مناسبت طراحی و اطالعات طرح جهت برآورد صحیح هزینه و برنامه ریزي

 پیش بینی نشدن تأخیر برنامه زمان بندي جهت تهیه و دسترسی به منابع 

  نداشتن مقیاس براي هزینه فعالیتها 

نقشی اساسی دارد و عدم توجه به آن در مراحل مختلف یک پروژه 
که اقدامات مرتبط با مراحل  ه استدر این تحقیق سعی گردید

پروژه مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه فرایند مدیریت ریسک 
  :اهکار عبارتند از
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، هزینهار مقد. دمیشوم نجار اپیمانکاات نی با نظروفزر روز اساخت به طو
طرت از حی جزئیااطرل شتن حد قابل قبودا نظردر با ار تکر وي 

داردجحیت ارفرما رکاور و مشاف طره از شدد پیشنها هايروشبر ر 
ضافه شوابر سایرین ه، ریت شدهستند که باید مدیاي زهیسک تاداراي ر هاآن

قطعیت م عدارد مو ،تجربهده از ستفااهمه چیز با  ازباید پیش ر پیمانکا
هایی کقطعیتم عدان تا بتوآورد به دست ي آن را هایشهد و رشناسایی نمو

ثرگذر اپیمانکار مهمی که برکاي یسکهاان رمی تو 4شماره  ولجددر . ]
اره به تنهایی کافی نمیباشد هموآن منابع و یسک رنجا که تعیین از آ

فرصتها باشدو یسکها ربین دل تعاد یجااند باعث اکنش میتوواین 
یسکان رمیزد ضعیت موجووند هر لحظه با تحلیل اتومیر پیمانکا. د

ست ا "ستهاتهدید یک خو"یسک ده رکه تعریف ساد شود آورده اگر به ی
سی سورست که برزم االن کنو، استا "وژهپرد مالی یا سوه بهر" وژهیک پر
هزینههایی برو مد آدرساختمانی وژه هر پر .دگیرم نجااند زسامید را سوه تهدید کنند
از نستن هر یک دا ،وژهپرد سوسبه محادر . سته اگاهی پوشیدا و گاهی پید
پیمانکااي بره مدآ به دستد سو)  قانونیرات گرفتن کسونظر در با (هزینه 

پیمانکاران در پروژههاي مرتبط با کار انواع ریسک - 4جدول شماره 
  انواع ریسکریشه ریسک                          

عدم کفایت مطالعات و اطالعات محلی از شرایط زمین و محل کار   ریسک تکنیکی
 کمبود دسترسی به مواد و مصالح 

عدم مناسبت طراحی و اطالعات طرح جهت برآورد صحیح هزینه و برنامه ریزي
  نبود منابع مانند مواد، زمین و کارگر  موقعیت کار 

  بازدهی و بهره وري نا کافی   ریسکهاي ساخت
 ناپایداري آب و هوا و سایر عوامل جوي 

 نا کافی بودن دانش پیمانکار 
پیش بینی نشدن تأخیر برنامه زمان بندي جهت تهیه و دسترسی به منابع 

  مسائل صنعتی
نداشتن مقیاس براي هزینه فعالیتها ) / اه مدتکوت(تورم  ریسکهاي مالی

 زمان بندي هاي نادرست پرداخت 
 اعتصابات و نا آرامیهاي کارگري 

  کمبود مالی کارفرما

  نتیجه گیري
نقشی اساسی دارد و عدم توجه به آن در مراحل مختلف یک پروژه  چرخه حیات پروژهمدیریت ریسک در تمام مراحل 

در این تحقیق سعی گردید .بسیاري را براي عوامل پروژه به همراه دارد عمرانی نیز خسارات
پروژه مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه فرایند مدیریت ریسک هاي مختلف چرخه حیات مختلف فرایند مدیریت ریسک در گام
اهکار عبارتند ازاین رترین مزایاي مهم. در چرخه حیات پروژه مشخص گردد

ساخت به طوو 
ي بندتیپ
ر پیمانکا
آناي بر
پیمانکاف طر
شناسایی نمورا ها 
]3[ دکر

از آ
ین ا. دکر
دکرا پید
گر به یا
یک پرم نجاا

تهدید کنند
گاهی پید

هزینه  و
  

ریشه ریسک                          
ریسک تکنیکی

 ریسک
ریسکهاي ساخت

ریسکهاي مالی

  
 

نتیجه گیري - 6
مدیریت ریسک در تمام مراحل 

عمرانی نیز خسارات
مختلف فرایند مدیریت ریسک در گام
در چرخه حیات پروژه مشخص گردد
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  ؛حیات پروژه
  ؛هاي مختلف چرخه حیات پروژه

هاي منتخب در ثیرگذار در مدیریت ریسک در هر گام از چرخه حیات و تمرکز بر واکنش

ها باشند و عدم توجه به آنترین عوامل در اجراي پروژه می
 .نمایدتواند به عنوان منبع عدم اطمینان اساسی در مراحل مختلف پروژه ظهور 

به این ترتیب که پروسه مدیریت ریسک در چهار  .ه است
 بررسی گردیده کنترل ریسکها و پاسخگویی به ریسک

ه حتی یک کارشناس معمولی مدیریت پروژه، با استفاده از آن، قادر به 

هاي مزایاي این کار مشخص شدن راه .هاي یک پروژه ساختمانی بوده است
البته این کار براي تدوین یک الگوي اولیه انجام شده است و کار بسیار 

سازي سازي و تونلهاي حمل و نقل و راهپروژه مرتبط نیز مانند

، المللی مدیریت پروژه، تهرانبین ال مالحظات قراردادي، چهارمین کنفرانس

1377. 

، ژه، تهرانالمللی مدیریت پروجایگاه مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه، دومین کنفرانس بین

 نخستین مهندسی ارزش، و ریسک مدیریت تلفیق با 

[ 5] Lind , N. Time effects in criteria for acceptable risk 

Safety 78(2002) 27-31. 

، دومین کنفرانس بین )هاارایه مدلی کاربردي جهت کنترل ریسک پروژه

المللی مدیریت پروژه، ر، ششمین کنفرانس بینبررسی وضیعت مدیریت ریسک در صنعت ساخت کشو

[ 8] Hillson , D.  Developing Effective Risk Responses

  .1384، فنون 

المللی مدیریت هاي ساخت، دومین کنفرانس بینها با تمرکز بر پروژه

المللی مدیریت پروژه، هاي ساختمانی، دومین کنفرانس بین
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حیات پروژهنگاه یکپارچه و تلفیقی به فرایند مدیریت ریسک و چرخه  -
هاي مختلف چرخه حیات پروژهتوجه به مصادیق مختلف ریسک در گام -
ثیرگذار در مدیریت ریسک در هر گام از چرخه حیات و تمرکز بر واکنشأتوجه به عوامل مهم و ت -

 ؛هاي چرخه حیاتیک از منابع عدم اطمینان مرتبط با گامخصوص هر 
ترین عوامل در اجراي پروژه میتوجه به عوامل ذینفع و اهداف کالن پروژه که یکی از مهم -

تواند به عنوان منبع عدم اطمینان اساسی در مراحل مختلف پروژه ظهور در فرایند مدیریت ریسک خود می
ه استها انجام شدپروژهدر در این تحقیق مروري بر مدیریت ریسک 

پاسخگویی به ریسکو  کمی کردن ریسک، شناسایی ریسکتعریف اهداف،  قسمت اصلی
ه حتی یک کارشناس معمولی مدیریت پروژه، با استفاده از آن، قادر به است ک شدهه راهکاري ارائاین بخش در واقع در 

  .اجراي پروسه مدیریت ریسک در سازمان خود خواهد بود
هاي یک پروژه ساختمانی بوده استهدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک

البته این کار براي تدوین یک الگوي اولیه انجام شده است و کار بسیار  .رما استو کارف کسب سود و امنیت خاطر براي پیمانکار
مرتبط نیز مانندي هاتواند در سایر پروژهتحلیل این الگو می .ي است
  .تعمیم یابد

 مراجع
ال مالحظات قراردادي، چهارمین کنفرانسهاي عمرانی با اعممدیریت ریسک پروژه .عبیدي، 

 

1377 تهران، محمدتقی، بانکی، ساختمانی، هايپروژه مدیریت .ك هندریکسون،

جایگاه مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه، دومین کنفرانس بین .س.ح عاملی،جبل،  .سمحتشمی، 
 

 پروژه اجراي سازيبهینه .ع میرمحمدصادقی،ح، .م صبحیه، ،.ب مستوفی،

  .1383پروژه،  مدیریت المللیبین کنفرانس
Time effects in criteria for acceptable risk , Reliability Engineering and System 

ارایه مدلی کاربردي جهت کنترل ریسک پروژه(ها مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه .ح حکیم، ،. حکیم، ا
 .1384، المللی مدیریت پروژه، تهران

بررسی وضیعت مدیریت ریسک در صنعت ساخت کشو. فصادقی،  .محاج باقري، 
1389.  

Developing Effective Risk Responses, 1999 . 

 و علوم انتشارات تهران، اول، چاپ ریسک، مدیریت و ارزیابی .ن ، قراچورلو

ها با تمرکز بر پروژهریت ریسک پروژهمدی .ب داداش زاده، ،. فکاظم پور لنگ، 
  .1384، پروژه، تهران

هاي ساختمانی، دومین کنفرانس بینهاي معمول در پروژهبررسی تحلیلی شناسایی ریسک .مقدم، فاطمینان
1384.  

1- 
2- 
3- 

خصوص هر 
4- 

در فرایند مدیریت ریسک خود می
در این تحقیق مروري بر مدیریت ریسک 

قسمت اصلی
در واقع در . است

اجراي پروسه مدیریت ریسک در سازمان خود خواهد بود
هدف از این تحقیق شناسایی و تحلیل ریسک

کسب سود و امنیت خاطر براي پیمانکار
ي استمحدود

تعمیم یابد
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