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چكيده

هــدف پژوهــش حاضــر، طراحــی ســاختار شکســت ریســک 
ــوده و در  و اولویت بنــدی ســطوح آن در شــهرداری اصفهــان ب
ــت  ــی در مدیری ــای عمران ــداف پروژه ه ــه اه ــتا، ارائ ــن راس ای
ــن  ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــا م ــک پروژه ه ریس
ــک از  ــت ریس ــاختار شکس ــن س ــوص تعیی ــش در خص پژوه
ــه و  ــاختار یافت ــه س ــه نیم ــی، مصاحب ــات تطبیق ــق مطالع طری
ــطوح  ــدی س ــاء اولویت بن ــد و در انته ــل ش ــنامه حاص پرسش
ســاختار شکســت ریســک، اهــداف پروژه هــا توســط تکنیــک 
ــه انجــام گرفــت.  ــود یافت ــی بهب ــازی سلســله مراتب تاپســیس ف
بــا توجــه بــه اینکــه در تاپســیس کالســیک مقــدار میانگیــن و 
ــراي مقایســه دو عــدد  ــي ب ــار کامل انحــراف از اســتاندارد، معی
ــه از  ــن نقیص ــع ای ــت رف ــتا جه ــن راس ــتند در ای ــازي نیس ف
ضریــب تغییــر اســتفاده شــده اســت. ایــن پژوهــش توصیفــی از 
نــوع پیمایشــی و بــا ماهیــت کاربــردی و از نظــر زمــان مقطعــی 
ــتندات،  ــرور مس ــامل م ــا ش ــردآوري داده ه ــزار گ ــت. اب اس
تکنیــک دلفــی و پرسشــنامه هاي محقــق ســاخته از طریــق 
ترســیم نردبــان انتزاعــي اســت کــه روایــي صــوری و محتوایــی 
آن بــه روش الوشــه و پایایــي آن توســط شــیوه تعییــن همســاني 
درونــي مــورد تاییــد قــرار گرفــت و بــه طــور کلــی 29 دســته 
ریســک در ســطح ســوم شناســایي گردیــد کــه در ســه ســطح 
ــدی  ــوم اولویت بن ــطح دوم و س ــده و در دو س ــدی ش طبقه بن

ــده اســت. گردی

واژگان کليــدی: ســاختار شکســت ریســک، اهــداف پروژه هــا، 
اولویــت بنــدی، ریســک پروژه هــای عمرانــی

Identify and prioritize risk breakdown 
structure of municipal construction 
projects using fuzzy hierarchical TOPSIS

Abstract
The purpose of this study was to design a risk 
breakdown structure and prioritize its levels in 
Isfahan municipality. In this regard, the presenta-
tion of the objectives of the construction projects 
in project risk management has been considered. 
This research was conducted to determine the risk 
breakdown structure through comparative studies, 
semi-structured interviews, and a questionnaire. 
Finally, prioritizing the levels of risk breakdown 
structure, the objectives of the projects were ac-
complished through improved hierarchical fuzzy 
topology technique. Due to the fact that in classi-
cal Tapis, the mean value and standard deviation 
are not a complete measure for comparison of two 
fuzzy numbers, in order to eliminate this defect, the 
coefficient of variation has been used. This descrip-
tive survey is of a survey type of a practical nature 
and periodic time. The data gathering tool includ-
ed review of documentation, Delphi technique and 
researcher-made questionnaires by drawing an ab-
stract ladder, its content and content validity was 
evaluated by Lavasheh method and its reliability 
was confirmed by the internal consistency determi-
nation method and in general 29 risk categories in 
The third level was identified and ranked in three 
levels and ranked in the second and third levels.

Keywords: risk breakdown structure, Projects Ob-
jectives, Prioritization, Risk of Construction Projects 
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مقدمه 
با  شهری  پروژه های  انجام  مدیریت،  هدف  مهمترین 
موفقیت در راستای اهداف از پیش تعیین شده مي باشد. با 
وجود سابقه طوالنی اجراي پروژه هاي عمرانی در شهرها، 
فرایند پروژه هاي شهري از قبل از اجراء تا بعد از اجراء 
که  می باشد  عدیده اي  مسائل  و  مشکالت  دچار  همچنان 
از   171 قرن  در  ریسک  کلمه  می گردد.  ریسک  به  منجر 
آبجانه2، 2010(.  )ایتون و  فرانسوی گرفته شد  یک کلمه 
استاندارد استرالیا، نیوزلند3 4360، ریسک را اینگونه تعریف 
می کند: »پدیده اي که احتمال روی دادن آن وجود دارد و بر 
اهداف پروژه تأثیر می گذارد« )استاندارد استرالیا(. ریسک 
بالقوه  رویداد  یک  عنوان  به  ساز  و  ساخت  پروژه های 
خارجی و داخلی در پروژه رخ میدهد )اودینکا و اوالدپو 
مشخصی  هدف  دارای  پروژه  یک   .)2006 آکیندل4،  و 
پروژه  موفقیت  و   )2015 راهمنداد5،  و  )حقانی  است 
شامل مجموعه ای از اصول و استانداردها در راستای نتایج 
مطلوب تعریف شد )چان و چان2004،6(. موفقیت پروژه 
سود،  ارزش  فنی،  مشخصات  ایمنی،  زمان،  هزینه،  شامل 
راستای  در  محیطی  زیست  عملکرد  مشتریان،  رضایت 
 .)2004 چان،  و  )چان  است  افراد  و  مدیران  انتظارات 
موفقیت پروژه وابسته به نوع، اندازه، پیچیدگی و صاحبان 
برای  مختلف  معیارهای  گران  پژوهش  که  است  تجربه 
اندازه گیری موفقیت پروژه پیشنهاد کرده اند. مثلث اصلي 
است  وکیفیت  زمان  هزینه،  پروژه شامل  مدیریت  اهداف 
که تغییر در یکي از آنها سبب تاثیر در سایر اجزاي پروژه 
خواهد شد )ناوار و ساشن7، 1990؛ یانگ و پنگ8، 2008(. 
بنابراین، پروژه اي موفق است که در زمان تعیین شده و با 
هزینه ي پیش بینی شده به انجام رسیده و انتظارات اولیه 
از انجام پروژه را نیز برآورده سازد. در مدیریت پروژه این 
معیارها اغلب به صورت ترکیبي از معیار هاي زمان، هزینه 
وکیفیت )عملکرد/محدودة کار( بیان شده اند )پی ام باک9، 
2008(.  در این راستا سازماندهی و هماهنگی بین نیروی 

1.  17th century
2.  Abujnah and Eaton
3.  AS/NZS
4.  Odeyinka, Oladapo and Akindele
5.  Rahmandad and Haghani
6.  Chan and Chan
7.  Navarre and Schaan
8.  Jyh-Bin Yang, Sheng-Chi Peng
9.  PMBOK Guide ® – 4th Edition

کار، مواد و تجهیزات مورد نیاز جهت تکمیل پروژه ها با 
موفقیت در زمان و بودجه مشخص و طراحی با استاندارد 
و کیفیت مطلوب را پروژه ساخت و ساز گویند )دونالد 
و بوید10، 1992(. در این راستا شناسایی ریسک متضمن 
که  است  هایی  ریسک  ویژگی های  مستندسازی  و  تعیین 
اینکه ساختار  به  با توجه  اثر بگذارند.  می توانند بر پروژه 
شکست کار11، پروژه را به اجزای تشکیل دهنده آن خرد 
را  ریسک ها  می شود.  ختم  فعالیت ها  فهرست  به  و  کرده 
نیز می توان براساس نوع و ماهیت پروژه، اهداف پروژه و 
روند اجرای پروژه، به صورت سلسله مراتبی و ساختارمند، 
ریسک ها  طبقه بندی  داد.  نمایش  مختلف  گروه های  در 
فراهم  ساختاری  دارد،  نام  ریسک12  شکست  ساختار  که 
می آورد تا شناسایی ریسک ها، ضابطه مند گردد و اثربخشی 
)هیلسون،  یابد  ارتقاء  ریسک  شناسایی  فرایند  کیفیت  و 
2003(. با توجه به طبقه بندی ریسک در پروژه ها ساخت 
و ساز چینی ها به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم بندی 
شده است )فانگ و همکاران13، 2004(. روش مشابه دیگر 
طبقه بندی  پیشنهاد  می باشد  استراتژیک  صورت  به  که 
حیات  مرحله چرخه  چهار  در  ساز  و  ساخت  ریسکهای 
طراحی،  و  ریزی  برنامه  سنجی،  امکان  شامل  که  پروژه 
ساخت و ساز، بهره برداری و گردش مالی می باشد )کوهن 
و پالمر14، 2004(. طبقه بندی ریسک ها را می توان در پنج 
و  ساخت  ایمنی  ساز،  و  ساخت  مدیریت  طراحی،  طبقه 
ساز، مخاطرات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی بیان نمود )کو 
و لو15، 2012(. منشأهاي بروز ریسک ها رادر ساده ترین 
شکل مي توان فهرستي از منشأهاي بالقوه ریسک تهیه کرد 
و عناویني را زیر هر منشاء ایجاد کرد که ریسکها بتوانند 
بر اساس آن ها مرتب شوند. برخي مؤسسات مجموعه هاي 
آن  از  که  اند  کرده  تهیه  منظور  این  براي  را  مختصرتري 

جمله عبارت هستند از:
PEST  16: سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فناوري

زیست  و  حقوقی  عناصر  عالوه   PEST به   :17PESTLE
محیطي   

10.  Donald and Boyd
11.  Work Breakdown Structure 
12.   Risk Breakdown Structure
13.  Fang et al
14.  Cohen and Palmer
15.  Kuo and Lu
16.  Political, Economic, Social, Technological
17.  Political, Economic, Social, Technological, 
Legal, Environmental
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PEST :18 PESTLEIED به عالوه عناصر حقوقی، 
بین المللی، زیست محیطي و جمعیت شناسی

تجاري،  محیطي،  زیست  فني،  عناصر  شامل   :19TECOP
استفاده  ریسکها  به  ساختاردهي  براي  که  است  سیاسي  و  عملیاتي 

مي شود )عسگری و همکاران، 1395(.
ساختار ارائه شده در کتاب راهنمای مدیریت ریسک پروژه شامل 
گروه های فنی، خارجی، محیط زیست، سازمانی، مدیریت پروژه، حق 
تنظیمی می باشد )دفتر توسعه  تقدم ها، ساختمانی و  عبورها و حق 

مدیریت پروژه20، 2003(.

بيان مسئله
و  مدیران  مدنظر  همواره  پروژه ها  ریسک  شناسایی   
چه  اگر  و  بوده  شهري  مدیریت  گیرنده  تصمیم  نهادهاي 
انجام شده  این زمینه  اندک و بدون ساختار در  مطالعاتی 
است )نظری و همکاران، 1392(، به نظر می رسد به دلیل 
شهرها  کالن  بر  که  اقتصادي  و  اجتماعی  خاص  شرایط 
بر  منطبق  باید  مطالعات  گونه  این  اجراي  است،  حاکم 
یک  از  استفاده  باشد.  شهر  همان  برنامه هاي  و  سیاستها 
در  عمرانی  پروژه هاي  ریسک  شناسایی  در  واحد  نسخه 
از  گرهی  تنها  نه  انتظار،  خالف  بر  می تواند  شهرها  همه 
مسایل موجود باز نکند، بلکه باعث افزایش مشکالت این 

پروژه ها شود.
ابزارهای متعددی  اینکه  به  با توجه  در این خصوص 
در استانداردهای مختلف پیشنهاد شده است و با در نظر 
به صورت  که  اصفهان  گرفتن چارت سازمانی شهرداری 
می باشد  خدماتی  و  محور  پروژه  سازمانی  و  ماتریسی 
نیاز به ساختار شکست ریسک به صورت سلسله مراتبی 
پروژه های  مختلف  حوزه های  در    )2003 )هیلسون21، 
با  ریسک  شکست  ساختار  می باشد.  شهرداری  عمرانی 
تمرکز بر محیط پیرامونی و اهداف پروژه با توجه به منشاء 
ریسک ها متناسب با شرایط سازمانی به نحو جامع و قابل 
اطمینانی در خصوص اثر بخشی و کیفیت فرآیند شناسایی 
ریسک است. در این پژوهش با توجه به گسترش تعداد 
تقویت  لزوم  محالت،  در  اصفهان  شهرداري  پروژه هاي 

18.  Political, Economic, Social, Technological, 
Legal, International, Environmental, 
Demographic
19.  Technical, Environmental, Commercial, 
Operational, Political
20.  Project Management Office (PMO(
21.  Hillson, D.,

رویکرد مدیریتی در پروژههاي عمرانی بر اساس الگویی 
ریسک  شکست  ساختار  اهداف،  تعیین  منظور  به  معین 
مدیریت  استاندارد  قراردادن  مبنا  با  آن  اولویت بندی  و 
تطبیقی در خصوص  مطالعه  به  باک 2013،  ام  پی  پروژه 
ارائه روش  به  انواع ساختار شکست ریسک می پردازد و 
ساختارمند در طراحی و توسعه ساختار شکست ریسک، 
و  اصفهان  شهرداری  عمرانی  پروژه های  اهداف  تعیین 

اولویت بندی آن می پردازد.

روش پژوهش
ریسک،  شکست  ساختار  تعیین  هدف  پژوهش  این  در 
اهداف  و  ریسک ها  اولویت بندی  و  شناسایی  دسته بندی، 
با توجه  پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان می باشد و 
پرسش های  گذشته  بخش های  در  مطرح شده  مباحث  به 

اصلی این پژوهش به شرح ذیل است:
ریسک  شکست  طبقه بندی  و  ساختار  نحوء   -1

پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان چگونه است؟
پروژه های  ریسک  شکست  ساختار  اولویت بندی   -2

عمرانی در اهداف پروژه ها چگونه است؟
در  اصفهان  شهرداری  عمرانی  پروژه های  ریسک   -3

کدامیک از اهداف پروژه ها بیشتر است؟
پژوهش  روش   1 شکل  طبق  پژوهش  مدل  براساس 
از نوع آمیخته است و اطالعات براساس تلفیق روشهای 
شناسایی ریسک پروژه ها بر اساس مرور مستندات، اسناد 
و مدارک بدست آمده، توسعه ساختار شکست ریسک و 
مصاحبه )کیفی( و بخشی دیگر از طریق دلفی و پرسش 
توجه  با  طرفی  از  کیفی(.  و  )کمی  است  شده  تهیه  نامه 
شرایط  ندارد  وجود  داده ها  کاري  دست  امکان  اینکه  به 
شاخه  در  و  تحلیلی  توصیفی-  نوع  از  غیرآزمایشگاهی 
علی- مقایسه اي و به لحاظ هدف از نوع کاربردي است. 
جامعه آماري این پژوهش را دو گروه زیر تشکیل می دهند:
1. پروژه هاي عمرانی شهرداري اصفهان در مناطق 15 

گانه 
2. مدیران مناطق، معاونین و مسئولین عمرانی، مسئولین 

برنامه و بودجه و اساتید  و خبرگان شهری مرتبط
برای پاسخ گویی به پرسش های فوق با توجه به فرآیند 
از تعریف  پژوهش بخش اول مطالعه )بخش کیفي( پس 
موضوع و ابعاد آن از میان  منابع موجود با توجه به اینکه 
ایران  استراتژیک  شهرهای  کالن  جزء  اصفهان  شهرداری 
می باشد و به عنوان یکی از شهرداریهاي کالن کشور همه 
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ساله حدود 1100پروژه عمرانی در محالت 15 گانه شهری 
این  همزمان  اجراي  است  بدیهی  دارد.  کار  دستور  در  را 
حجم از پروژه ها در مجموعه متراکم شهر اصفهان همواره 
با ریسک های متعدد روبرو بوده و بعضا به دالیلی دچار 
تغییر، تاخیر و یا تعطیلی می شود. شهرداری اصفهان، شامل 
یک شهرداری مرکزی و دارای هفت حوزه )معاونت( و 
وظیفه  شهرداری،  مناطق  مي باشد.  شهری  منطقه  پانزده 
مدیریت، اجرا و سازماندهي پروژه ها را برعهده داشته و 
هماهنگي،  وظیفه  شهری  حوزه های  و  مرکزی  شهرداری 
دارد  عهده  بر  را  مناطق  پروژه ها  راهبري  و  هدایت 
)نادعلی و همکاران22، 2018(. در این راستا، ابتدا مناطق 
بر  پروژه ها  دسته بندی  و  مطالعه  مورد  اصفهان  شهرداری 
اساس حوزه های شهری حاصل شد و پروژه هاي عمرانی 
از نظر ساختار سازماني، چرخه حیات پروژه و نحوه تأیید 
و تصویب پروژه ها، گزارشهاي پروژه و شیوه مدیریت و 
پروژه ها و  بندي  بودجه  مالي و  پروژه، گزارشهاي  کنترل 
اسناد مرتبط با دسته بندي پروژه ها مورد بررسي و تحلیل 
و  پروژه  مدیریت  مستندات  مرور  ادامه  در   . گرفت  قرار 
مدیریت ریسک پروژه های ساخت و با توجه به برنامه های 
کار  شکست  ساختار  شناسایی  به  شهرداری  زمان بندی 
شهرداری اصفهان پرداخته شده است و ساختار شکست 
اساس حوزه های شهری  بر  پروژه های عمرانی شهرداری 

22.  Nadali Jelokhani A H, Agha Davood S R, 
Karbassian M, Abdul Baghi A M.

و  بودجه  تخصیص  و  ریزی  برنامه  جهت  سطح  سه  در 
فعالیتهای مورد نیاز هر پروژه تعیین شده است.

پروژه های  ریسک  شکست  ساختار  تعیین  جهت 
و  مستندات  مرور  طریق  از  اصفهان  شهرداری  عمرانی 
مصاحبه با سواالت باز و نیمه ساختار یافته و به صورت 
هدفمند انجام گرفت. داده هاي جمع آوري شده در چهار 
اولیه، متمرکز،  مرحله ی کدگذاري به صورت کدگذاري 
تئوریکي  ی  شالوده  تکمیل   موجب  تئوریک  و  محوري 
طبقات  و  زیرطبقات  نهایت  در  شد،  مفهومي  زیربناي  با 
با  ادامه  در  آمدند،  دست  به  نظر  مورد  مفاهیم  و  اصلي 
توجه به مفاهیم ایجاد شده پیش نویس اولیه پرسشنامه به 
روش نردبان انتزاع طبق شکل 2 طراحي شد و با برگزاري 
جلسات کارشناسي با متخصصان شهری این پیش نویس 
در  که  دادند  قرار  بررسي  و  نقد  مورد  را  پرسشنامه  اولیه 
به  مربوط  قسمت  شامل  قسمتی  سه  ساختار  با  نهایت 
و  ریسک ها  دسته بندی  به  مربوط  قسمت  پروژه،  اهداف 

قسمت اولویت بندی تایید گردید. 
بخش دوم مطالعه ) بخش کمي(: هدف اصلي در گام 
دوم این مطالعه تعیین اهداف پروژه ها، تعیین دسته ها و در 
انتهاء اولویت بندی دسته ها و اهداف ریسک می باشد. در 
با افرادي که در امور شهری متخصص  گام بعد مصاحبه 
بودند ترتیب داده شد و سپس اعضاي پانل دلفي براي این 
برگزیده شدند.  نمونه گیرِي هدفمند  به صورت  پژوهش 
معیار شرکت دادن این افراد در گروه دلفي براي اعضاي 

شکل 1.  مدل پژوهش )محقق ساخته(؛ ماخذ: نگارندگان.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

4:
03

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2257-fa.html


361

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره 51 تابستان 1397

No.51 Summer 2018

هیات علمي داشتن مقاله مدیریت ریسک بوده است، بعد 
از انجام مذاکرات مقدماتي و دعوت از متخصصان فرمي 
طراحي و براي اظهار نظر در اختیار اساتید موضوع قرار 
معرفي  نظران  از صاحب  تعدادي  ویرایش شد.  و  گرفت 
شده توسط پژوهشگر با ویژگی اشراف بر سه مرحله قبل، 
حین و بعد از اجراء پروژه های عمرانی شهرداری، اهداف 
و دسته بندی ها شناسایي شده و استخراج گردید و با توجه 
به اینکه نمونه گیري بصورت هدفمند انجام گرفت، تعداد 
نمونه انتخاب شده توسط کمیته پژوهش 30 نفر تشخیص 
داده شد و در این پژوهش، روش دلفي در مجموع در چهار 
دور به انجام رسید، در این راستا روایي و پایایي ابزار در 
قسمت اهداف و دسته های پروژه تعیین گردید. براي انجام 
روایي محتوایي از دو روش کیفي و کمي استفاده شد. در 
تا  کردند  درخواست  متخصصان  از  محتوا،  کیفي  بررسي 
پس از بررسي کیفي پرسشنامه بر اساس معیارهاي رعایت 
امتیازدهي  و  مناسب  واژه هاي  از  استفاده  با  زبان،  دستور 
مطلوب، بازخورد الزم را ارائه دهند. براي بررسي روایي 
محتوا به شکل کمي از شاخص نسبت روایي محتوا استفاده 
شد. براي تعیین شاخص نسبت روایي براي تعیین شاخص 
نسبت روایي  محتوا از پانل خبرگان درخواست شد تا هر 
مفید  است،  قسمتي )ضروري  براساس طیف سه  را  آیتم 
است ولي ضروري نیست، ضرورتي ندارد( بررسي نمایند. 

مرحله آخر )بررسي پایایي(. براي تعیین پایایي پرسشنامه 
از شیوه تعیین همساني دروني استفاده گردید. براي اندازه 
استفاده  آلفا(  )یا ضریب  کرونباخ  آلفاي  از  دروني  گیري 

شد.

شهرداری  عمرانی  پروژههاي  اهداف  مولفه های 
اصفهان

با بودجة در  مولفه ریسک هزینه23: عدم تکمیل فعالیتها 
نظر گرفته شده )عزیز و همکاران 24، 2013(.

در  فعالیت ها  تکمیل  عدم  زمان25:  ریسک  مولفه 
مربوط  ریسک هاي  یا  و  شده  برآورد  زماني  محدوده هاي 

به وابستگي هاي منطقي در شبکه می باشد )ترنر، 2014(.
مولفه ریسک کیفیت26:  شکست در تکمیل فعالیت ها 
با سطح عملکرد فني یا کیفي مورد نیاز و یا به طور ساده 
)ویسوکی،  مشتري  انتظارات  کردن  برآورده  در  شکست 

 )2009
مولفه ریسک ایمنی27 : وقوع حوادث ساخت و ساز، 

23.  Cost Risk
24.  Aziz et al
25.  Schedule Risk
26.  Quality Risk
27.  Safety Risk

شکل 2. تعریف و تصریح مفاهیم نردبان انتزاع )محقق ساخته(؛ ماخذ: نگارندگان.
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باعث خسارتهاي مالي، جاني، زیست محیطي و اعتباري 
فراوان به فعالیتهاي عمراني مختلف مي شود )رولینسون و 

والکر،28 1995(.

28. Rowlinson  , Walker 

مولفه ریسک محدوده29: ریسک هاي مربوط به تغییرات 
در محدوده، و یا نیاز به اصالحات براي دستیابي به اقالم 

29.  Scope Risk

شکل 3. مدل اهداف اصلی ریسک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان )محقق ساخته(؛ ماخذ: نگارندگان.

شکل 4.  ساختار سلسله مراتبی اولویت بندی اهداف پروژه برحسب ساختار شکست ریسک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان
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.)2008 ام باک31،  تحویلي30 موردنیاز )راهنمای پی 
با  پژوهش  این  در  شهروندان32:  رضایت  مولفه 
آن  شدن  توزیع  و  عمرانی  پروژه های  بررسی  به  توجه 
در حوزه های شهری می باشد این مولفه بر اساس سطح 
از اجراء پروژه عمرانی در نظر  خدمات و رضایتمندی 

با محدوده پروژه رابطه مستقیم دارد. گرفته شده که 
پایه  مدل  اساس  بر  پژوهش  فرآیند  به  توجه  با 
مدیریت پروژه با محوریت شهروندان مورتی و سرنس 
در  اهداف  مولفه های  ساخته  محقق  مدل   )2017(
اصفهان  شهرداری  عمرانی  پروژه های  ریسک  مدیریت 
و  پرسشنامه  و  یافته  ساختار  نیمه  مصاحبه  طریق  از 
مطابق  شهروندان  رضایت  محوریت  با  موردی  مطالعه 

ترسیم شد. شکل3 
در  ریسک هاي  شکست  ساختار  پژوهش،  این  در 
با گروه بندی  مرتبط  اول ساختار شکست ریسک  سطح 
استاندارد  گروه بندی  به  توجه  با  و  است  ریسک ها 
خارجی،  دسته  سه  به  اول  سطح  در  پروژه  مدیریت 
سطح  در  گردید.  جمع بندی  پروژه  مدیریت  و  داخلی 
ریسک،  منشأ  اساس  بر  مطرح  بندي هاي  دسته  از  دوم 
تایید  پرسشنامه  طریق  از  و  بندي شد  طبقه  و  شناسایی 
شناسایي  قطعیت هاي  عدم  گرفتن  نظر  در  با  شدند. 
شده در مصاحبه هاي اولیه، ویژگي پروژه ها و همچنین 
به  این  از  پیش  که  ریسک  ساختارهاي شکست  مطالعه 
آنها اشاره شد و منشأهاي بروز با ویژگیهای شهرداری 
)سیاسي،  PESTLEIEDشامل:  ساختار  از  ریسکها 
المللی،  بین  حقوقی،  فناوري،  اجتماعي،  اقتصادي، 
ساختار  اساس  شناسی(  جمعیت  و  محیطي  زیست 
سوم  سطح  در  پژوهش  این  پیشنهادي  ریسک  شکست 
مي باشد. بدیهي است، هر یک از گروه ها در سطح سوم 
به عوامل ریسک جزئي تري با توجه به ادبیات موضوع 
به  باتوجه  پروژه  مدیریت  قسمت  در  و  شدند  تقسیم 
اصفهان  شهرداری  عمر  چرخه  اساس  بر  استاندارد 

آمد. بدست 

اولویت بندی ریسک و اهداف پروژه های عمرانی 
اصفهان شهرداری 

این  در  استفاده  مورد  رویکرد  مسئله:  ریاضي  بیان 

30.  Deliverable
31.  PMBOK Guide
32.  Citizen satisfaction

ریسک  شکست  ساختار  بندي  اولویت  براي  پژوهش 
تصمیم  مفاهیم  ترکیب  بر  مبتني  عمرانی،  پروژه های 
اکثر  مي باشد.  فازي  تئوري  و  چندمعیاره  گیري 
قبلي،  تحقیقات  در  شده  ارائه   FTOPSIS مدل هاي 
ساختار سلسله مراتبي موجود در مسائل چند معیاره را 
FTOPSIS ارائه شده طبق  در نظر نمي گیرند. روش 
ساختار  با  مسائل  قابلیت حل  پژوهش  این  در   4 شکل 
تغییرات  برخي  با  مدل  این  داراست.  را  مراتبي  سلسله 
در نحوه نرمالیزه کردن و رتبه بندي، توسعه اي از مدل 
 .)2007 همکاران33،  و  )کاهرمن  می باشد  شده  ارائه 
غیرفازي(  یا  )فازي  معیارها  تصمیم،  مسائل  تحلیل  در 
در  مي گیرند.  قرار  نامطلوب  و  مطلوب  طبقه  دو  در 
هر چقدر  پژوهش  این  در  مطلوب  معیارهاي  خصوص 
که  حالي  در  است،  مطلوبتر  باشد،  بزرگتر  معیار  مقدار 
هر  پژوهش  این  در  نامطلوب  معیارهاي  خصوص  در 

است. مطلوبتر  باشد،  کوچکتر  معیار  مقدار  چقدر 

مسئله مراحل حل 
تصمیم  توسط  هدف  به  نسبت  اصلي  معیارهاي  وزن 
یکدیگر  نظر  از  اطالع  بدون  و  جداگانه  طور  به  گیران 
ارائه مي شود  وماتریس تصمیم متشکل از امتیاز ارزیابي 
تعیین  از  پس  می آید.  بدست  زیرمعیارها  در  گزینه ها 
اوزان زیرمعیارها و تشکیل ماتریس تصمیم فازي مسئله 
است  کالسیک  تاپسیس  متعارف  مراحل  اجراي  آماده 
مقیاسي  به  فازي،  تصمیم  ماتریس  مقادیر  باید  ابتدا  که 
قابل مقایسه )مقیاسي بدون بعد یا واحد( تبدیل گردند 
که به این کار اصطالحًا نرمال سازي مي گویند. یکي از 
 .)2000 )چن34،  است  خطي  تبدیل  موجود  روشهاي 
بندي  رتبه  یافته  توسعه  تکنیک  از  پژوهش  این  در 
این   .)1988 الی35،  و  )لی  است  شده  استفاده  فازي 
اعداد  استاندارد  انحراف  و  میانگین  بر  مبتني  تکنیک، 
فازي است. از مفاهیم آماري استنباط مي شود که مقدار 
براي  کاملي  معیار  استاندارد  از  انحراف  و  میانگین 
صفری36،  و  )مهرگان  نیستند  فازي  عدد  دو  مقایسه 
2006( جهت رفع این نقیصه ضریب تغییر پیشنهاد شده 

33.  Kahraman, C.; Ates, N.Y.; Cevik, S.; 
Gulbay, M. and Erdogan, S.A.
34.  Chen
35.  Lee, E.S. and Li, R.L.
36.  Mehregan, M. R. and Safari, H.
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جدول 1. شاخص نزدیکی نرمال شده و رتبه بندی اهداف پروژه

جدول 2. رتبه بندی سطح دوم و سوم ساختار شکست ریسک در اهداف پروژه 

ساختار شکست ریسک
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ک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان
ت ریس

ساختار شکس

0.980.911فنی11داخلی

6A1F1مدیریتی1
13A1F2پیمانکار2
14A1F3مشاور3
12A1F4ایمنی4

خارجی

0.850.943حقوقی29
5A2H1معارضات5
11A2H2سازمانهای خدماتی6

جمعیت 312
خصوصیات محالت 10.947شناختی

4A2J1و شهروندان

زیست 46
بالهای طبیعی در 0.850.9768محیطی

16A2Z1شهر

شرایط 53
0.980.946اقتصادی

بانک و موسسات 9
15A2E1مالی

3A2E2درآمد10
17A2E3رکود و تورم11
19A2E4بیمه و مالیات12

10A2S1شوراء شهر0.850.94213سیاسی68

قوانین و 711
0.980.94بین الملل

شهرهای خواهر 14
18A2G1خوانده

29A2G2نظام مهندسی15
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ساختار شکست ریسک
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ح ی

سط

ح 2
سط

ح 2
سط
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لوی
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سط
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لفا
آ

ح 3
سط
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ح3
سط

ت 
لوی

او

گ
دین

ک

ک پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان
ت ریس

ساختار شکس

مدیریت 
پروژه

انجام مطالعات 0.980.9816پدیدآوري82
1A3P1توجیهي

تصویب پروژه )شوراي 17
2A3P2سیاست گذاري(

10.86طراحـي94

8A3T1جمع آوري الزامات18

9A3T2طراحي فاز صفر19

طراحي  و تصویب 20
21A3T3طراحي  فاز یک

طراحي  و تصویب 21
28A3T4طراحي فاز دو

7A3O1تعهد و تامین اعتبار0.980.7922تامین اعتبار107

تملک – 115
10.87آزاد سازي

آزاد سازي حاصل از 23
22A3A1توافقات و تخریب

آزاد سازي حاصل از 24
24A3A2معارضات و مجوزها

10.87اجـرا1213

ریسک حاصل از  25
23A3C1مناقصات

ریسک اجرایي 26
29A3C2حاصل از کارفرما

27
ریسک اجرایي حاصل 
از پیمانکار )برمبنای 

ریسک عمرانی(
26A3C3

10.91بهره برداري1310

ریسک حاصل از 28
20A3B1تجهیز

ریسک حاصل از 29
27A3B2بهره برداري
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هر  براي  تکنیک  این  اساس  بر   )1998 )چانگ37،  است 
( ) ( ) ( ) ( )2 2 2

1 2 1 2 1 2 1, 1/ 3vd s s a a b b c c = − + − + − 
رابطه  اساس  بر  زیرمعیار 

مي شود.  محاسبه  نزدیکي  شاخص  نهایت  در  محاسبه 
گزینه با شاخص نزدیکي بزرگتر، رتبه باالتري نسبت به 

سایر گزینه ها خواهد داشت.
میزان  می دهد  نشان  باال  اولویت بندی  که  همانطور 
ریسک در اهداف از بیشترین به کمترین به ترتیب عبارتند 
و  کیفیت  ایمنی،  هزینه،  زمان،  شهروندان،  رضایت  از 
فازی  تاپسیس  روش  مراحل  انجام  با  می باشد.  محدوده 
همانند مدل ارائه شده و بخش اول، اولویت بندی سطح 
دوم و سوم ساختار شکست ریسک در هریک از اهداف 
 2 جدول  طبق  اصفهان  شهرداری  عمرانی  پروژه های 

بدست می آید.

تجزیه و تحليل نتایج مدل 
رتبه اول در اهداف پروژه مربوط به رضایت شهروندان 
می باشد. با توجه به  وظیفه اصلی شهرداری جهت کیفیت 
این  استراتژیکي  نیاز شهروندان و جنبه  تامین  و  زندگی 
مرتبط  نهایي  و  ششم  رتبه  نیست.  انتظار  از  دور  هدف 
در  زیادي  اختالف  با  که  است  پروژه  محدوده  با هدف 
این رتبه قرار گرفته است. این نتیجه نیز با توجه به لزوم 

معین بودن محدوده پروژه کاماًل طبیعي است.
ریسک  شکست  ساختار  دوم  سطح  در  اول  رتبه 
در  راهبردی  تمرکز  با  که  می باشد  فنی  دسته  به  مربوط 
در  گیرنده  تصمیم  مراجع  که  پیشنهاد می شود  دسته  این 
شهرداری زمینه بهبود مسائل فنی را مد نظر قرار دهند.

ریسک  شکست  ساختار  سوم  سطح  در  اول  رتبه 
از  نشان  که  می باشد  توجیهی  مطالعات  انجام  به  مربوط 
دقیق نبودن تعریف اولیه پروژه می باشد و نیاز از طراحی 
می باشد.  پروژه  تصویب  از  قبل  پروژه  سنجی  امکان  و 
با سطح سوم ساختار  نهایي مرتبط  نهم و  رتبه بیست و 
شکست ریسک، ریسک اجراء حاصل از کارفرما می باشد 
پروژه های  دادن  انجام  درست  و  موقع  به  از  نشان  که 
رضایت  به  توجه  با  و  می باشد  توسط شهرداری  شهری 
مندی شهروندان از اجراء پروژه های شهری در اصفهان 
امری کاماًل طبیعي است. به عنوان یک نتیجه کلي از مدل، 
توجه به اهداف پروژه های عمرانی در شهرداری اصفهان 
ایمنی  کیفیت،  هزینه،  زمان،  شهروندان،  رضایت  مانند 
بهبود  در  شهری  استراتژیک  شرایط  دلیل  به  محدوده  و 
37.  Cheng, C.H.

کیفیت زندگی امری ضروري است . با این حال اتکاي 
صرف بر ارائه خدمات بدون توجه به ریسک پروژه ها و 
داشت،  بازخواهد  توسعه  از  را  پروژه ها محالت  اهداف 

لذا نباید از ریسک پروژه ها، غافل ماند.

نتيجه گيری و جمعبندي
ریسک  شکست  ساختار  ی  ارائه  پژوهش،  این  هدف 
اولویت بندی  و  اصفهان  شهرداری  عمرانی  پروژه های 
ویژگي هاي  به  توجه  با  است.  آن  اهداف  و  دسته ها 
ساختار شکست  بودن  مراتبی  سلسله  به  توجه  با  مسئله 
استفاده،  مورد  گیري  تصمیم  رویکرد  پروژه ها،  ریسک 
در  قابلیت  که  است  تاپسیس  از  یافته اي  بهبود  نسخه 
نیز  را  زیرمعیارها  و  معیارها  مراتب  سلسله  گرفتن  نظر 
در  ابهام  و  قطعیت  عدم  وجود  دلیل  به  همچنین  دارد. 
مورد  روش  بطن  در  فازي  رویکرد  معیارها،  از  برخي 
استفاده قرار گرفته است. نتایج نهایي اخذ شده از مدل، 
کارشناسي  بخش  مند  غیرنظام  تفکرات  با  باالیي  انطباق 
و مدیریتي شهرداری اصفهان می باشد، هر چند که مدل 

داراي محدودیت هایي نیز مي باشد.
اهداف  در  بندي  اولویت  جایگاه  دیگر  مهم  بحث 
است.  اصفهان  شهرداری  عمرانی  پروژه های  ریسک  و 
پروژه ها  ریسک  خصوص  در  اقدام  هر  کلي  طور  به 
مطالعات  قالب  در  طرح  متعدد  جوانب  بررسي  نیازمند 
بندي  اولویت  به  صرف  اتکاي  مي باشد.  سنجي  امکان 
را  شهرداری  مي تواند  ریسک ها،  و  اهداف  ارزیابي  در 
عمرانی  پروژه های  در  موجود  تهدید های  تک  تک  از 
حتي با اولویت پایین دور سازد. از این رو اگر اولویت 
اساس  بر  پروژه ها  انتخاب  در  تصمیمات  مبناي  بندي 
کنار  در  باید  باشد،  پروژه ها  ریسک  ساختار  و  اهداف 
شکست  ساختار  جامعیت  پروژه،  اهداف  دقیق  تعیین 
ابتدا  شود.  افزوده  نیز  زیرمعیارها(  و  )معیارها  ریسک 
پروژه هاي  خارجی  و  داخلی  ویژگي هاي  تحلیل  با 
با  پروژه ها،  با  مرتبط  قطعیت هاي  عدم  بررسي،  مورد 
عمر  چرخه  اساس  بر  و  عمرانی  پروژه های  دسته بندی 
خبرگان،  با  مصاحبه  و  شهرداری  پروژه های  حیات 
دلفی  تکنیک  توسط  و  مذکور شناسایي شدند  دسته های 
سپس  شدند.  مند  شاکله  و  اعتبار  دارای  پرسشنامه  و 
و  شده  معرفي  ریسک  شکست  ساختارهاي  بررسي  با 
مطالعات تطبیقی در خصوص انواع دسته بندی در ادبیات 
موضوع و درجه انطباق آنها با ویژگیها و عدم قطعیتهاي 
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پروژه های  ریسک  شکست  ساختار  شده،  شناسایي 
شهرداری اصفهان در سه سطح ارائه و اولویت بندی شد. 
پروژه ها  از  طیف  این  در  معمول  ریسک  نه  و  بیست 
در سیزده دسته شامل: )فني، حقوقی، جمعیت شناختی، 
و  قوانین  سیاسی،  اقتصادی،  شرایط  شناختی،  زیست 
اعتبار،  تامین  طراحی،  آوری،  پدید  الملل،حقوقی،  بین 
برداری( طبقه بندی شدند. در سطح  بهره  اجراء،  تملک، 
و  اولویت  باالترین  دارای  اقتصادی  شرایط  دسته،  دوم 
باالترین  پروژه  توجیهی  مطالعات  انجام  سوم،  سطح  در 
رضایت  پروژه،  اهداف  شاخص های  از  و  اولویت 
شهروندان در باالترین اولویت قرار گرفت که الزم است 
در پژوهش های آتی به صورت تجزیه و تحلیل کمی و 

کیفی مد نظر  قرار گیرد.
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